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  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Bakanlığının hizmet birimleri arasında 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
de yer almıştır.  Bu kapsamda 
kalkınma ajanslarının koordinasyonu 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesinde “Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğüne” devredilmiştir. Bundan 
sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda görevlerini ifa edecek 
olan ajanslar hakkındaki düzenlemeler 
15 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe 
giren 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi onaltıncı bölümünde (184   
ila 207’inci  maddeleri arasında) yer 
almış olup önceki düzenlemeyle büyük 
bir paralellik göstermektedir. 
Bu kararnameye göre, Kalkınma 
Ajanslarının görev bölgesi ve Yönetim 
Kurulu yapısı ile çalışma usulleri ve 
görevleri aynen devam etmektedir. Bu 

9 Temmuz 2018 tarihinde 
yürürlüğe giren 703 sayılı 
KHK’nın 17’inci maddesiyle, 641 
sayılı Kalkınma Bakanlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin birçok 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
Aynı kararnamenin 75’inci maddesi 
ile 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
Hakkında Kanunun adı “Kalkınma 
Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun” 
şeklinde değiştirilmiş ve çoğu maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
10 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe 
giren 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile Bakanlıklar 
yeniden yapılandırılmıştır. 1 no’lu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
387. maddesinde, Sanayi ve Teknoloji 

hususlarda yapılacak yeni düzenlemeler 
ile yeni koordinatör bakanlık olan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
yönlendirmeleri söz konusu olana kadar 
ajanslar ve yönetim kurulları meri 
mevzuat uyarınca çalışmalarına aralıksız 
olarak devam edecektir.
Bu kapsamda kalkınma ajansları kamu 
kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde 
ve etkin kullanımını sağlamak ve 
yerel potansiyeli harekete geçirmek 
suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen 
politikalarla uyumlu olarak bölgesel 
gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin 
sürdürülebilirliğini sağlamak, 
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak üzere çalışmalarını 
sürdürecektir. 

KALKINMA AJANSLARI, SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNA GEÇTİ

İlk pilot uygulaması 2006 yılına dayanan, mülga Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 
Türkiye’nin kalkınmasında ve bölgesel politikaların oluşturulmasında önemli roller 
üstlenen Kalkınma Ajansları, 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir.

Mülga Kalkınma Bakanlığı 
koordinasyonunda faaliyet gösteren 
Kalkınma Ajansları 1 no’lu 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda çalışmalarını 
yürütecek.  7 Ağustos 2018 tarih 
ve 30502 sayılı Resmi Gazetede  
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 
açık bulunan Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 
ve 3’üncü maddeleri gereğince Barış 
Yeniçeri atanmıştır” kararı (Karar 
Sayısı:2018/70) yayımlanmıştır.

BARIŞ YENİÇERİ KİMDİR? 
1974 yılında Gümüşhane-Şiran’da 

doğan Barış Yeniçeri, ilk ve orta 
öğrenimini sırasıyla Nuh Eskiyapan 
İlkokulu, Kalaba Ortaokulu ve Ankara 
Gazi Lisesinde tamamlamıştır. ODTÜ 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümde lisans ve Türkiye ve Orta 
Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 
Kamu Yönetimi alanında ise yüksek 
lisans derecesine sahiptir. 2001 
yılında Başbakanlık Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd 
Merkezi (İGEME) Uzmanı olarak 
başladığı kariyerinde Orta Doğu ve 
Körfez Dairesi Başkanlığı,  Bakanlık 
Müşavirliği, Filibe Ticaret Ataşeliği ve 
Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi 
Başkan Yardımcılığı gibi değişik 
kademelerde görev almıştır.   

KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRÜ BARIŞ YENİÇERİ OLDU
Görev aldığı yıllar boyunca gerek 
yurt içinde ve gerekse yurtdışında 
sektör ve ülke/bölge çalışmaları, 
ihracat destekleri,  dış pazar 
araştırmaları, tanıtım -bilgilendirme 
ve eğitim programları gibi dış 
ticaretin birçok başlığında faaliyet 
göstermiş,  çalışma alanlarına ilişkin 
çeşitli makale ve araştırma raporları 
hazırlamıştır.Ekonomi Bakanlığı, 
Personel Dairesi Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdürmekte iken 
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürü olarak 
atanmıştır. İyi derecede İngilizce 
bilen Yeniçeri, evli ve iki çocuk 
babasıdır.

Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar 
birleştirildi ve bakanlık sayısı 

azaltıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının ismi Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı olarak değiştirildi. 
Daha önce Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı olan Mustafa Varank 
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı oldu.

Sanayi ve Verimlilik
Genel Müdürlüğü

Bakan
Yardımcısı

Bakan
Yardımcısı

Bakan
Yardımcısı

BAKAN

Ar-Ge Teşvikleri
Genel Müdürlüğü Strateji Ofisi
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Basın ve Halkla
İlişkiler Müşavirliği
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Rehberlik ve Teftiş 
Başkanlığı

İç Denetim
Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi

Cumhurbaşkanlığı
Bilim, Teknoloji ve Yenilik

Politikaları Kurulu
Savunma Sanayi

Başkanlığı

TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 

ve Teknoloji Komisyonu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

Veri Analiz Ofisi

Proje Yönetim Ofisi

TÜRK PATENT

TÜBİTAK

TÜBA

Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü

Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

KOSGEB

Kalkınma
Ajansları DOKAPGAP DAP KOP

Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürlüğü

Metroloji ve Standardizasyon
Genel Müdürlüğü

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve
Denetimi Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

Personel Dairesi
Başkanlığı

TSE

İl Müdürlükleri
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27/10/2018 tarih ve 2018/202 sayılı 
Cumhurbaşkanı Tarafından Yapılan 
Atamalar Hakkında Karar uyarınca 
39 ilin valisi değişti. Aynı kararda 21 
ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi olarak 
görevlendirildi.  Karar uyarınca değişen 
Valiler arasında aynı zamanda Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu üyesi de olan Zonguldak, 
Karabük ve Bartın Valileri de yer aldı. 

Resmi Gazetede yayınlanan karara 
göre, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 
Mülkiye Başmüfettişi oldu. Rize Valisi 
Erdoğan Bektaş Zonguldak Valiliğine 
atandı. Karabük Valisi Kemal Çeber 
Rize Valiliğine atanırken, Karabük’ün 
yeni valisi Etimesgut Kaymakamı Fuat 
Gürel oldu. Bartın Valisi Nusret Dirim 
Mülkiye Başmüfettişi olurken yerine 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürü Sinan Güner 
Bartın Valiliğine atandı.  Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Ekim Ayı Yönetim 
Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu 
Başkanlığı Karabük Valisi Kemal 
Çeber’den Zonguldak Valisi Ahmet 
Çınar’a geçmişti. Yeni yapılan atamalar 
sonrasında BAKKA Yönetim Kurulu 
Başkanlığını 2019 yılı Eylül ayına 
kadar Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 
yürütecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürü Barış Yeniçeri, 
Sanayi Bakanlığı Özel Ofis 

Başkanı Ahmet Şimşek ile birlikte Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Elif Acar’ı ziyaret etti. 
BAKKA’ya gerçekleştirilen ziyarette 
KOSGEB Zonguldak İl Müdürü 
Güven Aktaş ile Zonguldak Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdür Vekili Ayben Özkan 
da hazır bulundu.

Genel Müdür Yeniçeri, 2019 yılını 
değişim ve dönüşüm yılı olarak 
planladıklarını belirterek, “Kalkınma 
Bakanlığında olduğu gibi bundan 
sonra da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
çatısı altında aynı şekilde ajanslarımıza 
destek vermeye devam ediyoruz. 2019 
yılını da inşallah değişim ve dönüşüm 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı 
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 
oldu. Kalkınma Ajanslarının yönetim 
kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans 
merkezi olarak tespit edilen ilin valisi 
tarafından, müteakip yıllarda illerin 

alfabetik sırasına göre bölgedeki 
valiler tarafından birer yıl süreyle 
dönüşümlü olarak yürütülmektedir. 
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 
Ekim 2018’de Resmi Gazete’de 
yayımlanan atama kararı sonrasında 
bu görevi devralarak Batı Karadeniz 

ZONGULDAK - KARABÜK - BARTIN 
VALİLERİ DEĞİŞTİ

GENEL MÜDÜR BARIŞ YENİÇERİ’DEN 
BAKKA’YA ZİYARET

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSINA 
2019’DA VALİ BEKTAŞ BAŞKANLIK EDECEK

  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Fuat Gürel

Sinan Güner

Erdoğan Bektaş

Kalkınma Ajansının yeni Yönetim 
Kurulu Başkanı oldu. Vali Bektaş bu 
görevi 2019 yılının Eylül ayına kadar 
sürdürecek. Böylece 2009 yılında 
kurulan Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansında yönetim kurulu başkanlığı 
sırası 4. kez Zonguldak’a gelmiş oldu. 

yılı olarak planlıyoruz. Bu anlamda da 
Ajans ziyaretlerimizin önümüzdeki 
dönemlerde atacağımız adımlara 
katkısı olacağını düşünüyorum. 
En azından ajanslar etkinliklerini, 
farkındalıklarını devam ettiriyorlar. 
Yerelde de bu farkındalığın olması 
güzel bir durum. Alanda etki 
anlamında ajansları daha da görünür 
kılacağız” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren BAKKA Genel Sekreter 
Vekili Elif Acar ise, “Yeni hükümet 
sisteminin kurulmasıyla birlikte 
artık kalkınma ajanslarının genel 
müdürlüğü var. Kalkınma Ajansı 
Genel Müdürümüz Barış Yeniçeri 
de bizi ziyaret etti. Kendileri sürekli 
sahadalar, bu kapsamda da bugün 
Zonguldak’ı ve Ajansı ziyaret ederek 

tek tek tüm personelle tanıştılar. Genel 
Müdürümüzün bizlere bu kadar önem 
vermesi ve sahaya inmesi oldukça 
sevindirici” diye konuştu.

Ziyarette Genel Müdür Barış Yeniçeri 
tek tek ajans çalışanlarıyla sohbet 
gerçekleştirdi, personelin talep ve 
beklentilerini dinledi, devam eden 
proje ve faaliyetler ile bölgedeki 
gelişmeler hususunda personelden 
bilgi aldı. Yeniçeri’nin Zonguldak 
ziyaretinde BAKKA’nın geçmişte 
destek verdiği başarılı projelerden biri 
olan ve Devrek’te faaliyet gösteren 
Ayanoğlu Su Ürünleri Fabrikası da 
gezildi. Programın devamında Yeniçeri 
tarafından Filyos Liman İnşaatı da 
ziyaret edilerek çalışmalar yerinde 
incelendi ve yetkililerden proje 
hakkında ayrıntılı bilgi alındı.
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Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansının (BAKKA) 2018 
Yılı Sosyal Kalkınma 
Mali Destek Programı 

kapsamında Safranbolu Tarım 
ve Orman İlçe Müdürlüğünce 

Sekreter Vekili Elif Acar ve daire 
amirleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Karabük Valisi 
Kemal Çeber, şehirlerin önemli 
değerleri olduğunu, Karabük’ün 
de değerinin Safranbolu olduğunu 
belirterek, “2000’li yıllarda safran 
üretiminin bitme noktasına gelmiş 
olması son derece beni üzüyor. Yeniden 
hareket başlattık diyebiliriz. Burada 
rakamları vermeyeceğim ama ne 
kadar safran ekiyoruz, ne kadar hasat 
ediyoruz. Bunları rakamsal anlamda 
bilsek bunlar bizi üzer. Kente ismini 
vermiş olan ve mücevher olarak 

projelendirilen ‘Dünya Miras 
Kenti’nin Kırmızı Altını Safran’ projesi 
kapsamında Yukarı Çiftlik Köyü 
Keten Mahallesi’nde İsmail Yılmaz’a 
ait safran tarlasında safran hasadı 
etkinliği düzenlendi.

sunduğumuz bitkinin elimizden 
gitme noktasına kadar gelmişiz. Buna 
hep beraber sahip çıkacağız. Safran 
hasadının, üretiminin tekniklerini 
geliştirip sahip çıkmamız lazım” dedi.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 
Safran’ın Safranbolu’ya ismini, rengini 
her şeyini verdiğini ifade ederek, 
“Safranın ekimindeki dikimindeki 
bu meşakkat Safranbolu’nun değerli 
insanlarının mücadelesini de 
yansıtıyor” diye konuştu.

BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif 
Acar ise, 2018 Yılı Sosyal Kalkınma 

Etkinliğe, Karabük Valisi Kemal 
Çeber, Safranbolu Kaymakamı 
ve Belediye Başkanı Dr. Fatih 
Ürkmezer, Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim 
Adnan Saraçoğlu, BAKKA Genel 

Mali Destek Programı kapsamında 
projelendirilen ‘Dünya Miras Kenti’nin 
Kırmızı Altını Safran ‘ projesi ile 
ilgili bilgiler aktardı. Acar, projenin 
safran üretiminin farkındalığının ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
çok önemli olduğunu ifade etti. 

Konuşmanın ardından 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, 
Vali Çeber, Safranbolu Kaymakamı ve 
Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 
BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar 
ile diğer protokol üyelerine safran ekim 
ve söküm makinesi tanıtıldı.

DÜNYA MİRAS KENTİ’NİN 
KIRMIZI ALTINI SAFRAN

Kalkınmada Yerel Ortağınız

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 
desteklenen ‘Dünya Miras Kenti’nin Kırmızı Altını Safran’ Projesinde safran hasadı etkinliği yapıldı. 
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  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Konferansa Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu (BTK), Zonguldak Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansından 
konuşmacılar katılarak siber 
güvenliğin farklı yönlerinin anlatıldığı 
sunumlar gerçekleştirdi.  

ZONGULDAK’TA BİR YILDA 516 
KEZ SİBER SALDIRI YAŞANDI, 481 
DAVA AÇILDI
“Siber Saldırıların Ekonomik Boyutu: 
Zonguldak Örneği” başlıklı sunumu 
ile konferansta konuşmacı olarak 
katılan Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (BAKKA) Bilgi İşlem 
Sorumlusu Muhammed Temli verdiği 
birbirinden ilginç veriler ve bilgilerle 
ilgi uyandırdı.
Temli sunumunda Zonguldak 
ilinde yapılan siber saldırı çeşitleri 
incelendiğinde, ilk sırada oltalama 

SALDIRILARIN AMACI PARA 
KAZANMAK
Çalışmada Zonguldak’ta yapılan siber 
saldırı çeşitleri incelendiğinde firmaların 
e-posta saldırılarıyla karşılaşmasının 
ilk sırada yer aldığını belirten Temli, 
spam mail dışında 2016 yılı içerisinde 
17 firmanın bir kez, on firmanın iki kez, 
üç firmanın üç kez ve bir firmanın ise 
30 kez zarara uğratan saldırı aldığını 
kaydetti.
Temli, “Oltalama saldırıları virüs 
saldırıları gibi sistemin genelini bozarak 
zaman kaybına neden olmasından 
daha ziyade direk maddi kayba neden 
olabilmektedir. Yapılan analizler ve firma 
görüşmelerinde oltalama saldırısını 
yapan saldırganın amacının çok net 
para kazanmak olduğu gözlenmektedir. 
Zonguldak örnekleminde bir firmaya 
25 kez oltalama saldırısı yapılırken 12 
firmaya ise bir kez oltalama saldırısı 
gerçekleştirildiği kaydedilmiştir.”

2016 YILINDA KAYDEDİLMİŞ 172.900 
TL MADDİ KAYIP YAŞANDI
“Zonguldak’taki firmalarda güvenlik 
duvarı kullanımının gerektiği kadar 
olmadığı izlenmiştir. Güvenlik duvarı 
kullanımının yaygın olmaması ise 
firmaları daha korunaksız bırakmakta 
ve saldırı olsa dahi tespitini 
zorlaştırmaktadır.  Aynı eksiklik bilgi 
işlem personelinin istihdamında 
da görülmektedir. Firmalarımızın 
bilgi işlem personeli çalıştırmaması 
firmalarda bulunan güvenlik zafiyetinin 
tespitini zorlaşmaktadır. Zonguldak’ta 
karşılaşılan en maliyetli saldırılar 
cryptolocker fidye saldırısı olarak 
gözlemlenmiştir. 
Anket verilerine göre Zonguldak’ta 
2016 yılında 516 kez siber saldırı 
gözlemlenmiştir. Siber saldırılardan 
dolayı 83 gün hizmet aksaması 
yaşanmış, 172.900 TL maddi 
kayıp belirtilmiştir. Gerek firewall 
kullanımının yaygın olmaması gerekse 
diğer saldırı tespit sistemlerinin 
kullanımın az olması siber saldırıların 
tam olarak kaydedilemediğini 
göstermektedir. Bu nedenle gerçek 
maddi zararların verilerden çok daha 
yüksek olduğu tahmin edilmektedir.”

saldırılarının yer aldığını vurguladı. 
Güvenlik duvarı kullanımının da 
yaygın olmamasına değinen Temli 
şunları söyledi: “Resmi kurumların 
açıklamalarına göre Türkiye, en 
fazla siber saldırıya uğrayan ülkeler 
arasında yer almaktadır. İngiltere’de 
yapılan bir çalışmada işletmelerin 
%52’sinin 2016 yılı içerisinde siber 
saldırıya maruz kaldığı ve yaklaşık 
131 milyar TL maddi zarara uğradığı, 
Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) 
ise 2016 yılında bir günlük siber 
saldırı (DDOS) nedeni ile 7 milyar 
dolar zarara uğradığı kaydedilmiştir. 
Türkiye’de de durum çok farklı 
değildir. 2016 yılının ilk altı ayında 
Türkiye’de 110 binden fazla siber 
saldırı yaşandığı raporlanırken, 
Türkiye’ye yönelik büyük boyutlu 
siber saldırıların çoğunluğunun ABD, 
Rusya, Almanya ve yurt içi kaynaklı 
yapıldığı bilgisine erişilmiştir.” 
Temli sunumuna şöyle devam etti; 
“Siber saldırılar tüm dünyada ve 

ZONGULDAK’TA EN ÇOK 
KARŞILAŞILAN SALDIRI FİDYE 
YAZILIMLARIDIR
Fidye yazılımlarını kullanıcıların 
dosyalarını şifreleyip, tekrar 
ulaşabilmek için kişileri ücret 
ödemeye zorlayan zararlı bir 
yazılım olarak tanımlayan Temli, 
Zonguldak’ta en çok görülen fidye 
isteyen kategoride (ransomware) olan 
virüs türünün cryptolocker olduğunu 
açıklamıştır. “Cryptolocker virüsü 
genellikle sahte bir e-fatura dosyası ya 
da kullanıcının dikkatini çekecek bir 
e-posta ile karşımıza çıkmaktadır. Eğer 
bir e-fatura ise fatura tutarını oldukça 
yüksek göstererek kullanıcının 
dikkatini çekmekte ve kullanıcıyı 
gönderdiği maildeki linke (örneğin 
“http://efatura.ttnet-fatura.com/” 
benzeri) tıklamaya yönlendirmekte, 

ülkemizde artış gösterdiği gibi 
Zonguldak ilinde de benzer bir tablo 
görülmektedir. Yapılan bir akademik 
çalışmada 1990-2011 yıllarını arasında 
Türkiye çapında bilişim sistemlerinin 
araç olarak kullanılması suretiyle 
dolandırıcılık suçundan 61.351 dava 
açılmıştır.  Zonguldak ise toplam 481 
dava dosyası ile ülke genelinde 28. 
sırada yer almıştır. Yine 2016 yılında 
sayısı giderek artan siber saldırıların 
Zonguldak ilinde sebep olduğu 
ekonomik zararların boyutunu ortaya 
çıkarmak amacı ile Siber Suçların 
Ekonomik Boyutu: Zonguldak 
Örneği başlıklı akademik bir 
çalışma yapılmıştır. Siber saldırıların 
ekonomik büyüklüğünü belirlemek 
amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Bülent Ecevit Üniversitesi 
arasında bir protokol imzalanarak 
veriler anket yolu ile elde edilmiştir. 
Araştırma, Zonguldak ilinde yirmiden 
fazla personel çalıştıran 336 firma 
üzerinde gerçekleştirilmiştir.”

linkten e-faturanın “zip” uzantılı 
bir dosya halinde indirilmesini 
sağlamaktadır. Virüs, genel çalışma 
mantığında, zarar vereceği dosyanın 
şifreli yeni bir kopyasını oluşturmakta, 
sonrasında orijinal dosyayı silmektedir. 
“Zonguldak’ta en çok karşılaşılan 
bir diğer siber saldırı türü ise sahte 
e-posta saldırılarıdır. Phishing yani 
olta saldırısı olarak da adlandıran 
siber saldırılar tamamen karşıdaki 
kişiyi aldatma esasına dayanan bir 
yöntem kullanmaktadır. Phishing 
genelde bir kişinin şifresini veya kredi 
kartı bilgilerini öğrenmek amacıyla 
yapılan kötü amaçlı saldırılar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bir banka 
veya resmi bir kurumdan geliyormuş 
gibi hazırlanan e-posta yardımıyla 
bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere 
yönlendirilmektedir.”

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SEZAİ KARAKOÇ KÜLTÜR MERKEZİNDE 

“TÜRKİYE’DE SİBER GÜVENLİK VE EĞİTİMİ” 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ulusal Ajansın katkılarıyla “Bilişim Teknolojilerinde Siber Güvenlik Alanında Yenilikçi Ders Müfredatının 
Araştırılması ve Geliştirilmesi” projesi kapsamında “ Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç 

Kültür Merkezinde “Türkiye’de Siber Güvenlik ve Eğitimi” konulu bir konferans gerçekleştirildi. 

BAKKA’NIN ÇALIŞMALARI ARTARAK DEVAM EDECEKTİR

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının çalışmaları ile bu konuya dikkat 
çektiğini bildiren Temli özellikle kurumsal kapasitenin artırılması ve 
insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi  amacına yönelik bir me-
kanizma olan Teknik Destek projeleriyle dokuz siber güvenlik konu-
lu projenin başarılı bulunarak desteklendiğini ve bu sayede bölgem-
izde 80 gün “Siber Güvenlik”, “Mobil Güvenlik” ve “Mobil Analiz” 
eğitimlerinin verildiğini belirtmiştir.  Temli sunumunun sonunda 
özellikle meslek lisesi öğretmenleri, bilgi işlem personelleri, akade-
mik personel, siber olaylara müdahale ekibi personeli ve polislerin 
eğitim aldığı projelerin çarpan etkileri oldukça yüksek olacağının 
düşünüldüğünü, BAKKA çalışmalarının önümüzdeki dönem-
de artarak devam edeceğini belirtti. Konferans sunumların 
ardından soru cevap bölümüyle son buldu.  
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Kömür, Zonguldak başta 
olmak üzere bölgenin 
ekonomisinin, kentsel ve 
kültürel dokusunun temelini 

oluşturmuştur. Ancak bugüne kadar 
yalnızca sanayi şehri olarak bilinen 
ve anılan Zonguldak, madencilik 
sektörüne ek olarak bazalt sütunlarını 
ve mağaraları içeren jeolojik mirası, 
şelaleleri, ormanları ve eşsiz doğasının 
yanında endüstriyel miras ögelerine 

yönelik farkındalığın artmasıyla 
turizmde de adından söz ettirmeye 
başlamıştır.  

Zonguldak’ta var olan endüstriyel 
miras ögeleri, doğal güzellikler ve 
kültürel değerlerle birlikte bir bütün 
olarak ele alınıp projeler geliştirilmesi 
hem yerelde hem de bölgesel anlamda 
katma değer yaratılmasına ve turizmin 
geliştirilmesine imkân sağlayacaktır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalar ve yeni 
yatırımlarla Zonguldak’ın sahip olduğu 
turistik değerlerin ve potansiyelin 
farkına varılmış, bölgenin tanınırlığını 
ve marka değerini arttırmak için 
çalışmalara başlanmıştır. 
Bu yaklaşım doğrultusunda ilk olarak 
2016 yılında tüm Batı Karadeniz 
Bölgesini kapsayan ve turizm 
sektöründe yeni bir alan olan tren 
turizmini ele alan “Kömüre Giden 

TARİHİ KÖMÜR TRENİ ZONGULDAK’IN 
ENDÜSTRİYEL PEYZAJINI 

ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURACAK

Demiryolu Projesi” çalışmaları 
gerçekleştirilmiş ve Kozlu – Zonguldak 
– Üzülmez Demiryolu Hattının turizm 
amaçlı kullanılması fikri ilk kez bu 
çalışma kapsamında gündeme gelmiştir. 

Zonguldak ilinde TTK tarafından 
kömür madeni taşımasında kullanılan 
demiryolu güzergâhlarından biri olan 
Zonguldak – Kozlu demiryolu hattı, 
Zonguldak merkez ilçeyi Kozlu ilçesine 
bağlayan, 10 km uzunlukta tek hatlı 
bir demiryoludur. Hattın endüstri 
tarihi açısından önemli niteliği ve 
güzergâh boyunca görülecek tarihi 
ve doğal alanlar bulunması nedeniyle 
tarih, kültür, nostalji ve doğa turları 
(Zonguldak Maden Müzesi, 63 
Kömür Maden Ocakları vb.) için 
cazip olup, turizm ekonomisine katkı 
sağlayabileceği düşünülmektedir.

Tarihi Kömür Treni Turizm Konsept 
Çalışmasında, Türkiye Taş Kömürü 
Kurumu (TTK) tarafından kömür 
madeni taşımasında kullanılan Kozlu-
Zonguldak-Üzülmez demiryolu 
hattının, turizm ve kent içi ulaşım 
amaçlı kullanımının ekonomik, sosyal 
ve mekânsal etkileri araştırılmış 
ve mekânsal müdahaleler ile ilgili 
önerilerde bulunulmuştur. Çalışma 
ile kömüre dayalı endüstriyel mirasın 
korunması, turizme kazandırılması ve 
tanıtılması için demiryolunun bir araç 
olarak kullanılması hedeflenmiştir. 
Güzergah boyunca var olan endüstri 
yapıları birer turistik odak olarak 
düşünülmüş ve bu odaklar birer durak 
noktası olacak şekilde tasarlanmıştır. 

Güzergâh üzerinde yer alan endüstri 
mirası odakları bölgenin turizmini 
geliştirecek ulusal ve yerel ölçekte 
yeni bir turistik gezi destinasyonu 
kazandırılmasını sağlayacaktır. 
Güzergâh üzerinde bulunan endüstri 
mirası öğelerinin bir bölümünün kültür 
yapılarına dönüşümünün planlanıyor 
olması ve Zonguldak Maden Müzesi’nin 
varlığı projenin itici güçleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır.
Demiryolunun turizm amaçlı 
kullanılması hem kent kültürünün 

ve hem de endüstriyel mirasın 
korunarak yaşatılmasını sağlayacaktır. 
Projede Tarihi Kömür Treni’nin 
ana ulaşım aracı olarak kullanıldığı 
Maden Müzesi’nin yanında, Üzülmez 
endüstriyel miras ögelerinin ve Gökgöl 
Mağarası’nın gezilmesi ile son bulacak 
endüstri mirası odaklı bir turistik 
gezi rotası planlanmıştır.  Güzergahın 
ilgi çekiciliğinin paydaşlarla birlikte 

değerlendirmek için paydaş kurumların 
ve ilgili kişilerin katıldığı Kozlu-
Zonguldak-Üzülmez demiryolu tren 
gezisi organize edilmiş ve bu gezide 
mevcut durumda yük taşımacılığı 
yapılan lokomotifler kullanılmıştır. 
Katılımcıların olumlu görüşleri 
ve heyecanı da sonraki aşamalara 
geçilmesi için itici bir güç olmuştur. 
Projenin hayata geçmesi ile kentin arka 

  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin sektörel çeşitliliğini arttırmak ve özellikle turizm 
sektörünü geliştirmek adına yerel ve bölgesel ölçekte çok sayıda çalışma yürütmektedir. 

Gerçekleştirilen turizm çalışmaları ile bölgesel kalkınmanın sağlanması, turizmin 
çeşitlendirilmesi ve bölgede var olan değerlerin turizme kazandırılması hedeflenmektedir.

Peyzaj Mimarı Cansu ÇEKLİ DERİNGÖL
Kivi Stratejik Planlama A.Ş.
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yakasında kömür kültürüne dayalı kent 
turizmini öne çıkaracak bir ulaşım ağı 
oluşturulmuş olacak, böylece Kozlu’dan 
başlayıp yeşillikler içinde iki tünelden 
geçilerek, kentin arka yakasından 
Zonguldak Maden Müzesi’ne, Rombaki 
Köşkü, Üzülmez Atölyesi ve Rombaki 
Lavuarı’nın bulunduğu 63 ocaklarına 
ulaşılacaktır. Asma Kömür İşletmesi 
sanayi tesisleri de güzergah üzerinde 

Hong Kong’da kent içi ulaşımda 
kullanılan çift katlı tramvaylar, 
kentin en önemli simgelerinden biri 
olarak değerlendirilebilir. Hem yolcu 
taşıma kapasitesi hem de süre-konfor 
konularında daha avantajlı olduğu 
görülmektedir. Özellikle turistler 
için daha tercih edilebilir olduğu 
düşünülmektedir. Yer üstünde yol 
alması ve hızı sebebiyle turistlere 
şehri görme ve tanıma imkânı 
sağlamaktadır.

Lizbon’daki bu hafif raylı sistem 
örneği, turistik odak olması ve 
kentte hemzemin olarak ilerlemesi 
bakımından Zonguldak Kozlu-
Üzülmez Demiryolu için emsal teşkil 
etmektedir.

Şehrin coğrafi yapısı nedeniyle 
oluşan dik caddeler için çözüm 
olarak yapılmış olan bu tramvaylar 
hem şehrin hem de ülkenin birer 
simgesi haline gelmiştir. Turistik bir 
odak olarak değerlendirilmektedir. 
Yılda 7,4 milyon kişi tarafından 
kullanılmakta ve yolcularının büyük 
çoğunluğu turistlerden oluşmaktadır.

gezilebilecek yerlerdendir. Son olarak 
da Üzülmez Müessesesi’ne 1 km. 
mesafede yer alan Gökgöl Mağarası 
gezilebilecektir. Kozlu – Zonguldak 
– Üzülmez Demiryolu Hattının 
turizm amaçlı kullanımının yanı sıra 
kent içi ulaşımının çeşitlendirilmesi 
ve güçlendirilmesinde de rol alıp 
almayacağı konusu irdelenmiş, 
bu amaca da hizmet edebileceği 

düşüncesiyle birtakım hesaplamalar ve 
çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan analiz çalışmaları ve paydaş 
toplantıları sonunda Kozlu – Zonguldak 
– Üzülmez Demiryolu Hattının Turizm 
ve Kent İçi Ulaşım Amaçlı işletilebilmesi 
için bir etaplama stratejisi geliştirilmiştir. 
Bu etaplama stratejisine göre ilk etap 
olarak Zonguldak Sebze Meyve Hali ile 
TTK Üzülmez Müessesesi arasındaki 
demiryolu hattının gerekli bakım-onarım 
çalışmalarından ve burada çalıştırılacak 
tren temininden hemen sonra kullanıma 
açılabileceği öngörülmüştür. En hızlı ve 
az maliyetli çözümün bu şekilde olacağı 
tüm paydaşlar tarafından kabul görmüş 
T.C. Zonguldak Valiliğinde yapılan sunum 
sonrasında proje Zonguldak Valiliği 
tarafından bu yönde desteklenmiştir.

Son dönemde Zonguldak için yapılan 
yatırımlar ve yapılmakta olan yeni projeler 
ışığında Tarihi Kömür Treni, turizm ile 
kalkınma hedeflerine ulaşmak açısından 
önemli bir unsur olarak görülmektedir. 
Zonguldak kültürünün ve endüstri 
mirasının önemli ögelerinden olan bu 
demiryolunun “Tarihi Kömür Treni” 
adı ile turizme kazandırılması ve bu 
konudaki çalışmaların devam ettirilmesi 
hedeflenmektedir. 
Sahip olunan endüstriyel, tarihi ve kültürel 
değerlerin günümüze kadar korumayı 
da içeren bir turizm bakış açısıyla ele 
alındığı bu çalışma ile köklü madencilik 
ve sanayi geçmişiyle bilinen Zonguldak’ta 
turizm sektörünü harekete geçirmek, 
yeni yatırımlar yapılmasını sağlamak ve 
yatırımların ihtiyaç duyduğu işbirliği 
ortamını sağlamak, turizm ile kalkınma 
hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve 
Zonguldak kent markalaşmasında etkili 
olacaktır.

Çok değerli endüstriyel miras öğelerine 
sahip Zonguldak’ta bu ögelerin turizme 
kazandırılması, rotalama çalışmalarıyla 
birbirine entegre edilmesi, turizme yönelik 
yeni alanlar ve odaklar oluşturulması 
ve turizm bilincinin yaygınlaştırılması 
turizm sektörünün bölgede ve ülkede 
geliştirilmesine çok büyük bir katkı 
sunacaktır.

  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Örnek Projeler

Kaynak: Financial Times. (2016, Haziran 30). Hong Kong trams struggle on journey to modernisation. Financial 
Times İnternet Sitesi: https://www.ft.com/content/128c840e-3c73-11e6-9f2c-36b487ebd80a adresinden alındı

Lizbon, Portekiz

Kaynak: SF To Do. (2017, Ağustos). San Francisco Cable Cars – The Guide SF To Do 
İnternet Sitesi: https://www.sftodo.com/sanfrancisco/cable-car-san-francisco/ adresinden alındıB
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İstanbul Sanayi Odasının her yıl 
hazırladığı “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 
Araştırması” sonuçlarına göre Batı 

Karadeniz’de de faaliyetleri bulunan 
7 firma Türkiye’nin en büyük 500 
sanayi kuruluşu listesinde kendine 
yer buldu. Aynı çalışma kapsamında 
yayımlanan ikinci 500 listesinde de 
Batı Karadeniz’den 3 firma yer aldı.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İSO 500
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu araştırmasının kökleri, 

1960’lı yıllara kadar uzanmaktadır. İlk 
kez 1968 yılında “100 Büyük Firma” 
olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Her 
yıl bir önceki yıl verilerinin açıklandığı 
çalışmanın kapsamı 1978 yılında 
300 kuruluşa, 1981 yılında ise 500 
kuruluşa çıkarılmıştır.
1991 yılında “Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” araştırmasına 
ek olarak “İlk 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nu izleyen 325 Sanayi 
Kuruluşu” çalışması da hazırlanıp 
kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 
1992-1997 yılları arasında “İlk 

500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu 
izleyen 250 Sanayi Kuruluşu” olarak 
sürdürülen bu ek çalışmanın kapsamı 
1998 yılında genişletilerek 500’e 
çıkarılmıştır. Böylece 1998 yılından 
bu yana Türkiye’nin 1000 Büyük 
Sanayi Kuruluşu’na ait veriler her yıl 
kamuoyuna açıklanmaktadır.
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırmaları Türkiye 
ekonomisine tutulan güçlü bir ayna 
niteliğindedir ve bugüne kadar 
akademik düzeyde birçok tez ve 
araştırmaya konu olmuştur.

İSO İLK 500’DE BATI KARADENİZ’DEN 
7 FİRMA YER ALDI

  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

2017 
Sıra No

2016  
Sıra No

Kuruluşlar
Üretimden 

Satışlar (Net) 
(TL)

İnternet Adresi

8 11 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 9.920.840.201 www.erdemir.com.tr

24 34 Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 3.942.769.194 www.kardemir.com

36 46 Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 2.996.978.472 www.erenholding.com.tr

90 124 Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş. 1.422.039.435 www.tatmetal.com.tr

235 212 Mescier Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. 657.603.583 www.mescierdc.com.tr

240 273 Çınar Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. 654.813.522 www.cinarboru.com

372 - Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş. 419.560.802 www.cagcelik.com.tr

İSO İkinci 500’de Batı Karadeniz’den 3 Firma Yer Aldı

2017 
Sıra No

2016  
Sıra No

Kuruluşlar
Üretimden 

Satışlar (Net) 
(TL)

İnternet Adresi

85 190 Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. 267.498.450 www.yolbulanlar.com.tr

197 366 Boskay Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. 226.641.732 www.boskaymetal.com.tr

334 425 Özdemir Boru Profil San. ve Tic. Ltd. Şti. 186.150.190 www.ozdemirboru.com.tr

 
Kaynak: http://www.iso500.org.tr

Zonguldak Valiliği 
koordinasyonunda Batı 
Karadeniz Kalkınma 
Ajansının da önemli 

destekleriyle başlatılan ve geleneksel 
hale gelen fuarlar Eylül ayında 
gerçekleştirildi. Batı Karadeniz Yapı 
Dekorasyon ve Mobilya Fuarı’nın 
ikincisi 20 Eylül-23 Eylül 2018 
tarihleri arasında,  Batı Karadeniz 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın 
üçüncüsü ise 27 Eylül–30 Eylül 
2018 tarihleri arasında Zonguldak’ın 
Çaycuma ilçesinde yapıldı. 

Çaycuma fuar alanında geçekleştirilen 
açılışlara; Zonguldak Valisi Ahmet 
Çınar, Çaycuma Kaymakamı Serkan 
Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı 
Bülent Kantarcı,  Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (BAKKA) 
Genel Sekreter V. Elif Acar, bölge 
milletvekilleri, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, daire 
müdürleri ile çok sayıda bürokrat 
katıldı.
Fuarlar, Zonguldak, Bartın ve Karabük 
illerinin tarım ve hayvancılık ile 
mobilya sektöründe potansiyelini 

ortaya çıkarmayı, bu alanlarda 
çalışan firmaların tanıtımını yapmayı, 
sektörlerdeki teknolojik gelişimle 
tanıştırarak verimliliklerini artırmayı 
amaçlıyor. 
Her iki fuara da Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı stantlı katılım 
göstererek tüm ziyaretçilerin sektörler 
ve Ajans çalışmaları hakkında sorularına 
yanıt vermeye çalışmıştır. Ajans bölgesel 
kalkınma alanında yapmış olduğu 
araştırma, analiz, rapor ve tanıtım 
dokümanlarını da tüm ziyaretçileriyle 
fuar boyunca paylaşmıştır. 

BATI KARADENİZ YAPI DEKORASYON 
VE MOBİLYA İLE BATI KARADENİZ 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
FUARLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çaycuma’da geleneksel hale gelen Batı Karadeniz Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı 
ile Batı Karadeniz Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Eylül ayında gerçekleştirildi.
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Yeni Ekonomi Programı 
2019-2021 yıllarını 
kapsamakta olup ülkemizde 
kısa vadede finansal 

istikrarın yeniden tesis edilmesi, 
ekonomide dengelenmenin ve 
bütçe disiplininin sağlanması, orta 
vadede ise sürdürülebilir büyüme ve 
adaletli paylaşıma yönelik değişimin 
gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda da Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının talimatıyla yerel ve 
merkezi düzey arasında bilgi ve 
görüş alışverişinin sürekli biçimde 
sağlanması gerekliliği belirtilerek 
bu çerçevede Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Kasım ayı Yönetim 

Kurulunun “Milli Teknoloji, Güçlü 
Sanayi Hamlesi” gündemiyle ve 
bölge paydaşlarının katılımıyla 
gerçekleştirilmesi istenmiştir.
Bakanlık tarafından yapılan 
açıklamada; “Milli Teknoloji, Güçlü 
Sanayi Hamlesi’nin başarılı sonuçlar 
üretebilmesi, ancak Türkiye’nin sınai 
kalkınması konusundaki sorunların 
doğru bir teşhisiyle birlikte vizyoner, 
yenilikçi, nitelikli, kesimlerin talep ve 
beklentilerine cevap veren önerilerin 
alınabilmesiyle mümkün olacaktır. 
Sorunların ve önerilerin net ve öz bir 
şekilde ortaya konulması, ilerleyen 
aşamalarda geliştirilecek politika ve 
uygulamaların daha odaklı ve isabetli 
olmasına imkân verecektir” denilmiştir.

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE 
YAPILAN ÇALIŞMALAR
Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi 
Yolunda Sanayimizin Geleceği projesi 
kapsamında TR81 Batı Karadeniz 
Bölgesinde (Zonguldak, Karabük 
ve Bartın) iller düzeyinde üç ayrı 
geniş katılımlı paydaş toplantısı ve 
devamında bu toplantılardan elde 
edilen sonuçların analiz edilerek 
değerlendirildiği Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 
Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• Zonguldak paydaş toplantısı, 
Zonguldak Vali Yrd. Sn. Nevzat 
Taşdan başkanlığında 14 Kasım 2018 
tarihinde, 29 kişinin katılımıyla; 
• Bartın paydaş toplantısı, Bartın 

MİLLİ TEKNOLOJİ, 
GÜÇLÜ SANAYİ HAMLESİ 

TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valisi Sn. Sinan Güner başkanlığında 
15 Kasım 2018 tarihinde, 30 kişinin 
katılımıyla,
• Karabük paydaş toplantısı, Karabük 
Valisi Sn. Fuat Güler başkanlığında 
20 Kasım 2018 tarihinde, 43 kişinin 
katılımıyla,
• BAKKA Yönetim Kurulu toplantısı 
ise Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş 
başkanlığında 27 Kasım 2018 
tarihinde 10 Yönetim Kurulu üyesinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  
Toplantılar öncesinde sanayi 
sektörüyle ilgili bölgedeki temel 
paydaşlardan yazılı sorun ve çözüm 
önerileri alınmıştır. Özel sektör, 
sivil toplum kuruluşu ve kamu 
kurumu temsilcilerinden oluşan 102 
kişinin katılım sağladığı il paydaş 
toplantılarında ise illerin sanayi 
alanında yaşanan sıkıntıları ve bu 
sıkıntıları ortadan kaldırılabilecek 
çözüm yolları üzerinde görüş 
ve öneriler dile getirilmiştir. 
Gerçekleştirilen toplantılarda 
katılımcılar ülkemizin ve sanayicilerin 
sorunlarının tespitine yönelik 
katılımcı bir anlayışla yürütülen bu 
sürece dâhil olmalarından duydukları 
memnuniyeti dile getirmişler, 
sorunların ortak ve kalıcı çözümler 
ile ortadan kaldırılması temennisinde 
bulunmuşlardır. 
Paydaş toplantılarının akabinde 27 

Kasım 2018 tarihinde Zonguldak’ta 
BAKKA Yönetim Kurulu toplanmıştır. 
‘Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi 
Hamlesi Yolunda Sanayimizin 
Geleceği: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri’ konulu özel gündem 
maddesiyle gerçekleştirilen toplantıda, 
paydaşların yazı ve/veya e-maille 
gönderdiği öneriler ile üç ilde 
gerçekleştirilen paydaş toplantılarında 
elde edilen sonuçlar analiz edilerek 
değerlendirilmiş ve Ajans tarafından 
raporlanmıştır. Toplantılara Valiler, 
rektörler ve akademisyenler, 
kaymakamlar, belediye başkanları, 
kurum ve kuruluş temsilcileri, TSO 
başkanları, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve sanayiciler katılım 
sağlamıştır.

PAYDAŞ TOPLANTILARI
Üç ilde gerçekleştirilen toplantıların 
açılış konuşmasını yapan BAKKA 
Genel Sekreter Vekili Elif Acar, 
“Sanayi hamlesini gerçekleştirme 
sürecinde yeni ekonomi programını 
gerçekleştirirken sanayinin önündeki 
sorunların tespiti ve bu sorunlara 
yönelik olarak getirilen çözüm 
önerileri kapsamında merkezi 
düzeyde bir çalışma gerçekleşiyor. 
Sanayi Teknoloji Bakanlığı bu 
çalışmayı yerel düzeyde paydaşların 
da katılımıyla gerçekleştirebilmek 

için yönetim kurulu gündem maddesi 
olarak bu hususu ele almamızı istedi. 
Bu kapsamda Bakanlık tarafından 
belirlenen finansmana erişim (işletme 
ve yatırım sermayesi), beşeri sermaye, 
kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, 
ulusal ve uluslararası pazara erişim ve 
tutunma, üretim maliyetleri, devlet 
destekleri, kalite ve markalaşma, 
profesyonel danışmanlık gereksinimi, 
mevzuata dair sorunlar ve ekonomik 
belirsizlik temelinde 11 tane başlık 
odağında sizlerle tartışacağız. 
Bunlar aslında birbirinin içine 
geçmiş sorunlar, örneğin ekonomik 
belirsizlikten bahsederken aslında 
finansmana erişime de değiniyoruz. 
Bu başlıklar formatında sorunlar 
ve çözüm önerilerini görüşeceğiz. 
Bu toplantılardan çıkan sonuçları 
raporlayıp bakanlığa ileteceğiz. 
Yerel düzeyde katılımcı bir anlayışın 
gelişmesi ve il bazında sorunların 
iletilmesi noktasında çok güzel bir 
fırsat olduğunu düşünüyoruz” diye 
konuştu.
Açılış konuşmasının ardından 
belirlenen her bir başlık altında 
sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin 
bir sunum yapılarak görüş bildirilmesi 
süreci yürütüldü. Katılımcıların 
belirttikleri ilave öneriler de kayıt 
altına alınarak Bakanlığa iletilen 
rapora yansıtıldı.

  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi” kapsamında 
katılımcı bir anlayışla Zonguldak, Karabük ve Bartın’da toplantılar gerçekleştirilerek 

Batı Karadeniz Bölgesindeki temel paydaşların görüş ve önerileri alındı.
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  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

Küre Dağları Milli Parkı 
Turizm Temalı İşbirliği 
ve Koordinasyon 
Toplantısına KUZKA ve 

BAKKA çalışanlarının yanında Ulus 
Belediye Başkanı Hasan Hüseyin 
Uzun, Küre Dağları Milli Parkı Müdür 
V. Ali Bozkurt, Bartın Üniversitesi 

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mustafa Artar, Küre Dağları 
Ekoturizm Derneği Üyesi İsmail 
Menteş ve özel sektör temsilcileri 
katıldı. Toplantıda katılımcılara 
yönelik KUZKA ve BAKKA tarafından 
yapılan turizm odaklı çalışmalarla 
ilgili olarak birer bilgilendirme 

sunumu yapılmıştır. Daha sonra 
katılımcılar tarafından Küre Dağları 
Milli Parkı ile ilgili olarak turizm 
açısından eksikliği görülen ve 
sorun teşkil eden konularda çözüm 
üretebilmek amacıyla istişareler 
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda dile getirilen konu 

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI TURİZM 
EYLEM PLANININ OLUŞTURULMASINDA

BAKKA İLE KUZKA ORTAK ÇALIŞMA 
KONUSUNDA UZLAŞTI

başlıkları şu şekildedir:
• KUZKA Bütünleşik Turizm 

Projesi 
• KUZKA Şehir Markalaşma ve 

Tanıtım Sonuç Odaklı Programı
• BAKKA TR81 Batı Karadeniz 

Bölgesi Turizm Master Planı 
çalışmaları,

• Küre Dağları Milli Parkındaki 
turizm unsurları,

• Küre Dağları Ziyaretçi Yönetim 
Planı,

• Küre Dağları Uzun Devreli 
Gelişim Planı,

• Pansiyonculuk ile ilgili Çevre ve 

Orman Bakanlığı Küresel Çevre 
Fonu (GEF) desteği

• Küre Dağları Sürdürülebilir 
Turizm Planı,

• Ulus ilçesinde belirli sıcak 
noktaların mücavir alan olarak 
düzenlenmesi,

• Küre Dağları Milli Parkı ziyaretçi 
bilgilendirme haritasının 
güncellenip basılması,

• Atık yönetimi.
Her iki ajansın da faaliyet alanı 
içinde yer alan Küre Dağları Milli 
Parkı ile ilgili sorunlara sistematik 
ve somut çözümler üretilmesi 

amacıyla ortak çalışma yapılması 
benimsenmiştir. Küre Dağları Milli 
Parkı özelinde Batı Karadeniz Turizm 
Destinasyonu oluşturulması noktasında 
BAKKA, KUZKA ve ilgili diğer paydaş 
kurumların da katılımı ile “Ortak 
Eylem Planı” hazırlanması gerekliliği 
ifade edilmiş olup bu kapsamda Ulus 
ilçesinde ilgili diğer tüm paydaşların 
da katılacağı ikinci bir ortak çalışma 
toplantısının gerçekleştirilmesi kararı 
alınmıştır. Her iki ajansın bu konuda 
ortak çalışmasının, ajanslar arasındaki 
ortak çalışma kültürünün gelişmesine 
de katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) bölge ölçeğinde yürütülen turizm planlama 

çalışmaları kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına (KUZKA) bir ziyaret gerçekleştirdi. 
15 Ekim 2018 Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette “Küre Dağları Milli Parkı Turizm Temalı 

İşbirliği ve Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi ve ortak çalışma kararı alındı.
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  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

ürün üretiminin ve ihracatın önem 
kazandığı aşikârdır. Bu doğrultuda 
ihracat odaklı yatırım ve üretimi 
arttırmak için serbest bölgeler 
öne çıkan bir araçtır. Bilindiği 
üzere serbest bölgeler, 3218 
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
hükümleri uyarınca kurulmakta 
ve yönetilmekte olup bu kanunun 
amaç ve kapsamını düzenleyen 
birinci maddesinde serbest bölgelerin 
ihracata yönelik yatırım ve üretimi 
teşvik etmek, doğrudan yabancı 
yatırımları ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, işletmeleri ihracata 
yönlendirmek ve uluslararası ticareti 
geliştirmek amacıyla kuruldukları 
belirtilmektedir. Filyos Limanı altyapı 
inşaatında yaşanan ilerlemelere 
bağlı olarak bölgemizde Filyos 
Serbest Bölgesinin de hızla üretim, 
montaj, teknoloji transferi, ticaret ve 
depolama fonksiyonlarıyla bu amaca 
hizmet edecek şekilde hayata geçmesi 
büyük önem arz etmektedir. 
Ajans bu doğrultuda bölgemizde 
ilan edilen Filyos Serbest Bölgesi 
için en uygun yönetim modelinin 
belirlenmesi ve bu çerçevede 
gereken adımların atılması, 
potansiyel yatırımcıların bölgeye 
çekilmesi ve yatırımların doğru 
yönlendirilmesi konusunda 
tecrübelerden faydalanmak amacıyla 
Türkiye’de başarılı olmuş serbest 
bölge modellerinin incelenmesi için 
bir teknik gezi düzenlemiştir. Bu 
teknik gezide diğer serbest bölgelerin 
kurulum ve işletilmesinde yaşanan 
sorunların incelenmesi, işletme ve 
yönetimlerinden gerekli tavsiyelerin 
alınması ve yaşanan tecrübelerin 
bölgeye aktarılması amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda 10-11 Aralık 2018 
tarihlerinde Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı koordinasyonunda Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odalarının 
katılımıyla teknik çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. Program 
kapsamında İstanbul Endüstri ve 
Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve 
İşleticisi Anonim Şirketi (DESBAŞ), 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
Başkanı ile Ege Serbest Bölge Kurucu 

ve İşleticisi Anonim Şirketi (ESBAŞ) 
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  
Ziyarete Ajans personelinin 
yanısıra, Zonguldak, Kdz. Ereğli, 
Çaycuma, Devrek ve Alaplı Ticaret 
ve Sanayi Odalarından başkan, 
başkan yardımcısı ve genel sekreter 
düzeyinde katılım sağlanmıştır. 
İstanbul ziyaretinde İstanbul 
Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi 
Bölge Müdürü Rabiye Gayretli, 
DESBAŞ Genel Müdürü Erhan 
Fermen ve Makine Mühendisi 
Barlas Nas, İzmir ziyaretlerinde 
ise EBSO Yönetim Kurulu Başkanı 
ve aynı zamanda ESBAŞ Yönetim 
Kurulu üyesi Ender Yorgancılar, 
Ege Serbest Bölge Müdürü Mevlüde 
Şenay Satoğlu, ESBAŞ Pazarlama ve 
Kiralama Direktörü Murat Özgürtaş 
ile Pazarlama ve Kiralama Müdürü 
Göktürk Altınbaş’la görüşme ve 
toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Ziyarette yetkililerden bilgi alarak 
deneyimlerinden istifade etme 
fırsatı doğmuş ve farklı uygulamalar 
yerinde görülmüştür. Serbest 
bölgelerin kuruluş süreçleri ve işletme 
modelleri, mevcut fiziki yapıları, 
firma profilleri, faaliyet alanları ile 
sektörler, serbest bölge avantajları, 
yatırımları cezbeden temel unsurlar 
ile yatırım yeri konusunda tercih 
nedenleri ve bölgeye yatırım çekme 
konusunda yapılabilecek çalışmalar 
görüşülmüştür. Serbest bölgelerin 
üreticilere sağlamış olduğu gümrük, 
vergi, istihdam ve diğer avantajlar 
hakkında bilgiler alınarak üretim 
alanları ve kuruluş maliyetlerine 
ilişkin deneyimler teknik ziyaret 
heyetiyle paylaşılmıştır. 

ZİYARET SONUÇLARI
• Yapılan ziyaretlerde limanla ve 
üretim alanlarıyla bağlantılı serbest 

Filyos Vadisi Projesinin üç 
önemli bileşeninden biri 
olan Filyos Serbest Bölgesi 
05/04/1994 tarih ve 21896 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren bir kararla (94/5377) 
ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren 
sınırların yeniden belirlenmesi ve 
değiştirilmesine yönelik olarak Resmi 
Gazetede birçok karar yayımlanmış 
olup en son 30/10/2010 tarih 
ve 27744 sayılı Resmi Gazetede 
“Zonguldak İli, Çaycuma İlçesi, 
Filyos Irmağı Havzasında Yer Alan 
Filyos Serbest Bölgesinin Sınırlarının 
Yeniden Belirlenmesi Hakkında 
Karar” (2010/975) yayımlanmıştır 
ve bu kararla serbest bölge sınırları 
son şeklini almıştır. Bununla birlikte 
Filyos Serbest Bölgesi resmi olarak 
ilan edilmiş olmasına rağmen alanla 
ilgili fiili bir işlem henüz tesis 
edilmemiştir.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA) tarafından yapılan istişare 
ve görüşmelerde, ilgili paydaş ve 
aktörlerin serbest bölgeleri ve 

avantajlarını yeterince bilmediği 
tespit edilmiş olup bu doğrultuda da 
Ajans tarafından gerekli adımların 
atılmasına karar verilmiştir. 
Ajanslar 2018 yılı başında mülga 
Kalkınma Bakanlığının talimatı 
ile müdahale alanlarında Sonuç 
Odaklı Program (SOP) sistematiğine 
geçmiştir. BAKKA bölgenin önemli 
projelerinden biri olan Filyos Vadisi 
Projesini eksene alan “Filyos SOP 
- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
ve KOBİ’lerin Kapasitelerinim 
Arttırılması” alanını Yönetim Kurulu 
ve Bakanlığa da kabul ettirerek 2018 
yılında bu çerçevede çalışmalar 
yapılması kararlaştırılmıştır. Söz 
konusu programda gerek “Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi” gerekse 
“Etkin İşbirliği, Koordinasyon ve 
Tanıtımın Sağlanması” özel amaçları 
doğrultusunda da Filyos Endüstri 
Bölgesi ve Filyos Serbest Bölgesinin 
aktif hale getirilmesi için öncelikle 
bölgedeki önemli aktörlerle birlikte 
vizyon geliştirme ve farkındalık 
arttırma çalışmaları gerçekleştirilmesi 

planlanmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle BAKKA 
Filyos Vadisi Projesinin üç önemli 
bileşeni olan Filyos Limanı, Filyos 
Endüstri Bölgesi ve Filyos Serbest 
Bölgesi kapsamında ilgili Bakanlıklar 
ve kurum/kuruluşları ziyaret ederek 
süreçler hakkında en son ve güncel 
bilgileri almış ve ardından da Filyos 
Vadisi Projesi Tanıtım Kitapçığı 
hazırlayarak projenin tanıtım 
atağını başlatmıştır. Ardından da 
ulusal ve uluslararası yatırımcılara 
projeyi ve yatırım ortamını tanıtmak 
amacıyla bir internet sitesi hazırlığını 
yürütmüştür. Çalışmaları sürdürülen 
internet sitesinin (www.filyosvadisi.
com) 2019 yılının Ocak ayında yayına 
alınması planlanmaktadır.

ÜRETİM VE TİCARETİN 
BULUŞTUĞU NOKTA: SERBEST 
BÖLGELER
Son dönemde küresel ölçekte 
yaşanan gelişmeler ve ülkemizin de 
içinden geçmekte olduğu ekonomik 
süreçte orta ve yüksek teknolojili 

BAKKA’DAN FİLYOS ATAĞI
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  HABERLER Kalkınmada Yerel Ortağınız

bölgelerin çok daha aktif çalıştıkları 
bilgisi alınmıştır. Bu yönüyle 25 
milyon ton/yıl kapasiteli Filyos 
Limanı ve 597 hektarlık Filyos 
Endüstri Bölgesinin arkasında yer 
alan 1.166 hektarlık Filyos Serbest 
Bölgesi ve gerisindeki genişleme 
bölgesi, Batı Karadeniz’in istihdam, 
üretim ve ticaretini değiştirecek kilit 
bir proje olduğu tespit edilmiştir. 
• Ülkemizin başlatmış olduğu 
yerli ve milli üretim modelinin 
uygulanabileceği bir yapıya sahip olan 
Filyos Vadisi Projesinin hızla hayata 
geçmesi için ilgili tüm aktörlerin 
farkındalıklarını arttırmak ve projeyi 
tanıtmak önem taşımaktadır. 
• Serbest bölgeler, hinterlandında yer 
alan işletmelerin de üretim ve ticari 
faaliyetlerine katkı sağlayacağından 
bölgede hâlihazırda faaliyet gösteren 
işletmeleri serbest bölge işletme ve/
veya bu alanlara yatırım yapmaya 
yönlendirebilecek bir potansiyel 
taşımaktadır. Bu sebeple serbest 
bölge avantajlarının bölgede etkin 
tanıtımı projenin hayata geçmesini 
hızlandırabilecektir.
• Filyos Serbest Bölgesinin her 
sektöre yönelik yatırımları içerecek 
şekilde karma bir serbest bölge 
olmasının daha işlevsel olacağı 
değerlendirilmiştir.
• Serbest bölgelerde farklı işletme 
modelleri olduğundan Filyos Serbest 
Bölgesi için en uygun işletme 
modelinin seçilmesi önemlidir. Bu 
doğrultuda dünyada ve ülkemizdeki 

başarılı örneklerin görülmesiyle 
beraber ön hazırlık çalışmalarına hız 
verilmelidir. 
• Serbest bölgeler için lokasyonun ve 
lojistiğin çok önemli olduğu, bununla 

birlikte bu imkânların yanı sıra 
yatırım yeri seçilirken yatırımcıların 
söz konusu alandaki yaşam kalitesine 
(eğitim, sağlık, sosyal imkânlar 
vb.) önem verdiği, yatırım yeri ve 
altyapılar haricinde bu hususların 
da ayrıca geliştirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Yatırım ortamının 
tanıtımında da bu unsurların 
atlanılmaması gerektiğinin önemi 
aktarılmıştır.
Yapılan ziyaretler potansiyel 
yatırımcıların Filyos Serbest 
Bölgesi ve Filyos Vadisi Projesi 
kapsamında devam eden yatırımların 
doğru yönlendirilmesi, en uygun 
serbest bölge yönetim yapısının 
belirlenmesi,  serbest bölge kurulum 
ve işletilmesinde yaşanan sorunların 
incelenmesi ve tecrübelerin paylaşımı 
konularında önemli katkı sağlamıştır.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ziyareti 
 
Serbest bölgelerle ilgili ziyaretlere ek olarak bölgenin sektörel 
çeşitliliğinin sağlanması ve potansiyel yatırım alanlarının tespiti 
amacıyla Batı Karadeniz Bölgesinin tatlı ve tuzlu sularında 
yetiştirilebilecek su ürünlerine ilişkin potansiyelleri görüşmek üzere 
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

Ziyaret kapsamında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu başkanlığında 
istişare toplantısı yapılmıştır. Toplantıya, daha önce konuyla ilgili 
bölgemizi ziyaret eden Prof. Dr. Cüneyt Suzer de katılım sağlamıştır. 
Toplantıda, üniversitenin yurt içi ve yurt dışında yaptığı araştırma 
ve akademik faaliyetler hakkında bilgiler alınmış heyet tarafından 
bölgemizin genel ekonomik durumu akademisyenlere aktarılmış ve 
bağımlı ekonomik yapının kırılması için alternatif yatırım alanları 
arayışları çerçevesinde Batı Karadeniz bölgesinde yapılabilecek ortak 
çalışmalar değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden oluşan 
Batı Karadeniz bölgesinin su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelinin 
araştırılması ve su ürünleri işleme tesisinin kurulması için fizibilite ve 
araştırma raporları hazırlanmasının faydalı olacağı değerlendirilmiştir. 
Ziyaretin sonunda, akademisyenler bölgemize davet edilerek 
işbirliğinin geliştirilmesi yönünde temenniler dile getirilmiştir. 

Zonguldak, Karabük ve 
Bartın’ın doğa ve sağlık 
turizmi kapsamındaki 
olanaklarının ve 

potansiyelinin tanıtılması 
amacıyla 3-7 Aralık 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen tanıtım 
organizasyonu kapsamında Kdz. 
Ereğli’de karşılanan heyetle öncelikle 
tanışma toplantısı yapıldı ve acente 
temsilcilerinin bölgeden beklentileri 
ve bölge paydaşlarının acentelerden 
beklentileri karşılıklı olarak müzakere 
edilerek işbirliği yapılacak noktalar 
değerlendirildi.
Ziyarette sağlık hizmetlerinin 
ve sağlık turizmi potansiyelinin 
değerlendirilmesi için bölgenin önemli 
sağlık tesisleri ziyaret edildi. Heyet 
içerisinde doğrudan sağlık turizmi 

ile ilgilenen acente temsilcilerinin 
beklentileri tesislere iletilerek karşılıklı 
iletişime geçmeleri sağlandı.
Arap ve Körfez ülkelerinden 
gelen turistlerin doğaya olan ilgisi 
bilindiğinden Kdz. Ereğli’nin önemli 
plajlarından Köseağzı plajı ile doğal 
yaşam ve kamp alanı Tas Gölü 
ziyaretleri gerçekleştirildi. Zonguldak 
ziyaretinin devamında ilin en önemli 
üretim kaynağı olan taşkömürü 
madenciliğinin hayatın her alanda 
izleri görülen kültürünü ve hikayesini 
anlatan Maden Müzesi gezildi.  
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan 
ve taşkömürünün tarihine ışık tutan 
müze gezisi sonrasında hemen yanında 
bulunan eğitim ocağına girilerek 
bu atmosferin yaşanması sağlandı. 
Müze ve eğitim ocağı ziyareti sonrası 

heyete Zonguldak ilinin turizme açık 
en önemli mağaralarından biri olan 
Gökgöl Mağarası gezdirildi. 
Zonguldak’ın önemli turistik 
alanlarının tanıtımı tamamlandıktan 
sonra organizasyonun Karabük 
bölümü için heyet Yenice Ihlamur 
Teras’a götürüldü. Karabük’te 
yapılan toplantılarda ASATDER ile 
gerçekleştirilebilecek muhtemel iş 
birliği alanları üzerinde görüş alışverişi 
yapıldıktan sonra Safranbolu’daki bazı 
konaklama tesisleri ve Safranbolu’nun 
tarihi çarşı mevkii ve cam teras gezildi. 
Heyet daha sonra Bartın’a geçerek, 
Amasra ve Bartın’da ilgili kurum, 
kuruluş ve firmaların katılım sağladığı 
toplantılara iştirak etti. Turizm 
ziyaretleri ise Amasra Müzesi ile 
başladı, Amasra Kalesi, Bakacak 
Tepesi ve Amasra’daki bazı konaklama 
tesisleri ile programa devam edildi. 
Ayrıca İnkumu, Gazhane Parkı ve Yalı 
mevkileri gezilerek Bartın Irmağı’nda 
tekne turu gerçekleştirildi ve etkin 
tanıtım sağlandı. Tanıtım ziyaretinin 
son gününde Ulus ilçesine ziyaret 
gerçekleştirildi ve Ulus Kocagöz 
Konağı, Doğa Park Otel ve Ulus 
Ulukaya Şelalesi gezildi. Ziyaretlerin 
sona ermesinin ardından dönüş yolu 
üzerinde bulunan Eflani Göllerinin 
de heyete tanıtılması ile ASATDER 
Heyetinin ziyareti sone erdi. 
Ziyaretler sonucunda Arap kökenli 
turistlerin ülkeye girişinde ve 
organizasyonlarında yetki sahibi 
olan ASATDER üyeleri tarafından 
turist kitlesinin bölgeye çekilmesi 
ve bölgenin turistik gelişime katkı 
sunulması beklenmektedir.

ARAP SEYAHAT ACENTELERİ VE TURİZM GELİŞTİRME DERNEĞİNDEN (ASATDER)

BATI KARADENİZ’E KEŞİF TURU
Batı Karadeniz Bölgesinin doğa ve sağlık turizmi kapsamındaki olanaklarının 

ve potansiyelinin tanıtılması amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 
koordinasyonunda düzenlenen bir organizasyonla Arap Seyahat Acenteleri ve Turizm 
Geliştirme Derneği (ASATDER) yetkilileri tarafından bölgemize ziyaret gerçekleştirildi.
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ABD’de düzenlenen ve 
dünya genelinden 99 
üniversite takımının 
katıldığı model uydu 

yarışması CanSat Competition 
2018’de Türk üniversite takımları 
Türkiye’yi gururlandırdı. Yarışmada 
Bülent Ecevit Üniversitesi grizu-263 
takımı ikinci oldu. Yarışmanın 
üçüncülüğünü İstanbul Teknik 
Üniversitesi APIS AR-GE takımı 
birinciliği ise İngiltere Manchester 
Üniversitesinden Manchester CanSat 
Project ekibi kazandı. 

Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay 
Takımı grizu-263, ABD’nin Teksas 
eyaletinde gerçekleştirilen ve 2017 
yılında ilk kez katıldığı CanSat 
Competition 2017’yi 25’inci sırada 
tamamlamıştı.

CanSat Competition Nedir?
Üniversite takımlarının 
başvurabildiği yarışmada, 
takımlara uzayla ilgili bir görev 
veriliyor ve takımlardan bu görevi 
gerçekleştirmek üzere kendi model 
uydu tasarımlarını geliştirmeleri 
ve üretmeleri isteniyor. Takımlar 

ilk olarak verilen göreve göre 
tasarladıkları model uydunun ön 
tasarım raporunu sunuyor. Jüri üyeleri 
tarafından yapılan değerlendirme 
sonucu belirlenen 40 takım yarışmaya 
davet ediliyor. Ayrıntılı tasarım 
raporlarının değerlendirilmesinden 
sonra takımlar kendi tasarladıkları ve 
ürettikleri model uyduları fırlatarak 
verilen görevi tamamlamaya çalışıyor.

CanSat Competition yani model uydu 
yarışması, modern uyduların temelini 
oluşturan yapıların modellenerek 
öğrencilere tanıtılması ve merak 

grizu-263 Uzay Takımı 
Dünya 2’ncisi!

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde meydana gelen maden ocağında zincirleme 
grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren 263 madenci anısını yaşatmak için takımlarına 

grizu-263 ismi veren Bülent Ecevit Üniversitesi Uzay Takımı ülkemizin gururu oldu. 

uyandırması düşüncesiyle bugün 
dünyanın pek çok yerinde yarışması 
yapılan bir etkinlik türüdür. Gerçek 
uyduların aksine boyutları ve ağırlığı 
daha küçük olan ve bir araştırma 
roketi ile düşük irtifaya çıkarılan 
model uydudur. 

CanSat, uydu sistemleri alanında 
kendini geliştirmek isteyen farklı 
disiplinden gelen öğrencilere uydu 
tasarımı ve uzay teknolojileri 
geliştirme konusunda ileride 
karşılaşabilecekleri önceden 
göstermek, onlarda çözüme 
yaklaştırıcı bir zihin yapısı ve 
tecrübe kazandırmayı amaçlayan 
uygulamalı bir model uydu tasarım 
ve üretim yöntemidir. Böylece uzay 
teknolojileri ve uygulamalı uzay 
mühendisliği alanında en etkili eğitim 
verme yöntemidir. Katılımcılara 
ekip çalışması yapma fırsatı ve 
disiplinler arası sistem mühendisliği 
ile kendi uydularını tasarlama fırsatı 
sunmaktadır.

CanSat Competition 2018’de 
Takımlara Hangi Görev Verildi
CanSat Competition 2018’de 
takımlardan hava frenleme sistemine 

BAŞARI HİKAYELERİ Kalkınmada Yerel Ortağınız
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sahip bir atmosfere giriş sondası 
(bilimsel veriler toplayan insansız 
uzay aracı) geliştirmeleri istendi. 
Takımların geliştirdiği model 
uydunun ısı kalkanı (atmosfere giriş 
sırasında uzay araçlarını yüksek 
sıcaklığın tahrip edici etkisinden 
korur) ve sonda olmak üzere iki 
parçadan oluşması gerekiyordu. 
Sondanın içinde hasar görebilecek 
yükü temsil etmesi amacıyla çiğ bir 
yumurta bulunuyordu.

Geliştirilen model uyduların 125 
milimetre çapında ve 300 milimetre 
uzunluğunda silindirik bir hacim 
içinde yer alması, taşınan yükle 
birlikte toplam kütlesinin en fazla 
500 gram olması, görev sırasında 
yer istasyonu ile gerçek zamanlı 
iletişimde bulunması ve elde 
ettiği ölçümleri saniyede bir yer 
istasyonuna hatasız biçimde iletmesi 
gerekiyordu.

Verilen görev doğrultusunda 
takımlar tarafından tasarlanan 
ve üretilen model uydu model 
roket yardımı ile 675-725 metre 
irtifaya fırlatıldı. Hedeflenen 
irtifaya ulaştıktan sonra model 

uydu roketten ayrıldı. Ayrılma 
gerçekleştikten sonra ısı kalkanı 
açıldı ve sondanın serbest düşüş 
hızını azalttı. 300 metre irtifada ısı 
kalkanı ve içinde çiğ yumurtanın 
da yer aldığı sonda birbirinden 
ayrıldı. Sondanın üzerindeki paraşüt 
açılarak yere düşüş hızını azaltmaya 
devam etti.

Yarışma kuralları gereği ısı 
kalkanı ve sondanın farklı 
konumlarda ve hasar görmeden 
yere düşmesi gerekiyordu. 
Ayrıca sonda yere düştüğü 
anda taşıdığı çiğ yumurtanın 
kırılmaması bekleniyordu. 
Takımlar gerçekleştirilmesi istenen 
hedeflerdeki başarılarına göre 
puanlandı.

grizu-263 Uzay Takımının 
Kuruluşu
grizu-263 Uzay Takımı, 2016 
yılında NASA/JPL Astrofizikçisi 
Dr. Umut Yıldız ile gerçekleştirilen 
e-konferansın ardından Muzaffer 
Duysal ve Çağla Aytaç Dursun 
öncülüğünde 8 kişi ile kuruldu. 

Takımın odağı uzay ve havacılık 

çalışmalarından oluşuyor. Uzay 
takımın sosyal misyonu ise şehrini 
ve madencileri ön plana çıkarmak. 
grizu-263 takımının başarıya 
ulaşmasında büyük emekleri olan 
kişiler arasında; Milli Eğitim Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer, 
Zonguldak eski Valisi Ahmet Çınar, 
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 
BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve 
tüm Bülent Ecevit Üniversitesi ailesi 
bulunuyor.

Takımın danışmanlıklarını ise, BEÜ 
Mühendislik Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden Prof. Dr. Bülent 
Ekmekçi, Dr. Öğretim Üyesi Hakan 
Kaya, Dr. Öğretim Üyesi Serkan 
Karakış ve Araştırma Görevlisi Ferdi 
Kara üstlenmektedir. 

grizu-263 Uzay Takımının Kaptanı 
Muzaffer Duysal, ikinci Kaptanı 
Çağla Aytaç Dursun, Serdar Doğan, 
Durdali Atılgan, Kerim Uslu, Ahmet 
Güngörmüş, Murat Aydın, Beyza 
Çetin, Muhammed Emin Kurt, Murat 
Can Eminoğlu, Yasin Bıyıklı, Sema 
Beyazal, Abdullah Talyan, Melih 
Kahraman Kara ve Süheyla Meryem 

Kuvvet’ten oluşan 15 kişilik bir 
öğrenci grubudur.

grizu-263 Adı Nereden Geliyor?
3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak 
ilinin Kozlu ilçesinde bulunan 
maden ocağında zincirleme grizu 
patlamaları meydana gelmiştir. Bu 
patlamalar taş kömürü madenciliği 
tarihinin en büyük felaketlerinden 
biri, ayrıca Zonguldak’ta kömür 
madenciliğinin 150 yıllık tarihinin en 
büyük felaketidir. Olay sonucunda 
263 madenci yaşamını yitirmiştir. 
263 madencinin anısını yaşatmak 
için takımlarına grizu-263 ismi 
verilmiştir. Takımın hedeflerinden biri 
de yaşamını yitiren 263 madencimizin 
isimlerini göklerde yaşatmaktır.

grizu-263 UZAY TAKIMI’NIN YENİ 
PROJESİ
TÜRKİYE’NİN İLK POCKETQUBE 
UYDUSU! 
grizu-263A (PROJECT.X)
grizu-263A Türkiye’de üretilecek olan 
ilk pocketqube projesidir. 5x5x5 cm 
boyutlarında olacak olan küp şeklinde 
bu uydunun üretimi tamamen 
Bülent Ecevit Üniversitesinde 
gerçekleşecektir. Uydunun 2019 
yılı içerisinde tamamlanıp 2020 
yılında ise 500 km. yörüngeye 
yerleştirilmesi ve en az 3 yıl görev 
yapması hedeflenmektedir. Uzay 
takımı bu projeyi gerçekleştirmek için 
maddi desteğe ihtiyaç duymaktadır. 
Bu projenin hayata geçmesinde 
sponsorluk desteğine ihtiyacı olan 
grizu-263 Uzay Takımı, teknik olarak 
İTÜ Uzay Sistemleri Test ve Tasarım 
Laboratuvarı’ndan ve Hollanda’da 
bulunan Delft University of 
Technology’den destek almaktadır. 

PocketQube projesinde Muzaffer 
Duysal, Çağla Aytaç Dursun, Serdar 
Doğan, Durdali Atılgan, Kerim 
Uslu ve Özgür Tuzcu çalışmaktadır. 
Bu projenin danışmanlıklarını 
ise Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, 
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Kaya, 
Araştırma Görevlisi Ferdi Kara ve 
Araştırma Görevlisi Engin Kocaman 
yapmaktadır.

 

BAŞARI HİKAYELERİ Kalkınmada Yerel Ortağınız

grizu-263 Uzay Takımı’nı takip etmek için; 
PocketQube: https://x.grizu-263.space 
E-posta: x@grizu-263.space

CanSat Competition; 
Web: https://www.grizu-263.space

Sosyal Medya; 
Facebook: https://www.facebook.com/grizu263/ 
Instagram: https://www.instagram.com/grizu263/ 
Twitter: https://www.twitter.com/grizu263/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grizu263/ 
E-posta: iletisim@grizu-263.space
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Öncelikle sizi 
tanıyabilir miyiz? 
Benim adım Korhan 
Açıkgöz, Kdz. Ereğliliyim. 

Asıl işim perakende sektöründe, 
21 yıldır uluslararası bir firmada 
bölge yöneticisi olarak çalışıyorum. 
Evli ve 3 çocuk babasıyım. Bizim 
çocukluğumuz daha farklıydı ve 
kendi çocuklarımın da bahçeli bir 
evde doğayla iç içe büyümesini 
istiyordum. Bahçeli bir ev alalım 

Bu tesisi açarken amacınız neydi? 
Zaman içinde nelerle karşılaştınız?
İlk başlarda amacımız doğal 
yaşam alanı kurmak ve insanların 
doğal beslenebileceği bir ortam 
oluşturmaktı. Ama günübirlik piknik 
etkinliklerinde insanların çevreye 
duyarsızlıkları bizi çok yıprattı. Mesela 
gerçek bir kampçı içtiği sigaranın 
izmaritini ve yediği bir yiyeceğin 
ambalajını pantolonunun cebine 
koyarak günübirlikçi misafirlere 

diye düşünürken bu kamp alanını 
kiralamaya karar verdik. İlerleyen 
zamanlarda kendimize bir iş alanı 
olur diyerek başladığımız macerada 
bugün bu noktaya ulaştık. Çok 
özenle hazırladığımız bu alanda 
görünen tüm ahşap işlerini babam, 
ben ve birkaç arkadaşım birlikte 
yaptık. Daha önceleri bu alan 
çok da tercih edilmezken, şimdi 
kampçıların ve ailelerin huzurla vakit 
geçirebileceği bir yere dönüştü.

TAS GÖLÜ…
Doğayla iç içe, ailecek kamp yapmak ve doğal beslenmek istiyorsanız Zonguldak’ın 
Kandilli Beldesinde bulunan Tas Gölü’ne uğramadan geçmeyin. İstanbul, Ankara, 

Denizli, Adapazarı, Eskişehir gibi birçok ilden bu alana kamp için gelen doğaseverler, 
ailecek kendi çadırlarında kalarak denizin, yürüyüş parkurlarının, doğal yaşamın tadını 

çıkarıyor. Tas Gölü tesisi işletmecisi Korhan Açıkgöz, BAKKA Bülten’e bölgeyi tanıttı. 

nazaran çevre temizliği konusunda 
çok daha dikkatli davranıyor. Bu 
sebeple çevre bilinci duygusundan 
hareketle daha çok kampçılara 
hizmet vermek ve ideallerim peşinde 
doğru adımlar atmak istiyorum.
 
Tas Gölüne gelmek isteyenler 
için ulaşım ve bölge hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 
Muhteşem doğası ve sakinliği ile 
beraber ulaşımı oldukça rahat 
bir konumda bulunan bu alan, 
İstanbul’dan yaklaşık 320 km, 
Ankara’dan yaklaşık 310 km uzaklıkta 
yer alıp 53 dönüm bir arazi üzerinde 
kuruludur. Kamp yapmak için ideal, 
doğayla iç içe olan bu alan ve yakın 
çevresinde yürüyüş parkurları, dereler, 
şelaleler, göletler ile sık ormanlık 
alanlar bulunuyor. Zonguldak 
merkezden Ereğli istikametine 
giderken Zonguldak-Ereğli ana 
yolu üzerinde 30. km’ de bulunan 
Zonguldak Şehitler Ormanı mesire 
yerine ulaşıyorsunuz. Burada Tas 
Gölü tabelasını görüp ana yoldan 
ayrıldıktan sonra Kandilli beldesi 
Gökçeler köyüne kadar uzanan 5 
km’lik bir köy yolu sizi bekliyor. 
Bu yol zaman zaman engebeli olsa 
da çoğu mevsimde kamp alanına 
kadar araçla ulaşım mümkün. 
Ormanın içindeki patika yollarda 
istediğiniz yöne yürüyüp keşfetmek 
sizin elinizde. Konaklamayacaksanız 
bile günübirlik bir yürüyüş rotası için 
de bu alanı değerlendirebilirsiniz. 
Ayrıca bu bölgeye eski Zonguldak 
Ereğli yolu üzerinden de ulaşım 
mevcuttur. Bu eski yol yapılmış olursa 
güzergah üzerinde 7 köy ve 5 tane 
koy bulunuyor. Bu köylerin içinde 
en çok bilinen Balı Köyü üzerinden 
de Ereğli’ye ulaşabiliyorsunuz. 
Tas Gölünün tanınırlığında ve 
ulaşımındaki en büyük sorun eko 
turizm müşterilerinin çevredeki 
önemli turizm noktalarına giderken 
(örneğin Amasra ve Safranbolu) bu 
alanın yolun iç kesimlerinde kalması 
sebebiyle Ereğli-Zonguldak ana yolu 
üzerinden sapmadan devam etmeleri. 
Ayrıca Ereğli bölgesinde bulunan 

DOĞAL YAŞAM VE KAMP ALANI ARIYORSANIZ 
ARADIĞINIZ ADRES
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Kireçlik Koyu, Alacaağzı Koyu, 
Çavuşağzı Koyu gibi denizin 
ve ormanın iç içe olduğu 
koylar bölgeyi daha da cazip 
kılıyor. Bunun yanında eski 
maden ocaklarının da bölgede 
bulunması hem kültür, hem 
de doğa gezilerini bölgede 
yapabilmeyi mümkün kılabilecek 
bir potansiyel taşıyor.

Gelen kampçılara ne gibi 
hizmetler veriyorsunuz? 
Gelen misafirlerimizin kendi 
malzemeleriyle piknik yapabileceği 
alanlar bulunuyor. Ayrıca tuvalet 
ve duş imkânlarımız var. Ortak 
kullanımda buzdolabı, elektrik ve 
içme suyu kaynakları var. Kamp 
kurmak isteyen misafirlerimiz kendi 
çadırlarıyla kamp kurdukları için çadır 

hizmeti vermiyoruz. Konaklamamızda, 
gecelik kişi başı hizmet bedeli 
alıyoruz ve çay, bazlama eşliğinde 
serpme doğal köy kahvaltısı ile ızgara 
hizmeti sunuyoruz. Doğaya saygı 
ve temizlik konularında son derece 
hassas davranıyoruz. Bu alanda diğer 
kamp alanları gibi birbirine bitişik 
kamp yapılmaması çok büyük bir 
avantaj. Alanın genişliği sayesinde 
kalabalık misafirlerimizin olduğu 
zamanlarda bile neredeyse kimseyi 
görmeden kamp yapma şansınız 
var. Bu kamp alanı içerisinde birden 
fazla yerde çadır kurabilme, farklı 
deneyimler kazanma ve birçok şeyi 
bir arada yapma imkânı sunuyoruz. 

Gördüğümüz kadarıyla bu 
bölgede herhangi bir işletme ya 
da alışveriş yapılabilecek bir yer 
yok. Tas Gölü’ne gelen kişiler 
için burada alışveriş ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyor musunuz? 
Biz burayı ticari kaygı ile 
yönetmiyoruz. Çevrede alışveriş 
yapılabilecek bir işletmemiz de 
yok. Biz kendi çocuklarımızın ne 
yemesini istiyorsak gelen kampçılara 
da aynılarını ikram ediyoruz.

Tas Gölünün tanıtımı için 
neler yapıyorsunuz?
İlk olarak 29 Ekim 2017’de ‘Kutup 
Ayısı’ firmasıyla bir kamp projesi 
yaptık. Bu projeyle kampçılık 
alanında 25 fenomen ismi ve 
seçtikleri takipçilerini bölgemize 
getirdik. Toplamda 75 kişilik 
organizasyondu. Gelen kampçılar 
bu alanın nadir bulunan temiz 
bulunan kamp alanlarından 
olduğunu söylediler. Bu 75 kişilik 
ekip ardında bir tane dahi çöp 
bırakmadı ve çöpler doğaya atılmadı.
Yavaş yavaş İstanbul, Adapazarı, 
Eskişehir, Ankara’dan kamp yapmaya 
gelenler oldu. Sosyal medya veya 
kampçıların youtube kanalından 
yaptıkları paylaşımlarla daha çok 
insana ulaşabiliyoruz. Geçtiğimiz 
aylarda ‘Güzel İnsanlar Kampı’ 
isminde bir yoga kampı yaptık. 
Bloggerlarla daha yakın ilişkiler 

kurduk. Bunun yanı sıra artık 
günümüzde kurumsal firmalar, 
özel okullar gibi kitleler de bu 
tür kamp organizasyonlarına 
büyük ilgi gösteriyorlar. 

Buranın ismi neden Tas Gölü? 
İnsanlar ilk geldiklerinde küçük 
bir şelale ya da göl gördüklerinde 
tepki gösteriyorlar mı?
Burası eskilerde şelale diye 
bilinirmiş ama bu çevredeki insanlar 
şimdilerde bu bölgeye Tas Gölü 
diyorlar. Tas Gölü demelerinin 
sebebi de bu yakınlarda bulunan 
ve şimdilerde içi tamamen çakılla 
dolmuş olan bir gölün olması.  
Oranın ismi Tas Gölü’ymüş ama 
bizler burada şelale önünde bulunan 
doğal küçük gölete ve bu bölgeye 
Tas Gölü diyoruz. Şelale dendiği 
zaman insanların beklentileri 
yüksek oluyor ve geldiklerinde biraz 
şaşırabiliyorlar. Alan çevresinde 
farklı trekking parkurlarımız var ve 
bu parkurlar üzerinde daha büyük 
göller, şelaleler vb. güzellikler 
bulunmaktadır. Gelen kampçılarımız 
bu güzellikleri gördükleri zaman 
isme bakmıyorlar kendilerini 
hemen doğaya bırakıyorlar. 

Eko turizm ile ilgili girişimleriniz 
var. Son durum nedir? 
Zonguldak ili eko turizm yapılabilecek 
nadir illerden biri. Şu anda bölgede 
eko turizmle uğraşan, eko turizm 
faturası kesen tek firmayız. Fakat 
biz tek başımıza bu bölgeye bir şey 
kazandıramayız. Turizm denilince 
akla ilk önce deniz turizmi geliyor. 
Bölge eko turizmini kalkındırmak 
için bir Turizm Master Planı ve 
Eylem Planının olması gerekiyor. 
Umarız bu eksiklik il veya bölge 
ölçeğinde bir an önce ilgili 
kurum/kuruluşlarca giderilir.
Kamp organizasyonları yapmaya 
başlayınca bir tek kendi tesisimizin 
eko turizm müşterisini bu bölgeye 
çekmenin yeterli olmayacağını 
gördük. Bir turizm firması kurduk 
ve ticaret odasına kayıt olduk. 
Bölgemizde bulunan tüm değerlerin, 

mesela Gümeli’de bulunan 
Türkiye’nin en yaşlı ağacının, 
Cehennemağzı Mağarası’nın ve 
Kandilli’de bulunan varagelin 
kısa metraj filmini çektirdik. 
Kurduğumuz turizm firmasıyla 
rehberlik hizmeti de veriyoruz. 

Son olarak neler söylemek istersiniz? 
Bizim amacımız farklı bölgelerden 

insanları bölgemize getirerek turizmi 
canlandırmak diyebilirim. Yurtiçi 
ve yurtdışında bulunan tüm doğa 
sever ve kampçılara bölgemizin 
güzelliğini göstermek istiyoruz. 
Tek başımıza bunu başarmamız 
mümkün değil, sektörleşme ve 
tesisleşme olması lazım. Gelen 
insanlara farklı alternatifler sunmamız 
gerektiğini düşünüyorum. 
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AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI VE 
UFUK2020

Programlar, geniş kapsamlı bir 
bilimsel çerçeve içerisinde 
Ar-Ge ve inovasyon 
faaliyetlerini desteklemek 

için kurulan özel bir fonlama 
sistemiyle desteklenmektedir. 2007-
2013 yıllarını kapsayan süreçte 7. 
Çerçeve Programı yürütülmüştür. 

7. Çerçeve Programı’nın devamı 
niteliğindeki Ufuk2020 ise Avrupa 
Birliği’nin yeni dönem Araştırma 
ve İnovasyon Çerçeve Programı’dır. 
Program 2014-2020 yılları arasını 
kapsayacak şekilde, 80 milyar 
Avro’luk dev bir bütçeyle hayata 
geçirilmiştir.

UFUK2020’YE HANGI ÜLKELER 
KATILMAKTADIR?

Ufuk2020 Programı’na üye ülkeler 
şunlardır: TÜRKİYE, Almanya, 
Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, 

Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, 
İsveç, İtalya, Letonya, Lüksemburg, 
Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Slovakya, Slovenya, 
Yunanistan, Arnavutluk, Faroe Adaları, 
Bosna Hersek, İsrail, İzlanda, Karadağ, 
Sırbistan, Tunus, Ukrayna.

UFUK2020’DEN KİMLER 
FAYDALANABİLİR?

• Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler

• Bireysel Araştırmacılar, 
Üniversiteler, Araştırma Merkezleri

• Kamu Kurumları

• Sivil Toplum Kuruluşları, 
Uluslararası Organizasyonlar

UFUK2020’DE YER ALMANIN 
FAYDALARI:

• Teminat istemeksizin ön ödeme 
olanağı

• %125’e - %87.5’e varan destek 
oranları

• Yeni ürün, süreç ve teknolojiler 
geliştirmek

• Planlanan araştırmaya saygınlığı 
yüksek malÎ destek sağlamak

• Ar-Ge çalışmalarında riski 

paylaşmak

• Kilit oyuncularla ve müşterilerle 
Ar-Ge işbirlikleri kurmak

• Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve 
yeni pazarlara erişim sağlamak

• Uluslararası tanınırlığı artırmak

• Rekabet yeteneğini yükseltmek

• İleri düzey araştırma yeteneğini 
geliştirmek

• En iyi altyapılara erişim sağlamak

• Kariyer gelişimini desteklemek

• Uluslararası ve sektörler arası 
dolaşım fırsatı elde etmek

• Hedef pazarlardaki endüstriyel 
standart ve düzenlemelere rekabet 
avantajı sağlayacak şekilde erken 
dönemde erişim imkânı elde etmek

UFUK2020 PROGRAMI YAPISI

Avrupa Birliği’nin yeni Ar-Ge ve 
İnovasyon Programı Ufuk2020 üç 
bileşenden oluşmaktadır.

• Bilimsel Mükemmeliyet

• Endüstriyel Liderlik ve 
Rekabetçilik

• Toplumsal Sorunlara Çözümler

Bu üç ana bileşen dışında, AB 
Ortak Araştırma Merkezi (JRC-
Joint Research Centre); Toplum ile 
Toplum İçin Bilim; Mükemmeliyetin 
Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi 
Programları da Ufuk2020 kapsamında 
yer almaktadır. Türkiye Ufuk2020 
süresince ayrıca ulusal araştırma ve 
inovasyon fonlarının ortak bir yapı 
etrafında birleştirmeyi amaçlayan, 
İnovasyon ve Araştırma Odaklı 
Metroloji Programları (EMPIR-
European Metrology Programme for 
Innovation and Research) ve Eurostars 
2 Programı’na katılım sağlamaktadır.

Ortak Teknoloji Girişimleri, özel 
sektörün önderliğinde, stratejik 
alanlardaki araştırma ve inovasyon 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi 
amacıyla oluşturulmuş kamu-özel 
sektör ortaklıklarıdır. Ortak Teknoloji 
Girişimleri, Ufuk2020 Programı’nın, 
Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım; Gıda 
Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve 
Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İç 

Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa’nın bilim teknoloji politika ve uygulamalarının 
Birliğe üye ve aday üye ülkeler arasında uyumlu bir hâle getirilmesi amacıyla oluşturulan 

Birlik Programı yapısıdır. İlki 1984 yılında başlatılan Çerçeve Programları dünyanın en 
yüksek bütçeli sivil araştırma programı olma özelliğini taşımaktadır. Çerçeve Programlar; 

Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve üniversite-
sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Programın Türkiye ayağı Türkiye 

Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülmektedir.

Zeynep Ceren NURATA
Finansal Konular Ulusal İrtibat Noktası
TÜBİTAK - AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi
zeynep.nurata@tubitak.gov.tr
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ENDÜSTRİYEL LİDERLİK VE REKABETÇİLİK

Amaç; yeni iş sahaları yaratarak istihdam artışını sağlamak, anahtar teknolojilere 
stratejik yatırımları, Ar-Ge için özel sektör yatırımını ve inovatif KOBİ’leri 
desteklemektir. 

2014-2020 Yılları İçin Öngörülen Bütçe milyon Avro
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler
Endüstride rekabetçiliğin artırılması ve liderliğin sağlanması adına 
gerçekleştirilecek olan araştırma ve inovasyon faaliyetleri:
- Bilgi İletişim Teknolojileri: Yeni nesil sistemler, mobil haberleşme, geleceğin 
interneti, robotik, fotonik, içerik teknolojileri, büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin 
interneti alanlarındaki projelerin desteklenmesi
- Malzeme ve İmalat: Nanoteknoloji, biyoteknoloji, enerji verimli binalar, geleceğin 
fabrikaları, sürdürülebilir işlem endüstrileri alanlarındaki projelerin desteklenmesi
- Uzay: Uydu takip sistemleri, yer gözlem uyduları ve Avrupa uzay sektörünün 
rekabet edilebilirliğinin sağlanması

13.557

Risk Sermayesine Erişim
Araştırma ve inovasyon için risk sermayesi ve özel finans sağlanması

2.842

KOBİ’lerde İnovasyon Programı
Her tip KOBİ için her türlü inovasyon projelerinin desteklenmesi

616

BİLİMSEL MÜKEMMELİYET

Amaç : Dünya standartlarında bilimin, ileri düzey araştırma yeteneği 
geliştirilmesinin ve araştırmacıların en iyi altyapılara erişiminin desteklenmesi 
hedeflenmektedir.

2014-2020 Yılları İçin Öngörülen Bütçe milyon Avro
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC)
Bireysel araştırmacıların ve ekiplerinin yürüttüğü öncül araştırmalar

13.095

Yeni ve Gelişen Teknolojiler
Açık inovasyon alanları için ortak araştırmalar

2.696

Marie Sk odowska-Curie Burs ve Dolaşım Destekleri (MSCA)
Uluslararası dolaşım ve kariyer gelişimi fırsatları

6.162

Araştırma  Altyapıları (e-altyapılar dâhil)
Dünya standartlarında araştırma olanaklarına erişim imkânları

2.488

TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜMLER

Amaç; toplumsal sorunlara çok disiplinli ve çok ortaklı araştırmalar yoluyla 
getirilen etkili çözüm önerilerini desteklemektir

2014-2020 Yılları İçin Öngörülen Bütçe milyon Avro
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah 7.472

Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz, Denizcilik ve İç Su 
Araştırmaları ve Biyo-Ekonomi

3.851

Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji 5.931

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım 6.339

İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Hammaddeler 3.081

Değişen Dünyada Avrupa-Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar 1.309

Güvenli Toplumlar-Avrupa ve Vatandaşlarının
Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması

1.695

Su Araştırmaları ve Biyo-Ekonomi; 
Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji; 
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah; 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanları 
altında desteklenecektir.

UFUK2020’YE VE ULUSLARARASI 
İŞBİRLİKLERİNE YÖNELİK 
TÜBİTAK DESTEK VE ÖDÜLLERİ

Türkiye’deki kamu ve özel sektörün 
Ufuk2020 Programı’na katılımını 
artırmak ve Program’dan ülkemizin 
maksimum düzeyde faydalanmasını 
sağlamak amacıyla TÜBİTAK 
tarafından “Destek ve Ödül 
Programları” Türkiye’deki paydaşların 
kullanımına sunulmaktadır. Bu 
kapsamda, farklı ihtiyaçlara yönelik 
tasarlanmış olan 4 destek ve 2 ödül 
programı mevcuttur. Söz konusu 
destek ve ödül programlarına ilişkin 
güncel bilgilere www.ufuk2020.org.
tr adresinden ulaşılabilmektedir. 
Ufuk2020 Programı’na başvuru 
hazırlık, başvuru gerçekleştirme, 
proje imza, proje yürütme ve proje 
sonlandırma aşamalarında tüm 
paydaşları bağlayan yasal, idari ve 
mali kural, süreç ve sistemlere ilişkin 
detaylı bilgiler için ncpfinance@
tubitak.gov.tr adresinden Yasal ve 
Finansal Konular Ekibine ulaşmak 
mümkündür.

ÖNERİLEN İNTERNET SAYFALARI

Türkiye Ufuk2020:
www.ufuk2020.org.tr

Avrupa Komisyonu Ufuk2020:
http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/

Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):
http://erc.europa.eu/

Katılımcı Portalı/Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/home.
html

Ufuk2020 Online Rehberi:
http://ec.europa.eu/research/
participants/docs/h2020-funding-
guide/index_en.htm

TRA 81 BÖLGESİ
ORGANİZE  SANAYİ BÖLGELERİ
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SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
BATI KARADENİZ’İN YENİ 
YATIRIM ALANI OLABİLİR

Yapılan çalışmada; kesme çiçek ve 
dış mekan süs bitkilerinde üretim 
için uygun ölçek ve modelleri ortaya 
koyulmuş, bunların üretimine ek olarak 
ihtiyaç duyulabilecek diğer tesislerin/
yatırımların (paketleme, depolama, 
soğuk hava vb.) içeriği hakkında da 
bilgiler verilmiştir. Çalışma kapsamında 
bölge iklimine uygun ve katma değeri 
yüksek kesme çiçek türleri ile dış 
mekân süs bitkileri belirlenmiştir. Söz 
konusu ürünlerin üretilebilmesi ve 
üretime ilişkin teknoloji seçimi gibi 
hususlarda yatırımcılara yön verecek 
“Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ön Fizibilite 
Raporu” hazırlanmıştır. 

SAHA ÇALIŞMALARI
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Soner Kazaz tarafından 
hazırlanan raporun hazırlık aşamasında 
ayrıntılı olarak Zonguldak’a ilişkin 

ortanca 
Söz konusu ölçek ve türler için yapılan 
finansal analiz tablolarındaki yatırım 
tutarı 660 bin TL ile 5 milyon 640 
bin TL ve yatırım geri dönüş süreleri 
ise 5 yıl 6 ay ile 6 yıl 3 ay aralığında 
belirtilmiştir. 
Kesme çiçek üretim tesislerinin 
(sera) topraklı ve/veya topraksız 
üretim modelleriyle gerçekleştirilmesi 
önerilmektedir. Tesislerin 
organizasyonu ve istihdam yaratma 
potansiyeli de değerlendirilmiş; 
türlere göre değişmekle birlikte dekara 
mevsimlere bağlı olarak ortalama 0.4-
1 kişi çalışan öngörülmüştür. Diğer 
bir ifadeyle 20 dekar üretim alanına 
sahip bir serada 8-20 kişiye istihdam 
sağlayacağı düşünülmektedir. Kesme 
çiçeklere yönelik finansal analiz 
tablolarında ayrıca üretim, makine ve 
diğer ekipmanlar da değerlendirilmiştir. 
Kesme çiçekçiliğin yanında dış 
mekân süs bitkileri sektöründe fidan 
yetiştiriciliği alanında öncelikli olarak 
bölgenin florasında yayılış gösteren 
ve ilin iklimine uyum sağlayan ağaç 
türlerinin yetiştirilmesi gerektiği 
belirtilmiştir. Bu türler aşağıda 
belirtilmiştir: 
1) Geniş Yapraklı Türler:
• Ihlamur, 
• Çınar, 
• Meşe, 
• Süs kirazı, 
• At kestanesi, 
• Hatmi, 
• Akçaağaç, 
• Sığla, 
• Erguvan, 
• Oya ağacı, 
2) İğne Yapraklı Türler:
• Mavi ladin, 
• Batı ladini, 
• Mavi Atlas Sediri 
• Toros sediri, 
• Himalaya sediri, 
• Leylandi, 
• Limoni servi, 
• Göknar 
Ağaç türlerinin fidanları dışında ilde 
başta ateş dikeni, gül, kadın tuzluğu, 
şimşir, dağ muşmulası, taflan, kurtbağrı 

Bitkisel üretim sektörü içinde 
süs bitkileri alt sektörü, 
dünyada ve ülkemizde 
kentleşme olgusunun 

hızlanmasıyla gelişim göstermiştir. 
Türkiye’de, kesme çiçekler, saksılı (iç 
mekan) süs bitkileri, dış mekan süs 
bitkileri ve doğal çiçek soğanları olmak 
üzere dört temel faaliyet alanı içinde 
tanımlanan süs bitkileri, günümüzde 
üretim değeri ve istihdam olanakları 
ile birçok gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkede önemli bir alt sektör konumuna 
gelmiş, uluslararası ticarette önemli bir 
potansiyeli olan ürün grubudur.   
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından Zonguldak ilinde sektörel 
çeşitliliğin ve üretim deseninin 
geliştirilmesi ile kırsalda kalkınmanın 
sağlanması amacıyla kesme çiçekçilik 
ve dış mekân süs bitkileri alanlarında, 
potansiyel yatırımcılara yönelik yatırım 
fizibilitesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Zonguldak Tarım ve Orman İl/İlçe 
Müdürlükleri, il genelindeki Ziraat 
Odaları, Çaycuma Süs Bitkileri Üretici 
Birliği ve özel sektör temsilcileri katılım 
sağlamışlardır.
Toplantı sunumunu gerçekleştiren Prof. 
Dr. Soner Kazaz tarafından öncelikle 
dünyada ve ülkemizde kesme çiçek 
ve dış mekân süs bitkileri sektörünün 
durumu hakkında katılımcılara 
bilgilendirme yapılmıştır. Ardından 
Zonguldak ilinin iklim, toprak ve 
sulama suyu özelliklerinin uygunluğu 
sebebiyle yetiştirilebilecek türler ayırt 
edici özellikleriyle değerlendirilerek 
katma değerli hale getirilmesine yönelik 
öneriler ortaya koyulmuştur. Bununla 
birlikte üretim modelleri, finansal analiz 
tabloları, kapasite hesapları ile ölçek 
belirleme ve yatırım geri dönüşünün 
nasıl olacağı ile ilgili ayrıntılı sunum 
yapılmıştır. Ayrıca süs bitkileri 
üretiminin yanında pazarlanması ve 
satışı, alınabilecek destekler, potansiyel 
riskler konularında da bilgiler 
aktarılmıştır.  

ZONGULDAK İLİNDE 
YETİŞTİRİLEBİLECEK OLASI 
TÜRLER
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ön 
Fizibilite Raporunda bölgenin iklim 
ve coğrafi koşullarıyla birlikte saha 
ziyaretleri sırasında alınan toprak ve su 
örneklerinin analiz sonuçları birlikte 
değerlendirilmiş ve bu doğrultuda 
ılıman Karadeniz iklimine sahip (yazları 
ortalama 22 °C, kışları 5-8 °C civarında) 
Zonguldak ilinde yetiştirilebilecek 
olası kesme çiçek türleri belirlenmiştir. 
Bu kapsamda önerilen türler ve 
ideal işletme büyüklükleri aşağıda 
belirtilmiştir (işletme büyüklükleri iç 
pazar ve ihracata yönelik üretim yapan 
işletmelerde değişmektedir.);  
• 20 dekar alanda topraksız tarımda 
kesme gül, 
• 20 dekar alanda toprakta kesme gül,
• 20 dekar alanda toprakta kasımpatı 
(krizantem), 
• 5 dekar alanda toprakta lilium 
(zambak), 
• 5 dekar alanda topraksız kesme çiçek 

iklim ve diğer veriler incelenmiştir. 
Coğrafi konuma, iklim ve toprak 
yapısına uygun bir planlamanın 
yapılabilmesi için muhtemel yatırım 
alanlarına saha ziyaretleri yapılmış, 
toprak ve su örnekleri alınarak 
analizleri gerçekleştirilmiş, ilgili kurum/
kuruluş temsilcileriyle görüşülerek 
ildeki uygulama örnekleri yerinde 
ziyaret edilmiş ve söz konusu çalışmaya 
ilişkin olarak sektör paydaşlarıyla proje 
başlangıç toplantısı gerçekleştirilerek 
rapor hazırlıklarına başlanmıştır. Elde 
edilen veriler doğrultusunda hazırlanan 
raporun tanıtılması, potansiyel 
yatırımcıların bilgilendirilmesi ve 
raporun kamuoyuna aktarılması 
amacıyla 5 Aralık 2018 tarihinde 
BAKKA Konferans Salonunda proje 
kapanış ve tanıtım toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıya; Bülent Ecevit Üniversitesi, 
Zonguldak’taki il ve ilçe Belediyeleri, 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 

olmak üzere birçok çalı türünün 
fidanının da başarılı bir şekilde 
yetiştirilebileceği ifade edilmiştir. 
Dış mekan süs bitkileri fidan 
yetiştiriciliğinde ideal işletme 
büyüklüğünün, iç pazara yönelik 
üretim yapan işletmelerde çalı 
türlerinde 10 dekar ve üzerinde, 
ihracata yönelik üretim yapan 
işletmelerde 100 dekar ve üzerinde 
olması gerektiği belirtilmiştir. Ağaç 
türlerinde ise, iç pazara yönelik üretim 
yapan işletmelerde ideal işletme 
büyüklüğünün 100 dekar ve üzerinde, 
ihracata yönelik üretim yapan 
işletmelerde 1000 dekar ve üzerinde 
olması gerektiği ifade edilmiştir. 
Yatırımın geri dönüş sürelerinin 
işletme büyüklüğü, birim alana 
dikilecek fidan sayısı ve yetiştirilecek 
türlere bağlı olarak 3-10 yıl arasında 
değişeceği belirtilmiştir. 
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ön 
Fizibilite Raporu’nun nihai hali www.
bakkakutuphane.org adresinde dijital 
olarak yayımlanarak kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur.

Kesme Çiçek ve Dış 
Mekan Süs Bitkileri 
Yetiştiriciliği Ön Fizibilite 
Raporuna Ulaşmak İçin 
QR Kodu Okutunuz!

KESME ÇİÇEK  VE  
DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU 

Bu çalışmada Zonguldak ilinin iklim, toprak ve sulama suyu özelliklerinin uygunluğu 
sebebiyle yetiştirilebilecek türler ayırt edici özellikleriyle değerlendirilerek katma 

değerli hale getirilmesine yönelik öneriler ortaya koyulmuş, bununla birlikte 
üretim modelleri, finansal analiz tabloları, kapasite hesapları ile ölçek belirleme 

ve yatırım geri dönüşünün nasıl olacağı ile ilgili hesaplamalar yapılmıştır. 
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ZONGULDAK TEKNOPARK’IN 
AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

geçti. Ülke genelinde 81 adet 
teknopark bulunmaktadır. 59’uncusu 
bizim ki ve faal olarak görevine 
başlamış durumda Ar-Ge üretiyor. 
Türkiye ekonomisinin önünü açıyor. 
Misyonumuz milli değer ve teknoloji 
üretmek.” şeklinde konuştu. 
Bilgilendirme sunumu ardından 
Rektör Çufalı yaptığı konuşmada 
üniversite-sanayi işbirliğinin önemine 
dikkat çekti ve bölgede teknoparkın 
yaratacağı sinerjiyi değerlendirdi. Şu 
ana dek Teknopark’a 13 Ar-Ge proje 
başvurusu geldiğine değinen Çufalı, 
3 Ar-Ge firmasının kabul edildiğini 
ve bu sayının yeni yıl ile beraber 
hızla artacağına inandığını vurguladı.
Program, Vali Erdoğan Bektaş’ın 
konuşması ile devam etti. Vali Bektaş, 
Teknopark binalarının değil o bina 
içinde sunulan katkının önemine 
değinerek, Zonguldak ilinin batısında 
Ereğli Demir-Çelik Fabrikası, 
doğusunda Filyos Mega Endüstri 
Bölgesi ile aslında oldukça şanslı bir 
coğrafya olduğunu ve bu coğrafyada 
başarılabilecek çok şey olduğunu 
vurguladı.
Teknopark firmalarının mevcut 
Ar-Ge Projeleri ile ilgili kısa 
bilgilendirme sunumları 
gerçekleştirdikleri program, açılış 
kokteyli ile sona erdi. 

Zonguldak Teknopark’ın 
resmi açılış töreni 18 
Aralık 2018 günü büyük 
bir katılımla gerçekleşti. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın 
ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, 
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın 
yanı sıra birçok kurum/kuruluş 
temsilcisi, sanayici ve akademisyenler 
katılım sağladı.
Açılış programında, Filyos Mega 
Endüstri Bölgesi tanıtım videosu 
gösteriminin ardından Teknopark 
Genel Müdürü Doç. Dr. Umut 
Güneş Sefercik tarafından bir 
açılış konuşması ve bilgilendirme 
sunumu yapıldı. Programın açılış 
konuşmasını yapan Doç. Dr. Sefercik, 
“Zonguldak Teknopark serüveni 
yaklaşık 2 buçuk yıl evvel başladı. 
Bugüne kadar yorucu bir süreçten 

TEKNOPARKLAR VE YASAL 
ÇERÇEVE
Teknoparklar 4691 sayılı Teknoloji 
Geliştirme Kanunu çerçevesinde 
kurulan bilim parklarıdır.  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı onayı ile Anonim 
Şirket hüviyetinde kurulan bilim 
parklarının ana amacı akademisyen ve 
sanayicilere devlet teşvikleri sunarak 
araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve 
inovasyon projelerini özendirmek ve 
teknolojik ürün üretim kapasitesini 
artırmaktır. Ar-ge inovasyon projeleri 
ile teknopark çatısı altına giren 
akademisyenler teorik bilgilerini 
pratiğe dönüştürebilme ve ürünlerini 
ticarileştirebilme, sanayiciler ise 
nitelikli personel desteği sağlayarak 
daha ileri hedeflere yürüyebilme 
imkânı bulmaktadırlar.
 Zonguldak Teknopark Anonim 
Şirketi 30/09/2017 tarihli Resmi 
Gazete’de 2017/10806 karar 
sayısı ile ilan edilmiş, 30/04/2018 
tarihinde ise Zonguldak Ticaret 
Sicili Memurluğunca tescil edilerek 
resmen faaliyetlerine başlamıştır. 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 
önderliğinde kurulan şirketin diğer 
ortakları Zonguldak İl Özel İdaresi 
(Valilik), Zonguldak, Ereğli, Çaycuma, 
Devrek ve Alaplı Ticaret ve Sanayi 
Odalarıdır. 

Zonguldak İl Koordinasyon 
Kurulu’nun 23 Ekim’de 
gerçekleştirilen 4. dönem 
toplantısında konuşan 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13. 
Bölge Müdür V. Erdem Öncebe, 
Filyos Limanı altyapı inşaatının yüzde 
65’inin tamamlandığını söyledi.
Öncebe, “Rıhtım inşaatlarının 
çalışmalarına başladık. Tali 
mendirek bitti, ana mendireği 
tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 
1300 metrelerdeyiz. 1500’leri bulma 
hedefimiz var. Proje çalışması 
son aşamaya gelmektedir. Liman 
inşaatında 7/24 çalışmalar devam 
ediyor” dedi.
Filyos Limanı, genel kargo, Ro-Ro, 
kuru dökme yük ve konteyner olmak 
üzere toplam 25 milyon ton yük 
elleçleme kapasitesine sahip olacak.

FİLYOS LİMANI ALTYAPI İNŞAATI 
TAM HIZ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı olacak Filyos Limanı altyapı 
inşaatı projesinin yüzde 65’inin bittiği açıklandı.

Fotoğraflar: Şevki Ünal
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BUTİK KÖY VE ÇİFTLİK 
KONSEPT PROJELERİ

gelen madencilik, demir-çelik ve 
enerji gibi belirli sektörlere dayalı 
bağımlı ekonomik yapının kırılması, 
alternatif yatırım ve istihdam 
alanlarının oluşturulabilmesi için 
tarım ve hayvancılık alanlarında 
yatırım potansiyellerinin tespiti ve 
yatırımcı adaylarının da bu doğrultuda 
yönlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. 
Bu doğrultuda hazırlanan proje 
aynı zamanda kırdan kente göçün 
de önünü alabilecek bir üretim ve 
istihdam modelini, bir diğer deyişle 
kırsal kalkınmayı odağa almaktadır. 
Bu kapsamda Batı Karadeniz Kalkınma 

farklı yerleşkelerdeki damızlık büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan çiftliklerinden 
oluşmaktadır. Gelen ziyaretçilere doğal 
köy hayatını yaşayarak öğrenme fırsatı 
verecek olan bu proje, yöresel köy 
ürünleri ve hayvansal ürünlerin satışından 
hobi bahçelerine, at çiftliğinden eğitim 
alanlarına birçok farklı üretim ve satış 
alanlarını barındırmaktadır. 

Butik köy içindeki yerleşkeye ilişkin 
bilgiler ve yapılacak faaliyetler aşağıda 
başlıklar halinde belirtilmiştir. 
Yerleşke içinde;
• Otopark alanı ve güvenlik noktası
• Yönetim binası
• Mescitler ve tuvaletler
• Köy kahvesi, bakkal, köy meydanı, 
yiyecek içecek alanı
• Köylü pazarı ve butik köy satış noktası
• Havuzbaşı kır düğün ve organizasyon 
alanı
• Hobi amaçlı sebze bahçeleri
• Aromatik bitkiler ve peyzaj bitkileri 
bahçeleri
• İmalathaneler ve eğitim salonları
• At harası ve binicilik tesisi
• Gezen tavuk ve kümes hayvanları parkı
• Gezinti yolları, meyve bahçeleri ve 
dinlenti alanları

Zonguldak ilinde nüfusun 
yaklaşık %40’ı kırsalda 
yaşamaktadır. Dolayısıyla 
topyekûn kalkınma 

hamlelerinden bahsedebilmek için 
sanayiye dayalı kalkınmaya eş zamanlı 
olarak kırsal kalkınmanın da sağlanması 
gerekmektedir. Kırsal kalkınma için de 
üretim (tarım ve hayvancılık) odaklı 
büyüme gerekmektedir. Zonguldak ili, 
kısıtlı arazi yapısına rağmen tarım ve 
hayvancılık açısından da çeşitli yatırım 
potansiyellerini barındırmaktadır. 
Zonguldak ilinin ve Batı Karadeniz 
Bölgesinin geçmişten günümüze 

Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İl 
Genel Meclis Başkanı, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri, İl Planlama Müdürü, 
BAKKA ve özel sektör temsilcileri 
katıldı. 
Butik köy projesi; butik köy merkezi 
yerleşke ve bu yerleşkenin dışında 
damızlık koyun yetiştiriciliği çiftliği 
ve damızlık sığır yetiştiriciliği çiftliği 
olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. 
Çiftlikler; butik köy merkezi işletmesinin 
ekonomik ve mali sürdürülebilirliğine 
ve karlılığına katkı sağlaması amacıyla 
planlanmıştır.  Butik köy merkezi için 
Çaycuma ilçesi Kayıkçılar Köyü 1609 
numaralı parselde bulunan 69 dönümlük 
arazi üzerine bir modelleme çalışması 
hazırlandı. Toplantıda konsept projelerin 
görsellerle zenginleştirilmiş detaylı 
sunumları gerçekleştirildi. Her bir proje 
için maliyet kalemleri, yatırım tutarları, 
karlılıkları ve yatırım geri dönüş 
süreleri tablolar ve rakamlar üzerinden 
paydaşlara aktarıldı. 

BUTİK KÖY VE ÇİFTLİK KONSEPT 
PROJELERİ KAPSAMINDA 
YAPILACAK FAALİYETLER
Proje; butik köy merkez yerleşkesi 
ve bu yerleşkede ürünleri satılacak 

Ajansı tarafından butik köy ve çiftlik 
konsept projeleri hazırlanması için 
saha ziyaretleri ve paydaş görüşmeleri 
gerçekleştirilmiş, istatistikler ve iklimsel 
veriler de baz alınarak konsept modeller 
hazırlanmıştır.
İçerisinde büyük baş hayvancılık, küçük 
baş hayvancılık, gezen tavuk üretimi 
vb. konular içeren çalışmada butik köy 
ve çiftlik konsept projeleri üretilerek 
paydaşların katıldığı toplantıda sunumu 
gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi 
başkanlığında gerçekleştirilen proje 
tanıtım toplantısına, Kozlu, Kilimli ve 
Devrek Kaymakamları, il/ilçe Gıda, 

• Faaliyetler ve yerleşkede yaşam
• Eğitim faaliyetleri
• Kırsal turizm faaliyetleri
Yerleşke dışında;
• Damızlık etçi koyun yetiştiriciliği 
çiftliği
• Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği 
çiftliği
Proje fizibilitesi yapılırken merkez 
butik köy işletmesi, koyun 
işletmeciliği çiftliği ve damızlık sığır 
yetiştiriciliği çiftliği yatırım ve işletme 
maliyetleri ayrı ayrı çalışılmıştır. 
Projenin yaklaşık 5,5 milyon TL 
tutarında toplam işletme sermayesi de 
dâhil olmak üzere toplam sabit yatırım 
tutarı yaklaşık 27 milyon TL olarak 
hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarla 
yatırım yılı hariç olmak üzere yatırım 
geri dönüş süresi beş yıl olarak 
hesaplanmıştır. 
Konsept projenin potansiyel 
yatırımcılara tanıtımının yapılarak 
butik köy ve çiftlik projesinin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Projeyle kırsal kalkınma alanında 
örnek bir pilot uygulamanın bölgeye 
kazandırılması ve devamında 
benzer uygulamaların ülke çapında 
yaygınlaştırılması beklenmektedir.

YATIRIMCI REHBERİ Kalkınmada Yerel Ortağınız

BAKKA kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal kalkınmaya örnek teşkil edebilecek bir 
uygulamanın bölgeye kazandırılması amacıyla bir konsept proje çalışması yürütmüştür. 

Bu kapsamda konunun uzmanları ile saha çalışmaları yapılarak butik köy ve çiftlik 
konsept projeleri hazırlanmıştır. Çalışmada büyük baş hayvancılık, küçük baş hayvancılık 

ve gezen tavuk üretimi gibi konular üzerinde konsept projeler üretilmiştir. 

B
Ü

LT
EN

42 43

B
Ü

LT
EN



İşte tam da bu noktada bisiklet ve 
bisiklet turizmi, bir yandan tüm 
dünyada, gözle görülür biçimde 
de ülkemizde gezginlerin sayısını 
artırırken, verinin iyi yönetilememesi 
nedeniyle de kaydı tutulmayan bir 
gerçeklik olarak önümüzde duruyor. 
Yani sırt çantası ile Avrupa’dan, 
Amerika’dan Uzak Doğu’ya giden 
bir gezgini, ya da bisikletleri ile yola 
çıkmış bir çiftin kaydını tutmuyoruz. 
Yatak kapasitesi ve geceleme 
üzerinden yapılan turizm kayıtları da 
açıkçası turizme yapılan yatırımların 
ne denli görünür kılındığı konusunda 
bizleri yanılgıya düşürüyor. Bisiklet 
ve turizm konusuna gelince sanki 
bisikletlilerin gezerken geçtiği 

Turizm olgusu son yıllarda 
kitle turizminden birey 
turizmine kayarken, 
özellikle kaynak değerlerinin 

yeniden tartışılmasına ve kaynakların 
korunmasına yönelik çabaların da 
artmasına neden oldu. Bir yandan nüfus 
artarken, farklı sektörlerde istihdam, iş 
ve çalışma koşullarından güçlükler yeni 
ve yaratıcı fırsatları aratırken, turizmde 
de beklentiler farklılaşmaya başladı. 
Turizmden pay alan ülkeler yaşam 
biçimleri ile de turizme artı değer 
katmaya devam etmekteler. Yıldızlı 
otellerin tercih edildiği turizm biçimi 
devam ediyor olsa da artık gezginler az 
görülmüş, az bilinen yerleri tercih etme 
eğilimindeler.

İKİ TEKER İLE 
TURİZMİ 
KONUŞMAK

Doç.Dr. Mustafa Artar 
Bartın Üniversitesi  
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi 
martar@bartin.edu.tr

yerlerde turizme katkısı yokmuş 
gibi düşünülür. Bunu konunun 
içinde olmamaya bağlayabilirim. 
Fosil yakıtlara dayalı yapılan turizm 
biçimlerinin de artık terk edildiğini, 
yani yıldızlı otellere kapalı turistin 
de getiriden çok götürüsü olduğu 
tartışılmaya başlandı. Yatırımcılar 
artık Antalya’nın yıldızlı otellerinde 
müşterilerin kendilerinden 
beklediği üzere, bisiklet satın 
almakta ve bisikletli turistlerin 
yakın coğrafyaları alışageldikleri 
üzere bisikletle gezmelerine olanak 
sağlamaktadır.

Bisiklet turizmi ve bisikletli turist 
konusunda ülkemizde konu 
hakkında en fazla yazanlardan 
birisi de sevgili Pınar Pinzuti’dir. 
Pinzuti bisikletizm.com adresindeki 
bloğunda özellikle sürdürülebilir 
turizm konularına vurgu yaparken, 
bisikletli turizmi de şu şekilde 
tanımlamaktadır.

• Tatilde bisikleti tercih eden 
insanlar sağlıklı ve mutlu olurlar. 
Bisikletli turistlerin seçtiği bölgeler 
ise kırsaldadır ve ekonomik olarak 
kalkınırlar.
• Deniz ve kayak turizminin aksine 
bisiklet turizmi tüm mevsimlere 
yayılır.
• Bisiklet turizmi sayesinde var 
olan güzellikler keşfedilir, mevcut 
kaynaklar değer kazanır. (Pinzuti , 
2017)
Bisiklet ekonomisi konusunda da 
bazı veriler veren Pinzuti, özellikle 
İtalya Bisiklet Federasyonunun 
yapmış olduğu bir etkinlikte 
verdiği rakamlara dikkat çekiyor ve 
aşağıdaki tespitleri paylaşıyor.
• Bisiklet turizmi AB ülkelerine 
yılda 44 Milyar Avro kazandırıyor. 
Kruvaziyer turizmi ise 39,4 milyar 
avro.
• Bisiklet turizmi AB ülkelerinde 
650.000 kişiye iş imkânı sağlıyor. 
İtalya’da bu rakam 22bin kişi.
• Bisikletli turist, her şey dahil 
paketleri ile tatil yapanlara göre %40 
daha fazla para harcıyor. (Pinzuti , 
2017)

BİSİKLET YAŞAMDIR

Günümüzde bisiklet kullanımı salt 
Avrupa ülkelerinde değil artık ülkemizde 
de artan trafik ve obezite-kalp damar 
ve strese bağlı hastalıklar nedeniyle de 
spor amaçlı da artarak kullanılmaktadır. 
Bundan 200 yıl önce Alman Baron Karl 
von Drais modern bisikletin prototipini 
oluşturan iki tekerlekli aracı icat etti. 
1817’de Alman Karl von Drais tarafından 
icat edildiğinden bu yana bugün dünya 
çapında milyonlarca insanın yaşamında 
hayati bir rol oynuyor. Araç zaman 
içinde geliştirilerek bugünkü bisiklete 
evrildi. ‘Bisiklet’ kelimesi de 1860’larda 
Fransa’da ortaya çıktı.
Bisikletin icadı, 1903’te dünyanın en eski 
ve prestijli bisiklet yarışı olan Tour de 
France’ın (Fransa Bisiklet Turu) ortaya 
çıkmasına neden oldu. Rota her yıl 
değişse de zamana karşı yarış, Alplerden 
geçen dağ tırmanışı ve Paris’in ünlü 
bulvarı Champs Elysees’deki heyecan 
verici finaliyle turun formatı hep aynı 
kalıyor. Her yıl Temmuz başında yaklaşık 
üç haftalık bir şölen ile geçen Fransa 
Bisiklet Turu bu yıl 105. yıldönümünde 
de milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. Yine 
bu yıl 101. yaşını kutlayan “Giro d’Italia” 
(İtalya Bisiklet Turu) da geçtikleri 
rotalar itibariyle dünyaya tur boyunca 
ülke peyzajının eşsiz renklerini sunuyor, 
turizme de milyonlarca Avro katkı 
sunmaya devam ediyor.
Amsterdam dünyanın bisiklet başkenti 
olarak bilinir. Yaklaşık 800 bin kişi 
yani nüfusun yüzde 63’ü günlük 

olarak bisiklet kullanıyor. Bisikletler, 
kentteki tüm seyahatlerin yüzde 
32’sini oluştururken otomobillerin 
payı yüzde 22, toplu taşıma araçlarının 
yüzde 16. Kent merkezinde gezilerin 
yüzde 48’i bisikletle yapılıyor. Avrupa 
Bisiklet Sanayii Konfederasyonu’nun 
2016 rakamlarına göre Avrupa kıtası 
çapında yılda 21 milyon bisiklet ve 
elektrikli bisiklet satılıyor. 13 milyonu 
AB ülkelerinde üretiliyor. Avrupa’da 
bisiklet endüstrisi doğrudan veya 
dolaylı olarak 70 binden fazla istihdam 
sağlıyor. Hollanda ve Danimarka başta 
Amsterdam ve Kopenhag kentleri ile 
bisikletli yaşamın geliştirilmesi için 
milyonlarca Avro bütçe ile planlama 
çalışmaları yapıyor.

Ülkemizde bisiklet kullanımı da 
Osmanlı’ya, 1900’lü yılların başlarına 
dayanmaktadır. Bu konuda Bursa öncü 
illerimizdendir. Nitekim Ahmet Tevfik’in 
“Velosiped ile Bir Cevelan Hüdavendigar 
Vilayeti Dahilinde” (Hüdavendigar 
Vilayetinde Bisiklet İle Seyahat) 
eseri 1898’de ilk kez yayınlanmış 
ve kendisinin bir arkadaşı ile Galata 
Rıhtımından yola çıkıp, Armutlu ve 
Trilye limanlarına uğrayarak Mudanya’ya 
gelmesi, önce Bursa, sonrasında Aksu, 
İnegöl ve Yenişehir’i takip ederek 
Bursa üzerinden tekrar Mudanya’ya 
döndükleri 266 kilometre 760 metre yol 
ile kat ettikleri serüvenidir. Geçtikleri 
her yerde tarihi eserleri, mesireleri 
dolaşıp seyahatnamesine yazan yazar, 

Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim 
Üyesi ve aynı zamanda Bartın Pedaldaşlar Bisiklet 
Kulübü Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Artar turizm 
ve bisiklet üzerine keyifli bir yazı kaleme aldı.
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kentin genel durumu hakkında da bilgi 
vermektedir. Görüldüğü üzere bisiklet 
ülkemizde yeni bir araç değil, bilakis 
ulaşımda etkin kullanılan, ülke seyahat 
yazarlarına dahi ilham verecek önemli 
bir icat olmuştur.

Ülkemizde bisiklet sporu yeni 
olmamakla birlikte olimpiyatlarda 
beklenen seviyeye gelememiştir. Ülke 
coğrafyasının çeşitliliği her türden 
bisiklet kullanımına olanak verse de 
ne yazık ki bisiklet yollarının yeterli 
olmayışı, bisikleti kent yaşamının bir 
parçası yapamamaktadır. 1920’lerde 
kurulmuş Türkiye Bisiklet Federasyonu 
her yıl yıllık programını açıklayarak 
farklı bölgelerde yarışmalar organize 
etmektedir. Milli sporcu yetiştirilmesinde 
de bu yarışmaların önemi büyüktür 
fakat diğer sporlara verilen önem ne 
yazık ki bisiklet sporu ve altyapısına 
verilmemekte, son zamanlarda bazı özel 
şirketlerin de sponsorluk anlaşmaları ile 
takımlar oluşturulabilmektedir.

Bu yıl Ekim ayında düzenlenen 
54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet 
Turu ülkemizin en prestijli 
organizasyonlarından biridir. Her yıl 
tura dünyanın ünlü bisiklet takımları 
ve sporcuları katılmakta ve ülkemiz 
önemli bir organizasyona ev sahipliği 
yapmaktadır.
Avrupa’da bisiklet altyapısının 
geliştirilmesi için her yıl çeşitli 
bilimsel ve sportif etkinlikler organize 
edilmektedir. Tüm dünyada olduğu 
gibi Avrupa ve ülkemizde de sağlık ve 
hareketli yaşam üzerinden tartışılan 
bisiklet konusu çeşitli projeler ile 
farkındalık çalışmaları kapsamında 
düzenlenmektedir. Bu noktada 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
ülkemizde iki yıldır Sağlık Bakanlığı 
tarafından sayısı 1 Milyon’u aşkın 
bisiklet dağıtılmış, dağıtılmaya da devam 
etmektedir. Yine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı da bisiklet altyapısını 
güçlendirmek isteyen yerel yönetimlere 
birtakım destekler vermektedir. Nitekim 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
Bisiklet Yolu Projeleri, 03.11.2015 
tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Şehir İçi Yollarda Bisiklet 

kurulması ile gelecek turist sayısında 
ciddi artış olacağını düşündüğüm 
bisikletli yol ağlarının kurulması 
ve geliştirilmesi öncelikli çalışma 
alanlarımızdan olmalıdır. Kentlerin 
trafik sorunun çözülmez hale geldiği, 
yine kentiçi erişimde araç trafiğine 
bağlı zaman kaybının yoğun yaşandığı 
yerleşimlerde turistler değerli zamanlarını 
kaybetmek istememektedir. Bu nedenle 
sürdürülebilir ulaşım hedefinden yola 
çıkarak sürdürülebilir turizmi iki teker 
üzerinden de tartışmanın yararlı olacağını 
düşünmekteyim.

FESTİVALLER , YARIŞLAR, ROTA 
PLANLAMALARI VE TURİZM
Ülkemizde bisiklet sporunun ve yapıldığı 
bölgeler için turizm ve tanıtma aracı 
olarak bilinen önemli faaliyetlerden biri 
de bisiklet festivalleridir. Genellikle 3-5 
günlük organize edilen festivaller ile farklı 
bölgelerden bisikletliler, organizasyonu 
sahiplenen ev sahibi bölgenin önemli 
tarihi ve turistik alanlarına pedallayarak 
erişim sağlamakta ve tanıtıma katkı 
sunmaktadır. Yapıldığı bölgeye ekonomik 
katkı sunan bisiklet festivallerinden 
Bartın Bisiklet Festivali bu yıl beşincisini 
Bartın’ın kıyı kesimlerini konuklarına 
tanıtmak için Bartın Belediyesi 
destekleriyle, geçmişte iki festival de 
Küre Dağları Milli Parkının sonbahar 
renklerini göstermek için Ekim aylarında 
Bartın’ın Ulus ilçesinde Küre Dağları 
Milli Park Müdürlüğü ve Ulus Belediyesi 
destekleriyle organize edilmiştir. Festivale 
yerli ve yabancı 200’ün üzerinde katılımcı 
gelmiş, her yıl bu katılımcılar 4 gün süren 
etkinlik boyunca bölgemizden bisikletli 
fotoğraflarını sosyal medya aracılığı 
ile tüm dünya ile buluşturmuşlardır. 
Üniversite öğrencilerimizin de katılım 
sağladığı festival ile daha önce araçlar 
ile ulaşılmayan, Batı Karadeniz’in nadir 
peyzajlarına erişim sağlanmakta, doğa 
turizmine de önemli girdi sağlanmaktadır.

Ülkemizde profesyonel bağlamda 
Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun da 
takvimine alınan Gran Fondo ve Triatlon 
müsabakaları göstermektedir ki bisiklet 
salt bir rekreasyon ya da spor aracı da 
değildir. Ekonomisi ile de müsabakaların 
yapıldığı yerleşimlerde turizm 

Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet 
Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına 
Dair Yönetmelik” hükümlerine göre 
yerel yönetimlere önerilmekte, bazı 
belediyeler de bu anlamda çalışmalar 
yapmaktadır. Bartın ilinde ilk bisiklet 
yolu Kozcağız Beldesinde yaklaşık 1700 
metre olarak planlanmış, devamında yeni 
açılışı yapılan ve Bartın Belediyesinde 
İnkumu beldesinde tamamlanmış 
bisiklet yolu ile devam etmiştir. 
Ülkemizde akıllı bisiklet uygulamaları 
ile uzunca zamandır örnek olmuş Konya, 
Kocaeli, Kayseri, Bursa , Antalya vb. 
kentlerimiz ile Marmaris gibi bisikletli 
yol ağlarını her geçen gün artıran 
yerleşimlerimiz bulunmaktadır. 

Bartın Üniversitesinin BAKKA destekli 
“Ekorota Bartın : Doğal ve Kültürel 
Koridorların Haritalanması” projesi ile 
Bartın ili bütününde Bartın Pedaldaşlar 
Bisiklet Kulübü Derneği üyelerinin 
katılımı ile bisiklet yolları haritalanmış, 
Bartın’da geliştirilmeyi bekleyen 
1000 km’nin üzerinde bisiklet yolu 
ağı projelendirilmiştir. Bu yollar ilgili 
kurumların uluslararası standartlarda 
araziye işaretlenmesini, uygun uyarı ve 
bilgilendirme levhalarının da çakılmasını 
beklemektedir.

NELER YAPMALI?
Bartın ilimiz ölçeği itibariyle kıyı ve 
dağ peyzajları ile kente yakın doğal 
ve kültürel mirasına bisikletle erişim 
açısından son derece uygundur. 
Üniversitemizin gerek devam 
eden projeleri, gerekse öğrenci 
kulüplerimizden Bartın Üniversitesi 
Bisiklet Kulübü ile bu noktada 
çalışmaya hazır olduğu bilinmektedir. 
Dünyanın bisikletli erişim ile sağlıklı 
ve temiz çevreleri geleceğe bırakma 
endişesi, Bartın ölçeğinden küçük 
bir hareketle, yani Bartın’ı üniversite 
eliyle bisiklet dostu bir kent yapma 
gayreti ile yapılabilir.  11 Ekim 2018’de 
yayınlanan tasarruf tedbirleri konulu 
Cumhurbaşkanlığı genelgesi turizm 
yatırımlarında korunan alanlar ve 
korumacı projelere öncelik verileceğine 
vurgu yapmaktadır. Karbon ayak izi 
düşük, yatırım maliyeti son derece düşük 
fakat uzun vadede bisikletli yol ağlarının 

UZMAN GÖRÜŞÜ Kalkınmada Yerel Ortağınız

hareketlerini tetiklemektedir. Buna 
bölgemizden en özel örneklerden birisi 
Yenice’dir. Yenice’de Yenice Ormanlarının 
peyzaj özelliklerinin tanıtıldığı ve doğal 
ortamlarda düşük karbon izi ile yer bulan 
bisiklet yarışmaları ve kampları bölgenin 
yerelde kalkınmasına ve tanıtılmasına 
katkı sunmaktadır.

Bu yıl Konya’dan başlayan ve İstanbul’da 
son bulan 54. Cumhurbaşkanlığı 
Bisiklet Turu geçtiği bölgelerden 
binlerce izleyici ile her geçen gün 
ülke gündeminde hak ettiği yeri 
bulma yolunda ilerlemektedir. Farklı 
bölgelerde çoğunlukla tematik (Örneğin 
Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet 
Turu, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 
Şehitlere Saygı Çanakkale Bisiklet Turu 
gibi) turlar yanında bölgesel anlamda 
bisiklet festivallerinin de ciddi anlamda 
turizm hareketi yarattığı bilinmektedir. 
Birçoğuna yerel yönetimlerin destek 
verdiği bu organizasyonlar bölgelerin 
araç ile geçiş yaptığınızda hiçbir zaman 
algılayamayacağınız özelliklerini size 
bisiklet ile geçerken algılama olanağı 
sunmaktadır.

Ülkemizde en özel bisikletli erişim 
ve rotalama çalışmalarından birisi 
Marmaris Bisiklet Rotaları çalışmasıdır 
(GEKA-Marmaris Belediyesi,2015). 
Marmaris bisiklet rotaları çalışması bir 
Kalkınma Ajansı destekli proje olup 
farklı dillerde de hazırlanan web sayfası 
ve dokümanları, zorluk derecelerinin de 
bilindiği ve GPS verilerinin indirilerek 
farklı yazılımlar aracılığı ile kullanıcılara 
eriştirilebildiği önemli bir projedir. 
Nitekim Marmaris Belediyesi de 
Marmaris Bisiklet Rotalarını kent içi 
erişimde kent merkezindeki bisiklet 
yolları ile de bağlayarak Marmaris gibi 
önemli bir turizm merkezinde bisikleti 
odağına almaktadır.

Ülkemizde Bisiklet Federasyonu takvimi, 
24 Haziran seçimleri ile gündeme gelen 
millet bahçeleri kurgusunda da bisiklete 
özel önem verilmesi, Şehircilik Şurası 
çalışmalarında bisikletli erişimin anılması 
ve son olarak İstanbul’da katıldığım 
Yaşanabilir Kentler Sempozyumu’nda 
tartışılan konuların başında bisikletin 

gelmesi sevindiricidir. Okula bisikleti 
ile giden çocukların sayısının artması ve 
bisikletin yaşamın her alanında karşılık 
bulması özünde çok zor da değildir, 
denemek gerekir.

Bisikletli turistin gezdiği bölgelerden 
beklediği şeyler çok da fazla değildir. 
Batı Karadeniz’de kıyı kesimlerinde 
geçmişte yatırım yapılan özellikle kamplı 
turizme hizmet eden tesislerin sayısının 
artırılması gerekmektedir. Bisikletli 
gezgin, sadece güvenli bir konaklama 
beklemektedir. Birçoğunun çadırlı kamp 
ile gereksinim duyduğu nokta, yine 
büyük bir çoğunluğunun da geçtikleri 
noktada bisikletlerinin bakımlarını 
yapabilecekleri teknik servisler ile belki 
de kaynak değerlerin farklı dillerde de 
erişilebildiği bilgilendirme panoları, 
yollarda akıllı yön levhaları ve güleryüz 
temel isteklerdir. Bu noktada bölgemizde 
varlık gösteren bisikletli sivil toplum 
kuruluşlarının bölgemizi bisiklet dostu 
yapmak noktasındaki çabalarını iyi 
okumak gerekir. Doğa ve spor turizminin 
kültür ile birleşmeye en yakın olgusu 
olan bisikletli gezginler için başta yerel 
yönetimler olmak üzere bölgenin bisiklet 
için uygun rotalarının haritalanması, 
yol boyunca bilgilendirme levhalarının 
konulması, taşınması zor olan yeme-içme 
konusunda uğrak yerlerin artırılması ve 
konaklama gereksinimlerinin artırılması 
noktasında ciddi adımların atılması 
gerekmektedir.

Böylelikle bölge tanıtımının ulusal ve 
uluslararası stratejilerde hedeflendiği 
biçimiyle, biryandan doğal kaynaklar 
yerinde turizme kazandırılırken bir 
yandan da doğanın sürekliliğinin 
sağlanması da mümkün olabilecektir. 
Turizm tartışmaları klasik turist ve 
geceleme gün sayısı üzerinden değil, var 
olan kaynakların nasıl kazandırılacağı 
üzerinden tüm alternatifler ile birlikte 
düşünülmesi gerekmektedir. Avrupa’nın 
tümünü ağ gibi saran EuroVelo Bisiklet 
ağının, İstanbul’dan Ege-Akdeniz-
GüneyDoğu Anadolu hattına, bunun 
yanında mevcutta sıklıkla kullanılan 
İstanbul-Zonguldak-Bartın-Sinop-Samsun-
Rize-Batum hatları ile uygun noktalarda 
İç Anadolu bölgesi ile ilişkilendirilmesi 
ülkemiz turizmine çeşitlendirme 
anlamında net katkılar sunabilir. Yedi 
bölge ve bu denli değişken coğrafyası 
ve sahip olduğu değerleri ile Anadolu 
tüm dünyanın bisikletli erişim açısından 
pedallamayı beklediği ender yerlerdendir.

Geçtiğimiz ay Türkiye’nin tek bisiklet 
dergisi CyclistTürkiye’nin Troya çekimleri 
için bisiklet yazar ve çizeri Aydan Çelik 
ile Samed Kunaç Bartın ve Amasra 
bölgemizi gezdiler. Birlikte bisiklete 
bindik ve bisiklet üzerine bölgemizi 
konuştuk. Derginin Kasım 2018 sayısında 
bölgemize epeyce de yer ayırdılar. Zevkle 
okuyacağınızı düşünüyorum.
Bisiklet ile bol pedallı, sağlık ve geleceğe 
umutla bakan günler dilerim. 

Öneri Kaynaklar:
https://www.letour.fr/en/
http://www.giroditalia.it/eng/ 
http://www.copenhagenize.com/ 
http://bisiklet.gov.tr/
http://www.tourofturkey.org.tr/
http://www.cyclingchallenge.eu/ 
https://www.cyclistmag.com.tr/ 
http://www.pedaldaslar.org/ 
http://www.marmarisbisikletrotalari.com/GEKA-Marmaris 
Belediyesi,2015. 
http://www.marmarisbisikletrotalari.com/ Erişim 01.11.2018
Pinzuti,P. 2017. Bisiklet Turizmi Nedir?  
https://www.bisikletizm.com/bisiklet-turizmi-nedir/ 
Erişim: 01.11.2018 
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Paphlagonia Hadrianoupolis’i 
olarak adlandırılan antik 
kent bugün Karabük ili, 
Eskipazar ilçe merkezinin 

3 km batısında “Viranşehir” 
olarak adlandırılan mevkii ve 
çevresindeki arazi üzerinde dağınık 
bir şekilde konumlanan Budaklar, 
Büyükyaylalar, Çaylı ve Beytarla 
köylerini kapsamaktadır. Antik kente 
ait kalıntılar günümüzde Budaklar 
Köyü ve Hacı Ahmetler Mahallesi’nde 
yoğunlaşmaktadır (Fotoğraf 1).

Hadrianoupolis antik kenti, 
Paphlagonia, Bithynia ve Galatia 
bölgeleri sınırında yer alan bir 
Güney Paphlagonia kenti olduğu 

söylenebilir. Karabük ili ve çevresi 
erken dönemlerden beri iskân görmüş 
olup; bölgede Hellenistik dönem ile 
ilgili kalıntılar Eflani ve çevresinde 
yoğunlaşırken, Roma’nın bölgede 
kurduğu en önemli yerleşimlerin 
Hadrianoupolis olduğu görülmektedir. 
Hadrianoupolis antik kentinde 
2003 yılından günümüze kadar 
yapılan yüzey araştırmaları ve kazı 
çalışmaları, Hadrianoupolis’in diğer 
Paphlagonia yerleşimlerinde olduğu 
gibi bir merkez bölgeye ve bu bölge 
çevresinde genişleyen bir yayılım 
alanına sahip olduğunu göstermiştir. 
Hadrianoupolis antik kentinde 
5 yapının kazısı tamamlanmıştır 
(Fotoğraf 2). Bu yapılar; 

HADRİANOUPOLİS

KİLİSE A
2006-2007 yıllarında yapılan bilimsel 
kazılar sonucunda ortaya çıkarılan 
Kilise A yapısı Göksu Deresi Vadisi’ni 
yaklaşık 400 m kuzeyinde yer alan 
Yerebatan isimli bir tepenin üzerine 
inşa edilmiştir (Fotoğraf 3). Yapı, 
Kilise B ile büyük ölçüde benzerlikler 
göstermekte olup, 3 nefli bazilikal 
bir plana sahiptir. Kilisenin tüm 
tabanı mozaiklerle süslenmiştir. Opus 
tessellatum ve opus vermiculatum 
tekniğinde yapılmış olan mozaikler 
turuncu, siyah, kırmızı, mavi, gri, 
beyaz, kahverengi, yeşil ve sarı 
renkli tesseralardan oluşmaktadır. 
Panoların günümüze kadar ulaşan 
hayvan figürleri fil, tavuskuşu, 
geyik, grifon, kaplan, benekli 
tavuk, kuş ve karacadır. Panolar 
Kilise A yapısının tabanında yer 
alan bu mozaikler sanat anlayışı 
açısından incelendiğinde, genel 
itibariyle MS 6. yüzyılın ilk yarısına 
tarihlenmektedir. Kilisenin kuzey nef 
bordür motifi olarak yuvarlak dilli, 
geniş üçlü örgü modeli işlenmiştir. 
Ana bezeme olarak ise sekiz kollu 
yıldız motifi ile süslenmiştir. Bu yıldız 
motifinin kollarının arasında eşkenar 
dörtgen boşluklar içerisine kuşların 
betimlendiği panolar yapılmıştır. Orta 
nefe baktığımızda bordürlerin dıştan 
içe doğru kurdele, tomurcuk lale ve 
açılmış lale motifi ve dalga motifidir. 
Orta bordür olarak ise tomurcuk lale 
ve açılmış lale motifi işlenmiştir. En 
iç bordür olarak ise dalga motifini 
görmekteyiz. Orta nefin ana süsleme 
motifi ise içerisinde hayvan figürleri 
bulunan çerçeveler ve eğrisel kareler 
ile bunların etrafını dolduran daireler 
ve uzun kenarları konkav formlu 
sekizgenlerden oluşmaktadır. Güney 
nefte ise tıpkı kuzey nefte olduğu gibi 
bordür motifi olarak yuvarlak dilli, 
geniş çift örgü modeli, ana bezeme 
olarak ise sekiz kollu yıldız motifi 
ile süslenmiştir. Narteks bölümünde 
üç halatlı örgü motifi, çavuş motifi 
ve rozet motifleri yer almaktadır. 
Tüm bu veriler değerlendirildiğinde 
Kilise A yapısının MS 5-6. yüzyıllara 
ait olması gerekmektedir. 

KİLİSE B
Karadeniz Ereğli Müzesi Müdürlüğü 
tarafından 2003 yılında yapılan 
kurtarma kazısı sonucu gün 
yüzüne çıkarılan Kilise B yapısı, 
Kilise A yapısının yaklaşık olarak 
4 km batısında, Göksu Çayı’nın 
yaklaşık olarak 400 m kuzeyinde, 
Hadrianoupolis antik kentinin 
çekirdek bölgesi olarak adlandırılan 
alanda, yer almaktadır. Sütunlarla 
ayrılmış 3 nefli, apsisi dışarıya 
taşmış Kilise B yapısı, tıpkı Kilise A 
yapısında olduğu gibi bazilikal plana 
sahiptir. Kilise B yapısı tabanında 
eşsiz mozaiklere sahiptir (Fotoğraf 4). 
Mozaikler opus tessellatum ve opus 
vermiculatum tekniğinde yapılmış 

olup, turuncu, pembe, kırmızı, 
kahverengi, siyah, beyaz, mavi, yeşil, 
gri ve sarı renk tesseralara sahiptir. 
Kilisenin naosunda, bemanın hemen 
önündeki ana sahnede dört adet 
personifikasyon betimi yer almaktadır.  
Kilise B yapısının naosunda, 
ellerinde, içinden nehirlerin aktığı, 
cornucopia tutan erkek figürleri olarak 
resmedilmiş olan personifikasyonlar, 
kuzeyden güneye doğru Geon, Phison, 
Tigris ve Euphrates olup; isimleri 
ise sol üst köşelerinde yazmaktadır. 
Kilise zemininde yer alan bir diğer 
mozaik teması ise apsis zemininde 
yer almaktadır. Apsisi içerisinde 
antitetik duruşlu iki tavus kuşu bir 
kaptan su içerken betimlenmiştir. 

DÜNYANIN MOZAİK MERKEZİ
FOTOĞRAF 1

Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇELİKBAŞ 
Karabük Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
ersincelikbas@karabuk.edu.tr

FOTOĞRAF 2

FOTOĞRAF 3

FOTOĞRAF 4
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Kilise B yapısının güney nefinde  bir 
öküz figürü ile  bir de adak yazıtı yer 
almaktadır. Kilisenin diğer mozaik 
süslemelerini incelemek gerekirse 
kuzey nefin bordür bezemesi, 
güney nefin ana motifi olan iç 
içe daire motifidir. Ana bezeme 
olarak düğümlü daire motiflerinin 
içerisinde bitkisel rozet motifidir. 
Orta nefin ana motifi sekiz kollu 
yıldız desenidir. Yıldız deseninin 
kolları arasında oluşan eşkenar 
dörtgen içerisinde Süleyman düğümü, 
düğümlü kare ve koçbaşı düğüm 
işlenmiştir. Kilise B yapısı, büyük 
ölçüde benzerlikleri nedeniyle Kilise 
A yapısının çağdaşı olarak MS 5-6. 
yüzyıllara ait olması gerekmektedir.

çekmektedir (Fotoğraf 5). Turuncu, 
kırmızı, beyaz, siyah, kahverengi 
ve mavi renk tesseralara sahip olan 
mozaik zemin, opus tessellatum 
tekniğinde yapılmıştır. Mozaik 
sanatsal özellikler ve benzer örnekleri 
ışığında değerlendirildiğinde MS 5. 
yüzyılın ilk yarısına ait olmalıdır.

HAMAM B
Hadrianoupolis antik kentinde 
ortaya çıkarılan ve Hamam B 
olarak adlandırılan yapı, Kilise B 
yapısının yaklaşık olarak 300 m 
doğusunda, Göksü Çayı’nın yaklaşık 
300 m kuzeyinde doğal bir terasa 
konumlandırılmıştır. 2007 yılında 
yapılan kazılarda 9 bölüm ortaya 
çıkarılmış; ortaya çıkarılan bu 
mekânlardan kuzey tarafta yer 6 
nolu bölümün zemininin geometrik 
desenlere sahip olan mozaikle 
süslenmiş olduğu görülmüştür. 6 nolu 
bölümün zemininde yer alan mozaik 
süsleme kırmızı, turuncu, beyaz, 
siyah ve mavi renk tesseralara sahip 
olup, opus tessellatum tekniğinde 
üretilmiştir. Mozaik zemin, meander 
ve meanderin uzayan kollarının 
oluşturduğu panolar içerisinde 
yer alan zikzaklı kare motifleriyle 
süslenmiştir (Fotoğraf 6). 

GEÇ ROMA VİLLASI
Kilise B yapısının yaklaşık 300 
m doğusunda yer alan, bir teras 
üzerine inşa edilmiş olan ve 2007 
yılı kazı sezonunda kazısına 
başlanan Geç Roma Villası’nın kazısı 
henüz tamamlanmamıştır.  Kazısı 
tamamlanmış oda 3 ve oda 5’in 
zemini terrakota kare plakalarla, 
atrium, triclinium ve cubiculum 
bölümlerinin zemini ise mozaik 
süslemeyle döşenmiştir. Mozikler opus 
tessellatum ve opus vermiculatum 
tekniğinde yapılmıştır. Mozaikleri 
oluşturan tesseralar kırmızı, yeşil, 
pembe, siyah, gri, beyaz ve turuncu 
renklere sahiptir (Fotoğraf 7). Atrium 
bölümünde sarmaşık yaprağına 
sahip baklava dilimi şeklinde motif 
zeminin ana motifidir. Ana motifte 
yapılan incelemelerde bir dm2 

HAMAM A
2006 yılında kazısı gerçekleştirilmiş 
olan Hamam A yapısı Göksu Deresi’ni 
300 m kuzeyinde, Kilise B yapısının 
200 m güneyinde bir teras üzerine 
inşa edilmiştir. Yapı giriş kısmı 
güneye gelecek şekilde iki farklı 
kota sahip bir doğal kayanın üzerine 
yapılmıştır. Kuzey tarafında yer alan 
odaların apoditerium, frigidarium 
ve tepidarium; güney tarafında 
yer alan odaların ise hypocaust 
kalıntılarından dolayı caldarium 
olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Hamam A yapısının şu ana kadar 13 
adet bölümü ortaya çıkarılmış olup; 
geometrik motiflerle süslenmiş zemin 
mozaiğiyle 11 nolu bölüm dikkat 

BÖLGEMİZDE TURİZM Kalkınmada Yerel Ortağınız

içerisinde ortalama olarak 102 adet 
tessera olduğu gözlemlenmiştir. 
Zeminin dört tarafı Geç Roma 
Villası’nda da karşımıza çıkan, 
üç halatlı örgü motifi ile bordür 
oluşturacak biçimde çevrelenmiştir. 
Örgü motifinden içe doğru her 
kenarda iki adet olmak üzere yarım 
daire içinde lale motifi işlenmiştir. 
Örgü bordürünün dışına ek olarak 
tricliniumun batı ve doğu kenarlarına 
birbirine bitişik yuvarlak rozet 
motifleri eklenmiştir. Cubiculumum 
zemininde panolar içerisinde hayvan 
ve insan figürleriyle süslenmiştir.  

KİLİSE C 
Hadrianoupolis Antik Kenti 2017 yılı 
kazı çalışmaları Hacı Ahmetler köyüne 
çok yakın bir konumda, Hamam 
B yapısının kuzeyinde bulunan ve 
daha önceki yıllarda çok küçük bir 
bölümü açığa çıkartılan ve “Apsisli 
Yapı” olarak adlandırılan yapıda 
yapılmıştır (Fotoğraf 8).  2014 yılında 
arkeojeoradar çalışmaları sonucunda 
bir kiliseye ait olduğu anlaşılan 
yapı kalıntısının, bema bölümünü 
ortaya çıkarmak amacıyla kilisenin 
apsisisin hemen batısındaki üst kotta 
yer alan düzlük alanda çalışmalara 
başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda 
MS 5. yüzyılda inşa edilmiş olduğu 
anlaşılan bazilikal planlı bir kilise 
yapısı ortaya çıkarılmıştır. Özellikle 
apsis kısmında zemin döşemesi 
mozaiklerle süslenmiştir. Kilise apsis 
zemininin I. inşa evresine ait tabakası, 
opus tessellatum tekniğinde yapılmış, 
balık pulu ve bunun da etrafını 
çeviren üç halatlı örgü motifinin 
görüldüğü bir bordürle sınırlandırılmış 
mozaik kompozisyonla bezenmiştir. 
Bema alanı zemininde de yine opus 
tessellatum tekniğinde yapılmış 
mozaik kompozisyon bulunmaktadır. 
Orta alanda kantharostan su içmeye 
hazır biçimde tasvir edilmiş iki 
tavus kuşu figürü (Fotoğraf 9)  ve 
yine kantharostan çıkan üzüm 
salkımı, yaprağı ve meyvesi 
motifleriyle bezenmiştir. Bunun her 
iki tarafında, mozaikle yapılmış, 
kare ve dörtgen şekilli geometrik 

FOTOĞRAF 5
FOTOĞRAF 7

FOTOĞRAF 8

FOTOĞRAF 9
FOTOĞRAF 6B
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BÖLGEMİZDE TURİZM

panolarla çevrelenmiş sekizgen pano 
içinde İncil yazarlarından Lucas’ı 
sembolize eden boğa (Fotoğraf 10)  
ve Marcus’u sembolize eden aslan 
figürleri (Fotoğraf 11)  görülmektedir. 
Bu mozaik kompozisyonun dört 
tarafı, üç halatlı örgü motifinin 
görüldüğü bir bordürle çevrelenmiştir. 
Buradaki mozaikler, biçim, içerik ve 
teknik bakımdan, yapının ilk olarak 
V. yüzyılda inşa edildiğini işaret 

buranın piskoposluk merkezi 
olmasında önemli bir etken olmuş 
olması gerekir. Eskipazar ve çevresinde 
yapılan yüzey araştırmalarında yapılan 
epigrafik (yazı bilimi) çalışmalarda 
çok sayıda yazıtlı eserlere ulaşılmıştır. 
Bunların içerisinde dikkat çekici bir 
yazıtta şöyle bir ifade geçmektedir; 
“Hadrianoupolis bu bölgenin Pazar 
yeridir” (Fotoğraf 12). Bu ifade 
ilçenin günümüzde dahi neden 
Eskipazar adını aldığını ve ilçenin 
isminin Müslümanlık döneminden 
daha öncelerine gittiğini ortaya 
koymuştur. Bulunan yazıtının MS 2. 
yüzyıla ait olması Eskipazar adının 
günümüzden 1800 yıl öncesine ait 
olduğu kanıtlar niteliktedir. Kentin 
en parlak döneminin MS 4. yüzyıl ile 
MS 8. yüzyıl arası yaşanmış olduğu 
arkeolojik kazılar sonucunda tespit 
edilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan 
yüzey araştırmaları 30 yapının 
varlığını ortaya koymuştur ki bunlar 
yüzeyde görülebilen yapılardır. 
Henüz toprak altında çok daha fazla 
sayıda yapı kalıntısının varlığı yine 
jeofizik çalışmaları sonucu tespit 
edilmiştir. Yani aslında bugüne 
kadar yapılan kazı sonuçları ortaya 
çıkarılan yapı sayısı Hadrianoupolis’in 
%10’na bile denk gelmemektedir. 
Yani Hadrianoupolis antik kentinin 
potansiyeli henüz tam olarak ortaya 
çıkarılmadığı söylenebilir. Şu ana 
kadar ortaya çıkarılan yapılarda 
görülen mozaikler, Hadrianoupolis’in 
dünyanın en önemli mozaik sanatı 
merkezlerinden bir tanesi olduğu 
ortaya koymuştur. Daha uzun süreli 
yapılacak çalışmalar sonucunda 
Hadrianoupolis’teki jeoradar 
sonucu tespit edilen yapılarında 
ortaya çıkarılması Hadrianoupolis’i 
hakettiği yere getirecektir. Karabük 
ili Safranbolu gibi tarihi önemli bir 
değere sahip olmasının yanında 
dünyanın en önemli mozaik 
merkezinden birine de sahiptir. 
Bu kadar kısa zaman içerisinde 
Hadrianoupolis dünyanın ilgisini 
çekmeyi başarmış ülkenin ve dünyanın 
önemli basın yayın organlarında 
yer almayı başarmıştır. Tüm bunlar 
Hadrianoupolis için bir başlangıçtır. 

etmektedir. 2019 yılı çalışmaları 
bu alanda gerçekleştirilecektir.
Sonuç olarak Hadrianoupolis antik 
kenti Paphlagonia bölgesinin önemli 
kentlerinden bir tanesi olduğu 
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkarılan 
taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıkları 
Hadrianoupolis’in Geç Roma-Erken 
Bizans dönemine ışık tutmaktadır. 
Ayrıca Aziz Stylianos Alypius’un 
Hadrianoupolis’te doğmuş olması, 

FOTOĞRAF 10

FOTOĞRAF 11

FOTOĞRAF 12
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BÖLGEMİZDE TURİZM

EĞİTİMİN KALBİNDEN YÖNETİMİN 
MERKEZİNE, TARİHE TANIKLIK 
EDEN BARTIN KENT MÜZESİ

2 binin üzerinde esere sahip Bartın Kent Müzesini bir yılda 89 bin misafir 
ziyaret etti. Buram buram tarih kokan ve Bartın ile ilgili önemli tarihlerin 

yer aldığı müze, eser değil bilgi ağırlıklı olarak düzenlendi. 

Kalkınmada Yerel Ortağınız

Bartın Kent Müzesinin 
133 yıllık tarihi binası 
aynı zamanda müzenin 
en önemli envanteri 

konumundadır. 1885 yılında İptidai 
ve Rüştiye mektebi olarak yapılan 
ve hizmete giren bina 1921 yılında 
liseye çevrilerek İdadi Mektebine 
tahsis edilmiştir. 1924 yılından 
1949 yılına kadar da Cumhuriyet 
İlk Mektebi olarak Bartın eğitim 
hayatında iz bırakan bina 1953 
yılında Bartın Belediyesi Hizmet Binası 
olarak hizmete girmiş ve 2008 yılına 
kadar bu vazifesini sürdürmüştür.
1885 den 2008 yılına kadar 
Bartın halkının her kesimine 
bir şekilde dokunan bina 2014 
yılından 2018 yılına kadar süren 
çalışmalar sonucunda herkese 
hitap eden, geçmişi olanların 
anılarını canlandıracak, sonraki 
neslin ise zihinlerinde eski Bartın’ı 
yaşatacak “Kent Müzesi” olarak 
hizmetine devam etmektedir. 
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Kalkınmada Yerel OrtağınızBÖLGEMİZDE TURİZM

BARTIN’IN TARİHİ BU MÜZEDE
4 bin yıllık geçmişe sahip Bartın’ın 
M.Ö. 2 binde Kaşka (Gasga)’lardan 
başlayan ve günümüze gelen tarihini 
ve kırılma noktalarını anlatıldığı 
Kent Müzesinde; Bartın’ın 4 bin 
yıllık tarihini içeren kronolojik aks, 
endemik canlılar, coğrafik yapı, 
ulaşım ve doğal afetler geçmişi, 
tarihi zanaatçılar çarşısı, gemi 
yapımcılığı, ticari hayat, madencilik, 
tarihi galla bazarı, mimarisi, siyasi 
tarihi, eğitim ile basın-iletişim tarihi, 
sanat edebiyat ve kültür hayatı, 
doğum çocukluk sünnet ve düğün 
gelenekleri, ev yaşamı, mutfak kültürü 
ve turizminin yanı sıra interaktif 
sözlü tarih çalışmaları Bartın Kent 
Müzesi’nde yer alan ana başlıklardır.

HALK DA MÜZEYE DESTEK VERDİ
Müze kuruluş çalışmaları esnasında 
tarihi bina aslına uygun olarak 
restore edilerek, alt yapısı günümüz 
müzecilik teknolojilerine uygun 
olarak yenilenmiştir. 2 binin üzerinde 
esere sahip müzede; bilgi, belge, 
fotoğraf ve eserlerin tamamı halk 
tarafından gönüllü bağış olarak kabul 
edilmiş ve eserlerin hepsinde bağışçı 
isimleri yazılmıştır. Bartın ile ilgili 
bütün konuların tarihine yer verilmiş, 
müzenin ana profili eser değil bilgi 
ağırlıklı olarak düzenlenmiştir. 
Çocukların tarihi öğrenebilmeleri 
için çocuk öncelikli düzenlenen 
müzede engelli bireylerinde bütün 
noktalara ulaşabilmesi sağlanmıştır.

BİR YILDA 89 BİN MİSAFİR
Bünyesinde çocuk atölyesi, maket 
atölyesi ve restorasyon atölyesini de 
barındıran müze, açılış tarihi olan 27 
Ocak 2018’den 17 Kasım 2018’e kadar 
geçen sürede toplamda 89 bin misafiri 
ağırladı. Okul gruplarından, engelli 
bireyler ile bir refakatçisinden, 65 yaş 
üstü ve 8 yaş altı ziyaretçilerden ücret 
alınmayan Bartın Kent Müzesinde bu 
gruplara girmeyen diğer konuklardan 
2 TL giriş ücreti alınmaktadır. 

ZONGULDAK • KARABÜK • BARTIN

Batı Karadeniz’de Kalkınmanın Gündemi

BÜLTEN
Gücünü Bölgeden Alır… 

Batı Karadeniz’de Kalkınmanın Gündemi  
11. Sayısı ile sizlerle…

Yılda iki kez yayımlanan “BAKKA Bülten” Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının çalışmalarını ve bölgedeki önemli gelişmeleri takipçileriyle buluşturuyor.  
Farklı konu ve konukları sayfalarına taşıyan BAKKA Bülten’i mutlaka edinin…
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anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, 
doğanın işleyişinde etkili çevresel 
faktörleri fark etmeleri ve doğayı 
korumaya karşı oluşacak tutumun 
artması sağlanmıştır. Diğer taraftan 
doğayla ilgili sorunların çözümünde 
bilimsel sürecin nasıl kullanacağının 
farkında olan ve bu süreci kullanabilen, 
bilim okur-yazarlığının farkında 
olan ve doğada gözlemler yaparak 
bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen 
bireylerin yetiştirilmesine katkıda 
bulunulmuştur.  Doğada yapılan 
etkinliklerle, yaparak yaşayarak 
öğrenme süreci gerçekleştirilerek 
merak ve motivasyon oluşturulmuştur.

PROJENİN AMACI
Projenin temel amacı; bireyin içinde 
yaşadığı doğayı somut olarak doğanın 

kendi dinamikleri içinde keşfetmesinin 
sağlanmasıdır. Bu kapsamda doğanın 
işleyişini gözlemleme, doğayı tehdit 
eden sorunların farkına varma, doğal 
çevreye karşı duyarlı olma, doğanın 
ve doğal dengenin korunmasına 
yönelik olumlu davranış geliştirme, 
gelecek kuşakların yaşam haklarının 
korunması bilincinde olma ve doğayla 
ilgili problemlerin çözümünde bilimsel 
düşünce yaklaşımına sahip doğa 
dostu bireyler yetiştirme ana hedeftir. 
Bireylerin yakın çevresinde var olan 
ekosistem çeşitlerinin ve ülkemizin 
sahip olduğu biyoçeşitliliğin farkında 
olmasının sağlanması, biyoçeşitliliğin 
ülke ekonomisine katkılarının 
olduğunun fark ettirilmesi ve türlerin 
yok oluşunun nedenlerini sorgulaması 
projenin diğer amaçları arasında yer 
almaktadır.

ÖĞRENCİLER TABİATIN KALBİ 
YENİCE ORMANLARINDA 
YAŞAYARAK ÖĞRENDİLER
Doğa eğitimi için seçilen Yenice 
Ormanları ve çevresi biyoçeşitlilik 
açısından çok zengindir. Bu etkinlik 
için seçilen Yenice Ormanları, 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
tarafından dünya üzerindeki acil 
korunması gereken 100 sıcak orman 
ekosisteminden biri ilan edilmiştir. 
Proje uygulama alanı ve çevresi 
bozulmamış doğal yapısı ve doğal yaşlı 
orman varlığı ile dikkat çekmektedir. 
Yenice ormanlarının içinde kalan 
Göktepe Yaylası, Sarı Çiçek Yaylası 
bitki çeşitliliği açısından son derece 
zengin bir saha olarak bilinmektedir. 

Bölgede yaygın olarak gözlenen önemli 

YENİCE’DE TÜBİTAK 4004  
MAKRODAN MİKROYA 
GÖKTEPE PROJESİ YAPILDI

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 
Bilim ve Sanat Merkezi ile 
Karabük Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube 

Müdürlüğünün ortaklığında 
gerçekleştirilen proje; 2017-2018 
eğitim öğretim döneminde 6, 7 ve 8. 
sınıflarda eğitim gören 26 öğrenci ve 

Karabük Bilim ve Sanat Merkezinde 
ikinci kademede eğitim gören 4 
öğrencinin katılımı ile ekosistemin 
temel elemanları olan canlı ve cansız 
öğeleri 

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında düzenlenen ‘Makrodan 
Mikroya Göktepe’  adlı proje Yenice Ihlamur Teras Tesislerinde gerçekleştirildi. 

Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji 
Öğretmeni Kamuran Çataklı’nın yürütücülüğünü yaptığı proje 5 gün sürdü.

Orman Yüksek Mühendisi İsmail SEVİMLER
Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

Kalkınmada Yerel OrtağınızHABERİNİZ OLSUN
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vejetasyonda dağılım gösteren ağaçlar, 
çalılar ve bodur bitki toplulukları 
tanıtılmıştır. 

Çevremizde Yer Alan Çiçekli Bitkiler 
ile Bunların Tozlaşma Yolu etkinliği 
Safranbolu Sarı Çiçek Yaylasında 
yapılmıştır. Arazi çalışmalarında Dr. 
Şenol Alan; ekosistemi oluşturan 
unsurlar ve bitkilerin çiçeklenme 
farklılıklarının üzerinde durarak 
anlatmıştır. Çiçeğin bitki üremesindeki 
rolü ve çiçeğin kısımlarının tanıtımı 
yapılmıştır. 

Action DNA İzalasyonu etkinliği 
Dr. Leyla Ayverdi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Arazi 
çalışmalarında incelenen bitkilerin 
mikro yapısının unsuru olan DNA 
moleküllerinin daha iyi kavranabilmesi 
için https://www.mentimeter.com/ 
adresinde onlar için hazırlanan kelime 
bulutu uygulaması ile bu kavramlar 
alınmış ve katılımcıların kelime 
bulutu oluştururken kullandıkları 
kavramlardan yola çıkılarak, DNA 
üzerinde tartışılmıştır.

Doğada Yaşam Becerileri Kampçılık 
etkinliği izci lideri Erkan Yaşa 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Eğitim için uygun görülen arazide, 
kampçılıkla ilgili temel eğitim 
verilmiştir. Verilen eğitimde öğretilen 
hususlar, öğrencilere, yaparak 
yaşayarak öğrenme ilkesinden 
hareketle uygulama yaptırılarak 
öğretilmiştir. Çadır kurma yöntemleri 
anlatılmıştır. 

Oryantasyon etkinliği eğitmen İpek 
Ceylan tarafından yaptırılmıştır. 
Etkinlikte, öncelikle katılımcıların 
birbirlerinin isimlerini öğrenmeleri 
ve birbirleriyle iletişim kurmalarını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

“Makrodan Mikroya Göktepe” 4004 
Doğa ve Bilim Okulları kampı boyunca 
yapılan tüm çalışmalar, kapanış töreni 
öncesinde ziyaretçilerin görmesi için 
sergilenmiştir.  Atölye çalışmaları 
ile yapılan tasarımlar, resimler ve 
öğrencilerin çektikleri fotoğraflardan 
birer tanesi dakota baskı yapılarak 
sergilenmesi sağlanmıştır.  Öğrencilerin 

kendi yaptıkları ürünlerin tanıtımını 
yapmaları sağlanarak, öz güvenlerinin 
gelişmesi sağlanmıştır. Proje sergi 
töreni kaymakam ve protokolün 
katılımı ile Yenice Ihlamur Teras 
Tesisleri salonunda yapılmıştır.

Kamp sonrasında elde edilen ürünler 
ve dokümanlar Zonguldak’ta 67 Burda 
AVM’de Vali, il emniyet müdürü, 
il milli eğitim müdürü ve diğer 
protokolün katılımı ile iki gün süreyle 
sergilenerek projenin daha geniş 
kitlelere ulaşması sağlanmıştır.  

Üstün emekler ile hazırlanan projenin 
istenen kazanımları oluşturabilmesi 
için rutin uygulanan eğitim öğretim 
yöntemlerinden farklı olarak, 
çalışmalarının çoğunu doğada 
gerçekleştirmiş alanında uzman bir 
kadroyla, uygulamalı atölye çalışmaları 
ile kazanımların kalıcı hale gelmesi 
sağlanmış ve yaparak yaşayarak 
öğrenmeye zemin hazırlanmıştır. 
Proje ile ilgili ayrıntılı bilgilere http://
www.makrodanmikroyagoktepe.com/ 
internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kalkınmada Yerel OrtağınızHABERİNİZ OLSUN

memeli türlerin; boz ayı, vaşak, yaban 
kedisi, kurt, çakal, tilki, karaca, kızıl 
geyik, yaban domuzu, porsuk, ağaç 
sansarı, kaya sansarı ve susamuru 
olduğu Karabük Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şube Müdürlüğünün hazırlamış 
olduğu biyoçeşitlilik envanterinden 
anlaşılmaktadır.  Memeli türlerinin 
gözlenmesi için sahada Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün 
desteği ile Orman Yüksek Mühendisi 
İsmail Sevimler tarafından fotokapanlar 
kurularak gözlemin daha görünür hale 
gelmesi sağlanmıştır. Fotokapanlar 
kampın birinci günü belirlenen 
uygun yerlere kurulmuştur.  Kurulan 
fotokapanlar 3 gün süreyle görüntü 
almaya devam etmiş, kampın 4. 
günü fotokapanlar toplanmıştır. 
Fotokapanların çektiği yaban hayvanı 
görüntüleri kamp alanında etkinlik 
olarak değerlendirilmiştir.  Bülent 
Ecevit Üniversitesinden sağlanan canlı 
yakalama tuzaklarıyla bölgede dağılım 
gösteren küçük memelilerin gözlemi 
konunun uzmanı Dr. Faruk Çolak 
nezaretinde yapılmıştır. Canlı yakalama 
tuzakları kampın ilk günü kurulmuş, 

ikinci günü canlı yakalanan küçük 
memeli türleri etkinlik kapsamında 
tanıtıldıktan sonra doğal ortamına 
salınmıştır.
Astronom Tamer Akın eşliğinde 
teleskop ile gökyüzü gözlemi 
yapılmıştır. Öğrencilerin makro 
alemin bir başka kısmı olan uzaydaki 
gökcisimlerini fark etmeleri ve 
tanımaları hedeflenmiştir. Uzaydan 
dünyamızı tehdit edebilecek meteorlar 
ve meteorların geçmişte dünyadaki 
yaşama etkileri anlatılmıştır. Gökyüzü 
gözlemi için kamp merkezi olan Yenice 
Ihlamur Teras tesislerinin bahçesinde 
teleskoplar kurulmuştur. İlk olarak 
dünyamızın uydusu ay gözlemlenmiştir. 
Daha sonra gözlem akşamı gökyüzünde 
görülebilecek açıdaki gökcisimleri, 
gezegen ve yıldızların gözlemi yapılmış, 
takımyıldızlar tanıtılmıştır. 

Mağaralar ve Mağaraların Korunması 
Etkinliği Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü Mağara Koruma 
Şube Müdürü Dr. Selim Erdoğan 
tarafından yapılmıştır.  Ülkemizde 
görülen mağara tipi,  olan “Karstik 

Mağara” olarak ikincil mağara tipinin 
özellikleri anlatılmıştır.  Karabük 
Safranbolu Mencilis Mağarasının da 
“karstik süreçler” sonucunda oluşmuş 
bir mağara olduğu tanıtılmıştır.  
Mencilis Mağarası ve diğer mağaraların 
korunması için yapılması gerekenler 
katılımcı öğrencilere etkileşimli 
şekilde anlatılmıştır.  Mağaraya 
girerken Türkiye Taşkömürü Genel 
Müdürlüğünün desteği ile sağlanan 
kasklar takılmıştır.

Ormanın Gizli Kahramanları; 
Kriptogamlar etkinliği için doğal 
bitki örtüsünün tanıtılmasına yönelik 
etkinlik Yenice Göktepe Yaylasında 
yapılmıştır. Arazi çalışmaları Doç. Dr. 
Muhammet Ören tarafından öğrencilere 
alt vejatasyonu oluşturan kriptogamlar 
(briyofitler, likenler, mantarlar, 
eğreltiler, atkuyrukları ve kibritotları) 
tanıtılarak bunların özellikleri üzerinde 
durulmuştur. Bunların ormanlarda çoğu 
zaman görmezden gelinen, fakat bu 
ekosistemlerin fonksiyonunu sağlaması 
için gerekli olan anahtar türler 
olduklarından bahsedilmiştir.  Üst 
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SAFRANBOLU’DA TİCARETİN 
GELİŞİMİ VE YEMENİCİLİK 
Safranbolu Anadolu’nun kuzeyinden 
geçen Asya-Avrupa ana ticaret 
yolunu Karadeniz’e bağlayan en 
önemli bağlantılardan biri olan 
Gerede-Sinop kervan yolu üzerinde 
bir konaklama noktasıdır. 17’inci 
yüzyılın ortasında kent merkezinde 
inşa edilen Cinci Hanı’nın büyüklüğü 
kentin bu işlevini kanıtlayan önemli 
bir örnektir. Han ilk yapıldığı 
yıllarda 63 oda ve deve ahırlarından 
oluşmaktaydı. Böylece Safranbolu 
çarşısı hanın etrafında yer alan çeşitli 
üretim yapılan alışveriş mekânlarının 
doğmasına vesile olmuştur. 

Safranbolu çarşısında demircilik, 
bakırcılık, semercilik, dikicilik, 
saraçlık, ayakkabıcılık gibi işlenmiş 
eşya üretimine dönük iş kolları 
lonca düzenine uygun olarak ayrı 
ayrı sokaklarda ancak bir arada 
yer tuttukları görülür. Bu nedenle 
de Safranbolu çarşısının sokakları, 
o sokakta yer alan zanaat koluna 
göre “semerciler içi”, “kunduracılar 
içi”, “kasaplar içi”, tüccarlar içi” 
gibi adlarla bilinirler. Bugün dahi 
adını taşıdıkları sanat koluna 
(Demirciler-Bakırcılar-Kalaycılar-
Manifaturacılar-Boyacılar-Aktarlar, 
Semerciler-Saraçlar Çarşısı) göre bu 
sokaklarda, az da olsa bu işi yapan 
esnafa rastlanmaktadır. Yemeniciler 
Arastası/Arasta Çarşısı : Köprülü 
Mehmet Paşa camisine bitişik 
olan çarşıda, yanaşık nizamda 48 
ahşap dükkandan oluşmaktadır. 
Yemeni denilen ayakkabının 
yapıldığı eski lonca çarşısıdır. 1950‘li 
yılların sonuna kadar yemenicilik 
Safranbolu’da önemli bir zanaat kolu 
olmuştur. Milli mücadele sırasında 
imkânlar dâhilinde ordumuzun 
ayakkabı ihtiyacını karşılamış olan 
çarşı, restore edilmiştir ve günümüzde 
turistik amaçlı kullanılmaktadır. 

Safranbolu’da geleneksel giyim-
kuşamda ayağa giyilen giysiler/
ayakkabı çeşidi olarak karşımıza 
çıkan yemeninin yapımında oltan 
dikişi kullanıldığı bilinmektedir. 

Günümüzde ise oltan dikişi yerine 
saya ile taban astarını, bunun 
üzerine de köseleyi monte ve 
yapıştırmak sureti ile birleştirildiği ve 
yemeninin kenar dikişlerinin de elde 
yapıldığı bilinmektedir. Geçmişte, 
Safranbolu’da yemeniciler, yemeninin 
yalnızca tabanını ve sayasını (yüzünü) 
hazırlardı. Sayadaki dikişi ve oltan 
denilen sayanın, yemeni tabanına 
dikilmesi işini, Kıranköy semtinde 
bulunan Rumlar Safranbolu’dan 
gidinceye kadar gerçekleştirmiştir. 
Yemenici çırakları arastadan 
Kıranköy’e oltanlanacak yemenileri 

sırtlarında götürüp getirirlerdi. 

Safranbolu’da yemeniler genellikle 
kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı 
dikilmekle beraber, bazı tip yemeniyi 
hem kadınlar hem de erkekler 
giyerlerdi. Bunlara “Çarıko”  veya 
“Zenne” denirdi. Kadın yemenilerinin 
yüzü genelde üç parçalıydı. 
İstendiğinde makine ile süs de 
işlenirdi. Kadın yemenilerine üç-dört 
parça kösele topuk çakılırdı. Erkek 
yemenilerinden yalnızca tulumbacı 
tipinde tek parça kösele ökçe olarak 
çakılırdı. 

E l yapımı yemeninin üretimi 
günümüzde birkaç ilde az 
sayıda zanaatkâr ile devam 
etmektedir. Bu illerimizden 

biri de Karadeniz bölgesinde yer alan 
Safranbolu ilçesidir. Safranbolu’da 
yemeni yapımı, çok eski bir geçmişe 
sahiptir. Safranbolu’da 48 ahşap 
dükkândan oluşan Arasta Çarşısı 
1661 yılında yemeniciler çarşısı olarak 
kurulmuştur. İlk kurulduğunda bütün 
dükkânlarda yemenici olarak 4-5 
kişinin çalıştığı Arasta Çarşısında, 
Kurtuluş Savaşında orduya gönderilen 
yemenilerden bir kısmının da yapıldığı 
bilinmektedir. Günümüzde ise tüm 
çarşıda, hatta Safranbolu’da sadece bir 
yemenici kalmıştır. Çarşıdaki diğer 
dükkânların başka tüccarlar tarafından 

ve Halep’ten de Güneydoğu Anadolu’ya 
intikal ettiği belirtilmektedir. 
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, 
Diyarbakır, Antakya ve Adana’ya kadar 
yayılmış olan yemeni yapımcılığının 
zaman içerisinde diğer illere de 
yayıldığı bildirilmektedir. Tabanı 
burundan yukarı doğru uzanan sivri 
burunlu yemenilerin dışında, yuvarlak 
burunlu yemeniler de yapılmaktaydı. 
Yemeni yangın tulumbacıları tarafından 
da kullanılmaktaydı. “Tulumbacı 
Yemenisi” denilen bu yemeniler, rahat 
koşulması için en ince sahtiyandan ve 
taban köselesi ince ve çok hafif olarak 
yapılırdı. Yemeni 1930 yılına kadar düz 
kalıpla yapıldığı için her iki ayağa da 
giyilebilirdi. Bu tarihten sonra sağlı-
sollu kalıplar kullanılmaya başlanmıştır. 

kullanıldığı görülmektedir.

YEMENİCİLİK  
Yemeni, kısa kenarlı, kırmızı, siyah 
ya da sarı sahtiyandan yapılan, üstü 
deri, tabanı köseleden dikilen, çok 
sıhhatli, ökçeli, üstü açık, hafif kaba bir 
ayakkabı çeşididir. Yemeni, yüzyıllar 
boyunca asker ve halk tarafından 
giyilmiştir. Yemenicilere “köşker”, 
yemeni ustalarına da “köşker ustası” 
denilmektedir. Köşker kelimesi Farsça 
“keşfger” kelimesinden gelmiş olup, 
ayakkabı yapan anlamına gelmektedir. 
Yemeninin ilk defa Yemen’de Yemen-i 
Ekber adında bir kişi tarafından 
yapıldığı ve bu nedenle bu kişinin adını 
aldığı söylenmektedir. Daha sonraları 
yemeni yapımının, Yemen’den Halep’e 

SAFRANBOLU’DA 
YEMENİCİLİK KÜLTÜRÜ

YEREL YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZ Kalkınmada Yerel Ortağınız
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YEMENİ ÇEŞİTLERİ VE 
ÖZELLİKLERİ 
Geçmişte Safranbolu’da yemenicilerin 
yaptığı yemeni çeşitleri ve genel 
özellikleri şöyle sıralanabilir;

Çarıko: Yazlık kadın yemenisidir. Yüzü 
vaketa denilen ucuz inek gönünden 
yapılır. Kokusunu gidermek ve 
yumuşatmak için balık yağı ile yağlanır. 
Yüzü dört parçalıdır ve makine ile 
dikilip süs yapılıdır.  

Basuk: Yekpare yüz kesilip makine 
ile içine astar dikilir. Yüz derisi 
kalın olduğu zaman astar dikilmez, 
kenarı içe doğru kıvrılıp makine ile 
dikilir. Kadınların giyeceği basuk 
zennelere üç tane deri şerit süs olarak 
dikilir. Zenne basuklara da kalıptan 
çıkmadan üç-dört parça kösele topuk 
çakılırdı. Eski numara ile 26–27 ve 29 
numaralardan büyük zenne yapılmazdı. 
Eski 29 numara şimdi 38–39 numaraya 
karşılıktır. 

Tulumbacı Yemenisi: Altı tek parça 
kalın köseledir. Tabanına Karıt çamuru 
sürülüp, üzerine telis yapıştırılır. 
Arkasından çiriş kullanılır. Kalıptan 
çıkartmadan tek parça köseleden ökçe 
çıkarılır ve kalıptan çıkınca kabara 
demiri çakılırdı. Erkek yemenisi 
olarak bilinir ve 40 numaradan daha 
küçük yapılmazdı. Sayası iki parçalı 
olup, astarı keçi beyazından olurdu. 
Tulumbacı yemenisinin ucu sivri 
olurdu.  

Gedik: 5–6 yaşına kadar kız ve erkek 
çocuklarını giydiği yemenidir. Üstü 
mest gibi kulaklı kesilip bu kulağa 
açılan ilik yeri diğer yönde bulunan 
düğmeye düğümlenir. Mest ile yemeni 
arasında bir görünümü vardır. 

Adi Yemeni: Bu yemenide çiriş 
kullanılmazdı. Tabanı ve arkası 
karıt çamuru ile doldurulurdu. Adi 
yemeninin 35’ten küçük numaralına 
“Kötene”, 36’dan 39’akadar olan 
“Zenne Zegordan” denilirdi.  

Çamurluk: Kışın her yemenici haftada 
beş-altı tane çamurluk dikerdi. 
Çamurluk şimdiki çorap mest denilen 

ayağından çıkarmak istememektedir. 
Safranbolu’da 1661’den bugüne gelen bir 
sanat olan yemenicilikte, ürünün üstü 
tamamen gerçek deriden, iç astarı keçi 
derisinden, altı ise manda derisinden 
yapılır. Kenarlarındaki dikişler tek 
tek elle örülür, tamamen el işçiliğine 
dayalı bir üründür.  1950’li yıllara 
kadar Safranbolu’da yemeni yapımında 
kullanılan deriler tabakhaneden temin 
edilirken günümüzde yemeninin saya 
kısmı Bolu’nun Gerede ilçesinden, 
köselesi Isparta’nın Yalvaç ilçesinden, 
astarı ise İstanbul’dan alınmaktadır.

tipte uzun çizme gibi olurdu. Köylüler 
ve arazide-tarlada işi olanlar bunu 
çorap gibi giyer, sonra yemeniyi 
giyerlerdi.

YEMENİ YAPIMINDA KULLANILAN 
HAMMADDE 
Üç çeşit deriden yapılan yemeninin 
özelliği, ayakta terleme, koku ve 
rutubet yapmaz. Kışın evde terlik 
gibi giyilir, yazın dışarıda ayakkabı 
gibi. Kesinlikle mantar yapmaz. 
Zaten bunu giyen ve faydalarını 
gören insanlar kolay kolay bir daha 

YEREL YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZ

SAFRANBOLU’DA YEMENİCİLİĞİN  
SON TEMSİLCİSİ ERHAN USTA

 
1960’lı yıllara kadar 
direnen yemenicilik 1980’li 
yıllarda sadece sipariş 
ile çalışan son yemeni 
dükkânının kapatılmasıyla 
unutulmaya terk 
edilirken 1990’lı yıllarda 
Mustafa Öncül ile 
direnişi sürdürmüştür. 
Günümüzde bu işi tek 
başına yürütmeye çalışan 
1967 yılı doğumlu Erhan 

Başkaya bu sanatın arastadaki tek temsilcisidir. Erhan Başkaya hem 38 yıldır bu 
mesleği icra ediyor, hem de mahalle muhtarlığı yapıyor. Erhan Usta’nın dükkânı, 
geleneksel yapısını muhafaza eden bir niteliktedir.  

Dükkânda iki çalışma tezgâhı ve üç iskemle bulunmaktadır. Yemenicilikte 
kullanılacak araç gereçler, tezgâhın arkasındaki rafa yerleştirilerek ustanın 
ayağa kalkmadan çalışmasına yönelik bir düzendedir. Karşı duvara boydan 
boya yerleştirilen raflarda ise plastik kutularla satışa sunulan yemeniler 
yerleştirilmiştir. Ayrıca iple raflardan sallanan yemeniler de geleneksel sergileme 
yönteminin izlerini taşımaktadır.

Erhan usta, ‘Ben mesleğe usta çırak ilişkisi içinde başladım. Halk Eğitim 
Merkezi’nde aldığım kursun yanında öğrenme kabiliyetimin yüksek oluşundan 
mesleğin püf noktalarını çok kısa zamanda kavradım. Ustalarım sağolsun beni 
iyi yetiştirdiler. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bu meslek zor bir meslek. Ama 
işimi seviyorum ve bu zorluğu mutluluğa dönüştürüyorum. Bugün çarşıda bir tek 
yemeni ustası ben kaldım. Benden sonra da oğlumu yetiştiriyorum. Safranbolu 
gibi biz de UNESCO tarafından koruma altındayız. Burada nadir kalan meslekler ve 
bu mesleği üreten ustalar var. Hepsi değerli. Onlarla yaşayan bir tarihi yaşatmaya 
devam ediyoruz’ dedi.

www.yesilrota.org
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tarafından sanki 
pişmemiş bir baklava 
gibi algılanmaktadır. Bilakis geleneksel 
olarak hazırlanan Devrek Beyaz 
Baklavası taş fırında yaklaşık 4,5-5,5 
saat kadar pişirilmektedir. Pişirme 
süresi fırının ısına bağlı olarak 
değişmekle birlikte klasik baklavadan 
daha uzun sürede piştiği aşikârdır.  
Diğer bir farklılık, Türkiye’nin farklı 
yörelerinde baklava içinde Antep fıstığı, 
badem veya fındık da kullanılabilirken 
bu geleneksel tatlıda sadece ceviz 
kullanılmaktadır. Baklavada kullanılan 
tereyağı da yine yörede üretilmekte olan 
lezzetli bir tereyağıdır. Bazı işletmeler 
tereyağı-sıvıyağ karışımı kullansalar 
da aslında tamamen tereyağı ile 
kullanılması standart bir özelliktir.

Devrek beyaz baklavası yöre halkı 
tarafından evlerde eski usulde taş 
fırınlarda ve ticari olarak pastane ve 
tatlı üreticisi işletmelerde endüstriyel 
taş fırınlarda pişirilerek sıklıkla 

Baklavanın tarihine bakıldığında 
Türkler kadar birçok ülkenin 
baklavayı sahiplendikleri ve 
kendi mutfak kültürlerinin 

bir öğesi olarak kabul ettikleri 
görülmektedir. Zonguldak’ın Devrek 

ilçesinde, birkaç yüzyıldır yöresel 
farklılıkları içeren ve diğer tüm 
baklavalardan farklı olan bir baklava 
türü vardır ki coğrafi işaret tescili 
için başvurusu yapılan Devrek Beyaz 
Baklavası.

Devrek Beyaz Baklavası hazırlanma 
süreçlerine bakıldığında Antep 
baklavası ve diğer baklavalardan 
farklılık göstermektedir. Genellikle 
beyaz bir görüntüye sahip olduğu 
için, nasıl yapıldığını bilmeyenler 

KARAELMAS DİYARININ BEYAZ LEZZETİ: 
DEVREK BEYAZ 

BAKLAVASI

tüketilmektedir. Zonguldak ilinin 
gastronomik kimliğini yansıtan bu tatlı 
düğünlerde, özel organizasyonlarda 
ve özellikle bayramlarda ikram 

menülerinde bir klasik olarak yer 
almaktadır. Hatta öyle beğenilmektedir 
ki şerbetlenmeden şehir dışına 
veya yurtdışına hediye olarak 

YEREL YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZ Kalkınmada Yerel Ortağınız

Öğr. Gör. Afitap BULUT
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi - Devrek Meslek Yüksekokulu
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yaşında

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile kurulmuş olup 1 Mart 2010 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. BAKKA 25 Temmuz 2018 tarihinde kuruluşunun 9’uncu yılını 

doldurmuş olup 1 Mart 2019 tarihinde faaliyete başlamasının 9’uncu yılını kutlayacaktır.

da götürülmekte, istenildiğinde 
şerbetlenerek tüketilmektedir. Bu 
sebeple de Devrek ve Zonguldak’ta 
beyaz baklava üreten kişi ve işletmelerin 
ticari kazançlarını arttırmakta, yöre 
ekonomisine katkı sağlamaktadır. 
Diğer taraftan Devrek beyaz baklavası 
Devrek ve Zonguldak’ın tanınmasına da 
katkı sağlayarak yöreye gelen turistlere 
de sunulan turistik bir ürün haline 
gelmiştir.

Devrek Beyaz Baklavası Zonguldak 
ilinde farklı kurumlar tarafından 
hazırlanan ve BAKKA tarafından 
desteklenen çeşitli projelere de konu 
olmuştur. 2016 Yılı Yöresel Değerler 
Destek Programı kapsamında Devrek 
Ticaret Odasının başvuru sahibi,  Bülent 
Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek 
Yüksekokulunun da iştirakçisi olduğu 
“Devrek’te Un Sanata Dönüşüyor” 
projesi ile yine aynı destek programı 
kapsamında Zonguldak Valiliği İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün ‘Zonguldak 
Lezzet Atölyesi’ adlı projesinde de beyaz 
baklavaya önemli bir yer verilmiştir.

Zonguldak’ın kültürel miras 
unsurlarından biri olan beyaz 
baklavanın ulusal ve uluslararası 
piyasalarda tanınması, üretim ve 
satışının geniş yelpazede sunulabilmesi 
bir yandan kültürel mirasa sahip 
çıkılmasını diğer taraftan da ticari 
bir değer olarak yöre ekonomisinin 
canlanmasını sağlayacaktır. Özellikle 
gastronomi turizmi penceresinden 
bakıldığında Devrek Beyaz Baklavası 
kıymetli bir yöresel ürün olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerle 
Devrek Baklavası Karaelmas Diyarının 
Beyaz Lezzeti olarak sunulabilmektedir.

BEYAZ BAKLAVA REÇETESI
MALZEMELER 
 

a)Hamuru için: 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 3 yumurta, 3 çorba kaşığı 
yoğurt, yarım litre süt, 1 tatlı kaşığı sirke, 500gr tereyağı, 300 gr. ceviz içi, bir paket 
nişasta unu, bir adet limon. 

b) Şerbeti için: 3 kg şeker,  2 lt. su, 1 adet limon suyu, şerbet kaynarken 
şekerlenmemesi için çok az tuz ilave edilir.   

HAZIRLANIŞI
*Uygun büyüklükte bir kapta un, yumurta, süt, kabartma tozu, sirke karıştırılarak 
yoğurulur. Baklava hamuru yoğurulduktan ve kulak memesi kıvamına geldikten 
sonra 55 adet beze hazırlanır. Bu bezeler en az 15-20 dakika, en fazla 1 saat süre ile 
dinlendirilir. 

*Dinlendirilmiş bezeler oklava ile yufka büyüklüğünde açılmaktadır. Bu sırada 
nişasta serpilmelidir. Açılan ince yufkalar genellikle temiz bezlerin üzerine ayrı ayrı 
konularak biraz kurutulmaktadır. 

*Tepsiye dizim aşamasında öncelikle tepsinin altı tereyağ ile yağlanmaktadır. Hafif 
kurutulan yufkalardan 5 tanesi tepsiye üst üste konulur. 5’inci katın üstüne önce 
biraz erimiş tereyağı gezdirilir ardından bolca Devrek ve civarında yetişmekte olan 
ve çok talep gören lezzetli dövülmüş ceviz serpilmektedir. Bu şekilde beşer beşer 
baklava yufkaları aralarına dövülmüş ceviz konularak dizilir. 54’üncü kat yufka da 
yerleştirildikten sonra en üste gelecek yufka hiç kurutulmadan yerleştirilir ve daha 
sonra baklavanın bıçak ile kesilmesi aşamasına gelinir. 

*Geleneksel kesim şekli her ne kadar baklava dilimi şeklinde olsa da özellikle ticari 
işletmelerde kare veya dikdörtgen kesim de yapılmaktadır. Kesilen baklavanın 
üzerine eritilmiş tereyağı küçük bir kepçe veya kaşık yardımı ile gezdirilir, her yere 
tereyağının ulaşması sağlanır.

PİŞİRME ÖZELLİKLERİ: Tereyağı da dökülen baklava tepsisi taş fırına 
sürülerek 4,5-5,5 saat kadar pişirilmektedir. Köylerde bahçe avlularında taş fırın 
kullanılıyorsa fırın içinde odun kullanılmaktadır ve tepsi fırına sürülmeden önce 
ısısı mutlaka kontrol edilmelidir. Çok ısınan taban ıslak bez yardımıyla biraz 
soğutulmaktadır ve içine bazen taze ağaç yaprağı veya mancar yaprağı konularak 
bu yaprakların ısıdan etkilenme derecesi gözlenerek gözleme ve deneyime dayalı 
olarak yani ısı derecesi ölçülmeden baklava tepsisi taş fırına sürülmektedir. 
Endüstriyel taş fırınlarda ısı göstergesi ve ayarı olduğu için bu uygulamalara gerek 
kalmamaktadır. Baklava yüksek olmayan sıcaklıkta yavaş yavaş pişecek üzeri beyaz 
kalacaktır, bu nedenle de üzeri hafif kızaran baklavadan farklı olmaktadır. Üzerinin 
tam beyaz olması isteniyorsa tepsinin üzeri alüminyum folyo ile kaplanarak 
endüstriyel fırınlarda 150 °C derecede bir saat fırınlanmalıdır. Bir saatin sonunda 
folyo çıkartılarak bu sefer 90 °C derecede bir saat kadar pişirilir.

ŞERBETİNİN HAZIRLANMASI: Şerbet için su ve şeker bir tencereye 
konularak kaynatılır. Kaynamaya başladıktan yaklaşık 15- 20 dakika sonra limon 
suyu eklenir ve 5 dakika ateşte durduktan sonra alınır. 

ŞERBETLEME: Baklava fırından çıkartıldıktan sonra biraz beklenerek baklavanın 
hafif ılıması sağlanır. Ardından üzerine hazırlanmış ve soğumuş şerbet dökülür.

SERVİS: Şerbetlenen baklava 6 saat dinlendirildikten sonra servis edilir.
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Geleneksel olarak hamur işi, sebze 
yemekleri ve balık Bartın mutfağında 
beslenmenin en temel unsurlarını 
oluşturmaktadır. Pirinçli mantı, 
sarımsaklı makarna, keşkek pilavı, 
yoğurtlu patates salatası, kara lâhana 
sarması, pumpum çorbası ve sütlü 
çorba, tatlı olarak ise kabak tatlısı, 
kabak burması, saç baklavası, cevizli 
baklava gibi yiyecekler bayramlarda 
ikram edilenler arasında ilk sıraları 
almaktadır.
Bartın’da bayramlarda kabak burması 
açık ara kendini gösterir ve diğer tatlılar 
biraz daha geri planda kalır. Kabak 
burması aynı zaman da Bartın tatlısı 
olarak da bilinir ve ilin meşhur, yöresel 
ve en sevilen tatlısıdır. 
Değişik tatlara açıksanız Bartın’a 
yolunuz düşerse Bartın kabak burmasını 
mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. 
Kesinlikle ağzınızda unutulmayacak bir 
tat bırakacaktır.
İşte o enfes kabak burmasının 
malzemeleri ve hazırlanışı;

Bartın’ın mutfak geleneğini 
belirleyen unsurların başında 
halkın hayata bakış tarzı, 
gelenek ve görenekleri, ortak 

karakter, pişirme teknikleri, iklim ve 
ekonomik dengeler gelmektedir. 
Bartın mutfağı 100’den fazla çeşide 
sahip olmasıyla bölgenin en zengin 

mutfaklarından birine sahiptir ve 
yöresel yemekler bayram gibi özel 
günlerde sofralardaki yerini mutlaka 
alır. 

BAYRAM SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ 

BARTIN KABAK 
BURMASI

YEREL YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZ Kalkınmada Yerel Ortağınız

BARTIN KABAK BURMASI NASIL YAPILIR? 

MALZEMELER (12 KİŞİLİK)

• Yarım bal kabağı (orta boy)
• 1 kg un
• 2 kg şeker
• 1 adet yumurta
• 1 kase ceviz içi
• Limon
• 1 paket margarin

HAZIRLANIŞI
Önce un içine bir yumurta kırılıp yeteri kadar su ile yoğrularak kulak memesi 
yumuşaklığında özlü bir hamur elde edilir. 10 dakika bekletildikten sonra beş eşit 
parçaya bölünen hamurdan yufkalar açılıp örtü üzerine yayılır.

İç malzemesi olarak, kabağın kabukları soyulup içi temizlendikten sonra kalın bir 
rende ile rendelenir. Kabağın içine havanda dövülen ceviz içi ve bir bardak toz 
şeker katılıp karıştırılarak hazırlanır. Daha sonra, ilk açılan yufkadan başlanarak 
hazırlanan iç malzemesi (beş yufkaya eşit miktarda) yufka üzerine serpilir. 4 eşit 
parçaya bölünen yufka, el ile uç kısmından başlayıp biraz sıkıca bükülüp rulo 
biçimine getirilir. Önceden yağlanan tepsi ya da siniye ortasından başlamak üzere 
daire şeklinde sararak yerleştirilir. Diğer yufkalar da aynı şekilde tepsiye dizilir.

Daha sonra üzerine fırça ile erimiş yağ sürülür ve fırına verilerek rengi 
pembeleşinceye kadar pişirilir. Daha önce, şekerin bir tencere içinde dört-beş 
bardak suyla ateşte eriyinceye kadar (5–10 dk.) kaynatılıp karıştırılması, içine 
de yarım limon suyu sıkılmasıyla elde edilen ve soğutulan şerbet tepsi üzerine 
gezdirilir. Üzerine bir bez örtülerek şekerin çekmesi sağlanır. Daha sonra servis 
yapılır.
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TR81 BÖLGESİNDE

2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE

2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 

344.303.334
DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

ABD
11

MİLYON $

İTALYA
30.2

MİLYON $

MALEZYA
13.2

MİLYON $

FAS
26.6

MİLYON $

KANADA
13.2

MİLYON $
İSPANYA

24.5
MİLYON $

ALMANYA
15.2

MİLYON $

ROMANYA
49.4

MİLYON $

1

3

2

8 4 6

10

İRAN
21

MİLYON $

5
7

9

HOLLANDA
9

MİLYON $

TR81 BÖLGESİNDE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI
2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ

Kalkınmada Yerel OrtağınızDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

TR81 Batı Karadeniz Bölgesinde 2018 Ocak-Haziran Dönemindeki toplam ihracatın %62'si ilk 10 sıradaki ülkelere gerçekleştirilmiştir. 
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Başlıca Sektörlerin 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde İhracat Payları

77% 

3% 

7% 

1% 

5% 

2% 

5% 

Çelik 

Makine ve Aksamları 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 

Demir ve Demir Dı ı Metaller  

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   

Mobilya,Ka ıt ve Orman Ürünleri 

Di er Sektörler 

77% 

3% 

7% 

1% 

5% 

2% 

5% 

Çelik 

Makine ve Aksamları 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 

Demir ve Demir Dı ı Metaller  

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   

Mobilya,Ka ıt ve Orman Ürünleri 

Di er Sektörler 

Sektörlerin 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde İhracat Miktarları (1000 $)

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Aylara Göre İhracat (Milyon $)

Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Zonguldak 23,8

Karabük 22,8

Bartın 2,4

.00 

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

30.00 

35.00 

40.00 

45.00 

34,5 35,7 34,3 30,7 41,9

25,6 29,2 20,4 19,2 12,4

2,0 2,9 2,6 1,9 1,8

Çimento Cam 
Seramik ve 

Toprak Ürünleri
23.888,02 $

Makine ve 
Aksamları
11.588,82 $

Çelik
264.225,44 $

Demir ve Demir 
Dışı Metaller

3.736,91 $

Mobilya, Kağıt 
ve Orman 
Ürünleri

5.768,61 $

Diğer 
Sektörler
18.001,91 $

Kimyevi 
Maddeler ve 
Mamülleri
17.110,57 $

ZONGULDAK

200.999.417 $ 13.656.117 $

129.647.800 $

BARTIN

KARABÜK

ZONGULDAK

BARTIN

KARABÜK

1

34

26

2

3

4

5

65

İller Bazında 2018 Ocak-Haziran Döneminde İhracat Sıralamasında Bölgemizin Yeri

İllere Göre 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde İhracatın Dağılımı

İSTANBUL

BURSA

KOCAELİ

İZMİR

ANKARA

1  İstanbul 34,8 Milyar $
2  Bursa 7,2  Milyar $
3  Kocaeli 7 Milyar $
4  İzmir 4,9 Milyar $
5  Ankara 3,7 Milyar $
26  Zonguldak 201 Milyon $
34  Karabük 129,6 Milyon $
65  Bartın  13,7 Milyon $

İller Bazında İhracat Sıralaması  
2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi
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2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sektörlere İlişkin Bilgiler

Madencilik Ürünleri 
sektöründe 

580 Bin $’lık ihracat 
gerçekleşti.

Çimento Cam Seramik ve Toprak 
Ürünleri sektöründe 

23,8 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Otomotiv sektöründe 
1,2 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Bölgenin lokomotifi olan 
Çelik sektöründe

264,2 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe 
4,4 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Demir ve Demirdışı Metaller 
sektöründe 3,8 Milyon $’lık 

ihracat gerçekleşti.

Mobilya, Kağıt  ve Orman 
Ürünleri sektöründe 

5,8 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Kimyevi Maddeler ve 
Mamülleri sektöründe 
17,1 Milyon $’lık ihracat 

gerçekleşti.

Makine Aksamları sektöründe 
11,6 Milyon $’lık İhracat gerçekleşti.

İklimlendirme sektöründe 
4 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Deri ve Deri Mamülleri 
sektöründe 6,3 Milyon $’lık 

ihracat gerçekleşti.

Sektörlerin 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde İhracat Payları

72% 

4% 

11% 

1% 8% 

1% 
3% 

Zonguldak Sektörler 

Çelik 

Makine ve Aksamları 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 

Demir ve Demir Dı ı Metaller  

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   

Mobilya,Ka ıt ve Orman Ürünleri 

Di er Sektörler 

72% 

4% 

11% 

1% 8% 

1% 
3% 

Zonguldak Sektörler 

Çelik 

Makine ve Aksamları 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 

Demir ve Demir Dı ı Metaller  

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   

Mobilya,Ka ıt ve Orman Ürünleri 

Di er Sektörler 

94% 

2% 
3% 

1% 

Çelik 

Makine ve Aksamları 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon  

Di er Sektörler 

4% 

18% 

2% 

28% 

46% 

2% 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 

Demir ve Demir Dı ı Metaller  

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   

Mobilya,Ka ıt ve Orman Ürünleri 

Deri Deri Mamulleri 

Di er Sektörler 

4% 

18% 

2% 

28% 

46% 

2% 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 

Demir ve Demir Dı ı Metaller  

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri   

Mobilya,Ka ıt ve Orman Ürünleri 

Deri Deri Mamulleri 

Di er Sektörler 

ZONGULDAK

KARABÜK

BARTIN

Kalkınmada Yerel OrtağınızDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
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İller Bazında 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İthalat Sıralamasında Bölgemizin Yeri

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2017 Yılı Aylara Göre İthalat (Milyon $)

ZONGULDAK

650.743.661 $ 7.312.850 $

371.945.063 $

BARTIN

KARABÜK

İSTANBUL

KOCAELİ

BURSA

ANKARA

İZMİR

1

5

4

2

3

22
15

68

1.  İstanbul 68 Milyar $
2.  Ankara 8 Milyar $
3.  Kocaeli 7,6 Milyar $
4.  İzmir 5,2 Milyar $
5.  Bursa 4,8 Milyar $
15.  Zonguldak 650,8 Milyon $
22.  Karabük 372 Milyon $
68.  Bartın 7,3 Milyon $

2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde
İller Bazında İthalat Sıralaması 

 Ocak  ubat  Mart  Nisan  Mayıs  Haziran 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

119,4 92,2 95,9 113,6 161,6 68,1

68,9 43,6 69,8 66,1 75 48,5
0,4 1 1 0,7 1,8 2,3

TR81 BÖLGESİNDE
2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE

1.030.001.574
DOLAR İTHALAT GERÇEKLEŞTİ

2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE

KOLOMBİYA
62,3

MİLYON $

RUSYA
273,5

MİLYON $

1
UKRAYNA

84,3
MİLYON $

4
KANADA

36,2
MİLYON $

8

İSVEÇ
98,6

MİLYON $

3

BREZİLYA
84,2  

MİLYON $

5

7

AVUSTRALYA
28

MİLYON $

9

ABD
78,8 

MİLYON $

6

ÇİN
132,3  

MİLYON $

2

10
ALMANYA

17
MİLYON $

Kalkınmada Yerel OrtağınızDIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ
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2018 YILI DESTEKLERİ

 www.bakka.gov.tr            0 (372) 257 74 70            pyb@bakka.gov.tr
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2018 YILI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MDP

2018 YILI SOSYAL KALKINMA MDP

2018 YILI TEKNİK DESTEK

56 Proje
3.217 kişiye
Danışmanlık 

ve Eğitim

2 Milyon TL bütçeyle Teknik 
Destek 7 dönem olarak ilan edilmiş 
olup gerçekleşen rakamlar ilk  
5 dönemi kapsamaktadır.

8 Milyon TL bütçeyle ilan edilen 
programda değerlendirme süreci 
tamamlanmış olup proje uygulama 
süreci devam etmektedir.

12 Milyon TL bütçeyle ilan edilen 
programda değerlendirme süreci 
tamamlanmış olup proje uygulama 
süreci devam etmektedir.

34 Proje 
6.747.466 TL 

Hibe

11 Proje 
8.427.662 TL 

Hibe

Rapor ve çalışmaların dijital versiyonlarına www.bakkakutuphane.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

TARİHİ KÖMÜR TRENİ

Kalkınmada Yerel OrtağınızKalkınmada Yerel Ortağınız

Endüstri
Bölgesi

Industrial Park

Filyos
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Filyos Port Development Area

Gelişme
Alanı

Free Zone

Serbest
Bölge

w
w

w
.a

ka
re

aj
an

s.
co

m

Vadisi Projesi Valley Project

Filyos Vadisi 
Projesi Tanıtım 
Kitapçığına 
ulaşmak için 
QR kodu 
okutunuz!
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Bizi takip edin!
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