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batı KaradeNİz’İN İNCİSİ SaFraNbolU 
Saygıdeğer üyelerimiz, kıymetli hemşehrilerimiz Batı Karadeniz’in incisi Safranbolu’muzun her geçen gün gösterdiği 
sosyoekonomik gelişmelerden sizler gibi bizler de gurur duymaktayız. Sevgili dostlar, bilindiği üzere, Safranbolu tarih 
boyunca her vakit canlı bir kent olmuştur. Temiz ve nezih havası, tarihi ve kültürel mirası, yeşil doğası ile Safranbolu 
yaşanılası bir kent olma durumunu özenle devam ettirmektedir. Bunlara ilaveten, öğrencilerimiz, askerlerimiz ve şehrimizi 
ziyaret eden misafirlerimizle kentimiz her daim dinamik bir yapıya sahiptir .

Hizmet sektörü bu dinamizm sayesinde hızlı bir şekilde büyümekte ve aynı ölçüde daha kaliteli bir hale gelmektedir. 
Hizmet sektörünün gelişmesi, dolayısıyla diğer sektörlere yansıyan bir etki meydana getirmektedir. Safranbolu Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak bizlerin asli vazifesi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Safranbolu’nun rekabet yapısını güçlendirmek, 
bu çerçevede en önemli vazifemizdir. Hizmet sektörü üzerine kurulu Safranbolu ekonomisini rekabete duyarlı bir yapıya 
taşıyabilmemizin yegane yolu da hizmet altyapısını güçlendirmekten geçmektedir.

Planlı şehirleşme, yeşil alanların korunması ve çoğaltılması, hijyen ve üretimde şeffaflık gibi unsurlar hepimizin birincil 
önceliği olmalıdır. Ayrıca, hizmet sektörünün özündeki güven unsurunu da ihmal etmememiz gerekmektedir. Tüm 
bu noktalarda basiretli ve ısrarcı davranmamız cümlemizin düsturu haline gelmelidir. Bugün, üniversitelerin kontenjan 
doluluk oranlarını, sadece kampüs içi gelişmelerde aramanın yersiz olduğu bir zaman dilimine girmiş bulunmaktayız. 
Bilinmelidir ki, Kampüs dışı olanaklar da en az kampüs içi olanaklar kadar mühimdir. Öyleyse, yüksek standartlara erişmiş 
bir hizmet yapısı Karabük Üniversitesi’nin tercih edilme olasılığına ciddi bir katkı sunacaktır.

Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan, yüksek hizmet kalitesine; güvenlikten, trafik düzenlemelerine kadar 
tüm detayları sıklıkla ele almalı, bu çerçevede en etkin çözümü sağlamak amacıyla her türlü işbirliğini gerçekleştirmeliyiz. 
Safranbolu, dünya çapında her zaman bir karşılığı bulunan küresel bir markadır. Dolayısıyla atacağımız her adımda bu 
gerçeği göz önünde bulundurmalıyız. Kentimizde eğitim, askerlik veya turizm amacıyla bulunan her bireyi her zaman 
dikkate almalı ve hiç kimseyi herhangi bir şekilde hüsrana uğratmamak için tüm çabamızı ortaya koymalıyız.

Sevgili dostlar, kısaca, bizlere atalarımızdan miras kalan “pabucunu dama atmak” şiarına sahip çıkmalı ve böylece 
atalarımıza layık olmalıyız. Eğer bu düsturdan hareket eder ve ona sımsıkı bağlı kalırsak hiçbir zaman hizmet sektöründe 
sırtımız yere gelmeyecektir. Ben bu vesileyle tüm hemşehrilerimize ve üyelerimize saygı ve sevgilerimi sunar, her birine 
bol kazançlı ve bereketli günler dilerim.

Meclis Başkanı 
Ahmet ŞAHİN

Ahmet ŞAHİNMECLİS BAŞKANINDAN
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gökhan sözen

barış ve hUzUrUN başKeNtİ SaFraNbolU
Kıymetli dostlar, bugün Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası dergisinin yeni sayısını sizlerle paylaşmanın onurunu 
yaşıyoruz. Her sayımızda ilke edindiğimiz üzere Safranbolu’ya değer katmış mümtaz şahsiyetleri dergimize taşıyarak 
onların bilgi, anı ve deneyimlerini sizlerin istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Bir bakıma sözlü tarih çalışmalarına ışık 
tutacak önemli bir konuya da zemin hazırlamış oluyoruz. Şüphesiz, yazılı tarih ile sözlü tarih mukayese edildiğinde, sözlü 
tarihin muhteviyatının daha geniş çapta olduğu su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de bu anlayışla, 
Safranbolu’nun eskimeyen yüzlerinin portreleştirilmesine kendi çapımızda katkı sunmaya çalışmaktayız.

Safranbolu her geçen gün ekonomik ve sosyal olarak gelişmekte ve büyümektedir. Şehirler arasındaki rekabetin at başı 
gittiği bir ortamda bu oldukça sevindirici bir gelişmedir. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de, bu gelişmeleri 
günün gereksinimleri açısından karşılamak için elimizden geleni yapmaktayız. Stratejik plan, kurumsallaşma, üye 
hizmetlerinin iyileştirilmesi ve akreditasyon gibi günümüzün olmazsa olmaz yönetim ilkelerini yerine getirmek adına 
personelimiz ve akademik danışmanımızla birlikte yoğun mesai harcamaktayız.

Bu gelişmelerin yanında, Safranbolu’nun tarihi değerlerini birer markaya dönüştürmek amacıyla da kayda değer 
çalışmaları desteklemekteyiz. Bu minvalde ilk olarak safran ve lokumun coğrafi yer işaretlerini almaya yönelik çalışmalara 
aktif olarak katıldık. Safranbolu ile özdeşleşmiş bu iki ürünün rekabet değerini korumak adına atılan bu adımların öncelikle 
safran ve lokumun kalitesini koruması ve dışarıdan gelen benzer ürünlere karşı bir rekabet üstünlüğü kazanması en 
büyük arzumuzdur.

Hizmet sektörüne dayalı ekonomimizi günün koşullarına uyarlamak ve iyileştirmek Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
başlıca vazifesidir. Ancak kurumsal olarak atılan adımlar kadar, üyelerimizin çalışmaları da bir o kadar kıymetlidir. Müşteri 
memnuniyeti, hizmet sunumunun mükemmelleştirilmesi ve kaliteli hizmeti hedefleyen yönetim anlayışından asla taviz 
verilmemelidir. Bilhassa, Safranbolu’ya ait değerlerin yaşatılması ve onların müşterilere sunulması önem arz etmektedir. 
Safranbolu’yu süsleyen tarihi konakları merak edenlerin aynı zamanda o devre ait malzemeleri, yaşantıyı ve o devrin 
sofralarını da merak ettiklerini hatırdan çıkarmamak gerekmektedir.

Önemli bir diğer husus da, Safranbolu’nun tabii değerlerine sahip çıkmamız; hayvanattan, yeşil doğaya tüm güzelliklerimizi 
layıkıyla korumamızdır. Safranbolu’nun doğal tabiatını korumak ve onu geleceğe taşımak bizler için vazgeçilmez bir ödev 
olmalıdır. Bu noktada Safranbolu’nun sadece çarşı pazardan ibaret olmadığını bilmeli; şehre nefes ve huzur veren eşsiz 
doğallığının da bu şehrin tamamlayıcı bir güzelliği olduğu bilincini oluşturmalıyız.

Yazıma son verirken, barışın, huzurun ve mutluluğun timsali Safranbolu’nun tüm güzelliklerinin ebediyen devam etmesini 
temenni eder; hepinize sağlık, afiyet ve esenlikler dilerim.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ali Sami ACAR   

Ali Sami ACARYÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN
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tobb 73. GeNel KUrUlUNa KatıldıK

TOBB’un 73. Genel Kurulu TOBB Başkanı 
M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, 
23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Genel 
kurul programı Anıtkabir ziyareti ile başladı.  
TOBB İkiz Kuleler’in bahçesinde, odalar 
ve borsalar tarafından açılan stantlarda 
bölgelerin yöresel ürünleri tanıtıldı.

Hisarcıklıoğlu, kendisi ile görüşmek isteyen 
Oda/Borsa delegelerini, genç ve kadın 
girişimci kurullarını makamında kabul etti.

Genel kurulun ikinci günü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda 
bakanın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Genel 
Kurula odamız adına Meclis Başkanı Ahmet 
Şahin, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Koray Erikçi, Özlem 
Urgancıoğlu Cihan, Tuncay Coşkun, Osman 
İyigüngör, Meclis Üyeleri Ufuk Akkuş, Ahmet 
Savaş, Eyüp Öztürk, Şenol Karadeniz, Ömer 

Özler, Metin Çakır ve Ahmet Aral katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel 
Kurul’un açılışında yaptığı konuşmada: 
“Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma 
içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. 
Türkiye’nin yarınını, bugününden çok daha 
güzel yapma zamanı.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 
TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
“Her yerde yüksek faizden şikayet var 
mı, var. Bunu dillendiren bir başbakan, bir 
cumhurbaşkanı olarak hep gündemimde 
tuttum, hala da gündemimde. Gündemimde 
olmaya da devam edecek. Çünkü faizi, hep 
söylüyorum, çok açık net söylüyorum, 
yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak 
görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz 
mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz 
mantığı var.” ifadesini kullandı.

Zaman, daha güçlü Türkiye 
için, dayanışma içinde olma 

ve geleceğe odaklanma 
zamanı. Türkiye’nin yarınını, 

bugününden çok daha 
güzel yapma zamanı.

”

”

w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

hABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB’un çatısı 
altında Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, 
büyümesi için gayret gösteren, ter döken, 
emek veren herkese teşekkür etti. Erdoğan, 
Genel Kurulda 81 ilden seçimle göreve 
gelen oda ve borsa başkanlarından meclis 
üyelerine kadar iş dünyasının seçkin 
temsilcilerinin yer aldığını bildirdi.

İş dünyasının önde gelenlerinin, aynı 
zamanda bulundukları şehirlerin kanaat 
önderleri ve sivil toplum temsilcileri 
olduğuna işaret eden Erdoğan, “Temsil ettiği 
geniş iş, fikir ve dünya görüşü yelpazesiyle 
bu salon, aslında Türkiye’nin yelpazesidir. İş 
dünyamızın lokomotifliği, itici gücü, emeği 
ve desteği olmadan hedefimize ulaşmamız 
mümkün değildir. Üreten, istihdam 
oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisine 
ulaşmak için gayret gösteren sizlerin azmi, 
heyecanı, enerjisi bizim için en büyük güç 
kaynağıdır.” ifadesini kullandı. 

Tek derdi üretmek, kendisiyle birlikte ülkesini 
geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak 
olan herkesin yanında yer almaya devam 
edeceklerini belirten Erdoğan, “Bunun da 
böyle bilinmesini istiyorum. Ülkemizde 
çalışmak, üretmek, kazanmak isteyen 
hiç kimseye engel olmadığımız gibi tam 
tersine her türlü desteği sağlıyoruz. Tüm bu 
çalışmalarda iş dünyamızın temsilcileriyle 
sürekli istişarede bulunuyoruz. Şu bir 
gerçektir, TOBB, asli görevlerine ne kadar 
odaklanırsa o kadar başarılı olmuştur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahilik sisteminin 
günümüzdeki mümessilleri olan oda ve 
borsaların, kendi üyeleri arasında tesis ettiği 
dayanışma güçlendikçe, bu kurumların 
itibarının da artacağına değindi.

Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Tabii ahilik deyince ülkesine ve milletine 
sahip çıkma, gerektiğinde bu uğurda her 
türlü fedakarlığı yapma anlayışı da devreye 
giriyor. Son yıllarda yaşadığımız tüm 
sıkıntılarda, özellikle 15 Temmuz’da ortaya 
koyduğunuz güçlü duruşla ahilik sıfatını 
hak ettiğinizi ortaya koydunuz. Bunun için 
her birinize yine şahsım ve milletim adına 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zira o çağrıya 
anında cevap vermek suretiyle meydanlara 
dökülen milletimin alnı öpülesidir. Bu 
milletin bir ferdi, bir evladı olmaktan da 
iftihar ediyorum. Dünyada bu milletin eşi ve 
benzeri yok.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
istihdam seferberliğiyle ilgili olarak ise, 
“7 Şubat’ta TOBB’da yaptığımız davete iş 
dünyamız sağ olsun, gayet başarılı, net 
bir cevap verdi ve rakam 1 milyon 170 
bine ulaştı. Demek ki benim milletim, 
benim girişimcim, istediği zaman bunu 
yapabiliyor. Bundan sonraki süreçte de bunu 
yapabileceğine inanıyorum.” dedi.

Geleceğin bilgi temelli ekonomi üzerine 
kurulacağını belirten Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Bunun için dijital dönüşümü, kurumsal 
kaliteyi, nitelikli iş gücünü yakalamış bir 

altyapıyı süratle tesis etmeliyiz. Ekonomik 
atılımlarımızı yeni yatırım fırsatlarıyla 
birleştirerek, bilişim, enerji, ulaştırma, lojistik 
ve ticaret alanlarında ülkemizi küresel 
cazibe merkezi haline getirmeliyiz. İstanbul 
ve Ankara başta olmak üzere şehirlerimizi 
yenilik ve verimlilik temelinde yeniden ele 
almalı, cesur dönüşüm projelerini hayata 
geçirmeliyiz. Benim bugün TOBB’un bu 
genel kurulunda bir teklifim var. Bunu her 
yerde yapıyorum. Çünkü buna doğrusu 
hasretim. Bu milletin bir evladı olarak 
hasretim. Diyorum ki gelin şu yüzde yüz yerli 
üretim olacak olan otomobilimizi Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği camiası içerisinden 
çıkartalım.”
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CoğraFİ İşaretlerİmİzdeN SaFraNbolU 
loKUmU ve SaFraNbolU SaFraNı’NıN 
deNetİmlerİ yapıldı

Safranbolu ilçemiz ile özdeşleşen “ 
Safranbolu Lokumu” ve “Safranbolu 
Safranı” nın denetimleri Safranbolu’da 
gerçekleştirildi. 

Denetime, Safranbolu Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami 
Acar, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Muammer Dumaner, 
Safranbolu İlçe Tarım Müdürlüğü Ziraat 
Mühendisi Mehmet Demir, Safranbolu 
Ziraat Odası Başkanı Fedai Acar, TOBB 
Akademik Danışmanı Yrd.Doç.Dr.İsmail 
Şahin, TOBB Coğrafi İşaretler uzmanı 
Sibel Aygün, TSE Gıda Sektörü Müdürü 
Hacer Nihal SAYAR, Safranbolu 

Lokumu’nun üreticisi ve aynı zamanda 
tescil sahibi olan Safranbolu Lati Gıda 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yetkilisi 
İbrahim Partal, Safranbolu Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nın, Safranbolu Lati 
Gıda San. ve Ticaret Limited Şirketi’nin 
coğrafi işaretler danışmanı ÖZENER 
Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye 
ÖZENER ve konuyla ilgili diğer yetkililer 
katıldı.

Denetim kapsamında, coğrafi işaretlerin 
tescil belgesinde oluşturulan denetim 
komisyonu üreticilerle bir araya geldi. 
Denetim komisyonu tarafından Coğrafi 
işaretlerin üreticileri yerinde ziyaret 

w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

hABER potansiyele sahiptir. 21.07.2017 tarihi 
itibariyle 209 coğrafi işaretin tescilli 
yapılarak koruma altına alınmıştır. Bu 
kapsamda İlçemizin adı ile özdeşleşen 
coğrafi işaretlerimizden biri olan 
“Safranbolu lokumu” mahreç işareti 
ile, “Safranbolu Safranı” ise menşe 
işareti ile koruma altına alınmıştır. 
Gerek mahreç ve gerekse menşe 
işaret olarak tescili yapılan coğrafi 
işaretlerimizin bölge ekonomisine 
ve ülke ekonomisine katkı sağlaması 
bizler için önemlidir. İlçemizde 
koruma kapsamına alınacak coğrafi 
işaretlerimiz için araştırmalar devam 
etmekte ve neticelenmesi ile birlikte 
yeni başvurularımız yapılacaktır. ” dedi.

Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
Huriye ÖZENER de konuşmasın 
da; “Tescilli coğrafi işaretlerin 6769 
Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre 
ilk denetim raporları 10 Ocak 2018 
tarihine kadar Türk Patent ve Marka 
Kurumu’na sunulması zorunludur. 
Kanun ile gelen denetimler sonucunda 
22.05.2006 tarihi itibariyle koruma 
altına alınan “Safranbolu Lokumu “ ile 
“ 21.05.2009 tarihi itibariyle koruması 
sağlanan “Safranbolu Safranı” ibareli 
coğrafi işaretlerimizin denetimi 
gerçekleşmiştir. Bu denetimlerin tescil 
sahipleri açısından bir ilk olması diğer 
tescil edilmiş coğrafi işaretlerimizin, 
denetimleri için de örnek teşkil 
etmektedir. Denetimde asıl hedef 
tescil belgesinde ki şartnameye uygun 
olarak üretim yapan gerçek üreticilerin 
korunması, Coğrafi işaretin gerçek 
değerinde satışa sunulması, buna 
bağlı olarak coğrafi işaretlerin marka 
değerinin saptanması, bilinçli tüketici 
profilinin oluşturulması, orijinalinden 
uzak olan ancak coğrafi işaretin ismini 
kullanan gerçek olmayan üreticiler ile 
mücadele edilerek bir mirasın ve tarihi 
kültürün gelecek nesillere güvenli bir 
şekilde aktarılmasıdır. Diğer önemli 
bir husus ise “SAFRABOLU LOKUMU” 
ve “SAFRANBOLU SAFRANI” na HAK 
ETTİĞİ DEĞERİ VEREBİLMEKTİR. “ dedi.

“Safranbolu Safranı” nın tescil sahibi 
olan Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Muammer Dumaner 
konuşmasında; Dünyada üretilen 
diğer safranlardan renk, aroma ve 
renklendirme özelliği bakımından 
kalitesi yüksek olan ağırlığının 100 bin 
katı kadar boyama bulunan Safranbolu 
Safranımıza sahip çıkalım. “ dedi. 
“Safranbolu Lokumu” tescil sahibi 
ve aynı zamanda üreticisi olan 
Safranbolu Lati Gıda Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirketi Yetkilisi İbrahim Partal 
konuşmasında ; “Coğrafi işaretimize 
özel sektör olarak sahip çıkmaktayız. 
Başvuru tarihimizden başlayarak 
bugüne kadar coğrafi işaretimizin 

marka değerini düşüren üreticiler ile 
mücadele ettik ve etmeye de devam 
edeceğiz. Buradaki amaç elbette 
ki coğrafi işaretimizin korunması 
ve marka değerinin sağlıklı bir 
şekilde oluşturulmasıdır. Safranbolu 
lokumu üreticisi olarak, diğer lokum 
üreticilerine de örnek olması için 
ilk denetimi imalathanemizde 
gerçekleştirdik. Bu denetimler 
sayesinde gerçek üreticilerin 
kenetlenmesi sağlanacak ve coğrafi 
işaretimiz hak ettiği değeri şüphesiz 
ki bulacaktır. Avrupa Birliği’ne coğrafi 
işaretimizin başvurusunun yapılması 
için diğer üreticiler ile bir araya gelerek 
ön çalışmalar başlatılmıştır. ”dedi.

edildi ve üreticilere denetimin önemi 
anlatılarak şartnameye uygunlukları 
açısından da denetim gerçekleştirildi.

Denetimde konuşan Safranbolu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Sami Acar; “ Dünyanın en iyi 
korunan 20 kenti arasında gösterilen 
ve UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesinde yer alan Safranbolu İlçemiz, 
turizm açısından önemli bir coğrafi 
konumdadır. Ülkemizde yapılan 
araştırmada 3.000 üzerinde coğrafi 
işaret ve geleneksel ürün olduğu 
bilinmektedir. Görüldüğü o ki ülkemiz 
coğrafi işaretler konusunda büyük bir 
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SaFraNbolU’da yaşayaN  
221 yıllıK USta,  

UNeSCo ÇİlİNGİrİ hüSeyİN USta
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Sİzİ KıSaCa taNıyabİlİr mİyİz, 
bU meSleğe Nerede ve NaSıl 
başladıNız?

1962 yılında Çatak Sine Müstekler 
Mahallesi’nde doğdum. İlköğretimi Sine 
İlkokulu’nda okudum. 1978 yılında Demirci 
Ustası olan Muhsin Ünal’ın yanında demirci 
çıraklığına başladım. 1980 yılında ustamın 
askere gitmesi bir bakıma bana bir şans 
doğurdu çünkü dükkânda yapılacak işlerin 
tamamı bana kaldı. Bekleyen işler ve 
sürekli gelen müşterilerimiz vardı. Ustamın 
yokluğunda ustamın yüzünü kara çıkarmamak 
için var gücümle çalıştım. Mesleğin tüm 
gereklilerini yerine getirerek ustam askerden 
gelene kadar dükkânın aynı şekilde işlemesini 
sağladım. Ustam döndüğünde ne bir şikâyet 
olmuştu ne de bekleyen bir iş kalmıştı. Zaten 
ustam askerden döndükten sonra “Sen artık 
benim ayarımda usta oldun, bu mesleği kendi 
başına icra edebilecek seviyeye ulaştın.” 
dedi. Ustam ile 6 ay kadar daha beraber 

çalıştık. 1982 yılında askere gittim. Askerden 
döndükten bir müddet sonra 1986 yılında 
kendi dükkânımı açtım.

1796 yılıNda KUrUlaN tarİhİ 
demİrCİler araStaSı’Nda 
meSleğİNİzİ İCra edİyorSUNUz. 
GeÇmİşteN GüNümüze 
baKtığımız zamaN eSKİdeN 
haNGİ ürüNlere talep vardı 
şİmdİ haNGİ ürüNlere talep 
var?

Bölgemizdeki tarım alanlarının fazla olması 
sebebiyle geçmiş yıllarda yaptığımız ürünler 
daha çok bağ bahçe işlerinde kullanılan 
kazma, balta tırmık gibi tarım aletlerine 
dayalıydı. Ayrıca odun ve kömür sobaları da 
yapardık. Safranbolu’daki evlerimizin ahşap 
yapı olmasından dolayı fazla ısı kaybı vermesi 
halk tarafından odun sobası talebini artırıyordu. 
Safranbolu’da yaşayan vatandaşlarımızın 
birçoğu Demir Çelik Fabrikası olan bugünkü 

SaFraNbolU’da yaşayaN 221 yıllıK 
USta, UNeSCo ÇİlİNGİrİ hüSeyİN USta

Demirci Ustası: Hüseyin Şahin ÖZDEMİR
Röportaj: Yasin DİKMEN

w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

USTANIN DİLİNDEN

ismiyle Kardemir’de çalışırdı. Demir Çelik 
Fabrikası da o yıllarda çalışan işçilerine yılda 
2 tona yakın kömür verdiği için kömür sobası 
isteyen müşterilerimizin de sayısı hatırı sayılır 
düzeydeydi. Safranbolu’da tarımla uğraşan 
insan sayısı ne yazık ki git gide azaldı. Haliyle 
bu ürünlere talep de çok çok azaldı. Sobacılık 
mesleği de fabrikasyon ürünlerin çıkmasıyla 
son buldu. Apartmanlarda merkezi sistemlerin 
kurulması ve zamanla doğalgazın ilçemize 
gelmesiyle birlikte sobacılık mesleği de sona 
erdi. 

Safranbolu’muz 1994 yılında Unesco 
tarafından dünya miras listesine girmiş 
ve koruma altına alınmıştır. Koruma altına 
alınmasıyla birlikte evlerin restorasyonları 
yapılmaya başlanmıştır. Safranbolu evlerinin 
önemli detaylarından olan kapılarımıza 
dekorlarını yapacak usta bulunamadı. Ben de 
bu kapı dekorlarına ihtiyacın giderek artacağını 
bu sanata ihtiyaç olacağını tahmin ettim. 
Çünkü evlerin restore edilirken aslının aynısı 

olarak restore edilmesi isteniyor. Örnek vermek 
gerekirse bir kapı kilidi lazım olduğunda 
sökülen kapı kilidinin aynısının fabrikasyon 
versiyonu değil, orijinal demirci ustalarının 
yaptığı kapı kilidinin kullanılması gerekiyor. Bir 
müddet usta arandıktan sonra bu işten anlayan 
biri nihayet bulundu. Hacı Rıza Amca’mız 
eski kapı dekor işlerinden anlayan çok iyi bir 
demirci ustasıydı. Yaşlılık nedeniyle dükkânını 
kapatan Hacı Rıza Amca’yı dükkânımızda 
bir müddet misafir ettik. Ben onun yaptığı 
kapı dekorlarına dikkatimi yoğun bir şekilde 
vererek; kapı göbeği, kapı kulpları, kapı mandalı, 
kapı sürgüsü, kapı menteşesi, kabara çivileri 
gibi Safranbolu evlerinin kapılarında ne gibi 
malzemeler bulunuyorsa hepsinin yapımını 
detaylı bir şekilde öğrendim. Hacı Rıza Amca 
yaptığım ürünleri görünce ,elim senindir artık 
bu ürünleri sen yapabilirsin, dedi. Ahilikte 
mesleğimizin diplomasını el vermeyle alırsın. 
Ali Rıza Amca da bir bakıma bana diplomamı 
vermiş oldu. Ben de Ali Rıza Amca’dan aldığım 
el ile birlikte bu ürünleri yapmaya başladım ve 
hala da devam ediyorum.

yaptığıNız ürüNler 
SadeCe SaFraNbolU’da mı 
KUllaNılıyor? SaFraNbolU 
dışıNa da  GöNderİyor 
mUSUNUz?

Evet  gönderiyorum. Safranbolu evlerine 
benzerlik gösteren Kastamonu ili ve ilçeleri 
başta olmak üzere çevre illere gönderim 
sağlıyoruz. Demircilik mesleği unutulmaya 
yüz tutmuş meslek olduğu için çevre il 
ve ilçelerde de bu ürünleri yapanlar yok 
denecek kadar az. Belki Ali Rıza Amca gibi 
eski ustalarımız olmasaydı, bizler de bu 
mesleği öğrenmeseydik, Safranbolu’da da 
bu kültür bitmiş olacaktı. Allah razı olsun eski 
ustalarımızdan, iyi ki sağlıklarında bu mesleği 
bize öğretmişler.

SİzlerdeN SoNra demİrCİlİK 
meSleğİ SaFraNbolU’da 
devam edeCeK mİ, ÇıraK 
yetİşİyor mU?

Ümidimizi kesmedik ama zincirin son 
halkasındayız. Gençlerimiz kolay iş çok para 
merakında. Ben de bu mesleği öğreneyim 
ben de burada çıraklık edeyim diyen delikanlı 
çıkmadı şimdiye kadar. Belki  komşularımızdan 
belki torunlarımızdan, bu mesleğe sahip 
çıkayım bu kültürü yaşatalım, diyecek biri çıkar 
ümidindeyiz.

bU tarİhİ araStada SİzİNle 
bİrlİKte  bU meSleğİ İCra edeN 
KaÇ USta Kaldı?

Bu tarihi arastada bu mesleği yapan 4 imalatçı 
zanaatkârız. Bu ustaların 2 tanesi tarım aletleri 
yapıyor. Bir arkadaşım da benim gibi eski kapı 
dekorlarını yapıyor. Arkadan gelen genç usta 
olmadığı için bu arastada da zanaat ne yazık 
ki tükeniyor.  Bizim yaşımız da yarım asrı geçti.

bU meSleğİN öğreNİlmeSİ 
ve devam etmeSİ İÇİN bİr 
tavSİyeNİz var mı?

Tabi ki var. Bir delikanlı 3-5 yıl bir ustanın 
yanında çalışsa, çıraklık ve kalfalık yapsa 5 
yıl sonra kendi işinin patronu olur ve kendi 
hüviyetine kavuşur. Başkasının yanında 
çalıştığının yarısı kadar çalışsa bile iki üç misli 
para kazanır. Kesinlikle tavsiye edilecek bir 
meslek.  İnsanlar hem kendi işinin patronu 
olabilir hem de  para kazanabilir. Çünkü bizim 
işlerde en önemli şey yapılan ürünün elinde 
kalmaması. İster Safranbolu’da olsun ister 
çevre il ve ilçelerde olsun sürekli eski binalar 
restore edildiği için her daim bu mesleğe 
ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca ilçemiz turistik bir 
şehir olduğu için gelen turistler ilgi duydukları 
ürünleri de satın alıyor.

Tarihi kentimiz uluslararası bir kuruluş olan 
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde olmanın 
gururunu 1994 yılından itibaren yaşıyor. 
Unesco ismi oradan geliyor. Çilingir de anahtar, 
kilit ve bunlar gibi demirciliğin ince işlerini 
yapan demirci ustasıdır. Şimdi makinede 
anahtar yapan kişilere çilingir diyorlar ya asıl 
çilingir biziz kilidi döverek yapan anahtarı 
döverek yapan kişilere “çilingir” denir. 
Unesco’nun koruma altında olan evlerin kapı 
anahtarlarını yaptığım için “Unesco çilingiri “ 
adını almış oldum.

Demirciler Arastası’nın önemli bir özelliği var, 
o konudan da bahsedeyim: Safranbolu’da 
orijinalliğini kaybetmeyen tek arastasıdır 
Demirciler Arastası. Safranbolu’da her mesleğin 
bizim arastamız gibi kendi arastası vardı. 
Manifaturacıların, yemenicilerin, kasapların, 
terzilerin, tabakların hepsinin arastası vardı. 
Diğer zanaatkârların dükkânları hemen hemen 
hepsi hediyelik eşya dükkânına döndü sadece 
Demirciler Arastası kendi mesleğini icra ediyor.

NedeN dİğer araStalar artıK 
KeNdİ İşlerİNİ yapmıyor?

mevCUt talebe yetİşebİlİyor 
mUSUNUz?

Talep çok, usta az olunca ne yazık ki 
yetişemiyoruz. Biz de iki günlük işe üç gün, 
bir haftalık işe on günlük randevu vererek 
herkesin işine yetişmeye çalışıyoruz. 

düKKaNıNızda İSmİNİz “UNeSCo 
ÇİlİNGİrİ hüSeyİN USta” 
yazıyor. İSmİNİzİN hİKÂyeSİ 
NeredeN Gelİyor?

Bu biraz da arz talep ilişkisine bağlı maalesef.  
Semerci ürünlerini kime satacak, nalbant 
ürünlerini kime satacak, tabak ustası 
kime satacak? Artık her şey hazır ürüne 
yani fabrikasyon ürüne döndü. O yüzden 
Safranbolu’da zamana karşı durabilen tek 
arasta Demirciler Arastası. Şunu da övünerek 
söylüyorum 1796 yılında kurulan çarşımızda o 
günkü usta hangi ürünü yaptıysa ben bugün 
o ürünü yapabiliyorum. Bir bakıma 221 yıllık 
ustayım denebilir. Yaşım 51 fakat mesleğim 
221 yıllık. 
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Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma 
Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği 
olarak 2016 Ocak ayında hizmete giren 
açık kalp ünitemiz bünyesinde şunları 
bulundurmaktadır: yoğun bakım ünitesive 
ülkemizde yaklaşık 10 adet bulunan 
ve içerisinde açık ve kapalı damar 
operasyonlarının birlikte yapılabilmesini 
sağlayan anjio odası ve buna uygun masanın 
bulunduğu “hibrit” ameliyathanesi . bununla  
birlikte kliniğimizde 6 hekim, 2 perfüzyonist, 
18 hemşire ve 5 personel bulunmaktadır. 
Tüm kalp ve damar operasyonlarının 
yapıldığı kliniğimiz, çevre illerden de yoğun 
hasta akışı olan bir merkez durumuna 
gelmiştir. Özellikle ülkemizde son yıllarda 
uygulanmaya başlanan anjiografi  eşliğindeki 
kapalı operasyonlar, hastanemiz bünyesinde 
son bir yılda yaklaşık 300 girişim ile önemli 
bir sayıya ulaşmıştır. Bununla birlikte toplam 
cerrahi işlem sayımız ise yaklaşık 150’si açık 
kalp olmak üzere 2500 civarındadır. 

Kalp hastalıkları konusunun toplumdaki 
farkındalığı gün geçtikçe artmaktadır. 
Damar hastalıkları grubunda bir toplardamar 
hastalığı olan varis hastalığının ise görülme 
sıklığının fazla oluşu ve görsel olarak 
tanınmasının nispeten kolaylığı sebebiyle 
bu hastalık toplum tarafından daha çok 
bilinmektedir. Atardamar hastalıklarının 
ise hayati risk taşıması ve uzuv kayıplarına 
sebep olmasına rağmen hastalığın 
belirtilerinin geç döneme kadar ortaya 
çıkmaması, ortaya çıkan belirtilerin de 
diğer hastalıklarla karıştırılması veya 
fark edilememesi sebebiyle hastalığın 
toplumdaki farkındalığı oldukça düşüktür. 
Günümüzde doktor kontrollerini zamanında 
yaptıran bilinçli hastalara erken teşhisle  
müdahale edilebilmekte ancak bu sayı 
yeterli olmamaktadır. Toplumda en yaygın 
görülen atardamar hastalıkları şunlardır:

Periferik arter hastalığı;  genellikle bacak 

yürürKeN baCağıNıza ağrı  
ya da Kramp Gelİr mİ?

Aşağıdaki sorulara cevabınız evet 
ise bir uzman hekime atardamar 
muayenesi için gitmeniz erken 
tanı için önemli olacaktır.

• Yürürken bacağınıza ağrı ya 
da kramp gelir mi?

• Bu ağrı dinlenince hemen 
geçer mi? 

• Bacakta, baldırda, kalçada 
ağrı var mı? 

• Ayağınızda iyileşmeyen yara 
var mı?

”

” w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

Yrd. Doç. Dr. C.Selçuk ÜNAL 
Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar CerrahisiSAğLIK atardamarlarının tıkayıcı hastalığını ifade 

etmek için kullanılan bir terimdir. En tipik 
belirtisi ise kladikasyon olarak tabir edilen; 
yürümekle bacaklarda özellikle de baldır 
kaslarında gelişen kramp tarzında ağrıdır. 
Ağrı;atardamarlardaki darlıklar nedeniyle 
bacak kaslarına giden yetersiz kan akımı 
sonucu oluşur. Ağrının en önemli özelliği, 
ağrı başladıktan sonra eğer yürüme 
sonlandırılırsa, ağrının 2-5 dakika içinde 
azalarak kaybolmasıdır. Zamanla hastalığın 
ilerlemesine bağlı olarak hastaların duraksız 
yürüme mesafesi kısalır ve hastalığın son 
evrelerine doğru istirahat sırasında bile ağrı 
oluşur.  

En sık görülen atardamar hastalıklarından 
bazıları ise; toplumda damar sertliği olarak 
bilinen “aterosklerozis”, özellikle sigara 
içen genç erkeklerde görülen halk arasında 
budanma hastalığı olarak bilinen  “buerger” 
hastalığı, atardamarları tutan romatizmal 
hastalıklar ve yine atardamarların genişleyip 
balonlaşması ile kendini gösteren 
anevrizmalardır . Hastalık için risk faktörleri 
ise; sigara, yüksek kolesterol düzeyi, 
hipertansiyon, genetik yatkınlık ve diyabet 
olarak sayılabilir.

Yapılan bilimsel araştırmalarda toplumda 
belirti vermeyen bacak atardamar hastalığı, 
50-60 yaş arasında % 2,5 ve 70 yaş üzerinde  
%15 oranında olduğu saptanmıştır. Klasik 
olarak yol yürümekle oluşan ağrı bulgusu 
olan “kladikasyon” ise 40 yaş üzerinde %3, 
60 yaş üzerinde %6 ve 80 yaş üzerinde 
%24 olarak saptanmıştır. Yine yapılan 
araştırmalarda bacak atardamar hastalığı 
olan hastaların % 40-50’sinde kalp damar 
hastalığı,   % 15’inde ise boyun şah damarı 
hastalığı birlikte mevcuttur. Bu sebeple 50 
yaş üzeri ilk kez atardamar hastalığı tanısı 
konulmuş hastaların tanı konulduğu sıradaki 
atardamar hastalığının şiddeti ne kadar ciddi 
ise bu hastaların 5 yıl içindeki takibinde uzuv 
kaybı riski %30 ve ölüm riski ise %25’e kadar 
çıkmaktadır. Hastalığın tanısı ise; muayenede 
ayak nabızlarının alınamaması sonrası 
bakılan atardamar ultrasonu, tomografik 
veya standart anjio işlemi ile konmaktadır. 

Atardamar hastalıklarının tedavisi; ilaç 
tedavisi ile izlemden cerrahi müdahaleye 
kadar uzanan geniş bir yelpazede 
uygulanmaktadır. Cerrahi tedavide genelikle 
kalp operasyonlarında olduğu gibi hastanın 
kendi bacağından alınan toplardamarın 
veya sentetik yapay damarların kullanıldığı 
operasyonlar yapılmaktadır. Özelikle son 

10 yılda dünyada ve ülkemizde anjiografi  
altında yapılan kapalı operasyonlar 
klasik cerrahi tedavinin yerini almaya 
başlamıştır. Yapılan kapalı operasyonlar ile 
hastaların cerrahi riskleri ve hastanede kalış 
sürelerinde ciddi azalma sağlanmıştır. Son 
olarak yandaki sorulara cevabınız evet ise bir 
uzman hekime atardamar muayenesi için 

gitmeniz erken tanı için önemli olacaktır. 

• Yürürken bacağınıza ağrı ya da kramp  
gelir mi?

• Bu ağrı dinlenince hemen geçer mi? 
• Bacakta, baldırda, kalçada ağrı var mı? 
• Ayağınızda iyileşmeyen yara var mı?

İşlem öncesi damar görünümü

İşlem sonrası damar görünümü
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şehİt aİlelerİ  
ve Gazİlerİmİz İle 
İFtar SoFraSıNda 
bUlUştUK 
Safranbolu Kaymakamlığı ve Odamız tarafından organize edilen iftar yemeğine 
Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak’ın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Necdet 
AKSOY,125.Jandarma Eğitim Alay Komutanı J.Albay Mesut İNAN, İlçe Emniyet 
Müdürü Fatih ÇALIŞIR, İlçe jandarma Komutanı J.Yzb Serkan ÖZDEN ile kurum 
müdürleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti 
temsilcileri ile basın mensupları katıldı. İftar yemeğinde Meclis Başkanı Ahmet 
Şahin, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem 
Urgancıoğlu Cihan, Osman İyigüngör ve Meclis Üyesi Metin Çakır da katıldı.

hABER

İftar Yemeğinin ardından konuşan Kaymakam Murat Bulacak: 
“Tarihimiz boyunca şanlı zaferlerimizin mimarı aziz şehitlerimiz ile canları 
pahasına kutsal vatanımızın yılmaz muhafızları olan gazilerimizin çok kıymetli 
aileleri; Mübarek Ramazan ayının size, ülkemize ve milletimize hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. Şehit ve gazilerimiz, adını dünyaya altın harflerle yazdıran 
şanlı milletimizin asil evlatlarıdır. Devletimiz siz şehit ve gazi yakınlarımızı, 
şehitlerimizin ve gazilerimizin birer emaneti olarak görüyor. Sizlerin rahat ve 
huzurunu sağlamak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Her türlü ihtiyacınızda 
yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle, aziz milletimize bu şan 
ve şeref destanlarını armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak 
üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve şanlı gazilerimizi saygı 
ve minnetle yad ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.” dedi

Meclis Başkanımız Ahmet Şahin “Şehit yakınları ve gazilerimiz hepimiz için 
çok önemlidir. Şehit ailelerine sahip çıkmak; vatana, ülkeye ve bayrağa sahip 
çıkmaktır. Bugün Ramazan ayının en mutlu günlerini yaşıyor, ibadetlerimizi 
gücümüzün yettiği kadar yapıyoruz. Bu mübarek akşamda sizlerle burada 
beraber iftar yapma şerefine erişmek bizim için çok anlamlı. Sizlerle birlikte 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Bizlere en kutlu emanetlersiniz. İnşallah hep 
birlikte bayrama ulaşacağız. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için her zaman 
hazırız. Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde devam etmesini temenni 
ediyor, hepinizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum.” diyerek sözlerine son 
verdi.



Erdem AYENBAŞARI hİKAYESİ

”

”

yaşadığıN hayatı SevmeK,  
allah’ı SevmeKtİr

erdem ayeN
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İşİNİzİ KUrmadaN öNCe 
Neler yapıyordUNUz? bİraz 
GeÇmİşİNİzdeN bahSeder 
mİSİNİz?

1938 yılında Safranbolu’da doğdum. 1955 
yılında Safranbolu’da çarşıda dükkan açtım. 
1958 yılında askere gittim (Ankara/Mamak), 
1960 yılında döndüm. Sonra 60 yılında 
memur olarak Demir Çelik’e girdim. Eskiden 
bu çevrede Demir Çelik’ten başka iş yeri yoktu. 
Yani zanaatın yoksa, paran yoksa, dükkan 
falan açamıyorsan, doğrudan Demir Çelik’e 
gireceksin. En son satış müdürlüğünde satış 
elemanıydım. Sonra Demir Çelik’ten ayrıldım, 
komisyonculuğa başladım.

NedeN ayrıldıNız?

Tesadüfen İstanbul’da bir firma bana 
mümessillik teklif etti. Aksam düşündüm, 
karar verdim. Teklifi sabah kabul ettim. Demir 
Çelik’ten 852 lira maaş alıyordum o zaman. 

Onlar bana 1500 lira teklif etmişti. Demir 
Çelik’ten istifa ettim, ayrıldım.

Fİrmayı İşİNİzdeN ayrılaCaK 
Kadar GüveNİlİr bUldUNUz 
mU?

O anda fazla detaylara inmedim açıkçası. 
Teklif maaşımın hemen hemen iki katıydı ve 
yaşam standardımı yükseltmek istedim. Üç 
dört ay o firmada çalıştım sonra o firmadan 
da ayrıldım. İşi kendim yapmaya başladım. 
O ara demir ticareti kara borsadaydı. Üç beş 
kuruş para biriktirdim. Mal alıyordum. Her dört 
senede bir seçim zamanı Türkiye’de demir 
kıtlığı olur. Bu arada da demir karaborsaya 
düşer. O karaborsaya düştüğü zaman Demir 
Çelik kimseye demir vermez. Sen benim 
tüccarımsın, daha önceden malımı alıyordun- 
satıyordun, bunları hiç düşünmez, sana 
vermiyorum der. Ben ne yapacağım? Benim 
de geçinmem lazım. Gayri meşru yollara sevk 
eder bu tip durumlar. Alırsın, gayri meşru olarak 

‘’yaşadığıN hayatı SevmeK,  
allah’ı SevmeKtİr.’’

w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

Erdem AYEN
Röportaj: Merve UZUNBAŞARI hİKAYESİ

satarsın. Kazanç böyle... Çok da para kazandım, 
fakat hoşuma  gitmedi bu durum. 78 yılında bu 
gazoz fabrikasının satılık olduğunu duydum. 
Üç arkadaş Bağlar’da burayı ortak olarak satın 
aldık. Maalesef ortaklardan biri  80 yılında 
trafik kazasında vefat etti. İki ortak kaldık. 2006 
yılında diğer ortağım da işi yapmayacağım 
artık dedi ve hisselerini bana devretti. 78 
yılından beri böyle devam ediyoruz.

ortaKlarıNız İle mİ daha 
rahattıNız yoKSa şUaN mı?

O zaman da çok rahattım. Sonsuz itimatımız 
vardı birbirimize ve bir uyum içerisindeydik. 
Bir ortak değil bir dost gibi sonsuz güvenimiz 
vardı. En büyük şans bu. Ortağım ne yapar 
düşüncesi olmadı hiç bizde. Nasıl başladıysak 
da öyle ayrıldık. Son ana kadar aynıydık. En 
son ayrılan arkadaşım da yaşlılıktan ayrıldı. En 
küçük bendim.

bağlar Gazoz’la taNışmaNız 

Ne zamaN oldU? Ne zamaN 
KeşFettİNİz?

Bağlar Gazoz 50’li yıllarda dahi vardı. Eski 
resimler elime geçmişti. Baktım. 1936 yılında 
Safranbolu’ da üzüm festivali yapılmış. Bu 
üzüm festivalinin protokol masasında gazoz 
var. Tabi o zaman ki gazozlar şimdiki gibi 
üzerinde yazılar reklamlar olan dikkat çekici 
bir görünüme sahip değil. Şişeye dolduruluyor. 
30’lu yıllarda Türkiye’de sanayi yok. Toplu iğne 
dahi yapılmıyor. Dışardan kapak geliyor, şişe 
geliyor. İçine dolduruyorsun gazlı suyu gazoz 
olarak satıyorsun. Protokol masasında da gazoz 
kapaklı şişe vardı. Yani 1936 yılında da bu gazoz 
Safranbolu’da yapılıyordu ve ben biliyorum. 
İçtim. Yukarı Çarşı’da Köprülü Camisi’nin 
çeşmesinin ikinci dükkanında “Çakır” isminde 
birisi vardı. Orada şerbetlik yapardı. Şerbetlikler 
ile birlikte arka tarafta şadırvanının orada 
makinede gazoz basardı. Oradan biliyorum. 
Eski zamanlarda biz annelerimizin yaptığı 
ayranı, bir de yazın limonatayı bilirdik. Onun 
haricinde büyüklerimizin, ninelerimizin yaptığı 
erik suyu, kiren suyu, elma suyu vb. içerdik. Bir 
gazoz içmek başlı başına bir lükstü. Bu gazozun 
eski sahipleri pazar yerinde kazanların içine 
buz koyarlardı. Testerenin kenarıyla da şişeyi 
açarlardı. Açarken  pof diye bir ses çıkarırdı. 
Vatandaş etkilenirdi. Yazın o sıcağında gider 
ondan medet umardı, serinlemek için gazoz 
içerdi.

etraFıNızda ya da aİleNİzde 
rol model aldığıNız bİr 
GİrİşİmCİ var mıydı? İşİNİzİ 
KUrarKeN hedeFlerİNİz 
Nelerdİ? o zamaNlar şU 
aNKİ mevCUt dUrUmUNUza 
UlaşaCağıNız aKlıNıza Gelİr 
mİydİ?

Valla eskiden bizim ufkumuz mu dardı 
bilmiyorum. Benim hiçbir zaman böyle geniş 
bir hayalim olmadı. Sorardım kendime ne 
yapabilirim ben diye. 1 kg kıyma alırım, köfte 
yaparım, pazarlarda satarım. Köfte yapıp 
pazarda satmak bana kâfi gelirdi. Böyle köşe 
dönmek gibi bir derdim yoktu. Şimdi daha 
bismillah demeden köşe dönmeye bakılıyor. 
Önce karnını doyurmalı insan.  Ben evin tek 
evladıydım zaten. Kimsecikler yoktu. Bir 
annem vardı. Rol model aldığım kimse olmadı.

İşler büyüdüKÇe aKrabalar 
Çoğaldı mı?

Zaten öyle fazla geniş bir akrabam yoktu 
benim. Bir de Safranbolu ufak muhit olduğu 
için herkes birbirini tanır. Öyle bir çıkar 
grubu oluşmadı etrafımda. Belki de bizim 

duruşumuzdan oluşamadı. Zaten ortağımın bir 
tanesi kayınbiraderimdi. Zaten aileydik. Çocuk 
çoluklarımız hep beraber büyüdüler. Birlik 
içerisindeydik. Güçlü bir bağımız vardı. 

başarıyla yalNızlığıN 
doğrU oraNtılı oldUğUNU 
düşüNüyor mUSUNUz?

Evet çoğu zaman. Ben söylediğim gibi 
şanslıydım. Başarılı olmuş adamlar giderek 
istemeden de olsa yalnızlaşıyor. Dostları 
kalmıyor. İş adamının dostu olmazmış. Bir 
çıkar ya da bir beklentisi olmayan dost ve 
muhabbetini arar onlar. En ufak bir menfaat 
sezmek istemez. Bıkmıştır artık. Dostane 
muhabbeti de zor bulur genelde. Bu durum da 
onları yalnızlaştırır.

GeleCeKle İlGİlİ Ne Gİbİ bİr 
hayalİNİz var?

Çocuklarımın bu işin başında durmaları ve bu 
işi sevmeleri beni mutlu ediyor. Torunlarım, 
oğlum, burada benimle çalıyorlar. Birbirleriyle 
iyi geçinmeye bu ahengi devam ettirmeye 
mecbur kılıyor bu iş onları. Yoksa hepimizi 
etkiler. Ben yapmışım, bu günlere getirmişim, 
bir eser ortaya çıkarmışım. Değerini bilmeleri 
gerek. Çok şükür de geçiniyorlar. Çocukları da 
çok sıkmamak gerekiyor. Çok fazla sıkarsan 
gitse de rahata kavuşsak derler, o zaman 
huzur kalmaz. En önemlisi o rahatlığı onlara 
sağlığında vermek. Sembol haline gelirsin, 

sana olan ihtiyaçlarını anlarlar. Onlar da yanlış 
yapmazlar. Yanlış yerlerde vakit kaybetmezler. 
Geçimsizlikten yıkımlar kolay başlar…

İş hayatıyla özel hayat 
deNGeSİNİ SağlayabİldİğİNİzİ 
düşüNüyor mUSUNUz?

İş yerimin kapısından çıktığım zaman işi 
hiç hatırlamam. İş bitmiştir. Kendi normal 
yaşantıma bakarım. Ama iş yerimin  kapısından 
içeri girdiğim zaman da işten başka bir şey 
düşünmem. Ne iş ile ilgili problemlerimi aileme 
yansıtırım, ne de evdeki sorunları gelir iş 
ortamına yansıtırım. Evde kimse beni suratsız 
görmez. Daima neşeliyimdir. Bazı insanlar 
vardır. Evde eşiyle kavga eder,  sabah işe suratı 
asık gelir. Belki eşimle münakaşa etmişimdir 
ama işe başka gelirim ben. 

teCrübelerİNİze dayaNaraK 
başarı İÇİN eN KrİtİK UNSUr 
olaraK Neyİ GörüyorSUNUz?

Dürüstlük. Bugün çocuklarımdan da istediğim 
tek şey odur. Onlara, eğer ben bugün 
Erdem Ayar isem, Bağlar Gazoz isem, bunu 
böyle devam ettirin,  bunun nimetlerinden  
faydalanın derim. Çünkü az bir şey değil bu, 
insanın ismi de bir mirastır.  Gerek piyasada  
gerek bankalarda olsun, vermiş olduğunuz 
imaj onu öldürdüğünüz zaman biter. Uçan kuş 
tekrar aynı yere konmaz. İş işten geçmiştir.
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doğrU İNSaNları İşe almaKla 
İlGİlİ Ne SöylerSİNİz? 
SeÇİmlerİNİz Neye Göre olUr?

Hal ve hareketlerini izlerim. Laubali mi? 
Vurdumduymaz mı? Dürüst mü? Meyhaneye, 
kahvehaneye girer gibi mi giriyor buraya; 
yoksa saygılı ve düzenli mi? Zamanında geliyor 
muişe? Üç  aylık bir deneme süresine alırım 
işçiyi. Bugüne kadar da o deneme süresinde 
başarısız insana rastlamadım. Çalıştığım 
insanlar fevkalade dürüst, çalışkan, iyi insanlar 
çıktılar.

Sİzİ İşİNİzle İlGİlİ KoNUlarda 
eN ÇoK motİve edeN şey 
Nedİr?

Gözümün arkada kalmamasıdır. Ben bugün 
şundan eminim ki benden sonra da Bağlar 
Gazoz yürür. Çocuklarım bu işi götürürler. 
Bazı şeyler vardır ki sizden sonra ne olacağını 
bilemezsiniz, meçhul kalır. Ama ben 
inanıyorum ki bunu götürürler. Artık her şey 
onların elinde. Fakat alışkanlık hala her sabah 
dokuzda gelirim buraya. Gazetelerimi okurum, 
öğle yemeğimi yerim.

İşİNİzİ KUrarKeN bİr plaNıNız 
var mıydı? bU plaNa UyGUN 
hareKet ettİNİz mİ?

Öyle çalıştım öyle çalıştım ki aklınız hayaliniz 
durur. O zaman cumartesi günleri yarım gün 
çalışırdık. Öğleden sonra boştu. Sonra herkes 
İnkumu’na Amasra’ya dinlenmeye giderken, 
ben akşam seferden gelirdim. Daha arabayı 
boşaltacağım, hesap göreceğim, eve gidip 
karnımı doyuracağım, yatıp dinleneceğim. 
Benim bunları yaptığım zaman zarfında millet 

refah içerisinde dinlenirdi. Gıpta ederdim 
onlara. Elli  sene önce oluyor bunlar. Burayı 
aldığım zaman da bu masada patron olarak 
bile hiç oturmadım. Hep servis arabalarının 
başındaydım. Bilhassa Safranbolu dışına çıkan 
arabaların. On beş tonluk kamyonumuz vardı. 
Kamyonun şoförlüğünü yapardım. Maden 
suyu taşırdım, su taşırdım Kızılcahamam’dan. 
Araç’a,  Eflâni’ye,  Ulus’a sefere giderdim 
arabayla. Ben kullanıyordum. Boş yere  bir 
şoför almayalım da idare edelim diye. Çünkü 
kışın iş yok çoğunlukla yazlık iş bizimkisi. Şoför 
alsak o  zaman kışın da o şoföre bakacağız. 
Ay başı hemen geliyor… Ben çalışırken diğer 
ortağım da işinin başındaydı hep. 

İş bölümüNü Neye Göre 
yapardıNız?

Ben oturmaktan hoşlanmazdım. O da 
oturmaktan hoşlanırdı. Yani belki birbirimizi 
tamamladık böylece. Dükkanda oturmak 
benim görevim olsaydı belki başaramazdım. 
Çünkü çok fazla oturmak sıkıntı verir bana. 
Ben hep hareket halinde çalışmalıyım. İnsanın 
kendisini tanıması önemli.

GİrİşİmCİ GeNÇlere Ne 
SöylemeK İSterSİNİz?

Merdiven basamak basamaktır . Birdenbire 
hiçbir şey kucağınıza hop diye düşmez. Şimdiki 
gençler iki yıl, üç yıl, dört yıl okul okuyor. İş 
beğenmiyor. Ben üniversite mezunuyum 
diyorlar. Bırak üniversite mezununu, onlar 
ilkokul mezunu gibi şu an. Bizim zamanımızda 
ilkokul mezunu müdür oluyordu. Ben ortaokul 
mezunuyum. Şube müdürü oluyordum. 
Bugün artık üniversite mezunu olmakla iş 
bitmiyor. Herkes üniversite mezunu çünkü. 
Onun için üniversite mezunuyum deyip iş 
beğenmemezlik yapmamalılar. Kendilerini 
tanıyıp işlerini bulmalı ve sonra üzerinde 

BAŞARI hİKAYESİ kendilerini geliştirmeliler. Bayanlarımız tabi ki 
iş seçerken daha dikkatli olmalı. İş dünyasında 
onların yeri ayrı. Genç kızlarımızın başarılarını 
gördükçe gururlanıyorum. Onlar bizim en 
değerlillerimiz. 

hayatıNızıN döNüm NoKtaSı 
olaraK düşüNdüğüNüz 
bİr aNıNız varSa bİzİmle 
paylaşabİlİr mİSİNİz?

Elli beş senesinde bir sürü problemim vardı. 
Ailevi sorunlarım vardı. Ben yetim bir çocuğum. 
Babam yoktu. Abim vardı, vefat etti. Ben yalnız 
kaldım. Bakkal dükkanım vardı. Problemler 
büyüyünce memleketi terk edeyim dedim. 
Kapattım dükkanı. İstanbul’a gittim. İstanbul’a 
giden hemen ne yapar? Doğru sinemaya 
gider. Hiç görmemişsindir çünkü. Hep yerli 
film görmüştüm Safranbolu’da. Çemberlitaş’ 
ta üç buçuk saatlik bir film izledim. Film bitti,  
bir yazı çıktı filmin sonunda: ‘’Yaşadığın hayatı 
sevmek, Allah’ı sevmektir.’’ Rus yazar Tolstoy’a 
ait. Çıkıyordum, oturdum koltuğa. Allah Allah 
bu ne demek? Yaşadığın hayatı sevmek, Allah’ı 
sevmektir?

O gün orada ,ben burada ne yapıyorum, 
dedim. Benim hayatım burada değil ki. Benim 
hayatım Safranbolu’da. Sana bu hayat, bu 
kader verildiyse senin bunu değiştirme 
imkânın yok ki dedim kendime. Öbür gün 
bindim otobüse tekrar Safranbolu’ya geldim. 
O kararlı Erdem, bir cümle sayesinde hayatının 
çizgisini değiştirdi orada. Her şey değişti. Belki 
bugün hiçbir şey olamayacaktım. Sefalet 
içinde olacaktım, belki ölmüş olacaktım. Yapı 
itibariyle sağlam bir insan değildim o zaman. 
Müsattim kaymaya. Döndüm. Kimse daha 
bir şey hissetmemişti. Geldim açtım dükkanı. 
Bana dediler ki ’’Mal aldın mı?’’ dedim aldım. 
İnsanların hayatta nelerle karşılaşacağı hiç 
belli olmuyor.

dUvarıNıza aStığıNız bU Söz 
düStUrUNUz mU?

‘’Parayı İsraf Etmekten Kendini Sakla Pek, 
Kalırsa Düşmanına Kalsın Dosta Muhtaç 
Olma Tek.‘’ Çünkü en zor şey dosttan yardım 
istemektir. İnsanlar size cimri desin ne derlerse 
desin. İsraf edip o duruma düşmektense 
bırakın düşmanınıza kalsın malınız tek dosta 
muhtaç olmayın. Hayat kolay değil.

Mutlu olmak için geçmişe bakmalıyız. Bakmalı 
ve görmeliyiz neler var... Kel, kör, topal, aç, 
susuz, insanlar… Sağlam mısın, hamd et. 
İlerlemek için de önüne bak. Benim felsefem 
budur.

M
ehm

et 
Çe

tin
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SaFraNbolU tSo  
yapı FUarıNda 
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 40. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul´a gezi programı düzenlendi. YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 
Avrupa’nın 5 büyük yapı fuarlarından biri olan fuar gezisine Safranbolu TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özlem 
Urgancıoğlu Cihan, Koray Erikçi, Osman İyigüngör, Meclis Üyelerimiz Ufuk 
Akkuş, Ömer Özler, Hasan Cemal Şahin ve oda üyelerimiz katıldı. Fuarda 
ziyaretçiler, inşaat sektöründe geleceğin teknolojilerini ve malzemelerini 
görme ve tanıma imkânı buldu. Fuar, ziyaretçilere yüzlerce katılımcı firmanın 
sergilediği yeni teknoloji ve hizmetleri karşılaştırma imkânı sağlarken;  yapı, 
inşaat malzemesi ve teknolojisi konusunda en son yenilikleri de yakından 
görme  imkanı sağladı.

hABER
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yöreSel ürüNler 
FUarıNa KatıldıK 
Antalya Ticaret Borsası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 
desteğiyle organize edilen ve bu yıl 8’incisi düzenlenen YÖREX, Anfaş Fuar 
Merkezi’nde Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve 
TOBB Başkanı M.Rİfat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Odamız adına 
fuara Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem Urgancıoğlu Cihan, Meclis Üyelerimiz 
Ahmet Savaş, Eyüp Öztürk, Hasan Cemal Şahin, Ömer Özler ve Ufuk Akkuş 
katıldı. “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla düzenlenen fuara 70’in üzerinde 
ilden 125 oda-borsa,16 kalkınma ajansı, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri 
ve firmalar olmak üzere 400’ün üzerinde katılım gerçekleşti. TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu;  Yörex Türkiye’nin zenginliğidir, her sene YÖREX’e mutlaka 
geliyorum. Fuarda adeta Anadolu denilen ulu çınarın gölgesinde yaşayan 
80 milyon insanı görüyorum. Her bölgeden, her ilden Türkiye’nin zenginliği 
fuarda sergileniyor “Coğrafi işaret, yerelin dünya ile buluşmasını sağlıyor. Bu 
büyük organizasyon kalkınma noktasında yeni bir bilinç inşa etti. Zenginleşme 
noktasında çok doğru bir alan açtı. Bu işin mimarı ayrı bir takdiri hak ediyor.

“Değerimize sahip çıkmazsak, başkası gelir sahiplenir.”

Fuarda yüz yirminin üzerinde oda ve borsa bulunuyor. Bunu çok önemsiyorum 
zira biz kendi değerimize sahip çıkmazsak, başkası gelir sahiplenir. Oda ve 
borsalarımız hem YÖREX’e destek veriyor, hem de kendi yöresel ürünlerine 
sahip çıkıyorlar. Bunların coğrafi işaretlerini alıp, şehirlerine kazandırıyorlar. 
Yöresel ürünler, coğrafi işaretleme dediğimiz zaman elbette bu ürünleri dışarıya 
satmak aklımıza geliyor. Oda-borsa camiamız bu konuda da liderlik üstlendi” 
dedi.

hABER



Safranbolu TSO - 28 Safranbolu TSO - 29

öNCelİKle KeNdİNİzİ taNıtır 
mıSıNız?

1972 Yenice doğumluyum, liseyi Karabük 
Demir Çelik Lisesi’nde, lisans eğitimimi 
Kocatepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler 
Fakültesi Maliye Bölümü’nde, yüksek lisans 
eğitimimi de Selçuk Üniversitesi Kamu 
Yönetimi alanında tamamladım. 

Memuriyet hayatıma Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nda başladım. SGK’da değişik 
kademelerde görev aldıktan sonra 2012 
yılından itibaren Karabük Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü olarak görev yapmaktayım. 

SoN yıllarda KeNdİNdeN 
SıKÇa Söz ettİreN bİr KUrUm 
özellİğİNİz var. KUrUmUNUzUN 
KUrUlUş amaCı ve üStleNdİğİ 
Görevler Nelerdİr? 
KUrUmdaN hİzmet almaK 
İSteyeNler NaSıl bİr yol 

İzlemeKtedİrler?

Kurumumuz öncelikle kamu istihdam 
kurumudur. Bununla birlikte çalışma hayatına 
yön veren ve çalışma hayatında yaşanabilecek 
uyuşmazlıklarda idari çözüm merciidir. 2000’ li 
yıllara kadar “ İş ve İşçi Bulma Kurumu” olarak 
bilinirken, sonrasında İŞKUR olarak istihdama 
yönelik politikalar üreten bir kurum özelliğine 
sahip olmuş, 2012 yılından itibaren de Çalışma 
ve İş Kurumu adı ile çalışma hayatı ve istihdam 
politikalarına yön veren bir görev üstlenmiştir.

İŞKUR, kuruma kayıtlı işgücü ile işgücü 
talebinde bulunan işverenleri eşleştirerek, 
iş arayanla işçi arayanı buluşturan bir 
kurumdur. Kişiler kuruma şahsen ve internet 
ortamında kayıt olabilmekte; yine işverenlerde 
elektronik ortamda işgücü taleplerinde 
bulunabilmektedir.

Kamu istihdam kurumu olan Türkiye İş Kurumu;  
istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, 

“GeÇerlİ bİr meSleK, GüveNlİ bİr GeleCeK”
w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

Coşkun GÜVEN  / Karabük İşkur Müdürü
Röportaj: Yasin DİKMENSÖYLEŞİ

yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi 
faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik 
sigortası hizmetlerini yürütmek üzere 
kurulmuştur.

Bu kapsamda kurumumuzun görevleri; 
 
Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine 
yardımcı olmak, 
 
İşgücü piyasası bilgi hizmetlerini yürütmek, 
 
İş ve işçi bulma faaliyetlerinde bulunmak,

Aktif işgücü programlarını uygulamak, 
 
Pasif işgücü programlarını uygulamak 
 
Yurtiçi işe yerleştirme 
 
Yurtdışı işe yerleştirme 
 
Özel istihdam büroları 

meSleKİ eğİtİm KUrSlarıNızla 
Neyİ amaÇlamaKtaSıNız, 
KUrSİyerlerde araNaN 
şartlar Nelerdİr?

Öncelikle Mesleksizlikle Mücadele Ediyoruz. 
 
Mesleki eğitim kurslarımız,  işgücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde 
işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam 
edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan 
meslek edindirme ve geliştirme kurslarıdır.

meSleKİ eğİtİm KUrSlarıNa 
KatılaCaKlarda araNaN 
şartlar

• Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

• 15 yaşını tamamlamış olmak, 

• Yetiştirilecekleri mesleğe uygun 
özelliklere sahip olmak,

• İşverenin aradığı özel şartları taşımak,

• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden 
faydalanmış olmak,

• Emekli olmamak.

dezavaNtaJlı GrUplara 
yöNelİK özel bİr Çalışma 
yürütüyor mUSUNUz?  
(eNGellİ, hüKümlü, KadıNlara 
yöNelİK)

Engelli ve eski hükümlüye “Kendi İşini Kurma 
Desteği, Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve 
İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik 

Tarım aracıları 
 
Bakanlığın taşra faaliyetlerini yürütmek 

İlİmİzİN Çalışma hayatı 
haKKıNda bİlGİ verebİlİr  
mİSİNİz?

Karabük İlimiz son nüfus verilerine göre 
242.347 nüfusa sahiptir. İlde yaklaşık 61.700 
aktif sigortalı mevcuttur. 13.300 dolayında 
kişi memur statüsünde , 6.100 kişi kendi nam 
ve hesabına çalışan Bağkurlu, yaklaşık 42.300 
kişi de işçi statüsündedir. Karabük nüfusunun 
%25 i aktif sigortalı olan bir İldir. Yine ilimizde 
51.800 dolayında emeklimiz vardır ve 
109.000 dolayında da hak sahibinin olduğunu 
söyleyebiliriz.

KUrUmUNUzUN temel 
Faalİyetlerİ Nelerdİr? 
(NİtelİKlİ İşGüCü temİNİNe 
yardımCı olmaK)

İŞKUR; temel olarak aktif işgücü programları ile 
pasif işgücü programları adı altında programları 
yürütmektedir.

aKtİF İşGüCü proGramları

İŞKUR tarafından istihdamın korunmasına ve 
artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin 
geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel 
politika gerektiren grupların işgücü piyasasına 
kazandırılmasına yardımcı olmak üzere 
aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki 
eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, 
girişimcilik eğitim programları, toplum yararına 
programlar ve diğer kurs, program, proje ve 
özel uygulamalar düzenlenmektedir. 

İşKUr’UN aKtİF İşGüCü 
proGramları KapSamıNda 
temel Faalİyetlerİ 

• Mesleki Eğitim Kursları

• Girişimcilik Eğitim Programları

• İşbaşı Eğitim Programları

• Toplum Yararına Programlar 

• Bunlara ek olarak İŞKUR;

• Çalışanların Mesleki Eğitimi

• Özel Politika ve Uygulamalar

• Korumalı İşyerleri Projesi

• Engelli ve Eski Hükümlüye Kendi İşini 
Kurma Desteği

• Engellinin İş Bulmasını Sağlayacak 
Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler

• Engellinin İşe Yerleştirilmesi, İşe ve 
İşyerine Uyumunun Sağlanmasına 
Yönelik Projeler

• Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini 
Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Projeleri yürütmektedir. 

• PASİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI olarak da, 
İşsizlik Sigortası İşlemleri, Kısa Çalışma 
Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı 
Tazminatı ile Yarım Çalışma Ödeneği 
işlemleri uygulanmaktadır 

bU proGramlarda İşKUr 
taraFıNdaN KarşılaNaN 
Gİderler Nelerdİr?

Düzenlenen faaliyetlere katılanlardan 
herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da 
katkı alınmamaktadır. Faaliyetlere ilişkin tüm 
giderler İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

proGramlar SoNUNda 
KatılımCılara belGe veya 
SertİFİKa verİlİyor mU ve bU 
belGeler GeÇerlİ bİr belGe 
mİdİr?

Kurslara katılanlara, öncelikle uluslararası 
geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi 
verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı 
durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 
kurs bitirme belgesi verilmektedir.
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Projeler; Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini 
Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve 
Rehabilitasyon Projeleri” yürütülmektedir.  

hüKümlülere yöNelİK 
Faalİyetler

Hükümlülere yönelik olarak Adalet 
Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
yapılan işbirliği sonucunda, cezaevlerinde 
bulunan ve tahliyelerine üç yıldan az süre 
kalan hükümlülere bir meslek edindirilerek 
tahliye olduktan sonra istihdam edilmelerini 
kolaylaştırmak amacıyla mesleki eğitim 
kursları düzenlenmektedir. Bu faaliyetleri 
açarsak: 

KeNdİ İşİNİ KUrmaK İSteyeN 
eNGellİlere 36.000 tl deSteK

Engelli kişilerin, kurumumuz internet sitesinin 
duyurular bölümünde yayınlanan başvuru 
rehberine göre hazırlayacakları ve engellilerin 
üretime katkıda bulunarak, öncelikle 
kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni 
istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek 
amacıyla komisyona sunacakları projelerde:

1. Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu 
için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  
ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için 
belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 
TL.

2. İşletme gideri desteği: Sözleşme imza 
tarihinden sonra on iki ay süre ile belge 
karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, 
elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en 
fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık 
toplamda en fazla 4.000 TL. 

3. Kuruluş desteği: Sözleşme imza 
tarihinden itibaren on iki ay boyunca 
belge karşılığı olmak üzere işletmenin 
temel faaliyet alanı ile ilgili makine, 
teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, 
sarf malzeme, ofis malzemesi gibi 
maliyetler için vergiler dahil en fazla 
30.000 TL destek  sağlanmaktadır.

Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlüler

Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen 
eski hükümlüler; kurumumuz internet 
sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan 

başvuru  rehberine göre hazırlayacakları   
projelerini  denetimli serbestlik veya koruma 
kurulları  üzerinden komisyona sunmaları ve 
projelerinin kabul edilmesi  halinde  uygun 
görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt 
asgari ücretin on katı  tutarında “kuruluş 
desteği” sağlanmaktadır.

KeNdİ İşİNİ KUrmaK 
İSteyeNlere yöNelİK eğİtİm 
ve hİbe deSteKlerİ haKKıNda 
bİlGİ verebİlİr  mİSİNİz?

Uygulamalı girişimcilik eğitimleri, kuruma 
kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini 
kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla uygulanan programlardır. Girişimcilik 
eğitim programı kapsamında temel seviye 
girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu 
(İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen 
esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
Eğitim programı bitiminde, katılımcılara 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım 
Belgesi” verilmektedir. Bu belge, KOSGEB 
Yeni Girişimci Desteğine başvuruda 
gerekmektedir. Programlar 4 gün 32 saat 
olarak uygulanmaktadır.

İşvereNlerİN eN ÇoK 
rağbet GöSterdİğİ 
proGramlar haNGİlerİdİr? 
bU proGramıNızıN detayları 
Nelerdİr?

(İşbaşı eğİtİm proGramı)

İş ve üretim süreçlerini bizzat görerek, mesleki 
deneyim ve tecrübe kazanmayı sağlayan 
programdır.

Kimler Katılabilir? 15 yaşını dolduranlar, kuruma 
kayıtlı işsizler, ön lisans, lisans, yüksek lisans, 
doktora ve ikinci öğretim öğrencileri katılabilir. 
Burada en önemli şartımız, katılımcıların 
programdan önceki bir ay içerisinde sigortalı 
olmamaları.

Faydaları:

• Mesleki deneyim ve beceri kazanma

• İstihdam edilebilirliği kolaylaştırma

• Tecrübe eksikliğini giderme

• Program süresince gelir elde etme

• Zorunlu stajların yapılmasına imkan 
verme 

• En az iki sigortalı çalışanı bulunan,

• Kuruma kayıtlı özel sektör işverenleri İEP 
faydalanabilmektedir. 

İşvereNlerİN haleN İStİhdam 
ettİKlerİ perSoNellerİ 
üzerİNdeN yararlaNdıKları 
devlet deSteKlerİ haKKıNda 
GeNel bİr bİlGİ verebİlİr 
mİSİNİz?

İşvereNlerİmİzCe 
KUllaNılabİleCeK 
UyGUlamadaKİ dİğer prİm 
teşvİK başlıKları;

• Borcu Olmayanlara % 5 Punalık Prim 
İndirim

• İşsizlik Maaşı Alanın İstihdamına İlişkin 
İndirim

• Ar-Ge SGK Prim Desteği

• Engelli İşçi İstihdamı (Kontenjan 
Dahilinde)

• Engelli İşçi İstihdamı (Kontenjan Fazlası)

• 6 Aydır İşsiz Olan Ve Son 6 Ayın İşçi 
Sayısına İlave Olan 18-29 Yaş Aralığında 
Erkek Ve 18 Yaşından Büyük Kadın 
Sigortalı Çalıştırma İstihdamı  ( 6111 Sayılı 
Torba Yasası ile Sağlanan Prim teşviki )

• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Teşviki (6704 Sayılı Torba Kanun’la 
İşverenlere Getirilen Yeni Teşvik )

• Korumalı İşyerinde Engelli Çalıştıran 
İşyerine Ücret Desteği

• İşbaşı Eğitimli Genç İstihdamı Teşviki 
( 6645 Sayılı Yasası ile Sağlanan Prim 
teşviki )

İStİhdamda devlet deSteKlerİ 
ve UyGUlama SüreCİ haKKıNda 
bİlGİ verebİlİr mİSİNİz?

Yeni teşvik kapsamında uygulamaya ilişkin 
temel noktalar:  

Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri 

SÖYLEŞİ yararlanacaklardır. 

İşverenler, 31/12/2017 tarihine kadar 2016/
Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet 
belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları 
her bir sigortalı için dolayı bu teşvikten 
yararlanacaklardır.

İşverenlerin 01/02/2017 tarihinden 
itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları 
sigortalıların;  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve 
işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim 
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 
hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar 
dışında olmaları gerekmektedir.

Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 
TL’dir. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık 
prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 
2.088,56 TL olmaktadır.)

Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut 
çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her 
1 sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek 
olup, geriye kalan 773 TL tutarındaki prim 
ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından 
karşılanacaktır.

Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 
kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır. 

Teşvik uygulaması 31/12/2017 tarihine kadar 
geçerli olacaktır.

Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı 
sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta 
primi teşvik, destek ve indirimlerden 
yararlanamayacaklardır.

toplUm yararıNa bellİ 
döNemlerde yaptığıNız 
proGramlarıNız var, bU 
proGramlar haKKıNda Neler 
SöylerSİNİz?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya 
yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum 
yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi 
yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen 
işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden 
uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü 
piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve 
bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla 
İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

İşSİzlİK SİGortaSı ve 
yararlaNma şartları

Kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalanlara 
yönelik geçici gelir desteği…

Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün 
içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak 
kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre 
ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün 
içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda 
gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik 
ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik 
maaşından yararlanılmaktadır.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 
120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış 
olanlardan, son üç yıl içinde;

1. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı 
işsizlere 180 gün, 6ay

2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı 
işsizlere 240 gün,8ay

3. 3-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik 
sigortası primi ödemiş olan sigortalı 
işsizlere 300 gün,10ay

Hak sahiplerine , en düşük 710, en Yüksek 
1.400 arası maaş ödenmekte.

İşKUr İl müdürlüğü bİNaSı İle 
İlGİlİ SoN dUrUm

Yeni Kurum binamızın yapım çalışmaları hızla 
devam ediyor, yılbaşından itibaren kendi 
binamıza geçmeyi hedeflemekteyiz.

Çalışma hayatıNa daİr 
İşÇİ şİKÂyetlerİNİ Sİz de 
değerleNdİrİyorSUNUz. bU 
UyGUlamaNız haKKıNda da 
bİlGİ alabİlİr mİyİz?

Kurum olarak, işçi ile işveren arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümü yolunda idari bir 
görevimiz var, yine Sendikalar Kanunu’ndan 
doğan yükümlülüklerin takibi görevimizle 
birlikte, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
uygulanması açısından taşrada görevler 
üstlenmekteyiz.

SoN olaraK oKUyUCUlarımıza 
Neler SöylerSİNİz?

Geçerli bir meslek, güvenli bir gelecek sloganı 
ile nitelikli işgücü yetiştirmeye ve işsizliğin 
azaltılmasına yönelik politikalar yürüten 
kurumumuzun, her geçen gün işgücü 
piyasası üzerinde etkinliği artmaktadır. Gerek 
işverenlerimize gerekse iş arayanlara yönelik 
faaliyetlerini artırarak devam eden İŞKUR’un 
destek ve programlarından yararlanmak üzere 
herkese çağrıda bulunuyor, hayırlı çalışmalar 
ve bol kazançlar diliyorum.
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gökhan sözen

Geçmişten günümüze ticaretin heyecanlı bir şekilde akıp gittiği Safranbolu günümüzde önemli bir dönüm 
noktası ile karşı karşıyadır. Peki nedir bu dönüm noktası? Hızlı yapılaşma ve artan nüfus şeklinde özetleyebiliriz. 
Safranbolu’nun bu artan ihtiyaçları nasıl ve hangi yöntemler doğrultusunda karşılayacağı ciddi bir konudur. İşte 
Safranbolu için asıl sınav burada başlıyor. Altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi, trafik sorunlarının çözülmesi ve 
alternatif yolların tasarlanması gibi temel sorunların büyüyen Safranbolu çerçevesinde ele alınması ve makul bir 
çözüme kavuşturulması ciddi bir sınav olarak Safranbolu’nun karşısında durmaktadır.

Bunlara ek olarak, her ne kadar hizmet kalitesinde gözle 
görülür gelişmeler yaşansa da yine de bunların Safranbolu 
gibi marka bir şehrin standardında olduğu söylenemez. 
Bu gibi sorunların çözüme kavuşturulması noktasında her 
birimiz gayretkeş davranmak mecburiyetindeyiz. Sayısal 
veya rakamsal hesaplar belki Safranbolu’da gelir artışına 
neden olabilir ancak refah koşullarını aşağı da çekebilir. 
Örneğin kontrolsüz ve hesapsız yapılaşma Safranbolu’nun 
servetsel değerini artırabilir ama ekolojik dengesini de altüst 
edip, kenti nefessiz bırakabilir. Ya da turist sayısının altyapı 
olanaklarıyla uygunsuz artışı şehri tekerleğin dönmediği bir 
trafik sorununa mahkûm edebilir. Bu sorunların çoğaltılması 
elbette mümkündür. Fakat dikkat çekmek istediğimiz husus, 
dikey ve yatay şehirleşme arasında Safranbolu’nun kayda 
değer bir sınavdan geçtiğidir.

Önemli bir diğer husus ise, Safranbolu’nun çevresel koşullarının iyileştirilmesi bağlamında su kaynaklarının 
korunmasıdır. Nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme ile beraber çevrenin bilinçsiz tüketimi Safranbolu’nun 
doğal dokusunu tehdit eden bir durum olarak görülmektedir. Bilhassa kanyon içi suların ve Araç Çayı’nın ıslahı 
ve korunması önem arz etmektedir. Çevresel atıklar nedeniyle kirletilen su kaynakları doğal olarak kentin sağlık 
koşulları başta olmak üzere birçok sahayı olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir.

Sonuç olarak, söz konusu bu siyaset üstü ve siyaseti aşkın konuların sağlıklı bir şekilde ele alınması ve iyi bir 
planlama süzgecinden geçirilmesi gerekmektedir. İlerleyen zaman içerisinde yüzleşilmesi muhtemel bu 
sorunlara şimdiden kafa yormak ve olası çözüm yolları konusunda işbirliği ve istişare toplantıları düzenlemek, 
üniversitenin bilimsel kapasitesinden istifade etmek önemli bir başlangıç sayılabilir.

Safranbolu’ya hak ettiği değeri teslim etmek temennisiyle, herkese saygılarımı sunuyorum.

Yrd. Doç. Dr. İsmail ŞAHİN 
TOBB Akademik Danışman

SaFraNbolU’yU UzUN SolUKlU 
düşüNmeK 
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“FarKıNıN FarKıNdayız.”  
Büyük Market ve Zincir Marketler Artık  
Yöresel Ürün Satmak Zorunda.

Ülkemiz coğrafi işaretler yönünden 
oldukça zengindir. Coğrafi işaretin tanımına 
baktığımız zaman ise  belirgin bir niteliği, 
ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin 
bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke 
ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler 
kapsamında yer almasıdır.

Ülkemizde coğrafi işaretler Menşe, Mahreç 
ve Geleneksel Ürün olmak üzere üç ayrı 
grupta koruması sağlanabilmektedir. Menşe 

işaretli tescil talepli başvurular için; ürünün 
üretim- işleme ve hazırlama süreçlerinin 
tanımlanmış coğrafi alanda gerçekleşmesi 
gerekmektedir. Menşe işaretli coğrafi 
işaretlere Safranbolu safranı, Giresun 
tombul fındığı, Malatya kayısısı, Afyon 
kaymağını … örnek olarak verebilmemiz 
mümkündür.  Mahreç işaretli tescil talepli 
başvurularda ise ürünün, üretim- işleme 
veya hazırlama aşamalarından en az birinin 
tanımlanmış coğrafi alanda gerçekleşmesi 

w w w . s a f r a n b o l u t s o . o r g . t r

UZMAN GÖZÜYLE

Huriye KAYABAŞI ÖZENER 
Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı 
Uluslararası Coğrafi İşaretler Araştırma 
Üyesi (OrıGIn)

gerekmektedir. Mahreç işaretli coğrafi 
işaretlere Safranbolu lokumu, Beypazarı 
kurusu, Antakya künefesi, Bafra pidesi….. 
örnek olarak verebilir. Geleneksel ürün 
tescil talepli başvurular için ; Menşe adı 
veya mahreç işareti  kapsamına girmeyen 
ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için 
geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle 
kullanıldığı  kanıtlanan aynı zamanda 
geleneksel üretim veya işleme  yönteminin 
geleneksel bileşimlerden kaynaklanan ve 

geleneksel hammadde veya malzemeden 
üretilmiş olması gerekmektedir. Geleneksel 
ürün işaretlerine Çullu börek, Hamsili 
ekmek, Laz böreğini örnek olarak 
verebilmek mümkündür. 

Ülkemizde coğrafi işaret başvuru 
sahiplerine bakıldığında Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile Borsaların çoğunlukta olduğu 
görülmekte olup onları takip eden 
sıralamada belediyelerin,  valiliklerin ve 
derneklerin sırayı aldığı saptanmaktadır.

Türk  Patent ve Marka Kurumu nezdinde 
ve 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe 
giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 
kapsamında koruma altına alınmamış 
coğrafi işaretlerimiz  ve geleneksel 
ürünlerimiz bulunmaktadır. Zira verilere 
göre ülkemizde coğrafi işaret tescili ile 
korumaya alabilecek üç  binin üzerinde 
üründen söz edilmektedir. Söz konusu 
bu ürün potansiyelinden şu ana kadar 
tescil edilmiş 209 adet ve tescil müracaatı 
yapılmış ancak sonuçlanmamış 373 adet 
coğrafi işaretimiz bulunmaktadır.

Avrupa Birliği’nde (AB) tescil edilebilecek 
nitelikte birçok yöresel ürün yani coğrafi 
işareti bulunan ülkemiz, girişimde 
bulunulup gerekli işlemlerin yapılmaması 
nedeniyle bu alanda birçok ülkenin 
gerisinde kalmaktadır.

Coğrafi işaretlerin tescil yoluyla korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek nesillere 
aktarılması gerekmektedir. Bu bakımdan 
coğrafi işaretleme yapmak çok önemli olup, 
üreticileri ve tüketicileri haksız rekabete 
karşı koruyan önemli bir araçtır.

Coğrafi işaretlerin Türk Patent ‘ten tescili 
aldıktan sonra hazırlanacak dosyayla AB 
Komisyonu’na başvurusu yapılabilmektedir.  
Ülkemizin ve milli değerlerimizin tanıtılması 
ve ürünlerimizin pazarlanması alanında 
önemli bir adım da AB Komisyonu’nda 
yapılan başvurulardır. Söz konusu 
başvurular hem iktisadi hayatta hem de 
sosyal hayatta belli bir hareketliliği ve 
ürünlere sahiplenmeyi sağlamaktadır. Aynı 
zamanda bilinçlenmenin oluşturulması ve 
farkındalık yaratılarak bölgesel kalkınmayı 
sağlaması adına ve üreticilerimizin refah 
seviyesinin artmasında bu başvurular, umut 
verici önemli bir adımdır. Bu bağlamda 
ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara önemli 
görev düşmektedir.  

Ülkemizde coğrafi işaret tescili yapılmış 
209 üründen şu ana kadar Antep baklavası, 
Aydın inciri, Aydın kestanesi, Afyon 
sucuğu ve Afyon pastırması, Malatya 
kayısısı, İnegöl köftesi , Bayramiç beyazı, 
Taşköprü sarımsağı, Kayseri pastırması, 
Kayseri sucuğu, Kayseri mantısı, ile Antep 
fıstığı olmak üzere 13 ürünümüz için 
AB Komisyonu’na başvurusu yapılmış 
bulunmaktadır. Yapılan bu başvurulardan 
“Antep baklavası”, “Aydın inciri’ ve “Malatya 
kayısısı” nın  AB Komisyonu’nda tescilleri 
yapılmış olup  diğer başvuruların tescili için 
inceleme süreçleri devam etmektedir. 

Yapılan bu başvurular yeterli olmayıp 
diğer coğrafi işaret tescili bulunan 
ürünler için de AB Komisyonu’na tescil 
girişimlerinin yapılması ülkemiz adına 
önem arz etmektedir. Sınır komşumuz olan 
Yunanistan’ın 101 tane AB’ de tescilli ürünü 
bulunmaktadır. Kıbrıs’ın bu statüde 2 ürünü 
bulunur iken Avrupa’ya göz attığımızda 

Görülen o ki  “Bir mirası 
ve tarihi kültürü gelecek 
nesillere ulaştırmak için 

coğrafi işaretlerimize hep 
birlikte sahip çıkmamız” 

gerekmektedir.

”

”
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Fransa’nın 226, İtalya’nın 280 tane AB tescilli 
ürününün bulunduğunu görülmektedir.  
Tüm bunların yanında bizim yalnızca tescil 
edilen üç coğrafi işaretimiz dahil olmak 
üzere 13 ürünümüzün de AB Komisyonuna 
tescili için başvurusu yapılması yeterli 
değildir.  Coğrafi işaretlerimizin farklı 
ülkelerde taklitlerinin yapılmasının kısacası 
haksız rekabetin önüne biran önce 
geçebilmek adına başvuru sayılarımızın 
artırılması büyük önem arz etmektedir. 

Hatta bunun en güzel çözüm süreci de 
Türkiye’nin Lizbon Antlaşması’na taraf 
olması ile birlikte ikili antlaşmaların yolu 
açılacak olup, Avrupa Birliği’nin “Coğrafi 

UZMAN GÖZÜYLE İşaretler Hakkındaki İşleyişi” açısından yasal 
bir dayanak elde edecek olan ülkemizin 
tespit edeceği ülke ile ve tespit edeceği 
coğrafi işaretler için gerekli protokolün 
yapılması sağlanmalıdır.  Netice itibari ile 
Lizbon Antlaşması AB’de uygulanan bir karar 
alma prosedürü olup ikili antlaşmalarda 
güçlendirilmiş işbirliği açısından önemlidir.

Diğer bir husus ise başvuru sahipleri 
tarafından yapılan girişim ile birlikte 
coğrafi işaretlerimizin Türk Patent ve 
Marka Kurumu tarafından ülkemizde tescili 
yapıldıktan sonra uluslararası platformlara 
taşınabilmesi için yarar sağlayacak ve 
dayanışma yaratacak olan Uluslararası 
Coğrafi işaretler Araştırma Ağı (OrıGIn)’na  
üye olmalarıdır. Söz konusu araştırma 
ağı 2003 yılında Cenevre’de kurulmuş 

olup ağın menşe 40 ülkeden ve diğer 
coğrafi işaret ile ilgili kurumları ile birlikte 
400 üyesi bulunmakta ve hedef olarak 
Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
coğrafi işaretlerin üretici, topluluklar 
arasında sürdürülebilirliği ile kalkınmasını 
amaçlamaktadır.

Ülkemizde OriGIn e ( Uluslararası Coğrafi 
İşaretler Ağı Örgütü ) üye olan özel ve tüzel 
kişiler ise ; Erzincan Ticaret Odası,  İzmir 
Ticaret Borsası,  Aydın Ticaret Borsası, 
Erzurum Ticaret Borsası, Malatya Ticaret 
ve Sanayi Odası, Yücita, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Özener Patent, 
Geleneksel Alkollü İçki Üreticileri Derneği 
(GİSDER) , Alaşehir Ticaret Borsası, Antakya 
Ticaret ve Sanayi Odası, Edremit Ticaret 
Odası olmak üzere 12 üyesi bulunmaktadır. 
www.origin-gi.com adresinden gerekli 
bilgilere ulaşılması mümkündür. 

Aynı zamanda ağın içerisinde İspanya, İtalya, 
Colombia, Meksika, Kanada, Belçika, ABD 
ve hemen arkasından Türkiye, Taylan ve 
Almanya olmak üzere on ülkeden on seçkin 
hukuk firmalarının üyeliği bulunmaktadır. 
Ülkemiz nezdinde ise ilk hukuk firması 
olarak 31.03.2016 tarihinde ÖZENER 
PATENT’in üyeliği gerçekleşmiştir. Buradaki 
amaç ise uluslararası platformlarda coğrafi 
işaretlerin haksız rekabet ile karşı karşıya 
kalmaları durumunda müdahil olabilmek ile 
birlikte söz konusu haksız rekabetin önüne 
geçebilmektir.

10.01.2017 tarih ve 29944 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 49. 
Maddesine istinaden,” Coğrafi İşaret Tescil 
Belgesi” alan kurumların her yıl coğrafi 
işaretin tescil belgesinde olan şartnamesi 
kapsamında denetiminin yapılması zorunlu 
hale getirilmiştir. Tescilli coğrafi işaretlerin 
kanun kapsamında denetim raporları 10 
Ocak 2018 tarihine kadar Türk Patent ve 
Marka Kurumu’na sunulması zorunludur. 
Denetimi gerçekleştirilen coğrafi işaretlerin, 
tescil ettiren tarafından üretici sayıları ile 
birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu’na her 
yıl rapor halinde sunması gerekmektedir. 
Şayet söz konusu denetim raporunun 
sunulmaması durumunda ise tescil ettirenin 
değişmesi ve hatta coğrafi işaret hakkının 
sona ermesi dahi mümkündür.

Ülkemizde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet 
Kanunu Kapsamında ilk denetim, koruması 

22.05.2006 tarihinde sağlanan  “Safranbolu 
lokumu” ile 21.05.2009 tarihinde koruması 
sağlanan  “Safranbolu safranı” ibareli 
coğrafi işaretlerimizin 19-20-21 Temmuz 
2017 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 

Bu denetimlerin tescil sahipleri açısından 
bir ilk olması diğer tescil edilmiş coğrafi 
işaretlerimizin, denetimleri için de örnek 
teşkil etmektedir. Denetimde asıl hedef 
tescil belgesindeki şartnameye uygun 
olarak üretim yapan gerçek üreticilerin 
korunması, coğrafi işaretin gerçek 
değerinde satışa sunulması, buna bağlı 

olarak coğrafi işaretlerin marka değerinin 
saptanması, bilinçli tüketici profilinin 
oluşturulması, orijinalinden uzak olan 
ancak coğrafi işaretin ismini kullanan ve 
gerçek olmayan üreticiler ile mücadele 
edilerek bir mirasın ve tarihi kültürün 
gelecek nesillere güvenli bir şekilde 
aktarılmasıdır. Diğer önemli bir husus 
ise coğrafi işaretlere hak ettiği değeri 
verebilmektir. 

6585 Sayılı “Perakende Ticareti 
Düzenleyen Kanun” dahilinde de büyük 
marketler ve market zincirlerinin, satış 

alanlarının en az yüzde birlik bölümünün 
yöresel ürünlere ayrılması şartı 
konulmuştur. Bu bağlamda büyük market ve 
zincir marketlerin satış alanlarında yöresel 
ürünlerin satışa sunulması sağlanmaktadır.  
Düzenlemeye uymayan işletmelere ise 
idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. 

Görülen o ki  “BİR MİRASI VE TARİHİ KÜLTÜRÜ 
GELECEK NESİLLERE ULAŞTIRMAK İÇİN 
COĞRAFİ İŞARETLERİMİZE HEP BİRLİKTE 
SAHİP ÇIKMAMIZ” gerekmektedir.
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özbeKİStaN aNKara 
büyüKelÇİSİ 
Kadyrov’daN odamıza 
zİyaret 
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadyrov, Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı 
Uchkun h.Khusanov ve Müsteşar Shukhratjon M.Yigitaliev odamızı ziyaret 
etti. 12 yıldır Türkiye’nin ekmeğini yediğini ve Türkiye’de olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükelçi Kadyrov, “Türkiye benim ikinci 
vatanım gibi. Özbekistan’ın kapıları Türk kardeşlerimiz için her zaman açık 
olacaktır. Allaha çok şükür yıllardır Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişki 
çok iyi seviyede. İki ülke  arasında hiçbir zaman problem olmadı, gelecekte 
de olmaz. Türkiye bizler için kardeş ülkedir. 1991 yılında bağımsızlığımızı 
ilan ettiğimizde bize ilk elini uzatan Türkiye halkıydı. Ben çok iyi hatırlıyorum 
bir haftalık buğdayımız kalmıştı, Türkiye bir milyon ton buğday yardımı 
gönderdi. Özbekistan halkı hiçbir zaman bu iyilikleri unutmaz. Ben 
inanıyorum ki işbirliğimiz devam edecek. Bizler Türk işadamlarını, Türk 
kardeşlerimizi Özbekistan’da bekliyoruz. Türk iş adamları tecrübeli ve 
dünya piyasasını bilen insanlar, bu anlamda Türkiye’nin desteği bizler için 
çok önemli. Türk dostlarımızı Özbekistan’a bekliyoruz.” dedi.

hABER
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Sadİ yaver atamaN’ıN KalemİNdeN 
meşhUr yemeKlerİmİz

1433’te memleketimizde bulunmuş olan bir 
Fransız gezgin, şöyle söylemiştir:

“Türkler yorgunluk nedir bilmezler, zahmetli 
ve meşakkatli bir hayata katlanırlar. Fakat 
şen ve coşkun insanlardır. Dillerinden şarkı 
ve türkü gitmez, bu yüzdendir ki daima güler 
yüzlü ve temiz yürekli insanlardır.

Çok defa gördüm yemek yerken yanlarından 
fakir bir kimse geçse onu derhal yemeğe 
çağırırlar. Biz ise bunu asla yapmayız.”

Türk sofrasının zenginliğini ve cömertliğini 
göstermesi bakımından, Safranbolu’yu 

Safranbolu’da, özellikle Ramazan aylarında, bayram günlerinde ve düğünlerde kurulan yemek sofraları, Allah’ın 
verdiği türlü nimete karşı şükran borcu olarak, bolluk ve bereket ifade eden bir anlayış ve inanç içinde hazırlanır. 
Mümkün olduğu kadar cömertçe hazırlanan  ve zengin olmasına önem verilen bu sofralar, hiçbir zaman davetsiz 
ve misafirsiz kalmaz.  Bu Türk’e mahsus bir haslettir.

örnek göstermek ve bu sofralardaki 
yemek listesini, bolluk ifade eden esprili bir 
yakıştırma ile sırlamak mümkündür.

• Akıtma (Bir çeşit tava gözlemesi) 
• Araç çayı gibi zerde  
• Bandırma (Besili kaz yağı ile yapılan bir 
çeşit bazlama) 
•  Boğaç Çorbası (Bir çeşit yoğurtlu çorba) 
•  Bükme (Kıymalı, yumurtalı, peynirli, 
pastırmalı çeşitleri yapılan fırın pidesi) 
•  Bütün et (Büyük lokmalar halinde fırında 
pişirilmiş düğün eti) 
•  Cümcük makarna ( Çimdiklenerek 
papyona benzetilen bol sarımsaklı yoğurtlu 

araştırmaCı - yazar
AYTEKİN KUŞ
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NOSTALJİ Aytekin KUŞ bir çeşit makarna) 
•  Cinci Hoca helmesi (Bilindiği gibi Cinci 
Hoca Safranboluludur. Yemek bir çeşit 
helvadır. 
•  Cingan paklavası (Sac ekmeğinden 
yapılan bir çeşit cevizli tatlı) 
•  Cizleme (Sac üzerinde ve tavada 
kızartılarak yapılan bir çeşit gözleme) 
•  Cövüzlü bekmez (Genellikle gün 
pekmezi güneşte kıvamlandandırılmış 
pekmez. Cevizin karıştırılması ile yapılır. 
•  Cövüzlü çörek (İçi bol cevizli çörek) 
•  Cövüzlü sucuk (İçi cevizle doldurulmuş 
pekmezden yapılan bir çeşit sucuk) 
•  Dam daşı gibi haluşka (Bedevra denilen 
ve eskiden damlara kiremit yerine, tahtalar 
rüzgârdan uçmasın diye üzerlerine konulan 
taşlar. Haluşka (Bir çeşit yağlı hamur tatlısı) 
•  Dana gözü (Danagözü denilen iri salkımlı 
üzümden yapılmış tatlı) 
•  Del’oğlan saruğu (Bir çeşit yufka tatlısı) 
•  Eritme yağda (Lor yada peynirle yapılan 
bir çeşit tatlı) 
•  Erük suyu (Kaynatılarak çıkarılan erik 
suyu. Genellikle şerbeti yapılır. 
•  Eşili kelle (Baş etinden yapılmış yemek) 
•  Etli dürgü (Yaprak dolması) 
•  Gara erük bestili (Yerli unla yapılan ve 
küçük kareler halinde kesilen bir çeşit 
makarna) 
•  Gaygana (Yumurtanın sarısı ile yapılan bir 
çeşit tatlı) 
•  Gız saçı gibi kadayıf (Tel kadayıf) 
•  Gonarı purasası (Gonarı=Konarı, sebze 
yetiştiriciliği ile meşhur bir yer adı) 
•  Göbü (Kıymalısı, peynirlisi, cevizlisi, 
ıspanaklısı yapılan bir çeşit tava böreği) 
•  Göztepe gibi pilav (Safranbolu’da, şehrin 
kuzey yanına düşen bir höyük adı, bir 
gözetleme tepesinin adı. Bu tepenin adına 
izafetle “Göztepe gibi pilav”, “Araç çayı 
gibi zerde”, “Damtaşı gibi haluşka” tabirleri 
ünlüdür. Bu tabirler , pilavın tepe gibi 
yığılışından, zerdenin bol ve geniş kaplarda 
olmasından, haluşkanın ise, damları örten 
bedavra tahtalarına baskı olarak kullanılan 
taşlara benzetilmesinden kinayedir. 
•  Hokra gibi galle, Erük gallesi (Sığır cinsi 
hayvanların eti ile derisi arasına yerleşen bir 
çeşit parazit kurttur. “Galle”, siyah erikten 
yapılan bir yemek olduğu için, bu yemek 
ona benzetilmiştir. 
•  Höşmerim (Kavrularak yapılan, bol tatlılı 
un helvası) 
•  İrmik Helvası (İrmikle yapılan ve 
genellikle ölenin ardından yapılması adet 
olan içi fıstıklı helva) 
•  Maniye sarması (Domates sarması)

•  Mantı (İçi kıymalı hamur yemeği) 
•  Mıklama (Bir çeşit bol soğanlı, kıymalı 
yumurtalı yemek) 
•  Misir Çöreği ( Mısır unundan yapılan bir 
çeşit çörek) 
•  Miyana  çorbası (Bir çeşit un çorbası) 
•  Oturtma (Bir çeşit yeşillikli et yemeği) 
•  Ördek mancası ( Bol soğanlı besili ördek 
yemeği) 
•  Perohi (İçine torba yoğurdu konularak 
muska halinde şekil verilen bir çeşit hamur 
yemeği) 
•  Pirinçli makarna (İçine pirinç katılmış 
makarna) 
•  Pürçüklü (Havuçtan yapılan bir çeşit tatlı) 
•  Saçaklı (Yumurtadan yapılan bir çeşit 
tatlı), 
•  Sini çöreği (Bol soğanlı kıymalı tepsi 
böreği) 
•  Soğanlı yahni (Bol soğanlı ve kıymalı et 
yemeği) 
•  Su böreği 
•  Su muhallebisi (Bol cevizli ve sulu bir 
çeşit muhallebi) 
•  Sultani Bamye 
•  Sündürme (Genellikle köylerde, 
karalahanadan yapılan bir çeşit yemek) 
•  Şebit (Genellikle köylerde yapılan bir 
çeşit sac üstü gözlemesi)  
•  Tarhana Çorbası (Safranbolu’ya has nefis 
bir lezzeti bulunan meşhur çorba) 
•  Tavşut (Elma ve armut kurusu, hoşaflık) 
•  Uzun pakla (Taze fasulyeden yapılan 
haşlama yemek), 
•  Üryani hoşafı (Çankırı erüğü denilen erik 
kurusu ile yapılan hoşaf) 
•  Yağlı ekmek (Sac üzerinden yufka 
halinde pişirilen ve bol yağ ile yağlanan bir 
çeşit gözleme) 
•  Yalancı dolma (Asma yaprağı ve lahana 
ile yapılan zeytin yağlı dolma) 
•  Yaprak sarması (Asma yaprağı ve lahana 
ile yapılır etli dolma) 
•  Yayım (Cevizlisi ve kıymalısı (sulu yayım) 
yapılan bir çeşit erişte) 
•  Yoğurtlu bükme (Sac üzerinde içi 
yoğurtlu yufka ekmeği)

Bütün bu yemeklerin bugün pek çoğu 
yapılmamaktadır. Yemek folklorumuzun bir 
konusu olarak hatıralarda yaşatılmaktadır.

KayNaK    
Sadi Yaver ATAMAN, Eski Safranbolu Hayatı 
GeNİşletereK yayıNa hazırlayaN 
Süleyman ŞENEL, İstanbul, Eylül ,2004
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tarİhİ KeNtİmİzde 
ahİlİK GeleNeğİ 
devam edİyor 
Safranbolu Tarihi Çarşı Pazar Yeri’nde gerçekleşen Ahilik Haftası Kutlamaları’na 
Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kayamakamı/Belediye 
Başkanı V. Fatih Ürkmezer, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Daire Müdürleri 
ve vatandaşlar katıldı. Odamız adına kutlamalara Meclis Başkanımız Ahmet 
Şahin ve Yönetim Kurulu Başkanı Y. Koray Erikçi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’yla başlayan kutlamalar daha sonra günün anlam ve önemini belirten 
konuşmalarla devam etti. Demir, cam, semer, bakır işleme ve yemeni ustaları 
kurulan tezgahlarda sanatlarını icra etti. Vali Yardımcısı Barbaros Baran, 
beraberindekilerle ürünleri incelerken demir dövdü. Elektrik ve elektronik 
ustası Şahin Yardibi, ustalığa geçen Murat Yalçın’a şedini kuşatarak ustalığa 
terfi ettiğini ilan etti. Yılın Ahisi seçilen Şahin Yardibi’ne ve kaybolmaya yüz 
tutmuş mesleklerin son temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.

hABER



Safranbolu TSO - 46 Safranbolu TSO - 47

SaFraNbolU tUrİzmİNde arKeoloJİ

M.Ö. II bin yılından itibaren varlığını Hitit yazılı 
kaynaklarında gördüğümüz ve Anadolu 
arkeolojisi açısından son derece önemli 
olan Safranbolu ve civarında karşımıza çıkan 
taşınmaz kültür varlıkları, bölgeyi gezen 
yerli yabancı bütün ziyaretçiler üzerinde 
mistik bir hava yaratmaktadır. Henüz gün 
yüzüne çıkmamış olan ve gün ışığına çıkmış 
değerleri de düşündüğümüzde adeta bir 
açık hava müzesi olan Safranbolu kent 
merkezi ve kırsalı, bilim dünyası açısından 
merakla izlenmekte ve turizm açısından da 
ziyaretçilerini sabırsızlıkla beklemektedir. 
Sahip olduğu değerler arasında kaya 
mezarları ve kiliseler önemli bir yer teşkil 
etmektedir. Özellikle Safranbolu merkezdeki 
Aziz Stephanos adına inşa edilmiş olan 
manastır ki bugün cami olarak restore 
edilmiş ve ibadete açılmış olan yapı, turizm 
açısından oldukça değerlidir. Zira Bizans 
kraliçesi Evadokia tarafından yaptırılışı ve 

hikayesi ile etkileyici bir varoluşa sahiptir. 
Bizans kraliçesi Evadokia’nın bacaklarında 
çıkmış olan yaralar kendisini oldukça 
rahatsız etmekte iken bir gece rüyasında, 
Hristiyanlığı seçtiği için taşlanarak 
öldürülen ve Hristiyanlığın ilk şehidi olan 
Aziz Stephanos’u görür. Rüyasında Aziz 
Stephanos Safranbolu’da çıkan bir suyun 
kendisini iyi edeceğini ve dertlerinden 
kurtaracağını söylemektedir. Bunun üzerine 
Evadokia bugünkü cami yapısının olduğu 
yere gelir. Çünkü burada bir su kaynağı 
vardır ve çıkan bu su ile yıkanır. Kısa bir 
süre sonra yaraları iyi olmaya başlar. Bunun 
üzerine iyileştikten sonra kraliçe, Kudüs 
şehrine gider ve orada Aziz Stephanos’un 
mezarından geriye kalan kemiklerini 
çıkarttırır ki onun bacak kemiği olduğunu 
tarihe not düşecektir. Beraberinde bu kemik 
parçaları ile tekrar kendisini iyileştiren yere 
yani Safranbolu’ya gelir. Burada işte söz 
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ARKEOLOJİ Uğur YANAR  / Arkeolog

arKeoloG
UĞUR YANAR

konusu olan bu yapıyı yani kiliseyi  inşa 
ettirir ve kilisenin adını da Aziz Stephanos’a 
atfeder. Aziz Stephanos’un kemiklerini de 
kilisenin içine gömdürür. Kendisini iyileştiren 
suyun olduğu yer bir ayazmadır ki ayazma, 
kutsal kabul edilen su kaymaklarına verilen 
genel bir isimdir; burayı yeniden düzenlettirir. 
Bugün bu ayazmanın olduğu yerde caminin 
minaresi durmaktaysa da su çıkmaya 
devam etmektedir. Kraliçeyi iyileştiren 
bu su kaynağı yüzlerce yıl vücutlarında 
çıkan yaralara şifa aramak için gelenler 
tarafından kullanılmıştır. Günümüzde 
ise artık unutulmaya başlamış olan bu 
ziyaretlerin tekrar hatırlatılmasının yerli ve 
yabancı turistler için faydalı olacağından 
şüphe yoktur. Yüzlerce yıl süren bu gelenek 
cüzzam hastalarının da şifa yeri olmuştur. 
Sadece ayazmanın olduğu yerde değil 
Safranbolu’nun pek çok yerinde çıkan doğal 
su kaynakları da şifa arayanlar tarafından 
kullanılmakta ve yerli halk tarafından hala 
egzema ve sedef hastası olanlara tedavi için 
önerilmektedir.

Safranbolu kırsalında karşılaştığımız kaya 
mezarları arasında kral mezarları gibi 
yapılar, bıraktıkları görsel etki ile bir gezi 
parkuru şeklinde turizme kazandırılıp; hem 
taşınmaz kültür varlıklarının korunması hem 
de yaşatılması anlamında oldukça önemli 
olmaktadır. Zira kendi kaderine terk edilen bu 
değerli eserler maalesef korunamamaktadır. 
tahribata açık olduklarından, varlıklarını 
binlerce yıl sürdürmüş olan bu eserler her 
geçen gün yok olmaktadır.

Koruma bilincinin kazandırılması ve 
yaşatılması ayrı bir önem kazanmaktadır. 
Hitit varlığından Hristiyan varlığına kadar 
değerli geçmişi ile yerli ve yabancı turizme 
kucak açmış bekleyen Safranbolu’nun 
tanıtımına ve turizmine katkı sağlatacak 
arkeolojik çalışmalar desteklenmelidir.    

Zengin bir geçmişe sahip olan bu kent ne 
yazık ki hala bir arkeoloji müzesine sahip 
olmasa da, ziyaretçilerini doğal ortamında 
kucaklamaya hazır taşınmaz kültür varlıkları 
ile oldukça cömerttir. Kentte kurulması 
oldukça gerekli olan bir arkeopark ile turizme 
farklı bir yerden kucak açacaktır. Bu kent 

günü birlik gezilemeyecek kadar zengindir. 
Bundan dolayı ki kentin içinde bulunan 
Büyük Göztepe Tümülüsü’nün olduğu yerde 
yaz aylarında turistlere eğlenceli bir arkeoloji 
deneyimi yaşatacak olan bir arkeopark kış 
aylarında da öğrenciler ve kış turizmi için 
gelen ziyaretçileri eğlendirerek arkeolojinin 
içinde Safranbolu’yu tanıtacaktır. Bütün 
dünyada müzeler artık gezilen ve eserlerin 
sergilendiği yerler olarak değil, yaşayarak   
öğrenilen  mekanlara  dönüşürken, 
Safranbolu gibi zengin bir geçmişe sahip 
kentlerin bunun dışında düşünülmesi olası 
gözükmemektedir.Az
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Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Özel Hatem Okulları arasında Eğitim İş 
Birliği Protokolü imzalandı. Safranbolu 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar 
ile Özel Hatem Okulu Müdür Yardımcısı 
Fatma Ergin’in imzaladığı protokol hakkında 
bilgiler veren Başkan Acar “Üyelerimizin 
çeşitli alandaki ihtiyaçlarını karşılamalarında 
onlara destek olmak için çeşitli protokoller 
imzalıyoruz. Karabük Özel Hatem Okulları 
ile Eğitim İş birliği protokolü imzalamış 
bulunmaktayız. Öncelikle bu işbirliğinin 
iki kurum ve protokolden faydalanacak 
üyelerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. İmzalanan protokol kapsamında 
Odamız üyelerinin birinci derece yakınları 
ve referans oldukları öğrencilerin eğitim 
ücretinden çeşitli oranlarda indirim 
uygulanacaktır” dedi. Özel Hatem Okulları 
Müdür Yardımcısı Fatma Ergin “ Özel Hatem 
Okulları’nın Türkiye’de eğitime yön verecek 
bir eğitim markası haline dönüştürme süreci, 

2007 yılında başladı. Türkiye’de 99 Özel 
Hatem Okulu açma hedefi olan kurumumuz 
şu an Türkiye’de 53 okulu ile hizmet 
vermektedir. Karabük Özel Hatem Okulu 
2015-2016 yılında Safranbolu’da eğitim 
hayatına merhaba dedi. Safranbolu Ticaret 
ve Sanayi Odası gibi bölgenin önde gelen 

SaFraNbolU tSo İle özel hatem oKUlları 
araSıNda protoKol İmzalaNdı 
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kurumuyla protokol imzalamak bizi ayrıca 
mutlu etti. Düşünme, algılama ve sorun 
çözme becerileri gelişmiş, edindiği bilgiyi 
hayatın içinde kullanmayı becerebilen, 
bilimin ve teknolojinin üretimine ve 
kullanımına uyumlu, öz güveni yüksek, 
toplumsal ve evrensel değerlere sahip, 
Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, 
geleceğin liderini yetiştirmek misyonu 
olan okulumuzun Safranbolu Ticaret ve 
Sanayi Odası üyelerinin çocuklarına kaliteli 
eğitim verecek olmasından kimse şüphe 
duymasın” dedi.
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twitter.com/safranbolutso
www.facebook.com/safranbolutso

instagram/safranbolutso


