
BARTIN TOPLANTISI 
Bartın Valiliği ( 7 Mayıs 2010 ) 

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülen, Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik projeksiyonların 

yapıldığı TSV2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Bartın Toplantısı TASAM ve Bartın Valiliği iş birliği ile 07 

Mayıs 2010 Cuma günü Bartın’da gerçekleştirildi. 

 

 
 

2023 yılında ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve 

kamuoyuna yönelik uygulanan çok boyutlu, stratejik, özel eğitim ve etkileşim projesi olan TSV2023, Bartın 

Valisi İsa Küçük’ün ev sahipliğinde Bartın Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda 10.30-18.30 saatleri 

arasında gerçekleştirildi. Toplantının TASAM Başkanı Süleyman SENSOY Başkanlığındaki birinci 

oturumunda Uluslararası İlişkiler ve yurt dışında olması nedeniyle oturuma katılamayan (E) Büyükelçi 

Ümit Pamir’in yerine Uluslararası Güvenlik konusu; TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat 

BİLHAN, Ekonomi başlığı ise Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu tarafından sunuldu. Öğleden sonra TASAM Başkan 



Yardımcısı E.Büyükelçi Murat BİLHAN Başkanlığında gerçekleşen 2. Oturum’da ise İç Siyaset konusunu 

TASAM Yönetim Kurulu Üyesi ve TASAM Yayınları Direktörü İhsan TOY, Eğitim, Bilim ve Teknoloji başlığını 

Dr. Necmi DAYDAY sunarken Kültür konusu ise Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ tarafından anlatıldı. 

 

 

Toplantı, Bartın Valisi İsa Küçük, Bartın Belediye Başkanı Cemal AKIN, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Ramazan Kaplan, İl Emniyet Müdürü Burhan Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan 

Hüseyin Uzun, Defterdar Saim Çırıka, İl Müftüsü İsmail Bayrak, Tarım İl Müdürü Yusuf Alagöz, Bayındırlık 

ve İskan İl Müdürü Vedat Durna, Kadastro Müdürü Sebahattin Tezcan, Milli Eğitim İl Müdürü Hacı Ali 

Yeşilyurt, Kumluca Belediye Başkanı Metin Çetin, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, AK Parti 

Merkez İlçe Başkanı Ünal Çil, MHP İl Başkanı Sezai Bilgin CHP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gümüş, 

öğretim üyeleri, öğrenciler,  basın mensupları ve Bartın İlinin ileri gelen iş adamlarının katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

 

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesinin Bartın İli Çalıştayı’nda açılış konuşmasını TASAM Başkanı 

Süleyman Şensoy ve Bartın Valisi İsa Küçük yaptı. 

 



 
 

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmasına “Valimizin şahsında 

gösterilen yüksek misafirperverlik için hem şahsım hem heyetimiz adına çok teşekkür ediyorum. Projeyi 

manevî himayelerine alan devletimizin en yüce makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamının göstermiş 

olduğu teveccühten dolayı da Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’e şükranlarımızı arz ediyoruz” 

diyerek başladı. 

 

TASAM hakkında bilgi veren Şensoy; TASAM’ın Asya, Afrika, Latin Amerika, ve Avrupa olmak üzere dünya 

siyasetinde etkin olan 4 kıtada, faaliyet göstermeye çalıştığını, çalışmalarını alt bölgeler ve büyük ülkeler 

bazına indirgeyerek,  ayrıca kimlik temelinde Türk Dünyası ve İslam Ülkeleri ile ilgili çalışmalar da yapıp 

bütün bu 6 alandan beslenen birikimlerini de ülke içinde Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi 

çerçevesinde paylaşmaya çalışan bir düşünce kuruluşu olduğunu söyledi.  

 

Proje’nin 3 yıldır devam ettiğini ve projenin Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik, İç siyaset, 

Ekonomi, Eğitim bilim ve Teknoloji ve Kültür olarak belirlenen 6 parametre üzerinde şekillendiğini dile 

getiren Şensoy “Bu proje 3 yıldır devam ediyor ve 6 parametre üzerinde şekilleniyor. Bu proje 



cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 yılını milat kabul ediyor ve Türkiye’nin ve dünyanın nasıl 

şekillendiğini görmeye çalışıyor. Bunu yaparken de halkın yanı sıra bilim adamlarıyla birlikte onların fikir 

ve düşüncelerini de alarak ortak akılla buluşturuyor” dedi. 

 

 
 

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Projenin temel özetinin; özellikle 11 Eylül 2001’den sonra 

şekillenen çok kutuplu dünya sistematiği içerisinde, Türkiye’nin bölgesinde nasıl etkili bir bölgesel güç ve 

belirli konularda söz söyleyen küresel aktör olabilir sorusuna cevap aramak, bunun yolunu açmaya 

çalışmak ve sürece katkıda bulunmak olarak özetleyebiliriz. 

 

Şüphesiz bizim geleneksel kalıtsal ya da soğuk savaş döneminden kalan, geçmişten devraldığımız bazı 

toplumsal problemlerimiz var. Çok iyi yönlerimiz olduğu gibi değiştirmemiz gereken bazı alışkanlıklarımız 

da var. Merkezi bir anlayışla yapılacak şeyleri sadece Ankara’dan Hükümetten, Meclisten ya da ilin 

valisinden, Belediye Başkanından bekleyerek değil -şüphesiz onların liderliği çok önemli- ama artık 

dünyada bu rekabete uyum sağlayabilmenin temel anahtarı yerel inisiyatifin harekete geçmesi yani 

insanların ortak gelecekleri ile ilgili bir karar vermeleridir. Bu ortak karara birlikte ulaşarak bunun olumlu 



ya da olumsuz sonuçlarından, başarı ve başarısızlıklarından -ki başarısızlık böyle bir durumda genelde söz 

konusu değildir- ortaya çıkan sonuçları da birlikte paylaşmak şeklinde özetleyebiliriz. 

 

Klasik tabirle hep kurtarıcılar beklediğimiz sürece bu süreci kurumsallaştıramıyoruz. Bir ile çok başarılı bir 

vali gelip il için çok değerli çalışmalar gerçekleştirebilir. Ama devlet hiyerarşisi içerisinde belki daha 

değişik anlayışta bir vali geldiği zaman o kazanımlar devam ettirilemeyebiliyor. Devlette devamlılık 

şüphesiz esastır ama çok başarılı bir hükümet gelip bir takım gelişmeler kaydedip sonra peşinden gelenler 

bütün bu kazanımları kaybettirebiliyorlar. Bunlar genellikle az gelişmiş ülkelerde görülen durumlardır. 

 

 
 

Ama bunu ne kadar tabandan tavana, tavandan tabana ortak paylaşım alanı, ortak denetleme alanı ve 

birlikte yaşatıp yürüttüğümüz bir süreç haline getirebilirsek bu tür yol kazaları da minimuma belki sıfıra 

inecektir. Dolayısıyla hiç kimse kendini sistemin dışında ve önemsiz görmemelidir. Devlet bünyesinde en 

küçük memurdan en büyüğüne kadar sivil hayattaki her ortamda, bütün vatandaşlarımızın, sivil toplum 

temsilcilerimizin, kuruluşlarımızın, toplumun neresinde ve ne şekilde görev yapıyorsak yapalım kendimizi 

bu sürecin bir parçası olarak görüp “biz olmadan asla bu iş yürümez” anlayışıyla hareket ederek hepimizin 



bulunduğu yeri sağlam tutması gerekiyor. Bir alanda kim neyi ne kadar sağlam tutuyorsa o alanın merkezi 

orasıdır. Böyle bir anlayışla ortak geleceğimizi birlikte inşa etmek gibi bir sinerji oluşturabilirsek, var olan 

sinerjiyi daha da güçlendirebilirsek ülkemizin bölgesinin en etkili gücü ve orta vadede de küresel bir aktör 

olmaması için hiç bir sebep yok. Çünkü buna uygun tarihi referanslarımız geçmişimiz, kimliğimiz, 

kültürümüz birikimimiz var. Ama sadece moral değerlerle tarihle övünülerek bir yere varılamayacağını da 

hep birlikte test ettik. Tarihte bunu başaranlar nasıl başarmışsa bu çağın gereklikleri içerisinde aynı 

şekilde başarmak gerekiyor. Atatürk’ün ‘muasır medeniyetler seviyesine çıkmak’ diye bir ifadesi var. 

Burada altını çizmek isterim ki söz ‘muasır medeniyetler seviyesine çıkmak’ değil ‘üzerine çıkmak’ çünkü 

‘seviyesine çıkmak’ diye bir hedef koyarsanız zaten gidemezsiniz. O hedefe varsanız bile sizin üzerine 

koyacak bir şeyiniz olmadığını kabul ettiğinizi kabul eder bu söz. Genelde bunu telaffuz edenler ‘muasır 

medeniyetler seviyesine çıkmak’ olarak ifade ediyorlar. 

 

 
 

Doğuda ve batıda doğru olan iyi olan ne varsa almak ve belli bir yerden sonra da eğer bu seviyeyi 

yakalamışsanız kendi referanslarınızla daha ileriye gitmek, bu muasır medeniyetler seviyesinin yükselmesi 



konusunda inisiyatif almak, standart belirleyici olmak, yükseltici olmak, cazibe merkezi olmak, medeniyet 

olmak gibi bir çok ifade altında bu sözün açıklaması yapılabilir.” 

 

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesinin Bartın İli Çalıştayı’ndaki diğer açılış konuşmasını ise Bartın 

Valisi İsa Küçük yaptı. Bartın Valisi İsa Küçük yaptığı konuşmasında “2023’te nasıl bir Türkiye olacak ve bu 

Türkiye içinde Bartın hangi rolleri üstelenecek? 2023’e giden süreçte Bartın’ın hedefleri ne olmalıdır?” 

soruları çerçevesinde ağırlıklı olarak Bartın İlinin 2023 vizyonunu anlattı. 

 

Bugünün dünyasında ana sermaye insan kaynağı olduğuna değinip Bartın’ın nüfusunun yüzde 67’sinin 

kırsalda yüzde 33’ünün de şehirde, 149 bin Bartınlının da il dışında yaşadığına değinen Vali Küçük 

sözlerini şöyle sürdürdü “Bartın sosyoekonomik gelişmişlik bakımından iller sıralamasında 55. sırada. İlde 

hizmet sektörü 1., tarım 2. ve sanayi de 3. sırada. Bizler 2006 yılında başlattığımız bir çalışma ile 2023’te 

Bartın nasıl olacak sorusuna cevabını aradık. Bartın 2023 vizyonunda nasıl bir Bartın istiyoruz sorusuna 

cevap bulmaya çalıştık ve bu cevapları 13 kategoride topladık. Bu kategorilerin ilk sırasında turizm 

geliyordu. Bartın’ı turizm alanında cazibe merkezi yapmayı hedefledik. Bunun için Bartın’a yolcu iskelesi 

ve yat limanı yapılması gerekiyordu. Bu konuda çalışmalar başladı. Aynı zamanda deniz turizminin yanı 

sıra tarih turizmini de hareket geçirmeliydik. Arkeolojik kazılar bu yıl başlayacak. Yer altı zenginliklerinin il 

ekonomisine katkısı Bartın için çok önemliydi. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda 

Organize Sanayi Bölgesi’nin geliştirilmesi de önemliydi. OSB’yi 200 dönüm genişletebildik. Demir çelik 

sanayi üssü kurmalıyız dedik. Kırsal nüfusun azaldığı kentsel nüfusun arttığı işsizliği umutsuzluğu ve göçü 

yenmiş bir Bartın kurmalıyız hedefini koymuştuk 2006’da. İlimizde göç durdu.  

 



 
 

2007-2008 döneminde nüfus yüzde 1,74, 2008-2009’da ise yüzde 1,66 oranında arttı. Bartın eğitim 

alanında üniversite ile taçlanmalı dedik. Bartın Üniversitesi kuruldu. Yer seçimi istimlâk işlemleri hali hazır 

haritaları yapılıp tamamlandı. Ulaşım alt yapısı geliştirilmesi ve tüm ulaşım aktörlerinin birbirini destekler 

biçimde ülkeye ve bölgeye hizmet eder nitelikte olmasını sağlamış bir il olmayı önemli hedeflerimizden 

biri olarak belirlemiştik. Limanımızda kapasite kullanım oranını yükseltme çalışmaları devam ediyor. 

Karayolları standartlarımız ise hızla yükselmektedir. Uzun yıllardır hayal edilen Demiryolu Projesinin 

yapım etütleri tamamlandı. Projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bütün bunları yaparken çevre 

koruma kullanma dengesini iyi kurmalı gerçekleştirmeliyiz dedik. Herkese eşit ulaşılabilir sağlık hizmeti 

sunulmalı dedik. 1. basamakta ve 1. basamakta tedavi olan sayısı ile ileri merkeze sevk oranı yüzde 2-3 

arasında azaldı. Milli sporcu yetiştiren il olmayı hedefledik. İki sporcumuz dünya ikinciliği alması bir 

başlangıç. Desteklerimiz kalıcı başarılar için artarak devam etmeli. Doğal gaz sanayiye bir an önce 

ulaştırılmalı dedik. Kasım 2009 tarihinde OSB’de sanayiye doğal gaz arzı yapıldı.” 

 



 
 

Bartın Valisi İsa Küçük konuşmasını “Kısaca biz 2023 yılında AB kapısında bekleyen değil AB’yi kapsında 

bekleten bir Türkiye olmalıyız” dedikten sonra “bunun bir hayal olmadığını tam tersine bir ideal 

olduğunu” söyleyerek sözlerini tamamladı. 

 

Toplantının TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Başkanlığındaki birinci oturumunda Uluslararası İlişkiler ve 

yurt dışında olması nedeniyle oturuma katılamayan (E) Büyükelçi Ümit Pamir’in yerine Uluslararası 

Güvenlik konusu; TASAM Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat Bilhan, Ekonomi başlığı ise Prof. Dr. 

Sema Kalaycıoğlu tarafından sunuldu. 

 

Öğleden sonra TASAM Başkan Yardımcısı E.Büyükelçi Murat Bilhan Başkanlığında gerçekleşen 2. 

Oturum’da ise İç Siyaset konusunu TASAM Yönetim Kurulu Üyesi ve TASAM Yayınları Direktörü İhsan Toy, 

Eğitim, Bilim ve Teknoloji başlığını Dr. Necmi Dayday sunarken Kültür konusu ise Prof. Dr. Rahmi 

KARAKUŞ tarafından anlatıldı. 

 



Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Hasret Çomak ise öğleden sonraki oturumda Uluslararası 

Gelişmeleri konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. 

 

 
 

Toplantıda ayrıca Bartın Üniversitesi 2023 Projeksiyonu’nda Bartın Üniversitesi’nin katkısı ile Tarım İl 

Müdürlüğü sunumu, Bartın Genç İşadamları Derneği sunumu ve Ticaret Odası sunumu gerçekleştirildi. 

 

 

 


