
                                                

                                                                                                                     

 

 

Karadeniz İpek Yolu Koridoru 
İki bin yılı aşkın süre boyunca sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya ve 

batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olan İpek Yolu 

şimdi de turistlerin hizmetinde. 

Projenin başlangıcından bu yana biz ve ortaklarımız bölgenin tanıtımı için; tarihi önem arz 

eden, turistik değeri olan ve İpek Yolu'nun geçtiği eski rotalar boyunca ilgi çekici olan tarihi 

ve doğal alanları tespit etmiş ve proje kapsamında gerekli çalışmaları tamamlamış 

bulunmaktayız. 

 

 



                                                

                                                                                                                     

 

Proje Hakkında 
 

Karadeniz İpekyolu koridoru projesi; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği 

Bakanlığı tarafından desteklenen, Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 

1.1 milyon Euro mali destek ile yürütülen bir projedir. Söz konusu proje; Ermenistan, 

Gürcistan, Türkiye ve Yunanistan’dan ortak kurumların katılımıyla yürütülmekte olup, bu 

ülkelerden geçen 3000 kilometrelik turistik seyahat hattı üzerinde yerel ve ulusal 

ekonomik fırsatların arttırılmasını sağlamayı hedeflemektedir. Proje kapsamında 

Karadeniz Bölgesi’nde oluşturulacak olan İpekyolu Karadeniz Koridoru konsepti, 

ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerlerin daha 

etkin tanıtımına ve bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

Karadeniz İpek Yolu Projesi; ülkemizdeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, 

Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, 

Trabzon, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Tokat, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin illerinde 

bulunan tarihi, doğal, kültürel alanların tanıtımının yapılmasını amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda, proje ekibinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Karadeniz Bölgesi’ndeki 

tarihi, doğal ve kültürel alanlarda tespit edilen 120 adet eserin önüne çok dilde 

hazırlanmış tanıtıcı paneller yaptırılmış ve yerleştirilmiştir. 

 

Proje ile ilgili daha detaylı bilgiye http://www.blackseasilkroad.com adresini ziyaret 

ederek veya mobil cihazlarından ‘’Black Sea Silk Road Corridor’’ (İOS, Android, 

Windows, Blackberry)  isimli uygulamayı indirerek ulaşabilirsiniz. 

 

            

http://www.blackseasilkroad.com/


                                                

                                                                                                                     

Oğuz Demir - Ekonomistler Derneği Başkanı 

''Dünya ticaretinin bir dönem ana eksenini oluşturan 

İpekyolu, ulaştırma ve iletişim teknolojilerinin 

gelişmesi ile ticaret havzası niteliğini yitirdi. Ancak bu 

projeyle birlikte Ekonomistler Platformu, aynı gelişen 

teknolojileri etkili bir şekilde kullanarak, tarihin en 

önemli ticaret köprüsünün bugün bir turizm havzasına 

dönüştürülmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır'' 
 

 

 

 

Richard Ney - Amap Direktörü 

“Bu projeden önce ilgili bölgeler hakkında neredeyse 

kimsenin bilgisi yoktu. Şimdi ise tüm dünyadaki bir 

milyardan fazla turist bu sayede buraların 

gezilebileceğine dair bilgi sahibi olacak. Strateji olarak 

görsel veya yazılı medya üzerinden yürütülecek 

tanıtım kampanyalarını baz almadık. Sosyal medya 

üzerinden etkin bir şekilde tüm dünyadaki insanlara 

projemizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Aplikasyonlar 

Google Maps’e entegre bir şekilde çalışıyor. Böylece 

ziyaretçi, gittiği yerde GPS üzerinden konumunu 

belirterek çevresindeki turistik alanları tespit edebiliyor 
 

 

 

 

Yapılan Çalışmalar 

 

 

Edirne - Uzunköprü 

 

Ergene (Uzunköprü) Köprüsü 
 

 

 



                                                

                                                                                                                     

 

 

Zonguldak - Karadeniz Ereğli 

 

Gazi Alemdar Gemi Müzesi 
 

 

 

 

 

Artvin - Şavşat 

 

Şavşat Karagöl 
 

 

 

 

 

İnternet Sitesi ve Mobil 

Uygulama 
 

 

 

Fotoğraf Sergisi ve Mobil Uygulama Lansmanı 

Ekonomistler Platformu ortaklığında gerçekleştirilen Karadeniz İpekyolu Koridoru 

Projesi’nin resmi tanıtımını içeren mobil uygulama lansmanı ve fotoğraf sergisi açılışı 

21 Kasım 2014 tarihinde Taksim Metro istasyonunda gerçekleştirildi. Açılış 

konuşmalarını gerçekleştiren TÜRSAB Başkanı Sayın Başaran Ulusoy ve Doğu 

Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Ekrem Yüce, bölgenin 

turistik potansiyelinin bu proje ile önümüzdeki yıllarda daha da artacağının altını 

çizdiler.  



                                                

                                                                                                                     

 

Toplantının öğleden sonra oturumunda ise projenin en önemli çıktılarından biri olan 

mobil uygulamalar Ekonomistler Platformu Genel Koordinatörü Fırat Polat ve Genel 

Koordinatör Yardımcısı Ersin Komşu tarafından tanıtıldı. Son olarak İstanbul Ticaret 

Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Bilgili ve sosyal medya uzmanları Can 

Bilgili ve Ed Buckingam’ın panelist olarak katıldıkları “Turizmde Pazarlama ve Sosyal 

Ağlar” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. 

 

  

 

 

Başaran Ulusoy 

TÜRSAB 

Başkanı 

  

 

 

Ekrem Yüce 

DOKAP 

Başkanı 

  

 

 

Oğuz Demir 

Ekonomistler Derneği 

Başkanı 

    

 

Mobil Uygulama Lansmanı 
 



                                                

                                                                                                                     

     

''Turizmde Pazarlama ve Sosyal Ağlar'' Paneli 
 

 

     

Fotoğraf Sergisi 



                                                

                                                                                                                     

 

 

Facebook  

 

Twitter  

 

Website 

 

  

 

 

 

     Ekonomistler Derneği, Türkiye http://www.ekonomistler.org.tr 

  

 

 

 

                AMAP Human Development NGO, Ermenistan http://www.amap.am/ 

  

 

 

                 ERFC, Yunanistan http://www.erfc.gr 

  

 

 

         TADZRELI Foundation, Gürcistan http://www.facebook.com/foundationtadzreli 

 

https://www.facebook.com/pages/Karadeniz-%C4%B0pek-Yolu-Koridoru-Projesi/460484020691955?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Karadeniz-%C4%B0pek-Yolu-Koridoru-Projesi/460484020691955?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Karadeniz-%C4%B0pek-Yolu-Koridoru-Projesi/460484020691955?fref=ts
https://twitter.com/bseasilkroad
https://twitter.com/bseasilkroad
https://twitter.com/bseasilkroad
http://www.blackseasilkroad.com/
http://www.blackseasilkroad.com/
http://www.blackseasilkroad.com/
http://www.ekonomistler.org.tr/
http://www.amap.am/
http://www.erfc.gr/
http://www.facebook.com/foundationtadzreli
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