
 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Kurumsal Dergisidir • ISSN: 2148-3035 • MAYIS 2014 • Yıl: 1 Sayı: 2

Batı Karadeniz’de Kalkınmanın Gündemi

 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Kurumsal Dergisidir • ISSN: 2148-3035 • MAYIS 2014 • Yıl: 1 Sayı: 2

Batı Karadeniz’de Kalkınmanın Gündemi

İLÇELERİ İLE BATI KARADENİZ

GENEL SEKRETERİN GÖZÜNDEN…

Faruk TEZEL,  
BAKKA Genel Sekreteri 

PROJE SİZDEN - DESTEK BİZDEN

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve 
Teknik Destek Programları

RÖPORTAJ - Sn. Ali KABAN 
Zonguldak Valisi    

BAKKA Yönetim Kurulu Üyesi 







4

5

7

10

12

13

15

18

24

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

İMTİYAZ SAHİBİ 
Faruk TEZEL  
Genel Sekreter

SORUMLU YAZI 
İŞLERİ MÜDÜRÜ  
Ümran ÖZTÜRK

YAYIN KURULU  
Hilal YILDIZ  
M. Medine YOLLAR 
H. Şölen MAİLOĞLU 
Şahin BAŞ 
H. Özgür OPSAR

GÖRSEL TASARIM  
Yavuz MAMAÇ

BASKI:  
GÜNEBAKAN 
REKLAM

ADRES: 
BATI KARADENİZ 
KALKINMA AJANSI, 
Güney Mahallesi, 
Zonguldak Yolu 
Caddesi No:36 Kozlu/
Zonguldak

TEL:  
0372 257 7470 
  
FAKS:  
0372 257 7472

bulten@bakka.gov.tr 

www.bakka.gov.tr

 turizmbolgesi.com

GENEL SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN…

Faruk TEZEL,  
BAKKA Genel Sekreteri 

PROJE SİZDEN - DESTEK 
BİZDEN

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
ve Teknik Destek Programları

2014 Yılı KOBİ ve Sosyal Kalkınma 
MDP Başvuruları Sonuçlandı

BAŞARILI  
PROJELER

Kocaman Yaşamak

Karabük’ün Kozu Kömür Tozu 

Selen Markası ile Amasra’nın 
Meyveleri Kutulara, Doğal Kaynak 

Suyu Bardaklara Doluyor

YATIRIMCI  
REHBERİ

Yatırım Teşvik Sisteminde Karabük 

RÖPORTAJ
Sn. Ali KABAN 

Zonguldak Valisi    
BAKKA Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. Hakan GÜRSU  
 İnovasyon Dâhisi 



75

27

77

34

78

80

83

85

86

87
87

88

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER

BÖLGEMİZİ TANIYALIM

İlçeleri ile Batı Karadeniz Bölgesi

Kaymakamların Gözünden İlçelerimiz 

NELER YAPTIK?

EMİTT 2013

BAKKA’dan Proje Atölyesi 

Devrek’te Baston Çalışması 

UZMAN GÖRÜŞÜ

Karabük’te Güneş Enerjisi 

Siber Güvenlik ve Alınabilecek 
Kurumsal Tedbirler

BÖLGEMİZDEN HABERLER

Filyos Limanı İhale Edildi

Kalkınmanın Aktörleri Gaziantep’te 
Buluşuyor

Karabük Valisi Orhan ALİMOĞLU 
Göreve Başladı

BKİP Üyeleri 16. Kez Bir Araya Geldi

HABERİNİZ OLSUN! 

Gelecek 2 Ay İçerisinde 
Gerçekleştirilecek Fuarlara  
İlişkin Duyurular

BAKKA BÜLTEN’in 
tüm yayın hakları Batı 

Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’na aittir, yazılar 
ve fotoğraflar Ajansın 
izni alınmadan hiçbir 

şekilde kopya edilemez, 
çoğaltılamaz ve 

yayınlanamaz.  
BAKKA BÜLTEN’in 
içeriğinden ancak 

kaynak gösterilmek 
suretiyle alıntı yapılabilir.



Merhaba Değerli Okuyucularımız,

BAKKA Bültenin Nisan sayısı ile yeniden karşınızdayız. 
İlk sayımızı ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde geniş 
bir dağıtım ağı ile sizlere ulaştırdık. Aldığımız geri 
bildirimlerle de emeğimizin karşılığını almış olduk. 
Bizlere bulten@bakka.gov.tr adresi üzerinden, şahsen 
ve telefonla iletmiş olduğunuz önerilerinizi dikkate alarak 
ikinci sayımızı hazırladık. 

İkinci sayımızda temamızı “İlçeleri ile Batı Karadeniz 
Bölgesi” olarak belirledik. 2014-2023 Bölge Planı 
hazırlık aşamasında yapmış olduğumuz ilçe analizlerini 
özetledik, ardından 15 ilçede değerli kaymakamlarımızla 
görüşerek kendilerinden ilçelerini tarif etmelerini 
talep ettik. Sonuçta 14 çok değerli röportaj ile 
Kaymakamlarımızın Gözünden ilçelerimizi tanıtma 
imkânımız oldu. 

Bültenimizin her sayısında yer verdiğimiz üzere başarıyla 
tamamlanan 3 örnek projeyi yine sizlere tanıttık. Ocak 
sayısında Zonguldak özelinde değerlendirdiğimiz Yatırım 
Teşvik Sistemini Nisan sayımızda Karabük özelinde 
değerlendirerek sizlerin bilgisine sunduk. 

Zonguldak Valimiz ve BAKKA Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sayın Ali KABAN ile gerçekleştirdiğimiz röportajda 
Zonguldak ve BAKKA özelinde merak edilen birçok 
soruya yanıt aldık. Sayın Valimize de samimi yanıtları ve 
Bültenimize ilgisi sebebiyle teşekkür etmek isterim.

Bültenimizde ayrıca sizlere EMİTT 2014’ü, 3 ilde 
organize ettiğimiz Proje Atölyelerini, Batı Karadeniz 
İşbirliği Platformumuzun 16. Toplantısına dair detayları 
ve BKİP üyelerinin faaliyetlerinden özetleri paylaştık. 

Uzman görüşü köşemizde Güneş Enerjisi Potansiyeli ile 
Karabük’ü analiz ettik ve günümüzün modern savaşına 
farkındalık yaratmak üzere Siber Güvenlik hususundaki 
yazılarımızı devam ettirdik. 

Baston hikâyemizi de sizlerle paylaşmak istedik. 
İnovasyon Seminerimiz ile başlayan bir enerji BKİP 
üyesi Devrek TSO tarafından Baston özelinde 
sürdürüldü ve Sayın Valimizin de destekleri ile bizler 
de bu enerjiyi koruyup geliştirecek etkinliklere imza 
attık. İnovasyon Dahisi Dr. Hakan Gürsu’yu da yeniden 
bölgemizde misafir etmişken kendileri ile de bir röportaj 
gerçekleştirdik ve bu sayımızda sizlere sunduk.

BAKKA Bülten Ocak sayısının dağıtımını ve Nisan 
sayısının hazırlıklarını yaptığımız süreçte 2014 KOBİ 
ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarımızı 
başvuru sürecini de atlatmış olduk. Her geçen yıl 
gerek bilgilendirme ve eğitim toplantılarımıza gerekse 
yardım masası hizmetimize paydaşlarımızın ilgisinin 
arttığını ve bölgede proje hazırlama heyecanının 
yayıldığını gözlemledik. Şimdi sıra aldığımız başvuruların 
değerlendirmesine geldi. Titizlikle yürüttüğümüz 5 
aşamalı değerlendirme sürecini tamamlayarak başarılı 
projeleri ilan etmek için bizler de sabırsızlanıyoruz. 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nı ve bölgeyi tanıtmak, 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek faaliyetleri 
duyurmak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyecek 
faaliyetleri duyurmak, bölgenin potansiyeli ve ihtiyaçları 
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, büyük bir 
heyecanla hazırladığımız BAKKA Bülten’in Nisan sayını 
da ilgi ve beğenilerinize sunarım. 

BAKKA BÜLTEN
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Amacımız,
BAKKA’yı ve bölgeyi tanıtmak, 
ekonomik ve sosyal kalkınmayı 
destekleyecek faaliyetleri 
duyurmak, ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı destekleyecek 
faaliyetleri duyurmak, bölgenin 
potansiyeli ve ihtiyaçları 
konusunda farkındalık yaratmak

Faruk TEZEL
BAKKA Genel Sekreteri

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN
PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN

YATIRIMCI
REHBERİ

YATIRIMCI
REHBERİ

RÖPORTAJRÖPORTAJ

NELER YAPTIK ?NELER YAPTIK ?
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2014 YILI KOBİ VE SOSYAL KALKINMA MDP 
BAŞVURULARI SONUÇLANDI

30.12.2013 tarihinde ilan edilen 
toplam 10.000.000 TL bütçeli 2014 
Yılı KOBİ Mali Destek Programı ve 
5.000.000 TL bütçeli 2014 Yılı Sosyal 
Kalkınma Mali Destek Programı 
başvuru süreci, 04.04.2014 tarihi 
itibariyle tamamlandı. Başvuru yapan 
tüm kurum ve kuruluşlara göstermiş 
oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder, 
program sonuçlarının bölgemize hayırlı 
olmasını dileriz.

2014 Mali Destek Programları kap-
samında matbu olarak toplam-
da 227 adet başvuru alındı. Bunlar-
dan 95’i KOBİ MDP ve 132’si Sosyal 
Kalkınma MDP için sunuldu.

Hazırlayan:	  İlhan	  BAYKARA	  /	  Birim	  Başkanı
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2014 SOSYAL KALKINMA MDP!
BAŞVURU SAYILARI

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN

27

48
57

2014 SOSYAL KALKINMA MDP 
TOPLAM BÜTÇE (TL)

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN

4973436,26

6552932,97

8783908,73

2014 SOSYAL KALKINMA MDP 
TALEP EDİLEN DESTEK (TL)

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN

4128377,26

5883431,91

7635610,78

Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN
PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN

YATIRIMCI
REHBERİ

YATIRIMCI
REHBERİ

RÖPORTAJRÖPORTAJ

NELER YAPTIK ?NELER YAPTIK ?

Hazırlayan: İlhan BAYKARA - Birim Başkanı
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SOSYAL MDP BAŞVURU SAYISI TOPLAM BÜTÇE (TL) TALEP EDİLEN DESTEK (TL)

ZONGULDAK 57 8.783.908,73 7.635.610,78

KARABÜK 48 6.552.932,97 5.883.431,91

BARTIN 27 4.973.436,26 4.128.377,26

TOPLAM 132 20.310.277,96 17.647.419,95

 
 
KOBİ MDP BAŞVURU SAYISI TOPLAM BÜTÇE (TL) TALEP EDİLEN DESTEK (TL)

ZONGULDAK 54 40.721.152,39 18.850.426,90

KARABÜK 25 17.030.048,14 8.056.995,83

BARTIN 16 8.628.295,74 4.273.122,87

TOPLAM 95 66.379.496,27 31.180.545,60

Hazırlayan:	  İlhan	  BAYKARA	  /	  Birim	  Başkanı
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2014 KOBİ MDP 
TOPLAM BÜTÇE (TL)

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN

8628295,74

17030048,14

40721152,39

TOPLAM BÜTÇE

2014 KOBİ MDP 
TALEP EDİLEN DESTEK(TL)

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN

4273122,87

8056995,83

18850426,9

TALEP EDİLEN DESTEK

2014 KOBİ MDP 
BAŞVURU SAYISI ve ORANLARI

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN

16
25

54

Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın

Hazırlayan:	  İlhan	  BAYKARA	  /	  Birim	  Başkanı
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Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın

Hazırlayan:	  İlhan	  BAYKARA	  /	  Birim	  Başkanı
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Zonguldak Karabük Bartın
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Hazırlayan:	  İlhan	  BAYKARA	  /	  Birim	  Başkanı
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Zonguldak Karabük Bartın

Zonguldak Karabük Bartın
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“Proje kapsamında onarımı yapılan kapalı durumdaki 
Kocaman İlkokulu binası tamir edilerek Kocaman Kül-
tür Evi haline getirilmiştir. Böylece atıl durumda bulunan 
bir devlet binası proje kapsamında yapılan iyileştirmeler 
sonucunda kullanılabilir hale getirilmiştir. “

2011 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsa-
mında Alaplı İlçe Müdürlüğü’nün “Kocaman Yaşamak” 
adlı projesi kabul edildi ve başarıyla uygulandı. Proje ile 
programın 4. önceliğini olan ‘Bölge kültürünü ve kim-
liğini geliştirerek çeşitlendirecek uygulamalara destek 
verilmesi’ önceliğine hizmet edildi. İlçemizi ve projeyi 
kısaca tanıyalım:

Batı Karadeniz bölgesinin şirin bir kıyı ilçesi olan Alaplı, 
sosyal olanaklar açısından kısıtlı bir ilçe durumundadır.  
Kdz. Ereğli ilçesi Alaplı’ya nazaran sosyal faaliyetlerin 
yoğun olduğu bir ilçe olduğu için Alaplı’da yaşayan in-
sanların bir kısmı Kdz. Ereğli’ye gitmektedir. Bu durum, 
ilçe halkını sosyalleşme ve kent kültürü edinme açısın-
dan dezavantajlı konuma getirmektedir. Aynı zamanda 

Alaplı ilçesi, köylerin şehir merkezine yakın olması do-
layısı ile köylü nüfusun oldukça yoğun olduğu bir ilçe 
olduğundan, öğrencilerin ve diğer vatandaşların Alap-
lı’ya geldiklerinde sosyo-ekonomik aktivite gerçekleşti-
rebilecekleri, nefes alabilecekleri bir sosyal alan ihtiyacı 
hâsıl olmuştur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, ilçede öğrenci ve veliler için 
sosyal faaliyetleri yapabilecekleri donanımlı mekânlara 
katkı yapmak amacıyla Alaplı’nın Kocaman mevkiinde 
bulunan eski ilkokul binası çok amaçlı kültür evi hali-
ne getirildi. Okul dereye, denize ve ana yola yaklaşık 
olarak 100 metre mesafede ve ormanlık bir alan içeri-
sinde bulunmaktadır. Okulun bulunduğu yer oyun oy-
namaya çok müsait alabildiğine yeşilliğin bulunduğu, 
yazın deniz sahilinde vakit geçirilebilecek ve pikniklerin 
yapılabileceği çok güzel bir yerdir. Proje sonucunda ço-
cukların soysal hayata adapte olmaları ve hayata doğ-
ru hazırlanmaları sorununun çözülmesine yönelik ortak 
çalışmalar düzenlendi, Alaplı’da yaşayan öğrencilerin 
paylaşmayı öğrenebilecekleri, birlikte oyunlar oynaya-

BAŞARILI 
PROJELER
BAŞARILI 
PROJELER

BÖLGEMİZİ
TANIYALIM
BÖLGEMİZİ
TANIYALIM

BÖLGEMİZİ
TANIYALIM
BÖLGEMİZİ
TANIYALIM

YATIRIMCI 
REHBERİ

YATIRIMCI 
REHBERİ

“KOCAMAN” YAŞAMAK
Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje ile programın 4. önceliğini olan 
‘Bölge kültürünü ve kimliğini geliştirerek 

çeşitlendirecek uygulamalara destek 
verilmesi’ önceliğine hizmet edildi.

Hazırlayan: Fethullah TATLILIOGLU - Uzman
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bilecekleri, kamplar yapabilecekleri, çevre doğa yürüyüşü yapabilecekleri, kitap okuyabilecekleri sanal ortamdan 
uzak bir sosyal alan oluşturuldu.

Okulun içinde ilçenin kültürel değerleri teşhir edilerek, Alaplı’nın Osmanlı Köyü olarak adlandırılan bölgesinde üre-
tilen özel dağ çileğinin yanı sıra, bölgemize özgü elpek bezi dokuma tezgâhı, çeşitli fındık ürünleri, doğal ortamda 
yetişen endirek ve mersin ürünleri, ceviz helvası ve ağda gibi yöresel tatlar, fındık ağacından sepet, mısır kapçığın-
dan hediyelik eşyaların tanıtılması sağlandı.

Kültür evinde ayrıca öğrencilerin yıl içinde yapmış olduğu çeşitli resimlerin sergilenmesi sağlandı, okulların sahip 
olduğu fotoğrafçılık kulüpleri çektikleri fotoğrafları sergileyebilecekleri alana kavuştu. Okulun dışında çocukların 
oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturuldu, bölgemizde evin dışında oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş çelik 
çomak, ceviz oyunu, körebe gibi oyunlar gelecek kuşaklara aktarılması sağlandı. Bu alanlar çocuk parkı, masa 
tenisi, basketbol potası, voleybol direk ve fileleri ve futbol sahası şeklinde düzenlenerek geleceğin sporcularının 
yetişmesinde çocuk yaşta spora ve sağlıklı yaşama başlatılması açısından önem kazandı.

“Kocaman Yaşamak” çok amaçlı kültür evi aynı zamanda şehir dışından gelen misafirlerin konaklayabileceği şe-
kilde düzenlendi ve misafirlere Alaplı’nın tanıtımı yapıldı. 

Proje sayesinde bu alan aynı zamanda izci ünitelerinin izcilik faaliyetlerini uygulayabileceği bir kamp ortamı oluştu-
ruldu. Bölgenin doğaya yakınlığı ve biyo-çeşitliliği çevre konusunda verilecek olan eğitimler için de aranılan ortam 
olma açısından büyük kolaylık sağladı, böylece izciler bu konuda doğal ortamında eğitilebilmesi sağlandı.

Aynı zamanda, yapılan kültür evinde Alaplı Halk Eğitim Merkezinde kurs alan kursiyerlerin Yöresel ve ulusal el 
işlerimiz, elpek bezi işleme, ebru yapım kursu ve sergi alanı vb. konularda uygulama ve faaliyet alanı olarak dizayn 
edildi.
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“Firma daha önce üretimini yapmadığı ve yüksek mali-
yetlerle ürettiği kömür tozunda, otomasyona geçerek, 
teknolojik makine ekipmanlar ve laboratuvar ekipman-
lar ile yenilikçi bir ürün üretimi gerçekleştirerek ve araş-
tırma ve geliştirmeye dayalı bir yatırım yapmıştır.”

Kadıoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 
2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında “Yeni 
Makine Ve Ekipman Alımı Yapılarak Yeni Ürün Gelişti-
rilmesi Ve Üretim Kapasitesinin Arttırılması” projesi ile 
ajansımızdan destek almaya hak kazandı. 

Şirket 1982 yılında döküm sektörüne döküm kumu kat-
kı maddesi olan taşkömürü tozunu imal etmek üzere 
kurulmuştur. Kömür madenciliği ve demir-çelik üreti-
mi Batı Karadeniz Bölgesi için önemli sektörlerdendir. 
Taş kömür tozunun hammaddesi olan taş kömürünün 
bir kısmı Türkiye Taş Kömürü İşletmesinden temin edil-
mektedir. Ayrıca bölgede demir-çelik sanayi ve birçok 
dökümhanenin varlığı düşünüldüğünde bu ara madde-
nin önemi bölge için daha fazla ön plana çıkmaktadır. 
Hammadde teminin ve kullanım alanın da bölge içinde 
olması bölgeye yapılan katkının çarpan etkisini artır-
maktadır. Üretimi gerçekleştiren bu maddenin kalitesi-
nin ve çeşitliliğinin artması yalnız bölgeyi ilgilendirmekle 
kalmayıp ülkemiz imalat sanayi ve ihracat açısından da 
önem arz etmektedir

Eskiden dökümhaneler tek tip kömür tozu kullanılırken, 
ilerleyen teknoloji ile beraber dökümhanelerin daha ka-
liteli üretim yapabilmelerini sağlayacak fiziksel boyut-
ları ve nem oranları farklı olabilen kömür tozu ihtiyacı 

doğdu. Bu bağlamda, firma proje ile birlikte, daha önce 
üretimini yapmadığı ve yüksek maliyetlerle ürettiği kö-
mür tozunda, otomasyona geçerek, teknolojik makine 
ekipmanlar ve laboratuvar ekipmanlar ile yenilikçi bir 
ürün üretimi gerçekleştirerek; araştırma ve geliştirme-
ye dayalı bir yatırım yaptı. Bu sayede ülke ekonomisi-
ne de katkıda bulunulmasının yanı sıra, dışa bağımlılığı 
azaltarak ve sektördeki firmaların ürüne daha kolay ve 
ucuz temin etmeleri sağlandı. Bu kapsam içerisinde 
Programın önceliklerinde belirtilen Ar-Ge’ye yönelik ya-
tırımların sağlanması ve yenilikçi ürün üretilmesi ama-
cına ulaşılmasına yardımcı olarak benzer sektörlerdeki 
firmalara öncülük edildi.

Ayrıca proje öncesi mevcut sistem fueloil ile çalışırken 
doğalgaza dönüşümü ile enerji tasarrufu sağlandı ve 
çevreye duyarlı sistemin geliştirildi. Böylelikle Enerji ve-
rimliliğinin ve çevreye duyarlı teknoloji kullanımının art-
tırılması amacına katkı sağlamakla kalınmadı birim baz-
daki enerji gider maliyetlerinde azalma ve daha sağlıklı 
bir çalışma ortamını yakalandı.

Firma, proje kapsamında 3 adet üretim görevlisi, 1 adet 
Satış Pazarlama ve Dış Ticaret Uzmanı ve 1 adet ürün 
geliştirme sorumlusu olmak üzere toplam 5 adet perso-
nel istihdamı ile bölgenin işsizlik oranının düşmesinde 
katkı sağlandı. 

Alınan eğitim ve sertifikalar ile personellerin ve kurumun 
kapasitesi artırılmasının yanında bütün bu gelişmeler 
sonucunda firma yurt içi ve yurt dışı pazar payının artı-
şına doğru orantılı olarak yıllık cirosunu da artırıldı.

KARABÜK’ÜN KOZU
KÖMÜR TOZU

Kadıoğlu Madencilik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi

Proje ile programın 4. önceliğini 
olan ‘Bölge kültürünü ve kimliğini 

geliştirerek çeşitlendirecek 
uygulamalara destek verilmesi’ 

önceliğine hizmet edildi.

Hazırlayan: Ahmet Kubilay ÇAĞLI - Uzman
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SELEN MARKASIYLA 
AMASRA’NIN MEYVELERİ 

KUTULARA, DOĞAL KAYNAK 
SUYU BARDAKLARA DOLUYOR

Amasra’nın Ab-ı Hayatı; Selen Su

Selen Su; üretim kapasitesini arttırmak, 
ürün yelpazesinin genişlemesini 
sağlamak, ürünlerine marka değeri 
katmak amacıyla Ajansımıza başvuru 
yaptı

Firmanın ürün yelpazesini genişleterek bardak su ve 
meyve suyunu ürün portföyüne eklemek, üretim ka-
pasitesi ve ürün çeşitliliğini arttırarak rekabet gücünü 
yükseltmenin yanında su ve sağlık konusunda üreticile-
ri ve tüketicileri bilinçlendirmek, istihdam ve ekonomik 
katma değer yaratmanın yanı sıra, üretim teknolojisini 
yenileyerek çevre dostu üretim tekniklerine geçmek, is-
tihdam edilen kişilere uygulanacak mesleki eğitimler ile 
kalifiye eleman yetiştirmek ve tüm bu konularda öncü 
firma olarak diğer firmalara örnek teşkil edildi.

Abaylar Gıda Sanayi İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi, 
1969 yılından bu yana Batı Karadeniz bölgesinde gıda 
ve içecek sektöründe en yaygın satış ve pazarlama 
ağına sahip firma olarak 1993 yılında bölgenin potansi-
yelini fark etmiş, doğal kaynak suyu imalatı dolumu ve 
ambalajlanması konularında yatırım hamlesi gerçekleş-
tirme kararı almıştır. Bartın ili Amasra ilçesinde bulunan 
doğal kaynak suyu imalatı, dolumu, ambalajlanması ve 
satışı konusunda SELEN SU markasıyla faaliyet göste-
ren firma; üretim kapasitesini arttırmak, ürün yelpaze-
sinin genişlemesini sağlamak, ürünlerine marka değeri 
katmak amacıyla Ajansımıza başvuru yaptı ve “SELEN 
markasıyla Amasra’nın meyveleri kutulara, doğal kay-
nak suyu bardaklara doluyor projesi” ile “2010 Yılı İş-
letmelerin Ekonomik Gücünü ve Rekabet Kabiliyetini 
Arttırmaya Yönelik Mali Destek Programı” kapsamında 
ajansımızdan destek almaya hak kazandı. 

Projenin amacı “firmanın ürün yelpazesini genişleterek 
bardak su ve meyve suyunu ürün portföyüne eklemek, 
üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini arttırarak rekabet 

gücünü yükseltmenin yanında su ve sağlık konusunda 
üreticileri ve tüketicileri bilinçlendirmek, istihdam ve 
ekonomik katma değer yaratmanın yanı sıra, üretim 
teknolojisini yenileyerek çevre dostu üretim tekniklerine 
geçmek, istihdam edilen kişilere uygulanacak mesleki 

Hazırlayan: Metin YÖRÜK - Uzman
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eğitimler ile kalifiye eleman yetiştirmek ve tüm bu ko-
nularda öncü firma olarak diğer firmalara örnek teşkil 
etmektir. Bu düşünceden hareketle firma; kaliteli ürün 
ve hizmet üretebilecek politika ve alt yapısıyla, almış 
olduğu kalite standartları belgeleriyle yaptığı üretimi 
en sağlıklı şekilde ambalajlayarak tüketiciye sunma, 
tüketiciyi su ve sağlık ile ilgili konularda bilgilendirmeyi 
amaçladı. Proje; ürün yelpazesinin genişlemesine, he-
def pazarın büyümesine ve daha fazla kişinin sağlıklı 
suya ulaşmasına ve bilinçlenmesine olanak tanıdı. Ay-
rıca uygulamanın diğer üreticilere örnek teşkil etmesi 
açısından özellikle ambalajlamada sağlık kurallarına 
uygun hareket etmesi sağlandı. Tesiste istihdam edi-
len personelin eğitilmesi, eğitilen personelin beşeri ka-
zanımlarının artmasıyla iş gücü ve katma değer kaybı-
nın önlenmesi, gelir seviyelerinin yükselmesi ve göç 
riskiyle karşı karşıya olan ilçede üretilen dışsal etkilerle 
yaşam standardının yükselmesi hedeflendi.

Proje kapsamında alınan yeni üretim tekniklerine uy-
gun makine ekipman ve proje süresince gerçekleşti-
rileceği belirtilen faaliyetler ile amaçlanan proje per-
formansları sağlanarak proje çıktıları realize edildi. 
Ölçümlenebilen proje sonuçları aşağıdaki gibi sırala-
nabilir:

Proje kapsamında 5 yeni istihdam gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen proje ile daha önce bölgede üretilme-
yen pet bardak su imalatı ve konsantre meyve suyu 
imalatı olmak üzere 2 adet yeni ürünün 
üretilmesi sağlandı. 

Proje sonunda firmanın pazar-
lama ile ilgili faaliyetlerine 
bütçede ayrılan pay % 
10’dan % 25’e çıkıldı.

Projenin uygulamaya 
başlanmasıyla firma-
nın üretim kapasite-
si  %65’ten % 95’e 
çıktı.

Proje kapsamında 
firma, daha önce 
ulaşamadığı 3000 
yeni müşteriye ulaş-
tı.

Firma proje sonunda 
üretimine başladığı 2 
adet yeni ürünün tanıtı-
mında kullanmak üzere; 
3.000 adet tanıtıcı broşür, 
poster ve ilan bastırarak dağı-
tımını gerçekleştirildi, ayrıca yerel 
radyo ve TV kanallarında da ürün rek-
lamlarına başlandı.
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Dünya’da KOBİ’lerin tüm işletmeler içindeki payı % 95’ 
in üzerindedir. KOBİ’lerin ekonomik ve toplumsal kal-
kınmadaki önemli rolleri; ekonomiye dinamizm kazan-
dırma, istihdam sağlama, yeni iş olanakları yaratma, 
esneklik ve yenilikleri teşvik etme, bölgesel kalkınmayı 
hızlandırma olarak sıralanabilir. Ekonomik ve sosyal sis-
temde, rekabeti ile orta sınıfın korunması ve denge un-
suru olmaları, sermaye birikimine ve istihdama olumlu 
katkıları, yeni buluş ve fikirlerin iktisadi bir mal durumu-
na dönüştürülebilmesi açısından da KOBİ’lerin önemi 
büyüktür.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)'ler için ülke-
mizde ve uluslararası düzeyde kabul görmüş tek bir ta-
nım bulunmamakla birlikte, ülkemiz mevzuatında Ekim 
2005'te yayımlanan ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
melerin  Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik'' madde 28 hükümlerine göre KOBİ,''yıllık 
çalışanı 250 kişiden az ve yıllık net satış hasılatı ya da 
bilançosu 40 milyon TL'yi aşmayan işletmeler'' olarak 
tanımlanmıştır. Yine aynı yönetmelikte, KOBİ'ler üç alt 
kategoride değerlendirilmektedir. Buna göre ;

•Mikro İşletme: Yıllık çalışanı 10 kişiden az ve yıllık net 
satış hasılatı ya da bilançosu 1 milyon TL'yi aşmayan 
çok küçük ölçekli işletmeler,

•Küçük İşletme: Yıllık çalışanı 50 kişiden az ve yıllık net 
satış hasılatı ya da bilançosu 8 milyon TL'yi aşmayan 
işletmeler,

•Orta Büyüklükteki İşletme:  Yıllık çalışanı  250 kişiden  
az ve yıllık net satış hasılatı ya da bilançosu 40 milyon 
TL'yi aşmayan işletmeler, olarak tanımlanmaktadır.

Söz konusu düzenleme, tüm kurum ve kuruluşlar için 
tek bir KOBİ tanımı getirmektedir. Bir işletmenin KOBİ 
olup olmadığı hususu, daha önce sadece çalışan sayısı 
dikkate alınarak belirlenmekteyken, söz konusu yönet-
melikle birlikte bilanço büyüklüğü, yıllık net satış hası-
latı, aidiyet gibi kriterler de bir işletmenin KOBİ olarak 
tanımlanmasında dikkate alınmaya başlanmıştır.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasın-
da, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına 
ilişkin esaslar, net satış hasılatları, mali bilanço tutarları 
ve çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırla-
nan ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yönet-
melikle belirlenmektedir.

KOBİ’lerin Güçlü Yanları 

Büyük işletmelerle karşılaştırıldığında KOBİ’lerin bazı 
yönleriyle büyük işletmelerden üstün yanlarının olduğu 
gözlenmektedir.. KOBİ’lerin güçlü yanları hem sayıca, 
hem de ekonominin bütünü içindeki yerleri iti-
bariyle, işgal ettikleri yeri hak ettiklerini 
göstermektedir. 

Bunların başlıcaları; KOBİ’le-
rin ekonomik büyümeye 
olan katkıları, rekabe-
tin korunmasında ve 
gel işt ir i lmesindeki 
rolleri, verimlilik ar-
tışına olan katkıları, 
esnek yapıları ile 
ekonomik krizlere 
karşı gösterdikle-
ri direnç, girişimci 
ruhunu ve iktisa-
di dinamizmi canlı 
tutmaları, toplum-
sal açıdan üstlen-
diği faydalar, yeni iş 
yaratma ve bu yolla is-
tihdam artışına olan kat-
kıları, işletme bürokrasisi-
nin bu işyerlerinde olmayışı, 
sabit maliyet faktörlerinin dü-
şük oluşu, tüketici tercihlerine daha 
duyarlı oluşları, yeniliklere daha açık ve 
yatkın olmaları, büyük işletmelere rakip değil onların 
birer tamamlayıcısı olmaları vb.’dir.

KOBİ’lerin Zayıf Yönleri 

Bazıfaktörler, KOBİ’lerin daha fazla gelişmelerinin 
önünde birer engel olarak durmaktadırlar. Dolayısıyla, 
küçük girişimciliği yani KOBİ’leri geliştirmeyi amaçla-
yan politikalar, öncelikli olarak bu olumsuz faktörleri iyi-
leştirmeyi hedeflemelidir.

Bu olumsuz faktörleri sıralayacak olursak, bunlar; 

-KOBİ’lerin sermaye yapılarının zayıf olması ve finans-
mana ulaşımda önlerinde çok sayıda engelin bulunma-
sı, 

-Hem dış hem de iç pazarlama sorunlarının bulunması, 

YATIRIM TEŞVİK 
SİSTEMİNDE KARABÜK

Türkiye ekonomisinin başarılı olması, 
çok büyük oranda KOBİ’lerin başarılı 

olmasına bağlıdır.

Hazırlayan: Sakin EREN - YDO Koordinatörü
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-Teknolojiye uyum sağlanamaması, 
-Örgütsel yönetimde yetersizliklerin olması, 
-Nitelikli işgücüne sahip olmada bazı engellerin varlığı,
-Yüksek vergiler ve primlerin maliyetleri artırması,
-Dışa açılma ve ihracatta birtakım güçlüklerle karşıla-
şılması,
-Piyasalara   girişte  engellerle  karşı  karşıya  gelin-
mesi,
Ssatışlarda  dört mevsim istikrarın yakalanamaması 
ve küçük olmanın getirdiği diğer dezavantajlar vb.’dir.

KOBİ'LERİN TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Gelişmiş ülkelerdeki KOBİ'lerin ekonomi içindeki du-
rumları analiz edildiğinde, küçük farlılıklarla Türkiye'ye 
benzer özellikler görülmektedir. Mevcut istatistiki 
çalışmalardan,  bugün Türkiye‘de yaklaşık  4 milyon 
işyeri  olduğu, Basel II ölçütleri kullanıldığında, bu iş-
letmelerin hemen hemen tamamının KOBİ faaliyet sı-
nırları içinde kaldığı görülmektedir. Örneğin, İstanbul 
Sanayi Odası tarafından her yıl açıklanan Türkiye’nin 
en büyük bin firmasının belirlendiği araştırmaya  göre, 
2004 yılı için bu firmalardan  sadece   440’nın   ciro-
sunun   50   milyon   EURO’   dan   yüksek   olduğu 
görülmektedir (DİE,   2002: 104). Yine, DİE’nin (TÜİK) 
2002 yılı genel sanayi ve işyerleri sayımına göre Türki-
ye’de toplam 1,9 milyon adet işletme bulunmaktadır. 
AB’nin KOBİ ölçülerine göre bu işletmelerin  %99,9’u 
KOBİ tanımına girmektedir.

Türkiye açısından küçük işletmeleri önemli kılan se-
beplerin başında küçük işletmelerin kullandıkları girdi-
lerin çoğunun yurt içi kaynaklardan karşılanması gel-
mektedir.. Böylece ülke ekonomisinin dışa bağımlılığı  

belli bir oranda azalmaktadır.Ülkemizde küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin  önemi aşağıdaki  nedenlerle izah 
edilebilir:
Emek yoğun teknoloji ile çalışma  ve kaynak kullanı-
mında etkili olma özelliğine bağlı olarak ülke çapında 
istihdamı artırmaya katkıda bulunması,
•Talep değişikliklerine daha kısa sürede ve daha kolay 
uyum sağlaması,
•Bölgelerarası gelişmeye ve büyümeye katkıda bulun-
ması,
•Büyük  sanayi  kuruluşlarının  tamamlayıcısı duru-
munda ve  yan sanayi olarak faaliyette bulunması,
•Tam  rekabet  koşullarına   kolayca  uyum  sağlaması  
ve  gelir  dağılımı içerisinde orta sınıf rolü oynaması,
•İşveren   ve  işçi   ilişkilerinin   gelişmesine   uygun,  
olumlu  bir  ortam sağlayarak sosyal dengenin ve da-
yanışmanın iyi bir örneğini vermesidir.
Tüik 2011 iş kayıtlarına  göre  Türkiye'de  faaliyet  gös-
teren  işletmelerin   büyüklük  grubuna  göre dağılımı 
aşağıda tabloda verilmiştir.

Tablo 3 
Ölçeklerine Göre Türkiye’deki KOBİ Sayıları

Ölçek İşletme Sayısı %

Mikro 3.243.788 94,78

Küçük 153.150 4,47

Orta 21.468 0,64

KOBİ 3.418.406 99,89

Büyük 3.757 0,11

TOPLAM 3.422.163 100

KARABÜK VE KOBİLER

Karabük’te Demir-Çelik Fabrikalarının 1937 yılında te-
mellerinin atılmasıyla hızla artan nüfus, 1990 yılından 
sonra negatif iç göçe bağlı olarak azalmaktadır. Kara-
bük’ün sosyo- ekonomik durumu demir-çelik endüst-
risi ve bu endüstriye dayalı olarak gelişen yan sanayiler 
ve ticaret sektörü ile gelişmiştir. Karabük, yeni teşvik 
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sisteminde üçüncü bölgede yer almaktadır. Karabük 
Organize Sanayi Bölgesi büyük oranda tamamlanmış 
olup girişimcilere hizmet sunmaktadır. Bunun yanında 
çelik konstrüksiyon sanayii, döküm sanayii, makine 
imalat sanayii, orman ürünleri sanayii, tekstil ve kon-
feksiyon sanayii ve madencilik sanayii de il ekonomisi 
içerisinde önemli katma değer ve istihdam yaratan, 
gelişme potansiyeline sahip diğer sanayi kollarıdır.

Tablo 9 
Karabük Kobilerin Sektörel Dağılımı

Ölçek Kobi sayısı %

Ticaret 4372 42,6

İmalat  Sanayi 899 8,8

Ulaştırma 2454 23,8

Otel  /  Lokanta 983 9,6

Sosyal Hizmetler 69 0,6

İnşaat 681 6,7

Diğer  Sektörler 816 7,9

TOPLAM 10.274 100,00

Tüik İş kayıtları sonuçları itibariyle sektörlere göre bu 
işletmelere bakıldığında, ağırlığın  % 42,6’nın ticaret 
sektöründe, % 8,8’inin imalat sektöründe, % 23,8’inin 
ise ulaştırma sektöründe, % 9,6’nın otel/lokanta sektö-
ründe, %0,6’nın sosyal hizmetler sektöründe, %6,7’nin  
inşaat sektöründe,% 7,9’nun diğer sektörlerde yer al-
dığı görülmektedir.

Veriler açıkça göstermektedir ki Karabük’teki KOBİ’le-
rin önemli bir bölümü mikro ölçekli firmalardır; diğer 
değişle Karabük 1-9 kişi çalıştıran girişimlerin var ol-
duğu bir ekonomiye sahiptir. İşletme sayısı ve çalışan 
sayısı itibariyle en geniş grubu oluşturan bu işletmeler, 
katma değer itibariyle ise en düşük oranları gerçekleş-
tirmektedir.

Bu işletmelerde çalışanların yarısından fazlası, ya o 
işletmenin sahibi ya da ortağıdır. Tüm bu göstergeler 
göz önünde tutulduğunda, Karabük girişimcilik potan-
siyeli açısından “mikro işletmelerin” en önde geldiği, 
bu nedenle eğer Karabük girişimciliğin geliştirilmesi 
arzu ediliyorsa, buna KOBİ’lerden başlanılması gerek-
tiği açıktır.

Tablo 10 
Karabük Kobileri Ölçeklere göre dağılımı

Ölçek İşletme Sayısı %

Mikro 9.932 96,67

Küçük 285 2,77

Orta 51 0,50

KOBİ 10.268 99,94

Büyük 6 0,06

TOPLAM 10.274 100

SONUÇ

21. yüzyılın KOBİ’ler yüzyılı olduğunu söylemek, her-
halde yanıltıcı olmayacaktır. Tüm dünyada neredeyse 
işletmelerin % 99 civarındaki büyük bir kısmı KOBİ ta-
rifine uygun girişimlerden oluşmaktadır. Küreselleşme 
olgusu, 1970’li yıllardan itibaren, yeni dönemin eko-
nomik ve teknolojik koşullarına uygun bir şekilde kü-
çük girişimciliği ön plana getirmiştir. 1945 sonrasında 
ekonomik yaşama hakim olan büyük ölçekli işletme-
ler, yerini 1970’li yıllardan sonra küçük ve orta ölçekli 
işletmelere terk etmeye başlamıştır. KOBİ’ler, ölçek 
ekonomisi yaklaşımının zayıflaması, işletme yönetimi 
anlayışındaki değişimler, teknolojik gelişmeler ve kü-
reselleşmenin nimetlerinden yararlanmaları sonucu, 
geleceğin işletmesi olmaya aday gözükmektedir.

Günümüz dünyasında tüm ülke politikalarının mer-
kezinde KOBİ’lerin doğması, büyümesi, gelişmesi ve 
korunması için uygun ortamların hazırlanması amacı 
bulunmaktadır. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, 
Dünyada olduğu gibi Türk ekonomisi içinde de çok 
önemli bir yere sahiptir. İşletme sayıları, toplam istih-
dam içindeki payları, üretim miktarları ve milli gelire 
katkıları itibariyle ekonominin en önemli kesimini oluş-
turmaktadırlar. Dünyadaki gelişmelere paralel bir trend 
izlediğini gözlenen KOBİ sektörünün önemi, ülkemiz-
de de giderek artmaktadır.

Türkiye ekonomisinin başarılı olması, çok büyük 
oranda KOBİ’lerin başarılı olmasına bağlıdır. Çünkü, 
KOBİ’lerin ekonomideki işletmelerin hemen hepsini, 
istihdamın ise % 80’e yakın kısmını bünyesinde barın-
dırdığı bir gerçektir. Karabük ilinde de mevcut işletme-
lerin tamamına yakını KOBİ niteliğinde olan işletmeler-
dir. Bu işletmelerin temel problemleri nitelikli işgücüne 
sahip olmama ve sermaye yetersizliğidir. Türkiye’deki 
KOBİ’ler de hemen hemen aynı niteliktedirler
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Sayın Valim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1966 yılında Afyon/Sandıklı’da doğdum. 1988 yılın-
da Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 
mezun oldum. 1990 yılında Kayseri Kaymakam adayı 
olarak Mülki İdare mesleğine başladım. Bala, Kızılca-
hamam ve Doğanhisar Kaymakam Vekili olarak görev 
yaptıktan sonra sırası ile Giresun/Çanakçı Kayma-
kamlığı, Bayburt/Demirözü Kaymakamlığı, Ankara/
Ayaş Kaymakamlığı, deprem dolayısı ile Bolu Vali Yar-
dımcısı Vekilliği, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 
Şube Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, Mülkiye Müfettişliği 
ve Mülkiye Baş Müfettişliği görevlerinde bulundum.

Bu süreçte, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu 
Yönetimi Uzmanlık Programını ve İngiltere Leicester 
Üniversitesi Kamu Düzeni kürsüsünde yüksek lisans 
öğrenimimi tamamladım. 
Dönemin Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sn. 
Abdullah GÜL’ün ulusal güvenlik danışmanı ve Baş-
bakanlık Müsteşarı Sn. Efkan ALA’nın özel danışmanı 
olarak görev yaptıktan sonra Ordu, Merkez ve Zon-
guldak Valiliklerine atandım. Ağustos ayından bu yana 
Zonguldak Valisi olarak görev yapıyorum. 

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN
PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN

YATIRIMCI
REHBERİ

YATIRIMCI
REHBERİ

RÖPORTAJRÖPORTAJ

NELER YAPTIK ?NELER YAPTIK ?

Bölgenin endüstriyel birikimi, 
ağır sanayide yetişmiş iş gücünü 

sektörel çeşitlilik çerçevesinde 
dönüştürdüğümüzde 

bölgede büyük yatırımların 
gerçekleşeceğini öngörebiliriz.

BAKKA Yönetim Kurulu Üyesi
Zonguldak Valisi
Sn. Ali KABAN

“

“

Hazırlayan: Ümran ÖZTÜRK
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Ordu Valiliğinden bir süre sonra yine bir Karade-
niz Şehri olan Zonguldak Valiliğine atandınız. 26 
Ağustos tarihinde göreve başladınız, bu tarih aynı 
zamanda Atatürk’ün 82 yıl önce Zonguldak’a ilk 
geldiği tarih olarak Zonguldaklılar için oldukça an-
lamlı. Göreve başladığınızda Zonguldak hakkında 
ilk izlenimleriniz nelerdi ve sahip olduğunuz tec-
rübeler ışığında Zonguldak’ın geleceğine yönelik 
planlarınız nelerdir? 
Kararname çıktığında, Cumhuriyetimizin ilk şehri olan, 
ülkemiz sanayisinde önemli yer tutan kömür ve çelikle 
özdeşleşmiş Zonguldak’ta Vali olarak görev yapacak 
olmaktan dolayı memnun oldum. Göreve başladığım-
da Filyos Projesi başta olmak üzere Zonguldak’ın so-
runlarının çözümü için özel çaba harcayacağımı; ilin 
yaşam standardı ve kalitesini arttırmak, Zonguldak’ın 
büyüyüp gelişmesine öncülük edecek projeleri takip 
etmek, yeni projeler üreterek uygulamaya koymak 
temel hedefi ile çalışmalarımı gerçekleştireceğimi ifa-
de ettim. Zonguldak Valisi olarak çalışmalarımı da bu 
yönde devam ettiriyorum. 
Sadece Zonguldak’ta değil Batı Karadeniz Bölgesinde 
Filyos ve büyük yatırımlar odaklı bir bekleyiş hakim, o 
süreç bir yandan ilerliyor. Karma Endüstri Bölgesi ilan 
edildi, sedde ıslahı çalışmaları devam ediyor. 2017’de 
tamamlanması planlanan Filyos Limanı Altyapı Yapım 
İşi ihalesi yapıldı. Uzun yıllardır beklenen ihaleyi gör-
mek de bana nasip oldu. Bu süreci yakinen takip edi-
yor, bölgeye büyük yatırımları çekebilmek için projeler 
üretilmesini teşvik ediyorum. 
Fakat burada sadece uzun soluklu büyük projelere 
odaklanılmaması gerekiyor. Her ilçenin her sektörün 
kendi özgün çalışmalarını yapması, belki küçük pro-
jelerle kendi bölgesinde veya sektöründe iyileştirme 
sağlaması, kendi vizyonunu çizmesi gerekir. Bir ilçeye 
büyük bir yatırım çekilemeyebilir, fakat orada yöresel 
değerlere sahip çıkılması veya o bölgede gelişmekte 
olan sektöre yönelik odak çalışmalar yapılması il ge-
nelinde kelebek etkisi yaratabilir. Zonguldak ve Batı 
Karadeniz bölgesi genelini ilgilendiren büyük bütçeli 
uzun soluklu projeleri sahiplenmeli ve takip etmeliyiz 
fakat mikro boyutta küçük bütçeli projelerin yarataca-
ğı etkiyi de hafife almadan, küçük çaplı odak projeleri 
de hazırlamalı ve gerçekleştirmeliyiz.
Zonguldak alternatif turizm imkânları açısından da 
oldukça zengin bir tabiata sahip, bunu da değerlen-
dirmek gerekiyor. Alternatif turizm ve doğal orman 
varlığının değerlendirilmesinin bölgeye farklı bir renk 
katacağını ve ekonomide sektörel çeşitliliğe destek 
olacağını düşünüyorum. Ayrıca bölgede yöresel ürün-
lere yönelik bir çalışma yapılmasının, yöresel değerle-
rin ortaya çıkarılmasının ve sahiplenilmesinin, yöresel 
ürünlerin ticarileştirilmesinin hem bölgenin tanınırlığı 
arttırmak, kültürünü yaşatmak hem de alternatif geçim 
kaynakları ortaya çıkarmak açısından faydalı olacaktır.
Zonguldak’ın geçmişte olduğu gibi gelecekte de Tür-
kiye’nin sanayide lokomotif kentlerden biri olacağını 

düşünüyorum. Bölgenin endüstriyel birikimi, ağır sa-
nayide yetişmiş iş gücünü sektörel çeşitlilik çerçeve-
sinde dönüştürdüğümüzde bölgede büyük yatırımla-
rın gerçekleşeceğini öngörebiliriz. Ayrıca Filyos Vadisi 
Projesi ile bölge gerek üretilen ürünlerin katma değeri, 
gerekse bölgedeki üretim ve ticaret hacmi açısından 
önemli bir dönüşüm yaşayacaktır. Bu dönüşüm de 
göç veren Zonguldak’ın göç almasına, nitelikli insan 
kaynağını bünyesinde barındırmasına, altyapı ve sos-
yal donatılar açısından kentin ihtiyaçlarını karşılaması-
na vesile olacaktır.

BAKKA Bülten Nisan sayısı teması “İlçeleri ile Batı 
Karadeniz Bölgesi”. Merkez ilçeler hariç 15 ilçeyi 
mülki idare amirlerinin gözünden inceliyoruz. Zon-
guldak Valisi olarak Zonguldak’ın ilçelerini düşün-
düğünüzde her bir ilçe için ilk aklınıza gelen ne 
olur? İlçelerin gelişme eksenlerini, gelecek projek-
siyonlarını nasıl görüyorsunuz?
Her bir ilçeyi ayrı ayrı ziyaret ederek ilçe bazlı neler ya-
pılabileceğini, ilçede faaliyette olan kurum ve kuruluş-
lar ile istişare ederek tespite çalışıyorum. İlçelerin ve 
ilin sorunları nelerdir, neler yapılabilir üzerine toplan-
tılar yapıyorum. Bu toplantılar neticesinde proje fikir-
leri ortaya çıkıyor. Bu projeleri ayrı ayrı ve her aşama-
sında takip ediyorum, sorumlulardan brifing alıyorum 
ve projelere ilişkin etkinliklere katılarak bizzat destek  
veriyorum. Gerektiğinde ilgili kurumları ortak çalışma-
lar yürütmeleri için yönlendiriyorum, görev veriyorum. 
Devrek ilçesi için BAKKA desteğiyle bastoncular öze-
linde Dr. Hakan Gürsu hocamızın katılımları ile satış, 
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pazarlama ve tasarım eğitimi verildi. Bu eğitimi BAK-
KA’ya sunulan Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum 
Analizi, Envanter Çalışması Ve Devrek Evi Fizibilite 
raporu hazırlığı takip etti. Hazırlanacak fizibilite rapo-
runu takiben bir Devrek Evi inşa edilmesi ve Devrek’te 
üretilen ürünlerin satılabilmesi, müze bölümünde Dev-
rek’in kültürel değerlerinin sergilenmesi, bastoncular 
için pratik eğitimlerin verilebileceği alan tasarlanması 
ve bastoncuların bir arada ürünlerinin satışını gerçek-
leştirebilecekleri bir alana ilçenin kavuşturulmasını he-
defliyoruz.
Ereğli ilçesi için makine imalat sektörü ve demir-çe-

lik yan sanayi sektörü odağında bir gelişme 
ekseni çizilebilir. Bu yönde araştırmalar 

ve fizibilite raporları hazırlanmalıdır. 
ERDEMİR’in varlığı ilçe için çok 

önemlidir. Demir-çelik yan sa-
nayisinin ve makine-imalat 

sanayisinin bölgede geliş-
mesi için çalışmalar ya-
pılmalıdır.
Çaycuma ilçemizde 
Filyos ile büyük ve 
entegre yatırımları, 
liman ile lojistik sek-
törünün ilgilisini ilçe-
ye çekebileceğimizi 
öngörüyorum. Ayrıca 
hayvancılık potansi-

yeli açısından da Çay-
cuma’nın nimetlerinden 

faydalanabi leceğimizi 
biliyorum. Bu yönde Çay-

cuma’da tarım ve hayvancılık 
ürünlerinin işlenmesi hususun-

da yeni sanayi alanlarının kurul-
masını da tartışıyoruz.

Alaplı ilçesi boru profil yatırımcılarının tercih 
ettiği bir ilçemizdir. İlçede tahsis sürecine 2 ay içeri-
sinde geçmesi beklenilen bir organize sanayi bölgesi 
vardır. Ve bir de ıslah organize sanayi bölgesi plan-
lanmamaktadır. Alaplı’nın genel olarak denizyolu, de-
miryolu ve deniz yolu bakımında ulaşım avantajları ile 
yatırımcıların için tercihlerinde önde olacağını düşünü-
yorum. Alaplı aynı zamanda Gümeli Yaylası ile alterna-
tif turizm faaliyetleri ve fındığı ile de yöresel değerlerin 
ticari markalaşması hususlarında potansiyel arz edi-
yor. Alaplı’nın geleceğinde sanayisini doğal güzellikle-
ri, turizmi ve yöresel ürünleri ile bir arada sürdüren bir 
ilçe gördüğümü söyleyebilirim.
Gökçebey, Karabük yolu üzerinde mobilya ve orman 
ürünleri sanayi, ısıtma sistemleri üretimi, seracılık, süs 
bitkisi yetiştiriciliği ve tavuk çiftlikleri ile ekonomik 
canlılığını sağlayan bir ilçemiz. Filyos Vadisi Projesi 
kapsamında yapılan/yapılacak çalışmaların etkisiy-

le ilçenin yeni yatırım sahalarına kavuşacağını ve bu 
sahaların ulaşım avantajı ile de yeni yatırımları ilçe-
ye çekeceğini düşünüyorum. Ayrıca 100. Yıl Hizmet 
Köyü tesislerinin varlığı ve avcılık gibi alternatif doğa 
turizmi faaliyetleri ise ilçede sosyal hayat renklendiri-
yor. Filyos Vadisi projesinin hayata geçmesinin aka-
binde bölgede yaşanmasını beklediğimiz demografik 
canlılığın Gökçebey’in geleceğinde etki edeceğini dü-
şünüyorum. Bölgedeki nüfus artışının sosyal gereksi-
nimlerini karşılayacağı, doğayla iç içe bir nefes alma 
noktası olarak konumlanabilecek bir altyapıya sahip 
Gökçebey. Ayrıca yine Filyos Vadisine yönelik yatırım-
lar ile buna bağlı çevrede gelişecek yatırımların özel-
likle ara-eleman ihtiyacının temininde ve eğitiminde bir 
üs olarak da değerlendirilebilir.
Kozlu ve Kilimli son düzenleme ile ilçe oldular. TTK ve 
özel maden işletmelerin taş kömürü istihracı faaliyet-
leri yaygın olarak gerçekleştirildiği ilçelerimizin ikisin-
de de sahil bandı bulunması, şehir merkezinde yoğun-
laşan nüfus için bir genişleme alanı olarak merkeze 
yakınlıkları ile dikkat çekiyor olmaları ve yine özellikle 
merkezde yaşayan nüfus için hafta sonlarını değerlen-
dirmekte ve sosyal aktivitelerinde tercih edilir olmaları 
birer avantajdır.

Zonguldak sizi projeci kimliğinizle de tanıyor. 
Kurumları ve kişileri de somut, sürdürülebilir ve 
katma değer yaratan projeler yapmaya sevk eden 
söylemleriniz ve görevlendirmeleriniz oluyor. Siz-
ce Zonguldak’ın proje yazma ve yönetme karnesi 
nedir, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın çalışma-
larını bu noktada nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye’de proje mantığı 2000’li yıllar ile gündeme gel-
di. O dönemlerde proje yapmak bir konu üzerinde top-
lantılar yapıp sonrasında raporlar hazırlamak olarak al-
gılanıyordu. Bu algının zamanla kırıldığını görüyorum. 
Kalkınma Ajansları ve proje bazlı destek sunan diğer 
kurumlar da bu süreci olumlu etkiledi. 
Projelerin sorunların tespiti ve çözüm önerileri üzerine 
istişareler ile başlaması, konunun uzmanlarınca yazılı 
hale getirilmesi ve somut adımlar atılarak sonuç odak-
lı, katma değer kaygısıyla tasarlanması gerekir. En 
önemli husus da sürdürülebilirlik hususudur. Projelerin 
birbirini destekleyen birbirlerinin çıktılarından besle-
nerek planlanan odak çalışmalardan oluşması gerekir. 
Projelerin özgünlüğü ve ilgili kurumların işbirliği ile ha-
zırlanıp uygulanması da projelerin verimliliğini arttırır.
Zonguldak’ta Avrupa Birliği’nin desteklediği hareket-
lilik projeleri ve kalkınma ajansına sunulan projeler 
ile hareketlilik yaşandığını görüyoruz. Göreve başla-
dığım günden bu güne kurumların, ajansın ilan ettiği 
mali destek ve teknik destek programları ile doğrudan 
faaliyet destek programlarına yönelik bilgilendirilme-
sine ve ortak projeler hazırlamasına önem verdim. 
Bu amaçla çeşitli eğitim programları ve beyin fırtınası 
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şeklinde toplantılar gerçekleştirdik. Proje fikirlerini tar-
tıştık, örnek projeleri inceledik. Bundan sonra da bu 
desteğim artarak devam edecektir.
2014 yılı mali destek programlarına, 2013 ve 2014 yılı 
Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Program-
larına yönelik başvuruların Zonguldak ilinde arttığını 
görmek, başlattığımız bu çalışmaların neticelerini aldı-
ğımızı gösteriyor. Projelerin somut çıktılarının olması, 
kaliteli içerikle hazırlanmaları ve sağlıklı takip edilerek 
sonuçlandırılmaları süreçlerini de takip edeceğim.

Kalkınma ajansının proje sunabilecek ku-
rum, kuruluş ve işletmelerle iyi ileti-

şim halinde olduğunu ve bölge 
genelinde yaygın bilgilendir-

me faaliyetleri yürüttükleri-
ni görüyorum. Proje fikri 

olan paydaşlara yöne-
lik yönlendirici, bilgi-
lendirici çalışmalar 
yapıyorlar. Bu ve-
sileyle ajans genel 
sekreterimizi ve 
uzmanlarımızı da 
tebrik etmek isti-
yorum. 

Kalkınma Ajans-
larının kuruluş 

amacı bölgeler 
arası gelişmişlik 

farklarının azaltıla-
rak ekonomik ve sos-

yal kalkınmanın sağ-
lanmasıdır. Zonguldak 

ilinin ekonomik ve sosyal 
kalkınmada öncelikleri neler-

dir, bu noktada BAKKA’ya hangi 
görevler düşmektedir?

Zonguldak ilinde ekonomik kalkınma hususunda sek-
tör çeşitlendirilmesine, mevcut sektörlerde de araştır-
ma geliştirme çalışmaları yapılmasına, inovatif tasa-
rımlarla ürün gamlarının genişletilmesine, nihai ürün 
üretimine yönelik yatırımların arttırılmasına, alternatif 
turizme yönelik ilin doğal varlığının değerlendirilme-
sine ve turizm yatırımlarının arttırılmasına, yöresel 
ürünlerin, değerlerin kimlikleri korunarak ticarileştiril-
mesine ve yeni geçim kaynaklarının oluşmasına ihti-
yaç vardır. Bölgedeki kurum ve kuruluşların, kalkınma 
ajansı uzmanları ile istişare halinde mevcut işletmeleri 
ve yeni yatırımcıları bu yönde teşvik etmeleri, yönlen-
dirici olmaları gerekir.
Sosyal kalkınma hususunda göç olgusu ve nüfusun 
giderek azalması sorunlarına çözüm olarak nitelikli is-
tihdam alanları içeren yeni yatırımların yapılması, en-
gelli ve yaşlı bakımı hususlarında kamu ve özel sektör 
yatırımlarının yaygınlaştırılarak geliştirilmesine, yeni iş 

sahalarının açılmasına, nitelikli ve ara eleman yetişti-
ren mesleki eğitim programlarının çeşitlendirilerek art-
tırılmasına ihtiyacımız vardır. İlgili kurumlara bu yönde 
talimatlarda bulundum. Kurumlar çalışmalarını hazırlı-
yor, çözüm odaklı projeler üretiyorlar. 
Bu noktada BAKKA’ya il genelinde mümkün olduğun-
ca tüm paydaşlara ulaşarak bilgilendirme, yönlendir-
me ve bilinçlendirme amaçlı çalışmalar yürütmek, bu 
yönde yapılan projeleri destekleyebilecek programlar 
tasarlamak görevleri düşmektedir. BAKKA oldukça 
nitelikli uzman kadrosu ile ilimizde faaliyettedir. Tüm 
kurumlarımıza BAKKA’dan mümkün mertebe fay-
dalanmalarını, proje fikirlerini istişare etmelerini ve  
bölgeye ilişkin sorun tespitlerini paylaşmalarını tavsiye 
ediyorum.

Uluslararası işbirlikleri açısından Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerini nasıl buluyorsu-
nuz? Geçtiğimiz aylarda İtalya ve İspanya Teknik 
Çalışma Ziyaretine katıldınız, bu ziyarete ilişkin iz-
lenimleriniz ve ziyaretin çıktıları nelerdir? BAKKA, 
uluslararası işbirliği faaliyetlerini ne yönde ve na-
sıl geliştirmelidir?
BAKKA’nın uluslararası etkinliğini sürekli geliştirdiğini 
ve bölgenin uluslararası tanınırlığını arttıracak çalış-
malar yaptığını söylemek ve çalışmalarınındın ötürü 
tebrik etmek gerekir. 
Aralık ayında İtalya’da Venedik, Milano, Padova ve 
İspanya’da Madrid ve Barselona bölgelerine teknik 
çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Bir hafta süresince ol-
dukça yoğun bir program ile 16 kurum, kuruluş ve fir-
ma ile temaslarımız oldu. İtalya’da mobilya ve orman 
ürünleri odağında İspanya’da ise geri dönüşüm ve 
atık bertarafı odağında görüşmeler yaptık. Bu görüş-
meler neticesinde hem bölgemizi tanıttık, hem kurum-
sal işbirlikleri gerçekleştirdik, hem de büyük ölçekli  
yatırımcılara ulaşma ve bölgemize yatırım yapmaları 
yönünde onları yönlendirme imkânımız oldu. Çalışma 
ziyareti dönüşünde de ilgili kurumlarla görüşmeleri de-
vam ettiriyoruz. 2 büyük yatırımcı firmaya bölgemizde 
yatırım yapmaları yönünde fizibilite raporları ve bilgi 
notları BAKKA uzmanlarınca hazırlanarak iletildi. Sü-
reci bizzat takip ediyorum. Yatırım kararı alınmasını ve 
uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesini temenni edi-
yorum. 
BAKKA, ayrıca Mart ayı yönetim kurulumuzda aldığı-
mız karar ile Dünya Yatırım Ajansları Birliğine (WAIPA) 
üyelik başvurusu yaptı ve başvurusu onaylandı. Bu 
vesile ile bölgeye uluslararası doğrudan yatırımların 
çekilmesi ve bölgenin uluslararası tanıtımının gerçek-
leştirilmesi için yeni fırsatlar ortaya çıkacağını düşü-
nüyorum.
BAKKA’nın Karadeniz’e sınır ülkelere yönelik çalış-
malarının geliştirilmesi amacıyla Mayıs ayı içerisinde 
Romanya ve Bulgaristan’a yönelik bir çalışma ziyareti 
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organizasyonu daha yürütülüyor. Burada ihalesi gerçek-
leştirilen Filyos Limanı odağında Karadeniz’deki liman 
kentlerine ve o ülkelerdeki ormancılık, gemi inşa sanayi, 
madencilik ve kültür turizmi hususlarındaki çalışmalara 
yönelik incelemelerde bulunulması ve Karadeniz’e sı-
nırı bulunan ülkeler ile ikili işbirliklerinin geliştirilmesini 
amaçlıyoruz.
BAKKA’nın ilerleyen dönemde de odak projeler ile ulus-
lararası çalışmalarını ve ikili, çok taraflı işbirliklerini ge-
liştirmesi, bölgeye uluslararası doğrudan yabancı yatı-
rımların çekilmesi yönünde çalışmalar yapmaya devam 
etmesini bekliyorum.
Zonguldak madencilik faaliyetleri ve buna dayalı 
sanayisi ile bilinmektedir. Yeni teşvik sisteminde 
de taş kömürü istihracı yatırımları destekleneme-
yecek sektörlerden çıkartılarak öncelikli yatırımlar 
kapsamına alınmıştır. Zonguldak ilinde madencilik 
sektörünün gelişimini desteklemek için bölgesel ve 
ulusal çapta neler yapılmalıdır?
Zonguldak ili çıkarılan kömür ile ülke sanayisine yıllarca 
hizmet etmiş bir şehirdir. Avrupa Kömür ve Çelik Toplu-
ğu anlaşması hükümlerince yıllarca taş kömürü devlet 
teşviklerinden yararlanamamış, yeni teşvik sisteminde 
sonradan yapılan bir düzenleme ile taş kömürü istih-
racı yatırımları devlet teşviklerinden öncelikli yatırımlar 
kapsamında yararlanabilir duruma gelmiştir. Kalkınma 
Ajansının da bu karardan sonra madencilik odağında 
bilgilendirme toplantısı yaptığını ve madencilik sektö-
ründeki yatırımcılara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini 
sürdürdüğünü biliyorum. Neticede Ekonomi Bakanlı-
ğı’na yapılan başvuruları incelediğimizde ilimizden taş 
kömürü istihracı yatırımı teşvik kapsamına alınan bir 
işletme olmadığını görüyoruz. Burada madencilik sek-
töründe farklı dinamiklere ihtiyacımız olduğu görülüyor. 
İlimizdeki rödovanslı işletmeler, yeni yatırımları kap-
samında teşviklerden yararlanmıyor veya yeni yatırım 
planlarını erteliyorlar. ÇATES’in ihale sürecinin de bu 
durumu etkilediğini söyleyebiliriz.
Taş kömürü madenciliğinde üniversite sanayi işbirliği 

yapılarak taş kömürünün endüstriyel ürün haline getiril-
mesi ve kömür madenleri ile Ar-Ge çalışmaları yapılarak 
elde edilebilecek ürünler üzerinde odak çalışma yapıl-
ması faydalı olabilir. Bu aşamada Türkiye Taş Kömürü 
Kurumumuza, Bülent Ecevit Üniversitemize ve bölge-
mizdeki rödovanslı işletmelere görev düşmektedir. Eli-
mizdeki maden rezervinden maksimum fayda sağla-
yacak şekilde ve katma değeri yüksek ürün üretimine 
yönelik çalışmalar yapılması, kömür üretimine yönelik 
kullanılan makine ekipmanın bölgemizde üretimine yö-
nelik çalışmalar yapılarak makine-imalat sanayisinin ge-
liştirilmesi ve kömüre dayalı sanayide çevreye uyumlu, 
çevre dostu teknolojilerin kullanılması gerekmektedir. 
Bu yönde yapılacak çalışmaları Valilik nezdinde teşvik 
edip takip ediyorum.

Sayın Valim, TR81 Düzey 2 Bölgesinin ve Türki-
ye’nin mega projelerinden olan Filyos Vadisi Projesi 
hususunda neler söylemek istersiniz? Filyos Lima-
nı ihalesinin 2014 yılı yatırım programına alınması 
sizin döneminizde gerçekleşti. Sizce Filyos Vadisi 
Projesi’nin Zonguldak’a katkıları neler olacaktır?
Filyos Vadisi Projesi içerisinde 25 milyon ton kapasite-
li liman, serbest bölge ve karma endüstri bölgesini de 
içeren entegre bir projedir. Çok uzun dönemdir gerçek-
leştirilmesi planlanan, bölge halkının ve komşu bölge-
lerin kaderini etkileyebilecek ölçekte bir projedir. Proje, 
bölgede ekonomik kalkınmayı tetikleyecek, bölgenin 
ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım çekmesini sağla-
yacak en önemli projedir.
2012 yılında Filyos karma endüstri bölgesi resmi ga-
zetede ilan edilmişti. Filyos limanının yatırım planına 
alınması ve ihalesinin gerçekleştirilmesine de Zongul-
dak Valisi olarak şahit olmak bana nasip oldu. Temenni 
ederim ki Filyos vadisi hususunda planlanan kamu yatı-
rımları öngörülen tarihlerde tamamlanarak bölge yatırım 
tahsislerine açılsın. Burada bölgede katma değeri yük-
sek yatırımların gerçekleşmesi ve bu yatırımların göç ve 
nitelikli istihdam alanları sorunlarına çözüm sunmasını 
temenni ediyorum. 
Projeyi sadece proje sahasında düşünmemek gerekir. 
Projenin etkisiyle Zonguldak’ın bir liman kenti olacağını, 
üretim, ticaret ve lojistik alanlarında önemli bir merkez 
olacağını ve kenti uluslararası arenada bir aktör konu-
muna getirebileceğini de hesaba katarak hazırlıkları 
tamamlamalıyız. Kentin işgücü niteliğinde yaşanacak 
değişimi, kentsel planlama ve yeni yaşam alanlarının 
ortaya çıkması hususlarındaki gelişmeleri öngörerek 
projenin tamamlanmasını bekleyen süreçte çalışmaların 
yapılmasını koordine etmeliyiz. 
Şu aşamada altyapı yatırımları odağında hazırlıkların 
zamanında yapılması ve hızlandırılması yönünde süreci 
takip ediyorum. Bir yandan da yatırım tahsislerine açıl-
madan önce potansiyel uluslararası ve ulusal yatırımcı-
lar ve yatırım konuları hususlarında Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı ile istişareler yapmaktayız. Ay-
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rıca kalkınma ajansımız Kalkınma, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı temsilcileri ile Endüst-
riyel Simbiyoz çalışmalarını yürütüyor. Bölgeye kurula-
cak bu denli büyük sanayi alanlarının ve bölgeye gele-
cek yeni yatırımların çevreyle uyumlu yatırımlar olması 
ve yeni çevresel sorunları ortaya çıkarmamaları, sanayi 
ile doğal çevrenin iç içe ve uyum içinde kurgulandığı bir 
kent hedefi ile bu çalışmalar yürütülüyor.

Zonguldak hep sanayisi ile gündeme geldi. Siz, 
Zonguldak’ın yöresel kültürel kimliği ve alternatif 
turizm değerleri ile de yakından ilgilisiniz. Bu konu-
da sizin önderliğinizde hangi projeler yapılmaktadır, 
paydaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Kentlerin yalnızca tek bir sektöre dayalı gelişim gös-
termesi sürdürülebilir bir başarıyı beraberinde getir-
meyebilir. Zonguldak ili sanayi altyapısı ile cumhuriyet 
tarihi boyunca kömür ve demir-çelik sanayisi ile gün-
deme geldi. Elbette ki kurulu altyapıyı koruyup geliş-
tirmek gereklidir. Fakat yeşili, mavisi, doğal güzellikleri 
ve kültürüyle bir cumhuriyet şehridir Zonguldak. Şehrin, 
özellikle alternatif turizm alanında değerlendirilebilecek 
alanlarını da korumak, altyapılarını hazırlamak, stratejik 
noktaları belirlemek ve öne çıkarmak, tanıtımını yapmak 
ve özel çeşitli turizm alanları oluşturmak da önemlidir. 
Ayrıca şehirler yaşayan kültürlerdir. Bu sebeple ilgili ku-
rumlar ve BAKKA uzmanları ile istişareler yaparak proje 
fikirleri geliştirilmesini ve uygulanabilir projelerin hayata 
geçirilmesini takip ediyorum. 
Uygulama aşamasına geçen projelerden ilki Zongul-
dak’ın yöresel değer ve ürünlerine yönelik bir envan-
ter çalışması ihtiyacı üzerine hazırlanan Batı Karadeniz 
Lezzet Atölyesi projesidir. Bu kapsamda önce bu ça-
lışmanın tamamlanması gerekir. Ardından bu ürünlerin 
içinden kentin kimliğini, markasını ortaya çıkarabilecek 
ürünlerin seçimi ve seçilen ürünlerin özgün tasarımlarla 
ticarileştirmeleri hususlarında çalışmalar yapılması ge-
rekir. Ben bu süreci yakinen takip ediyorum. 

Devrek ilçesinde bastonculuk özelinde çalışmalar ya-
pılmaktadır. Bastoncular özelinde verilen tasarım ve 
inovasyon eğitiminin ardından Devrek Bastonunun kim-
liğini oluşturma ve yaşatma hedefiyle yeni projeler ha-
zırlanmaktadır. Şu anda Devrek Ticaret ve Sanayi Odası 
Devrek Bastonculuğu Envanter Çalışması Ve Devrek 
Evi Fizibilite Raporu çalışmasını projelendirdi ve proje 
destek almaya hak kazandı. Söz konusu analiz çalış-
ması sonuçlandıktan sonra devam eden sürece ilişkin 
proje fikirlerimizi gözden geçirip çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz. 
Yine arıcılık ve kestane balı özelinde projeler geliştiril-
mektedir. Bölgede tarım ve hayvancılıkta manda yo-
ğurdu, kestane balı gibi ürünleri öne çıkarabiliriz. Bu 
amaçla bu ürünlerin üreticilerine yönelik Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile mesleki birliklerimiz 
eğitim ve sosyal kalkınma projeleri hazırlamakta ve yü-
rütmektedirler. 
Alternatif turizm alanları hususunda ilgili kurumlarımızın 
yer aldığı Alternatif Turizm Platformu vasıtasıyla istişa-
relerimiz devam etmektedir. Ek olarak şehrin sağlık tu-
rizmi açısından değerlendirilebilecek yönleri bulunuyor, 
bu noktadan hareketle sağlık turizmi açısından Zongul-
dak’ı tercih edilir noktaya taşımak için çalışmalar başla-
tılması talimatını verdim. 
Tüm çalışmalarımızı proje bazlı yürütüyoruz. Gerek 
BAKKA destekleri gerekse İl Özel İdaremizin kaynakla-
rı ile proje fikirlerini uygulamaya çalışıyoruz. Uygulama 
aşamasına geçen proje fikirlerimiz hususunda BAKKA 
ve Zonguldak Valiliği web siteleri üzerinden çalışmaları 
takip etmek de mümkündür.
Sayın Valim, paylaştığınız kıymetli bilgiler ve yoğun 
programınızda ayırdığınız vakit için teşekkür ederiz. 
Ben teşekkür ederim. Zonguldak ve Batı Karadeniz 
Bölgesi için kıymetli uzmanlarımız ile birçok güzel çalış-
maya ve projeye imza atmaya devam edeceğimizi dü-
şünüyorum.  Ajansın Bülten çalışmalarını da ilgiyle takip 
ediyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum. 
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14 Kasım 2013 tarihinde Zonguldak’ta gerçekleşti-
rilen İnovasyon Semineri ve sonrasındaki ikili gö-
rüşmelerden edindiğiniz izlenimler çerçevesinde 
bölgemizdeki işletmelerin inovasyon, inovatif ürün 
geliştirme konusundaki yaklaşımlarını nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Zonguldak bölgesindeki endüstriyel potansiyel baş-
langıçta bizi çok şaşırttı. Özellikle mobilya ve vitrifiye 
sektörlerindeki firmaları tanıyıp yapabildiklerini görün-
ce oldukça etkilendik. İnovasyon seminerine ilgi çok 
fazlaydı.  Sonrasındaki ikili görüşmelerde de çeşitli fir-
malarla inovasyon ve ürün geliştirme hakkında çok ve-
rimli görüşmeler gerçekleştirdik.  Ülkemizde gerçekleş-
tirilen ilk görüşmelerden sonraki dönüşler 6-9 aylık bir 
periyot sonrasında alındığı için henüz firmalardan dö-
nüş almış değiliz..  Bu bölgede özellikle tasarım hizmeti 
alma seviyesine erişmiş birçok firma olduğunu gördük, 
potansiyelin önemini kavradık ve bölge firmalarının  
olumlu dönüşleri ile tasarım faaliyetlerinin hızla ihracat 
ürünlerine dönüşebileceğini öngörüyoruz. Düzenlenen 
seminer aslında iki taraflı oldu, çünkü seminer ve et-
kinliklerle bizler de bilmediklerimizi öğrendik. Örneğin 
bölgenizin potansiyelini ve bölge firmalarının niteliklerini 
bilmiyorduk. 

İnovasyon semineri sonunda ilk dönüş Devrek Tica-
ret ve Sanayi Odasından geldi. Devrek TSO, Ajansı-
mızın Teknik Destek Programı kapsamında baston-
cular özelinde satış, pazarlama ve tasarım eğitimi 
ihtiyacını sunduğu proje ile Ajansımıza iletti. Ayrıca 
sizin de katılım sağladığınız Batı Karadeniz İşbirli-
ği Platformu (BKİP) toplantısı sonrasında Platform 
üyesi diğer kurumlardan da çeşitli değerlendirme 
ve talepler Ajansımıza iletildi. Bölgemizdeki tüm 
ekonomik paydaşlarımız sizden olumlu bir enerji 
aldı ve birlikte çalışma istiyorlar. Ajans olarak, İno-
vasyon etkinlikleri sonrasında firmalarımızın sağla-
dığı gelişmeleri de takip ediyoruz. Bölgesel nitelikli 
İnovasyon Semineri ve sonrasında Devrek’teki bas-
tonculuk sektörü özelinde gerçekleştirilen etkinlik 
ile Devrek’te bu sektörde faaliyet gösteren işletme-
ler hakkındaki değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?

Devrek’ten destek talebi bize ulaşınca biz de Devrek’te-
ki bu sektör ve el sanatları konusuyla ilgili belli araş-
tırmalar yaptık. Aslında bu konu genel anlamda Türki-
ye’deki yerel el sanatlarının karşılaştığı bir sorun olarak 
her dönem karşımıza çıkar. Buradaki en önemli fark, bu 
sektörün bir dönem ilçeye önemli maddi katkılar getirir-

ken zaman içinde bu katkının ciddi 
oranda azalması ile sorunun daha 
ön plana çıkmış olmasıdır. Burada 
geçirdiğimiz üç günlük süre içinde 
öncelikle yerel yöneticilerin konuya 
duydukları hassasiyetin çok üst dü-
zeyde olduğunu gördük. Bu durum 
sadece ilçe için değil bölge için de 
çok büyük bir şans. Sayın Valimizin 
bu örnek üretici gruplara yönelik bir 
şeylerin yapılması isteği de olduk-
ça olumlu. Devrek TSO’nun büyük 
ilgisi de çok önemli. Zor olan du-
rum ise ekonomik erozyondan cid-
di anlamda etkilenmiş ve organize 
olamamış bu üretici grubun çok 
kısa bir sürede belirli bir seviyeye 
getirilmesi oldu.  Ama Devrek’teki 
bu süreç sonunda aldığımız geri 

BİR İNOVASYON DAHİSİ 
Dr. Hakan GÜRSU

Sanayicimize ulaşmak için daha 
çok yol var. Sanayicimizin de 

devletin imkânlarını doğru şekilde 
kullanarak bu destek ve katkıları 

avantaja çevirmesi gerekiyor.

Hazırlayan: Ümran ÖZTÜRK / Uzman“ “
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dönüşler oldukça iyi, sektör temsilcilerinin belirli bir he-
yecanı ve mutluluğu yakalayabildiklerini gözlemledik. 
Burada çalışmalar, 13. Kalkınma Planındaki yöresel el 
sanatlarının ihraç ürününe dönüştürülmesine dair devlet 
politikasıyla da örtüşüyor. Bu eğitim yerel el sanatı ör-
neklerinin çağımız tüketicisi ve küresel pazara yönelik 
tasarım ve pazarlama açısından iyileştirilmesini destek-
leyen pilot bir çalışma oldu. Yani bence iyi bir zaman-
lama, iyi bir yer ve iyi bir örnek oldu. Şimdi en önemli 
görev ve sorumluluk yerel zanaatkârlara düşüyor, bu 
kadar çalışma ve sağlanan imkânları iyi değerlendirip 
harekete geçmeleri gerekiyor. Biz tanımlamaları yaptık, 
onların istekli olup organize olmaları ile olumlu netice-
lere ulaşılabilir. Sonuçta kendilerinin arkasında başta 
Valilik olmak üzere TSO ve Kalkınma Ajansı gibi cid-
di kurumlar var. Biz de bilgi birikimimiz doğrultusunda 
hedef kitlenin alması gereken eğitimleri belirledik ve 
söyledik. Bekleyip göreceğiz ancak yaşanan bu süreç 
aslında kalkınma ajansları için de çok iyi bir örnek. Bu 
yapılanların sonuçlarını bekleyip göreceğiz.

Programın kapsamındaki 2. gün gerçekleştirilen 
saha çalışmalarındaki izlenimleriniz ne oldu?       

Devrek’te baston işi ile uğraşan işletmelerin %80’ini ye-
rinde görme fırsatımız oldu. Ziyaretlerimizin tamamın-
da işletmecilerle birebir sohbet ettik, beraber ürünlerini 
değerlendirdik. Dağınık olmasına rağmen beklediğim 
potansiyelin üstünde bir potansiyel gördük. Biraz da 
Devrek bastonunun kimliğini sorgulamak anlamında 
çok iyi örnekler gördük. Bugün kurulacak sektörel bir 
müzenin altyapısını oluşturabilecek tarihsel örnekleri ile 
yaklaşık 200 kişilik kalifiye bir istihdam gücünü de gör-
dük. Özellikle dünya turizmi için geçerli olan üretim ya-
parken satış yapabilen konseptlerle örtüşebilecek sevi-
yede işletmeler var. Bastoncular Çarşısı kötü değil ama 
bir dokunuşa ihtiyaç var. Müze oluşumu sektörü çok 
heyecanlandırdı. Ziyaretlerimizde böyle bir müzenin 
altyapısını oluşturabilecek örnekleri de aradık, ger-
çekten de hepsinin elinde atalarından kalma ciddi bir 
potansiyel de var, hatta daha da çıkacaktır. Sektördeki 
tüm sanayici ve ustalarla yapılan birebir görüşmeler ve 
bastonculuğun ön plana çıkarıldığı bu üç günlük yoğun 

çalışma süreci sonrasında insanlardaki olumlu değişimi 
gözlemleyebiliyorum. Sektörde bazı değişikliklerin ve 
yeniliklerin yapılabilme umudu bile kişilerin söylemle-
rine yansıyor. Şunu da belirtmem lazım; bu gözlemim 
iyiniyetli değil reel bir gözlemdir.  

Bölgemize inovasyon semineri öncesinde hiç gel-
memiştiniz. İnovasyon konusunda ciddi bir bilgi ve 
birikim sahibi bir kişi olarak kendi başınıza herhangi 
bir bahane olmadan Devrek’i ziyaret etseydiniz, 
nasıl bir inovatif hareket ilginizi çekerdi, dikkatinizi 
çeken hususlar ne olurdu? 

Öncelikle bölgenizin diğer Anadolu kentlerine göre 
bozulmamış bir doğası var. İnsanlar daha samimi, açık, 
cıvıl cıvıl ve hareketli. Devrek’in dünyaya açık bir kent ol-
duğu çok belli. Doğal özellikleri ön plana çıkarılırsa çok 
ciddi sayıda turist çekebilecek bir bölge. Ankara’daki 
nüfusun denize ulaşılabileceği en kısa ve önemli gü-
zergah Devrek’ten geçiyor. Doğru kurgulanırsa sadece 
geçiş noktası olarak değil, sahip olduğu turizm potansi-
yeli ile önemli bir merkez konumuna gelebilir. Tabii bun-
ların doğru anlatılması ve tanıtılması gerekli. Trekking 
alanları, yürüyüş parkurları oluşturulabilir, böğürtlen, 
kuşburnu, dağ çileği gibi orman altı örtüsünün çeşitliliği 
ve zenginliği tanıtılabilir. Günübirlik gezinti turizmi ya da 
tek gece konaklamalı turizm etkinlikleri için çok uygun 
bir bölge. Ama maalesef tanıtım eksikliği var, bu değer-
ler bilinmiyor.

İnovasyon semineri sonrasında sizinle yaptığımız 
değerlendirmelerde ve BAKKA tarafından yapılan 
çalışmalarda da belirlendiği üzere, bölge firmalarının 
rekabetçilik seviyelerinin henüz istenen yükseklikte 
olmadığı görülmektedir. Hatta biz inovasyon ko-
nusunu gündeme getirirken işletmeler için henüz 
erken olup olmadığını bile düşünmüştük. Bölgenin 
üretim kapasitesini, bölgeye özgü ürünlerin tasar-
lanması, geliştirilmesi ve üretilerek ihraç edilmesi 
potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz? Acaba 
inovasyon çalışmaları bölgemiz için erken mi?

Ben erken olduğunu düşünmüyorum. Bölgedeki 
büyük firmaların ciddi oranda ihracat yaptığı-
na inanıyorum. Bu kapasite bölge ekonomisini 
hareketlendirecek, canlandıracak kadar büyük 
değil ama bunu yapabilecek noktaya gelinmiş. 
Ajansın bu konudaki çalışmaları için tam zamanı 
hatta belki geç bile kalınmış olabilir. Tasarım hiz-
meti başlangıçta alınacak bir hizmet değil, süreklilik 
arz etmesi lazım. Çünkü dünyadaki sistem itibarıyla 
siz bir ürünü üretirken, diğerinin tasarımını yapmanız 
hatta bir sonrakini de düşünüyor olmanız lazım. Orman 
ürünleri konusunda bölgenizde bir potansiyel var ama 
çağı yakalayacak değişim hamleleri henüz yapılmamış. 
Örneğin, dünyada muadili olmayan ürünler buradan 
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temin ediliyor. Mesela kereste buradan kesilip başka 
yerlere gönderiliyormuş, oysa burada da işlenebilir. 
Sohbet ortamlarında bana soran müteşebbislere ni-
telikli kontrplak fabrikası ya da işlenmesineyönelik 
tesislerin kurulmasını önerdim. Ahşap oyuncak ve 
keresteye dayalı mobilya (masif) üretimi konularının 
üzerine gidilebilir. Çağın malzemesi kontrplak. Ahşap 
konusunda stratejik ve orta-uzun vadeli planlamaların 
yapılmasında büyük yarar var. Bence buradaki baston 
üretim altyapısı aynı zamanda burada sandalye üreti-
lebileceğini de gösteriyor. Ayrıca kereste üzerine mal-
zeme araştırmaları da yapılabilir.

Zonguldak ekonomisi genel olarak değerlendirildi-
ğinde iki sektör öne çıkmaktadır. Bu sektörlerden 
birincisi; İlimizin bu bölümünde yer alan orman 
ürünleri sanayisi, diğer önemli sektör ise, İlimizin 
İstanbul yönünde yoğunlaşan demir-çelik, metal 
ve makine imalat sanayisidir. Kasım Ayındaki ino-
vasyon zirvesinde bu sektördeki önde gelen firma-
larla yaptığınız görüşmeleri de değerlendirerek, bu 
sektörlerdeki bölge firmalarımıza inovasyon pen-
ceresinden bakıldığında ne gibi tavsiyelerde bulu-
nursunuz? 

Dış dünyaya açılmak, gelecek odaklı çalışmayı, uzun 
vadeli düşünmeyi gerektirir. Bölgenin sahip olduğu 
avantajların ki deniz yolu ile ulaşım da bunlardan bi-

risi,  çok daha verimli kullanılması gerekir. Ge-
lişmekte olan bir bölge ve Anadolu’nun 

birçok yöresinden çok daha avantajlı, 
sadece karayoluna bağımlılık yok 

mesela.

Diğer Kalkınma Ajansla-
rı ile Ticaret ve Sanayi 
Odalarıyla birlikte ne 
tarz çalışmalar yaptı-
nız? Bölgedeki pay-
daş kurumlarımızla 
BAKKA’nın birlikte 
yapacağı işbirliklerine 
verebileceğiniz örnek-
leri çalışmaları alabilir 
miyiz?

Birçok kez farklı kurumlar-
la farklı çalışmalar yürüttük. 

Bunların arasında bize göre 
en ilginci Mersin’de 5 farklı 

sektörde toplam 17 firma ara-
sından belirlenmiş 5 farklı işletme le 

yaptığımız çalışma. Bilindiği üzere Çu-

kurova Bölgesi ihracata yönelik gıda ağırlıklı sektör-
lerin en önemli merkezlerinden. Kısa dönemde, 3 ay-
lık süreçte, bu 5 firma için ürüne yönelik, yani çözüm 
odaklı 5 farklı proje yaptık. İhracata yönelik ambalaj 
tasarımlarından oluşan bu projelerin hepsi hayata 
geçti ve patentleri alındı. Çok da övünülerek sunu-
lan ve ses getiren bir proje oldu. Aslında bu tarz bir 
çalışma her bölgede tekrarlanabilir. Sizin bölgenizde 
de tasarım hizmeti alıp hayata geçirebilecek ölçekte 
KOBİ özelliklerindeki 5 tane firma belirlenebilir. Fir-
maların tasarım konusunda tutukluk yaşaması gayet 
doğal. BAKKA üzerinden bu tarz bir çalışma ile doğ-
ru seçilmiş, hedef odaklı projeler hayata geçirilebilir. 
Ülkemizde ancak elle tutulur gözle görülür sonuçlar 
takdir ediliyor. Rapor, , proje, fizibilite gibi sonuç odaklı 
olmayan çalışmalar malesefticaret çarklarının arasın-
da kaybolup gidebiliyor. Bu yüzden Mersin’deki çalış-
ma çok ilginçti. Proje çıktıları sergilenerek kamuoyu ile 
paylaşıldı. Proje paydaşların süreç konusundaki bilgisi 
de diğer firmalara aktarılması suretiyle çok eğitici bir 
model oldu. O zaman bir üretici, sizin anlattıklarınız-
dan ziyade proje paydaşı üreticinin tecrübelerinden 
daha çok yararlanıyor, dolayısıyla daha güven vericive 
etkili oluyor.

BAKKA Bülten’in ilk sayısında Kasım 2013’de dü-
zenlediğimiz İnovasyon Seminerinden bahsettik. 
Bu sayımızda Teknik Destek kapsamındaki proje 
ve sizin röportajınızla okuyucularıma ulaşacağız. 
BAKKA Bülten okuyucularına vermek istediğiniz 
bir mesajınız var mı?

Kalkınma Ajansları bence bölgesel sinerji için çok 
önemli bir enstrüman ve iyi değerlendirilmeleri gerekir. 
Bastoncularla yaptığımız sohbette bir ustamız devle-
tin kendilerine destek olabileceğini daha yeni öğren-
diklerini belirtti. İşte bu yüzden Kalkınma Ajanslarına 
büyük ve önemli görevler düşüyor. Sanayicimize ulaş-
mak için daha çok yol var. Sanayicimizin de devletin 
imkânlarını doğru şekilde kullanarak bu destek ve 
katkıları avantaja çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Ajans personellerimizin de tüm imkanları ile bir siner-
ji yaratmak, proje üretmek için ne kadar çabaladığını  
gözlemliyorum. Ajansın bu hareketli tarzı da içindeki 
genç insanların gayretlerinden kaynaklanıyor, bunu da 
iyi kullanmak lazım. Kısacası Ajans, kalkınmada her 
kesim için çok stratejik bir oyuncu. Kalkınma Ajansı 
sistemi ülkemiz için çok yeni ve bizim üreticimiz biraz 
zor. Bu anlamda da Ajanslarımızda çalışan arkadaşla-
rımıza kolaylıklar diliyorum. 
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BAKKA, 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı hazırlı-
ğı süresince il ve ilçe analizleri gerçekleştirdi. Analizler 
iki aşamada oluşturuldu. İlk aşamada ilçelerde kayma-
kamlar ve belediye başkanları ile yüz yüze görüşmeler 
yapıldı. İkinci aşamada o dönemde bölgedeki 3 il ve 16 
ilçede  il ve ilçelerin mevcut durumlarını ve gelişme ek-
senleri belirlemek üzere kamu ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerinin katılımları ile çalıştaylar organize edildi. 
İki aşamalı hazırlık süreci sonunda BAKKA Strateji Ge-
liştirme ve Programlama Birimi uzmanlarınca hazırlanan 

İl ve İlçe Analizleri Raporu’na www.bakka.gov.tr inter-
net adresi üzerinden 2014-2023 Bölge Planı 3. Bölüm 
olarak erişilebilir ve ayrıntılı bilgi edinilebilir.

 İl ve ilçe analizleri oluşturulurken ilk etapta yüz yüze 
görüşmeler sonucunda ilçenin öne çıkan ya da potan-
siyel arz eden sektörlerine, temel sorunlarına, bu so-
runların aşılabilmesi için ne gibi politikalar uygulanması 
gerektiğine dair çeşitli sorulara cevaplar arandı. Alınan 
yanıtlar ve yapılan incelemeler neticesinde ön planda 
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İLÇELERİYLE

BATI KARADENİZ BÖLGESİ



www.bakka.gov.tr

25

olan ya da öne çıkabilecek sektörler belirlendi. Sektörlerin tespitinden sonra ikinci aşamaya geçildi. İkinci aşamada 
organize edilen çalıştaylarda ilk aşamada belirlenen sektörlere yönelik strateji geliştirilmesi, GZFT ve sorun analizle-
rinin hazırlanması amaçlandı. İki aşama süresince gerçekleştirilen ziyaretler ile 150 paydaşın görüşleri alındı. İkinci 
aşama kapsamında son olarak merkez ilçelerde ve Kdz. Ereğli ilçesinde vizyon belirleme çalışmaları yapıldı.   

Aşağıdaki şemada, hazırlanan analiz çalışması sonucunda ilçelerin öne çıkan gelişim alanlarını görebilirsiniz:
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 ❖ Karadeniz dip sularında bulunan Hidrojen Sülfür’ün hidrojen 
enerjisi üretiminde kullanılabilirliği araştırılmalıdır.

 ❖ Kömür  gazı ve biyogaz potansiyeli değerlendirilmelidir.

 ❖ Termik Santrallerden elde edilen sıcak atık su, atık buhar 
gibi enerji potansiyeli olan atık ürünlerin yeniden kullanımı 
sağlanmalıdır.

 ❖ Yapımı planlanan termik santrallerin sayıları ve yer seçimle-
ri sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik kavramları çerçevesinde 
planlanmalıdır.

 ❖ Yakın coğrafyadaki Ankara, Adapazarı ve Durusu’daki mo-
bilya sanayi alanlarına ara mal temin edilerek pazar geniş-
letilmesi hedeflenilmeli ve bu hedefe ulaşmak için mobilya 
ve orman ürünleri sektöründe çeşitli ara mallar özelinde uz-
manlaşılmalıdır.  

 ❖ Mobilya üretiminde tasarım ve markalaşmaya önem veril-
melidir.

 ❖ Entegre mobilya üretimi teşvik edilmelidir.

 ❖ İstanbul’un sanayi desantralizasyonu kapsamında Tuzla’daki 
tersanelerin, Ereğli’de altyapısı hazır tersanelere kaydırılması 
için çalışmalar yapılmaldır.

 ❖ Demir çeliğe bağlı yan ürün sanayi envanteri çıkarılarak, ek-
sikliklere yönelik eylem planları oluşturulmalıdır.

 ❖ Ereğli tersaneleri Rusya, Ukrayna ve Gürcistan’a ait gemilerin 
bakım-onarım ve söküm işlemlerinin yapılabilmesi için ulusla-
rarası standartlarda gemi söküm tesisleri haline getirilmelidir.

 ❖ Fındık üretimine bağlı sanayi desteklenmeli ve fındıktan nihai 
mamul üretimi teşvik edilmelidir. 

 ❖ Arıcılık ve kivi yetiştiriciliği gibi yöre iklimine uygun ve fındık 
üretimine alternatif üretim teşvik edilmeldir.

 ❖ Ceviz Üretimi desteklenmelidir.

 ❖ Demir çelik sektörü kapsamında yassı mamulün nihai malule 
dönüştürülmesi üzerine faaliyet gösteren işletmelere destek 
verilmelidir

ZONGULDAK MERKEZ

EREĞLİ

ALAPLI

Analiz çalışmaları neticesinde ilçelerde öne çıkan sektörlere ilişkin belirlenen stratejileri ilçe ilçe aşağıdaki tablolarda 
görebilirsiniz:
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 ❖ Filyos Vadisi Projesi kapsamında mevcut haliyle yetersiz alt-
yapı ve yerleşim alanları, olası bir yayılma ve artışa hazırlıklı 
hale getirilmelidir.

 ❖ Filyos Vadisi Projesi hayata geçirilmelidir.

 ❖ Filyos Vadisi Projesinin endüstriyel simbiyoz projesi olarak 
uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yürütülmeye devam 
edilmelidir.

 ❖ Havaalanının etkin kullanımı için gerekli düzenlemeler yapıl-
malıdır.

 ❖ Süt sığırcılığı yaygınlaştırılmalıdır.

 ❖ Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için gerekli olan soğuk hava 
depoları kurulmalıdır.

 ❖ Mobilya ve orman ürünlerine yönelik ihtisas OSB kurulmalı ve 
sinerji oluşturulmalıdır. 

 ❖ Süs bitkiciliği desteklenmelidir.

 ❖ Kestane, ıhlamur gibi orman ürünlerinin üretimi desteklenme-
lidir. 

 ❖ Kümes hayvancılığı desteklenmelidir.

 ❖ Ulaşım bağlantılarının güçlü olduğu ilçede cam işleme sek-
törü gelişiminin KOBİ’ler için uygulanabilirliği üzerinde durul-
malıdır.

 ❖ Ankara yolu üzerinde showroomlar oluşturularak tanıtım ve 
pazarlama faaliyeteri gerçekleştirilmelidir. 

 ❖ El işçiliği kültürü ve malzeme potansiyeli elverişli olan Dev-
rek’te ahşap oyuncak ve baston gibi özelliklli ürün üretimine 
ağırlık verilmelidir.

 ❖ Yapı malzemeleri sektöründe faaliyet gösteren büyük işlet-
melerin, talep gösteren Karadeniz’e kıyı ülkeler ile Türki Cum-
huriyetlere ve Afrika’ya ihracat yapmaları için gerekli teşvikler 
sağlanmalıdır.

 ❖ Çimento, alçı, cam işleme, seramik, sac ve çelik işlemede 
önemli bir gelişme potansiyeli bulunduğundan bu alanda faa-
liyet gösteren işletmeler desteklenmelidir.

ÇAYCUMA

GÖKÇEBEY

DEVREK
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 ❖ Ayakkabıcılık ve sayacılık faaliyetleri desteklenmeli ve  bu 
alanda çalışan işletmeler için kalifiye eleman yetiştirilmelidir.

 ❖ Yöreye özgü kumaşların ve tel kırmanın tanıtımı için gerekli 
tanıtım faaliyetleri başlatılmalıdır.

 ❖ Üretim tekniğini ayakkabıcılıkla ünlü İstanbul Beykoz İlçe-
sinden alan Bartınlı üreticiler bir araya getirilmeli ve küme-
lenme faaliyetleri başlatılmalıdır.

 ❖ Manda ve manda yoğurdu üretimi desteklenmelidir.
 ❖ 12 ay boyunca üretim yapılabilmesi için seracılık, örtü altı 

yetiştiricilik gibi modern tarım yöntemeleri tercih edilmelidir.
 ❖ Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği desteklenmelidir.

 ❖ Ahşap yat ve tekne yapımında yeterli bilgi birikimi ve tecrü-
beye sahip olan Kurucaşile’de yat mobilyası imalatçılığında 
uzmanlaşılmalıdır.

 ❖ Ahşap tekne ve yat imalatı ile uğraşan işletmelerin ortak hare-
ket etmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.

 ❖ Bu sektörde faal olan işletmeler, belirlenecek uygun bir alana 
taşınmalıdır.

 ❖ PANParks üyesi olan Küre Dağları Milli Parkı, Uluyayla, Ulu Kaya 
Şelalesi gibi doğal ve kültürel zenginlikler tanıtılmalıdır.

 ❖ İlçeyi Ankara’ya ve Cide’ye bağlayan karayolları iyileştirilmelidir.

 ❖ Alternatif turizm faaliyetleri desteklenmelidir.

 ❖ İlçedeki konaklama tesis çeşidi, kapasitesi ve kalitesi arttırılma-
lıdır.

BARTIN MERKEZ

KURUCAŞİLE

ULUS

 ❖ Turizm sektöründe işletme sahiplerine ve sektör çalışanlarına 
yönelik eğitimler verilmeli, insan ilişkilerinin önemi üzerinde 
durulmalı ve hizmet kalitesinin artması durumunda daha fazla 
kazanç sağlanacağına dair bilinç oluşturulmalıdır.

 ❖ Mevcut turizm tesislerinde kalite arttırılmalı ve fiyat standardı 
getirilmelidir.

 ❖ Yat turizmi, yolcu gemileri, amatör denizcilik vb. kapsayan 
deniz turizmi olanakları geliştirilmelidir.

 ❖ Kent merkezindeki otopark sorunu çözülmelidir.

 ❖ Antik kentte ve doğal çevrede yürüyüş parkurları oluşturula-
rak alternatif turizm etkinliğine dönüştürülmelidir.

AMASRA
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 ❖ Doğa- kültür- tarih turizminin bir bütün olarak ele alınması 
kapsamında tur programları yalnızca Eski Safranbolu merkezi 
değil, kanyon,safran tarlaları gibi doğal güzellikleri de kapsa-
yacak biçimde oluşturulmalıdır.

 ❖ Somut olmayan kültürel miras konuklara tanıtılmalıdır; can-
landırmalarla örf ve adetlerin sunumu gerçekleştirilmelidir.

 ❖ Kanyonlar temizlenerek turizme kazandırılmalıdır; yürüyüş 
yolları oluşturulmalı, ara istasyonlar ve dinlenme tesisleri ku-
rulmalıdır.

 ❖ Fiyatlarda istikrar ve kontrol sağlanmalıdır.

 ❖ Konaklar haricinde konaklama alternatifleri artırılmalıdır.

 ❖ Otopark sorunu çözülmelidir.

 ❖ Özel gezi programları ile sadece gündüzlerin değil akşamların 
da dolu geçmesi sağlanmalıdır.

SAFRANBOLU

 ❖ Kent merkezi içerisinde kalan haddehaneler merkez dışına ta-
şınmalıdır.

 ❖ Demir çelik ihtisas OSB kurulmalıdır.

 ❖ İmalat sanayisinde ürün gamı çeşitlendirilmelidir.

 ❖ Demir çelik sanayine bağlı yan sanayi ürünleri desteklenmelidir.

 ❖ Sanayi- üniversite işbirliği sağlanmalı ve AR-GE faaliyetlerine 
ağırlık verilmelidir.

 ❖ Metal aksam konusunda ileri seviyede olan merkez ilçede, bu 
aksamların mobilya sektörüne entegrasyonunu sağlamaya yö-
nelik faaliyetler desteklenmelidir.

 ❖ Arazi toplulaştırması yoluyla ekonomik açıdan yatırıma elve-
rişli arazilar bitkisel ve hayvansal tarıma kazandırılmalıdır.

 ❖ Organik tarım ve organik hindi üretimi desteklenmelidir.

KARABÜK MERKEZ

EFLANİ
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 ❖ Hadrianapolis kazı çalışmaları hızlandırılarak ilçe Batı Karadeniz 
tur güzergahına dahil edilmelidir.

 ❖ Akkaya Termal Tesisleri turizme açılmalıdır.

 ❖ Safranbolu’da kültür turizmi ve Yenice’de doğa turizmi ile bü-
tünleşik bir turizm güzergahı geliştirilmelidir.

 ❖ Mantar kurutma tesisi kurulmalıdır.

 ❖ Orman ürünlerinin mamul  mal haline getirilebilmesi için tesisler 
yapılmalıdır.

 ❖ Orman ürünleri ihtisas OSB kurulmalıdır.

 ❖ Şeker Kanyonu’nun tanıtımı yapılmalıdır.

 ❖ Konaklama kapasitesinin artırılması kapsamında doğayla bü-
tünleşik ağaç ev temalı konaklama alanları oluşturulmalıdır. 

 ❖ Mantar gibi odun dışı orman ürünleri ekonomiye kazandırıl-
malıdır.

 ❖ Orman ürünlerinin sadece ham madde olarak pazarlanması 
yerine işlenerek daha fazla katma değer kazanılması sağlan-
malıdır.

ESKİPAZAR

YENİCE

 ❖ Sporcu kamp eğitim merkezi sadece futbol ve güreşle sınırlı 
kalmamalı, tüm spor dallarına açılmalıdır.

 ❖ Spor kompleksi 12 ay aktif olarak yararlanılacak altyapıya sa-
hip olmalı ve çeşitli organizasyonlara açık olmalıdır.

 ❖ KARABÜK SPOR’un kamp dönemlerini geçirebileceği bir te-
sis inşa edilmelidir.

OVACIK
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KAYMAKAMLARIN 
GÖZÜNDEN  

İLÇELERİMİZ

ZONGULDAKÇAYCUMA

Geçmişten Geleceğe Ticaret ve Sanayinin Kalbi

Buraya, “bu sayımızda şu şu sebep-
lerden ötürü ilçelerimizi bu bu şekilde 
kaymakamlarımızın gözünden anlatı-
yoruz gibi bir metin yazılabilir...

Sayın 
Kaymakamım, sizi 
kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1975 yılı, Kırıkkale 
doğumluyum. İlk ve 
orta öğrenimimi Kırık-
kale’de tamamladım. 
Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi 
bölümünden mezun 
oldum. 2000 yılında 
Kaymakamlık sınavın-

da başarı olarak Kaymakamlık mesleğine başladım. 
Sırası ile Afyonkarahisar/Bayat, Artvin/Şavşat ve Şan-
lıurfa/Harran ilçelerinde Kaymakamlık yaptım. 2009 
yılından bu yana Çaycuma Kaymakamı olarak görev 
yapıyorum. İngilizce öğretmeni Özlem Yaman ile evli-
yim ve Elif Nisan ve Ayşe adında iki kızımız var. 

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün 
yönleri ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri 
nelerdir?

Filyos Vadi Projesi içerisinde Filyos Limanı, Serbest 
Bölge ve Karma Endüstri Bölgesi ile ilçemizi ve bölge-
mizi ilgilendiren önemli projedir.. Yine Organize Sanayi 
Bölgemiz son zamanlarda artan doluluk oranı ile ilçe-
miz ekonomisine değer yaratmaktadır. Sanayi altyapı-
sı ve öngörülen mega projeler diğer ilçelerden ayrılan 
yönlerimden biridir.

Kültür-turizm alanında da ilçemizin potansiyelini vur-
gulamak gerekir. İlçemizde mevcut Kültür Merkezimiz 
bünyesinde yetişkin ve çocuk okuma salonları, bü-
yükler için tv-video-oyun-periyodik salonu, çocuklar 
için video-oyun-bilgisayar salonu, sergi salonu, bale 
salonu, engelli asansörü,  390 kişilik tiyatro salonu, 3 
adet atölye, 1 adet kafeterya, 14 adet büro, 5 adet 
kitap deposu mevcuttur. Kültür merkezimiz ile ilçede 
sosyal faaliyetlerin yürütülebilmesine imkân sağlan-
maktadır. İlçemiz turizmi ise genellikle deniz ve tarihi 
eserlerin iç içe bulunduğu Hisarönü (Filyos)  beldesin-
de yoğunlaşmaktadır. Hisaönü kasabasının tarihi M.Ö. 
1500 yıllarına kadar dayanmaktadır. Hisarönü’ndeki 
tarihi eserlerin birçoğu Roma, Bizans ve Cenevizlilere 
aittir. Hisarönü’nde büyük bir mağara ve denize uzan-
mış kalesiyle tarihi kalıntı izleri bulunmaktadır. Bu tarihi  
kalıntılar Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına 
alınmıştır. İlçemizde Hisarönü Bucağındaki tarihi eser-
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lerden başka, Roma döneminden kalma Kayabaşı 
Mezar kalıntıları, Sarmaşık Köyü’ndeki tarihi mezar 
kalıntıları, Çayır Köyü Mağarası ile ilçe merkezinin 
Maltepe namı ile anılan yöresindeki yığma Höyük ka-
lıntıları için ilgili Bakanlıkça gerekli çalışmalar yapıldığı 
takdirde turizme kazandırılabilir.

Çaycuma’ya bağlı Kadıoğlu Köyü’nde 2008 yılında 
tesadüfen bulunan figürlü mozaiğin Kdz. Ereğli Müze 
Müdürlüğü tarafından yürütülen kazı çalışmaların-
da mozaiklerin devamını ve mimari yapının sınırlarını 
belirlemek için başlatılan çalışmalara halen devam 
edilmektedir. Edinilen bilgiye göre Batı Karadeniz’de 
ilk kez rastlan ve bölgede az tahribatla sağlam olarak 
gün yüzüne çıkartılan mozaiklerin tarih açısından çok 
önem arz ettiği öğrenilmiş olup çalışmalar tamamlan-
dığından turizm açısından daha büyük bir önem kaza-
nacaktır.

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Filyos projesi gerçekleştiğinde ilçenin çehresi değişe-
cek, yatırımlar hızlanacak, genç nüfusun işsizliği bü-
yük oranda önlenecek, dışarıya yapılan göç durarak 
köylere dönüşler başlayacaktır. Filyos projesinin ger-
çekleşmesi mevcut olan Saltukova sınırları içindeki 
havaalanın potansiyelini artıracaktır. Filyos projesinin 
ilçenin kaderini değiştireceğini, Çaycuma’nın antik dö-
nemde olduğu gibi uluslararası ticaretin önemli durak-
larından biri olacağını, büyük sanayi tesislerinin ilçede 
istihdam ve yeni iş olanakları sağlayacağını, kentsel 
yerleşimlerin sanayi alanlarındaki hareketlilikle ilçemi-
ze yöneleceğini düşünüyoruz. İlçenin gelişme ekseni 
sanayi ve uluslararası ticaret odağında ve Filyos Vadisi 
Projesine entegre olarak çizilebilir. 

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve 
hizmetleri (Bölge planları, analiz ve raporlar, 
mali destekler, yatırım destek ve tanıtım 
çalışmaları, eğitim, toplantı, çalıştay ve 
seminerler} hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir ve İlçeniz özelinde BAKKA’dan 
beklentileriniz nelerdir?

İlçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanında 
özel sektör temsilcilerinin ve sivil toplum alanındaki 
organizasyonların BAKKA ile işbirliklerini geliştirmeleri 
halinde bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması süre-
cinde daha hızlı yol alınacağı aşikârdır.

BAKKA, Filyos Vadisi üzerinde hazırlanacak plan ve 
projelerle yapılacak bölge planı çalışmaları ve bu ça-
lışmalar süresince hazırlanan analiz ve raporlar ile böl-
genin mevcut durumunu ortaya çıkarmakta önemli bir 
rol ortaya koyarak bölgenin vizyonunu çizmiş ve stra-
tejik yol haritasını hazırlamıştır.. Söz konusu projelerin 
hayata geçirilmesinde BAKKA’nın bölge planı hedefle-
rini gerçekleştirmek üzere mali ve teknik destek prog-
ramlarının yürütülmesi açısından önemli bir yere sahip 
olabileceğini düşünmekteyiz.

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları AB Fonları, Dünya Bankası 
vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkindeki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Çaycuma Kaymakamlığı’nca BAKKA 2013 Yılı Tek-
nik Destek Programı Kapsamında hazırlanan proje ile 
2013 yılı Ocak ayında kamu kurum ve kuruluşları ile 
özel sektör temsilcilerini içine alan 33 kişinin katıldığı 
“Proje Döngüsü Eğitimi” BAKKA destekleri ile veril-
miştir.
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İLÇE TABLOSU

İlçe Kısa Künyesi

İlçe Oluş Tarihi  1944

İl Merkezine Uzaklık    50

Nüfus (İlçe Merkezi/ Belde ve Köyler) 92.596

Beldeler    5

Köy Sayısı  83

İlçe Adı

Çaycuma 

Kaymakam Adı

Hasan YAMAN

İlçe Tanıtımı

Bir varsayıma göre Cuma günleri Filyos çayı kenarın-
da pazarın kurulmasıyla pazara gelen halkın zamanla 
“çaya, cumaya gidiyorum” biçimindeki söyleyişi bir 
süre sonra “Çaycuma” olarak kullanılmaya başlan-
mıştır.

Bir başka varsayıma göre; Her hafta cuma günü hem 
pazar kuruluyor, hem cıvar köylerden gelen yurttaş-
lar Filyos Çayı kıyısına inşa edilen camide cuma 
namazı kılıyorlardı. Filyos çayı ve bu caminin adın-
dan hareketle “çay” ve “cami” sözcükleri zamanla 
kaynaşmış, önceleri “Çaycami” olan söyleyiş biçimi 
daha sonra “Çaycuma”ya dönüşmüştür.      

1944 yılına kadar bucak olarak Devrek İlçesine bağ-
lı kalan Çaycuma, Devrek Kasabasından ayrılarak 
01.11.1944 yılında ilçe olmuştur. 

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) /
Orman ürünleri, Süt ürünleri ve Tekstil ürünleri.

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Üretilen 
Başlıca 3 Ürün

Kağıt, Orman Ürünleri, Mobilya

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve Başlıca 
3 Ürün / Hayvan

Manda Yoğurdu ve Karalahana. / Kayıkçılar ve Geriş 
bölgelerinde yoğun bir şekilde seracılık yapılmakta-
dır. Son zamanlarda meyvecilik üzerinde de ilgi yo-
ğunlaşmaktadır. 

İlçede 35.000 kayıtlı büyükbaş 4000 kadar küçükbaş 
hayvan vardır. Toplam 96 tavuk çiftliği olup 2 adedi 
yumurta üretmektedir.700 civarında da kayıtlı manda 
bulunmaktadır.

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret 
Edilebilecek ilk 3 Yer

Çayır Mağarası, Filyos Antik Kenti,                                                                                                           
Kadıoğlu Zemin Mozaikleri / Velibaba Türbesi, Göl-
dağı, Çömlekçi Köyü Gâvur Ambarı Mevkii, Erenköy 
Piknik yeri ile Geriş Köyü üzerinde Kocameşe adıyla 
anılan mesire yeri

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Kültürel 
3 Öge

Manda Yoğurdu, Karalahana, Filyos Kalesi /

İlçemizde Yoğurt Festivali de düzenlenmektedir.

İlçenin Eğitim Altyapısı 

İlçemizde 51 ilkokul, 29 ortaokul ve 14 lise bulun-
maktadır.  1 Fakülte ile Yüksekokul bulunmaktadır. 
Ayrıca kız ve erkek öğrenciler için yurt imkânları var-
dır.

İlçenin Sağlık Altyapısı

17 Sağlık Evi, 3 doktor, 27 aile hekimi, 1 Devlet Has-
tanesi, 131 Yatak sayısı, Hastanede 18 Uzman,  5 
pratisyen görev yapmaktadır. Sevgi Tıp Hastanesi’n-
de ise, 8 doktor ve 8 gözlem yatağı vardır.  
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Sayın Kaymakamım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1952 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesinde doğdum, 
ilk-orta ve lise öğrenimimi burada tamamladım. 1975 
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 
bitirdim. İçişleri Bakanlığı’nın açtığı Kaymakamlık sı-
navıyla başlayan memuriyet hayatımda, ülkemizin 
çeşitli bölgelerinde Kaymakamlık ve Vali Yardımcılığı 
görevlerinde bulundum. 16.08.2010 tarihinden itiba-
ren Kdz. Ereğli Kaymakamlığı görevini yürütmekteyim.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün 
yönleri ve ilçenin sosyoekonomik temelleri 
nelerdir?

İlçemiz, Milattan Önceki yıllardan itibaren tabii lima-
nı ve coğrafi konumu nedeniyle her zaman önemli bir 
liman şehri olma özelliğini korumuştur. “Ereğli” ismi-
ni mitoloji kahramanı Herkül’den ötürü Heraclia diye 
anılmasından aldığı düşünülmektedir.

Ereğli ilçesi, geçimi tarıma ve balıkçılığa dayalı şirin bir 
sahil kasabası iken, 1829 yılında kömürün bulunması, 
1848 yılında işletilmeye başlanması, kuruluş çalışma-
ları 1962 yılında başlayan Ereğli Demir ve Çelik Fab-
rikasının 1965 yılında faaliyete geçmesi ile önemli bir 
sanayi ve ticaret şehri olmuştur.

Sayın Kaymakamım, İlçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

İlçenin çalışma hayatına, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
ve Ülkemizin tek yassı çelik mamul üretimini yapan 
Erdemir T.A.Ş. yön vermiştir. Bunlara bağlı yan sanayi 
kuruluşları her geçen gün yeni istihdamlar yaratılması-
na neden olmaktadır. Halen 40-400 arası işçi çalıştıran 
sanayi kuruluşu sayısı 17’dir. Erdemir ürünlerinin deniz 
ve karayolu ile taşınması ilçeyi taşıma sektörü için de 
cazibe merkezi haline getirmiştir.

Yüksek gelir düzeyi otomotiv sektörünü ilçeye çek-
miş ve 13 satış bayisiyle bölgenin pazarı durumuna 
getirmiştir. Bankacılık faaliyeti de aynı nedenle karlı bir 
sektör olarak büyümeye devam etmektedir. İlçemizde 
19 banka şubesi bulunmakta olup, bu bankalarda top-
lam 322 personel çalışmaktadır. Gelir düzeyindeki bu 
yükseliş, sendika, dernek, vakıflar ile hemen her çeşit 
sivil toplum örgütünün kurulu olduğu ilçede sosyal ya-
şantıya da ivme kazandırmaktadır.

EREĞLİ Sevgi, Barış, Dostluk Kenti



www.bakka.gov.tr

35

İLÇE TABLOSU

İlçe Adı

Karadeniz Ereğli

Kaymakam Adı

İbrahim ÇAY

İlçede en uygun yatırım konusu ve alan 

Demir Çelik ve yan ürünleri

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve  
Üretilen Başlıca 3 Ürün

Demir-Çelik Taşkömürü

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün / Hayvan

Çilek, Fındık, Balıkçılık, Arıcılık

İlçenin Turizm Altyapısı ve  
Ziyaret Edilebilecek ilk 3 Yer

Cehennem Ağzı Mağaraları

İlçenin Kültür Altyapısı ve  
En önemli Kültürel 3 Öge

Osmanlı Çileği, Elpek Bezi

İlçenin Eğitim Altyapısı

İlçemizde 89 İlkokulda 11341 İlkokul öğrencisi ile 31 
Ortaokulda 11.256 Ortaokul Öğrencisi bulunmaktadır. 
14 (1’i özel), belde ve köylerde 7 (2’si özel) olmak üzere 
21 adet ortaöğretim kurumunda 395 derslikte toplam 
9539 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti verilmektedir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı Eğitim 
Fakültesi; 1997 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetine baş-
lamış olup Fakültede 2013-2014 yılında Lisans düze-
yinde toplam 2717 öğrenci bulunmaktadır. Yine Bülent 
Ecevit Üniversitesi’ne bağlı Denizcilik Fakültesi’nde 
Lisans düzeyinde eğitimine devam eden 234 öğrenci 
bulunmaktadır.

İlçe Oluş Tarihi 1924

İl Merkezine Uzaklık 48

Nüfus (İlçe Merkezi / 
Belde ve Köyler)

174.185

Beldeler 8

Köy Sayısı 88
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Sayın 
Kaymakamım, sizi 
kısaca tanıyabilir 
miyiz?

Ankara doğumlu-
yum. İlk, orta ve lise 
öğrenimimi Anka-
ra’da tamamladık-
tan sonra Ankara 
Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi bö-
lümünden lisans 

derecesi aldım. Mezuniyete müteakiben açılan Kay-
makam Adaylığı sınavında başarılı olarak mesleğe 
girmeye hak kazandım. Yüksek lisansımı İngiltere’de 
Portsmouth Üniversitesi’nde “AB entegrasyon süre-
cinde subsidiarite ilkesinin Türk yerel yönetim siste-
mine yansımaları” konulu tezimle tamamladım. Çeşitli 
stajlar sonrası Bolu-Mengen ve Konya-Kadınhanı ilçe-
lerinde Kaymakam Vekilliği yaptım. Halen Devrek Kay-
makam V. Olarak görev yapmaktayım.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün 
yönleri ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri 
nelerdir?

Devrek, köklü tarihsel ve kültürel birikiminin yanında 
tabii ki en başta Baston Diyarı olması ve doğasıyla ta-
nınmaktadır. Bugün Türkiye ve makro ölçekte bakıldı-
ğında dünyada baston deyince akla Devrek, Devrek 
deyince ise baston gelmektedir. Devrek’te bastoncu-
luk yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahiptir ve keten eğirme 

çıkrıkçılığı ile başlamıştır. Sanatsal boyutu ile dikkat 
çeken Devrek bastonu, ilki 7 Temmuz 1984 tarihinde 
düzenlenen Baston Festivali ile insanlara tanıtılmış ve 
bu Festival Devrek Baston Sanatının günümüze kadar 
gelmesinde katkıda bulunmuştur. “Sanatı ve Kültürü 
içermeyen bir baston kadar, bastonsuz bir kültür de 
yaşatılamaz.” düsturundan hareketle gerçekten de bir 
Devrek Bastonunda sanat ve kültürün yoğunlaştığını 
görmek, bu el sanatının hiç de azımsanmayacak bir 
yer işgal etmekte olduğunu anlamamıza yardımcı ola-
caktır. Devrek, bastonu dışında Devrek Simidi, cevizli 
kömeci, beyaz baklavasıyla da kendine özgü ve diğer 
yerlerden rahat biçimde ayırt edilebilecek değerlere 
de sahiptir.

Sosyo-ekonomik temeller bakımından ilçemizde ya-
şayan vatandaşlarımızı 4 grupta toplamak mümkün-
dür: Birinci grup vatandaşlarımız kömür ocakların-
da ya işçi olarak çalışmakta ya da bu kuruluşlardan 
emeklidirler. İkinci grup vatandaşlarımız yurt dışında 
çalışmakta ya da oradan emekli olmuş, emekli olanlar-
dan bazıları yurda kesin dönüş yapmış, bazıları ise yurt 
dışında ikametlerine devam etmektedir. Yurtdışında 
Devrek nüfusuna kayıtlı hatırı sayılır derecede vatan-
daşımız yaşamaktadır. Üçüncü grup vatandaşlarımızın 
bir kısmı orman işçiliği bir kısmı ise çiftçilik yapmak-
tadır. Dördüncü grup vatandaşlarımız ise merkez ilçe 
ve beldelerde ikamet edenlerden olup, esnaflık yap-
maktadır. İlçemizde büyük sanayi tesisleri olmamakla 
beraber küçük sanayi sitesinde bulunan işyerlerinde 
çok sayıda usta, çırak ve işçi istihdam edilmektedir. 
İlçemiz ekonomisinde hizmet ve ticaret sektörünün 
yanında baston üretimi ve el sanatlarının da istihdama 
katkısı vardır.

DEVREK Baston Ustalarının ve Eşsiz Bastonların Diyarı
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Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün Devrek’in de temel 
problemlerinin başında göç olgusu gelmektedir. Resmi 
verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık % 76’sı kent 
merkezlerinde yaşamaktadır. Bu da aslında alan ola-
rak çok daha fazla yer kaplayan kırsal bölgelerin nüfus 
olarak zıt bir pozisyona düşmesine neden olmaktadır. 
Devrek olarak, Türkiye ölçeğinde bir gerçek olan bu 
durumdan ilçemiz de etkilenmektedir. Kadim bir tarih-
sel ve kültürel geçmişe sahip olan Devrek’in gelişme 
ekseninin dinamiğinde öncelikle göç olgusunu durdur-
mak yer almaktadır. Bunun temelinde ise en başta ilçe-
de yeni yatırım alanlarının oluşturulması ve bu yatırım 
alanlarının ilçemizdeki ekonomik canlılığa katkı sağla-
ması gelmektedir. Bunun dışında Devrek’le ilgili gele-
cek projeksiyonunu çizerken turizme vurgu yapmadan 
geçmek hata olacaktır. Ankara- İstanbul gibi merkezle-
re ve Amasra-Safranbolu gibi turistik bölgelere yakınlığı 
ile konum olarak son derece önemli bir noktada olan 
Devrek, kendi özgün değerleriyle de turizm potansiyeli 
açısından güçlü bir kaynağa sahiptir. Son zamanlarda 
ilçemizde oluşturulması planlanan bastonculuk ve el 
sanatları ile yöresel ürünlere yönelik turizm faaliyet-
lerinin ilçemizde oluşturacağı katma değer büyük bir 
önemi haizdir. Sadece kültürel değerlere yönelik olarak 
yapılan turizm değil, aynı zamanda bir doğa harikası 
olarak kabul edilen Yedigöller Milli Parkının Devrek`e 
olan yakınlığı ile doğa turizmi ve ilçemizdeki av turizmi-
nin daha profesyonelce işler hale getirilmesi ile turizmin 
Devrek’e bir vizyon katacağı aşikardır.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve 
hizmetleri (Bölge planları, analiz ve raporlar, 
mali destekler, yatırım destek ve tanıtım 
çalışmaları, eğitim, toplantı, çalıştay ve 
seminerler) hakkındaki düşünceleriniz ve 
ilçeniz özelinde BAKKA’dan beklentileriniz 
nelerdir?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilçemizde 
kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik çıkılan prog-
ramlarda 3 adet proje desteklenmiştir. 

Bunlardan ilki Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
BAKKA’nın 2012 Yılı Teknik Destek Programı’na sun-
duğu “Süreç Yönetimi ve Proje Döngüsü Eğitimi” dir. 
Projenin bütçesi 13.825,00 TL‘dir. 

İkincisi Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’nın BAKKA’nın 
2013 Yılı Teknik Destek Programı’na sunduğu “Baston-
cular İçin Satış ve Pazarlama Eğitim Programı Proje-
si”dir. Söz konusu projeye Devrek Kaymakamlığı ortak 
olarak destek vermektedir. Projenin bütçesi 15.000 
TL’dir.

Üçüncüsü ise Devrek Ticaret ve Sanayi Odası’nın BAK-
KA’nın 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Progra-
mı’na sunduğu “Devrek Bastonculuğu Mevcut Durum 
Analizi, Envanter Çalışması ve Devrek Evi Fizibilite Ra-
poru Projesi”dir. 

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB Fonları, Dünya Bankası 
vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkındaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Bürokratik engeller ve özellikle proje yazma, sunma ve 
kabulü konularının çok detaylı olması sebebiyle yarar-
lanma oranının düşük olduğu değerlendirilmektedir.

BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

Batı Karadeniz Bölgesinin bu şirin ilçesindeki yöre hal-
kımızın, tarih ve kültürünün derinliğinden kaynaklanan, 
ilçe boyutlarını aşan nitelikte ve seviyede olan sanat 
sevgisini ve kültüre olan bilgi ve merakını yerinde gör-
menizi, geleneksel el sanatımız olan bastonun Devrekli 
ustalarımızın ellerinde, duygu ve incelik yüklü şekillere 
nasıl dönüştüğünü yerinde ve kaynağında görmenizi, 
doğal güzelliklerimizi, tarihimizi, el sanatımızı, kültürel 
etkinlik ve yaşama sevincimizi yerinde görmenizi te-
menni ederim.
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İLÇE TABLOSU

İlçe Oluş Tarihi 14 Mayıs 1920

İl Merkezine Uzaklık 57 Km

Nüfus (İlçe Merkezi/Belde 
ve Köyler)

24.213 – 32.358 = 56.571

Beldeler
Çaydeğirmeni, Eğerci, 
Özbağı

Köy Sayısı 78

İlçe Adı

Devrek

Kaymakam Adı

Orhan YALINIZ

İlçe Tanıtımı

İlçemiz, yeşil rengin bin bir tonunun iç içe geçtiği, sı-
cakkanlı ve konuksever insanların yaşadığı güzel bir 
mekândır.

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı: İlçemizde 
tarıma uygun araziler olduğundan organik tarım ya-
pılması bölgesel ekonomik kalkınmada etkili olacak-
tır. İlçemizin ormanlık alanlarla kaplı olması bu alanda 
bölgede bir turizm değeri haline getirilmesine yönelik 
projeler desteklenmelidir.

İlçenin sanayi ve ticaret yapısı ve üretilen başlıca 3 
ürün: İlçe sınırları içinde küçük ve orta ölçekli işletme-
ler faaliyet göstermektedir. Kapalı ekonomiye sahip 
olan ilçemizde dışa dönük ticari faaliyetler kısıtlıdır. 
Titreşim Engelleyici Lastik Takoz, Burç Nakliye kolay-
laştırıcı Lastik Takoz, Fırınlanmış Kayın Kereste, Banyo 
dolabı ve ofis mobilyası(dolap, sehpa, keson) ilçemiz-
de üretilen başlıca ürünlerdir.

İlçenin Tarım ve Hayvancılık yapısı ve başlıca 3 ürün/
Hayvan: Tarım arazisi dar, parçalı, çoğunlukla eğimli 
ve müşterek tapuludur. Bu durum çiftçiyi orman işçisi, 
maden ve yurtdışı işçiliği gibi tarım dışındaki uğraşlara 
yöneltmiştir. Ancak, Tarım Bakanlığının tarım ve hay-
vancılığı destekleyen projeleri uygulamaya koyması 

ve önemli oranlarda kaynak aktarımlarında bulunması, 
ayrıca diğer faktörlerin olumlu etkileri sayesinde son 
yıllarda tarımsal faaliyetlerde önemli ilerlemeler kayde-
dilmiş bulunmaktadır.

22.344 hektar olan tarım arazisinin 19.524 hektarında 
kuru tarım arazisi, 12.23 hektarı sulanabilir tarım ara-
zisidir. İlçemizde 3.792 hektar arazide buğday-mısır 
şeklinde münavebeli tarım, 5,572 hektar arazide ce-
viz başta olmak üzere elma, kiraz, armut, kivi ve fın-
dık yetiştirilmekte,  141 da alanda ise örtü altı sebze 
tarımı yapılmaktadır. İlçemizde ihracata yönelik olarak 
çalışan 1 adet kara salyangozu ve balık işleme tesisi 
bulunmaktadır. İlçe merkezinde 4 adet ve Çay Değir-
meni beldesinde 1 adet olmak üzere 5 adet zirai ilaç 
bayisi mevcuttur.

İlçenin Turizm altyapısı ve ziyaret edilebilecek 
ilk 3 yer

Devrek ilçemizde merkeze yakın köylerimizde görebi-
leceğimiz güzel tarihi eserlerin bulunduğu şirin köyle-
rimizden bazıları şunlardır:

Kral Mezarı: Pınarönü köyü Kevkeroğlu Mahallesinde 
kral mezarı bulunmaktadır. Günümüzde define avcıları 
tarafından içindeki eşyalar çalınmıştır. Fakat mimarisi 
günümüze kadar gelebilmiştir. Yani eski bir yerleşim 
alanı olduğunu anlayabilmekteyiz.

Çam Ağacı: Sabunlar köyü yolu üzerindeki Mendel-
ler deresinin karşısındaki büyük kaya üzerindeki çam 
ağacının 75 yıldır aynı şekilde hiç büyümeden durdu-
ğu söylenmektedir. Yolu düşenlerin mutlaka görmesi 
gereken doğa bir güzelliktir.

Beykoz Asarı (kalesi) : Alparslan köyünün bir mahal-
lesinde bulunan kayalara güney yamacı dayanmış, 
kuzeyinde belli belirsiz bir duvar, ortasında ise bir su 
havuzunun var olduğu görülmektedir.

Karakoçlu’da Beylik Mezarı : Karakoçlu Köyü Güney 
Mahallesinde Köristan mevkiinde tek odalı kübik ça-
tılı bir bey mezarı olduğu görülmektedir. Mezarın yan 
duvarları büyük blok taşlardan oluşturulmuştur. Gavur 
Anbarı diye anılan tarihi değeri var sayılan nöbetçi gö-
zetleme kulesi Adatepe köyünde bulunmaktadır. Yine 
Alparslan köyünde bulunan ve zirvesinden çevreye 
bakıldığında ormanın binbir rengini en güzel örnekleri-
ni görebileceğiniz bir kale kalıntısını görmekteyiz.

Akçasu’da Kral Mezarlığı: Bostandüzünden derenin 
karşısına geçtikten sonra 20 dakika patika yoldan 
doğu tarafına yürüyerek gidilmektedir. Kral mezarı iki 
ayrı odadan oluşmaktadır. Mezarın tamamı taştan ya-
pılmış olup hangi döneme ait olduğu bilinmemektedir.

İlçenin Kısa Künyesi
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İlçenin kültür alt yapısı ve en önemli kültürel 3 öğe

İlçemizde tescili yapılmış ürün olarak baston ve simit bulunmaktadır. İlçemizdeki folklor çalışmaları devam etmek-
tedir. İlçemize bağlı Yeşilöz köyünden TOPAL OSMAN OYUNU Kültür Bakanlığınca tescil edilmiştir. Devrek basto-
nu çeşitli yurtdışı ve yurtiçi uluslararası fuarlarda sergilenmektedir. Ayrıca her yıl Temmuz ayında Devrek Belediyesi 
tarafından Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali düzenlenerek Devrek bastonları sergilenmektedir. İlçemi-
zin yöresel yiyecekleri beyaz baklava, cevizli kömeç ve etli yaprak (sarma) dolmasıdır. 

İlçenin Eğitim Altyapısı

İlçemizde toplam 10 ilkokul, 10 ortaokul bulunmaktadır. İlçe Merkezinde 2 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen 
Lisesi, l Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve Halk Eğitim merkezi, belde de Eğer-
ci ÇPL,1 adet Meslek Yüksek Okulu, 3 adet (KAMU)- 8 adet (ÖZEL) ortaöğrenim yurdu, 1 adet (KAMU)-1 adet 
(ÖZEL) yükseköğretim yurdu bulunmaktadır.

İlçenin Sağlık Altyapısı

 İlçemiz Sağlık Müdürlüğü 1 Devlet Hastanesi (51 yataklı), 1 Toplum Sağlığı Merkezi, 1 112 ASH Noktası, 4 Aile 
Sağlığı Merkezi ve 17 Sağlık evi ve toplamda 40 doktor ile hizmet vermektedir. Sağlık Bakanlığının 2011 yatırım 
programında olan ve yapılan protokoller gereği TOKİ tarafından ihalesi yapılan 100 yataklı yeni Devlet Hastane-
sinin 2011 yılı Aralık ayı sonu itibariyle inşaatına başlanmış ve 2014 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir. 
İlçemizde 1 adet özel poliklinik, 1 adet Özel Diyaliz Merkezi, 14 adet eczane, 5 adet özel diş hekimi mevcuttur. 
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Sayın 
Kaymakamım, 
sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?

İlk, orta ve lise öğ-
renimini memleke-
tim olan Konya’da 
tamamladım. An-
kara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fa-
kültesinden 2000 
yılında mezun ol-
dum. Mülki İdare 
mesleğine Mayıs 
2000 yılında girdim. 

3 yıl süren kaymakam adaylığı staj döneminin ardından 
sırasıyla Kastamonu Daday, Ardahan-Posof ilçelerinde 
Kaymakamlık, Şanlıurfa ve Kırşehir ilçelerinde de Vali 
Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 26/09/2011 tari-
hinden itibaren de Alaplı Kaymakamlığı görevini yürü-
tüyorum.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo - ekonomik temelleri nelerdir?

İlçemiz Zonguldak’ın batıya açılan kapısıdır. İstanbul’a 
276 km, Ankara’ya 316 km olup her ikisine de yaklaşık 
3 saat gibi bir zamanda ulaşılabilmektedir.

Alaplı doğa ve denizin iç içe olduğu şirin bir ilçedir. 
İlçe halkının geçim kaynaklarından en önemlisi fındık 
üretimidir. Fındık rekoltesi 9.000 ton civarındadır. İlçe-
nin ekonomik kaynaklarını tarım hayvancılık ve orman 
ürünleri, tekstil, makine imalat sektörü, boru-profil ima-
latı, fındık işleme fabrikaları ve hizmet sektörü oluş-
turmaktadır. Yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin de 
ilçemiz ekonomisine katkıları bulunmaktadır. Erdemir 
ve TTK’nın da ilçe ekonomisine olumlu katkıları bulun-
maktadır.

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

İlçe merkezimizden yaklaşık 1 km sonra, doğuda. Kdz. 
Ereğli ilçe sınırları başlamaktadır. İlçemiz kuzeyi ise de-
niz ile sınırlanmaktadır. Dolayısıyla Alaplı batı ve güney 
istikametinde gelişme gösterebilir.

İlçemizin gelecek projeksiyonu için Alaplı Limanının, 
etüt proje çalışması devam eden Alaplı Organize Sa-
nayi bölgesi ile yine çalışması devam eden Alaplı Islah 
Organize Sanayi bölgesinin hayata geçirilmesi ile şekil-
lenecektir. 

Ayrıca proje çalışması devam eden Gümeli Barajı Proje-
si, Alaplı ilçe merkezi ve köylerinin su ihtiyaçlarını uzun 
bir süre karşılayacak olması sebebiyle Alaplı için büyük 
önem taşımaktadır. 

Önemli gördüğüm diğer bir konu ise ilçemizde gençle-
rimizin zaman geçirebilecekleri nitelikli sosyal ve spor-
tif mekânların olmamasıdır. “Gençlik Merkezi” ve spor 
alanları Alaplı’ya kazandırılması önemlidir.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve 
hizmetleri (Bölge planları, analiz ve raporlar, 
mali destekler, yatırım destek ve tanıtım 
çalışmaları, eğitim, toplantı, çalıştay ve 
seminerler) hakkındaki düşünceleriniz nelerdir 
ve İlçeniz özelinde BAKKA’dan beklentileriniz 
nelerdir?

BAKKA’nın bölgemizdeki faaliyetleri ilçemizin gelişme-
si açısından büyük önem arz etmektedir. Sunulan mali 
destekler firmaların iş hacmini büyütmesine yardımcı 
olmaktadır.

BAKKA’nın hazırladığı bölge planları, mali yatırım des-
tekleri, eğitim ve diğer seminer çalışmaları firmaların, 
KOBİ’lerin daha profesyonel çalışmalarını sağlamaktadır.

ALAPLI Doğa ve Denizin İç İçe Olduğu Şirin İlçe
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BAKKA’nın ilçemize ve bölgeye yönelik söz konu-
su çalışmalarını sürdürmesini, bunun yanı sıra ilçemiz 
özelinde sanayinin yanında sosyal alanlardaki eksikle-
rini gidermeye yönelik destek sunmasını, önümüzdeki 
dönem çalışmalarında küçük bir ilçe olarak Alaplı için 
sosyal yardımlara daha fazla odaklanmasını bekliyoruz. 

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB Fonları, Dünya Bankası 
vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkındaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

Yapılan tanıtım toplantıları sayesinde BAKKA’nın 
sağladığı destek ve hibe programları özel sektör, 
kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından 
bilinmektedir.

Firmaların şimdiye kadar ilan edilen programlardan ya-
rarlanmak istediklerini ama müracaat için profesyonel-
lerden destek almak zorunda olduklarını düşündükleri-
ni, prosedürün uzun sürmesi sebebiyle de çoğu zaman 
yatırım kararlarını ve proje fikirlerini askıya aldıklarını fa-
kat son dönemde özel sektörde mali destek program-
larına ve proje yazmaya ilginin arttığını gözlemliyorum.

Kamu kurumlara yönelik desteklerde kurumların bürok-
ratik süreçler açısından daha avantajlı olduğunu düşü-
nüyorum. Bu hususun sosyal desteklerden daha fazla 
faydalanmayı tetiklediğini düşünüyorum. Son dönemde 
kamu ve sivil toplum alanında da proje hazırlama ve 
hibe almaya yönelik ilgilinin ve heyecanın artması da bu 
hususun farkına varılmasıyla ilgili olabilir. İlçede, ilde ve 
bölgede bu ilginin ve proje yazma tecrübesinin artması-
nın önemli olduğunu düşünüyorum.

BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

İlçemiz 27 yıllık, yeni sayılabilecek bir ilçedir. Dolayısıyla 
tüm yatırımlarını, sanayisini, ticaretini ve sosyal olarak 
gelişmesini henüz tamamlayamamıştır. Zonguldak’ın 
batıya uçan penceresi olarak ve ulaşım avantajı ile yatı-
rımcıların ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Alaplı’ya sıkı 
bir çalışma ve takip ile kamu ve özel sektör yatırımları-
nın gelmesini sağlamalıyız. Bu hususta BAKKA Bülten 
aracılığıyla da kamu ve özel sektör yetkililerinin dikkatini 
yatırımların Alaplı’ya yönlendirilmesi hususunda çeke-
bileceğimizi düşünüyorum.

BAKKA bülteni hazırlayanlara ve okuyucularına çalış-
malarında başarılar diliyorum.

İLÇE TABLOSU

İlçenin Kısa Künyesi   

İlçe Oluş Tarihi  1987

İl Merkezine Uzaklık  65 km

Nüfus (İlçe Merkezi / Belde  
ve Köyler)

(18938/25.730)    
Toplam:44.669

Beldeler  1

Köy Sayısı  52

İlçe Adı

Alaplı

Kaymakam Adı
Yıldıray MAĞLAÇ

İlçede en uygun yatırım alanı
Alaplı OSB, Islah OSB 

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Üretilen 
Başlıca 3 Ürün
Tekstil, Boru-Profil, Makine İmalat Sanayi

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün / Hayvan
Fındık, Tavukçuluk, Büyük Baş Hayvancılık

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret  
Edilebilecek ilk 3 Yer
Gümeli Yaylası

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli  
Kültürel 3 Öge 
Bölüklü Yayla Şenliği, Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği, 
Alaplı Fındık, Kültür, Turizm ve Spor Festivali

İlçenin Eğitim Altyapısı
23 ilköğretim, 12 ortaokul, 7 lise, 1 yüksekokul, 500ki-
şilik yurt

İlçenin Sağlık Altyapısı
Hastane sayısı: 1, Yatak sayısı: 32, Sağlık Ocağı Sayısı: 
4, Sağlık Evi Sayısı: 10, Doktor sayısı: 24.
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Sayın 
Kaymakamım, sizi 
kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1983 yılında Ma-
latya’da doğdum. 
Ankara Gazi Üniver-
sitesi İşletme bölü-
münden lisans de-
recemi aldım. 2009 
yılında Tekirdağ Kay-
makam adayı olarak 
mülki idare amirliği 
mesleğine intisap 
ettim. Tekirdağ Vali-

lik Stajı ile başlayarak sırası ile Uzunköprü Kaymakam 
refikliği Camaç ve Çardak ilçelerinde Kaymakam vekil-
liğinde bulundum.  

2010-2011 yılları arasında Fransa’da Fransızca eğitimi 
aldım. Pays de La Loire Bölge Valiliğinde Fransız İda-
ri yapısı üzerine staj yaptım. 96. Dönem Kaymakamlık 
kursunu başarıyla tamamlayarak 19.03.2012 tarihinde 
Gökçebey Kaymakamlığı görevine atandım.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo konomik temelleri nelerdir?

İlçemiz Bartın, Karabük ve Ankara’ya yakınlığı sebebiy-
le ulaşım yönünden avantajlı konumdadır. Bu avantajı 
sebebiyle bir duraklama noktası olarak konaklama te-

sisleri, restoran turistik işletmeler bulunmaktadır. 

İlçemizin sosyal ve ekonomik temelleri tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. Meyve- sebze ala-
nındaki seracılık faaliyetleri ve süs bitkisi yetiş-
tiriciliği yaygındır. Zonguldak ve çevre illerinin 
sebze-meyve ihtiyacını Gökçebey karşılamaktadır ve se-
racılık faaliyetlerine ve ürünlere talep giderek artmaktadır.  
Ayrıca her türlü fidan üretimin yapılmaktadır. Süs bitkisi 
yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler alanında Meslek 
Yüksek Okulumuzda teknik eğitim verilmektedir.

İlçe, tavuk çiftlikleri ile de gelişme göstermektedir. Böl-
gede tavuk çiftliklerinin yoğunluğu açısından en büyük 
ilçe Gökçebey’dir. 

İlçemizin turistik özelliklerinden de bahsetmek gerekir. 
Gökçebey tarihi, sit alanları ile çevrili bir ilçedir. Amasra 
ve Safranbolu’ya yakınlığı sebebiyle de bir durak nokta-
sı olan Gökçebey alternatif doğa turizmi ve özellikle av 
turizmine uygundur.

Yenice ve Devrek’ten gelen Filyos çayı ilçemizden ak-
maktadır. İlçemizde bulunan müze ve hayvanat bahçe-
si ile de ailelerin hafta sonlarını değerlendirebilecekleri 
doğayla iç içe aktiviteler içim imkan sağlamaktadır.

İlçemizde sanayi alanında kerestecilik, tekstil, ısıtma 
sistemleri, mobilya ve orman ürünleri sektörlerinde fa-
aliyette bulunulmaktadır, ayrıca bir adet de yerel marka 
yağ fabrikası vardır.

GÖKÇEBEY
Şehrin canlılığı, küçük kasabanın huzuru,  

keyifli bir mola noktası
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Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu 
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

İlçemizin hemen yanından geçen Filyos Irmağı DSİ 
tarafından ıslah edilecek olup, proje bittiği zaman 
yaklaşık ilçede 3 bin dönüm arazi ortaya çıkacaktır. 
Söz konusu araziler imar planında yapılacak düzen-
lemenin ardından / imar planlarının revize edilmesinin 
ardından bölge girişimcileri ve yeni yatırımcılara tah-
sis edilebilecektir.

Meslek Yüksekokuluna tahsis edilen 30 dönümlük 
arazi üzerine fiziki durumu ve kapasitesi arttırılarak 
üniversite geliştirilecek olup, ilçemize sosyal, ekono-
mik ve kültürel anlamda çok şey katacaktır.

İlçemizde yerleşik sektörleri geliştirmeye yönelik 
beşeri sermayeyi arttırmak amacıyla Meslek Yük-
sek Okulumuz bünyesinde yeni bölümlerin açılması 
planlanmaktadır. Bu gelişim mevcut sektörlerde ge-
lişimi, kaliteyi, üretimi ve yeni yatırımları tetikleyebi-
lecektir.

İlçemiz otomotiv sektöründe çeşitli markaların ser-
vis bayileri tarafından da tercih edilmektedir. 

Bölgede ayrıca eko turizmi canlandırmaya yönelik 
faaliyetler yapılmaktadır. Alternatif doğa turizmini 
bölgede geliştirmeye ve gerçekleştirilen faaliyetleri 
arttırarak çeşitlendirmeye yönelik projeler yapılmak-
tadır. Yamaç paraşütü, trekking, avcılık gibi faaliyet-
leri ilçemizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

İlçenin ayrıca Filyos projesi kapsamında bölgede 
yaşanması muhtemel nüfus artışından etkilenmesini 
bekliyoruz. Bu kapsamda 400 konutluk TOKİ projesi 
imzalandı. Proje şu an talep toplama evresinde ve 
kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve 
hizmetleri (Bölge planları, analiz ve 
raporlar, mali destekler, yatırım destek ve 
tanıtım çalışmaları, eğitim, toplantı, çalıştay 
ve seminerler} hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir ve İlçeniz özelinde BAKKA’dan 
beklentileriniz nelerdir?

Kalkınma Ajansımızın çalışmaları bölge ihtiyaçlarına 
cevap verecek ölçüde olmasına rağmen gerek özel 
sektör temsilcilerinin gerekse kamu kurumları ve si-
vil toplum örgütlerinin bu konuda yeterince deneyim 
sahibi olamaması sebebiyle bu kaynakların yeterin-
ce kullanılmadığını düşünüyorum. Ama son zaman-
larda yaşanan hareketliliğin bunu kırdığını, gelecek 
programlarda daha çok sayıda ve daha iyi projelerle 
ajansın bölgeye katkı sağlayabileceğini görebiliriz.

Ajansın bilgilendirme ve eğitim toplantılarını daha 
sık ve yaygın şekilde organize etmesi, potansiyel 
yararlanıcılara proje öncesi ve sonrası için destek 
olması gerekmektedir. İlçemiz adına idarecilerimize 
ve sivil toplum örgütlerine de bu konuda sorumluluk 
düşmektedir. 

BAKKA, bölgemize yeni yatırımların çekilmesi, yeni 
iş alanlarının açılması, ilçenin çağrı merkezi üssü 
olma potansiyelinin değerlendirilmesi, özellikle sü-
permarketlerdeki ara eleman yetiştirilmesine yönelik 
eğitimlerin düzenlenmesi, ahşap ve orman ürünleri 
sektörünün ilçede teşvik edilmesi yönünde destek-
lerini ve faaliyetlerini arttırmalıdır. Gökçebey, BAK-
KA’dan ilçede yeni ufuklar açmasını, özelikle kadın 
işgücünün eğitimi ve istihdamı yönünde projelere 
destek olmasını, kadının ekonomik hayata kazan-
dırılmasına yönelik projelerde yönlendirici olmasını 
beklemektedir.

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları AB Fonları, Dünya Bankası 
vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkindeki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

İlçemizde Kaymakamlığımıza bağlı AB ve Dış İliş-
kiler Proje Koordinasyon Büromuz mevcut olmakla 
beraber, il ve ilçeler düzeyinde BAKKA, AB Fonları, 
MFİB, Bakanlık Proje Birimlerine en çok proje su-
nan kurumdur. BAKKA Teknik Destek Programları 
kapsamında 2013-2014 yılı içerisinde 3 destek, AB 
Ulusal Ajansı 2012-2013-2014 yıllarında Hayat boyu 
Öğrenme ve Gençlik Programlarına 3 proje, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına EDES, MFİB ne pro-
jelerimiz geçmiştir. İlçe olarak proje alt yapımız proje 
birimimiz tarafından sağlanmaktadır. Proje takibi ve 
başvuru süreçlerini birimimiz yürütmektedir.

BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz 
hakkında vermek istediğiniz mesaj nedir?

Gökçebey’de doğayla iç içe sanayiyi bulabilirsiniz. 
Gökçebey’de yürürken şehrin sosyal ve canlı hava-
sını teneffüs eder, küçük şirin bir kasabada yaşama-
nın huzurunu hissedersiniz. Eşsiz doğal güzellikleri 
ile ilçemizde ilçe halkının girişimci ruhunun ekono-
mik canlılığa nasıl yansıdığını gözlemleyebilirsiniz. 
Bu sebeple gerek sosyal hayatınıza renk katmak ge-
rekse yeni yatırımlarınız için alternatif alanlar aramak 
istediğinizde Gökçebey’i listenizde ilk sıraya koyabi-
lirsiniz.
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İLÇE TABLOSU

İlçenin Kısa Künyesi

İlçe Oluş Tarihi    10.05.1990

İl Merkezine Uzaklık    45 km

Nüfus (İlçe Merkezi / Belde ve Köyler)    22.296

Beldeler    Bakacakkadı

Köy Sayısı     18

İlçe Adı

Gökçebey

Kaymakam Adı

Bülent HAMİTOĞLU

İlçe Tanıtımı

Tarihi gelişimine baktığımız zaman Gökçebey, ilk adı 
olan Tefen, bölgemizdeki üç kazadan birisiydi(Ereğli, 
On iki divan Bartın, Tefen). Cumhuriyetin kuruluşuna 
kadar kaza olarak gelen ilçe, Cumhuriyetin kurulma-
sıyla nahiye şekline dönüşmüş “TEFEN” adının 1963 
yılında “GÖKÇEBEY” olarak değişmesinden sonra 
1972 yılında Belediye şekline dönüştürülerek Gökçe-
bey Belde Belediyesi adını almıştır.

Zonguldak ilinin bir ilçesi olan Gökçebey, doğuda 
Karabük ve Bartın illeri batıda Merkez ilçe, kuzeyde 
Çaycuma, güneyde Devrek ilçesi ile çevrilidir. Gökçe-
bey Beldesi Devrek ilçesine bağlıyken 1990 yılında çı-
kartılan 3644 sayılı Kanunla idari yapıda “GÖKÇEBEY 
İLÇESİ” olarak yerini almıştır. İlçenin mevcut yüzölçü-
mü 15.152 km2 olup mücavir alan olan 7.406 km2 ile 
birlikte 22.558 km2 yapmaktadır.

İlçede en uygun yatırım konusu ve alan

Filyos Irmağı ıslah projesi sonunda yapılacak kanal 
çalışmalarıyla belli bir bölüm hazine arazisine dönüş-
türülerek yatırım alanı olarak değerlendirmeye açık 
olacaktır. Söz konusu alanlar organize sanayi bölgesi 
olarak da planlanabilir.

İlçenin Kardemir’e demiryolu ve karayolu bağlantıları-
na yakınlığı hammaddesi demir ve çelik olan tesislerin 
ilçede yatırım yapması açısından lojistik avantaj olarak 
değerlendirilmelidir. İlçemiz ayrıca çağrı merkezi yatı-
rımları için uygun bir merkez üs niteliğindedir. Orman 
ürünleri, alternatif doğa turizmi, otomotiv sektörü ser-
vis hizmetleri yatırımlarının gelişimine de uygundur. 

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Üretilen 3 
Ürün

Gökçeyağ, Çanakçılar Seramik, Emko, Isıtma Sistem-
leri, Karademir Mobilya, Aydemir Kereste

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve Başlıca 
3Ürün/Hayvan

Seracılık, Tavuk Çiftliği Süs Bitkisi Yetiştiriciliği / Etlik 
Piliç, Sığır, Koyun, Domates, Biber, Salata, Büyükbaş 
hayvancılık, arıcılık, kestane üretimi ve kestaneden 
ürünlerin üretimine yönelik projeler için uygundur.

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret Edilebilecek 
İlk 3 Yer

(meyve bahçeleri, konaklama tesisi ile)100.yıl tatil 
köyü ve Arboretum, mesire alanı, 

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Kültürel 3 
Öğe

 Tavuk Festivali, Çanakçılar müzesi, hayvanat bahçe-
si, Tarihi ahşap herkime evleri (70’den fazla herkime 
evi ilçede ahşap işçiliğinin en güzel örneklerini sergi-
lemektedir.)

İlçenin Eğitim Altyapısı

İlçede 13 ilkokul, 8 Ortaokul, 2 Anaokulu, 2 Ortaöğ-
retim, 1 Yüksekokul olmak üzere toplam 26 adet okul 
bulunmaktadır.2 adet Özel Öğrenci Yurdu, 1 adet 
Özel Dershane, 1 adet Halk Eğitim Merkezi ve engelli 
çocuklar için 2 rehabilitasyon merkezi bulunmakta-
dır.      

İlçenin Sağlık Altyapısı

Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Mer-
kezi, 2 diyaliz merkezi
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Sayın Kaymakamım,  
sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1977 yılında Kastamonu, Taşköprü ilçesinde doğdum. 
İlk ve ortaöğretimimi tamamladıktan sonra 1999 yılında 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun oldum. 2000 yılında Mülki İdare 
Amirliği mesleğine başladım. Türkeli, Erfelek, Altınekin, 
Çobanlar, Savaştepe ilçelerinde kaymakamlık, Artvin 
ilinde ise Vali Yardımcılığı görevlerini üstlendim. İngilte-
re’nin Exeter ve Portmouth Üniversitelerinde Yabancı dil 
ve Yüksek Lisans eğitimlerimi tamamladım. 26.08.2013 
tarihinden itibaren Kozlu Kaymakamı olarak görev yap-
maktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım.                           

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir?

Kozlu ilçesi, Zonguldak il merkezine olan yakınlığı ve 
yeşil ormanları ile mavi denizin kucaklaştığı koyları ile 
Batı Karadeniz’de ve özellikle Zonguldak’ta adeta bir 
cazibe ve çekim merkezi niteliğindedir. Kozlu ‘da Taş-
kömürü işletmelerinin sağladığı istihdama ek olarak, 
inşaat sektörü, çeşitli esnaf faaliyetleri, kestane, fın-
dık, balıkçılık ve bal üretimi başlıca geçim kaynaklarını 
oluşturmaktadır. Kozlu il merkezine yakınlığı nedeni ile 
yürütülen bütün kamusal ve özel sektör faaliyetleri aynı 
zamanda şehir merkezine de hitap eden özgün bir ko-
numa sahiptir.

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

İlk anda aklıma gelen hususlar; Kozlu, gerçekten ge-
lişme ve büyüme potansiyeli yüksek bir yapıya sahip. 
Öncelikle nitelikli bir konut sektörü ile il genelinde va-

tandaşların tercih ettiği bir yerleşim bölgesi olma yö-
nünde ilerliyoruz. Çevre ve doğa ile barışık bir kent-
leşme çerçevesinde hareket edilmesi önemli bir husus 
elbette. Ayrıca, ilçemiz sınırlarında bulunan Esenköy 
Sağlık Kampüsü ve İncir Harmanı Kampüsünün daha 
da gelişmesi ve ilçemizin aynı zamanda bir öğrenci ve 
kültür merkezi olmasını da sağlayacaktır. 

Kamu görevlilerimizin ve öğrencilerimizin tercih ettiği 
bir ilçe olmanın yanı sıra, dikili tarım, arıcılık, su ürünleri 
hususlarında da ilçemizin gelişmesini arzuluyoruz. Bun-
ların yanı sıra ilçemiz, komşu il ve ilçeler için günübirlik 
ve hafta sonu tatili açısından oldukça cazip bir desti-
nasyondur. Kozlu; deniz, koylar, ormanlar, sahil boyu 
kafeterya, restoran ve yürüyüş alanları ile bütün yöreye 
hitap etmektedir. Ankara, Kastamonu, Karabük gibi iç 
kısımlarda kalan şehirlerimize en yakın deniz kıyısı Ak-
çakoca ile Amasra arasıdır. Kozlu’da bu yarışta yerini 
almalıdır diye düşünüyoruz. Ayrıca, pansiyonculuk ve 
doğa turizmine yönelik de uygun bir konuma ve şartlara 
sahibiz.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve 
hizmetleri (Bölge planları, analiz ve raporlar, 
mali destekler, yatırım destek ve tanıtım 
çalışmaları, eğitim, toplantı, çalıştay ve 
seminerler) hakkındaki düşünceleriniz nelerdir 
ve İlçeniz özelinde BAKKA’dan beklentileriniz 
nelerdir?

BAKKA, öncelikle gerek kamuya, gerekse özel sektöre, 
proje bazlı çalışmanın bütünsel bakış açısının faydala-
rını göstermektedir. Yeni bir ilçe olan Kozlu’da; ilçe sı-
nırlarında bulunan BAKKA’nın destek programlarından 
daha fazla faydalanmayı amaçlıyoruz.

KOZLUHafta Sonu Keyfini, Kozlu’da Yaşa
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İLÇE TABLOSU

İlçenin Kısa Künyesi  

İlçe Oluş Tarihi  26.12.2012

İl Merkezine Uzaklık  5 km

Nüfus (İlçe Merkezi / Belde ve 
Köyler)

 Merkez: 37500 / 
Toplam: 45.700

Beldeler  -

Köy Sayısı  22

İlçe Adı     

Kozlu

Kaymakam Adı
Ahmet KARAKAYA

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı
Eğitime yönelik konaklama, konut sektörü, alternatif 
turizme yönelik yatırımlar, orman endüstrisi

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Üretilen 
Başlıca 3 Ürün
Kestane balı, Kestane, Kömür

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve Başlıca 
3 Ürün / Hayvan
 Arıcılık, küçükbaş hayvancılık, kestane, balıkçılık, fın-
dık

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret Edilebilecek 
ilk 3 Yer
Ilıksu mevki, Değirmenağzı koyu ve şelaleleri, sahil 
yürüyüş yolu

İlçenin Eğitim Altyapısı
22 adet ilk ve orta öğretim kurumu mevcuttur. BEÜ 
Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi ve BEÜ Hazırlık 
Sınıfları ilçemiz sınırlarındadır. Çok sayıda orta ve yük-
sek öğrenci yurt ve pansiyonu mevcuttur.

İlçenin Sağlık Altyapısı
İlçemizde Aile Hekimliği, Semt Polikliniğinin yanı sıra 
Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi de 
mevcuttur. 1. basamak 10 hekimimiz bulunmaktadır.
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KİLİMLİ

Sayın Kaymakamım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

01.04.1974 Adana’nın Kozan ilçesinde dünyaya gel-
dim. İlk ve orta öğrenimini Kozan’da tamamladıktan 
sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996 yılında mezun 
oldum, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde 
Vergi Denetmen Yardımcılığı görevlerinde bulundum. 
2004 yılında İçişleri Bakanlığında Osmaniye Kayma-
kam Adayı olarak göreve başladım. 91.dönem Kayma-
kamlık kursunu tamamladıktan sonra sırasıyla Çankırı 
ili Kızılırmak, Kars ili Susuz, Afyon ili İscehisar ilçelerin-
de görev yaptım. İlçemizdeki görevine ise 29.08.2013 
tarihinde başladım. Evli ve iki çocuk babası olup, orta 
düzeyde Almanca bilmekteyim.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün 
yönleri ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri 
nelerdir?

Diğer ilçelerimizden farklı olarak ilçemizde önemli 
enerji üretimi tesislerinin varlığı ve yoğun kömür ma-
denin ve ocaklarının bulunmasını özgün yönlerimiz 
olarak öne çıkarabiliriz.

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

İlçemiz enerji üretimi açısından Eren Enerji, Çatalağ-
zı Termik santrali gibi önemli tesislere sahiptir. İlçemiz 

genelinde sanayi ve yerleşim yerleri iç içe geçmiş du-
rumdadır.  İlçemizin yeni yerleşim sahalarına ihtiyacı 
olduğu kadar düzenli kentleşmeye de ihtiyacı vardır.
Kış aylarında hava kirliliği önemli bir sorundur. Kaçak 
kömür kullanımının önlenmesi ve Termik santraldeki 
sıcak suyun evlerin ısınmasında kullanılması halinde 
bu kirliliğin önün bir nebze olsun geçilebilecektir.
Özellikle ilçemizin geleceği açısından Sahil yolu ve Fil-
yos Vadisi projesinin bir an önce hataya geçirilmesi 
çok büyük önem arz etmektedir.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve 
hizmetleri (Bölge planları, analiz ve raporlar, 
mali destekler, yatırım destek ve tanıtım 
çalışmaları, eğitim, toplantı, çalıştay, ve 
seminerler) hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir ve ilçeniz özelinde BAKKA’dan 
beklentileriniz nelerdir?

İlçemiz yeni kurulmuş olup, özellikle ilçe genelinde ta-
rım, hayvancılık, seracılık ve arıcılık faaliyetleri ve hiz-
metleri gibi sektörlerin ilçe özelinde desteklenmesi ve 
geliştirilmesine katkı saplayacak faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesini bekliyoruz.
İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB Fonları, Dünya Bankası 
vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkındaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?

İlçemiz genelinde Belediyelerimiz zaman zaman AB 
Fonları, Dünya Bankası gibi hibe fonlarından yaralan-
maktadır. İlçemizde hazırlanan ve yürütülen proje sayı-
sının arttırılması ve BAKKA desteklerinden daha fazla 
yararlanılmasını arzu ediyoruz.
BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz 
hakkında vermek istediğiniz mesaj nedir?

Kilimli yeni kurulmuş, çiçeği burnunda bir ilçedir.  Hal-
kıyla, doğasıyla, deniziyle, sıcacık bir ilçe olup, her tür-
lü hizmeti hak etmektedir. 

Kara Elmas Diyarının Arı Misali 
Çalışkan ve Emekçi İnsanları
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İLÇE TABLOSU 

İlçenin Kısa Künyesi

İlçe Oluş Tarihi 12.11.2012

İl Merkezine Uzaklık 13 km

Nüfus (İlçe Merkezi/ Belde  
ve Köyler)

40.789

Beldeler
Çatalağzı, Gelik, 

Muslu 

Köy
Göbü, Köroğlu, 

Kurtköy, Türkali, 
Şirinköy

İlçe Adı

Kilimli

Kaymakam Adı

Murat KÜTÜK

İlçe Tanıtım

Bölgenin tarihi MÖ 1400’lü yılara dayanmaktadır. Ta-
rihte Hitit İmparatorluğu Bithin, Marlandyn Migdan, 
Bizanslılar, Anadolu Selçuklu ve Osmanlılar gibi birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kilimli, 1926 yı-
lında nahiye olmuş, 1952 yılında Belediye kurulmuş ve 
06.12.2012 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur. 
Kilimli, yüzölçümü olarak 10 km alan içerisine kurulmuş 
Zonguldak’a bağlı bir merkez ilçe konumundadır.

İlçede En Uygun Yatırım Konusu ve Alanı

Kömür Ocakları

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Başlıca 3 
Ürün

Kömür Madenleri, Elektrik Santralleri, Balıkçılık

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve Başlıca 3 
ürün/Hayvan

Arı, Koyun, Sığır, Fındık, Kivi, Fasulye

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret Edilecek İlk 3 
Yer

İlçenin iklim koşulları deniz, kum ve güneşe uzun süreli 
fırsat tanımamaktadır, ancak ilçe çevresinde yaylalar, 
mağaralar, doğal güzellikler, orman içi dinlenme alanları 
turizm anlamında değerlendirilen yerler mevcuttur. 
Kilimli ilçesinde Çatalağzı mevkiindeki Cumayanı Ma-
ğarası, İnağzı yolundaki İnağzı Mağarası, Gelik Belde-
sindeki Kızılelma Mağarası gezip görülebilecek yerler-
dir. 

İlçenin Eğitim Altyapısı

1 Anaokulu, 16 ilkokul, 14 ortaokul, 2 Anadolu Lisesi, 1 
Çok Programlı Lise, 1 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 
2 Özel Eğitim Uygulama Merkezi, 1 Halk Eğitim Merke-
zi, 1 Meslek Yüksek Okulu

İlçenin Sağlık Altyapısı

1 Hastane, 5 Doktor, 10 Hemşire, 1 ATT, 4 Hizmetli, 
Günlük Ortalama Hasta Sayısı 550
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Sayın Kaymakamım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1971 yılında Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğre-
nimimi babamın görevi nedeniyle ülkemizin değişik yer-
lerinde tamamladım. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 
mezun oldum. 1994 yılında Amasya Kaymakam adayı 
olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladım. İngil-
tere’ de 8 ay süreyle yabancı dil ve mesleki eğitim gör-
dükten sonra, Sakarya Pamukova ve Trabzon Şalpazarı 
ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundum.                              
83. dönem Kaymakamlık kursunu tamamlayarak Rize 
ili Güneysu ilçesine Kaymakam olarak atandım. Daha 
sonra sırasıyla; Kahramanmaraş Andırın Kaymakamlığı, 
Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı, Erzurum Hınıs Kay-
makamlığı, Zonguldak Gökçebey Kaymakamlığı, İzmir 
Kiraz Kaymakamlığı, Antalya Kemer Kaymakamlığı ve 
en son 2013 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile An-
talya Vali Yardımcılığından Safranbolu Kaymakamlığına 
atandım. Nilgün Hanımla evliyim ve 2 kızım var.
İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri ve 
ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir? 
Günümüze dek korunmuş olan hanlar, hamamlar, 
2000’e yakın el yazması ve basma eserden oluşan eski 
eserler kütüphanesi, muhtelif tarihi yapılar ve son ikiyüz 

yılın insan yaşantısını ve kültürünü günümüze aktaran 
Safranbolu Evleri, ilçenin kültür tarihine ilişkin zenginli-
ğinin ifadesidir.
Geleneksel mimarinin tüm özelliklerini yansıtması ne-
deniyle UNESCO tarafından 1994 yılında “Dünya Miras 
Listesi”ne alınarak korunmuş özel bir bölge, aynı za-
manda da kültür turizminin ülkemizdeki en güzel örne-
ğidir. Son yıllarda artan yerli ve yabancı ziyaretçi sayı-
mız ilçeye olan ilginin en belirgin örneğidir. Turizmin ön 
planda olması sosyo-ekonomik yapının turizm odaklı 
gelişmesine neden olmuştur. Son yıllarda Karabük Üni-
versitesinin hızlı büyümesi bu yapıyı desteklemiştir. 
Sayın Kaymakamım, ilçemizin gelişme eksenleri 
ve gelecek projeksiyonu hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?
2010-2013 Batı Karadeniz Bölge Planı’nda bölgenin 
potansiyel arz eden sektörleri tespit edilmiş olup, tu-
rizm sektörünün bölgenin hem sosyal hem ekonomik 
açıdan kalkınması açısından tetikleyici sektörlerin ba-
şında geldiği belirtilmiştir. 
İlçemiz her nekadar önemli bir turizm potansiyeline sa-
hip olsa da ekonomik boyut açısından istenen düzeyde 
olmaktan uzaktır.
Bu bağlamda,  Turizmde altyapı, turizme yönelik üre-
timin artırılması ve iyileştirilmesi, turizmden kaynak 
sağlayanların eğitimi, kalifiye eleman eksikliği gibi so-
runlarımız bölgemizin ve ülkemizin sorunlarıyla bütün-
leşmektedir.Sorunlar bilinmektedir. Bizce çözümler de 
bilinmektedir. Eksik olan, ortak duyarlılık, ortak kararlı-
lık, gerçekçi programlar ve sabırdır.
BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
(bölge planları, analiz ve raporlar, mali destekler, 
yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, eğitim 
toplantı, çalıştay ve seminerler) hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir ve ilçeniz özelinde 
BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir?

SAFRANBOLU KARABÜK

Müze Kent Safranbolu
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Safranbolu’nun genel özellikleri dikkate alındığında 
özellikle kültür ve turizm altyapısına ilişkin projelerin 
uygulanmasına yönelik Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından gerekli teknik destek sağlanması yerinde ve 
uygun olacaktır. Ayrıca Batı Karadeniz Kalkınma Ajan-
sı tarafından yeterli sayıda bilgilendirme toplantıları ve 
eğitimleri yapılması gereklidir. 
Eğitim toplantıları ve seminerler çıkılan destek prog-
ramlarına bağlı kalmaktadır. Destek programlarının 
daha kapsamlı ve kalkınmaya yönelik, işadamları ve  
sivil toplum kuruluşlarına cevap verecek nitelikte olmalı, 
kalkınma ajansları hizmetlerinin mahallinde verilmesine 
öncelik verilmelidir.  
İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB Fonları, Dünya Bankası vb. hibe 
programlarının bilinirliği, takibi ve yararlanma 
oranı hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir?
BAKKA Mali ve Teknik Destek programları, AB Fonları, 
Dünya Bankası vb. hibe programları Kaymakamlığımız 
Proje ofisi ve diğer kurumlar ar-ge birimleri tarafından 
takip edilmekte olup; çağrı programları başlayınca ilgili 
kurum ve kişileri bilgilendirerek, hibe ve destek prog-
ramlarından yararlanmayı üst seviyelere çıkarmayı 
amaçlamaktayız. Kısaca şöyle özetleyebiliriz, her türlü 
mali destek, teknik destek AB ve benzeri kurumlardan 
yapılan hibe ve projeler titizlikle takip edilmesi ve ilgi-
lilerine konular hakkında bilgi verilerek konunun takibi 
ve yararlanma oranı konusunda yeterli seviyede değiliz. 
Biz bu konuda başta kamu birimlerimiz olmak üzere 
bir sinerji oluşturmak amacıyla proje birlikteliği başlat-
tık. Mutad aralıklarla bir araya gelerek ilgili fonlara ait 
destekler, güncel uygulamalar hakkında bilgi alışveri-
şinde bulunuyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda BAKKA›dan 
teknik desteğimizi her zaman alabiliyoruz. Hedefimiz, 
mali ve teknik desteklerden ilçemizi en yüksek oranda 
faydalandırmak ve bu sayede kentsel yaşam kalitesini 
artırmaktır.
BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?
Kalkınma Ajanslarının bölgenin kalkınmasındaki etkisi 
kaçınılmazdır. BAKKA Mali ve Teknik Destek program-
ları, Dünya Bankası, AB hibe programları vb. program-
ları yakından takip edilmesini tavsiye ediyorum. Malu-
munuz devir proje ve hesap devridir. Projelendirilmeyen 
ve fizibilitesi yapılmayan hiçbir işin başarıya ulaşması 
mümkün değildir. İlçemiz turizmi, ticaret ve sanayisi, 
tarımı ile gelişme sürecinde olan bir ilçedir. Her işimize 
plan, proje ve fizibilite çalışmalarını tamamlayarak baş-
lamamız lazım ki, bu da kalkınmışlığın en büyük gös-
tergesidir. Bu süreç sadece ilçemizi değil tüm ülkemizi 
ilgilendiren bir süreçtir. Kalkınmak için çok çalışmak es-
kiden yeterliydi. Ancak çağımız bilgi ve teknoloji çağıdır. 
Bu çağda planlı,  projeli ve stratejik hesaplarla çalıştığı-
mızda kalkınmamız söz konusudur.

İLÇE TABLOSU

İlçenin Kısa Künyesi

İlçe Oluş Tarihi

1870 yılında Kastamonu iline bağlı 
bir ilçe haline getirilen Safranbolu, 
1927 yılında Zonguldak iline, 1995 
yılında yeni il olan Karabük’e 
bağlanmıştır. 

İl Merkezine 
Uzaklığı

8 km

Nüfus (İlçe Merkezi 
ve Belde ve Köyler)

İlçe merkezinin nüfusu 42.813, köy 
ve belde nüfusu 15.560 ve ilçenin 
toplam nüfusu 58.373’dür.

Beldeler
1 adet (30 Mart Yerel Seçimlerinden 
sonra köye dönüşüyor)

Köy Sayısı
53 (30 Mart Yerel Seçimlerinden 
sonra 54 olacak)

İlçe Adı

Safranbolu

Kaymakam Adı

Murat BULACAK

İlçe Tanıtımı

(İlçe hakkında vurgulanmak istenen hususlar ve genel 
tanıtım): Safranbolu, tarihi ve kültürel dokusu, 1457’si 
koruma altına alınarak tescil edilen, belgelenmiş 2000’in 
üzerinde kültürel varlığı ile Dünya Mimari Miras listesine 
girmiş, kentsel korumanın başkenti ünvanını hak etmiş 
bir yerleşim yeridir.
Safranbolu, zengin kültürel mirasını, tarihi evlerini yaşa-
tarak korumuş ve korumacılık çalışmalarında da ülke-
mizde öncü rol oynamış, pek çok tarihi kent korumacı-
lıkta Safranbolu’yu örnek almıştır.  
Kısaca Safranbolu için yaşamın bir parçası diyebiliriz. 
Bu kentte uyanmak, yüzyıllarca insan yaşamına tanık-
lık etmiş mistik havayı koklamak, şen, sımsıcak insan-
larıyla yaşamak ve geleceğe huzur dolu bir aydınlıkla 
bakmak.  Bizler Safranbolu’yu yaşıyor ve yaşatıyoruz. 
Burada birkaç günde olsa yaşanarak farkının tadılabi-
leceği kanısındayız.
 İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı : Öncelikle 
eğitim alanında artan nüfus oranına göre yeni okulların 
açılması, eğitim kurumlarına ait binaların yenilenmesi 
gerekmektedir.
UNESCO’nun Dünya Mimari Miras Listesinde yer alan 
ve dünya da en iyi korunan 25 kentten biri olan Safran-
bolu’yu yılda yaklaşık 500.000 turist ziyaret etmektedir. 
Bu sayıyı daha da yükseltmek ve gelen yerli ve yabancı 
turistlerin memnuniyetini artırmak istiyorsak eğer turiz-
me yönelik yatırımlara ağırlık vermemiz gerekiyor. 
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Tarihi ve kültürel dokusu yanında yaylaları, kanyonları, 
mağaraları ve doğal güzellikleriyle alternatif turizme de 
açık olan Safranbolu’nun, hafta sonu ve tatil günleri-
ne sıkışan turizmini tüm yıla yayması; ulusal ve uluslar 
arası konferans, seminer, sempozyum, kongre ve kül-
tür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapma noktasında 
kongre salonu ve yatak kapasitesi yüksek otellerin ilçe-
ye kazandırılması yerinde olacaktır.

İlçenin sanayi ve ticaret yapısı ve üretilen 
başlıca 3 ürün  

1970’li yıllarla birlikte ilçede turizm yeni bir sektör olarak 
ön planı çıkmaya başlamıştır. Ticaret ve sanayi fazlaca 
gelişmemiş olmakla birlikte son yıllarda gelişme eğilimi 
gösteren sanayi faaliyetlerinden, önemli derecede işçi-
lik-memurluk ve emeklilik gelirlerinden, yoğun nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak halkın bir bölü-
mü de ticaret ve turizmle uğraşmaktadır.
İlçede ticaret genelde halkın tüketim ihtiyaçlarının karşı-
lanmasına yöneliktir. İlçemizde bulunan istihdam yaratı-
cı işyerlerinin merkezleri Karabük il merkezi veya başka 
illerdedir. (İstanbul, Kastamonu).

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve Başlıca 3 
ürün/Hayvan

Safranbolu ismi tarımsal açıdan hemen safran bitkisiyle 
özdeşleşmektedir. Üretim alanı çok olmasa da ilçemi-
zin simgesidir. Safran üretimine yönelik desteklerimiz 
her geçen yıl artarak devam etmektedir. Bunun yanın-
da Safranbolu Çavuş üzümü ile yöresel çeşidimiz olan 
maniye sofraların aranan lezzetleridir. Çavuş üzümünü 
teşvik etmek amacıyla her yıl eylül ayında Bağ bozumu 
şenlikleri yapılmaktadır. 
Safranbolu çavuş üzümü ve safranı da içine alan “Ta-
rihin Sessiz Tanığı Safranbolu’da Buluşalım” projesi 
2012 Doğrudan Destek programında, Maniye üretimi-
nin gelecek kuşaklara aktarılmasını konu alan “Damak 
Tadı Dinmeyen Lezzet, Maniye” projemiz ise 2011 yılı 
Sosyal Kalkınma ve Mali Destek Programında BAKKA 
tarafından desteklenmiştir. Maniye projesi ajans tarafın-
dan başarılı projeler arasında değerlendirilmiştir. Ayrı-
ca Bostanbükü köyünden başlayıp Sat köyüne kadar 
uzanan Araç Çayı Havzasında (Bostanbükü, Karıt, Nav-
saklar, Konarı, Yörük, Sat ve Kuzyaka Köyleri vb) gerek 
açık alanda gerekse örtü altında yoğun olarak sebze 
tarımı (Maniye, yeşil sebze üretimi vb,  İnceçay Köyüne 
has yeşil naza fasulyesi üretimi) yapılmaktadır. 
Küçükbaş Hayvancılık, Büyükbaş Hayvancılık, Kümes 
Hayvancılığı, Arıcılık, Meyvecilik diğer tarım ve hayvan-
cılık faaliyetlerdir.
İlçenin Turizm Alt Yapısı ve Ziyaret Edilebilecek İlk 3 
yer:  Toplam 91 tesiste (20 turizm, 71 belediye bel-
geli), 2883 yatak kapasitesi (1008 turizm, 1875 belediye 
belgeli) mevcuttur.
İlçede ziyaret edilebilecek ilk yer, tek başına bir açık 
hava müzesi olan ve kent ölçeğinde korunan tarihi çar-
şı merkezidir. 18. ve 19. yüzyıl geleneksel Türk toplum 
yaşantısını günümüze taşıyan bu merkez ziyaretçilerin 
dolu dolu iki tam gününü almaktadır. Kent Tarihi Mü-
zesi, Saat Kulesi ve Müzesi, Hıdırlık Tepesinden pano-

rama (Namazgâh, Türbe, Anıt mezar), Kaymakamlar 
Gezi Evi, İzzet Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmet 
Paşa Camisi ve Güneş Saati, Manifaturacılar, Demirci-
ler, Bakırcılar Çarşısı, Yemeniciler Arastası, Cinci Hanı, 
Havuzlu Asmazlar Konağı Tarihi Şehirde görülecek ilk 
akla gelen yerlerdir.
Bunun yanında Safranbolu’nun küçük bir maketi nite-
liğindeki Yörük Köyü, İncekaya Su Kemeri ve Kristal 
Cam Terasımız, birbirinden güzel bir doğa harikası olan 
üç adet kanyonumuz Bulak Mencilis mağaramız, eşsiz 
ormanlarımız görmeden dönülmeyecek yerlerdir. 

İlçenin Kültür Alt Yapısı ve en önemli Kültürel 3 
öğe 

Safranbolu ile özdeşleşmiş üç önemli öğelerinden ilki 
Safranbolu’nun tarihi evleri, ikincisi turizm ile birlikte yö-
resel olmaktan çıkıp ünü Türkiye’ye ve dünyaya yayıl-
mış bir ağız tadı Safranbolu lokumu; Üçüncüsü Safran 
bitkisi ve Çavuş üzümüdür. Ülkemizde sadece Safran-
bolu’da yetişen Safran; gıda, ilaç ve kozmetik sanayin-
de kullanılır. Çavuş üzümü; yörenin sofralık olarak üreti-
len ve çok tutulan bir ürünüdür. 
Kaymakamlığımız ile Esnaf ve Sanatkarlar Odamızca 
Safranbolu Safranı Menşee Coğrafi işaret alınmıştır. 
Yine Kaymakamlığımız ile Ticaret ve Sanayi Odamızca 
başlattığımız Safranbolu Çavuş üzümü patent çalışma-
mız devam etmektedir. 
İlçede turizmin gelişimine paralel olarak kültürel faali-
yetlerde de artış olmuştur. Her yıl Eylül ayında Safran-
bolu Altın Safran Belgesel Film Festivali (Ulusal bazda 
konusu “Kültürel Miras ve Korumacılık” olan belgesel 
film, proje, fotoğraf yarışması, yerel bazda da el sanat-
ları, yöresel yemek, en iyi korunan ev v.b. yarışmaları 
ve çeşitli halk konserleri ile festival gerçekleştirilmek-
tedir) düzenlenmektedir. Festivalin dışında zaman za-
man sempozyumlar, konferanslar, paneller, geziler ve 
konserler yapılmaktadır.  3 adet Sinema Salonu mevcut 
olup, birde çocuk tiyatro grubu bulunmaktadır. Okulla-
rın dışında Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ve Halk 
Oyunları ve Folklör Derneği tarafından folklör faaliyetleri 
yürütülür.
İlçenin Eğitim Alt Yapısı  (Okul sayısı, dağılımı, fakülte ve 
yurt imkânları):  İlçede toplam 46 okulda toplam 9832 
öğrenci eğitim öğretim görmektedir. 2 adet dershane, 3 
adet sürücü kursu ve 11 adet öğrenci yurdu bulunmak-
tadır.
İlçede, Karabük Üniversitesine bağlı iki yükseköğre-
tim kurumu mevcut olup, bunlardan  birisi  Safranbo-
lu Meslek Yüksek Okulu diğeri ise Safranbolu Turizm 
Fakültesi ’dir. % 98 okuma yazma oranıyla, bugün için 
ilçede eğitim oldukça ileri durumdadır. 
İlçenin Sağlık Alt Yapısı (Hastane sayısı, toplam yatak 
sayısı, sağlık ocağı ve toplam doktor sayısı): Devlet 
Hastanesi ve 8 aile sağlığı merkezi bulunmaktadır. Sağ-
lık Kurumlarında çalışan toplam personel sayısı 285, 
toplam yatak sayısı 50’dir.
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Sayın Kaymakamım, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Adım Resul Özdemir. 10.12.1984 tarihinde Ankara’da 
doğdum, 2011 yılında Kaymakamlık mesleğine girdim. 
8 Ocak 2014 tarihinden bu yana Yenice Kaymakamı 
olarak görev yapmaktayım.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri ve 
ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir?

Yeniceyi Karabük’ün diğer ilçelerinden ayıran en temel 
özellik halkın geçim kaynağının ağırlıklı olarak orman iş-
lerine dayanmasıdır.

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme eksenleri 
ve gelecek projeksiyonu hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir?

Doğa turizminin yaygınlaşması ve mobilyacılık sektö-
ründe gelişmesi ilçemizin gelecekteki yeni gelir kaynak-
ları olabilir.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
(Bölge planları, analiz ve raporlar, mali destekler, 
yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, eğitim, 
toplantı, çalıştay ve seminerler) hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir ve İlçeniz özelinde 
BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir?

BAKKA’nın bölgemizin gelişmesindeki olumlu katkıları 
şüphesizdir. Ancak; gerek BAKKA’nın amaçları gerekse 
de projelerin nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili ilçeler-
de yapılan toplantıların yetersiz olduğu ilgililer tarafın-
dan beyan edilmiştir.

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB Fonları, Dünya Bankası vb. hibe 
programlarının bilinirliği, takibi ve yararlanma 
oranı hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir? 

İlçedeki yapılan toplantı sayısının azlığından ve özel 
sektörün konuya ilgisizliğinden dolayı; BAKKA Mali ve 
Teknik Destek Programları, AB Fonları, Dünya Bankası 
vb. hibe programlarının bilinirliği, takibi ve yararlanma 
oranı beklentilerin altındadır.

YENİCE
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İLÇE TABLOSU

İlçenin Kısa Künyesi   

İlçe Oluş Tarihi  08.08.1988

İl Merkezine Uzaklık  33 km

Nüfus (İlçe Merkezi / Belde  
ve Köyler)

9558/ 
1829/10284=21671

Beldeler  1

Köy Sayısı  34

İlçe Adı

Yenice

Kaymakam Adı

Resul ÖZDEMİR    

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı

Orman turizmi ve mobilyacılık

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve  
Üretilen  
Başlıca 3 Ürün

Bir tanesi büyük olmak üzere çeşitli ekonomik çap-
larda toplam 8 adet kereste fabrikası ve bir mobilya 
fabrikası vardır.(Mobilya ve Kereste)

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün / Hayvan

Arazi engebeli ve  %94’ü Orman vasfında olduğundan 
geniş tarım arazimiz yoktur. Tarım ve Hayvancılığımız 
aile işletmeciliği şeklinde olup sadece ailenin ihtiya-
cını karşılayabilecek durumdadır.(Mısır, Fasulye, Kara 
Lahana)

İlçenin Turizm Altyapısı ve  
Ziyaret Edilebilecek ilk 3 Yer   

Şeker Kanyonu, Göktepe Yaylası, Fındıkaltı Orman iş-
letme Mesire Alanı

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Kültürel 3 
Öge

En çok bilinen mekân Şeker Kanyonu, Zümrüt Yenice 
Festivaline her yıl çevre il ve ilçelerden katılım almak-
tadır.

İlçenin Eğitim Altyapısı

Okul sayısı toplam 26’dır. 11 ilkokul, 9 ortaokul, 1 
imam-hatip ortaokulu ve 1 halk eğitim merkezimiz 
vardır; bunların 3’ü özel, 2’si resmi pansiyondur. Üni-
versitemiz yoktur.

İlçenin Sağlık Altyapısı

1 Adet Devlet Hastanemiz vardır. Yatak Kapasitesi 
20’dir. 2 adet sağlık ocağımız vardır. 14 adet doktor 
hizmet vermektedir.
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Sayın Kaymakamım sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1984 Afyon-Sandıklı’da doğdum. İlk ve orta öğrenimi-
ni Sandıklı’da, lise öğrenimimi Isparta’da tamamladım. 
2001 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine 
kazanarak Üniversite mezuniyetimin ardından Maliye 
Bakanlığı’nda Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak 1 yıl 
süreyle çalıştım. Daha sonra 1 yıl kadar da Adalet Ba-
kanlığında Stajyer Kontrolör olarak çalıştım. 2010 yılın-
da Afyonkarahisar Kaymakam adayı olarak Mülki İdare 
Amirliği Mesleğine başladım. Denizli Bekilli ve Çameli 
ilçelerinde vekil kaymakamlık yaptıktan sonra 2011 yı-
lında 1 yıl süreyle yabancı dilimi geliştirmek ve çeşitli 
incelemelerde bulunmak üzere ABD’nin Georgia eya-
letinde bulundum. Ayrıca kaymakam adaylığı süresin-
de ‘’Türkiye Tarım Politikalarının AB Kriterlerine Uyumu 
ve Yaşanması Muhtemel Sorunlar’’ isimli tezini hazırla-
dım. 06.08.2012 tarihli  kararname ile ilçemiz kayma-
kamlığına atandım Okul Öncesi Öğretmeni olan Yasemin 
Hanım’la evliyim ve iki çocuk babasıyım.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri ve 
ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir?

İlçemiz önemli pazarlara yakın ve birçok ana arterin ke-
sişim noktasındadır. Bu bakımdan Lojistik üs konumun-
dadır.

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme eksenleri 
ve gelecek projeksiyonu hakkındaki görüşleriniz 
nelerdir.

Genel çerçevede bakıldığında yeni girişimcilerin des-
teklenmesi, ağaç bakımından zengin bir bölgede ya-
şadığımız için mobilya ve ağaç işçiliğinin geliştirilmesi, 
İlçemizin Köyceğiz köyünde yoğun olarak bulunan örtü 
altı yetiştiriciliğin diğer tarım arazilerine yayılmasını, or-
ganik tarımın temellerini atarak gelişmesini sağlamak, 
meraların geniş yer kaplamasından dolayı hayvancılığın 
ve akabinde sütçülüğün gelişimini sağlamak, bacasız 

sanayi diye adlandırdığımız turizm faaliyetlerini artırmak 
için İlçemizde bulunan HADRİANAPOLİS Antik kentini 
bölgemiz öncelikli olmak üzere ülkemize ve dünyaya ta-
nıtmaktır.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
(Bölge planları, analiz ve raporlar, mali destekler, 
yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, eğitim, 
toplantı, çalıştay ve seminerler) hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir ve ilçeniz özelinde 
BAKKA’ dan beklentileriniz nelerdir.?

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı; sektörel ve genel 
kalkınma sorunlarını belirleyen, bunların çözümü-
ne yönelik imkânları ve çözümleri saptayan ve bun-
ları geliştiren projeleri yerel kalkınmayı sağlamak  
amacıyla destekleyen birimdir. Özellikle son yıllarda yapı-
lan proje hazırlama, rehberlik v.b konulardaki yaklaşımlar 
hem kamu sektörü hem de özel sektör açısından büyük 
öneme haizdir. Bölgesel dengesizliklerinin giderilmesine, 
gelir adaletsizliklerinin hafifletilmesine, kalkınmanın ye-
rele yayılmasına ve bunun sonucunda ilçemizdeki işsiz 
ve genç nüfusun göç sorununu ortadan kaldırarak ülke 
genelinde belli bölgelerde oluşan nüfus yoğunluğunu da 
bertaraf etmiş olacağız.

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB Fonları, Dünya Bankası vb. hibe 
programlarının bilinirliği, takibi ve yararlanma 
oranı hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir.?

Eskipazar Belediyesi 2013 yılında BAKKA’dan destek 
aldı, Eskipazar’ ın Üçevler Ortaokulu Avrupa Birliği Fo-
nundan destek almıştır. Fakat 2014 yılı içinde BAKKA’ 
nın düzenlemiş olduğu proje yazım seminerine 2 perso-
nel katılmıştır. Kalkınma ajansımıza ve Avrupa Birliği Hibe 
Programlarına proje yazım hazırlıkları yapılmıştır. Bu yıl 3 
projeyi kalkınma ajansımıza sunduk ve ilçemizdeki 2 okul 
da comenius kapsamında proje başvuruları olacaktır.

ESKİPAZAR Uzak Çağların Yakın Kenti Eskipazar
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İLÇE TABLOSU 

İlçe Oluş Tarihi 20 Şubat 1946

İl Merkezine Uzaklık 37

Nüfus (İlçe Merkezi /Belde 
ve Köyler)

7062+5555=12717

Beldeler -

Köy Sayısı 49

İlçe Adı

Eskipazar

Kaymakam Adı

Abdullah KADIOĞLU

İlçe Tanıtımı

Eskipazar,  ismi gibi çok eskilerden tarihin derinlikle-
Eskipazar,  ismi gibi çok eskilerden tarihin derinlikle-
rinden geçmişin güzelliklerini günümüze taşıyan Ana-
dolu’nun en eski yerleşimlerinden birisidir. 

Bilinen tarihi Gasgaslar (Kaşkalar) ile başlar.  Beş bin 
yıllık bir geçmişe sahiptir.  Kaşkalar M.Ö 1300’lerde 
Hitit egemenliğine girmiştir.   Hitit İmparatorluğunun 
yıkılmasından sonra Kuzey Anadolu’ya gelen Pafla-
gonyalılar,  Frigler,  Kimmerler,  Lidya ve Persler bu 
bölgede yaşamışlardır.  Büyük İskender’in Anadolu’ya 
girmesiyle Pers hâkimiyeti sona ermiş,   Helenistik Dö-
nem başlamıştır. M.Ö  1. yy.’da  Roma İmparatorluğu  
hakimiyetine giren   Eskipazar’da   Hadrianoupolus  
Antik Kenti ile  Helenistik Dönem ağırlıklı Kimistene 
(Asar)  Yerleşimi  önem arz etmektedir. 

İlçe Merkezine 12 Km. mesafedeki Kimistene’de Zeus 
adına yapılmış ve bölgede tek olma özelliğine sahip 
dağ tapınağı, sarnıçlar ve birçok medeniyete ait mezar 
formları heykel kaideleri, yazıtlar bulunmaktadır. 

İlçe Merkezine 2 Km. mesafede bulunan Hadria-
noupolas Antik Kentinde ise arkeolojik kazılar Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Görevlisi Doç. Dr. Vedat KELEŞ Başkanlığında 2006 

Yılından itibaren devam etmekte olup;  Zeugma’ya eş-
değer mozaikler bulunmuştur.  Bu mozaiklerden Ana-
dolu’da ve Dünyada bir ilk olan ve sadece bu antik 
kentte rastlanan Cennette olduğuna inanılan 4 kutsal 
nehir figürü   “Geon”  “Phison”   “Tigris”  ve  “Euphra-
tes”   arkeoloji dünyasını heyecanlandırmıştır.

İsmini antik çağlardan bu tarafa pazar geleneğini sür-
düren ve zengin bir pazarcılık kültüründen dolayı alan 
Eskipazar büyük gezginler İbni Batuda ve Evliya Çe-
lebi’nin de uğradığı vatan coğrafyamızdır.   Bağdat 
Yolu Bayındır Köyü’nün içinden geçmiştir.  Gerede 
Üzerinden Safranbolu’ya ulaşım buradan gerçekleş-
miştir.  Yolların kavşak noktasında olmasından dolayı 
Osmanlı Dönemi’nde;  İmam Hacı Pınari,  Umur Fakih 
(Akşemsettin’in Torunu)  Şeyh Ali Semerkandi,   Musa 
Efendi ve İyice Sultan gibi Allah (CC) Dostlarından feyz 
almıştır. 

Tarihi derinliği haricinde yüzde yetmişi ormanla kaplı 
olması nedeniyle keşfedilmemiş güzelliklere sahip-
tir.  Karabük İl’inde üç tane olan Eyriova Gölet’inin iki 
tanesi Eskipazar’dadır.  Batı Karadeniz Bölgesinin en 
güzel mesire yerlerinden birisi olan  “Çetiören”   Ho-
dulca Dağı’nın doğu yamaçlarındaki oksijen deposu 
gibidir.  Zengin orman örtüsünde yüzlerce anıt ağaç 
mevcuttur. 

2009 Yılında Karabük Valiliği Himayelerinde Eskipazar 
Kaymakamlığı Doğadan Tarihe Yürüyüş Parkurları adı 
altında proje başlatmış toplam 222 km. parkur oluş-
turularak tanıtım kitabı yayınlanmıştır.  Belirtilen par-
kurlar Yenice Ormanları ile birleştirilmiş ve insanımızın 
hizmetine sunulmuştur.

Anıt Kabir’in yapımında da kullanılan Sarı Traverten 
Taş Ocakları ve Batı Karadeniz’in Pamukkale’si sayı-
lan Akkaya Termal Kaynağı da görülmeye değer alan-
lardandır.

Güzel Ülkemizin yeni keşfedilmeye başlayan alanların-
dan olan Eskipazar tarihi,  manevi değerleri ve doğal 
güzellikleriyle ileride adından sıkça söz ettirecek gü-
zellikleri bağrında barındırmaktadır. 

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Üretilen 
Başlıca 3 Ürün

Un Fabrikası, Madencilik ve Flores Maden Suyu Fab-
rikası
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İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün/Hayvan

Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Fiğ), Besicikik(Süt İnekçili-
ği), Kanatlı Hayvan(Tavuk Çiftlikleri), Arıcılık

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret  
Edilebilecek İlk 3 Yer

Eskipazar’da son yıllarda yurt içi ve yurtdışından tu-
rizm amaçlı gelen insan sayılı artmaya başlamıştır. 
Ziyaret edilebilecek yerler arasında; Hadrianoupolis 
Antik Kenti Asar (Kimistene)  Antik Yerleşimi.

Toplamda 222 Km. olan ve Kaymakamlığımızca oluş-
turulan doğadan tarihe yürüyüş rotaları ve bu kap-
samda Yalakkuz Eyriova,  Adiller Eyriova Bölgeleri ile 
yaylaları, Akkaya Termal Kaynağı ve Sadeyaka Kö-
yü’ndeki Sığırcık Suyu  bulunmaktadır.

 İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Kültürel 
3 Öge

(Coğrafi tescili yapılmış bir ürün, düzenleniyorsa bir 
festival, ünlü bir yemek, çok bilinen bir mekan v.b. ) 
Çetiören Mesire Yeri, Kabaarmut Alan Yaylası ve  Tem-

muz Ayı  içindeki Eskipazar Festivali. Eskipazar Laha-
nası (Kelem)  Eskipazar  Simidi, Kül Kömeci, Miyane 
Helvası, Malaka (Hamur Karıştırması)  Cizleme ve Es-
kipazar Peyniri  vb. ürünler öne çıkanlardır.

İlçenin Eğitim Altyapısı

İlçemizde 2 Lise, 5 Ortaokul ve 4 İlkokul bulunmakta-
dır. Ayrıca 434 öğrencisi ve Özel Güvenlik ve Koruma 
Programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı,  Elektro-
mekanik Taşıyıcılar Programı,  Raylı Sistemler Elektrik 
ve Elektronik Teknolojisi,  Raylı Sistemler Makinistlik 
Programı Hazırlık Sınıfı bölümleriyle Karabük Üniver-
sitesi Eskipazar Meslek Yüksek Okulu ilçemizde mev-
cuttur. 

İlçemizde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Eskipazar Yurt Müdürlüğü 60 kız 105 erkek olmak üze-
re toplamda 165 öğrenci kapasiteli olarak 03.01.2011 
tarihinde hizmete açılmıştır ve hali hazırda 44 kız, 99 
erkek olmak üzere 143 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

İlçenin Sağlık Altyapısı

 İlçemizde, 8 Doktor ve 17 yatak kapasitesi ile Es-
kipazar Entegre Devlet Hastanesi bulunmaktadır.
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Sayın 
Kaymakamım, 
sizi kısaca 
tanıyabilir 
miyiz?

Aslen Şanlıur-
fa Siverekliyim. 
1979 yılında me-
mur bir babanın 
evladı olarak 
Zongu ldak ’ t a 
doğdum. 2003 
yılında Uludağ 
Üniversitesi İİ-

BF’den mezun oldum ve 2009 yılında Diyarbakır Kay-
makam Adayı olarak göreve başladım. Staj süresini 
müteakip 1 yıl yurtdışında Canterbury C.C. Üniversite-
sinde yabancı dil ve mesleki eğitim gördüm. Balıkesir 
ili Balya ilçesi ve Yalova ili Termal ilçesi görevimden 
sonra 2011 ve 2012 yıllarında İçişleri Bakanlığı Kay-
makamlık kursunu tamamlayarak Karabük ili Eflani il-
çesine Kaymakam olarak atandım. 

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir?

1953 yılında ilçe olan Eflani, 1995 yılına kadar Zon-
guldak’a bağlı kalmıştır ve ardından bir il hüviyetini 
kazanan Karabük’e bağlanarak yeni bir yönetim sü-
recine girmiştir. Karabük iline 47 km uzaklıkta olan Ef-
lani, Bartın ve Kastamonu il sınırında, yüksek dağlar 

ve vadiler arasında yer alır. Yüzölçümü 536 km2 ve 
rakımı 930 metredir. Toplam nüfus 9.333 kişidir ve 
bunun 2.312’si ilçe merkezinde, diğerleri ise köylerde 
yaşamaktadır. Kırsal alanda ise oldukça dağınık bir 
yerleşim söz konusudur. Bu alanda 54 Köy mevcut-
ken bu köylerimiz toplam 218 ayrı yerleşim biriminden 
oluşmaktadır.

Eflani’ye geldiğinizde dikkatinizi çekecek ilk husus, 
gözlerinizi dinlendirecek güzellikte bir yeşillik ve yaz-
kış serin olan tertemiz bir havadır. Bu güzellik göletler-
de maviyle buluşur ve buralarda balık tutan insanlarla 
devam eder. Ova bölgesine çıktıkça bu güzelliğin ye-
rini adeta oksijen deposu yaylalar, bu yaylalarda ye-
tişen eşsiz tattaki mantarları toplayan köylü kadınlar, 
otlayan hayvanlar ve yer yer sisli bakir ormanlar alır.

Yağışlı bir iklime sahip olan Eflani, zengin bir bitki ör-
tüsü, geniş arazileri ve ormanlık alanlara sahiptir. Bu 
kazanımlarıyla Eflani’nin Karabük’te Hayvancılık po-
tansiyeli, önemli bir yere sahiptir. 23. Dönem TBMM 
Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın M. Ali ŞAHİN’in 
girişimleriyle bu potansiyel ve yapılması gereken ya-
tırımlar gündeme getirildi ve Karabük Üniversitesi il-
çemiz için bir çalışma başlattı. Kaymakamlığımız ve 
Karabük Üniversitesi ile geçtiğimiz günlerde yapılan 
protokol ile Eflani YİBO bina ve müştemilatını Kara-
bük Üniversitesine tahsis ettik. Önümüzdeki dönem-
de burada yapılacak çalışmayla Karabük Üniversitesi 
Hayvancılık alanında bir Meslek Yüksekokulu açacak. 
Tabi bu yatırımın ilçemizde birçok alanda önemli geliş-
melere neden olacağına inanıyorum.

EFLANİSaklı Güzellikler Diyarı
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Ayrıca bugün için ilçemizde; Ortakçılar (Bostancı), 
Bostancılar ve Esencik isimlerinde üç devasa büyük-
lükte gölet bulunmaktadır. Bu göletlerimiz ileride Eflani 
hayvancılığına destek olacak ilçe tarımına ve ilçemizin 
güzelliklerini keşfedecek turizm alanlarına önemli katkı 
sağlayacak altyapı gücüne sahiptir.

Bununla birlikte son derece geniş bir yelpazeye yayıl-
mış olan Eflani Köylerinde, halk arasında tarihten de 
gelen bir birikimle önemli kültürel öğelerde gelişmiştir. 
Kırsal alandaki kadınlarımız geçmişten gelen izleri, do-
kuları, bugün sadece Eflani’ye özgü bir bez olan Eflani 
Cember bezi ’ne dokumuş, sadece bu yörede oluşan 
kendine özgü bir dokuma kültürü geliştirmiştir. 2009 
yılında Eflani Kaymakamlığınca başlatılan çalışmalar 
daha sonra BAKKA desteğiyle bir projeye dönüşmüş 
ve kadınlarımız süresi 7 ay devam eden bir üretim des-
teği almıştır. Artık yapılan tüm fuarlarda Eflani Çember 
bezi büyük ilgi görmekte, üreten kadınlarımız için bir 
gelir ve fırsat kapısı olmaktadır. Bugün kadınlarımıza 
Eflani Belediyesinin kendilerinden kira almadığı bir 
atölyede,  Halk Eğitim Merkezi Kurslarımızla desteği-
miz devam etmektedir.

Turizm alanında bir merkez haline gelmiş Safranbolu 
ve doğa turizminde önemli mesafe kateden Kasta-
monu-Pınarbaşı ilçesi arasında yer alan Eflani, önemli 
bir turizm potansiyeline sahiptir. Merkezinde ve çevre 
köylerinde kaya mezarları, çeşmeler, türbeler ve cami-
ler, kalıntılarına rastlanan suyolları, manastır yıkıntıları, 
tümülüsler ve höyükler ile mağaralar da mevcuttur. İl-
çemiz, geçtiğimiz yıl bir film çekimi yapılmış olan ve 
Türkiye’nin en uzun yaylası olarak bilinen Ulu Yayla 
’ya sahip olup, bu yaylamız eşsiz bir güzelliğe sahip-
tir. Yine bu bölgede keşfedilmeyi bekleyen ve bakir 
kalmış Saklı Şelalemiz bulunmaktadır. Ayrıca Gelicek 
ve Karacapınar köylerindeki birçok ev, sit alanı içer-
sine alınarak bugün koruma altına alınmıştır. Bunun 
yanında Ortakçı göleti bugün birçok gencimizin su 
sporları için ve birçok insanın dinlenmek için ziyaret 
ettiği kendiliğinden gelişmiş bir turizm alanı olmuştur. 
İlçedeki tarihi yapıtlardan; Taşhan, Evliyahanı ve Re-
fikdayıoğulları Oteli ile Tabaklar Köprüsü özelliklerini 
korumaktadırlar. Demirli Köyünde Küre-i Hadid Camii 
Restorasyonu Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce geç-
tiğimiz yıl bitirilmiştir. İlçe merkezinde bulunan Tarihi 
Taşhan ise Eflani Belediyesince hazırlanan proje ile 
BAKKA desteği sağlamış ve restorasyonuna başlan-
mıştır. Bu proje tamamlandığında Eflani yöresine has 
olan kültür daha yakından görülecek ve hala yeterin-
ce tanıtımını yapamadığımız yöresel tatlar; bandırma, 
çullama, göçü çorbası, pörüşke, malak gibi dışarıda 
hiç bilinmeyen tatlarımız burada ilçemize gelen misa-
firler ile buluşacaktır. Bütün bunlar düşünüldüğünde 

Eflani önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.

Ekonomik gelişim açısından ilçemizi değerlendirecek 
olursak, özellikle sanayileşme hamlelerinin büyük ille-
rimizde olması Eflani gibi ilçelerimizde önemli nüfus 
azalmalarına neden olmuştur.1990 yılında ilçe nüfusu-
muz 19.000 civarındayken bugün ilçe nüfusumuz yarı 
yarıya düşmüştür. Bugün Eflani nüfusuna bağlı, gur-
bette bulunan ve hayatta olan tam 54.000 kişi mev-
cuttur. Dolayısıyla bu potansiyelinde Eflani’nin ekono-
mik gelişiminde ayrıca ele alınması gereken çok çok 
önemli bir konudur. İstanbul gibi önemli şehirlerimizde 
yatırımcı niteliğini kazanmış önemli sayıda gurbetçile-
rimiz bulunmaktadır.

Kırsal alanda vatandaşlarımızın başlıca geçim kaynağı 
emekli maaşı ve hayvancılıktır. Bu anlamda hayvancı-
lık yapan vatandaşlarımızın önemli bir kısmı süt sığır-
cılığı yapmaktadır. Ayrıca kırsal alanda ki vatandaşları-
mız için Hindi önemli bir yere sahiptir. Yılbaşına kadar 
köylülerimizin elinde bulunan Hindilerin tamamı ilçe ve 
şehir dışına satılmaktadır. Bu nedenle Hindi gelirleri 
köylü vatandaşlar için önemli bir gelir kalemini oluştur-
maktadır. Eflani de ilk göreve başladığımda bu alanda 
bir yatırım yapalım mı diye düşünürken sonrasında 
bundan vazgeçtim. Çünkü Hindi, Köylülerimiz tarafın-
dan gayet doğal bir şekilde yetiştiriliyordu ve lezzeti 
gerçekten çok güzeldi. Bu nedenle bu işin geleneksel 
biçiminin korunması taraftarıyım.

Bugün için Eflani de önemli özel sektör ve devlet ya-
tırımları gerçekleşmektedir. İlçemiz önemli maden ya-
taklarına ev sahipliği yapmakta ve bu anlamda yatı-
rımlar almaktadır. 

İlçemizde Kamu yatırımları açısından son yıllarda 
önemli atılımlar gerçekleşmektedir. Karabük Üniver-
sitesi Hayvancılık MYO önümüzdeki dönemde Eflani 
de faaliyete geçecektir. İlk etapta Üniversite tarafından 
iki bölüm açılması planlanan MYO’nda, sonrasında 8 
bölüm daha açılması planlanmaktadır.10 yatak kapa-
siteli Devlet Hastanesi inşaatı devam etmektedir. Geç-
tiğimiz yıl yine Milli futbolcular, Valimiz ve Sayın M.Ali 
ŞAHİN’le açılışını gerçekleştirdiğimiz FİFA standartla-
rında yapılmış olan Futbol sahası ve tribünü hizmete 
girdi. Pınarbaşı-Eflani yol çalışması bitmiş ve gerçek-
ten geniş ve kusursuz bir yol hizmete açılmıştır. Kas-
tamonu-Daday yolunun yapımına geçtiğimiz aylarda 
başlandı. Bu yol sona erdiğinde Eflani ekonomisinde 
önemli gelişmeler bekliyoruz. Bu gelişmelere paralel 
ilçemizde konaklama ihtiyacına cevap verecek Toplu 
Konut Projesi çalışmalarına ve bir sosyal tesis inşaatı-
na da Belediyemizce başlanmıştır. En yakın zamanda 
bu yatırımlarında biteceğine inanıyorum.
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Açıkçası şunu ifade etmeliyim ki, İlçemizde gerçekle-
şen bu büyüme trendinde elbette ilçe yöneticilerimizin 
ve Valilerimizin önemli katkıları var. Ancak bu yatırım-
larda hangi sorunumuz olursa olsun 23.Dönem TBMM 
Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın M. Ali ŞAHİN’i hep 
yanımızda bulmak bizim için önemli bir adım oldu. Si-
zin vesilenizle buradan kendisine ilçem adına teşekkür 
etmek isterim. 

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Bu anlattığım öğelerin tamamı düşünüldüğünde özet-
le; Eflani dışında yaşayan 54.000 gurbetçisi bulunan 
Eflani’nin, Hemşehri hukukunu geliştirebilir ve bunu 
kurumsal bir birlikteliğe götürebilirse, Türkiye’de Tarım 
ve Hayvancılık alanında bazı yapısal sorunlar (toprak 
reformu, Hayvancılık destekleri vb.) giderilip, bunun 
Eflani’ye olumlu etkisi sağlanabilirse, Turizm alanında 
önemli saklı hazinelere sahip olan Eflani de her biten 
projelerden sonra özellikle Doğa ve tarih turizmi ala-
nında yapılacak olan ilçemiz projelerine destek olun-
maya devam edilirse, ilçemizde önemli gelişmelerin 
önü açılmış olacaktır. Bununla birlikte özellikle az önce 
bahsettiğim son dönemde yapılan Kamu yatırımlarının 
hayata geçmesiyle Eflani de yapısal sorunların nere-
deyse tamamı sona erdiğinde, ekonomik büyüme ve 
refahın temelleri atılmış olacaktır. 

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
( Bölge planları, analiz ve raporlar, mali 
destekler, yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, 
eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerler) 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve ilçeniz 
özelinde BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir?

Son yıllarda hızlanan kamu yönetimi çalışmaları çer-
çevesinde gündeme gelen kalkınma ajansları, mevcut 
yönetimin teşkilat yapısında yeni reformlar yapmak 
yerine, yeni personel ve hizmet merkezleriyle Türk 
Kamu Yönetiminde ortaya çıkan yeni bir kurum ol-
muştur. Kamu Yönetiminde geleneksel hastalıklar aşı-
larak farklı bir örgütlenmenin ortaya çıktığı bu kuruluş-
lar, günümüzde giderek kamu yönetimine hâkim olan 
‘yönetişim’ unsurunu temel felsefe kabul ederek yerel 
kalkınmanın bir aktörü veya itici gücü olma iddiasın-
dadır. Elbette önümüzdeki yıllar, bu iddianın gerçekle-
şip gerçekleşmeyeceğini bizlere gösterecektir. 

İlçemiz için şunu söylemeliyim ki, BAKKA desteği 
alınarak yapılan projeler kendi alanlarında ilçemizde 
gözle görülür olumlu bir değişiklik göstermektedir. An-
cak bu değişikliklerin hayata geçmesi oldukça yavaş 
olmaktadır. Dolayısıyla İlçemiz için ihtiyaç alanlarında 

her yıl destek alınan bir proje üretememekteyiz. Bun-
da en önemli etken ilçede proje hazırlama konusun-
da görevli bulma zorluğu çekmemiz. Proje hazırlayan 
personelimizde genel olarak kendi memuriyet vazife-
lerini yerine getirdikten sonra projeleri hazırlamakta, iki 
işi beraber götürmeye çalışmaktadır. Bu durum aynı 
personelde hem bir yıpranmayı, hem de verilecek yeni 
proje hazırlık çalışmasına olumsuz bakmalarına ne-
den olmaktadır. Bu konuda ajansın alan çalışmalarına 
ve Eflani ölçeğindeki ilçelere ayrı bir personel destek 
çalışması yürütmelidir. Alan çalışmasını çoğaltmalı, 
gerekirse tüm ilçelerde çalıştaylar gerçekleştirmelidir. 
Örneğin Eflani de Hayvancılık alanında bir beyin fırtı-
nasına ve bunun raporlara yansımasına ihtiyaç duyul-
maktadır.

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik Destek 
programları, AB fonları, Dünya Bankası vb. hibe 
programlarının bilinirliği, takibi ve yararlanma 
oranı hakkındaki değerlendirmeleriniz nelerdir?

Tabi ki belirttiğiniz alanlarda programların takibi ilçe-
mizde çok düşük seviyede. Az önce ifade etmeye ça-
lıştığım gibi proje hazırlama için küçük ilçelerde ge-
rekli altyapı ve tecrübeye sahip değiliz. Böyle olunca 
bu projeler için gerekli duyurular olsa bile o ilçedeki 
Kaymakamın, bir müdürün veya öğretmenin işlerinden 
arta kalan zamanlarda kendi başına yazdığı, yürüttüğü 
projeler haline gelmekte, belirli bir periyoddan sonra 
proje yürütülmesi o insan için oldukça zorlaşmakta-
dır. Geçtiğimiz aylarda Engelli vatandaşlarımızın hak-
larını öğrenmeleri, yaşama sevinçlerinin artırılması ve 
sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması için AB 
fonlarına yeni bir proje hazırladık. Sonucunu Mayıs 
ayında bekliyoruz.

BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

Öncelikle derginizin hayırlı olmasını dilerim. BAKKA 
Bültenle birlikte artık Batı Karadeniz’in nabzını daha 
yakından izleyebileceğiz. Eflani;  yeşiliyle, mavisiy-
le, çember beziyle, tarihi eserleriyle, kırsal alandaki 
hayvancılık potansiyeliyle, hindisiyle ve son dönemde 
aldığı önemli kamu-özel yatırımlarıyla sadece Kara-
bük’ün değil, Batı Karadeniz’in önemli bir merkezi ha-
line gelecektir. Bizim ümidimiz yakın gelecekte Eflani, 
Batı Karadeniz’in merak edilen, gezip görülmesi ge-
reken yerlerden biri olmasıdır. Tüm bölge insanımıza 
ve gurbetteki Eflanili gurbetçilerimize sizin vasıtanızla 
selamlarımı iletmek isterim.
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İlçe adı

Eflani

Kaymakam Adı

Tolga ÖZDEMİR

İlçe tanıtımı

Eflani’ye geldiğinizde dikkatinizi çekecek ilk husus, 
gözlerinizi dinlendirecek güzellikte bir yeşillik ve yaz-
kış serin olan tertemiz bir havadır. Bu güzellik göletler-
de maviyle buluşur ve buralarda balık tutan insanlarla 
devam eder. Ova bölgesine çıktıkça bu güzelliğin ye-
rini adeta oksijen deposu yaylalar, bu yaylalarda ye-
tişen eşsiz tattaki mantarları toplayan köylü kadınlar, 
otlayan hayvanlar ve yer yer sisli bakir ormanlar alır. 

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı

Kırmızı ve Beyaz Et üretimi- Hayvancılık

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve  
Üretilen Başlıca 3 ürün

Madencilik Sektörü: 1-Cam yapımında kullanılan Ku-
vars Kumu 2-Mermer

İlçenin Tarım ve Hayvancılık yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün / Hayvan

1- Hayvan satışları 2-Buğday 3-Fiğ 

İlçe Turizm altyapısı ve ziyaret edilebilecek ilk 
3 yer

1-Göletler 2- Taşhan 3- Küre-i Hadid Camii (Hıdırellez 
etkinliklerinde Camii ziyareti en yoğun zamanıdır) 

İlçenin Kültür Altyapısı ve en önemli Kültürel 3 
öğe

1-Cember Bezi 2- Bandırma Yemeği 3-Eflani Doğa ve 
Kültür Şenlikleri

İlçenin Eğitim Altyapısı

İlçede bu yılsonu itibariyle 1 İlkokul, 1 Ortaokul, 1 Lise 
ve 1 Yüksekokul ve 1 Yüksekokul Yurdu öngörülmek-
tedir.

İlçenin Sağlık Altyapısı

1 Sağlık Ocağı ve 10 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı 
devam etmektedir.
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Sayın Kaymakamım sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
01.10.1979 yılında Mardin Midyat ilçesinde doğdum. 
30.06.1995 yılında Midyat Aziz Önen Lisesi’nden, 
24.06.2002 yılında Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yö-
netimi Bölümünden mezun oldum. İyi derecede İngi-
lizce biliyorum. 18.05.2006-21.03.2007 yılları arasında 
Ankara ve Kocaeli’nde Vergi Dairesi Başkanlığında 
Vergi Müfettiş Yardımcılığı 26.03.2007 yılından itibaren 
Niğde, Eskişehir, Karabük illerinde görev yaptım.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ulus-
lararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programları ve 
Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu’na 
devam etmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım.
İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir.
İlçemizin %80’inin ormanlık alanlarla kaplı olması do-
ğal yürüyüş parkurları, yaylaları ve doğal göletleriyle 
ilçemiz diğer ilçelerden ayrılmaktadır. 
İlçenin sosyo-ekonomik temeli genelde tarım, hayvan-
cılık ve orman emvaline dayanmaktadır. Çevresinde 

Soğanlı Çayı’nın bulunması, Kastamonu, Çankırı, Ka-
rabük yol güzergâhında bulunması hayvancılık kapsa-
mında et sığırcılığı, süt sığırcılığı, yumurta tavukçuluğu 
gibi yönleri önemli yer tutmaktadır. Ovacık’ta ceviz, 
üzüm, kızılcık, bağcılık yapılmaktadır. Orman emvalle-
ri, kaya mezarları, tarihi camilerin olması, mağaraların 
bulunması diğer ilçelerden ayıran özellikleridir. İleriki 
tarihlerde açılacak olan açık ceza evi bünyesinde süt 
mandıracılığı yapılması planlanmaktadır.
Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme eksenleri 
ve gelecek projeksiyonu hakkında görüşleriniz 
nelerdir?
 Genelde Türkiye’nin özelde Ovacık’ın gittikçe aza-
lan gıda ve hayvancılık üretiminin Türkiye’yi ithalata 
bağımlı kıldığı bir gerçektir. Bu durumun tersine dön-
mesi için tarımsal faaliyetleri ve hayvansal üretim için 
alternatif bir potansiyel barındırdığı aşikârdır. Dolayı-
sıyla Ovacık hayvancılığının stratejik planında belirtil-
diği gibi tarıma ve hayvancılığa dayalı sanayi uygun 
bir ortam oluşturmaktadır. Çünkü üç ile gerek ulaşım 
ve gerekse pazarlama konusunda yakında bulunması 
nedeniyle önemli bir avantaj sağlamıştır. 
İkinci bir gelişim ekseninde sportif faaliyetlerin çeşit-
lendirilmesine yönelik uygun bir kamp alanı olmasıdır. 
Belki ileriki aşamalarda da sertifikalı avcılık yapılması-
na yönelik uygun coğrafi ve mevsimsel hallere sahiptir.
BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
( Bölge planları, analiz ve raporlar, mali 
destekler, yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, 
eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerler) 
hakkında ki düşünceleriniz nelerdir ve ilçeniz 
özelinde BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir?
Bölgeler arası gelişmişlik farklarının alt seviyelere dü-

OVACIKGöğün Mavi Yerin Yeşil Olduğu İlçe
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şürülmesi ve imkânları kısıtlı olanlara kırsal anlamda 
alternatif olacak ve kaynak sağlanması, bölgenin ge-
rek stratejik plan ve programların bilimsel çalışmalar 
açısından faydalı bir kuruluş olduğu açıktır. Hâlihazır-
da sağlamış olduğunuz desteklerin süreklilik kazan-
ması son derece faydalı olacaktır.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2013 Yılı Kü-
çük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na çıkmış 
ve Ovacık Köylere Hizmet Götürme Birliği “Karagöl 
Turizme Kazandırılıyor” proje adı ile başvurusu kabul 
edilerek 18/06/2013 tarihli sözleşme ile proje hayata 
geçirilmiştir. Projenin ortakları Karabük Orman İşletme 
Müdürlüğü ve T.C. Karabük İl Özel İdaresi olup, 12 aylık 
zaman diliminde gerçekleşmesi beklenmektedir. Top-
lam bütçesi 883.390,50 TL olan projenin 662.542,87 
TL’si BAKKA tarafından hibe olarak, projenin diğer kıs-
mı olan 220.847,63 TL’si ise proje ortakları tarafından 
karşılanacak olup, 13/08/2013 tarihinde ihale edilmiş, 
söz konusu işin %95’lik kısmı tamamlanmış ve 2014 
Mayıs ayı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.
BAKKA’nın (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) 2011 Yılı 
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Kapsamında 
Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin başvuru sahibi 
kurum olarak hazırladığı  “Sporla Hayata Tutunalım” 
isimli proje hibe kazanmıştır. İlçemizde spor alanında 
fark yaratacağına ve Spor Lisemizde okuyan öğrenci-
lere eğitimlerinde katkı sağlayacağına inandığımız bu 
projemiz 83.400,00 TL toplam bütçeli olup, 8.340,00 
TL’lik kısmı Köylere Hizmet Götürme Birliği, 75.060,00 
TL’lik kısmı BAKKA tarafından finanse edilmiştir. Proje 
ile ilgili malzemelerin alımı yapılmış faaliyete geçmiş 
olup, proje kapanış toplantısı ile birlikte 01.02.2013 
tarihinde sona ermiştir.
BAKKA’nın (Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı) 2011 Yılı 
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Ovacık Kay-
makamlığının Başvuru sahibi olarak hazırladığı Ovacık 
Hayvancılığının Stratejik Planı isimli teklif 15.11.2011 
tarihinde imzalanarak hayata geçmiştir. Ovacık hay-
vancılığının gelecek planlaması yapılıp Ovacık Hay-
vancılığının Stratejik Planı’nı rapor olarak hazırlanmak 
suretiyle ilgili kurum, kuruluş ve paydaşlara dağıtımı 
yapılmıştır.
İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik 
Destek programları, AB Fonları, Dünya 
Bankası vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkındaki 
değerlendirmeleriniz nelerdir?
Gerek kalkınma ajansının eğitim ve tanıtım çalışma-
ları gerekse Karabük Valiliği AB Proje Koordinasyon 
Merkezi gerekse de Ovacık Kaymakamlığı Proje Ofisi 
sayesinde ilçede tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel 
sektör temsilcileri bu tür projelerden haberdar olmak-
tadır. Bu kapsamda hali hazırda “Sporla Hayata Tutu-
nalım”, “Ovacık Hayvancılığın Stratejik Planı”, “Kara-
göl Turizme Kazandırılıyor” projeleri kalkınma ajansına 
sunulmuştur.

BAKKA Mali ve Teknik Destek Programları kapsamın-
da Kaymakamlığımız tarafından hazırlanan projeler ile 
ilçemiz genelinde, kamu kurumlarında bilinirliği artmış-
tır.  Tanınırlık ve görünürlük faaliyetleri çerçevesinde 
de BAKKA’nın tanıtımı yapılmıştır. Diğer kamu kurum 
ve kuruluşları BAKKA’ya proje hazırlama konusunda 
istekli hale gelmişlerdir.
BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?
“Ovacıkta Hayat Sporla Başlar” projesi kapsamında 
başlatılan spor kompleksi ve spor lisesi devamı ni-
teliğinde sayılabilecek spor faaliyetlerinin yapılması 
için altyapı çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar 
doğrultusunda şuana kadar milli takıma 17 sporcu 
kazandırmış bulunmaktayız. Spor kompleksinde dö-
nemler itibariyle izcilik güreş, halter vs. kamplar yapıl-
maktadır. Sosyal, kültürel, turizme yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Bungalov ağaç evleri, sosyal ve kültürel 
doğa sporlarına katkı sağlaması açısından 120 kişi 
kapasiteli projeler yapılıyor ve Nisan ayında bitirilmesi 
planlanıyor. “Karagöl Turizme Kazandırılıyor” projesi 
%95 gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Ovacık köyleri, 
bölge halkına mesire ve doğal dinlenme yeri, alternatif 
dinlenme, tatil amaçlı güzel bir destinasyon olacaktır. 
Bununla beraber Karabük’ün sanayi şehri olması ne-
deniyle hava kirliliğinin üst düzeyde olmasından dolayı 
Ovacık alternatif temiz hava sahasıdır. İlerde sporla 
uğraşmak isteyen öğrencilerimizi temiz havada spor 
yapmaları için ilçemize bekliyoruz. Yine İlçemiz Orga-
nik tarım için elverişli olup ayrıca doğal Off-Road yarış 
ve oyunlarına doğal parkur niteliğindedir. Cincile, Kan-
lıca, Koç, Dolaman, Ebişke, Çayır ve Meşe mantarları-
nın doğal ortamda kendiliğinden yetişmesi dolayısıyla 
mantar turizmine uygundur. Geyik, Elik, Karaca gibi 
yabani hayvan türlerinin bulunması nedeniyle doğal 
bir müze görünümündedir.

İLÇE TABLOSU

İlçe Oluş Tarihi 01.04.1959

İl Merkezine Uzaklık 48

Nüfus (İlçe Merkezi /Belde 
ve Köyler)

673+2273=3446

Beldeler -

Köy Sayısı 42
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Kaymakam Adı

 Bahattin ÇELİK

İlçe Tanıtımı

İlçemizin antik çağlara rastlamakla beraber,  yüzey-
sel olarak çok eski dönemlerden beri bir yerleşim yeri 
olduğu ilçe sınırları içinde Eti, Lidya, Paflogonyalılar, 
Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören 
Köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde bulunan Gerdek Bo-
ğazı ve Karasin kaya mezarları Paflagonya dönemini 
yansıtmaktadır. Önceleri Bizans egemenliği altında 
olan İlçe toprakları Alparslan’ın Anadolu’yu 1071 yı-
lında fethi ile birlikte Türklerin eline geçmiştir.  1350 
tarihinde Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yı-
lında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak 
Beyliği, Çerkeş kazasına bağlanmıştır. 
Cumhuriyetin ilk döneminde Ovacık, Çankırı ili Çer-
keş İlçesi’ne bağlı bir bucak iken, 19.06.1957 tarih 
ve 7033 sayılı kanun ile ilçe olarak kurulması öngö-
rülmüş, 2 yıl sonra 01.04.1959 tarihinde kuruluşunu 
tamamlayarak Çankırı ili ’nin ilçesi olmuştur. İlçe daha 
sonra 06.06.1995 gün ve 22305 Sayılı Resmi Gaze-
te’de yayınlanan 550 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile il yapılan Karabük iline bağlanmış ve Çan-
kırı il’ine bağlı ilçe iken kendisine bağlı olan köyleri, 
yeni düzenlemeden sonra da Ovacık ilçesine kalmıştır.       
İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1140m. 
olup, yüzölçümü 420,58 km²’dir. İlçemizin en yüksek 
noktaları Boduroğlu Yaylası ve Kıraçtepe’dir ki 1400 
rakımlı olup, Ilgaz ve Köroğlu Dağları’nın uzantısında 
yer almaktadır.

İlçede En Uygun Yatırım Konusu ve Alanı
Tarım ve Hayvancılık, Süt inekçiliği-besi-organik yu-
murta, sportif amaçlı kamp, arıcılık, avcılık.

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve  
Üretilen Başlıca 3 Ürün
İlçemizin kırsal anlamda küçük olması nedeniyle sana-
yi gelişmemiştir.

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün/ Hayvan
İlçemizde hayvan varlığı olarak, önemli bir birikim 
söz konusu değildir. Mevcut hayvanlar genelde yerli 
ırk olup, çift tırnaklılar suni tohumlama ile melezleş-
tirilmeye çalışılmaktadır. 1981 yılında başlatılan suni 
tohumlama çalışmaları her yıl program doğrultusun-
da sürdürülmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvanların 
kontrolleri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmak-
tadır. 
İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret Edilebilecek 
İlk 3 Yer
İlçemize bağlı Pürçükören köyü Karakoyunlu Mahal-
lesi’nde Lidya Uygarlığına kadar uzanan mağaralar, 
Abdullar Köycü’nde Kurutma Kayası, Gözetleme Ku-
lesi, Anbarözü köyü Cevre mahallesi, Taşoğlu köyü 
Akhisar(Şıhlar) Mahallesi’nde, Başboyunduruk, Boyalı 
ve Çukur köylerinde Türk İslam Dönemine ait tarihi ca-

miler, ilçe merkezinde Canbaba, Yerli Baba, Başçukur 
türbeleri ile Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahalle-
si’nde çeşitli türbeler, Abdullar Köyü İnönü mevkilerin-
de ve Saitler Mahallesi’nde kaya mezarları, Akçapınar 
Mahallesi’nin doğu kısımlarında da değişik mağaralara 
rastlanmakta olup, söz konusu yerlerin turizm amaç-
lı kullanılmadığı, sadece ilçemiz ve köylerinden ya da 
yakın çevrelerden günübirlik ziyaretlerde bulunulmak-
tadır. İlçemizin bazı köylerinde de tarihi eser kalıntıları 
bulunmaktadır.
Sanayileşmenin ve teknolojik gelişmelerin her türlü 
olumsuz etkisi dışında kalmış olan İlçemiz tam bir doğa 
harikasıdır. Boduroğlu Yaylası, Göllü Yayla, Kireçli-
su Yaylası, Kıraçtepe (Çallıdağ) Yaylası, Çatak-Belen 
Yaylaları, Sivriçam Doruğu Yaylası, Kocadağ Yaylası, 
Dazkırı-Tepesi Yaylası, Erenlerdağı Yaylası, Göktepe 
Yaylası mevcuttur. Bu yaylalarımız günü birlik ziya-
retler için uygun yerler olmakla birlikte, bugüne kadar 
turizm amaçlı olarak kullanılmadığından değerlendiri-
lememiştir. Özellikle Boduroğlu Yaylası yaz ve kış tu-
rizmi için çok önemli bir potansiyele sahiptir. Bunun 
yanında Soğanlı Çayı çevresindeki Ulumelan İçmece-
si, Sülük Gölü, Küçüksu Köyü Karagöl mahallesinde 
bulunan Karagöl ilçemizin turizm açısından değerlen-
dirilebilecek en önemli yerlerdir. “Karagöl Turizme Ka-
zandırılıyor” projesi kapsamında, Karagöl seyir teras 
ve iskele yapım işi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 
(BAKKA) 2013 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamında Toplam bütçesi 883.390,50 
TL olan projenin 662.542,87 TL’si BAKKA tarafından 
hibe olarak, projenin diğer kısmı olan 220.847,63 
TL’si ise proje ortakları tarafından karşılanacak olup, 
13.08.2013 tarihinde ihale edilmiş, söz konusu işin 
%95’lik kısmı tamamlanmış ve 2014 Mayıs ayı içeri-
sinde hizmete açılması planlanmaktadır.
Karakoyunlu Kral Mezarı, Karagöl, Pelitçik Divan Ca-
mii, Pehlivanoğlu Camii, Taşoğlu Aksar Camii, Çukur 
Camii.

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Kültürel 3 
Öge
Çullu börek, bandırma, göce çorbası, 

İlçenin Eğitim Altyapısı
Bir ilkokul, bir ortaokul, bir imam-hatip ortaokulu, bir 
spor lisesi ve bir ÇP. Lisesi bulunmaktadır.
İlçemizde fakülte bulunmamaktadır. Spor Lisesi’nin 
öğrenci yurdu, .Spor Kompleksi vardır. İleriki aşamada 
süt ve süt ürünleri üzerine meslek yüksekokulu kap-
samında program açılması çalışmaları devam etmek-
tedir.

İlçenin Sağlık Altyapısı
İlçemiz Sağlık Grup Başkanlığına bağlı Toplum Sağlığı 
Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi,1 Pelitçik ve 1 Kışla 
Köyü Sağlık Evleri, B Tipi 112 ASH istasyonu mev-
cut olup, Sağlık Grup Başkanlığında 1 doktor, 1 sağlık 
memuru, 1 tıbbi sekreter, 1 çevre sağlığı teknikeri, 4 
ATT, 1 Şoför, 1 hizmetli, 3 ebe  Aile Sağlığı Merkezinde 
1 doktor, 1 sözleşmeli aile sağlığı elemanı görev yap-
maktadır. Yeni yapılan hizmet binasında 2 adet 3’er 
yataklı müşahede  odası bulunmaktadır.
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Sayın Kaymakamım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

7 Kasım 1970’de Antalya/ Gazipaşa’da doğdum. İl-
köğrenimimi 1981 yılında Gazipaşa’da, orta ve lise 
öğrenimimi 1987 yılında Antalya Aksu Öğrenmen Lise-
sinde tamamladıktan sonra, 1987 yılında başladığım 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Bölümündeki üniversite eğitimimi 1991 yılın-
da tamamladım. Kısa sürelerle turizm ve tekstil sek-
törlerinde çalıştım. 1996 yılının sonunda kaymakam-
lık mesleğine atandım. 1997-1998 yıllarında eğitim 
amacıyla 8 ay süre ile İngiltere’de bulundum. 1998 
Sinop-Türkeli kaymakam vekilliğine atandım. 1999 yı-
lında 5 ay süre ile Milli Güvenlik Akademisi kursunu 
bitirdim.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsünde Yönetim Bilimleri dalında başladığı yüksek 
lisans eğitimini 2000 yılında "Türkiye'de Belediyelerin 
Mali Yapıları ve 1980 Sonrası Değişim" konulu tezi ile 
tamamladım. Daha sonra sırasıyla 2000-2001 yılları 
arasında Eskişehir-Günyüzü, 2001-2003 yılları arasın-
da Van-Özalp, 2003-2006 yılları arasında Çorum-Me-
citözü, 2006-2009 yılları arasında Sivas-Gemerek 
Kaymakamlığı yaptım. 28 Ağustos 2009'dan bu yana 
Amasra Kaymakamlığı görevinde bulunuyorum.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo- ekonomik temelleri nelerdir.

İlçemiz üç bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleri 
ile sadece Bartın ilinin değil aynı zamanda batı Kara-
deniz bölgesinin turizm merkezi durumundadır. İlçe 
ekonomisi genel olarak Turizm, Madencilik ve Balıkçı-
lığa dayanmaktadır. Amasra’da turizm hareketi 1945’li 
yıllarda başlamıştır. Bu yönü ile ilçemiz Türkiye’de 
turizm hareketinin ilk örneklerinden birini oluşturmak-
tadır. Daha sonraki yıllarda özellikle 1960’lı yıllardan 
sonra taş kömürü maden ocaklarının cazibesi ve yük-
sek getirisi ile turizm yüksek ivme kaybetmiştir. 2000’lı 
yıllara gelindiğinde ise kömür ocaklarında çalışmanın 
eski cazibesini yitirmesi şehrimizin Ankara iline en ya-
kın deniz olarak algılanması gibi nedenlerle Amasra 
halkı yeniden turizme yönelmiştir. 

Özellikle Oteller, Pansiyonlar, Balık Restoranları ve 
Ev Pansiyonlarında önemli ölçüde artış kaydedilmiş 
turizm yeniden canlanmıştır. Mevcut durumda yılda 
takriben 500 bin ağırlayan Amasra yaklaşık 2500 ya-
tak kapasitesine sahiptir. Kış aylarında 7-8 bin nüfusa 
sahip ilçemiz yaz aylarında ise zaman zaman 30-40 
bin kişiyi ağırlamaktadır. Ev pansiyonculuğu da he-
saba katıldığında toplam yatak kapasitesi 6-7 binleri 
bulmaktadır. 

İlçe merkezi ve köylerde çok sayıda emekli vatandaşı-
mız olduğu gibi turizm sektörüne hizmet eden ciddi bir 
işgücü potansiyellide mevcuttur.

AMASRABARTIN

Çeşm-i CİHAN (Dünyanın Göz Bebeği)



www.bakka.gov.tr

65

Sayın Kaymakamım, ilçemizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir.

Şüphesiz İlçemizin geleceği turizm sektörünün ve tu-
rizm altyapısının gelişmesine bağlı olarak gelişecektir. 
Özellikle küresel ısınma ve eko turizm hareketinin baş-
laması gibi nedenlerle avantajlı konumda bulunan Batı 
Karadeniz Bölgesinin göz bebeği durumunda olan 
Amasra önümüzdeki yıllarda önemini giderek arttıra-
caktır.

Yeni yolların yapımı ile özellikle Ankara ve diğer yerle-
şim yerlerine yakınlığı ve ulaşılabilirliği artan ilçemizde 
gemi yanaşma iskelesi ve yat turizm için yüzer iske-
lelerin yapılmış olması önemlidir. Önümüzdeki yıllarda 
Amasra Karadeniz bölgesinin önemli bir Cruise limanı 
ve iklimi acısındansa turizmin yanı sıra önemli bir yer-
leşim kenti olarak anılmaya başlanacaktır.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
(Bölge planları, analiz ve raporlar, mali 
destekler, yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, 
eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerler) 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve ilçeniz 
özelinde BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının kurulduğu günden 
bugüne ilçemize verdiği destekler özellikle turizm alt-
yapısının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bun-
dan sonraki süreçte BAKKA’dan beklentilerimiz özel 

sektör ve kamu görevlilerine proje eğitimlerinin arttı-
rılması ve ilçemiz genelinde yapılan projelerin ajans 
tarafından desteklenmesi önemli dileğimizdir.  

İlçenizdeki kamu ve özel sektör temsilcileri 
tarafından BAKKA Mali ve Teknik 
Destek Programları, AB Fonları, Dünya 
Bankası vb. hibe programlarının bilinirliği, 
takibi ve yararlanma oranı hakkında 
değerlendirmeleriniz nelerdir.

İlçemizde Kaymakamlığımız bünyesinde çeşitli kamu 
kurum çalışanlarından oluşturduğumuz proje ekibimiz 
mevcuttur. Proje Ekibimiz başta BAKKA’nın hibe ve 
destek programlarını, Ulusal Ajans ve AB Fonları ile 
Dünya Bankası fonlarını takip etmekte bunun sonucu 
olarak ilçemizde bulunan özel sektör temsilcilerini bil-
gilendirme toplantısı düzenleyerek proje hazırlanması-
na öncülük etmektedirler. 

BAKKA Bülten okuyucularınıza ilçeniz 
hakkında vermek istediğiniz mesaj nedir.

Öncelikle derginizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor 
bu sayınızda bizi konuk etmenizden dolayı teşekkür-
lerimi sunuyorum. 

Derginiz aracılığı ile bütün BAKKA Bülten okuyucula-
rını Büyük Hükümdar Fatih Sultan Mehmet’in Çeşm-i 
Cihan dediği Amasra’ya davet ediyorum…

İLÇE TABLOSU

İlçe Adı

AMASRA

Kaymakam Adı 

Mehmet YILDIZ

İlçe Tanıtımı

Adını, Kraliçe Amastris'den alan Amasra, zengin bir 
tarih sürecinden geçtikten sonra 1460 yılında Büyük 
Hükümdar Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedile-
rek Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dâhil edilmiştir. 
Fetihten önce Ceneviz yönetiminde kalan şehirden 
günümüze canlı bir ticari hayatı yansıtan pek çok sa-
nat eseri ulaşmıştır. Tarih boyunca hem askeri bakım-
dan önemli bir üs; hem de esir ticareti yapılan, keres-
te, şimşir, ton balığı ve kürk ihraç eden ticari bir liman 
kentidir.

İlçe Oluş Tarihi 06-10-1988

İl Merkezine Uzaklık 18

Nüfus (İlçe Merkezi /Belde 
ve Köyler)

6.601+8668=15284

Beldeler -

Köy Sayısı 30
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Amasra; 1940'lı yıllardan beri ev pansiyonculuğu ve 
çadır kampçılığının öncü kenti ve “Ülkemizde turizmin 
başladığı yer” olarak bilinir. Türkiye'nin ilk turizm bel-
delerinden olma özelliğini; kültür, deniz, doğa turizmi 
olanakları ile sürdürmekte ve yıllık ortalama 500-550 
bin kişi ziyaret etmektedir.

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı

İlçemizde Turizm alanı gelişmekte olup bu alan en uy-
gundur.

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve Üretilen Başlıca 3 
Ürün:  İlçemizde Taş Kömürü, Mermer ve Hediyelik 
Ağaç İşleri üretilmektedir.

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün/Hayvan

Amasra ilçesi genel olarak engebeli bir arazi yapısına 
sahiptir. Bu durum makineli tarım yapılmasını engelle-
diği için özellikle tarla tarımını olumsuz yönde etkile-
mektedir. Bu alanlara traktör de sokulamadığı için boş 
kalmakta, kendiliğinden yetişen otlardan hayvan yiye-
ceği olarak yararlanılmaya çalışılmaktadır. Karadeniz 
Bölgesinin ve dolayısıyla Amasra’nın geleneksel ürün-
lerinden olan mısır bitkisi de bu durumdan etkilenmiş-
tir. Yerleşim alanı ve yer şekilleri itibariyle,  dağlık ve 
engebeli bir yapıya sahip olduğundan tarıma elverişli 
değildir. Hayvancılık da fazla yapılmamaktadır.

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret  
Edilebilecek ilk üç yer

Amasra’ya gelen turistlerin kalabileceği İlçe merke-
zinde 18, Çakraz’da 11 olmak üzere toplam 29 adet 
otel, ilçe merkezinde kayıtlı 20 adet ve köylerde 3 adet 
olmak üzere toplam 23 adet pansiyon bulunmaktadır. 
818 oda ve 2060 yatak kapasitesi mevcuttur. Ayrıca 
İlçedeki çeşitli balık restoranları ve kafeteryalar gelen 
yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir.

Kuşkayası Yol Anıtı: Amasra-Bartın karayolu üzerinde, 
Amasra'ya 4 km uzaklıktaki Kuşkayası mevkiindedir. 
Gaius Julius Aguilla tarafından M.S. 41–54 yıllarında 
yaptırılmıştır. Dünyada tek olduğu bilinmektedir. Roma 
yol ağının bir parçası olan ve İmparatorun anısına 
yaptırılan bu anıt; yufka kabartma tekniğiyle kayalara 
oyulmuş kral heykeli ve Roma Hakimiyet Kartalı ile bir-
birini tamamlayan iki kitabe,  oturma sedirleri ve kaya 
nişlerini kapsamaktadır.    

Amasra Müzesi: Amasra’da ilk müze 1955 yılında be-
lediye binasının küçük bir odasında faaliyete geçiril-
miştir. 1969 yılında eski ilkokul binasına taşınmıştır. 
Zamanla yeni bir müze ihtiyacının doğmasıyla, 1884’te 
Bolu kaymakamı İsmail Kemal Bey tarafından başla-

nan, fakat yarım kalan Bahriye mektebi 1975 yılında 
bakanlık tarafından satın alınarak tamamlanmış ve 
1982 yılında Amasra Müzesi faaliyete geçirilmiştir. 2 
Arkeolojik, 2 Etnografik olmak üzere 4 teşhir salonu 
bulunmaktadır.

Amasra Kalesi: Bizans dönemine ait olan Amasra 
Kalesi, özelikle Ceneviz döneminde değişikliklere uğ-
ramış ve 14–15 yy.larda Ceneviz ve Osmanlı dönem-
lerinde de ciddi onarımlar görmüştür. Kale; iki ana 
kütleden oluşmaktadır. Birisi, “Kemere” denilen bir 
köprüyle Amasra'ya bağlanan Boztepe'deki Sormagir 
Kalesi, diğeri Amasra'daki Zindan Kalesi'dir. Kuzey-
doğu ucunda Büyükliman Kapısı, batısında Küçükli-
man (Antik) Kapısı ve güneyinde Zindan Kapısı bulun-
maktadır. 

Amasra Kaleleri, yer yer kule boşlukları, iç taksimatlar, 
belirli yerlere yerleştirilen Cenova armaları, eros, me-
dusa, kartal, öküzbaşı gibi figürlerin yer aldığı taşlarla 
günümüzde bile bir orta çağ havası vermektedir.

Amasra-Fatih Camisi (Eski Kilise): 9. yüzyılda Amasra 
Kalesi içinde yapılmış eski bir Bizans Kilisesidir. Amas-
ra'nın 1460 yılında, Büyük Hükümdar Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethi sırasında camiye çevrilmiştir. 
İslam Kültürüne ait “Cuma hutbesinin kılıç çekilerek 
okunması”  geleneği günümüzde Fatih Camii'nde ya-
şatılmaktadır. 

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Üç 
Kültürel Öge

Amasra ve çevresinde yetişin organik ürünlerinden 
oluşan ve tescilli bir marka olan Amasra Salatası, 
Amasra Çekiler Çarşısında üretilen el sanatları ve si-
yah tül üzerine işlenen gümüş tel işi olan  Tel Kırma 
Amasra’nın kültürel mirası içinde kalır. 

İlçenin Eğitim Yapısı

Amasra merkezinde 1 Çok Programlı Lise, 1 Otelci-
lik ve Turizm Meslek Lisesi, 2 ilköğretim okulu bulun-
maktadır. İlçemize bağlı köylerde 3 ilköğretim okulu, 
4 birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulunda halen eğitim 
ve öğretime devam edilmektedir. İlçemiz genelinde, 
İlköğretimde 687,ortaöğrenimde ise 100 öğrenci ta-
şımalı eğitim kapsamındadır. Merkezde ve köylerde 
okuma yazma oranı % 99dir. Okuma yazma bilmeyen-
ler 65 yaşın üzerindedir.

İlçenin Sağlık Altyapısı: 1 Toplum Sağlığı Merkezi; 
Merkezde 3, Çakrazşeyhler Köyünde 1 olmak üzere 
toplam 4 Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi-
ne bağlı 1 Göçkündemirci Sağlık Evinden ibarettir.112 
acil servis 7/24 işbaşındadır.
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Sayın Kaymakamım sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1984 yılında Mardin / Kızıltepe’de doğdum. Aslen 
Şanlıurfa / Viranşehirliyim. 2006 yılında Dumlupınar 
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden ve 2007 
yılında da İktisat bölümünden Onur Öğrencisi olarak 
mezun oldum. 2010 yılında Maliye Bakanlığı’nda Ver-
gi Müfettişi unvanıyla memuriyet hayatına başladım 
ve yaklaşık bir buçuk yıl bu görevi sürdürdüm. 2011 
yılında Bakanlık onayıyla Trabzon Kaymakam adayı 
olarak Mülki İdare Amirliğine intisap ettim ve sırasıyla 
İl stajımı Trabzon’da, Teftiş stajımı Kocaeli / Merkez 
ile Kocaeli / Çayırova İlçelerinde, Kaymakam refikliği 
stajlarımı Kahramanmaraş / Afşin ve Sakarya / Geyve 
İlçelerinde tamamladım. Yozgat İli Aydıncık İlçesinde 
Kaymakam Vekilliğinde bulundum. 2013 yılında İçiş-
leri Bakanlığı’nca 1 yıl süre ile ABD’de Virginia TECH 
Üniversitesi’nde eğitim aldım ve aynı zamanda Ameri-
kan Kamu ve İdari Sistemi üzerine incelemelerde bu-
lundum. 05.01.2014 tarihi itibariyle Bartın/ Kurucaşile 

Kaymakamı olarak görev yapıyorum. 

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir?

-Ahşap Tekne ve Yat Yapımı

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Ahşap Tekne ve Yat Yapımının desteklenerek yatırım-
larının artırılması

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
(Bölge planları, analiz ve raporlar, mali 
destekler, yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, 
eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerler) 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve ilçeniz 
özelinde BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir?

- Bölge planları, analiz ve raporlar, mali destekler, yatı-
rım destek ve tanıtım çalışmaları, eğitim, toplantı, ça-
lıştay ve seminerler artırılması,

-İlçemizde uygulanabilecek proje ve öneri ve yatırım-
ların gelmesini sağlamak 

BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

Güzel İlçemizin kalkınması için tüm maddi ve manevi 
desteklerini sağlamaları

KURUCAŞİLEEl Emeği Teknelerle Ormandan 
Denize Açılan Kapı
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İLÇE TABLOSU

İlçe Adı

KURUCAŞİLE

Kaymakam Adı

Davut BAYRAKTAR

İlçe Tanıtımı

Kurucaşile’nin bilinen en eski adi KROMNA (CROM-
NA)’dir. Kromna Anadolu’nun paflagonya bölgesinde, 
Karadeniz’in kıyısında kurulmuş, bir eskiçağ kentidir. 
Bölgenin ilk halklarının, Hitiler döneminde yaşayan ve 
Paflagon soyundan gelen Pala ve Kaskalar olduğu 
sanılmaktadır. Bundan sonra bölgede Fenikeliler, Kay-
ralar ve Akalar görülmektedir. Bu toplulukların amacı 
Anadolu ve Kafkasya kıyılarındaki bakır, demir ve altın 
madenlerini işletmek, ton balığı avlamak, kara avcılığı, 
buğday ve esir ticareti yapmaktı. 

3.000 yıllık bir tarihi olan ilçenin, ilkçağda Fenikeliler 
basta olmak üzere, Miletos’lu ve Megarali gemici-
ler tarafından kurulan Kromna adında bir site olduğu 
çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Roma, Bizans ve 
Ceneviz hakimiyetinden sonra yörede görülen ilk Türk 
komutanı Kutalmisoglu Süleyman Beyin komutasın-
daki Kara Tiğin’dir. Yildirim Beyazit 1395’te bu bölgeyi 
Candaroğulları’ndan alarak Osmanlı hakimiyetine kat-
mıştır. 

İlçede en uygun yatırım ve alanı

Kestane ve Fındık Paketleme ve Pazarlama, Deniz 
Turları, Doğa Turizmi ve Kültür Balıkçılığı

İlçenin sanayi ve ticaret yapısı ve üretilen Başlıca 3 
ürün: Ahşap Yat ve Tekne Yapımı

İlçenin Tarım ve hayvancılık yapısı ve üretilen 
Başlıca 3 ürün/ Hayvan 

Kurucaşile ‘de devlet sulama sistemi ve yeterli sula-
ma olmadığından genellikle kuru tarım yapılmaktadır. 
Eğitim düzeyi iyi olmakla beraber arazilerin yetersiz 
olması ve sanayi yatırımı olmaması nedeniyle büyük 
bir göç yaşanmakta, tarıma yeterli ilgi gösterilmemek-
te, tarımda ileri üretim teknolojisi uygulanmamaktadır. 
İlçede halen makinalı tarıma geçilememiş olmasının 
nedeni ilçe ve bağlı köylerin sarp arazi üzerinde kurul-
muş olmasından kaynaklanmaktadır.

Kurucaşile Bartın İlinin Kuzeydoğu ucunda zeytin ve 
sandal burunlarıyla şirin iki koyun gerisinde uzanan 
küçük bir  ilçedir. Kurucaşile Bartın İlinin çok önem-
li kara avcılık merkezlerinden biridir. 6 Km batısında 
Tekkeönü ve 2 km doğusunda Kapısuyu mevkilerinde 
balıkçılık ve tekne yapımı gelişmiştir. 

İlçemizde Üretilen Başlıca 3 Bitkisel Ürün

1-Fındık: Yıllık üretim miktarı 780 tondur, yöremizde 
ağırlıklı olarak yetiştirilen fındık çeşidi tombul fındık 
olup, bu çeşidin özellikleri ince kabuklu olması, yağ 

İlçe Oluş Tarihi 1957

İl Merkezine Uzaklık 63

Nüfus (İlçe Merkezi /Belde 
ve Köyler)
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Köy Sayısı 28



www.bakka.gov.tr

69

içeriğinin daha fazla olması(%69-72), randımanın 
(%50-52), rekoltesinin, lezzet ve aromasının yüksek 
olmasıdır.

2- Kestane: Yıllık üretim miktarı yıllara göre değişmekle 
beraber yaklaşık 1000 ton civarındadır. Ayırıcı özellik-
leri diğer kestane çeşitlerine göre daha küçük olması, 
geç yetişen bir çeşit olması, tohum zarının daha kolay 
ayrılmasıdır. İlçemizdeki kestanenin pazarlanmasında-
ki sorunlar kooperatifleşme ile aşılabilecek ve kesta-
nenin ilçemizdeki ticari değeri daha da artacaktır. 

3- Dane Mısır: Yıllık üretimi 1400 tondur.  Üretimde 
bölgedeki yerel çeşitler kullanılmaktadır. Kümes hay-
vanlarının beslenmesinde ve mısır unu yapımında kul-
lanılmaktadır.       

İlçemizde Üretilen Başlıca 3 Hayvansal Ürün/Tür:

1-Büyükbaş Hayvancılık: İşletmeler daha çok aile iş-
letmeciliği şeklinde olup ticari anlamda hayvancılık 
yapan işletme bulunmamaktadır.

2-Arıcılık: İlçemizde Bakanlık destekli 3329 adet Arılı 
kovan bulunmaktadır. Yıllık toplam verim yaklaşık 25 
tondur. İlçemizde Arıcılık sektörü içerisinde Kestane 
balı üretimi önemli yer tutar. Kestane balının kendine 
has tadı kokusu ve rengi bulunmakta; bu bal özellikle 
üst solunum yoları enfeksiyonları, mide-bağırsak has-
talıkları, hazımsızlık gibi sorunların tedavisinde doğal 
antibiyotik olarak kullanılmaktadır. Bir diğer bal çeşi-
di de şifa kaynağı olarak bilinen Orman Gülü (Delibal) 
Balıdır. Yara iyileştirici, kuvvet verici, doğal antibiyotik 
özelliği vardır, ağız iltihaplarına karşı etkilidir. Fazla tü-
ketimi tehlikelidir, günlük tüketim 1 çay kaşığını geç-
memelidir.

3- Su Ürünleri: Balıkçılık İlçe ekonomisine katkı sağla-
yan önemli üretim kollarından biridir.  Avlanma miktar-
larına göre sırasıyla Palamut,  

Ürün Adı Avlanma Miktarı(Kg)

Barbun 7 000

Kalkan 2 300

Mezgit 36 500

İstavrit 15 000

Kefal 4 000

Hamsi 75 000

Lüfer 30 000

İlçenin Turizm altyapısı ve Ziyaret edilecek İlk 3 yer: 
İlçenin kuzeyini Karadeniz oluşturduğundan önemli 
ölçüde Turistlik amaçlı plajlara sahiptir. 

Kapısu Plajı: Kurucaşile ilçe merkezine 3 Km uzaklık-
taki Kapısu köyünde bulunan bu plaj yaklaşık 1 kilo-
metrelik doğal kumsalıyla Kurucaşile’liler kadar çev-
re il ve ilçelerden gelen insanlar tarafından da rağbet 
edilmektedir. Yüzme için güvenli sığ bölümlerinde olan 
Kapısu plajında kalmak isteyenler için iki adet pansi-
yon ve bir de lokanta bulunmaktadır. 
Karaman Plajı: BARTIN Kurucaşile yol güzergâhında 
ve Bartın’a 45,Kurucasile merkezine 17 Km uzaklıkta 
bulunan Karaman plajı 200 metrelik kumsalı, koy olma 
konuma ve sığ denizi dolayısıyla çevredeki vatandaş-
ların yaz aylarında yoğun olarak denize girdikleri plaj-
lardan biridir. 
Liman Mevkii: İlçe merkezinde Liman mevkiinde bu-
lunan iki küçük plaj özellikle ilçe merkezinde denize 
girmek isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Tekkeönü Plajı: Ovatekkeönü sınırları içerisinde bulu-
nan plaj yaklaşık 300 metre doğal sığ kumsalı ile yaz 
aylarında yoğun rağbet gören plajlardan biridir. 
Çambu yalısı: Hisar köyünde mevcut kalenin bati bö-
lümünde yer alan bu şirin koyumuz 200 metrelik çok 
güzel bir kumsala sahiptir. Başta çevre köylerimizden 
gelen insanlarımız olmak üzere yaz aylarında yoğun 
talep gören kumsallarından biridir. 
Gölderesi Şelalesi: Kurucaşile ilçe merkezine 18 km. 
uzaklıkta bulunan bu şelaleye Kanatlı köyünden 3 km 
lik orman yolu kat edilerek gidilebilmektedir.
Kapısu Deresi: Kapısuyu deresi Kurucaşile ve Cide İl-
çesi ile beraber Bartin Ve Kastamonu il sinirini oluştur-
maktadır. Başköy köyüne kadar kenarında piknik ya-
pılabilecek alanlarda bulunan bu dere trekking sporu 
içinde de son derece uygundur. 

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli Kültürel 3 
Öğe

Usta-Çırak ilişkisi ile asırlardır süregelen ahşap tekne 
yapım işinin varlığı

İlçenin Eğitim Altyapısı: İlçemizde Bulunan 
Eğitim Kurumları

Kurucaşile İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
1 Lise, 4 İlkokul, 4 Ortaokul, 1 Halk Eğitim Merkezi, 
1 Öğretmenevi bulunmaktadır. Kurucaşile AML, ÇPL 
ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ( Merkez ). İlçede 
öğretimine devam eden öğrenci sayısı toplam 896dır. 
Meslek Yüksek Okulu
Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek okulu Müdürlüğüne 
bağlı olarak ilçe merkezinde Belediye binasında Gemi 
İnşaa Bölümü ve  Yat İşletme Yönetimi Bölümü bulun-
maktadır. İlçemizde bulunan Yüksekokul 2011 yılında 
faaliyete geçmiş olup toplam 135 öğrenci öğrenim 
görmektedir.
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ULUS Doğayla İç İçe Şirin İlçe

Sayın Kaymakamım, sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

 Gaziantep Kaymakam Adayıyım. Nisan 2011 yılında 
göreve başladım.

İlçenizin diğer ilçelerden ayrılan özgün yönleri 
ve ilçenin sosyo-ekonomik temelleri nelerdir?

 Doğa turizmi potansiyeli yüksek bir ilçe

Sayın Kaymakamım, ilçenizin gelişme 
eksenleri ve gelecek projeksiyonu hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

 Doğa turizmi ve orman ürünleri kaynaklı el sanatları 
merkezi bir gelişme endeksi tutarlıdır kanaatindeyim.

BAKKA’nın bölgedeki faaliyetleri ve hizmetleri 
(Bölge planları, analiz ve raporlar, mali 
destekler, yatırım destek ve tanıtım çalışmaları, 
eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerler) 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ve İlçeniz 
özelinde BAKKA’dan beklentileriniz nelerdir?

 Hibe desteklerinde yapım, onarım oranlarının artırıl-
ması

BAKKA Bülten okuyucularına ilçeniz hakkında 
vermek istediğiniz mesaj nedir?

 İlçemizin kamu ve özel sektör projelerine öncelik ve-
rilmesi
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İlçe Adı 

Ulus

Kaymakam Adı 

Mehmet Haşim ÇELİK

İlçe Tanıtımı 

İlçe tarihi M.Ö 3000’li yıllar öncesine bağlı nahiye du-
rumunda iken 8 Ağustos 1944 yılında ilçe olmuştur. 
Bartın iline 35 km’dir. Küre Dağları Milli Parkına dahil 
olan ilçelerimizdendir.

İlçede en uygun yatırım konusu ve alanı 

Orman ürünlerine dayalı ufak çaplı iş yerleri ile 1-2 
Tekstil Atölyesi bulunmaktadır. 1 adet süt fabrikası 
vardır.

İlçenin Sanayi ve Ticaret Yapısı ve  
Üretilen Başlıca 3 Ürün

Sandalye üretimi, vatandaşın kendine yetik sebze ve 
meyve üretimi

İlçenin Tarım ve Hayvancılık Yapısı ve  
Başlıca 3 Ürün / Hayvan

Süt ve yoğurt üretimi

İlçenin Turizm Altyapısı ve Ziyaret  
Edilebilecek ilk 3 Yer

Ulu yayla, Ulukaya Şelalesi, Kemerli Mağarası

İlçenin Kültür Altyapısı ve En Önemli  
Kültürel 3 Öge

Kocagöz Konağı

İlçenin Eğitim Altyapısı

8 adet ilköğretim okulu, 3 adet çok programlı lise ve 
Bartın Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulu, Or-
mancılık ve Giyim Üretim Tek. Programı

İlçenin Sağlık Altyapısı

İlçe merkezinde 15 yataklı Ulus Devlet Hastanesi,  Ab-
dipaşa Beldesi Aile Sağlık Merkezi, Kumluca Aile Sağ-
lık Merkezi, Zafer Köyü Aile Hekimliği
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Yurt içinden ve yurtdışından katılımcıların her geçen yıl 
ciddi oranda arttığı, seyahat endüstrisinde birçok ilke 
sahne olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seya-
hat Fuarı -EMITT, bu yıl 30 Ocak-2 Şubat 2014 tarihleri 
arasında İstanbul Beylikdüzü’ndeki TÜYAP Fuar Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi.

İlk kez 1997 yılında İstanbul’da “Voyager - Uluslararası 
Turizm ve Tatil Fuarı” adıyla düzenlenen ve süreç içinde 
gördüğü ilgiyle sıra dışı bir büyüme kaydeden EMITT 
Fuarı, yalnızca katılan ülke sayısı, kurulan stant ve alan 
olarak büyümekle kalmadı, Türkiye turizm sektörünün 
de aynası oldu. 

Bu yıl 18. kez kapılarını açan EMITT Fuarı, seyahat 
endüstrisi profesyonellerinin yanı sıra sektör ile ilişkili 
kesimlerin bir araya gelmesine vesile olan turizm teda-
rikçileri bölümü ile de bir tanışma, buluşma, kaynaşma, 
işbirliği ve ticaret platformu olarak önemli işlev gördü.

Uluslararası turizm fuarları arasında hızla yükselen ve 
daha önce kendine koyduğu dünyanın turizm sektö-
ründeki ilk 5’i arasına girme hedefini gerçekleştiren 
EMITT’in yeni hedefi ilk 3 arasına girmek olarak açık-
landı.

EMITT’İN ARDINDAN

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

GENEL 
SEKRETERİN 
GÖZÜNDEN

PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN
PROJE SİZDEN
DESTEK BİZDEN

YATIRIMCI
REHBERİ

YATIRIMCI
REHBERİ

RÖPORTAJRÖPORTAJ

NELER YAPTIK ?NELER YAPTIK ?
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKKA)’nın EMITT Fuarında Zonguldak, 
Bartın ve Karabük illeri ve ilçelerinin kültür 
ve turizm değerleri başarıyla tanıtıldı. 

Hazırlayan: H. Özgür OPSAR - Halkla İlişkiler Personeli
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Her yıl farklı konseptlerle ziyaretçilerini ağırlayan fuarda 
bu yıl iki yeni uygulama gerçekleştirilerek kış turizm ve 
sağlık turizmi için ayrı salon açıldı. 

Yeni bir katılım rekoruna imza atma hedefiyle düzen-
lenen 18. EMITT Fuarı'na bu yıl ilk kez katılan ülkeler 
arasında Nepal, Mauritius, Kamboçya ve Moğolistan'ın 
yanı sıra Yunanistan ilk kez tek çatı altında fuarda ye-
rini aldı. Yurtdışından toplam 70 ülkenin katıldığı fuar 
bu özelliği ile bölgede ve Türkiye’de düzenlenen turizm 
fuarları içinde yurtdışı katılımı en yüksek fuar olarak 
gerçekleştirildi.

Seyahat endüstrisi profesyonellerinin yanı sıra sektör 
ile ilişkili kesimler için önemli bir buluşma alanı haline 
gelen fuarda oluşturulan turizm tedarikçileri salonu da 
sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi ve yeni işbirliği 
olanaklarının araştırılmasında önemli bir işlev gördü. 

TÜYAP Fuar Merkezi’ndeki toplam 65 bin metrekarelik 
alan üzerinde kurulu 11 salonda gerçekleştirilen fuarda 
bu yıl 71 ülkeden 4500’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)’nın 150 bin 
TL’lik bir bütçe ile toplam 415 metrekarelik bir alanda 
katıldığı EMITT Fuarında Zonguldak, Bartın ve Karabük 
illeri ve ilçelerinin kültür ve turizm değerleri başarıyla 
tanıtıldı. Yerli ve yabancı seyahat işletmesi sahibi ve 
temsilcilerine bölgemiz turizmi hakkında detaylı bilgi-
nin görsel şovlar eşliğinde aktarıldığı organizasyonda 
ziyaretçilere yöresel ürünler ikram edilerek, bölgemizin 
sahip olduğu eşsiz damak tadı da tüm dünyaya sunul-
du. İllerimizin stantlarında; Safranbolu evlerinden Dev-
rek bastonuna, Bartın tel kırmasından Ereğli çileğine, 
Zonguldak mağaralarından Amasra sahillerine kadar 
bölgemizin sahip olduğu alternatif turizm imkânları ve 
yerel kültürel değerleri ziyaretçilerle paylaşıldı.   

BAKKA’nın bu yıl 4. kez katıldığı EMITT Fuarındaki Zon-
guldak, Bartın ve Karabük Stantları, başta bölge illeri-
mizin Valileri, İlçelerimizin Kaymakamları, il ve ilçelerin 
Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, TSO 
yöneticileri olmak üzere ulusal ve uluslararası protokol 
üyeleri ve ziyaretçilerden tam not aldı.

Böylece, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, Mali Des-
tek Programları, Teknik Destekler, Doğrudan Faaliyet 
Destekleri gibi etkili finans katkılarının yanında bölgenin 
her türlü potansiyelinin başarıyla tanıtılmasına yönelik 
ulusal/uluslararası organizasyonlardaki etkinliği de bir 
kez daha ortaya konuldu.

EMITT Fuarındaki başarımız, önceden belirlenmiş kate-
gorilerde fuar sonrasında yapılan değerlendirme sonu-
cunda En Etkin Tanıtım Ödülü’nün fuara işbirliği halinde 
katılım sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Batı 
Karadeniz Kalkınma Birliği ve Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’na verilmek suretiyle de taçlandırıldı.
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BAKKA’DAN PROJE ATÖLYESİ EĞİTİMLERİ 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Strateji Geliştirme ve 
Programlama Birimi Avrupa Birliği fonları ve Kalkınma 
Ajansları projeleri başta olmak üzere, Batı Karadeniz 
Bölgesi’nin çeşitli fon kaynaklarından yararlanma ora-
nını arttırabilmek hedefi ile bölgenin proje yazma ve 
yürütme kapasitesini geliştirmek üzere, Zonguldak, 
Karabük ve Bartın il merkezlerinde Proje Atölyesi adı 
altında dörder günlük eğitim programları düzenledi.  

Hali hazırda başvuru döneminde olan destek mekaniz-
malarına yönelik uygulamalı proje eğitimleri ilk etap-
ta yalnızca kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluş 
çalışanlarına yönelik olarak düzenlendi. Katılımcılar, 
çalıştıkları kurum/kuruluşlar tarafından görevlendirildi-
ler ve online başvuru gerçekleştiren kişiler arasından 
BAKKA bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından 
seçildiler.  Söz konusu eğitim programı BAKKA’nın ku-
rulduğu günden bu yana ilan ettiği Mali Destek Prog-
ramlarına Yönelik Proje Yazma Eğitimlerinden farklı ola-
rak daha geniş kapsamda, başvuru dönemindeki tüm 
destek mekanizmalarına yönelik pratik uygulamaları da 
içerecek şekilde tasarlandı.

Bölgenin tamamına ulaşmayı hedefleyen Proje Atölyesi 
Eğitimleri Zonguldak’ta BAKKA konferans salonunda 
24-27 Şubat 2014 tarihleri arasında, Karabük’te Kara-
bük Öğretmenevi Salonu’nda 3-6 Mart 2014 tarihleri 
arasında ve Bartın’da Bartın TSO Salonu’nda 10-13 
Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi.

28 saatlik eğitimin 24 saatine kesintisiz katılım gösteren 
kursiyerlerin sertifika almaya hak kazandığı Proje Atöl-
yesinde bölge genelinde 151 başvuru alındı, 105 kursi-
yer eğitime katılmaya hak kazandı ve 93 kursiyere ise 
eğitim sonunda sertifikaları verildi. İl özelinde bakacak 
olursak; Zonguldak’ta 32 kursiyerin başvuruda bulun-
duğunu, 30 kursiyerin eğitime katılmaya, 26 kursiyerin 
ise sertifika almaya hak kazandığını, Karabük’te 62 kur-
siyerin başvuruda bulunduğunu, 43 kursiyerin eğitime 
katılmaya, 37 kursiyerin ise sertifika almaya hak kazan-
dığını ve Bartın’da ise 57 kursiyerin başvuruda bulun-
duğunu, 32 kursiyerin eğitime katılmaya, 30 kursiyerin 
ise sertifika almaya hak kazandığını söyleyebiliriz. Bu 
rakamlara Ajansımız bünyesinde yeni istihdam edilen 
5 personeli de ekleyecek olursak 98 kursiyere sertifi-
ka verildiğini, BAKKA dâhil kursiyerlerin temsil ettikleri 
kurumlarda proje yazma kapasitesinin arttırıldığını ve 
bu doğrultuda kurumların çeşitli fonlardan yararlanma 
oranlarında artış beklendiğini söyleyebiliriz.

Eğitim süresince ve sonrasında alınan geri bildirimler 
neticesinde etki değerlendirmesi Ajansımızca yapıldı. 
Değerlendirmeler neticesinde söz konusu proje atölye-
si eğitimlerinin yıl içerinde kar amacı güden işletmeleri 
de içerir şekilde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
TÜBİTAK koordinasyonunda yürütülen sanayi odaklı 
SAN-TEZ ve Ar-Ge Merkezi projeleri odağında ve farklı 
formatlarda düzenlenerek yılda 3 kez tekrarlanması, bu 
tekrarların Mali Destek Programı ilanının hemen ardın-
dan gerçekleşecek şekilde planlanması öngörülmüştür. 
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Günümüzde bölgesel kalkınmada 
başarılı olmanın temel anahtar-

larından biri de ulusal poli-
tikaların yerel politikalar-

la, bölgenin ihtiyaçları 
doğrultusunda birlikte 

uygulanarak yerel 
dinamiklerin hare-
kete geçirilmesi-
dir. Bu bağlamda, 
biz Batı Kara-
deniz Kalkınma 
Ajansı çalışanları 
olarak; kalkın-
ma sürecinde 
yerel dinamikle-

re öncülük eden, 
yenilikçi bir ajans 

olma hedefi ile böl-
gedeki işbirliği kül-

türünün geliştirilmesini 
ve potansiyellerinin akılcı 

değerlendirilmesini koordi-
ne ederek bölgesel kalkınmayı 

sağlamak adına çalışmalarımıza de-
vam etmekteyiz. Bu yazı sizlere bahsi ge-

çen çalışmalarımızdan, diğer çalışmalara örnek teşkil 
edecek pilot uygulamalardan bir tanesinin başarı hika-
yesini anlatmaktadır.   

Endüstri devrimi ile birlikte dünya üzerindeki tüm ge-
leneksel sanatların kazanımları, endüstriyel üretim kar-
şısında gerilemeye başlamış, özellikle kırsaldan kent-
lere göçün giderek hızlanması ile birlikte, yerel üretim 
kaynaklarının giderek güç kaybetmesini hatta yok olma 
sürecini kaçınılmaz olarak hızlandırmıştır. Söz konusu 
bu durum, Devrek Bastonculuğunu da olumsuz yön-
de etkilemiş, ilçenin temel taşı niteliğindeki ‘BASTON’ 
üretimi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelerin de 
doğal etkisi ile yavaş yavaş bir darboğaza sürüklenmiş-
tir. Bu nedenlerden dolayı, Devrek Bastonculuğu, her 
ne kadar zanaat anlamında değerini kanıtlamış olsa da 
sürdürülebilirliği ve geliştirilebilmesi ekonomik açıdan 
çeşitli zorluklar taşımakta, Baston Sanatçıları ürünle-
rini çeşitlendirme ve pazarlama konusunda eksiklikler 
yaşamaktadır. Baston sanatını yaşatmak ve gelecek 
kuşaklara aktarabilmek hedefi, bu kültür değerinin ko-
runması mücadelesinde artık yaşamsal bir öneme sa-
hip hale geldi. 

Sektörün bu sorununa çözüm bulmak amacıyla Dev-
rek Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yetkilileri ve Devrek 
Bastoncularını temsilen TSO ‘ya kayıtlı bastoncular ile 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonu altın-
da, Baston İmalatçıları Sektörü Çalıştayı gerçekleşti-
rilmiştir. Çalıştay sonucunda tespit edilen sorunlar ve 
uygulanması önerilen çözümler belirlenmiştir. Devrek 
Bastonunun tanıtımı ve pazarlama konusunda, özellikle 
fuarlarda ve yerel festivallerde ön plana çıkarılamama-
sı, finansman bulunamaması, Bastoncular Çarşısının 
ilçenin içinde olması, dolayısıyla Ankara ve diğer bü-
yük illerden gelenlerin ilçeye girmeden transit geçmesi 
gibi sorunlarına yönelik olarak Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nın Teknik Destek Programı vasıtasıyla gerçek-
leştirebileceği bir eğitim programı projesi hazırlanmış-
tır. Söz konusu ihtiyaca yönelik olarak hazırlanan proje 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Des-
tek Programına sunulmuş ve Ajans tarafından başarılı 
bulunarak fonlanmıştır.  Proje başvuru sahibinin Devrek 
Ticaret Sanayi Odası (TSO); proje ortaklarının ise Dev-
rek Kaymakamlığı, Devrek Belediyesi ve Devrek Bas-
tonculuğunu Yaşatma ve Geliştirme Derneği olduğu bu 
proje kapsamında, baston üretiminin sürdürülebilirliğini 
sağlamak için bastonculara,

 ❖ ürünlerini pazara sunma aşamasında faydalanabi-
lecekleri yeni satış stratejileri geliştirme, 

 ❖ çağdaş pazarlama teknikleri ile hedef pazar bulma,

 ❖ inovatif-yeni tasarım yöntemleri, marka kimlik oluş-
turma çalışmalarını içeren bir eğitim ve danışmanlık 
hizmeti sunulmuştur.  

DEVREKTE BASTON ÇALIŞMASI

Hazırlayan: Hilal YILDIZ - Uzman
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Bahsi geçen programda; 
saha çalışması ve çalıştay 
faaliyetlerini kapsayan eği-
tim ve danışmanlık hizmeti, 
dünyaca ünlü “İnovasyon 
Dahisi” olarak bilinen ODTÜ 
Endüstri Ürünleri Tasarı-
mı Bölümü Öğretim Üyesi 
ve Designnobis Firmasının 
sahibi Dr. Hakan GÜRSU 
ve ekibinden alınmıştır. Bu 
eğitim programı sonunda, 
değerli Hocamız Dr. Hakan 
Gürsu’nun rehberliğinde 
tasarım konusunda alınan 
danışmanlık hizmeti ile bas-
tona değer katma ve üretimi 
daha iyi noktalara taşıma 
konusu Devrekli bastoncu-
ların birinci önceliği haline 
gelmiştir. Program sayesin-
de baston üreticilerine ve 
Devrek Halkına, yüzyıllardır 
süregelen bu el sanatını ya-
şatmak, gelecek nesillere 
aktarmak ve bu sanatın ic-
rasından ekmeklerini ka-
zanmaya devam edebilmek 
umudu ve heyecanı tekrar-
dan aşılanmıştır. 

Başarılı bir şekilde sonuç-
lanan bu eğitim programı 
sonrasında Bastonculuk-
la ilgili çalışmalar yoğun 

bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda, var olan 
problemlerin çözülmesine yönelik somut adımlar atabil-
mek, Devrek Bastonculuğunun sürdürülebilirliği açısın-
dan alınacak tedbirleri belirlemek adına 21 Şubat 2014 
tarihinde BAKKA merkez binasında bir değerlendirme 
toplantısı yapıldı. Bu toplantıda, Dr. Hakan GÜRSU’nun 
değerlendirmeleri ve tavsiyeleri ışığında; baston üreti-
minde emeği geçen ve bu işten ekmeğini kazanan de-
ğerli ustalar ve Devrek halkının katkıları ile ortaya çıkan 
kilit çözüm önerileri, alınması gereken tedbirler ve tes-
pitler tartışıldı. Toplantı,  Zonguldak Valisi Sayın Ali KA-
BAN başkanlığında; başvuru sahibi olan Devrek TSO; 
proje ortakları Devrek Kaymakamlığı, Devrek Belediyesi 
ve Devrek Bastonculuğunu Yaşatma ve Geliştirme Der-
neği, Devrek Bastoncuları ve Devrekli vatandaşlarımızın 
iştirakiyle gerçekleştirildi. Söz konusu sorunlara yöne-
lik yol haritası belirlenen toplantıda, tarafların talepleri 
değerlendirildi ve kurumlar arası görev dağılımı yapıldı. 
Çizilen yol haritasına istinaden ilerlemelerin tekrar de-
ğerlendirildiği, ilgili ve sorumlu kurumlar ve kuruluşlar 
arasında iş bölümü planlamasının yapıldığı bir istişare 
toplantısı da Zonguldak Valisi Sayın Ali KABAN başkan-
lığında BAKKA merkez binasında 27 Şubat 2014 tari-
hinde gerçekleştirildi. 

Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir kültürel değeri 
olan Devrek Bastonunun korunması mücadelesinde, 
büyük bir heves ve ivme ile devam eden bu çalışmalara 
bu süreçte bir yenisi daha eklendi. Devrek Ticaret ve Sa-
nayi Odası, 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) 
Programı kapsamında BAKKA’ya yeni bir proje sundu. 
Bu proje, “Devrek’in sanat değeri taşıyan baston üreti-
mini geliştirmek ve uluslararası platformda tanıtımının 
yanı sıra, baston üreticilerinin mali portföylerine katkıda 
bulunmayı da hedefleyen” Devrek Bastonculuğu Mev-
cut Durum Analizi, Envanter Çalışması ve Devrek Evi 
Fizibilite Raporu olup ajansımızdan destek almaya hak 
kazandı. Bu çalışma neticesinde Devrek Bastonu artık 
unutulmaya yüz tutmuş bir değerden çok, bölgenin ör-
nek gösterilen başarılı projelerini temsil eden bir yöresel 
değer haline gelecektir. 

Yüz yıllardır süregelen bu el zanaatı,  göz nuru ve el 
melekeleriyle gelişmiş olan bu yöresel el sanatı gü-
nümüz çağının makineleşmesiyle mücadele etmekte 
olduğundan, yöresel el sanatlarının yaşaması için bu 
çalışmalar büyük bir öneme sahiptir. Bölgede, Devrek 
Bastonu gibi daha nice değerlerin korunması ve yaşa-
tılması için mücadeleye ihtiyaç duyulmaktadır. Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı olarak 2014 Yılı Sosyal Mali 
Destek, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek 
Programları kapsamında, bölgenin kültürünü ve kim-
liğini geliştirecek yöresel ürünlerin çeşitlendirilmesini 
sağlayacak projelere destek verme-
ye devam etmekteyiz. Devrek 
Bastonu için uygulanan 
başarılı projelerin, diğer 
nice projelere örnek 
olması ve öncülük 
etmesi temennisi 
ile Batı Karadeniz 
yöresine has de-
ğerlerin ulusal ve 
uluslararası dü-
zeyde tanıtımını 
yapmaya devam 
edeceğiz. 

Hazırlayan: Şahin BAŞ / Uzman
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Güneş, insanların geçmişten bugüne hayatının içinde 
olan bir kavramdır. Aydınlanma ve ısınma amaçlı ola-
rak faydalandığımız güneş, artık dünyada yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanımına olan yöneliş doğrultusun-
da elektrik enerjisi alanında da karşımıza çıkmaktadır.

Güneş enerjisi; yakıt masrafı olmayan, işletme maliyeti 
düşük, enerji kaynağı tükenmeyen ve çevreyi kirletme-
yen bir enerji türüdür. Ancak geniş kullanım alanlarına 
ihtiyaç duyulması, kullanılabilir enerjileri dönüştürme 
teknolojisinin henüz tam olarak yaygınlaşmaması, ilk 
yatırım maliyetinin yüksek olması ve gelen enerjinin 
kesikli ve değişken olması en önemli olumsuzluklarıdır. 
Güneşten üretilebilecek enerjinin mevsimlere göre fark-
lılık ve dalgalanma göstermesi büyük bir sorun teşkil 
etmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edi-
lecek elektrik enerjisinin depolanması halinde bu büyük 
sorun ortadan kalkacak ve güneş enerjisinin kullanımı 
yaygınlaşacaktır. Sonuç olarak yaygınlaşan teknoloji ile 
birlikte uzun vadede maliyetlerin düşmesi güneş enerji-
sini daha cazip hale getirecektir.

Güneş enerjisi teknolojilerini yöntem, malzeme ve tek-
nolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlik-
te iki ana gruba ayrılabiliriz: 

Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerji-
si (Concentrated Solar Power): Güneş enerjisinden ısı 
elde edilen bu sistemlerde, ısı doğrudan kullanılabile-
ceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

Güneş Pilleri: Fotovoltaik (Photovoltaic) piller (PV) de 
denen yarıiletken malzemeler güneş ışığını doğrudan 
elektriğe çevirirler. 

Güneş enerjisi teknolojisi henüz tam anlamıyla ekono-
mik kullanıma girmiş değildir. Mevcut teknoloji, elektrik 
enerjisi üretiminde çok sınırlı düzeyde bulunmakta ve 
ancak yerel aydınlatma ve küçük güç ihtiyaçlarına ya-
nıt verebilmektedir. Bunun dışında sıcak su temininde 
kullanımı, daha verimli uygulamalarla giderek yaygın-
laşmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki kurulu sis-
temler çoğunlukla evlerde, okullarda ve sağlık ocakları 
gibi kamu kurumlarında kullanılırken gelişmiş ülkelerde 
güvenlik, cadde ve tünel aydınlatmasında kullanılmak-
tadır.

Karabük’te Güneş Enerjisi

Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası’ndan alınan verilere 
göre Güneş Enerjisi kullanımına pek elverişli olmadığı 
öngörülen Karabük’te,  gelişmiş fotovoltaik sistemlerle 
sürdürülebilir bir enerji üretimi mümkün. Ancak gerek 

bu sistemlerin maliyetinden dolayı, gerekse daha çok 
güneş aldığı düşünülen iller tercih sebebi olduğundan, 
ilgili girişimciler tarafından bugüne kadar Karabük’e  
büyük ölçekli bir güneş enerjisi yatırımı yapılmadı. Aşa-
ğıdaki grafik Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’ndan 
(GEPA) alınmış olup, Karabük’te güneş alma süresinin 
pek de azımsanacak olmadığını göstermektedir.

Şekil 1’de soldaki grafik Karabük ili güneşlenme süresi 
değerlerini (saat) ve buna bağlı olarak Karabük ili kü-
resel radyasyon değerlerini (KWh/m²-gün) göstermek-
tedir. Maksimum güneşlenme süresi Türkiye ortalama-
ları göz önünde bulundurulduğunda 11.31 saat iken, 
Karabük’te 10.58  olarak göze çarpmaktadır. Küresel 
radyasyon değerleri ise Türkiye ortalamalarında 6.57 
kWh/m²-gün iken Karabük’te 6.08 kWh/m²-gün ola-
rak gözlemlenmektedir. Bu durum Karabük’ü Türkiye 
ortalamalarına yakın ve kullanılabilir bir konuma dahil 
etmektedir.

Şekil 2’de Karabük ili için güneş enerjisi kaynaklı ışı-
nım dağılımları belirtilmiştir. Bu dağılımda teorik olarak 
ışınım miktarı arttıkça güneş enerjisinden faydalanma 
oranı da doğru orantılı olarak artacaktır. Harita üzerinde 
koyu mavi olarak görünen bölgeler, açık mavi olan alan-
lara göre daha düşük radyasyon dağılımına sahip oldu-
ğu anlamına gelmektedir. Bu durumda güneş enerjisi 
için en uygun bölgeler genel olarak Eskipazar ve Ovacık 
ilçelerinin güney yamaçlarında seyretmektedir.

Güneş enerjisi yatırımı için yeterli ışınım miktarına sahip 
olmasına rağmen, yeryüzü şekilleri ve coğrafi koşullar-
dan kaynaklanan bakı farkları nedeniyle bazı bölgelere 
güneş enerjisi yatırımı yapılmaması tavsiye edilmekte-
dir. Bu bölgeler enerji yoğunlukları nedeniyle gölgede 
kalan bölgelerdir. Şekil 3’te harita üzerinde güneş ener-
jisi yatırımlarının uygun olabileceği tahmin edilen bölge-
ler belirtilmiştir.

KARABÜK’TE  
GÜNEŞ ENERJİSİ 
POTANSİYELİ

En doğru verilerin elde edilmesi ile en 
uygun bölgeye yapılan güneş enerji 

sistemleri yatırımı, kısa sürede kendini 
amorti ederek diğer yatırımlar için de 

örnek teşkil edecektir.
Hazırlayan: Şahin BAŞ / Uzman
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Şekil 1: Karabük ili güneşlenme süresi ve küresel radyasyon değerleri

Kaynak: Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası

Şekil 2: Karabük ili küresel güneş radyasyon dağılımı
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Her ne kadar araştırma çalışmaları olası enerji yatırımları 
için veri kaynağı teşkil etmekte olsa bile, en etkin sonuç-
lar bölgede kurulacak test istasyonu yoluyla elde edile-
bilir. Bununla beraber sürekli değişen iklimsel koşullar 
sebebiyle, bölgenin güneş alma açısı, enerji yoğunluğu 
ve enerji odaklanması dağılımları da değişebilmektedir. 
En doğru verilerin elde edilmesi ile en uygun bölgeye 
yapılan güneş enerji sistemleri yatırımı, kısa sürede ken-
dini amorti ederek diğer yatırımlar için de örnek teşkil 
edecektir.

Şekillerde belirtilen araştırma çalışmalarına göre, özellik-
le güney doğu illeri ile karşılaştırıldığında Karabük ilinin 
güneş enerjisi yatırımları için daha sınırlı miktarda enerji 
yoğunluğuna sahip olduğu görülmektedir. Bölgede bü-
yük ölçekli enerji tesisinin kurulmamasının bir sebebi 
olarak bu özelliği gösterilebilir. Ancak dünyanın kurulu 
güneş enerjisi potansiyeli olarak en büyük ülkenin Al-
manya olması bizim bu konuda düşünmemizi gerektirir. 
Öyle ki Almanya’da enerji yoğunluğu Karabük’ten daha 
düşük hatta yılın büyük bölümünde kar alan bölgelerde 

güneş enerjisinden etkin bir 
biçimde faydalanılmaktadır. 
Bu vizyon sebebiyle Almanya 
2014 Ocak ayı sonu itibariyle 
35.886 GW fotovoltaik güneş 
enerjisi kapasitesine ulaşmış-
tır ve 2012’deki güneş enerjisi 
verilerine göre 7.6 GW’lık yeni 
fotovoltaik enerji yatırımı yap-
mıştır. Bu nedenle Karabük ili-
nin güneş enerjisi potansiyeli-
ni değerlendirirken bu noktayı 
gözden kaçırmamak faydalı 
olacaktır.

Şekil 3: Karabük ili güneş santrali potansiyeli
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Hızla gelişen ve tüm dünyayı saran internet, yarattığı 
fırsatlar ve insan hayatını kolaylaştırmasının yanı sıra ki-
şilerin ve devletlerin güvenliklerini tehdit eden unsurları 
da beraberinde getirir. Gelişen teknoloji ile birlikte yeni 
bir saldırı yöntemi karşımıza çıktı: Siber Terör.

Teknolojik gelişmelerin toplumsal ve bireysel hayatı ko-
laylaştıracak şekilde tasarlandığını görmekteyiz. Artık 
dünya küçüldü ve bilgi ulaşılabilir duruma geldi. Eski-
den ulaşılamayan dünyanın öbür ucundaki profesör-
lerden internet aracılığı ile randevu alıp soru sorulabilir, 
cevap alınabilir hale geldi. Üniversiteler uzaktan öğre-
tim konusunda aşama kaydetti, ayrıca merak edilen 
konular hakkındaki dersler video formatında internette 
yayınlanabilir hale geldi ve öğrencilerin istifadesine su-
nuldu. Örneğin academicearth.org sitesine giriş yapıp 
Oxford Üniversitesinin Quantum Mechanics derslerini 
izleyebiliyor ya da Johns Hopkins Üniversitesinden te-
röre ilişkin vaka çalışmaları yapabiliyorsunuz.

Bu gelişmeleri devletler, toplumlar, bireyler takip ettikle-
ri gibi suç ve terör örgütleri de takip ediyor ve teknolojiyi 
etkin bir şekilde kullanıyorlar. Birçok ülkede açığa çıkan 
ekonomik ve siyasi krizlerin arkasında bu tip yapılanma-
ların olduğunu görüyoruz. Artık bir ülkede hazırlanan si-
ber stratejiler farklı bir ülke üzerinden üçüncü bir ülkeye 
uygulanabiliyor. Kaspersky Lab’ın açıklamalarına göre 
Falame ve skywiper adı verilen virüsler Ortadoğu’dan 
bilgi kaçırmak üzere dizayn edilmiş casusluk amaçlı en 
etkili ve karmaşık yazılımlardır. Budapeşte Üniversite-
sinde bilgisayar virüslerini inceleyen Crysys Laboratu-
varı ise aynı virüsler üzerinde yaptıkları analizler sonu-
cunda virüsleri çok büyük bir bütçe ve teknik altyapıya 
sahip bir devlet kurumunun ürettiğini savunuyor.

Virüslerin devletin stratejik bilgilerini çalma gibi amaçla-
rının dışında bireylere yönelik zarar verebilecek hedef-
leri de olabilir. Bunlara;

• Bireylerin kredi kartı bilgilerinin çalınarak toplu 
halde farklı ülkelerde bu bilgilerin kullanılması,

• Elektrik ve Doğalgaz sistemlerine yapılabile-
cek saldırı sonucu sistemlerin kapatılarak hiz-
metlerin aksatılması,

• Acil hizmeti veren telefon numaralarının bloke 
edilerek hizmet veremez hale getirilmesi,

• E-devlet hizmetlerinin çalışamaz hale getiril-
mesi örnekleri verilebilir.

Bu maddeler artırılabileceği gibi kapsamları da geniş-
letilebilir. İnternet ortamında faaliyet göstermekte olan 
terör örgütleri, özellikle propaganda amaçlı web site-
leri hazırlayarak faaliyetlerini yürütürler. Ayrıca ücretsiz 
olarak dağıtılan programlar ile bilgisayarlarda arka ka-
pılar açıp gerektiği durumda kullanıcının izni ve bilgisi 
olmadan bilgisayarlardan hedef sistemlere saldırılar dü-
zenleyebilirler. Bu saldırılar çoğu zaman hedef ülkenin 
kurumlarına saldırmak üzere kullanıldığı için kurumlar 
açısından önlem almanın da zorlaştığını gözlemleriz.

SİBER GÜVENLİK 
VE ALINABİLECEK 

KURUMSAL TEDBİRLER
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Hızla gelişen ve tüm dünyayı 
saran internet, yarattığı fırsatlar ve 
insan hayatını kolaylaştırmasının 
yanı sıra kişilerin ve devletlerin 
güvenliklerini tehdit eden unsurları 
da beraberinde getirir. 

Hazırlayan: Muhammed TEMLİ - Bilgi İşlem Sorumlusu
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Veri çalma konusunda da durum aynıdır.  Beyaz Saray 
Siber Güvenlik Uzmanı Richard CLARKE “Casusluk ar-
tık çok kolaylaştı. Eskiden Washington’daki Rus Elçili-
ği’nde çalışan bir KGB ajanının bir FBI ajanı ayartması 
çok zordu. Ama şimdi Moskova’da oturuyorsun ve hiç-
bir risk olmadan binlerce sayfa çalabiliyorsun. Eskinin 
casuslarına artık gerek yok.”(1)  ifadesi günümüzde çok 
şeyi açıklar niteliktedir. ABD Hükümetinin basına yan-
sıdığı kadarı ile siber savaşlara günlük harcadığı rakam 
12 milyon doların üzerindedir. (2) 

Siber tehditler bireyleri, kurum ve kuruluşları hatta dev-
letleri hedef alır. Ülkeler siber güvenliklerini sağlamak 
amacı ile idari yapılandırmalar oluşturur, teknik önlemler 
alır ve hukuki alt yapılar hazırlar. Ülkemizde  “Ulusal Si-
ber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi ve Koordinas-
yonuna ilişkin” Bakanlar Kurulu Kararı 20 Ekim 2012 
tarihli resmi gazetede yayınlandı. Bu karar ile “Siber 
Güvenlik Kurulu” oluşturuldu ve bu kurulun kararları 
çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışma-
lara katılım ve katkı sağlaması, alınan kararları titizlik-
le uygulaması, siber güvenlik çalışmalarının başarı ile 
sonuçlanması ve ulusal siber güvenliğimizin arttırılması 
hedeflendi. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisine göre te-
mel görevi koordinasyon ve işbirliği olan Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) kuruldu ve faa-
liyetlerine başladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşların 
bünyesinde Siber Olaylara Müdahale Ekipleri kurulması 

yönünde çalışmalar başlatıldı. Farklı kurumlarda oluştu-
rulan bu kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları siber 
olayları bertaraf etmede ve oluşması muhtemel zararları 
önlemede oldukça önemlidir.

Bu kapsamda iller özelinde de bazı çalışmalar yapıl-
ması önemlidir. Yapılması gereken çalışmalar aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir:

İlleri temsil edecek Siber Güvenlik Ekibinin Kurulması,

Kurulan ekip ile siber güvenlik açıklarının belirlenmesi,

Kurum personellerine periyodik olarak bilinçlendirme 
sunumları yapılması,

Siber güvenlik ile ilgili periyodik olarak bültenler hazır-
lanması,

Yeni ekipler yetiştirilmesi,

İl, üniversite ve ülke bazlı yarışmalara katılarak illerin 
pratik yeteneklerinin geliştirilmesi,

Kurumlar arası koordinasyon sağlanarak herhangi bir 
siber olay karşısında birliktelik sağlanması.
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Filyos Projesi’nin en önemli aşamalarından olan Filyos 
Limanı alt yapı ihalesinin gerçekleştirilmesinde katkısı 
bulunanlara teşekkür eden Zonguldak Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Salih Demir, 
liman inşaatının başlamasıyla birlikte yer tahsisinin 
hemen yapılmasının gerektiğini belitti. Başkan Demir, 
“Yer tahsisi hemen yapılırsa 4 yıl kazanırız. Sürenin 
kısalması Türkiye’nin 2023 hedefine ulaşmasına katkı 
sağlar” dedi. 

Uzun yıllardır projenin gerçekleştirilmesi için uğraşıldı-
ğına dikkat çeken ZTSO Başkanı M. Salih Demir, “Fil-
yos Limanını ihale aşamasına getirilmesini sağlayan 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
eski Başkanı Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan ile 
tüm Zonguldak Milletvekillerine, Sayın Valimiz Ali Ka-
ban’a ve emeği geçen gelmiş geçmiş tüm yetkililere 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca ihaleye giren firmalara da 
ilgilerinden dolayı teşekkür ediyor, inşaat sürecinin bir 
an önce başlamasını umut ediyoruz. ” dedi.

“LİMAN İNŞAATIYLA BİRLİKTE YER TAHSİSİ 
YAPILIRSA 4 YIL KAZANILIR”

Bundan sonraki aşamanın yer tahsisi olduğunu ifa-
de eden Zonguldak TSO Başkanı M. Salih Demir, 
“Limanın inşaatının başlamasıyla birlikte yer tahsisi-
nin yapılması gerekir. Sebebi ise liman inşaatı en az 
4 yıl süreceğinden limanın bitimi beklenilmesi duru-
munda yatırımlar önce 4, sonrasında ise fabrikaların 
yapımıyla da 4 yıl beklenilerek toplamda en az 8 yıl 
sürecektir. Ancak liman inşaatının başlamasıyla bir-
likte yer tahsislerinin de yapılması durumunda liman 
inşaatıyla birlikte fabrikalar da yapılacağından 4 yıllık 
kayıp yaşanmayacaktır. Üretim ve istihdam, 4 yıl za-
man kazanımıyla gerçekleşecektir. Böylelikle ülkemiz 
ve bölgemiz büyük bir ekonomik kazanç yaşayacak-
tır. Bu sürenin kısalması Türkiye’nin 2023 hedefi olan, 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine 
ulaşmasına katkı sağlayacağı kesindir. Bu nedenledir 

ki Filyos Projesinin gerçekleşeceği bölgede yer tahsisi 
geciktirilmeden 2014 yılı içinde yapılmalıdır” dedi.     

40 YILDIR GÜNDEMDE

Filyos Limanı Projesi, Doğu ve Batı Karadeniz’in yanı 
sıra İç Anadolu’yu da etkileyecek önemli bir proje.

 Türkiye’nin gündeminde olan Filyos Limanı tamam-
landığında Türkiye’nin en büyük önemli aktarma li-
manlarından biri olacak. Çevresinde endüstri alanı 
da oluşturulacak Filyos Limanı, enerjiden ağır sana-
yiye, imalat sanayisine, lojistik alanlarını da kapsayan 
endüstri ve liman proje olması öngörülüyor. Liman, 
Çaycuma’nın denizle buluştuğu deltada kurulacak. 
Yaklaşık 500 metrelik rıhtımı, ana mendireği ve tali 
mendireği, demiryolu  bağlantıları olacak. Limanın alt-
yapısına bu yıl genel bütçeden 140 milyon 600 bin lira 
harcanacak. Limanın altyapı çalışmalarının 2017’de 
bitirilmesi hedefleniyor. Daha önce yapılan ihaleyi Kar-
demir almış ancak sonu getirilememişti.

Filyos Limanı 25 milyon ton kapasiteli bir liman olacak. 
2013 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki liman ihtiyacı 385 
milyon ton.

FİLYOS LİMANI İHALE EDİLDİ

“Filyos Projesi’nde inşaat aşamasında 
15 bin, fabrikaların kurulmasının 

ardından ise 10 binden fazla kişinin 
istihdam edilecek.” 

KALKINMANIN AKTÖRLERİ GAZİANTEPTE BULUŞTU 
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İpekyolu Kalkınma Ajansının ev sahipliğini yaptığı 2. 
Kalkınma Ajansları Konferansı ile ülkemiz genelindeki 
26 Kalkınma Ajansını Gaziantep’te buluştu.

Yerel potansiyel ve dinamikleri ortaya çıkararak hare-
kete geçirmek suretiyle ulusal ve uluslararası pazarlar-
da, önemli bir ekonomik ve sosyal kaynak konumuna 
gelen Kalkınma Ajansları arasında bilgi ve tecrübeleri 
paylaşma, gelecek vizyonunu planlama ve ortak ağ 
oluşturmak amacıyla düzenlenen 2. Kalkınma Ajans-
ları Konferansı 16-19 Nisan 2014 tarihleri arasından 
Gaziantep’te gerçekleştirildi. 

Kalkınma Ajansları, 2006 yılından itibaren ülkemizin 
kalkınma çabalarının ayrılmaz bir parçası olmuş, ulu-
sal kalkınmanın yerel boyutunun en önemli aktörleri 
haline gelerek tüm Türkiye’yi kapsayan 26 bölgede 
ekonomik ve sosyal kalkınma alanında önemli çalış-
malar yürütmektedir.

Kalkınma Bakanlığı genel koordinasyonunda faaliyet 
gösteren ajanslar yalnızca sağladıkları mali desteklerle 
değil, katılımcı kurumsal yapıları, hazırladıkları strateji 
ve analiz çalışmalarıyla da kalkınmanın yerel boyutu-
nun güçlendirilmesinde önemli roller üstlenmektedir.

Gaziantep merkezinde faaliyet gösteren İpekyolu Kal-
kınma Ajansı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Kalkın-
ma Ajansları Konferansı kapsamında Ajansların Kal-
kınma Kurulu Başkanları, Genel Sekreterleri, uzman 
ve destek personelleri bir araya geldi. Zeugma Mozaik 
Müzesi Sergi ve Konferans Merkezi’nde düzenlenen 
konferans programı kapsamında yoğun bir katılım ile 
gerçekleştirilen toplam 20 farklı oturumda gerek Ajans 
yetkilileri gerekse de Kalkınma Bakanlığı yöneticileri 

Ajansların görev, hizmet ve faaliyetle-
rinin planlanması ve uygulanması yö-
nünde görüş alışverişinde bulundu.

2. Kalkınma Ajansları Konferansı’nın 
sonuç bildirgesinde aşağıdaki husus-
lara yer verildi.

❖❖ Ajanslar; mali destek uygula-
malarının yanı sıra yaptıkları planlama 
çalışmaları ve analizler, geliştirdikleri 
stratejiler, yürüttükleri yatırım tanıtım 
faaliyetleri ile bölge kalkınmasında et-
ken olmaktadır. Gelecek dönemde bu 
katkı düzeyini daha da artıracak yeni-
likçi çalışmalara odaklanılacaktır.

❖❖ 2014-2023 bölge planları bir önceki dönem-
deki planlara kıyasla daha katılımcı ve böl-
gelerin özgünlüklerini ortaya çıkaran bir yön-
temle hazırlanmıştır. Bölgesel kalkınmanın 
ana çerçevesini çizen planlar, geliştirilen fi-
nansman kaynakları ve programlar aracılığıyla 
uygulamaya geçirilecek, planın yerel düzeyde 
sahipliğini artırmak üzere kurum ve kuruluş-
larla işbirlikleri geliştirilecektir.

❖❖ Destek mekanizmaları ile ilgili mevzuat göz-
den geçirilecektir. Alternatif destek mekaniz-
maları geliştirilecek, girişim sermayesi, faiz ve 
faizsiz kredi desteği uygulamaları değerlendi-
rilecek, güdümlü proje uygulamalarının etkin-
liği artırılacaktır.

❖❖ Ajanslar nitelikli personel yapısı ve mali des-
tek programı tecrübeleri ile başta Avrupa Bir-
liği fonları olmak üzere dış kaynakların bölge-
lere aktarılmasında aktif rol üstlenecektir.

❖❖ Nitelikli insan kaynağı ajansların en önemli gü-
cüdür.  Bu gücün korunması için beşeri kay-
nak politikaları iyileştirilecektir.

❖❖ Devlet Denetleme Kurulu tarafından hazırla-
nan inceleme raporu doğrultusunda gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

❖❖ Kalkınma kurullarının sistem içindeki rol ve iş-
levleri artırılacaktır.

KALKINMANIN AKTÖRLERİ GAZİANTEPTE BULUŞTU 
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16/02/2014 Tarih ve 28915 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulumu üyemiz ve 2011-
2012 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
görev yapan Karabük Valisi Sayın İzzettin KÜÇÜK 
Şanlıurfa Valiliğine, Merkez Valisi Sayın Orhan ALİ-
MOĞLU Karabük Valiliğine atandı. Sayın İzzettin 
KÜÇÜK’e Ajansımıza sundukları hizmetlerden dola-
yı şükranlarımızı arz eder, Sayın Valimiz Orhan ALİ-
MOĞLU’nun yeni görevinin hayırlı olmasını dileriz. 
1956 yılında Antalya Akseki İlçesinde doğan Orhan 
ALİMOĞLU, ilk ve Orta tahsilini Antalya’da tamam-
ladıktan sonra 1977 yılında Ankara Hukuk Fakülte-

sinden mezun oldu. Mezuniyetine müteakip Mülkiye 
İdare Amirliği mesleğine intikal ederek, 1980 yılında 
Göynük Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırası 
ile Susuz, Avanos, Geyve, Elbistan ve Körfez Kay-
makamı olarak görev yaptı.
Trabzon ve Sakarya Vali Yardımcılığı görevlerini taki-
ben Temmuz 2005’de Sakarya İl Özel İdaresi Genel 
Sekreterliğine ardından sırası ile Aksaray, Hatay ve 
Merkez Valisi olarak atandı.
16 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Valiler Kararnamesi ile Karabük Valisi olan Sayın Or-
han ALİMOĞLU evli ve 3 çocuk babasıdır.

YENİ KARABÜK VALİMİZ GÖREVE BAŞLADI

BKİP BAŞKANLAR DÜZEYİNDE TOPLANDI

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde bölgenin eko-
nomi temsilcilerini bir araya getirmek, bölgesel işbirliği 
ağını ve ortak hareket etme kültürünü geliştirmek he-
defleriyle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı önderliğinde 
kurulmuş olan Batı Karadeniz İşbirliği Platformu 17. 
Toplantısı bu kez başkanlar düzeyinde 24 Nisan 2014 
tarihinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi.
Zonguldak Valisi Sn. Ali KABAN’ın başkanlığında düzen-
lenen toplantıya BAKKA Genel Sekreteri Faruk TEZEL, 
BAKKA Tanıtım ve İşbirliği Uzmanı Ümran ÖZTÜRK, 
Zonguldak TSO Meclis Başkanı Zafer SAĞLAM, Genel 
Sekreteri Renda OKAY ve Basın Danışmanı Osman SAV, 
Bartın TSO Meclis Başkanı Halil ÇELEN, Karabük TSO 
Genel Sekreteri Cem BİÇEN, Kdz. Ereğli TSO Başkanı 
Yaşar TETİKER ve Genel Sekreteri Gündüz ACAR, Çay-
cuma TSO Başkanı Rıfat SARSIK ve Genel Sekreteri Al-
per PÜREN, Devrek TSO Meclis Başkanı İlkin TAŞÇI ve 
Genel Sekreteri Cihat YABAN, Alaplı TSO Başkanı Re-
cep OCAK ve Genel Sekreteri Taner ASLAN, Safranbolu 
TSO Genel Sekreteri Ömer TÜFEKÇİ, KOSGEB Zongul-
dak Hizmet Merkezi Müdürü Yaşar YILDIRIM, Zongul-
dak İş Adamları Başkanı Halit DEMİR ve Genel Sekreteri 
Hasbi UZAN, Ereğli İş Adamları Derneği Başkanı Murat 
ÇAPAR ve Genel Sekreteri Mehmet ÖZDEMİR, Maden 
ve Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği Başkanı Ümit 
VELİOĞLU, MÜSİAD Kdz. Ereğli Şube Başkanı İbrahim 
SEZER ve Müdürü Kemal KURTUL, MÜSİAD Zongul-
dak Şube Başkanı Salih YILMAZ, Kdz. Ereğli Organi-
ze Sanayi Bölgesi Müdürü Gürdal DAĞLI, Çaycuma 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür OKUR, Bartın 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuzhan KASAPOĞ-
LU, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ali EREN, 
Ereğli İş Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Mehmet 
KADİRCAN ve Müdürü Sefer KÖSE, KGF Kdz. Ereğli 
Şube Müdürü Osman Murat KICIMAN, BAKKA Zongul-

dak Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur ÇAĞLAR, 
Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin EREN 
ve Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Mete Kaan 
NAMAL katılım gösterdi.
Toplantı BAKKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Zonguldak 
Valisi Sn. Ali KABAN’ın açılış konuşmaları ile başladı. 
Sayın KABAN, üretim kesimiyle bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Kahvaltı ikramının ardından, Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı Kurumsal Tanıtım Filmi ve Batı Karadeniz İşbir-
liği Platformu Tanıtım Filmini gösterimi gerçekleştirildi. 
BAKKA Tanıtım ve İşbirliği Uzmanı Ümran ÖZTÜRK, 
Batı Karadeniz İşbirliği Platformu’nun kuruluş amacını, 
toplantılarını ve platformun desteğiyle gerçekleştirilen 
etkinlikleri tanıtan bir sunum gerçekleştirmiş ardından 
planlanan İhracat Zirvesi hususundaki gelişmeleri katı-
lımcılarla paylaşıldı. İhracat Zirvesi programının içeriği 
ve zamanlaması hususunda kurumların geri bildirimle-
rinin alındığı toplantıda bölge ihracatının arttırılabilmesi 
hususunda ihracat yapmayı düşünen firmaları yönlendi-
rip bilgilendirebilecek bir kurumsal yapının oluşturulma-
sı fikri tartışıldı. 
Tüm üye kurumların kendilerini ve temel faaliyetlerini ta-
nıtmalarının ardından bölgenin temel ekonomik sorun-
ları masaya yatırıldı. Bu kapsamda ÇATES’in özelleşti-
rilmesi süreci, kömür madeninden katma değeri yüksek 
ürün elde edilebilmesi için yapılan ve yapılabilecek ça-
lışmalar ile KGD Doğrudan Kefalet İşlemi pilot uygula-
maları gündeme alındı. 
Yoğun katılım sağlanan toplantı, ilki gerçekleştirilen 
Başkanlar Toplantısının 6 ay ila 1 yıl arasında süreler ile 
tekrarlanması ve BKİP’in 18. Toplantısının Bartın Ticaret 
ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Ulus’da BAKKA deste-
ğiyle restore edilen Küre Dağ Evi’nde gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılarak sona erdi.
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