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2010 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN BAŞARILI PROJELER 



BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

ŞANVER HELVA VE SAN.TİC. LTD. ŞTİ. Şanver Gıda Teknolojik Altyapı Gelişimi ve 
Organik Ürün Üretimine Geçiş BARTIN 435.268 TL 217.634 TL

BOSTANCI OTEL - İSMAİL BOSTANCI Gökçebey İlçesinde İlk ve Tek 3 Yıldızlı Otel 
Yatırımı- Turizme Katkı Projesi ZONGULDAK 295.224 TL 147.612 TL

EMKO FENNİ MALZEME SAN. TİC. A.Ş. Havlupan ve Panel Radyatör İmalatında 
Teknik Altyapının Geliştirilmesi Projesi ZONGULDAK 1.052.632 TL 400.000 TL

GÜZAY İNŞAAT  SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Batı Karadeniz Bölgesi Yapı Sektörüne 
Katkı Projesi KARABÜK 909.091 TL 400.000 TL

AYANOĞLU DOĞA VE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Ayanoğlu Balık İşleme Tesisi Projesi ZONGULDAK 596.672 TL 298.336 TL

ÖZ-MADEŞ MADENİ EŞYA SAN. TİC. A.Ş. Üretim, Ar-Ge Ve İnsan Kaynakları 
Altyapısını Geliştirme Projesi BARTIN 833.333 TL 392.656 TL

RAMİZ TARHAN SAYA ATÖLYESİ Kapasite Arttırımı ve Modernizasyon 
Projesi BARTIN 210.833 TL 105.417 TL

ÇANAKÇILAR YAPI TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Mobilya Sektörüne Örnek Olma ve Konsept 
Tasarımlar Oluşturma Projesi ZONGULDAK 770.350 TL 385.175 TL

TEKNOPLAN MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yerinde Mekanik İşleme Sistem 
Tezgahlarının Prototip İmalatı ve 
Destekleyici Ekipmanların Temini

ZONGULDAK 419.559 TL 199.251 TL

2010 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Kapsamında Gerçekleşen Başarılı Projeler 
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

EKŞİOĞLU MADENCİLİK OTOMOTİV Agrega Tesisi Makine Teçhizat Alım Projesi ZONGULDAK 1.084.800 TL 361.564 TL

TÜRKİLİ TURİZM İŞL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Türkili Yenileniyor BARTIN 145.395 TL 72.698 TL

BATUTA TURİZM SEYAHAT ACENTESİ Elektronik Rehberli Kültürel Gezi Aracı 
Sisteminin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi KARABÜK 138.391 TL 66.428 TL

KARGİSAN KARABÜK GİYİM SAN. TİC. A.Ş.
Endüstriyel Terzi Kargisan'ın Dünya 
Standartlarına Uygun Üretim Kabiliyetini 
Geliştirme Projesi

KARABÜK 594.450 TL 295.104

ARPACIOĞLU HOTEL VE RESTAURANT
Arpacıoğlu Otel ve Restaurant Tesislerinin 
İyileştirilmesi ve Rekabet Gücünün 
Artırılması Projesi

KARABÜK 211.578 TL 105.387 TL

KUYUMCUOĞLU MET. İMLT. TİC. 
RÜSTEM KUYUMCUOĞLU

Bölgemizde İlk Olacak Nitelikte Levha 
Kesme Makinesiyle Rekabet Gücünün 
Arttırılması

ZONGULDAK 222.140 TL 110.900 TL

IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. Otomasyona Geçiş İle Kapasite Ve Rekabet 
Gücünü Artırma KARABÜK 436.305 TL 217.923 TL

İSMET ALICI - ALICI TİCARET Beton Santrali İle Eskipazar'da Sağlam 
Adımlar KARABÜK 590.195 TL 287.425 TL

BİRLİK MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. Türkiye'de İlk 8" Dikişli Boru ve Profil 
Makinesi İmalat Projesi ZONGULDAK 809.225 TL 397.381 TL
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

ERDOĞAN MET. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ereglinin Üreten ve Büyüyen Yüzü Erdoğan 
Metal ZONGULDAK 1.111.111 TL 400.000 TL

TÜRKOVA SÜT ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. Sağlıklı, Kaliteli ve Yüksek Kapasiteli Süt 
İşleme Tesisinin Kurulumu BARTIN 1.000.000 TL 400.000 TL

BUKET MOBİLYA - HANİFE TOPRAKLI Buket Mobilya Kapasite Arttırımı Ve Yeni 
Pazar Hedefleri ZONGULDAK 715.522 TL 344.610 TL

EREĞLİ ÜNALLAR İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.
İleri Teknoloji Trapez Sac Üretim İyle 
Rekabet Gücümüzün Arttırılması Ve 
İstihdama Katkı Sağlanması

ZONGULDAK 492.340 TL 246.170 TL

ABAYLAR GIDA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.
Selen Markasıyla Amasra'nın Meyveleri 
Kutulara, Doğal Kaynak Suyu Bardaklara 
Doluyor

BARTIN 640.282 TL 320.141 TL

YİMSAN İNŞ. MAK. VE SAN.TİC. LTD. ŞTİ. Kapasite Artırımı Projesi BARTIN 292.355 TL 145.145

KARABÜK ELEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yüzey Sertleştirme Teknolojisinde Devrim KARABÜK 759.133 TL 374.905

BURAK VE MURAT MOB. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mobilya Üretim Kapasitesinin Artırılması ZONGULDAK 217.500 TL 108.750 TL

DEN-KO MOB. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Boyama Ünitesi Kurarak Üretim Kapasitesi 
ve Kaliteli Ürün Çeşitliliğini Artırma ve 
Çevreye Duyarlı Üretim Gerçekleştirme

ZONGULDAK 157.036 TL 78.518 TL

AKASYA AYAK. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Ayakkabı Fabrikamızda Kapasite Ve 
İstihdam Artırımı Projesi BARTIN 459.426 TL 206.420 TL
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

SAFRANBOLU CAM MOZ. SAN. VE TİC. A.Ş. İstihdamı ve İhracatı Artırmaya Yönelik 
Kristal Cam Mozaik Üretim Tesisi KARABÜK 292.877 TL 143.510 TL

YAZLAR BETON VE PETROL ÜRN. TİC. A.Ş. Pomza Agregalı Srtafor Ara Malzemeli 
Sandviç Tuğla (Pomstra) Üretimi BARTIN 800.000 TL 400.000 TL

SAFRAN KONAK İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ. Safranbolu'da Yeni Otel Konsepti KARABÜK 377.749 TL 188.875 TL

TATSAN ÇELİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çeliğe Atılan İmza ZONGULDAK 161.406 TL 80.565 TL

NUR ORMAN ÜRNÜNLERİ - MUSTAFA 
KAHVECİ Yenilikçi Mobilya Üretimi ZONGULDAK 547.150 TL 252.447 TL

CİBO MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Verimlilik Kalite ve Kurumsallaşma ve Yeni 
Ürün Projesi ZONGULDAK 306.970 TL 153.485 TL

ULUDAĞ MOBİLYA VE ISICAM SAN.
Makine Ekipman Modernizasyonu İle 
Üretim Kapasitesinin ve Ürün Kalitesinin 
Geliştirilmesi Projesi

ZONGULDAK 132.790 TL 45.131 TL

BALABAN TEKS. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Biyodizel Üretim Tesisi ZONGULDAK 377.151 TL 188.576 TL

KMS ENDÜSTRİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. Isıl İşlem Tesisi Yatırımı İle Bölge Sanayinin 
Geliştirilmesi ZONGULDAK 791.080 TL 395.540 TL
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ŞANVER GIDA TEKNOLOJİK ALTYAPI GELİŞİMİ
VE ORGANİK ÜRÜN ÜRETİMİNE GEÇİŞ PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, daha teknolojik makinalarla firmanın teknoloji altyapısını geliştirirken üretim verimliliğini arttırmak,  
aynı zamanda enerji sarfiyatı ve fire oranlarını azaltarak ürün çeşitliliğini genişletmek olmuştur. Bununla birlikte 
artan kapasite ve kaliteyle iç ve dış pazarda büyümenin sağlanması, rekabet ve ihracat kabiliyetinin arttırılması 
hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen proje ile mağazalarda kullanılan otomasyon sistemi yenilenmiş, 
üretim yapılan fabrikada doğalgaz sistemine geçilmiş ve alınan frigofirik kamyonet ve diğer üretim ekipmanları ile 
köylerden organik orman meyveleri toplanarak organik reçel ve marmelat üretimine başlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ŞANVER HELVA VE ŞEKERLEME İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                             
YATIRIM MİKTARI : 435.268 TL
DESTEK TUTARI  : 217.634 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 5 yeni elemanın istihdamı gerçekleşmiştir.
 ■ Proje kapsamında 6 adet makine ve ekipman temin edilmiştir. 
 ■ Proje sonunda organik üretim sertifikası alınmış ve bu konuda personele gerekli eğitimler 

ilgili kurumlar tarafından verilmiştir.
 ■ Sertifikalı organik reçel ve marmelat üretimine geçilmiştir.
 ■ Firmanın üretim kapasitesi proje ile % 35 oranında artmıştır, firma bu sayede yıllık 70 Ton 

dondurulmuş meyve üretim kapasitesine ulaşmış olup gelecek yıllarda bu alanda ulusal 
düzeyde ürün sunabilecek hale gelmeyi planlamaktadır.

 ■ Firma yıllık 50 ton organik reçel ve 25 ton organik marmelat üretim kapasitesine ulaşmıştır.
 ■ Gerek proje kapsamında üretilen yeni ürünlerin gerekse mevcut ürünlerin yurt dışı pazarlarda 

görünür kılınması amacıyla çeşitli kataloglar ve broşürler bastırılarak yurt içi ve yurt dışında 
pazar araştırmaları yapılmaya başlanmıştır.
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GÖKÇEBEY İLÇESİNDE İLK VE TEK 3 YILDIZLI OTEL
YATIRIMI & TURİZME KATKI PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde ilk ve tek 3 yıldızlı otel yatırımını gerçekleştirmektir. Bu kapsamda 
otelde asansör sisteminin faaliyete geçmesi, hizmete sunulacak olan otel odaları ve konferans salonu için gerekli 
tefrişatın alınması, kafeterya, restoran ve mutfak bölümlerinin modernizasyonun sağlanması ile 3 yıldızlı otel 
standartlarına ulaşılması hedeflenmiştir. Proje ile Gökçebey’e son derece modern bir tesis kazandırılmıştır.

PROJE SAHİBİ  : BOSTANCI OTEL - İSMAİL BOSTANCI
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 295.224 TL
DESTEK TUTARI  : 147.612  TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje ile 8 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen bazı demirbaşlar:

 - Asansör,
 - Mutfak Demirbaşları,
 - Banyo Demirbaşları,
 - Mobilya Demirbaşları,
 - TV Grubu
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HAVLUPAN VE PANEL RADYATÖR İMALATINDA
TEKNİK ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Projede 4 adet makine alınmış ve bu makineler sayesinde işletmede;
• Üretimde ve paketleme işlemlerinde verimliliğin artması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi,
• Katma değeri yüksek, talebi artan havlupan üretiminde üretim kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması,
• Dışa bağımlılık gösteren prujör tapa imalatının firma bünyesine alınması, 
• Bakım onarım işlemlerinde firma kabiliyetinin ve teknik kapasitesinin arttırılması,
• İşletmenin ciro, bayi sayısı, ülke içinde pazar payının ve ihracatının arttırılması hedeflenmiştir.

PROJE SAHİBİ  : EMKO FENNİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 1.052.632 TL
DESTEK TUTARI  : 400.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 27 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 4 adet makine ekipman alınmıştır. 
 ■ Gerçekleştirilen proje ile firmanın üretiminde dışa bağımlı olduğu prujör tapa iimalatına 

başlanmıştır.
 ■ Proje sonunda firmanın yıllık havlupan üretim kapasitesi 150.000 adetten 450.000 adete 

çıkartılmıştır.
 ■ Firmanın ihracat yaptığı ülke sayısı proje öncesinde 28 iken proje sonunda hedeflenen 32 

ülkeyi aşarak 39 ülkeye çıkmıştır. Firma artan üretim kapasitesini değerlendirmek amacıyla 
proje sonunda 11 yeni ülkeye ihracat yapmak için bağlantı kurmuştur.  

 ■ Yeni istihdam edilen 27 kişinin tamamına proje kapsamında alınan makine ve ekipmanların 
kullanımlarına yönelik detaylı eğitimler verilmiştir.

 ■ Şirketin 2011 yılı cirosunda bir önceki yıla oranla  % 20 artış gerçekleşmiştir. 
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BATI KARADENİZ BÖLGESİ YAPI SEKTÖRÜNE KATKI PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı; firmanın mevcut kapasitesini geliştirmek için gerekli makine ekipmanları alarak bölgede meydana 
gelebilecek deprem riskine karşı önlem almak ve alınacak beton pompası ve arabası ile saatte dökülen beton 
miktarını yükselterek inşaatın yapım hızının yükselmesine katkıda bulunmaktır. Karabük’te deprem riskine karşı 
yapı güçlendirme çalışmalarına firma tarafından öncelik verilmiştir ve yapı kalitesinin düzenli kontrolü sağlanmaya 
çalışılmıştır. Proje kapsamında kurulmuş olan beton santralinin ürettiği hazır betonlar uygun koşullarda inşaata 
Beton Pompası ve Pompa Arabası ile taşınarak daha hızlı ve verimli üretim yapılmıştır. Kalite standartlarına önem 
gösteren firma OHSAS 18001 İşçi Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi Kurarak daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı yaratmıştır.

PROJE SAHİBİ  : GÜZAY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 909.091 TL
DESTEK TUTARI  : 400.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 21 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje yatırımı ile beton santrali, beton pompası ve pompa arabası alınmıştır.
 ■ Proje ile firma yıllık cirosunu ikiye katlamış olup, üretim kapasitesini % 100 arttırmıştır.
 ■ Gerçekleştirilen proje ile ulaşılan pazar ve yeni müşteri sayısında %100 artış gerçekleşmiştir.
 ■ Firma çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
kurulmuştur ve proje kapsamında bununla ilgili kalite belgesi alınmıştır.
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AYANOĞLU BALIK İŞLEME TESİSİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Firma, proje kapsamında Karadeniz’de avlanan balıkları hijyenik ortamda işleyerek, dondurulmuş ortamlarda 
uygun koşullarda saklayıp, frigofrik  kamyonlarla iç piyasaya pazarlamayı hedeflemiştir.

PROJE SAHİBİ  : AYANOĞLU DOĞA VE SU ÜRÜNLERİ İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 596.672 TL
DESTEK TUTARI  : 298.336 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje ile birlikte 8 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 13 adet makine ve ekipman tedarik edilmiştir.
 ■ Üretim kapasitesinde % 100 artış sağlanmıştır.
 ■ Proje kapsamında alınan frigofrik kamyon ile firma mevsiminde topladığı balık ve deniz 

ürünlerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde toplayarak yine aynı kapsamda alınan tezgâhlarda 
işleyerek kapasitesi artırılan soğuk hava deposunda muhafaza edebilme ve istenildiğinde 
satışa hazır hale getirebilme imkânına sahip olmuştur.

 ■ Proje kapsamında web sayfası tasarımı güncellenmiş ve bu kapsamda gerçekleştirilen 
faaliyetlerden bahsedilmiştir.

 ■ Proje ile firmanın daha önce pazara sunmadığı 10 farklı çeşit ürün firmanın ürün gamına 
eklenmiştir.

 ■ Firma proje kapsamında elde ettiği ürünlerle birlikte diğer ürünleri içinde yeni ihracat 
pazarları araştırmaya başlamıştır.
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ÜRETİM, AR-GE VE İNSAN KAYNAKLARI
ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, öncelikle ülkemizin ve Bartın’ın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak olup yeni teknolojiye 
sahip ahşap işleme hattının kurulması ile ürün kalitesinin, üretim kapasitesinin ve cironun arttırılması ile fire 
oranlarının düşürülmesidir. Proje kapsamında alınan yeni makine-ekipmanlar ile üretim kapasitesi artmış, fire 
oranları azalmış, AR-GE laboratuvar cihazlarının alımı ile ürün geliştirme altyapısı geliştirilmiş, yeni istihdamlarla 
insan kaynakları güçlendirilmiş, OHSAS TS-18001 ile çalışma koşulları ve iş sağlığı iyileştirilmiş ve satış-
pazarlama eğitimi ve alınan üretim planlaması danışmanlık hizmeti ile personelin kabiliyetleri geliştirilmiştir. 

PROJE SAHİBİ  : ÖZ-MADEŞ MADENİ EŞYA SANAYİ TİCARET A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                             
YATIRIM MİKTARI : 833.33 TL
DESTEK TUTARI  : 392.655 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje ile firmaya 37 adet yeni işçi istihdam edilmiştir.
 ■ 7 adet makine-ekipman temin edilmiştir. 
 ■ Proje kapsamında OHSAS 18001 Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmeti, Satış Pazarlama 

Eğitimi, Üretim Planlaması Danışmanlık Hizmeti alınmıştır.
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KAPASİTE ARTTIRIMI VE MODERNİZASYON PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin genel amacı firmanın ihtiyacı olan modern ve verimli makine ekipmanların işletmeye kazandırılarak 
saya ve ayakkabı üretim kapasitesinin arttırılması, maliyetlerin minimize edilmesi, işletme gelirlerinin ve kârın 
artırılarak firmanın rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye ve istihdamın artırılmasına 
katkıda bulunmaktır. Bu proje kapsamında maliyetler azaltılarak ve kalite arttırılarak pazarda yüksek kalite ve 
uygun fiyat politikası ile satış gerçekleştirilmiş, satış rakamları ve ürün kalitesi artmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : RAMİZ TARHAN SAYA ATÖLYESİ
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                             
YATIRIM MİKTARI : 210.833 TL
DESTEK TUTARI  : 105.416 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 9 yeni elemanın istihdamı gerçekleştirilmiştir.
 ■ Gerçekleştirilen proje ile 5 adet makine ekipman alınmıştır.
 ■ Projenin uygulanmaya başlanması ile birim maliyetlerde % 10 azalma gerçekleşmiştir.
 ■ Proje sonrasında firmanın üretim kapasitesi % 30 artmıştır.
 ■ Bu yatırım projesi sürecinde firma personelinin teknik, idari ve kişisel gelişim kapasitesini 

arttırmaya yönelik 2 adet eğitim düzenlenmiştir ve 107 çalışan bu eğitimlere katılmıştır.
 ■ Proje ile firmanın müşteri sayısında % 25 artış olmuştur.
 ■ Firmanın yapmış olduğu ayakkabı ve saya üretiminin modern teknoloji ile yapılmış olduğunu 

görünür kılacak, müşteri portföyünün artmasına katkı sağlayacak görünürlük ve tanınırlık 
çalışmaları kapsamında katalog, broşür ve afişler bastırılmış, metal tabela ve bez pankartlar 
yaptırılmıştır. 
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MOBİLYA SEKTÖRÜNE ÖRNEK OLMA VE KONSEPT TASARIMLAR 
OLUŞTURMA PROJESİ 

PROJEMİZ:
Ofis ve banyo mobilyası konusunda sektöründe öncü olan firma, proje kapsamında alınan makine ekipmanlarla 
üretim kapasitesini, verimliliğini ve ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Buna bağlı olarak ulusal ve uluslararası düzeyde 
sektör payını arttırarak mevcut bayi, müşteri ve ihracat yapılan ülke sayısını da arttırmıştır.  Firma, proje ile 
sağladığı yeni istihdamlar sayesinde bölge işsizliğinin azaltılmasına da katkı sağlamıştır.

PROJE SAHİBİ  : ÇANAKÇILAR YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 770.350 TL
DESTEK TUTARI  : 385.175 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 41 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde 8 adet yeni ürün üretilmiştir.
 ■ Bayi ve ihracat yapılan ülke sayısı arttırılmıştır.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

• Tek Taraflı Düz Kenar Bantlama Makinesi
• Hassas Kalibre Zımpara Makinesi
• Hassas Cila Zımpara Makinesi
• Çift Taraflı Panel Freze ve Ebatlama Makinesi
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YERİNDE MEKANİK İŞLEME SİSTEM TEZGAHLARININ PROTOTİP 
İMALATI VE DESTEKLEYİCİ EKİPMANLARIN TEMİNİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, özellikle demir-çelik üretiminde kullanılan haddehaneler başta olmak üzere diğer sektörlerdeki 
üretim hatlarında yerinde mekanik işleme hizmeti verebilecek tezgahların prototip imalatının gerçekleştirilmesidir.  
Bununla birlikte son teknoloji CNC işleme merkezinin alınması ile üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve ürün 
çeşitliliğinin artırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında Dikey/Açılı ve Yatay Yüzer Seyyar Freze Tezgahı, Delik 
ve Delik Yüzeyine Dik Alın Yüzeylerinin İşleme Frezesi ve Mastar Kullanılarak Delik Delme ve Kılavuz Çekme 
Matkaplarının prototip imalatı gerçekleştirilmiştir. Projenin tamamlanması ile birlikte tezgahlar KARDEMİR’de 
faaliyet gösteren bir haddehanenin modernizasyonunda kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Proje 
kapsamında imalatı gerçekleştirilen bu tezgahlar sayesinde yurt dışından binlerce dolar verilerek gerçekleştirilen 
yerinde mekanik işleme hizmeti artık yurt içinde çok daha uygun bedellerle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, proje 
kapsamında alınan CNC işleme merkezi ile yine yurt dışından ithal edilen bir kısım üretim hatlarının yurt içinde 
üretilebilme kabiliyeti kazanılmıştır.

PROJE SAHİBİ  : TEKNOPLAN MÜHENDİSLİK OTOMASYON MAKİNE BİLİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 419.559 TL
DESTEK TUTARI  : 199.250 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 8 yeni işçi istihdam edilmiştir. 
 ■ 5 adet makine-ekipman temin edilmiştir. 
 ■ Proje ile birlikte firma 3 yeni ürün üretmeye başlamıştır. 
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AGREGA TESİSİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIM PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında kurulacak olan agrega tesisinin amacı;  üretimin etkileşim alanında bulunan ilgili sektörlere, 
ulusal ve uluslararası standartlara uygun malzemelerin üretilmesidir. Bununla birlikte; ilgili sektör standartlarına 
göre üretilen agregalar; beton santralleri, asfalt plentleri, çeşitli sanat yapıları, baraj ve su yapıları, zemin iyileştirme 
çalışmaları, kara-demir-deniz-hava yolları alt–üst yapıları, madencilik yatırımları, liman, mendirek, kıyı koruma 
ve tahkim çalışmaları vs. ile ilgilenen kuruluşlar tarafından tercihli olarak kullanılması hedeflenmiştir. Proje ile 
birlikte kapsamında alınan agrega tesisi ile kırma taştan yıkanmış agrega üretimine başlanmıştır. Bu sistem 
teknik olarak daha kolay uygulanabildiğinden imalatlardaki maliyetler azalmış ve daha kaliteli beton üretimine 
başlanmıştır. Üretimi yapılan yıkanmış agrega aynı zamanda firmanın beton santrallerinde de kullanılmaya 
başlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : EKŞİOĞLU MADENCİLİK OTOMOTİV-TAŞ OCAKCILIĞI. HAZ. BET. YAPI MLZ. İNŞ.  
     TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 1.084.800 TL
DESTEK TUTARI  : 361.563 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 4 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında alınan makine ve ekipmanlar 

• Agrega Tesisi Makina Ve Teçhizatları Komple 
 ■ Gerçekleştirilen proje ile daha önce bölgede üretilmeyen yıkanmış agrega üretimi yapılmaya 

başlanmıştır. Bölgede ilk defa yıkamalı sistemle beton üretimine başlanmıştır.
 ■ Bu yatırım projesi ile firma ihracat yapmaya başlamış, üretim kapasitesini arttırmış ve 

müşteri portföyünü geliştirmiştir.
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TÜRKİLİ YENİLENİYOR

PROJEMİZ:
Proje kapsamında Amasra’da 2001 yılından bu yana hizmet veren Türkili Otelin mevcut altyapısının yenilenmesi ile 
otelin görselliği ve hizmet kalitesi yükseltilmiştir. Yemek ve kahvaltı salonunun açık restorana çevrilmesiyle de 
hizmet çeşitlendirmesi sağlanarak işletmenin doluluk oranı, ciro, karlılık gibi göstergeleri iyileştirilmiştir. Proje 
kapsamında yapılan yenileme alımları sayesinde; otelin teknolojik altyapısı geliştirilmiş ve yenilenmiştir. Odalarda 
kullanılan malzemelerin de değiştirilmesi ile birlikte konaklama hizmeti alan müşteri sayısı, ortalama doluluk 
oranı ve konaklama gelirleri % 29 oranında artırılmıştır. Otelin yemek ve kahvaltı salonu açık restorana çevrilerek 
sağlanan hizmet çeşitlendirmesi sayesinde; farklı profillerde yeni müşteriler kazanılmış hizmet ve yeme içme 
gelirlerinin toplama oranı %15’e çıkmış ve personel sayısı artmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : TÜRKİLİ TURİZM İNŞ. İŞL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                            
YATIRIM MİKTARI : 145.395 TL
DESTEK TUTARI  : 72.698 TL

gelirlerinin toplama oranı %15’e çıkmış ve personel sayısı artmıştır. 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Projenin uygulanması ile birlikte konaklama tesisinin yatak kapasitesi %61 artmıştır.
 ■ Firmada 4 yeni personel istihdam edilmiştir.
 ■ 2 adet otel yazılım programı alınmıştır.
 ■ Müşteri sayısında %40 artış kaydedilmiştir.
 ■ Firma personelinin kişisel gelişimini arttırmaya yönelik eğitime 10 kişilik katılım sağlanmıştır.
 ■ Firma müşteri portföyü % 30 artmıştır.
 ■ 3.000 adet  tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller basılmıştır.
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ELEKTRONİK REHBERLİ KÜLTÜREL GEZİ SİSTEMİNİN
GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Safranbolu’da mini araç turları gerçekleştiren firma, proje kapsamında araç tur sistemini modernize etmiştir. 
Koltuk sayısının artması ile birlikte firmanın karı yükselmiştir.Ayrıca, Safranbolu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı 
turistlerin doğru bilgilendirilmesi ve araçların lisan seçeneklerinin artması ile daha geniş kitlelere hitap etme 
olanağı bulunmuştur.

PROJE SAHİBİ  : BATUTA TURİZM TİC. İNŞ. LTD.  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 138.391 TL
DESTEK TUTARI  : 66.427 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 1 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 6 adet elektronik rehberli ve farklı dillerde Safranbolu’nun tanıtımının 

yapılabildiği gezi araçları temin edilmiştir. Araçlar Safranbolu’da hizmet vermeye başlamıştır.
 ■ Daha önce benzinli araçlarla yapılmakta olan ve sadece Türkçe, İngilizce ve Japonca 

dillerinde yapılan tanıtım gezileri proje kapsamında temin edilen akülü ve elektrikli araçlarla 
sistemi yenileyerek ve lisan sayısı artırılarak yapılmaya başlanmış ve bu şekilde hem hizmet 
kalitesini arttırmış hem de hizmet verilecek kitlenin genişlemesine yol açmıştır.

 ■ Gerçekleşen bu hizmet kalitesi artışı ile bölgeyi geziye gelen turist sayısı artmış ve dolaylı 
olarak çarşı esnafının gelirlerinde de artış meydana gelmiştir.

 ■ Alınan akülü ve elektrikli gezi araçlarıyla daha önce benzinli araçlarla yapılan bu hizmetin 
maliyeti azalmış bu durum işletmecinin bu hizmeti daha geniş çaplı sunabilmesi için fırsat 
oluşturmuştur.
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ENDÜSTRİYEL TERZİ KARGİSAN’IN DÜNYA STANDARTLARINA
UYGUN ÜRETİM KABİLİYETİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı son teknoloji makinelerle Endüstriyel Terzi konseptinde gerçekleştirdiği butik seri üretim hızını, 
ürün kalitesini, verimliliğini artırmak ve Endüstriyel Terzi üretiminde dünya standartlarına ulaşmaktır. Hali hazırda 
bayan sektörü giyiminde rekabetçi özelliklere sahip olan firma, proje kapsamında alınan son teknoloji tekstil 
makineleri ve kesim sistemi sayesinde  erkek giyim sektöründe de rekabetçi bir konuma yükselmiştir. İngiltere’de 
bulunan ve müşterileri olan REISS, ALLSAINT ve İsveç’te bulunan H&M ve HUNKYDORI mağazalarına ek olarak 
İngiltere’de KAREN MILLEN ve Amerika’da ANTROPOLOGY mağazaları da firma portföyüne eklenmiştir. 

PROJE SAHİBİ  : KARGİSAN KARABÜK GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 594.450 TL
DESTEK TUTARI  : 295.104 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 20 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 34 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir. 
 ■ İhracat yapılan ülke sayısı üçe çıkmıştır. 
 ■ 2 adet eğitim alınmıştır. 
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ARPACIOĞLU OTEL VE RESTAURANT TESİSLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ 
VE REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

PROJEMİZ:
Tarihi Safranbolu çarşısında 11 yıldır faaliyet gösteren Arpacıoğlu Otel ve Restaurant, otopark olarak kullanılan 
bahçesinin bir kısmını proje ile beraber restaurant olarak yeniden düzenlemiştir. Böylece Safranbolu ilçe 
merkezinde ihtiyaç duyulan, farklı damak tatlarına hitap edebilecek modern bir tesis ortaya çıkmıştır.  Bu sayede, 
Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler bir taraftan otelde konaklarken, diğer taraftan  tarihi atmosferin 
tadını çıkartacaklardır. 

PROJE SAHİBİ  : ÜNAL TİCARET ARPACIOĞLU HOTEL VE RESTAURANT
UYGULAMA YERİ  : SAFRANBOLU / KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 211.578 TL
DESTEK TUTARI  : 105.387 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 3 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Tesisin konaklama doluluk oranı %20 artmıştır.
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BÖLGEMİZDE İLK OLACAK NİTELİKTE LEVHA KESME MAKİNESİYLE 
REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

PROJEMİZ:
Projenin amacı, temin edilen yüksek teknolojik niteliklere sahip CNC plazma kesim makinesi ile birlikte geniş 
ve uzun levha saclarını tek parça halinde işleyerek piyasanın ihtiyacı olan çok çeşitli ürünleri üretme imkânına 
kavuşmaktır. Proje kapsamında, 12 m uzunluğunda, 100 mm yassı çeliği işleyecek özellikte makinenin alınmasıyla 
birlikte toplam üretim kapasitesi yılda yaklaşık 1.000 ton yükselmiştir. İlçemizde bulunan Türkiye’nin en büyük 
çelik üreticisi olan ERDEMİR tarafından üretilen çelik sac, proje kapsamında alınan CNC Plazma kesim tezgahı 
sayesinde katma değeri daha yüksek ürünlere dönüştürülebilmiştir. Ayrıca yine proje kapsamında alınan tavan 
vinci sayesinde üretim süreçlerinde ciddi kolaylıklar sağlanmış, daha verimli çalışılabilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : KUYUMCUOĞLU METAL İMALAT TİCARET - RÜSTEM KUYUMCUOĞLU   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 222.140 TL
DESTEK TUTARI  : 110.900 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 3 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 2 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir. 
 ■ Proje ile birlikte 1 yeni ürün üretilmeye başlanmıştır.
 ■ Üretim kapasitesinde 1.000 ton/yıl miktarında bir artış meydana gelmiştir. 

49



OTOMASYONA GEÇİŞ İLE KAPASİTE VE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMA

PROJEMİZ:
 Projenin amacı; demir-çelik sektöründe uzun boyutlarda ürün üreten işletmenin, otomasyona geçişi sağlanarak 
kapasite ve rekabet gücünün arttırılmasıdır.  Projeye başlanılmadan önce demir-çelik sektöründe yaşanan yoğun 
rekabet koşulları Karabük ilindeki diğer haddehaneler gibi bu firmayı da etkilemeye başlamıştı. İstenilen düzeyde ve 
yeterlilikte çalışan bir otomasyon sisteminin firmada olmaması, firmanın üretim kapasitesini düşürmüş ve rekabet 
şansını azaltmıştır. Yapılan bu proje sayesinde yenilenen motor, pano ve şanzıman grubu ile tam otomasyona 
geçilmiş, firma üretim kapasitesi artmış ve daha rekabet edebilir üretim şartları sağlanmıştır

PROJE SAHİBİ  : IŞIK ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 436.305 TL
DESTEK TUTARI  : 217.923 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 3 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 6 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
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BETON SANTRALİ İLE ESKİPAZAR’DA SAĞLAM ADIMLAR

PROJEMİZ:
Firma proje ile birlikte; inşaat, tarım ve enerji sektöründe faaliyet göstermekte olup, proje kapsamında hazır beton 
üretmeye başlayarak ürün yelpazesini genişletmeyi, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artırarak pazar payını 
genişletmeyi hedeflemiştir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan yeni yatırım sayesindeteknolojik ve kurumsal 
altyapı güçlenmiştir.

PROJE SAHİBİ  : İSMET ALICI - ALICI TİCARET  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 509.195 TL
DESTEK TUTARI  : 287. 425 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 5 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Beton santrali için gerekli olan 75 adet makine ve ekipman alınmış ve montajı yapılmıştır.
 ■ Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında broşür, kitapçık, katalog ve CD basılarak 

dağıtılmıştır. 
 ■ 13 kişiden oluşan proje ekibinin İş ve İşçi Sağlığı ve Çevreye Duyarlı Üretim Standardı 

konularında eğitim almaları sağlanmıştır. 
 ■ Yeni makinelerin nasıl kullanılacağı, bakım-onarım ve iş güvenliği konularında çalışanlara 

gerekli eğitim verilmiştir. 
 ■ 50 kişinin katılım gerçekleştirdiği proje tanıtım toplantısı ile proje ofisi ve santral tanıtılmıştır. 
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TÜRKİYE’DE İLK 8” DİKİŞLİ
BORU VE PROFİL MAKİNESİ İMALAT PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı Türkiye’nin ilk 8” çelik boru ve profil üretim hattını yapabilme kabiliyetinin kazanılmasıdır. Proje 
kapsamında alınan yüksek kabiliyetli CNC tezgahlar ve yazılımlar sayesinde bu kabiliyet kazanılmış, şu anda 
üretilmekte olan ülkemizin ilk 8” Çelik Boru ve Profil Üretim Hatları Dünya’nın çeşitli ülkelerine ihraç edilmeye 
başlanmıştır. Aynı zamanda proje kapsamında edinilen tecrübe ve donanımlarla AR-GE ekibi kurulmuş ve yine 
ülkemizin ilk 16” Çelik Boru ve Profil Hattının geliştirilme çalışmalarına başlanmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : BİRLİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 809.225 TL
DESTEK TUTARI  : 397.380  TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 3 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 2 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
 ■ 1 adet yeni ürün üretilmeye başlanmıştır.
 ■ 4 adet eğitim alınmıştır. 
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EREĞLİ’NİN ÜRETEN VE BÜYÜYEN YÜZÜ ERDOĞAN METAL

PROJEMİZ:
Proje ile firma sıcak dilme hattı satın alarak daha önceden fason olarak yaptırdığı bazı üretimleri kendi bünyesinde 
yapmayı başarmıştır. Böylece üretim maliyetlerini %25 oranında azaltıp üretim kapasitesini de %100 oranında 
arttırmıştır.  Artan kapasiteye bağlı olarak ortaya çıkan personel ihtiyacını gidermek için 6 yeni personel istihdam 
edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : ERDOĞAN METAL İNŞ. DENİZCİLİK, HİZMET OTO. SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 1.111.111 TL
DESTEK TUTARI  : 400.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 6 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Üretim kapasitesi %100 oranında artmıştır.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

• Sıcak Dilme Hattı
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SAĞLIKLI, KALİTELİ VE YÜKSEK KAPASİTELİ SÜT İŞLEME TESİSİNİN 
KURULUMU PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı makine ve depo alımıyla hammadde depolama kapasitesi, üretim kapasitesi ve ürün çeşidinin 
arttırılmasıdır. Proje ile alınan makine ve ekipmanlarla mozerella üretim hattı kurulmuştur. Firma hali hazırda süt 
ve süt ürünleri üretimi yapmaktayken Ajansımızdan aldığı destekle bir üretim hattı daha kurmuş ve yaklaşık 30 
kişilik ek istihdam sağlamıştır. Proje kapsamında alınan ve bölgede çeşitli noktalara yerleştirilen 7 adet süt tankı 
sayesinde bölge insanı süt üretimini bir gelir kapısı olarak algılamaya başlamış ve göçün önlenmesinde bu durum 
kısmı olarak fayda sağlamıştır. Firma ile daha sonra yapılan görüşmelerde yapılan yatırımla hedeflenen istihdamın 
çok üzerine çıkılarak hem fabrika sahasını genişletmeye karar verilmiştir. Ayrıca yeni alınan mozerella peyniri 
üretim hattında ve bu hatta süt temin etmek amacıyla Bartın ilinin 7 farklı noktasına kurulan süt tanklarından 
alınacak sütlerin fabrikaya taşınması için alınan araçlarda çalışmak üzere çok sayıda çalışan istihdam edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : TÜRKOVA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                            
YATIRIM MİKTARI : 1.000.000 TL
DESTEK TUTARI  : 400.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 30 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 12 adet makine ve ekipman temin edilmiştir.
 ■ Bartın ilinde ilk defa Mozerella peyniri üretimine başlanmıştır..
 ■ Proje sonunda firmanın günlük süt işleme kapasitesi 40 tondan 100 tona çıkartılmıştır.
 ■ Firmanın üretim kapasitesi proje ile % 100 oranında artmış ve proje ile firma günlük süt 

işleme kapasitesini 100 tondan 200 tona çıkartmıştır.  
 ■ Gerek proje kapsamında üretilen yeni ürünlerin gerekse mevcut ürünlerin pazarlamasında 

kullanılmak amacıyla renkli ürün kataloğu bastırılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ve ekipmanlarla firmanın ürün çeşitliliği 4 üründen 10 ürüne çıkartılmıştır. 

Bu çeşitlilik yeni üretilen ana ürün mozerella olmak üzere alınan vakum ve paketleme 
makineleri ile sağlanmıştır.
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BUKET MOBİLYA KAPASİTE ARTTIRIMI VE YENİ PAZAR HEDEFLERİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, özellikle tasarım ve ürün çeşitliliği konusunda ciddi rekabetin yaşandığı mobilya sektöründe 
rekabetçi bir oyuncu olabilmek, artan kapasite ve üretim kabiliyetleri ile ürün çeşitliliğini arttırabilmektir. Proje 
kapsamında alınan son teknoloji ve Almanya menşeili ahşap işleme makineleri sayesinde bu amaca ulaşılmıştır. 
Proje başlarken firma, Zonguldak ilinin Kozlu ilçesinde orta büyüklükte bir alanda üretim yaparken şu anda hem 
mevcut üretim tesisleri korumuş hem de Çaycuma OSB’de yeni bir üretim tesisi kurarak ciddi bir rekabet gücü 
yakalamıştır. ARTEBELLO markasını kullanan işletme, yine proje kapsamında yaptırılan broşürler ve yenilenen 
web sitesi ile marka bilinirliğini de arttırmıştır. Proje öncesinde ihracata yeni başlayan işletme, proje ile kazanmış 
olduğu kabiliyetle daha fazla ihracat yapmaya başlamıştır.

PROJE SAHİBİ  : BUKET MOBİLYA - HANİFE TOPRAKLI   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 715.522 TL
DESTEK TUTARI  : 344.610 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 23 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 5 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
 ■ Proje ile firmaya kazandırılan yeni ürün sayısı 5’tir. 
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İLERİ TEKNOLOJİ TRAPEZ SAC ÜRETİMİYLE REKABET GÜCÜMÜZÜN 
ARTTIRILMASI VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLANMASI  

PROJEMİZ:
Proje kapsamında ürün gamını genişletmek isteyen firma, bölgemiz ve ülkemiz için katma değeri yüksek ürünler 
üretmek, rekabet gücünü artırmak amacıyla son teknolojik özelliklere sahip olan bir “Trapez Hattı (Roll Form Hattı 
- Profil Şekillendirme Hattı)” satın almıştır. Böylece bölgemizde ve ülkemizde kısıtlı imalatı olan trapez sac imal 
etmeye başlamıştır. Firma bu yatırımı ile bölgede öncü olmuş ve cirosunu arttırmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : EREĞLİ ÜNALLAR METAL NAK. İNŞ. MÜT. DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 492.340 TL
DESTEK TUTARI  : 246.170 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 10 yeni personel istihdamı gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde 1 adet yeni ürün üretilmiştir.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar şunlardır:

• Trapez Hattı,
• 16 Tonluk Vinç, 
• 25 Tonluk Vinç
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SELEN MARKASIYLA AMASRA’NIN MEYVELERİ KUTULARA, DOĞAL 
KAYNAK SUYU BARDAKLARA DOLUYOR PROJESİ

PROJEMİZ:
Projede hedeflenen amaç ürün yelpazesini genişleterek bardak su ve meyve suyunu ürün portföyüne eklemek, 
üretim kapasitesini ve ürün çeşidini arttırarak rekabet kabiliyetini geliştirmektir.

PROJE SAHİBİ  : ABAYLAR GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 640.282 TL
DESTEK TUTARI  : 320.141 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 5 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 3 adet makine ve ekipman alınmıştır.
 ■ Gerçekleştirilen proje ile firma daha önce bölgede üretilmeyen pet bardak su imalatı ve 

konsantre meyve suyu imalatı olmak üzere 2 adet yeni ürünün ilk defa bölgede üretilmesini 
sağlamıştır. 

 ■ Proje sonunda firmanın pazarlama ile ilgili faaliyetlerine bütçede ayrılan pay % 10’dan % 25’e 
çıkmıştır.

 ■ Projenin uygulamaya başlanmasıyla üretim kapasitesi  %65’ten % 95’e çıkmıştır.
 ■ Proje kapsamında KOBİ, daha önce ulaşamadığı 3000 yeni müşteriye ulaşmıştır.
 ■ Firma proje sonunda üretimine başladığı 2 adet yeni ürünün tanıtımında kullanmak üzere; 

3.000 adet tanıtıcı broşür, poster ve  ilan bastırarak dağıtımını gerçekleştirmiş ayrıca yerel 
radyo ve TV kanallarında da ürün reklamlarına başlamıştır.
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KAPASİTE ARTIRIMI PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, çelik konstrüksiyon sektöründe çalışan işletmenin çelik sac işleme kabiliyetini arttırmak sureti 
ile kapasitesinin arttırılmasıdır. Proje kapsamında alınan ve Batı Karadeniz Bölgesinin en donanımlı CNC Plazma 
Kesim Hattı, Abkant Pres ve Giyotin Makas sayesinde, çelik konstrüksiyon piyasasında rekabet gücü yüksek 
önemli bir oyuncu seviyesine gelinmiştir. Proje sonrasında kazanılan donanım sayesinde bölgemizin en önemli 
demir-çelik tesislerinden bir tanesi firma tarafından inşa edilmiştir. Ayrıca, proje sonrası kazanılan deneyim ile 
BAKKA 2013 yılı mali destek programında tekrar sözleşme imzalanmıştır. İşletmenin gelişim süreci yoğun bir 
şekilde devam etmektedir.

PROJE SAHİBİ  : YİMSAN YAKIN İNŞAAT MAKİNE MÜH. VE ÇELİK KALIP SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                            
YATIRIM MİKTARI : 292.355 TL
DESTEK TUTARI  : 145.145,00 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 3 personel istihdam edilmiştir.
 ■ 4 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir.
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YÜZEY SERTLEŞTİRME TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM

PROJEMİZ:
Projenin amacı, bölgemizde ilk defa uygulanacak olan HVOF tekniği ile yüzey sertleştirme teknolojisinin işletmeye 
kazandırılmasıdır. Proje kapsamında temin edilen tezgah ve sistemler sayesinde başta Karabük’te çalışan 
haddehaneler olmak üzere ERDEMİR ve KARDEMİR gibi büyük firmalara çelik merdane yüzeyi sertleştirme hizmeti 
verilmeye başlanmıştır. HVOF tekniği ile yüzeyi sertleştirilen çelik merdanelerin kullanım ömrü uzamış, bu sayede 
bölgemizin demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz ciddi rekabet avantajları yakalamıştır. Ayrıca, 
yüzey sertleştirme işlemi için bölge dışından alınan hizmet işletme tarafından sağlanarak bölge kalkınmasına 
önemli katkılar sağlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : KARABÜK ELEKTROMEKANİK SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                           
YATIRIM MİKTARI : 759.133 TL
DESTEK TUTARI  : 374.904,51 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 5 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 4 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
 ■ Proje ile firmaya 1 adet yeni ürün kazandırılmıştır. 
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 MOBİLYA ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI PROJESİ  

PROJEMİZ:
Firma, proje ile alınan CNC özellikli mobilya makine sayesinde yeni ürünler üretmiş ve üretim kapasitesini %100 
oranında arttırmayı başarmıştır. İşletmenin bayi sayısı ve pazar payı da %50 oranında artmıştır.  Artan kapasiteye 
bağlı olarak ortaya çıkan personel ihtiyacını gidermek için 5 yeni personel istihdam edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : BURAK VE MURAT MOBİLYA DAY. TÜK. MALLARI İNŞ. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                           
YATIRIM MİKTARI : 217.500 TL
DESTEK TUTARI  : 108.750 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 5 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir. 
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde 5 adet yeni ürün üretilmiştir.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

• CNC Mobilya Makinesi
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BOYAMA ÜNİTESİ KURARAK ÜRETİM KAPASİTESİ VE KALİTELİ 
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTTIRMA VE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM 
GERÇEKLEŞTİRME PROJESİ  

PROJEMİZ:
Proje kapsamında alınan makine ve tertibatlar ile firma daha önceden talep edilen kalitede üretemediği boyalı 
malzeme ürünlerinin üretimine başlamış, müşterilerinin istekleri doğrultusunda ürünlerini çeşitlendirmiş ve 14 
adet yeni ürün üretebilmiştir. Kapasitesini %50 oranında artıran firma, pazar payını %30 oranında artırmış ve 3 yeni 
ülkeye ihracat yapmayı başarmıştır.

PROJE SAHİBİ  : DEN-KO MOBİLYA İMALAT İNŞAAT YAPI MALZ. SAN. VE  TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                           
YATIRIM MİKTARI : 157.036 TL
DESTEK TUTARI  : 78.518 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 13 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde 14 adet yeni ürün üretilmiştir.
 ■ Proje kapsamında firma ISO 14001 Belgesi almıştır.
 ■ 3 ülkeye ihracat yapılmıştır.
 ■ Kapasite %50 oranında artmıştır.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

• Otomatik Boyama Makinesi
• Dinlenme Odası Tertibatı
• Kurutma Odası Tertibatı
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AYAKKABI FABRİKAMIZDA KAPASİTE VE İSTİHDAM
ARTIRIMI PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı alınacak yeni makinelerle işletmenin kapasitesinin arttırılması, istikrarlı gelişimin sürdürülmesi 
ve istihdam artırılması olup mevcut olan ayakkabı üretim hatlarına yeni bir üretim hattının eklenmesi 
hedeflenmektedir. Proje ile hem ayakkabı üretim kapasitesinin artırılması hem de bu şekilde bölgede önem arz 
eden işsizlik probleminin çözümüne katkı sağlanması yine proje hedeflerinden birisidir. Proje ile üretim sırasında 
ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması amacıyla tüm çalışanlara bu 
konuda kapsamlı eğitimler verilmesi planlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : AKASYA AYAK. SAN. VE DIŞ  TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                          
YATIRIM MİKTARI : 459.426 TL
DESTEK TUTARI  : 206.420 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 15 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 32 adet makine ve ekipman alımı gerçekleştirilmiştir. 
 ■ Firma gerçekleştirilen proje ile 2 adet olan ayakkabı üretim hattını 3 adede çıkartmıştır. Bu 

şekilde ilk aşamada yıllık 155.000 çift olan ayakkabı üretim kapasitesini yıllık 178.200 çift 
aded çıkartmıştır.

 ■ Proje ile firma 30 adet yeni makine ekipman alarak mevcut ekipman sayısını 90 adede 
çıkartmıştır.

 ■ Firmanın üretim kapasitesi proje ile % 15 oranında artmıştır.
 ■ Gerek proje kapsamında üretilen yeni ürünlerin gerekse mevcut ürünlerin pazarlamasında 

kullanılmak amacıyla 1500 adet 12 sayfalık broşür bastırılarak bayilere dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çeşitli promosyon ve tanıtım malzemeleri de proje kapsamında 
hazırlatılarak tanıtım ve reklam amacıyla dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

 ■ Proje kapsamında alınan yeni personel ve mevcut personellere kalite kontrol eğitimleri, iş 
sağlığı ve iş güvenliği eğitimi ve satın alma ve tedarikçi değerlendirme eğitimleri verilmiş 
olup eğitimlere katılan tüm çalışanlara sertifikaları teslim edilmiştir.
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İSTİHDAMI VE İHRACATI ARTIRMAYA YÖNELİK KRİSTAL CAM 
MOZAİK ÜRETİM TESİSİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, özellikle Çin-Hong Kong’tan ithal edilen Kristal Cam Mozaik ürünlerinin yurt içinde üretilebilmesidir. 
Proje kapsamında temin edilen Büyük Cam Kesme Makinesi, Cam Kırma Makinesi, Cam Mozaik Fırını vb. makineler 
sayesinde bu amaca ulaşılmış, yurt dışından ithal edilen ürünler firma bünyesinde üretilmeye başlamıştır. Ayrıca 
ülkemizin en büyük yapı marketlerinden olan TEKZEN’de işletmenin yeni üretmiş olduğu ürünler sergilenmeye 
başlamış, yurt içindeki Pazar payında ciddi artışlar yaşanmıştır. Firma markası olan SCM ve SAFRANCLASS 
markalarının değerinin artmasında uygulamış olunan bu projenin çok önemli katkıları olmuştur.

PROJE SAHİBİ  : SAFRANBOLU CAM MOZAİK SAN. VE TİC. A.Ş..  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 292.877 TL
DESTEK TUTARI  : 140.327 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 18 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 6 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
 ■ Proje ile firmaya 75 adet yeni ürün kazandırılmıştır. 
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POMZA AGREGALI SRTAFOR ARA MALZEMELİ SANDVİÇ TUĞLA 
(POMSTRA) ÜRETİMİ PROJESİ 

PROJEMİZ:
Projenin amacı, ısı yalıtımlı tuğla üretiminde kapasite artırımına giderek firmanın gelirlerini artırmak, aynı zamanda 
bölgenin gelişimine ve bölgedeki istihdam edilen kişi sayısına katkı sağlamaktır. Projenin hayata geçirilmesi ile 
piyasadaki ısı yalıtımlı tuğlaya olan yoğun talep karşılanmaya çalışılmış bununla birlikte firmanın müşteri sayısı ve 
pazar payında artış hedeflenmiştir. Isı yalıtımlı tuğla ürünü teknik ismiyle Strafor ara malzemeli pomza (POMSTRA) 
olarak bilinmekte olup yüksek ısı yalıtımına sahip hafif yapı blok ürünü olarak kabul edilmektedir. Üretim 
kapasitesinde ve üretim ünitesindeki istihdam sayısında %100’lük bir artış gerçekleşmiştir. Ürünü pazarlayan bayi 
sayısında %50’lik bir artış gerçekleşmiş olup bu bayiler Batı Karadeniz dışındaki bölgelerde yer aldığı için projenin 
yerelde yarattığı avantajlar ülke geneline yayılma imkânı bulmuştur

PROJE SAHİBİ  : YAZLAR BETON VE PETROL ÜRÜ. TİC. A.Ş.  
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                          
YATIRIM MİKTARI : 800.000 TL
DESTEK TUTARI  : 400.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 19 yeni personel istihdamı gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 12 adet makine ve ekipman alınmıştır. 
 ■ Proje kapsamında bims taşı ve strafor bileşimi kullanılarak ısı yalıtımlı hafif tuğla üretimi 

gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan yeni makinalar ile gerçekleşen kapasite artışı sonucunda POMSTRA ürününü 

pazarlayan bayi sayısı yaklaşık % 50 artışla 35’den 50’ye çıkmıştır. 
 ■ POMSTRA ürününde 900 adet/saat olan mevcut üretim kapasitesinin 1900 adet/saate çıkmış 

ve gerçekleşen kapasite artışı üretimin devamlılığını sağlamıştır.
 ■ POMSTRA üretim ünitesinde mevcut 8 kişi çalışıyor iken bu rakam 11’e çıkmış olup bölgedeki 

sosyo-ekonomik gelişmeye katkı sağlanmıştır.
 ■ Projeden sonraki 1 yıl içerisinde ciro %30 artarken, kar % 33 yükselmiştir.     
 ■ Projeyle oluşturulan araştırma laboratuvarı sayesinde ürün kalitesi özellikle ısı yalıtımı, 

ağırlık ve dayanıklılık açısından en iyi dereceye ulaşmıştır.
 ■ Bu projeyle, tanıtım ağının genişletilerek katalog ve tanıtım broşürleri tüm inşaat malzemesi 

satan bayilere gönderilmiştir. POMSTRA’nın ulusal çerçevede tanınması için 2000 adet broşür 
ve yerel gazete ilanlarını kapsayacak şekilde görünürlüğü sağlanmıştır.
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SAFRANBOLU’DA YENİ OTEL KONSEPTİ

PROJEMİZ:
Alınan mali ve teknik destekle hedeflenen, firmanın rekabet edilebilirliğini çevreye duyarlı olarak geliştirmek, 
bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya ve istihdama katkıda bulunmaktır.  Yapılan bu yatırım ile turizm sektöründeki 
çeşitliliğin artırılması amaçlanmıştır. Hizmet kalitesindeki yükselişe paralel olarak tesis kalitesinin arttırılması 
da projenin temel amaçlarından biri olmuştur. Hizmet ve tesis kalitesindeki artışla birlikte ilçeye gelen turist 
sayısının artırmaya ve gelen turistlerin günübirlik ziyaret yerine birkaç güne yayılan konaklamaya yönelik yatırım 
yapılmıştır. Bu yatırımlar yapılırken çevrenin dengeli korunmasına hassasiyet gösterilmiş, bu sürecin çevreye 
duyarlı hale getirilmesine yönelik önlemler alınmıştır.

PROJE SAHİBİ  : SAFRAN KONAK SEYAHAT OTELCİLİK TURİZM VE İNŞ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 377.748 TL
DESTEK TUTARI  : 188.874 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 4 yeni işçi istihdam edilmiş, eğitim almaları sağlanarak işgücü nitelikleri 

ve verimlilik arttırılmıştır.
 ■ Proje ile işletme, misafirlerin konaklama- yemek vb. beklenti ve ihtiyaçlarının tamamına 

aynı anda cevap verebilecek kapasiteye ulaşmış; ilçe ve ülke turizmine kazandırılarak 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmuştur.

 ■ Oteldeki yatak kapasitesi ve otelin doluluk oranı %35 artmıştır. 
 ■ İlçeye gelen ziyaretçiler için nezih ve kaliteli tesis sayısına bir alternatif daha sunulmuş, 

katma değeri yüksek ilçe ve ülke turizmine yönelik katkı sağlanmıştır. 
 ■ Otelde restorasyonu ve tefrişi yapılan tescilli 2 tarihi yapı (büyük ve küçük konak) ilçeye 

çekilen turist sayısında artışa katkıda bulunmuştur. 
 ■ İlçe merkezinde bulunan yıkık, dökük bir görünüme sahip konağın ve bahçesinde bulunan 

dükkânların tarihi kentin dokusuna uygun restorasyonu ve tefrişi yapılarak ilçedeki tarihi 
dokuya uygun beş adet dükkân faaliyete geçmiştir.

 ■ Çocuk parkı, meyve bahçesi, spor alanları gibi yapılan düzenlemelerle ilçedeki butik otel 
anlayışına farklı bir boyut kazandırılmıştır.

 ■ İşletmeye ait web sitesi yenilenmiştir.
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ÇELİĞE ATILAN İMZA

PROJEMİZ:
Projenin amacı, alt yapı çalışmaları tamamlanan KDZ. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışma sahasını 
teknolojik donanıma sahip iş makineleri ile destekleyerek üretim kalitesini ve imalat hızını eşit oranda artırarak 
üretim kapasitesini arttırmaktır. Proje kapsamında alınan vinç, pres, kaynak ağzı açma makinesi ve şerit testere 
gibi makinelerle üretim kapasitesi arttırılmış, alınan donanımlarla işletme koşulları iyileştirilmiştir. 

PROJE SAHİBİ  : TATSAN ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALAT VE MONTAJ  SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 161.406 TL
DESTEK TUTARI  : 80.565 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 2 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 6 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
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YENİLİKÇİ MOBİLYA ÜRETİMİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, bölgemizde ilk defa yapılacak ahşap kapı imalatı için altyapının oluşturulmasıdır. Proje 
kapsamında 8 adet makine alınarak bölgemizde ilk defa ahşap kapı üretimine başlanmıştır. Proje kapsamında 
alınan makinelerle ilgili ildeki meslek liselerinin ilgili bölümünde okuyan öğrencilere tanıtımlar yapılmış, son 
teknoloji üretim yöntemleri ile ilgili bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : NUR ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA İMALATI-MUSTAFA KAHVECİ    
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 547.150 TL
DESTEK TUTARI  : 252.447 TL

84



PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 6 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 8 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir
 ■ Proje ile firmaya 3 adet yeni ürün kazandırılmıştır. 
 ■ 1 adet eğitim alınmıştır.

85



VERİMLİLİK KALİTE VE KURUMSALLAŞMA VE YENİ ÜRÜN PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje sayesinde yapacağı yeni yatırımlar ile piyasada rekabet gücünün, üretim kapasitesinin ve ürün miktarının 
artırılmasını hedefleyen CİBO Mobilya, bu kapsamda 6 adet makine ekipman temin etmiştir. Ayrıca Kalite Yönetim 
Sistemi kurarak TR81 bölgesinde yüksek teknolojiye ve kapasiteye sahip bir yatak/baza üretimini gerçekleştirmeye 
başlamıştır. Yeni alınan yatak üretim makineleri sayesinde mevcut durumda yapamadıkları yatak üretimini 
gerçekleştirerek yeni ürün ortaya koymuş, bu sayede firma, ürün çeşitliği ve kalitesini arttırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : CİBO MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 306.970 TL
DESTEK TUTARI  : 153.485 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 2003 adet  tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller  basılmış ve dağıtılmıştır.  
 ■ Firmanın üretim kapasitesi  % 100 artmıştır. 
 ■ Proje ile birlikte 4 kişi sürekli olarak istihdam edilmiştir. 
 ■ Firma müşteri portföyü % 20 artmıştır.
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MAKİNE EKİPMAN MODERNİZASYONU İLE ÜRETİM KAPASİTESİNİN 
VE ÜRÜN KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Projenin amacı, işletme tarafından üretimi yapılan ahşap mobilya ürünleri (konutlar için mutfak dolabı, vestiyer, 
genç odası, yatak odası, ahşap kapı imalatı ile işyerleri için tezgâh, banko ve PVC kapı pencere) üretiminde 
kullanılan makine ekipman modernizasyonu ile üretim kapasitesinin ve ürün kalitesinin artırılması sonucunda 
sektördeki rekabet gücünün artırılmasıdır. Proje kapsamında alınan makine ekipmanlarla bu hedefe ulaşma 
yolunda çok önemli adımlar atılmıştır. Zonguldak ili Alaplı ilçesinde yer alan küçük sanayi sitesinde üretimlerini 
yapan işletme bu süreçte KDZ. Ereğli ilçesinde de bir şube açmış ve sektördeki pazar payını arttırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ULUDAĞ MOBİLYA DEKORASYON PVC DOĞRAMA VE ISICAM SANAYİ   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 132.790 TL
DESTEK TUTARI  : 45.131 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında; 6 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 4 adet yeni makine-ekipman temin edilmiştir.
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BİYODİZEL ÜRETİM TESİSİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje ile  “Bir Biyodizel Tesisi Kurmak” ve “Yurtiçinden Hammadde Temin Edilerek Üretim Yapmak” amaçlanmaktadır. 

PROJE SAHİBİ  : BALABAN TEKSTİL, MAKİNE, NAKLİYE, KİMYA GIDA, İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 377.151 TL
DESTEK TUTARI  : 188.575 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 9 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 19 adet makine ve ekipman alımı yapılmıştır. 
 ■ Proje kapsamında Biyodizel Üretim Tesisi Kurulumu gerçekleşmiştir. Proje ile firma atık 

yağlar kullanarak bölgede ilk defa biyodizel üretimini gerçekleştirmiş ve yenilenebilir enerji 
üretimine katkı sağlamıştır.

 ■ Biyodizel üretimi sırasında oluşan yan ürünlerin tesise artı faydaları olmuştur.(Gliserin 
ve gelecekte işlenecek kanalo bitkisinin küspesi ortaya çıkan yan faydalar olarak 
değerlendirilmektedir.)

 ■ Ayrıca proje kapsamında ilk aşamada biyodizel üretimi için toplanan atık yağların 
kanalizasyonları tıkaması engellenmiş, böylece çevre kirliliğinin önlenmesine katkı 
sağlanmıştır. Proje kapsamında atık yağların toplanması amacıyla atık yağ bidonları ücretsiz 
dağıtılmıştır.

 ■ İstihdam edilen yeni personeller üretim ve yönetimde yer almıştır. Kimya Mühendisi istihdamı 
ve kurulan kimya laboratuvarının ürün çeşitliliğini arttırıcı etkileri olmuştur. Biyodizel üretimi 
sırasında ciddi miktarda açığa çıkan gliserinin işlenmesi başka bir proje konusu olabilir 
niteliktedir. İstihdamda yer alan personele çevre bilinci oluşturulmuş gerekli eğitimler 
verilmiştir.

 ■ Proje kapsamında web sitesi modernizasyonu, çevre konusu işleyen bilgilendirici afişler 
yaptırılmıştır.
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ISIL İŞLEM TESİSİ YATIRIMI İLE BÖLGE SANAYİNİN
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

PROJEMİZ:
 Proje kapsamında, ısıl işlem ve kumlama sürecinde kullanılmak üzere yapılacak makine ekipman alımı ile üretim 
kapasitesinin arttırılması ve dışa bağımlılığın azalması hedeflenmektedir. Yapılan yatırım bölgede ilk ısıl işlem tesisi 
yatırımı olacak olup bölge içinden ve dışından birçok sanayicinin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

PROJE SAHİBİ  : KMS ENDÜSTRİ MAKİNE METAL TEK. GIDA TURİZM TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 791.080 TL
DESTEK TUTARI  : 395.540 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında artan iş hacmine ve ürün çeşitliliğine bağlı olarak 24 yeni personel 

istihdam edilmiştir. Bu pozisyonlar sürekli olacaktır. Yeni istihdam edilecek personele ilgili 
olduğu bölüme ilişkin makine eğitimleri firma tarafından verilmiştir. 

 ■ Proje kapsamında; 7 adet makine ekipman temin edilmiştir.
 ■ Gerçekleştirilen proje ile firmanın ürün çeşitliliği % 10 artmıştır.
 ■ Proje sonunda firmanın üretim kapasitesi % 40 ve kullandığı hammadde miktarı ise % 20 

oranında artmıştır.
 ■ Firmanın üretimde çıkan fire oranı proje kapsamında alınan ekipmanlar ile   % 10’dan % 5’e 

düşürülmüştür.
 ■ Gerek proje kapsamında üretilen yeni ürünlerin gerekse mevcut ürünlerin pazarlamasında 

kullanılmak amacıyla 1012 adet tanıtım materyali bastırılmıştır.
 ■ Alınan makine ve ekipmanlarla firmanın 39 adet olan mevcut ekipman sayısı 46 adede 

çıkmıştır.

93





2011 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN BAŞARILI PROJELER 



BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

YILMAZ İNŞAAT OTO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Hazır Beton İmalat Kapasitesinin 
Artırılmasıyla Yapı Sektörüne Katkı KARABÜK  751.891 TL  375.946 TL    

ÇANAKCILAR MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Yeni Model Armatür Üretimi İle Yenilikçiliğe 
Ve İstihdama Katkı  Projesi ZONGULDAK  652.768 TL   326.384 TL 

YEPSA YELKENCİLER SAN. TİC. LTD .ŞTİ.
Ar-Ge Çalışmaları İle Geliştirilen Plastik 
İnşaat Kalıbının Seri İmalatı Ve Üretimde 
Otomasyon Sistemine Geçiş

BARTIN  814.830  TL   395.193 TL    

AYGÜN NAKLİYE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Aygün Et; Güvenle Tüket!. ZONGULDAK  312.160 TL     156.080 TL    

DÖNMEZ ORMAN SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Orman Ürünleri Sektöründe Kapasite 
Artırımı Ve Katma Değer Yaratma BARTIN  825.560 TL   396.269 TL  

MEHVEŞ HANIM KONAĞI
Mehveş Hanım Konağı Fiziksel Nitelik 
Hizmet Kalitesi Ve Kapasite Geliştirme 
Projesi

KARABÜK  216.065 TL    108.032 TL   

ANKARA MOBİLYA Mobilya Üretiminde Seri Üretime Geçiş BARTIN  275.739 TL   137.870 TL   

ÇEMSAN DEMİR VE TİC.LTD.ŞTİ Yeni Teknoloji Transferiyle Üretim 
Süreçlerinde Revizyon Projesi ZONGULDAK  810.300 TL    398.770 TL 

CENGİZ ÜNAL - ÜNAL MÜHENDİSLİK
Tarihi Yapı Restorasyon Kapasitesinin 
Artırılması Ve Özgün Tasarımların 
Geliştirilmesi

KARABÜK  274.655 TL    137.328 TL   

2011 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Kapsamında Gerçekleşen Başarılı Projeler 
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

ULUPINAR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Düşen Maliyetler Ve Ortaya Çıkan Kaliteli 
Ürünler İle Rekabet Edilebilirliğin Artışı BARTIN  536.958 TL  268.479 TL    

AKPÜRÇEK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Pvc Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi İle 
Rekabet Düzeyinin Artırılması BARTIN  810.849 TL  397.316 TL 

NAĞME FOTOĞRAFCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Panoromik Album İmalat Atölyesi Projesi ZONGULDAK  169.207 TL  84.604 TL    

ŞEHLA BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Örme Kumaş İmalatına Başlanması İle 
Pazarda Rekabet Gücünün Artırılması BARTIN  873.240 TL   398.197 TL    

KADIOĞLU MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Yeni Makine Ekipman Alımı Yapılarak Yeni 
Ürün Geliştirilmesi Ve Üretim Kapasitesinin 
Artırılması

KARABÜK  248.477 TL       124.238 TL   

VAROL TURİZM İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Varol Otel Modernizasyon Ve Yenilikçilik 
Projesi BARTIN  483.091 TL       241.546 TL    

CANLI BALIK TURİZM VE TİC.A.Ş Amasra'da Yüzde Yüz Kalite 12 Ay Hizmet BARTIN  373.551 TL       186.776 TL   

NAZAR İNŞ. PVC SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Üretim Teknolojilerinin Yenilenmesiyle 
Üretim Kapasitesinin Arttırılması Ve Yeni 
Ürün Geliştirilmesi

ZONGULDAK  801.800 TL       360.810 TL    

MÜRBOY SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Boya Üretim Firması Bünyesinde Üretim 
Teknolojisinin Yenilenmesi ve Ar-Ge Laboratuvarı 
Kurulmasıyla TR81 Bölgesi’nin Yenilikçilik 
Kapasitesinin Artırılması  

BARTIN  313.885 TL     156.943 TL   
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

ÇAKIR AHŞAP ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tasarım Çalışmalarının Üretime 
Entegrasyonu İle Yeni Ürün Geliştirme BARTIN  247.500  TL   123.750 TL   

BAŞAK HAZIR GİYİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Başak Hazır Giyim Kapasite Arttırım 
Projesi KARABÜK  566.220 TL   283.110 TL    

ÖZ - TEM ORMAN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Defne Yaprağı İşleme Sisteminin Modernize 
Edilmesi Ve Ürün Kalitesinin Arttırılması BARTIN  286.320 TL   143.160 TL   

ALPER TOPRAK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fındık İşleme Tesisi Modernizasyonu Ve 
Markalaşma Yoluyla Rekabet Gücünün 
Arttırılması

ZONGULDAK  565.583 TL    271.306 TL    

AYGÜNSAN DEMİR ÇELİK VE TİC. LTD. ŞTİ. Asansör Rayı Üretiminde Yenilikçi Üretim 
Yöntemi İle Modernizasyon Projesi KARABÜK  755.970 TL   369.896 TL    

İTTİFAK METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ Üretim Sürecinde Modernizasyon ZONGULDAK  866.220 TL     400.000 TL    

CKS TEKNİK KAU. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Üretim Hattı Modernizasyonu Ve Yeni Ürün 
Üretimi Projesi ZONGULDAK  730.115 TL    365.057 TL   

ÇELİKPALAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ Yöresel Tatlarımız Tarihi Dokumuzda Hayat 
Buluyor KARABÜK  795.682 TL    369.117 TL   

TURSAY TURİZM YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Grand Astra Resort Hotel'in Hizmet Kalitesi 
Ve Standartlarını Arttırarak Bölgesel 
Turizme Katkı Projesi

BARTIN  183.520 TL    91.760 TL   

ENERSA MAKİNA TİC. LTD.ŞTİ Enersa Ltd.Şti. Üretim Kapasitesini 
Arttırma Projesi ZONGULDAK  287.652 TL  143.826 TL   
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

FATMA HANIM KONUAĞI-METİN YÜCEL Kültür Miraslarımızdan Tarihi Fatma Hanım 
Konağının Yeniden Keşfedilmesi BARTIN  104.730 TL     52.365 TL    

YERLİKAYA İNŞ. SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. Yapılacak Modernizasyon İle Kapasite Ve 
Rekabet Gücü Artırımı Projesi KARABÜK  802.543 TL   324.629 TL    

ŞAHİN DEMİR SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. Biz Demire Hayat Katıyoruz KARABÜK  805.872 TL   377.192 TL    

BARTIN PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Plastik Ürünleri Endüstrisinde Üretim 
Kapasitesinin Ve Ürün Çeşitliliğinin 
Arttırılması

BARTIN  207.300 TL    103.650 TL   

DEMOS MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Devrek Mobilya'nın Yeni Üretim 
Teknolojilerine Geçişi Projesi ZONGULDAK  349.545 TL    174.773 TL   

YÜCECAM SAN.VE TİC. A.Ş.
Yeni Makine Ekipman Yatırımı İle 
Rekabet Gücü Kazanma Ve Bölgede Cam 
Sektörünün Dışa Bağımlılığını Azaltma Pro.

ZONGULDAK  558.733 TL    279.366 TL  

FORM MÜHENDİSLİK
İleri Teknoloji Plazma Kesim Makinesi 
Alınmasıyla Kapasite Ve Verimlilik Artışı 
Sağlanması

ZONGULDAK  581.999 TL   290.999 TL 
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HAZIR BETON İMALAT KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASIYLA YAPI 
SEKTÖRÜNE KATKI PROJESİ  

PROJEMİZ:
Firma 1973 yılından bugüne, hazır beton, hafriyat, kum-çakıl-agrega, kırma taş, inşaat, taahhüt, kereste, ağır 
nakliyat ve otomotiv sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Firma faaliyetlerinin başlıca bölümünü hazır beton 
imalatı oluşturmaktadır. Proje kapsamında temin edilen beton santrali ile firma üretim kapasitesi %150 oranında 
arttırılmış, geri dönüşüm ünitesinin montajı ile de beton imalatı sürecinde kullanılan su miktarında %20 oranında 
tasarruf edilerek üretim maliyetleri düşürülmüştür. Proje kapsamında 24 yeni tam zamanlı personel istihdam 
edilmiştir. Yeni istihdam edilecek personele ilgili bölüme ilişkin makine eğitimleri firma tarafından verilmiştir. 
Ayrıca hizmet içi eğitim şeklinde tecrübeli personel de işbaşında eğitim desteği almıştır.

PROJE SAHİBİ  : YILMAZ İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 751.891 TL
DESTEK TUTARI  : 375.946 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 2 adet makine ekipman alımı yapılmıştır.
 ■ Firma proje ile birlikte 24 kişi istihdam ederek insan kaynağı gücünü arttırmıştır.
 ■ 1001 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller basılıp dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.
 ■ Firma personelinin gelişim kapasitesini arttırmaya yönelik 2 adet eğitim verilmiştir.
 ■ Firmanın üretim kapasitesi 450.000 metreküp artmıştır.
 ■ Firmanın ürün satış miktarı % 30 artmıştır.
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YENİ MODEL ARMATÜR ÜRETİMİ İLE YENİLİKÇİLİĞE VE
İSTİHDAMA KATKI PROJESİ  

PROJEMİZ:
Firma proje ile bölgemizde daha önceden üretilmeyen hatta Türkiye’de çok az firma tarafından gerçekleştirilen 
Armatür üretimini ARMİCA markası ile pazarlayarak kendi markasını yaratmayı hedeflemiştir. Alınan makine 
ekipmanlar ve kurulan kalite kontrol test laboratuvarları ile üretim kapasitesi %60 oranında artmış ve ürün 
çeşitliğinin sağlanması ile birlikte ortaya çıkan insan kaynakları ihtiyacını karşılamak için 15 yeni personel 
istihdam etmiştir. 

PROJE SAHİBİ  : ÇANAKCILAR MAKİNE ARMATÜR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 652.768 TL
DESTEK TUTARI  : 326.384 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 15 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde 10 adet yeni ürün üretilmiştir.
 ■ Proje kapsamında firma TS EN 817 ve TS EN 200 Testlerini yaptırmıştır.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen bazı makine ve ekipmanlar:
 ■ TS EN 817 ve TS EN 200 Test Sistemi,

• Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı,
• Montaj Hattı,
• Giyotin Makas,
• Hidrolik Abkant Pres,
• Elektronik Kumandalı Şeritli Testere, 
• Depo ve Saha Otomasyonu Yazılım ve Donanım,
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AR-GE ÇALIŞMALARI İLE GELİŞTİRİLEN PLASTİK İNŞAAT KALIBININ 
SERİ İMALATI VE ÜRETİMDE OTOMASYON SİSTEMİNE GEÇİŞ

PROJEMİZ:
Firma hali hazırda inşaat sektöründe atık su borusu olarak kullanılan PVC boru, PVC boru ekleme parçaları, üst 
yapıda soğuk ve sıcak temiz su sevkinde kullanılan PPR-C boru, Kalorifer – Kombi – Sıcak ve Soğuk sevkinde 
kullanılan PPR kompozit boru, içme suyu sevkinde kullanılan AYPE Boru  (Alçak Yoğunluk Polietilen Boru) gibi 
üretimleri gerçekleştirmektedir. Proje kapsamında üretim teknolojisini yenileyerek otomasyon sistemine geçmiş 
ve buna bağlı olarak üretim kapasitesini, üretim verimliliğini, ürün kalitesini artırmıştır. Firma, çalışanlarına eğitim 
vermiş ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini bünyesine kazandırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : YEPSA YELKENCİLER PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                            
YATIRIM MİKTARI : 814.830 TL
DESTEK TUTARI  : 395.193 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 8 adet makine ekipman alımı gerçekleştirilmiştir. 
 ■ Yeni istihdam edilen 6 personel ile birlikte firmanın insan kaynağı gücü artmıştır. 
 ■ 2010 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller basılmış olup dağıtımları 

gerçekleştirilmiştir.   
 ■ Firma personelinin gelişim kapasitesini arttırmaya yönelik 3 adet eğitime 50 kişilik katılım 

sağlanmıştır. 
 ■ Firmanın üretim kapasitesi  % 30’luk bir artış meydana gelmiştir. 
 ■ Ürün satış miktarında % 30 yükselme gerçekleşmiştir.
 ■ ISO 14001 Sertifikası firmaya kazandırılmıştır.
 ■ Proje bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 14.750 TL’lik bir aktarım 

gerçekleştirilmiştir. 
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AYGÜN ET; GÜVENLE TÜKET! PROJESİ

PROJEMİZ:
Firma proje kapsamında aldığı paketleme ve porsiyonlama makinalarıyla özellikle et ve et ürünlerini ambalajlı 
halde satarak dayanıklılıklarını artırmayı amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için gıda ambalajlama sırasında 
gıda gazı olarak adlandırılan bazı gazları kullanmayı planlamış, konuya ilişkin gerekli sağlık belgeleri proje 
evrakları ile birlikte teslim edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : AYGÜN NAKLİYE GIDA SAN. VE TİC. LTD.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 312.160 TL
DESTEK TUTARI  : 156.080 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında halen taze et işleyen ve et mamulleri üreten; yıllık taze et işleme ve 

mamul et üretme kapasitesi 1.121 ton olan ancak düşük kapasite ile çalışan tesis bünyesine 
2 adet makine ekipman alınmıştır. Makineler işletmeye kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır. 
Makineler ile sunumu yapılan ürünler müşteriler tarafından beğeniyle karşılanmıştır.

 ■ Proje ile her iki işlem sayesinde işletmenin teknolojisi yenilenerek tesisin et işleme kapasitesi 
ve verimliliği % 10 artmıştır.

 ■ Proje kapsamında 3 yeni istihdam gerçekleştirilerek istihdama katkı sağlanmıştır. 
 ■ Proje süresince hem yararlanıcıların hem de yüklenicilerin, projenin Batı Karadeniz Kalkınma 

Ajansı Mali Destek Programları çerçevesinde desteklendiğine dair görünürlük faaliyetleri 
proje başlangıcından itibaren gerçekleştirerek projenin gerekli tanıtımı yapılmıştır.

 ■ İlk ürün piyasaya çıkarıldığında eş zamanlı olarak A4 kuşe kağıda üzerinde ajansın logosunun 
da ilk sayfada yer aldığı 10.000 adet insört (el ilanı) bastırılarak marketlerde yapılan 
kampanyalarda müşterilere dağıtılmıştır.

 ■ Proje koordinatörünün ilgili ve uyumlu bir çalışma ortamı sağladığı proje, sonuçları 
bakımından oldukça yararlı ve örnek bir proje olmuştur.
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ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE KAPASİTE ARTIRIMI
VE KATMA DEĞER YARATMA

PROJEMİZ:
Orman ürünleri imalatında faaliyet gösteren firma; proje kapsamında daha hızlı ve kaliteli üretim yapmak amacıyla 
aldığı, modern ve çok fonksiyonlu makineler sayesinde daha teknolojik altyapı kazanmış; daha kısa sürede yüksek 
kalitede ürünler üretmeye başlamıştır. Buna paralel olarak fire oranını büyük ölçüde düşüren firma; ısı cephe ahşap 
kaplama ürünleri, ahşap ev, ahşap kapı üretimine başlayarak ürün gamını geliştirmiş ve rekabet edebilirliğini 
önemli ölçüde artırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : DÖNMEZ ORMAN ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ  VE TİCARET LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                  
YATIRIM MİKTARI : 825.560 TL
DESTEK TUTARI  : 396.269 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 10 yeni kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Budak temizleme makinesi, Lambri Makinesi, Forklift, Ön Yükleyici, Emprenye Tesisi, 

Kazan Dairesi ve Hidrolik Sistem Yan Alma Makinesi olmak üzere 6 yeni makine ve bir araç 
alınmıştır.

 ■ OHSAS 18001 belgesi alınmıştır.
 ■ Üretim kapasitesinde %30 oranda artış gerçekleşmiştir.
 ■ Üretimdeki fire oranı %20 seviyesine düşmüştür.
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MEHVEŞ HANIM KONAĞI FİZİKSEL NİTELİK, HİZMET KALİTESİ
VE KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ

PROJEMİZ:
Safranbolu’nun turistik amaçla kullanılan örnek ve öncü tesislerinden Mehveş Hanım Konağı’nın fiziksel niteliğini, 
hizmet kalitesini ve kapasitesini geliştirmek için geçmiş dönemde tesiste konaklayan misafirlerin görüşleri ve 
beklentileri de göz önüne alınarak yapılması gereken iyileştirmeler projenin iskeletini oluşturmuştur. Bir yandan 
ilçenin tarihi ve geleneksel dokusu, diğer taraftan turistik anlamda misafirlerin beklentilerinin harmanlanması 
sonucu ortaya çıkmış olan projeyi birbiri ile bağlantılı ve birbirinin etkilerini güçlendiren üç özel amaç çerçevesinde 
ortaya koymak mümkündür. Bunlar tarihi dokuya uygun, Safranbolu mimarisini yansıtan örnek bir konaklama 
tesisinin var olması, hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve istihdam olarak sıralanmaktadır. Bu hedeflere uygun olarak 
tarihi konağın tefrişatı ve konağa ait tarihi havuz ve bahçenin restrasyonu için gerekli malzeme ve ekipmandan 
faydalanılmıştır.

PROJE SAHİBİ  : MEHVEŞ HANIM KONAĞI (MÜNİRE AKSOY)
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                 
YATIRIM MİKTARI : 216.065 TL
DESTEK TUTARI  : 108.032 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 2 kişi İstihdam edilmiştir.
 ■ Konak tefrişatı ve dış cephe aydınlatma ekipmanları ile birlikte 3 adet makine ekipman temin 

edilmiştir. 
 ■ 1 adet kalite belgesi alınmıştır.
 ■ 2 adet tarihi eser yenilenmiştir
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MOBİLYA ÜRETİMİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİŞ

PROJEMİZ:
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firma, üretim kapasite ve çeşitliliğini arttırarak sektördeki rekabet gücünü 
yükseltmek amacıyla bu projeyi yürütmüştür. Proje kapsamında alınan makine ekipmanlarla seri üretime geçmiş, 
fabrika odaklı üretim yolunda önemli adımlar atmıştır. Proje ile Endüstri Meslek Lisesi’nin yönlendirmiş olduğu 
stajyer öğrenciler önce yarı zamanlı çalışarak bilgi ve becerilerini pratiğe dökmüş ardından firma tarafından 
istihdam edilmiştir. Bu sayede meslek liseleri ve sanayi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ANKARA MOBİLYA
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                 
YATIRIM MİKTARI : 275.739 TL
DESTEK TUTARI  : 137.870 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 4 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ CNC çoklu delik makinesi, Panel ebatlama makinesi, Kenar bantlama makinesi, 5 adet 

Şarjlı tornavida, 3 adet El bileyizi ve 8 metre konveyör olmak üzere 13 adet makine ekipman 
alınmıştır.

 ■ Üretim kapasitesinde %30’luk bir artış sağlanmıştır.
 ■ Projeyle beraber 1 yazılım programı alınmıştır.
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YENİ TEKNOLOJİ TRANSFERİYLE
ÜRETİM SÜREÇLERİNDE REVİZYON

PROJEMİZ:
Rulo sac dilme ve boy kesme hizmeti faaliyetlerinde bulunan firma projemiz ile daha hızlı, daha entegreli, taşıma 
anlamında daha az insan gücüne ihtiyaç duyan ve daha büyük kalınlıklarda saç kesebilen bir hat almıştır. Firma, 
imalathanesinde yer alan makine adedindeki artışa ve üretim kapasitesindeki artışa bağlı olarak projeyle birlikte 
çalışan sayısında 10 yeni personel istihdam ederek artış sağlamıştır. Personeller hem tedarikçi firma hem de firma 
tarafından gerekli eğitimleri almışlardır. Bunlara ek olarak işletme marka değerini arttırmak ve çevre etkileşimi 
sistematikleştirmek için ISO 14001 kalite yönetim sistemini bünyesinde kurmuş ve personellerinin bu sistemler 
konusunda eğitilmesini sağlamıştır.

PROJE SAHİBİ  : ÇEMSAN DEMİR ÇELİK GÜMRÜKLEME SANAYİ NAKLİYAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 810.300 TL
DESTEK TUTARI  : 398.749 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 10 yeni kişi istihdam edilmiştir
 ■ Rulo sac dilme hattı kurulmuştur.
 ■ Fire oranı %5 seviyesinden %2’ye düşmüştür.
 ■ ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınmıştır.
 ■ Üretim kapasitesinde %20’lik bir artış olmuştur.
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TARİHİ YAPI RESTORASYON KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE ÖZGÜN 
TASARIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ

PROJEMİZ:
Ağırlıklı olarak tarihi kültürel yapıların restore edilmesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ve genellikle kamu 
kurum ve kuruluşlarının yenileme taleplerini kısmen karşılayabilen firma, proje ile birlikte aldığı makine, ekipman 
ve hizmetler ile birlikte üretim kapasitesini ve verimliliğini artırmış, faaliyetlerindeki fire oranını azaltmış ve daha 
önce kapasite yetersizliğinden dolayı ulaşamadığı yeni müşterilerle iş yapma imkanı bulmuştur.

PROJE SAHİBİ  : CENGİZ ÜNAL -ÜNAL MÜHENDİSLİK
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 274.655 TL
DESTEK TUTARI  : 137.328 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 19 yeni personel istihdam edilmiştir.
 ■ Ahşap profil makinesi, gönye kesme makinesi, torna makinesi, 11 ve 16 kg kırıcı delici alet 

olmak üzere 5 adet makine ekipman ve forklift alınmıştır.
 ■ OHSAS 18001 belgesi alınmıştır
 ■ Bir fuara katılım sağlanmıştır.
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DÜŞEN MALİYETLER VE ORTAYA ÇIKAN KALİTELİ ÜRÜNLER İLE 
REKABET EDİLEBİLİRLİĞİN ARTIŞI

PROJEMİZ:
Firma, proje öncesinde büyük kalorifer kazanı, akaryakıt ve su tankı, süt ve süt endüstrisinde kullanılan tank, 
ısınma sistemleri için boyler, Bartın ve çevresinde kurulu olan küçük ve büyük sanayi kuruluşlarının kullandığı yarı 
mamüller, beton santrali ve iş makinesi ekipmanları üretimi gerçekleştirmekteydi. Proje kapsamında aldığı yeni 
makine ekipman sayesinde eski makineleri yenileyerek daha teknolojik bir altyapıya sahip olmuş ve ürün gamını 
genişletmiştir.Bunun sonucunda daha hızlı üretim yapar hale gelmiş, üretim maliyetlerinde düşüş sağlamış ve 
rekabetçilikte önemli bir adım kaydetmiştir.

PROJE SAHİBİ  : ULUPINAR MÜHENDİSLİK MAKİNE İMALATI TURİZM NAK. SAN. MALZ. TİC. LTD. 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 536.958 TL
DESTEK TUTARI  : 268.479 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 5 yeni personel istihdam edilmiştir.
 ■ CNC torna, Açılı hidrolik giyotin makas, Otomatik şerit testere, 2 adet gazaltı kaynak 

makinesi, 2 adet Redresör kaynak makinesi ve TIG inverter kaynak makinesi olmak üzere 
toplam 8 adet makine ekipman alınmıştır. 

 ■ Fire oranında %4 oranında azalış sağlanmıştır.
 ■ Bir önceki yıla göre ciroda %45 oranında artış sağlanmıştır.
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PVC ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE REKABET
DÜZEYİNİN ARTIRILMASI

PROJEMİZ:
Proje kapsamında temin edilen makineler, firmanın hem üretim kapasitesini hem de üretim kalitesini arttırarak 
çevreye daha duyarlı bir üretim sistemine geçmesine olanak tanımıştır. Üretimdeki otomasyon oranı artmış; iş 
gücü maliyeti ve fire oranları azalmış, bunun sonucunda ise firma karlılık oranını artmıştır. Ayrıca alınan yeni 
makinelerin üretim yönetimini sağlamak amacı ile 9 kişilik bir ekip üretim bölümünde istihdam edilmiş, bunlara ek 
olarak pazarlama faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak için 2 kişi istihdam edilmiştir. Pazarlama faaliyetlerini 
elektronik ortama taşımak için, ürünler hakkında detaylı bilgi eklenerek müşterilerin ihtiyaçlarına ve taleplerine 
göre dizayn edilen web sitesi tasarımı gerçekleştirilmiştir. E-ticaret kapsamını genişletmek ve web sitesine yurt 
dışından müşterilerin de ilgisini çekebilmek ve onlara da detaylı bilgi sunabilmek için Türkçe dışında İngilizce, 
Arapça, Rusça ve Almanca dillerinde de bilgiler eklenmiştir. Firmanın ilgili personellerine İhracat Danışmanlığı 
eğitimi verilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : AKPÜRÇEK PVC PLS. AKS. İNŞ. YAPI MALZ. İML. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 810.849 TL
DESTEK TUTARI  : 397.316 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 11 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 7 adet makine alınmıştır.
 ■ Üretim kapasitesindeki artış %120 olmuştur.
 ■ İhracat alt yapısının oluşturulması için firmanın ilgili personellerine ihracat danışmanlığı 

eğitimi verilmiştir.
 ■ Pazarlama ve e-ticaret faaliyetleri için Türkçe dahil beş dilde hizmet veren bir web sitesi 

oluşturulmuştur.
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PANORAMİK ALBÜM İMALAT ATÖLYESİ PROJESİ 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında alınan yeni makineler ile bölgemizde üretimi yapılmayan panoramik albüm ve yan ürünlerini 
üretmeyi başaran firma, üretim kapasitesini arttırdığı gibi, sektörel pazarın bölgemize doğru ivme kazanmasını ve 
müşteri portföyünün önemli oranda artmasını sağlamıştır. Alınan makineler ile 9 yeni ürün üretimi gerçekleşmiştir. 
Proje ile firma 4 kişiye istihdam sağlamıştır. 

PROJE SAHİBİ  : NAĞME FOTOĞRAFCILIK MATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK IŞIK SES   
     SİSTEMLERİ İLETİŞİM TELEKOMİNASYON TURZ. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 169.207 TL
DESTEK TUTARI  : 84.604 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 4 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde 9 adet yeni ürün üretilmiştir.
 ■ Proje kapsamında firma ISO 9001 Kalite Belgesi almıştır.
 ■ Müşteri sayısında %60 oranında artış olmuştur.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar şunlardır:

• Otomatik Kırma Makinesi,
• Dijital Otomatik Hidrolik Giyotin,
• Albüm Toplama Makinesi,
• Laminasyon Makinesi,
• Sert Zemin Baskı Makinesi

123



ÖRME KUMAŞ İMALATINA BAŞLANMASI İLE PAZARDA REKABET
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI PROJESİ

PROJEMİZ:
Hâlihazırda eşarp, tülbent baskı boyama üretimi gerçekleştiren firma alınan yeni teknoloji örme makineleriyle 
üretimini artırmayı ve teknolojisini yenilemeyi amaçlamıştır.

PROJE SAHİBİ  : ŞEHLA BOYA APRE EMPRİME TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 873.240 TL
DESTEK TUTARI  : 398.197 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Firmanın demirbaş listesine Rachel kumaş örme makinesi eklenmiş ve makine yardımıyla 

ürün gamı geliştirilmiştir. Temin edilen makine-ekipmanlar ile şirketin proje öncesinde vermiş 
olduğu hizmetler daha kaliteli hale getirilmiş ve hizmetler daha teknolojik bir çerçevede 
sunulmaya başlanmıştır.

 ■ Rachel kumaş örme makinesi alımı ile proje öncesinde üretilemeyen örme kumaş imalatına 
başlandı, örme kumaş imalatına başlanması ile 2 ülkeye ihracat gerçekleştirilmiştir.

 ■ AB ülkelerine ihracat için gerekli olan CE Belgesi temin edilmiştir. Ürünlerin “Avrupa Birliği’ni 
Direktifleri” olarak bilinen temel şartlara uygun olduğunu göstermek için proje kapsamında 
CE işaretlemesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. CE işareti taşımayan ürünlerin Avrupa Birliği 
üyesi ülkelere ihracatı mümkün olmadığından faaliyet ihracat çalışmaları için de büyük önem 
taşımaktadır.

 ■ Ortaya çıkan yeni ürün sayesinde, pazar payı %5, müşteri sayısı ise % 20 oranında artmıştır. 
 ■ Yeni ürün imalatına başlanması ve üretim kapasitesinin artması ile 5 yeni personel firma 

bünyesinde istihdam edilmiştir.
 ■ Proje öncesinde ihracat yapmayan firma, proje kapsamında yapılan dış ticaret çalışmaları 

ile katma değeri yüksek yeni ürünlerle ihracat faaliyetlerine başlamıştır. Bu bağlamda 
gerekli finans kaynaklarının temini için yurt içi ve yurt dışındaki imkânlarının tespiti 
gerçekleştirilmiştir.
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YENİ MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI YAPILARAK YENİ ÜRÜN 
GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİM KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI

PROJEMİZ:
Kadıoğlu Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1982 yılında döküm sektörüne döküm kumu katkı maddesi olan 
taşkömürü tozunu imal etmek üzere kurulmuştur. Mevcut durumda 14 çalışanı ile 1046 m² kapalı alan olmak üzere 
toplam 3366 m²’lik bir alanda taş kömür tozu imalatını gerçekleştirmektedir. Proje kapsamında TR81 bölgesinde 
faaliyet gösteren firmanın temel amacı üretim kapasitesinin, verimliliğin arttırılması ve ürün çeşitliliği sağlanarak 
daha önce üretilemeyen fiziksel boyutta ve nem oranında taş kömür tozu üretiminin gerçekleştirilmesi olmuştur. 
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi firmanın bünyesine kazandırılmış, bunun yanında ihracat danışmanlığı ve atık 
sistem geri kazanım danışmanlığı alınarak hem çevreye duyarlı hem de daha düşük maliyetle üretim olanağı 
sağlanmıştır. Ayrıca firma 5 kişilik istihdam hedefini gerçekleştirmiş, karlılık oranını, cirosunu, pazar payını ve 
rekabet gücünü arttırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : KADIOĞLU MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 248.477 TL
DESTEK TUTARI  : 124.238 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Firmanın insan kaynağı gücünde, yeni alınan 5 kişi ile artış sağlanmıştır.
 ■ 19 adet makine ekipman alınmıştır.
 ■ 1001 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyal basılıp dağıtılmıştır.
 ■ Yıllık ciroda %20 artış meydana gelmiştir.
 ■ Bölgesel Pazar payında %18’lik bir artış olmuştur.
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VAROL OTEL MODERNİZASYON VE YENİLİKÇİLİK PROJESİ

PROJEMİZ:
Bartın merkezde hizmet veren otelde proje ile birlikte kalitenin yükselmesinden dolayı müşteri artışı gözlenmiştir. 
Kartlı kapı sistemleri ile tanımlanan kartla odalarına daha kolay ve güvenli girebilmeleri ve bunun yanında 
müşterinin odadan ayrılırken kartı çıkartması ile odadaki elektriklerin kesilmesi sayesinde enerji tasarrufu 
sağlanmıştır. İstihdam edilen yeni personelle müşterilere daha iyi hizmet sağlanmıştır. Otelin sunduğu hizmetler 
ve imkânlar broşür, el ilanı ve web sitesi ile pazarlanmıştır. Güvenlik kamera sistemleri ile müşterilerin kendilerini 
daha güvende hissetmeleri ve aynı zamanda firmanın kurumsal güvenliği sağlanmıştır. Bunun yanında personele 
verilen eğitimler ve bilgiler ışığında çalışanların tecrübe ve becerilerini en üst seviyeye çıkartarak hizmet kalitesi 
yükselmiş böylece müşteri memnuniyeti de artmıştır.

PROJE SAHİBİ  : VAROL TURİZM İMALAT İŞLT. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 483.091 TL
DESTEK TUTARI  : 241.546 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Firmanın istihdam kapasitesi arttı. (6 kişi)
 ■ 103 adet yeni ekipman, malzeme alınmış olup odalar tamamen yenilenmiştir.
 ■ 3 yıldız alma çalışmalarına başlanmıştır.
 ■ 2 adet otel yazılım paket programı alınmıştır.
 ■ Müşteri sayısında %50 artış meydana gelmiştir.
 ■ Firma personelinin gelişim kapasitesini arttırmaya yönelik 3 adet eğitime 18 kişilik katılım 

sağlanmıştır.
 ■ Firma müşteri portföyü % 20 artmıştır.
 ■ 1500 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller basılmıştır.
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AMASRA’DA YÜZDE YÜZ KALİTE 12 AY HİZMET PROJESİ

PROJEMİZ:
Firma Grand Kirazlar Otel adıyla Amasra’da, tamamen ağaç işleri ile yapılmış odalarıyla, yöresel lezzetlerin yanı 
sıra taze balık çeşitleri ve  Amasra salatasıyla ünlü restaurantı, spor salonu ve saunası, havuzu ve havuz barı, 
toplantı salonu gibi özellikleri barındıran otel işletmektedir. Proje kapsamında arıtma cihazı, tefrişat, mefruşat ve 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmiş, ayrıca proje sonunda 10 kişilik yeni personel istihdam etmiştir.

PROJE SAHİBİ  : CANLI BALIK TURİZM VE TİC. A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 373.55 TL
DESTEK TUTARI  : 186.776 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Gerçekleştirilen proje kapsamında temin edilen ekipmanlarla otelin tüm tekstil grubu 

yenilenmiş, banyoların donanımı en üst seviyeye getirilmiş, odalarda bulunan elektronik ürün 
grupları teknolojik yeniliklere paralel olarak değiştirilerek otelin temizlik ekipmanları da otel 
müşterilerinin beklentileri doğrultusunda yenilenmiştir.

 ■ Proje kapsamında otele arıtma sistemi kurularak alt kısımdaki 4 adet ekipman otelin 
demirbaşına kazandırılmıştır.

 ■ Otelin proje kapsamında ajans desteğiyle yenilenmesiyle birlikte yeni personel ihtiyacı işletme 
tarafından öngörülmüş ve çalışmalar proje süresince devam etmiştir. Bu doğrultuda otele 14 
yeni personel istihdamı yapılmıştır.

 ■ Proje kapsamında otelin her açıdan yeniliğe kavuşması doğrultusunda ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi Danışmanlık Hizmeti alınmıştır. Ayrıca 50 saatlik “Kurumsallaşma ve İnsan 
Kaynakları Danışmanlık Hizmeti” alınmıştır. Bu danışmanlıklar sayesinde daha iyi bir İK 
sistemiyle daha kurumsal çalışmak noktasında bilinçlenme sağlanmıştır.

 ■ Proje kapsamında gerçekleştirilen alımlarla otele çocuk oyun gurubu, büyük boy satranç 
tahtası seklinde bir alan, buz makinesi gibi ekipmanlar da otele kazandırılmıştır.

 ■ Proje kapsamında gerçekleştirilen bu yenilikleri ve oteli tanıtma amacıyla 2000 adet zarf, 
broşür ve antetli kağıt bastırılarak dağıtımı gerçekleştirilmiş, ayrıca otelin web sitesi de 
yenilenmiştir.
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ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİN YENİLENMESİYLE ÜRETİM 
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında ilk etapta, firmanın ihracat yapmayı planladığı İran, Irak, Azerbaycan, Suriye, Libya, Rusya, 
Kiev, Ürdün, Tacikistan için pazar araştırması yapılmıştır. Alınan danışmanlık hizmeti kapsamında ilgili ülkelerdeki 
Plastik Profil Ürün, Çelik Kapı ürünlerinin analiz edilmesi, pazardaki fırsatlar, engeller ve riskler gibi birçok 
konunun araştırılması faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Proje ile birlikte alınan dış ticaret danışmanlığı sayesinde, 
bağlantılar kurulmuş ve ihracat yapılmaya başlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : NAZAR İNŞAAT PVC AKSESUAR TEM. GIDA TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 801.800 TL
DESTEK TUTARI  : 360.810 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Üretim kapasitesinde %75’lik bir artış meydana gelmiştir. 
 ■ Günlük çelik kapı üretim miktarı yükselmiştir.
 ■ 6 adet  yeni makine ekipman alınmıştır.
 ■ Proje sonunda 13 kişilik yeni istihdam hedefi gerçekleştirilmiştir. 
 ■ Yıllık ciro miktarında %35’lik bir artış meydana gelmiştir.
 ■ 2058 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyallerin sayısı basılıp dağıtılmıştır. 
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BOYA ÜRETİM FİRMASI BÜNYESİNDE ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN 
YENİLENMESİ VE AR-GE LABORATUVARI KURULMASIYLA TR81 
BÖLGESİ’NİN YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

PROJEMİZ:
MÜRBOY Boya firması, 1989 yılından beri faaliyet göstermekte olup, su bazlı iç ve dış cephe boyaları, ahşap 
koruyucular, alüminyum boyalar, sentetik vernikler, selülozik vernikler, tiner, sentetik son kat boyalar, astar boyalar, 
su bazlı mürekkep, epoksi boyalar ve zemin kaplamaları ile hazır renkli sıvaların üretimini gerçekleştirmektedir. 
Bu bağlamda, MÜRBOY proje ile teknolojik altyapısını geliştirmek amacıyla; yeni makineler temin etmiş, yeni ürün 
üretimine başlayarak ürün yelpazesini genişletmiştir. Bu doğrultuda; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ihracat 
danışmanlığı ve atık sistem geri kazanım danışmanlığı alınarak üretim maliyetini düşürmüş, karlılık oranını, 
cirosunu, pazar payını ve rekabet gücünü artırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : MÜRBOY MÜREKKEP BOYA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 313.885 TL
DESTEK TUTARI  : 156.943 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Üretim kapasitesinde %100’lük bir artış meydana gelmiştir.
 ■ Teknik ve kalite standartlarına göre 2 adet sertifika almıştır.
 ■ Proje kapsamında, bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 16.815,00 TL 

aktarmıştır. 
 ■ 11 adet makine ekipman alımı gerçekleştirmiştir.
 ■ Proje ile birlikte firma, sürekli olmak üzere 5 kişi istihdam etmiştir
 ■ Müşteri sayısında %25’lik bir artış meydana gelmiştir.
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TASARIM ÇALIŞMALARININ ÜRETİME ENTEGRASYONU
İLE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME

PROJEMİZ:
Proje ile birlikte dikey ebatlama makinesi ve CNC freze makinesi temin edilerek makine-ekipmanlar ile şirketin 
proje öncesinde vermiş olduğu hizmetler daha kaliteli hale getirilmiş ve hizmetler daha teknolojik bir çerçevede 
sunulmaya başlanmıştır. 5 yeni personel istihdam edip, çalışan sayısını 31’e yükseltmiştir. İstihdam edilen tüm 
personeller sürekli ve tam zamanlı olmuştur. Ekipmanların teslimatını ve kurulumunu takiben özellikle yeni 
istihdam edilen personellere ve mevcut personele makinelerle ilgili eğitim verilmiştir. Firma faaliyetleri çok daha 
geniş alanda tanıtabilmek ve çeşitli profillerden müşterilere ulaşılabilmek için, proje kapsamında 20-23 Eylül 
2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Yapı Fuarına katılım sağlamıştır. Müşteri sayısındaki artış sebebiyle 
firmanın www.cakirahsap.com adresindeki web sitesinden de ürün tanıtımı gerçekleştirilmiş ve bu sayede firma 
ürünlerinin daha geniş bir ağ ile tanıtılması sağlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ÇAKIR AHŞAP ÜRÜNLERİ NALBURİYE İMALAT PAZARLAMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 247.500 TL
DESTEK TUTARI  : 123.750 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 4011 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller basılarak dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  
 ■ Firmanın üretim kapasitesi  % 40 artmıştır. 
 ■ 6 kişi sürekli olarak istihdam edilmeye başlanmıştır.  
 ■ Proje ile firmanın rekabet gücü %20 artmıştır.
 ■ Firma müşteri portföyü % 20 artmıştır.
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BAŞAK HAZIR GİYİM KAPASİTE ARTTIRIM PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında firma Hazır giyim sektöründe kalite ve kapasite artırımı yapmayı planlamaktadır. Proje ile yeni 
dikiş makineleri ve kumaş üzerine dijital baskı makineleri alınmış, kalite ve kapasite artmıştır.

PROJE SAHİBİ  : BAŞAK HAZIR GİYİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 566.220 TL
DESTEK TUTARI  : 283.110 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 127 adet makine ekipman alımı gerçekleşmiş, firmanın tanıtımının yapıldığı 

web sayfası kurulmuştur.
 ■ Tekstil atölyesinde 50 kişilik yeni istihdam gerçekleştirmiştir. Firma, halen Karabük Çalışma 

ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile istihdam garantili kurslara devam etmekte olup gelecek 
dönemde istihdam sayısını artırmayı planlamaktadır. Bu kapsamda bölge genelinde 
çalışanların tekstil sektörüne olan bakış açılarını değiştirmek ve bu sektörde istihdam 
edilmelerini sağlamak amacıyla lise ve meslek yüksekokullarında sektörel tanıtım 
faaliyetlerine başlanarak okul-sanayi işbirliğinin pekİştirilmesi için çaba sarf edilmektedir.

 ■ Üretim kapasitesinde %100, üretim miktarında ise %80 artış kaydedilmiştir.
 ■ Firmanın hammaddesi olan kumaşa ait diğer illerdeki firmalara olan bağlılığı azalmış ve 

numune üretimlerinde termin süresi % 65 azalmıştır. 
 ■ Firma proje kapsamında aldığı makinalar ile rekabet gücünü ve yatırım çeşitliliğini artırarak 

bölgede örnek olmuştur.
 ■ Kurulan internet sitesiyle firma müşteri portföyü değişmiş başlamış ve Karabük İli’nde örme 

hazır giyim dalında firma tanıtımı devam etmeştir.
 ■ Proje ile firmanın hem kendine hem de bölge insanına olan inancı pekişmiş ve firma daha 

büyük yatırımlar için fizibilite çalışmaları yapmaya başlamıştır. Firma büyüme hedefleri 
doğrultusunda Karabük OSB’de kurulacak olan yeni fabrikası ile 2015 yılında bölgenin önde 
gelen hazır giyim üreticilerinden biri olmayı hedeflemektedir.
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DEFNE YAPRAĞI İŞLEME SİSTEMİNİN MODERNİZE
EDİLMESİ VE ÜRÜN KALİTESİNİN ARTTIRILMASI

PROJEMİZ:
Odun Dışı Orman Ürünlerinin (ODOÜ) işlenmesi ve ihracatı alanlarında faaliyet gösteren firma Orman İşletme 
Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen alanlarda orman köylüleri tarafından toplanan defne yapraklarını, 
köylülerden satın alarak, bu ürünlerin kurutulmasını, temizlenmesini, dinlendirilmesini, el ile manuel olarak 
seçilmesini, preslenip kutulanmasını ve yurtdışına ihracatını gerçekleştirmektedir. Proje kapsamında almış olduğu 
hidrolik balya pres ve bant sistemi, daha etkin ürün ebatlandırmaya olanak sağlayarak daha kaliteli ürün edesi; 
daha hızlı ve daha verimli üretim sürecine geçişe imkan tanımıştır. Ayrıca projeyle beraber kurutma fırını geri 
dönüşüm sistemi kurularak enerji tüketiminde %20 oranında bir tasarruf sağlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ÖZ - TEM ORMAN ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İNŞAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                
YATIRIM MİKTARI : 276.820 TL
DESTEK TUTARI  : 138.410 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Üretim kapasitesinde ve miktarında %40 oranında artış sağlanmıştır.
 ■ 12 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ 1 ülkeye ihracata başlanmıştır.
 ■ Müşteri sayısında %25 oranında artış sağlanmıştır.
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FINDIK İŞLEME TESİSİ MODERNİZASYONU VE MARKALAŞMA 
YOLUYLA REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

PROJEMİZ:
Yurtiçinde birçok farklı bölgede gıda imalatı yapan firmalara işlenmiş fındık satışı ve İtalya’ya ihracat yapmakta 
olan firma, proje kapsamında rezonanslı yabancı madde ayıklama makinesi, fındık seçme ve kurutma makineleri 
almıştır. Ayrıca üretimin daha büyük alanda gerçekleştirilebilmesi amacıyla fabrika binasını genişletilmiş, bu 
konuda inşaat işleri yapılmıştır. Alınan fındık makineleri sayesinde daha kısa sürede ve el işçiliğine daha az bağımlı 
olarak çok daha kaliteli fındık üretimine başlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ALPER TOPRAK MAHSULLERİ FINDIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 565.583 TL
DESTEK TUTARI  : 271.306 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 25 kişilik istihdam gerçekleşmiştir.
 ■ Rezonanslı yabancı madde ayıklama makinesi, fındık kurutma makinesi ve 2 adet fındık 

seçme makinesi olmak üzere 4 yeni makine alınmıştır.
 ■ Çalışanlara toplamda 48 saat süren 4 ayrı eğitim verilmiştir.
 ■ Üretim kapasitesinde %25’lik bir artış sağlanmıştır.
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ASANSÖR RAYI ÜRETİMİNDE YENİLİKÇİ ÜRETİM YÖNTEMİ İLE 
MODERNİZASYON PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hibe almaya hak kazanmış ve bu sayede 100x100 mm hammadde 
kütükle faaliyet gösteren tesisin piyasa şartlarına uygun bir hal alarak 130x130 mm hammadde kütükle çalışabilir 
hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca, asansör rayı üretimi ile otomasyona geçebileceği makineleri alan işletme 
bununla birlikte daha kaliteli delme ve doğrultma sayesinde daha kaliteli ürün işlemeye başlamıştır. Artan kapasite 
ile yurt içi ve yurt dışındaki pazar payının artması sonucu yeni müşterilerin kazanılması mümkün olmuştur. Seri 
üretime geçilmesi sonucu birim ürüne yansıyan genel gider ve işçilik oranlarında azalma gerçekleşmiştir. Böylece, 
firmanın satış fiyatları azalma eğilimi göstermiştir. 

PROJE SAHİBİ  : AYGÜNSAN DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                      
YATIRIM MİKTARI : 755.971 TL
DESTEK TUTARI  : 399.919 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 12 kişi proje ile istihdam edilerek firmanın insan kaynağı gücü artmıştır. 
 ■ 9 adet makine ekipman alımı yapılmıştır. 
 ■ İldeki asansör imalatı sektöründe makine ve donanım altyapısı geliştirilmiştir.
 ■ Firmanın üretim kapasitesi  % 30 artmıştır. 
 ■ Firmanın ürün satış miktarı % 30 artmıştır.
 ■ Proje ile firmanın rekabet gücü %50 artmıştır.
 ■ Firma müşteri portföyü % 30 artmıştır.
 ■ Birim üretim maliyeti %15 azalmıştır.
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ÜRETİM SÜRECİNDE MODERNİZASYON PROJESİ

PROJEMİZ:
 Halen rulo kesme ve sac bükme işlemi yapmakta olan firma proje kapsamında temin ettiği ekipmanlarla mevcut 
üretimini modernize ederek yeni bir sıcak dilme hattı kurmuştur ve proje kapsamında 6 yeni kişi istihdam edilmiştir

PROJE SAHİBİ  : İTTİFAK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                      
YATIRIM MİKTARI : 866.220 TL
DESTEK TUTARI  : 400.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında sıcak dilme hattı için gereken 7 adet üretim hattı komponenti açık ihale 

yöntemiyle alınarak fabrikaya montajı tamamlanmıştır. 
 ■ Bugüne kadar müşterilerine 0.50 mm den 25 mm ye kadar rulo boy açma ve doğrultma, 

0.18 mm den 8 mm ye kadar dilme işlemi ile istenen boy ve ebatlarda şekillendirilmiş sac 
sunan firma, üretimde modern teknolojiyi kullanarak kapasitesini artırması için bu yatırımı 
gerçekleştirmiştir. 

 ■ Daha önce eski teknoloji ekipmanlarla ancak % 25 kapasite ile kullanılabilen makineler, 
alınan yeni teknoloji ekipmanlarla hem üretimde gerçekleşen zaman kayıplarının önüne 
geçilmesine hem de müşteri taleplerine daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesine 
olanak sağlamıştır.

 ■ Artan kapasiteye bağlı olarak 6 yeni personelin istihdam edilmesi düşünülürken bu sayı 8 
olarak gerçekleşmiştir.

 ■ Projeden önce vardiyada 2 rulo işlem görebiliyorken proje sonrasında bu sayı % 100 artarak 
vardiyada 4 rulo olarak gerçekleştirilmiştir. 

 ■ Projenin tanıtımı; tedarikçi firmalara ve müşterilere dağıtılan bültenlerin yanı sıra yerel 
basında çıkan haberlerle de yapılmıştır.
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ÜRETİM HATTI MODERNİZASYONU VE
YENİ ÜRÜN ÜRETİMİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje ile birlikte kapasite artışı gerçekleşmiş ve yeni ürün ile ihracat 2 katına çıkmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : CKS TEKNİK KAUÇUK METAL SANAYİ DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                      
YATIRIM MİKTARI : 730.115 TL
DESTEK TUTARI  : 365.058 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında alınan yeni makineler ile değişik ölçülerde 150’ten çeşitten fazla cıvata 

üretimi yapılmaya başlanmış olup artan iç talep ile de büyüme trendi yakalanmıştır.
 ■ Alınan 5 yeni makine ile 150 çeşit yeni cıvata üretimi kapasitenin de % 60 oranında artmasına 

sebep olmuştur. 
 ■ Civata üretimindeki çeşitlenme ile kapasitede %60 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
 ■ Üstün teknolojiye sahip yatırımlar sonucu elde edilen kaliteli ürünler, firmanın müşteriler 

nezdindeki algısını olumlu yönde etkilemiştir. Çalışanların da buna paralel olarak firmaya olan 
bağlılık ve güvenleri artmıştır.

 ■ Bu proje sayesinde CKS Teknik Kauçuk firmasının makine platformu son teknoloji cıvata 
dövme tezgahlarıyla geliştirilmiş, üretim kapasitesi ve çeşitliliği önemli ölçüde artmıştır. 
Özellikle hata payı oldukça düşük olan yeni makineler hem firmanın sektördeki diğer 
firmalarla olan rekabette öne çıkmasını sağlamış hem de ülkemizin bu konudaki ihracat 
kapasitesi ve kalitesi açısından rekabette öne çıkma fırsatını ortaya çıkarmıştır. Bu 
sayede özellikle üretim maliyetlerinin düşmesine, Uzakdoğu’dan gelen kalitesiz ürünlerin 
ülkemize girmesine ve döviz kaybına yol açan uygulamaların da önüne geçilmesine katkıda 
bulunulmuştur.
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YÖRESEL TATLARIMIZ TARİHİ DOKUMUZDA HAYAT BULUYOR

PROJEMİZ:
Karabük’ün ilinin tarihi evleriyle turizm merkezi olan Safranbolu’da faaliyet gösteren otel, proje kapsamında almış 
olduğu destekle daha modern ve yerli-yabancı turistlerin beklentilerini daha iyi karşılayabilen bir konaklama 
tesisine kavuşmuştur. 1934 yılında tescillenen ve Safranbolu’nun ilk oteli olma özelliğine sahip konakta ısınma 
amaçlı kullanılan kazan sistemi yenilenerek doğalgaz ile çalışan boyler sistemi kurulmuştur. Bu sayede daha 
çevreci ve ekonomik bir ısınma sağlanmış ve otelin sıcak su ihtiyacı da bu sistem ile birlikte sağlanmıştır. Otelin 
bahçesine hareket edebilir açılır kapanır tavan sistemi kurularak otele yaz kış yemek ve ikram servisini kesintisiz 
sağlayabilecek bir altyapı sağlanmıştır. Proje sonunda yenilenen haliyle otel yerli ve yabancı turistlere daha iyi bir 
altyapı ve daha kaliteli bir hizmet sunarak turist memnuniyetini ve beklentilerini karşılayabilir bir duruma gelmiştir.

PROJE SAHİBİ  : SAFRANBOLU ÇELİKPALAS TURİZM PETROL GIDA İNŞAAT KUYUMCULUK
     TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 795.682 TL
DESTEK TUTARI  : 369.117 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 5 tam zamanlı ve 5 yarı zamanlı olmak üzere toplam 10 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Otelin bünyesine hareket edebilir açılır kapanır tavan sistemi, yeni kazan ve kalorifer sistemi 

kazandırılırmıştır.
 ■ Konaklama tesisinin doluluk oranı %25 oranında artmıştır.
 ■ Müşteri sayısında %25 oranında artış sağlanmıştır.
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GRAND ASTRA RESORT HOTEL’İN HİZMET KALİTESİ VE 
STANDARTLARINI ARTTIRARAK BÖLGESEL TURİZME KATKI PROJESİ

PROJEMİZ:
Tursay Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş ticari hayatına 1993 yılında başlamıştır. Proje ile otel modern tefrişatlar 
ve ekipmanlar ile yenilenmiş, otelin kalite ve standartları arttırılmıştır. Otel odalarına 31 adet split klima ve 8 adet 
mini bar alımı gerçekleştirmiştir. Projedeki yatırım sayesinde mutfağın modernizasyonunu gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca 1 adet fotoselli otel giriş kapısı, 19 adet PVC pencere ve balkon kapısı ve 1 adet su arıtma cihazı alınarak 
otel daha kaliteli ve konforlu bir yapıya dönüşmüştür. Proje ile son olarak otele, idari ve muhasebe işlerinin 
bilgisayar ortamında daha iyi takip edilebilmesi için bilgisayar programları alınmıştır. Proje kapsamında 2 aşçı, 1 
elektrik teknisyeni, 1 resepsiyonist ve 1 kat görevlisi  olmak üzere 5 kişi istihdam edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : TURSAY TURİZM YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                      
YATIRIM MİKTARI : 183.519 TL
DESTEK TUTARI  : 91.759 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Müşteri sayısında % 50’lik bir artış meydana gelmiştir.
 ■ Enerji verimliliğinde %10 oranında artış olmuştur. 
 ■ 2502 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyaller basılmış ve dağıtılmıştır. 
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ENERSA LTD.ŞTİ. ÜRETİM KALİTESİ
VE KAPASİTESİNİ ARTTIRMA PROJESİ

PROJEMİZ:
Çelik imalatı, ısı cihazları imalatı, mekanik tesisat taahhütleri ve enerji sistemleri alanlarında imalat ve taahhüt 
işleri yapmakta olan firma, aldığı makineler sayesinde özellikle kat kaloriferi ve paslanmaz saçtan yapılan 
ürünlerde imalat hassasiyetini ve dolayısıyla üretim kalitesini arttırmıştır. Proje neticesinde üretim kalite ve 
standardını artıran firma bunu bünyesine kazandırdığı CE kalite belgesi ile tescillemiştir.

PROJE SAHİBİ  : ENERSA MAKİNA MÜHENDİSLİK VE ENERJİ SİS. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                      
YATIRIM MİKTARI : 287.652 TL
DESTEK TUTARI  : 143.826 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 4 kişi istihdam edilmiştir
 ■ Hidrolik Giyotin Makas, Hidrolik Abkant Pres, Gezer Köprülü Vinç (10Ton), Şerit Testere 

Tezgahı, Atölye Presi (150 Ton), Gazaltı Kaynak Makinası (MİG/MAG), Gazaltı Kaynak Makinası 
(TİG), Plazma Kesme Makinası olmak üzere toplam 8 makine alınmıştır.

 ■ CE belgesi alınmıştır.
 ■ Üretim kapasitesinde %30 artmıştır.
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KÜLTÜR MİRASLARIMIZDAN TARİHİ FATMA HANIM KONAĞININ 
YENİDEN KEŞFEDİLMESİ

PROJEMİZ:
110 yıllık tarihi bir konağın restore edilerek hizmete açıldığı tesiste, proje ile birlikte teknolojik aletler ve 
tefrişatla ilgili malzemeler alınarak mevcut tarihi yapısı ve yöresel mimarisi bozulmadan daha kaliteli ve konforlu 
bir konaklama alanı ortaya çıkmıştır. Proje neticesinde turizm merkezi olan Amasra’nın yanı sıra Bartın ilinin 
merkezine geçmiş yılların izlerini üzerinde barındırarak günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış bir butik otel 
kazandırılmıştır.

PROJE SAHİBİ  : FATMA HANIM KONAĞI- METİN YÜCEL 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                     
YATIRIM MİKTARI : 71.700 TL
DESTEK TUTARI  : 35.850 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 2 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Konaklama tesisindeki doluluk oranı %30 artmıştır.
 ■ Daha iyi altyapıya sahip modern bir konaklama tesisi ortaya çıkmıştır.
 ■ ISO 9001: 2008 belgesi alınmıştır.
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YAPILACAK MODERNİZASYON İLE KAPASİTE VE
REKABET GÜCÜ ARTIRIMI PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje ile birlikte teknolojik özellik isteyen tesislerin ihtiyacına yönelik gerçekleştirilecek üretim için gerekli olan 
makine ekipman alımları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Gezer Köprülü Vinç ve Kumlama Ünitesi ve Boyama 
Hattı temin edilmiştir. Tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermekle beraber sadece var olan çevrede değil, diğer 
bölgelerde de ürünlere olan talep artmıştır. Üretim sürecinde yapılacak olan modernizasyon sonucunda çalışmak 
üzere 15 kişilik yeni personel istihdamı gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen istihdam bölgede bulunan işsizlerden 
karşılanarak hem bölgenin işsizlik sorunun çözülmesine,  hem de bölgesel gelişmenin sağlanması konusunda 
katkı sağlamıştır.

PROJE SAHİBİ  : YERLİKAYA İNŞAAT TAŞIMACILIK BESİCİLİK SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                      
YATIRIM MİKTARI : 802.543 TL
DESTEK TUTARI  : 324.629 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde üretim kalitesi artırılmış ve sürdürülebilir bir yapı 

kazandırılmıştır. 
 ■ 750 adet tanıtıcı broşür, poster, ilan, afiş, pano vb. materyal  basılmış, dağıtımı 

gerçekleştirilmiştir.  
 ■ Üretim kapasitesinde %35 oranında artış meydana gelmiştir.  
 ■ Üretim miktarında 6472 tonluk bir artış olmuştur.
 ■ 15 sürekli personel istihdam edilmiştir. 
 ■ Teknik ve kalite standartlarına göre 2 adet sertifika alınmıştır. 
 ■ Firma personelinin teknik, idari ve kişisel gelişim kapasitesini arttırmaya yönelik firma 

çalışanlarına eğitim verilmiştir. 
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BİZ DEMİRE HAYAT KATIYORUZ

PROJEMİZ:
Biz Demire Hayat Katıyoruz” isimli proje ile ferforje üretimine yönelik makine ekipman alımları yapılmıştır. 
Ferforje üretimi için gereken makineler genellikle Denizli ilinde üretildiği için torna tesviyesi arızası, kalıpları 
ve parçaları da Denizli İlinde yapılmaktaydı. Bu da firmaya zaman bakımından ve parasal yönden ayrı ve yüklü 
bir külfet oluşturmaktaydı. Yeni tasarımlar kalıplarla üretime geçmekte ve tornalarda yapılmaktadır. Torna 
ferforje atölyesinin olmazsa olmazı demek anlamına gelmektedir. Bu noksanlığı, zaman kaybını ve külfeti ortadan 
kaldırmak için bir torna atölyesi kurularak ve gerekli torna makineleri alınarak bu kapsamda gelişmeler yapılması 
amaçlanmıştır. Bu faaliyetler kapsamında firmanın öncelikli hedefleri makine sayısını artırarak ülke genelinde 
devamlılığı sağlayan ve rekabetçi ekonomik koşullarda büyümeyi gerçekleştirmek olmuş ve firma bu amaçla 
istihdamını arttırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ŞAHİN DEMİR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                     
YATIRIM MİKTARI : 808.115 TL
DESTEK TUTARI  : 376.211 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje ile istihdam edilen kişi sayısı 20’dir.
 ■ 15 adet makine ekipman temin edilmiştir. 
 ■ Proje ile 10 yeni ürün üretilmeye başlanmıştır.
 ■ 1 adet eğitim ve 30 adet sertifika verilmiştir.
 ■ Üretim kapasitesinde %25 bir artış meydana gelmiştir.
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PLASTİK ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE, ÜRETİM KAPASİTESİNİN VE 
ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI

PROJEMİZ:
Bartın Plastik firmasının hedefleri şu şekildedir: Üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması, çevre kirliliğinin 
engellenmesi; çevre duyarlılığı, pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi ve enerji verimliliği artırmaktır. Proje 
kapsamında  1 adet 40.000 kcal/h Paket tipi su soğutma cihazı, 1 adet 100 kg dikey tip PVC mikser makinesi,1 
adet desenleme makinesi ve Kapı Lambri Çıkış) temin edilmiştir. 

PROJE SAHİBİ  : BARTIN PLASTİK GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK MAK. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                     
YATIRIM MİKTARI : 206.300 TL
DESTEK TUTARI  : 103.150 TL  
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Firmanın üretim kapasitesi %20 oranında artmıştır.
 ■ Katma Değeri artışı sağlandı ve birim maliyetleri %30 düşmüştür.
 ■ Hatalı ürün çıkışında azalma sağlandı. Ürün yelpazesi genişledi. UV katkılı ürünün imalatı 

yapılmıştır.
 ■ Binalarda %30 oranında ısı yalıtımı sağlanmıştır.
 ■ Atık arıtma ve geri dönüşüm kapasitesi %80 oranında artmıştır.
 ■ 1.000 adet tanıtım dosyası (broşür, ajanda, kalem), ürün tanıtım kataloğu yaptırılmıştır.
 ■ 1 adet 40 saatlik pazarlama ve stratejik danışmanlık eğitimi alınmıştır.
 ■ Hammadde deposu, çelik sundurma işi tamamlanmıştır.
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DEVREK MOBİLYA’NIN YENİ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNE
GEÇİŞİ PROJESİ

PROJEMİZ:
Firma proje ile makine parkını genişletmiş ve yeni üretim teknolojilerine geçerek hem üretim kapasitesini hem 
de verimliliğini artırmıştır.  Eski makinelerle çalışan, ebatlama ve kenar yapıştırma konusunda sıkıntı yaşayan 
firmalara profesyonel hizmet vererek onların da pazara daha kaliteli ürünler vermesini sağlayan firma, yeni 
istihdam olanakları yaratarak 8 kişinin iş sahibi olmasını da sağlamıştır. 

PROJE SAHİBİ  : DEMOS MOBİLYA İMALAT ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                     
YATIRIM MİKTARI : 349.545 TL
DESTEK TUTARI  : 174.773 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 8 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir.
 ■ Müşteri sayısında %25 artış olmuştur.
 ■ Üretim verimliliği %50 artmıştır.
 ■ 2 adet teknik ve kalite standartlarına göre sertifika alınmıştır.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

• Vidalı Hava Kompresörü 
• Toz Toplama Ünitesi
• Kenar Yapıştırma Makinesi 
• Panel Ebatlama Makinesi
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YENİ MAKİNE EKİPMAN YATIRIMI İLE REKABET GÜCÜ
KAZANMA VE BÖLGEDE CAM SEKTÖRÜNÜN
DIŞA BAĞIMLILIĞINI AZALTMA PROJESİ

PROJEMİZ:
 Proje ile firma üretim tesisini modernize etmiş, TSE Belgesi almış ve üretim kapasitesini %60 oranında arttırmıştır. 
Üretim miktarına bağlı olarak bayi sayısı artmış ve bölgesel pazar payı da %40 oranında artmıştır. Yeni teknolojik 
yatırım sayesinde firma fire oranını da azaltmış ve pazarda daha rekabetçi hale gelmiştir. Artan kapasiteye bağlı 
olarak 10 yeni personel istihdam edilmiştir.  

PROJE SAHİBİ  : YÜCECAM YALITIMLI CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş. 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                     
YATIRIM MİKTARI : 558.733 TL
DESTEK TUTARI  : 279.366 TL 

166



PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ Proje kapsamında 10 yeni personel istihdamı gerçekleştirilmiştir.
 ■ Alınan makine ekipmanlar sayesinde üretim kapasitesi %60 oranında artmıştır.
 ■ Proje kapsamında firma TSE Belgesi almıştır.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar şunlardır:

• Hidrolik panel presli yıkama hattı,
• Butyl Extruder,
• Polisulfit Extruder,
• Dondurucu,
• Otomatik şekilli low-e sıyırmalı kesim masası
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İLERİ TEKNOLOJİ PLAZMA KESİM MAKİNESİ ALINMASIYLA 
KAPASİTE VE VERİMLİLİK ARTIŞI SAĞLANMASI

PROJEMİZ:
Ağırlıklı olarak demir çelik sektörü olmak üzere tekstil, kağıt sektörü gibi çeşitli sektörlere makine yedek 
parçası imalatının yanı sıra çelik konstrüksiyon imalatı ve talaşlı imalata yönelik faaliyetler yürüten firma, proje 
ile bünyesine kazandırdığı plazma kesim makinesi ile çeşitli sektörlere yönelik yüksek katma değerli ürünlerin 
imalatını gerçekleştirerek ihracat potansiyelini ve rekabet gücünü arttırmıştır. Bununla birlikte verimliliğin ve 
üretim esnekliğinin artmasıyla daha hızlı üretim sayesinde rekabet edebilirliğini ve kapasitesini de artırmıştır.

PROJE SAHİBİ  : FORM MÜHENDİSLİK 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                     
YATIRIM MİKTARI : 581.999 TL
DESTEK TUTARI  : 291.000 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR: 
 ■ 6 kişilik istihdam sağlanmıştır.
 ■ Plazma kesim makinesi, 10 ton kapasiteli 2 adet monoray vinç ve 20 ton kapasiteli çift 

köprülü tavan vinç alınmıştır.
 ■ Üretim kapasitesinde %25 oranında bir artış gerçekleşmiştir.
 ■ Müşteri sayısında %5 oranında artış gerçekleşmiştir. 
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KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN BAŞARILI PROJELER 

2011 YILI SOSYAL MALİ DESTEK PROGRAMI



BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

KARABÜK MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ Engelsiz Yaşam Engelsiz İstihdam KARABÜK  69.600 TL   60.298 TL   

KARABÜK ESNAF VE S. ODALARI BİRLİĞİ Beş Yıldızlı İnsan Kaynağı İle Beş Yıldızlı 
Turizm KARABÜK  92.344 TL     81.051 TL    

KDZ EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Ahşabın Gücü Engelleri Aşıyor ZONGULDAK  102.820 TL     92.538 TL   

BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların 
Desteklenmesi Projesi BARTIN  72.274 TL   65.047 TL    

ZONGULDAK SMMM ODASI Hesabını Bilen Gençler Yetişiyor ZONGULDAK  43.075 TL     38.768 TL    

ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ekmeğini Taştan Çıkaran Kadınların Yerel 
Sermaye İle Ekonomik Kalkınma Hareketi KARABÜK  83.802 TL     68.324 TL    

KARABÜK İLİ YENİCE İLÇESİ K.H.G.BİRLİĞİ Doğa Yenicedir Yenice Doğadır KARABÜK  55.175 TL     49.655 TL    

BARTIN İL GIDA,TARIM VE HAYV. MÜD. Kırsalda Bilinçli Kadın Ve Sütte Kalite 
Seferberliği BARTIN  102.288 TL    92.060 TL  

2011 Yılı Sosyal Mali Destek Programı Kapsamında Gerçekleşen Başarılı Projeler 
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BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Denizcilikte Yenilikçi Yaklaşımlar İle 
Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi BARTIN  91.185 TL     82.202 TL    

BARTIN HALK EĞİTİMİ MER.VE A.S.O. MÜD. Hanımeller Yöresel El Sanatları Projesi BARTIN  37.947 TL     34.152 TL    

BARTIN MADENİ EŞYA VE SAN. ODASI Üretimde CAD-CAM BARTIN  97.886 TL  88.098 TL  

KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ Mencilis Aydınlanıyor KARABÜK  190.566 TL     84.598 TL

ZONGULDAK ESNAF VE S.ODALARI BİRLİĞİ CNC Kesme Operatörlüğü ZONGULDAK  95.100 TL     85.590 TL

EFLANİ SOSYAL YARD. VE DAY. VAKFI Eflani Kadınları Dokuyor Cember Bezi 
Hayat Buluyor KARABÜK  68.352 TL     59.203 TL    

ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ / YEREL YÖN. 7'Den 70'e Hizmetten Hizmete... ZONGULDAK  104.500 TL     94.050 TL

MÜSTAKİL İŞ. AD. DER. KDZ. EREĞLİ ŞUB. Girişimcilerimiz Yetişiyor, Kobilerimiz 
Güçleniyor ZONGULDAK  61.619 TL     55.457 TL
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BARTIN GENÇLİK HİZ. VE SPOR İL MÜD. Uçmak Özgürlüktür BARTIN  120.655 TL     96.569 TL    

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Karabük İli Ve Safranbolu İlçesinde Turizm 
Sektöründe İhtiyaç Duyulan Nitelikli 
Meslek Elemanlarının Yetiştirilmesi

KARABÜK  244.919 TL     99.914 TL    

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ Bartın Sahil Köyü Plajlarının Hizmet 
Kalitesinin Ve Turizm Bilincinin Arttırılması BARTIN  158.537 TL    90.366 TL    

BARTIN TEK. VE E.M.L., DENİZCİLİK A.M.L.
Bölgemizdeki Geleneksel Ahşap Tekne 
Yapım Mesleğinin Yeni Teknolojilerle 
Sürdürülebilirliği

BARTIN  97.158 TL     87.443 TL    

KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ Ereğli'de Yaşanır! Sevginin, Barışın, 
Dostluğun Sıcaklığı Projesi ZONGULDAK  104.903 TL    94.412 TL    

KDZ.EREĞLİ ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Profesyonel Web Programcısı ZONGULDAK  57.627 TL     51.864 TL    

EFLANİ İMKB ÇOK PROGRAMLI LİSESİ Bilişim Teknolojileri Halk Salonu KARABÜK  53.825 TL  48.342 TL   

OVACIK KAYMAKAMLIĞI K.H.G. BİRLİĞİ Sporla Hayata Tutunalım KARABÜK  79.996 TL    71.996 TL

KARABÜK VALİLİĞİ İL A. VE ACİL D. MÜD. Olası Bir Karabük Depremine Karşı Halkın 
Bilinçlendirilmesi KARABÜK  29.004 TL     25.523 TL    

BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 
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ZONGULDAK TİCARET VE  SAN. ODASI İş'te Kadınlar ZONGULDAK  65.485 TL     58.937 TL   

ALAPLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kocaman Yaşamak ZONGULDAK  111.111 TL  100.000 TL

HASAN DOĞAN SEVGİ EVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Akıllı Gelecek KARABÜK  62.845  TL    54.675 TL    

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
Zonguldak İlinde Fiz. ve Reh. Geliştirilmesi 
İçin ZKÜ Sağlık Yük. Okulu Fiz. ve Reh. Böl. 
Öğrencilerinin M. Farkındalıklarının Oluş.

ZONGULDAK  97.000 TL  87.300 TL    

BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hayallerimizi Paylaşalım BARTIN  65.521 TL  56.348 TL   

EFLANİ BELEDİYESİ Engelsiz Kent Eflani KARABÜK  93.300 TL  83.070 TL   

SAFRANBOLU GIDA T. VE HAYV.İLÇE MÜD. Damak Tadı Dinmeyen Lezzet Maniye KARABÜK  50.860 TL  45.134 TL    

TÜRKİYE ÖZEL EĞİTİM VAKFI Ritimlerdeki Ahenk KARABÜK  124.766 TL  94.846 TL  

BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL
 TOPLAM 
YATIRIM 
TUTARI 

 TOPLAM  
DESTEK 
TUTARI 
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ENGELSİZ YAŞAM ENGELSİZ İSTİHDAM

PROJEMİZ:
“Engelsiz Yaşam Engelsiz İstihdam” isimli proje ildeki 40 yaş altı, en az lise mezunu engellilere yönelik meslek 
edindirme amaçlı bir çalışmadır. Eğitimin verileceği bilgisayar laboratuvarı oluşturulduktan sonra şartlara uygun 
kursiyerlere Bilgisayarda Klavye Kullanımı, Büro Hizmetleri, Temel Muhasebe ve Bilgisayarlı Muhasebe eğitimleri 
verilmiştir. Projenin son 2 aylık aşamasında bütün katılımcılar işyerlerinde staj uygulaması yapmışlardır. Böylece 
engellilerin iş bulmalarını kolaylaştırmak, engellilere meslek kazandırmak ve toplumdaki engelli bilincini 
geliştirmek hedeflenmiştir. Kursiyerlere eğitimler süresince ödenen günlük ücretler, oluşturulan bilgisayar 
laboratuvarı için alınan bilgisayar takımları ve eğitimler için yapılan hizmet alımı projenin başlıca giderlerini 
oluşturmuştur. 

PROJE SAHİBİ  : KARABÜK MERKEZ TİCARET MESLEK LİSESİ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 69.600 TL
DESTEK TUTARI  : 60.298 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında mobilya, bilgisayar donanımı temin edilmiştir. (20+1 laboratuvar donatımı)
 ■ Proje boyunca 1 adet eğitim gerçekleştirilmiş olup, 11 adet sertifika verilmiştir.
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BEŞ YILDIZLI İNSAN KAYNAĞI İLE BEŞ YILDIZLI TURİZM

PROJEMİZ:
“Beş Yıldızlı İnsan Kaynağı ile Beş Yıldızlı Turizm” adlı proje ile Amasra ve Safranbolu’da ikamet eden 18-35 yaş 
aralığında bir kısmı bedensel engelli ve bayan olan genç işsizlerin eğitilerek hizmet sektöründe istihdam edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu sayede sosyal sermayenin ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlanacak ve bölge kültürünü 
yansıtacak faaliyetler desteklenecektir. Bu amaca hizmet etmek için uluslararası düzeyde hizmet veren kurum/
kuruluşlardan hizmet satın alınarak mülakat vasıtasıyla belirlenen kursiyerlere işbaşı eğitimleri, kişisel gelişim-
iletişim eğitimi ve mesleki İngilizce eğitimleri verilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : KARABÜK ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 92.344 TL
DESTEK TUTARI  : 81.051 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 1 kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Alınan makine-ekipmanlar şunlardır: 

 - Dizüstü bilgisayar
 - Renkli printer
 - Video kamera
 - Projeksiyon cihazı ve perdesi

 ■ 2 adet eğitim gerçekleştirilmiş olup 50 adet sertifika verilmiştir.
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AHŞABIN GÜCÜ ENGELLERİ AŞIYOR PROJESİ

PROJEMİZ:
Projede engelli, genç işsiz ve kadınlardan oluşan 16 kişilik bir gruba ahşap oymacılığı ile alakalı eğitim verilmiş, 
bu eğitim proje kapsamında alınacak olan CNC ahşap doğrama makinesinin kullanımı, yapılan çizimlerin CNC 
makineye girilmesi ve el oymacılığın yapılmasından oluşmakta olup pazarlama tekniği ve girişimcilik gibi konuları 
da kapsamıştır.

PROJE SAHİBİ  : KDZ. EREĞLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 102.820 TL
DESTEK TUTARI  : 92.538 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 16 kişiden oluşan genç işsiz, kadın ve dezavantajlı gruba mesleki/teknik bilgi kazandırmaya 

yönelik 1 adet 560 saatlik mesleki eğitim düzenlenmiştir. 
 ■ Bölgemizde ağaç oymacılığı konusunda elinde ustalık veya kurs bitirme belgesi olan kimse 

yok iken şu an bu sanatı devam ettiren 11 kişi bulunmaktadır. Projemiz ile bölgemizde ağaç 
oymacılığı, sedef kakmacılığı, dekupe oyma, ahşap yakma sanatı yok olmaktan kurtulmuş ve 
bu sanatlar bölgemiz için yeni bir iş kaynağına dönüşmüştür. Bu kişilere verilen sertifika ile 
eğitim alan kişilerin kendi işlerini kurmalarına da imkân tanınmıştır.

 ■ Bastırılan el broşürü, bez pankart, afiş ve proje CD’si proje ortaklarının ve iştirakçilerinin ayrıca 
BAKKA’ nın görünürlüğü sağlamıştır. 

 ■ 3 adet proje bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Bu toplantılarda proje ortakları 
ve iştirakçiler arasında olumu bir bağ kurulmuştur.

 ■ 16 adet makine ekipman satın alınmış, bu sayede atölyenin fiziki koşulları iyileştirilerek 
modernizasyonu sağlanmış ve rekabet edebilirliği artırılmıştır. 

 ■ Bölgemizde bulunan mobilya ve orman endüstri sektörüne ait 220 işyeri dolaylı olarak 
projeden etkilenmiştir.

 ■ Kurs süresince 500 e yakın ahşap oyma ve hediyelik eşya ürünü üretimi yapılmıştır.
 ■ Bölgemizde bulunan vakıf, dernek ve okulların birçoğunun logosu CNC Router makinasında 

ahşaptan üretilmiştir. 
 ■ Özellikle genç işsiz, engelli ve kadınlar ile ilgili olan proje, “Örgün ve yaygın mesleki eğitim 

kurumlarında Türkiye’de yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin eğitiminin verilmemesi; kadınların 
ve engellilerin mesleki eğitimden uzak oluşu; kadınların ve engellilerin istihdamını sağlama 
oranlarının oldukça düşük olması ve kadınlar ile erkekler arasında istihdam açısından büyük 
bir uçurum bulunması” sorunlarını çözmeye yönelik bir adım atmıştır.  

 ■ Türk sanatının en güzel örneklerinden biri olan ağaç oyma sanatımızı, bu proje sayesinde Batı 
Karadeniz’in güzel köşesi olan KDZ. Ereğli de geçmişten geleceğe taşınmıştır.

 ■ Bölgemizde ahşap oymacılığı konusunda eleman ihtiyacı karşılanmış, engelli işsiz ve kadınlara 
mesleki ve teknik eğitim vererek onların sosyal hayata katılımı sağlanmıştır. Engelli, işsiz 
ve kadınlara mesleki ve teknik eğitim vererek onlara meslek kazandırılırken kursu bitiren 
kursiyerler, evlerinde ahşap oyma ürünler yapmaya başlamış ve onlara ürünlerini bölgeye 
gelen turistlere pazarlama ve satış yapma imkânı tanınmıştır. Kursiyerlerin, yaptığı ürünlerin 
sergilenmesi için bir sergi organizasyonu gerçekleştirilmiş ve bu sayede onlara toplumda 
değerli oldukları hissettirilmiştir.

181



EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN HASTALARIN DESTEKLENMESİ PROJESİ 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında; kronik hasta ve yaşlı bakımı alanında istihdam edilme olanağının sağlanması ve kronik hasta 
ve yaşlıların yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla 15 kişiden oluşan 4 ayrı gruba yönelik olarak yaşlı ve hasta 
bakıcı eğitimleri düzenlenmiştir. Toplamda 85 kişi 384 saatlik eğitimden yararlanmıştır. Pratik eğitimler proje 
kapsamında hazırlanan örnek hasta evinde gerçekleşmiş, eğitim sonucu sertifika almaya hak kazananlara tören 
ile sertifikaları teslim edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                             
YATIRIM MİKTARI : 72.274 TL
DESTEK TUTARI  : 65.047 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje ile istihdam edilen kişi sayısı 20’dir.
 ■ Proje kapsamında kırtasiye malzemeleri ile birlikte 15 adet makine ekipman temin edilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 15 kişiden oluşan 4 ayrı gruba yönelik olarak yaşlı ve hasta bakıcı eğitimleri 

düzenlenmiştir. Toplamda 85 kişi 384 saatlik, eğitimlerden yararlanmış ve sertifikaları almaya 
hak kazanmıştır.
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HESABI BİLEN GENÇLER YETİŞİYOR

PROJEMİZ:
Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülen proje kapsamında 18 genç işsize 400 
saati bilgisayar eğitimi, 440 saati bilgisayarlı muhasebe eğitimi olmak üzere toplam 840 saat eğitim verilmiş ve 
eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kursiyere MEB onaylı sertifika verilmiştir. Eğitim sonrasında 5 kişi istihdam 
edilmiştir. Proje kapsamında eğitim salonu olarak düzenlenen salonda benzer programlar düzenlenmektedir.

PROJE SAHİBİ  : ZONGULDAK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK
YATIRIM MİKTARI : 43.075 TL
DESTEK TUTARI  : 38.768 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 18 gence Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi verilmiştir.
 ■ Eğitimi başarıyla tamamlayan 18 kursiyere MEB onaylı sertifika verilmiştir.
 ■ 5 kursiyer istihdam edilmiştir.
 ■ Proje kapsamında alınan ekipmanlarla benzer eğitimler verilmeye devam etmektedir.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

 - Dizüstü Bilgisayar,
 - Akıllı Tahta,
 - Projeksiyon cihazı 
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EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARAN KADINLARIN YEREL SERMAYE İLE 
EKONOMİK KALKINMA HAREKETİ

PROJEMİZ:
Proje ile mozaik taş kırma sanatının bayanlar tarafından keşfedilmesi ve ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra, 
Eskipazar’ın tanıtımıyla da doğrudan ilgi kurularak belirli hedefler belirlenmiştir. Bu kapsamda Hadrianoupolis 
tanıtım ve turizm rehberlik merkezi açılmıştır. Bölgede bulunan Hadrianoupolis antik kentinin ve doğal güzelliklerin, 
yöresel ürünlerin tanıtıldığı 2 ayrı dilde tanıtım broşürleri hazırlanmıştır. Meslek edindirme kurslarından olan 
mozaik tasarım kursu verilmiştir. Kursta üretilen sanatsal ürünler kurs bitiminde sertifika verme töreni ile birlikte 
İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde sergilenmiştir. El sanatları ve yöresel ürünler üretim ve pazarlama kooperatifi Ticaret 
ve Sanayi Bakanlığı’nın yapmış olduğu isim değişikliği nedeniyle Eskipazar Kadın Çevre Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifi adı altında ilçede bulunan kadınların ve kurstan mezun olan kadınlar tarafından kurulması sağlanmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 83.802 TL
DESTEK TUTARI  : 68.324 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Kursun sonunda düzenlenen kura çekimi ile kurstan mezun olmaya hak kazanan 34 kursiyer 

arasından 15 kişi Belediye bünyesinde istihdam edilmiştir. 
 ■ 7 adet makine ekipman satın alınmıştır.
 ■ 1 adet eğitimle birlikte 34 adet sertifika verilmiştir. 
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DOĞA YENİCEDİR YENİCE DOĞADIR

PROJEMİZ:
“Doğa Yenicedir Yenice Doğadır” adlı proje ile Karabük’ün Yenice ilçesinin turistik ve doğal güzelliklerini ön 
plana çıkarmak tema edilmiştir. Alternatif sporlar açısından önemli bir merkez olma potansiyeline sahip olan 
Yenice’de bu potansiyeli açığa çıkarmak için yeni alanlar belirlemek, dağ bisikleti konusunda kapasite geliştirme 
çalışmalarında bulunmak ve yerel halka bu konularda gelir sağlamalarına yönelik güdüleme ve motive etme 
hedeflenmiştir. Botanik açıdan da zengin olan Yenice’de bunun yanı sıra kelebek ve yaban hayatı gözlemciliğinin 
de ön plana çıkarılması hedeflenmiştir. Bu proje ile hem bölgeye gelen turiste yüksek kaliteli hizmet verilmesi 
hem de Yenice’nin doğal ve kültürel zenginlikleri ile ilgili bölge halkında duyarlılık yaratılması için faaliyetlerde 
bulunulmuştur. Üç boyutlu Yenice haritası ile ilgili web sitesi hazırlanmış, organizasyon, turizm merkezi tefrişatı 
ve tanıtım giderleri gibi maliyetler de proje bütçesini oluşturmuştur.

PROJE SAHİBİ  : YENİCE İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ     
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 55.175 TL
DESTEK TUTARI  : 49.655 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 2 adet panel, 3 adet spor ve kültür organizasyonu düzenlenmiştir.
 ■ 1 adet turizm-doğa evi ve bu evin içerisinde nostalji müzesi yapılmıştır.
 ■ Projenin görünürlüğünü sağlamak ve bölgenin tanıtımını sağlamak adına raket pano, 

billboadlar, afiş, el broşürü, haritalı çift yönlü broşür, bez afiş, branda reklam, kırlangıç bayrak, 
şapka, 360° panoramik çekim yaptırılmıştır.

 ■ Ortaöğretim öğrencilerine yönelik Fındıkaltı doğa kampı ve ilköğretim öğrencilerine yönelik 
uçurtma şenliği yapılmıştır.

 ■ Ulusal ve uluslararası çapta bir web sitesi hazırlanmıştır.
 ■ 5 kişiye istihdam sağlanmıştır.
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KIRSALDA BİLİNÇLİ KADIN VE SÜTTE KALİTE SEFERBERLİĞİ 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında; 40 kadın çiftçi 2 grup halinde kaliteli çiğ inek sütü eldesi, süt üretimi, ahır temizliği ve hijyeni 
hakkında eğitilmiştir. Proje boyunca 2 il içi işletme bütün kursiyerler ve eğiticilerle birlikte gezilmiş, ayrıca Bursa’ya 
3 günlük il dışı teknik gezi yapılmış; iki firma ziyaret edilmiş, bir firmadan eğitim alınmış ve tarım fuarına katılım 
sağlanmıştır. Projenin sürdürülebilirliği için eğitim alan her kadın çiftçiye 1’er adet seyyar süt sağım ünitesi, 1’er 
adet önlük, 1’er adet max-min termometre ve dezenfektan verilmiştir. Yapılan çalıştay ve hijyenik süt günü ile proje 
kapsamında yapılan çalışmalar, yerel basın da davet edilerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Birliklere verilen barkot 
okuyucuları ile sığırların tanınması ve kulak küpelerindeki numaraları okuyarak bakanlığın sistemindeki kayıtlarla 
uygunluğunun karşılaştırılması sağlanmıştır. Proje süresince verilen eğitimler, teknik geziler ve diğer faaliyetler 
sonucu kooperatif ortağı ve birlik üyesi süt üreticilerinin gerek teknik ve gerekse teorik olarak kapasitelerinin 
arttırılması sağlanmıştır.  

PROJE SAHİBİ  : BARTIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                           
YATIRIM MİKTARI : 102.288 TL
DESTEK TUTARI  : 92.060 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 40 adet seyyar süt sağım ünitesi, önlük ve max-min termometre, 1 adet 

dezenfektan satın alınmıştır.
 ■ 40 kadın çiftçiye yönelik kaliteli çiğ inek sütü eldesi, süt üretimi, ahır temizliği ve hijyeni 

hakkında 40 saatlik eğitim düzenlenmiş, eğitim sonrasında kursiyerlere düzenlenen tören ile 
sertifikaları teslim edilmiştir. 
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DENİZCİLİKTE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
MESLEKİ EĞİTİM PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında; uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 
1 adet Denizcilik Eğitim ve Uygulama Atölyesi kurulmuştur. 150 kişiye tekne ve yat imalatçılığı konusunda eğitim 
verilmiş, böylece Bartın’da faaliyet gösteren 25 civarındaki ahşap yat ve tekne üretimi yapan firma için nitelikli 
eleman yetiştirilmiş ve kurs süresince 1 adet motor yat üretilmiştir. 

PROJE SAHİBİ  : T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ     
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                            
YATIRIM MİKTARI : 91.185 TL
DESTEK TUTARI  : 82.202 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 1 adet gerekli teknik donatılara sahip Denizcilik Eğitim ve Uygulama 

Atölyesi kurulmuştur.
 ■ 150 kişiye tekne ve yat imalatçılığı konusunda eğitim verilmiştir.
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HANIM ELLER YÖRESEL EL SANATLARI PROJESİ 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında 393 kişiye Halk Eğitim Sertifikalı Tel Kırma Eğitimi, Pazarlama Stratejileri ve Uygulamalı 
Pazarlama, Etkili İletişim, Finansal Yönetim Eğitimi verilmiş; alınan bilgisayar ve çizimleri bilgisayarda yapabilmek 
için gerekli Autocad programları sayesinde tasarımda teknoloji kullanılmaya başlanmıştır. Hanım Eller Yöresel El 
Sanatları Derneği kurulmuş ve derneğe ait bir web sitesi oluşturulmuştur. Üretilen ürünlerin tanıtımı söz konusu 
site vasıtasıyla yapılmaktadır. Proje kapsamında Ankara’da düzenlenen hediyelik eşya ve el sanatları fuarlarına 
katılım sağlanmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : BARTIN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                              
YATIRIM MİKTARI : 37.947 TL
DESTEK TUTARI  : 34.152 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Eğitim için gerekli olan sarf malzemeleri alınmıştır.
 ■ Proje kapsamında;

 - 393 kişiye Halk Eğitim Sertifikalı Tel Kırma Eğitimi,
 - Pazarlama Stratejileri ve Uygulamalı Pazarlama Eğitimi,
 - Etkili İletişim Eğitimi, 
 - Finansal Yönetim Eğitimleri verilmiştir.

 ■ Kursiyerlere eğitimler sonucunda sertifikaları teslim edilmiştir.
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ÜRETİMDE CAD-CAM 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında; makine teknolojisi alanı atölyesinde her biri 20+1 bilgisayar kapasiteli iki laboratuvar 
oluşturulmuştur. Her iki laboratuvar için internet erişimli ağ sisteminin kurulumu gerçekleştirilmiş, Cad ve Cam 
eğitimleri için gerekli programlar alınmış, alan öğretmenlerince 60 öğrenciye bilgisayarlı çizim ve bilgisayarlı 
üretim kursları verilmiştir. Kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara MEB onaylı sertifikalar verilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : BARTIN MADENİ EŞYA VE SANATKARLAR ODASI  
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                          
YATIRIM MİKTARI : 97.886 TL
DESTEK TUTARI  : 88.098 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 10 yeni personel belirlenen müesseselerde istihdam edilmiştir.
 ■ CAD Laboratuvarı için alınan makine-ekipmanlar şunlardır:  21 adet bilgisayar, plazma TV ve 

Öğrenci bilgisayarları için hazırlanmış U düzeninde banko, öğretmen masası ve sandalyeler 
 ■ Alan öğretmenlerince 60 öğrenciye bilgisayarlı çizim ve Bilgisayarlı üretim kursları verilmiştir. 

Kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara MEB onaylı sertifikalar verilmiştir.
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MENCİLİS AYDINLANIYOR

PROJEMİZ:
“Mencilis Aydınlanıyor” isimli proje ile Safranbolu’da bulunan Mencilis Mağarası’nın tarihi dokuya uygun olarak 
led lambalarla ve projektörlerle aydınlatılması tema edinmiştir. Proje ile ülkemizin 4. büyük mağarası Olan 
Mencilis Mağarasının fiziko-kimyasal doğal yapısı ve görünümünün bozulmadan LED sistem ile aydınlatılması 
amaçlanmıştır. Bununla birlikte mağara yapısının ve içerisinde binlerce yılda oluşan sarkıt ve dikitlerin zarar 
görmeden, doğallıkları bozulmadan yeni nesillere bırakılması ve gelecekte de il ve ülke turizmine hizmet etmesi 
için bir adım atılmıştır. Bu amaca ek olarak Karabük’te turizm alanında yeteri kadar tanıtım yapılamadığı için genç 
işsizleri gönüllü amatör rehber olarak yetiştirerek hem bu alandaki tanıtım eksikliğinin giderilmesi hem de genç 
işsizlerin bu alandaki kapasitelerinin artırılarak daha kolay iş bulma imkânın sağlanması da ulaşılabilecek diğer 
hedefleri oluşturmaktadır.  

PROJE SAHİBİ  : KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                            
YATIRIM MİKTARI : 190.566 TL
DESTEK TUTARI  : 84.598 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Alınan makine-ekipmanlar şunlardır: 

 - Fotoğraf makinesi
 - Bilgisayar
 - Led projektörler
 - Kaçak akım koruma şartelleri
 - Sigortalar

 ■ 2 adet eğitim sonucunda  13 adet sertifika verilmiştir.
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CNC KESME OPERATÖRLÜĞÜ 

PROJEMİZ:
Zonguldak Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında 15 genç işsize CNC Kesme 
Operatörlüğü eğitimi verilmiş ve eğitimi başarıyla tamamlayan 11 kursiyere MEB onaylı sertifika verilmiştir. 
Eğitim sonrasında 5 kişi işe yerleştirilmiştir. Proje kapsamında alınan CNC kesme makinesiyle benzer eğitimler 
verilmeye devam edilmektedir.

PROJE SAHİBİ  : ZONGULDAK ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ  
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK
YATIRIM MİKTARI : 95.100 TL
DESTEK TUTARI  : 85.590 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 15 gence CNC eğitimi verilmiştir.
 ■ Eğitimi başarıyla tamamlayan 11 kursiyere MEB onaylı sertifika verilmiştir.
 ■ 5 kursiyerin farklı işlerde istihdamı gerçekleşmiştir. 
 ■ Proje kapsamında alınan makine ekipmanlarla benzer eğitimler verilmeye devam etmektedir.
 ■ Proje kapsamında alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanlar:

 - CNC Kesme Makinesi,
 - Kompresör 
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EFLANİ KADINLARI DOKUYOR CEMBER BEZİ HAYAT BULUYOR

PROJEMİZ:
Çember Bezi, yöremizde özellikle kadınların başörtüsü olarak kullandığı ve geleneksel dokuma tezgahlarında 
çirişleme (hammadde olan ipin doğal yoğurt, un ve suyun karışımında hazırlanması), ip germe ve son olarak 
dokunması yoluyla yapılan 1 x 1,5m. ebatlarında, herhangi bir enerji kullanılmadan tamamen el emeği ile yapılan 
yöresel bir bezdir. Proje öncesinde, ilçede çember bezi yalnızca Eflani Çember Bezi Dokuma Atölyesinde iki kadın 
tarafından dokunmakta idi. Proje kapsamında; Eflani’deki kadınlar özellikle dokuma konusunda bilgilendirilmiş ve 
almış oldukları çeşitli eğitimlerle kendi harçlıklarını kazanacak işlerde çalışmaya teşvik edilmişlerdir. Türkiye’de 
dokuma bezleri ve el sanatlarının büyüyen pazarı dikkate alındığında, bu durum ilçeye ticaretin ve sanayinin 
gelişmesi açısından çok büyük bir fırsat yaratmıştır. Çember bezinin özünden taviz vermeden yapılan bu çalışma 
ile işlenmiş el dokuması ürünler özellikle Safranbolu ve Amasra gibi turistik yerlerde yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekmiştir ve tüm bu gelişmeler dokumaya olan talebin artmasını sağlamıştır. Proje desteği ile çember bezi 
dokunması konusunda kadınlara eğitim verilmesi artan talebin karşılanmasında proje ölçeğinde etkili olmuştur. 

PROJE SAHİBİ  : EFLANİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                            
YATIRIM MİKTARI : 68.352 TL
DESTEK TUTARI  : 59.203 TL

202



PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Eflani Cember Bezi üzerine meslek kazandırmaya yönelik 25 kişiye eğitim verilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 3 adet kişi istihdam edilmiştir.
 ■ Toplam 1230 adet (afiş, kitapçık, tanıtım CDsi vb.) görsel malzeme kullanılmıştır.
 ■ Çember Bezi 25 bayan tarafından dokunmaya başlanmışıtr.
 ■ Bölgede 1 adet yerel ürünün tanıtımı yapılmıştır.
 ■ 3 adet dokuma tezgahı, 1 adet bilgisayarlı dikiş makinası alınmıştır.
 ■ 2 adet seminer/tanıtım konferansı yapılmıştır.
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7’DEN 70’E HİZMETTEN HİZMETE PROJESİ

PROJEMİZ:
“Çocuk Bakım Elemanı Yetiştiriciliği Kursu” Ve “Hasta Ve Yaşlı Refakatçiliği Kursu” eğitimleri ile 48 kadına 
meslek edindirilmesi amaçlanmaktadır. Proje süresince 20-45 yaş arasında en az lise mezunu 25 kadının Çocuk 
Bakım Elemanı Yetiştiriciliği alanında (1064 saat),  23 kadının ise Hasta ve Yaşlı Refakatçisi alanında (560 saat) 
eğitilmesi amaçlanmıştır. Bir diğer faaliyet ise; Zonguldak Merkez, Ereğli ve Çaycuma Huzurevleri ’ne Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Odaları düzenlenerek malzeme ve ekipman eksiklikleri giderilmesi ve burada barınan yaşlıların 
yaşam kalitelerinin arttırılmasıdır.  

PROJE SAHİBİ  : ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 104.500 TL
DESTEK TUTARI  : 94.050 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 48 işsiz kadına mesleki eğitim kursu düzenlenerek sertifika almaları sağlanmıştır. 
 ■ Zonguldak ilinde bulunan Merkez, Ereğli ve Çaycuma Huzurevleri’ne 3 adet Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon odası kurularak yaşlıların hizmetine sunulmuştur. 
 ■ Eğitim alan hasta ve yaşlı bakım elamanı kursiyerlerinden 5 kursiyer ve Çocuk Bakım Elamanı 

kursiyerlerinden de 3 kursiyer eğitimin aldıkları alanlarda istihdam olanağı bulmuşlardır. Bu 
konuda proje sahibi Zonguldak İl Özel İdaresi de koordinasyon ve ilgili olabilecek kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel sektörü bilgilendirme görevini üstlenmiştir.

 ■ Kurslara katılan ve herhangi bir mesleği olmayan kadınlar bir meslek sahibi olmuşlar ve proje 
kapsamında gerçekleştirilen skeçli sertifika töreni ile bu kadınların özgüvenleri gelişmiş, bu 
sosyal etkinlik hayatlarına önemli bir renk katmıştır.

 ■ Çocuk Bakım Elamanı ve Yetiştiriciliği Kursu ile ve Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursu’nda 
eğitim alan toplam 48 kursiyerin tamamı kursu başarıyla bitirmiş ve sertifika almaya hak 
kazanmışlardır. 

 ■ Eğitimler sonunda kursiyerlerimiz tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikle ve çocuklara 
yönelik çocukların fiziksel, ruhsal ve zekâ gelişimlerini artırıcı oyuncak, dolgu yastık ve artık 
malzemelerden yapılan çeşitli materyaller sergilenmiştir.
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GİRİŞİMCİLERİMİZ YETİŞİYOR, KOBİLERİMİZ GÜÇLENİYOR PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında 2 farklı özellikteki gruba Girişimcilik ve KOBİ’lerde Stratejik Yönetim eğitimleri verilmiştir. 
Bunun yanında hedef gruplara istihdam ve işe yerleştirme ile e-danışmanlık destek hizmetleri sunulmuştur.

PROJE SAHİBİ  : MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ KDZ. EREĞLİ ŞUBESİ 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                              
YATIRIM MİKTARI : 61.619 TL
DESTEK TUTARI  : 55.457 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 39 kişi “Girişimcilik” ve “KOBİ’lerde Stratejik Yönetim” eğitimleri almıştır.
 ■ Eğitim programlarını tamamlayan kursiyerlere KOBİ Destek Masası Hizmetleri (e-danışmanlık) 

hizmetleri verilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 4 ay, 340 saat süren ve 22 başlıktan oluşan detaylı eğitim programları 

sayesinde hedef kitle hem girişimcilik hem de işletmelerin en ideal bir biçimde yönetilebilmesi 
için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmuştur. 

 ■ Programlar sonunda gerek kendi işini kurmak isteyen girişimciler, gerekse firmalarda yönetici 
olarak görev yapacak olan kursiyerler için eğitimleri sağlayan firma tarafından bilgi desteği 
verilmeye devam edilmiştir.

 ■ Açılış toplantısı, basın toplantıları, web sayfası, kurumlarla yapılan bire bir görüşmeler ve 
sertifika merasimi ile proje etkisinin yaygınlaşması temin edilmiştir

 ■ Projeyle işgücü ve işveren gözüyle sorunlar gözlemlenmiş, projenin tanıtım ve bilgilendirme 
sürecinde sektör temsilcileri ve 17 farklı kurumla görüşmeler yapılarak taraflar arasındaki 
karşılıklı beklentiler ölçülmüştür.

 ■ Projeyle, ülkemizdeki KOBİ’lerin en önemli sorunlarından olan bilgi eksikliği ve kötü yönetim 
kaynaklı işletme zafiyetlerini önleyecek profesyonellerin yetişmesine önemli katkılar 
sağlanmıştır.

 ■ Proje kapsamında Pazar Stratejileri ve Yönetimi, Üretim Planlama ve Yönetimi, Müşteri 
İlişkileri Satış Teknikleri ve CRM, Kobilere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Hibe Mekanizmaları 
gibi 11 farklı alanda eğitim verilmiştir. 

 ■ Müşteri İlişkileri Satış Teknikleri ve CRM, Kobilere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Hibe 
Mekanizmaları gibi 11 farklı alanda eğitim verilmiştir. 
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UÇMAK ÖZGÜRLÜKTÜR 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında; gençler, kadınlar, öğrenciler, kamu kurum, özel sektörde çalışanları ve engellilerden oluşan 24 
kursiyere yönelik olarak sertifikalı model uçak ve yamaç paraşütü kursları düzenlenmiş ve 17 kursiyere sertifikaları 
teslim edilmiştir. Düzenlenen kurslarla alternatif spor dallarının bölge halkına tanıtımı ve sevdirilmesi amaçlanmış; 
etkinliklerle bölgemize olan ilginin arttırılması, yerel ve ulusal basının ilgisinin çekilmesi sağlanmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                             
YATIRIM MİKTARI : 120.655 TL
DESTEK TUTARI  : 96.569 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında Yamaç paraşütleri, harnesler (kuşam tertibatı), emniyet ekipmanları,  uçuş 

kayıt cihazı gibi makine ekipmanlar temin edilmiştir.
 ■ 24 kursiyere Sertifikalı model uçak ve yamaç paraşütü kursları düzenlenmiş ve 17 kursiyere 

sertifika verilmiştir
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KARABÜK İLİ VE SAFRANBOLU İLÇESİNDE TURİZM SEKTÖRÜNDE 
İHTİYAÇ DUYULAN NİTELİKLİ MESLEK ELEMANLARININ 
YETİŞTİRİLMESİ

PROJEMİZ:
Proje ile ulaşılmak istenen özel amaçlardan ilki Karabük Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve yüksekokul düzeyinde 
turizm eğitimi gören öğrencilerin teorik eğitimlerinin pratik eğitimlerle desteklenmesidir. İkinci olarak turizm 
endüstrisinin gelişmekte olduğu Karabük ili ve turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği ilçelerinde ihtiyaç duyulan 
nitelikte meslek elemanlarının yetiştirilerek turizm endüstrisine kazandırılması amacı güdülmektedir. Projenin 
diğer bir amacı ise turizm eğitimlerini alan öğrencilerin gerek çeşitli işletmelerde gerekse kendi işletmelerini 
kurarak endüstri içerisinde görev almasını sağlamak olmuştur.  Bu öğrenciler Karabük ili ve Safranbolu ilçesinde 
turizm endüstrisinde gönüllü çalışma potansiyeli olan öncelikli olarak dezavantajlı gruplardan ve tüm yerel 
halktan tercih edilmiştir. Bu amaçlara hizmet etmek için kullanılan araçlar Karabük Üniversitesi’ne ait uygulama 
oteli tefrişatları olup, uygulama otelinde tercihen dezavantajlı kesime eğitim verilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                          
YATIRIM MİKTARI : 244.919 TL
DESTEK TUTARI  : 99.914 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Alınan makine-ekipmanlar şunlardır: 

 -Uygulama oteli tefrişat malzemeleri
 -Dizüstü Bilgisayar

 ■ 48 adet eğitim sonucunda 50 adet sertifika verilmiştir.
 ■ İlçede ihtiyaç duyulan nitelikli meslek elemanları yetiştirilerek turizm endüstrisine 

kazandırılmıştır.
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BARTIN SAHİL KÖYÜ PLAJLARININ HİZMET KALİTESİNİN VE TURİZM 
BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında; Bartın ilinin 7 köy plajı çöplerden arındırılmış ve kullanıma açılmıştır. Plajlara, kullanıcıların 
çöplerini toplayabilmeleri için poşetli-ayaklı tabelalar konmuş ve plajlar daha temiz kullanılabilir hale gelmiştir. 
Plajların tümüne engelliler için ikişer tane engelli plaj sandalyesi konmuş, dolayısıyla dezavantajlı konumda 
olan engelli plaj kullanıcılarının da sosyal ve ekonomik hayata katılımları sağlanmıştır. Yoğunluğu fazla olan 
Güzelcehisar, Çakraz ve Mugada plajlarına tuvalet, soyunma kabini ve duşlardan oluşan kabinler konmuş ve 
dolayısıyla bu plajlarda turizm hizmet kalitesi artırılmasına katkıda bulunulmuştur. 7 plajın köy halkına ( toplamda 
350 kişi)  eğitim verildiği için köy halkının turizm bilinci artırılmıştır.

PROJE SAHİBİ  : T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                               
YATIRIM MİKTARI : 158.537 TL
DESTEK TUTARI  : 90.366 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında poşetli-ayaklı tabelalar, engelli plaj sandalyesi, tuvalet, soyunma kabini ve 

duşlardan oluşan kabinler temin edilmiştir.
 ■ 7 plajın köy halkına ( toplamda 350 kişi)  turizm bilinci artırmaya yönelik eğitimler verilmiştir.
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BÖLGEMİZDEKİ GELENEKSEL AHŞAP TEKNE YAPIM MESLEĞİNİN 
YENİ TEKNOLOJİLERLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

PROJEMİZ:
Projede Bartın’ın önemli geleneksel sanat ve sanayisi olan ahşap tekne ve yat yapımı sektöründe kaliteli 
elemanların yetişmesini sağlayıp istihdam yaratmak amacıyla 200 kişiye tekne ve yat imalatçılığı kursu verilmiş 
ve 30 istihdamın gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu meyanda kursiyerlerin daha iyi eğitim almalarını sağlamak 
maksadı ile, kurumun mevcut atölyesinin makine-ekipman sayısı artırılmış, atölye içerisindeki boş dersliğe 
15+1 bilgisayar laboratuvarı kurulmuş, kurulan bilgisayar laboratuvarında teorik eğitimler verilmiş, iş sağlığı ve 
güvenliğinin temini için toz emme sistemi kurularak çalışan memnuniyetinin artırılması sağlanmıştır. 

PROJE SAHİBİ  : BARTIN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ DENİZCİLİK A. MES. LİSESİ  
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                           
YATIRIM MİKTARI : 97.158 TL
DESTEK TUTARI  : 87.443 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje ile birlikte 30 yeni istihdam gerçekleşmiştir 
 ■ Proje kapsamında 15+1 bilgisayar laboratuvarı ve toz emme sistemi alınmıştır.
 ■ 200 kişiye tekne ve yat imalatçılığı kursu verilmiştir
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EREĞLİ’DE YAŞANIR! 
SEVGİNİN, BARIŞIN, DOSTLUĞUN SICAKLIĞI  PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında Kdz.Ereğli’nin  sahip olup, hizmete sunduğu; ama yeterli tüketici sayısına ulaşamadığı 
turizm amaçlı kullanımlarını ve değerlerini  yazılı, görsel tanıtım araç ve gereçleri yanında, düzenlenecek diğer 
etkinliklerle (anket, söyleşi…) yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kamuoyuna tanıtarak; ilçeye gelen turist 
sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Diğer yanda proje ile Kdz.Ereğli’nin doğal, tarihsel - arkeolojik ve kültürel değerlerini (potansiyel turizm değerleri) 
yazılı, görsel tanıtım araç ve gereçleri yanında, düzenlenecek diğer etkinliklerle (anket, söyleşi…) girişimcilere 
(yatırımcı ve işletmeci) tanıtarak; genelinde sektörel çeşitliğin, özelinde de turizm çeşitliliğinin sağlanmasına 
öncülük edilmesi de proje kapsamındaki genel amaçlardan biridir. 

PROJE SAHİBİ  : KDZ.EREĞLİ BELEDİYESİ
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 104.902 TL
DESTEK TUTARI  : 94.412 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
  Taşınmaz Kültür Örnekleri Envanteri: Bu çalışmada sit alanları ile tescili taşınmaz kültür   

varlıklarının bulunduğu yerler imar planı olan yörelerdeyse imar durumlarını içeren belgelerle, 
imar planı olmayan yörelerdeyse ilçe haritası üzerinden gösterilmiştir.

 Tanıtım Amaçlı CD: Panoramik çekim ile 360 derece  olarak çekilen bu görüntülerde sanal 
gerçeklik (virtual realty) tekniği uygulanmıştır. Bu uygulama bu yörede ilk olup izleyenler 
tarafından çok beğenilmiştir.

 Totem Tabela: Altı metre direk yüksekliği iki tarafı renkli KDZ Ereğli fotoğrafından oluşan kaset 
toplam 18 metrekaredir. Zonguldak Ankara D-100/E-5 devlet karayolu üzerinde Çaycuma 
Bartın sapağına dikilen bu totem tabela ilçenin hatta ilin tek turizm amaçlı tanıtımı tabelasıdır.

 Ayrıca bu proje kapsamında oluşan bir başka eğilimde KDZ Ereğli ve yöresine ait hediyelik eşya 
tasarım yarışmasıdır. Bu projede BAKKA dan aynı program kapsamında destek alan “Ahşabın 
Gücü Engelleri Aşıyor” isimli proje ile ortak ilişkiler yürütülmektedir. Bu proje ile alınan bazı 
ekipmanlar bu tasarım yarışmasının şekillenmesinde ön ayak olmuştur.

  Proje kapsamında bölgeyi tanıtan 50.000 adet broşür,50.000 adet kartpostal seti,10.000 adet 
cepli dosya ve aynı kapsamda 5.000 adet çanta yaptırılmıştır. Bu tanıtım materyalleri hem 
çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına hemde  KDZ Ereğli Tanıtım günleri adıyla  gerçekleştirilen 
faaliyetlerde dağıtılmış ve dağıtılmaya devam etmektedir. Söz konusu materyaller ilçenin 
tanıtımında çok büyük bir fayda sağlamış ve diğer ilçelere de örnek teşkil etmiştir.

Proje Koordinatörü ve KDZ Ereğli Belediyesi Başkanlık Danışmanı Raif Tokel’in proje uygulama 
dönemi boyunca ilgili ve alakalı yaklaşımı, projeyi yakından takip etmesi ,sahiplenmesi proje 
amaçlarına ulaşmada çok yardımcı olmuştur. Proje Koordinatörünün yapıcı yaklaşımı, sorunları 
büyümden çözüme kavuşturması ,iletişim kabiliyeti ve çözüm odaklı yaklaşımı projenin beklenen 
sonuçların büyük bir kısmına ulaşmasını sağlamıştır.
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PROFESYONEL WEB PROGRAMCILIĞI

PROJEMİZ:
Kdz Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği, KDZ. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası, KDZ. Ereğli Belediyesi’nin iştirakçisi 
olduğu proje ile, meslek lisesi bünyesinde donanımı ve altyapısı yetersiz olan bilgisayar eğitim salonu; kursiyerler 
için yeterli teknolojik donanımda bilgisayarlar veeğitim için gerekli olan ekipmanlar ile donatılmıştır. İştirakçilerin 
katkısıyla dezavantajlı gruptan bireyleri de kapsayan 15 kişilik işsiz gruba web programcılığı ile ilgili profesyonel 
eğitim verilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : KARADENİZ EREĞLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                             
YATIRIM MİKTARI : 57.627 TL
DESTEK TUTARI  : 51.864 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 15 işsiz kişiye eğitim verilmiştir
 ■ Eğitim katılım sağlayan 10 kişiye kendi işini kurma imkânı sağlanmıştır
 ■ 2 dezavantajlı kişiye eğitim verilmiştir. 
 ■ 20 kişilik bilgisayar labaratuvarının tüm ekipmanları ile birlikte kurulumu gerçekleştirilmiştir.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HALK SALONU

PROJEMİZ:
“Bilişim Teknolojileri Halk Salonu” isimli proje ile Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi için daha önce bulunmayan bir 
bilgisayar salonu kurulmuştur. Salonun hazırlanmasını müteakip çocuklar, yetişkinler ve yörede bulunan bütün 
ilgililer için bilişim eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında eğitime katılan bireylerin aile ve sosyal 
çevrelerine bu alanda örnek teşkil etmeleri, işsiz gençlere bilişim teknolojileri kullanım yeterlilikleri kazandırarak 
gençlerin iş hayatına atılmalarına katkı sağlanması, çalışan bireylerin bilişim teknolojileri kullanım yeterliliklerini 
arttırarak iş hayatlarına katkı sağlanması, Eflani ilçesinde bulunan engelli bireylerin bilişim teknolojileri 
aracılığıyla sosyalleşmelerinin sağlanması, başta eğitimlere katılanlar olmak üzere aileleri, sosyal çevreleri ve 
Eflani ilçesinin Ajansımız hakkındaki olumlu düşüncelerinin artmasının sağlanması ve Eflani ilçesinde bilişim 
teknolojileri kullanım oranının arttırılması hedefleri gerçekleştirilmiş olup, bilişim salonu halen aynı hedef ve 
amaçlar doğrultusunda hizmet vermektedir.

PROJE SAHİBİ  : EFLANİ İMKB ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                          
YATIRIM MİKTARI : 53.825 TL
DESTEK TUTARI  : 48.342 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Alınan makine-ekipmanlar şunlardır:  

 - Kullanıcı Bilgisayarları, Bilgisayar Masaları ve Sandalyeler,
 - Salon Hoparlörü Ve Eğitimci Mikrofonu,
 - Yazıcı, Projeksiyon Ve Fotokopi Makinesi,

 ■ Proje kapsamında 5 adet eğitim gerçekleştirilmiş, 71 adet sertifika verilmiştir.
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SPORLA HAYATA TUTUNALIM

PROJEMİZ:
“Sporla Hayata Tutunalım” isimli proje ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde eğitim gören 14-17 yaş aralığında 
öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak ve spor yapmalarını sağlamak için okul içerisinde bulunan etüd 
odalarından birisine spor aletlerini yerleştirmek, diğer bir etüd odasında da kondisyon, step, aerobik yapılabilecek 
şekilde düzenlemek ve son olarak da soyunma odası olarak başka bir odayı faaliyete geçirmek amaçlanmıştır. 
Ayrıca hazırlanan spor odasını ve step, aerobik ve kondisyon odasını halkın da faydalanabileceği bir mekan haline 
getirebilmek düşüncesiyle yapılan bu projede, Ovacık merkez ve köylerinde ikamet eden kadınların ve İlçemizde 
görev yapan bayan kamu görevlilerinden spor yapma arzusuna sahip kadınların faydalanabileceği bir hal alması 
sağlamıştır. Bu amaca hizmet etmek maksadıyla spor ve rejenerasyon aletleri satın alınmıştır.

PROJE SAHİBİ  : OVACIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                            
YATIRIM MİKTARI : 79.996 TL
DESTEK TUTARI  : 71.996 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 18 adet makine-ekipman temin edilmiştir. 
 ■ 1 adet eğitim sonucunda 25 adet sertifika verilmiştir.
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OLASI BİR KARABÜK DEPREMİNE KARŞI HALKIN 
BİLİNÇLENDİRİLMESİ

PROJEMİZ:
“Olası Bir Karabük Depremine Karşı Halkın Bilinçlendirilmesi” isimli proje ile Karabük ilinde yaşayan halkın deprem 
coğrafyasında bulunan ülkemiz hakkında bilgilendirilmesi amaç edilmiştir. Karabük ili Safranbolu ve Yenice ilçeleri, 
merkez Beşbinevler ve Kayabaşı Mahalleleri pilot alanlarında olası bir Karabük depremi öncesinde, deprem 
sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında görsel ve yazılı olarak halkın bilgilendirilmesi 
ve Karabük ilinde yaşayan engelli vatandaşların adres bilgileri elde edilerek olası bir depremde yapmaları ve 
yapmamaları gerekenler hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. İleride yapılacak çalışmalara yol 
gösterecek verilerin elde edilmesi ve halkın konuyla ilgili bilincinin artırılması sağlanan bu projeyle birlikte elde 
edilen engelli vatandaşların adres bilgileri olası bir afet durumunda sivil savunma, itfaiye gibi birçok kurumun bu 
vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacaktır. 

PROJE SAHİBİ  : KARABÜK İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                            
YATIRIM MİKTARI : 29.004 TL
DESTEK TUTARI  : 25.523 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Uzman kişilerce düzenlenen konferanslar ile yapılan bilgilendirmeler sonucunda 1. ve 2. 

dereceden deprem bölgesinde yaşayan Karabük halkına deprem bilincini kazandırılmıştır.
 ■  Bastırılan broşür ve afişler ile düzenlenecek deprem simülasyon merkezi gezileri sayesinde 

öğrenilen bilgilerin kalıcılığı sağlanmıştır. Bu geziler esnasında insanlara olası bir deprem 
anında neler yapması ve neler yapmaması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmiştir.

 ■ Olası bir deprem durumunda ekonomik istihdamın bozulmasını engelleyecek tedbirler alınarak 
ekonomisi ağır sanayiye dayanan ve bu ağır sanayinin tamamına yakınının il merkezi ve yakın 
çevresinde bulunan Karabük ilinin ekonomik hayatının en az şekilde etkilenmesi sağlanmıştır.

 ■ Karabük ilimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın adres bilgileri elde edilmiş olup olası bir 
deprem afeti durumunda bu vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşılması sağlanacaktır. Ayrıca 
ulaşılan engelli vatandaşlarımıza deprem afetine karşı bilgilendirme de yapılmıştır.

 ■ Proje kapsaında yapılan konferans sunumlarının yapılabilmesi için alınan makine-ekipmanlar 
şunlardır:

 - Bilgisayar
 - Çok fonksiyonlu yazıcı
 - Projeksiyon aleti ve perdesi
 - Lazer Pointer
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İŞ’TE KADINLAR

PROJEMİZ:
Zonguldak ilçelerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarının iştirakçi olduğu projede dezavantajlı kesimin içinde yer alan 
ve çalışmayan kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlamak amacıyla il ve ilçe merkezlerinde olmak 
üzere toplam 18 farklı eğitim verilmiştir. Proje kapsamında eğitim alan bölgedeki 216 girişimci kadının yöneticilik 
nitelikleri geliştirilerek aktif iş piyasasına katılımları arttırılmış, toplumdaki rolleri güçlendirilmiş ve başarı 
motivasyonları ile özgüvenleri arttırılarak girişimcilik için yeterli donanıma sahip hale gelmişlerdir. 

PROJE SAHİBİ  : ZONGULDAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                             
YATIRIM MİKTARI : 65.485 TL
DESTEK TUTARI  : 58.937 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ İşletme Yöneticiliği Eğitimi, Satış Pazarlama Eğitimi, Proje Yönetimi Eğitimi, Finansal Planlama 

Teknikleri Eğitimi, Danışmanlık Hizmeti olmak üzere toplam 678 saat eğitim verilmiştir.
 ■ 216 kadın girişimciye eğitim verilmiştir.
 ■ Zonguldak merkezi ve ilçelerinde toplamda 18 eğitim verilmiştir.
 ■ 2 bilgisayar, projeksiyon, yazıcı ve akıllı tahta alınmıştır.
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KOCAMAN YAŞAMAK

PROJEMİZ:
Proje kapsamında onarımı yapılan kapalı durumdaki Kocaman İlkokulu binası tamir edilerek Kocaman Kültür 
Evi haline getirilmiştir. Böylece atıl durumda bulunan bir devlet binası proje kapsamında yapılan iyileştirmeler 
sonucunda kullanılabilir hale getirilmiştir. Proje kapsamında yapılan Kültür Evinin proje kapsamında bulunmayan 
çevre düzenlemesinin müdürlüğün imkânları ile yapılmıştır. Bu kapsamda zemin taşları ile döşenmiştir. Proje 
sayesinde bu bölgede eksikliği hissedilen bir kamp merkezi yapılmış olup, Alaplı başta olmak üzere çevre il ve 
ilçelerdeki öğrenci gruplarının hizmetine sunulmuştur. 

PROJE SAHİBİ  : ALAPLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK                                                                                                                            
YATIRIM MİKTARI : 111.111 TL
DESTEK TUTARI  : 100.000 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına yönelik 

düzenlenen eğitime 50 kişi katılmıştır.
 ■ Yerel değerlerin envanterinin çıkartılması kapsamında 10 adet yerel ürün, kültürel varlıklar ve 

benzeri varlıklar incelenmiştir.
 ■ Proje kapsamında düzenlenen seminer, konferans, çalıştay, sergi, spor ve kültür 

organizasyonlarına 50 kişi katılmıştır.
 ■ Bölgeye özgü yerel ürünlerin tanıtımı için kullanılan 500 adet görsel malzeme basılmıştır.
 ■ 30 kişinin katılımıyla yüzme faaliyetleri, izcilik faaliyetleri, kamp faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. 
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AKILLI GELECEK

PROJEMİZ:
“Akıllı Gelecek” isimli proje ile Hasan Doğan Sevgi Evleri Müdürlüğü’nde bulunan kimsesiz ve yardıma muhtaç 
çocukların, eğitim ve öğrenim seviyelerini yükseltmek amacı ile faaliyetlerde bulunulmuştur. Böylece Safranbolu 
ilçesinde yaşayan kimsesiz çocukların bakım şartlarının iyileştirilmesi ve Hasan Doğan Sevgi Evlerinde barınmakta 
olan çocuklarımızın yaşam kalitelerinin artırılarak sosyal hayata adaptasyonları sağlanmıştır. Günümüzde 
eğitim sisteminin vazgeçilmez araçları bilgisayarların çocuklar üzerindeki olumlu etkileri de göze alındığında 
kurumda bulunan evlerde çocukların gelişmiş eğitim ve sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla etüt 
odalarının tefriş edilmesinin önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması üzerine, bu amaca hizmet etmek üzere Hasan 
Doğan Sevgi Evleri Müdürlüğü’ne ait evlerde bilgisayar etüt odaları kurulmuş ve bilgisayar ve akıllı tahtalar gibi 
ekipmanlara başvurulmuştur. 

PROJE SAHİBİ  : HASAN DOĞAN SEVGİ EVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                              
YATIRIM MİKTARI : 62.845 TL
DESTEK TUTARI  : 54.675 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Safranbolu’da yaşayan 60 kimsesiz çocuğun yaşam standartları yükseltilmiştir.
 ■ Dezavantajlı grupların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırma amaçlı 6 adet fiziki uygulama 

yapılmıştır.
 ■ 1 adet açılış ve tanıtım toplantısı düzenlenerek proje bilgileri paylaşılmış, projenin sosyal bir 

sorunun duyurulmasına aracılık etmesi sağlanmıştır.
 ■ 25 adet bilgisayar, yardımcı teçhizatlar ve 5 adet akıllı tahta satın alımı yapılarak proje 

amaçları desteklenmiştir.
 ■ Dezavantajlı kesimin sosyal standartlarının geliştirilmesi için kurumun mevcut yemek hanesi 

düzenlenerek, bir adet tiyatro konferans salonu hizmete açılmıştır.
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ZONGULDAK İLİNDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONUN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ZKÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ 
VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ 
FARKINDALIKLARININ OLUŞTURULMASI PROJESİ

PROJEMİZ:
Proje kapsamında Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu’nda kullanılmak üzere laboratuvar 
malzemeleri alınıp fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimlerinin kalitesi arttırılmıştır.

PROJE SAHİBİ  : ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ   
UYGULAMA YERİ  : ZONGULDAK
YATIRIM MİKTARI : 97.000 TL
DESTEK TUTARI  : 87.300 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü’nde eğitim öğretim için gerekli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon laboratuvarı çağdaş ve 
teknolojik donanımlarla, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulması sağlanarak, 
ulusal ve uluslararası alanda laboratuvar ortamı açısından modern bir yapıya kavuşmuştur.

 ■ 35 adet laboratuvar ekipmanı alınarak üniversitenin ilgili bölümüne teslim edilmiş ve 
öğrencilerin uygulamalı eğitim görmesine olanak sağlanmıştır. 

 ■ Biyomedikal Teknikerliği Bölümü son sınıf öğrencilerine 2013 Bahar Dönemi’nde fizyoterapi 
ve rehabilitasyon laboratuvarında fizik tedavi cihazları ile ilgili 3 adet uygulamalı eğitim 
verilmiştir.

 ■ 1 adet 2013 yılında Yüksek Öğretim Kurumu tarafından ÖSYM kılavuzunda yer alacak şekilde, 
öğrenci almak üzere kabul edilen fizyoterapi ve rehabilitasyon bölüm dosyası hazırlanmış ve 
eğitim ve öğretim için gerekli laboratuvarın kurulmuş olması, YÖK tarafından bölüm dosyasının 
eksiksiz olarak kabul edilmesini sağlamıştır.

 ■ Bülent Ecevit Üniversitesi yayın organı olan, Yüksek Öğretim ve Bilim Dergisi 2012 yılı 
sayısında proje kapsamında yapılan bir araştırmanın sonuçları makale olarak yayınlanmıştır. 
Bu da üniversitelerdeki fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ve diğer meslek dalları içinde 
yol gösterici olmuş ve literatüre katkı sağlamıştır.

 ■ Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrencilere 3 adet mesleki farkındalık eğitimi 
verilmiştir.

 ■ Zonguldak Merkez Huzurevi ve Aylin Özel Eğitim Merkezinde 3 adet seminer verilmiştir. 
Seminerlerin konusunu; 

 ■ “Zonguldak Merkez Huzurevi Çalışanlarında, Kaliteli Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Sağlıklı 
Yaşlanma” , “Engellilerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyonla İlişkili Sorunlar ve Çözüm Önerileri ” 
ve Aylin Özel Eğitim Merkezinde öğrencilere, kurum çalışanlarına ve hastalara yönelik Serabral 
Paralizide fizyoterapi ve rehabilitasyon ‘’oluşturmuştur.
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HAYALLERİMİZİ PAYLAŞALIM 

PROJEMİZ:
Proje kapsamında Bartın’da eğitim olanaklarına erişemeyen, sosyal hayata entegrasyon sağlayamayan, erken 
evlilik ve şiddet riskiyle karşı karşıya olan 100 dezavantajlı kız çocuğu ve genç kıza bilinç düzeylerinin artırılması 
amacıyla farklı konularda eğitimler verilmiş, kırsalda yaşayan 400 genç kıza hayata, eğitime ve iş hayatına 
bakışlarının sosyal ve ekonomik durumlarıyla ilişkisini tespit etmek ve ihtiyaçlarını belirlemek üzere anket 
uygulanmıştır. Hedef gruptaki kız çocuklarının ve genç kızların iş hayatına özendirilmesi amacıyla rol model 
başarılı iş kadınları ile söyleşiler gerçekleştirilmiştir. Genç kızların üniversiteye yönlendirilmeleri amacıyla proje 
kapsamında TOBB Üniversitesi ziyaret edilmiştir.

PROJE SAHİBİ  : BARTIN TİCARET VE SANAYİ ODASI 
UYGULAMA YERİ  : BARTIN                                                                                                                          
YATIRIM MİKTARI : 65.521 TL
DESTEK TUTARI  : 56.348 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Proje kapsamında 1 adet bilgisayar ve projeksiyon cihazı satın alınmıştır.
 ■ 100 dezavantajlı kız çocuğu ve genç kıza bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla farklı 

konularda eğitimler verilmiş ve eğitim sonunda kızlara katılım belgeleri dağıtılmıştır.
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ENGELSİZ KENT EFLANİ

PROJEMİZ:
“Engelsiz Kent Eflani” projesi, engelli vatandaşlarımızın da toplumun diğer kesimlerinden farklı görülmemesi ve 
her türlü kamu hizmetinden eşit şekilde yararlanabilmesi için kent içinde gereken tüm düzenlemeleri yapmayı 
hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda şehir içi kaldırımların engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi ve 
belediye hizmet binasına engelliler için asansör yapılması, projenin öncelikli amacı olmuştur. Bu amaca hizmet 
edebilme amacıyla Belediye Binası’na monte edilecek engelli asansörüne dair bütün ilgili makine ve ekipman 
alımının yanı sıra yaya kaldırımlarına görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması gerçekleştirilerek 
uygun taşlar monte edilmiştir. Böylece dezavantajlı kesimin kent içi eğişimi için daha iyi koşullar yaratılmış, 
engelli ve yaşlılar için kamu hizmeti standartları yükseltilmiştir

PROJE SAHİBİ  : EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI        
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 93.300 TL
DESTEK TUTARI  : 83.070 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Belediye Hizmet Binası’na engelliler için asansör yapılarak, engelli ve yaşlıların daha kolay 

erişim imkânı elde etmeleri sağlanmıştır.
 ■ İlçe kaldırımlarına engelli rampaları yapmak suretiyle dezavantajlı kesimin yaşam standartları 

artırılmıştır.
 ■ Dezavantajlı grupların sosyal hizmetlere erişimini kolaylaştırma amaçlı toplam 31 fiziki 

uygulama yapılmıştır.
 ■ Yaklaşık 300 civarında dezavantajlı grup yaya kaldırımı ve engelli asansöründen yararlanmıştır.
 ■ Kente engellileri kabullenme mesajı ileten proje, sosyal bir sorunun çözümüne öncülük 

etmiştir.
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DAMAK TADI DİNMEYEN LEZZET MANİYE

PROJEMİZ:
“Damak Tadı Dinmeyen Lezzet Maniye” isimli projenin öncelikli hedefi yerel bir ürün olan maniye domatesinin 
üretiminin artırılarak çeşidin zaman içerisinde kaybolmasını önlemek olmuştur. Yoğun maniye domatesi üretimi 
yapan köyler Safranbolu ilçesinin çay boyu mevkiinde kalan Bostanbükü, Yazıköy, Konarı, Satköy, Yörük, Navsaklar, 
Kuzyaka, Köseler, Öteköy ve Karıt köyleri pilot bölgeler olarak düşünülmüştür. Bölgede tarımsal faaliyetler ağırlıklı 
olarak geleneksel yöntemlerle yapılmaktadır. Birim alandan daha fazla verim almak isteyen çiftçiler, ürettikleri 
ürünlerin hastalık ve zararlılardan arı olması için aşırı ilaçlama yapmaktadırlar. Aynı zamanda daha fazla ürün 
elde edeceklerini düşündükleri için aşırı gübre kullanmaktadırlar. İki kullanım şekli de hem çevreye hem de 
aile bütçesine aşırı zararlar vermektedir. Ayrıca son dönemlerde ekonomik gereklilikler gibi nedenlerle genetiği 
değiştirilmiş çeşitler ön plana çıkmış bu da köy çeşidi tohumların yok olmasına neden olmuştur.  Karabük İl Özel 
İdaresinin ortak olduğu ve Safranbolu Ziraat Odası’nın da iştirak ettiği bu proje ile gerek ıslah çalışmalarıyla gerek 
üretimin daha kontrollü yapılmasıyla mevcut çeşit özelliklerinin daha da iyileştirilmesini ve üreticilerin modern 
tarım teknikleriyle maniye domatesinin yetiştirilmesi hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak amaçlanmıştır. 
Projede maniye çeşidinin bir çok yabancı ve hibrit domates çeşidine lezzet ve aroma bakımından üstünlüğü ve 
yerel bir çeşit olması ilçe için de önem arz etmekte olduğu bilindiğinden bu çeşidin yok olmaması için üreticilerin 
bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenmiş, konferanslar verilmiştir. Tanıtıma çeşitlik katmak için alınan 
malzeme ve ekipmanlar ve eğitim maliyetleri bu projenin giderlerini teşkil etmiştir.  

PROJE SAHİBİ  : SAFRANBOLU İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ       
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                            
YATIRIM MİKTARI : 50.680 TL
DESTEK TUTARI  : 45.134 TL
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ 1 adet eğitimle birlikte 45 adet sertifika verilmiştir.
 ■ Proje kapsamında 3 adet makine ekipman temin edilmiştir. 
 ■ Maniye isimli yerel ürünün halkın gelir seviyesini yükseltecek şekilde geliştirilmesi ve bu 

önemli gen kaynağının korunarak geleceğe taşınması sağlanmıştır.
 ■ 1 adet konferans ve 1 adet kapanış semineri düzenlenerek proje özellikleri hedef gruba 

aktarılmıştır.
 ■ Büyük domates üreticilerinin olduğu illere 1 adet teknik gezi düzenlenerek, Safranbolu 

maniyesinin tanıtımı yapılmış, kursiyerlerin üreticilerle görüşmeleri sağlanmıştır.
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RİTİMLERDEKİ AHENK

PROJEMİZ:
“Ritimlerdeki Ahenk” isimli proje ile engelli, kimsesiz ve dezavantajlı çocuklardan bir ritim grubu oluşturulmuş, 
bu gruba çeşitli çalgı aletlerinin eğitimi verilerek sosyal hayata katılım sağlamaları amaçlanmıştır. Özel olarak 
çalıştırılan zihinsel ve fiziksel engelli bireyin en yeteneklileri tespit edilerek bölgede canlı müzik faaliyetinde 
bulunan alkolsüz işletmelerde müzik yapan müzik gruplarının içerisine dahil edilerek istihdamı amaçlanmıştır. 
Ayrıca bu grupların ailelerinin de katılımıyla koro çalışmalarının yapılmış ve koronun çevre illerde düzenlenen 
festivallerde, özel gün ve gecelerde sahne almalarının sağlanmasıyla özel çocukların ve ailelerinin sosyalleşmesinin 
ve kendilerine olan güvenlerinin artırılması projenin bir başka amacı olmuştur. Proje programı kapsamında bir 
festival düzenlenerek çalışmaya tabi tutulan bireylerin yeteneklerini sergileme imkanı sunulmuş ve yurdun çeşitli 
bölgelerinden davet edilecek gruplarla birlikte çalışmalar yapılarak bilgi ve deneyimlerin paylaşımı, böylelikle 
bireylerin meslek edinme becerilerinin hız kazanması ve sosyalleşmelerinin önünün açılması planlanmıştır. Bu 
projenin giderleri müzik aletleri ve müzik sistemleri, festival ve etkinlik giderleri oluşturmaktadır. Aylin Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Safranbolu Hasan Gemici Eğitim-Uygulama ve İş Eğitim Merkezi, Sevgi Bağı 
İş Okulu, Mehmet Mescier İş Eğitim Merkezi, Karabük Belediyesi Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve İş Eğitim 
Merkezi, Yaşama Sevinci İlköğretim Okulu’nun iştirakçisi olduğu proje ile geniş bir kitleye hitap edilme imkânı 
bulunmuş, proje yerel ve ulusal basın, yayın organlarında ilgi görmüştür.

PROJE SAHİBİ  : TÜRKİYE ÖZEL EĞİTİM VAKFI  
UYGULAMA YERİ  : KARABÜK                                                                                                                          
YATIRIM MİKTARI : 124.766 TL
DESTEK TUTARI  : 94.846 TL 
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PROJEDEKİ SONUÇLAR:
 ■ Komple ses sistemi profesyonel sahne ile birlikte 6 adet makine ekipman sağlanmıştır. 
 ■ 130 adet özel bireye 90 adet eğitim gerçekleştirilmiş olup 130 adet sertifika verilmiştir.
 ■ Hedef bölgede bulunan özel eğitim kurumları ile özel bireylerin eğitim gördükleri devlet 

okullarıyla iletişime geçilerek bu bölgedeki dezavantajlı bireyler tespit edilmiş, yetenekli 
bireylerin ritim ve koro grubuna dahil edilmesi sağlanmıştır.

 ■ Tüm Türkiye çapında tanıtımın yapıldığı ve özel bireylerden oluşan ritim korosunun konser 
verdiği 1 adet festival düzenlenmiştir. Festivale en az 2000 kişi iştirak etmiştir.

 ■ Proje eğitimleri kamera ile kayıt altına alınmış, konserler ve görsel öğeler internet ortamında 
paylaşılarak projenin tanınırlık oranı artırılmıştır.

 ■ Ritim grupları ve özel bireyler, yazılı ve görsel medya organlarına konu olmuş, bir ulusal 
televizyonda yayınlanan programda örnek gösterilmiştir.

 ■ Projenin bitiminde 160 kişiden oluşan büyük bir konser verilmiştir.
 ■ Bilboardlara tanıtım afişleri asılmış, flama, bayrak, balon, promosyon ürünleri temin edilmiş ve 

hazırlanan web sitesi de kullanılarak etkin bir tanıtım sağlanmıştır.
 ■ 130 adet özel bireyin hayata katılımı sağlanmış, proje sonrasında bu bireylerden en 

yeteneklilerine iş bulma konusunda girişimlerde bulunulmuştur.
 ■ Proje boyunca özel bireylere olan ilgi artmış, toplum tarafından sahiplenen faaliyetlerle özel 

bireylerin hayata katılımı sağlanmıştır. Ayrıca bir vakıf tarafından gerçekleştirilen bu proje, 
bütün sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil etmiş, bir topluluğun neleri başarıp, nelere vâkıf 
olabileceğinin canlı bir örneği olmuştur.
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2011-2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ



KAPSAMINDA GERÇEKLEŞEN BAŞARILI PROJELER 

2011-2012 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ



2011 Bartın Belediye Başkanlığı BARTIN LİMANI KONTEYNER TERMİNALİ FİZİBİLİTE 
ETÜDÜ ÇALIŞMASI BARTIN

2011 Karabük Üniversitesi DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ KARABÜK

2011 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TR81 DÜZEY 2 BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE YAPI 
MALZEMELERİ SEKTÖR ANALİZİ ZONGULDAK

2011 Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN İLLERİ TURİZM 
SEKTÖR ANALİZİ KARABÜK

2011 Karabük Ticaret ve Sanayi Odası KARABÜK İLİ EKONOMİK KALKINMA STRATEJİ ANALİZİ KARABÜK

2011 Bartın İl Çevre ve Orman Müdürlüğü KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI’NIN PANPARK’S ALAN 
REHBERİ OLUŞTURULMASI BARTIN

2011 Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARABÜK, ZONGULDAK,  BARTIN İLLERİ ÇEVRESEL 
DURUM DEĞERLENDİRMESİ KARABÜK

2011 Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü BARTIN İLİ TURİZM EYLEM PLANI ÇALIŞMASI BARTIN

2011 Ovacık Kaymakamlığı OVACIK HAYVANCILIĞININ STRATEJİK PLANI KARABÜK

UYGULAMA

YILI
BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI  İL 

244

2011-2012  Yılı  Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında Gerçekleşen Başarılı Projeler
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2011 Zonguldak İl Özel İdaresi KAPSAMLI FUAR VE KONGRE MERKEZİNİN FİZİBİLİTE 
ÇALIŞMASI ZONGULDAK

2011 Zonguldak Valiliği Özel İdare ve Belediyeler Çevre 
Altyapı Temel Hizmetler Birliği

ÇATES'İN SOĞUTMA SUYUNUN KONUTLARIN 
ISITILMASINDA KULLANILMASI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI ZONGULDAK

2012 Safranbolu Kaymakamlığı TARİHİN SESSİZ TANIĞI
 SAFRANBOLU'DA BULUŞALIM KARABÜK

2012 Bartın Üniversitesi BATI KARADENİZ GEMİ İNŞAAT 
VE ENTEGRE SANAYİ SEKTÖR ANALİZİ BARTIN

2012 Bartın Ticaret ve Sanayi Odası TR81 BATI KARADENİZ BÖLGESİ
ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI BARTIN

2012 KARABÜK Ticaret ve Sanayi Odası KARABÜK İLİ LOJİSTİK MERKEZİ FİZİBİLİTESİ KARABÜK

2012 Kurucaşile Kaymakamlığı KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI
STRATEJİK YOL HARİTASI BARTIN

2012 Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi AFETLERE HAZIRLIKLI TOPLUM 
OLUŞTURMA PROJESİ ZONGULDAK

UYGULAMA

YILI
BAŞVURU SAHİBİ PROJE ADI İL 



BARTIN KONTEYNER LİMANI FİZİBİLİTE ETÜDÜ

ZONGULDAK İLİ BÖLGE ISITMA SİSTEMİ YAPILABİLİRLİK ANALİZİ

KARABÜK İLİ LOJİSTİK MERKEZ FİZİBİLİTESİ PROJESİ

KARABÜK EKONOMİK KALKINMA VE GELİŞİM STRATEJİLERİ

KÜRE DAĞILARI MİLLE PARKI PANPARKS ALAN REHBERİ

ZONGULDAK, KARABÜK VE  BARTIN İLLERİ TURİZM SEKTÖR ANALİZ RAPORU



FUAR VE KONGRE MERKEZİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ

KURUCAŞİLE AHŞAP TEKNE VE YAT İMALATÇILARI STRATEJİK YOL HARİTASI

ZONGULDAK İLİ İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK ÜRÜNLERE 
YÖNELİK HEDEF PAZAR ARAŞTIRMASI RAPORU

“TR DÜZEY . BÖLGESİ YAPI MALZEMELERİ SEKTÖR ANALİZİ”
PROJESİ SÖZLEŞME NO:TR81/201/DFD/01-6

OVACIK HAYVANCILIĞI’NIN STRATEJİK PLANI ANALİZ ÇALIŞMASI

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZİ

BATI KARADENİZ I. GEMİ İNŞA VE ENTEGRE SANAYİİ ÇALIŞTAYI



T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Güney Mah Zonguldak Yolu Cad No:36 67600 Kozlu / ZONGULDAK
Tel  : +90 (372) 257 74 70 - 257 74 71 - 257 74 60 - 257 74 61 - 257 74 59
Faks : +90 (372) 257 74 72
bilgi@bakka.gov.tr

Karabük Yatırım Destek Ofisi
Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi, Özçelik İş Merkezi, No:5, Kat:1, Daire:3 78100 Merkez / KARABÜK
Tel  : +90 (370) 412 00 36 
Faks : +90 (370) 412 00 37
karabukydo@bakka.gov.tr

Bartın Yatırım Destek Ofisi
Kırtepe Mah. Elmalık Sok. No:3 Valilik Binası Kat:3 74100 BARTIN
Tel  : +90 (378) 227 67 02 
Faks : +90 (378) 227 67 03
bartinydo@bakka.gov.tr

www.bakka.gov.tr

www.fikri-alem.com.tr


