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BİZDEN    HABERLER

Avrupa Birliği fonları 
başta olmak üzere, Batı 
Karadeniz Bölgesi’nin 
farklı ulusal ve 

uluslararası fonları kullanma 
kabiliyetini geliştirmek, proje 
hazırlama kapasitesini arttırmak, 
proje döngüsü yönetimini ve 
mantıksal çerçeve yaklaşımını 
güçlendirebilmek adına BAKKA 
Program Yönetim Birimi tarafından 
6-10 Mart 2017 tarihleri arasında Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Merkez 
Hizmet Binası Konferans Salonunda, 

13-17 Mart 2017 tarihleri arasında 
Karabük İl Özel İdaresi İl Genel 
Meclisi Toplantı Salonunda ve 27-31 
Mart 2017 tarihleri arasında Bartın 
Organize Sanayi Bölgesi, Bartın 
İnovasyon ve Test Merkezi Eğitim 
Salonunda Proje Akademisi adıyla 
ücretsiz uygulamalı Proje Döngüsü 
Yönetimi eğitimi verilmiştir.

Eğitim kapsamında ele alınan 
başlıklar aşağıda listelenmektedir.

• Kar Amacı Gütmeyen Kurum/

Kuruluşlara Yönelik Ulusal ve 
Uluslararası Fonlar, 
• Projelerin Üst Belgelerle 
İlişkilendirilmesi, 
• Paydaş Analizi (Uygulamalı), 
• Hedef ve Strateji Analizi 
(Uygulamalı), 
• Mantıksal Çerçeve (Uygulamalı), 
• Göstergelerin Belirlenmesi 
(Uygulamalı), 
• Varsayımların Tespiti, 
• Faaliyet ve Kaynak Planı 
Oluşturma, 
• Proje ve Proje Yönetimine Giriş, 

BAKKA PROJE AKADEMİLERİ 
TAMAMLANDI
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

• Proje Yöneticisinin Yetki ve 
Sorumlulukları, 
• Proje Entegrasyonu, 
• Proje Paydaşları ve Yönetimi, 
• Proje Yaşam Döngüsü, 
• Proje Yönetimi Süreç Grupları, 
• Proje Yönetim Planı, 
• Proje Kapsam, Zaman, Maliyet 
Yönetimi, 
• Proje Kalite Yönetimi, 
• Proje İnsan Kaynakları, 
• İletişim Yönetimi, 
• Proje Risk Yönetimi, 
• Proje Sosyal Paydaş Yönetimi, 
• Proje Başvuru Formlarının 
Doldurulmasında Dikkat Edilecek 
Hususlar, 
• Proje Satın Alma Prosedürlerine 
İlişkin Genel Bilgiler, 
• Proje Uygulama ve Yürütme 
Süreçleri 
Eğitim kapsamında yapılan 
bilgilendirme sunumlarına ek 
olarak katılımcılardan oluşturulan 
farklı gruplarda proje fikirleri 
belirlenerek hedef, sorun ve paydaş 
analizleri yapılmış, geliştirilen proje 
fikirlerine ilişkin mantıksal çerçeve 
oluşturulmuş ve grup çalışmalarının 
sunumları yapılmıştır. 
 
Proje Akademisi eğitimlerini, 
devamlılık sağlayarak ve uygulamalı 
çalışmalara katılarak Zonguldak’ta 
40, Karabük’te 38 ve Bartın’da 27 
katılımcı olmak üzere bölgede 
toplamda 105 katılımcı başarıyla 
tamamlamıştır. 
 
Eğitimlerin son gününde, BAKKA 
Program Yönetim Birimi tarafından 
2017 Yılı Teknik Destek Programı 
Bilgilendirme Sunumu yapılarak, 
program ve başvuru koşulları 
hakkında bilgi verilmiş, katılımcıların 
soruları yanıtlanmıştır. Sunumların 
ardından eğitimlere yönelik sertifika 
töreni düzenlenerek program 
tamamlanmıştır.

BAKKA 2017 Yılı 
Proje Akademisi 
sunumlarına 
aşağıdaki QR kod 
okutularak erişilebilir.
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BİZDEN    HABERLER

Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı, halkla ilişkiler ve 
görünürlük çalışmalarını, 
kamuoyu gözünde itibarını, 

yazılı, görsel ve sosyal medya 
ilişkilerini daha profesyonelce 
yönetmek, geliştirmek ve 
sürdürülebilir bir başarı elde etmek 
amaçlarıyla Kurumsal Stratejik 
İletişim ve Eylem Planı çalışmalarına 
başlamıştır. Söz konusu çalışma 
kapsamında kurum içi ve dışı 
paydaşlar ile anket çalışması, saha 
analizleri ve odak grup toplantıları 
yapılacak, bunların sonuçları ile 
kurumsal stratejik iletişim eylem 
planı oluşturulacaktır. Çalışma 
temelini oluşturmak üzere öncelikle 
28 Nisan 2017 tarihinde BAKKA 
çalışanlarına yönelik odak grup 

çalışmaları yürütülmüş, ardından 
Mayıs ayı içerisinde BAKKA yönetim 
kadrosu ile derinlemesine görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 

BAKKA personeli çalışma alanlarına 
göre gruplara ayrılmış ve kurum 
çalışanları memnuniyet görüşmeleri ve 
BAKKA’nın itibarına yönelik iç paydaş 
analizinin gerçekleştirildiği odak 
akıl çalıştayları gerçekleştirilmiştir. 
4 grupta yapılan odak akıl 
çalıştaylarının ardından BAKKA Genel 
Sekreter Vekili Recep Serkan ALKAN 
ile derinlemesine lider görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. 

BAKKA Genel Sekreter Vekiliyle 
yapılan görüşmeyi takiben 
BAKKA Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile derinlemesine lider 
görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve 
BAKKA’nın bölgedeki konumuna, 
sorumluluklarına, tanınırlığına, 
itibarına ve çalışmalarına dair algıları 
ölçümlenerek Ajanstan beklentileri 
derlenmiştir.
BAKKA’nın iç paydaşları olan kurum 
çalışanlarına, ardından lider iletişimi 
kapsamında yönetim kuruluna 
yönelik yapılan çalışma sonuçları baz 
alınarak BAKKA’nın kurumsal kimlik 
ve itibarının kamuoyu ve paydaşları 
gözünde algısını ölçmek amacıyla 
TR81 Bölgesi ve Ajansın ilişkili 
olduğu bölge dışı kurumlara yönelik 
olarak saha analizinde kullanılacak 
anket içeriği, süreci takip eden 
Program Yönetim Birimiyle istişare 
halinde hazırlanmıştır. 

BAKKA, ALGI VE İTİBARINI ÖLÇÜYOR
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

Mayıs ayı içerisinde saha analizleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
belirlenen hedef grup; Ajanstan proje 
bazlı mali ve teknik destek almaya 
hak kazanan proje yararlanıcıları, 
Ajansa proje başvurusunda bulunup 
başvurusu değerlendirme süreçlerinde 
başarılı değerlendirilmeyen başvuru 
sahipleri, yatırım destek ofisleri 
vasıtası ile planladıkları yeni girişimler 
ve yatırımları için danışmanlık desteği 
alan girişimci ve yatırımcılar, TR81 
Batı Karadeniz Bölgesinde faaliyette 
bulunan kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel yönetimler, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, 
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel basın temsilcileri, Ajansın 
iletişim halinde bulunduğu Kalkınma 
Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı, diğer kalkınma ajansları, 
BAKKA’nın denetim faaliyetlerinde 
yer alan denetçiler ile BAKKA’nın 
tedarikçileri, bankalar ve bölge 
halkı olarak tanımlanmıştır. Hedef 
grup içerisinden 1000-1200 kişilik 
bir örneklem üzerinde çalışmaların 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Saha 
analizinde yüz yüze görüşmeler ve 
çevrimiçi anket yöntemi kullanılmış 
öncesinde hedef grubu içeren 
bir paydaş iletişim veri tabanı 
oluşturulmuştur. 
BAKKA Kurumsal Stratejik 
İletişim ve Eylem Planı çalışmaları 
kapsamında saha analizi sonuçlarının 
raporlanmasını takiben stratejik 
paydaşlara yönelik eylem önerileri 
Ajans personeline iletilecek, 

hazırlanacak Stratejik İletişim Planı 
kapsamında BAKKA’nın iletişiminde 
temel argümanlar belirlenecek, 
iletişim anayasası yani temel iletişim 
kuralları ve iletişim içerikleri 
belirlenerek Stratejik İletişim Planı 
aksiyonlarının nihai haline getirilmesi 
için Ajans personeliyle çalıştay 
yapılacaktır. 
Tamamlanan Kurumsal Stratejik 
İletişim ve Eylem Planı’nın yönetimi 
ve uygulama sürecine ilişkin 
Ajans personeline, basın ve sosyal 
medya ilişkileri kapsamında medya 
iletişim sorumlularına eğitimler 
verilecektir. Çalışmanın planlanan 
takvimde herhangi bir aksama 
olmaması durumunda Ağustos 
ayında kamuoyuna sunulması 
planlanmaktadır.
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BİZDEN    HABERLER

Zonguldak Valiliği 
koordinasyonunda 
Zonguldak Turizm 
Altyapı Hizmet Birliği 

koordinasyonunda Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı, Zonguldak Turizm 
Altyapı Hizmet Birliği ve Zonguldak 
Fotoğraf Derneği (ZFD) işbirliğinde 
düzenlenen ve bir yıl boyunca sürecek 
olan  Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e – 
12 Mevsim 12 Zonguldak” isimli ödüllü 
Ulusal Fotoğraf Yarışması (TFSF Onay 
No:2018/003) 1 Mayıs 2017’de başladı. 
Her ayı bir mevsim tadında 
yaşanan Zonguldak’ı yıl boyunca 
fotoğraflayarak şehrin dokusunda ve 
renginde ayların etkisini gözlemlemek 
ve fotoğraf sanatına destek vermek 
amacıyla bu yarışma düzenlenmiştir. 
Ayrıca yarışmayla birlikte Zonguldak’ın 
fotoğraf arşivini güncellemek ve ilin 
tanıtımının tüm mecralarda en güzel 
şekilde yapılmasına katkı sağlamak da 
amaçlanmaktadır. 
Yarışmaya katılım ücretsiz olup, 
her ay için juri özel ödülleri ile 
birlikte toplam ödül tutarı 23.500 
TL’dir. Yarışmaya katılım koşullarını 
içeren şartnameye www.tfsf.org.tr 
adresinden 2018/003 onay koduyla 
ulaşılabilmektedir.

“12 MEVSİM 12 ZONGULDAK” 
FOTOĞRAF YARIŞMASI

ÖDÜLLER-SERGİLEME:

“Bahar Bayramı’ndan Hıdırellez’e - 12 Mevsim 12 Zonguldak” adlı 
online fotoğraf yarışmasının sonunda birinci, ikinci ve üçüncü 
olan fotoğraflarla birlikte 18 fotoğrafa toplamda 23.500 TL ödül 
verilecektir. 

Birincilik 5.000.- TL 

İkincilik 3.000.- TL 

Üçüncülük 2.000.- TL 

Jüri Özel Ödülü (her ay için 1.000 TL) toplam 12.000.- TL 

Valilik Özel Ödülü 500.- TL 

BAKKA Özel Ödülü 500.- TL 

ZFD Özel Ödülü 500.- TL 

Sergileme (En fazla 120 eser) 250.- TL

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlangıç Tarihi: 01 Mayıs 2017

Son Katılım Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar saat 23.00 (TSI) 

Seçici Kurul Toplantısı: 20 Nisan 2018 Cumartesi

Sergi ve Ödül Töreni: 
1-6 Mayıs 2018 (Yeri ve saati daha sonra 
belirlenecektir.)
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Kalkınmada Yerel Ortağınız
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Birincilik Ödülü: Sare Kural (Sis) - Kocaeli

BAKKA Özel Ödülü: Mustafa Sözen (Karaboyunlu Batağan) - Zonguldak ZFD Özel Ödülü: Mehmet Çakır (Ereğli) - Zonguldak

İkincilik Ödülü: Cem Akın (Bir Eksik) - Zonguldak Üçüncülük Ödülü: Belma Arslan (Zonguldak’ta Yağmur) - Muğla

ZONGULDAK’TA DOĞA KATEGORİSİ 



Birincilik Ödülü: Cem Akın (@akincem) - Zonguldak

İkincilik Ödülü: Emrah Uygun (@emrahuygun49) - İstanbul

Üçüncülük Ödülü: Emre Bostanoğlu (@emre.bostang-oglu) - Kocaeli ZFD Özel Ödülü: Ahmet Turan Kural (@ahmet_tkural) - Kocaeli

BAKKA Özel Ödülü: Cemal Sürücü (@cemsrc) - Zonguldak

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
ve Zonguldak Fotoğraf Derneği işbirliğinde Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu onayıyla (2017/058) düzenlenen fotoğraf yarışması tamamlandı. 
Online fotoğraf yarışması (Zonguldak’ta Doğa) ve Instagram 
(Zonguldak’ta B@h@r) kategorisi olmak üzere iki kategoride 
düzenlenen yarışmada 385 yarışmacının 1.294 
fotoğrafı değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirme 
sonucunda kazanan fotoğrafların sahipleri toplamda 
9.450 TL ödüle hak kazanmıştır. Detaylar  
www.bakka.gov.tr adresinde yer almaktadır.

BAHAR BAHAR ZONGULDAK 
FOTOĞRAF YARIŞMASI

ZONGULDAK’TA B@H@R KATEGORİSİ



BİZDEN    HABERLER

Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı, bünyesinde etkin bir 
yönetim ve kalite anlayışının 
geliştirilmesi, kurum 

içinde iletişimin iyileştirilmesi, tüm 
faaliyetlerde planlama aşamasından 
başlayarak geniş bir izleme ve 
kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla 
sürekli gelişmeyi hedefleyen ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 
Standardının kurulması için harekete 
geçmiş ve bu kapsamda Kalite 
Yönetim Sisteminin etkinliğini 
sağlayacak personelin farkındalığının 
sağlanması ve sistemin yürütülmesi 
için danışmanlık almaya başlamıştır. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi standardının kurulması için;
• ISO 9001:2015 Standart Eğitimi
• Süreç Yönetimi Eğitimi ve 
Süreçlerin Belirlenmesi
• Dokümantasyon Sisteminin ISO 
9001:2015’e Göre Hazırlanması
• Risk Analizi Eğitiminin Verilmesi
• Süreç Bazlı Risk Analizlerinin 

Hazırlanması
• Kök Neden Analizi Eğitimi 
Verilmesi
• ISO 9001:2015 KYS Standardı ve İç 
Denetçi Eğitimi Verilmesi
• ISO 9001:2015’e göre İç Denetim 
Yapılması 
• Yönetimin Gözden Geçirmesi 
Toplantısı Yapılması 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  Bu 
doğrultuda Ajans personeli, standart 

eğitimi, süreç yönetimi eğitimi, 
risk analizi eğitimi, kök neden 
analizi eğitimi ve iç denetçi eğitimi 
olmak üzere toplam beş adet eğitim 
almış olacaktır. Alınan bu eğitimler 
hizmet kalitesinin artmasına fayda 
sağlayacağı gibi personelin niteliğinin 
artmasını da sağlayacak ve daha 
kurumsal bir yapıya kavuşturulması 
için bir altyapı oluşturacaktır. 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi, Ajansın kurumsallaşma 
yolunda attığı adımlardan biridir. Bu 
sistem ile süreçler, iş akışları, görev 
tanımları, süreçlere yönelik riskler 
ve bu risklere karşın alınabilecek 
tedbirler belirlenmiş olacak, 
işler daha sistematik bir şekilde 
yürütülecektir.

Nisan ayında başlayan ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Standardının kurulması 
sürecinin Kasım ayında sonlanması 
planlanmaktadır.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
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Köprünün açılış törenine 
Vali Mehmet Aktaş, 23. 
Dönem TBMM Eski 
Başkanı ve Karabük 

Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 
Karabük Milletvekili Prof. Dr. 
Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, 
Karabük Belediye Başkanı Rafet 
Vergili, Milliyetçi Hareket Partisi Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik 
Polat, Safranbolu Belediye Başkanı Dr. 
Necdet Aksoy, Kaymakamlar, davetliler 

ve vatandaşlar katıldı. Protokol 
konuşmaları ve kurdele kesiminin 
ardından hizmete açılan Kanyon Köprü 
den Vali Mehmet Aktaş ve protokol 
üyeleri yaya olarak geçiş yaptılar ve 
ardından Esat Kabaklı konseri ile 
açılış töreni sona erdi. 

Karabük ve Safranbolu’nun iki 
yakasını bir araya getiren Kanyon 
Köprü araç ve yaya ulaşımını sağladığı 
gibi tasarımıyla Karabük’ün yeni 
sembollerinden de birisi olmaya aday 
bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kanyon Köprü’nün ardından Karabük 

Belediyesi tarafından çalışmaları 
yürütülen Kanyon Park Projesinin 
de hız kazanacağı belirtilmektedir. 
Kanyon Park Projesinde her yaş 
grubunun yararlanacağı, etkinlik 
ve spor alanlarının yer alması 
planlanmaktadır. Ayrıca Afet Evleri 
bölgesine dev dönme dolap ve 
lunapark, yapay tırmanma duvarı, 
renk ve koku terasları, adrenalin 
parkı, çocuk köyü, kaykay pistleri, 
çeşitli eğlence merkezleri ve su 
sporlarının da bulunduğu daha birçok 
tesis ve alan da proje kapsamında 
planlanmaktadır.

KANYON KÖPRÜ HİZMETE AÇILDI

KANYON PARK PROJESİNİN KAPSAMI

• 310 bin metrekare peyzaj alanı  • 17 bin metrekare spor tesisleri • 2 km bisiklet yolu • 1.870 m uzunluğunda su kanalı

Karabük Belediyesi tarafından Kanyon Park Projesi kapsamında yapımı tamamlanan, 
Karabük ve Safranbolu’yu birleştiren Kanyon Köprü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

BÖLGEMİZDEN    HABERLER
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Kardemir Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, Çağ Çelik 
Demir ve Çelik Endüstri 
Anonim Şirketi Kurucusu 

ve Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever 
İşadamı Kamil Güleç tarafından 
yaptırılan kütüphanenin açılış töreni 
geniş katılımla gerçekleştirildi. 
18 Mayıs 2013 tarihinde Karabük 
Üniversitesi ve Kamil GÜLEÇ 
tarafından imzalanan protokolle 
yapımına başlanan kütüphane 4.000 
metrekareden oluşmaktadır. İçinde 

Sezer GÜLEÇ Sanat Galerisi de 
mevcut olan kütüphane aynı anda 
500 öğrencinin ders çalışabileceği, 
kitabını okuyabileceği, çevrimiçi ve 
çevrimdışı araştırma yapabileceği 
bir ortam sunmaktadır. Kamil Güleç 
Kütüphanesi, iklimlendirilmiş çalışma 
ve araştırma alanlarının yanı sıra 
peyzajlı yeşil alanlar ve sanat galerisi 
ile rafa dizilmiş kitapları andıran dış 
mekân tasarımıyla dikkat çekici bir 
mimariye sahiptir. 
Kütüphanede 27 çevrimiçi veri 

tabanı ile 6 milyon kaynağa ulaşım 
imkanı da bulunmaktadır. Kütüphane, 
bünyesinde 75 bin basılı kitap, 27 
veri tabanı, 950 basılı tez, 65 basılı 
süreli yayın, 18 bin e-dergi, 3,5 
milyon e-kitap, 2 milyon e-teze ulaşım 
imkânı bulunmaktadır. Aynı zamanda 
kütüphanede, araştırmacıların ve 
öğrencilerin bilgiye en kısa zamanda 
ulaşabilmesi ve fayda sağlayabilmesi 
için farklı teknolojik altyapılar da 
hizmete sunulmuştur. Bunlar arasında 
tüm kataloğu saniyeler içinde tarayan 
kiosk cihazı,  herhangi bir kişinin 
yardımına ihtiyaç duymadan ödünç 
ve iade yapabilmeye imkân tanıyan 
self-check cihazı gibi farklı olanaklar 
mevcuttur. Ayrıca öğrencilerin 
sağlıklı bir ortamda kitaplara erişimi 
sağlamak amacıyla, tüm bakterileri 
kitaptan arındıran sterilizasyon cihazı 
kütüphaneye kazandırılmıştır. 

Elektronik kaynaklar her yerden 
bilgiye erişme kolaylığı sağladığı ve bir 
kaynaktan aynı anda onlarca kişinin 
yararlanmasına imkân sunduğu için 
günümüzde oldukça büyük bir önem 
kazanmıştır. Buna bağlı olarak da 
kütüphaneler son dönemlerde çağın 
getirdiği gereksinime bağlı olarak 
basılı kaynaklardan çok elektronik 
kaynaklara bütçe ayırmaktadır.  
Karabük Üniversitesi Kütüphanesi’nde 
de benzer bir durum söz konusudur. 
Geçtiğimiz yıl Kütüphane Daire 
Başkanlığının bütçesinin %70’i 
elektronik kaynaklara ayrılmış olup bu 
sene de benzer bir planlama yapılması 
söz konusudur.  
Karabük Üniversitesi tarafından 
iç müştemilatı üstlenilen Karabük 
Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi 
akıllı kütüphane olarak hizmet verecek 
şekilde tüm teknolojik imkânlarla 
öğrencilere ve araştırmacılara hizmet 
verecek şekilde donatılmıştır. 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
KAMİL GÜLEÇ KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi, Karabük’ün 
80. yıl kuruluş kutlamaları çerçevesinde Üniversite kampüsünde 

düzenlenen törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.  

BÖLGEMİZDEN    HABERLER
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PARAVOLLEY 1’İNCİ LİG 1’İNCİ ETAP MÜSABAKALARI İÇİN SAFRANBOLU CAM TERASTA GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Oturarak voleybola (Paravolley) dikkati çekmek isteyen sporcular, UNESCO Dünya 
Kültür Mirası Listesi’ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, 80 metre 

derinliğindeki kanyon üzerinde bulunan cam seyir terasında gösteri maçı yaptı.
ABD’nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek 80 metre derinliğindeki İncekaya 
Kanyonu üzerine, 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı Türkiye’nin ilk cam seyir 
terasında yaklaşık yarım saat maç yapan oyuncuları görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Karabük’te, 16-19- 
Şubat 2017 tarihleri 
arasında Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu tarafından üç gün süren 
Oturarak Voleybol 1’inci Ligi 1’nci 
etap müsabakaları  düzenlendi.

Yeni Mahalle Merkez Spor 
Salonu’nda başlayan müsabakalarda 
Karabük, Zonguldak, Samsun, 
Adana, Konya, Muğla, Diyarbakır ve 
Karaman’dan 9 takımın mücadele 
ettiği turnuvanın seremonisinde 
sporcuların birbirlerini selamlayarak 
sevgi gösterilerinde bulunması 
izleyenlerden büyük alkış aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu Asbaşkanı Oğuz 
Çerik, oturarak voleybol sporunun 
dünyada üst sıralara ulaştığını ancak 
henüz Türkiye’de istenilen seviyede 
olmadığını belirterek, “Hep birlikte 
gayretle ülkemizi, Avrupa’da ve 
dünyada bu spor branşında temsil 
etme başarısına ulaşacağız. Bu da 
siz sporculara olduğu kadar belki 
çok daha fazlası biz yöneticilere 
düşüyor. Biz, elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz” dedi.

Soğuksu Yeni Spor Salonu’nda 
yapılan karşılaşmalar sonucunda; 
Konya Engelliler, Fethiye Gençlik 
Hizmetleri’ni 3-2, Adana Umudun 
Işığı, Karabük Gençlikspor’u, 
Alaplı Alges, Karaman Gençlik ve 
Spor Kulübü’nü, Zonguldak Ereğli 

PARAVOLLEY MILLI TAKIMI 
OVACIK’TA KAMP YAPTI

06-13 Nisan 2017 tarihleri arasında 
Karabük Ovacık Sporcu Kamp 
Eğitim Merkezinde  Paravolley 
Milli Takım kampı düzenlendi. 
14 sporcu 3 Antrenör katılımı 
ile başlayan kamp,04-12 Kasım 
2017 tarihleri arasında Porec 
– Hırvatistan’da yapılacak olan 
Avrupa şampiyonasının ilk kamp 
yeri olma özelliğini taşıyor.  Ayrıca 
Milli Takımın kadrosunda Karabük 
Gençlikspor oyuncusu Uğur KÖSE 
de bulunuyor.

SAFRANBOLU CAM TERASTA PARAVOLLEY

Belediyespor’da Samsun Ekspres’i 
3-0’lık skorlarla mağlup etti.

Ligde 1. etap müsabakaları sonrası 
A Grubu’nda Zonguldak Ereğli 
Belediyespor 12 puanla lider 
durumda bulunurken, Zonguldak 
Alaplı Anadolu 9, Samsun Ekspres 
6, Diyarbakır Ortopedik Engelliler 2, 
Karaman Gençlik ve Spor Kulübü ise 
1 puan topladı.

B Grubu’nda ise Adana Umudun 
Işığı 9 puanla liderlik koltuğunda 
otururken, Karabük Gençlikspor 
6, Konya Engelliler 2, Fethiye 
Gençlik Hizmetleri ise 1 puan aldı.
Müsabakalar sonunda 1. etabı 
tamamlayan takımlardan dereceye 
girenlere, Karabük Valisi Mehmet 
Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürü Abdulkadir Çetin ve Türkiye 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 
Asbaşkanı Oğuz Çerik tarafından 
kupaları takdim etti.

Kalkınmada Yerel Ortağınız
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Üniversite-sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesine ve 
desteklenmesine katkıda 
bulunmak amacıyla Bartın 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Bartın 
Ticaret ve Sanayi Odası ve Bartın 
Üniversitesi ortaklığında Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansının 2014 yılı Güdümlü 

Proje Desteği Programı kapsamında 
desteklenen 4.875.263 TL bütçeli “Bartın 
Eğitim İnovasyon ve Test Merkezi 
Projesi”, Bartın başta olmak üzere 
komşu illerde firmaların inovasyon 
altyapılarını güçlendirerek ilin ve 
bölgenin ekonomik gelişmesine katkıda 
bulunacaktır. Proje kapsamında Bartın 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
sınırları içerisine bir Eğitim, İnovasyon 
ve Test Merkezi binası inşa edilmiş 
ve merkez için gerekli test cihazları, 
üretim tezgâhları, ilgili yazılımlar ve 
donanımlar, eğitim araç ve gereçleri 
ile teçhizatlar temin edilmiştir. 
Merkezin fiziki olarak inşasının 

BARTIN EĞİTİM İNOVASYON VE TEST 
MERKEZİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BÖLGEMİZDEN    HABERLER

BAKKA’nın Güdümlü Proje Desteği ile “Bartın Eğitim İnovasyon ve Test Merkezi 
Projesi” tamamlandı. 4.875.263 TL bütçeli proje, bölgenin ekonomik gelişmesine 

katkıda bulunacak, firmaların inovasyon altyapılarını güçlendirecektir.
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yanı sıra inovasyon eko-sisteminin 
kurumsal, yönetsel ve teknolojiye 
dayalı altyapısının hazırlanması; 
üniversite-sanayi işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi kapsamında gerekli 
ortamın yaratılması için merkezde 
verilecek mesleki eğitimler ile istihdam 
alanlarının geliştirilmesi ve sanayiye 
destek olunması planlanmaktadır. 
Ayrıca merkezde verilecek mesleki 
eğitimler ile istihdam alanları 
geliştirilecektir.
Projede OSB’nin ihtiyaçları 
doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi, PTT, Banka ATM’leri ve sosyal 
donatı alanlarının faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır. Üniversite sanayi 
işbirliği kapsamında üniversite 
öğrencilerinin test ürün geliştirme ve 
Ar- Ge faaliyetlerini yapabilecekleri 
hizmet birimleri oluşturulması da 
öngörülmüştür. 2016 yılı Aralık 
ayı itibariyle bina yapımı, test 
cihazları, bilgisayar, mobilya ve 
makine ekipmanların alımları 
tamamlanarak merkez faaliyete 
başlamış olup, İl Sağlık Müdürlüğü ile 
gerekli görüşmeler yapılarak tesisin 
zemin katına sağlık ocağı yapılması 
konusunda gerekli çalışmalar devam 
etmektedir. 2017 yılı içerisinde bu 
çalışmaların tamamlanarak OSB’de 
sanayicilere sağlık hizmetlerinin 
verilmesi planlanmaktadır. Merkezin 
açılış törenine Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün 
yanı sıra Bartın Valisi Nusret Dirim, 
Bartın Milletvekilleri  Av. Yılmaz 

Tunç ve M. Rıza Yalçınkaya, Bartın 
Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın 
TSO Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
Balık, BAKKA Genel Sekreter Vekili 
Recep Serkan Alkan, protokol üyeleri  
ve çok sayıda sanayici katıldı. 5 
Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
açılış töreninde konuşan Bakan Özlü 
Türkiye’nin gerçek açığının teknoloji 
olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 
teknolojiye ihtiyacı var. Biz ne zaman 
ki teknoloji açığımızı kapatırsak o 
zaman biz Türkiye olarak dış ticaret 
açığımızı da kapatacağız, cari açığı da 
kapatacağız. Türkiye nasıl büyüyecek, 
inovasyon ile büyüyecek. Teknoloji ile 
büyüyecek. Çünkü teknoloji demek 
yüksek katma değer demek. Bakın 
herkes söylüyor. Artık yüksek katma 
değerli ürünler üretmemiz gerektiğini 
hepimiz söylüyoruz. Nedir bu, yüksek 
katma değerli ürün demek yükte 
hafif pahada ağır ürünler demektir. 
Bunun da tek yolu teknolojidir. 
Teknolojiyi haiz ürünler üreteceğiz. 
Bunu da OSB’lerde üreteceğiz, 
endüstri bölgelerinde üreteceğiz. 
Bu faaliyet, bu yatırım geçekten bu 
bölge için önemli. Bartın için önemli. 
Bu yatırımların yapılmasına vesile 
olanları tebrik ediyorum” dedi. Bu yıl 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 
koordinasyonunda Bartın Üniversitesi, 
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Bartın Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü ortaklığında Avrupa 
Birliği Çerçeve Programlarından 
biri olan Rekabetçilik ve Yenilik 

Sektör Operasyonel Programına 
sunulmak üzere Bartın Eğitim, 
İnovasyon ve Test Merkezi’nin işlevsel 
açıdan güçlendirilmesine yönelik 
proje çalışmalarına hız verilmiştir. 
Yazılmakta olan proje geçtiği takdirde, 
Bartın İnovasyon, Eğitim ve Test 
Merkezi  Bartın’da geleneksel ve niş 
bir sektör olan “Ahşap Gemi ve Yat 
İmalatı Sektörü” başta olmak üzere 
tespit edilecek sektörlerde; Sipariş, 
pazarlama ve ihracat danışmanlığı 
hizmetleri, tasarım, modelleme, 
prototipleme, ürün geliştirme ve 
inovasyon hizmetleri ve test analiz 
hizmetlerini verecek şekilde faaliyet 
alanlarını genişletecektir. Ayrıca 
proje kapsamında merkezin ileride 
Tekno-park olarak hizmet verebilecek 
duruma gelmesi için de gerekli 
çalışmalar yürütülecektir. 

Kalkınmada Yerel Ortağınız

Dr. Faruk Özlü  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Kalkınma Ajansları 
tarafından illerin ve 
bölgelerin kalkınması 
ile bölgesel gelişmenin 

hızlandırılmasına yönelik büyük 
bütçeli projeler Güdümlü Proje desteği 
kapsamında değerlendirilebilmektedir. 
Bu kapsamda Karabük ilinde turizmin 
geliştirilmesi ve bölge turizminin 
çeşitlendirilmesi için Karabük Keltepe 
Kış Turizm Merkezi  Projesinin 
Güdümlü Proje desteği kapsamında 

gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalara 
başlanmıştır. 

Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
ihalesi gerçekleştirilen Karabük 
İli Karaağaç Köyü Sorgun Yaylası 
mevkiinde Kayak Merkezi (Teleski, 
Telesiyej, Alt-Üst İstasyon, Trafo 
Binası ve Günübirlik tesislerin) 
yapılması ihalesi kapsamında yer 
almayan ancak merkezin yapımında 
tamamlayıcı niteliği haiz olan Karabük 

Kayak Pistinin Birinci Etap Yapım 
İşinin Güdümlü Proje desteği 
kapsamında yapımı planlanmaktadır.  
 
Söz konusu proje ile kültür ve 
doğa turizmi açısından elverişli 
olan Karabük’e kış turizmi 
imkânları kazandırılarak TR81 
Düzey 2 bölgesi için de turizm 
çeşitliliği sağlamak, Karabük 
ili başta olmak üzere bölgede 
turizmi 12 aya çıkarmak, yerli ve 

KARABÜK KELTEPE KIŞ TURİZM 
MERKEZİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

BÖLGEMİZDEN    HABERLER
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yabancı turist çekerek ekonomik 
kalkınmaya katkı sağlamak 
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, 
bölgeye gelen ziyaretçi sayısının ve 
Karabük’ün turizm potansiyelinin 
çeşitlendirilerek arttırılması ile 
Karabük iline yatırım çekilmesi 
amaçlanmaktadır. Bölgenin, diğer 
turizm türleri ile entegrasyonu 
sağlanarak büyük çaplı “Karabük 
Varış Noktası” oluşturulmuş olacak, 
gerçekleştirilecek arazi tahsisi 
ve yapılacak yeni yatırımlar ile 
nitelikli tesis sayısının ve yatak 

kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. 
Ayrıca bölgenin Batı Karadeniz Kıyı 
Koridoru ile olan bağlantısının da 
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Bu amaçlar doğrultusunda planlanan 
faaliyetler aşağıda yer almaktadır;
• 750 m uzunluğunda, 100 m 
genişliğinde kayak pistinin 
oluşturulması,
• Pistin güvenlik önlemlerini içeren 
altyapı ve üstyapı çalışmalarının 
yapılması,
• Kanalizasyon altyapı ve atık toplama 
tesisinin yapılması,

• Çevre düzenlemesi ile yeni bir 
turizm alanının bölgeye gelir getirecek 
şekilde düzenlenmesi ve işletilmesi.
Projenin ortakları Karabük İl Özel 
İdaresi, Karabük Orman İşletme 
Müdürlüğü, Karabük İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Karabük İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğüdür. Proje 
uygulayıcısı Karabük Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüdür. 
Projenin toplam uygun maliyeti 
2.500.000 TL olup Ajanstan talep 
edilen destek miktarı 1.833.000 
TL’dir.

Kalkınmada Yerel Ortağınız

19

B
Ü

LT
EN



PROJENIN ORTAYA ÇIKMA NEDENI
Devrek’te baston üretimi ve satışı yapan 
işletmelerin hepsi mevcut durumda 
Devrek Bastoncular Çarşısı’nda 
faaliyetlerini devam ettirmektedir. 
Baston üreticileriyle beraber çarşı 
içerisinde hediyelik eşya işletmeleri 
de yer almaktadır. Devrek merkezde 
yer alan mevcut Bastoncular Çarşısı 
tarihi önemine karşın alan yetersizliği 
nedeniyle ihtiyacı tam olarak 
karşılayamamaktadır. Ayrıca eskiyen 
yapısı ve tur araçlarının yaklaşması 
için uygun koşullara sahip olmaması 
dolayısıyla da mevcut çarşıdan 
istenilen verim alınamamaktadır. 
Devrek bastonculuğunun korunması, 
sürdürülebilirliği ve önemli geçim 
kaynakları olan bastonculuk ve 
hediyelik eşya alanlarının devamlılığı 
ile turizmin geliştirilmesi için daha iyi 
çalışma ve satış koşullarının yaratılması 
oldukça önemlidir. 

2016 Yılı Güdümlü Proje 
Desteği kapsamında Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından desteklenen 

ve Zonguldak İl Özel İdaresinin 
yürüttüğü “Devrek Baston Satış 
Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür 
Parkı” isimli Güdümlü Projenin 
uygulamasına başlandı. Toplam 
bütçesi 5,7 milyon TL olan projenin 
4 milyon TL’sinin Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından hibe 
olarak sağlanması öngörülmektedir. 

Uygulama süresi 24 ay olan 
projenin 25 Ocak 2019 tarihinde 
tamamlanarak hizmete açılması 
planlanmaktadır. Hava şartları 
ve teknik olanaklar elverdiği 
ölçüde projenin bazı bölümlerinin 
daha erken tarihlerde hizmet 
verebilmesi için gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir.

Devrek, tarihi ve doğal alanları, 
özellikle de bastoncular çarsısı ile 
tur güzergâhlarında önemli bir uğrak 
noktasıdır. Fakat hâlihazırda Devrek’te 
tur otobüsleri sadece duraklamakta ve 
bastoncular çarşısı gezildikten sonra 
turlarına devam etmektedirler. Bu 
durum ziyaretçilerin ildeki harcama 
miktarının düşük kalmasına, diğer 
ticarethanelerin gelişememesine ve 
bölgede diğer değerlerin gezilmesi 
için yeterli süre ayrılmamasına da 
sebep olmaktadır. Alanda bir otopark 
problemi mevcut olup, Bastoncular 
Çarşısı’na yürüme mesafesinde 
bulunan mevcut otoparka en fazla üç 
otobüs yanaşabilmektedir. 
Kültürel değerlerin yaşatılması ve 
turizm potansiyelinin güçlendirilmesi 
kapsamında büyük öneme sahip olan 
yöresel el sanatı ürünleri ile yöresel 
lezzetlere Devrek’te ziyaretçilerin 
erişimi oldukça kısıtlıdır. Bu ürünlerin 

DEVREK BASTONCULARININ HAYALİ 
BAKKA DESTEĞİYLE GERÇEK OLUYOR

BÖLGEMİZDEN    HABERLER
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bir arada sunulduğu ve turistler için 
ulaşılabilir hale getirildiği geniş alanlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Devrek’te 
bastonculuk ve hediyelik eşyalar 
turistik öneme de sahip olduğundan 
bu alanda yapılan yatırımlar sadece 
Devrek’te değil TR81 Bölgesi’nin 
tamamında turizm potansiyelinin 
güçlenmesine ve turizm gelirlerinin 
artmasına katkı sağlayacaktır. 
Bütün bu sorunlara istinaden  çözüm 
önerileri üzerinde  paydaşlarla yapılan 
görüşmelerde proje konusu ortaya 
çıkmıştır. Baston ve hediyelik eşya 
satışı alanında faaliyetine devam eden 
10 firma ile S.S. Devrek Baston ve El 
Sanatları Küçük Sanayi Kooperatifi 
şimdiden yatırım bünyesindeki 
Baston Satış Merkezi ve hediyelik eşya 
dükkânlarında yer almak istediklerine 
ilişkin yazılı beyanlarını iletmişlerdir. 

PROJE DETAYLARI
Hazırlanan fizibilite raporu ve 
başvuru dosyası  Ajans tarafından 
değerlendirilmiş ve BAKKA Yönetim 
Kurulu tarafından kabul edilmiştir. 24 
Ocak 2017 tarihinde Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı hizmet binasında 
Zonguldak İl Özel İdaresi ile Güdümlü 
Proje sözleşmesi imzalanmıştır. 
Takip eden süreçte başvuru sahibi 
olan Zonguldak İl Özel İdaresi 
tarafından ihale belgelerinin ve teknik 
şartnamenin hazırlanması faaliyetlerine 
başlanmıştır.
Proje kapsamında Devrek’te 59.913,82 
m² alanda içerisinde kır lokantasının 
da yer aldığı Devrek Baston Satış 
Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür 
Parkı oluşturulacaktır. Satış alanları, 
yöresel pazarlar, otopark, güvenlik 
alanları, tuvaletler, baston fırını, 
içerisinde Devrek ekmeği için ekmek 
fırını bulunduran Devrek Evi ve daha 
pek çok gezi ünitesini barındıran 
proje ile Devrek’te kırsal kalkınmanın 
sağlanması, turizmin artırılması ve 
yerel/kültürel değerlerin tanıtımı 
amaçlanmaktadır. Bu tip projelerde özel 
sektör işletmeciliği esas olduğundan 
oluşturulan yapılar özel müteşebbislere 
kiralanarak işletilecek ve idari 
kontrolleri de Zonguldak İl Özel İdaresi 
tarafından yürütülecektir.

PROJE İLE İLGİLİ DETAYLAR

• Proje kapsamında ;
 • 10 adet Devrek Bastonu Satış Dükkanı,
 • 5 adet Hediyelik Eşya Dükkanı,
 • 1 adet Müze,
 • 1 adet Baston İmalatı için Kara Fırın,
 • 2 adet Serender,
 • 1 adet içerisinde Devrek Ekmeği İmalatı için kara fırın barındıran 

Devrek Evi,
 • 1 adet Kır Lokantası,
 • 1 adet İdari Bina,
 • 3 adet Güvenlik Kulübesi,
 • 1 adet Yöresel Ürünler Pazarı,
 • 2 adet Otopark,
 • 1 adet Mescit,
 • 4 adet Tuvalet yapımı gerçekleştirilecektir.
• Toplamda 2.214,67 m2 kapalı alan yapım işi gerçekleştirilecektir.
• Yaklaşık 60 dönüm alan düzenlenerek halkın kullanımına 

sunulacaktır.

Kalkınmada Yerel Ortağınız

PROJE KÜNYESİ
PROGRAM ADI: 2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği

REFERANS NUMARASI: TR81/16/GPD/0001

PROJE ADI: Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı

YARARLANICI: Zonguldak İl Özel İdaresi

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 24.01.2017             

BÜTÇE: 5.700.000 TL       DESTEK MİKTARI: 4.000.000 TL (%70,18)

PROJE SÜRESİ: 24 Ay
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MFA,

Murat Uzun ve Fatih Furtun farklı bir alanda yatırım araştırmasına 
girdiklerinde Türkiye’de iş güvenliğine yönelik yatırımlarda yerli 
markaların yetersizliğini fark ettiler. Buradan yola çıkarak MFA 

markasıyla farklı tip ve alanlarda kullanılmak üzere maske üretimine 
başlayan firma kısa sürede adından söz edilir bir başarı yakaladı. 

Bir yıllık fizibilite çalışmasının sonunda 2008 yılında solunum koruyucu maske üreticisi MFA’yı kuran Murat 
Uzun ve Fatih Furtun; Türkiye’de sayısız ilke imza atmayı başardı.  2017 yılı itibarı ile gaz maskeleri ve 

filtrelerinde Türkiye’nin ilk ve milli üreticisi olmanın gurunu yaşayan firma;  
şu anda üretim kapasitesi olarak Türkiye’nin en büyüğü, Avrupa’nın da sayılı firmaları arasında yer 
alıyor. Nisan ayında 17 bin metre kare üzerinde inşa edilecek tesisin temelini atan firmada şu an 
70 olan çalışan sayısı, tesis tam kapasite ile çalışmaya başladığında 350 olacak. On yıl gibi kısa 
sürede büyük bir başarıya imza atan MFA’nın başarı hikayesini, MFA’nın nasıl bir yol kat ettiğini 
ve kısa sürede nasıl bir dünya markası haline geldiğini Genel Müdür Fatih Furtun ile görüştük. 

10 Yılda Sektöründe Türkiye’nin 
En Büyüğü Olmayı Başardı
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Son yıllarda Zonguldak 
şehrinin başarıları ile 
övündüğü işletmelerden 
birisiniz. Kısaca 

işletmenizden ve yapısından 
bahsedebilir misiniz?
Solunum Koruyucu Maske üreticisi 
olan MFA, iki ortaklı bir şirkettir. 
Ortaklardan birisi Murat Uzun, diğer 
ortağı da benim (Fatih Furtun). 
MFA’da Genel Müdür olarak 
görev yapıyorum. Ayrıca Türkiye 
İş Güvenliği İş Adamları Derneği 
(TİGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak görev yapmaktayım. Bunun 
yanında Avrupa Güvenlik Federasyonu 
Türkiye delegesi ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 
Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik 
Komitesi (KKDTEK) üyesiyim. 

MFA olarak bizim hikayemiz 2006 
yılına dayanıyor. Bu tarihlerde 
İstanbul’da bir üniversitede uluslararası 
ilişkiler bölümünde akademisyendim. 
Önemli akademisyenler, bürokratlar 
ile dolu dolu, etkin ve verimli eğitim 
hayatım, genç yaşımda birçok 
uluslararası organizasyon tecrübesi 
ile bütünleşti. Akademik hayata adım 
attıktan bir müddet sonra bir şeylerin 
eksik kaldığını görmeye başladım. 
Mesleğimden tam anlamıyla tatmin 
olmuyordum. Akademide daha soyut 
kavramlar ile uğraşıyor ve toplum 
gerçeklerinden uzak yaşıyorduk. Ben 
daha somut konularla uğraşmak, 
topluma karışmak ve çevremdeki 
insanlara somut faydaları olacak 
bir şeyler yapmak istiyordum. 
Ancak yaşadığım korunaklı hayatı 
bırakacak cesareti de kendimde 
bulamıyordum. Bu tarihlerde 
ortağım da Zonguldak’ta turizm 
sektöründe işveren konumundaydı. 
Murat Uzun Bey’e düşüncelerimi 
açtım. Kendisinin de benimle paralel 
düşündüğünü gördüm. Üretim yapma, 
sanayici olma yolunda ilk iş fikri 
bu tarihlerde ortaya çıktı. Ancak ne 
üreteceğimiz, enerjimizi hangi alana 
yoğunlaştıracağımız konusunda net bir 
mutabakat yoktu. 

Bu fikir alışverişi döneminde önemli 
bir gelişme daha yaşandı. 2007 yılında 
Çin Devlet Bursunu kazandım ve 
Pekin Üniversitesine kabul edildim. Bu 
durum bize ticari olarak yeni bir mevzi 
kazandırıyordu. Artık kararımızı 
vermiştik. Satabileceğimiz her tür 
ürünün ticaretini yapacak, bu süreçte 
hem sermaye birikimi sağlayacak 
hem de üretime gireceğimiz sektöre 
karar verecektik. Böylece Murat 
Bey’le birlikte halen aktif olan FMG 
isimli ilk şirketimizi kurduk. Pekin 
Üniversitesinde akademik hayat 
devam ederken bir taraftan da Çin’den 
farklı ürünler buluyor ve Türkiye’ye 
gönderiyordum. Murat Bey de bu 
ürünlerin iç pazarda satışını organize 
ediyordu. Bu şekilde biraz sermaye 
yaptık hem de üretim yapacağımız 
sektörü belirledik. 

Yeni sektörümüz İş Güvenliği 
olacaktı. Bu süreçte, toz maskelerinin 
Türkiye’de üretilmediğini, tamamının 
ithal edildiğini keşfettik. Türkiye’nin 
AB normlarına paralel olarak CE 
belgesini kabul etmiş olması pazarın 
daha da büyüyeceğini gösteriyordu. 
Bu üretim için yaklaşık 1 yıllık bir 
fizibilite çalışması yaptık. Beşer 
yıllık planlamalar dâhilinde de 15 
yıllık hedef belirledik. Bu hedef 
doğrultusundan 2008 yılında solunum 
koruyucu maske üreticisi MFA’yı 
kurduk. Ahlaklı, dürüst ticaret 
ilkesinden taviz vermeden, koşulsuz 
müşteri memnuniyeti hedefi ile 2009 
yılında fiili üretime başladık. Bu 
çerçevede Türkiye’nin ilk yerli CE 
belgeli toz maskelerini Zonguldak’ta 
üretmeyi başardık. Sürekli ürün 
kalitesini geliştirdik. Müşterilerimizden 
gelen tüm geri bildirimleri dikkate 
aldık. Bu sayede tek model ve koruma 
sınıfında başladığımız üretimimizi, 
bugün yedi modelde tüm koruma 
sınıflarında Türkiye’nin en zengin 
ürün çeşitliliğine sahip üreticisi 
konumuna geldik. Türkiye’de 
sektörümüzde sayısız ilki başardık, 
başarmaya devam ediyoruz. 2017 yılı 
itibarı ile gaz maskeleri ve filtrelerinde 

Türkiye’nin ilk ve milli üreticisi 
olmanın gurunu yaşıyoruz. Şu anda 
üretim kapasitesi olarak Türkiye’nin en 
büyüğü, Avrupa’nın da sayılı firmaları 
arasındayız.

Satış ve tedarik ağınız nereler? 
Zonguldak ilimizde ve bölgemizde 
değişik sektörlerden güzide sanayi 
kuruluşlarımızdan çok değerli 
müşterilerimiz var. Üretim yapmak 
için gerekli hammaddenin neredeyse 
tamamı farklı şehirlerden, bazılarını 
da farklı ülkelerden getiriyoruz. 
Müşteri portföyümüzü ise çok geniş 
bir coğrafyaya yayılmış işletmeler 
oluşturuyor. MFA olarak tüm 
Türkiye’ye hitap ediyoruz. Ayrıca 
birçok ülkeye ihracatımız var. 

Ihracatınız noktasında bize başka 
neler söylemek istersiniz?
Şuanda 18 farklı noktaya aktif 
ihracatımız var. Fransa, Hollanda ve 
Almanya en yoğun ihracat yaptığımız 
ülkeler konumunda. İhracatımızı kendi 
markamız ile ürettiğimiz ürünlerle 

FATİH FURTUN
Genel Müdür
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yapıyoruz. Bunun dışında birçok 
büyük Avrupa markasının da fason 
üretimini yapıyoruz. Yani ürünlerimiz 
hem kendi markamızla hem de farklı 
markalar altında yurt dışında nihai 
kullanıcılar ile buluşuyor.

23 Nisan’da geniş katılımlı bir törenle 
yeni fabrikanızın temelini attınız. 
Yeni yatırımınız hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Aslında daha geniş katılımlı ve içeriği 
daha zengin bir temel atma töreni 
planlamıştık. Ancak hatırlarsınız, bir 
cenaze dönüşü yaşanan kazada 10 
hemşerimizi aynı gün kaybettik. Bu 
talihsiz olaya bizler de çok üzüldük. 
Törendeki tüm eğlence kısımlarını 
iptal ettik. Yine aynı gün yoğun 
bir yağmur yağışı vardı. Birçok kişi 
törenin ertelendiğini düşündü ve 
gelmedi. Ancak biz her şeye karşın 
temel atma törenini planladığımız 
gibi yaptık. Katılımlarından ötürü 
tüm konuklarımıza özellikle de Sayın 
Valimiz Ali Kaban’a, Sayın TBBMM 
Eski Başkanımız Köksal Toptan, 
Geçmiş Dönem Milletvekillerimiz Polat 
Türkmen ve Ali Uzun Bey’e ve kötü 
hava koşullarına rağmen bizi yalnız 
bırakmayan, gelemese de gönlü bizimle 
olan herkese tekrar teşekkür etmek 
istiyorum. 

Temelini attığımız bu tesis bildiğimiz 
kadarıyla Avrupa’nın en büyüğü. On 
yedi bin metre kare üzerinde inşa 
edilecek tesisin adını “Fabrika Yaşam 
Kampüsü” koyduk. Mimarisini ise 
Osmanlı-Selçuklu temalı tasarladık. 
Böylece geçmişten geleceğe de bir 
pencere açmak istedik. Dışarıdan 
bakıldığında bir üniversite kampüsüne 
benzeyen bu tesiste yoğun bir sanayi 
olacak. Bu tesiste Türkiye’nin ilk 
yerli ve milli tam yüz ve yarım yüz 
gaz maskeleri ve filtreleri üretilecek. 
Dediğim gibi bu yatırım Türkiye’de 
bir ilk. Hem niteliğiyle, hem de 
mimarisiyle şehrimize çok şey 
katacağını düşünüyorum. Bu yatırım 
ile MFA’a da küresel anlamda tabiri 
caizse süper lige çıkacak.

Yatırımı ne zaman tamamlamayı 
planlıyorsunuz?
Hedefimiz beş ay içerisinde inşaatın 
kabasını bitirmek, bir yıl içerisinde de 
burada üretime başlayabilmek. 

Bu yatırım ile yeni istihdam olacak 
mı?
Elbette olacaktır. Şuan yaklaşık 70’ye 
yakın çalışma arkadaşımız var. Yeni 
tesise geçtiğimizde bu rakamın ilk 
etapta 200’e, yatırım tam anlamıyla 
bittiğinde ise 350’ye ulaşmasını 

öngörüyoruz. Bunların içeresinde 
AR-GE birimlerinde, kalite kontrolde, 
üretimde çalışacak olan beyaz yaka 
istihdamı da olacak.

Gelecek döneme ait yatırım 
planlarınız neler?
Önceliğimiz bu yatırımı tamamlamak. 
Ardından yine solunum koruma ile 
ilgili planlanmış Türkiye’de ilk olacak 
olan farklı ürünlerin üretimine ait 
yatırım programımız var. Önümüzdeki 
beş yıl içerisinde tüm solunum 
koruyucu maske gruplarında üretim 
yapan bir firma olmak istiyoruz. 
Mevcut ürettiğimiz ürünlerde 
inovatif ve katma değeri yüksek 
yeni ürünler geliştirme hedeflerimiz 
var. Bunları başardığımızda ihracat 
hedeflerimize daha hızlı yaklaşacağız. 
Türkiye pazarında sürekli büyüyoruz. 
Ancak halen tedarikçisi olmayı 
başaramadığımız önemli noktalar 
var. Başta kendi bölgemizdeki demir 
çelik firmaları olmak üzere Türkiye 
genelinde bu noktalarda yer almayı 
arzuluyoruz. Rusya pazarına girmek 
için uzun zamandır çalışıyoruz. 
Bunun dışında orta vadede savunma 
sanayisinin ihtiyaçlarına cevap verecek 
noktaya geldikçe NATO ülkeleri ve 
Amerika hedeflediğimiz pazarlarımız 
arasında.B

Ü
LT

EN

24



Kalkınmada Yerel Ortağınız

yaşında

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 25.07.2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 
BAKKA 25 Temmuz 2017 tarihinde kuruluşunun 8’inci yılını kutlayacaktır.



RÖPORTAJ

Tarım alanında yeni gelişmeye 
başlayan topraksız tarım 
bugünün ve geleceğin yatırım 
alanı olarak yerini şimdiden 

üst sıralara taşımaya başladı. Türkiye’de 
bu alanda çalışmalar yürüten Ziraat 
Mühendisi İbrahim Yılmaz ile topraksız 
tarımı konuştuk…

Kısaca bize kendinizi tanıtabilir 
misiniz?
Ben Ziraat Mühendisi İbrahim Yılmaz. 
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Toprak/Bitki Besleme Bölümü 
mezunuyum. Mezuniyet sonrası 
İsrail, İngiltere, İskoçya, İspanya ve 
Hollanda gibi ülkelerde topraksız 
seralarda üretim mühendisliği yaptım. 
Şu an GreenQ Danışmanlık Eğitim-
Projelendirme firmasında Türkiye 
Ortadoğu Müdürü olarak hizmet 
vermekteyim. Rusya, Kazakistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, İran, İngiltere, 
Hollanda gibi ülkelerdeki topraksız 
tarım seralarına danışmanlık hizmeti 
vermekteyim. Firma olarak özellikle 
bitki besleme, hastalık, işçilik gibi 
konuların dâhil olduğu tüm üretim 
süreçlerinde danışmanlık hizmeti 
vermekteyiz. 

Topraksız tarım tam olarak nedir bize 
anlatabilir misiniz?
Topraksız tarım; toprak dışında 
organik veya inorganik yetiştirme 

ortamlarının kullanıldığı üretim 
şeklidir. Topraksız tarım kavramı 
genellikle sera içerisinde yapılan 
üretim şekli ile ilgilidir. Topraksız 
tarımda kullanılan materyaller başlıca;

Cocopeat: Srilanka veya Hindistan’daki 
Hindistan cevizi meyvesinin 
kabuklarının öğütülüp kurutulup 
yıkanarak paketlenmiş halleridir. 
Genel olarak 100X18X10cm 
ölçülerinde olup 18-24 lt arası 
hacimlerde kullanılırlar.

Rockwool: Volkanik kayaçların çok 
yüksek sıcaklıklarda genleşmesi ve 
patlaması sonucu oluşur. Bu oluşan 
materyallerin belirli ölçülerde 

paketlenmesi sonucu kullanıma hazır 
hale gelir. Ölçüler genellikle cocopeat 
gibi 18-24 lt arası değişmektedir.

Perlit: Perlitte aynı rockwool gibi 
volkanik kayaçların yüksek  
sıcaklıklarda patlamasıyla meydana 
gelir. Dağılgan ve taneli yapısından 
dolayı homojen bir paketleme 
olmayabiliyor. Belirli hacimdeki 
plastik poşetlere doldurularak ölçüler 
belirlenmektedir.

Pomza ve diğer kültürler: Pomza da 
üretim aşaması rockwool ve perlit 
gibidir. Bazı pomza yatakları doğal 
volkanik tüf yatağı olduğundan ayrıca 
bir işlem uygulanmasına gerek yoktur. 

Dünyada ve Türkiye’de 
Topraksız Tarıma Yöneliş Var! 

Dünyanın son dönemde odaklandığı sektörlerin başında tarım geliyor. Çünkü gıda 
fiyatları son yıllarda yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşadı. Türkiye de, dünyada 
yaşanan gelişmeleri yakından izliyor. Yeni teknolojiler, sistemler geliştiriyor. Tabii 

bunu sadece tarımla uğraşanlar değil, teknoloji şirketleri de yapıyor, vizyonu 
olan girişimciler de… Türkiye, tarım açısından şanslı ülkeler arasında yer alıyor. 

Ancak tarımda bölünmüş topraklar, erozyon ve kuraklık, verimi engelliyor.
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Topraksız tarım neden önemlidir? 
Ülkemizde bu kadar verimli topraklar 
varken neden topraksız tarım 
yapılmalıdır.
Topraksız tarım yani topraksız seracılık 
yapılmasındaki en büyük avantaj iklim 
koşullarının ve toprak koşullarının 
yeterli olmadığı durumda, kontrol 
edilebilir bir ortam oluşturulmasıdır.  
Böylece her koşulda üretime uygun 
bir ortam oluşturma ve böylece ürün 
standartları ile verimliliğinin arttırılması 
mümkündür. Bu avantajları nedeniyle 
de son yıllarda sıklıkla uygulama 
alanı bulmaktadır. Topraksız tarım/
seracılık özellikle topraklı üretime 
göre daha yüksek verim alınmasından 
dolayı oldukça önemlidir. Genel olarak 
insanlarda topraksız tarımla ilgili olarak 
benzer bakış açıları görülmektedir; 
Topraklı tarım/seracılıkta, hali hazırda 
toprak içerisinde kontrol edilemeyen 
ve ölçülemeyen miktarlarda gübre-bitki 
besin elementleri-mikro organizmalar-
hastalık yapıcı patojen etmenler 
bulunmaktadır. Dolayısıyla topraksız 
tarım topraklı tarıma göre daha 
avantajlı ve karlıdır.

Topraksız tarımla topraklı tarımı 
karşılaştırabilir misiniz?
Özellikle kış şartlarında topraklı üretim 
yapılan seralarda toprak sıcaklığı belirli 
bir derecenin üstüne çıkamadığından 
dolayı, bitki gelişimine istenilen 
derecede devam edememektedir ve 
bitki pasif halde beklemektedir. Yani 
toprak sıcaklığı düşük olması halinde, 
diğer parametreleri sağlasanız bile 
bitki gelişime ve büyümeye devam 
edemeyecektir. Toprak sıcaklığının 
yükseldiği dönemlerde özellikle mayıs 
sonrası, bitki büyüme hızı arttığı 
dönemde, toprakta bulunan kök 
hastalıkları, bitki besin elementlerinin 
fazlalığı veya eksikliği bitki gelişimini 
ve ürün miktarını etkilemektedir. 
Ayrıca kök hastalıkları için uygulanan 
kimyasallar ve yüksek nitrat içerikli 
gübreler, hem ürünlerde kalıntı riski 
yaratmakta, hem de yıkanarak yer altı 
sularına karıştığı için dolaylı yönden 
insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
Bu durum tüm topraklı üretim 
yapılan seralar için geçerli değildir.

Ancak toprakların uzun yıllar yoğun 
gübrelemeye maruz kalmasından 
dolayı, bu ihtimal topraklı tarımda çok 
daha yüksektir.  Topraksız tarım/serada 
kullanılan yetiştirme ortamları bitki 
yetiştirme sehpalarında olduğundan 
dolayı, sera içerisi ile hemen hemen 
aynı sıcaklıkta olmaktadır ve bitki 
kökleri sürekli aktif halde olmaktadır. 
Topraksız tarım/serada kullanılan 
yetiştirme ortamlarının diğer bir özelliği 
genellikle nötr yani içinde herhangi 
bir bitki besin elementi olmayan ve 
hastalıklardan tamamen ari olduğundan 
dolayı, bitki ihtiyacını tam olarak 
sağlayıp, bitkiden yüksek verim alma 
şansı oluşmaktadır. Bunun dışında 
topraksız tarım seraları daha büyük 
profesyonel üretim seraları olduğundan, 
tarım il-ilçe müdürlüklerine bağlı, 
kontrollü tarım, iyi tarım uygulamaları 
ve global gap gibi sertifikaları almak 
zorundadır. Dolayısıyla topraksız tarım 
seraları daha fazla kontrol edilen, 
uygulanan ilaç ve gübreleri tespit/
kontrol edilen işletmelerdir. 

Topraksız tarımla en çok yetiştirilen 
ürünler nelerdir?
Topraksız tarımda en çok yetiştirilen 
ürünler arasında domates çeşitleri 
(özellikle salkım domates), salatalık, 
biber ve patlıcan gibi ürünler 
gelmektedir. Bunun dışında küçük 
ölçeklerde çilek ve yeşillik ürünler 
yetiştirilmektedir. Genellikle 130-140 
gr. tane ağırlığı olan salkım domatesler 
yetiştirilip, çoğunluğu ihracat piyasasına 
gitmektedir. 

Topraksız tarımın üreticiye ve 
tüketiciye sağladığı faydalar nelerdir?
Topraksız tarım, ihracat koşulları uygun 
olduğu durumlarda yüksek verim ve 
kaliteden dolayı kar marjı yüksektir 
ve üreticiye sağladığı kar, diğer tarım 
kollarına göre daha fazladır.  
Tüketiciye sağladığı faydalar daha 
yüksek kaliteli, kimyasal-pestisit 
kullanımının daha az olduğu ve 
son zamanlarda biyolojik mücadele 
(Integrated pest management) 
sisteminin de yaygınlaşmasından dolayı 
daha sağlıklı ürünler tüketilmesinin 
sağlanmasıdır.

Türkiye’de en çok topraksız tarımın 
yapıldığı yerler nerelerdir?
Topraksız seracılık ilk olarak kışları 
daha sıcak geçen Antalya ve sahil 
bölgelerinde başlamıştır ve ardından, 
farklı üretim sezonları olmak kaydıyla, 
Adana, Denizli, Aydın, İzmir, Dikili, 
Manisa, Afyon, Nevşehir, Ağrı, Van, 
Elazığ, Çorlu, Konya gibi şehirlere de 
yayılmıştır. Son zamanlarda jeotermal 
su kaynaklarının ısıtma sisteminde 
kullanılmasıyla özellikle jeotermal 
kaynakların bol olduğu Afyon, Uşak 
ve Şanlıurfa bölgelerinde sera alanları 
genişlemekte ve gelişmektedir. 
Gelecekte alternatif enerjinin olduğu 
her bölgede sera yapılır hale gelecektir.

Topraksız tarım aynı zamanda organik 
tarım mıdır?
Organik tarım kavramı her ülkedeki 
prosedüre göre ve yapılış şekline 
göre değişmektedir. Bazı ülkelere de 
topraksız tarım organik tarım olarak 
kabul edilse de Türkiye’de topraksız 
tarım organik tarım olarak kabul 
edilmemektedir. Türkiye’de organik 
tarım; üretimde kimyasal girdi 
kullanmadan, üretimden tüketime 
kadar her aşaması kontrollü ve 
sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. 
Yani bir bitkinin yetişip ürün vermesi 
için tamamen doğal koşulların oluşması 
gerektiği gerektiği üzerinedir. Organik 

İBRAHİM YILMAZ
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tarım yapılan bölgelerin, kimsayal 
uygulanan tarım bölgelerine yakın 
olmaması da istenmektedir.  Bu konuda 
tüm dünyada farklı görüşler ortaya 
çıkmaktadır. Bu konudaki şahsi fikrim; 
topraksız sera tesisi, organik yetiştirme 
materyallerinin kullanılması, dışardan 
böcek ve zararlıların girmesinin tül 
sistemleri sayesinde engellenmesi, 
biyolojik predatörler (faydalı böcekler) 
ile kontrol altına alınması, bitkinin 
ihtiyacı olan iklim isteklerinin yerine 
getirilmesi ve doğal hammaddelerin 
kimyasal yollarla işlendiği gübrelerin 
kullanılması gibi faktörler aslında 
organik üretime en yakın üretim 
modelidir. Topraksız tarıma tam olarak 
organik tarım diyebilmemiz için sadece 
kullanılan gübrelerin bitkisel veya 
hayvansal menşeli organik gübreler 
olması yeterli olacaktır. Ayrıca biyolojik 
predatörlerin yeterli olmadığı zamanda 
uygulanan kimyasal ilaçların, organik 
bazlı ilaçlar olması gerekir. Bu durumda 
topraksız tarım organik tarımdır 
diyebiliriz. 

Topraksız tarımın insan sağlığına 
etkileri nelerdir?
Yukarıda da bahsettiğim gibi 
topraksız tarımın, topraklı tarıma göre 
avantajlarının başında daha az ilaç-
kimyasal kullanılması ve tüm üretim 
süreçlerinin ilgili kuruluşlar vasıtasıyla 
kontrol edilebilir olmasıdır. Topraksız 
tarımda yetiştirilen ürün topraklı tarıma 
göre genel olarak daha kontrollüdür 
ve ilaç-kimyasal konusunda daha 
bilinçli bir kullanım söz konusudur. 
Topraksız tarım yapılan işletmeler, tarım 
bakanlığı-il-ilçe müdürlükleri tarafından 

iyi tarım uygulamaları sertifikasına dâhil 
edilmek zorundadırlar. Bu sertifikalar 
üreticinin uyguladığı ilaçların ne 
derece uygulaması gerektiğini ve 
uyguladıktan kaç gün sonra hasat 
etmesi gerektiği gibi konularda 
standart getiren bir sertifikadır. Yani 
herhangi bir durumda uygulanan 
ilacın, zarar süreci geçmeden, ürün 
hasat edilmeyecektir. Dolayısıyla 
insan sağlığı için sıkıntı yaratacak 
kimyasalın etkisi kaybolmadan son 
tüketiciye ulaşmayacaktır. Bunun 
dışında topraksız serada hatta son 
yıllarda tüm seracılık sektöründe, 
polinasyon (döllenme) için hormon 
yerine bambus arıları kullanılmaktadır. 
Ortalama her serada 2 dekar alana 1 
kovan arı koyularak polinasyon işlemi 
gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak 
topraksız tarım işletmesinde yetişen 
ürünlerin insan sağlığına en küçük 
zararı dokunmamaktadır ve gönül 
rahatlığı ile tüketilmelidir.

Bize Batı Karadeniz Bölgesinin 
topraksız tarım için potansiyeli ve 
burada yürütülmekte olan çalışmalar 
hakkında da bilgi verebilir misiniz?
Batı Karadeniz Bölgesi özellikle coğrafi 
yerleşke olarak hem Ankara hem 
İstanbul’a 2-3 saatlik mesafelerde 
olmasından dolayı, burada bulunan 
büyük hallere hızlı bir şekilde ürünleri 
ulaştırma şansı bulunmaktadır. 
Bu durum bu illerdeki komisyon-
tüccar ve ihracatçılar için bir öncelik 
oluşturacaktır. Bunun dışında Ukrayna, 
Rusya, Gürcistan gibi Karadeniz 
kıyısında yer alan ülkelere ve limanlara 
yakınlığıyla da Avrupa’ya ihracat 

sürecinde ciddi katkılar sağlayacaktır. 
Ayrıca iklim koşulları bakımından 
yazları daha serin, gece sıcaklıklarının 
düşük olmasından dolayı daha 
yüksek kalitede ve yüksek verimde 
üretim şansı olacaktır. Zonguldak’ın 
Çaycuma ilçesinde çalışmalarına 
başlanılan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) 
Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının 
gerçekleşmesi durumunda ve bu 
projede topraksız tarım uygulaması 
gerçekleştirildiği durumda istihdam ve 
ihracat konusunda yatırımın bölgeye 
ciddi faydaları olacaktır. Özellikle 
ihracat ile birlikte ülkeye ciddi bir döviz 
girdisi sağlayacaktır. Bölgede yürütülen 
çalışmalarda özellikle Zonguldak 
Valiliğinin koordinasyonunda Zonguldak 
Ticaret ve Sanayi Odası, Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı ve Zonguldak İl Özel 
İdaresi gibi kuruluşlar büyük bir enerji, 
istek ve işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 
Bu kurum/kuruluşlar arasındaki sinerji 
ve koordinasyon çok sık rastlamadığımız 
ve ülkemizdeki diğer illere örnek olacak 
bir işbirliğini göstermektedir.   Yapılacak 
bu Seracılık İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi yatırımına yönelik olarak Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 
firmamızdan “Seracılık Fonksiyonel 
Tasarım ve Ön Fizibilite Raporu” için 
bir hizmet alınmaktadır. Bu kapsamda 
yatırım yerinin iklim ve coğrafyası, 
teknik verilerin analizleri, bölgeye 
uyabilecek en uygun/optimum sera 
tesislerin teknik altyapısı, teknoloji 
seviyesi ve serayı oluşturan ekipmanların 
yeterliliği konusunda detaylı rapor 
hazırlanmaktadır. Ayrıca çalışma 
kapsamında en uygun sera ölçeği 
belirlenerek bu ölçekteki bir seranın 
altyapı ve kurulum maliyetleri ile işletme 
maliyetleri hesaplanacak ve yetiştirilecek 
ürünlerin satışından elde edilecek 
rakamlarla karşılaştırılarak yatırımın geri 
dönüş süreleri de belirli bir ölçek için 
öngörülmüş olacaktır. Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından firmamıza 
hazırlatılan bu çalışma Türkiye’de 
çok sık örneklerine rastlamadığımız 
ancak yatırımın doğru yapılması ve 
yatırımcının yönlendirilmesi açısından 
gerekli olan ve bölgenin hizmetine 
sunulacak örnek bir çalışma niteliği 
taşımaktadır.B
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Dünya’da evsel katı 
atıkların yakılması 
suretiyle ısı enerjisi 
ve elektrik enerjisi 

üretilen çok sayıda tesis 
bulunurken; Türkiye’de henüz 
evsel katı atıkların yakıldığı bir 
tesis bulunmamaktadır. İstanbul 

ve Kocaeli gibi metropollerde, 
kaçınılmaz bir ihtiyacın sonucu 
olarak stratejik eylem planlarında 
bu tesislerin kurulmasına yönelik 
çalışmalara yer verildiğini belirten 
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz 
Üretim Enstitüsü Katı ve Tehlikeli 
Atık Yönetimi Grubunda Başuzman 

Özgür Doğan ile biyokütle konusunu 
ve Türkiye’deki durumu konuştuk.

Kısaca bize kendinizi tanıtabilir 
misiniz?
1998 yılında Çevre Mühendisi olarak 
mezun olduğum Marmara Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümünde 2000-

Enerjide Yükselen Trend: 
Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisinin kullanılması gelecek vaat eden bir yenilenebilir enerji kaynağı olarak 
karşımıza çıkıyor. Türkiye fosil yakıtlar açısından zengin olmasa da, tarım açısından zengin 

bir ülke olarak değerlendirilebilir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyokütle, yerel olarak 
bulunabilmekte ve sürekli olarak temin edilebilmektedir. Dolayısıyla enerjide dışa bağımlılığı 

bir nebze azaltabileceği düşünülerek, biyokütlenin bir enerji kaynağı olarak kullanımının 
yaygınlaştırılmasının yararlı olabileceği son zamanların gündem konusunu oluşturmaktadır.
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2003 yılları arasında Yüksek Lisans 
öğrenimimi “Thermolysis of Solid 
Residue from Olive Oil Production” 
konulu tezi hazırlayarak tamamladım. 
Doktora öğrenimimi “Otomotiv 
Endüstrisinden Kaynaklanan Fosfat 
Çamurlarının Geri Kazanımı” konulu 
tez çalışması ile 2010 yılında Gebze 
Teknik Üniversitesinde tamamladım. 
1999 yılında çalışmaya başladığım 
TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz 
Üretim Enstitüsü Katı ve Tehlikeli 
Atık Yönetimi Grubunda Başuzman 
araştırmacı olarak halen görev 
yapmaktayım. 

Biyokütle enerjisi ne demektir bize 
kısaca anlatabilir misiniz?
Biyokütle bitki ve hayvan 
organizmalarını içeren organik 
maddelerdir. Yağlı tohum bitkileri, 
karbonhidrat bitkileri gibi özel olarak 
yetiştirilen bitkilerin yanı sıra, hayvan 
atıkları, organik madde içeren sanayi 
atıkları, evlerden atılan tüm organik 
çöpler (mutfak atıkları) biyokütle 
olarak ele alınmaktadır. Kısaca bu 
tarz bir biyokütleden elde edilen 
enerji, biyokütle enerjisi olarak ifade 
edilmektedir. 
Biyokütle enerjisinin yenilenebilir 
olması, özellikle kırsal alanlar için 
uygun ve önemli bir enerji kaynağı 
olarak görülmektedir.

Katı atık bertaraf tesisi denildiğinde 
ne anlaşılması gerekir. Bize bu konu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Katı atık bertaraf tesisi denildiğinde 
katı atıkların oluştuğu noktadan 
sağlıklı bir şekilde, çevreye zarar 
vermeden uzaklaştırılması, toprağa, 
suya, havaya ve canlılara verebileceği 
olumsuz etkileri minimum düzeye 
düşürülüp kontrol altına alınması 
anlaşılmaktadır. Katı atık yönetiminde 
esas olan geri kazanım uygulamalarını 
devreye almaktır. Katı atıkların 
biyobozunur kısmı kompost prosesi, 
aerobik veya anaerobik prosesler ile 
bitkiler tarafından kullanılabilecek 
ürünlere dönüştürülebilirler, ancak 
biyobozunur özellik taşıyan kısmının 
ayrı olarak toplanması gerekmektedir. 
Karışık olarak toplanan atıklarda 
ise en uygun geri kazanım yöntemi, 
atıkların ısıl işleme tabi tutulduğu, 
yanma sonucu elde edilen ısının 
geri kazanıldığı ya da elektrik 
enerjisine dönüştürüldüğü atık 
yakma sistemleridir. Atıklara ısıl işlem 
uygulama yöntemleri olarak direk 
yakma, piroliz, gazlaştırma gibi termal 
prosesler uygulanabilir. 
Düzenli depolama sahaları ise atıkların 
depolanmak suretiyle bertaraf edildiği 
bir başka yöntemdir. Düzenli depolama 
sahaları atıkların uygun olarak seçilen 
ve projelendirilen bir depolama alanı 
üzerine düzgün bir şekilde yığılması 
ya da gömülmesi için kullanılan 
sahalardır. Bu yöntem için geri 
kazanımdan bahsetmek çok mümkün 
değildir. Ayrıca bu yöntem için çok 
geniş arazilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Katı atıkların yakılarak bertaraf 
edildiği tesislerin dünyadaki ve 
Türkiye uygulamaları hususunda bilgi 
verebilir misiniz?
Dünya’da evsel katı atıkların 
yakılması suretiyle ısı enerjisi ve 
elektrik enerjisi üretilen çok sayıda 
tesis bulunmaktadır. Avrupa’da 300, 
Japonya’da 500 civarında yakma 
tesisinde evsel katı atıkların yakılmak 
suretiyle bertarafı ile ısı ve elektrik 
enerjisi geri kazanıldığı bilinmektedir. 
Bu tesislerin her birinin diğerine 
göre teknik ve ekonomik açıdan 
üstünlükleri bulunabilir. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus yanma sonucu 
oluşan baca gazı emisyonlarının 
kontrolünün ve küllerin yönetiminin 
insan ve çevre sağlığına zarar 
vermeyecek düzeylerde tutulması 
olmalıdır. 
Türkiye’de henüz evsel katı atıkların 
yakıldığı bir tesis bulunmamaktadır, 
fakat İstanbul ve Kocaeli gibi metropol 
kentlerimiz, kaçınılmaz bir ihtiyacın 
sonucu olarak stratejik eylem 
planlarında bu tesislerin kurulmasına 
yönelik çalışmalara yer vermektedirler. 
Bunun yanı sıra, Kocaeli ilinde 
endüstriden kaynaklanan yanabilir 
nitelikteki plastik atıklar, kullanılmış 
yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, 
petrokimya atıkları, PVC, solvent, 
boya atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, 
arıtma çamurları vb. tehlikeli atıklar 
ile klinik atıkların yakılarak bertaraf 
edildiği 52.500 ton/yıl yakma kapasiteli 
tesis bulunmaktadır. Tesiste 3750 kg/
saat katı atık, 2400 kg/saat sıvı atık 
beslemesi yapılabilmektedir. Isıl değer 
olarak 85 GJ/saat güce sahip olup, 5,2 
MW elektrik enerjisi üretimi kapasitesi 
bulunmaktadır. 

Katı atık bertaraf tesisleri neden 
önemlidir? Sağlık, çevre ve ekonomi 
yönünden faydaları nelerdir?
Evsel katı atıkların düzensiz 
depolanması durumunda yaratacağı 
olumsuz etkiler arasında çok 
çeşitli bulaşıcı hastalıkların taşınıp 
canlılar arasında yayılması ve bunun 
sonucunda insan sağlığını tehdit eden 
vakaların oluşması, yağışlardan sonra 
çöp sahalarından sızan suların toprağa 
geçerek bu yolla yeraltı sularının 
kirlenmesi ve kanserojen etkinin ortaya 
çıkması, çöp dökülen alanda organik 
madde bozunması sebebiyle kötü 
kokuların oluşması gibi kısa dönemde 
ortaya çıkan önemli olumsuz çevresel 
etkiler yer almaktadır. Sera etkisi olan 
gazların salınımının kontrol altında 
tutulması nedeniyle küresel ısınmaya 
sebebiyet vermesi ise uzun dönem 
olumsuz çevre etkileri arasında yer 
almaktadır. Tüm bu olumsuz çevre 
etkilerini önlemek için uygun evsel 
katı atık yönetiminin uygulanması 
şarttır. Atıkların kaynağında 
azaltılması, geri kazanılması ve çevre 

ÖZGÜR DOĞAN
Başuzman Araştırmacı
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ve insan sağlığına zarar vermeden 
uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi 
gerekmektedir.Atıkların yönetiminde 
ise geri kazanım uygulamalarını içeren 
yöntemlerin tercih edilmesi esastır. Bu 
sebeple evsel katı atıkların yakılmak 
suretiyle enerjisinden faydalanılacak 
sistemlerin seçilmesiyle ısı, enerji, 
buhar ve elektrik enerjisi elde 
edilebilir ve bölgenin sosyo ekonomik 
gelişmişliği ile çevre yönetimine 
önemli katkılar sağlayabilir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından TÜBITAK’a yaptırılan ve 
sizin de koordinasyonundan sorumlu 
olduğunuz “Katı Atıkların Yakma 
Tesisinde Bertarafı Için Ön Fizibilite 
Raporunun Hazırlanması” çalışması 
kapsamında da bize bilgi verebilir 
misiniz?
Proje ile Zonguldak, Karabük ve 
Bartın illerinde oluşan katı atıkların 
bertarafının sağlanması için kurulması 
planlanan yakma tesisinin ön 
fizibilite raporunun hazırlanması 
amaçlanmaktadır.
Bu çalışma kapsamında yapılacak 
çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: 
• Zonguldak, Karabük ve 
Bartın illerine ait evsel katı atık 

karakterizasyon çalışmasının 
yapılması (18 ilçede)
• Tüm ilçelerde normal sezon 
ve yoğun sezon katı atık oluşum 
miktarlarının tespit edilmesi
• Tesis yerinin dikkate alınarak taşıma 
mesafelerin belirlenmesi, taşıma 
maliyetlerinin hesaplanması, aktarma 
istasyonu ihtiyacının irdelenmesi ve 
yerinin belirlenmesi
• Tesise kabul edilen katı atıkların 
(evsel ve endüstriyel) miktar ve 
kalorifik değerlerinin belirlenmesi
• Kurulması planlanan yakma 
tesisinin girdi ve çıktı (buhar, 
elektrik)  maliyetlerinin irdelenmesi 
ve değerlendirilme potansiyelinin 
belirlenmesi
• Tesise beslenecek atıkların 
standardizasyonun sağlanması 
için atıktan türetilmiş yakıt olma 
özelliklerinin incelenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilecektir.

Söz konusu proje bölgeye ne 
gibi bir katkı sağlayacak ve 
projenin ne zaman tamamlanması 
planlanmaktadır? 
Bu proje ile Zonguldak, Karabük 
ve Bartın illerinde oluşan evsel katı 
atıkların, arıtma çamurlarının, tavuk 

altlık atıklarının, orman endüstrisi 
atıklarının yakma yöntemiyle çevre 
mevzuatına uygun olarak yönetiminin 
sağlanması, bu atıklardan dolayı 
insan ve çevre sağlığına yönelik 
oluşabilecek olumsuz etkilerin 
minimum seviyeye indirilmesi ve 
kontrolünün sağlanması için ilk 
adım atılmış olacaktır. Seçilecek 
yakma teknolojisine bağlı olarak katı 
atıkların bertarafı sağlanırken aynı 
zamanda buhar eldesi, ısı enerjisi ve 
elektrik enerjisi gibi enerji eldesi ile 
bölgenin enerji ihtiyacının bir bölümü 
karşılanabilecektir. Ön fizibilite 
çalışmasının proje takvimine uygun 
olarak Mart 2018’de tamamlanması 
hedeflenmektedir.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 
koordinasyonunda yürütülen bu 
proje ile Türkiye’de henüz örneği 
bulunmayan evsel katı atıkların 
yakılarak bertaraf tesisi için bir ön 
adım atılmış olacaktır. Hazırlanacak 
rapor sonrasında bölgedeki Valilikler, 
Özel İdareler, Mahalli İdare Birlikleri 
işbirliğiyle bir tesis kurulması veya 
kurdurulması, bölgede çöpten 
kaynaklı sorunların kalıcı olarak 
çözülmesi planlanmaktadır.

Kalkınmada Yerel Ortağınız
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BAŞARILI    PROJELER

2016 Yılı Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı 
kapsamında Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenen ve Bartın Üniversitesi 
tarafından yürütülen “Bartın Üniversitesi 
Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi” isimli 

projenin faaliyetlerine başlandı. Proje 
kapsamında Bartın Üniversitesine ait 
yeni kampüs olan Kutlubey Yazıcılar 
Kampüsünde bulunan 900 m²’lik 
alanda Proje ve Teknoloji Transfer 
Ofisi inşaatı tamamlanacak.Sözleşme 
imzalanmasından hemen sonra 

başlayan proje faaliyetleri kapsamında 
ilk iş olarak Bartın Üniversitesi 
proje ekibini oluşturarak, başlangıç 
toplantılarını gerçekleştirdi. Hemen 
sonrasında, proje kapsamında yapılacak 
inşaat işlerine başlanabilmesi için 
koordinatörlük hizmet alımına yönelik 

YENİ KAMPÜS, 
YENİ GİRİŞİMCİLER

Bartın Üniversitesi, “Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi” isimli projenin 2018 
yılı Nisan ayı itibariyle tamamlanması planlanıyor. Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi’nde 

beş koordinatörlük ile beş modülün aktif bir şekilde hizmet vermesi sağlanacak.
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ihale gerçekleştirildi. İhale konusu iş 
kapsamında yüklenici firma, en kısa 
süre içerisinde Proje ve Teknoloji 
Transfer Ofisinin projesini tamamlayarak 
çizimleri Bartın Üniversitesine teslim 
edecek ve inşaat ihalesinin yapılması 
için gerekli bilgi ve belgeleri sağlayacak. 
Faaliyetler kapsamında Ajans uzmanları 
tarafından proje için ilk izleme ziyareti 
düzenlendi ve uygulama alanı yerinde 
görüldü. Yapılan ziyarette projenin 
risk tespiti yapılarak alınacak önlemler 
hakkında proje ekibi bilgilendirildi.

Proje süresi 15 ay olan ve 19 Nisan 
2018 tarihinde tamamlanacak olan 
Proje ve Teknoloji Transfer Ofisinde beş 
koordinatörlüğün ve beş modülün aktif 
bir şekilde hizmet vermesi sağlanacaktır. 
Kariyer Merkezi ve Kuluçka Merkezinin 
yeni AR-GE şirketlerine tahsis edilerek 
TEKMER (KOSGEB, Üniversite, Sanayi 
ve TSO arasında protokol ile kurulan 
KOBİ’lerin AR-GE faaliyetlerine destek 
olan platform) olarak da hizmet 
vereceğine ilişkin KOSGEB’le işbirliği 
yapılacaktır.  Proje ve Teknoloji Transfer 
Ofisi sayesinde Bartın Üniversitesi, ofise 
bağlı 5 alt koordinatörlüğün hizmet 
vereceği 5 adet ofisin, Kuluçka Merkezi 
ve KOSGEB/TEKMER işbirliğiyle 
kurulacak Ar-Ge firmalarına tahsis 

edilebilecek 6 adet ofisin, bir adet 
kariyer ofisinin, çok amaçlı bir eğitim/
toplantı salonunun, sekretarya ve 

muhasebe ofislerinin, resepsiyon, lobi, 
WC ve mutfağın bulunduğu bir girişimci 
merkezine sahip olmuş olacaktır.

KOORDİNATÖRLÜKLER
• Uluslararası Projeler/TUBİTAK Koordinatörlüğü, 
• BAP Koordinatörlüğü, 
• Bölgesel Kalkınma Ajansları, KOSGEB, SAN-TEZ ve Diğer Kurumlar Projeleri 

Koordinatörlüğü, 
• Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri Koordinatörlüğü ve 

Patent Koordinatörlüğü

MODÜLLER
• Fikri Sınai Hakların Yönetimi 
• Lisanslama Hizmetleri, 
• Patent Hizmetleri, 
• Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri Birimi, 
• Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi

PROJE KÜNYESİ
PROGRAM ADI: 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

REFERANS NUMARASI: TR81/16/KÖA/0008

PROJE ADI: Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi

YARARLANICI: Bartın Üniversitesi

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 18.01.2017

BÜTÇE: 868.149,65 TL          DESTEK MİKTARI: 607.704,75 TL (%70)

PROJE SÜRESİ: 15 Ay
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2016 Yılı Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı 
kapsamında Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenen ve Zonguldak İl Özel 
İdaresi tarafından yürütülen “Manolya 
Park” isimli proje, 17.01.2017 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 
68,02 destek oranıyla toplam bütçesi 

1.396.500 TL olan ve bütçesinin 
950.000 TL’sinin Ajans tarafından 
karşılanması düşünülen projenin 12 
ay sürmesi ve 2017 yılı sonu itibarıyla 
bölge halkının hizmetine sunulması 
planlanmaktadır. 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından bölgenin ihtiyaçları ve 

potansiyeli doğrultusunda hazırlanmış 
olan 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge 
Planı’nda Zonguldak’ta sosyal donatı ve 
sosyal yaşam alanlarının eksik olduğu 
belirtilmiştir. Zonguldak’ta taşkömürüne 
bağlı olarak sanayinin hızla gelişmesi ile 
plansız yaşam alanları oluşmuş, çarpık 
kentleşme ve altyapı sorunları ortaya 
çıkmıştır. Özellikle şehir merkezinde 

Zonguldak MANOLYA PARK’TA 
Denizle Kucaklaşacak

Zonguldak’ın en atıl alanlarından biri olan ve eski adıyla Karakum mevkii olarak bilinen 
alanın halkın rahatça dinlenebileceği ve hoşça vakit geçirebileceği bir park olması 

için çalışmalar hızla devam ediyor. Doğa ile iç içe bir alan haline dönüştürülecek olan 
Manolya Park’ın 2017 yılı sonu itibariyle halkın hizmetine açılması planlanıyor. 
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doğa ile iç içe dinlenme ve etkinlik 
gerçekleştirme alanları azalmıştır. 
Bu durum kentsel yaşam kalitesini 
etkilemektedir. Merkezi konumda doğa 
ile iç içe eğlenme ve dinlenmeye yönelik 
kentsel yaşam alanlarının oluşturulması 
önem taşımaktadır.  Halkın toplumsal 
hayata katılımının sağlanması ve refah 
düzeyinin yükseltilmesi için de sosyal 
ve kültürel faaliyetlere yönelik alanların 
oluşturulması önem taşımaktadır. 
Bu kapsamda Manolya Park halkın 
rahatça dinlenebileceği veya hoşça vakit 
geçirebileceği merkezi, ulaşımı kolay ve 
doğa ile iç içe bir alan olacaktır.

KENTIN SOSYAL DONATI 
IHTIYACINI KARŞILAYACAK
Proje öncesi döneme kadar halkın 
tamamına hitap etmeyen yapılar içeren 
Zonguldak Karakum mevkii kıyı 
şeridi yıkılıp yeniden düzenlenerek 
yatırımlara hazır hale getirilmiştir. 
Merkez ve doğa ile iç içe konumda 
bulunan Manolya Park ile ilin ve 
bölgenin sosyal donatı eksikliğinin 
giderilmesine katkı sağlanmış olacaktır. 
Turizm Bölgeleri Arasında Tematik 
Rotaların Belirlenmesi ile uyumlu olarak 
Manolya Park doğal ve tarihi değerlerin 
bir arada yer aldığı farklı etkinliklere 
ve ziyaretçilere ev sahipliği yapabilecek 
yapısı ile turistik bir alan olacaktır. 
Manolya Park’ın kurulması ile Karakum 
mevkii sahil şeridi yakınında bulunan 
üç kuleler (lavuar alanı) ile bütüncül 
bir şekilde planlanarak kentin sosyal 
donatı ihtiyacını karşılayacak biçimde 
projelendirilmiş olacaktır. 

PROJENIN KABULÜ VE UYGULAMA 
AŞAMASI 
Sözleşme imzalanmasını müteakip 
yapılan ilk izleme ziyaretinde, izleme 
uzmanlarınca öncelikle, projenin 
uygulanacağı Manolya Park alanı yerinde 
incelenmiş; proje yetkililerinden içerik, 
yapım, faaliyet ve satın alma detayları 
hakkında teknik mimari çizim ve 3 
boyutlu çizimler yardımıyla bilgiler 
alınmıştır. 2017 yılı sonu itibarıyla; ana 
meydan, yeşil alan, çocuk oyun alanı, 
gün batımı seyir basamakları, kafeterya, 
park yönetim binası ve manolya korusu 

alanlarını içeren rekreasyon ve sosyal 
donatı alanından oluşan Manolya 
Park’ın yapımının tamamlanarak 
ziyaretçilerin hizmetine açılmış olması 
beklenmektedir. Manolya Park’ın 
kurulması ile birlikte bitişiğindeki 
sahilin kullanımı için yer hizmetleri, 
WC, duş ve giyinme kabinleri de halkın 

kullanımına sunulacaktır. Böylece atıl 
durumda olan alan hem bölge halkının 
yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin 
arttırılmasına yönelik değerlendirilmiş 
olacak hem de Türkiye’de örnek olarak 
yöreye özgü tek tür ağaç ve bitki 
teması üzerine kurulu bir park bölgeye 
kazandırılmış olacaktır.

PROJE İLE İLGİLİ DETAYLAR

Proje kapsamında; toplam 22.529,29 m2 yüzölçümlü Manolya Park 
alanı içinde aşağıdaki hizmetler yer alacaktır:
• Ana meydan, 
• Yeşil alan, 
• Çocuk oyun alanı, 
• Gün batımı seyir basamakları, 
• Kafeterya, 
• Park yönetim binası, 
• Manolya korusu,
• Bitişiğindeki sahilin kullanımı için; WC, duş ve giyinme kabinleri,
• Alanda isteğe göre güvenlik kamera sistemi ve açık alanda 

kablosuz internet ağının kurulabilmesi için gerekli altyapı,
• Zonguldak’ın tarihte, ev sahipliği yaptığı farklı medeniyetlerin 

tanıtımına ilişkin hazırlanacak ve parkın içine asılacak tabelalar 
ve diğer önemli görseller.

PROJE KÜNYESİ
PROGRAM ADI: 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

REFERANS NUMARASI: TR81/16/KÖA/0040

PROJE ADI: Manolya Park

YARARLANICI: Zonguldak İl Özel İdaresi

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 17.01.2017       

BÜTÇE: 1.396.500 TL         DESTEK MİKTARI: 950.000 TL

PROJE SÜRESİ: 12 Ay

35

B
Ü

LT
EN



BAŞARILI    PROJELER

Safranbolu Belediyesi tarafından 
hazırlanan ve 2016 Yılı Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamında Batı 

Karadeniz Kalkınma Ajansından 

destek almaya hak kazanan ‘Akçasu 
Kanyonu Turizme Kazandırılıyor’ 
adlı proje ile Akçasu Kanyonu’nun 
çehresi değişiyor. 17.01.2017 
tarihinde imzalanan toplam bütçesi 

2.241.643,40 TL olan ve bu bütçenin 
% 42.38 kısmına tekabül eden 
950.000 TL’lik kısmı Ajans tarafından 
karşılanacak projenin 15 ay sürmesi ve 
Mayıs 2018 itibarıyla bölge halkının 

AKÇASU KANYONU 
TURİZME KAZANDIRILIYOR

Kültürel ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm noktalarından biri olan 
Safranbolu’da, Akçasu Kanyonu da turizme kazandırılıyor. Kanyon boyunca yürüyüş yolları, 

dinlenme alanları yapılarak bölgeye gelen ziyaretçiler daha kaliteli vakit geçirebilecek.

MAYIS 2018 İTİBARIYLA BÖLGE HALKININ VE ZİYARETÇİLERİN HİZMETİNE SUNULACAK 
AKÇASU KANYONU’NUN PROJE İLE ÇEHRESİNİN DEĞİŞMESİ HEDEFLENİYOR
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ve ziyaretçilerin hizmetine sunulması 
planlanıyor. 
Akçasu Mahallesi’nde bulunan 
kemer üzerine kurulu tarihi Lütfiye 
Camii hali hazırda birçok turistin 
uğrak yeri konumundadır. Lütfiye 
Camii’ni görmeye giden turistlerin, 
yol boyunca yapılacak peyzaj 
çalışması ile vakitlerini daha güzel 
geçirebilecekleri bir sosyal alan 
oluşturulması hedeflenmektedir. Proje 
kapsamında 3 adet tescilli köprü, 2 
adet tescilli çeşme ve Lütfiye Camii’nin 
gün yüzüne çıkarılması ve kanyon 
çevresinin çöplerden arındırılarak 
turizme sunulması planlanmaktadır. 
Kanyon boyunca yürüyüş yolları, 
dinlenme alanları, bebek bakım odası 
yapılarak bölgeye gelen ziyaretçilerin 
daha kaliteli vakit geçirebilmelerine 
olanak sağlanacaktır.

Safranbolu ilçesi sahip olduğu 
kültürel ve doğal güzellikleri ile 
bölgenin önemli turizm noktalarından 
biridir.  Bu kimliğe sahip bir bölgede 
altyapı eksiklerinin giderilmesine 
yönelik çalışmalar sadece turistler 
için bir kazanım değildir aynı 
zamanda yöre halkının da yaşam 
kalitesini artıracaktır. Çalışmaların 
tamamlanmasıyla Akçasu Kanyonu 
üzerinde bulunan ve yıkılmaya 
yüz tutmuş tarihi konaklar artan 
ziyaretçi sayısına hitap edebilmek 
adına yatırıma uygun yerler haline 
gelecektir.

Proje kapsamında kadınlara, 
engellilere ve gençlere yönelik olarak 
düzenlenecek doğa yürüyüşü, kamp 
ve piknik gibi sosyal aktivitelere 
yöre halkı belediye tarafından davet 
edilecektir. Proje sonucunda asgari 
4800 m² büyüklüğünde alanın 
düzenlenmesi ve 400 m yol inşa 
edilmesi ve yapılacak peyzaj çalışması 
ile bölgenin turizm merkezlerinden 
Safranbolu Akçasu Kanyonu 
içerisinde bulunan birçok eserin, 
daha ulaşılabilir hale getirilmesi 
hedeflenmektedir.

PROJE İLE İLGİLİ DETAYLAR
Proje kapsamında; 
1. 4800 m²’lik gezi ve dinlenme alanı,
2. 6 adet tarihi eser gün yüzüne çıkarılacak,

• 3 adet tescilli köprü,
• 2 adet tescilli çeşme,
• Kemer üzerine bina edilmiş Lütfiye Camii.

3. Akçasu Kanyonu araç trafiğine kapatılacak,
4. Akçasu Kanyonu doğa turizmine uygun hale getirilecek,
5. Akçasu Kanyonu peyzaj düzenlemesi,

• Yürüyüş Yolları
• Dinlenme Alanları
• Bebek Bakım Odası
• Kanyonun çöplerden arındırılması
• 85A ve 139A envanter numaralı tescilli çeşmelerin restorasyonu

6. Sosyal aktiviteler yapıalcak,
• Doğa Yürüyüşü
➢ Halkın özellikle kadın ve engellilerin katılımıyla yapılacaktır.
• Uçurtma Şenliği
• Kamp Günleri
➢  Hedef grup gençlerine 1 gece 2  gün olacak şekilde yapılacaktır.
• Kadınlara Yönelik Piknik
• Gençlere yönelik doğa turizmi.

PROJE KÜNYESİ
PROGRAM ADI: 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

REFERANS NUMARASI: TR81/16/KÖA/0004

PROJE ADI: Akçasu Kanyonu Turizme Kazandırılıyor

YARARLANICI: Safranbolu Belediyesi

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 17.01.2017

BÜTÇE: 2.241.643,4 TL    DESTEK MİKTARI: 950.000,00 TL (%42,38)

PROJE SÜRESİ: 15 Ay
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ZONGULDAK - ÇAYCUMA 
TARIMA DAYALI İHTİSAS (SERA) 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

edilebilmektedir. Bu durum, mikro 
ölçekte üretici ve tüketici açısından 
makro ölçekte ise ülke ekonomisi 
açısından büyük bir avantaj teşkil 
etmektedir.
Batı Karadeniz bölgesi iklim koşulları 
itibariyle seracılık açısından üretime 
elverişli özelliklere sahiptir. Ayrıca, 
coğrafi olarak Ankara ve İstanbul’a 
2-3 saatlik mesafede yer aldığından 
önemli bir lojistik üstünlüğü 
bulunmaktadır. Lojistik üstünlüğü 

Seracılık, günümüzde hem 
tarımsal verimlilik hem 
de ekonomi anlamında 
önemini giderek artıran bir 

sektördür. Seracılık sayesinde meyve, 
sebze ve süs bitkileri gibi ürünlerin 
üretiminde mevsimsel şartlara 
bağlılık ortadan kalkmakta ve daha 
verimli bir üretim gerçekleşmektedir. 
Seralar içerisinde üretim için en 
uygun koşullar oluşturulduğundan 
ürün istenilen kalite ve sürede elde 

bu illerde bulunan meyve sebze 
hallerine hızlı bir şekilde ürünleri 
ulaştırma avantajı yaratmaktadır. 
Bu durum sektör paydaşları ve 
ihracatçılar için de bir öncelik 
unsuru teşkil etmektedir. Bunun 
dışında Gürcistan, Rusya, Ukrayna, 
Romanya, Bulgaristan gibi komşu 
ülkelerle liman taşımacılığı açısından 
bağlantılı olması ihracat sürecinde 
ciddi katkılar sağlayacak potansiyeli 
barındırmaktadır. 

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde kurulacak olan ve tamamı bittiğinde  
3 bin kişiye istihdam sağlayacak Seracılık OSB çalışmaları hız kazandı.
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Sanayi Odası ve Çaycuma Ticaret ve 
Sanayi Odası işbirliğinde yürütüldü. 
18 Mayıs 2017 tarihinde Zonguldak-
Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas 
(Sera) Organize Sanayi Bölgesi proje 
teklif dosyası Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünün oluru ile oluşturulan 
inceleme ve onay komisyonu 
tarafından onaylandı.

Onaylanan OSB etrafında bulunan 
yaklaşık bin dönüm alanın 
OSB genişleme alanı olarak 
belirlenmesi için de çalışmalar halen 

Zonguldak’ın bağımlı sektörel 
yapısını değiştirmek ve il genelinde 
yeni sektörleri geliştirebilmek 
amacıyla Zonguldak Valisi Ali 
Kaban’ın önderliğinde başlatılan 
Sera OSB çalışmaları kapsamında 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, 
Zonguldak İl Özel idaresi ve Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansından 
oluşturulan bir heyet Antalya’da 
bulunan seralara bir teknik gezi 
ve çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 
Gerçekleştirilen ziyarette dünyada 
sayılı firmalar arasında yer alan 
ve Türkiye’nin tohum üretiminde 
öncü firması Yüksel Tohumculuk 
Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yüksel tarafından sektör 
ve Yüksel Tohumculuk hakkında 
heyete bilgiler sunuldu. Firmaya 
ait araştırma ve deneme seraları 
gezilerek sistem ve teknoloji 
hususunda bilgi alındı. Ziyarette bu 
sektörde önde gelen danışmanlık 
firmalarından biri olan Green Q 
Firmasının Yetkilisi İbrahim Yılmaz 
da heyete eşlik etti. Bu ziyarette 
özellikle katma değeri yüksek 
ürünler üretilebilmesi için tavsiye 
edilen topraksız seralar kapsamında 
ayrıntılı bilgiler alındı.
Heyette Zonguldak Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Metin Demir, Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Özkan, Genel Sekreter Muharrem 
Sarıkaya, üye Bayram Demir, 
Zonguldak İl Özel İdare Genel 
Sekreter Yardımcısı Ali Doğu, 
BAKKA’dan Strateji Geliştirme ve 
Programlama Birim Başkanı Mehmet 
Çetinkaya ve Uzman Mustafa Ayhan 
İnanır yer aldı.

ÇAYCUMA SERACILIK  
OSB PROJESI 
Tarıma Dayalı İhtisas OSB olan 
Çaycuma Seracılık OSB’nin 
birinci etap kurulum çalışmaları 
524 dönümlük bir alan üzerinde 
başlatıldı. Söz konusu proje 
kapsamında gerekli bürokratik 
işlemler Zonguldak Valiliği 
koordinasyonunda Zonguldak İl 
Özel idaresi, Zonguldak Ticaret ve 

sürdürülmektedir. OSB’nin etkin 
ve verimli şekilde kurulabilmesi, 
katma değeri yüksek ürünlerin 
üretilebilmesi, teknoloji seçimi, 
sera tasarımı ve üretilen ürünlerin 
uygun yurtdışı pazarlara 
satılabilmesi amacıyla bir ön 
fizibilite hazırlatılması hususunda 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
tarafından da seracılık sektöründe 
öncü firmalardan biri olan GreenQ 
firmasıyla başlatılan çalışmanın 
Temmuz ayında tamamlanması 
beklenmektedir. Çalışma kapsamında 
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aşağıdaki işler gerçekleştirilmiş 
olacaktır;
• Seraların coğrafi konum ve iklim 
şartlarına göre planlaması,
• Malzeme ve teknoloji seçimi,
• Uygun sera ölçeğinin belirlenmesi,
• Teknik ekipmanların kapasite 
hesaplarının yapılması,
• Maliyet unsurlarının ve gelirlerin 
hesabı,
• Fonksiyonel tasarım ve ön 
fizibilite raporu hazırlanması.

SEKTÖRDE MEVCUT DURUM 
VE PROJENIN SAĞLAYACAĞI 
FAYDALAR 
Zonguldak ilinde, hâlihazırda sera 
olarak adlandırılabilecek modern 
üretim alanları yoktur ancak 
örtü altı diye tabir edilen üretim 
Çaycuma bölgesinde yaygın olarak 
yapılmaktadır. Ancak bu üretim 
küçük ölçeklerde yapıldığından 
çoğunlukla semt pazarlarına hitap 
etmektedir. Durum böyle iken 
seracılık konusunda Zonguldak 
ilinin sahip olduğu potansiyeli 
ortaya koyma ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Tarıma Dayalı İhtisas 
(Sera) OSB ile birlikte hedeflenenler 
aşağıda sıralanmıştır;

• Tek sektörlü bağımlı ekonomik 
yapının değiştirilmesi ve alternatif 
sektörlerin geliştirilmesi, 
• Birinci etapta bin 200 olmak üzere 
genişleme alanıyla birlikte toplamda 
3 bin kişiye doğrudan istihdam 
sağlanması,
• İhracatın ve katma değerin 
arttırılması,
• Seracılık sektöründe Zonguldak’ın 
önemli bir aktör haline getirilmesi,
• Paketleme, lojistik ve tedarik 
zinciri sayesinde seracılık 
sektörünün ildeki öncü 
sektörlerden biri olması,
• Çaycuma Tarım Meslek Lisesi, 
Çaycuma Gıda ve Tarım Meslek 
Yüksekokulu ve sera firmalarıyla 
sektörün akademik, teknik ve teorik 
olarak desteklenmesi.
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BARTIN OSB GENİŞLEME 
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Müdürlüğü, Bartın İl Özel İdaresi ve 
Bartın OSB arasında üçlü bir protokol 
imzalanmış ve imzalanan protokole 
istinaden ilgili çalışmalar DSİ 
tarafından tamamlanmıştır. 
Mevcut OSB’nin yanına 770 bin 
metrekare büyüklüğündeki ilave 
alanın sınırları Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanmış olup Kamu Yararı Kararı 
12.11.2015 tarihinde onaylanmıştır. 
Bu alan sınırları içerinde kalan 
şahıs mülkiyetindeki 91 adet parsel 
için yaklaşık 267 bin metrekare 
kamulaştırma yapılacaktır. Bartın İl 
Özel İdare ile protokol imzalanarak 
kamulaştırma ile ilgili çalışmalara 
başlanmıştır. Alanın imar planı 
hazırlanmış olup Bilim Sanayi ve 

Bölgenin diğer illerine göre 
daha avantajlı teşviklere 
sahip olan Bartın (4. Bölge); 
İstanbul ve Ankara’ya 

yakınlığı nedeniyle iç pazar ve Bartın 
Limanı sayesinde dış pazar açısından 
önemli bir konumdadır. Ancak Bartın 
Organize Sanayi Bölgesinin dolu 
olması nedeniyle yıllarca yeni yatırım 
çekmekte zorlanmıştır. 

Yeni sanayi parseli üretebilmek ve 
gelen yatırımcılara üretim yeri tahsis 
edebilmek amacıyla başlatılan Bartın 
Organize Sanayi Bölgesi genişleme 
çalışmaları için Gök Irmak çayı 
içinde taşkın önleme amaçlı istinat 
duvarı yapımı gerçekleştirilmiştir.  
Söz konusu çalışma için DSİ Bölge 

Teknoloji Bakanlığı tarafından 
09.06.2016 tarihinde onaylanmıştır. 
Kamulaştırma çalışmaları başlatılmış 
olup yapılacak altyapı çalışmaları 
sonrasında ilave alan işlemlerinin 
iki yıl içerisinde bitirilmesi 
planlanmaktadır. OSB’de genişleme 
alanı işlemleri tamamlandığında 
yaklaşık 26 firmanın daha OSB 
de faaliyet göstererek toplamda 
3.500 kişilik ek istihdam yaratması 
beklenmektedir.  Bartın OSB 
genişleme alanı mevcut OSB ile 
bağlantı yolu ile birleştirilecek 
şekilde planlanmış olup elektrik, su, 
doğalgaz ve atıksu arıtma tesisi gibi 
altyapı hizmetlerinden faydalanması 
da daha az maliyetle ve daha hızlı bir 
şekilde sağlanmış olacaktır.

GELEN 
YATIRIMCILARA 
ÜRETİM YERİ 
TEMİN EDEBİLMEK 
AMACIYLA BARTIN’A 
2. ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ 
ÇALIŞMALARI HIZLA 
DEVAM EDİYOR.

Yeni sanayi parsel üretilebilmek ve gelen yatırımcılara üretim yeri temin edebilmek amacıyla 
başlatılan Bartın Organize Sanayi Bölgesi genişleme çalışmaları devam ediyor. 2. Organize 

Sanayi Bölgesi’nin tamamlanmasıyla bölgeye yeni yatırımcı çekilmesinin önü açılacaktır. 

AMAÇ, YENİ YATIRIMLARIN VE YATIRIMCILARIN ÖNÜNÜ AÇMAK
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Bir tatil bölgesi, hem kent 
yaşamından uzaklaşmak 
istemeyenlere hem de 
doğayla baş başa sakin zaman 

geçirmeyi planlayanlara hitap edebilir 
mi? Tıpkı Zonguldak, Karabük ve 
Bartın illeri gibi. Yeşile doymuş 
toprakları ve bakir kumsallarıyla 
dudak ısırtıcı panoramik manzaralar 
sunan Batı Karadeniz Bölgesi, 
tatillerini deniz ve güneşten uzakta 
geçirmek istemeyenler ile orman 

güzeli Zonguldak, Karabük ve Bartın 
illerinde keyifli bir gezintiye çıkalım.

KARA ELMAS DIYARI 
ZONGULDAK: 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ili olan 
Zonguldak, kente hayat veren ‘kara 
elmas’ taşkömürü sayesinde tarihe 
adını yazdırıyor hiç kuşkusuz.  Bölgede 
ilk kömür II. Mahmut döneminde 
1829 yılında Uzun Mehmet tarafından 
bulunarak; 1848 yılında kentte 
Belçikalı ve Fransız şirketlerin 
işlettiği ilk kömür ocakları açılmıştır. 
Zonguldak’ın pek çok yerinde, şehrin 
can damarı olan sektörü temsil eden 
madenci heykelleri yer almaktadır. 
Şehrin en güzel yerlerindeki heykeller, 
kömürün hatırasını ve hikayesini yeni 
nesillere aktarmak için dikilmiştir.

serinliğini özleyenlerin tercih ettiği bir 
coğrafya. 

Uçsuz bucaksız gökyüzü ile 
bütünleşen, şaşırtıcı ölçüde değişken 
yeşil mozaiğiyle karşılaştığımız 
bu resim sonsuza uzanır gibidir. 
Manzaranın derinlerine daldığınızda 
sonsuza dek kaybolup gideceğinizi 
sanırsınız. Kışın Karadeniz’ in hırçın 
dalgalarının dövdüğü sahiller, sert 
rüzgarlarla üşür. Baharla birlikte ise 
envai çeşit çiçeğe bürünen bölge, 
kartpostal güzelliğinde rengarenk 
bir tabloya dönüşür. Yaz aylarında 
deniz mevsimine kucak açan sahiller, 
serinlemek isteyenlerle dolup taşar. 
Sonbahar aylarında ise ormanların 
farklı tonlara bürünmesi, fotoğraf 
tutkunlarını bölgeye çağırır. Gelin 
şimdi yeşile doymuş toprakların üç 

UZMAN    GÖRÜŞÜ

BATI KARADENİZ’İN 

ÜÇ GÜZELİ
Ersin Demirel 
Blogger 
www.ersindemirel.blogspot.com 
Türkiye’nin dört bir yanında kültür 
rotaları oluşturması konusunda 
çalışmalar yapıyor, dergilere (Skylife, 
Atlas Tatil) gezi yazıları hazırlıyor.
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Zonguldak merkezinde ilk durağımız, 
kentsel sit alanı olarak ilan edilen 
Fener Mahallesi. Bu mahalle yörede 
yaklaşık yüz yıl önce yaşayan 
Fransızlar tarafından kurulmuş olup; 
dar sokakları, az katlı bahçeli evleri, 
yalçın falezleri ve yeşilin hâkim 
olduğu dokusuyla tam bir eski zaman 
mahallesidir. Fener Mahallesi, adını 
burunda yer alan ve 1908 yılında inşa 
edilen deniz fenerinden almaktadır. 

Zonguldak’tan bahsederken Karadeniz 
Ereğlisi ilçesine ayrı bir yer ayırmak 
gerekmektedir. Mavisi ve yeşiliyle tipik 
bir Akdeniz yerleşimine benzeyen 
Ereğli, M.Ö. 6. yüzyılda kurulan 
Herakleia Pontike antik kentine 
ev sahipliği yapmış; adını Yunan 
mitolojisinin efsanevi kahramanı 
Herakles’ten almıştır. Karadeniz 
kıyılarındaki önemli doğal limanlardan 
biri olan ilçede; Kale, Çeştepe Fener 
Kulesi, Alemdar Gemi Müzesi, Bizans 
Sarnıcı, Krispos Anıt Mezarı ve 
Halil Paşa Konağı  (Ereğli Müzesi) 
mutlaka görülmesi gereken turistik 
noktaları arasındadır. Herakles’in 
şehri şimdi Osmanlı çileğiyle anılıyor. 
Kendisine has kokusu ve aromasıyla 
ilçenin simgesi olan bu çilek türü 
yalnızca Karadeniz Ereğli ilçesinde 
yetişmektedir. 

80 kilometrelik kıyı şeridi boyunca 
birçok doğal plaj ve kumsalın 
sıralandığı Zonguldak’ta; Filyos, 
Türkali, Göbü, Kapuz, Değirmenağzı, 
Ilıksu, Erdemir, Ereğli Belediye, Alaplı 
Belediye, Askeri Plaj ve Kocaman 
Plajları bölgede yaşayanlara ve 
gezginlere hizmet vermektedir. Su 
açısından şanslı bir il olan Zonguldak’ta 
Ulutan, Kızılcapınar ve Gülüç baraj 

gölleri şehrin su ihtiyacını karşılarken; 
Dereköy ve Çobanoğlu göletlerinin 
çevresi yöre halkı tarafından 
günübirlik dinlenme alanı olarak 
kullanılmaktadır. Sudan söz etmişken 
merkez Kokaksu mevkiindeki 
Harmankaya, Kozlu beldesindeki 
Değirmenağzı ve Karadeniz 
Ereğlisi’ndeki Güneşli (Kayalıdere) 
şelalelerini de anmadan geçmeyelim. 
Kentin önemli bir bölümünü kaplayan 
yemyeşil orman dokusu, doğal hayatın 
ve bitki çeşitliliğinin de artmasını 
sağlayarak; Ulutan Baraj Gölü çevresi, 
Göldağı, Yayla Mevkii, Bostandüzü, 
Milli Egemenlik ve Kocaman (Alaplı) 
birbirinden güzel orman içi dinlenme 
alanlarıyla kentin akciğerleri işlevini 
görmektedirler. Mağara tutkunları 
için önemli bir potansiyele sahip 
olan Zonguldak’ta, kent merkezine 3 
km uzaklıktaki Gökgöl Mağarası’nın 
uzunluğu üç bin metreyi geçmektedir. 
Sadece 875 metrelik kısmı turizme 
açılan mağarada ilginç sarkıt-dikit ve 
traverten oluşumlar yer almaktadır. 
Bunun yanında mitolojide yeraltı 
tanrısı Lades’in ülkesine açılan 
yollardan biri sayılan Karadeniz 
Ereğli’de yer alan Cehennemağzı 
Mağaraları, ilk Hıristiyanların gizli 
ibadet yaptıkları yer olarak inanç 
turizmi açısından dikkat çeken 
bir mekândır. Ayrıca Zonguldak 
uzunlukları bin metrenin üzerinde 
olan yedi mağaraya daha ev sahipliği 
yapmaktadır. Kızılelma, Cumayanı, 
Erçek, Sofular, Ilıksu, İnağzı ve 
Çayırköy mağaraları da halen bilimsel 
araştırma ve sportif amaçlı geziler için 
kullanılmaktadır.

Uçsuz bucaksız bir yeşilliğin 
kucakladığı doğal ve tarihi 

zenginlikleriyle Zonguldak, turizm 
açısından da Karadeniz’in yıldızı 
olmaya şimdiden aday görünüyor.

GEÇMIŞ ZAMANIN 
AYNASI KARABÜK: 

Bir sanayi kenti görünümündeki 
Karabük il merkezinden 9 kilometre 
doğuya yöneldiğinizde, UNESCO 
dünya mirası listesine ismini 
yazdıran Safranbolu ilçesi çıkar 
karşınıza. Daracık Arnavut taşı 
döşeli sokaklarındaki dizi dizi asırlık 
evleri, arastasından yükselen örs ve 
çekiç sesleri, bacalardan tüten odun 
dumanına karışan tezgahlardaki 
lokum kokusu ve telaşsız adımlarla 
günlük hayatını sürdüren insanlarıyla, 
geçmiş zamanda asılı kalmış bir rüya 
âleminde yaşar Safranbolu. Adını 
yörede yetişen safran bitkisinden alan 
Safranbolu, geçmişe dönük yüzüyle 
bir müze kenttir gerçekten. Hıdırlık 
Tepesi ile kaledeki surların arasından 
tüm güzelliğini sergilediği manzarayı 
seyrederken bunu daha iyi kavrarsınız. 
Küçük bir vadinin her iki yamacına 
konumlanmış ahşap pencereli usta 
işi eski evler, şehrin görselliğini ön 
plana çıkarır. Otel, pansiyon veya 
restoran gibi işletmelerle tekrar 
hayatsal fonksiyon kazanan konaklar, 
yeniden canlandırılan el sanatları, 
restore edilen sokaklar ve tarihi 
eserler, Safranbolu ekonomisinin 
ve turizminin gelişmesine her 
geçen yıl ivme katmaya devam 
etmektedir. Hıdırlık tepesindeki 
parktan yerleşim merkezine giden 
sokaklara yöneldiğinizde, zamanın 
gölgesi sizi izler sessizce. Kapısının 
önünü süpüren yaşlı teyze, kırk 

ZONGULDAK KARABÜK BARTIN
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yıllık ahbabınız gibi selam verip 
gülümserken tarihi binalar arasında 
geçmişe doğru bir yolculuğa 
başlarsınız. 

Kaymakamlar Evi,  Havuzlu Asmazlar 
Konağı, İzzet Mehmet Paşa ve 
Köprülü Mehmet Paşa Camileri, 
Köprübaşı, Taş Minare, Karakullukçu 
ve Hamidiye Çeşmeleri ile Cinci 
Han binaları kent tarihinin yaşayan 
karakterleridir. Girdiğiniz her 
sokakta hatıralarla dolu yapıların 
mutlaka anlatacak bir öyküsü vardır 
size. Tarihin derinliklerinden gelen 
fısıltılarla dolu belleğiniz, zamanın 
su gibi hızla akıp gittiğinin farkına 
varamaz Safranbolu sokaklarında. 
Tüm yerleşimi çınlatan saat kulesinin 
çanıyla, rüyadan uyanıp kendinize 
gelirsiniz. 3. Selim’in Sadrazamı İzzet 
Mehmet Paşa tarafından 1797 yılında 
yaptırılan kare planlı kule, haşmetli 
gövdesiyle Hükümet binasının 
hemen yanında yükselmektedir. İki 
yüzyıldır Safranbolu’nun günlük 
yaşamını etkileyen saat kulesi, 
Köprülü Camisi’nin avlusundaki 
güneş saatini kıskançlıkla seyreder 
bir yandan. Düz mermer bir zemin 
üzerine yapılan ve metal plakaya 

hem de yaşam alanı olarak tercih ettiği 
bilinmektedir. Safranbolu gezisinde 
Yörük Köyü’ne uğramamak, lezzetli 
bir yemeği yarıda kesip sofradan 
kalkmaya benzer. İmkânsız bir aşkla 
birbirini seven iki Yörük gencinin 
intiharına tanık olan Konarı Gölü 
kenarından geçen bir yolla varılır 
Yörük Köyü’ne. Otantik görünümlü 
bu dingin yerleşim tıpkı Safranbolu 
gibi yaşlı ahşap evleri, iç mekân 
süslemeleri, tavan kaplamaları, 
kapıları ve tokmaklarıyla dikkat 
çekmektedir.  Karabük ilinin bir 
diğer değeri ise Yenice Ormanlarıdır. 
Tropik bölgeler dışında dünyanın 
ender coğrafyalarında rastlanan el 
değmemiş anıtsal ağaçları ve özgün 
ekosistemiyle bu harika doğa alanı, 
biyolojik çeşitlilik bakımından son 
derece zengindir. Kuşkusuz Yenice 
Ormanları’nın en önemli bölümü, 
anıt ağaçların bulunduğu Tabiat 
Koruma Alanları (Çitdere, Kavaklı) ve 
ağaç müzesi niteliğindeki Gökpınar 
Mevkii bölümleridir. Bu bakir orman 
dokusunda çok çeşitli ağaç türlerinin 
bir arada bulunması, bunların 
bazılarının dünyada ender görülen 
çap ve boya ulaşmaları, yaban hayatı 
çeşitliliği gibi faktörler, bölgede 

düşen gölgelere göre zamanı bildiren 
güneş saati, basit düzeneğiyle işlev 
görür yıllardır. Köprülü Camii 17. 
yüzyılda Sadrazam Köprülü Mehmet 
Paşa tarafından yaptırılmış olup 
dönemin özelliklerini de belirgin 
bir şekilde sunmaktadır bizlere. 
Tokatlı Köprüsü’nü geçip yokuşu 
tırmanırken, etrafa yayılan gürültü 
çarşıya yaklaştığınızın habercisidir. 
Yemeniciler arastasıyla, bakırcılar 
ve demirciler çarşısından yükselen 
canlılık, şehrin kalbinin attığı yerde 
olduğunuzu gösterir. Yerleşimin 
içinden geçen Tokatlı, Akçasu ve 
Bulak dereleri, üç ayrı kanyon 
oluşturarak ilçe sınırları dışında Araç 
çayına karışmaktadır. Aralarında 
en güzeli olan Tokatlı Kanyonu’nda 
116 metrelik İncekaya Su Kemeri 
ile Cam Seyir Terası mutlaka 
görülmesi gerekenler arasındadır. 
Tokatlı Kanyonu yakınlarındaki 
Bulak mağarası, beldenin bir başka 
doğal güzelliğini oluşturmaktadır. 
İki yıl önce restorasyonu yapılan altı 
kilometre uzunluğundaki mağaranın, 
yalnızca 400 metrelik bir bölümü 
ziyarete açıktır. Yaklaşık 3 milyon yıl 
önce oluşumu başlayan mağaranın 
12. yüzyılda insanların hem korunma 
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BARTIN

koruma alanları yaratılmasının 
başlıca gerekçeleri arasındadır. Bakir 
yapısını koruyan bu tabiat alanında 
uluslararası standartlarda işaretlenmiş 
yürüyüş rotalarında keyifli bir zaman 
dilimi geçirebilirsiniz. Karabük 
ilinde ayrıca Eskipazar ilçesinde 
Hadrianapolis ve Kimistene antik 
kentleri, Ovacık ilçesinde kaya 
mezarları ile Eflani ilçesinde göletleri 
ziyaret edebilirsiniz.

DÜNYANIN GÖZBEBEĞI 
BARTIN: 

Geçmiş yıllarda Zonguldak’ın bir 
ilçesi olan Bartın günümüzde, Küre 
Dağları Milli Parkı ve Amasra gibi 
turizm değerleriyle tanınmaktadır. 
Dik yamaçların Karadeniz’in dalgalı 
sularıyla kucaklaştığı muhteşem bir 
coğrafya üzerine kurulan Amasra, 
Türkiye’nin ilk turizm kasabasıdır. 
Bu itibarla kuşkusuz Amasra, 
Bartın’ın en çok ziyaret edilen 
ilçesi konumundadır. İlk insan 
yerleşimlerinin M.Ö. 12. yüzyıla 
dayandığı Amasra, ilk çağlarda 
Sesamos adıyla biliniyordu. Yöre o 
zamanlar sahip olduğu şimşir, meşe ve 

kestane ormanları sayesinde önemli 
bir ticaret merkezi konumundaydı. 
Amasra şimdiki adını M.Ö. 3. 
yüzyılda kenti yöneten Pers prensesi 
Amastris’den almıştır. Açık denizde 
kendi oğulları tarafından öldürülen 
prensesin hüzünlü öyküsü bir yana, 
Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, 
Roma, Bizans, Danişmend, Selçuklu, 
İlhanlı ve Osmanlı egemenliklerinde 
görkemli zamanlar yaşayan Amasra, 
çok zengin bir kültürel mirasa 
sahiptir.

Amasra, Akdeniz ve Ege kıyılarının 
popüler olmaya başladığı 80’li 
yıllara kadar Ankaralıların 
sayfiye kenti konumundayken; 
şimdilerde yılın dört mevsimi 
yerli ve yabancı konuklarını 
ağırlamaktadır. Boztepe ve Tavşan 
adaları Amasra yarımadasının nazar 
boncukları gibi maviliğin içinde 
uzanmaktadır. Roma dönemine 
tarihlenen Amasra kalesi, tarihte iz 
bırakmayı hedefleyen Cenevizlilerce 
yerleştirilen armalar açısından 
zengin bir koleksiyon içerir. İç kale, 
saray kompleksi, kilise, bedesten 
gezisi sonrası deniz fenerine çıkıp 
tüm kenti fotoğraflayabilirsiniz.

Daha sonra yöre mutfağının 
markalaşmış lezzetlerinden biri 
olan Amasra salatasını tatmak 
için sahildeki restoranlardan 
birinde oturabilirsiniz. Amasra 
salatası ününü, içinde kullanılan 
bol ve çeşitli malzemeye olduğu 
kadar sebzelerin taze olmasına 
da borçludur. Her türlü ot, yeşil 
zeytin ve kornişon turşudan tutun 
da, turp, brokoli ve karnabahara 
varıncaya kadar ne ararsanız var 
Amasra salatasının içerisinde. Lezzeti 
arttıran sır ise sosunda gizlidir 
bu salatanın. Halis zeytinyağı, 
sirke, limon, nar ekşisi ve tuzdan 
oluşan sos iyice karıştırılıp sofraya 
gelmeden hemen önce salatanın 
üzerine dökülmektedir. Tadım 
yapanlar için muhteşem bir 
lezzetin ötesinde görsel bir şölen 
de sunmaktadır Amasra salatası. 
Amasra-Çakraz-Kapısuyu arasında 
güzellikte birbiriyle yarışan bakir 
koylar uzanmaktadır. Kuşkayası Yol 
Anıtı, Makaracı köyü yakınlarındaki 
Gürcüoluk Mağarası, Küre Dağları 
Milli Parkı içindeki Göldere ve 
Ulukaya şelaleleri, Uluyayla ve Arıt 
bölgesi Bartın ilinin diğer turistik 
mekânlarını oluşturur.

Kalkınmada Yerel Ortağınız
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“BU MESLEK YÖRESİNE YENİ 
BİR GELECEK VADETMEKTEDİR”

HÜSEYİN ÇOBAN, BARTIN-KURUCAŞİLE-TEKKEÖNÜ AHŞAP TEKNE YAPIMCILIĞINI ANLATTI:           

Tekne yapımcısı Hüseyin Çoban, geleneksel ustalıkla modern yapım tekniklerini 
birleştirmeyi başaran Bartın’ın şansının çok yüksek olduğunu belirterek, “Bartın hafızalarda 

ahşap tekne üretiminin gelişmiş merkezlerinden biri olarak yer etmiştir” dedi. 

Bölgenin ahşap yat ve tekne üretiminde akla gelen ilk isimlerinden 
biri olan Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi - Tekne Yapımcısı 
Hüseyin Çoban, BAKKA Bülten’e sektörüyle ilgili açıklamada bulundu. 
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Karadeniz’in tekne 
yapımcılığı konusunda 
en umut vaat eden 
bölgelerinden olan 

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Tekkeönü 
Tersanelerinde geçmişten bugüne hem 
başarılı tekneler yapmış, hem de tüm 
hafızalarda ahşap tekne üretiminin 
gelişmiş merkezlerinden biri olarak 
yer etmiştir. Çelik ve fiberglas 
gemilerin gözde olduğu dönemlerde 
bile ahşaptan vazgeçmeyen bu 
tersaneler; yük gemilerini, yolcu 
gemilerini, balıkçı ve gezi teknelerini 
aynı sabır ve dirayetle denize 
indirmeyi sürdürmüştür.

BÖLGEMIZ, ÜLKENIN TEKNE 
YAPIMCILIĞINDAKI YERINI DAHA 
DA SAĞLAMLAŞTIRMAKTADIR
Bütün dünyanın doğal yapı 
malzemelerine geri dönüşün 
yaşandığı günümüzde, geleneksel 
ustalıkla modern yapım tekniklerini 
birleştirmeyi başaran Bartın’ın 
şansının çok yüksek olduğunu 
vurgulayan Çoban, “Batı Karadeniz, 
günümüzde Ahşap Tekne Yapımcılığı 
konusunda ülkemizin en umut vaat 
eden bölgesidir. Geçmişten bugüne 
hem başarılı tekneler yapmış, hem 
de kendi bölgesel tekne tiplerini 
yaratabilmiş olan bu geleneksel 
meslek, bugün dünya çapında 
bir şansa sahiptir. Binlerce yıldır 
Kafkasya’dan taşıdıkları köleler, 

Hüseyin Çoban
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları 
Mühendisi - Tekne Yapımcısı
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buğday, et, tereyağı ile Akdeniz’i 
besleyen gemicilerin en önemli uğrak 
limanları Batı Karadeniz’deki Sinop ve 
Amasra’dır. Türkiye’nin ilk Ahşap Yat 
Yapımı Meslek Lisesini Kurucaşile’de 
açılmasını sağlayan, atölyelerini 
modern tesislere dönüştürmeye 
çalışan üreticiler projeli ve mühendis 
kontrolünde üretimler yaparak, 
geleneksel ustalıkla modern yapım 
tekniklerini birleştirmeyi başararak 
bugünlere gelinmesini sağlamıştır.  
Bu tersanelerde dünyanın her yerine 
gönderilecek kalitede tekneler 
ile yatların yapımı halen daha 
sürdürülmektedir. 

Geleneksel ahşap ustalığının el 
becerisi ile yeni tür malzemelerin 
birlikte kullanımından oluşan 
kompozit yöntem ile artık modern 
yatlar inşa ediliyor. Bodrum, Marmaris 
ve Antalya’da Mavi yolculukta 
kullanılan teknelerin içinde 
Kurucaşile yapımı yatlar sağlamlıkları 
ve denizcilikleriyle adından söz 
ettiriyor. Artık sektörde göç tersine 
dönmüş; boyacılar, kromcular, tekne 
donatımcıları, malzeme satıcıları 
İstanbul’dan Kurucaşile ve Tekkeönü 
sahillerine gelmeye başlamıştır. 
Kurucaşile ve Tekkeönü’nde yer alan 
atölyeler ustaların yaşadığı evlere 
yakın olduğu için sektör çalışanları 
büyük şehirlere göre stresten 
daha uzak bir çalışma ortamına 
sahip olmaktadır. Bir mesleğin 

gurbete gitmeden yapılabilmesi, 
atadan, dededen, ustadan öğrenilen 
topraklarda yapılmaya devam 
edebilmesi çok önemlidir. Böylece 
eşler ve çocuklar babalarından 
ayrı kalmadan, huzur içinde, göç 
etmeden kendi memleketlerinde 
yaşayabilmektedir. Ustalar da gurbette 
çalışmak ve ailelerinden uzak kalmak 
zorunda kalmamaktadır. Bartın 
Kurucaşile bölgesinde yılların birikimi 
olan Ahşap Tekne Yapımı mesleğine 

UZMAN    GÖRÜŞÜ

TEKKEÖNÜ PİRİ REİS AHŞAP YAT VE TEKNE TERSANESİ ve 
SEKTÖRLE İLGİLİ BİLGİLER

1. Denizcilik Müsteşarlığının talebi üzerine “Ahşap Yat ve Tekne Yapımı, Bakım-Onarım ve 
Çekek Yeri” olarak kullanılmak üzere Kurucaşile Tekkeönü mevkiinde 28 dönüm arazinin bir 
bölümü kamulaştırma yoluyla bu amaçla ayrılmıştır.

2. Tekkeönü’nde kamulaştırılan 28 dönüm arazinin 11 üyeli Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat ve 
Tekne Kooperatifine tahsis edilmesine karar verilmiştir.

3. Söz konusu sahada; ortak kullanım alanları, atölyeler, kooperatif destek birimleri, donatım 
rıhtımı ve Traval Lift için parmak iskele bulunacaktır.

4. Projede 40x25 m. ölçülerinde 4, 35x20 m. ölçülerinde 7 atölye bulunmaktadır.

5. Sahanın hafriyat işleri su, elektik vb. altyapı hizmetleri yerel kalkınmayı ve istihdamı 
desteklemek amacıyla Bartın Valiliği tarafından koordine edilmektedir.

6. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı ve Bartın Valiliği destekleriyle 
oluşturulacak olan modern ahşap yat ve tekne yapım tesisleri bölgenin geleneksel 
mesleğini çağdaş normlara kavuşturacaktır.

7. Kurucaşile’de Türkiye’nin ilk “Ahşap Yat İnşa Meslek Lisesi” ve Bartın Denizcilik Anadolu 
Meslek Lisesi açılmıştır.

8. Bartın Üniversitesine bağlı Gemi İnşaatı Bölümü Kurucaşile’de açılmıştır.

devlet olarak da gerekli destekler 
verilmektedir.  
Ülkemizde sayısı 12’ye varan Ahşap 
Yat Yapımı Meslek Liselerinin 
ilki burada bulunmaktadır. Bu 
okullaşmaya bir destekte Bartın 
Üniversitesinden gelmiş ve Gemi 
İnşa Meslek Yüksek Okulu da 
açılmıştır. Şimdi bu yerel meslek, 
geleneksel ustalık ile yeni teknolojileri 
birleştirerek kendisine ve yöresine 
yeni bir gelecek vadetmektedir.”
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2017 YILI 
TEKNIK DESTEK PROGRAMI 

SON BAŞVURU

31 EKIM

TOPLAM BÜTÇE

450.000 
PROJE BAŞINA

 15.000  
HIBE

pyb@bakka.gov.tr            0 (372) 257 74 70



BÖLGEMİZDE    TURİZM

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan, 2-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 
“Kömüre Giden Demiryolu” çalışmasının lansmanı niteliğinde olan, “Kelebeğin Rüyasına Yolculuk” 

isimli organizasyon büyük ilgi gördü. BAKKA tarafından düzenlenen, Kafka Turizm ve Seyahat 
Acentası tarafından gerçekleştirilen organizasyonda tur firmaları, gezi fotoğrafçıları, ulusal basın 

ve köşe yazarları, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri ile TÜRSAB yetkilileri yer aldı.
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Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından bölge 
kalkınması için farklı 
alanlarda çalışmalar 

yürütülmektedir. Bu çalışmalardan 
biri de bölge turizminin 
geliştirilmesi ve alternatif turizm 
rotaları oluşturulması kapsamında 
geçtiğimiz yıl Zonguldak Valiliği 
koordinasyonunda başlanılan 
“Kömüre Giden Demiryolu” isimli 
çalışmadır. Söz konusu çalışma 
tamamlanarak rapor ve katalog haline 
getirilmiştir. 

Çalışmanın ulusal platformda 
tanıtılması ve bölgenin turizm 
değerleri hususunda farkındalık 
yaratılması amacıyla çalışmayla 
bağlantılı olarak “Kelebeğin 
Rüyasına Yolculuk” isimli bir tanıtım 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Program; Zonguldak, Karabük 
ve Bartın illerini kapsayan Batı 
Karadeniz Bölgesinin bütüncül 
bir turizm koridoru olarak ulusal 
çapta tanıtılmasını ve bölgedeki 
turizm değerlerinin farkındalığının 
yaratılmasına önemli katkılar 
sunmuştur. Organizasyonda tur 
firmaları, gezi fotoğrafçıları, ulusal 
basın ve köşe yazarları, blogger 
ve sosyal medya fenomenleri ile 
TURSAB yetkilileri yer almıştır. 
Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini 
kapsayan ve 2-5 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen program 
tren, tekne ve karayolu seyahatleriyle 
gerçekleştirilerek katılımcılara her 
anlamda bölge tanıtımı yapılmıştır. 
Gezi programı dâhilinde Safranbolu, 
Yenice, Amasra, Filyos, Zonguldak, 
Ereğli gibi yerlerin turistik değerleri 
rehberler eşliğinde gezilerek ön 
plana çıkarılmış, ulusal platformlarda 
bilinirliğinin artmasına katkı 
sağlanmıştır. Bölge bütüncül bir 
turizm destinasyonu olarak turizm 
profesyonellerine sunulmuştur.
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BÖLGEMİZDE    TURİZM

LANSMAN VE KAPANIŞ: 
Dördüncü gün öğleden sonraki 
kısımda Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansında Zonguldak Valisi 
Sayın Ali Kaban başkanlığında 
basına kapalı bir toplantı 
gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda 
geziye katılan ziyaretçiler 
bölgedeki paydaşlara bölge 
hakkında görüş ve önerilerini 
aktarmış ve karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunulmuştur. Bu 
toplantının ardından Zonguldak 
Valisi Sayın Ali Kaban ve birçok 
protokol üyesinin katılımıyla 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Konferans Salonunda basına 
açık bir lansman toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 
BAKKA tarafından yaptırılan 
“Kömüre Giden Demiryolu” ve 
“Kelebeğin Rüyasına Yolculuk” 
isimli çalışmalar kamuoyuna 
tanıtılmış ayrıca gezi programı 
boyunca gerçekleştirilen 
çekimlerden oluşturulan 
video gösterimi katılımcılara 
sunulmuştur. Lansman toplantısı 
toplu fotoğraf çekiminin 
ardından sonlandırılmıştır.

1. GÜN; 
Akülü araçlarla Safranbolu 
turu sonrasında Hıdırlık 
Tepesi, Kristal Teras, Tokatlı 
Kanyonu, İncekaya Su Kemeri, 
Mencilis (Bulak) Mağarası, 
Eski Hükümet Konağı ve Saat 
Kulesi gezilmiş ve misafirler 
Safranbolu evlerinin dokusunu 
taşıyan bir konak otelde misafir 
edilmişlerdir. 

2. GÜN; 
Trenle Karabük’ten Yenice’ye 
geçilmiş burada Şeker Kanyon 
ve Yenice Evinde kahvaltı ile 
başlayan gün, doğa yürüyüşü, 
İncebacak Yaylası gezisi ve 
Yenice Seyir Terası ziyaretiyle 
devam etmiş ve Yenice 
Ormanları çok farklı açılardan 
ziyaretçilere tanıtılmıştır. 
Yenice’de bulunan Süreyya 
Çamlığı da gezildikten sonra 
trenle Filyos’a geçilerek burada 
deniz malzemeleri ve ahşap 
atıklardan sanat ürünleri yapan 
Mehmet Türkçelik’e ait sanat 
atölyesi gezilmiştir. Radar 
Tepeden Filyos Kuş Cenneti ve 
Tion Antik Kenti ve Kaleden 
Filyos deniz ve doğa manzarası 
seyredilmiş, akşam yemeğinde 
manzara eşliğinde Karadeniz’in 
taze balıkları tadıldıktan 
sonra karayoluyla Amasra’ya 
geçilmiştir.  

3. GÜN; 
Kuş Kayası Yol Anıtı ve Bakacak 
Tepesi ziyaret edilmiş ve 
meşhur Çeşm-i Cihan Amasra 
bu noktadan seyredilmiştir. 
Sonrasında Amasra Müzesi, 
şehir turu, Çekiciler Çarşısı ve 
kale gezisi gerçekleştirilmiştir. 
Meşhur Amasra Salatası ve 
balığı tadımı gerçekleştirildikten 
sonra Sahil Güvenlik gemisiyle 
denizyoluyla Zonguldak’a 
geçilmiştir. Zonguldak 
Limanından karayolu ile 
Zonguldak Maden Müzesi, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Eğitim Ocağı, Gökgöl Mağarası, 
Üzülmez Kültür Vadisi, Fener A 
Tipi Misafirhane ve Deniz Feneri 
gezilerek ilin tarihi, kültürel ve 
doğal güzellikleri ziyaretçilere 
anlatılmıştır. 

Özellikle Üzülmez Kültür 
Vadisinde bulunan Rombaki 
Lavuarı, Üzülmez Atölyesi ve 
Derebaca Ocağı katılımcılara 
gösterilerek Zonguldak ilinin 
sahip olduğu endüstriyel miras 
ziyaretçilere aktarılmıştır. 

4. GÜN;
Zonguldak’tan karayoluyla 
Ereğli’ye geçilmiş, bu bölgede 
Alemdar Gezisi, Elpek Bezi ve 
Osmanlı Çileği Satış Yerleri, 
Ereğli Müzesi ve Cehennemağzı 
Mağaraları gezilmiştir.

GEZİ PROGRAMI

B
Ü

LT
EN

52



Kalkınmada Yerel Ortağınız

INSTAGRAM   
#kelebeginruyasınayolculuk 

@ilhan1077

Kelebeğin Rüyasına Yolculuk çalışmasına 
katılan ve 608 Bin takipçisi olan Instagram 
fenomeni İlhan Eroğlu’nun gezi boyunca 
bölgeden paylaştığı fotoğraflar ve Mayıs 
2017 sonu itibariyle beğeni sayıları

Amasra, Bartın 10.566 beğeni
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Merkez, Zonguldak 12.837 beğeni 
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1

ZONGULDAK VALİLİĞ
İ

T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞ
İ

T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞ
İ

T.C.

Bir Zonguldak Güzellemesi“ “

I

Kömüre Giden Demiryolu
  

Proje Raporu

ZONGULDAK VALİLİĞ
İ

T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞ
İ

T.C.

ZONGULDAK VALİLİĞ
İ

T.C.

“ “

Kömüre Giden 
Demiryolu 
Proje Raporuna 
Ulaşmak İçin QR 
Kodu okutunuz!

Kömüre Giden 
Demiryolu Tanıtım 
Kitapçığına 
Ulaşmak İçin QR 
Kodu okutunuz!
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“4. Avrupa Ekoturizm Konferansı”  
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından  17 
- 18 Nisan tarihleri arasında Karabük’te 
düzenlendi.
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen Konferansın açılışına, 
Polonya, Hırvatistan, Estonya, Suudi 
Arabistan, Litvanya, Gürcistan gibi 6 
farklı ülkeden katılım gerçekleştirildi. 
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı 
Murat Bulacak, Safranbolu Belediye 
Başkanı Dr. Necdet Aksoy, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa 
Koruma Daire Başkanı Fahrettin Ulu, 
Orman ve Su İşleri 10. Bölge Müdürü 
Hasan Başyiğit, Zonguldak Orman 
Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, 
Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Türker, 
kamu kurum yöneticileri ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda 
davetli konuşmacı, akademisyen ve 
öğrenci katıldı.
Turizm profesyonellerini bir araya 
getiren 4. Avrupa Ekoturizm Konferansı, 
ekoturizmin sürdürülebilir gelişmesini 
sağlayarak Dünya Turizm Örgütünün 
“2017 Uluslararası Gelişme İçin 

deniz balığı türü ve 236 tatlı su balığı türü 
bulunduğunu söyledi.
Türkiye’nin pek çok bitkide gen merkezi 
konumunda olduğunu vurgulayan Fahrettin 
Ulu, ülkenin 5 ayrı mikro gen havzasına 
sahip olduğunu kaydederek, Türkiye’nin 
ekonomik büyüme ile tabiatın korumasını 
bir arada yürütmeyi başarmış bir ülke 
konumunda olduğunu ve günümüzde 
ekoturizme olan ilginin hızla arttığını ifade 
etti. 
4. Avrupa Ekoturizm Konferansı protokol 
konuşmalarının ardından Yönetmen İsmail 
Şahinbaş tarafından hazırlanan “Bir Ormana 
En Çok Hangi Renk Yakışır” konulu 
belgesel film gösterimi ile devam etti.

 “SÜRDÜRÜLEBILIR GELECEK IÇIN 
DÖNÜŞÜMSEL TURIZM”
Program Hırvatistan’dan katılan Dr. Irena 
Ateljevic’in “Sürdürülebilir Gelecek İçin 
Dönüşümsel Turizm” konulu sunumu 
ile devam etti. Ateljevic, sunumunda 
ekoturizm konusunda insanların bilinçli 
olması gerektiğini vurgulayarak yeni 
bir bakış açısının oluştuğunu ve bilinçli 
tüketicilerin ortaya çıktığını söyledi. 
Ekolojik sürdürebilir doğa için küresel 
nüfus sorunlarına da değinen Dr. Ateljevic, 
yerel halkın turizme katkıda bulunması ve 
turizmi geliştirmesi gerektiğini savundu. 
Konferans kapanış toplantısının ardından 
sona erdi. 

Sürdürülebilir Turizm Yılı” çalışmasına 
da katkıda bulunmayı amaçlıyor.

 “TÜRKIYE’DE ILK KEZ 
GERÇEKLEŞEN KONFERANSA KBÜ 
EV SAHIPLIĞI YAPTI”
Programın açılış konuşmasını yapan 4. 
Avrupa Ekoturizm Konferans Başkanı 
Safranbolu Turizm Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Türker, 
konferans hakkında bilgiler verdi. 
Türker, konferansın ana temasının kırsal 
kalkınma, ekoturizmin yarattığı dönüşüm, 
dönüşümsel turizm ve kültürel mirasın 
ekoturizm amaçlı kullanılması olduğunu 
belirtti. Avrupa Ekoturizm Konferansı’nın 
2010 yılında Estonya’da, 2013 yılında 
Romanya, 2015 yılında Polonya’da 
yapıldığını belirten Türker, 2017 yılında 
dördüncüsünün Safranbolu’da Karabük 
Üniversitesi tarafından düzenlendiğine 
dikkat çekti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Doğa Koruma Daire Başkanı 
Fahrettin Ulu ise konuşmasında doğa 
koruma faaliyetleri hakkında bilgiler 
vererek Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
tabiatı koruma, su yönetimi ve ormancılık 
gibi üç temel konuda görev yaptığını 
belirterek, ülkede yaklaşık 12 bin bitki 
türünün yanında 463 kuş türü, 170 
memeli türü, 141 sürüngen türü, 480 

KARABÜK‘TE 4. AVRUPA EKOTURİZM 
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ekoturizmin sürdürülebilir gelişmesini sağlayarak Dünya Turizm Örgütü’nün “2017 Uluslararası Gelişme 

İçin Sürdürülebilir Turizm Yılı” çalışmasına da katkıda bulunmayı amaçlayan 4. Avrupa Ekoturizm 
Konferansı, Estonya, Romanya ve Polonya’nın ardından Karabük Üniversitesinde (KBÜ) gerçekleştirildi. 
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Bartın’ın Güzelcehisar ve 
Mugada bölgelerinde 
bulunan, 80 milyon yıl 
öncesine ait olağanüstü 

güzellikte oluşmuş lav akıntıları, 
milyonlarca yıl önce Bartın’a 
bırakılan eşsiz bir doğal mirastır.
Güzelcehisar, Karadeniz 
sahilinde yeşilliklerle kaplı 
çevresi, harika denizi, kumu 
ve doyumsuz günbatımı ile 
görenleri büyüleyen ve mutlaka 

buradan deniz kıyısı boyunca yine 
bir doğa harikası olan Mugada 
koyuna kadar ulaşmaktadır. 
Güzelcehisar Lav Sütunları 
benzeri oluşumlara Amerika’nın 
Kaliforniya Bölgesinde 
rastlanmaktadır. 150 yıl önce 
doğal sit alanı ilan edilerek 
günümüze bozulmadan ulaşan 
Kaliforniya Lav Sütunlarının, her 
yıl yüz binlerce turist tarafından 
ziyaret edildiği bilinmektedir.  

görülmesi gereken yurdumuzun 
cennet köşelerinden biridir. 
Güzelcehisar’ı benzerlerinden 
ayıran ve ön sıraya yerleştiren 
özelliği, sadece doğal güzelliği 
değil, burada yer alan ve bir doğa 
harikası olan lav sütunlarıdır. 
Güzelcehisar’ın o eşsiz kumları 
üzerinde yüründüğünde, uzun 
kumsalın batı ucunda başlayan 
ve denizden bir duvar gibi 
yükselen sütun yapılı lavlar 

BARTIN’IN EŞSİZ DOĞAL MİRASI: 
LAV SÜTUNLARI…
Karadeniz sahillerinin doğal güzelliklerinin yanı sıra doğa harikası olan lav 
sütunları da görenleri büyülüyor. Bartın’ın Güzelcehisar sahilinde oluşan 

bu doğa harikası lav sütunları, Mugada koyuna kadar ulaşmaktadır.  
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BARTIN’IN EŞSİZ DOĞAL MİRASI: 
LAV SÜTUNLARI…

Kalkınmada Yerel Ortağınız

GÜZELCEHISAR LAV SÜTUNLARI 
NASIL OLUŞMUŞTUR
Karadeniz’in bilinen dağ kuşağının 
henüz oluşmadığı günümüzden 
80 milyon yıl öncesi dönemde bir 
yay biçiminde uzanan volkanların 
güneyinde Tetis Okyanusu yer 
alıyordu. Okyanus tabanının kuzeye 
doğru dalıp batması ve aynı kütlenin 
yerin derinliklerinde eriyip yüzeye 
çıkması sonucunda; Bulgaristan´ın 
batısından başlayıp Gürcistan’ın 

doğusuna kadar uzanan alanda, bir 
volkanlar serisi oluşmaya başlamıştır.
Bir volkandan akan lavlar, soğuyup 
kristalleşerek kaya haline dönüşürken 
soğuma ve katılaşmanın doğal sonucu 
olarak büzüşmeler ve büzülme 
hareketi de kayada gerilme yaratıp 
çatlak ve kırıkların oluşmasına sebep 
olmuş; Lavlar soğudukça büzülmeler 
devam ettiğinden çatlakları daha 
da büyütmüştür. Bu katılaşma, 
çatlak ve kırıklar kayanının çok 

çeşitli şekillerde olmakla birlikte son 
derece düzgün ve sistematik altıgen, 
beşgen veya dörtgen biçimli bir 
yapı kazanmasına yol açmıştır. İşte 
bu geometrik yapıya “sütun” ya da 
“kolon yapısı” adı verilmektedir. 
Sütun yapılar bazalt türü lavlarda yaygın 
olmakla birlikte, andezit, dasit ve riyolit 
türü lavlarda gelişenlerine de rastlamak 
mümkündür. Lav sütunlarının çapları 
genelde 50-100 cm arasındadır. Sütun 
boylarının ise 30 metreyi geçtiği görülür.
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GÖKYÜZÜNDEN       BATI KARADENİZ
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GÖKYÜZÜNDEN       BATI KARADENİZ
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Kamu İstihdam Kurumu olan 
İŞKUR’un işgücü piyasası 
üzerinde etkinliği her geçen 
gün artmakta ve kurum 

hizmetlerinden çok geniş bir kesim 
yararlandırılmaktadır.
Ülkemizde sanayi ve hizmet 
sektörünün öncü istihdam sağlayan 
sektörler olması ile birlikte, nitelikli 
işgücüne de her geçen gün ihtiyaç 
artmaktadır. Kalkınma için üretime, 
üretimin artırılabilmesi içinde nitelikli 
işgücüne ihtiyaç var. İşte burada 
İŞKUR olarak uyguladığımız işgücü 
eğitim programları ile talep edilen 
nitelikli işgücünün yetiştirilmesine 
katkı sağlamaktayız. İşin işbaşında 
öğrenildiği ve işgücü piyasasında 
işverenlerimizin en fazla rağbet 
gösterdiği İşbaşı Eğitim Programının 
uygulama süreci hakkında paylaşımım 
olacak.

1- Işbaşı eğitim programı nedir?
Kurumumuz tarafından işsizliğin 
azaltılmasına yönelik olarak yürütülen 
aktif işgücü piyasası programlarından 
birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, 
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine 
Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip 
oldukları mesleki bilgilerini uygulama 
yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim 
süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini 

• Kuruma kayıtlı işverenler, dernekler, 
vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları, meslek birlikleri, 
sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, 
noterler, kamunun payının % 50’nin 
altında olduğu iktisadi teşekküller, 
v.b. işverenler  işbaşı eğitim 
programlarından faydalanabilmektedir. 

4- Işverenler, programa nasıl başvuru 
yapabilirler?
Belirlenen şartları sağlayan işverenler, 
Kurumumuz tarafından kendilerine 
tahsis edilen iş ve meslek danışmanları 
veya görevlendirilecek personel 
aracılığı ile ya da doğrudan il 
müdürlüklerine /hizmet merkezlerine 
gelerek taleplerini iletebilirler.
İşverenin program düzenleme talebi, 
ivedilikle değerlendirilerek gerekli 
şartların sağlanması durumunda 
program düzenlenir. 

sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında 
öğrenme programıdır. 

2- Program ile neler amaçlanmaktadır?
Programın temel amacı mesleki 
deneyimi veya iş tecrübesi olmayan 
kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi 
kazandırılarak bu kişilerin istihdam 
edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. 
Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü 
temin etmekte zorlanan işverenlere işe 
alacakları kişileri işyerinde belli bir süre 
gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler 
hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve 
işe alma konusunda isabetli bir karar 
verme imkânı sunmaktır. 
Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi 
olmadığı için iş bulamayan kişiler iş 
tecrübesi kazanmakta, işverenler ise 
ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri 
yetiştirme imkânına kavuşmakta 
olduğundan hem iş arayanlar hem de 
işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma 
olanağı elde etmektedirler.

3- Programdan hangi işverenler 
yararlanabilirler?
Mevcut düzenlemeler kapsamında; 
• 4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 4/a. maddesine 
tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı 
bulunan,

İŞE ALACAĞINIZ KİŞİYİ  
İŞİN BAŞINDA GÖRME FIRSATI

KARABÜK İŞKUR MÜDÜRÜ COŞKUN GÜVEN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI ANLATTI

HABERİNİZ    OLSUN

İŞKUR’DAN İŞVERENLERE ÇAĞRI; 
“GELİN NİTELİKLİ İŞGÜCÜNÜ 
BİRLİKTE YETİŞTİRELİM.”

COŞKUN GÜVEN
Karabük İŞKUR Müdürü
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5- Programa kimler katılabilirler?
İşbaşı eğitim programına katılmak için 
gerekli şartlar;
• 15 yaşını doldurmak,
• Kuruma kayıtlı olmak
• Bir aydır işsiz olmak 
Ön lisans dâhil üniversite öğrencisi 
olanlar da programa katılabilir.
Ancak; 
- İşverenin birinci veya ikinci derece kan 
hısımı veya eşi olanlar ile, 
- Programın başlama tarihinden önceki 
dönemde programı düzenleyecek olan 
işverenin çalışanı olan kişiler, 
Bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı 
eğitim programına katılamamaktadırlar.
İşbaşı eğitim programına katılmak 
isteyen kişiler, Kurumun internet 
sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl 
Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan 
ilanlara hem internet üzerinden hem de 
Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne 
giderek başvuru yapabilirler.

6- Programa katılacak kişiler nasıl 
belirlenir?
Program düzenlemek isteyen 
işverenler programa katılacak kişileri 
doğrudan kendileri seçerek program 
düzenleyebilirler. 
Eğer işverenler tarafından program 
düzenlenecek kişi bulunamamışsa ve 
Kurumdan katılımcı talep edilmişse 
kendilerinin belirlemiş olduğu özel 
şartları taşıyan kişiler arasından işverene 
yönlendirilen katılımcı adaylarından 
işveren istediğini seçerek program 
düzenleyebilirler. 

 7- Programın süresi ne kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 
fiili gün olarak düzenlenebilir. (Halen 
program süresi genel olarak 3 ay ile 
sınırlandırılmaktadır)
Program günde en az 5 en fazla 8 saat 

olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak 
kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek 
şekilde planlanabilir. Yani günde en 
az beş saat olması durumunda haftada 
bir gün bile program düzenlenmesi 
mümkündür.  
Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya 
Hizmet Merkezince uygun görülmesi 
halinde vardiyalı olarak çalışılan 
işyerlerinde normal mesai saatleri 
dışında da program düzenlenmesi 
mümkündür.

8- Programın işverene faydaları 
nelerdir?
İşverenler, programa katılan işsizlere ve 
üniversite öğrencilerine işi öğreterek 
istihdam etmek istedikleri kişiyi 
işbaşında görme ve mesleki deneyim 
ve becerilerinin gelişip gelişmediğini 
gözlemleme şansına sahip olmakta 
ve bu sayede doğru işçiyi seçme 
imkânına kavuşarak hem işçi arama 
maliyetlerinden kurtulmakta hem de 
işçi ararken zaman kaybetmemektedir. 
Diğer yandan program kapsamında 
işverenlerin herhangi bir maddi 
yükümlülüğünün olmaması 
işverenlere işgücü maliyet avantajını da 
sağlamaktadır. 

9- Programın katılımcıya faydaları 
nelerdir?
İşbaşı Eğitim Programı katılımcılara 
eğitim aldıkları meslekte veya başka 
bir alanda mesleki deneyim ve beceri 
kazanma şansı sunmaktadır. 
Programa katılan üniversite öğrencileri 
ise zorunlu stajlarını bu program 
aracılığıyla yapma şansına sahip olarak 
iş arama sürecinde bu deneyimlerine 
CV’lerinde yer vermek suretiyle iş bulma 
sürecinde yaşanan deneyim eksikliği 
engeli aşmaktadırlar. 
Program süresine bağlı olarak 
katılımcılara net asgari ücret 
düzeyinde gelir elde etme imkânı da 
verilmektedir. Halen günlük 54,00 TL 
zaruri gider ödemesi İŞKUR tarafından 
yapılmaktadır. 
Diğer yandan üniversite öğrencilerinin 
program süresince burs veya öğrenim 
kredileri kesilmediğinden öğrenciler 
burs veya kredilerini almaya devam 
edebilmektedirler. 

Ayrıca program süresince katılımcılar 
adına iş kazası ve meslek hastalığı 
ile genel sağlık sigortası primleri 
Kurumumuz tarafından karşılanarak 
katılımcıların sağlık hizmetlerinden 
faydalanmaları sağlanmaktadır.

10- Programa katılan kişilerin istihdam 
edilmesi durumunda sağlanan teşvikler 
nelerdir?
31.12.2017 tarihine kadar başlayan 
işbaşı eğitim programını tamamlayan; 
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük 
olanlardan program sonrasında üç ay 
içinde işe alınması durumunda işe alan 
işverenler imalat sanayi sektöründe 
faaliyet gösteriyorsa 42 ay, diğer 
sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 
ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik 
Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 
30 yaşından büyüklerin istihdam 
edilmesi durumunda ise, katılımcının 
cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar 
işveren sigorta primi İŞKUR tarafından 
karşılanmaktadır.
Yine ayrıca bu program sonrası, Aralık 
2016 ayına ilave olarak işe alınanların 
2017 sonuna kadar 773-TL lik vergi 
ve SGK primleri de işsizlik sigortası 
fonundan karşılanacaktır. 
Ayrıca, Programa katılan kişilere 
İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında 
programın düzenlendiği işveren 
tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin 
yarısını geçmeyen fiili ödemelerin 
gelir vergisi kanunu gereğince vergi 
matrahından indirilmesi imkânı 
getirilmektedir.

Kalkınmada Yerel Ortağınız

AYRINTILI BİLGİ
• Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve 
Hizmet Merkezleri
• www.iskur.gov.tr 
• İŞKUR Hizmet Noktaları

444İŞKUR
75 87

İLETİŞİM HATTI
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HABERİNİZ    OLSUN

Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı bir süredir Avustralya 
menşeli CSG Exploration 
and Production Services 

firmasıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde 
bölgede ücretsiz bir pilot dalga tesisi 
kurulmasını talep etmiş ve firma 
50 kW kurulu gücündeki bu tesisi 
Zonguldak’ta kurmayı kabul etmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynakları arasında 
yer alan dalga enerjisi geleneksel 
enerji santrallerine göre çevresel 
etkileri oldukça düşük olan, temiz 
ve çevre dostu bir enerji kaynağıdır. 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
bölgede kurulacak olan bu tesisle 
alternatif temiz enerji kaynaklarının 
kullanılmasını, geliştirilmesini ve 

bu alanda bir ilk gerçekleştirilecektir. 
Manolya Park projesi Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansının 
Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamındaki desteğiyle 
Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından 
yürütülmektedir.
Söz konusu Pilot Dalga Enerji Santrali 
Projesi Zonguldak Valiliği, Bülent 
Ecevit Üniversitesi, Zonguldak İl Özel 
İdaresi, Zonguldak Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ve CSG Exploration and 
Production Services arasında 9 Haziran 
2017 tarihinde imzalanan Mutabakat 
Zaptı çerçevesinde yürütülmektedir. 
Tesisin kurulumunun 2017 yılında 
tamamlanması planlanmaktadır.

bu hususta farkındalık yaratılmasını 
amaçlamaktadır. 
Kurulumu sağlanacak olan bu pilot 
tesisle birlikte Zonguldak’ta ve 
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek 
dalga enerjisinden elektrik üretimine 
yönelik önemli bir adım atılacak, 
alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımı teşvik edilecek ve dalga 
enerjisinin verimliliği ölçülebilecektir.
Yapılacak 50 kW kurulu gücündeki 
Dalga Enerji Sisteminin üreteceği 
elektrik ortalama 25 hanenin 
enerji ihtiyacını karşılayabilecek 
kapasitededir. Pilot tesiste üretilecek 
elektrikle Zonguldak Merkez’de yapımı 
sürmekte olan Manolya Parkın tüm 
elektrik ihtiyacı karşılanarak Türkiye’de 

PİLOT DALGA ENERJİ SANTRALİ

Pilot Dalga Enerji 
Santrali Tanıtım 
Videosuna 
Ulaşmak İçin QR 
Kodu Okutunuz!
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

Bölgenin Etkinlik Portalı

www.bakkaetkin l ik .org

Bakka Etkinlik 
Internet Sitemize 
Ulaşmak İçin 
QR Kodu 
okutunuz!



YEREL    TATLARIMIZ
B

Ü
LT

EN

64



Kalkınmada Yerel Ortağınız

BENİM LOKANTALARIM
  ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği koordinasyonunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirilen Benim 
Lokantalarım Zonguldak projesinde; Zonguldak il ve ilçelerinde yer alan lokanta, restoran, kafe 

gibi işletmeler ziyaret edilerek Zonguldak’taki yemek kültürünün ön plana çıkarılması 
amaçlanmıştır.

Proje dâhilinde yaklaşık 50 işletme ziyaret edilmiş olup çalışmaya alanında 
tanınmış 8 gurme şef katılmıştır. Saha çalışması tamamlanmış olup 

Temmuz ayında sonuç kitabının basımının yapılması planlanmaktadır. 
Hazırlanan sonuç kitabında aşağıdaki kriterler doğrultusunda bir 

değerlendirme yer alacaktır.

• Yemek takdim şekli
• Yemek lezzeti

• Hizmet ve güler yüzlülük
• Sipariş öncesi servis hızı

• Restoran temizliği
• Tuvaletlerin temizliği

• İşletmenin verdiği etki
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YEREL    TATLARIMIZ

TÜRKİYE’YE NAM SALMIŞ 

AMASRA SALATASI
Türkiye’ye nam salan Amasra Salatası, geçmişten günümüze özelliğini koruyor:

27 çeşit sebze, tek kâsede…
Kültürü, tarihi dokusu ve doğal yaşantısıyla kendinden ödün vermeyen Bartın’a gelen ziyaretçiler, 
Türkiye’ye nam salmış lezzetlerden ilk olarak Amasra Salatasını tatmak istiyor. Amasra Salatasına 

meşhur dedirten ise; önce lezzeti, sonra lezzeti veren malzemelerin kullanım sırası ile hazırlanış ölçüsü ve 
biçimi…

Lezzetindeki püf noktası ise, çevre köylerin bahçelerinden toplanmasında ve yüzde yüz yerli olmasında 
yatıyor. 27’yi aşan sebzenin bir araya getirilmesiyle oluşan Amasra Salatası, şehrinin adıyla anılan ve 

Amasra dışında bazı lokantaların menüsünde aynı isimle yer alan tek salatadır.B
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

Batı Karadeniz bölgesinde 
Bartın mutfağının 100’den 
fazla yemek çeşidinin olması 
yöre mutfağının zenginliğini 

açıkça ortaya koymaktadır. Bartın’ın 
en önemli yöresel yemeklerinden olan 
Pirinçli Mantı, Pumpum Çorbası, 
Yumurtalı Isbut, Kabak Burması, 
Amasra Salatası, Kabuklu Bezelye 
Yemeği, Fasulye Kavurması, Yoğurtlu 
Mancar, Mancar Dolması, Acı Mantar, 
Gıcır, Maydonoz Köftesi, Islama, Ev 
Baklavası ve Su Böreği gibi birbirinden 
güzel lezzetler Bartın’a gelen 
ziyaretçilerin tatması gereken yöresel 
yemeklerden bir kaçıdır. 

Bartın mutfak kültüründe deniz 
ürünleri de Bartın ve yöreye gelen 
misafirler için vazgeçilmez bir yere 
sahiptir. Tüm balık çeşitlerinin 
yanında olmazsa olmaz olan 
tek lezzet olan Amasra Salatası 
Türkiye’de nam salmıştır. Şehrinin 
adıyla anılan tek salatadır. Amasra 
dışında, özellikle Ankara’da bazı 
lokantaların menüsünde aynı isimle 
yer almaktadır. Amasra Salatası 
bir sanatkâr özeniyle hazırlanarak, 
çatal batırmaya kıyamayacağınız bir 
sanat eseri olarak sunulur. Amasra 
Salatasının olduğu yerde çoban salatası 
gibi sebze ağırlıklı diğer salata türleri 
de Amasra lokantalarından neredeyse 
kalkmıştır. Çünkü diğer salataların 
içinde bulunan malzemelerin tamamı 
Amasra Salatasında kullanılmakta 
ve aynı görsellik hiçbir salatada 
bulunmamaktadır. Amasra’da, 
kokusunu hissettiğiniz her balık 
lokantasında, meşhur Amasra Salatası 
olmadan yemeğe başlanmaz. 

Amasra salatasının özelliği 
Amasra salatasının özelliği kullanılan 
malzemelerin günlük olarak, çevre 
köylerin bahçelerinden toplanmasında 
ve yüzde yüz yerli olmasında yatıyor. 
Yani salatayı güzelleştiren hiçbir ürün 
dışarıdan ithal edilmiyor. Marul, 
salatalık, domates, havuç, kuru ve yeşil 
soğan, lahana, biber, maydanoz, roka, 
tere, brokoli, semizotu, dereotu gibi 
mevsimine göre 27’yi aşan sebzenin 
bir araya getirilmesiyle oluşturulan 
salatanın içerisine ev yapımı turşu 

çeşitleri de eklendiğinde figürleriyle 
tadı kadar görselliğiyle de cezbediyor. 
Mevsimine göre salatayı renklendiren 
yeşilliklerin çeşidi de artabiliyor. 
Amasra salatasının içerisindeki 
malzemelerin şekilli kesimi de ayrıca 
görsel bir lezzet sunuyor.

Kullanılan malzemeler 
Amasra Salatasında kullanılan 
malzemeler her dönem farklılık 
göstermektedir. Salatalık, domates-
havuç, kuru ve yeşil soğan, marul, 
kırmızı lahana, yeşil biber, piyaz, 
maydanoz, çükündür, roka, tere, 
brokoli, semizotu, dereotu, nane, beyaz 
turp, haşlanmış veya taze mısır, karışık 

turşu (içinde mutlaka lahana turşusu 
ve kırmızı şeker pancarı kökü turşusu 
olmalı) limon, elma sirkesi, tuz, 
zeytinyağı vb. yaklaşık 27 çeşit farklı 
sebze kullanılmaktadır.

Amasra Salatasının hazırlanışı 
Özenle hazırlanan ve dilimlenen 
malzemeler belirli sistem çerçevesinde 
salata tabağına dizilir. En alttan 
başlayarak; marul, soğan, turşu, 
maydanoz, roka, semiz, taze soğan 
ve bunların üstüne havuç rendesi 
koyduktan sonra süslemelere geçilir. 
Özel bıçaklarla kesilen turp, havuç gibi 
sert sebzeler Amasra Salatasının en üst 
kısmına konularak süslenir.
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Karabük İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdür 
Yardımcısı Çetin Ayvalık, 
her yıl Ağustos ve Eylül 

aylarında tezgahlardaki yerini almaya 
başlayan ve damakların aranan 
lezzeti sloganı ile hafızalara kazınan 
maniyeyle ilgili BAKKA Bültene 
bilgiler verdi. 

Müdür Yardımcısı Çetin Ayvalık, ilk 
olarak nesilden nesile saklanan maniye 
tohumunun öneminden bahsederek, 
“Bugün doyumsuz bir lezzetle 
tüketebiliyorsak, burada yerli tohum 

“Maniye, etli, dolgun yapıda; koku, tat 
ve kendine has aroması ile damakların 
aranan lezzetidir. Pembe veya kırmızı 
renklerde olabileceği gibi şekil olarak 
da farklı özellikler göstermektedir. 
Genellikle kıvrımlı yapıda ve oldukça 
iri büyüklükte olabilmektedir. Bitki 
yapısı güçlü ve yarı açık yapıdadır. 
İlk salkımdan üst salkımlara kadar 
çiçeklenmesi ve meyve tutumu 
seyrektir. Bitkisel özellik olarak 
çoğu zaman yaprakları dışa doğru 
hafif dönüktür. Yetiştiriciliği kolay, 
ince kabuklu bir domates çeşididir. 
Meyve şekli basık dolgun ve lobludur. 

bilinci olan ve gönüllü korumacılıkta 
rol alan üreticilerimizi takdir etmek 
gerekmektedir. Ticari amaca yönelik 
olarak öncelikle standart, daha sonra 
hibrit tohumlar yerli tohumların, 
sonunun başlangıcı oldu. Günümüze 
kadar bozulmadan gelen lezzeti ile 
maniye, bu hususta şanslı bir seyir 
izledi” dedi. 

Safranbolu’da saklanarak soframıza 
gelen lezzet maniye ile ilgili Karabük 
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür 
Yardımcısı Çetin Ayvalık, şunları 
söyledi; 

Safranbolu’dan Soframıza Gelen Lezzet 

‘MANİYE’

Yerli tohum bilinci olan ve gönüllü korumacılıkta rol alan üreticileri takdir etmek gerekir. Etli, dolgun 
yapıda; koku, tat ve kendine has aroması ile damakların aranan lezzeti olan maniye, bugün gönüllü 
korumacılar sayesinde hala kendini korumaya devam ediyor. Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdür Yardımcısı Çetin Ayvalık, Safranbolu’nun vazgeçilmezi olan maniyeyi gelecek kuşaklara 
bozulmadan aktarmak istediklerini söyledi.

YEREL    TATLARIMIZ
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Meyveleri yumuşak etli, pembe 
veya kırmızıdır. Raf ömrü kısa olan 
maniyenin ortalama meyve ağırlığı 
300-400 gramdır.  İri meyveler 1.000 
gram ve üzerinde gelebilmektedir.

Maniye çeşidinde hem ana hem de 
yan gövdeler gelişim gösterir. Çiçek 
demetleri arasındaki yaprak sayısı 
genellikle sabittir. Sofralık pazara 
yönelik olarak kullanılmaktadır. 
Maniyenin kırmızı ve pembe 
formları bulunmaktadır. Kırmızı 
renkli maniye,  bitki ve meyve 
yapısı itibariyle pembe formlardan 
daha iri ve daha gelişmiş yapıdadır. 
Kırmızı renkli formların bitki yapısı 
itibariyle de daha güçlü yapıda 
olduğu görülmüştür. Vejetasyon 
süresinin aynı olduğu çeşitlerde 
pembe maniyenin fizyolojik bozukluk 
zararından daha az etkilendiği 
görülmüştür. 

Domatesin büyüme çemberi genç 
fide, vejetatif büyüme, çiçeklenme, 
meyve gelişimi ve hasat gibi farklı 
gelişme safhalarını kapsar. Genç 
fide dönemi, kök gelişimi ve iletim 
demetlerinin gelişiminin yoğunlaştığı 
safhadır. Vejetatif gelişme, gelişimin 
ilk 40-45 gününü kapsar ve hemen 
arkasından meyve gelişme dönemi 
başlar. Bu periyodu 4 hafta süren 
hızlı büyüme dönemi izler. 70 gün 
sonrasında, yaprak ve gövdede kuru 
madde birikimi olmadığı gibi vejetatif 
gelişimde son bulur. Çiçeklenme ve 
meyve tutumu, çiçeklenme ve meyve 
tutumu çeşit, çevre koşulları ve 
yetiştiriciliğe bağlı olarak dikimden 
yaklaşık 20-40 gün sonra başlar 
ve büyüme çemberinin sonuna 
kadar devam eder. Meyve gelişimi, 
çiçeklenme ve meyve tutumunun 
sonra meyveler gelişip büyümeye 
başlarlar. Bu dönemde meyvede 
kuru madde birikimi maksimum 
düzeydedir. Fizyolojik olgunlaşma ve 
hasat, meyve olgunlaşması ortalama 
80 günde gerçekleşir. Çevre (don) 
ve ekonomik koşulların (domates 
fiyatları) elverişliliğine bağlı olarak bu 
dönemi hasat takip eder.

ÜRETICILERI TAKDIR ETMEK GEREKIR 
Her ne kadar Temmuz başında ilk 
maniyeler çıksa da, asıl Ağustos ve 
Eylül aylarında tezgahlardaki yerini 
almaya başlarlar. Yola dayanıklılığı az 
olan maniyenin hasat olgunluğunu çok 
geçirmemek gerekir. Pazarlarda aranan yerli 
bir çeşit olan maniye ilk dönemler kilosu 
5-7 TL’den alıcı bulmaktadır.  Maniyenin 
diğer kültüre alınmış domates çeşitlerine 
göre döl verimi biraz düşüktür. Özellikle 
çiçeklenme döneminde su ihtiyacını iyi 
düzenlemek gerekmektedir. Bilinçsiz 
sulama çiçek silkmesine sebep olmaktadır.   
Damakların aranan lezzeti sloganı ile 
hafızalarımıza kazınan maniyeyi bugün 
doyumsuz bir lezzetle tüketebiliyorsak, 
burada yerli tohum bilinci olan ve gönüllü 
korumacılıkta rol alan üreticilerimizi 
takdir etmek gerekmektedir. Bizlere düşen 
onların inatla üretmeye devam ettikleri 
maniyeyi, gelecek kuşaklara bozulmadan 
aktarmaktır.”

Kalkınmada Yerel Ortağınız

Maniye domatesinin çeşit özellikleri

Domates çeşit rengi Kırmızı maniye

Bitki boyu 1,5-2m

Yaprak şekli Normal  
(Dışa açık 5-9 yaprakcık)

Yaprak rengi Yeşil (Açık tonda)

Merve iriliği 400 gr

Maksimum meyve iriliği 1000-1500 gr

Meyve rengi Kırmızı

Meyve kokusu Yoğun kokulu

Meyve aroması Yoğun aromalı

Meyve olgunlaşma süresi 3 ay

Meyvenin ham yeşilden 
olgunluk dönemine geçiş 
süresi

20 gün

Tohum ekim zamanı 10-15 Mart

Şaşırtma zamanı 10-15 Nisan

İlk çiçek tarihi 10-15 Haziran

İlk meyve tutumu 25-30 Haziran

İlk hasat tarihi 07-15 Temmuz

Son hasat tarihi 5 Ekim
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TR81 BÖLGESİNDE

DIŞ TİCARET RAKAMLARI
2016 YILI

DIŞ TİCARET    İSTATİSTİKLERİ
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TR81 BÖLGESİNDE

 2016 YILINDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE

2016 YILINDA

425.308.845
DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİ

Kalkınmada Yerel Ortağınız

24,7
MİLYON

$

51
MİLYON

$

22,4
MİLYON

$

14,4
MİLYON

$

14,1
MİLYON

$

47,9
MİLYON

$

FAS

YEMEN

ALMANYA
26.289.953 $ABD

51.005.862 $

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

FAS
47.908.838 $

KANADA
22.408.957 $

GÜRCİSTAN
14.432.558 $

YEMEN
14.129.127 $

BELÇİKA
12.950.141 $ROMANYA

48.694.290 $

İRAN
32.606.755 $ İNGİLTERE

24.653.565 $

İNGİLTERE

ABD

KANADA

GÜRCİSTAN

13
MİLYON

$

BELÇİKA

48,7
MİLYON

$

ROMANYA

32,6
MİLYON

$

İRAN

ALMANYA

26,3
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$
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DIŞ TİCARET    İSTATİSTİKLERİ

ZONGULDAK

221.478.666 $ 12.502.083 $

191.328.096 $

BARTIN

KARABÜK

ZONGULDAK

BARTIN

KARABÜK

1

36

34

2

3

4

5

71

İller Bazında 2016 Yılı İhracat Sıralamasında Bölgemizin Yeri 

İllere Göre 2016 Yılında İhracatın Dağılımı

İSTANBUL

BURSA

KOCAELİ

İZMİR

GAZİANTEP

1  İstanbul  57.423
2  Bursa  12.960
3  Kocaeli  10.170  
4  İzmir  7.932  
5  Gaziantep  6.258
34  Zonguldak  221,5 
36  Karabük  191,3
71  Bartın  12.5

İller Bazında İhracat Sıralaması 2016 Yılı
                                   (Milyon $)
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

Sektörlerin 2016 Yılı Döneminde İhracat Payları

315.679,97 $

8.132,56 $ 7.874,41 $ 25.786,86 $

33.035,20 $
21.353,82 $

13.495,66 $

ÇİMENTO, 
CAM, SERAMİK 

VE TOPRAK 
ÜRÜNLERİ

DEMİR VE 
DEMİR DIŞI 
METALLER

MOBİLYA, 
KAĞIT VE ORMAN 

ÜRÜNLERİ

DİĞER 
SEKTÖRLER

KİMYEVİ 
MADDELER VE 
MAMÜLLERİ

MAKİNE VE 
AKSAMLARIÇELİK

*+,-.$

<+/-6$7+$<+/-6$<=>=$?+14,,+6$$

@-/A+7-$?4BB+,+6$7+$?4/C,,+6-$$$

?4.-0+$7+$D.E4/,46=$

?2F-,A4G@4H=1$7+$I6/40$:6;0,+6-$

<-H+6$5+.1J6,+6$74%	

8%	

2%	
5%	

3%	
2%	

6%	

Çelik	

Çimento	Cam	Seramik	ve	Toprak	Ürünleri	

Demir	ve	Demir	Dışı	Metaller		

Kimyevi	Maddeler	ve	Mamulleri			

Makine	ve	Aksamları	

Mobilya,Kağıt	ve	Orman	Ürünleri	

Diğer	Sektörler	

Sektörlerin 2016 Yılı Döneminde İhracat Miktarları (1000 $)

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2016 Yılı Döneminde Aylara Göre İhracat (Milyon $)

 Ocak-16 Şubat-16 Mart-16 Nisan-16 Mayıs-16 Haziran-16 Temmuz-16 Ağustos-16 Eylül-16 Ekim-16 Kasım-16 Aralık-16

 15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 16,8 21,0 18,3 17,7 14,2 39,3

 16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 13,3 21,7 11,9 23,8 9 19,8

 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 0,8 1,7 2,9 0,8 0,8 0,8

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

Zonguldak

Karabük

Bartın

%6%2

%2

%8

%74

%3

%5
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DIŞ TİCARET    İSTATİSTİKLERİ

Sektörlerin 2016 Yılında İhracat Payları

92%	

1%	
2%	

0%	

4%	 1%	

Çelik	

Çimento	Cam	Seramik	ve	Toprak	Ürünleri	

Hazırgiyim	ve	Konfeksiyon		

İklimlendirme	Sanayii	

Makine	ve	Aksamları	

Diğer	Sektörler	

7%	

38%	

20%	

4%	

13%	

18%	
Çimento	Cam	Seramik	ve	Toprak	Ürünleri	

Demir	ve	Demir	Dışı	Metaller		

Hazırgiyim	ve	Konfeksiyon		

Kimyevi	Maddeler	ve	Mamulleri			

Mobilya,Kağıt	ve	Orman	Ürünleri	

Diğer	Sektörler	

63%	
14%	

2%	
2%	

9%	

3%	3%	
1%	

1%	

2%	 Çelik	

Çimento	Cam	Seramik	ve	Toprak	Ürünleri	

Demir	ve	Demir	Dışı	Metaller		

İklimlendirme	Sanayii	

Kimyevi	Maddeler	ve	Mamulleri			

Makine	ve	Aksamları	

Mobilya,Kağıt	ve	Orman	Ürünleri	

OtomoJv	Endüstrisi	

Su	Ürünleri	ve	Hayvansal	Mamuller	

Diğer	Sektörler	

%2%1

%1

%7

%18

%13

%4

%20

%38

%1

%92

%4
%0

%2

%1%3
%3

%9

%2

%2

%14

%63

ZONGULDAK

KARABÜK

BARTIN
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

2016 Yılı Sektörlere İlişkin Bilgiler

Demir ve Demirdışı Metaller sektöründe 
8,1 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Mobilya, Kağıt  ve Orman 
Ürünleri sektöründe 

7,9 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Kimyevi Maddeler ve 
Mamülleri sektöründe 

21,4 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Makine Aksamları sektöründe 
13,5 Milyon $’lık İhracat gerçekleşti.

İklimlendirme sektöründe 
6,3 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Madencilik Ürünleri sektöründe 
2 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Çimento Cam Seramik ve Toprak 
Ürünleri sektöründe 

33 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Otomotiv sektöründe 
2,5 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Bölgenin lokomotifi olan 
Çelik sektöründe

315,7 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.

Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe 
9 Milyon $’lık ihracat gerçekleşti.
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DIŞ TİCARET    İSTATİSTİKLERİ

TR81 BÖLGESİNDE
2016 YILINDA

1.226.178.663    
DOLAR İTHALAT GERÇEKLEŞTİ

2016 YILI EN FAZLA İTHALAT YAPILAN İLK 10 ÜLKE

220,2
MİLYON

$198,3
MİLYON

$

127,8
MİLYON

$

RUSYA

UKRAYNA

İSVEÇ

BREZİLYA
117.965.628 $RUSYA

220.219.823 $ AVUSTRALYA
129.616.882 $

İTALYA
50.010.139 $

ABD
49.556.160 $

KANADA
43.318.184 $

KOLOMBİYA
33.894.102 $UKRAYNA

198.339.129 $

İSVEÇ
127.766.371 $ ÇİN

78.833.561 $

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

129,6
MİLYON

$

AVUSTRALYA

118
MİLYON

$

BREZİLYA

KOLOMBİYA

78,8
MİLYON

$

ÇİN
İTALYA

50
MİLYON

$

49,6
MİLYON

$

33,9
MİLYON

$

ABD

43,3
MİLYON

$

KANADA
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

 İller Bazında 2016 Yılı İthalat Sıralamasında Bölgemizin Yeri

TR81 Batı Karadeniz Bölgesi 2016 Yılı Aylara Göre İthalat (Milyon $)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

ZONGULDAK

757.745.921 $ 12.137.319 $

456.295.423 $

BARTIN

KARABÜK

İSTANBUL

KOCAELİ

BURSA

ANKARA

İZMİR

1

4

3

2

5

22
18

72

1  İstanbul  116.009
2  Ankara    10.876
3  İzmir   8.815
4  Bursa  8.709
5  Kocaeli  8.090
18  Zonguldak  757,8
22  Karabük  456,3
72  Bartın  12,1

2016 Yılı İller Bazında İthalat Sıralaması
                                    (Milyon $)

 Ocak-16 Şubat-16 Mart-16 Nisan-16 Mayıs-16 Haziran-16 Temmuz-16 Ağustos-16 Eylül-16 Ekim-16 Kasım-16 Aralık-16

 25,6 90,5 65,5 50,4 75,8 66,7 65,8 54,6 52,7 47,7 69,9 92,8

 38,3 32,5 38,8 28,1 33,9 42,3 37,6 26,8 26,5 42,7 82,9 25,9

 0,8 1,1 0,6 0,4 0,7 0,8 2,4 0,8 0,6 1,6 0,5 1,9

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

15,3 10,0 20,9 24,4 12,8 17,8 

16,3 19,0 18,9 22,3 15,2 24,0 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 1,2 

!

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Ocak 

25,6 

38,3 

0,8 

Şubat 

90,5 

32,5 

1,1 

Mart 

65,5 

38,8 

0,6 

Nisan 

50,4 

28,1 

0,4 

Mayıs 

75,8 

33,9 

0,7 

Haziran 

66,7 

42,3 

0,8 

Zonguldak

Karabük

Bartın
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BUNLARI    BİLİYOR MUYDUNUZ?

TR81 Batı Karadeniz 
Bölgesinde 

(Zonguldak, Bartın) 
hangi plajımız Mavi 
Bayrağa sahiptir? 

3,5 km uzunluğuyla 
Türkiye,nin en 

uzun ağaç tüneli 
(çınar ağacı) 
nerededir?

4113 yaşındaki 
dünyanın en yaşlı 

porsuk ağacı 
bölgemizde hangi 
yaylada yaşamına 

devam etmektedir?

BÖLGEMİZİ TANIYALIM
1

2

3

TR81 Batı Karadeniz 
Bölgesinde yer alan 

hangi ilçemiz 20 
yılı aşkın süredir 
UNESCO Dünya 

Mirası Listesinde yer 
almaktadır?

4

Türkiye’de bir eşi daha 
olmayan Roma Yol 

Anıtı Kuş Kayası hangi 
ilçemiz sınırlarında 

bulunmaktadır?

5

B
Ü
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Kalkınmada Yerel Ortağınız

Bölge illerimizden 
hangisi %70,8 

ormanlık 
alan oranıyla 

Türkiye
,
de orman 

varlığının en fazla 
olduğu ildir?

1- Zonguldak - Kapuz Plajı ,2- Bartın-Safranbolu Yolu, 3-Alaplı Gümeli Yaylası, 4-Safranbolu, 5-Amasra, 6-Bülent Ecevit Üniversitesi, 7-Bartın, 8-Küre Dağları Milli Parkı, 9-Karabük,  10-Amasra

Bir kısmı Bartın sınırları 
içerinde bulunan 

Türkiye’nin ilk PAN 
PARKS sertifikalı milli 

parkının adı nedir?

Bölgemizde bulunan 
üniversitelerden hangisi 

Dünya üniversitelerini çevreye 
duyarlılık ve sürdürülebilirlik 

alanlarında değerlendiren 
GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 

Dünya Üniversiteler 
Sıralamasında üç yıl üst üste 
Türkiye birincisi olmuştur?

3 km. 
uzunluğundaki 

ince kumlu plajıyla 
Karadeniz,in en 

uzun plajlarından 
biri olan İnkumu 

hangi ilimizdedir?

6 7
8

Bölge ilçelerimizden 
hangisi 1940 yılından 
beri Türkiye’nin İlk 

Turizm Kenti onurunu 
taşımaktadır?

109
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Başarılı Projeler 
Kitapçığına Ulaşmak İçin 

QR Kodu okutunuz!

Bölgemize Değer Katan Projeler



Dış Ticaret 
Bültenlerimize Ulaşmak 
İçin QR Kodu okutunuz!

BAKKA Dış Ticareti Analiz Ediyor



/BatıKaradenizKalkınmaAjansı

/TCBAKKA

/TCBAKKA

/TCBAKKA

/TCBAKKA

www.bakka.gov.tr

Bizi takip edin!


