
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartın İli Stratejik Planı Hazırlanmasında 
Yardımcı Olan Kurumlar 

 

 Stratejik planın hazırlanmasında aşağıda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılmıştır. 
 

• Bartın İl Özel İdaresi  

• Köye Yönelik Hizmetler 

• Tarım İl Müdürlüğü 

• Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 

• Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 

• Sağlık İl Müdürlüğü 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü  

• Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 

• Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 

• Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRİŞ      : 

 Kamunun içinde bulunduğu mali ve idari sorunlar dikkate alındığında kamu kuruluşlarının faaliyetlerini planlı bir 
şekilde yerine getirmeleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Planlı hizmet üretme, belirlenen politikaları somut iş 
programlarına ve bütçelere dayandırma ve uygulamayı etkili bir şekilde izlemede kamu kuruluşlarının inisiyatif almaları 
ve aktif katılımı zorunlu görülmektedir. Söz konusu faaliyetlerin kuruluşlar tarafından yürütülmesinde “stratejik 
planlama”  temel bir araç olarak gündeme gelmektedir. 
 Makro düzeyde belirlenen ulusal stratejiler ve kalkınma planları çerçevesinde, kuruluşlarca hazırlanacak olan 
stratejik planlar, yıllık programlar, sektörel ana planlar, bölgesel planlar ve il gelişim planları ile birlikte genel olarak 
planlama ve uygulama sürecinin etkinliğini arttıracak ve kaynakların rasyonel kullanımına katkıda bulunacaktır. 
 İl Özel İdaresi Stratejik Planı, Başbakanlık DPT Müsteşarlığının 2003 yılında, kamu kurum ve kuruluşları için 
hazırladığı “Stratejik Planlama Kılavuzunda” yer alan yöntem, teknik ve önerilere uygun olarak hazırlanmıştır. Stratejik 
Planın hazırlanmasında, ayrıca Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Kalkınma Planından, Devlet İstatistik Enstitüsü 
verilerinden, Devlet Planlama Teşkilatı verilerinden yararlanılmıştır. 
 
 Yasal Dayanak : 
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. 
maddesinde İl Özel İdareleri stratejik plan ve yıllık performans planı hazırlamakla yükümlü kılınmıştır.  
 
 Amaç : 
 Bartın ili Birinci Stratejik Planını amacı, Ulusal ve Bölgesel Plan hedefleri ve politikalarıyla uyumlu biçimde, İlin 
yerel potansiyelini harekete geçirmek ve kaynakların rasyonel kullanımını sağlayarak sürekli ve sürdürülebilir bir 
gelişmeyi planlamaktır. Stratejik Plan İlde kurulu çevrenin (fiziksel, sosyal ve ekonomik) mekansal ve sektörel 
düzenlemesini yapmaya dönük bir çalışmadır. İl Özel İdaresi Kanunu ile mevzuattaki diğer Kanunların İl Özel 
İdarelerine verdikleri yetki çerçevesinde, İlde yaşayanlara ve gelecekte yaşayacaklara, yaşanabilir bir kent formu 
sunmayı bu hedefe ulaşmada izlenecek sektörel gelişme stratejileri ortaya koymaktır. 
 Bartın İli ve İl Özel İdaresinin kuvvetli ve zayıf yönlerini, darboğazları görme olanağı verecek ve potansiyeli 
harekete geçirecek İl Özel İdaresi Kanunu, Köye Yönelik Hizmetler hakkındaki Kanun ve diğer Kanunlarla İl Özel 
İdarelerine verilmiş bulunan yetki ve görevlerin yerine getirilmesini, ulusal ve bölgesel kalkınma planlarının hedeflerine 
ulaşmasını sağlayacak bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştır. 
 Kamu sektörünün etkin desteğini de sağlayarak, ilin potansiyelini harekete geçirme, kaynaklarını rasyonel 
kullanma, sürekli ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlama ve ilçeler arasındaki gelişme farklarının en aza indirilmesine 
öncülük etmeyi amaçlamaktadır. 
  
 Kapsam : 
 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdarelerinin görevleri maddeler halinde sayılmıştır. 
 Buna göre, İl Özel İdaresi Birinci Stratejik Planı; 
 a) 5302 Sayılı Kanunun 6.maddesinin (b) fıkrasında belirtilen belediye sınırları dışındaki hizmetleri : “ İmar, yol, 
su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve 
bahçe tesisine ilişkin hizmetler.” 
 b) 5302 Sayılı Kanunun 6.maddesinin (a) fıkrasında belirtilen, İl sınırları içinde kalan hizmetleri : “Gençlik ve 
spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun 
önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikron kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve 
yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer 
ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetler.” 
 c) İl sınırları içinde veya belediye sınırları dışında, diğer Kanunlarla verilen hizmetleri, 
 d) İlin mahalli ve müşterek nitelikteki hizmetlerini, kapsamaktadır. 
 
 Stratejik Planın Onaylanması, Kullanımı ve Revizyonu : 
 Başbakanlık DPT tarafından hazırlanan “Stratejik Planlama Kılavuzu” çerçevesinde, Kalkınma Planları ve yıllık 
programlar ile diğer ilgili programlar ve yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının teklif ve önerileri dikkate alınarak 
hazırlanmış olan Bartın İl Özel İdaresi Birinci Stratejik Planı, 5302 sayılı Kanunda belirtilen süreçlerden geçerek 
yürürlüğe girer. 
 İl Özel İdaresi ile ilgisi bulunan yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları bütçe tekliflerini stratejik planda öngörülen 
stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirmekle yükümlüdür. Kuruluşların bütçe teklifleri İl Özel İdaresi tarafından 
değerlendirilip, birleştirilirken stratejik plana uygunluk da temel bir ölçüt olarak dikkate alınacaktır. Böylece, bütçe 
sürecinde kuruluşlar onaylanmış stratejik planlarına uygun olmayan proje ve faaliyetlerini teklif etmeyeceklerdir. 
Stratejik planda yapılacak temel değişiklikler planın onaylanmasına ilişkin sürece tabidir. 
 
 
 
 
 
 



STRATEJİK PLANLAMA 
 

 Stratejik Planlama, idaremizin bulunduğu nokta ile ulaşmaya arzu ettiğimiz durum arasındaki yolu tarif eder. 
İdaremizin amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Uzun 
vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. İdaremiz bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri 
ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna 
rehberlik eder. 
 Bu çerçevede İdaremizce hazırlanan stratejik planlama süreci aşağıya çıkartılmıştır. 

 
Stratejik Planlama Süreci 

 
• Plan ve programlar 
• GZFT analizi 
• Piyasa analizi 
• Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi, 

 

DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ? 

• Kuruluşun varoluş gerekçesi 
• Temel İlkeler 

MİSYON ve İLKELER 
 

• Arzu edilen gelecek 
VİZYON 

NEREYE ULAŞMAK 
İSTİYORUZ? 

• Orta vadede ulaşılacak amaçlar 
• Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler 

STRATEJİK AMAÇLAR ve 
HEDEFLER 

 

• Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri 
• Planlar ve Projeler 
• Maliyetler ve Bütçe İlişkisi 

FAALİYETLER ve PROJELER 
GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE 

NASIL ULAŞABİLİRİZ? 

• Raporlama 
• Karşılaştırma 

İZLEME 
 
BAŞARIMIZI NASIL TAKİP 
EDER ve 
DEĞERLENDİRİRİZ? 

• Geri besleme 
• Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi 
• Performans göstergeleri 
• Performans yöntemi 

DEĞERLENDİRME ve 
PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

 
 A) ÇEVRE ANALİZİ 
 
 Bartın, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünde yer almaktadır. Doğuda Kastamonu, güneyde Karabük, 
batıda Zonguldak illeri ve kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Yüzölçümü 2143 km2 olup, 59 km sahil şeridine sahiptir. 
 Bartın ili, yükseklikleri 2000 metreyi geçmeyen ormanlarla örtülü dağ ve yaylalarıyla yeşil bir cennet olmanın 
yanı sıra, tertemiz bir deniziyle de mavi bir dünya görünümündedir. Belli başlı akarsuyu, antik çağda Parthenios adıyla 
bilinen ve bugün İl’e ismini veren Arıt, Gökırmak ve Kocanaz çaylarının oluşturduğu Bartın Irmağıdır. Irmağın 
genişlediği alanlarda ve dağların oldukça dik yamaçları arasında dar ve derin vadiler yer alır. Kent merkezlerine 
inildikçe düz ovalar dikkat çekecek ölçüde artmaktadır.  
 Bartın ilinin yüzölçümünün %46’sını ormanlar oluşturmaktadır. Ilıman deniz iklimi (Karadeniz iklimi)hüküm 
süren Bartın’da yazlar sıcak, kışlar serin geçer. 
   
Sosyo-Ekonomik Yapı : 
 Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 2003 yılı verilerine göre, İlimizin sosyo-ekonomik 
gelişmişlik sıralamasında 55.sırada olduğu görülmektedir. Bartın İlinin 81 il içinde 55.sırada bulunması konusunda 
olumsuz değerlendirmeler söz konusudur. Bartın İlinde son yıllarda iş istihdamının azalması nedeniyle işsiz sayısı büyük 
oranda artmış ve hızla göç veren bir il haline gelmiştir. Aynı zamanda hane halkı gelir düzeylerinde düşüş ve gelir 
dağılımında bozulmalar olmuştur. Bu ve benzeri gelişmeler, Bartın İlinin sosyo-ekonomik açıdan hızla gerilemesine yol 
açmaktadır. Bu açıdan mevcut hallerin devam etmesi halinde İlimizin daha da gerilere gideceği göz ardı edilmemelidir. 
  
Nüfus ve Sosyal Yapı : 
 Çizelge’de Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan verilerle, Bartın İli ile çevre illerdeki nüfus yapısı 
görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bartın şehir ve köy nüfusu ile yıllık nüfus artış hızı (DİE, 2000) 

İLLER 

Sayım Yılı Yıllık Nüfus Artış Hızı 
(%) 1990 2000 

Toplam Şehir Köy Toplam Şehir Köy Topla
m 

Şehir Köy 

BARTIN 205.83
4 

43.662 162.17
2 

184.178 48.002 136.176 -11,11 9,47 -
17,47 

KARABÜK 244.177 152.469 91.708 225.102 157.756 67.346 -8,13 3,41 -30,87 
ZONGULDAK 653.739 235.546 418.193 615.599 250.282 365.317 -6,01 6,07 -13,51 
KASTAMONU 423.206 148.861 274.345 375.476 174.020 201.456 -11,96 15,61 -30,87 
  

Bartın’da nüfus, 1990 yılından sonra düşüşe geçmiştir. Bu da göstermektedir ki Bartın’da göç şeklinde büyük 
bir nüfus akımı mevcuttur. DİE verilerine bakıldığında rahatlıkla görülmektedir ki, 1990 yılında toplam nüfus 205.834 
iken, 2000 yılında 184.178 kişiye düşmüştür. 

Bartın ilinin nüfusu 2005 yılı yıl ortası nüfus tespitlerine göre aşağıda verilmiştir. 
 

İL-İLÇE ADI KENTSEL NÜFUSU KIRSAL NÜFUSU TOPLAM NÜFUS 
MERKEZ 41.277 84.102 125.379 
AMASRA 5.784 8.698 14.482 
KURUCAŞİLE 1.523 5.992 7.515 
ULUS 5.782 19.711 25.493 
TOPLAM 54.366 118.503 172.869 

 
İlde iktisaden faal olan 97.044 kişinin, 49.594’ünü erkekler (%51,1), 47.450’sini ise kadınlar (%48,9) 

oluşturmaktadır. Çalışan nüfusun işteki durumlarına göre dağılımlarına bakıldığında ise %23,78’i ücretli, %0,01’i 
işveren, %25,99’u kendi hesabına çalışan ve %49,3’ü ücretsiz aile işçisi olduğu görülmektedir. 
 Erkek nüfusun işgücüne katılma oranı % 82 iken, İl Merkezinde %60, İlçe Merkezlerinde yaklaşık %58’dir. 
Erkek nüfusta işgücüne katılma oranı %60 ile en fazla Amasra’da, en az ise %52 ile Ulus İlçe Merkezindedir. Kadın 
nüfusunun köyde %77’si işgücünde iken, İl Merkezinde bu oran %18, İlçe Merkezlerinde ise %15 ile en düşük 
düzeydedir. 
 Bartın’da erkek nüfusun işgücüne katılım oranı en fazla 20-44 yaşları arasında iken, 45 yaşından sonra erkek 
nüfusun şehirlerdeki oranı büyük ölçüde azalmaktadır. İşsiz nüfus İl ve İlçe Merkezlerinde %15,4-14,9 oranındadır. 
İşsiz nüfusun büyük çoğunluğu genç nüfustan oluşmaktadır. İşsizlerin %70’i 30 yaşından küçüktür. Bartın’da işsizlik 
oranı %3,9’dur. Bu oran erkek nüfusta %5 iken kadın nüfusta %2,8’dir. İl Merkezinde %15,4 olan işsizlik oranı İlçe 
Merkezlerinde %14,9 iken köylerde bu oran %2’dir. Bununla beraber köy nüfusu tam anlamıyla tarımsal üretimle 
iştigal etmediğinden dolayı işsizlik oranı %2 görülen köylerde iktisadi yapıya katkıda bulunmayan diğer bir değişle gizli 
işsiz oranının daha yüksek olduğu söylenebilir. 
 
İşgücünün İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (2000) 

SEKTÖR % Toplam Erkek Kadın 
Tarım, avcılık, ormancılık ve 
balıkçılık 

71,28 69.165 25.562 43.603 

Madencilik ve taşocağı 3,20 3.114 3.090 24 
İmalat sanayi 4,52 4.394 3.689 705 
Elektrik, gaz, su 0,16 156 147 9 
İnşaat 2,89 2.812 2.797 15 
Toptan ve perakende ticaret 
lokanta ve oteller 

4,66 4.495 3.858 637 

Diğer 13,29 12.908 10.451 2.457 
Toplam 100 97.044 49.594 47.450 
 

 Çizelgeden de görüldüğü gibi Bartın’da iktisaden faal nüfusun %71, 28’i tarım ve ormancılık sektöründe 
faaliyet göstermektedir. Söz konusu sektörde faaliyet gösterenlerin %63’ünü kadınlar oluşturmakla birlikte çoğu 
ücretsiz aile işçisi statüsündedir. İstihdamdaki erkek nüfusun %51,5’i, kadın nüfusun %91,8’ tarım ve ormancılık 
sektöründe faaliyet göstermektedir.  
 

Kişi Başına Düşen GSYİH’nın Cari Fiyatlarla Yıllara Göre Dağılımı (ABD Doları) 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Türkiye 2.682 2.981 2.173 2.727 2.888 3.021 3.176 2.847 2.941 2.146 
Bartın 949 1.221 1.002 1.295 1.210 1.294 1.403 1.335 1.355 1.061 
 



 Bartın İlinde kişi başına GSYİH cari fiyatlarla 2001 yılında 1.061 olup, Türkiye ortalamasının altındadır. Aynı yıl 
Türkiye genelinde kişi başına 2.146 dolardır. Bu iki değer karşılaştırıldığında, Bartın İlinde ülke ortalamasının yarısı 
kadar gelir yaratılıyor olduğunun göstergesidir.  
 

 1. İL ÖZEL İDARESİ 

 
 1.1. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 
 
Tarihçesi  
 Bartın İlinin Ortaçağda Parthenia adlı küçük bir kent olduğu bilinmektedir. Kaska, Hitit, Fenike, İon, Pers, 
Helenistik, Bizans ve Osmanlı dönemini yaşamış bir kenttir. 
 Bizans döneminde 1202 yılında Cenevizli tacirlerin, 1204 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’nun, 1214 yılında 
İznik İmparatorluğu’nun, 1261 yılında ise yeniden Bizans İmparatorluğu’nun sınırları içerisinde yer almaktadır. 1460 
yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından alınan Bartın ve Amasra bir daha el değiştirmemek üzere Osmanlı 
İmparatorluğu’na katılmıştır. 
 Bartın Osmanlı döneminde Anadolu Beylerbeyliği’nin Bolu Sancağı sınırları içinde görülmektedir. Bolu 
Sancağı’nın kaldırılmasından sonra Voyvoda idaresi kurulmuş, daha sonra Bolu Baş Mutasarrıflığı’na bağlanmıştır. 1867 
yılında ilçe olan Bartın, Zonguldak’ın 1924 yılında il olmasından sonra Zonguldak’ın ilçesi olmuştur. 
 28 Ağustos 1991 tarihinde kabul edilen ve 7 Eylül 1991 tarih, 20984 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 3760 sayılı kanunla il olmuştur.  
Görevleri : 
 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6.maddesi İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluklarını belirlerken, bu 
görev ve sorumlulukları iki bölümde ele almıştır. Birinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “il sınırları içinde”, 
ikinci bölümde yer alan görev ve sorumluluklar “belediye sınırları dışında” İl Özel İdarelerine görev olarak verilmiştir. 
5302 Sayılı Kanunun dışında, diğer bazı Kanunlarla da İl Özel İdaresine verilmiş görevler mevcuttur.  
 a) İl Sınırları İçindeki Görevleri : 

• Gençlik ve Spor 
• Sağlık 
• Tarım 
• Sanayi ve Ticaret 
• İlin Çevre Düzeni Planı 
• Bayındırlık ve İskan 
• Toprağın Korunması, Erozyonun Önlenmesi 
• Kültür, Sanat, Turizm 
• Sosyal Hizmet ve Yardımlar 
• Yoksullara Mikro Kredi Verilmesi 
• Çocuk Yuvaları ve Yetiştirme Yurtları 
• İlk ve Orta Öğretim Kurumlarının Arsa Temini, Binaların Yapım, Bakım ve Onarımları ile Diğer İhtiyaçlarının 

Giderilmesi 
b) Belediye Sınırları Dışındaki Görevleri : 
• İmar 
• Yol, Su, Kanalizasyon 
• Katı Atık, Çevre 
• Acil Yardım ve Kurtarma 
• Orman Köylerinin Desteklenmesi 
• Ağaçlandırma Park ve Bahçe Tesisi 
c) Diğer Kanunlarla Verilen Görevler : 
• 3202 Sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun 
• 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
• 3194 Sayılı İmar Kanunu 
• 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu 
• 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
• 2510 Sayılı İskan Kanunu 
• 7478 Sayılı Köy İçme Suları Kanunu 
• 3998 Sayılı Köy Mezarlıklarının Korunması Hakkında Kanun 
• 7402 Sayılı Sıtmanın İmhası Hakkında Kanun 
• 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
Ayrıca İl Özel İdaresinin 69. maddesinde; 
“Acil durum planlaması 



MADDE 69.- İl Özel İdaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların 
zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve 
donanımı hazırlar.” Hükmü yer almıştır.  
 İl Özel İdaresine, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu 
yoklaması ve araştırması yapma görev ve yetkisi verilmiştir. 
 İl Özel İdaresi Görevleri, Devletin tüm görev ve fonksiyonlarını (savunma, asayiş, yargı ve dışişleri hariç) 
kapsar niteliktedir. Bu görevlerin fiilen, kaynak ve teşkilatlanma açısından yerine getirilmesi ise, mümkün 
olmamaktadır. İl Özel İdarelerine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkında 
Kanun ve diğer Kanunlarla verilen görevler, o kadar geniş kapsamlıdır ki, bu görevlerin, hemen hemen tamamı merkezi 
yönetim birimleri tarafından da yürütülmektedir. Özel İdarelere verilen görevleri, yerel yönetim görevi  mi, merkezi 
yönetim görevi mi, kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Oysaki 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununda sayılan görevlerin, “mahalli ve müşterek nitelikte olması” gerektiği belirtilmiştir.  
 İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanı, kendisine yüklenen hizmetleri yürütemeyecek kadar geniş olmakla 
beraber, belediyeler ve köyler arasında bölünmüş durumdadır. İl Özel İdareleri günümüze dek, fiilen ellerinde kalan bir 
kısım görevleri, kendilerine ait olmayan personel, örgüt ve parayla yapmak zorunda kalmıştır. Böylelikle, günümüzde 
başarı ile hizmet yapma olanağından çok uzak düşmüş bulunmaktadırlar. Bu durum, bir yandan kırsal yerel topluluklar 
için çok önemli, bayındırlık, eğitim, sağlık ve tarım hizmetlerinin yürütülmesinde aksaklıklar yaratmakta, öte yandan 
siyasal katılma bakımından önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun nedeni, bugüne kadar İl Özel 
İdarelerine verilen görev ve sorumluluklar ile orantılı gelir, yetki, imtiyaz, araç gereç ve personel verilmemiş 
olmasından kaynaklanmıştır. 22.02.2005 tarihli 5302 sayılı İl Özel Kanunu ve 5286 sayılı kanunla değişik 3202 sayılı 
Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun ile başlayan yeni dönemde bu durumun ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 
 
İl Özel İdaresinin Devlet Teşkilatı İçindeki Yeri 
 İl özel İdareleri; kanunların öngördüğü belli ve ortak hizmetleri yürütmekle görevli taşınır ve taşınmaz malları 
ile müstakil bütçesi ve karar organları bulunan, tüzel kişiliğe sahip birer kamu kuruluşudur.  Türk Demokrasisinin temel 
okulları sayılmakta, yapıları itibariyle de kökleri yüzyıl öncesine uzanan vazgeçilmez bir idare şekli olarak bilinmektedir. 
Bu yönü ile de Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönem Anayasalarında varlıkları kabul edilegelmiştir. Yerel yönetimlerin 
görev, yetki ve sorumluluklarının geliştirilmesi doğrultusunda 21 Kasım 1988 yılında imzalanan Avrupa Birliği Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı, Devletimiz tarafından da kabul edilmiştir. 
 İl Özel İdarelerinin amacı; İl halkının yol, su, eğitim, kültür, sağlık, tarım, ekonomi gibi ortak ve mahalli 
ihtiyaçlarını karşılamak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve kalkınma planlarının İl düzeyinde başarısını 
sağlamaktır. 
 
Teşkilat Yapısı 
 İl Özel İdaresi içinde yer alan birimler : 
 Ana Birimler 
 Meclis 

Encümen 
 Muhasebe 
 Bütçe 
 Gelir 
  Yardımcı Birimler 
 Personel 
 Ayniyat ve ambar 
 Evrak 
 Bağlı Birimler 
 Köye Yönelik Hizmetler Birimi 
 İlçe Özel İdare Müdürlükleri 
 22.02.2005 tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre oluşacak olan teşkilat yapısı : 
 Yasada yer alan hükümden ;  
 İl Özel İdaresi Teşkilatı 

• Genel Sekreterlik 
• Mali İşler 
• Sağlık 
• Tarım 
• İmar 
• İnsan Kaynakları 
• Hukuk İşleri 
Ayrıca 5302 sayılı kanunda; “İhtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya 
birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olur.” Hükmü yer almıştır. 
 

İl Özel İdaresinin Organları 
İl Genel Meclisi : 



 İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre İldeki 
seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. 
 Bartın İl Genel Meclisi : 
 Üye Sayısı : 12 
 
  
 
 
İlçelere Göre Dağılımı 
 

Merkez İlçe 5 
Ulus 3 
Amasra 2 
Kurucaşile 2 

 
 İl encümeni : 
 
 İl encümeni Valinin Başkanlığında, İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla 
seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş 
üyeden oluşur. 
 Vali : 
 
 Vali, İl Özel İdaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Bartın’ın Merkez ilçe, Amasra, Kurucaşile ve Ulus olmak üzere 4 ilçesi vardır. 264 adet köy ve 9 adet belediyesi 
olan Bartın ilinin idari durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
İlçe, Köy ve Belediyeler 
 

İLÇE ADI KÖY SAYISI BELEDİYE SAYISI 
MERKEZ İLÇE 136 4 
AMASRA 30 1 
ULUS 70 3 
KURUCAŞİLE 28 1 
TOPLAM 264 9 
 
Araç Durumu 
 
S.No Taşıt Cinsi Toplam 
1 Nissan Jeep 1 
2 Fiat Marea 2 
3 Ford Escord 1 
4 Kartal SL Station Vagon Murat 131 1 
5 Minibüs Ford 1 
6 Isuzu Kamyon 1 
7 Ford Pickup 1 
8 BMC Fatih Vidanjör 1 
9 Iveco Çöp Kamyonu 2 
10 Isuzu Jeep 1 
11 Opel Vectra 1 
12 Renault 12 TSW 1 
13 Isuzu Otobüs 1 

GENEL TOPLAM 15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İl Özel İdaresi Personel Yapısı ve Nitelikleri 
 

POZİSYONU ADEDİ DOLU BOŞ 
Genel Sekreter 1 1 - 
İl Özel İdare Müdürü 1 1 - 
İl Özel İdare Müdür Yardımcısı 1 - 1 
İlçe Özel İdare Müdürü 3 1 2 
Avukat 1 1 - 
Mühendis 1 - 1 
Teknisyen 1 1 - 
Kontrol Memuru 1 - 1 
Şube Müdürü 5 5 - 
Şef 5 4 1 
Memur 6 3 3 
Sivil Savunma Uzmanı 1 - 1 
Bilgisayar İşletmeni 3 2 1 
Ambar Memuru 1 - 1 
Şoför 3 1 2 
Santral Memuru 1 - 1 
Teknisyen Yardımcısı 1 - 1 
Kaloriferci 3 - 3 
Bekçi 1 - 1 
Aşçı 1 1 - 
Hizmetli 8 - 8 

TOPLAM 49 21 28 
 
İl Özel İdare Bütçeleri 
 
İl Özel İdaresi 2002, 2003 ve 2004 Yılları Bütçelerinin Daireler İtibariyle  Dağılımı                                           

KURULUŞ ADI 
2002 YILI 
(YTL) 

2003 YILI 
(YTL) 

2004 YILI 
(YTL) 

Genel Yön. Hizm. 3.141.485.- 3.870.944.- 2.904.178.- 
Milli Eğitim Hizmet. 359.482.- 809.022.- 880.822.- 
Köy Hizmetleri 654.004.- 585.003.- 100.000.- 
Bayındırlık Hizmetleri 15.005.- 5.004.- 5.000.- 
Tarım Hizmetleri 40.000.- 60.000.- 50.000.- 
Turizm Hizmetleri 10.000.- 20.000.- - 
Kültür Turizm Hizmetleri 100.002.- 50.002.- 20.000.- 
Genç. ve Spor Hizmetleri 150.003.- 100.003.- 10.000.- 
Sağlık Hizmetleri 30.002.- 50.003.- 30.000.- 
Genel İdare Hizmetleri 17.- 19.- - 

TOPLAM 4.500.000.- 5.550.000.- 4.000.000.- 
 
İl Özel İdaresi 2005 Yılı Bütçesinin Daireler İtibariyle Dağılımı   

KURULUŞ ADI 2005 YILI TAHMİNİ 
BÜTÇE 
(YTL) 

2005 YILI HARCAMA 
KESİN HESAP 

(YTL) 
İl Özel İdaresi 3.389.460,00.- 3.499.385,49.- 
Milli Eğitim Hizmet. 720.540,00.- 6.591.221,02.- 
Köye Yönelik Hizmetler 200.000,00.- 7.453.402,05.- 
Bayındırlık Hizmetleri 10.000,00.- 5.879,98.- 
Tarım Hizmetleri 60.000,00.- 79.628,20.- 
Kültür Turizm Hizmetleri 20.000,00.- 36.166,51.- 
Genç. ve Spor Hizmetleri 50.000,00.- 20.717,30.- 
Sağlık Hizmetleri 50.000,00.- 603.246,21.- 
Sosyal Hizmetler İl Müd. - 8.323,50.- 
Emniyet - 3.143.750,00.- 

TOPLAM 4.500.000,00.- 21.441.720,26.- 
 
Karar Alma Süreci :İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organı, İl Encümeni, danışma ve alt karar organı, Vali ise 
yürütme organı ve İl Özel İdaresinin başıdır. 



 
Yararlanılan Değişik Finansman Kaynakları 
 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda İl Özel İdaresinin gelir ve giderleri şöyle yer almıştır.  
 İl Özel İdaresinin gelirleri şunlardır: 
 a) Kanunlarla gösterilen İl Özel İdaresi vergi, resim, harç ve katılma payları. 
 b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar. 
 c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. 
 d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler. 
 e) İl Genel Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler. 
 f) Faiz ve ceza gelirleri. 
 g) Bağışlar. 
 h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler. 
 i) Diğer gelirler. 
  
 İl Özel İdaresinin giderleri şunlardır: 
 a) İl Özel İdaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan 
giderler. 
 b) İl Özel İdaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, 
yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 
 c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. 
 d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için 
yapılacak giderler. 
 e) İl Genel Meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları birliklere 
yapılacak yardımlar. 
 f) İl Özel İdaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik aidatı giderleri. 
 g) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri. 
 h) Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. 
 i) Dava takip ve icra giderleri. 
 j) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. 
 k) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. 
 l) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer 
proje giderleri. 
 m) Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. 
 n) Özel İdare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. 
 o) Doğal afet giderleri. 
 p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. 
 Diğer finansman imkanları, 5302 sayılı kanunun Üçüncü Bölümünde “Borçlanma ve İktisadi Girişimler” başlığı 
ile yer almıştır. 
 
 Borçlanma 
 İl Özel İdaresi, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usul ve 
esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir: 
 
 1) Şirket Kurulması : 
 İl Özel İdaresi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye 
şirketleri kurabilir. 
 
 2) İşletme Tesisi : 
 İl Özel İdaresi, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığının izniyle bütçe içi işletme kurarak 
yapabilir. 
 Bu işletmeler İl Özel İdaresinin tabi olduğu usule göre denetlenir, hükmü yer almıştır. 
 Görüldüğü üzere, Kanunla, bir alternatif finansman kaynağı olarak borçlanma yapma yetkisi İl Özel İdarelerine 
verilmiş ancak çeşitli kurallara bağlanmıştır. Şirket ve işletme kurma yetkisi ise Özelleştirme Kanununun 26. maddesi ile 
Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlanmıştır. 
 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer Kanunlarla İl Özel İdarelerine verilen görevlerin, yeterli olarak 
yerine getirilebilmesi yukarıda sayılan gelir kaynakları ile mümkün görülmemektedir. 
 Bunların yanısıra, 5302 Sayılı Kanun ile “İl Özel İdare hizmetlerine gönüllü katılım maddesi” konularak, Özel 
İdare hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda, bir yenilik getirilmiştir. 
 Ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği Kapsamında Bölgesel Kalkınma Programları yürütülmektedir. Bu 
programlar; “Ekonomik ve Sosyal Uyum Amaçlı AB Yardımları, AB Bölgesel Amaçlı Kalkınma Programları ve Hibe 
Programlarıdır.” Bunlardan “AB Bölgesel Amaçlı Kalkınma Programları” kapsamına İlimize komşu Kastamonu ili dahil 
edilmiş ve 2005 yılı ilk yarısında yatırım programları için bu ile çağrı yapılmıştır. İlimizin bu programlardan ileriki yıllarda 
yararlanabileceği öngörülmektedir. 



 
Faaliyetleri İzleme-Değerlendirme ve Raporlama Sistemi 
 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39.maddesinde İl Özel İdarelerinin faaliyetleri ile ilgili şu ifadeler yer 
almıştır: 
 “Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; 
stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve 
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu 
mart ayı toplantısında Vali veya Genel sekreter tarafından Meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına 
gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir. 
 
İl Özel İdarelerinin Yapısında ve Görev Alanında Yapılması Gündemde Olan Değişiklikler 

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, 22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu ve 5286 sayılı Kanunla değişik 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun ile Özel İdare 
mevzuatıyla ilgili köklü değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu Kanunlarla ilgili çıkarılması zorunlu bazı Yönetmelikler henüz 
hazırlanarak yayınlanmamıştır. Kamu Yönetimi Kanunu Tasarısı ise kanunlaşma sürecindedir. İl Özel İdarelerinde, 2006 
yılından itibaren 3 yılı kapsayan bütçe, tahakkuk esaslı muhasebe ve analitik bütçe sistemine geçilecektir. 

 
Bartın İlindeki Temel Gelişme ve Sorunların İl Özel İdaresi Faaliyetlerini Ne Şekilde Etkileyeceği 
 İl Özel İdaresinin, 5302 ve 3202 sayılı Kanunla verilen görevler kapsamındaki faaliyetlerini, aşağıda belirtilen 
şartların olumsuz yönde etkileyeceği tahmin edilmektedir. 
 Bartın İlinin, erozyon tehdidi ve arazi yapısının engebeli olması, heyelan bölgesi olması, ekilen tarım alanlarının 
azalması, imar ve yapı denetiminin zayıf olması, çevresel kirlenme riskinin artması, birinci derece deprem kuşağında 
olması, sel tehdidi altında olması, hızlı göçün yanı sıra, işsizliğin ve yoksulluğun artmasıdır.    
 
İl Özel İdaresinin Faaliyetlerini Yürütürken Karşılaştığı Temel Sorunlar 
1. Yetersiz bina, araç ve gereç ve personel durumu, 
2. Özel İdarelere verilen görevlerle tanınan yetki ve gelir kaynaklarının birbirleriyle orantılı olmaması, Özel İdare 
gelirleri ile ilgili yasa tasarısının henüz yürürlüğe girmemiş olması, 
3. Kamu Yönetimi Reformunun tamamlanmamış olması, 
4. Merkezi Yönetimin taşra teşkilatı durumundaki İl Müdürlükleri ile diğer mahalli idareler (köy-belediye) arasında 
yaşanan yetki karmaşası 
 
 1.2. HEDEF KİTLE ve TARAFLAR ANALİZİ 
 
İl Özel İdaresi Faaliyetlerinin Yürütülmesinde İşbirliği Yapılması Gereken Temel Kurum ve Kuruluşlar 
 İl Özel İdaresinin işbirliği yapması gerekli temel kurum ve kuruluşlar şunlardır; 

a) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 
b) Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 
c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
d) Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 
e) Tarım İl Müdürlüğü 
f) Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 
g) Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 
h) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
i) Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
j) İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 
k) Diğer Sivil Toplum Örgütleri (Dernekler, Sendikalar, Vakıflar, Basın Yayın Kuruluşları vb.) 
 

 1.3. ÖNERİLER 
 
• Organizasyon  
Sağlık İl Müdürlükleri, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri, Tarım ve Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri, Sanayi ve 

Ticaret İl Müdürlükleri, Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Çevre ve Orman İl Müdürlükleri, Ulaştırma Bölge Müdürlükleri, 
Köy Hizmetleri Bölge ve İl Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl 
Müdürlüklerinin de İl Özel İdarelerine devri öngörüldüğünden yeni yapılanmasında oldukça genişleyecek olan İl Özel 
İdareleri mevcut kuralları katı bir şekilde uygulayan hantal ve işlevsiz bir yönetim organizasyonu yerine, yurttaşın 
gereksinimlerinin esas alındığı, hizmetten yararlana kitle ile birlikte hareket eden, işlevsel, rasyonel, daha etkin bir 
yönetim yapı ve anlayışı hakim kılınmalıdır. 

İl Özel İdaresinin tüm yöneticilerinin neyi, ne zaman, nasıl yapacağının, yapması gerektiğinin, eğer yapmazsa 
hesap vermek zorunda olduğunu bileceği; yetki ve sorumluluk karmaşası aşıldıktan sonra beklentiler, görev ve 
sorumlulukların daha somutlanacağı bir teşkilat yapısı oluşturulmalıdır.  

Bartın İl Özel İdaresi yapılanmada yeni yasaya göre Genel Sekreterlik, Mali İşler, Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları, 
Sağlık, Tarım, İmar ve Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüklerini oluşturacaktır. Ancak hizmetlerin koordinasyonu, 



yatırımların planlanması ve idarenin geliştirilmesi görevlerini yapacak ve bünyesinde Bilgi İşlem merkezini de içerecek 
Strateji Geliştirme Müdürlüğüne de ihtiyaç olacaktır. Ayrıca hizmetlerin tanıtımı için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
de kurulmalıdır. Aynı zamanda İl Özel İdarelerinin norm kadrolarının belirlenmemiş olması en önemli problemlerden 
biridir. 

• Hizmetiçi Eğitim 
Yepyeni bir anlayış ile yeniden yapılandırılan İl Özel İdarelerinin organizasyon yapısı, sorumluluk ve yetkilerinin 

öğretileceği standart, sistematik ve dönemsel bir hizmet içi eğitim programı oluşturulmalıdır.  
 

• Kriz Yönetimi (İl Afet Yönetim Birimi) 
Her tür krizin çok az hasarla atlatılabilmesi için çağdaş bir kriz yönetimi planlaması ve bunun etkili şekilde hayata 

geçirilmesi gereklidir. Birinci derecede deprem kuşağında yer alan, erozyon, sel ve heyelan olayları da yaşanan İlimize, 
ağır bir hasar görmeden İl Afet Yönetim Biriminin kurulması gerekmektedir. Birimin sağlık, afet, acil yardım ve 
kurtarma gibi teknik servisleri bulunmalı ve İldeki hizmetler çok başlılıktan kurtarılmalıdır. 

• Yeni Bir Kurum Kültürü Oluşturulması 
Çok değişik kurumlardan İl Özel İdaresi bünyesine katılan personelin niteliği geliştirilerek yeni kimliği olan Özel 

İdare personeli kimliği kazandırılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde kurum içi eski-yeni personel, eski kurum- yeni kurum 
uyuşmazlığı verimi azaltacak ve Özel İdarenin faaliyetlerini ortak amaç doğrultusunda yürütmesi zorlaşacaktır. 

Kamu kurumlarının verimliliği arttırılmalıdır. Bilgiyi kapalı mekana hapseden değil, paylaşan ve zenginleştiren, 
sentez yapan ve daha sofistike bilgiye ulaşan kamu yöneticisi ve kurum kültürü yaratılmalıdır. Hizmetten yararlanan 
yurttaşların gereksinimlerini göz önüne alarak hareket eden bir kurum kültürü oluşturulmalıdır. 
       Kurum bünyesinde oluşturduğu departmanla, halkın isteklerini, taleplerini dinleyen, onları nasıl karşılayabileceğini 
düşünen, ona yardım eden, sorunlarını çözen, yönetilenle kurum arasında sağlıklı, sürekli bir bilgi alışverişinin 
işlemekte olduğu kültürün yeşertilmesi gerekir. Kurum yönetici ve çalışanları, hizmetiçi eğitimin çalışma yaşamı 
boyunca devam etmesi gereken bir süreç olduğunu algılayan, bilgiye, eğitime aç, kendisini sürekli yenilemek isteyen 
bir kültüre sahip olmalıdır. 
 
1.4. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 
1.4.1. KURUMSAL YENİDEN YAPILANMA VE KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ 
 
STRATEJİK AMAÇ 1: BİÖİ’sini, Mahalli İdare Reformu kapsamında yer alan mevzuata uygun biçimde 

yeniden yapılandırmak ve bu doğrultuda, İlin ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve 
kaynak kullanımında diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği ve koordinasyon 
içerisinde, toplumun görüş ve katkılarına açık, katılımcı, saydam ve hesap 
verebilir bir anlayışla hizmet sunmayı özümsemiş, işlevsel, rasyonel ve çağdaş 
bir yönetsel yapı oluşturmaktır. 

 

HEDEF 1.1: BİÖİ çalışanlarına, öncelikle oluşturulacak yeni kurumsal yapının etkinliğini ve yerinden yönetim 
anlayışının güçlendirilmesini sağlamaya yönelik olmak üzere hizmet içi eğitim verilecek ve hizmet içi eğitimde süreklilik 
sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.1.1: İlgili tüm personele 2006 yılı içerisinde yasal mevzuat ve yeni düzenlemelerle ilgili hizmet içi 
eğitim verilecektir. 

 
Strateji: Hizmet içi eğitim, Kurum Stratejik Planı ile uyumlu ve yıllık hedeflere göre programlanıp yürütülecektir. 
 
Strateji: Hizmet içi eğitimlerin yürütülmesinde bu konuda deneyimli sivil kuruluşların aktif katılımı sağlanacaktır. 
   

HEDEF 1.2: 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda öngörülen faaliyetler ve kurumsal yapı dikkate alınarak, BİÖİ’nin 
organizasyon yapısı ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşturulacaktır.  

  
Strateji: Stratejik plan anlayışının yerleştirilmesi ve bu anlayışın Kurum çalışmalarının ayrılmaz bir parçası haline 
getirilmesi yönündeki çabalar sürdürülecektir. 

HEDEF 1.3: Yeniden yapılandırılarak faaliyetleri ve personel sayısı önemli ölçüde artan BİÖİ’de kurumsallaşmanın 
sağlanması amacıyla katılımcı bir anlayışla yeni bir kurum kültürü oluşturulacaktır. 

 
 Faaliyet 1.3.1: Değişik birimlerden personelin katılımı ile seminer, atölye çalışması, beyin fırtınası gibi 

yöntemlerle kurumun amaçları, varsayımları, felsefeleri, değerleri ve ilkeleri ortaya konulup, kurum kültürü 
oluşturulacaktır. Kurumsal hizmet sunmada tüm bunlar dikkate alınacaktır. 

  



 Faaliyet 1.3.2: Kurum kültürüne ilişkin değerler BİÖİ’nin web sitesinde, kamuoyunun görüş ve 
değerlendirmelerine açık olarak yer alacak, bu görüş ve değerlendirmeler ışığında gerekirse yenilenmesi 
amacıyla yeni çalışmalar yapılacaktır. 

 

HEDEF 1.4: İldeki yerel hizmetlerin etkili ve verimli biçimde planlanması, uygulanması ve sunulmasında zorunlu olan 
kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon katılımcılık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak 
güçlendirilecektir. 

 
 Faaliyet 1.4.1: Bartın Belediyesi ile ortak çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla bir “ortak çalışma, izleme ve 

değerlendirme komitesi” oluşturulması için girişimlerde bulunularak, kentleşme ve kent hizmetlerinin 
sunumunda bütünlük sağlanacaktır. Bu komite, faaliyetlerine ilişkin yılda 1 kez rapor yayımlayarak 
kamuoyunun bilgisine sunacaktır. 

 
 Faaliyet 1.4.2: İlin gelişimi ile ilgili genel idare kuruluşları, mahalli idare kuruluşları, STK’lar ile koordinenin 

sağlanması için yılda 4 kez toplantı yapılacak, toplantılarda alınan kararlar ve sonuçları web sitesinde güncel 
olarak yer alacaktır.  

 
 Faaliyet 1.4.3: BİÖİ web sitesinin 1 yıl içinde oluşturularak, tüm kentte yaşayanların güncel bilgilere 

ulaşması sağlanacaktır ve interaktif yöntemle geri besleme alınacaktır.  
 
 Faaliyet 1.4.4: BİÖİ’nin faaliyetleri ile ilgili her yıl için hazırlanan faaliyet raporu, izleyen yılın ilk üç ayında, 

web sitesinde yayımlanarak ve basılı doküman halinde (gerekirse ücret karşılığında) kamuoyunun bilgisine 
sunulacaktır. 

 
Strateji: İle yönelik yapılan Bölgesel planlar ve Belediyenin stratejik planları ile Kurumun stratejik planı arasında 
işbirliği ve bilgi alışverişi sağlanacaktır.   
 
Strateji: Genel İdarenin yerel birimleri, yerel idareler, STK’lar ve meslek kuruluşları ile işbirliğine özel önem 
verilecektir. 
 
Strateji: Kurum faaliyetleri ve sunulan hizmetler hakkında İldeki tüm kurum, kuruluşların ve kamuoyunun yeterince 
bilgilenmesini sağlayan ve onların ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirlemeye yarayan mekanizmalar oluşturulacaktır. 
 

HEDEF 1.5: İl hizmetlerinin yürütülmesinde etkinliği sağlamak için İlin tüm envanter ve bilgilerinin toplanacağı ve bu 
verilerin analizinin yapılacağı bir merkez oluşturulacaktır. 

 
 Faaliyet 1.5.1: Elektronik ortamda ulaşılabilir Yerel Bilgi Bankası ve Dokümantasyon Merkezi oluşturulacaktır.

  
 
STRATEJİK AMAÇ 2: Personelin, norm kadro çalışmaları çerçevesinde performans, kariyer ve liyakatine 

göre istihdamı sağlanarak, özlük hakları iyileştirilmek suretiyle iş verimliliği 
ile çalışma ve yaşama standartlarını yükseltmektir. 

 

HEDEF 2.1: Norm kadro esaslarına göre, İlin yerel özelliklerini de gözeten, personel planlaması 2007 yılına kadar 
tamamlanacaktır. 

 

HEDEF 2.2: Personelin verimliliğini artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik mekansal ve teknik donanıma 
sahip olmaları sağlanacaktır. 

 
Strateji: İş tanımları yapılarak, Özel İdare Personelinin bu tanımlanmış işin niteliğine göre istihdam edilmesine özen 
gösterilecektir. 
 

HEDEF 2.3: Personelin performansını arttırmaya yönelik teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. 

 
 Faaliyet 2.3.1: Özel İdare personelinin her yıl %10’nuna performansına göre ödül verilecektir.  
Strateji: İnsan Kaynakları Yönetimi oluşturulması yönünde gerekli adımlar atılacaktır.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GENEL GENEL GENEL GENEL 
SEKRETERSEKRETERSEKRETERSEKRETER    

    

BİRİM BİRİM BİRİM BİRİM 
MÜDÜRLÜKLERİMÜDÜRLÜKLERİMÜDÜRLÜKLERİMÜDÜRLÜKLERİ    

    

HUKUK HUKUK HUKUK HUKUK 
MÜŞAVİRLİĞİMÜŞAVİRLİĞİMÜŞAVİRLİĞİMÜŞAVİRLİĞİ    

    

İLÇE İLÇE İLÇE İLÇE 
MÜDMÜDMÜDMÜDÜRLÜKLERİÜRLÜKLERİÜRLÜKLERİÜRLÜKLERİ    

İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI 
VE EĞİTİM VE EĞİTİM VE EĞİTİM VE EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ     

    

MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

İMAR VE KENTSEL İMAR VE KENTSEL İMAR VE KENTSEL İMAR VE KENTSEL 
İYİLEŞTİRME İYİLEŞTİRME İYİLEŞTİRME İYİLEŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

TARIMSAL TARIMSAL TARIMSAL TARIMSAL 
HİZMETLER HİZMETLER HİZMETLER HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

PLAN PROJE İNŞAAT PLAN PROJE İNŞAAT PLAN PROJE İNŞAAT PLAN PROJE İNŞAAT 
YATIRIM YATIRIM YATIRIM YATIRIM 

MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

    
MÜDÜRLÜKMÜDÜRLÜKMÜDÜRLÜKMÜDÜRLÜK    

    

AMASRA İLÇE AMASRA İLÇE AMASRA İLÇE AMASRA İLÇE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

    

KURUCAŞİLE İLÇE KURUCAŞİLE İLÇE KURUCAŞİLE İLÇE KURUCAŞİLE İLÇE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

    

ULUS İLÇE ULUS İLÇE ULUS İLÇE ULUS İLÇE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜMÜDÜRLÜĞÜ    

ENCÜMEN BİRİM 

YETKİLİSİ 

MECLİS BİRİM 

YETKİLİSİ 

    

İL ENCÜMENİİL ENCÜMENİİL ENCÜMENİİL ENCÜMENİ    
    

VALİVALİVALİVALİ    

 
    

İL GENEL MECLİSİİL GENEL MECLİSİİL GENEL MECLİSİİL GENEL MECLİSİ    
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 1.5. UYGULAMA STRATEJİSİ VE BÜTÇE İLİŞKİSİ 
 

Görev Alanları 2006 (YTL) 2007 (YTL) 2008 (YTL) 
İl Özel İdaresi 4.149.156.- 4.315.000.- 4.488.000.- 
Köye Yönelik Hizmetler 363.000.- 377.500.- 393.000.- 
Milli Eğitim Hizmet. 628.344.- 653.000.- 680.000.- 
Sağlık Hizmetleri 46.000.- 48.000.- 50.000.- 
Kültür Turizm Hizmet. 25.000.- 26.000.- 27.000.- 
Tarım Hizmetleri 148.500.- 155.000.- 160.000.- 
Bayındırlık Hizmetleri 35.000.- 36.000.- 38.000.- 
Genç. Ve Spor Hizmet. 95.000.- 99.000.- 102.000.- 
Sosyal Hizmetler 10.000.- 10.500.- 11.000.- 

TOPLAM 5.500.000.- 5.720.000.- 5.949.000.- 
 
 
2. KÖYE YÖNELİK HİZMETLER BİRİMİ 
 

2.1. MEVCUT DURUM 

Mevcut Yol Durumu 

 Bartın İlinin 2005 yılı sonu itibariyle ilçeleri ile birlikte yol durumu aşağıda belirtildiği şekildedir. 
İlçesi Asfalt Stabilize Tesviye Ham Yol Toplam 
Merkez 399 356 32 18 805 
Amasra 52 49 6 - 107 
Kurucaşile 38 33 2 18 91 
Ulus 91 535 6 - 632 
Toplam 580 973 46 36 1635 
Genel Toplam : 1635 km 
 
Birinci ve İkinci Derece Köyyollarından Yararlanan Köyler, Üniteler ve Toplam Nüfus 

İlçe Adı 
1+2. Derece Köyyolu 

Toplam 
Tul (km) 

Köy Bağlı Toplam Ünite 
Ad. Nüfus Ad. Nüfus Ad. Nüfus 

Merkez 805 122 45.320 267 37.762 389 83.082 
Amasra 107 22 5.539 31 2.840 53 8.379 
Kurucaşile 91 18 3.016 24 1.616 42 4.632 
Ulus 632 68 9.553 196 12.972 264 22.525 
Toplam 1635 230 63.428 518 55.190 748 118.618 

 
Grup Köy Yolları Toplamı 
Merkez      : 295 km 
Amasra      : 44 km 
Kurucaşile : 58 km 
Ulus           : 162 km 
Toplam     : 559 km 

Köyyolu Tanımı : Devlet ve İl yolları dışında kalan köyü; köye (Köy Belediyeleri dahil) ve bağlılarına, İl, İlçe ve bucak 
merkezleri ile devlet ve İl yollarına bağlayan yollara köyyolu denir. 
Köyyolu Ağı : Köyyolu tanımına giren yollar ile köy içi yollar köyyolu ağını oluşturur. 
Grup Köyyolu Tanımı : Aynı güzergah üzerinde bulunan iki ve daha fazla sayıda köy ile bağlılarını; İl, İlçe ve bucak 
merkezleri ile devlet ve İl yollarına bağlayan yollara grup köyyolu denir. 
Münferit Köyyolu Tanımı : Grup köyyolu ve bağlantı yolları dışında kalan, bir köyü veya bağlılarını; grup köyyoluna, 
İl, İlçe ve bucak merkezleri ile devlet ve İl yollarına bağlayan yola münferit köyyolu denir.  
Bağlantı (Alternatif) Yol Tanımı : Üzerinde herhangi bir yerleşim ünitesi bulunmayan ancak, köy ve bağlısını; 
birbirine veya il ve devlet yoluna birden fazla yol ile bağlayan yola bağlantı yolu denir. 
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Köyiçi Yol Tanımı : Yol yapım ve bakım makinalarının çalışabileceği köy veya bağlısının ana ulaşım yolu üzerinde 
bulunan, ünitenin giriş ve çıkışını sağlayan veya ulaşım yolunun uzantısı niteliğindeki yola köyiçi yol denir. 
Birinci Derece Öncelikli Köyyolu Tanımı : Köyün veya bağlısının: İl, ilçe ve bucak merkezleri ile devlet, İl ve grup 
köyyoluna en uygun güzergahla ulaşımını sağlayan yola birinci derece öncelikli köyyolu denir. 
İkinci Derece Köyyolu Tanımı : Köy ve bağlılarını; Birinci derece öncelikli ana ulaşım yolu dışında, birden fazla 
bağlantı yolu ile (alternatif) bağlısına, köye, grup köyyoluna, devlet ve İl yoluna bağlayan yola ikinci derece köyyolu 
denir. Bir başka ifade ile birinci derece öncelikli köyyolu tanımı dışında kalan yollar ikinci derece köyyolunu oluşturur. 
 
Taşocakları; 

 Kurumumuz köyyollarında ihtiyacı olan tabi malzemeyi aşağıda sıralanan ocaklardan sağlamaktadır. Bu tabi 
malzeme köyyollarında dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. 
Bu ocaklar ; 
 
1. Gürgenpınarı Taş Ocağı : 32.500 m2 

2. Karasu Taş Ocağı : 6.000 m2 

3. Makaracı Taş Ocağı : 4.025 m2 

4. Paşalılar Taş Ocağı : 26.000 m2 

5. Sarıderesi Taş Ocağı : 40.000 m2 

6. Söğütlü Taş Ocağı : 22.500 m2 

7. Darıören Taş Ocağı : 15.000 m2 

8. Başköy Taş Ocağı : 3.750 m2 

9. Çerde Taş Ocağı : 12.500 m2 

10. Abdurrahman Taş Ocağı : 18.000 m2 

11. Ulukaya Taş Ocağı : 6.400 m2 

12. Aşağıçamlı Taş Ocağı : 18.000 m2 

 

Mevcut İçmesuyu Durumu 

264 adet köy sınırı içinde bulunan ünitelerde : 

İşin Cinsi 
Köy Bağlısı Toplam Ünite 

Adet Nüfus Adet Nüfus Adet Nüfus 
Sulu 211 58.783 420 44.366 631 103.149 
Yetersiz 52 7.680 120 9.712 172 17.392 
Susuz 1 56 13 662 14 718 

Toplam 264 66.519 553 54.740 817 121.259 
Hizmet Dışı 4 2.642 19 2.621 23 5.263 
Genel Toplam 268 69.161 572 57.361 840 126.522 

 İl genelinde susuz olarak nitelendirilen 1 adet köy şu anda yapım aşamasında olup, 2006 yılı sonunda sağlıklı 
içmesuyuna kavuşacaktır. 
 Sulu ünitelerden 180 adet köy ve 315 adet bağlısı şebekeli, 31 adet köy ve 105 adet bağlısı çeşmeli olmak 
üzere toplam 211 adet köy ve 420 adet bağlısı sağlıklı içmesuyuna kavuşmuş durumdadır. Nüfusun 103.149’u sağlıklı 
içmesuyundan yaralanmaktadır.  
 Yetersiz ünitelerden 13 adet köy ve 19 adet bağlısı şebekeli, 39 adet köy ve 101 adet bağlısı çeşmeli olmak 
üzere toplam 52 adet köy ve 120 adet bağlısı içmesuyu olarak yetersiz durumdadır. Nüfusun 17.392’si içmesuyu 
yönünden yetersizdir.   
 

Sulama ve Toprak İşleri    : 
 Merkez’de 1.580 ha, Ulus’ta  148 ha olmak üzere toplam 1.728 ha alan Köy Hizmetleri tarafından sulamaya 
açılmıştır. Ancak sosyal ve ekonomik nedenler ve sel sonucu tahrip olması nedeniyle tesisler çalışmamaktadır. Yine İl 
genelinde Merkez’de 4.379 ha alanda da drenaj ve toprak ıslahı çalışmaları yapılmıştır. 
 
İnşaat-İskan    : 
 Devlet-vatandaş işbirliği ile merkezde 4 adet kanalizasyon çalışması yapılmıştır. 

İlçeler 
Sosyal ve Ekonomik Tesisler Kanalizasyon 

Cami (adet) Diğer Tesisler (adet) Toplam Köy (adet) 
Merkez 50 5 55 2 
Amasra 21 2 23 - 
Kurucaşile 4 - 4 - 
Ulus 12 1 13 2 
Toplam 87 8 95 4 
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 2.2. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

Tarihçesi : 

 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1984 yılında YSE, TOPRAKSU ve TOPRAK-İSKAN kuruluşlarının birleştirilmesi 
ile kurulmuştur. 1992 yılında Bartın’ın İl olması ile birlikte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 13.Kastamonu Bölge 
Müdürlüğüne bağlı olarak Bartın Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü kurulmuştur. 16.03.2005 tarihinde ise Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün lağv edilmesi ile birlikte Bartın Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Bartın İl Özel İdaresi bünyesinde Köye 
Yönelik Hizmetler İl Müdürlüğü olarak görevini sürdürmektedir.    
 Köye Yönelik Hizmetler İl Müdürlüğü, kırsal alandaki yerleşim ünitelerine yol ve içmesuyu götüren, kırsal 
yerleşim birimlerini yeniden tesis eden ve toprak ile su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini ve verimli 
kullanılmasını sağlayan, çiftçilerin hizmetine götürülmek üzere gerekli etüt, hizmet ve yatırımları yapan ve uygulayan 
bir kuruluştur.    
 

Görevleri : 
 Birimin başlıca görevleri şunlardır ; 
 - Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin köy yolu ağını tespit etmek, bu 
yollarla köy içi yollarını ve bu yollar üzerindeki sanat yapılarını yapmak ve mevcutlarını geliştirmek, 
 - Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun bir şekilde, toprak ve su kaynaklarının 
verimli kullanılması, korunması ve geliştirilmesini sağlamak, 
 - Baraj, havaalanı, fabrika ve savunma ile ilgili tesislerin yapımı, tarih ve tabiat kıymetlerinin korunması gibi 
amaçlarla yapılacak kamulaştırmalar nedeniyle, geçim imkanlarını kısmen veya tamamen kaybedecek nüfus ile göçmen 
göçebeleri, bulunduğu yerde geliştirilmesi mümkün olmayan orman içi köyleri, mahalle, kom, mezra gibi dağınık 
yerleşim yerlerini yeni bir yerleşme yerinde toplamak, tarım içi ve tarım dışı sahalarda iskan etmek, 
 - Köy ve bağlı yerleşim birimlerinin yol, su ve kanalizasyon tesisleri ile askeri garnizonların içme ve kullanma 
suyu tesislerini yapmak, 
 - Tarım alanlarının gayesine uygun kullanımını sağlamak, devlet sulama şebekelerinde arazi tesviyesi, tarla başı 
kanalları, tarla grup yolları ve tarla içi drenaj tesisleri yapmak, 
 - Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazinin tespit, tayin ve hazine adına tescil işlemlerini yapmak, yıllık 
uygulama programlarında yer alan projelerin uygulanmasını sağlamak, 
 - Geçmiş yıllarda yapılan altyapı ve diğer tesislerin bakım, onarım ve işletmesini sağlamada köy muhtarlığına 
yardımcı olmakla görevli kılınmıştır. 
Teşkilat Yapısı 
 5286 sayılı Kanunla değişik 3202 Sayılı “Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanunun” Ek2. maddesinin birinci 
fıkrası ile söz konusu Kanunun 2. Maddesinde sayılan hizmetlerin, İstanbul ve Kocaeli illeri dışında İl Özel İdarelerince 
yerine getirileceği hükmüne bağlanmıştır. Bu Kanuna göre kuruluş 16.03.2005 tarihinden itibaren İl Özel İdaresi 
bünyesinde Köye Yönelik Hizmetler Birimi olarak görev yapmaktadır.  
Araç, Bina Envanteri ve Diğer Varlıklar 
 Kuruluşa ait Makine-İkmal Şube Müdürlüğü Binası, Büz Şantiye Binası, Asfalt Şantiye Binası, Kumluca Şantiye 
Binası, Merkez, Çakraz ve Ulus Bakımevleri Binası, Hizmet Binası, Misafirhane, Lojman, Yemekhane, Ambar, Atölye 
Yardımcı Tesisler ve Asfalt Plenti de (60 ton/saat kapasiteli) mevcuttur. Köye Yönelik Hizmetler araç durumu çizelge’de 
verilmiştir. 
Köye Yönelik Hizmetler Makina Park Durumu  

S.No Makine Cinsi Toplam S.No Makine Cinsi Toplam 
1 Binek-ST.VG Tipi Otomobil 3 17 Prın-Sekon.Konkasör 1 
2 Arazi Binek Jeep 1 18 Paletli Excavatör 2 
3 Ç.Ş.H. Pick-Up 8 19 Kanal Kazıcı ve Yükleyici 4 
4 Minibüs 2 20 Seyyar Kompresör 2 
5 T.Ş.H. Damperli Kamyon 33 21 Vagon-Drill 1 
6 Sabit Kasalı Kamyon 1 22 Yapım Distribütörü 2 
7 Çekici 2 23 Çek.Tip.Bakım Distr. 1 
8 Otobüs 1 24 Çek.Tip.Roley Tank 1 
9 Su Tankeri Arazöz 2 25 Semi-Kasalı Treyler 3 
10 Yapım Greyderi 11 26 Yat.Yemek Tip.Kamp.Treyler 12 
11 Dozer 7 27 Vibrasyonlu Silindir 5 
12 Paletli Yükleyici 4 28 Seyyar Tamir 1 
13 Lastik Tekerlekli Yükleyici 4 29 Seyyar Kaynak Makinası 1 
14 Fork Lift 1 30 Jeneratör 2 
15 Prımer Konkasör 1 31 Asfalt Tamir Bakım Aracı 1 
16 Sekonder Konkasör 1  GENEL TOPLAM 121 
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Personel Sayısı ve Nitelikleri  
 
 Birim emrinde 1 İl Müdürü, 1 İl Müdür Yardımcısı, 5 Şube Müdürü, 1 İnşaat Yüksek Mühendisi, 2 Ziraat Yüksek 
Mühendisi, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Elektrik Teknikeri, 1 Doktor, 7 Memur ve 182 Daimi İşçi olmak üzere (20+182) 202 
personel mevcuttur.   
 
Gerçekleştirilmiş Önemli Faaliyetler ve Projeler 
 
 Köyyolları Şubesi 2005 Yılı Uygulamaları 

İşin Adı Toplam Program 
(km) 

Uygulama 
(km) 

Açıklama 

Tesviye  10 8 Devam ediyor. 
Onarım 53 39 “ 
Stabilize 53 36 “ 
I.Kat Asfalt Kaplama 13 9 “ 
II.Kat Asfalt Kaplama 11 11 Bitti 
Asfalt Bakım (m3)  4500 4500 “ 
Malzemeli Bakım 618 525 “ 
Greyderli Bakım  1379,5 1255 “ 
Kar Mücadelesi  1696 1696 “ 
Sanat Yapıları   “ 
Köydes Kapsamında Yapılan İşler 
Stabilize 69,5 69,5 Bitti 
Merkez İlçe Sanat Yapıları   “ 
Ulus İlçesi Sanat Yapıları   “ 
Amasra İlçesi Sanat Yapıları   “ 
 
 
İçmesuları Şubesi 2005 Yılı Uygulamaları 
 

İşin Adı Toplam Program (ünite) Uygulama 
(ünite) 

Açıklama 

Genel İdare Kaynaklı Projeler 
6 adet Yapım Projesi 17 17 Devam ediyor. 
Limit Boru Yardımı   Bitti. 
Motopomp-Trafo Malzeme Alımı   Devam ediyor. 
Özel İdare Kaynaklı Projeler 
1 adet Onarım Projesi   Bitti. 
Muhtelif İçmesuları Limit   “ 
Köydes Kapsamında Yapılan İşler 
7 adet Yapım Projesi 7 7 Devam ediyor. 
 
İnşaat İskan Şubesi 2005 Yılı Uygulamaları 
 

İşin Adı Açıklama 
6 adet Kanalizasyon Tesis. Devam ediyor. 
3 adet Tesis Yapımı Devam ediyor. 
 
Sulama ve Toprak İşleri Şubesi 2005 Yılı Uygulamaları 
 

İşin Adı Açıklama 
2 adet Limit Boru Yardımı Devam ediyor. 
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 2.3. FIRSATLAR ve TEHDİTLER 
 
İçmesuyu ve Kanalizasyon : 
 Köyyolları ile ilgili envanter bilgileri mevcut durum kısmında verilmiştir. 2000 yılı verilerine göre yeterli 
içmesuyu getirilen nüfus oranı %77,55’dir.  
 Son yıllarda iklim değişikliklerinden dolayı yerüstü yeraltı sularının azalması nedeni ile eskiden çok bol olan 
kaynaklar yetersiz hale gelmiş, bir kısmı da kirletilmiş olduğundan kullanılmamaktadır. Bu durum da her köy ve üniteye 
ayrı ayrı kaynak bulmayı zorlaştırmakta veya maliyete neden olduğundan dolayı kullanılmasını imkansızlaştırmıştır. Az 
sayıdaki köy nüfusu ile bu inşaat ve işletme maliyetlerinin karşılanması mümkün olmamaktadır. Bartın’da kullanılacak 
olan yerüstü sularının kaynakları bitmiş mevcut olan kaynakların hepsi köylere içmesuyu getirilmesinde kullanılmıştır. 
Bundan sonra yapılacak çalışmalarda yeraltı sularının sondajlar (ırmak kenarlarındaki sondaj ve keson kuyularından) 
vasıtasıyla kullanılabilirliğinin artırılması gerekmektedir.   
 Aynı zamanda bölgemizin dağlık ve engebeli olması nedeni ile kırsal yerleşim çok dağınık ve birbirinden kopuk 
olması ilave edilirse, alt yapı tesislerinin yapımı zorlaşmaktadır. Yerleşim yeri topoğrafyasının aşırı eğimli olması 
içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin sağlıklı çalışmasını engellemektedir. Bu durum maliyetleri ve yapım sürelerini 
artırmaktadır. Örneğin beş ünitesi olan ve üniteleri arası 1 km mesafeli ve engebeli bir köyün tek bir sistemle çalışması 
zordur. İlimizde genel olarak kırsal yerleşim bu şekildedir. Buralara çoğu zaman ayrı ayrı kaynaklardan su 
getirildiğinden ayrı isale hattı ve depo yapılması gerekmektedir. Bunların çoğu zaman küçük kaynakları bulunmakta ve 
paylaşımda sorunlar yaşanmaktadır. Bu da ortalama bir tesiste en az %30-50 arası maliyet artışına neden olmaktadır. 
 Bütün köylerin sulu-şebekeli ve çevreye zarar vermeyen şekilde kanalizasyonlu hale getirilmesi çağdaş yaşamın 
vazgeçilmezleri arasındadır. Bir köy ya da ünitenin içmesuyu veya kanalizasyonu düşünülürken bir bütün olarak 
düşünülmelidir. Bir yere fosseptik yapılırken, o civarı veya dereyi kirletmeyecek, başka bir köy veya ünite için aşağılara 
yapılacak rezerv alanı korunacak şekilde planlanmalıdır. Fosseptikten sızan suların arıtıldıktan sonra çevreye verilmesi 
gereklidir (Doğal arıtma gibi). Bu yapılamıyorsa, grup yapılarak mümkün olanların tek fosseptikte toplanması ve uygun 
yere arıtma yapılması ile kirliliğe alternatif çözüm imkanları araştırılmalıdır. Atık suyu çevreyi kirletecek şekilde çevreye 
verdiğimizde kirlenen çevreden alınan suyun temizlenmesi, çok pahalıya mal olmaktadır. Köylerimiz genelde dere 
kenarında veya su kaynağı çevresinde olduğundan, derenin yukarısına fosseptik yapıp alt taraftan sondajla su temin 
edildiğinin örnekleri İlimizde oldukça çoktur. 
 Sistemli olarak bir yerin içmesuyu ve kanalizasyonu birlikte halledildikten sonra diğer yere geçilmelidir. Bu 
konuda, geniş kapsamlı, bir çerçeve plana ihtiyaç vardır. Süreyi ve maliyeti düşürmek için öncelikle toplu ve kalabalık 
köylerin sorunlarının çözülmesine çalışılmalıdır. Yöremizde, İl ve İlçe Merkezlerine yakın köyler hariç, çoğu göç vermiş, 
hane sayısı ve nüfusu azalmış ve azalmaya da devam etmektedir. Bu köylere yapılan yatırımların karşılığı 
alınamamakta ve tesisler kullanılamayarak çürümeye terk edilmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için cari 
mevzuatlar çerçevesinde şu çözüm önerilmektedir. Köylerin nüfusu az olanları merkezi bir köye çekilerek ve köyde 
üretim imkanlarının artırılarak (hayvancılık, orman ürünleri, değişik iş atölyeleri açılarak) köylerin birleşmesi 
sağlanmalıdır. 
 Envanterde yetersiz olan görülen köy ve ünite sayısının fazla olması suyun yetersizliğinden değil, içmesuyunun 
küçük bahçe sulamalarında kullanılması nedeniyle yetersiz olmaktadır. İçmesuyu hesapları yapılırken köyün ya da 
ünitenin o günkü nüfusuna göre otuz yıl sonranın nüfus artışı hesaplanarak müstakbel su ihtiyacı belirlenmektedir. 
Fakat yöremizdeki kırsal nüfus yıldan yıla göç nedeniyle azalmaktadır. İçmesuyunun yetersiz olmasının nedeni nüfus 
artışı değildir. Bu nedenle içmesularında bu yıl içerisinde sağlıklı envanter çalışmalarının mutlaka yapılması gereklidir. 
  
 İçmesuları projelerinde memba tesbitinin ve tahsisinin mutlaka proje öncesi yapılması ve ondan sonra proje 
yapımına geçilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda ölçülebilir su kaynağı debisinin, suyun en az olduğu ekim, kasım, 
aralık aylarında yapılması daha sağlıklı bir sonuç vermektedir. 
 Kuruluşumuzda özellikle etüt proje şubesinde harita mühendisi, jeoloji mühendisi ve maden mühendisinin 
olması gerekmektedir.  

İçmesularında yapım ve limit işlerinin ayrılması gerekmektedir.    
 
Köyyolları ve Sanat Yapıları : 
 2000 yılı verilerine göre kırsal yerleşmelerde asfalt yol oranı %36,95’tir. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde grup 
köyyolları olup, asfalt yoldan faydalanılmaktadır. 
 Yolların düzgün olarak yapılması ve altyapısının tamamlanması ve bozulmaması sağlanmalıdır. Bunun için yolun 
standartlara uygun olarak planlanması, gerekli yerlere büz ve sanat yapısının yapılması gereklidir. II.kat asfalt 
çalışmalarının da yapılması, asfalt ömrünün uzatılması yönünden gereklidir. 
 Yöremizin eğimli ve yağışlı olması, sürekli yolların onarılmasını gerektirmektedir. Yeni yol açımı, bozulan 
yolların tamiri, stabilize yapımı ve heyelan temizliği ve diğer işler için de ayrıca zaman, işgücü, iş makinası ve ödenek 
ihtiyacı doğmaktadır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, ödenek, makine teçhizat parkı ve iş gücü imkanlarının 
artırılması zorunludur. 
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 Açılacak yolun genişletilmesi için istimlak işlemlerinin ödenek ihtiyacı karşılanmalı, istimlakların daha ucuz ve 
süratli bir şekilde halledilmesi gerekmektedir. 
 Orman geçişlerindeki mevzuatın daha da kısaltılması gereklidir. 
 Dağınık yerleşim özelliğine sahip birçok köy ve ünite geniş bir yol ağı oluşturmaktadır. Ekonomik getirileri fazla 
olmayan bu yerleşim birimlerinin toplulaştırılması gereklidir. Mevcut köy yollarımızın standarda ulaşması için yapılması 
gerekli diğer bir konu da kamulaştırma çalışmalarına ödenek temin edilmesi gerekmektedir.   
 Stabilize yol çalışmalarında önceden dere malzemesi kullanılmaktaydı, fakat bu malzemenin zamanla yolda 
kaymasıyla artık dere malzemesi tercih edilmemektedir. Bunun yerine filler ve tabi malzeme (balast) kullanılmaktadır. 
 Asfalt yapımlarında yolun stabilizesi yapıldıktan sonra bir sezon stabilize durumunda bekletilerek, yolun iyice 
oturmasının sağlanması ve meydana gelen bozulmalar yeniden giderilerek asfaltın ikinci sezonda yapılması asfaltın 
ömrü açısından gereklidir. 
 Köyyollarında stabilize, asfalt, bakım, onarım ve trafik işaretleri üniteleri kurularak sözkonusu işlerin ayrı ekipler 
tarafından yapılması programın daha çabuk sağlıklı gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
 Köyiçiyolları yol ağımızda (kontrol kesim numarası olmadığından) yer almamaktadır. Kanalizasyon ve içmesuyu 
yapımlarından dolayı bozulan bu yolların asfalt ve stabilize yapılması mümkün değildir. Bu nedenle bu yolların çevre 
düzenlemesi adı altında kilit ve parke taşı olarak yapılması uygun olacağı düşünülmektedir. 
 
 2.4. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 

 
Köye Yönelik Hizmetler İl Müdürlüğü, kırsal alandaki yerleşim ünitelerine yol ve içmesuyu götüren, kırsal 

yerleşim birimlerini yeniden tesis eden ve toprak ile su kaynaklarının korunmasını, geliştirilmesini ve verimli 
kullanılmasını sağlayan, çiftçilerin hizmetine götürülmek üzere gerekli etüt, hizmet ve yatırımları yapan ve uygulayan 
bir kuruluştur.    
 Köye Yönelik Hizmetler İl Müdürlüğünün vizyonu kırsal alandaki yerleşim ünitelerine en iyi hizmeti götürerek 
yol, içmesuyu, kanalizasyon ve sulama sorunlarını tamamen çözümlemek ve çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmaktır.  

Çiftçilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve refah seviyelerini yükseltmek için en iyi hizmeti götürmek. 
 Kırsal kesimdeki susuz ve suyu yetersiz köylerimizin içmesuyu problemlerini, kanalizasyon, yol ve sulama 
problemlerini çözmek için çalışmalar hızlandırılarak bütün alt yapı sorunları halledilecek ve çiftçilerimizin hayat 
standardı yükseltilecektir. Kuruluşumuz diğer kamu kuruluşlarının da ortak amacı olan Bartın İli halkına en iyi hizmeti 
götürmek, insanların hayat şartlarını kolaylaştırmak ve hayat standartlarını yükseltmek için çalışmaktadır.    
 1635 km yolun 300 km’si II. derecede yoldur. Bu yolun geriye kalan 1335 km yolun 580 km’si mevcut asfalttır. 
755 km I. derecede yolun asfalt yapılması hedeflenmektedir. Asfalt yapabilmek için yolun standartlarının iyileştirilmesi 
alt yapının (büz, menfez ve su kanallarının) tamamlanması ve 300 km’lik II. derece yolunda stabilizesinin 
tamamlanması hedeflenmiştir. Mevcut ve yapılacak olan sathi asfalt kaplamalarının ileriki yıllarda sıcak asfalt kaplaması 
haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Köyyollarında ulaşılamayan köy ve ünite mevcut değildir. 
 
 2.5. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 
STRATEJİK AMAÇ 1: İnsan sağlığını ön planda tutan, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü 

olan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirebilmek amacıyla kırsal altyapıyı 
katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir. 

 

HEDEF 1.1: Tarımsal verimliliği artırabilmek için, sulama suyu bulunan bölgelerde sulanabilir arazilerin sulamaya 
açılması sağlanacaktır.    

 
Faaliyet 1.1.1: Köy Hizmetleri görev alanında, planlama dönemi süresince 1.728 ha alanda bozuk olan yer 
üstü sulama kanalının tadilatı yapılarak sulamaya açılması 
 
Faaliyet 1.1.2: DSİ tarafından yapılan Kozcağız – Arıt ve Kirazlıköprü Barajlarının tamamlanması ile  8.061 ha 
arazi sulamaya açılacaktır. Barajların kapsamı dışındaki tarım arazilerinin de sulamaya açılması yönünde 
çalışmalar yapılacaktır. 
            

HEDEF 1.2: Tarımsal verimliliğin arttırılması için drenaj, arazi toplulaştırma hizmetlerine ağırlık verilecektir. 

  
Faaliyet 1.2.1: Arazi toplulaştırma için İlimizin Proje kapsamına alınmasının sağlanması. 
 
Faaliyet 1.2.2: 2006 yılından başlayarak 3 yıllık dönemde 100 ha. alanda drenaj çalışması yapılacaktır. 
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Faaliyet 1.2.3: Basınçlı sulama imkânı bulunan sahalarda (Yeraltı sulama ve göletten sulama) yağmurlama 
ve damla sulama sistemini kabul eden köylere yatırımda öncelik verilecektir. 
 

Strateji: Sulama projelerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte yürütülmesine özen 
gösterilecek, projelerde çiftçi desteğinin sağlanmasına yönelik modeller geliştirilmesine çalışılacaktır.  
 

HEDEF 1.3: Erozyon tehlikesi altındaki arazilerde erozyonu önleyici, toprak ve su dengesini sağlayan tedbirleri alarak, 
toprak muhafaza çalışmalarında bulunulacaktır.  

 
Faaliyet 1.3.1: Toprak derinliğinin uygun olduğu ve çiftçi muvafakatinin alındığı alanlarda 2006 yılından 
başlayarak 3 yıllık dönemde 50 ha. alanda toprak muhafaza çalışması yapılacaktır. 
 

Strateji: Toprak muhafaza çalışmalarında çiftçilerin desteğini sağlayacak teşvik mekanizmaları geliştirilecektir. 
 

HEDEF 1.4: Yeterli ve sağlıklı içmesuyu olmayan köylerin tamamı stratejik plan döneminde içmesuyuna 
kavuşturulacak, çevre sağlığı açısından risk taşıyan yöreler ile turistik bölgelerde öncelikli olmak üzere kırsal 
kanalizasyon şebekeleri ile atık su tesislerinin yaygınlaştırılması çalışmalarına hız verilecektir.  

 
Faaliyet 1.4.1:  

• Susuz konumda olan 14 ünite, 
• Suyu yetersiz olan 52 köy, 
• Suyu yetersiz olan 120 ünite,  
Toplam 186 adet köy ve üniteden 62 adedi 2006 yılında geri kalanınında tamamı plan süresince suya kavuşacaktır. 
 

Faaliyet 1.4.2: İnşaat programlarımızda bulunmayan fakat sonradan aciliyetine binaen yapımına gerek 
duyulan yenileme, geliştirme, yeniden suya kavuşturma ve su araştırması gibi limit dahilindeki işlerden her yıl 
30 adedi gerçekleştirilecektir. 
 
Faaliyet 1.4.3: 1 adet susuz köyün içmesuyu inşaatı 2006 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.4.4: 2009 yılına kadar hidrojeolojik etüdü yapılan susuz ve suyu yetersiz köy ve ünitelerden her yıl 
5 adedinde yeni kuyu açımı ve kuyu yenileme çalışmaları idare imkanları ve ihale yöntemiyle yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.4.5: İçmesuyu bulunan ve topoğrafik yapısı uygun olan köylerden her yıl 5’inde kanalizasyon 
şebekesi çalışmalarına başlanacak, 2006 yılından başlayarak 3 yıllık dönem sonunda 15 köyün kanalizasyon 
şebekesi bitirilecektir. 
 
Faaliyet 1.4.6: Plan döneminde 20 adet atık su tesisi yapılacaktır. (fosseptik, doğal ve biyolojik arıtma 
tesisleri) 
 

Strateji : Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlarında mahalli katkılara önem verilerek, pür emanet sistemiyle hizmetlerin 
daha ucuza ve kısa zamanda yapılması sağlanacaktır. 
  
STARATEJİK AMAÇ 2: Kent-kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, 
çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla fiziki ve sosyal 
altyapı çalışmaları yürütülecektir. 

HEDEF 2.1: Tüm köyyolları her mevsim emniyetli bir şekilde ulaşılabilen, köyyolu standardına uygun biçimde 
yapılarak, köy ve bağlılarının ulaşım sorunu çözülecektir. 

  
 Faaliyet 2.1.1: Mevcut asfalt yolların korunabilmesi için her yıl 100 km II.kat asfalt kaplama yapılacaktır. 
Faaliyet 2.1.2: 3 yıl içinde toplam 450 km asfalt yol yapılarak, tüm köy yolları asfaltlanmış olacaktır. 
Faaliyet 2.1.3: Plan dönemi içinde stabilize köy yolu uzunluğu, her yıl 150 km.sinin I.kat asfalt kaplaması 
yapılarak 1030 km’ye çıkarılacaktır. 
Faaliyet 2.1.4: Mevcut köy yollarımızı afetlerden korumak, standardını yükseltmek ve sanat yapısı 
eksikliklerini tamamlamak için her yıl 10 adet menfez ve 600 metre büz yatırma işi yapılacaktır. 
Faaliyet 2.1.5: Asfalt ve stabilize kaplı yolların trafik levhaları 3 yıl içinde tamamlanacak ve trafik levhası 
tamamlanan yolların trafik levhası bakımları yapılacaktır. 
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 Faaliyet 2.1.6: Toplam 1635 km olan köy yolu ağından her yıl; 
• 900 km’sini greyderli bakımı, 
• 300 km asfalt yolun yama işleri, 
• 350 km malzemeli bakım, 
• 1635 km yol ağının 1550 km’sine kar mücadelesi yapılacaktır. 

 
Strateji : Köy yollarının yapımında yol kalitesinin arttırılmasına ve yol onarımına öncelik tanınacaktır. 
Strateji : Çalışmalarda halkın katkısına ve işlerin pür emanet yöntemi ile yapılmasına önem verilecektir. 
 

HEDEF 2.2: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan araç, gereç, makine 
ve ekipmanlar temin edilerek bunların bakım-onarım ve ikmalleri yapılacaktır. 

 
Faaliyet 2.2.1: Yatırım programlarında yer alan hizmetlerin planlanan sürede tamamlanabilmesi için ihtiyaç 
duyulan iş makinelerinin, hizmet araçlarının, büro, arazi  çalışmalarında kullanılacak olan malzemelerin yatırım 
programlarına bağlı olarak alımları ile ihtiyaç duyulması halinde bakımları ve onarımları gerçekleştirilecektir.   

 

HEDEF 2.3: İçme, kullanma, sulama suları ve akaryakıt (mazot, benzin, kal.yak.) konularında tahlil ve analiz 
laboratuarı açılacaktır. 

 
 
 3. TARIM  
 
 3.1. GENEL TARIMSAL DURUM 
 
Tarım Sektörünün GSYİH’ya Katkısı 
 
 Tarım sektörü, Bartın’daki toplam GSYİH içindeki önemini her zaman korumuştur. İleriye yönelik olarak diğer 
sektörlerde meydana gelen daralma ve çalışabilir nüfusun İl içi istihdamı noktasında tarımın öneminin artacağı da 
muhakkaktır. Tarımın , İlin GSYİH’sı içindeki payında son yıllar dikkate alındığında fazla bir değişim görülmemektedir. 
Bununla birlikte dalgalanmalar görülse de tarım sektörünün büyüme hızında artış gözlenmiştir.  
   
Bartın İlinde Bazı Sektörlerin Cari Fiyatlarla Sektör Payları ve Gelişme Hızları 
 

Sektör Payı (%) 
Yıllar 1996 1997 1998 1999 2000 
Tarım 33 26,7 26,7 24 23,5 
Sanayi 15,4 15,3 9,7 10,5 9,7 
İnşaat 7,8 10,9 7,5 6,8 6,2 
Ticaret 7,9 8 7,6 6,9 7,6 

Ulaştırma 14 18,1 24,8 24,7 28 
Gelişme Hızı (%) 

Tarım 76,2 51,9 81,1 36,6 50,5 
Sanayi -4,5 87,5 14,8 63,6 41,8 
İnşaat 101,3 163,8 23,8 32,2 38,5 
Ticaret 76,1 89,9 72,3 38,8 68,4 

Ulaştırma 110,6 142 147,5 51,8 74,1 
Kaynak : DİE 

 
Tarım toplam sivil istihdamdaki yerini ise her zaman korumuştur. Bartın’da 2000 yılında toplam istihdam 

97.044 kişidir. Bunun 69.162’si (%71,2) tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe çalışmaktadır. 2000 yılında İlde 
GSYİH 157.449.448 YTL’dir. Bu değer Ülke GSYİH’nın %0,1’ini teşkil etmektedir. Tarım sektörünün, İldeki GSYİH’daki 
oranı 37.010.690 YTL ile %23,5’ini oluşturmaktadır. 

Bartın İlinde tarım, orman ve balıkçılık gibi alanlarda faaliyet gösteren kişi sayısı 69.165 kişidir. İlin 
istihdamdaki nüfusunun %71,3’ünü oluşturan bu değerin %63’ünü kadın, %37’sini ise erkek nüfus oluşturmaktadır. 

İl tarımı istihdam ettiği nüfus itibariyle Bartın’ın en önemli sektörünü oluşturmaktadır. İstihdama yönelik 
önemine karşın, 1996 yılında Bartın tarımının GSYİH’daki İl sektörel yeri %33, gelişme hızı ise %76,2 iken, 2000 yılında 
sektör payı %23,5’e düşmüş ve gelişme hızı ise %50,5’e gerilemiştir. 
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Doğal Kaynak Envanteri 
 
 İlin doğal kaynaklarının bilinmesi tarımsal ve kırsal kalkınma potansiyellerinin ve kıstaslarının tanımlanması 
bakımından önemlidir. Doğal kaynaklar yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklardan oluşmaktadır. Her ikisi de 
sürdürülebilir biçimde kullanılmalı, tarım ve tarım dışı kullanımlara uygunluğu ve kayıplarıyla ilgili tehlikeler açısından 
dikkatli olunmalıdır.  
Bartın İline Bağlı İlçelerin Dahil Olduğu Agro-Ekolojik Alt Bölgeler : 
Birinci Alt Bölge  : Merkez   İkinci Alt Bölge    : Ulus    Üçüncü Alt Bölge  : Amasra, Kurucaşile 
 
I) YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR 
 

Kaynak Tanımlama 
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Güneş : Mevcut verilere göre Bartın İlinde yılda 182,1 gün güneşli geçmektedir. Güneşli 
geçen saatler veya yıllık birleşik sıcaklıklarla ilgili bilgiler bulunmamaktadır. İlde alt bölgeler 
arasında çok fazla farklılıklar bulunmamaktadır. İl genelinde güneşlenme şiddeti 3758 
cal/cm2’dir. 
Yağış : Yıllık ortalama yağış miktarı 1000 mm’nin üzerindedir. Alt bölgeler arasında yağış 
farklılıkları bulunmamaktadır. En az yağış düşen ay 58,2 mm ile Nisan ayı olurken en fazla 
yağış alan ay ise 126,7 mm ile Aralık ayı olarak gerçekleşmiştir. 
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Tarım Toprakları : Bartın İlinde iklim, topoğrafya ve ana madde farklılıkları nedeniyle çeşitli 
büyük toprak grupları oluşmuştur. Bartın’da alüvyal topraklar Bartın Çayı, boyunca, kolüvyal 
topraklar Merkez İlçe, Ulus çevresinin yanısıra küçük akarsu vadilerinde, kırmızı-sarı podzolik 
topraklar Merkez kıyı kesiminde, gri-kahverengi podzolik topraklarsa Ulus İlçesi civarında 
bulunmaktadır. 
         Merkez İlçenin civarında, eğimin dik derinliğin sığ olduğu yerlerde yayılış gösteren 
kahverengi orman topraklarının ise yarısı ormanlarla kaplı olup, ancak %30’unda işlemeli 
tarım yapılmaktadır. Kireçsiz kahverengi orman toprakları ise Amasra’nın doğu ve batısında 
dik ve sığ yerlerde görülür. 
Ekilebilir Arazi : Bartın’daki toplam ekilebilir arazi 74.408 ha olup, I’inci-IV’üncü sınıf tarım 
arazisi miktarı yalnızca 36.699 ha’dır. Bunu anlamı aslında 37.709 ha’dan fazla ekilebilir 
arazinin diğer sınıf (V-VIII) arazilerden oluştuğu anlamına gelmektedir ki, bu da uygun 
olmayan marjinal arazilerin tarımsal üretimde kullanıldığını göstermektedir. I-IV. sınıf 
arazilerin %81,5’i alt bölgede bulunmaktadır. Bartın İli genelinde topografik faktörler ve 
arazilerin parçalı olması durumu ürün üretiminde önemli kısıtlar oluşturmaktadır. 
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Nehirler : İlin başlıca su kaynağı Kocaırmak (Gökırmak) ve Kocanaz Irmaklarının 
birleşmesinden oluşan Bartın Çayı’dır. Ortalama debisi 23,83 m3/sn olup, T2A1’dir. Bartın 
Çayının kollarından biri olan Gökırmak’ın debisi 470 lt/sn, diğer kolu olan Kocanaz Irmağının 
debisi ise 430 lt/sn’dir. Gökırmak’ın kolu olan Kışla Deresi’nin debisi 100 lt/sn, Arıt Çayının 
debisi ise 250 lt/sn’dir. Kocanaz Irmağının kolu olan Kumluca deresinin debisi ise 115 lt/sn’dir. 
Karasu Irmağının debisi ise 60 lt/sn’dir. 
Sulama :Sulanabilir I., II., III.sınıf toplam arazi miktarı 21.820 ha’dır. Devlet sulaması 
yoktur. 5.457 ha arazide halk sulaması yapılmaktadır. Çeşitli tarihlerde Köy Hizmetleri 
tarafından sulamaya açılan 1.728 ha’lık sulama tesisleri çeşitli nedenlerle yıpranması sonucu 
kullanılmamaktadır. 
Hidro-elektrik : Yapımı devam eden Kirazlıköprü Barajının yanısıra Arıt ve Bartın Barajları da 
Hidro-elektrik santral vasfında olup, toplam 132,57 GWh enerji üreteceklerdir. 
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        İlin başlıca balıkçılık kaynağı 59 km’lik Karadeniz sahil şerididir. Bununla birlikte başlıca 
tatlı su kaynağı Kocaırmak (Gökırmak) ve Kocanaz Irmaklarının birleşmesinden oluşan Bartın 
Çayı’dır. İlde su yüzeyli alanların miktarı 28 ha’dır. 
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 Bartın İlinde 98.578 ha orman alanı bulunmaktadır. Bu alan İl genel yüzölçümünün %46’sını 
oluşturmaktadır. Ormanlar çoğunlukla meşe, kayın, gürgen, kestane, çam ve köknar gibi ağaç 
çeşitlerinden oluşmaktadır. İlde 17.020.570 m3 yapacak, 80.752 m3 yakacak rezervi 
bulunmaktadır. 
       Mevcut orman alanlarının büyük kısmını koru ormanları oluşturmaktadır. İldeki 
ormanların yönetimi, muhafazası, bakım ve gençleştirme çalışmaları Bartın ve Ulus Orman 
İşletme Müdürlüklerince yürütülmektedir. Orman içi ve civarındaki 259 köy orman köyü olarak 
kabul edilmiş olup, bunlara muhafaza amaçlı özel yardımlar sağlanmıştır. 
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Flora : Avrupa Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi içerisinde bulunan Bartın, gerek orman arazileri 
gerekse açık otlaklar ve meralar bakımından zengin bir flora içermektedir. Fagus orientalis 
(kayın), Castanea sativa (kestane), Abies bornmülleriana (köknar), Abies nordmandiana 
(köknar), Carpinus orientalis (gürgen), Carpinus betulus (gürgen), Rhododendron ponticum 
(ormangülü), Rhododendron flavum (ormangülü), salep, çilek, kekik, mahlep, ada çayı, 
böğürtlen, ıhlamur, kızılcık, muşmula, çam türleri, kuşburnu ve defne geniş yayılış 
göstermekle birlikte maki ve bozuk maki, orman, bozuk orman, dere, nemli alan 
ekosistemlerinde de çok sayıda boylu, çalı ve yerörtücü formunda doğal bitkiye rastlamak 
mümkündür. 
Fauna : Bartın İlinde gerek karasal alanlar üzerinde, tarım alanlarından orman alanlarına 
kadar gerekse su yüzeyli alanlar üzerinde, fauna bakımından zenginlik mevcuttur. Yaban 
hayvanlarından domuzun ildeki sayısı oldukça artmış ve tarım ürünlerini tehdit edecek 
boyutlara ulaşmıştır. 

 
II) YENİLENEMEYEN KAYNAKLAR 
 

Kaynak Tanımlama 

Madenler 
        İlde taşkömürü, kuvarsit, şiferton, dolomit, marn ve alçı taşları, kalker ve kil yatakları, 
mermer, volkanik taşlar ve inşaat kumulları ile maden suları yatakları bulunmaktadır. 
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        Bartın İli gerek Türk egemenliğine girmeden önceki köklü tarihiyle gerekse Türk 
egemenliğine girdikten sonrasına ait süreçte zengin tarihi yapı ve çevrelerin oluşumuna ev 
sahipliği yapmıştır. 
        Amasra, Tekkeönü ve Güzelcehisar Kaleleri, Halitbey, İbrahimpaşa, Şadırvan, 
Hacımehmet, Yahyaağa, Orduyeri, Kemerköprü, Fatih Camileri ile İçkale Mescidi, Kemer, 
Orduyeri, Kemerdere Köprüleri, Kuşkayası Yol Anıtı, Aya Nikolas Kilisesi, Ebu Derda Türbesi, 
Amasra Çekiciler Sokağı ve Yerel Sivil Mimarinin örneklerinden de Bartın Evleri gibi tarihi 
yapılar ile İnkumu, Amasra, Güzelcehisar, Mugada, Kızılkum, Çakraz, Akkonak, Göçkün, 
Kurucaşile Tekkeönü, Kapısuyu Plajları bulunmaktadır. Bunların yanısıra Uluyayla ve Arıt 
yaylaları, Gürcüoluk Mağarası, Aksuçayı Şelalesi ve Ulukaya Şelalesi gibi doğal güzellikler 
bulunmaktadır. Ayrıca Bartın Irmağı kano ve su bisikleti sporları açısından potansiyel teşkil 
etmektedir. 
        Bartın-İnkumu arasındaki 17 km, Bartın-Amasra-Kurucaşile arasındaki 25 km, Ulus-
Eldeş-Güneyören arasındaki 25 km’lik yollar üzerinde doğal ve rekreasyonel alanlar 
bulunmaktadır. 
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        İl sınırları içerisinde Kastamonu-Bartın-Arıt Milli Parkının %60’lık kısmı Bartın sınırları 
içinde bulunmaktadır. Uluslararası öneme sahip kanyonlar, boğazlar, mağaralar, şelaleler, 
düdenler gibi ilginç karstik oluşumları; 1200 yıllık doğal flora ve endemik bitki varlığı; 129 kuş 
ve 40 memeli türünün yaşadığı fauna zenginliği, bilimsel araştırma ve çevresel izleme 
olanakları ile Doğa, Mağara, Botanik, Fotosafari, Ornitoloji ve Kültür turizmi açısından oldukça 
cazip zengin çeşitlilik sunmaktadır. Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından “Dünyadaki 100 
Ülkemizdeki 9 Sıcak Noktadan” birisi olarak nitelendirilmektedir. 

  
İl Arazisinin Niteliklere Göre Dağılımı 
 

İlin toplam yüzölçümü 214.300 ha olup, bunun 74.408 ha alanında tarım yapılmaktadır.  98.578 ha’lık alan 
orman, 15.000 ha’lık alan çayır-mera ve 26.314 ha’lık alan ise yerleşim ve diğer alanlardır.  

Bartın’da orman ve fundalık alanlar %46’lık oranla en fazla alana sahipken, çayır mera alanları %7’lik oranla en 
düşük alana sahiptir.  
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Bartın İlinde orman alanlarının fazlalığı, birinci ve ikinci derece orman ürünleri üretimi bakımından bir 
potansiyel teşkil etmekte, ancak orman alanlarında yeterince bakım olmaması ve ikinci derece orman ürünleri toplama 
ve işleme organizasyonlarının olmaması, orman ürünleri üretimini önemli oranda azaltmaktadır.   
 
Bartın İli Arazi Dağılımı 

Kullanım Durumu Alan (Ha) % 
Tarım arazisi 74.408 35 
Orman-fundalık 98.578 46 
Çayır-mer’a 15.000 7 
Tarım dışı 26.314 12 
TOPLAM 214.300 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarımsal Üretim Sistemi 
  
Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın İlinde de tarımsal işletmeler küçük ve parçalıdır. Tarımsal işletmelerin arazi 
büyüklükleri ortalama 10 dekar kadardır. 
 Bartın Tarım İl Müdürlüğü verilerine göre İlde tarımsal işletme sayısı 17.336’dır. İlde ayrıca 17 adet tavuk 
işletmesi, 6 adet tatlı su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletme mevcuttur.  
 İlde tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta olup, zirai alt sektörlerde iktisadi 
uzmanlaşma eğilimi görülmektedir. Bu bakımdan tarımsal işletmelerin büyük çoğunluğu geçimlik aile işletmeleri 
şeklindedir. Son yıllarda örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmesi ile birlikte bu işletmelerde ticari üretim anlayışının gelişmeye 
başladığı görülmektedir. 
  
Toprak Yapısı 
 İlde görülen iklim, topoğrafya, ana kaya ve vejetasyon özellikleri farklı alanlarda değişik özellikte toprakların 
oluşumuna neden olmuştur. İlde arazi kullanım kabiliyet sınıflandırmasında VII.sınıf araziler il arazilerinin yarısını 
oluşturmaktadır. Bu durum İlin genel coğrafya ve arazi kullanılabilirlik potansiyelinin de bir göstergesidir. Ayrıca en 
ideal şartlar içeren I.sınıf araziler %5,6’lık mevcutları ile 4. sırada bulunmaktadırlar. Mevcut arazilerin ancak %12,2’si 
tarım ve orman dışı alanlar olarak kullanılmaktadır. Bu durum İlin yeşil örtüsünün yoğunluğunu yansıtmaktadır. 
  Arazi kullanma kabiliyet sınıflandırmaları VII sınıfta olup, tarımsal ve diğer optimal şartlarda faaliyet gösteren 
sektörler için arazinin kullanım kolaylığı I.sınıftan VII. sınıfa doğru azalmaktadır. Bartın İlinde sektörel bazda en fazla 
alan ormanlara ait olup, VII.sınıf arazilerde yoğunlaşmış durumdadır. İşlemeli tarımın yapılma zorluğuna karşın İlin 
tarımsal arazileri VI. ve VII. sınıf arazilerde yoğunluk kazanmakta (%50,6), işleme bakımından daha ideal şartlar 
sergileyen I-IV.sınıf arazilerden tarım için kullanılan alan ise İl topraklarının ancak %17,1’ini teşkil etmektedir. Hayvan 
yetiştiriciliğinde önemi göz ardı edilemeyecek olan meralar İl arazilerinin %7’sini oluşturmakta bunun ise ancak %3,8’i 
I-IV.sınıf arazilerde bulunmaktadır.      
Su Potansiyeli 
 DSİ tarafından I.Alt Bölgede Bartın, Arıt ve Kirazlıköprü Barajlarının yapımı ile birlikte 8.061 ha sulanması 
hedeflenmektedir. Bunun dışında II.Alt Bölgede bulunan Ulus İlçesinde 25 ha alanda yapılması düşünülen tesisin 
dışında İlde başka sulama suyu projesi yoktur. Çeşitli tarihlerde Köy Hizmetleri tarafından 8 adet sulama tesisi 
uygulanmıştır. Ancak bu sulama tesisleri çeşitli nedenlerle yıpranması sonucu çalışmamaktadır. 
 
Bitkisel Üretim  

 Bartın İlinde polikültür tarım yapılması nedeniyle hayvansal ürünler de dahil olmak üzere 80 çeşit ürün elde 
edilmektedir. Yıllar itibari ile Bartın İlinin bitkisel üretim alanları çizelgede verilmiştir. Bartın ilinin 74.708 hektarlık tarım 
arazisinin en büyük kısmı olan 35.341 ha’lık alanında hububat tarımı yapılmaktadır.  
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Tarım Alanları 
 

Tarımsal Araziler (ha) 2001 2002 2003 2004 2005 
Hububat Alanı 25.470 28.145 32.277 34.444 35.341 
Nadas Alanı 10.192 7.330 7.330 3.900 3.919 
Ekimi Yapılm. Alan 30.864,5 30.899 23.133,51 22.669,65 18.984,5 
Sebze Alanı 1.107,5 1.261,1 1.475,6 1.359,8 1.504 
Örtüaltı Alanı 20,4 22,9 34,79 108,25 120 
Meyve Alanı 3.913,6 3.348,8 4.169,6 4.177,3 4.353 
Sanayi Bitki Alanı 500 440 490 550 580,5 
Yumrulu Bitkiler 477 487 359 539 430 
Baklagiller 339 362,8 382,5 430 476 
Yem Bitkileri 1.524 2.111,4 4.756 6.230 8.700 
TOPLAM 74.408 
 

Hububat ekim alanlarında ise en büyük payı 17.980 ha alanla buğday almaktadır. Bunu ise 14.950 ha alanla 
mısır takip etmektedir. Alt bölgeler bazında karşılaştırma yapıldığında I.alt bölge buğday ekim alanları bakımından en 
fazla paya sahiptir. Bunu II. alt bölge takip etmektedir.  

2005 rakamlarına göre Bartın’da yem bitkileri yetiştiriciliği yapılan alan 8700 ha’dır. Yıllar itibari ile bakıldığında 
2001 yılında yem bitkilerinin toplam tarım alanı içindeki payı %2,05 iken, 2005 yılında bu rakam %11.69 olmuştur. Bu 
da hayvan yetiştiriciliği açısından önemli bir gelişmedir. Yem bitkileri en fazla I.alt bölgede üretilmektedir. Bunu ise 
II.alt bölge izlemektedir. 
 

Bitkisel Üretim 
 

Ürünün Cinsi Ekim (ha) Üretim (ton) 
HUBUBAT 35.341  
Buğday 17.980 43.001 
Arpa 1.251 3.400,2 
Yulaf 1.160 2.634 
Mısır 14.950 40.500 
BAKLAGİLLER 476  
Bakla 105 196,5 
Nohut 10 18 
Fasulye 325 717 
Bezelye 35 57,5 
YEM BİTKİLERİ 8.700  
Yonca 958 14.370 
Korunga 145 1.455 
Fiğ 617 6.170 
Slajlık Mısır 6.980 279.200 
END. ve YUMRULU BİTKİ 1.131,5  
Ayçiçeği 580,5 1.044,5 
Soğan (Kuru) 121 1.050 
Patates  430 8.630 

 

  Bartın’da sebze tarımı yapılan alan %2’dir. Sebze üretimi daha çok öz tüketime yönelik yapılmaktadır. Son 
yıllarda örtüaltı yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ile ticari anlamda yapılan üretim artmaktadır. İl genelinde 1504 ha sebze 
ekim alanında 17316 ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. İl genelinde sebze yetiştiriciliği yoğun olarak I.alt bölgede 
yapılmaktadır. En fazla yetiştiriciliği yapılan sebze türleri lahana, domates, fasulye ve hıyardır. 
  

Bitkisel Üretim 
 

Ürünün Cinsi Ekim (ha) Üretim (ton) Ürünün Cinsi Ekim (ha) Üretim (ton) 
Lahana 245 3554 Bamya 24 14 
Marul 76 684 Kabak 45 635 
Ispanak 59 326 Soğan 59 269 
Pırasa 69,5 657 Karpuz 15 450 
Biber 38 405 Hıyar 92 899 
Bakla 62 318 Patlıcan 60 750 
Fasulye 92 435 Domates 239 7.920 
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Bartın İlinde örtüaltı yetiştiriciliği son yıllarda yadsınamaz bir şekilde gelişmeye başlamıştır. 2005 verilerine 
göre toplam 5224 adet işletme 120 ha’lık alanda üretim yapmaktadır. Örtüaltı yetiştiriciliği daha çok I.ve III. alt 
bölgelerde yoğunluk kazanmıştır.  

   
Örtü altı Yapan Köy Sayısı Örtü altı Tarımı Yapan 

İşletme Sayısı 
Toplam Örtü altı Alanı (da) 

211 5.224 1200 
 
 Türkiye genelinde meyve üretimi yapılan alanlar tarım alanlarının %5’ini oluşturmaktadır. Bartın’da ise meyve 

üretimi yapılan alan %5,85’dir. İl genelindeki meyve alanları dağınık bir yapı arz etmekle birlikte, fındık ve son yıllarda 
gelişmekte olan ceviz bahçeleri haricinde kapama bahçe sayıları oldukça düşük bir düzeydedir. Sert çekirdekli ve sert 
kabuklu meyveler en fazla I.alt bölgede, üzümsü meyveler ise II.alt bölgede üretilmektedir.  
 
Bitkisel Üretim 
 

Cinsi 
Ağaç 
Sayısı 

Üretim 
(ton) 

Verim 
(kg/ağaç) 

Cinsi 
Ağaç 
Sayısı 

Üretim 
(ton) 

Verim 
(kg/ağaç) 

Armut 112.140 3.072 27,4 Vişne 14.750 388 22,2 
Ayva 12.500 389 31,1 Ceviz 49.050 1.298 26,5 
Elma 178.512 5.727 32 Fındık 1.310.800 1.583 1,2 
Kivi  393 7 17,8 Kestane  85.055 2578 30,3 
Erik  89.550 2.444 27,3 Çilek  730 583 798 
Kiraz 39.930 1.159 29 Dut 17.000 455 26,7 
Kızılcık 41.800 1.179 28,2 İncir 7.340 126 17,2 
Şeftali  28.385 737 26 Mandalina 12.000 186 15,5 
 
Bitkisel Üretimde Verimlilik 
 
 Bartın İli tarım arazisi kullanımına ve tarımın yapısına bakıldığında tarımsal üretimin bir sektörün ekonomik 
gerekliliklerini taşımaktan ziyade, kırsal nüfusun kendi tüketimini karşılamaya yönelik olduğu görülmektedir. Bartın 
İlinde yetiştirilen başlıca tarla ürünlerinden bakla, nohut, fasulye, yonca ve fiğin hektar başına kg bazında verimi 
Türkiye verim ortalamasının üstündedir. Diğer ürünlerin ise verimleri Ülke ortalamalarının altında seyretmektedir. Bazı 
ürünler alt bölgeler içinde ekiliş alanı bulamazken fiğ, yonca gibi bazı ürünler ise bünyesinde kayda değer nitelikli tarım 
alanlarını barındıran I.alt bölgede ülke verim ortalamalarının üzerine çıkıldığı görülmektedir. Bu durum İl ekolojik 
şartlarına uyumu olan bitki türlerinin ekiminde görülmektedir. 
 İlde arpa ve yulaf ekimi düşük alanlarda yapılmakta olup, son yıllarda ekim alanları da azalış trendine giren 
mısırın verim değerleri Türkiye ortalamalarının altında bulunmaktadır. Ayçiçeği üretiminde ülke verimi ile Bartın verimi 
arasında büyük farklar görülmemekle birlikte, İlde yalnızca I.alt bölgede üretimi yapılmaktadır. Ayrıca İlde, nitelikli 
işleme imkanı bulunmamaktadır. Bartın’da üretilen yemeklik baklagiller arasında yer alan bakla, bezelye, nohut ve 
fasulyede, bezelye dışında Ülke veriminin altında olan bitki türü yoktur.  
 İlde hayvancılığın gelişmesinde sektörün girdilerinin azalmasına etki edebilecek yem bitkilerinin verim değerleri 
incelendiğinde korunga ve mısırda değerin düşük olduğu görülmektedir. Bu durum İlde Silajlık mısır ekiminde sertifikalı 
tohum kullanımının oldukça düşük olmasının rolü büyüktür. 
 İlde üretilen sebze türlerinde alt bölgeler bazında marul, soğan, patlıcan, fasulye gibi ürünlerde verim farkları 
bulunmaktadır. Yetiştirilen sebze türleri arasında en büyük ekiliş alanına sırasıyla lahana, domates ve fasulye sahiptir. 
İldeki sebze üretimi dış pazarlara satış amacından ziyade öz tüketime yönelik bir üretim yapısı arz etmektedir. Son 
yıllarda gelişme trendinde olan örtüaltı yetiştiriciliğinde, İlde sebze türlerinin veriminde Ülke ortalamalarına yaklaşılmış 
durumdadır. 
 Bartın tarım arazilerinin 4.353 ha’ında meyvecilik yapılmaktadır. En çok ürün elde edilen meyve türleri elma, 
armut, erik ve fındıktır. Meyve plantasyonlarının büyük çoğunlukla dağınık meyveliklerden oluşması nedeniyle İlde 
üretilen meyvelerin bitki bakım ve koruma çalışmaları yeterince yapılmamaktadır. Bu nedenle İlde üretilen meyvelerin 
verim değerleri Ülke verim ortalamalarının altında seyretmekte ayrıca alt bölgeler itibariyle meyve türlerinin 
verimlerinde dalgalanmalar görülmektedir. 
 
Hayvancılık 
 

 Bartın İlinde 2004 yılı sonu itibariyle büyük baş hayvan varlığı 70.798 adettir. Büyükbaş hayvan varlığının 
2.591 adedi mandadır. Küçükbaş hayvan varlığı ise 10.167 adettir. Yine kanatlı hayvan varlığı ise 578.910 adettir. İlde 
kanatlı hayvanlar ise hindi, ördek ve kazlardan oluşmaktadır. 
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 Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın gelişmesinde en büyük kısıt mera alanlarının az olmasıdır. Mera alanları 
toplam alanın %7’sini kapsamaktadır. Oysaki Türkiye ortalamasında mera alanlarının oranı %26’dır.  
 2005 yılı verilerine göre İlde kovan varlığı 21.699 adettir. Zengin bir floraya sahip olan Bartın’da, bitki 
örtüsündeki ormangülünün varlığı nedeniyle üretimi yapılan bal acımsı bir tadda karakter kazanmakta ve İlde yüksek 
bir fiyatla alıcı bulmaktadır. 
 
Bartın’da Hayvan Varlığı 
 

 Büyükbaş Hayvan Varlığı    Tek. 
Tırn. 

Kanatlı Kovan 
Yıl Kült. K.mel Yerli Manda Toplam Koyun Keçi Toplam 

2000 4.036 24.779 35.868 2.586 67.269 5.360 2.236 7.596 4.699 843.450 19.487 
2001 4.850 26.987 32.593 2.731 67.161 6.322 2.180 8.502 4.808 229.160 21.086 
2002 5.150 16.437 46.977 2.498 71.062 8.502 2.828 11.330 5.302 578.910 21.699 
2003 5.770 17.138 46.175 2.553 71.636 9.822 2.925 12.747 4.798 580.225 22.515 
2004 6.545 21.625 40.036 2.591 70.798 7.765 2.402 10.167 3.875 578.910 21.699 

 
Hayvansal Üretimde Verimlilik 
 

 Bartın İli genelinde, sığırda birim başına et ve süt verimlerinin arttığı gözlenmektedir. Bunun nedeni ise sığır 
populasyonundaki genotip değişimi ile birlikte bakım ve besleme şartlarındaki iyileşmelerdir. İl genelinde gerek yerli 
sığır populasyonunun yüksekliği ve gerekse beslenme ve bakım şartlarının yetersiz olması nedeniyle verimler Ülke 
genelinin altındadır. 
 Bartın’ın 2004 yılında toplam et üretimi 889 ton olarak gerçekleşmiştir. Üretimi gerçekleştirilen etin bir kısmı 
İlde bulunan sucuk imalathanelerinde işlenerek piyasaya sürülmektedir. İmalathanelerde üretilen sucuk çevre İllere de 
pazarlanmaktadır. Geri kalan etler ise kasaplar ve marketlerde satışa sunulmaktadır. 
 Bartın’ın süt üretimi aynı yıl içerisinde 124.047 ton olarak gerçekleşmiştir. Süt üretiminin bir kısmı İlde bulunan 
süt ürünleri işletmelerinde işlenerek piyasaya sürülmektedir. Aynı zamanda yumurta üretimi 39.530.000 tondur. 2004 
yılı verilerine göre 270 ton bal ile 10325 kg balmumu üretimi gerçekleşmiştir. 
 
Hayvansal Üretim 
 2002 2003 2004 
Et Üretimi (ton) 1.483 734 889 
Süt Üretimi (ton) 96.249 116.184 124.047 
Yumurta Üretimi (ton) 36.272.640 39.173.040 39.530.000 
Bal Üretimi (ton) 239,349 396,105 270,048 
Balmumu (ton) 15 17,867 10,325 

 

Su Ürünleri Üretimi 
 Bartın’da 2000 yılında üretilen su ürünleri üretiminin içinde deniz balıklarının oranı %58 (180 ton), kültür 
balıklarının üretim oranı ise %36 (113 ton)’dur. Hamsi, palamut, mezgit, kalkan, barbunya, istavrit, kefal , çinakop, 
alabalık, kaya balığı, sazan, siraz ve yayının üretildiği Bartın’da üretim değerlerine bakıldığında, kültür balıkçılığının 
daha değerli olduğu görülmektedir. 
 Batı Karadeniz Bölgesinde pazarlamanın %96,3’ü tüccarlar vasıtasıyla gerçekleştirilirken %1,4’ü öz tüketime, 
0,8’i direk tüketiciye, %2,7’si konserve fabrikalarına pazarlanmaktadır. Bartın’da su ürünleri pazarlama kanalları 
incelendiğinde Batı Karadeniz Bölgesi pazarlama kanalları ile benzerlik gösterdiği görülmektedir. 
 İlde su ürünleri geliştirme projesi kapsamında olan on adet iç su kültür balıkçılığı işletmesi mevcut olup 
bunlardan beş adedi faal durumdadır. 
 1993 yılında Türkiye’deki kıyı alanlarında su ürünleri yetiştiriciliğine uygun yerlerin tespiti amacıyla yapılan 
sörvey çalışmalarında 59 km.lik Bartın sahilinin kış fırtınası ve yüksek dalgalara açık, kıyı erozyonunun olduğu, çok az 
korunmuş alanların bulunduğu, bunların çoğunun ise sığ olduğu açıklanmakta, bununla birlikte su altı kafeslerin 
geliştirilmesiyle uygun yerler bulunabileceği belirtilmektedir.  
 

Kooperatifler 
 Bartın’da 38 adet tarımsal kalkınma kooperatifine 4997 üye kayıtlıdır. Genel kooperatif ilkelerine sahip olup, 
kuruluş amaçları doğrultusunda belli ürünler bazında kalite ve istikrarı sağlayacak ürünleri üretimden pazarlanmasına 
kadar ortaklarına destek olmak amacı ile kurulmuştur. İlde tarımsal örgütlenme düzeyi, sayısal olarak yüksek ancak 
etkinlikleri itibariyle yetersizdir. İlde kurulu bulunan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinden sadece 2 tanesi tarım 
konusunda faaliyet göstermekte, diğerleri ise ormancılık ve tüketim konularında faaliyet göstermektedirler. 
 Sulama Kooperatifi ile yer altı ve yerüstü suların çiftçiler tarafından kullanımı amaçlanmış olup, 1 adet sulama 
kooperatifi bulunmaktadır. 
 Su ürünleri yetiştiriciliği ve pazarlama amacı ile Bartın’da 3 adet kooperatif kurulmuş olup, ortak sayısı 167 
kişidir. 
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Bartın İli Kooperatifleri 

Kooperatif Adı Sayısı Ortak Sayısı 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 38 4997 
Sulama Kooperatifi 1 80 
Su Ürünleri Kooperatifi 3 167 

GENEL TOPLAM 42 5244 
 
Tarımsal Sanayi Kuruluşları 
 İlimizdeki sanayi kuruluşları çizelgede verilmiştir. Ayrıca sözleşmeli olarak çalışan 16 adet broiler tavuk 
işletmesi ile 1 adet yumurtacı tavuk işletmesi mevcut olup, 428.000 adet/devre kapasitedirler. 
 

Bartın İli Tarımsal Sanayi Kuruluşları  
Tesis Adı Üretim (ton/yıl) 

Türkili Konserve Fabrikası 7.750 
Yeşilova Süt Mamülleri 202 
Üçel Süt Mamülleri 186 
Öz-Süt Süt Mamülleri 158 
S.S.Ellibaş Koop.Süt İşletmesi 183 
Yeşilova Doğal Süt İşletmesi 366 
Şanver Helva ve Lokum Fabrikası 114 
Damla Sucuk İmalathanesi 35 
Avara Sucuk İmalathanesi 81 
Atalay Sucuk İmalathanesi 75 
Saft Hazır Yemek Fabrikası 150 
Ulus Köylere Hizmet Götürme Bir. Kestane İşletmesi Kapanmıştır. 
 
 3.2. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 
 

Tarihçesi 
 Tarım Bakanlığının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 183  ve 212 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ve 3161 
Sayılı Yasa gereğince; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının İlçe düzeyinde hizmet götüren  taşra kuruluşu iken , 1991  
yılında Bartın’ın İl olması ile birlikte, aynı yıl Tarım İl Müdürlüğü kurulmuştur. 
 

Görevleri : 
-İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve İlin Tarımsal Üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, 
- Her türlü İl yayım programlarını hazırlamak  (Bitki, Hayvan, Su Ürünleri Üretimini, Girdi Kullanımları, 

değerlendirilmesi v.b.) faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, gösteri vb. yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak, 
-Çözüm getirilmesi istenen çiftçi problemlerini Araştırma Merkezleri ve Bakanlık  Araştırma Planlama ve 

Koordinasyon Kurulu Başkanlığına intikal ettirmek, 
-Araştırma Kuruluşları ile doğrudan Merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla ve Merkezlerce işbirliği halinde 

uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, 
-Köy Hizmetleri ve D.S.İ. Genel Müdürlükleri ile halk tarafından sulamaya açılan alanlarda  tarım tekniklerini 

çiftçilere öğretmek ve yaymak, 
-İlin tohum, fidan, fide, gübre, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu 

ve yumurtası, ipek böceği, ana arı, kovan, sperma ve zirai kredi gibi ihtiyaçlarını Köy Grup Teknisyenleri ve İlçelerden 
gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C.Ziraat Bankası, tarımsal amaçlı kooperatifler, 
döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, 

-Tarım ürünlerinin işlenip değerlendirilmesine, pazarlanmasına ve bunun için gerekli tesislerin kurulmasına 
yardımcı olacak çalışmalar yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri  yönlendirmek, 

-İlin tarım ürünleri ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, ilgili her türlü istatistik bilgilerin 
zamanında toparlanmasını sağlamak, 

-İldeki hayvanların salgın ve parazit hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında 
yayılmasını önlemek amacıyla İl çapında plan, program ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denetlemek, 

-İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili Araştırma Müdürlüklerine ve 
Bakanlığa intikal ettirmek,  

-Sun’i Tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soykütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için İl bazında 
gerekli çalışmalar yapmak, 

-Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. merkezleri yönetmek; Özel Sektörce kurulacak bu 
çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 
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-Özel Sektörce kurulacak Sun’i Tohumlama İstasyonları ve Damızlık Yetiştirme İşletmelerine Bakanlıkça 
belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 

-İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri 
yapmak, yeni yapılacak esaslara göre izin vermek ve denetlemek, 

-Projeye dayalı olarak kurulacak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların  gerekli proje ve 
çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, 

-İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve 
kombinaları sağlık yönünden denetlemek, İl’deki damızlık boğa, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun 
olmayanları denetlemek, 

-İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otların tespitini                    yapmak ve koruma 
programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak, 

-İl dahilinde faaliyette bulunan ilaç bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve 
yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüd ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari 
teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu 
denetlemek, 

-Su Ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim 
alanlarının kiralanmasını ve işletilmesini, verimlerinin arttırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek 
ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, 

-Tarım arazisinde ekili, dikili ve mer’a gibi bitki alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi 
mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel kanunlara göre yardım yapılmasını sağlamak içil 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak,  

-Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, 
yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerin pazarlamasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, 

-Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek ve bu amaçla etüd                             ve projeler 
hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, 

-Örnek çiftçi yetiştirmek amacıyla çiftçi çocukları ve gençler için eğitim programları ve projeler uygulamak, 
-Özel kanunlarla verilen görevlerle Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, 

 

Teşkilat Yapısı 
- Tarım İl Müdürlüğü ;  
- İl Merkezinde İl Müdürlüğü, 
- İlçelerde İlçe Müdürlükleri  (3  Adet) 
- Köylerde Köy Grup Tarım Merkezleri (3 Adet)  
olarak teşkilatlanmış  ve hizmet götürmektedir.  

Aynı zamanda 1000 köye 1000 tarımcı projesi kapsamında İl bazında 3 adet Merkez (Ellibaş, Arıt beldesi, 
Kayadibikavlak), 1 adet Kurucaşile (Paşalılar) ve 1 adet de Ulus’ta (Abdipaşa) olmak üzere 5 adet tarım danışmanı 
bulunmaktadır. 
 
Yıllar İtibari İle Araç Durumu 

Yıllar  Merkez Amasra Kurucaşile Ulus TOPLAM 
2003 16 1 1 1 19 
2004 16 1 1 2 20 
2005 12 1 1 2 16 

 
Personel Sayısı ve Nitelikleri  

Pozisyonu Adedi 
Yönetici 7 
Mühendis 24 
Veteriner 10 
Tekniker 3 
Teknisyen 38 
Memur 16 
İşçi 43 
TOPLAM 141 
 
Yıllara Göre İlçeler İtibari İle Personel Durumu 

Yıllar Merkez Amasra Kurucaşile Ulus TOPLAM 
2003 121 8 7 12 148 
2004 118 7 7 12 144 
2005 116 7 8 10 141 
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Gerçekleştirilmiş Önemli Faaliyetler ve Projeler 
 Tarım Bakanlığı tarafından finanse edilen “üretimi geliştirme projeleri” için 2005 yılında da, tarımsal üretimi 
geliştirme hizmetleri, koruma-kontrol hizmetleri, tarımsal yayım hizmetlerinin geliştirilmesi projesi adı altında 3 ana, 10 
ara ve 14 alt proje ile faaliyetler yürütülmektedir.  
 Her ay tarım danışmanları ile birlikte bilgi alışverişi toplantıları yapılarak köy ve beldelerin tarımsal gelişimleri 
değerlendirilmektedir. Ayrıca ilgili köy ve beldelerde önemlilik arz eden konularda tarım danışmanlarının 
koordinasyonlarıyla kurum uzmanlarının katıldığı çiftçi toplantıları düzenlenmektedir.  
 
Yatırım Bütçe Uygulamaları 

Yıllar 
Yatırım Programı 

(YTL) 
Yatırım Harcamaları 

(YTL) 
Harcama %’si 

2003 177.230 145.788 82,3 
2004 149.660 101.168,77 67,6 
2005 157.200 132.021,3 84 

 
2002-2005 Yıllarına Ait Özel İdare Kaynaklı Projeler 

İl Özel İdare Müdürlüğü Finansmanlı 
Projeler 

Miktarı Harcama (YTL) 

Yem Bitkileri Tohumluk Dağıtımı 60 ton 119.440 
Mahsul Fiyatına Tohumluk Temini 125 ton 24.000 
Koyunculuğu Geliştirme Projesi 200 koyun-20 koç 52.400 
Seracılığı Geliştirme Projesi 10 adet (240 m2) 30.423 
Meyve Bahçesi Tesisi Projesi 5.000 adet 10.300 
Ekim Makinası Alımı 5 adet 12.725 
Tarım Master Planı Basımı 300 adet 2.075 
Kontrol Teknesine Telsiz Alımı 1 adet 1.469.393 
Çapa Makinası Alımı 2 adet 4.130 
Slaj Makinası Alımı 4 adet 9.582 
 
İl Özel İdare Kaynaklı Projeler 

Yıllar Uygulanan Proje Sayısı Yılı Harcaması 
(YTL) 

2001 3 110.162 
2002 6 72.276 
2003 6 137.056 
2004 5 54.799 
2005 6 87.611 

 
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı kaynaklı tarımsal projeler çizelgede verilmiştir. 

2002-2005 Yıllarına Ait Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Finansmanı İle Gerçekleştirilen Projeler 

Proje Konusu 
Proje Uygulama 

Yeri 
Miktar Dağıtılan Miktar (adet) 

Proje 
Değeri 
(YTL) 

Koyunculuğu Gel.Prj. Merkez 7 aile 66 koyun-7 koç 21.900 
Koyunculuğu Gel.Prj. Ulus 7 aile 70 koyun-7 koç 19.810 
Meyve Bahçesi Tesisi Amasra 10 aile 1.450 adet elma fidanı 17.075 
Seracılık Prj. (120 m2) Amasra 16 aile 16 adet 13.360 
Manda Projesi Amasra 14 aile 14 adet 18.900 
 
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kaynaklı Tarımsal Projeler 

Yıllar Uygulanan Proje Sayısı Yıllık Harcaması (YTL) 
2001 7 79.234 
2002 11 173.786 
2003 3 38.245 
2004 2 31.762 
2005 4 56.841 
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Eğitim ve Yayım Çalışmaları 
Eğitim Çalışmaları 2001 2002 2003 2004 2005 

Demonstrasyonlar (da) 51,9 92,07 186,7 338 378 
Çiftçi Toplantıları (kişi) 10.247 9.626 4.610 5.662 7.455 
Çiftçi Kursları 27 29 9 18 8 
Sergi ve Teşvikler (çiftçi) 5.050 5.150 4.252 485 162 
Tarla Günleri 12 20 8 13 10 
Çiftçi Mektupları 9.560 5.625 4.539 2.722 3.176 
Kitap, Broşür ve Afiş 940 - - - 3.250 
Dergi ve Gazete 8.200 8.100 4.400 19.500 4.000 
TV, Radyo ve Film 48 22 25 68 24 
 
2003-2005 Yılları Çiftçi Desteklemeleri 

Destekleme Adı 
Destekleme Miktarı 

(YTL) 
Destekleme Adı 

Destekleme Miktarı 
(YTL) 

D.G.D. Ödemeleri 
3.633.301 

2005 yılı belli değildir. 
Mazot Dest. 819.218 

Fındık Telefi Ödemesi 55.580 Süt Teşviki 314.240,14 

Et Desteklemesi 279.089 
Özel Vet.Hek.Sun’i Toh. 

Teşviki 
557.000 

Suni Tohumlama Teşviki 42.024 Yem Bit. Dest. 1.303.929,53 
Dam. Gebe Düve Teşviki 5.100 Buzağı Dest. 33.990 
Ana Arı Dest. 1.005 Suni Toh. Ek.Dest. 1.988 
 
Suni Tohumlama Çalışmaları 

Yıllar Gerçekleşen (baş) 
2001 1.840 
2002 1.631 

2003 
Devlet Eliyle : 977 
Özel Veteriner: 938 
Toplam : 1.915 

2004 
Devlet Eliyle : 945 

Özel Veteriner : 2.501 
Toplam : 3.446 

2005 
Devlet Eliyle : 178 

Özel Veteriner : 15.616 
Toplam : 15.794 

 
Mera Yasası Çalışmaları 

Toplam 
Köy Sayısı 

Çalışma 
Yapılan 

Köy Sayısı 

Kalan Köy 
Sayısı 

Mera Olan 
Köy Sayısı 

Mera 
Olmayan 
Köy Sayısı 

Tespit Edilen Mera 
Alanının 

Parsel Sayısı Alan (ha) 
275 259 16 104 155 656 1319,2 

Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri 

İlçe Adı Köy Adı 
Uygulanacak 
Alan (da) 

Proje Tutarı 
(YTL) -5yıl- 

Proje Başlangıç 
Yılı 

Merkez Akçalı 237 106.408 2004 
“ Çiftlik 145 74.295 2004 
“ Kaşbaşı 43 28.525 2004 
“ Küçükkızılkum 75 52.750 2004 
“ Muratbey 203 87.158 2004 

TOPLAM 703 349.136  
 
 3.3. FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

İlimizde kırsal kesimde yaşayan ve tarımsal etkinliklerde bulunan aileleri genel olarak; 
• Coğrafi özellikler, 
• Tarım arazilerinin küçük ve parçalı olması, 
• Maden işçiliğine bağımlılık, 
• Bir çok ailede aylık sabit gelir olması,  



  

33 

Göç olgusu (köylerdeki genç nüfusun azalması) gibi kısıtlayıcı unsurlar etkilemektedir 
Bartın İlinde tarımda başlıca problemler ; 
Bitkisel Üretimdeki Problemler 

• Yeterli toprak işleme tekniklerinin kullanılmaması 
• Sertifikalı tohumluk kullanımının düşük olması 
• Tarım alet ve makinalarının kullanımının yetersizliği 
• Bitki koruma ve besleme prensiplerine uyulmaması 
• Amacına uygun arazi kullanılmaması, arazilerin parçalı ve küçük olması 
• Tarıma elverişli olup ta kullanılmayan arazilerin çokluğu 
• Kredi faizlerinin yüksekliği 
• Yetersiz girdi kullanımı 
• Sulama yetersizliği ve drenaj problemleri 
• Pazar için yapılan üretimin az olması 
• Düşük verim 

 
Hayvansal Üretimdeki Problemler 

• Kültür ırkı ve melezlerin toplam havyan ağırlığı içerisindeki payı düşüktür. 
• Hayvancılık işletmeleri, küçük ve dağınık durumda olup, verimli çalışamamaktadırlar. 
• Pazar içi üretim yapan rasyonel hayvancılık işletmelerinin az olması 
• Uygun olmayan barınaklarda hayvan yetiştirilmesi ve uygun hayvan barınaklarının sayısının azlığı 
• Tarımsal sermaye yetersizliği 
• Yem temininde güçlükler yaşanması, yem fiyatlarının yüksekliği 
• Yem bitkileri ekiminin yetersiz olması 
• İlin mera varlığının kısıtlı olması, bu alanların parçalı ve dağınık olması ve uygun otlatma tekniklerinin 

uygulanmaması 
• Çiftçilerin suni tohumlama konusundaki bilgilerinin eksik olması 
• Yetiştiricilik konusunda çiftçilerin uzmanlaşma eğilimlerinin az olması 
• Kaliteli damızlık hayvan sayısının yetersiz olması 
• Karkas ağırlığının ve süt veriminin düşük olması 

Yayım Hizmetlerindeki Problemler 
• Kadınlara yönelik yayım hizmetlerinin yetersizliği 
• Tarımsal yayım çalışmalarında pazarlama konularının ihmal edilmesi 
• Çiftçilerin tarım alet ve makinalarının kullanımı ve tarım teknolojileri konusunda yetersiz olması 

 
Diğer Sorunlar 
 İl bazında toprak tahlil laboratuarlarının kurularak, çiftçilerin hangi üründe ne kadar gübre kullanacağının tespit 
edilerek, hem ürün veriminde artış hemde gübre tasarrufunun sağlanması.  
 
Fırsatlar ; 

• Orman tali ürünlerinin (defne, çam fıstığı vb.) değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması 
• Doğal ve organik ürün yetiştirme 
• Hayvancılık için ekolojinin uygun olması 
• Tarıma elverişli olup da kullanılmayan alanlarda suni çayır mera oluşturulabilir. 
• Et ve süt işleme tesislerinin varlığı 
• Ülkesel pazarlara yakın olması 
• Mevcut tarımsal örgütlerin rehabilite edilebilir olması 
• El sanatları 
• Yeşil, deniz ve kültür turizmi 
• Yayla turizmi 

Tehditler ; 
• Kırsal kesim nüfusunda yaşlanma  
• Hayvancılığın cazibesini kaybetmesi 
• Üretimde mevsimsel farklılığın oluşması 
• Az ve parçalı olan meraların aşırı otlatma ile elden çıkması 
• Turizm ve yerleşimdeki plansız gelişmenin doğal kaynaklara zarar vermesi 
• Kirliliğin artması 
• Ürünün alım garantisinin olmaması 
• Arazilerin terk edilmesi 
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 3.4. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 
  
 Amaçlar ; 

Bartın’da tarımda kalkınma sürecine girmesi için bölgenin ekonomik gerçekliğinden hareketle belirlenen 
amaçları 4 ana grupta toplamak mümkündür; 
 a) Tarımsal Üretimin ve Verimliliğin Artırılması  
 b) Tarımsal Gelirin Arttırılması. 
 c) Gıda Güvenliğinin Sağlanması. 
 d) Sürdürülebilir Tarım 
 Bu amaçlar, İlin kendine has özelliklerinden kaynaklanan mevcut problemlerin ve potansiyellerin ortaya 
konulması sonucu belirlenmiştir. Belirlenen bu amaçlar aslında, Türkiye’de uygulanan ve Sekizinci 5 Yıllık Kalkınma 
Planı içerisinde de ifade edilen tarım politikalarının hedefleri içerisinde yer almaktadır. 

 
Hedefler ; 
1. Tarımsal Üretimin ve Verimliliğin Artırılması 
 
a) Yerli Irktan Kültür Irkına Geçişin Sağlanması 

 1995 yılında 2146 baş olan Kültür Irkı hayvan sayısı, 2005 yılında 7.500 başa ulaşmıştır. 2010 yılı sonuna kadar 
hedef 20.000 baştır. 
  
 b) Yem, Bakım ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi 
 Yapılan eğitim ve yayım çalışmaları ile özellikle ev altı ahırların yerini daha modern ve bağımsız ahırlar almış, 
üreticilerimiz ahırlarını projeli yapmaya başlamışlardır. Gerek Bakanlığın desteklemeleri gerekse diğer dış finansman 
kaynakları ile yapılan projelerle çiftçimize yarı bedelli yem bitkileri tohumlukları dağıtmak ayrıca destek vererek 
üreticinin en büyük sıkıntısı olan kaba yem açığı en aza indirilmiştir. 
  
 c) Etkin Pazarlama ve Örgütlenme Sisteminin Kurulması 
 Bartın İlinde ilk kez yaş sebze ve meyve kooperatifi ile Arıcılar Birliğinin kurulması sağlanmıştır. Sözleşmeli 
çiftçilik ile Meyve Birliği’nin kurulması sağlanmıştır. 
 
 2. Tarımsal Gelirin Artırılması 
 a) Arz Açığı Olan Ürünlerin Üretiminin Artırılması 
 b) İyi Tarım Uygulamaları 
 c) Organik Tarım Uygulamaları 
 d) Kaliteli ve Rasyonel Girdi Kullanımı  
 e) Doğal Olarak Yetişen Ürünlerin Değerlendirilmesi 
 f) Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesi 
 g) Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesi 
 h) Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile Etkin Bir Üretim Pazarlama Yönetim Sistemi Kurmak 
 
 3. Gıda Güvenliğinin Sağlanması 
 a) Kaliteli ve Standartlara Uygun Ürün Üretimi 
 b) Kontrol ve Denetim Hizmetlerinin Güçlendirilmesi 
 c) Ürün, Üretim ve Satış Yerlerinin Norm ve Standartlarının İyileştirilmesi 
 
 4. Sürdürülebilir Tarım 
 a) Erozyonla Mücadele 
 b) Doğal Kaynakların Bilinçli Kullanımı 
 c) Ekolojik Tarım    
 d) Arazilerin Kullanım Kabiliyet ve Sınıfları Dikkate Alınarak Kullanımı 
 5. Yöreye Uygun Sertifikalı Tohumluk Kullanımı 
 İl genelinde özellikle silajlık mısır tohumu ve yonca tohumu Bartın İl Özel İdaresi bütçesinden yapılan 
tohumculuk projeleri ile destekleyerek kullanılan tohumlukların yaklaşık %85’ini sertifikalı tohum haline getirmiştir. 
 6. Tarıma Elverişli Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi 
 a) Tarım Bakanlığının destekleme politikaları kapsamında uygulanan D.G.D., yem bitkileri desteklemeleri, 
sertifikalı tohumluk desteklemeleri ile dış finansman kaynakları olan İl Özel İdare ve S.Y.D.V. finansmanları ile dağıtılan 
tohumluk, ceviz, kivi, kiraz ve elma fidanları ile özellikle atıl durumda olan tarım arazilerini değerlendirme hedefi ile son 
3 yılda 28.585 dekar arazi değerlendirilmiştir.  
 b) Arazilerin parçalanmasının engellenmesi ve İl geneli kadastronun tamamen bitirilmesi ile sağlanması tarımın 
gelişmesine şüphesiz faydalı olacaktır. 
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 3.5. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 

 
STRATEJİK AMAÇ 1: Ulusal Tarım Politikaları doğrultusunda insan sağlığını ön planda tutan, dengeli, 

çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve rekabet gücü olan ve ihracatı ön planda 
tutan bir tarımsal kalkınma gerçekleştirilmesi amacıyla kırsal alt yapıyı 
katılımcı bir yaklaşımla geliştirmektir.  

 

HEDEF 1.1: Çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi sağlanarak, kırsal alanda yeni ileri tarım teknik ve teknolojilerinin 
kullanımını yaygınlaştırıcı tedbirleri alarak, kırsal kesimin gelir seviyesi artırılacaktır.  

 
Faaliyet 1.1.1: İlgili kurum ve kuruluşların yanı sıra, temelde çiftçilerin mahallinde bilinçlendirilmesi amacını 
taşıyan ve 2004 yılında başlatılan Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinin kapsam ve içeriğinin 
genişletilerek, daha geniş bir kitleye hitap etmesi sağlanacaktır. Mevcut 5 adet tarım danışmanı sayısının her yıl 
birer arttırılarak 10 adete çıkarılması.  
           

Strateji: Mutlak tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarına izin verilmeyecektir. 
 

HEDEF 1.2: Arazi kullanım planlarının yapılması sağlanacaktır. 

Faaliyet 1.2.1: Arazi kullanım planları hazırlanırken Ülkesel ve Bölgesel Planlamalara temel oluşturan ve fiziki 
planlamalara veri teşkil eden; su potansiyeli, toprak verileri ve haritaları esas alınacaktır. Planlama süresince 
bitirilecektir. 

 
Strateji: Bu çalışmalarda ihtiyaca uygun ölçekte ve/veya manuel standart topoğrafik haritalar, standart kadastral 
haritalar, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından yararlanılacaktır.  

 
STRATEJİK AMA 2: Kent–kır ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki hizmet farklılıklarını azaltan, çağdaş 

yaşamın gerekleriyle uyumlu, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla 
fiziki ve sosyal alt yapı çalışmaları yürütülecektir.  

 

HEDEF 2.1: Tarımda makinalaşmanın sağlanması için ortak makina parkının (OMAK) oluşturulması. 

 
Faaliyet 2.1.1: İlimizde faaliyet gösteren tarımsal amaçlı kooperatifler kanalıyla bölge çiftçilerine tarımsal alet 
ve makina desteği verilecektir.   
 

HEDEF 2.2: Meyve üretiminde, hastalık ve zararlılarla zamanında ve daha etkili mücadele edebilmek amacıyla gerekli 
alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 2.2.1:  Meyve üretiminde hastalık ve zararlılarla etkili mücadele için, 5 yıllık süreçte, tahmin ve erken 
uyarı sisteminin kurulması sağlanacaktır.  

 
STRATEJİK AMAÇ  3: Bitkisel üretimi,  insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 

indirecek biçimde verim ve kalite artışını sağlayıcı tedbirler alarak 
yaygınlaştırmak ve çeşitlendirmektir. 

 

HEDEF 3.1: Tarım işletmelerinde optimum büyüklükte işletmeler oluşturulması teşvik edilecek ve her ilçenin arazi 
yapısı dikkate alınarak ürün planlaması çalışmalarında bulunulacaktır. 

 
 Faaliyet 3.1.1: 2010 yılına kadar oluşturulacak olan veri tabanına göre İl genelinde ayrıntılı bir ürün 
planlaması yapılacaktır.  
 

HEDEF 3.2: Bitkisel üretimde birim alandan daha fazla ürün elde edilebilmesi için seracılık teşvik edilecek ve damlama 
sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
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Faaliyet 3.2.1: Her yıl 20 adet damlama sulama sistemli plastik sera kurulacaktır.  
 
Faaliyet 3.2.2: Organize sera alanlarının oluşturulması plan dönemi içerisinde tamamlanacaktır.  
 

HEDEF 3.3: Tarımsal üretimde kullanılan girdilerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini denetim 
hizmetleri ile azaltmak, bu kapsamda alınacak önlemlere ilave olarak gübre, ilaç ve sulama gibi girdilerde doğal 
kaynaklar ve çevre ile uyumlu teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve bitkisel üretimde sertifikalı 
tohumluk ve fidan kullanımı yaygınlaştırılacaktır.   

 
Faaliyet 3.3.1: Bitkisel ve hayvansal üretime girdi sağlamaya yönelik faaliyette bulunan işletmelerin (gübre-
ilaç-yem bayi ve fabrikaları, sertifikalı tohum- fide-Fidan üreticiler vb.) her yıl mutat denetimleri yapılacaktır.   
 
Faaliyet 3.3.2: Sertifikalı tohum ekilişinin yaygınlaştırılması amacıyla ekim sezonunda üreticilerce ihtiyaç 
duyulan asgari 100 ton sertifikalı tohum temin edilerek üreticilere dağıtılacaktır.  
 
Faaliyet 3.3.3: Kontrollü ve sertifikalı üretim şekli olan iyi tarım uygulamalarına 2006 yılında başlanacaktır.  
 
Faaliyet 3.3.4: Bitkisel Üretimde hastalık ve zararlılarla entegre mücadele uygulamalarında toplam 105 da 
alanda entegre mücadele uygulamaları yapılacaktır. 
 
Faaliyet 3.3.5: Yönetimli çiftçi mücadelesinde (tarım uzmanlarının kontrolü); 34.050 ağaç ve 19.250 da 
alanda mücadele yapılacaktır. 
 

HEDEF 3.4: Ekolojik şartları uygun olan bölgelerde organik tarım üretimi başlanacaktır.   

 
Faaliyet 3.4.1: Plan dönemi sonuna kadar organik tarım üretim alanları 10 hektar alanda organik üretim 
yapılacaktır. 
 

Strateji: Organik tarım üretiminde bulunan çiftçilere ayni ve nakdi destek sağlanarak, yaygınlaştırıcı ve özendirici 
tedbirler alınacaktır. 

 

HEDEF 3.5: Bitkisel üretimde yöresel potansiyeli bulunan ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir.  

 
Faaliyet 3.5.1: Yağlık ve çerezlik ayçiçeği, dane ve silajlık mısır, çilek gibi, yöresel potansiyeli bulunan 
ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir.  
 

HEDEF 3.6: Gıda üretim ve tüketim yerlerinde gıda güvenliği ve güvenirliliğinin temini için  gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

 
Faaliyet 3.6.1: Gıdaların üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerinde gerekli olan denetim hizmetlerine 
ağırlık verilecektir.   
 
Faaliyet 3.6.2: Yeterli donanımına sahip mobil araç temini sağlanacaktır. 
 

HEDEF 3.7: Üretimi yöresel önem arz eden bitkisel ürünlerin tescilinin yapılması sağlanarak gen kaynakları 
korunacaktır. 

 
Faaliyet 3.7.1: Bartın iline adapte olmuş muşmula bitkisinin tescil işlemleri plan sonuna kadar 
tamamlanacaktır. 
  
Faaliyet 3.7.2: Yöresel önemi olan ve sadece o yöreye adapte olmuş ürünlerin tesciline yönelik çalışmalara 
2006 yılında başlanılacaktır.  
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Strateji: Bitkisel üretimde gen kaynaklarının korunması ve tescili ile ilgili yönetmelik kapsamında Araştırma Enstitüleri 
ve diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışılacaktır.  

 

HEDEF 3.8: Tarımsal üretimde kullanılan önemli girdilerden kimyevi gübrelerin insan ve çevre sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak ve bitkisel üretimde bilinçli girdi kullanımını sağlanacak ve verimlilik arttırılacaktır. 

 
Faaliyet 3.8.1: Bilinçli gübre kullanımının sağlanması için toprak ve yaprak analiz laboratuarları kurulacaktır.  
 

STRATEJİK AMAÇ  4: Hayvancılığı ve hayvansal ürünler üretimi geliştirerek, yetiştiricinin gelir seviyesini 
yükseltmektir. 

 

HEDEF 4.1: Hayvancılığın geliştirilmesi için, mevcut hayvan varlığının genetik yönden üstün verimli hayvanların 
spermleri ile tohumlanması çalışmaları sonucunda kültür melezi sığır sayısı her yıl % 10 artırılarak, yerli ırkların ıslahı 
tamamlanacaktır.  

 
Faaliyet 4.1.1: Hayvancılığın geliştirilmesi projesi kapsamında, hayvan varlığının genetik yönden üstün ve 
verimli hayvanların spermleri ile tohumlanarak, suni tohumlama uygulaması artırılacak,  soy kütüğü ve ön soy 
kütüğü kayıtlarının tutulması sağlanacaktır. 
 

HEDEF 4.2: Hayvansal üretimde gerekli olan tüm hijyenik tedbirler alınarak hastalık ve zararlılarıyla mücadele 
edilerek, sağlıklı üretimin artması gerçekleştirilecektir. 

 
Faaliyet 4.2.1: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlarda; şap, antrax, 
kedi, köpekler gibi evcil hayvanlarda; kuduz, vb. aşıların yapılması, ruam ve tüberküloz gibi hastalıklarda test 
uygulamaları ile kanatlılarda hastalık taraması her yıl yapılacaktır.  
 
Faaliyet 4.2.2: Hayvan hastalık ve zararlarının bulaşma ve yayılmasının en önemli faktörü olan kontrolsüz ve 
kaçak hayvan hareketlerinin minimize edilmesi ve daha etkili denetiminin sağlanması, canlı hayvan ve 
hayvansal ürün taşıyan vasıtaların usulüne uygun dezenfeksiyonlarının yapılması amacıyla sabit seyyar 
dezenfeksiyon ünitelerinin oluşturulması, bu amaçla her yıl bir ilçede sabit ve seyyar dezenfeksiyon ünitelerin 
oluşturulması, ruhsatlı faaliyet gösteren hayvan pazarlarında giriş noktasında otomatik pülverize dezenfeksiyon 
ünitelerinin oluşturulması. 
 
Faaliyet 4.2.3: Kuduz hastalığının yayılma ve bulaşmasının engellenmesine yönelik olarak sahipsiz ve başıboş 
et yiyenlerinin üreme kontrollerinin gerçekleştirilmesi, bu amaçla merkez ilçede gerektiğinde tüm ile hizmet 
verecek kısırlaştırma ünitesinin tesis edilmesi, yeterli sayıda sağlık personelinin istihdamının temini. 
 
Faaliyet 4.2.4: Salgın hastalık teşhirlerinin usulüne uygun ve ivedilikle gerçekleştirebilmesi bakımından yeterli 
miktarda koruyucu elbise, numune ve nakil kaplarının temin edilmesi. 
 
Faaliyet 4.2.5: Her nevi koruyucu aşı, serum ve biyolojik maddelerinin daha sağlıklı saklamasının temini 
açısından merkez ilçede yeterli kapasiteli modüler bir soğuk hava deposunun tesis edilmesi. 
 
Faaliyet 4.2.6: Hastalık şüpheli veya bulaşık materyalin her ilçede yeterli kapasiteli sterilizatör temini, imhası 
gereken biyolojik artık ve artıkların yakılarak imhasını sağlayacak merkez ilçede 1 adet yakma ünitesinin 
oluşturulması. 
 
Faaliyet 4.2.7: Sadece hastalık ihbarlarında kullanılmak üzere özel donanımlı, içerisinde yeterli miktarda 
dezenfektan, dezenfeksiyon araçları, numune ve nakil kapları ile koruyucu elbiseleri barındıran bir ihbar 
değerlendirme aracının ve donanımlarının temin edilmesi. 
 
Faaliyet 4.2.8: Açıkta yetiştirilen tavukçuluğunun disipline edilmesi maksadıyla öncelikle büyük köylerde 
örnek olması açısından her yıl 1 adet ortaklar mülkiyetinde köy  tüketimine yönelik kümeslerin teşkil edilmesi. 
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HEDEF 4.3: Kaliteli kaba yem açığının giderilebilmesi için, yem bitkileri ekim alanları 2006 yılından itibaren 5 yıllık 
dönemde 8.700 ha. alandan 15.000 ha. alana çıkarılacak, yem bitkileri üretiminin artırılması ve geliştirilmesi ile mera 
ıslah çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

 
Faaliyet 4.3.1: Çayır Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında mera, yaylak, kışlak ve otlak 
alanlarından azami istifadenin sağlanması için yılda birim alandan elde edilen ortalama 75 kg/da. olan ot 
verimi, yapılacak mera ıslah çalışmaları ile 2010 yılına kadar 150 kg/dekara çıkarılacaktır.  
 

HEDEF 4.4: İl genelinde küçük kapasiteli işletmeler bazında yapılan kültür hayvancılığı alanında uygun teknikle 
çalışan, kontrollü üretim yapan, hastalıktan ari ve optimum büyüklükte hayvancılık işletmelerinin oluşturulması teşvik 
edilecektir. 

 
Faaliyet 4.4.1: Optimum  büyüklüğe sahip süt ve besi sığırcılığı işletmelerinin kurulmasına 2006 yılında 
başlanacaktır.  
 
Faaliyet 4.4.2: Üretilen çiğ sütlerdeki toplam canlı bakteri sayısı ve somatik hücre sayısını çiğ süt tebliğinde 
belirlenen limitlere indirilmesi sağlanacaktır.  
 

Strateji: İl genelinde gerekli eğitim çalışmaları yapılmalı ve uzak yerleşim birimlerinde çiğ süt toplama merkezleri 
kurulmalıdır. 

 

HEDEF 4.5: Sürdürülebilir kullanım ilkesi çerçevesinde su kaynakları korunarak, su ürünleri üretimi 2010 yılına kadar 
% 20 artırılacaktır. 

 
Faaliyet 4.5.1: Doğal ortamın korunmasını sağlayıcı tedbirleri alarak ekonomik değeri yüksek mevcut balık 
türleri ile yöreye uygun yeni türlerin yetiştirilmesi teşvik edilecektir.  
 

HEDEF 4.6: Sağlıklı arı ve arı ürünleri üretilmesi için arıcılık yapan üreticilerin üretimle ilgili faaliyetleri desteklenerek 
arıcılığın geliştirilmesi sağlanacaktır.   

 
Faaliyet 4.6.1: Arıcılık yaptığı tespit edilen köylerde bal verimini artırmak için bitki florası, ekolojik yapı, 

mevcut arı yoğunluğu dikkate alınarak, İl içerisinde gezginci arıcılık teşvik edilecektir.  
 

STRATEJİK AMAÇ 5: Kırsal  kesimin ekonomik yönden  güçlendirilmesi için tarımsal amaçlı kooperatifler 
ve şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri kurulmasını 
özendirmek ve kooperatifleri teknik ve mali yönden desteklemektir. 

 

HEDEF 5.1: Kooperatiflere mali destek sağlayarak bitkisel ve hayvansal üretime ve pazarlamaya yönelik makro ve 
mikro ölçekli projeler uygulayarak ortaklarının gelir seviyelerini artırıcı destek sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 5.1.1: İl genelinde her yıl   “Ortaklar Mülkiyetinde” 2 adet proje ile ihtiyaç duyulan tarımsal sanayi 
tesisleri kurdurulacak, kooperatiflerde sözleşmeli üretim yaptırılacaktır.  
 

HEDEF 5.2: Tarımsal Teşkilatlanma kapsamında mevcut çiftçi organizasyonlarının sayısı (tarımsal amaçlı kooperatifler, 
tarımsal amaçlı şirketler, üretici birlikleri ve kooperatif üst birlikleri) her yıl 2 adet artırılarak üretici ve yetiştiricilerin 
yatay ve dikey teşkilatlanması güçlendirilecektir. 

 
Faaliyet 5.2.1: Tarımsal teşkilatlanmanın güçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarında bulunularak, 
teşkilatlanmaların oluşmasını sağlayıcı ve özendirici, ortakların katılımını ön planda tutan projeler 
geliştirilecektir.  
 

Strateji: Yatırım programlarının hazırlanmasında kooperatifi olan köyler, programa öncelikli olarak alınacak, 
kooperatiflerin sulama ve ihracat ile ilgili projeleri desteklenecektir.  
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 4. SANAYİ ve TİCARET 
     

 4.1. BAŞLICA EKONOMİK VE TİCARİ GÖSTERGELER 
         
 Coğrafi Konum ve Komşu İllerin Adları : 
         Bartın; Doğuda  Kastamonu,  güneyde  Karabük, batıda Zonguldak ve kuzeyde ise Karadeniz ile çevrilidir.                

  1- Yüzölçümü (Km2 )   2.143 
  2-   İlçe Sayısı (Merkez İlçe dahil)   4 
  3- Köy Sayısı   264 
  4- Nüfusu (2000 Yılı)   184.178 
  5- Nüfus Yoğunluğu (Kişi / Km2)   89  
  6- Binek Otomobil Sayısı   10.394 
  7- Traktör Sayısı   3.076 
  8- Kamyon Sayısı   1.351 
  9-  Kamyonet Sayısı   2.729 
10- Otobüs Sayısı   353 
11- Minibüs Sayısı    1.298 
12- Telefon Abone Sayısı (Türk Telekom)   53.093 
13- Gelen Yabancı Turist Sayısı   5.505 
14- Ziraat Odası Sayısı   1 
15- Ticaret ve Sanayi Odası Sayısı   1 
16- Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sayısı 10 
17- Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sayısı   1 
18- FındıkTarım-Satış Kooperatifi Sayısı   1 
19- Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Sayısı   5 
20- Konut Yapı Kooperatifi Sayısı  45 
21- Tüketim Kooperatifi Sayısı   2 
22- Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 15 
23- Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi   5 
24- Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi   2 
25- Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifi    1 
26- Turizm Geliştirme Kooperatifi    1 
27- Tarım Kredi Kooperatifi Sayısı   2 
28- Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Sayısı 38 
29- Su Ürünleri Kooperatifi Sayısı   2 
30- Anonim Şirket Sayısı 120 
31- Limited Şirket Sayısı 404 
32- Kollektif Şirket Sayısı  25 
33- Kamu ve Kamu İktisadi Sanayi Tesisi Sayısı    1 
34 Özel Sektör Sanayi Tesisi Sayısı  49 
35- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Tüzel Kişi Sayısı 516 
36- Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Gerçek Kişi Sayısı 983 
37- Esnaf ve Sanatkarlar Odasına Kayıtlı Kişi Sayısı 4.397 
38- Otel Sayısı  ve Yatak Kapasitesi  35 - 2182 
39- Pansiyon Sayısı ve Yatak Kapasitesi  111 - 1319 
40- İhracat (YTL) 12.122.963,58 
41- İthalat (YTL) 95.429.449,95 
   

İlin Genel Ekonomik Durumu 
 
1. Ekonomisi : 

İl Ekonomisi sanayi ve tarıma dayalıdır. Sanayi kesiminde istihdam büyük ölçüde (%29) kömüre bağlı olmakla 
birlikte, İlde 60 civarında küçük ve orta ölçekli özel sektör sanayi kuruluşu mevcut olup, bu tesislerin üretim konuları 
çeşitlidir. 

Bu sanayi tesislerinde 2005 yılı itibariyle yaklaşık 4200 kişi istihdam edilmektedir. 
Sebze ve meyve hayvansal ürünler üretimi ve pazarlaması İl ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Söz konusu 

tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesine fırsat verecek olan yaş sebze ve meyve halinin kuruluş çalışmaları 
tamamlanmış olup,  faaliyete geçmiştir.   
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Üreticiler ürünlerini doğrudan il merkezinde haftada iki kez kurulan pazar vasıtasıyla aracısız olarak tüketiciye 
intikal ettirerek değerlendirebilmektedirler.  

Üretilen sebze ve  meyve,  toptan  ticaret  ile  komşu  illere  de  gönderilmektedir. İl et, süt, yumurta  sebze ve 
meyve yönünden kendi kendine yeterli düzeydedir. Diğer gıda maddeleri ile tüketim maddeleri büyük üretim ve satış 
merkezlerinden temin edilmektedir.  

İl dışına sebze, meyve ve hayvansal ürünler yanında sanayi ürünlerinden gönderilenlerin başlıcaları konserve, 
konfeksiyon ürünleri kömür, çimento, tuğla, kraft torba, plastik ve madeni eşyalardır.  

İlin turizmi il ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır.  
İl de ticaret daha çok merkezde toplanmıştır. Ticaret toptan ve perakende olarak yürütülmektedir. 
İlimiz dahilinde bir Ticaret ve Sanayi Odası mevcut olup, 2004 yılı itibariyle odaya kayıtlı gerçek kişi sayısı 983, 

tüzel kişi sayısı ise 516 dır.  
Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği verilerine göre de, 2005 yılı sonu itibariyle, 4.397 esnaf ve sanatkarın 

faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. 
Bartın’ da GSMH (Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla) kişi başına 1997 de 1297, 1998 de 1409, 1999 da 1335, 2000 de 

1355, 2001 de 1061 dolar olarak tespit edilmiştir. 2002 ve daha sonraki yıllar değerleri henüz belli olmadığından 
verilememiştir.  
 
 2. Yatırımlar  

Bartın’ın İl statüsüne kavuşturulması ile birlikte, sıkıntısı çekilen uygun sanayi arsalarının yerel imkanlarla 
üretilmesi konusunda Valiliğin önemli çabaları olmuş, bu kapsamda ilk etapta ilin Merkez Terkehatipler Köyü (Merkeze 
12 Km uzaklıkta) Valilikçe tespit edilen toplam 120.000.metre kare alanın imarı yapılarak (7 parsel) özel girişimcilere 
tahsis edilmiş, bugün için bu sanayi alanı üzerinde orta ölçekli bir sanayi tesisi üretime geçmiştir. Diğer parseller 
üzerinde ise başka yatırımcılar temel atmışlarsa da henüz üretim aşamasına gelinememiştir. 

İlimizin 1.ci derecede kalkınmada öncelikli iller arasında bulunması, büyük pazarlara yakınlığı, coğrafi yapısı ve 
diğer yatırım faktörleri bakımından yatırımcı için elverişli olması İl içinden ve dışından ilimizde yatırımda bulunmak 
isteyen girişimcilerin yoğun arsa taleplerini gündeme getirmiştir. 

Yatırımcılara uygun sanayi arsaları üretimini sağlamak bakımından, ilimizde bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
yönünde 1992 yılı Mart ayında müracaatta bulunulmuş ve konunun sürekli gündemde tutulması sonucunda, kredi 
destekli Bartın- Merkez 1.Organize Sanayi Bölgesinin temeli 17Haziran 1995’ de atılmış olup, bugün itibariyle bölgenin 
alt yapısı %100 oranında tamamlanmıştır. Bölgede toplam 36 sanayi parseli üretilmiş olup, (zaman içersinde bazı 
parsellerin birleştirilmesi ile bugün için 29 parsel mevcuttur.)   

Bartın – Merkez 2. OSB için yer seçimi komisyonu elemanları koordinatörlüğünde 22 kuruluş temsilcisinin 
katılımıyla 03.09.1997 tarihinde toplanmış, komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucunda, Sütlüce – Yeğenli 
köyleri arasında kalan Sülük gölü mevkiindeki alanı (523234 m2 mera + 280000 m2özel mülkiyet = 800000 m2) OSB 
yeri olarak uygun bulunmuş olmakla birlikte, bazı problemlerin aşılamaması, Ülkede yaşanan ekonomik krizler ve 
mevcut organize sanayi bölgesindeki parsellerin yeterince tahsis edilememesi nedenleriyle hayata geçirilememiş, 
zaman içinde gündemden düşmüştür. 

Bu defa 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İlimizi de kapsayan 5084 
sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” la birlikte, ilde 
mevcut sanayi arsası miktarının gelen taleplere cevap verememesi sonucunda, mevcut OSB’nin genişletme çalışmaları 
yanında, diğer bir alternatif imkan olarak da Bartın – Merkez 2. OSB’ninde tekrardan gündeme gelmesine yol açmıştır. 

Bu kapsamda mevcut OSB’nin genişletilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar sonrasında 55 ha kadar bir 
alanın yatırımcıların istifadesine sunulabileceği anlaşılmış olmakla, Bartın – Merkez I (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi 
projesi (55 Hektar) karakteristik ile 2005 yılı yatırım programına yeni proje olarak dahil edilmiştir. 

Bakanlığın kredi desteği ile OSB’nin sorumluluğu altında yapılan Bartın – Merkez I Organize Sanayi Bölgesi 
(Tevsii) için, 2005 yılı bütçesinden 9.964,00.-YTL. Kredi tahsis edilmiştir. Genişletme çalışmaları için gerekli olan 
yaklaşık 2.000.000,00 YTL kamulaştırma bedelinin en kısa surede temin edilerek işin 2006 yılı içerisinde bitirilmesi 
zaman açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bartın – Merkez I OSB genişletme çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve II. OSB içinde çalışmaların 
sürdürülmesi durumunda sanayi arsası üretimi açığı kapatılabilecek, bu konuda önemli ölçüde bir rahatlama sağlanmış 
olacaktır.  

Yatırımcıları yatırıma yöneltmede önemli unsurların başında siyasi ve ekonomik istikrar yanında yatırımlara devlet 
yardımları ve alt yapısı hazır sanayi arsalarının yatırımcılara tahsisi gelmektedir. 
         
İlin Sanayi Durumu 

Bartın’ın sanayi yönünden gelişmesi son yıllarda hızlanmış, özel sektörce küçük ve orta ölçekli çok sayıda yatırım 
gerçekleştirilmiştir. Bartın sanayisinin en başta gelen özelliği sayıca özel sektör ağırlıklı olmasıdır. 

Önemli sektörlerin başında; Toprak Sanayi, Ağaç Sanayi, Metal Sanayi, Gıda Sanayi, Kömür Sanayi, Kağıt Sanayi ve 
Tekstil Sanayi gelmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarında toplam 4166 kişi istihdam 
edilmektedir. 
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İlde kömür sanayisinde önemli bir yer teşkil eden Amasra Taşkömür İşletme Müessesesi özelleştirilerek 20 yıl 
süreyle HEMA şirketi tarafından devralınmıştır. Şirketin devralmasıyla henüz yer teslimi yapılacak olan ocağın gelecekteki 
istihdam kapasitesi 3000 kişilik olarak planlanmaktadır. Aynı zamanda ocağın üretim kapasitesi yıllık 3,5 ton/yıl olarak 
hedeflenmektedir. 

İlimizde sanayi alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşu sayısı 1 olup, bu kuruluş sanayi kesimince sağlanan 
istihdamın %29’unu tek başına sağlamaktadır. 
 
1. Gıda Sanayi      
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
  Üretim 
Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

Fiili 
(2004 Yılı) 

 
1 
 

Türkili Konservecilik  
 San. ve Tic. A.Ş. 
BARTIN 

 
Konserve 
İmalatı 

 
15.674.000 
Kutu/Yıl 

 
1.046.509 Kutu/Yıl

 

 
22 

 
 
2 
 

 
B.A.M.S. Gıda İnş. Tah. 
San.Tic.Ltd.Şti. 
Ulus / BARTIN 

 
 
 

GıdaSüt Ür.leri 
 

Kaşar:115818 Kg. 
Lor Pey:15429 Kg. 
Tereyağı:1420 Kg. 
Bey.Pey.:38000Kg 
Yoğurt:59000Kg. 
Ayran:145000Adet 

115000Kg 
15000Kg 
1350Kg 

35000Kg 
50000Kg 

140000Adet 

 
 
 
34 

 
3 
 

Yeşilova Süt 
Mamülleri 
Feridun ÇAVUŞOĞLU                     
BARTIN 

Süt Ürünleri 
İmalatı 

Kaşar    116.4 Ton 
Tereyağı 13.2 Ton 
Yoğurt     285 Ton 

30,38  Ton 
2,88  Ton 

35,10 Ton 

 
11 

 
  4 

Nesli Üçel Süt  
Ürünleri  -    BARTIN 

Süt ve Süt 
Ürünleri 

1.455 
Ton/Yıl 

 
198 Ton 

 
18 

  
  5 

Şanver Helva ve  
Şekerleme İmalat  
Ltd.Şti.         
BARTIN 

Helva İmalatı 
Tahin İmalatı 
Reçel İmalatı 

Tahin      60 Ton 
T.Helv. 100 Ton 
Lokum   35  Ton 
Recel      60 Ton 

60Ton 
110 Ton 
35 Ton 
60 Ton 

 
34 

 
6 

Yeşilova Doğal Süt  
ve Süt Ürünleri Ticaret 
Ltd.Şti. 
Adil KOCAMAN 
Ceyhan KUMCU               
BARTIN 

Kaşar Peyniri 
Tereyağı 
Lor Peyniri 
Yoğurt 

116,4  Ton 
13,2  Ton 
24     Ton 
285  Ton 

91.2 Ton 
12.1 Ton 
13.1 Ton 
----- 

 
 
 
8 

   
   7 

Abaylar Gıda San. 
İşletmeleriA.Ş.                         
BARTIN                

Kay.Su(19lt) 
Kay.Su(30cl) 

2.040.000Adet 
14.400.000Adet 

539.910Adet 
759.600Adet 

 
      21 

  
   8 

ERGÜL Tarım Ür. 
San.ve Tic.Ltd.Şti. 
BARTIN 

Un,Kepek 
9216 Ton. 
2304 Ton. 

2441 Ton. 
564   Ton. 

 
 2 

  TOPLAM 
 

    150 
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2. Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 
 
 
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
Üretim Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

Fiili 
(2004 Yılı) 

 
1 
 

Eğe Kemik Ağaç   
San.ve Tic.Ltd.Şti. 
                     BARTIN 

Parke 
Kereste 

10000m2 

1300m3 
2000m2 

500m3 

 
40 

 
2 
 
 

 
Ufuk Orman Ürünleri 
Yatırım A.Ş.- 
                     BARTIN 

 
Demonte Mobilya 

İmalatı 

 
58.100 
Ad 

 
2.807 
Ad 

 
24 

 
3 

 
Kaptanoğlu Mobilya 
                     BARTIN 

Yat.&Yem.Odası 
Genç Odası 

Oturma Grubu 

450 Ad 
600 Ad 
144 Ad 

150 Ad 
240 Ad 
72 Ad 

 
15 

 
4 

Dönmez Orman  
Ürünleri Ltd.Şti.  
                     BARTIN 

 
T. Kereste 

 
29.520 
M3 

 
16.685 
M3 

 
20 

 
 
5 

 
Fatih Mobilya 
                     BARTIN 

Yatak Odası 
Mutfak Dolabı 
Banyo Dolabı 

Diğer 

30 Ad 
120 Ad 
15 Ad 
30 Ad  

22 Ad 
82 Ad 
10 Ad 
26 Ad 

 
6 

 
6 
 

Kartal Pet.Ağaç San. 
Tic.Lt d.Şti. 
                     BARTIN   

 
Kereste 

 
30420 m3 

 
4256 m3 

 
24 

 
7 
 

Demod Ahşap 
San.Tic.Lt d.Şti. 
            Ulus / BARTIN  

Parke 
Kereste 

40000m2 

10000m3 
1000m2 

7000m3 

 
19 

  
     8 

Ulusan Mobilya İmalat Paz. 
San. Tic. Ltd.Şti.  
             Ulus / BARTIN  

 
Sandalye Ayağı 
Masa Tablosu 

 
         36.000 Ad. 
           7.200 Ad.  

 
---- 

 
29 

    
     9 

Özağaç Orman Ürn. San. ve 
Tic. Ltd.Şti.  
Zafer Köyü  
             Ulus / BARTIN 

 
Kereste 

Ağaç Ürünleri 

 
15.000 m3 

 
---- 

 
38  

 
 

 
TOPLAM 

 
215 

                                      
 
 
3. Kağıt- Kağıt Ürünleri Sanayi  
   
             
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
  Üretim Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

Fiili 
(2004Yılı) 

 
  1 
 

Mondi Packaging  
Ambalaj San.Tic. A.Ş.             
Ulus/BARTIN 

 
Kraft Torba İmali   

 
  80.000.000  Ad 
 

 
     74.000.000 
         Ad  

 
    75 

 
 
 

 
  TOPLAM 

 
    75 
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4. Kimya, Kömür ve Plastik Sanayi    
 
 
 
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
  Üretim Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

Fiili 
(2004 Yılı) 

 
  1 
 

A.T.İ. Amasra  
Taşkömür İşletme 
Müessesesi  
     Amasra/BARTIN 

 
 Taş Kömürü 

 
    258.210 Ton 

 

 
233.598Ton 

 

 
 1191 

 
   2 
 

Yepsa Yelkenciler 
Plastik San. ve Tic. 
A.Ş.           BARTIN 

 
PVC Boru, Ek Parça
İmalat ve Satışı  

 
       1.922Ton 

 

 
1153Ton 

 
    33 

 
   3 
 
 

 
Yeplas – Yelkenciler 
Plastik San. ve Tic. 
Ltd.Şti.      BARTIN 

 
Sıhhi Tesisat  
Boru, Fittingsleri  

 
500Ton 

 
250 Ton 

 
    30 

 
   4 
 

 Altınsu Plastik San.  
 ve Tic. Ltd.Şti.  
                  BARTIN 

  
 PE Kangal Boru  
 İmalatı  

 
176Ton 

 
105,8 Ton 

 
      5 

 
   5 

 
Mür-Boy Mürekkep 
San. Tic. Ltd.Şti.  
               BARTIN 

Mürekkep 
Boya 
Sıva 
Tiner 

105 Ton 
1200Ton 
1800 Ton 
180 Ton 

9,1 Ton 
126 Ton 
9,3 Ton 
10,5 Ton 

 
     18 

  
   6 

Yimpa Yelkenciler 
 İnş. Malz. İmalat ve  
Paz. Ltd.Şti.  
                 BARTIN 

 
 Polietilen Su  
 Deposu  

 
128Ton 

 
76,8 Ton 

 
     16 

 
   7 

 
Yelkenciler Makine  
San. ve Tic. Ltd.Şti. 
                 BARTIN 

 
 PVC Profil 
 ve Doğrama 

 
2.500Ton 

 
1.300 Ton 

 
      45 

 
   8 

BMT Kablo Plastik 
 San ve Tic Ltd.Şti.  
                BARTIN 

 
PVC Lambiri  

 
774 Ton 

(Tek Vardiya) 

 
1.593 Ton 

 
     16  

  
   9 

Bartın Kauçuk 
San.ve Tic.A.Ş. 

Otomotiv San.Hort 
veHortum Sistemi. 

 
           3661Ton 

 
1220Ton 

 
     93 

 
 

 
TOPLAM 

 
1447 
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  5.Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi   
 
             
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
Üretim Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

            Fiili 
       (2004 Yılı) 

 
    1 
 

Bartın Çimento  
Sanayi A.Ş. 
 BARTIN 

Portland Çimento 
Katkılı Çimento 
Curuflu Çimento 

247.000Ton 
309.000Ton 
426.000 Ton 

6.427 Ton 
67.207Ton       
109.116 Ton 

 
141 

 
    

2 
 

Işıklar İnşaat Malzeme 
leri Sanayi A.Ş. 
BARTIN 

Klinger Pres Tuğ. 
Klinger Tab.Tuğ. 
Kaplama Tuğla 

50.000 Ton 
34.000 Ton 
26.000 Ton 

19.000 Ton 
15.000 Ton 
9.300 Ton 

 
    

114 

 
    3 
 

Öz-Türe  Kireççillik 
Sanayi A.Ş          
BARTIN   

 
 Paketlenmiş 
 Kalker Kireci 

 
     217.800 
     Ton 

  
     94.610 Ton 

 
57 

 
    4 

Yazlar Pazarlama  
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.                 BARTIN 

Parka,Bordür,Çim 
Ve Briket İml. 
Bet.Kiremit ve  
Elemanları İml. 

 
3.300.000Ad 

 
9.578.400Ad 

 
2.643.723Ad 

 
1.587.226Ad 

 
88 

 
    5 
 

 
Selko Ateş Tuğla  
Sanayi A.Ş. 
BARTIN 

Ateş Tuğlası  
Ş.İzole Tuğla 
K.İzole Tuğla 
Refrakter Malz. 

12.000   Ton 
150 Ton 
180 Ton 
1.225 Ton 

5.550 Ton 
- 
- 

350 Ton 

 
47 

 
    6  

Bartın Seramik Sanayi  
Ve Ticaret A.Ş. 
BARTIN 

Vitrifiye Seramik  
İmalatı 

 
     290.100 
      Ad 

 
    117.430 Ad  

 
76 

 
    7 
 

Armer – Mermer  
Fabrikası 
BARTIN 

Mamul ve Yarı  
Mamul Mermer  
Üretimi   

 
    38.500m2 

 
     30.800 m2 

 
18 

            
    8 
 

Ustaoğlu Prefabrik  
İnşaat San. Tic. Ltd. 
Şti. -           BARTIN 

Hazır Beton  
Prefabrik Yapı  
Elemanları  

    
  6.000 Ad  

       
      650 Ad  

 
12 

  
   10 

Aydoğan Tuğla 
BARTIN 

Y2 Tuğla 24500000Ad 
 

1.040.000 Ad 
 
20 

 
   11 

Özçelikkaya İnş.Nak. 
San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Parke 
Bordür Taşı 

86.400 m2 

115.300Ad 
60.000m2 

74.880Ad 
 
26 

  
   12 

Yılmaz Madencilik 
Tic.ve San.Ltd.Şti. 

Kalker 
Mıcır 

200.000 Ton 
100.000 Ton 

100.000 Ton 
40.000 Ton 

 
19 

 
 
 

        
TOPLAM 

 
618 
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6. Metal Eşya, Makine ve Teçhizat Sanayi    
 
             
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
  Üretim  
  Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

Fiili 
(2004 Yılı) 

 
    

1 
 

 
 
Öz Madeş Eşya Sanayi 
Ticaret A.Ş. 
BARTIN 

Madeni  
Laminat, 
Büro 
Mobilyası 

M.Dolap       :12272 Ad. 
R.Karyola     :4536 Ad. 
Okul Sırası    :9375Ad. 
Sandalye      :28125 Ad. 
Büro Masası:15000Tk. 
Ah.K.Hane  :  10000 Ad. 

2950 Ad 
241 Ad. 
1900 Ad 

 
775 Tk. 
22 00 Ad. 

 
 
 
55 

 
   2 

 
Alper Tozoğlu  
BARTIN 

Masa 
Sandalye 
Ek.Bank 
Divan   

5.000 Ad 
20.000 Ad 
1.500  Ad 
2000 Ad 

2.089 Ad. 
13.865 Ad. 
312 Ad. 
632 Ad.. 

 
13 

 
   3 
 

Onur Yatak San. ve  
Tic. Ltd.Şti.  
BARTIN 

Yatak 
Kanepe 
Koltuk Tk. 

 
22.700 Ad 

 
20.400 Ad. 

 
44 

 
   4 

Kireççiler İnşaat  
Turizm Ltd.Şti. 
                    BARTIN           

Demir Tel 
Çivi 
İmalatı  

 
350 Ton 

 
300  Ton 

 
8 

 
   5 
 

Atlılar Makine Mobilya  
 ve Tic. Ltd.Şti.  
BARTIN 

Toz Topl. 
Kaplama. 
Panel Ebat. 

240 Ad 
200 Ad 
10 Ad 

122 Ad. 
28 Ad. 
3 Ad. 

 
6 

 
   6 

Varol Tur.Yat.Nak.İml. 
İşl.Met.San.ve Dış.Tic. 
Ltd.Şti. 
BARTIN 

Transmisyon 
İmalatı 

 
289 Ton 

2 

 
25 Ton 

 
6 

 
  7 

 
Tozoğlu Metal San. ve  
Tic. Ltd.Şti . 
BARTIN 

 
Mobilya İmalatı 

 
24480 Ad 

 
11696 Ad 

 
42 

  8 Bartın Makine 
San. ve Tic. Ltd.Şti 

Soket,Flanş, 
Rekor,Nipel 

 
580,8Ton 

 
465 Ton 

 
28 

    
       TOPLAM 

 
202 
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7.Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi  
 
 
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
  Üretim Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu  

Yıllık 
Kurulu 

         Fiili 
    (2004 Yılı) 

 
     1 
 

Reyhan Tekstil Ürün.  
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
                     BARTIN 

T-Shirt 
Bayan Atlet  
S-Shirt 

90.720 Ad 
141.750 Ad 
17.010 Ad 

380.000 Ad 
108.400 Ad 
300.000 Ad 

 
43 

 
     2 

 
Hanım Tekstil San. ve 
Tic. Ltd.Şti.  
      Tuzcular/BARTIN 

T-Shirt 
Şort 
Eşofman 
Atlet 

800.000 Ad 
600.000 Ad 
500.000 Ad 
1.000.000 Ad 

700.000 Ad 
500.000 Ad 
400.000 Ad 
900.000 Ad 

 
125 

 
3 
 

 
Teksür/Pa Tekstil  
Ürünleri Paz.Ltd.Şti. 
                     BARTIN 

Bluz 
Etek 
T-Shir 
Pantalon 

31.500 Ad 
12.600 Ad 
100.800 Ad 
12.600 Ad 

15.500 Ad 
4.200 Ad 
20.150 Ad 
25.000 Ad 

 
 
25 

 
4 
 

Ersan Tekstil San. ve  
Tic. Ltd.Şti.  
                     BARTIN  

 
Denim Kumaş  
  

 
5252799metre 

 
3264484 met. 

 
135 

 
5 

Yonca Tim Teks.Tar. 
San.ve Tic.A.Ş. 
                     BARTIN 

 
Muh.Konfeksiyon 

 
5.988.500 Ad 

 
4790800 Ad. 

 
398 

 
6 

Vural Giyim 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
                     BARTIN 

 
Denim Pantalon 

 
1300000 Adl 

 
1200000 Ad 

 
344 

 
7 

 
Prime Giyim San.veDış 
Tic.Ltd.Şti.   BARTIN 

T-Shirt 
Bayan Pijama 
Bayan Elbise 
Mont 
Bayan Bluz 

348000Adet. 
17400Adet. 
17400Adet. 
11600Adet. 
36250Adet. 

295800Adet. 
14790Adet. 
14790Adet. 
9860Adet. 
30800Adet. 

 
 
23 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
Rimaks Teks.Ür. San 
ve Tic.A.Ş.   
                   BARTIN 

T-Shirt 
S-Shirt 
Eşofman 
Bayan Elbise 
Etek+Pan.Bayan 
Pantolon Erkek 
Göm.Şort,Bluz, 
Muhtelif. 

72000Adet. 
36000Adet. 
27000Adet. 
18000Adet. 
240000Adet 
120000Adet 

 
306000Adet 

43.200 Ad. 
21.600 Ad. 
16.200 Ad. 
10.800 Ad. 
144.000 Ad. 
72.000 Ad. 
183.000 Ad. 

 
- 

 
 
 
 

220 

 
9 

Balcan Tekstil 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
                     BARTIN 

Pantolon 
Mont  
Şort 

445824Adet 
171470Adet 
557280Adet 

312.076 Ad. 
120.029 Ad. 
390.096 Ad. 

 
33 

 
10 

 
Faruk Konfeksiyon 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
                     BARTIN 

T-Shirt 
S-Shirt 
Tayt Pantalon 
Lakos Pantalon 
Atlet 

152520Adet 
129600Adet 
155520Adet 
51840Adet 
518400Adet 

120000Adet. 
100000Adet 
130000Adet 

- 
189000Adet 

 
 
66 

 
11 

 
Özteks Tekstil ve Giy. 
San.Ür.İth.İhr.Ltd.Şti. 
 Zafer Köyü  
               Ulus/BARTIN 

T-Shirt 
S-Shirt 
Eşofman 
Bayan Atlet 
Bluz 
Çocuk Elbisesi 
Çocuk Takımı 

90720Adet 
17010Adet 
17010Adet 
141750Adet 
28350Adet 
56700Adet 
56700Adet 

72.576 Ad. 
13.600 Ad. 
13.600 Ad. 
113.400 Ad. 
22.680 Ad. 
45.360 Ad. 
45.360 Ad.- 

 
 
 
35 

 
 

 
 

 
 TOPLAM  

 
1447 
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8.Diğer İmalat  Sanayi     
 
 
Sıra 
No: 
 

 
Tesisin Adı ve Adresi  

 
  Üretim 
Konusu 

          
           Üretim Kapasitesi 
                      (Ton) 

 
İstihdam 
Durumu 

Yıllık 
Kurulu 

Fiili 
(2004 Yılı) 

  
   1 
 

 
Çoban Denizcilik  
    Kurucaşile /BARTIN 

Ahşap Deniz  
Araçları  İmalatı  

  
6 Tekne  

 
4 Tekne 

 
     12 

 
 
Küçük Sanatlar 

İlimizde el sanatlarından yazmacılık, ağaç oymacılığı ve tekne yapımcılığı gelişmiştir.17. yy’da günümüze 
gücünü oldukça yitirerek ulaşabilen el işlemeleri eskiden yazma, yastık, çarşaf, bohça ve karyola eteği olarak işlenir 
desenlerine göre isimler alırdı. 

Bugün ülkemizde yalnızca Bartın’da üretilen ve uluslararası alıcıları olan “Tel Kırma” yazmalarımız az sayıda fakat 
çok değerli yüzyılların desenlerini gümüş pırıltılı ışıklarla yansıtan nadir el sanatlarımızdandır. 
       Bartın’da makine işçiliğinin yayılmasından sonra eski önemini yitiren ve kaybolmaya yüz tutmuş diğer sanatlardan 
olan dokumacılık, bugün Kumluca-Kozcağız ve Kurucaşile’nin kırsal kesimlerinde amatörce sürdürülmektedir. 

Tarihi, 17 yy’ la dayanan ağaç oymacılığı bugün Amasra ve köylerinde yoğun olarak devam etmektedir. Amasra’da 
çekiciler sokağında ıhlamur, şimşir, dişbudak, ceviz, kiraz, kızılağaç gibi ağaçlar kullanılarak yapılan havanlar, çerez 
takımları, isimlikler, anahtarlıklar, resimlikler, leylek vb. kuş figürleri ayetler ve güzel sözler yazılı levhalar ile kaşağı gibi 
değişik günlük kullanım eşyaları pazarlanmaktadır. 

Gemi ve tekne yapımcılığı 300-400 yıl öncesine dayanır. Günümüzde bu sanat Osmanlı Donanmasının Kadırga ve 
Kalyon ihtiyacının karşılandığı yer olarak bilinen Kurucaşile ilçesi, Tekkeönü ve Kapısuyu köylerinde sürdürülmektedir. 

Babadan oğula öğretilerek yürütülen bu sanat, bugün mühendislik düzeyine çıkmış çoğu önemli parçalar sadece el 
emeği ile kullanıldığı yere göre isimlendirilen babadan kalma aletlerle yapılmakta zaman zaman nostaljik eklemelerle 
süslenmektedir.  

İlimizde bugün itibariyle Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı üye sayısı 4.397’dır. Bu kesim ekonomi içinde 
bağımsız mülkiyet, bağımsız karar ile şahsi emek ve servet unsurlarını biraraya getirerek büyük sanayinin anamal 
girdilerini ve ayrıca tüketicilerin ihtiyacı olan gereçleri temin etmektedirler. 

Esnaf ve Sanatkarların çeşitli sorunları bulunmakla beraber başta gelen sorunları kredi yetersizliği ve hammadde 
teminindeki güçlükler oluşturmaktadır. 

2004 yılında Halk Bankası Bartın Şubesince Bartın, Amasra, Ulus Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri aracılığı 
ile toplam 170 üyeye işletme kredisi olarak 1.162.250,00 YTL. kullandırılmıştır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

48 

   Dış Ticaret 
 
                   İlimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından 18  sanayi kuruluşunun 2004 yılına ait ithalat ve ihracat 

durumunu gösterir tablo aşağıda verilmiştir.      
                               

 
Sıra 
No:  
 

 
         Firma Adı  

 
İthalat 
(9.1) 
 

 
İhracat 
(9.2) 

 
     İthalat ve 
İhracat  
     Konusu   Mallar  

    1- Türkili Konserve San.A.Ş. --- 370.000,00YTL. Muh. Konsv. İmalatı 
    2- Ege KemikAğaç ve İnş.San.Tic. 

Ltd.Şti. 
54.000,00$ 

 
30.000,00$ 

 
Kereste,parke 

    3- Tozoğlu Metal San.Ltd.Şti. --- 260.000,00 $ Yatak Kanape,  
Oturma Gurubu 

    4- Mondi Packaging Ambalaj 
San.Tic.A.Ş. 

69.133.157,00$ --- Kraft,Mak.,Torba, 
Tutkal,Yed.Parça. 

    5- Alper TOZOĞLU  --- 32.638,85 $ Masa Sandalye Ekbank 
    6- Onur Yatak San.ve Tic.Ltd.Şti. --- 768.825,00YTL Kanape,Koltuk,Yatak 
    7- Atlılar Mak. San. Ltd.Şti.  --- 16.950,00 $ Makine İmalatı  
    8- Işıklar İnş.Malz.San.ve Tic.A.Ş. 52.346,00YTL 520.800,00YTL Klinger,Tuğla 
    9- Yazlar 

Paz.Bet.Pet.Ür.San.Tic.AŞ 
--- 7.600,00€ Parke 

  10- Selko Ateş Tuğ.San.ve Tic.A.Ş. 126.000,00$ 32.018,00$ Şamot,Ateş Tuğ. 
  11- Teksür/Pa Tekstil Ürünleri  

Paz. Ltd.Şti. 
698.000,00YTL 233.612,00YTL Konfeksiyon 

   12- Mür-Boy Mürk. Boya San. 
Ltd.Şti. 

---  
4.354,80 € 

 
Mür.ve Boya İmalatı 

13- BMT Kablo Plas.San.ve 
Tic.Ltd.Şti. 

--- 1.710.448,00YTL PVC Lambri 

14- Yepsa Yelkenciler Plas. A.Ş.  603.500,00 $ 
48.262,00  € 

558.879,00 YTL.  PVC Boru ve Fittings 

 
15- 

 
Yimpa Yelkenciler İnş. Ltd.Şti.  

66.420,00 $ 
67.138,00 € 

 
211.026,18 YTL. 

 
 PE Su Deposu  

 
16- 

 
Yeplas Plastik San. Ltd.Şti.  

 
... 

 
905.000,00 $ 

Sıhhi Tesisat Boru ve  
Fittings 

   17- Vural Giyim San.ve Tic.Ltd.Şti.                   ... 3.933.938,00 YTL Denim Pantalon 
   18- Ersan Teks. San.ve Tic.Ltd.Şti. ... 1.567.322,00$ 

 
Denim Kumaş 

 
             Sözkonusu 18 Sanayi Kuruluşu YTL. bazında toplam : 12.122.963,58 YTL. İhracat, toplam : 95.429.449,95 

YTL. ithalat gerçekleştirmişlerdir.  
               
 
 
                             
Sanayi Bölgeleri 
 
1. Bartın I.Organize Sanayi Bölgesi  

Şehir merkezine 12 km. uzaklıkta toplam 74 Ha. alan üzerine kurulu olup, net sanayi alanı 42 Ha. ( 29 parsel ) 
dır. 

Kredi destekli Bartın - Merkez I. Organize Sanayi Bölgesinin temeli 17 Haziran 1995’de atılmış olup, bugün 
itibariyle altyapı her yönüyle tamamlanmıştır.   

İlimizin, “5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 
kapsamında bulunması, organize sanayide yer taleplerini gündeme getirmiş, gelen taleplere cevap vermek bakımından 
mevcut Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi çalışmalarına başlanmıştır.   

Yapılan yer tespit çalışmasında mevcut bölgenin 55 Ha. kadar bir genişleme kapasitesinin bulunduğu tetkik 
edilmiştir. (20.05.2004 tarihinde düzenlenen “Bartın Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Yer Seçimi Rapora göre)  

Sanayi Tesisleri tamamen üretime geçmesiyle yakın gelecekte 2 – 3 bin kişiye yeni iş alanları sağlamış olacaktır.  
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2. Özel İdare Özel Sanayi Bölgesi 
İlimiz, Merkez Terkehatipler Köyü (Merkeze 12 km. uzaklıkta ) mevkiinde toplam 12 Ha. alan üzerine kurulu 

olup, net sanayi alanı 11 Ha. civarındadır. 
 Sanayi bölgesi 7 parselden oluşmaktadır. Parsellerin tamamı yatırımcıların istifadesine verilmiş olmasına rağmen, 
bugüne kadar bir yatırımcı 25.000 m2alan üzerinde yatırımda bulunarak üretime geçmiştir. Diğer iki yatırımcı temel atıp, 
inşaatlarını bitirme aşamasına gelmiş, diğer yatırımcılar ise henüz ciddi boyutta yatırımda bulunmamışlardır. 

Özel sanayi bölgesinde yatırım konularını tekstil (5) ve gıda (2) teşkil etmektedir. 
Organize Sanayi Bölgesine işlerlik kazandırabilmek bakımından, daha önce yatırımlara tahsis edilip de bu güne 

kadar yatırımda bulunmayan yatırımlar hakkında, tahsis edilen parsellerin geriye alınması için hukuki süreç başlatılmıştır.  
  
3. Bartın II. Organize Sanayi Bölgesi 

Bartın-Merkez  I. Organize Sanayi Bölgesinin taleplere cevap verememesi, il içinden ve dışından bölgemizde 
yatırımda bulunmak isteyen girişimcilerin yoğun talepleri karşısında Bartın’da II. Organize Sanayi Bölgesi kurulması 
gündeme gelmiş, Bakanlık nezlinde yapılan girişimler sonucunda, Bartın-Merkez II. Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılı 
yatırım programında 1 milyon TL. ödenekle “Etüd, Kamulaştırma ve Yatırım için gereken harcamaların tamamı 
müteşebbis heyet tarafından karşılanacaktır.” dipnotu ile programa alınmıştır.  

Sütlüce Yeğenli köyleri arasında kalan 60 Ha. mera ile birlikte özel mülkiyete ait yerlerinde katılmasıyla 80 ha.’a 
çıkabilecek sahanın mevcudiyeti, dolayısıyla II. O.S.B. için uygun bulunduğunun anlaşılması üzerine yöre halkı ile 
toplantı düzenlenmiş,  halkın  O.S.B. kurulmasına sıcak baktığı anlaşılmıştır. 

Konu ile ilgili olarak yer seçimi komisyonu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı elemanları koordinatörlüğünde 22 
kuruluş temsilcisinin katılımıyla 03.09.1997 tarihinde toplanmış, komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucunda, 
Sütlüce-Yeğenli köyleri arasında kalan Sülük Gölü mevkiindeki alanı O.S.B. yeri olarak uygun bulmuştur. Bu alan 
komisyona katılan kuruluş temsilcilerinden 3’ ü bazı çekinceler belirtmiş diğer temsilciler uygun görüş bildirmişlerdir.  

Sağlık Bakanlığı 06.05.1999 tarih ve 5450 sayılı yazılarında; OSB çevresinde 50 metrelik sağlık koruma bandını 
yeterli bulmamış, bölge etrafında her yönde 50 metrelik yeşil alan ve 150 metrelik sağlık koruma bandı olmak üzere 
200 metrelik alanın bırakılması gerektiğini ifade etmektedir. Sorunun çözümü için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile temasa 
geçilmiş, problem çözülmeye çalışılmış, fakat sonuç alınamamıştır. 
 Burada esas problem, OSB’nin etüd, kamulaştırma ve yatırım için gereken harcamaların tamamının müteşebbis 
heyet tarafından karşılanacak olması ve bu harcamaların kredi desteği olmadan yerine getirilmesinin mümkün 
olmadığıdır. Dolayısıyla, OSB’nin hayata geçirilebilmesi için kredi desteğinin sağlanması konusunda girişimlerin 
yoğunlaştırılması gerekmektedir. 
 Yukarıda açıklanmaya çalışılan problemler yüzünden, II. Organize Sanayi Bölgesi kurulması hususu 
gündemden düşmüş iken 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, İlimizi de 
kapsayan 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” la 
birlikte elde mevcut sanayi arsası miktarının gelen taleplere cevap verememesi sonucunda, mevcut OSB’nin genişletme 
çalışmaları yanında, diğer bir alternatif imkan olarak da Bartın – Merkez 2.OSB’ninde tekrardan gündeme gelmesine yol 
açmıştır. Bu imkan da değerlendirmeye alınmış, bilgi derleme çalışmaları devam etmektedir. 
 Sanayicilere altyapısı hazır sanayi parsellerinin bu yollarla sunulmasıyla yakın gelecekte Bartın’ da sanayide 
hızlı bir gelişme imkanı sözkonusudur.   
 
Küçük Sanayi Siteleri 
 
1. Faaliyette Olan Küçük Sanayi Siteleri 
Yeni Sanayi Sitesi   
 İl merkezinde, Bartın Belediyesince imar planında küçük sanayi sitesi yeri olarak gösterilen mahalde, işyeri tip 
projeler gözönünde bulundurularak kooperatifleşme olmadan sanatkarlarca bizzat yaptırılmıştır. 

Site inşaatları 1975 yılında başlamış, 1977 yılında tamamlanmıştır. Sitede toplam işyeri sayısı 263 olup, halen 
kullanılan işyeri sayısı 236’dır. 
 Ulus Sanayi Sitesi 

Ulus ilçemizde de 48 işyeri kapasiteli küçük sanayi sitesi faaliyette bulunmaktadır. 
S.S. Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Küçük Sanayi Sitesi; 

2004 yılı itibariyle 34 işyeri kapasitesi olup, faaliyete geçmiştir. 
 

2. İnşaatı Devam Eden Küçük Sanayi Siteleri 
 

S.S. Atılım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 
Bakanlığımız elemanlarınca, Bartın Çaycuma karayolu 9.Km. Çeştepe köyü mevkiinde yer seçimi yapılmış olup, 

belirlenen alandan 111 dönüm civarında yer alınmıştır. 2004 yılı itibariyle kooperatifin ortak sayısı 176’dır. 
Kooperatifin mevzii imar planı tasdik edilmiş ve temeli atılmış olup, inşaat su basman düzeyinde devam etmekte 

iken 1998 yılı yatırım programına 280 işyeri, Çıraklık Okulu ve %70 kredi karakteristiği ile 1 YTL. iz ödenekle alınmıştır. 
Küçük Sanayi Sitesi 1998 yılı birim fiyatları ile 1.209.606,60 YTL 1. Keşif bedelli olup, 230 işyeri inşaatı ihalesi 
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13.11.1998 günü Bakanlığımızca yapılmıştır. İhaleyi üstlenen firma hızla inşaata başlamış ve bugün itibariyle inşaat 
yüzdesi 80 civarındadır. Bu yıl bitirilecek projeler arasında yer almaktadır 

 

S.S.Abdipaşa Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi      
          Bakanlığımız elemanlarınca yer seçimi yapılmış olup,  kooperatifin 2004 yılı itibariyle ortak sayısı 32’dir. 
             60 işyeri, sosyal tesis, %70 kredi karakteristiği, proje tutarı 75.550.000.000.-TL ile Bakanlığımızca 2000 yılı 
yatırım programına teklif edilmiş fakat programa girememiştir. Bugün için Bakanlığımız yatırım programında olup, 
kredi desteği sağlanmaktadır. 
             İnşaatın yapım seviyesi %40 civarındadır. 
             Gerek yapımı devam eden ve gerekse proje safhasında olan küçük sanayi siteleri tamamlandığında ise, 
Bartın’daki küçük sanayinin gelişmesine olumlu katkılarda bulunulacaktır. 
 

3. Yeni Kurulan Küçük Sanayi Siteleri            
S.S. Kurucaşile Ahşap Tekne ve Yat İmalatçıları Küçük Sanayi Sitesi  
                     Müdürlüğümüzce 28.12.2004 tarihinde kuruluşuna izin verilen Küçük Sanayi Sitesi, Kurucaşile ilçemizde 
faaliyet gösterecek olup, yeri belirlenmiş durumdadır. 
 

S.S. Tekkeönü Piri Reis Küçük Sanayi Sitesi   
Müdürlüğümüzce 04.01.2005 tarihinde kuruluşuna izin verilen Küçük Sanayi Sitesi, Kurucaşile ilçesi Tekkeönü 

mevkiinde faaliyet gösterecek olup, yeri belirlenmiş durumdadır. 
 
4. Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri 
 İlimiz dahilinde 2 adet Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi bulunmaktadır. 
1. S.S.Toptancılar Sitesi Toplu İşyeri  Yapı Kooperatifi : 

              İlimiz merkezinde, Bartın-Çaycuma karayolu 6 km’de kurulu bulunan kooperatifin ortak sayısı 106 olup, 
152 işyeri kapasitelidir. İnşaat seviyesi % 100’e yaklaşmış olup, site faaliyete geçmiştir. 

2. S.S. Kozcağız Küçük Sanatkarlar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi : 
İlimiz merkez Kozcağız beldesinde kurulu olan kooperatif, 99 ortaklı olup, işyeri sayısı 104’dür. İnşaat seviyesi % 98 

düzeyinde olup, site faaliyete geçmiştir. 
 

Diğer Gelişmeler 
 TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca özel olarak kabul edilerek, 1995 yılı yatırım programına alınan Kirazlık Köprü 
barajı sulama, enerji ve Bartın’ı taşkından koruma amaçlıdır. Bu proje Bartın için hayati öneme haiz bir projedir. Projenin 
kısa sürede hayatı geçirilmesi halinde 8.061 ha. alanın sulanabilme imkanına kavuşması ile tarımsal üretimde önemli 
artışlar sağlanması yanında hayvancılığa da önemli katkıları olacak, 144.400.000 kwh’lik elektrik enerjisi üretimi de 
sözkonusu olacağından Bartın’ da planlananlarla, bunların dışındaki yeni sanayi yatırımlarının gerçekleşmesi halinde bile 
elektrik enerjisi sıkıntısı çekilmeyecektir. Ayrıca, baraj taşkın koruma amacına da yönelik olacağından Bartın’ın sel 
korkusu da sona erecektir. Bugün için baraj inşaatında belirli mesafeler alınmış ve inşaat çalışması ödenekler ölçüsünde 
devam etmektedir.  
  Bartın limanının yabancı bandıralı gemilere açılması, limanın l. sınıf gümrük statüsüne alınması bakımından da 
ithalat ve ihracatta yakın gelecekte önemli artışlar sağlanacağı beklenmektedir. Ayrıca limanın pasaport yönüyle yolcu 
giriş-çıkış kapısı olması ile de ticari hayatta canlılık yaşanacaktır.  
 Bartın kalkınmanın temelini oluşturan kalifiye işgücü bakımından avantajları olan bir ilimizdir. Eğitimli genç nüfus 
yeterince mevcuttur. 
 Bartın Belediye Başkanlığınca Bartın-Çaycuma karayolu 6. km. Geçen Köyü mevkiinde tespit edilen alanda  
“Küçük Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali” kurulmuş olup faaliyete geçmiştir.  
                                                                                                                         
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası 

Bartın Ticaret ve Sanayi Odasının en büyük hedefi 1051 $ olan GSMH’yı Türkiye ortalamasının üzerine 
çıkartmaktır. 3 yıl içinde bu oran 2000 $ üzerine çıkacaktır. Bunun için Organize Sanayi Bölgesinin tevsi alan 
genişlemesinin yapılması, çevreye duyarlı, emek yoğun istihdama açık sektörlerin yatırım olanaklarının sağlanması 
yönünde Oda tarafından çalışmalar yapılmaktadır. 

Oda, Organize Sanayi Bölgesinin %40 ortağıdır. Bu nedenle Odanın plan ve bütçe ölçüsünde, maddi imkanları 
çerçevesinde istihdama dönük proje ve fikirlerle üretimi arttırmak, en büyük hedefi olan liman kapasitesinin arttırılması 
ro-ro iskelesi, limana tren yolu bağlanması, atıl durumda olan askeri tesislerin işlevsel hale getirilmesi ( askeri okul, 
eğitim alanı) ulaşım sorununun (duble yol bağlantılarının) Karabük – Zonguldak güzergahlarına getirilmesi, Batı 
Karadeniz yolunun Doğu Karadeniz ile birleşmesi, turizm alanında alternatif turizm projeleri üretmek, günübirlik değil, 
Bartın ve çevreyi tanıtacak tarihsel, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli kentimizi ön plana çıkartmak, Organize Sanayi 
Bölgesinin gelişimi ve tamamlanması hedeflerinin ana maddeleridir.  

Organize Sanayi Bölgesinin gelişimi ve tamamlanması, ilimizde üniversite açılması, Fakülte ve Meslek Yüksek 
Okulu sayısının fazlalaşması, gelişmiş olan eğitim öğretim düzeyimizin standartların yükselmesini sağlayacaktır. 
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 4.2. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 
 
Tarihçesi 

Müdürlüğümüz, 3143 Sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile teşkilatlanmıştır. 
 
Tümüyle Sanayi ve Ticareti ilgilendiren Kanun ve Kararnameler; 

* 6948 Sanayi Sicil Kanunu, 
* 6762 Türk Ticaret Kanunu,  
* 5590 Odalar ve Borsalar Kanunu,  
* 5362 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu,  
* 1163 Kooperatifler Kanunu, 
* 3516 Ölçüler ve Ayar Kanunu, 
* 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 
* 1705 Ticarette Tahşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 
* 4703 Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair  Kanun, 
* 552 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında K.H.K 
 

Sanayi ve Ticareti İlgilendiren Hükümler İçeren Diğer Kanun ve Kararnameler 
* İmar Kanunu, 
* Arsa Ofisi Kanunu, 
* Kadastro Kanunu, 
* 5084/5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 

* 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 
 
Görevleri 

- Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarını mahallinde sonuçlandırarak Bakanlık merkez teşkilatının ilgili birimlerine bilgi 
vermek. 

- Sanayi envanteri çıkarmak, envanter sonuçlarını İl haritasına işlemek ve Bakanlığa bilgi vermek. 
 - İl’in Sanayi ve Ticaret potansiyelleri ile kaynaklarına uygun rantabl olabilecek ve istihdam yaratacak uygun 
yatırım konularını tespiti hususunda gerekli araştırmaları yapmak. 
 - Yörenin gelişmesine ve geleceğine yönelik sanayi tesislerinin toplu halde faaliyet gösterebileceği, Organize Sanayi 
Bölgesi olarak da değerlendirilebilecek arazi parçalarının, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Nazım İmar Planına uygun yeni 
Sanayi Bölgeleri olarak açılmasını sağlayacak çalışmalara önderlik etmek. 
 - İlin sanayileşmesi ve ticari hayatın gelişmesi konusunda mevcut veya muhtemel darboğazların tespiti ve bunların 
giderilmesi, mahalli teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve Bakanlığa konu ile ilgili tekliflerde bulunmak. 
 - Kapasite raporlarının daha sağlıklı düzenlenmesi için 5590 sayılı Kanuna göre kurulan odalar, borsalar ve üst 
kuruluşları ile 5362 Sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar odaları ve üst kuruluşları ile gerekli işbirliği 
ve koordinasyonu yapmak. 

- Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin kurulması için kuruluş şekil ve şartları hakkında ve uygun 
yerlerin seçilmesinde ilgililere yardımcı olmak ve konuyla ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği halinde hareket etmek, 
gerektiğinde bunların inşaatlarını kontrol etmek ve inşaatların iş planlarına uygunluğunu izlemek. 

- İldeki el sanatlarının kaybolmaması ve geliştirilmesine yönelik araştırma çalışmaları yapmak, gerektiğinde kurslar 
açılması için Bakanlığa teklifte bulunmak, bu konuda İl’ de kurs tertip eden diğer kuruluşlarla temas kurmak. 

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 1705 Sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi 
ve Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’ a dayalı 6/7677 sayılı Tüzük hükümlerine göre, mecburi kılınan 
standartlar kapsamındaki malları, standartlarındaki esaslara göre denetleyerek kalite kontrollerini yapmak, gerekliğinde 
numune alıp, laboratuarda kontrol etmek, standartlara aykırılığı saptanması halinde yasal işlemleri yerine getirmek ve 
denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirmek. 

     - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22. maddesi hükmü uyarınca oluşturulan İl Tüketici 
Sorunları Hakem Heyetlerinin kuruluş ve çalışmalarını yürütmek, İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin 
koordinasyonunu sağlamak. 
     - 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uygulama alanına giren denetim hizmetlerini yürütmek 
ve aykırılıkların tespiti halinde adıgeçen kanunun 25 ve 26.maddeleri uyarınca cezai işlem uygulamak. 
     - Tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans vs. düzenlemek, ildeki tüm iletişim araçlarını 
kullanmak suretiyle tüketicinin korunması mevzuatını gerek üretici,gerekse ithalatçı ve satıcılara, gerekse tüketiciye 
duyurmak. 
     - Sanayi ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ve tanıtılmasını teşvik ederek bu tür faaliyette bulunmak isteyen 
kuruluşlara yol göstermek. 
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     - İl sınırları içinde esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ile anonim şirket ve ortak sayısı 20’ den fazla limited 
şirket genel kurul toplantılarında komiser bulundurmak, toplantı belgelerini incelemek ve noksanlıklarını 
tamamlatmak, bu belgelerden arşivde saklanması gerekenleri arşivinde saklamak, kanun ve ana sözleşmesinde 
belirtilen süre içinde genel kurul toplantılarını yapmayan bu kuruluşları uyarmak ve Bakanlığa bildirmek. 
     - Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde kalmak kaydıyla, kooperatif kuruluşlarına ve anasözleşme değişikliklerine 
izin vermek ve izin verilen kooperatiflerden ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlığa bildirmek. 
     - Kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarında Kooperatifler Kanununu ilgili hükmü uyarınca 
bakanlık temsilcisi bulundurmak ve bilgilerin güncelleştirilmesini sağlamak üzere, kooperatiflerin genel kurul 
toplantılarından sonra doldurulan bilgi formlarını kontrol edip düzenli olarak Bakanlığa bildirmek. 
     - Yıllık olağan genel kurullarını süresinde toplantıya çağırmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu 
üyeleri hakkında 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda 
bulunmak. 
     - Kooperatifler ve üst kuruluşları hakkında ileri sürülen şikayetler ile ilgili olarak, doğrudan veya  Bakanlığın 
talimatı üzerine ön inceleme yapmak ve sonuçlarını bir raporla Bakanlığa bildirmek, düzenlenen rapor sonuçlarına 
göre Bakanlıkça verilecek talimat çerçevesinde hareket etmek, Bakanlık Müfettişleri ve Kontrolörleri tarafından 
kooperatifler ve üst kuruluşlarında yapılan denetimler sonucu yapılacak bildirimlerin ilgililerine iletilmesini sağlamak. 
     - İlde Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası 
kurulması ile ilgili talepleri incelemek ve sonucu, gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa bildirmek, bu kuruluşların 
seçimlerini yakından takip ederek seçim sonuçlarının zamanında Bakanlığa intikalini sağlamak. 
     - 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bununla ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklere göre gereken işlemleri 
yapmak, aykırılık tespiti halinde cezai müeyyideleri uygulamak. 
     - Düzenlenen fuar, sergi ve tüketici günleri uygulamalarını izlemek ve gerekli önlemleri almak ve yapılan 
şikayetler üzerine eleman görevlendirmek, mevzuata aykırı yapılan düzenlemeleri izlemek ve gerektiğinde bu 
organizasyonları iptal etmek. 
     - Bakanlığın görev kapsamındaki konularla ilgili olarak İl Müdürlüğüne yapılacak şikayetler hakkında gerekirse ön 
inceleme yapmak. 
     - 2941 Sayılı Seferberlik ve Barış Hali Kanunu ve ilgili Tüzüğü gereği İl dahilinde yapılması gereken çalışmaları 
yapmak. 
     - Mahalli basına çıkan Bakanlıkla ilgili haberleri takip etmek ve Bakanlığa bildirmek. 
     - Valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak; yukarıda sayılı olmayıp da kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve 
diğer mevzuatla Bakanlığa veya Bağlı ve İlgili Kuruluşlarına verilen görevlerden İl Müdürlükleri eliyle yapılması 
istenilenleri yerine getirmek. 
 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nı il düzeyinde temsil etmek, 
 - Müdürlüğün; personel, idari ve mali işler ,bina, demirbaş, ayniyat, sivil savunma hizmetleri ve mevzuat ile  
kendisine verilen diğer görevleri yapmak.  
  

Diğer Görevler 
a) Yıllık çalışma raporu : Yıl içinde yapılan işleri, alınan sonuçları ihtiva edecek şekilde yeni yılın Mart ayı 
sonuna kadar hazırlayıp Bakanlığa göndermek.          
b) Sanayi ve ticaret durumu raporu : İlin sanayi ve ticaret durumu hakkındaki bilgileri her yılı takip eden 6 ay 
içinde hazırlayarak Bakanlığın internetteki WEB sitesinde yer almasını teminen, güncelleştirip, Bilgi İşlem ve 
Değerlendirmesi Dairesi Başkanlığına manyetik ortamda göndermek. 
c) Kalite ve standartlara uygunluk ile etiket ve ambalajlama ve TSE marka denetimleri sonuçlarına 
ilişkin aylık raporu hazırlayıp ilgili ünitelere göndermek. 
d) 4077 Sayılı kanuna göre gerçekleştirilen denetim sonuçlarına ilişkin aylık raporu hazırlamak ve ilgili 
ünitelere göndermek. 
e) Tüketici Sorunları Hakem Heyeti çalışmalarına ilişkin raporu hazırlayıp ilgili üniteye göndermek. 
f) Bakanlığın diğer birimleri tarafından istenilen raporları hazırlayıp belirlenecek süre içinde göndermek.     

Teşkilat Yapısı  

İl Sanayi ve Ticaret  Müdürlüğü; Bağlı hizmet birimlerinden oluşur. 

 
Araç, Bina Envanteri ve Diğer Kaynaklar 

Hizmet Binası: Müdürlüğümüz, Kemerköprü Mahallesi 27 Mayıs Caddesi No:68/2 BARTIN adresindeki kiralık 
binasında hizmet vermektedir. 

Lojman ve diğer sosyal ve yardımcı tesislerimiz bulunmamaktadır. 
Müdürlüğümüzün hizmetinde, 1 Binek otomobil ile hizmetin gereği büro makine ve benzeri teçhizatları 

bulunmaktadır.  
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Personel Sayısı ve Nitelikleri 

Müdürlüğümüzün mevcut ve ihtiyaç duyulan personel durumu tabloda gösterilmiştir. 

ÜNVANI OLMASI GEREKEN OLAN İHTİYAÇ 

İl Sanayi ve Ticaret Müdürü 1 1 - 
Müdür Yardımcısı 1 - 1 
Şube Müdürü 1 - 1 
APK Uzmanı 1 1 - 
Mühendis 2 1 1 
Şef  3 - 3 
Ölçü ve Ayar Memuru 2 1 1 
Memur  3 2 1 
Daktilograf 2 2 - 
Hizmetli 1 - 1 

TOPLAM  17 8 9 

 

 

 

 
 4.3. FIRSATLAR VE TEHDİTLER 
 

 
Güçlü Yönler 

* İlimizin kalkınmada öncelikli yöre olması,  
* 5084/5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki iller arasında bulunması, 

* İlimizin kalkınmanın temelini oluşturan işgücü bakımından eğitimli genç nüfusa sahip olması,  
* Sanayi alanında önemli bir yeri bulunan enerji açısından ilimizin 2008 yılında doğalgaza kavuşacak 
olması,  
 

Zayıf Yönler 
* Coğrafi yapı nedeniyle yeterli sanayi arsası üretilememesi,  
* Arsa üretimi için yeterli kaynak sağlanamaması,  

 
Fırsatlar 

* Bartın’ın, yeterli tasarruf mevduatına sahip olması, 
* İlimizin İstanbul ve Ankara gibi en büyük iki metropolün ortasında konumlanması ve ulaşım kolaylığı, 
* Pazara yakınlığı, 
* Nitelikli insan gücüne sahip olması, 
* Enerji altyapısının yeterli olması, 
* İlin kültürel ve turistik altyapısından kaynaklanan avantajlara sahip olması, personel temininin sorun 
olmaması,  

Bartın için önemli  avantajlardır. 
 

 Tehditler  
Yeterli tasarruf mevduatına sahip olunmasına karşın, yatırımların sanayiye çekilememesi,  
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 4.4. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 
 

İlimizde; tüm hizmetlerimizi,  katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; 
ekonomik gelişmeyi sağlayarak istihdamın artırılmasına katkıda bulunmaktır.  

İş adamlarının çeşitli sektörler itibariyle yapacakları yatırımlar için; Dünya  ve Türkiye’deki gelişmeleri dikkate 
alacak şekilde, yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreği için strateji ve politika oluşturulurken, yatırım alternatiflerine ışık tutmak. 
Serbest rekabet ortamında ve tüketici haklarını koruyarak, küçük tasarrufların yatırıma dönüşmesini sağlayacak 
biçimde, dileyen herkes 40 yaşını doldurmadan kendi işini kuracak şekilde teşvik etmek, bilgilendirmek ve 
yönlendirmektir. 

  Bunu gerçekleştirmek için çağdaş, güvenilir ve hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;dinamik, insan odaklı, 
öngörülü, ihtiyaçlara duyarlı bir kurum olarak yerel imkanlarımızı harekete geçirerek sanayinin gelişmesi ve istihdamın 
artırılması hedef ve vizyonunu sahiplenmek istiyoruz.  

Serbest piyasa ekonomisini benimseyen ülkemizde devlet sanayi ve ticari hayattan çekilip, tamamen sağlık, 
eğitim, güvenlik, altyapı gibi ana  görevlerine daha çok kaynak ayırma çabası içindedir. Bu çerçevede hükümetlerce 
devlete ait sanayi tesisleri ve finans kuruluşları (Bankalar) özelleştirme kapsamına alınmış ve özelleştirmeyi 
sonuçlandırmaya çalışmaktadır. Ticari hayat ve sanayi, tamamen gerçek ve tüzel kişilere bırakılmıştır.                       

Yatırımcıları yatırıma yöneltmek için hükümetler, Yatırımlara Devlet Yardımları (Teşvikler) ve OSB’ler vasıtasıyla 
altyapısı hazır sanayi arsaları üretme çabası içinde bulunmakta ve alınacak ilave tedbirlerle de, ekonomik hayatı 
istikrara kavuşturmaya çalışmaktadırlar.    

Bartın’da, ekonomik yapıyı değiştirmek için üç hedef seçilmiştir.                          
Bu hedeflerden biri en çok katma değer, üretim ve istihdamın sağlandığı kesim olan sanayidir.      
İlimiz I. derecede kalkınmada öncelikli iller arasında bulunmaktadır. I. derecede kalkınmada öncelikli yörelerde 

yapılan yatırımlara önemli ölçüde devlet desteği söz konusudur. Bu desteğe ilaveten ilimizin de kapsamda bulunduğu 
5084 sayılı Teşvik Yasası ile de destek unsurları arttırılmıştır.         

Sanayi yatırımı yapılmak için ikinci önemli unsur, altyapısı hazır sanayi parsellerinin O.S.B. vasıtasıyla üretilip, 
sanayicilerin istifadesine sunulmasıdır. Bu kapsamda altyapısı tamamlanarak faaliyete geçen mevcut O.S.B.’nin 
genişletme çalışmalarına başlanmış, bu yolla 55 Ha. ilave  alanın yatırımcıların istifadesine sunulmasına çalışılmaktadır. 
Bunun yanında hazine arazilerinin durumu da gözden geçirilmekte ve uygun alanlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. 

Bunun dışında Bartın’da geçtiğimiz dönemlerde gündeme getirilen ve yatırım programına alınarak, yer seçimi de 
yapılarak belirli bir mesafe alınmış olan ve bugün için gündemden düşmüş görünen Bartın II. O.S.B. yapılabilirlik  
çalışmalarına hız vermek durumundayız Çünkü, Bartın’da yatırımda bulunmak isteyen yatırımcılara yer göstermek 
gerekecektir.                       

İkinci husus, boş tarım alanlarının değerlendirilmesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için, bu alanda yapılan 
çalışmalara imkanlar ölçüsünde devam edilmelidir. Bu kapsamda tarıma dayalı sanayi de desteklenmiş olacaktır.               

Son yıllarda ilimizde Turizm sektöründe hareketlilik gözlenmektedir. Bu hareketlilik ilimizin doğal güzellikleri ve 
denize bağımlı bir hareketlilik olduğu ve yılın belirli aylarını (2-3 ayını) kapsadığı bir gerçektir. İlimizdeki turizm 
hareketliliğini artırmak ve turizmi yılın diğer aylarına da yaymak ve turistin ilimizdeki kalış sürelerini uzatabilmek için 
turizmi çeşitlendirme yönünde gerekli önlemler alınmalı, projeler ortaya konulmalıdır. İlk etapta, konaklama hususunda 
sıkıntılar yaşandığından yeni konaklama tesisleri için girişimlerde bulunulmalıdır.        

İlimizde Zonguldak Karaelmas Üniversitesine bağlı olarak 1 Fakülte ve 1 Yüksek okul  eğitim ve öğretim de 
bulunmakta, Fakülte ve Yüksek Okul bünyesinde toplam 1654 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Yeni Fakülte ve 
Yüksek Okulların açılmasıyla Bartın Üniversitesine doğru adımlar atılması bu yolla daha çok öğrencinin ilimize 
gelmesiyle de il ekonomisine önemli katkılar sağlanabilecektir. 

Çeşitli sanayi mamulleri ile tarımsal ve hayvansal ürünlerin ve sanatkarların üretimi olan mamullerin 
pazarlanmasını kapsayan ticari faaliyetler il hudutları içindeki iç piyasa faaliyetlerini oluşturmaktadır. 

Haftanın belli günlerinde kurulan semt pazarlarında temel gıda maddeleri ile sebze ve meyve üreticiler ve diğer 
satıcılar eliyle taze olarak daha ucuza pazarlanmaktadır. İldeki ticaret daha çok merkezde toplanmıştır. 

İlimizden diğer illere tarımsal ve hayvansal ürünler ile sanayi ürünleri gönderilmektedir. Bunlar arasında Taze 
Fasulye, Biber, Domates, Salatalık, Çilek ve Fındık önemli yer tutmaktadır. Ayrıca canlı hayvan, et ve et ürünleri, 
yumurta ile ilimizde kurulu sanayi tesislerince üretilen demir, çimento, kireç, kömür, inşaat malzemeleri, konserve türü 
gıda maddeleri ile tekstil ürünleri de il dışına gönderilen ticari ürünlerdir. Diğer illerden ise, her türlü sanayi mamulleri 
ile tarım ürünleri ve temel gıda maddeleri gelmektedir. 

Ticari alandaki bu hareketlilik il ekonomisine bir katkı sağlayacaktır. Doğal gaz hattının ilimize getirilmesiyle de 
sanayi yatırımları ivme kazanabilecektir.  
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 4.5. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 

 STRATEJİK AMAÇ 1: İlin Sanayi Potansiyeli ile kaynaklarına uygun rantabl olabilecek ve 
istihdam yaratacak uygun yatırım konularının tespiti, yörenin 
gelişmesine ve geleceğine yönelik sanayi tesislerinin toplu halde 
faaliyet gösterebileceği OSB yatırımlarına katkıda bulunmak, Küçük 
Sanayi Sitelerinin kurulmasına öncülük etmek, böylece istihdam 
yaratıcı çalışmalara katkı sağlamak.  
 

HEDEF 1.1: Altyapısı hazır sanayi arsalarının üretimi için çalışmalarda bulunmak.  

 
Faaliyet 1.1.1: Mevcut sanayi alanlarının tespiti ve gerekli kaynağım sağlanarak yatırım programına alınması 
için Bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunulacaktır.  
 

HEDEF 1.2: Yatırım konularına ilişkin araştırmalar yaparak uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.  

 
Faaliyet 1.2.1: Tespit edilen yatırım konularının gerçekleştirilmesi için gerekli kaynağın sağlanmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

 

HEDEF 1.3 : Talep olması halinde, Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşuna öncülük etmek, yer tespiti çalışmaları ile 
yatırım programlarına girmesine yönelik çalışmalarda bulunmak.  

 
Faaliyet 1.3.1: Küçük Sanayi Sitelerinin kuruluşu ve gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 
Strateji: İlgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli çalışılacaktır. 

 
STRATEJİK AMAÇ 2: İlimizde ticaretin geliştirilmesine katkı sağlayan Sermaye Şirketleri 

ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi (Tarımsal amaçlı 
kooperatifler hariç) kooperatiflere hizmet sunarken mevzuatın 
yerine getirilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınmasını 
sağlamak.  
 

HEDEF 2.1: Dönem içinde, Şirketler ile Kooperatif Yönetim Kurulları ve ortaklarının mevzuat ve  değişiklikler ile evrak 
tanzimleri konusunda anında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 2.1.1: Dönem içinde, Şirketler ve Kooperatiflerin Genel kurullarını mevzuat çerçevesinde 
yürütülmesini teminen, genel kurullarda görev alan, Bakanlık Temsilcilerinin her yıl hizmet içi eğitime tabi 
tutulacak, ilgililer evrak tanzimleri konusunda anında bilgilendirileceklerdir.   

 

HEDEF 2.2: Dönem içinde, Küçük Sanatların (El İşleri) gelişimini sağlamak için gerekli tedbirler alınacaktır.   

 
 
 

Faaliyet 2.2.1: Dönem içinde, Küçük Sanatların (El İşleri) gelişimini sağlamak için Küçük Sanat 
Kooperatiflerinin özendirilmesi ve Pazarlama konusunda fuarlara katılımda destek sağlanacaktır.   

 
STRATEJİK AMAÇ 3:   İlimizde, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 

uygulanmasına ilişkin olarak Kamuoyunu, 4703 Sayılı Piyasa 
Gözetimi ve Denetimine İlişkin Kanun ve 3516 Sayılı Ölçüler ve 
Ayar Kanununu uygularken bu alanda hizmet götürülen kesimi ve 
ilgili tarafları bilgilendirici ve bilinçlendirici çalışmalar yapmak.  

 

HEDEF 3.1: 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4703 Sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin 
Kanun ve 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu konusunda Eğitim, Denetim ve Gözetim görevleri yerine getirilecektir.  
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Faaliyet 3.1.1: 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun konusunda basın-yayın kuruluşları ve 
medya desteği ile broşür ve doküman desteğiyle çalışmalarda bulunulacaktır. 

 
Faaliyet 3.1.2: 4703 Sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Kanun konusunda gerekli denetimler 
yapılacak, üretici ve satıcıları bilgilendirici çalışmalarda bulunulacaktır. 

 
Faaliyet 3.1.3: 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği zamanında yapılması gereken muayene ve 
damgalama işlemleri için ilgililere yazılı olarak uyarıda bulunmak ve uyarıda bulunurken de gerekli yazışma 
örnekleri hazırlayıp hizmetin yerine getirilmesinde verimin ve kalitenin yükseltilmesi sağlanacaktır. 

 
STRATEJİK AMAÇ 4:   İlimizde faaliyet gösteren sanayi tesislerine yönelik olarak götürülen 

hizmetlerden belgelendirme çalışmaları ve dönemler itibariyle 
sanayi tesislerinin idareye vermekle yükümlü oldukları bilgileri 
mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak teminini 
sağlamak.  

 

HEDEF 4.1: Sanayi Siciline tabi tesisleri tespit etmek ve Sanayi Sicil Belgesi almalarını ve yılık işletme cetvellerini 
zamanında idareye vermelerini sağlamak.   

  
Faaliyet 4.1.1: Dönem içinde, sahada sürekli tespitler yapmak suretiyle güncelleme çalışmaları yapılacaktır.  

 
Faaliyet  4.1.2:  Sanayi tesislerince üretilen ve Garanti Belgesi ile satılmak zorunda bulunan ürünlere ilişkin 
olarak, Garanti Belgesi alınması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 
 
  
 
 
 
 
  

  
              
 5. KÜLTÜR VE TURİZM 
 
 5.1. BARTIN’IN  KÜLTÜR VE TURİZM OLGUSU İÇİNDEKİ YERİ 
Genel Değerlendirme 

Adını, Irmağın antik çağdaki adı olan Parthenios’dan alınan “PARTHENİA” kentinin ilk sahiplerinin, M.Ö. 14. 
yy.da Gaskalar ve 13. yy’da Hititler olduğu kabul edilmektedir. 

Bartın, 3000 yıllık geçmişinden günümüze taşıdığı seçkin tarihi, kültürel ve folklorik değerleri yanında olağanüstü 
güzellikler sergileyen doğal turizm kaynaklarıyla önemli bir cazibeye sahiptir. Özellikle  “Çeşm-i Cihan”  Amasra; sahip 
olduğu tarihi ve kültürel değerleri yanında panoramik güzelliği ve deniz turizmi olanaklarıyla da yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağıdır. 1940’lı yıllardan beri Ev Pansiyonculuğuna öncülük eden ve köklü bir turizm geleneği bulunan 
en eski turistik kentlerdendir. 

Kültürel ve Folklorik Değerler  
Tarihi "Paphlagonia" bölgesindeki antik kentlerden; Sesamos (Amasra), Kromna (Kurucaşile) ve Erythinoi 

(Çakraz) Bartın sınırları içindedir. Antik değerlerin en fazla görüldüğü antik kent Amasra’dır.  
Ön Asya’da tek olan Kuşkayası Yol Anıtı, Kale ve üzerindeki armalar, Kilise (Fatih Camii), Chapel (Kültür Evi), 

Yeraltı Galerileri, Oyma Mağaralar ve Bedesten kalıntıları antik kentin görünen yüzleri sayılır. Tiyatro (5000 kişilik), 
Forum, Şeref yolu, Yeraltı Çarşısı, akropol ve nekropol gibi bölümler toprak altındadır. 

1. Amasra Müzesi 

Amasra Müzesi, 1884 yılında Denizcilik Okulu olarak yapımına başlanan ancak bitirilemeyen bugünkü bina, 1976 
yılında restore edilmiş ve 1982 yılında müze olarak hizmete açılmıştır. 

Dört teşhir salonundan oluşan Amasra Müzesi’nde;  
1 Nolu Arkeolojik Eserler Salonunda; Helenistik, Roma ve Bizans Dönemlerine ait pişmiş toprak ve cam koku 

şişeleri, altın ve bronz süs eşyaları, Amphorolar ve testiler, bronz heykelcikler, bilezikler, haçlar, silahlar, kandiller ve 
kaplar ile Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait altın, ve bronz sikkeler, 
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2 Nolu Arkeolojik Eserler Salonunda; Burada tamamen Hellenistik, Roma, Bizans ve Ceneviz Dönemlerine ait 
mermer eserler, heykeller, heykel başları, mezar stelleri, kabartmalı çeşitli parçalar sergilenmektedir. 

1 Nolu Etnografik Eserler Salonunda; Osmanlı Dönemine ait bakır mutfak kapları, yazım takımları, silahlar, 
şamdanlar, mühürler, kantarlar, seramikler ve yüzükler ile Amasra yöresine özgü ağaç çekicilik sanatını yansıtan 
kaplar, 

2 Nolu Etnografik Esreler Salonunda; Osmanlı Dönemine ait, yörenin giyim-kuşam zevkini yansıtan giysiler, 
gümüş süs eşyaları, yatak ve yastık örtüleri, halılar, keseler, eski duvar saatleri ile Kur’an’ı Kerim’ler sergilenmektedir. 

Ayrıca; Müzenin koridorunda 1852 tarihli, Saray Matbaasında basılmış bir Akdeniz haritası, Müzenin bahçesinde 
de Hellenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı Dönemine ait taş eserler bulunmaktadır. 

 
2. Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları ve Tescilli Yapılar 

Bartın merkezinde; Fırınlı Kalesi, Çeştepe Höyüğü, Manastırtepe Tümülüsü, Manastırtepe Nekropolu, Deveciler 
Tümülüsü, Sivritepe Tümülüsü, Durnuk Kaya Mezarları, Güzelcehisar Lav Sütunları ve Kale kalıntıları, Halilbey, İbrahim 
Paşa, Hacı Mehmet, İkramiye ve Şadırvanlı Camileri, Eski Kilise (Kültür Evi), Taşhan ve Okurhan, Kemer ve Orduyeri 
Köprüleri, Şadırvan, Osmanlı Hamamı, Kütüphane Binası,  İstiklal İlkokulu Binası, Belediye Binası ve Kırtepe Çeşmesi,                            

Amasra ilçesinde; Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi; giriş kapısı, sur ve teras duvarları ile toplam 12 adet kale 
burcu, Kale üzerindeki armalar, Kilise (Fatih Camii), Chapel (Kültür Evi), Yeraltı Galerileri, Oyma Mağaralar ve Bedesten 
kalıntıları, akropol ve nekropol, Boztepe Mahallesi ve Ada Kütlesi, Kaleiçi Mahallesi, Bedesten Mevkii, Tavşan Adası, 
Tekketepe Mevkii, Direklikaya, Küçük Liman Antik Rıhtım ve Nekropol Alanı, Sanat Evi (Küçük Kilise), Tavşan Adası, 
Manastır Kalıntısı, Boztepe Mabet Kalıntısı, Roma Dönemi Köprüsü ve  Su Kemeri,  Şehir Hamamı, Kaymakamlık 
Lojmanı ve Bahriye Mektebi ( Müze Binası), 

Kurucaşile ilçesinde: Tekkeönü kalesi ve kale içindeki Hisarkale Mahzeni önemli tarihi kalıntılardır.  
Ulus ilçesinde; Hasandede Türbesi, Şimşirli Baba Camii ile Mirzaşah (Ağa Köyü), Karahasan  ve Kırktepeler 

(Abdipaşa) Höyükleri, 
Ayrıca; Bartın Merkezinde 256 adet, Amasra’da 13 adet ve Ulus’ta 12 adet sivil mimari örneklerinden Bartın Evi 

(Tescilli konut) bulunmaktadır.  
Bu değerler yanında, Amasra ve Bartın eski yerleşim merkezi, Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanları içinde yer 

almaktadır. 
 Bartın ırmağı, Güzelcehisar Köyü kıyı bandı, Amasra Tavşan Adası Çakraz Bozköy, Çakrazşeyhler Köyü, Çakraz 

Göçkündemirci Köyü kıyı şeridi ve Gürcüoluk Mağarası, Ulukaya Şelalesi (Ulukaya Köyü) Doğal Sit Alanları içindedir. 

Folklorik Değerler ve Kültürel Yaşam 

Bartın, halk kültürünün vazgeçilmez öğeleri açısından seçkin bir yere sahiptir. Yöre insanı, toplumsal değişimden 
etkilenmekle birlikte gelenek ve göreneklerini, halk oyunları ve müziğini, giyimini, el sanatlarını ve mutfak kültürünü 
günümüze taşımasını bilmiştir. Bu folklorik değerleri; dostluk ve sevecenlik, dayanışma, mizah ve eğlenceyle, kısaca; 
özgün yaşamıyla bütünleştirmiştir.  

Gelenek ve Görenekler 

Gelenek ve göreneklerin en çarpıcı örnekleri, Garıla Pazarı ile uzun yıllar anılarda yaşayıp dilden dile dolaşan 
Bartın düğünleri ve topluca kutlanan Dini Bayramlarda görülür.      
1. Garıla  Bazarı (Kadınlar Pazarı)  

Adını, bahçesinden ve hayvanlarından elde ettiği tazecik ürünleri burada pazarlayan vefakar kadınlarımızdan 
almıştır.   

Bartın’da yaz-kış demeden her Salı ve Cuma günleri kurulan Garıla Pazarı; bir yandan 200 yıllık bir geleneği 
yansıtırken, diğer yandan da köylüyle kentliyi kaynaştıran önemli bir pazar yeri olma özelliği taşımaktadır. 
2. Bayram Kutlamaları  

Günümüzde, özellikle Merkez, Amasra ve Kurucaşile İlçelerinin bazı köylerinde Dini Bayramlar bölgesel olarak 
topluca kutlanmaktadır.  Bayramı birlikte kutlayanlar; ya birbirine yakın köyler veya Karadeniz’in coğrafi yapısı 
nedeniyle birbirinden ayrı tepecikler üzerinde kurulmuş aynı köyün mahalleleridir. 

Osmanlı dönemlerinden günümüze gelenekselleşen kutlamaların ne zamandan beri sürdürüldüğü veya günlerin 
nasıl tespit edildiği bu günkü nesilce bilinmemekte, gelecek Bayramın 1-2-3. günleri ile bir sonraki Bayramın hangi köy 
ve mahallede kutlanacağı herkesçe bilinmektedir.  Süre, sabah saat : 09.00’dan akşam hava kararıncaya kadardır. 

Yöresel Giyim- Kuşam  

Günümüzde geleneksel giysilerin özgün biçimlerine ancak düğünlerde ve benzeri etkinliklerde rastlanır. 200 yıllık 
Bartın mahalli kıyafetlerinin geleneksel özellikleri; erkek giyiminde tamamen kaybolmasına karşın, bayan giyiminde ve 
takılarda nispeten yaşamaktadır. 

Erkek giyimi : Bol ağlı pantolon, yelek, yakasız mintan ve kuşaktan oluşurdu.   
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Bayan giyimi: Genç kızlarda, Uskufa veya Kutnu yelek, İpek Göynek, Şalvar, Tombaklı Kemer ile Tel Kırma 
veya Çatku Yazma ve üstüne değerli mücevherlerden oluşan Taçla karakterize edilirken; Kadınlarda, Göynek, Şalvar ve 
zaman zaman da eski desenleri taşıyan yazmadan oluşur.   

 
 

El Sanatları 

El İşlemeleri 
Bartın halkının yerli zevkini ve yaratıcı gücünü, 17. yy’dan günümüze önemini oldukça yitirerek de olsa 

ulaşabilen el işlemelerinde bulmak mümkündür. Eskiden ev eşyası, giyim ve aksesuar olarak işlenen el işlemeleri; 
desenlerine göre isimler alır, kenarları da Bartın işi kenarsuyu ile süslenirdi. Bugün de mihraplı, yıldız, bağ yaprağı, 
karanfil, lale, gül, kaymak tabağı, değirmen taşı, sarhoş sokağı, kilim ve halı deseni gibi karakteristik desenlerin Gergef 
adı verilen tezgahlarda veya kasnakta yapılan işlemeleri görmek olasıdır. 
Giyim ve aksesuarlar: Uskufa ve Kutnu yelek üzerine yapılan işlemeler, yazma, şal, gece çantası  ve fantezi 
giyimler. 
Ev eşyası: Ev eşyası olarak yapılan işlemelerin başlıcaları; yatak, yastık, çarşaf, bohça, peşkir (Havlu), karyola eteği ve 
sofra takımlarıdır. 

 
1. Tel Kırma  

Ülkemizde yalnızca Bartın’da üretilen ve Uluslararası alıcıları olan Telkırmalar, az sayıda ama yüzyılların çok 
değerli desenlerini gümüş pırıltılı ışıklarla yansıtan nadir el sanatlarımızdandır.  

17.yy’dan günümüze ulaşabilen el emeği Telkırma, dokuma siyah veya beyaz tül üzerine gümüş tel işleme 
olarak yapılmaktadır. Yüzyılların karakteristik desenlerinin işlendiği Telkırmalar; ülkemizde sadece Bartın’da 
üretilmekte, adını işleme sırasında kullanılan gümüş telin El ile kırılarak koparılmasından almaktadır. Her türlü balolarda 
ve özel günlerde omuza şal olarak alınır. Ayrıca Tel Kırma ile sehpa ve fiskos örtüleri, sigara kılıfı, gözlük kılıfı vb. 
örtüler yapılmaktadır. 

 
2. Dokumacılık 

Bartın’da makine işçiliğinin yayılmasından sonra eski önemini yitiren ve kaybolmaya yüz tutmuş diğer 
sanatlardan biriside Dokumacılıktır.  Bugün Kumluca, Kozcağız ve Kurucaşile’nin kırsal kesimlerinde sürdürülmekte, 
etnografik değerleri olan ve yöreden temin edilen eski dokuma el işleri de Amasra Müzesinde sergilenmektedir. 

 
3. Ağaç İşleri (İşleme-Oyma- Süsleme)   

Tarihi, 17.yy’a dayanan ağaç oymacılığı, bugün Amasra ve köylerinde sürdürülmektedir.  Amasra’da Çekiciler 
Sokağı’nda Ihlamur, Şimşir, Dişbudak, Ceviz, Kiraz ve Kızılağaç gibi ağaçlar kullanılarak yapılan hayvanlar, çerez 
takımları, isimlik, anahtarlık, resimlik, leylek gibi kuş figürleri, Ayetler ve güzel sözler yazılı levhalar ile kaşağı gibi 
eşyalar satılmaktadır. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Amasra halkının dağlardan kestikleri Şimşir ve Ihlamur ağaçlarından yaptıkları 
ağaç eşyaları (İşleme-oyma-süsleme) satarak geçimlerini sürdürdüklerini yazmaktadır.  Ayrıca, Osmanlılar ve 
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde mısır koçanı yaprakları kullanılarak örülen zincir, hasır şapka ve patik örmeciliği, 
günümüzde çok az da olsa görülmektedir. 

 
Gemi Yapımcılığı  

Bartın’da gemi yapımcılığının geçmişi, yaklaşık 400 yıl öncesine dayanır.  Kaynaklarını en verimli şekilde kullanan 
yöre insanı, zengin orman ürünlerinden yararlanırken, bunu sanatla bütünleştirmesini de bilmiştir. 

Günümüzde, gemi yapımcılığı Kurucaşile ilçemizin Kapısuyu ve Tekkeönü köylerindeki tersanelerde 
sürdürülmektedir. 

Babadan kalma aletlerle ve babadan oğula öğretilerek günümüze ulaşan bu sanat; teknolojik gelişmelerle 
bütünleşerek geçerliliğini korumakta, zaman zaman nostaljik eklemelerle süslenen çoğu önemli parçalar eski aletlerle 
sadece el emeği ve ustalıkla yapılmaktadır. 

Yöre Mutfağı 

Bartın mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen 100’den fazla yemek çeşidi yöre mutfağının 
zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, kentleşme sürecinin beslenme kültürünü de değiştirdiği, geleneksel 
mutfağın hemen hemen unutulmaya yüz tuttuğu ve Bartın’a özgü olmasa da Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini 
taşıyan bazı yemeklerin Bartın mutfağının da baş yemekleri olduğu söylenebilir. 

Bugün Bartın mutfağında geleneksel olarak hamur işi, sebze yemekleri ve balık, beslenmenin temel ürünlerini 
oluşturur. Özellikle, kışlık-yazlık yiyecek gibi ayırımlar ve çeşitler azalsa da geleneksel kış yemekleri için, yöre 
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ürünlerinden yazdan hazırlanan kışlık erzaklar arasında kavurma, sucuk, bulgur, domates ve fasulye kurusu, erişte, 
kuru yufka, keşkek, tarhana, pekmez, reçel, turşu, marmelat ve komposto ile sebze konserveleri önemli yer tutar.  

Amasra Salatası ise; Kimine göre adını aldığı Kraliçe Amastris’den, kimine göre de Osmanlıdan beri o meşhur 
unvanını sürdürmektedir.  

Sosyal ve Kültürel Kuruluşlar 

İli Tanıtıcı İnternet Adresleri 

HAZIRLAYAN KURULUŞLAR ADRESİ 
1. Valilik www.bartin.gov.tr 
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı www.turizm.gov.tr   &  www.kultur.gov.tr 
3. Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www. bartinturizm.com 
4. Bartın İl Telekom Müdürlüğü www.ttbartin.telekom.gov.tr 
5. Bartın İl Sanayi Ticaret Odası www.bartinso.org.tr 
6. Yeni Ufuklar www.yeniufuklar.com.tr 
7.AFG DATA CENTER www.amasra.net 
8. DEMİRELLER LTD. ŞTİ. www.bartinnet.com 
9. Çoban Denizcilik -Kurucaşile www.cobandenizcilik.com 
 
Kütüphaneler 

Bartın’da; Bartın İl Halk Kütüphanesi, Ulus İlçe Halk Kütüphanesi, Kurucaşile İlçe Halk Kütüphanesi, Bartın 
Belediye Kütüphanesi, Bartın Gezici Kütüphanesi (Otobüs) hizmet vermektedir.  

 
Yerel Basın-Yayın Kuruluşları 

Bartın’da yayınlanan ve sesini il sınırlarını aşarak duyuran İlk gazete; 6 Eylül 1924 tarihinde  İ. Cemal Aliş 
tarafından çıkarılan Bartın Gazetesidir. Zaman zaman yurt düzeyinde söz sahibi olan Bartın Gazetesi, 81 yıldır aralıksız 
yayınlanmaktadır.  

Bartın Gazetesi, Bartın Ekspres, Bartın Değişim, BTV, BEST FM, 
 

Vakıf ve Dernekler 
Bartın’ın İlk sosyal kuruluşu, 1919 yılında kurulan ve Milli Mücadele yıllarında kapanmak zorunda kalan İlm-ü 

İrfan Derneği’dir. Daha sonra faaliyet gösteren, Lise Gençleri Birliği (1926), Türk Ocağı (1927), Kardeşlik Yurdu (1928) 
ve Halkevi (1935) gibi dernekler ve Bartın Lisesi; sosyal ve kültürel yaşama öncülük etmiş, zaman zaman beğeniyle 
izlenen çalışmalar sergilemiştir.  

Günümüzde; Bartın’ a Hizmet Vakfı, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Derneği, Bartın Turizm Derneği, Bartın Turizmciler ve Otelciler Derneği ve Doğayı Sevenler Derneği kültürel yaşama ve 
turizm sektörüne katkı sağlayan Vakıf ve Derneklerdir.  
Tiyatrolar 

Bartın’da, Cumhuriyet tarihimizle yaşıt olan amatör tiyatro çalışmalarını 1927 yılında Lise Gençleri Birliği 
başlatmış; bu köklü kültür ve sanat geleneğini uzun yıllar Dernekler, Halk Eğitim Merkezleri ve Bartın Lisesi 
sürdürmüştür.  

Bu gün de Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bartın Kültür ve Sanat Derneği’nin desteği ile Bartın Bölge Tiyatrosu, 
Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bartın Belediyesi Genç Sahne Tiyatrosu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik 
Merkezi Tiyatro Grubu; Tiyatronun gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülmesine katkıda bulunmaktadır. 

 
Müdürlüğümüz, Bartın Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte 10 yılı aşkın süredir Bartın Tiyatro Festivali’ne katkısını 

sürdürmekte, çalışmaları takdirle karşılanmaktadır. Festivalde; Devlet Tiyatroları, Yerel Tiyatro Grupları ve birçok il’den 
Amatör Tiyatro Gruplarının sergiledikleri oyunlar beğeniyle izlenmektedir.  
 

Turizm Potansiyeli 

Mevcut Değerler ve Yararlanma Düzeyi 

Günümüzde Bartın’da,  turizminden söz edildiğinde ilk akla gelen; Amasra ve Kültür turizmidir. Son yıllarda deniz 
turizmi olanaklarıyla İnkumu ve Çakraz ilgi çekmekte ve yoğunluk yaşamaktadır.  

Kültür Turizmi 

* Amasra’da; Müze, Kale, Kuşkayası Yol Anıtı, Yeraltı Galerisi ve Kiliseler (Fatih Camii ve Sanat Evi) ile Roma Meclis 
Sarayı (Bedesten) kalıntıları,  
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* Merkez ilçede; Aya Nikolas Kilisesi (Kültür Evi), Höyükler ile Osmanlı dönemi eserlerinden Camiler, Köprüler, 
Hanlar, Hamam  ve Ahşap Bartın Evleri, 

*  Kurucaşile’de; Kromna kenti kalıntıları olan Tekkeönü kalesi, Mahzen ve Galeri ile Yedikuyular,  

* Ayrıca; Folklorik değerler ve Yöre mutfağı, Geleneksel El Sanatlarından 400 yıllık bir geleneği yansıtan Ahşap Yat 
ve Tekne yapımcılığı, Amasra’da Ağaç işleri (Oymacılık- Süsleme) ve Merkezde Tel Kırma ürünleri.  

Deniz Turizmi 

*  İnkumu, Amasra ve Çakraz  plajları,  

* Günübirlikçiler için; Kızılkum, Mugada, Hatipler, Güzelcehisar, Göçkün, Akkonak, Çambu, Karaman, Tekkeönü, 
Kurucaşile ve Kapısuyu plajları. 

Turistik Olanaklar 

* Ulaşım olanakları 

* Karayolu ulaşımı 
Bartın’ın şehirlerarası ulaşımını sağlayan karayolu; batıda Çaycuma-Devrek (Zonguldak) - Mengen-Yeniçağa 

(Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)-Gerede (Bolu) üzerinden E-80 Otoyolu ile E-5 Devletyoluna ulaşmakta, 
doğuda Cide (Kastamonu), güneyde de yine Safranbolu (Karabük) üzerinden Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’ya 
açılmaktadır. 

Bartın’dan komşu iller Kastamonu, Zonguldak ve Karabük ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerimize düzenli otobüs 
seferleri yapılmaktadır. 

Deniz ulaşımı 

Sahil kenti olan Bartın’da uluslararası liman olarak hizmet veren Bartın limanı aynı zamanda yolcu giriş-çıkış 
kapısıdır.  

Hava ve Demiryolu ulaşımı 
Ankara-Zonguldak demiryolu hattı, İlimize 38 km uzaklıktaki Saltukova (Zonguldak) beldesinde son bulmakta, 

Saltukova Havalimanı çalışmaları sürmektedir.  
 
* Konaklama olanakları:  

Günümüz itibariyle ildeki tesis sayısı; toplam 44 (3 Bakanlık İşletme Belgeli, 41 Yerel Yönetim belgeli), yatak 
kapasitesi ise; 1838’dir. Bunlara 90 Ev pansiyonunun 700 civarındaki yatak sayısını da kattığımızda, Yatak 
kapasitemiz 2600’e ulaşmaktadır.  

Bakanlığımızdan Yatırım Belgeli konaklama tesisi sayısı ise; 3 adettir.  

* Yeme-İçme ve Eğlence olanakları  :  

İlimizde, Turizm İşletme Belgeli tesisler ile İnkumu, Amasra ve Çakraz gibi turistik yörelerimizdeki sezonluk 
tesisler ihtiyacı karşılayabilecek kapasitedir.  

Turizm talebinde beklenen artış ve yeni ihtiyaçlar dikkate alındığında; gerek Konaklama ve gerekse Yeme-İçme 
ve Eğlence tesisi yatırımlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Turizm Arz ve Talebi   

Bartın’ın, doğal turizm kaynakları ve turistik olanaklarıyla önemli cazibeye sahip olmasına karşın; son yıllara 
kadar bu potansiyelden yeterince yararlanılamamış ve Turizm  Arzı ile Turizm Talebi; henüz olağan dengesine  
kavuşamamıştır.  

Son yıllarda, turizm bilincinin yaygınlaştırılması; turizmin çeşitlendirilmesi ve tanıtıma yönelik çabalar, Bartın‘a 
olan turistik ilgi ve talebi artırmış, ancak istenilen düzeye ulaşılamamıştır.  

Anketlerle tespit edilen turist sayısı ise yıllık YÜZBİN civarındadır. Ancak;  turistik yörelerde faaliyet 
göstermelerine karşın, anket kapsamında olmayan Yerel Yönetim Belgeli tesislerde konaklayanlar da dikkate 
alındığında Bartın‘ı ziyaret eden turist sayısının yıllık İKİYÜZALTMIŞBİN olduğunu söyleyebiliriz.  

 
 5.2. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

Tarihçesi 

Müdürlüğümüz, 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 30 Nisan 2003 
tarihinden itibaren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak yeniden teşkilatlanmıştır. 

Tümüyle Kültür ve Turizmi İlgilendiren Kanun ve Kararnameler 
* 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 
* 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  
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* 2527 Sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu,  
* 2634/4936 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,  
* 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 
Kültür ve Turizmi İlgilendiren Hükümler İçeren Diğer Kanun ve Kararnameler 
* Kıyı Kanunu, 
* Çevre Kanunu, 
* Orman Kanunu, 
* Milli Parklar Kanunu 
* İmar Kanunu  
* Arsa Ofisi Kanunu 
* Kadastro Kanunu 
* Kimlik Bildirme Kanunu 
* Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve Makinaları Hakkında Kanun 

Görevleri 

*  Kültürel faaliyetlerle İlgili Görevleri 

a)  İlgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan program ve emirlerle tespit edilen kültür faaliyetlerini ildeki Bakanlık 
kuruluşlarınca gerçekleştirilmesini sağlamak. 

b) Tarihi ve arkeolojik değerlerin güvenliği ile taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması, eski eser kaçakçılığının 
önlenmesi, kaçak kazı ve define araması yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.  

c)  Kültürel anlaşmalar çerçevesinde memleketimize gelen yabancıların Bakanlık hizmet alanına giren konularda bir 
programa bağlı olarak il içinde yapacakları gezi ve incelemelerine yardımcı olmak.  

d) İlimizin her alandaki kültürel meselelerini incelemek, gerektiğinde ilde kültürel faaliyetlerde bulunan kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yaparak yetkisi dahilinde olanları sonuçlandırmak, olmayanları ilgili makama bildirmek.  

e) 2527 sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanuna göre gerekli işlemleri yapmak ve yaptırmak.  
*Turizm ve Tanıtma ile İlgili Görevleri 

a) Turizm potansiyeline ilişkin envanterleri hazırlamak, 
b) Turizm planlarının hazırlanması ve programların uygulanması ile ilgili çalışmalar yapmak, yatırımları izlemek ve 

sonucundan Bakanlığımıza bilgiler vermek, 
c) Turizm olanaklarının değerlendirilmesi, turizm türlerinin çeşitlendirilmesi ve turizmin geliştirilmesi için; yatırımların 

turizme yönelmesi, nitelikli konaklama, yeme-içme-eğlence tesisleri kurulması ve belgesiz tesislerin niteliklerinin 
iyileştirilmesi konularında gerçek ve tüzel kişileri teşvik etmek, işbirliğinin geliştirilmesi ve halkın katılımını sağlayıcı 
çalışmalar yapmak, 

 
d) Turistlerin ilde karşılaştıkları her türlü sorunlarıyla ilgilenmek ve çözümlenmesine çalışmak, 
e) Görev alanının turistik tanıtımın sağlanması amacıyla, tanıtıcı yayınlar hazırlamak, yerli ve yabancı haber 

organlarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri mevzuata göre yürütmek, yerel basınla işbirliği yaparak çevreyi 
tanıtıcı haber ve yayınların yaygınlaşmasını sağlamak,  

f) İl ve ilçelerde turizm dernek ve birliklerinin kurulmasına, yerel yönetimlerle danışma hizmetlerinin verilmesine, 
verilen hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmak, 

g) Turizm değerlerinin tanıtılmasına yönelik seminer, panel, sempozyum, festival gösteri, yarışma ve haftalar 
düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, bu konuda gerçek ve tüzel kişileri desteklemek, özendirmek ve aralarında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

* Araştırma, Eğitim, Denetim ve Koordinasyon Görevleri  

a) Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik araştırma ve planlama yapmak, konferans, sergi ve 
paneller düzenleyerek Valilik ve Bakanlığa bilgi sunmak.  

b) İldeki Halk kültürü değerlerini araştırmak, faaliyetlerini yakından takip etmek ve gerektiğinde bu alandaki 
çalışmalara rehberlik hizmeti sunmak.  

c) İl ve İlçelerde Bakanlıkça gönderilen genelgeler çerçevesinde denetleme komisyonları oluşturmak, işletmelerde 
gösterime sunulan, kiraya verilen ve satılan video filmi, ses kaseti ve sinema filmi eserlerinin kontrollerini 
yaptırmak.  

d)  Kültür faaliyetleri teşvik ve tanıtmak amacıyla kurulmuş bulunan veya kurulacak derneklerin, vakıfların kültürel 
alana verecekleri hizmetleri yönlendirmek ve yardımcısı olmak. 

e) Turizm Sektörünün eğitilmiş personel ihtiyacının giderilmesi, turizm eğitimi veren kurum ve kuruluşlar arasında 
işbirliği ve koordinasyonun sağlanması konularında çalışmalar yapmak, eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak, 

f) Toplumda, turizm bilincinin gelişip yaygınlaşması; çevrenin ve doğal yapının korunması; turizmin ülke 
ekonomisindeki öneminin benimsenmesi için Yetişkinler ve öğrencilere yönelik seminer, sergi, yarışma ve benzeri 
eğitici ve öğretici faaliyetleri programlayıp uygulamak, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği programları 
hazırlamak ve katılmak,  
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g)  Müdürlük personelinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, 
h) Yıllık faaliyet programlarını hazırlamak ve uygulamak 
* Diğer Görevleri 

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı il düzeyinde temsil etmek. 
b) Müdürlüğün; personel, idari ve mali işler, bina, demirbaş, ayniyat, sivil savunma hizmetleri ve mevzuat ile  

kendisine verilen diğer görevleri yapmak.  
c) Bakanlıkça veya Valilikçe kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Teşkilat Yapısı 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü; Şubeler ve bağlı birimlerden oluşur. 

Merkez Birimleri (Şubeler) Bağlı Birimler 

Kültür Şubesi  

Turizm Şubesi 

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 

Gezici Kütüphane 

Amasra Müze Müdürlüğü 

Kurucaşile İlçe Halk Kütüphanesi 

Ulus İlçe Halk Kütüphanesi 

Abdipaşa Belde Halk Kütüphanesi 

Araç, Makina ve Teçhizat Durumu 

Müdürlüğümüzün hizmetinde, 1 Binek otomobil ile hizmetin gereği büro makine ve benzeri teçhizatları 
bulunmaktadır.  

Personel Sayısı ve Nitelikleri  

Müdürlüğün mevcut ve ihtiyaç duyulan personel durumu tabloda gösterilmiştir. 

ÜNVANI OLMASI  GEREKEN OLAN İHTİYAÇ 

İl Kültür ve Turizm Müdürü 1 1 - 
Müdür Yardımcısı 1 - 1 
Şube Müdürü 2 2 - 
Uzman 3 3 - 
Şef  2 2 - 
Ayniyat Saymanı  1 1 - 
Halk Kültürleri Araştırmacısı 1 - 1 
Enformasyon Memuru 2 - 2 
Memur  5 3 2 
Bilgisayar İşletmeni 1 - 1 
Sivil Savunma Memuru 1 - 1 
Elektrik Teknisyeni 1 - 1 
Bekçi  3 1 2 
Şoför 2 1 1 
Kaloriferci 1 - 1 
Hizmetli  3 2 1 
TOPLAM  30 16 14 

Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesis Durumu 

Hizmet Binası: Müdürlüğümüz, Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi Kuyuluyol No: 30 BARTIN adresindeki 
binasında hizmet vermektedir. (2002 yılında satın alınan Ahşap Bartın Evi). 

Kültür Evi: Mülkiyeti Bartın Belediyesine ait olan Santral Sokaktaki Eski Kilise binası,1995 yılında 
Bakanlığımızca restore edilerek tam donanımlı bir Kültür Evi olarak hizmete açılmıştır. Müdürlüğümüz tarafından açılan 
kurslar ve Bartın Bölge Tiyatrosu çalışmaları Kültür evinde sürdürülmektedir. 
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Kültür Merkezi: 1993 yılında temeli atılan inşaatın, 2005 yılına kadar gelen ödeneklerle fiziki gerçekleşme 
oranı yaklaşık % 30 ’a ulaşmıştır.  

Amasra Turizm Danışma Bürosu: Amasra ilçesinde, özellikle turistik yoğunluğun yaşandığı dönemlerde 
hizmet vermek üzere 2004 yılında oluşturulan, her yıl yaz döneminde (Haziran/Ağustos) hizmetlerini sürdürmektedir.  

Lojman ve diğer sosyal ve yardımcı tesislerimiz bulunmamaktadır. 
teçhizatları bulunmaktadır.  

Finansman Kaynakları  

Müdürlüğümüzün Finansman kaynakları; Bakanlığımızca, Genel Bütçe ve DÖSİM Müdürlüğü Bütçesinden 
(Genel Giderler, Kültür ve Turizm altyapı yatırımları ve faaliyetleri ile Tanıtım faaliyetleri için) ayrılan ödenekler ile İl 
Özel İdaresi Bütçesinden ayrılan ödeneklerdir.  

 5.3. FIRSATLAR VE TEHDİTLER  

 
Güçlü Yönler 
 
* Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu, ayrıca; değerlendirilebilir alternatif kaynakların 
varlığı.  
* Nitelikli tesis yatırımlarının beklenen düzeye yakın oluşu, 
 
 
Zayıf Yönler 
 
* Batı Karadeniz Bölgesinin ana tur güzergahı dışında kalmaktadır. Ancak, son yıllarda Bartın ve 
yakın çevresinde günübirlik turizm uygun merkezlerin varlığı, Tur operatörlerini bölgeye 
yönlendirmekte ve tali bir tur güzergahı oluşturmaktadır.  
*  Yeterli alternatif kaynakların varlığına karşın, turizmin çeşitlendirilememesi. 
* Turizm bilincinin oldukça düşük olması. 
* Turistik  yerleşim  merkezlerinde nitelikli kentsel altyapı (Ulaşım,  enerji,  su ve  kanalizasyon)  
ihtiyaçlarının bulunması.  
* Çevre kirliliği ile Deniz ve Akarsu kirliliği gibi sorunların varlığı.  
* Deniz turizmi için sezonun (İklim koşulları ) kısa oluşu. 
 
 
Fırsatlar  
 

* Bartın’ın, özellikle İstanbul ve Ankara ile geleneksel yakın ilişkisi bulunmaktadır. İstanbul ve 
Ankara gibi en büyük iki metropolün ortasında konumlanması ve fiziki yakınlığı.  
* Bartın, yakın çevresinde Abant, Yedigöller ve Küre Dağları Milli Parkları ile Kartalkaya ve Ilgaz 
Kayak Merkezleri, açık hava müzesi konumuyla Dünya Mirası Listesi’ne giren Safranbolu gibi ülke 
ölçeğinde önem taşıyan turistik değerler ve rekreasyon alanlarının ortasında yer alması.  
Bartın için önemli bir avantajlardır. 

 
 
 
 
Tehditler  
 

Günümüzde; hızlı kentleşme ve kamuoyunda koruma bilincinin henüz yerleşmemiş olması, 
özellikle antik kent Amasra’da mimari ve korumacılıkta olumsuz koşulların doğmasına sebep 
olmaktadır.  
 
 

Tur Güzergahları ve Bartın’ın Konumu 
Batı Karadeniz Bölgesi ana tur güzergahı dışında kalmaktadır. Ancak, son yıllarda Bartın ve yakın çevresinde 

günübirlik turizm hareketliliğine uygun merkezlerin varlığı, Tur operatörlerini bölgeye yönlendirmekte ve tali  bir tur 
güzergahı oluşturmaktadır.  

Bartın ve yakın çevresindeki Abant, Yedigöller ve Küre Dağları Milli Parkları ile Kartalkaya ve Ilgaz Kayak Merkezleri, 
açık hava müzesi konumuyla Dünya Mirası Listesi’ne giren Safranbolu,  Kastamonu Şehir merkezindeki kültür varlıkları, 
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Zonguldak İlindeki Gökgöl Mağarası ve Amasra; ülke ölçeğinde önem taşıyan turistik değerler ve rekreasyon 
alanlarıdır.  

Son yıllarda başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Batı ve Orta Anadolu çıkışlı turların Bartın iline yoğun talepleri 
olduğu gözlenmektedir.   

 
Turizmi Etkileyecek Üst Düzey Karar ve Olgular 

 
1. Karadeniz Bölgesi Ekonomik işbirliğinin gerçekleşmesi ilimiz turizmini olumlu yönde etkileyecektir. Böylece alt 
bölgenin ve ilimizin uluslararası ilişkileri artacaktır. Bu durumda; coğrafi konumun sağladığı avantajlar 
değerlendirebilecektir. 
2. Bartın’ın, özellikle İstanbul ve Ankara ile geleneksel yakın ilişkisi bulunmaktadır. İstanbul ve Ankara gibi en büyük iki 
metropolün ortasında konumlanması ve fiziki yakınlığı önemli bir avantajdır. Bartın’ı, (E-5) bağlayan Çaycuma-Devrek 
(Zonguldak), Mengen-Yeniçağa (Bolu) hattı ile Karabük, Gerede (Bolu) hattı bağlantı yollarının otoyol haline 
dönüşmesiyle Bartın’ın İstanbul ve Ankara’ya olan zaman uzaklığı daha da kısalacaktır. 
3. İlimize en yakın havalimanı, 38 km. uzaklıktaki Zonguldak- Saltukova’dadır. Henüz uçuşlara açık olmayan ve atıl 
durumda bulunan Saltukova havaalanının iyileştirilerek yolcu uçaklarının inmesine uygun hale getirilmesi; bölge 
ekonomisine ve özellikle turizme büyük katkılar sağlayacaktır. 
4. Bartın’a yakın demiryolu istasyonu, 38 km. uzaklıktaki Saltukova’dadır. Dünyadaki ikinci ucuz ulaşım şekli olan 
demiryolu ulaşımının sağlanabilmesi için; Bartın-Saltukova demiryolu bağlantısının hayata geçirilmesi; İlimizi karayolu 
bağımlılığından kurtaracak ve bölge turizmine önemli katkılar sağlayacaktır. 
5. Küre Dağları Milli Parkı; 1998-2000 yılları arasında yapılan çalışmalar sonrasında 07.07.2000 tarihinde Bakanlar 
Kurulu kararı ile ilan edilmiştir. Milli Park yönetiminin İl Müdürlükleri bünyesindeki Şube Müdürlüğüne verilmesi 
yönetim bütünlüğünü bozmakta, planlama ve yapılanmalarda aksamalara neden olmaktadır. Oysa, Milli Parkın tek 
elden yönetimi, söz konusu olumsuzlukları giderecek ve daha aktif kullanıma imkan verecektir.  
6. Bartın’da, Bakanlar Kurulu’nun 18.03.1987 tarih ve 87/11608 sayılı Kararı ile (09.04.1987 tarih ve 19426 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan) bakir koylar olan Kızılkum- Mugada kesimi; Bartın-Kızılkum-Mugada Turizm Merkezi 
olarak ilan edilmiş, yine Bakanlar Kurulu’nun 17.09.1993 tarih ve 93/4833 sayılı Kararı ile (17.10.1993 tarih ve 21731 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan) iptal edilmiştir. 

 Bu alanın, Bartın-Kızılkum-Mugada Turizm Merkezi olarak yeniden ilanında, Ayrıca;  
* Amasra’nın doğu yönünde, Ahatlar Köyü’nün kuzeyinde Harsa denilen mevkiinde ormana ait alan, 
* Ardıç-Gezen-Kokurdan yaylalarının Yaban Hayatı Geliştirme Sahasının dışında kalan seyrek orman dokusuna 

haiz bölge,  
* Uluyayla’nın 600-700 metrelerdeki yoğun orman dokusunun dışında kalan orman arazisinin 
Turizm Merkezi olarak ilanında yarar bulunmaktadır. 

7. Kuşkusuz turizmin etkin değerlerinden biri de çevredir. Hiçbir sektörde doğal ve kültürel çevre, turizmde olduğu 
kadar hayati önem taşımamaktadır. 

İlimizde, birbirinin devamı niteliğindeki Uluyayla, Ardıç, Gezen ve Kokurdan bölgeleri; Yayla turizmi için önemli bir 
potansiyeldir. Bu yaylalarımızı da koruma açısından sıkıntılar yaşanmaktadır. Yine, Bartın’ın turizm vitrini olan Amasra; 
çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır. Şehir merkezi 6 katlı binalarla betona gömülmüş, bir çok yerden kaleler bile 
görülememektedir. Amasra’nın Çevresindeki ormanlar ve yeşil doku, kuralsız kesim, tarım alanlarını genişletme, nadir 
de olsa yangınlar ve hayvan otlatma gibi denetim dışı kullanımlarla tahrip edilmektedir.  

Bu nedenle yöredeki doğal şartlar, Uluyayla, Ardıç, Gezen ve Kokurdan yaylalarının yoğun bitki örtüsüne haiz 
kısımları ile Amasra Tarlaağız- İnpiri hattının Milli Park, Tabiat Parkı ve Tabiat Alanı gibi koruma önlemleri altında 
yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu, yaylaların ve doğal ve kültürel değerleriyle potansiyel oluşturan Alanların 
sürdürülebilir nitelikte gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için ön gerekliliktir.  

Turizmi Etkileyen Yerel Faktörler 

1. İdari Yapı ve Nüfus  
Bartın’ın Merkez, Amasra, Kurucaşile ve Ulus olmak üzere 4 ilçesi, Arıt, Kozcağız, Hasankadı, Abdipaşa ve 

Kumluca Beldeleriyle birlikte 270 köyü bulunmaktadır. 

İlin merkez nüfusu 36000, toplam nüfusu 184.178 ‘dir. Nüfusun % 70‘i kırsal kesimde yaşamakta; km2’ye 87 kişi 
düşmektedir.  

Bartın’ın, son yapılan sayımda ekonomik koşullar nedeniyle göç olgusuyla karşı karşıya kaldığı ve nüfusunda 
göreceli bir azalmanın olduğu görülmektedir.  

2. Doğal Koşullar  

2.1. Coğrafi konum  
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Bartın; Karadeniz bölgesinin batı bölümünde, 41-53‘  kuzey enlemi ile 32-33’ doğu boylamı arasında yer alır.  
Kuzeyini 59 km‘lik sahil şeridiyle Karadeniz çevrelerken; doğu, batı ve kuzeyde yüksekliği 2000 m‘yi geçmeyen 

dağ sıraları arasında ve denizden 12 km. içeride kurulmuştur. Yüzölçümü 2143 Km2, ortalama yükselti 25 m‘dir.  
 

2.2.  İklim 

Bartın‘da; kışları serin ve yağışlı, yazları ılıman geçen Karadeniz iklimi egemendir. Türkiye ortalamasının iki 
katından fazla yağış almaktadır. Bu nemli ortam nedeniyle zengin bitki örtüsüne sahiptir. 

Deniz turizmi için en uygun dönem kısa süreli yaz mevsimi olmakla birlikte, dört mevsim alternatif turizm 
olanakları oldukça yüksektir. 

2.3. Ulaşım ve Haberleşme 

Karayolu Ulaşımı 
İlimizin, ulaşımda tek unsuru Karayoludur. Şehirlerarası ulaşımı sağlayan karayolu; batıda Çaycuma - Devrek 

(Zonguldak)- Mengen- Yeniçağa (Bolu), güneyde de Safranbolu (Karabük)- Gerede (Bolu) üzerinden TEM Otoyolu ile 
E-5 Karayoluna ulaşmaktadır. Doğuda Cide (Kastamonu), güneyde de yine Safranbolu üzerinden Orta Karadeniz ve İç 
Anadolu‘ya açılmaktadır. Ancak, bu ulaşım ağının TEM ve E-5 bağlantıları fiziki standartların altındadır.  

Bartın Ankara’ya 290 km, İstanbul’a 480 km. uzaklıktadır. 
 
 
Denizyolu Ulaşımı 

Uluslararası ticari liman olarak hizmet veren Bartın limanı, aynı zamanda Yolcu kapısıdır. Liman, Bartın ırmağı ile 
birlikte bazı düzenlemelerle Yat konaklama olanaklarına da uygundur.  
Hava ve Demiryolu Ulaşımı 

İlimize en yakın hava alanı; 38 km. uzaklıkta ve halen hava trafiğine kapalı bulunan (Zonguldak) Saltukova‘dır.  
Ankara- Karabük- Zonguldak demiryolu hattı da yine Saltukova‘da son bulmaktadır. Saltukova-Bartın demiryolu 

bağlantısının fizibilite etüd çalışmaları DLH Genel Müdürlüğü‘nce sürdürülmektedir. 
Haberleşme 

Ülke genelinde görülen haberleşme ve telekomünikasyon alanındaki modernleşme sürecinden Bartın da payını 
almıştır. İl merkezi ile diğer ilceler ulusal ve uluslar arası telefon görüşmelerine açıktır.  
3. Ekonomik Koşullar 

Bartın’da, nüfusun % 70‘i kırsal kesimde yaşamakta; km2’ ye 87 kişi düşmektedir. Son yapılan sayımda Bartın 
nüfusunda göreceli bir azalmanın olduğu görülür. Bunun nedeni, yeterli istihdam olanaklarının yaratılamamış olmasıdır.  

İlimizin ekonomik özelliklerine bakıldığında; halkın uğraş alanını ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık 
oluşturmaktadır. Ancak, yapısı itibariyle tarıma çok elverişli olmayan arazide geleneksel olarak birkaç ürünle sınırlı bir 
üretim yapılmaktadır. Hayvancılıkta ise; son yıllarda uygulanan projelerle önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yine ilimiz 
önemli Balıkçılık potansiyeline sahiptir. 

Kalkınmada 1.derecede öncelikli iller arasında bulunan Bartın’da; TTK Amasra Taş Kömürü Kurumu ile başlayan 
ve özel sektörün öncülüğünde gelişen sanayi, son yıllarda yeni yatırımlarla ivme kazanmıştır. Bartın Organize Sanayi 
Bölgesinin devreye girmesiyle girişimcilere cazip yatırım olanakları sağlanmış, önemli yatırımlar yapılmıştır. 

Sanayi sektöründe istihdam büyük ölçüde (% 32) kömüre bağlı olmakla birlikte kamu ve özel sektöre ait toplam 
53 (10’u küçük ve orta ölçekli) sanayi kuruluşu yaklaşık 3800 kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır.  

Bartın’ın % 46’sı üstün nitelikli ağaç türlerine sahip ormanlık alanlarla kaplıdır. Ormanlar, bilinçsiz kesimlerle 
tahribata uğramasına rağmen önemli bir potansiyeldir.  

Ayrıca; Yöresel El Sanatlarından Kurucaşile’de Ahşap Yat ve Tekne Yapımcılığı sanayiye dönüşen diğer istihdam 
alanı olup, Amasra’da Ağaç işleri (Oymacılık- Süsleme) ve Merkezde Gemi Maketi ve Tel Kırma üretimi, aile bütçesine 
katkı sağlamaktadır. 

İlimiz, yeraltı kaynakları açısından da zengin bir bölge olmasına karşın, kömür dışında bu kaynaklardan yeterince 
yararlanılamamaktadır.   
4. Çevre Koşulları 

İlimizin doğal kaynakları ve ekonomik yapısı potansiyel çevre sorunları yaratmaya uygundur. Sanayi ve konut 
atıklarının yarattığı sorunların başında; Çevre kirliliği ile Deniz ve Akarsu kirliliği gelmektedir.  

Çevrenin kalitesi; insan sağlığı üzerindeki etkileri yanında, turistik potansiyeli de önemli ölçüde etkilemektedir. 
Kirlenme etkenlerinin giderilmesi; turizmin gelişme beklentisi için bir ön gerekliliktir. 

 
Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar 

1. Kentsel ve Turistik Altyapı 
Turistik yerleşim merkezlerinde kentsel altyapı (İletişim, ulaşım,  enerji,  su ve  kanalizasyon)  sorunları   

giderilmeli,  turistik   merkezlere  ulaşımı  sağlayan  karayollarının  fiziki  şartları  iyileştirilmelidir. 
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Deniz, dağ ve doğa, yayla, mağara, ırmak vb. Turizm aktivitelerine olanak sağlayan turistik yörelerde; Dinlenme 
ve Alış-Veriş mekanları, su ve elektrik, plajlarda; WC, Duş ve  Soyunma kabinleri ile benzer sosyal donatı ihtiyaçları 
giderilmelidir. 

 
2. Ulaşım  

İl’in İstanbul ve Ankara gibi en büyük iki metropolün ortasında konumlanması ve fiziki yakınlığı önemli bir 
avantajdır. Turizm açısından bir diğer avantaj da Karadeniz sahil yolunun topoğrafik nedenlerle denizi yalayarak 
geçmemesidir. Bu durum, hem kıyının yoğun olarak kullanılması ve plajların tahribatını önlemiş, hem de  deniz ile 
karayolu arasında piknik ve kamping alanları ile bakı noktaları düzenlenebilmesi imkanı yaratmıştır. Söz konusu doğal 
alanlarda, yürüyüş amaçlı yumuşak turizm hareketliliğine ve ayrıca av turizmine uygun kesimler bulunmaktadır. 

 
3. Koruma (Kültürel ve Doğal Çevre) 

Turistik değerlerin Koruma - Kullanma Dengesi ilkeleri çerçevesinde koruma planları hazırlanmalı, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Kıyı Kanunu ve İmar 
Kanunu uygulamaları konusunda etkin denetimler yapılmalıdır. 

Sürdürülebilirlik ilkesi göz önünde tutularak çevreye uyumlu tesisler ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi çabalarla 
ekolojik dengenin mutlak şekilde korunması amaçlanmalıdır. 

Mevcut potansiyelden yeterince yararlanabilmek amacıyla turistik değerlerin bakım ve onarımları ile çevre 
düzenlemeleri yapılmalıdır. Yöreden çıkarılan ve yöre illeri dışındaki müzelerde sergilenen antik değerlerin ait olduğu 
illerin müzelerine iadeleri için girişimler başlatılmalıdır. 

İlimizde Amasra, çevre sorunları ile otantik dokusunu giderek kaybetmektedir. Binlerce yıldan yakın geçmişe 
kadar, hiç bu kadar yoğun baskıya maruz kalmadan tamamıyla bakir kalan kalelere; dışardan 6 katlı binaların ve kale 
içinde çok katlı ve çirkin siluetli binaların baskıları o kültür varlıklarını da anlamsız hale getirmektedir. Özellikle kale 
içerisinde Fatih Camisi ve Sanat Evi’nin (Şapel) bina baskılarından korunması gerekmektedir. 

Günümüzde; hızlı kentleşme, ikinci konut hastalığı ve kamuoyunda henüz yerleşmemiş koruma bilinci yanında, 
yerel yönetimin konuya sahip çıkmaması, Amasra’da mimari estetikten yoksun 6 katlı binaların ve olumsuz koşulların 
doğmasına sebep olmuştur.  

Korumacılıkta başarının ilk şartı; koruma ve kullanma dengesini kurabilmekten geçmektedir. Eğer ülkemizde 
benzeri konumdan kurtarılmış kültür varlıkları varsa o yöntem takip edilmeli, çare bulunamıyorsa; konut sahiplerinin 
rızası alınarak en azından kat azaltması yolu seçilmelidir. Bina dışlarının ahşap kaplanması vb. bazı önlemler, kale 
içindeki çirkinliği bir parça giderecektir. 

 
 
4. Nitelikli Tesis Yatırımları 

Yatırım Belgeli Turizm Tesisi yatırımcılarının desteklenmesi için teşvik kredilerine işlerlik kazandırılmalı; Bakanlık 
ve Yerel Yönetim Belgeli Tesislerin işletmecilerine gerekli kolaylıklar gösterilmelidir. Ayrıca, Ev pansiyonculuğu ve Ev 
oteller  (Konaklama tesisi olarak düzenlenecek tarihi ahşap evler)  kredilendirilerek teşvik edilmelidir. 
 
5. Turizmin Çeşitlendirilmesi 

Bartın ve yöresindeki turizm hareketliliği mevsimsel olarak ilkbahar, yaz ve sonbahar da görülmektedir. Son 
yıllarda buna kış sezonuna rastlayan hafta sonlarını ve uzun süreli tatilleri ekleyebiliriz.  

2004-2005 yıllarında bölgede konaklayan yerli ve yabancı turistlerin ortalama kalış süresi yaklaşık 1.5 gündür. 
Buradan çıkan sonuç da turizmin çeşitlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. ortalama kalış sürelerini artıracak 
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Yani,  bir başka deyişle kültür, deniz, dini ve alternatif kaynakları devreye turistik 
ürün sayısı artırılmalıdır. 

 Amasra ilçesi tek başına Kültür Turizmine ev sahipliği yapmakla birlikte, sayfiye için Amasra, İnkumu, Mugada 
ve Çakraz birer çekim alanıdır. Bu plajlar dışında; Kızılkum’dan başlayarak Kapısuyu’na kadar bir çok koy ve kumsal 
özellikle hafta sonlarında yoğun biçimde kullanılmaktadır. 

Bartın’ da Zoni, Ardıç, Gezen, Kokurdan ve Uluyayla gibi yayla potansiyeline rağmen, alt yapı eksikliğinden 
dolayı yayla turizmi olanaklarından yararlanılamamaktadır. 

Turizmin gelişmesinde en önemli etkenlerin başında gelen turizmin çeşitlendirilmesi (Turistik ürün 
zenginleştirilmesi) için; değerlendirilebilir kaynakların turizme kazandırılması hızlandırılmalıdır.   
 
6. Tanıtım   

Tanıtımda, Tanıtıcı yayınlar ve Tanıtım organizasyonları bölge illerini kapsayacak şekilde olmalıdır.  
Bölgesel  ortak  tanıtım  için;  broşür,  afiş,  video-kaset,   web  sayfası  gibi   tanıtıcı  yayınlar hazırlanmalıdır. 

Tanıtım amaçlı  yayın   ve   organizasyonlar   desteklenmelidir.     
Bölge  İllerinin  tanıtımı  amacıyla   fuar,  sergi,  festival  vb.  Etkinliklerde  ortak  standlar   açılmalı;  “Workshoplar”   

düzenlenmelidir. 
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TURSAB  ve  ulusal  medya  mensuplarıyla  birlikte  yöre  illerinde  ayrı  ayrı  “Info”  toplantıları  yapılmalı, TURSAB  
ve  ulusal  medya  mensuplarına  yöreyi  tanıma- tanıtma  gezileri  düzenlenmelidir. 

Yörenin, “Yeşil  Yolculuk”  ve  “Karadeniz  Yat  Rallisi  (KAYRA)”  gibi  programlarda  yer  alması  sağlanmalı,  
benzer  programlar  üretilerek  uygulanmalıdır. 

Bartın, Karabük  ve  Zonguldak  illeri  dışında  yaşayanlarca kurulan Derneklerle  ilişkiler  geliştirilmeli; özellikle  
İstanbul,  Ankara  ve  İzmir  gibi metropol kentlerde ortak  “Yöresel Geceler”   düzenlenerek  bölgenin  tanıtımına katkı  
sağlanmalıdır. 

Değerlendirilebilir Kaynaklar 

 
Kültür Turizmi 

Tarihi Paphlagonia bölgesinde en eski yerleşim merkezlerinden olan ve özellikle ülke ölçeğinde köklü bir turizm 
geleneği bulunan Amasra‘da, henüz açığa çıkarılamayan zengin antik değerler ile Osmanlı Evleri, El Sanatları (Ahşap 
Yat ve Tekne, Hediyelik Eşya, Tel Kırma vb.) ve diğer folklorik özellikler kültür turizminde değerlendirilebilecek 
kaynaklardır. 
 
Deniz  Turizmi 

Bartın, kıyı kesiminde olağanüstü güzellikler sergileyen ve henüz bakir durumda bulunan plajlara sahiptir. 
 
Irmak Turizmi 

İlimizde Bartın ırmağı; gerek debisi ve akış hızı ve gerekse çevresindeki doğal peyzaj ile önemli bir kaynaktır. 
ALTINIRMAK- GÜMÜŞ DENİZ TURLARI’nın başlangıç noktası olup, su bisikleti ve sandal gezileri ile kürek yarışları 
gibi aktivitelere olanak sağlamaktadırlar.  
 
Yayla Turizmi    

Bartın‘da; Uluyayla, Ardıç ve Gezen yaylaları olağanüstü güzellikler sergilemektedir . 
 
Kış Turizmi 

Yayla turizminde değerlendirilebilecek Uluyayla, Ardıç ve Gezen yaylaları, aynı zamanda kış turizmi için de 
önemli bir potansiyeldir. 
 
 
 
Dağ ve Doğa Turizmi   

Kastamonu - Bartın Küre Dağları Milli Parkı; doğal potansiyeliyle önemli bir cazibe  merkezidir. Ayrıca ilimiz; 
şelale, kanyon ve birbirinden ilginç peyzaj değerleriyle beğenilen Gezi Alanlarına sahiptir. 
 
Çadır ve Karavan Turizmi 

İlimizde, yaylalar ve bakir koyların bulunduğu sahil kesimi doğal güzellikler içinde Çadır ve Karavan Kampı  için 
ideal ortamlar sunmaktadır. 
 
Çiftlik  Turizmi 

İlin iç kesimlerinde ve özellikle yaylalara yakın alanlarda yer alan köyler, Çiftlik Turizmi yatırımları için ideal 
özellikler taşımaktadır.  
 
Mağara Turizmi  

İlimizde, varlığı bilinen yaklaşık 200 adet mağaradan birçoğu turizmde değerlendirilebilecek niteliktedir. Bu 
mağaralarla ilgili gerekli araştırmaların yapılması gerekmektedir.  
 
Av Turizmi 

Bartın, Kara avcılığına uygun alanlarıyla beğenilmektedir. 
 
Yat Turizmi 

Bartın’da Amasra limanı ve Bartın ırmağı (Yalı mevkii); yat turizminde değerlendirilebilecek özellikler 
taşımaktadır. 
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Öneriler : 

a.  Kuruma Yönelik Öneriler: 

1. BİÖİ.'nin programına  aldığı   yatırımlardan    önemli ve öncelikli olanlarını hayata geçirebilmesi için karar 
organı olan İl Genel Meclisini yeterince bilgilendirebilmeli. 

2. Ulusal ve uluslararası alanda Bartın’ın tanıtımında simge olan Amasra’nın Koruma Amaçlı İmar Planındaki 
projelerinin hayata geçirilebilmesi hususunda gereken hassasiyeti göstermeli. 

3. BİÖİ yeni oluşumda yer alacak tüm kurum çalışanlarını stratejik plan uygulaması  konusunda bilinçlendirmeli. 

4. BİÖİ yapacağı her yatırımda, gerçekleştireceği faaliyet alanındaki Sivil Toplum Örgütlerinin görüşünü ve 
desteğini alabilmeli. 

5. Kendi oluşumu dışındaki yerel yönetimlerle yakın işbirliği yaparak İldeki, sosyal ve kültürel yatırımlara öncülük 
yapmalı. 

b. BİÖİ’ne Yönelik Öneriler: 

1. İl Genel Meclis Üyelerine Stratejik Planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerinin bu plandaki yol haritasına 
göre yürütüleceği Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda anlatılmalı, Kaymakamların görüş ve önerileri ile kendi 
hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel sektör yatırımları da dikkate alınmalıdır. 

2. İÖİ bünyesinde bulunan kurumlarla koordinasyon sağlanmalı, kurumların ihtiyaç ve sorunlarının doğru tespit 
edilmeli. 

3. Kurum kendi arşivini oluşturarak istatistiksel sonuçlar ortaya koymalı, bu doğrultuda yapılan işlerin hedeflenen 
başarıyı oluşturup oluşturmadığının kontrol edilmesi sağlanmalı. 

4. Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı yapılmalıdır. 

5. Kurum çalışanlarının ücret dengesizliği ve ücret azlığı giderilmeli, verimli çalışmalarını teşvik edecek ödül ve 
ikramiye sağlanmalı. 

6. Köy yerleşik alanının dışındaki yerleşim yerlerine, hizmet götürme zorluğu nedeniyle, yapılaşma izni 
verilmemeli. 

7. Çalışanların hizmet içi eğitime alınmaları mutlaka sağlanmalı. 

8. Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Örgütleriyle yakın işbirliği sağlanmalı ve bilgilendirilmeli. 

1991 yılında Valiliğimiz tarafından hazırlattırılan “İl Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı’nda; ilin 
zengin, doğal, tarihi ve kültürel yapıya sahip olduğu; kültür turizminden deniz, yat, av ve yayla turizmine kadar geniş 
bir yelpazede yumuşak turizm türlerine önem verilmesi önerilmiştir. 

  İklim kısıtlıkları ile birlikte çevre sorunlarının da bulunduğu, buna karşın plan döneminde bazı temel önlemlerin 
alınması durumunda önemli atılımların yapılabileceği belirtilmiştir. 

a. Kültür turizminde önerilen;  Amasra Koruma İmar Planında Küçük liman içerisinde gösterilen Mendirek ve 
Gezi Yolu,  maddi imkansızlıklar nedeniyle projelendirilememiştir. (01.04.1988 tarihinde yapılmış olup, 09.10.1990  gün 
ve 1399 sayı ile Koruma Amaçlı Revizyon Planı da mevcuttur.) 

b. Kruvaziyer turizmini yapılandırmak amacıyla (projesi hazır), Amasra büyük liman içerisinde gemi yanaşma 
iskelesi projesi yapılmış, fakat konu Denizcilik Müsteşarlığı’na taşınamadığından  proje gerçekleşmemiştir.  Deniz 
turizmine çeşitlilik kazandıracak bir başka olguda; kruvazör turizmidir. Buna en uygun yer Amasra ilçesidir. Kruvazör 
gemilerin altyapısını oluşturan “Antikliman İskelesi Projesi”, DLH tarafından hazırlanarak keşif bedeli  çıkarılmıştır. 
Müdürlükde bulunan projenin Bakanlık veya Denizcilik Müsteşarlığı’nın yatırımı programına alınarak uygulanmasına 
ihtiyaç vardır.                                                                               

c. Mağara turizmi için, Gürcüoluk Mağarası’nın Mimari ve Elektrifikasyon Uygulama Projesi gerçekleştirilerek 
hizmete hazır hale getirilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis işlemleri tamamlanmış, İşletmeye açılması için 
Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Kiralama İzin onayı beklenmektedir. 

d. İl, kültür turizmi konusunda önemli adımlar atmıştır. Bu hususta Amasra özellikle hafta sonları ile uzun süreli 
tatillerde kültür turlarının ilgisini çekmeye devam etmektedir. Aynı başarı spor, yürüyüş tırmanma gibi yumuşak turizm 
türlerinde gösterilememiştir. 

e. İlde çevre sorunları yaratan bir çok neden bulunmaktadır. İlin kanalizasyon  sorunları halledilmiş olsa da, 
arıtma konusunda sıkıntılar vardır. Çakraz, Amasra, İnkumu ve Bartın Şehir Merkezinde  arıtmalar ödeneksizlik 
nedeniyle tesis edilememiştir.  

Diğer taraftan  çöplerin bertarafı, belediyeler tarafından; ulaşım esnasında görülmeyecek şekilde ve bir akarsu 
kenarına rastlamama ilkelerle, ormanlık alana bırakma şeklinde yerine getirilmektedir.  
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f. Bartın kültürünün önemli bir parçasını oluşturan Ahşap Bartın evlerinin kurtarılması konusunda, bazı sıra 
evlerin restorasyonu haricinde, önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Vatandaşların konuya ilgisini çekmek amacıyla 
gerek Valiliğimizin, gerekse Müdürlüğümüzün ı bilinçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

Bartın Mutfağının tanıtılması hususunda da bir adım atılamamıştır. 
g. Bartın’da turizmin 1940’lı yıllarda inkişafı, pansiyonculuğu geleneksel hale getirmiştir. İlde günümüz 

itibariyle 90 adet ev pansiyonunda 700 civarında yatak kapasitesi vardır. Ev pansiyonculuğunun özellikle güneş, kum, 
deniz turizminin yoğun olduğu aylarda devreye girmesi, kısa süreli olmasına neden olmaktadır. Bu olgunun 
vergilendirilmek istenmesi,  konunun geliştirilmesine engel teşkil etmektedir. 

h. Her ne kadar Bartın’da yat yanaşma yeri olarak kullanılabilecek mekanlar mevcut olsa da; söz konusu 
yerlerin yakıt ve su donatılarından yoksunluğu, talep oluşturmamaktadır. 

En azından Bartın Irmağı ile Amasra da  bu konudaki yapılanmalara acilen ihtiyaç vardır. 
i. İlin tümündeki plajlarda WC. ve soyunma kabinleri  eksikliği giderilmiştir. Kızılkum, Mogoda, Güzelcehisar, 

Bozköyaltı, Deliklişile (Akkonak), Göçkün ve Kapısuyu gibi plajlar ağsal altyapıdan yoksundur. 
j. Uluyayla, Ardıç ve Gezen yaylalarında yayla turizmi yapılanması konusunda henüz ilerleme sağlanamamıştır. 

 

 5.4. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 

İlimizde; tüm hizmetlerimizi,  katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; 
özellikle koruma kullanma dengesini gözeterek kültürel ve doğal turizm kaynaklarını en verimli bir şekilde 
değerlendirerek, ilin ekonomisine katkıda bulunmaktır.  

Biz; İlimizdeki yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek kirletmeyen üretimle koruyacağımız, geçmişi 
geleceği taşıyan tarihi ve renkli kültürü ve bozulmamış doğayı tüm dünya ile paylaşarak değerlendireceğimiz yeşil, 
temiz ve mistik bir kent olarak “Çağdaş bir Bartın”  istiyoruz. 

Bunu gerçekleştirmek için çağdaş, güvenilir ve hizmet sunumunda kaliteyi esas alan; 
• Dinamik, 
• İnsan Odaklı, 
• Öngörülü, 
• İhtiyaçlara duyarlı, 
bir kurum olarak 

Yerel imkanlarımızı harekete geçirerek doğal kaynaklarımızı eko turizm ağırlıklı olarak değerlendirip en üst 
teknolojiyle kirletmeden üreterek koruyacağımız çevre değerlerimizle “Fatih’in Çeşm-i Cihanı”nı ve tüm Bartın’ı ülkemiz 
ve insanlık için “Batı Karadeniz’in mavi ve yeşil turizm merkezi” haline getirme hedef ve vizyonunu sahiplenmek 
istiyoruz.  

 5.5. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 

STRATEJİK AMAÇ 1: İldeki kültür ve sanat faaliyetleri ile folklorik değerlerin gelecek 
kuşaklara aktarılmasına her türlü destek sağlanarak ilin sosyal, 
kültürel ve sanat yaşamını çeşitlendirmek ve zenginleştirmektir. 

 

HEDEF 1.1: Halkın kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımını sağlamak amacıyla, konser, tiyatro vb. etkinlikler 
desteklenecek, bu faaliyetlerin sayısının artması teşvik edilecektir. 

 
Faaliyet 1.1.1: Kırsal kesimde yaşayan halkın sanatsal etkinliklerden faydalanmaları için kamu kurumları ve 
özel kuruluşlarca yapılan faaliyetlere destek verilecektir. 
 
Faaliyet 1.1.2: İlimizdeki amatör tiyatro gruplarının köy ve kasabalardaki okullarda çocuk oyunlarına yönelik 
gösteriler yapmalarına destek sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.1.3: 2006 yılı sonuna kadar ilimizdeki kültürel varlıklar tespit edilecek, çalışma sonuçları turizm 
amaçlı oluşturulacak “Bartın-Web Sayfasına”  konacaktır. 
 

Strateji: Yerel idarelerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilecek etkinlikler için  uygun mekanların tahsis edilmesi 
sağlanacaktır. 

 

HEDEF 1.2: İl Özel İdaresinin katkılarıyla gerçekleştirilen ilçe ve beldelerdeki yerel festivallere katkı sağlanacaktır.  
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Faaliyet 1.2.1: İlçe ve Belde Belediyelerince düzenlenen yerel festivallere 2006 yılında ve dönem içinde katkı 
sağlanacaktır . 

 
Strateji: İl ve ilçe belediyeleri, köyler ve ilgili STK’lar ile koordineli çalışılacaktır. 

 
STRATEJİK AMAÇ 2: İlin folklorik değerlerinin tespitine yönelik araştırmalar yapılacak, 

turizm amaçlı kullanıma sunularak turizmin çeşitlendirilmesine 
katkı sağlanacaktır.  

 

HEDEF 2.1: 2006 yılı sonuna kadar Folklorik değerlerin (Gelenekler, Giyim-Kuşam, El Sanatları, Yöre Mutfağı, Halk 
Müziği) tespitine yönelik araştırma çalışmaları yapmak üzere El Sanatları ve Mutfak Kültürü Araştırma ve 
Geliştirme Merkezi kurularak El Sanatları ve Mutfak Kültürünün tespiti ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 2.1.1: 2006 yılı sonuna kadar El Sanatları ve Mutfak Kültürü Araştırma ve Geliştirme Merkezi 
kuruluş çalışmaları sonuçlandırılacak, 2007 yılında Araştırma sonuçları genç kuşakların tanımasına ve 
yararlanmasına sunulacaktır. 
Faaliyet 2.1.2: İlimizde, uluslararası üne sahip geleneksel el sanatlarından olan ve Bartın’da Tel Kırma İşi, 
Kurucaşile-Tekkeönü’nde Ahşap Yat ve Tekne yapımcılığının, Amasra’da Çekicilik sanatının (Ahşap Oyma-
Süsleme Hediyelik Eşya üretimi) özendirilerek desteklenmesi ve turizm amaçlı kullanımı sağlanacaktır. 
Faaliyet 2.1.3:  Bartın’ın mutfak ve sofra kültürünün yaygınlaştırılması ve yöresel yemeklerin işletmelerde 
turistlere sunulması konusunda çalışmalar yapılacaktır. 
 

HEDEF 2.2: Folklorik değerlerden, El Sanatları ve Yöre Mutfağının turizm amaçlı kullanımı için Marka Tescil Projeleri 
gerçekleştirilecektir. 

 
Faaliyet 2.2.1: 2006 yılı sonuna kadar Ülkemizde sadece Bartın’da üretilen geleneksel el sanatlarından  “Bartın 
İşi Tel Kırma”  Marka Tescili gerçekleştirilecektir.  
 
Faaliyet 2.2.2: 2006 yılı sonuna kadar Yöre Mutfağında öne çıkan ve yerli ve yabancı turistlerin beğenisini 
kazanan yöremize özgü “Amasra Salatası”nın  Marka Tescili gerçekleştirilecektir.  
 

HEDEF 2.3: Tarihi İz Bırakanlar Projesi ile  Amasra’yı Osmanlıya kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ile Yörenin  
tarihi şahsiyetlerinden İbrahim Paşa ve Argos Usta heykellerinin ilgili yörelerimize dikilerek yöre isminin tarihi 
şahsiyetlerle birlikte anılması sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 2.2.3: 2007 yılında, Amasra’da Bakacak mevkiine Fatih Sultan Mehmet Han’ın, Bartın’da Osmanlı 
dönemi Bosna Valisi İbrahim Paşa’nın, Kurucaşile’de  Argos Usta ve Gemi heykellerinin yaptırılması ve dikilmesi 
konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

 

HEDEF 2.4: Turistlerin harcama düzeyini artırabilmek için satın alabilecekleri ürünlerin üretilmesi, çeşitlendirilmesi ve 
pazarlanması faaliyetlerine destek sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 2.4.l: Spor, eğlence, alış-veriş merkezleri gibi hizmet tesislerine yönelik yatırımlara destek verilecektir.  
  
Faaliyet 2.4.2: Halı, kilim, dokuma ve tekstil ve hediyelik eşya gibi ürünlerin turizm sektörüne daha fazla 
yönelmesi için özel sektöre destek sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 2.4.3: Turizme yönelik yöresel el sanatlarının tanıtımı ve pazarlanması için özel sektör faaliyetlerine 
destek sağlanacaktır. 

 
STRATEJİK AMAÇ 3:   İlimizdeki kültürel ve doğal değerleri korumak; henüz 

değerlendirilemeyen turizm potansiyelini de harekete geçirerek ve 
alternatif turizm türlerini geliştirerek turizmi çeşitlendirmek ve 
turistlerin ildeki kalış sürelerini uzatmak; Böylece turizm 
sektörünün ekonomiye katkısını artırarak gelişmesini sağlamak.  
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HEDEF 3.1: İlimizde, antik kentler ile turizm alanlarının özelliklerine göre Koruma Amaçlı Master Planları yapılacaktır.  

  
Faaliyet 3.1.1.: l.Derece SİT alanı kapsamındaki taşınmazların Koruma Amaçlı İmar Planlarının yapılmasına 
öncelik verilecektir. 

  
Strateji: Bartın ve Amasra Belediye Başkanlığının ve STK’nın desteği sağlanacaktır. 

 

HEDEF 3.2: İlimizde Etnografik eserlerin ve yöresel ürünlerin sergilenebileceği modern bir Bartın Etnografik Eserler 
Müzesi’nin faaliyete geçirilmesi için Müdürlüğümüz ve Bartın Belediyesince başlatılan çalışmaların 2007 yılında 
tamamlanması sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 3.2.1: Bartın turizmine önemli katkılar sağlayacak olan  Bartın Etnografik Eserler Müzesi’nin 2007 
yılında tamamlanması için gerekli girişimde bulunulacak ve desteklenecektir. 

  

HEDEF 3.3: Koruma altındaki tescilli Sivil Mimarlık Örneklerinin korunmasına yönelik olarak Bakanlığımızca, “Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” 2005 yılında yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelik 
kapsamında, Proje ve Proje Uygulama Desteği sağlanmak üzere 2005/2006 yıllarında, toplam 100 başvuru yapılmış 
olup, Bakanlığımızca yapılacak yardımlarla restorasyonları gerçekleştirilecektir.  
Bunlar dışında, ilk aşamada Bartın Evlerinden bir veya birkaçının Örnek Evler Restorasyon Projesi kapsamında 
rölöve ve restorasyonları yapılarak turizm amaçlı kullanıma sunulacaktır.  

 
Faaliyet 3.3.1: 2008 yılına kadar İlk aşamada 4 adet tescilli Bartın Evinin restorasyonu yapılarak turizme 
kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması  sağlanacaktır. 
 

 HEDEF 3.4: İlimizde, henüz değerlendirilemeyen kültürel turizm değerlerinden Bartın Lisesi-Kültür Evi  arasındaki 
Kilise Tünelinin açığa çıkarılması için çalışmalara başlanacaktır.  

 
Faaliyet 3.4.1: Bartın merkezinde, Bartın Lisesi ile Kültür Evi’ni (Bodasaki Kilisesi) yeraltından birleştirdiği 
söylenen kilise tünelinin Bodosaki  Papaz Yolu Temizleme, Restorasyon ve Aydınlatma Projesi 
kapsamında açığa çıkarılarak turizme kazandırılması için 2007 yılında çalışmalara başlanacaktır. 

 

HEDEF 3.5: İlimizin önemli kültürel turizm değerlerinden olan Karadenizin antik kentlerinden Amasra’daki Kuşkayası 
Yol Anıtının restorasyonu ile Bedesten (Roma Meclis Sarayı) ve Cevizlik Vadisinde Çevre düzenlemeleri, Hisarpeçe ve  
Bedesten Yeraltı Galerilerinin Temizleme ve Çevre düzenlemeleri yapılarak turizmde yeterli düzeyde  yararlanılması 
sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 3.5.1: Kuşkayası Yol Anıtının İtalyan heyeti tarafından sürdürülen Restorasyon çalışmaları 
desteklenerek 2006 yılı sonuna kadar tamamlanması sağlanacak, korumaya yönelik önlemler alınacaktır.  

 
Faaliyet 3.5.2:  Bedestenin çevre düzenlemesi  yapılarak 2007 yılı sonuna kadar turizme kazandırılacaktır. 
 
Faaliyet 3.5.3: Proje ihalesi yapılan Amasra Hisarpeçe Yeraltı Galerisi İç ve Çevre Düzenleme Projesi’nin 2007 
yılı sonuna kadar uygulamaya konularak tamamlanacak ve turizme kazandırılacaktır. 
 
Faaliyet  3.5.4: Belediye lojmanı- Bedesten hattındaki Bedesten Yeraltı Galerisinin açığa çıkarılması ve turizme 
kazandırılması için 2007 yılında çalışmalara başlanacaktır.  
 
Faaliyet 3.5.5: Amasra Cevizlik Vadisindeki Roma dönemine ait tek gözlü Kemerdere köprüsü ve antik yolu 
kapsayan alanın çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması için 2007 yılında çalışmalara başlanacaktır.  

 

HEDEF 3.6: Alternatif turizm alanlarında turizm amaçlı sportif faaliyetlere öncelik verilecek, bu kapsamda kayak ve su 
sporları (Rafting ve kano vb.), ile Çadır-Karavan Kamp turizmi alanlarının altyapı çalışmaları 2010 yılına kadar 
tamamlanarak turizme açılmaları sağlanacaktır. 
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 Faaliyet 3.6.1: Uluyayla’da kış turizmine yönelik altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, özel sektörün bu 
alana yatırım yapması  teşvik edilecektir. 
 Faaliyet 3.6.2: Uluyayla, Güzelcehisar ve Çakraz’ın Çadır- Karavan Kamp Turizmine açılması amacıyla gerekli 
altyapı çalışmaları 2008 yılına kadar tamamlanacaktır.  

 

HEDEF 3.7: Yayla turizmini geliştirmek amacıyla, Bakanlığımızca da değerlendirme çalışmaları sürdürülen Uluyayla, 
Ardıç ve Gezen yaylalarından birinin yayla turizmine kazandırılması sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 3.7.1: Bu yaylalardan birinin turizmine kazandırılması için gerekli çalışmalar hızlandırılacak ve 2007 yılı 
sonuna kadar tahsis ve altyapı projelendirme aşamaları tamamlanarak 2009 yılında da turizme açılması 
sağlanacaktır.  

 
Strateji: Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü ile DÖSİM Müdürlüğü, B.İ.Ö.İ., Çevre ve Orman İl 
Müdürlüğü, Ulus Kaymakamlığı, Ulus Belediyesi ve ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır.  
 

HEDEF 3.8: Kültür ve doğa turizminde birçok aktiviteye olanak sağlayan Küre Dağları Milli Parkı’nın bu 
özelliklerinden yeterince yararlanabilmek için Giriş ve Gezi güzergahlarında gerekli düzenlemelerin yapılması için 
girişimlerde bulunularak ihtiyaçların giderilmesi  sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 3.8.1: Küre Dağları Milli Parkı’nın İlimiz sınırları içinde kalan İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nün 
sorumluluk alanındaki Giriş ve Gezi güzergahlarında Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce, Giriş alanlarında da yerel 
olanaklarla gerekli düzenlemelerin  2006 yılı sonuna kadar yapılarak turizme açılması sağlanacaktır.  
 

HEDEF 3.9: Ulukaya Köyündeki Şelale ve kanyon ile Çiftlik Turizmi olanaklarının değerlendirilmesi için çalışmalar 
yapılacaktır.   

 
Faaliyet 3.9.1 Ulukaya köyünün mevcut potansiyelinin Ulukaya Gezi Alanı ve Çiftlik Turizmi Projesi 
kapsamında turizmde değerlendirilmesi için Ulus Kaymakamlığı’nca hazırlattırılan projenin maliyeti düşük 
bölümünün yerel olanaklarla 2007 yılında uygulamaya konulması sağlanacaktır. 

 

HEDEF 3.10: Ulus Kumluca’da bulunan Aksuçayı Şelalesinin (Yakınındaki oldukça büyük kayada Hz. Ali’nin Atının ayak 
izinin olduğu söylenmektedir.) Doğa turizminde değerlendirilmesi için 2007 yılında çalışmalar yapılacaktır.   

 
Faaliyet 3.10.1 : Doğa Yürüyüşü (Trekeking) Parkuru Mola noktası olan alanın Aksuçayı Şelalesi Yol ve 
Çevre Düzenleme Projesi kapsamında 2007 yılında gerekli altyapı ve çevre düzenlemesinin yerel olanaklarla 
yapılarak turizme kazandırılması sağlanacaktır. 

 

HEDEF 3.11: Kente adını veren ve 14 km’lik uzunluğu boyunca 500 tonluk gemilerin gidip gelebildiği bir iç su yolu 
olan Bartın ırmağının Irmak turizminde değerlendirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmaları gerçekleştirilecektir.   

 
Faaliyet 3.11.1 : Bartın Irmağı’nda başlayıp 59 km’lik sahil şeridinde sürecek “ALTINIRMAK-GÜMÜŞDENİZ 
TURLARI”nın (Motor, Sandal, Su bisikleti vb.)  gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak olan Yalı Rıhtımının, 
2007 yılında tamamlanması için Bartın Belediyesince başlatılan çalışmalar desteklenecek ve gerekli girişimlerde 
bulunulacaktır. (Bartın Belediyesince, Irmak çevresinin yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Kentsel 
Dönüşüm Projesi kapsamında 2005 yılında çalışmalara başlanmıştır. 

 

HEDEF 3.12: İlimizde, Mağara Turizminde değerlendirilmek üzere altyapı çalışmaları tamamlanan ve kiralanarak 
hizmete açılması planlanan Gürcüoluk Mağarasının Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan beklenen Kiralama İzninin mümkün 
olan en kısa sürede alınarak Haziran ayında turistlerin ziyaretine açılacaktır.  

  
Faaliyet 3.12.1: Gürcüoluk Mağarasının ayrıca tanıtımı yapılacak, il içinden ve dışından özel turların 
düzenlenmesi konusunda turizm firmalarına destek verilecektir. 
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Strateji: Turizm işletmeleri ve tur operatörleriyle işbirliği yapılacaktır. 
 
STRATEJİK AMAÇ 4: İlimizin turizm kaynaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtımını yaparak ve sürdürülebilir kullanımla yılın her 
mevsiminde turizme hizmet verilmesini sağlamak. Böylece, yerli 
ve yabancı turist sayısını 2005 yılı rakamlarına göre 2010 yılına 
kadar %50 oranında artırılmasını sağlamaktır. 

 

HEDEF 4.1: İlimizin turizm değerlerini (tarihi ve doğal) ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla, belediyelerin, 
sivil toplum kuruluşlarının, turizm sektörünün ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların katılımı ile ulusal ve uluslararası 
düzeyde etkin bir tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecektir.  

 
Faaliyet 4.1.1:  Ulusal ve uluslararası alanda açılan turizm fuarlarına, özel turizm firmaları ile birlikte katılım 
sağlanarak, açılacak standlarda ilin kültür ve turizm değerlerinin tanıtımı ve pazarlaması yapılacaktır.  
 
Faaliyet 4.1.2: Çeşitli dillerde İlimizin tarihi ve doğal zenginliklerini tanıtan afiş, broşür, kitapçık ve tanıtım 
CD’leri 2006 yılı ilk yarısına  kadar hazırlanıp dağıtılacak ve bu faaliyetlerin   sürekliliği sağlanacaktır.  
Faaliyet 4.1.3: İlimizin önemli destinasyonlarının (Kuşkayası Anıtı, Gürcüoluk Mağarası) tanıtımına ilişkin 
Türkçe ve İngilizce olarak afiş, broşür ve web sayfasında bölüm hazırlanarak, tanıtım faaliyetleri artırılacak ve 
sürekliliği sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 4.1.4: İlin turizm potansiyelini, konaklama bilgilerini ve diğer turizm faaliyetlerini kapsayan, 
uluslararası standartlarda “Bartın-Web sayfası” 2006 yılı sonuna kadar yeniden düzenlenecektir.  

Faaliyet 4.1.5: Yöre illerinin ortak tanıtımı  için;  Tanıtıcı yayın ve organizasyonların  birlikte yapılması 
konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

Faaliyet 4.1.6: TURSAB  ve  ulusal  medya  mensuplarıyla  birlikte  yöre  illerinde  ayrı  ayrı  “Info”  toplantıları  
yapılması, TURSAB  ve  ulusal  medya  mensuplarına  yöreyi  tanıma- tanıtma  gezileri  düzenlenmesi, Yörenin, 
“Yeşil  Yolculuk”  ve  “Karadeniz  Yat  Rallisi  (KAYRA)”  gibi  programlarda  yer  alması ve benzer  programlar  
üretilerek  uygulanması konusunda bölge illeriyle işbirliği sağlanacaktır.  
 
Faaliyet 4.1.7: Bartın, Karabük  ve  Zonguldak  illeri  dışında  yaşayanlarca kurulan Derneklerle  ilişkiler  
geliştirilerek özellikle  İstanbul,  Ankara  ve  İzmir  gibi metropol kentlerde ortak  “Yöresel Geceler”   
düzenlenmesi için işbirliği yapılarak  bölgenin  tanıtımına katkı  sağlanacaktır. 
 

Strateji: Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri belediyeler ve turizm alanındaki özel sektör ve STK’larla işbirliği içinde 
gerçekleştirilecektir. 

 
Strateji: İlimizi ziyaret eden turist sayısını artırmak için diğer illerdeki turizm işletmeleri ve tur operatörleriyle işbirliği 
yapılacaktır.   
 
STRATEJİK AMAÇ 5:   İlimizdeki kültür ve turizm potansiyelinin gelecek kuşaklara 

aktarılması ve turizmde değerlendirilebilmesi için Yöre halkı, 
öğrenciler ve turizm sektörü çalışanlarının bilinçlendirilmesine 
yönelik eğitim ve işletmelerin denetimi çalışmaları etkin bir 
şekilde yapılacaktır. 

 

HEDEF 5.1: Kültürel ve doğal değerlerimizin halkımız, öğrencilerimiz ve turizm işletmeleri tarafından tanınması ve 
yararlanması sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 5.1.1: 2006 yılı sonuna kadar ilimizdeki kültürel ve doğal değerler “Bartın-Web Sayfasına”  konacaktır. 
Faaliyet 5.1.2: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’ları ile işbirliği yapılarak hazırlanacak program kapsamında 
okullarda ilin Kültürel ve doğal değerlerimizin tanıtımına yönelik gezilerin gerçekleşmesi sağlanacaktır.  
Faaliyet  5.1.3: İldeki tüm okullara kültürel ve doğal değerlerimizi tanıtan afiş, broşür ve CD dağıtılacaktır.  

 

HEDEF 5.2: İlimize gelen turistlere ISO (Organization for International Standarts-Uluslararası Standartlar Kurumu) 
standartlarında hizmet verebilmek için Tur Operatörlüğü, Turizm Acenteliği ve Turizm Rehberliği faaliyetleri 
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geliştirilecek; Turizm işletmeleri çalışanları ile Küre Dağları Milli Parkı’nı ziyaret edecek turistler için daha önce 
eğitilenlerin sayısını artırmak ve yeni bilgilerle donatmak üzere Yerel Doğa Kılavuzları eğitim programları 
gerçekleştirilecektir.  

 
Faaliyet 5.2.1:  Sektörde çalışan personelin eğitimi amacıyla 2006 yılında çalışmalara başlanarak 2007 yılından 
itibaren her yıl % 20’sine mesleki eğitim verilerek, hizmetin kalitesi yükseltilecektir. 
 

HEDEF 5.3: İlimizde faaliyet gösteren Turizm işletmeleri (Turizm belgeli otel ve restaurantlar ile turizm seyahat 
acentaları) turistlere en iyi hizmeti sunmaları için eğitim çalışmaları yanında , etkin bir şekilde denetlenecektir. 

 
Faaliyet 5.3.1: Turizm Seyahat Acentalarının faaliyetleri İl Denetim Komisyonlarınca daha etkin bir şekilde 
denetlenecektir. 
 

HEDEF 5.4: 1940’lı yıllarda Ev Pansiyonculuğu’na öncülük ederek Ülkemizde,“Turizmin Başladığı Yer” olarak bilinen 
Amasra’da Ev Pansiyonculuğunun geliştirilmesi için Eğitim Programı uygulanacaktır.  

 
Faaliyet 5.4.1: 2006 yılında Ev Pansiyonculuğunun Kültür turizmi kapsamında değerlendirilmek üzere 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Amasra’da Eğitim Programı uygulanacaktır. 
 

Strateji: Planlama ve Eğitim çalışmalarında; Z.K.Ü. Bartın M.Y.O, Amasra Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi ve  Turizm 
Meslek Birlikleri ile koordineli çalışılacaktır. 
 
 
 
 6. SAĞLIK 
 
 6.1. MEVCUT DURUM 
  
İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Sağlık Tesisleri, Sağlık Ocaklarının halka götürdüğü hizmetler, hastanelerdeki personel 
durumu çizelgeler halinde aşağıda verilmiştir.  
 
Bartın İli Sağlık Tesislerinin İlçeler Bazında Dağılımı 
 

Sağlık Kurumunun Adı 
Bulunduğu Yer Kadro Yatak 

Sayısı 
Fiili Yatak 
Sayısı 

Sayısı 

Bartın Devlet Hastanesi Merkez İlçe 150 132 1 
Göğüs Hastanesi Merkez İlçe 85 75 1 
Ulus Devlet Hastanesi Ulus Merkez 25 25 1 
Verem Savaş Dispanseri Merkez İlçe - - 1 
AÇS ve AP Merkezi Merkez İlçe - - 1 
Halk Sağlığı Lab. Merkez ilçe - - 1 
Sağlık Ocağı İl Geneli - - 31 
Mahalle Sağlık Evi Say. İl Geneli - - - 
Köy Sağlık Evi İl Geneli - - 6 
S.S.K. Hastanesi Merkez İlçe 157 157 1 

S.S.K. Dispanseri 
Ulus-Amasra-
Kozcağız 

- - 3 

Eczane Sayısı İl Geneli - - 49 
Ambulans Sayısı Sağlık Müd. - - 23 
 

2005 yılında S.S.K. Hastanesi Bartın Devlet hastanesine hizmet vermeye başlamış ve Sosyal Sigortalar 
Hastanesi  Diş ve Kadın Doğum Hastanesi olarak hizmet vermektedir. 

İlimizde sağlık hizmetlerini ilgilendiren istatistiksel veriler aşağıda çizelge halinde verilmiştir. Çizelge 
incelendiğinde 2005 yılında pratisyen hekim başına düşen nüfusun 3324, hemşire başına düşen nüfusun 5084 ve ebe 
başına düşen nüfusun ise 2188 olduğu görülmektedir. Önceki yıllarla karşılaştırma yapıldığında hekim, hemşire ve ebe 
başına düşen nüfus giderek artmaktadır. Buna göre Bartın İlinde yıllara göre azalan nüfusa rağmen sağlık personeli 
başına düşen nüfusun artması İlde sağlık personeli sayısının yıllar itibari ile azaldığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
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BARTIN İLİ İSTATİSTİK SAYI VE HIZLARI 
 

YILLAR 2001 2002 2003 2004 2005 

İlim Yüzölçümü 2.140 km 2.140 km 2.140 km 2.140 km 2.140 km 

İlin Nüfusu 180.788 180.232 180.208 179.593 172.869 

Yıllık Doğal Artış Hızı    11,27 10,89 9,52 9,51 7,03 

İlin Kırsal Nüfus Oranı   71,09 71,0 69,86 69,89 68,55 

İlin Kentsel Nüfus Oranı  28,91 28,99 30,14 30,11 31,45 

İlin Kır/Kent Nüfus Oranı  2,46 2,44 2,32 2,32 2,17 

Erkek Toplam Nüfus 87.664 87.390 87.239 87.073 83,780 

Kadın Toplam Nüfus 93.124 92.842 92.969 92.520 89,089 

15-49 Yaş Kadın Sayısı 50.437 50.253 50.282 49.373 46,163 

Pratisyen Hekim Başına Düşen Nüfus 1.628 1.527 1.700 2.088 3324 

Hemşire Başına Düşen Nüfus 1.755 1.716 1.732 1.603 5084 

Ebe Başına Düşen Nüfus 1.144 1.162 1.217 1.221 2188 

Toplam Doğum Sayısı 2.530 2.495 2.241 2.214 1787 

Canlı Doğum Sayısı 2.527 2.500 2.237 2.213 1796 

Prematüre Doğum Sayısı 8 10 2 11 22 

İkiz Doğum  Sayısı 14 14 8 14 28 

Üçüz Doğum  Sayısı - - 1 - 0 

Düşük Doğum Ağırlıklı Doğum Sayısı 19 27 12 26 46 

Ölü  Doğan Bebek  Sayısı 17 9 14 15 19 

Perineonatal (Erken 0-7 Gün) Ölüm Sayısı 12 11 12 15 9 

Neonatal ( 8-28 Geç Gün) Ölüm Sayısı 3 4 3 2 4 

Postneonatal (29-364 Gün) Ölüm Sayısı 11 19 10 10 9 

0 Yaş Grubu Ölenlerin Sayısı 26 34 25 27 22 

1-4 Yaş Grubu Ölenlerin Sayısı 5 5 4 5 12 
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5-9 yaş Grubu Ölenlerin Sayısı 1 6 2 1 1 

Toplam Ölüm Sayısı 489 536 520 505 581 

Anne Ölüm Sayısı 2 0 0 1 0 

Düşük Yapan Gebe Sayısı 44 37 31 50 47 

Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumların     
“Toplam Doğuma”   Oranı 

99,2 98,8 99,1 99,5 99,0 

Temiz İçme Suyuna Hiç Ulaşmayan Hane Oranı 
(Yüzde) 

28,84 27,90 25,01 25,57 23,32 

Kanalizasyona Hiç Ulaşmayan Hane Oranı 
(Yüzde) 

59,7 57,03 58,86 57,59 56,56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOĞUM HIZLARI 

YILLAR 2001 2002 2003 2004 2005 

Kaba Doğum Hızı   
 13,97 13,87 12,41 12,32 10,39 

Genel Doğurganlık Hızı   
 50,10 49,74 44,48 44,82 38,91 

Düşük Ağırlıklı Doğum Hızı   
 7,51 10,8 5,36 11,75 25,61 

Prematüre Doğum Hızı   
 3,16 4 0,89 4,97 12,25 

Ölü Doğum Hızı   
 

6,72 3,6 6,26 6,78 10,58 

Düşük Hızı 17,41 14,8 13,86 22,59 26,17 

ÖLÜM HIZLARI 

YILLAR 2001 2002 2003 2004 2005 

Kaba Ölüm Hızı   2,70 2,97 2,89 2,81 3,36 

Bebek Ölüm Hızı   
 

10,28 13,6 11,18 12,20 12,25 

Perineonatal (Erken 0-7 
gün)Ölüm Hızı   
 

4,74 4,4 5,36 6,77 5,01 

Neonatal (Geç 8-28 gün) 
Ölüm Hızı   
 

1,18 1,6 
1,34 
 

0,90 2,23 

Postneonatal (29-364 
gün)Ölüm Hızı   

4,35 7,6 4,47 4,51 5,01 

Doğum Anında Anne Ölüm 
Hızı   

0 0 0 0 0 

Anne Ölüm Hızı     
 

0,79 0 0 0,45 0 

0-4 Yaş Ölüm Hızı   
 

12,26 15,6 12,96 14,46 18,93 

Erkek Özel Ölüm Hızı   2,96 3,60 3,15 3,16 3,77 

Kadın Özel Ölüm Hızı   2,45 2,38 2,63 2,47 2,97 
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İLİN BEŞ YILLIK YILORTASI NÜFUSLARI
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BEŞ YILLIK KABA DOĞUM VE ÖLÜM HIZLARI
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BEŞ YILLIK BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜM HIZLARI
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DOĞUMLARIN YAPTIRANA GÖRE DAĞILIMI 
(2005)
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 6.2. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 
 
İlimizde yaşayan insanımız başta olmak üzere tüm canlıların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için toplum 

sağlığı ve koruyucu hekimlik çalışmalarının desteklenerek şu an için sayısı yeterli olan birinci basamak sağlık 
kurumlarımızın tıbbi donanımını ve fiziki şartlarını geliştirerek toplumun sağlık hizmetleri konusundaki memnuniyetini 
arttırmak. 

Eşitlik ve hakkaniyet içinde halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun kaliteli, kolay erişilebilir verimli bölgeler ve 
sosyo-ekonomik gruplar arası sağlık düzeyi eşitsizliklerini azaltmayı hedeflemektir. 
1- 2006-2008 yılları için Türkiye ortalaması 11.000 iken göçler sonucu sağlık ocağı başına düşen nüfus ortalaması 
6.000’lere düşmüş olup, sağlık ocağı sayısı yeterlidir. Halen yapımı devam eden Çanakçılar ve Şar sağlık ocağı hizmet 
binalarının tamamlanması dışında yeni tesise ihtiyaç yoktur. 
2- Hekimi olmayan sağlık ocakları bölgesine mobil olarak sağlık hizmeti götürülecektir. 
3- Bütün sağlık ocaklarımızın tıbbi sarf ve laboratuar malzeme ihtiyaçları temin edilmiş olup devamlılığı sağlanacaktır. 
4- İvedi olarak 2006 yılı içerisinde sağlıklı içme ve kullanma suyu olmayan merkeze bağlı Kayadibi, Çakırkadı sağlık 
ocakları ile Ulus ilçesi Kadıköy sağlık ocağı içme suyuna kavuşturulacaktır. 
5- Sağlık hizmetinin sağlıklı ortamlarda verilmesi gerektiği düsturundan hareketle Avrupa birliğinin kapılarını 
aşındırdığımız bu günlerde halen merkezi ısıtmaya sahip olmayan Amasra 1 Nolu, Kurucaşile Tekkeönü, Merkez 
Hasankadı, Kurt, Ellibaş, Kızılelma, Arıt, Kayadibi sağlık ocakları ve müştemilatı kaloriferli hale getirilecektir. 
6- Merkeze uzak kalacak yer temininde güçlük çekilen sağlık ocağı lojmanlarımızdan Kurt, Ellibaş, Kayadibi ve Arıt S.O. 
lojmanlarının bakım ve onarımlarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulacak olup, onarım ve bakımı mümkün 
olmayıp çevreye zarar vermesi muhtemel oturulamaz durumdaki Kızılelma ve Hasankadı S.O. lojman sorunu köklü 
olarak çözümlenecektir. 
7- Bağışıklama takvimine alınan 4 adet yeni aşı ve adölesan hepatitlerine 2005 yılında başlanmış olup, toplumun 
bilinçlendirilerek aşısız bebek, çocuk ve gebe kalmaması amacına yönelik olmak üzere çabalara hız verilecektir. Tekli 
aşılara geçileceğinden il depo ve sağlık ocaklarında depolama kapasitesine ihtiyaç duyulacağından her sağlık ocağına 
bir, Müdürlüğe en az iki olmak üzere soğutucu alımı planlanarak alımı gerçekleştirilecektir. 
8- İyileşimi uzun sürdüğü için ilaç alımının düzensizliğinden dolayı iyileşemeyen Tüberküloz hastaları için doğrudan 
gözetimli tedavi yöntemi ile hastalarımıza ilaçları bizzat sağlık personelimiz eliyle  verilecektir. 
9- Ruh Sağlığı Hizmetleri; intiharı önleme, Çocukların psiko-sosyal gelişimini izleme ve hasta hakları ile ilgili taraflara 
eğitimleri verilecektir. 
10- Müftülük ve Emniyete verilen ilkyardım hizmetleri isteyen diğer kurum ve kuruluşlara da verilecektir. 
11- Okul ve çevre sağlığı hizmetleri Milli Eğitimle işbirliği yapılarak tüm okullarımızın içme suları kimyasal, bakteriyoloji 
ve fiziki denetlenmiş olup sorunlu olanlarının çözümü sağlanmıştır. Ayrıca okul taramaları aksatılmadan rutine 
bindirilerek yürütülecektir.Ayrıca rutin okul aşılarına ilave olarak  7-14 yaş grubuna Hepatit aşıları ilköğretim okulları 8. 
sınıfında geriye yönelik olarak yapılmaya başlanmıştır. 
12- Ana çocuk sağlığı ve aile planlama hizmetleri her doğan bebeğimizin topuğundan bir damla kan alınarak 
fenilketonüri yönünden erken taranması, bütün bebeklerimize ilk bir yaşı içinde demir ve devit desteğinin sağlanması, 
gebelerin ana çocuk sağlığı merkezimizde ultrasonografi ile izlenmesi, anemik olan gebelere demir desteğinin 
sağlanması, anne sütünün önemi ve emzirmenin özendirilmesi çalışmaları yürütülecektir. 
13- Başta tıbbi atıklar olmak üzere her türlü sanayi ve evsel atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesi veya depo 
edilmesi için yerel yönetimler ile merkezi idare arasında iletişim sağlanacaktır. (Atık su arıtma, içme suyu arıtma, 
çöplerin düzenli toplanarak uygun depolanması, baca gazı analizleri, kükürt değeri ve rutubeti düşük yüksek kaliteli 
yakıt kullanımının sağlanması, halk eğitim müdürlüğünce ateşçi kurs ve eğitimlerinin yaygınlaştırılarak denetimlerinin 
sağlanması, kamu ve özel katı yakıtlı konut ve dairelere kurum tutucuların kurulmasının sağlanması). 
14- Erişkin ölümlerinin yarısından fazlasına yol açan kalp-damar rahatsızlıklarının erken tanısı için birinci basamağa 
başvuran 35 yaş üzerindeki herkesin şikayeti olsun olmasın tansiyonları ölçülecek ve Kanser kayıtları bir merkezde 
toplanarak izlenecektir. 
15- Evlenme muayenelerinde taraflar akraba evliliği, erken annelik, geç(ihtiyar) annelik, sık doğumlar, bilinçli annelik 
ve babalık, kan uyuşmazlığı, portör(taşıyıcılık) konularında bilgilendirilerek sağlıklı aile kurulması yönünde 
bilinçlendirilecektir. 
16- Saha hizmetleri için gereken araç ihtiyacı piyasadan kiralanarak (3’er aylık dönemler halinde) giderilecektir. 
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 6.3. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 
STRATEJİK AMAÇ 1: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, çağdaş yaşamın gereklerine uyumlu, kır- 

kent arasındaki sağlık hizmeti farklılıklarını azaltıcı, ulaşılabilir ve verimli bir 
şekilde kaliteli hizmet sunmaktır. 

 

HEDEF 1.1: Sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilebilmesi için İlimizde mevcut ve yeni oluşturulacak (İlk Yardım 
Eğitim Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi gibi) sağlık kurumlarının fiziki alt yapı, donanımı ve personel ihtiyaçları optimal 
düzeyde karşılanacaktır. 

 
Faaliyet 1.1.1: İl merkezi ve ilçelerdeki kamu sağlık kurumlarının fiziki alt yapı, donanım ve personel 
envanteri 2006 yılında çıkarılacaktır.  

 
Faaliyet 1.1.2: Sağlık kurumlarının personel sayısı için 2006 yılında PDC ye uygun norm kadrolar belirlenecek, 
personel tayin atama yönetmeliği çıkarılacak, personel dengesizliği giderilecek, personel eksikliği bulunan 
yerlere sözleşmeli personel alınacaktır. 

 
Faaliyet 1.1.3: Sağlık birimlerinden öncelikle birinci basamak kuruluşların bilgisayar malzemesi, laboratuar 
malzemesi, doppler fotoskop (gebe dinleme aleti) EKG cihazı gibi tıbbi donanım ile bilgisayar ve yazıcı, 
demirbaş malzemesi gibi idari ve teknik donanım eksiklikleri 2006 yılında giderilerek, ikinci basamağa sevkler 
%8 den % 6 ya düşürülecektir. Bunun için  kronik hastalıkların (hiper tansiyon, diabet, evde bakım 
hizmetlerinin eylem planları hazırlanarak gerçekleştirilecektir.) kontrol programı uygulamaya konulacaktır. 

 
Faaliyet 1.1.4: Çağdaş sağlık hizmeti sunulabilmesi için kırsal kesim sağlık birimlerinin fiziki alt yapı 

eksiklikleri 3 yıl içinde giderilecektir. 
 
Strateji: Tedavi hizmetleri için özel sektör teşvik edilecektir. 
 

HEDEF 1.2: İl merkezindeki hastanelere yığılmaları önlemek ve hizmetin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla, belirlenen 
ilçe devlet hastanelerinin personel ve tıbbi donanım eksiklikleri giderilip, daha verimli çalışmaları yoluyla sağlık hizmet 
kalitesi yükseltilecek ve yatak işgal oranları 2008 yılına kadar %50 oranında artırılacaktır. 

 
 

Faaliyet 1.2.1: İlçelerden merkeze sevki ve yoğunlaşmayı azaltmak için standardı yükseltilerek ilçe devlet 
hastanelerinin personel ve tıbbi donanım eksiklikleri stratejik plan dönemi içerisinde giderilecektir. İlimizde Ulus 
Devlet Hastanesi 2006 yılı içerisinde Gün Hastanesine dönüştürülerek Birinci Basamak ile birlikte Sağlık 
Hizmetleri bütünlüğü sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 1.2.2: Devlet hastanesi olmayan ilçelerin sağlık ocakları 24 saat hizmet vermekte olup, bu sağlık 
ocaklarına personel ve tıbbi malzeme desteği stratejik plan dönemi içerisinde yapılacaktır. Stratejik dönem 
içerisinde Amasra Merkez Sağlık Ocağının fiziki yapısı geliştirilerek  24 saat hizmet sunulacaktır.  

 
Faaliyet 1.2.3: İl dışı  sevkleri azaltılabilmesi için Bartın Devlet Hastanesinin yoğun olan poliklinik 
hizmetlerinin fiziki mekan artırılarak her hastaya ayrılan  zaman ve  hizmetin kabullenilebilirliği sağlanacaktır.  

 
Strateji: Sağlık tesisleri yapımında merkezi yerleşim birimlerine uzaklık ve nüfus kriterleri göz önünde 
bulundurulacaktır. 
 

HEDEF 1.3: İldeki sağlık kurumları ve hizmet basamakları arasında koordinasyon ve iş birliği güçlendirilecektir. 

 
Faaliyet 1.3.1:Tüm ilin sağlık verilerinin toplandığı Otomasyon Sisteminin  İl Özel İdaresi kaynaklarınca 
desteklenerek 2006  ikinci yarısında hizmete geçecek şekilde uygulamaya konulması sağlanacaktır. İlin tüm 
verileri kayıt  altına alınacaktır. 

 
Faaliyet 1.3.2: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında yoğunlu azaltmak amacıyla hasta sevk zinciri 
2006 yılında etkin biçimde çalıştırılacak, 2. ve 3. basamak sağlık kurumlarına gerçekten ihtiyacı olan hastaların 
gitmesi sağlanacaktır.  
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Faaliyet 1.3.3: İldeki kamu, yerel yönetimler  ve özel sağlık kurumları arasında bilgi alış verişini sağlayacak 
Otomasyon Sisteminin İldeki tüm kurum ve kuruluşlarla karşılıklı bilgi transferine açık kullanımı 
gerçekleştirilecektir. 

 
Faaliyet 1.3.4: Özel sağlık kuruluşları etkin ve düzenli olarak denetlenecektir. 

 
Strateji:  Sağlık kurum ve kuruluşlarının yapısal konumlarının modern ve yeni mimarilerle hizmet vermesi stratejik 
dönem içerisinde planlanarak uygulamaya konulacaktır.  
 

HEDEF 1.4: Kendi hizmet binasında hizmet veremeyen sağlık ocağı ve sağlık evleri için hizmet binası, İl merkezinde 
nüfusu artan bölgelere ise yeni sağlık ocakları yapılacaktır.  

 
Faaliyet 1.4.1:Kendi hizmet binasında hizmet veremeyen  Çanakçılar, Merkez 3 Nolu, Sağlık Ocaklarının 
stratejik dönemde yeni hizmet binalarının yapılması planlanarak gerçekleştirilecektir. 
2006 yılı içerisinde Çanakçılar Sağlık Ocağının tamamlanması, Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağının arsa temini ve 
gerçekleştirilmesinin 2008 yılına kadar planlanması. 

 
Faaliyet 1.4.2:AÇSAP (Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması) ve üreme sağlığı merkezlerinin kurulması stratejik 
plan dönemi içinde gerçekleştirilecektir. 

 
Faaliyet 1.4.3:  Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yeni yapılandırılan Ağız Diş Sağlığı 
Merkezinin koruyucu Ağız Diş Sağlığı hizmetleri  ağırlıklı hizmet sunumu sabit ve hareketli protez yapımı 2006 
yılı sonuna kadar gerçekleştirilecektir. Amasra ve Ulus ilçelerimizde Diş Poliklinikleri tam donanımlı hale 
getirilecektir. 
Okul Sağlığı, 6-12 yaş çocukların mutlaka yılda 2 defa Ağız Diş Sağlığına müracaatları sağlanacaktır. Tüm 
gebelerin gebelikleri süresince 2 defa Ağız Diş Sağlığı hizmeti alması gerçekleştirilecektir. 

 

HEDEF 1.5: Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilerek, yeni aşılama programı doğrultusunda hedef nüfusun 
yeniden tespit edilerek rutin aşı uygulamasının yapılması tam aşılı oranının 2006 sonu itibariyle %92’ye 2008’e kadar 
%95’e ulaşması sağlanacaktır. Bebek ölüm hızı %11.21’den %8 (binde) seviyesine çekilecektir. 

 
Faaliyet 1.5.1:NRP: 2007 yılı sonuna kadar İlimizde doğum salonunda çalışan (doğum yaptıran ve müdahale 
den ) tüm personelin Yeni Doğan Canlandırması konusunda  sertifikalandırılması sağlanacaktır.  
İlimizde tüm kamu kurum – kuruluşlarda ve  özel işyerlerinde çalışanların İlk Yardım Yönetmeliği 
doğrultusunda sertifikasyon eğitimine alınacak İlk Yardım Eğitim Merkezinin kurulması 2006 yılında 
gerçekleştirilecektir.   
Acil  servislerde ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan tüm personelin ilgili sertifikasyon programlarına 
katılması ve eğitim alması 2007 yılına kadar sağlanacaktır.  
Bebek Dostu İl çalışmaları doğrultusunda 2006 yılında İlimizin Bebek Dostu İl olması çalışmaları bitirilecektir. 

 
Faaliyet 1.5.2:Sağlık ocaklarının bilgisayar donanım ve yazılımları 2007 yılına kadar tamamlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.5.3:Yalnızca ilgili sağlık personeli tarafından kullanılması gereken sağlık ocaklarına bağlı nüfusun 
sağlık kayıtları 2007 yılı sonuna kadar elektronik ortama aktarılacak ve özellikler koruyucu olmak üzere bireyin 
tüm sağlık bilgileri (öyküsü, kullanmakta olduğu ilaçlar, bağışıklama,  AÇS ve Aile Planlaması gibi) aynı gün 
işlenerek kaçaklar önlenecektir. 

 
Faaliyet 1.5.4:Kırsal kesime yönelik halk sağlığı hizmetlerinin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi için  
hizmet  alımı şeklinde uygulama yapılarak araç kiralanması ve mobil hizmet verilmesi devam ettirilecektir. 
Sağlık personelinin gezi ve ziyaret sayısı artırılması sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.5.5:İlimizdeki sağlık çalışanlarının gebe izlem sayısı gebe başına 4,79 olup Türkiye ortalaması gebe 
başına 4,49 dur. 2007 yılı sonuna kadar gebe başına 6 izlem gerçekleştirilecektir. Tüm gebelerin Kadın Doğum 
Çocuk Hastalıları Hastanesinde doğumu gerçekleştirmeleri sağlanacaktır. 
15-49 yaş kadın nüfusun tespiti, izlenmesi (yılda 2 defa ) sağlanacaktır.  
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Strateji: Koruyucu sağlık hizmetlerinin (bağışıklama, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması, çevre, okul, adölesan ve 
yaşlı sağlığı) geliştirilmesi yaygınlaştırılması ve uygulanmasında Milli Eğitim İl Müdürlüğü, belediyeler ve ilgili sivil 
toplum kuruluşları ile iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 
Bartın İlinde engelli nüfusun tespiti, risk gruplarının belirlenmesi ve toplumun yönlendirilmesi ve mücadelesinin Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlanarak  stratejik dönem boyunca  
sürdürülmesi. 
 
 

HEDEF 1.6: Aile Hekimliği ile ilgili yasal düzenleme yapıldıktan sonra, mevzuatla ilgili alt yapı çalışmalarına başlanacak 
ve uygulamaya geçilecektir. 

 
Faaliyet 1.6.1:Her Sağlık Ocağı bölgesi 2000-4000 arası insan sayısına bölünüp bir aile hekimine 
bağlanacaktır.  

 
Faaliyet 1.6.2:Aile Hekimlerinin lojistik desteği (ofis, malzeme, personel v.s.) sağlanacaktır.  

 
Faaliyet 1.6.3: Toplum Sağlığı Merkezleri oluşturulacaktır. 

 
Faaliyet 1.6.4:Aile Hekimliği uygulamasının eğitim ve tanıtılması görev yetki ve sorumlulukları, kurumsal yapı 
çalışmaları 2006 yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.  

 
 
 7. EĞİTİM 
 
 7.1. MEVCUT DURUM 
 İlimiz genelinde örgün Eğitim sistemi içinde 30180 öğrenci, 148 okul ve kurum, 257 yönetici, 1747 öğretmen 
görev yapmaktadır.  
 
 2005-2006 eğitim öğretim yılında okullaşma oranlarımız  
           a) Okul öncesi: %26,3  
           b) İlköğretim: %99,9 
           c) Ortaöğretim: %73 

        2005 Yılı ilköğretim Kurumları yatırım programında bulunup da yapılamayan işlerin 2006 yılı içerisinde 
ödenekleri mevcut olup, yıl sonuna kadar tamamlanması için çalışmalar devam etmektedir. 

        2005 yılında 16 adet büyük onarım 14 adet küçük onarım (doğrudan temin yoluyla) işi yapılmış ,16 
derslikli 1 İlköğretim okulu ile 2004 Yılı İçerisinde kesin hesabı gelmemiş olan 1 adet 5 derslikli ilköğretim 
okulu Ek bina inşaatı ile 1adet 100 öğrenci kapasiteli Anaokulu inşaatı 2005 yılı içerisinde tamamlanarak 
eğitim öğretime açılmıştır. 

 
     İlimizde 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 1186 Derslik ve 23830 öğrenci bulunmaktadır. Derslik başına 
düşen öğrenci sayımız 20 iken 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında1189 derslik ve 22909 öğrenci 
bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ise 19,2'ye düşmüştür. Dolayısıyla öğrenci sayımız 
derslik başına 30 öğrencinin altındadır.                                                                                                                                

İlimiz ülkemizde diğer illere daha çok göç veren iller arasında yer almakta olup bazı bölgelerimizde 
öğrenci sayımız hızla düşerken sanayide gelişme gösteren Kurt Çayır-Yanaz-Geriş bölgesinde acil olarak bir 
okul yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Yine bazı Okullarımızda derslik dışında sosyal ve kültürel alanlar ile 
bilgisayar, Fen, Kimya, Resim, Müzik ve Salon vb. ihtiyaçlar meydana gelmektedir. İlimize sağlanan 
ödenekler dahilinde bu ihtiyaçlarda zamanla giderilmeye çalışılacaktır. 
 
A- Okul Öncesi Eğitim 
 Bu eğitim süreci zorunlu eğitim çağına girmemiş ve 36-72 ay çocuklarını kapsar. Okulöncesi eğitimi 
anaokullarında (36-72 ay çocuklar) anasınıflarında  (60-72 ay çocukları) ve uygulama sınıflarında  (36-72 ay çocukları)  
sunulmaktadır. 
 İlimizde 2005-2006 eğitim yılında 3 anaokulu (211 öğrenci) 2’si özel ilköğretim okulu, 1’i Kız Meslek Lisesi, 1‘i 
Ortaöğretim Kurumu, diğerleri ilköğretim okulları bünyesinde, toplam 74 anasınıfında 1288 öğrenci öğrenim 
görmektedir. Okulöncesi alanında 53 okulöncesi eğitimi öğretmeni ile 32 kadrosuz usta öğretici görev yapmaktadır. 
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 Okullaşma oranı %26,3 olup, sekizinci beş yıllık plan hedefi aşılmıştır. Okulöncesi eğitimine devam eden 
öğrencilerin %67’si bir sonraki yıl ilköğretime başlayacak öğrencilerden oluşmaktadır.  
 2006 yatırım programında 1 anaokulu yapımı söz konusu olup arsa araştırması yapılmaktadır. 
 Okulöncesi eğitimine hizmet veren kurumların yapısını nicel ve nitel olarak iyileştirilmesi ve gelecek eğitim 
öğretim yılında okullaşma hedefimiz 36-72 ay çocuklarında %30, 60-72 ay çocuklarında %70’dir. 
B- İlköğretim  

İlimizde 41 birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okulu, 66 ilköğretim okulu 1 Yatılı Bölge İlköğretim 
Bölge Okulu, 1 Pansiyonlu İlköğretim Okulu, 1 Özel Eğitim ilköğretim Okulu ve 2 Özel İlköğretim Okulu olmak üzere 
toplam 112 İlköğretim kurumu bulunmaktadır. İlköğretim kurumlarında 157 yönetici, 1140 öğretmen ve 22809 öğrenci 
vardır. Derslik başına 20 öğrenci düşmektedir. İlimizde 1 ilköğretim okulu ile 1-5 sınıflı bir ilköğretim okulu ikili öğretim 
yapmaktadır.  

İlimizde çağ nüfusunun tamamının okullaşması sağlanmış, göç nedeniyle il dışına çıkanların adresleri 
bulunamadığı için 24 öğrencinin devamsızlığı izlenmektedir. 
C- Ortaöğretim  
 2005-2006 eğitim öğretim yılında ilimizde 22 ortaöğretim kurumunda 299 derslik, 6706 öğrenci öğrenim 
görmektedir. Derslik başına 23 öğrenci düşmektedir. Ortaöğretimde okullaşma oranı %73’tür. Bu yapılaşma içinde  
 a) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: 16 okul, 3688 öğrenci, 352 öğretmen, 209 derslik (derslik başına 18 
öğrenci) ortaöğretim geneli içinde okullaşma oranı %55’tir.  
           b) Genel Ortaöğretim: 6 okul, 3018 öğrenci, 212 öğretmen, 90 derslik (derslik başına 33 öğrenci) ortaöğretim 
geneli içindeki okullaşma oranı %45’tir. 
 İlimizde 8 çok programlı lise bulunmaktadır, özellikle belde ve köylerdeki Ç.P.L.’ler hem öğrenci sayısı, hem 
ÖSS başarı açısından verimsizdir.  
D- Taşımalı Eğitim  
 Taşımalı eğitim uygulaması; nüfusun az ve dağınık yerleşim birimlerinde ilköğretim okulu bulunmayan yada 
birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarındaki öğrencileri taşıma merkezi İ.O.’na günü birlik taşımak, 
böylece öğrencilere fırsat eşitliğinden yararlandırmak ve onlara daha nitelikli öğrenim olanakları sağlamak amacıyla 
yapılmaktadır. 
 İlimizde 2005-2006 öğretim yılında 57 taşıma merkezi ilköğretim okuluna 9472 öğrenci taşınmaktadır. 
İlköğretim öğrencilerinin %41’i taşıma kapsamındaki ve aynı öğrencilere öğlen yemeği kumanyası verilmektedir. 
E- ÖSS Bilgileri 
 2005 ÖSS sonuçları sınavına girenlerin kazanma oranları 160 ve üstü puan alanlar açısından %70 olup, lisans 
programlarına yerleşme oranında 23. sırada yer alınmıştır.Sözel ağırlıklı puan ortalamasında 21. , Sosyal ağırlıklı puan 
ortalamasında 46., Eşit ağırlıklı puan ortalamasında 34. sıradayız. İlimizde 1 öğrenci Sözel Puanda Türkiye 3.sü, 
öğrenci Dil puanında Türkiye 6.sı olmuştur.   
 F. Yaygın Eğitim Çalışmaları 

1964 eğitim öğretim yılında hizmete giren Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 
çeşitli okul ve kurum binalarında çalışmalarından sonra 2001 yılında kendi binasına taşınmıştır. Kurum olarak temel 
amacımız örgün eğitim  sistemine hiç girmemiş yada herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış 
bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında ve dışında onların ilgi, istek ve 
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte yaşam boyu eğitim,üretim 
ve rehberlik yapmaktır.Bunu sağlayabilmek için anayasanın 50. ve 113. Maddeleri ile 2287 sayılı yasanın 9.uncu 
maddesi ve 1739 sayılı yasanın ilgili hükümleri uyarınca hazırlanan yaygın eğitim kurumları yönetmeliği, daha sonra bu 
yasalara uygun olarak çıkarılmış genelge,yönerge ve yönetmelikler çerçevesinde milli eğitimin genel amaçlarına ve 
temel ilkelerine bağlı kalınarak eğitim yapılacaktır. 

Kurum içinde karar alma sürecinde tüm personelin katılımı ve görüşlerinin alınması hedeflenmiştir. 
2004-2005 öğretim döneminde kurum 1 müdür, 1 kadrolu müdür yardımcısı, 2 görevlendirme müdür 

yardımcısı, 4 kadrolu öğretmen, 2  kadrolu usta öğretici,1 sayman,1 memur, 3 hizmetli ile birlikte kadrosu başka 
okulda olan 3 görevlendirme öğretmen,24 ücretli çalışan öğretmen ve 30 ücretli usta öğretici ile birlikte hizmet 
vermiştir. 

Kurumun yararlandığı değişik finansman kaynakları genel bütçe,döner sermaye ve okul aile birliği başkanlığı ve 
çeşitli fonlardan aktarılan parasal kaynaklardır. 

Kurumumun kendisine ait araç ve bina envanterine sahip olup eksik olan diğer varlıklar gerekli zamanlarda 
temin edilmektedir. 

Kurumun teknolojik alt yapısı hazır olup bu teknoloji tüm çalışanlar tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. 
Kurumda tel kırma, kilim ve bez dokuma atölyelerinde bunların geliştirilmesi,üretim yapılmak suretiyle ve 

meslek olarak kabul edilmesi için 1998 yılından beri geliştirme projesi uygulanmakta olup, kurumun tüm desteği bu 
projelere verilmektedir.  

Son dönemlerde kurumumuz kuruluş yapısında çeşitli personel değişikliği yaşanmış olup bu değişiklik olumlu 
yönde olup merkezimiz için itici bir güç oluşturması düşünülmektedir. 
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Benzeri mesleki ve teknik kurslar çalışmaları mesleki eğitim merkezi yetki alanları ile birleşmekte olup,mesleki 
eğitim merkezinin desteği ile kurslarımızın etkinliği uzun vadede olumlu etki yapacaktır.  

2002-2003 eğitim-öğretim yılında 85 mesleki ve teknik kurs 1293 kursiyer, 19 sosyal ve kültürel kurs,262 
kursiyer,7 okuma-yazma kursu ve 38 kursiyer;  

2003-2004 eğitim-öğretim yılında 70 mesleki ve teknik kurs 1054 kursiyer, 9 sosyal ve kültürel kurs,181 
kursiyer,4 okuma-yazma kursu ve 19 kursiyer; 

 2004-2005 eğitim-öğretim yılında 63 mesleki ve teknik kurs 977 kursiyer, 37 sosyal ve kültürel kurs, 411 
kursiyer,12 okuma-yazma kursu ve 38 kursiyer belge almıştır. 

2004-2005 öğretim yılında kurumumuz ödenek yetersizliğinden dolayı köylerde az sayıda kurs açmış olup;bu 
öğretim döneminde açılan kursların büyük çoğunluğu merkez ilçede merkez binada açılan kurslardır. Bu öğretim 
döneminde kurumumuz 20 çeşit mesleki ve teknik kurs,19 çeşit sosyal ve kültürel kurs açmıştır. 

2005-2006 eğitim ve öğretim döneminde ise 94 mesleki ve teknik kurs 1654 kursiyer,92 sosyal ve kültürel kurs 
1891 kursiyer ve 4 kurs okuma-yazma 25 kursiyer ile öğretime devam etmekte olup,bu öğretim döneminde 18 çeşit 
mesleki ve teknik kurs,20 çeşit sosyal ve kültürel kurs açılmıştır. Bu rakamlar kurs başlangıç rakamları olup kesin 
istatistikler öğretim döneminde ortaya konulacaktır.  

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 öğretim yılı hedeflerimiz ise kurs çeşitlerinin ellinin üzerine çıkarmak ve 
halen bu öğretim döneminde 3560 olan kursiyer sayısını ise daha da arttırarak merkez ilçe genelinde istihdama 
yönelik, kursu bitirenlerin iş bulabilecekleri mesleki-teknik kursların açılmasını sağlamak, kurslardan yararlanacak 
vatandaşların bu yöne doğru yönlendirilmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmak hedeflerimiz arasındadır. 

Bunun dışında gelişen teknoloji ve bilgi dünyasına dayalı iş kollarının çıkması kaçınılmaz olarak bunları bilen kişi 
istihdamına yol açmaktadır. Bedensel ve güçsel işler azalmaktadır. Bu üç yıllık hedeflerimiz arasında bilgi teknolojisini 
öğretmek ve iş bulabilme olanağını arttırmak ve aynı zamanda sosyal-kültürel  ve mesleki- teknik kurslarda bu 
teknolojileri kullanarak eğitim ve öğretimi gerçekleştirmekte vardır. 

Bunun dışında bir lisan bir insan demek olduğu, ve lisan bilmeyen kişilerin işe girişlerindeki sıkıntıdan yola 
çıkarak lisanı öğretecek bir laboratuarın kurulması için çalışmalar yapmak ve bunu kuruma kazandırmak amaçlarımızdan 
biri olup, 

Asıl temel amacımız 1998 yılında başlayıp bu öğretim dönemine kadar uyguladığımız Tel Kırma,Kilim ve Bez 
Dokuma kurslarının sayısını arttırarak istihdama yönelik ,istihdama katkı sağlayıcı bir çalışma içinde olmaktır.  

SWOT (GZFT Analizi) 
Güçlü Yönler 
1. Mesleki eğitime verilen önem (AB ülkelerinde %65 olan mesleki eğitim oranı %55’tür) 

2. Sosyal, kültürel, sportif alanda ülke çapında tanınma. 

3. Yeni müfredatlar programlarının uygulanma düzeyi 

4.  Mesleki eğitim okullarının diğer illere göre donanımı 

5- Okul öncesi eğitim uygulamalarındaki başarı 

6 - AB projeleri katılım oranı 
 
7-   ÖSS başarısı ( lisans programlarına yerleştirilen öğrenci sayısı) 
 
8 - Derslik başına düşen öğrenci sayısının azlığı  
 
9 - Yaygın eğitimde açılan kurs ve kursiyer sayısı  
 
10 - Okulların fiziki alt yapı ders araç gereci ve BTS donanımı bakımından yeterliliği 
 
11- Okullaşma oranı ( zorunlu eğitimde ) 
 
12- Normal eğitim yapan okul sayısının istenen düzeyde olması  
Zayıf Yönler 
1- OKS’ de başarı düzeyinin düşük olması  
 
2- Ortaöğretime giden öğrenci sayısının azlığı  
 
3-  Ortaöğretimde okuyan kız öğrenci sayısının azlığı  
 
4-  Planlama anlayışının olmaması, hedef koyma alışkanlığının olmaması 
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5 . Özel eğitim kurum ve personel yetersizliği  

6. Velilerin eğitimi eksiği ve ilgisizliği 

7 . Öğretmen ve yöneticilerin motivasyon eksikliği  

8-Özel ortaöğretim kurumu bulunmayışı 

9. İl, ilçe ve okul zümreleri bazında ortak sınav sisteminin olmayışı 

10. Okullarda OGYE’nin  işletilememesi . Öğrenci ve velilerin yönetime katılma yetersizliği 

11. Mesleki eğitimde  uygulama eksikliği 

12. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanabilirliği 

13. Mesleki eğitim mezunlarının istihdam zorluğu 

14.Yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle iyi iletişim ve ortak projeler üretme  

Fırsatlar 
1. İl Özel İdare’sinin eğitime ayırdığı pay  

2. Eğitime %100 Destek Çalışmaları 

3. Sanayi ve ticari kuruluşların mesleki ve genel eğitime desteği 

4. Velilerin okul öncesi eğitime ilgisi  

5. Yeni Öğretim  Programları 

6. AB projeleri ve diğer projeler  

7. Performans değerlendirme sistemi   

8. AB uyum sürecinde AB’de kabul edilen eğitim kriterlerinin (öğretmen, yönetici yeterlilikleri gibi..) eğitim 

sistemimize ve kültürümüze uyumunun sağlanması  

9. Yerel basın yayın organlarının yeterliliği 

10. Veli katılımı (Okul, veli öğrenci sözleşmesinin etkin kullanımı, sosyal etkinlikler yönetmeliğindeki gönüllü 

veli çalışması…)  

11. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın görevde yükselmeye katkısı 

12. Mevzuatın katılımcı anlayışla yenileştirilmesi 

Tehditler 
1. İlin sürekli göç vermesi 

2. Öğretmen, memur ve yardımcı hizmetler personel eksiği. 

3. Özel dershanelerinin okuldan daha önemli görülme eğilimi 

4. Planlama için bazı değerlerin ölçülememe problemi (çağ nüfusu gibi.) 

5. Deprem riski ve güçlendirme çalışmaları (Binaların fiziki dayanıklılık durumları) 

6. Yeniliklere direnç 

7. Öğretmen değişim hızı 

8. Öğretmenlik mesleğinin sıradan bir iş olarak görülmesi  

9. Bölgeler arası ve okullar arası fırsat eşitsizliği 

10 - Öğretmen yetiştiren kurumların dışından öğretmen ataması yapılması 

11. Her şeyi devletten bekleme alışkanlığı 

12. Hizmet alımında devlet desteğinin yetersizliği 

13. Bakanlıkça yapılan öğretmen atamalarının   dönem içinde devam etmesi  
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 7.2. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 

Misyon 
Bartın ilinde, Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda Türk toplumunu çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkarabilecek, bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi beceriye sahip yurttaşlar yetiştiren; tüm paydaşların 
memnuniyetini arttıran; eğitim öğretim sürecini geliştiren bir kurum olmak 

Vizyon 
Bartın  Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarıyla Türk Milli Eğitim sistemine yön verebilen, bağlı bütün 

okul/kurumların  her türlü başarısını, ülke düzeyinin üstüne çıkarmış, kurumdan hizmet alanların tamamının 

memnuniyetini sağlamış, hizmet kalitesi olarak ileri ülkeler seviyesine ulaşmış kurum olmaktır. 

DEĞERLERİMİZ 

1- Biz duygusuyla çalışırız. 

2- Ekip çalışmasını esas alırız. 

3- Tanıma-takdir değer görme sistemimiz vardır. 

4- Etkili iletişim kurarız. 

5- İşbirliği yaparız. 

6- Karar süreçlerine katılım sağlanır. 

7-  Birbirimize güveniriz  

8- Çalışmalarımızda insana saygı esastır 

9- Verimli ve etkili çalışırız 

10- Bilgiyi  paylaşırız 
 7.3. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 
  1. Yatırım Tesisler ve Bütçe Bölümü 
 

STRATEJİK AMAÇ 1 : İlimizde yatırım ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak, mevcut bulunan bina, tesis, araç ve 

gereçlerinin bakım ve onarımı periyodik olarak yapılacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1: Bina, araç-gereç ve tesislerin verimli kullanım oranını %100’e çıkarmak 

Faaliyet 1.1.1 Bakım ve onarıma ihtiyacı olan  bina ve tesislerin tespitinin yapılması. 

Faaliyet 1.1.2. Periyodik bakım ve onarımlarının zamanında yapılması 

Faaliyet 1.1. 3. Genel ve özel idare bütçesinden mümkün olan en fazla katkı alabilmek. 

Faaliyet  1.1.4. Eğitime %100 destek  projesi ile hayırsever desteği sağlamak    

STRATEJİK HEDEF 1.2: İlimizin bina ve ek derslik ihtiyacını tamamen karşılamak 

Faaliyet 1.2.1   İlimiz merkez ilçede bir  eğitim kampüsü oluşturmak. 

Faaliyet 1.2.2. 32 derslikli 2 ilköğretim okulu binası ,toplam 18 ek derslik  ile 30 derslikli 2 ortaöğretim binası 

yapılacaktır. 

Faaliyet 1.2.3.  Arsası uygun  olan okullara açık spor tesisi yapılması 

STRATEJİK HEDEF 1.3: Taşıma merkezi okulların fiziksel sorunlarını gidermek        
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Faaliyet 1. 3.1.  Her taşıma merkezi okullara bir yemek salonu ve mutfak yapılması 

Faaliyet 1.3.2. Taşıma merkezi okulların onarımlarına öncelik verilmesi 

Faaliyet 1.3.3.  YİBO ve PİO’ nun onarım ihtiyaçları giderilecektir.   

STRATEJİK HEDEF 1.4: Taşıma merkezlerinde plan dönemi sonuna kadar öğretmen lojmanı yapılması sağlanacaktır 

Faaliyet 1. 4.1.  Taşıma merkezi okulların yönetici ve öğretmeleriyle  lojman konusunda görüşmeler yapılması lojman 

ihtiyacının tespiti 

Faaliyet 1.4.2. Her taşıma merkezi okula bir öğretmen lojmanı yapılması 

STRATEJİK HEDEF 1.5. Öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere plan dönemi sonuna kadar il merkezine 2, 
her ilçe merkezine 200 öğrenci kapasiteli birer öğrenci yurdu ( toplam 5 yurt ) yapılacaktır 

Faaliyet 1.5.1   İlimiz merkez ilçedeye 2 yurt yapılması için çalışmalar yapmak 

Faaliyet 1.5.2. Her  ilçede 200 öğrenci kapasiteli yurt yapılması için gerekli çalışmalar yapmak 

Performans Göstergeleri :  

1-Onarım ihtiyacı olmayan okul kurum sayısı 

2-Bina ve derslik ihtiyacı 

3-Taşıma merkezli okullarda sıcak yemek verilmesi 

Kaynak : Strateji geliştirme başkanlığı  

 2.Eğitim Araçları ve Donatım Bölümü 

Stratejik Amaç1. :   İlimizde bulunan tüm okullarımızdaki eğitim öğretim ortamlarının çağın gereklerine uygun araç 

gereçlerle donatılması sağlanacak ve eğitim kalitesinin yükselmesine katkıda bulunulacaktır 

STRATEJİK HEDEF 1.3: Eğitim bölgeleri içinde bulunan tüm ilköğretim okullarında “Bilgisayar  Teknoloji Sınıfları’nın” 
altyapılarını tamamlamak 

Faaliyet 1.1.1. AB Yatırım Bankası ve Dünya Bankası kredileri ile kurulacak teknoloji sınıflarına İl Özel İdare’sinden 

altyapı desteği sağlanması  

Faaliyet 1.1.2.  “Eğitime Bilgisayarlı Destek  Projesi”nin kamuoyuna tanıtılacak bilgilendirme çalışmalarına 

sürekli devam edilmesi     

Faaliyet 1.1. 3. Eğitime %100 destek projesi çerçevesinde hayırsever desteği sağlamak  

STRATEJİK HEDEF 1.2: Öncelikle kırsal kesimde bulunan okullarımıza eğitim araçları ve donatım malzemeleri olmak 
üzere, ilimizin tüm ilköğretim okullarına projeksiyon makinası, fotokopi, bsakı makinas jeneratör kazandırmak 

Faaliyet 1.2.1.   2006 yılı baz alınarak ihtiyaç tespitlerinin  okul yönetimleriyle birilikte yapılması    

Faaliyet 1.2.2. Eğitime %100 destek projesi çerçevesinde hayırsever desteği sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 1.3: İlimizdeki okullarda donatım standartında  fırsat eşitliğini  sağlamak  için gerekli 
düzenlemeler yapmak 

Faaliyet 1.3.1. Okulların donanım açısından standart malzemelerinin tespit edilmesi 
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Faaliyet 1.3.2. Okullardaki ihtiyaç fazlası araç gerecin ihtiyacı olan diğer okullara aktarılması  

Performans Göstergeleri :  

1. Bilgisayar Teknoloji Sınıfı olan okul oranı 

2. Belirlenen standart araçlara sahip okul oranı 

Kaynak : Resmi evrak ilsis bilgileri 

3. EĞİTİM ÖĞRETİM BÖLÜMÜ 

 

Stratejik Amaç 1. : İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki her tür ve derecedeki öğretim kurumlarının akademik 

başarısı nicel ve nitel olarak artırılacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1: İlköğretimde ortaöğretim kurumları seçme sınavında 2006’da ilk 50, 2007’ de ilk 40, 2008’ 
de ilk 35 il arasında yer almak 

Faaliyet 1.1.1 Okullarda sınavlara hazırlama şeklinin  sistematik hale getirilmesi                       

Faaliyet 1.1.2.  Velilerin, öğrencilerin sınavlara hazırlanmasında katkılarının sağlanması 

Faaliyet 1.1.3.  Özellikle Türkçe, Matematik; Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin  sınavlara hazırlama 

konusunda eğitim almalarının sağlanması   

Faaliyet1.1.4. Başarılı okulların yönetici ve öğretmenlerinin ödüllendirilmesi. 

Faaliyet 1.1.5. Okullarda başarılı öğrenciler için gurur  köşeleri düzenlenmesi 

Faaliyet 1.1.6. Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla sınavlara hazırlama kurslarının arttırılarak özellikle kırsal bölgelerde 

açılması 

STRATEJİK HEDEF 1.2: Öğrenci Seçme Sınavı’nda 2008 yılı itibarıyla sözel puan ortalamasında ilk 10 il, sayısal puan 
ortalamasında ilk 25 il, eşit ağırlıklı puan ortalamasında ilk 20 il içinde yer almak 

Faaliyet 1.2.1.   Ortaöğretim kurumlarında ÖSS’ye hazırlık grupları oluşturulması 

Faaliyet 1.2..2.   Sınav kaygısı ve stresinin yenilebilmesi için uzman desteği sağlanması 

Faaliyet 1.2.3. Ayda bir okul içi deneme sınavı yapılması 

Faaliyet 1.2.4. Dershaneye giden öğrencilerin performanslarının okul yönetimlerince yakından izlenmesi 

Faaliyet 1.2.5. Sınava hazırlanan yoksul öğrencilere sınava hazırlık desteği verilmesi ( Sosyal Yardımlaşma Derneği 

desteğiyle  Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açılarak ) 

Faaliyet 1.2.6. Lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler 1 yıl boyunca okullarda oluşturulacak panolarda ilan 

edilmesi 

Faaliyet 1.2.7 . Ülke genelinde İlk 1000 içine girecek öğrencilerin ödüllendirilmesi 

Faaliyet 1.2.8. Lisans programlarına yerleşen öğrencilerin isimlerinin yerel basın yayın organlarınca kamuoyuna 

duyurulması 

STRATEJİK HEDEF 1.3: Geleceğin öğretmenlerinin yetişmelerinde gerekli staj çalışmaları etkili biçimde yapılacak 
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Faaliyet 1.3.1.   Açıköğretim Fakültesi ile etkili işbirliği yapılması 

Faaliyet 1.3.2.  Staj yapılan okullarda gerekli koşulların oluşturulması 

Faaliyet 1.3.3 . Koordinatör okul ve koordinatör müdür ile uygulama öğretmenlerinin staj çalışmaları konusunda 

eğitilmesi 

STRATEJİK HEDEF 1.4: İlköğretimde okullaşma oranı %100’e çıkarılacak 

Faaliyet 1.4.1. Ekonomik yetersizlik gerekçesiyle ilköğretime devam edemeyen öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının 

karşılanması 

Faaliyet 1.4.2. Devamsızlık gerekçelerinin tespit edilerek giderilmesi 

Faaliyet 1.4.3 . Zorunlu eğitim çağ nüfusunun  eksiksiz olarak saptanması ve kapsama dahil bütün çocukların 

okullaştırılması 

Faaliyet 1.4.4. Öğrenci devamsızlıklarının okul, ilçe, il milli eğitim müdürlüklerince titizlikle izlenmesi 

STRATEJİK HEDEF 1.5: Ortaöğretimde okullaşma oranı plan dönemi sonunda % 85’ e çıkarılacak 

Faaliyet 1.5.1. Kırsal bölgedeki öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması 

Faaliyet 1.5.2. Velilerin çocuklarını ortaöğretime gönderme konusunda teşvik edilmesi 

Faaliyet 1.5.3. Yoksul öğrencilerin ekonomik açıdan SYDV ve yardım kuruluşları aracılığıyla desteklenmesi 

Faaliyet 1.5.4. Okullarda örnek kişilerin öğrencilerle buluşturulması  

STRATEJİK HEDEF 1.6: Ortaöğretim içindeki kız öğrenci oranı plan dönemi sonunda % 50’ ye çıkarılacak 

Faaliyet 1.6.1.  Kız öğrenci velisi annelerin bilinç düzeylerinin iyileştirilmesi için uzmanlar tarafından ev ziyaretleri 

yapılması 

Faaliyet 1.6.2. Kız öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması 

Faaliyet 1.6.3. Ekonomik yetersizliği olan kız öğrencilerin sivil toplum kuruluşları ve SYDV’lerce desteklenmesi  

Faaliyet 1.6.4. Okullarda bayan örnek kişilerin  kız öğrencilerle buluşturulması  

STRATEJİK HEDEF 1.7. Okul ve kurumların ölçülebilir, denetlenebilir gelişim hedefleri  belirlenerek kurum 
başarılarında bu hedefleri gerçekleştieme oranı dikkate alınacak 

Faaliyet 1.7.1. Müdürlükçe okul / kurumların kendi amaçlarına uygun  gelişim hedeflerinin belirlenmesi 

Faaliyet 1.7.2. Hedef gerçekleştirme düzeyinin  izlenmesi, yüksek hedef gerçekleştirme düzeyinin ödüllendirilmesi  

Faaliyet 1.7.3. Başarılı okul/ kurum bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılması 

 

 

Performans Göstergeleri : 

1. ÖSS-OKS il sırası 

2. Devam etmeyen öğrenci/çocuk sayısı 
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3. İlköğretimde okullaşma oranı 

4. Ortaöğretimde okullaşma oranı 

5.  Staj yapan öğrencilerin memnuniyeti 

6.   Ortaöğretime giden kız öğrenci sayısında artış             

7.  İlin kaliteli okulu 

Kaynak : Resmi ÖSYM verileri, Bakanlık verileri, ilsis verileri, anketler, yarışma sonuçları  

 4. OKUL ÖNCESİ BÖLÜMÜ 

Stratejik Amaç1. :   Bartın ilinde çağ nüfusunun okullaşması,  (36-72 ay ) plan  dönemi sonunda gelişmiş ülkeler 

düzeyine çıkarılacak nitelikli bir okul öncesi eğitimi sunulacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Okul öncesi okullaşma oranını %50’ye çıkarmak  

Faaliyet 1.1.1   Merkez ilçede ve Amasra ilçesinde anaokulu yapılmasının sağlanması 

Faaliyet 1.1.2.   Anasınıfı bulunmayan ilköğretim okulların anasınıfı açılması 

Faaliyet 1.1.3.  Sayısı yeterli anasınıfı ve anaokullarında ikili öğretime geçilmesi 

Faaliyet 1.1.4.  Öğrenci sayısı yeterli kırsal yerleşim yerlerinde kapalı bulunan okullarda anasınıfı açılması 

Faaliyet 1.1.5. Fiziki koşulları uygun ve ihtiyaç duyulan ilçe merkezi ortaöğretim kurumlarında anasınıfı açılması 

Faaliyet 1.1.6. Okul öncesi eğitimden yararlanamayan yoksul ve kırsal bölgelerde gezici anaokulu uygulaması 

yapılması 

Faaliyet 1.1.7. Her ilköğretim okulu bölgesinde “ Şirin Çocuklar Ekibi” oluşturulması 

Faaliyet 1.1.8 . Okul öncesi eğitimde sarf malzemesi giderlerinin ücretsiz karşılanması projesi 

STRATEJİK HEDEF 1.2. Okul öncesi eğitimin niteliği arttırılacak 

Faaliyet 1.2.1.   Her anaokulun Web Sitesinin oluşturulması, anasınıfları için ilgili okul sitesinde ayrı bir yer ayrılması 

Faaliyet 2.1.2. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin bakanlık HİE faalyetlerine katılımının özendirilmesi 

Faaliyet 2.1. 3. Kadrosuz usta öğreticilerin eğitim eksikliklerinin giderilmesi 

Faaliyet 2.1.4. Bünyesinde anasınıfı bulunan okul yöneticilerinin eğitim eksikliklerinin giderilmesi 

Faaliyet 2.1.5. Okul öncesi eğitiminde iyi uygulama örneklerinin elektronik ortamda paylaşılması 

Performans Göstergeleri : 

1. Okul öncesi okullaşma oranı 

2. Üretilen ve ülke genelinde örnek alınabilecek proje sayısı 

3. Okul öncesi eğitimde nitelik arttırıcı faaliyet sayısı 

4. Bireysel gelişim arttırıcı faaliyet sayısı  

Kaynak : Bakanlık verileri, Web Site verileri, belgeler 
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 5. MESLEKİ VE YAYGIN EĞİTİM BÖLÜMÜ 

Stratejik Amaç  1. : İlimiz halkının ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda eğitimleri sağlanacak, eğitimde 

gelişmelerine yardımcı olunacak, iş dünyasının ara elaman ihtiyacına cevap verecek çalışmalar yapılacak, eğitimde 

kaliteyi yakalamak için örgün eğitim desteklenecek; kişilerin ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerine yaşam boyu 

destek verilecektir  

STRATEJİK HEDEF 1.1. İlimizde mesleki eğitim oranını AB standartlarındaki %65 oranına çıkarmak 

Faaliyet 1.1.1. Bartın’daki işgücü piyasaları ile mesleki eğitim kurumları arasında işbirliğini geliştirerek ara elaman 

yetiştirme eğitimi yapmak 

Faaliyet 1.1.2.  İstihdama açık alanları  belirleyerek özellikle bu alanlar için yaygın eğitime önem vermek  

Faaliyet 1.1.3.   İlköğretimde mesleki eğitime yönlendirilen öğrencilere uygun ve zamanında rehberlik faaliyetleri. 

STRATEJİK HEDEF 1.2. Mesleki eğitimin niteliğini arttırmak.( Nitelik arttırmanın ölçülebilir kriterleri mesleki eğitimin 
paydaşlarıyla belirlenecektir ) 

Faaliyet 1.2.1.  Teknik öğretmenlerin bilgi birikimlerinin çağdaş ve ihtiyaç duyulan donanıma uygun hale getirilmesi. 

Faaliyet 1.2.2.  Mesleki okulların donanımlarını ve ekipmanlarını yeni teknolojiye uyumlu hale getirmek. 

Faaliyet 1.2.3. İş piyasasının talep ettiği öğrenci özelliklerinin belirlenmesi, bunlarla ilgili planlamalar yapılması 

Faaliyet 1.2. 4. Okulların ve kurumların  kalite belgeleri alması çalışmalarının başlatılması 

Faaliyet 1.2.5.  Mezunları izleyerek hem planlama ağırlıklı çalışılması hem de istihdamını sağlama çalışmaları. 

Faaliyet 1.2.6. Mesleki teknik eğitim öğrencilerinin uygulama yapmak amacıyla okulların tesisat bakım onarım 

ihtiyaçlarını teknik yönden karşılamaya katkı sağlanması ile ilgili çalışmalar 

STRATEJİK HEDEF 1.3. Yaygın eğitimde okur yazar oranını %100’e çıkarmak  

Faaliyet 1.3.1.   Birinci ve  ikinci kademe okuma – yazma  kursları düzenlemek. 

Faaliyet 1.3.2. Medyanın desteğini sağlayarak ulusal ve yerel düzeyde kampanyalar düzenleyerek yararlanıcılara 

hizmet vermek. 

Faaliyet 1.3.3.    Dezavantajlı gruplara ulaşılarak eğitimlerine yardımcı olma 

STRATEJİK HEDEF 1.4. Yaygın eğitim kurs ve kursiyer sayısını her yıl % 10 artırmak 

Faaliyet 1.4.1.  Eğitim ihtiyacını belirlemek ve açılacak kursları planlamak için geniş alan taraması yapmak 

Faaliyet 1.4.2. Verilen eğitimlerini niteliğini ölçmek için memnuniyet anketleri yapmak 

Faaliyet 1.4.3. Okullar, resmi ve özel kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 

Faaliyet 1.4.4. Eğitimlerde ortaya çıkan ürünleri tanıtmak, yaygın eğitimin işlevinden kamuoyunu haberdar etmek için 

sergi fuar vb etkinlikler yapmak  

Faaliyet 1.4.5. Aileye ekonomik katkı sağlayacak kursların açılmasına öncelik vermek 

Performans Göstergeleri :  

1. Mesleki eğitim oranı 
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2. Artan nitelik oranı 

3. Okuma yazma oranı 

4. Yetişkin eğitimi faaliyet oranı 

Kaynak : İstatistikler 

 6. Özel Eğitim ve Rehberlik Bölümü 

Stratejik Amaç 1.: Kurumumuzu tüm kurum ve halka tanıtarak ildeki tüm özel eğitim ve rehberlik, psikolojik danışma 

ihtiyacı olan tüm bireylere ulaşılması sağlanacak, böylece özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin kalitesi arttırılıp 

yaygınlaştırılacaktır  

STRATEJİK HEDEF 1.1. Kurumumuzu tüm kurum ve halka tanıtmak. Hizmet alanların %100 memnun kalmasını 
sağlamak 

Faaliyet 1. 1.1. Broşür ve kitap bastırarak tüm okullara dağıtmak. 

Faaliyet 1.1.2.  Kurumun adının  RAM adı yazılarak görülmesinin sağlanması.  

Faaliyet 1.1. 3. İlköğretim okullarının ve ortaöğretim kurumlarının düzenleyecekleri mesleki amaçlı gezilere 

kurumumuzun da dahil edilmesini sağlamak. 

Faaliyet 1.1.4. Kurumumuza başvuran veli ve öğretmenlerle bilgilendirme görüşmeleri yapmak. 

STRATEJİK HEDEF 1.2. Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri çalışmalarını okulların ve öğrencilerin 
tamamına ulaştırmak 

Faaliyet 1.2. 1.  Özel Eğitim sınıflarının arttırma çalışmalarını planlamak. 

Faaliyet 1.2.2. Eğitim öğretim faaliyetinden doğrudan yararlanamayacak engelli öğrencilerimizin evde eğitimlerini 

sağlamak. 

Faaliyet 1.2.3.  Rehber Öğretmeni olmayan okullarımıza rehber öğretmen görevlendirilmesi yapılarak, hizmetlerin 

yürütülmesini sağlamak. 

Faaliyet 1.2.4. Rehber Öğretmeni olmayan okullarda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlu olan 

öğretmenlerin hizmetiçi eğitime tabi tutmak. 

Faaliyet 1.2.5. Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri ile ilgili doküman hazırlanarak okullara 

dağıtımını sağlamak. 

Faaliyet 1.2.6. Suç ve Çocuk Hakları konusunda İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile ortaklaşa bilgilendirme 

projesi düzenlemek.  

Faaliyet 1.2.7. Okullarda tarama ve izleme çalışmaları yaparak öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin tespit etmek ve 

gerekli eğitimden faydalanmaları için yönlendirme hizmetleri sunmak. 

STRATEJİK HEDEF 1.3. İlimizdeki Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin kalitesini artırmak 

Faaliyet 1.3.1.  Özel Eğitime muhtaç öğrencilerin normal eğitime entegrasyonu için AB kapsamında Arıon Çalışma 

Ziyareti projesi yapmak.   

Faaliyet 1.3.2. Yerel televizyonlar kanalıyla eğitim amaçlı TV programı hazırlamak. 
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Faaliyet 1.3.3. Kurum internet sitesi hazırlanarak güncel ve çağdaş veri akışını sağlamak. 

Faaliyet 1.3.4. İlimizdeki özel özel eğitim kurslarında fakir öğrenci kontenjanı açılmasını sağlamak. 

Faaliyet 1.3.5.  Özel Eğitim konusunda sınıf öğretmenlerinin bilgisini arttırmak için hizmetiçi eğitim faaliyeti 

düzenlemek. 

Faaliyet 1.3.6. İletişim, Gençlerimizin Risklerden Korunması, Stres Yönetimi, Çocuk Hakları ve benzeri konularda 

öğretmenlerin hizmetiçi eğitimden geçirilmesi.  

Faaliyet 1.3.7. Tüm okullarımızda Rehberlik Hizmetleri faaliyetlerinde zaman ve kırtasiye tasarrufu sağlamak ve 

uygulamada standardizasyonu sağlamak için rehberlik otomasyon sistemini hizmete sunmak. 

Performans Göstergeleri :  

1. Kurum sayısı ve halk kitlesi 

2. İhtiyaç duyan okul öğretmen ve öğrenci sayısı 

3. Yıl sonu çalışma raporu sonuçları 

Kaynak : Rehberlik Araştırma Merkezi Verileri 

 7. Spor İzcilik Bölümü 

Stratejik Amaç 1. : Spor,  izcilik  ve halk oyunlarında katılımcı öğrenci sayısını ve etkinlik çeşitliliğini arttırmaktır  

STRATEJİK HEDEF 1.1. Sporcu öğrenci sayısı oranını il genelinde %16’e çıkararak her yıl %2 artmasını sağlamak 

Faaliyet 1. 1.1.   En fazla sporcu öğrenci oranı olan okullara malzeme yardımı yapılarak ödüllendirilmesi 

Faaliyet 1.1.2.    Okulların başarılı sporcu öğrencilerinin ödüllendirilmesi 

Faaliyet 1.1.3.  Sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek sporcu öğrenci sayısını arttırma 

Faaliyet 1.1.4. İlimizde bulunan spor federasyonları il temsilcileri ile koordinasyon sağlayarak faaliyetler düzenleme 

Faaliyet 1.1.5. Lig heyeti programı dışında belirli gün ve haftalarda;  okul / kurumlar arası yarışmalar düzenlenmesi 

Faaliyet1.1. 6. Tüm okullara  sportif faaliyetlere en az iki branşta katılım şartı getirilmesi 

Faaliyet 1.1.7. İzci lideri öğretmen sayısını artırarak izci ünite sayısında artış sağlamak 

Faaliyet 1.1.8. Halk oyunları ekip – yöre sayısını artırmak için usta öğretici yetiştirmesini sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 1.2. İlimizde bulunan sporcu öğrencilerden ülke genelinde bireysel-takım olarak dereceye 
girenlerin oranını %15 arttırmak 

Faaliyet 1.2.1. Okul-kulüp işbirliğini teşvik etmek 

Faaliyet 1.2.2. Sponsor desteği sağlamak. 

Faaliyet 1.2.3.Öğrenci ve takım başarılarının medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 1.3. İlimizde yapılan sportif faaliyet çeşitliliğini 10’dan 15’e çıkarmak  

Faaliyet 1.3.1. Katılınmayan branşlarda antrenör ve öğretmenlere ulaşmak. 

Faaliyet 1.3.2. Sporla ilgili faaliyette bulunan kurumlarla işbirliği yapmak. 
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Faaliyet 1.3.3 Hedeflenen yeni branşlara  saha ve malzeme temin etmek. 

 Performans Göstergeleri :  

1. Sporcu öğrenci sayısı oranı, izci ünite sayısı , halk oyunlarına katılan öğrenci sayısı  

2. Ülke çapında ferdi ve takım derece sayısı 

3. Artan branş çeşitlilik sayısı  

Kaynak :  Spor izcilik şubesi lig heyeti verileri 

 8. Atama Bölümü 

Stratejik Amaç 1: Eğitim Öğretimde yönetim verimliliğini yükseltmek için, vekalet yöneticiliği azaltılacak  ve kaliteli 

eğiticilerin  yönetici olarak atanmaları sağlanacaktır   

STRATEJİK HEDEF 1.1. Vekaleten yönetilen okul ve kurumların sayısını 2008 yılı sonuna kadar % 1 oranına çekmek  

Faaliyet 1. 1.1. Duyuru ve atama yetkisi Bakanlığımıza ait açık okul/kurum müdürlüklerine başvuruların bakanlıkça 

yılda en az iki defa duyuru yapılmasını sağlayacak öneride bulunmak.    

Faaliyet 1.1.2.   Duyuru ve atama yetkisi Valiliğe ait açık okul/kurum müdürlüklerine başvurular için  yılda en az iki 

defa duyuru yapılması  

Faaliyet 1.1.3.  5 yıl aynı okulda görev yapan okul müdürlerinin yer değiştirme işlemleri ile ilgili gereken çalışmaların 

uygun şekilde yapılması 

 

STRATEJİK HEDEF 1.2. Açık bulunan 7 tane Müdür Başyardımcılığı sayısını kapatmak, 42 müdür yardımcılığı sayısını 
10’a indirmek  

Faaliyet 1.2.1.   Genç eğitimcilerin özellikle bayanların yöneticiliğe teşviki için ( Özellikle YİBO ve PİO’larda ) 

bilgilendirme ve paylaşım toplantıları yapılması  

Faaliyet 1.2.2    Müdür yardımcılığı ve müdür baş yardımcılığı boş kadrolarına yılda en az iki defa duyuru yapılması 

Faaliyet 1.2.3.   Yöneticilerin vekalet çalışmalarını önleyici bir yönetmelik teklifinin Bakanlığa iletilmesi. 

Stratejik Amaç 2:   İlimizde öğretmen kaynağının etkili kulanımı için, il genelinde dengeli öğretmen dağılımı yaparak, 

eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlanacak, eğitim öğretimden en üst seviyede verim alınacaktır 

STRATEJİK HEDEF 2.1. %6 olan öğretmen eksiğinin  bakanlıkla yapılacak etkili iletişim sonucu plan dönemi sonunda 
kapatılması sağlanacak 

Faaliyet 2.1. 1.  İlsis sisteminde branş açık kadroların görülmesi ve Bakanlığımız tarafından bu açıklara merkezden 

atamaların yapılmasının sağlanması  

Faaliyet 2.1.2.  Her ilçenin öğretmen ve yönetici eksiğini tespit ederek ilçeler arası fırsat eşitsizliğini önleyici 

çalışmalar yapmak. (İlk atama vs.)      

Faaliyet 2.1.3. Sözleşmeli ve  ücretli öğretmen yerine kadrolu öğretmen  sayısının arttırılması için Bakanlığa öneride 

bulunulması  
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Stratejik Amaç 3:  Müdürlüğümüzdeki personel kaynağımızın etkin ve verimli çalışabilmesi için vekalet kadroları hızla 

azaltılma yoluna gidilecek kadrolu personel sayısı artırılacaktır  

STRATEJİK HEDEF 3.1. 170 olan yardımcı hizmetler sınıfı personel sayısını 160 artırarak;  330 olan ilimiz ihtiyacının 
karşılanması üzere bakanlığa önerilerde bulunmak 

Faaliyet 3.1.1.   Mevcut dağılımın analizinin yapılması 

Faaliyet 3.1.2. Özelleştirme kapsamında aktarılan kadroların yapılan analizler çerçevesinde dengeli dağıtımının 

sağlanması   

Faaliyet 3.1.3. Özel idare bütçesinin ve diğer gelirlerin(vakıf gibi..) kullanılarak eksikliklerin giderilmesi çalışmaları   

Faaliyet 3.1.4. Bakanlığa personel açığını giderici önerilerin sunulması 

STRATEJİK HEDEF 3.2. Şube müdürlüğü vekalet sayısını  %1’e indirilmesi 

Faaliyet 3.2.2.   Analiz çalışmasının ilçeler bazında yapılması 

Faaliyet 3.2.3.  Bakanlığa asil kadrolara dönüşüm çalışması önerilerin sunulması 

Performans Göstergeleri : 

1. Personel eksik sayısı  

2.Öğretmen eksiği oranı  

3. İlçe eksik öğretmen oranları 

4.Asil yönetici sayısı 

5.Vekaleten yönetilen okul/kurum oranı 

6. Bayan yönetici sayısı  

Kaynak  : İLSİS Verileri Valilik onayları Resmi yazışmalar 

 9. Kültür Bölümü 

Stratejik Amaç 1.  :Okullarda okuma alışkanlığını , demokrasi eğitimini, insan haklarına saygıyı, kültür ve sanat 

duyarlılığını, beğeni kültürünü geliştirmek. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Kültürel faaliyet sayısını %30 arttırmak  

Faaliyet 1.1.1.    Merkez ve ilçeler bazında kültürel tüm faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgileri oluşturmak. 

Faaliyet 1.1. 2.    İl genelindeki tüm okulların belirlenen faaliyetlere katılımını arttırmak için ödül sistemini 

oluşturmak. 

Faaliyet 1.1.3. İl ,  ülke ve uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencileri basın yayın ve internet yolu ile onure 

edilmesini sağlamak. 

Faaliyet 1.1.4. Kültürel faaliyetlerle ilgili   diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

STRATEJİK HEDEF 1.2. Okul ve diğer kurumların kütüphanelerinden  faydalanan öğrenci sayısını %90 oranında 
arttırmak  

Faaliyet 1.21.  Öğrencilerin il kütüphanesi ve gezici kütüphaneden azami oranda yararlanmasını sağlamak. 
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Faaliyet 1.2.2. Kitap sergi ve fuarları düzenlenerek  öğrencilerin yazar ve şairlerle tanışmasını sağlamak . 

Faaliyet 1.2.3.Tüm okullarımızın 100 temel eseri edinmesini ve öğrencilere okutulmasını sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 1.3. Okul gazetesi, dergisi, bülteni çıkaran okul sayısını %100’e çıkarmak  

Faaliyet 1.3.1. Okullarda çıkarılan gazete, dergi ve bültenleri geniş kitlelere ulaştırmak. 

Performans Göstergeleri :  

1. Kültürel faaliyet sayısı 

2. Kütüphaneden faydalanan öğrenci sayısı 

3. Her yıl dergi, bülten veya gazete çıkaran okul sayısı 

Kaynak: Kültür şube 

 10. Hizmetiçi Eğitim Bölümü 

Stratejik Amaç  1.: Eğitim Öğretimin verimliliğine katkı sağlamak amacıyla faaliyetten faydalananların beklentileri göz 

önüne  alarak maksimum sayıda ve nitelikli hizmetiçi faaliyeti düzenlenecektir  

STRATEJİK HEDEF 1.1. Bir önceki yıla göre faaliyet sayısını her yıl %10 oranında artırmak  

Faaliyet 1.1.1.  İl bazında hizmet içi eğitim merkezi veya her ilçede bir okulun hizmet içi eğitim merkezi olarak 

donatılması 

Faaliyet 1.1.2  AB Projeleri gibi farklı imkanlar yoluyla daha fazla faaliyet gerçekleştirmek.  

STRATEJİK HEDEF 1.2. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konularına yönelik envanter yapılacak ve insan kaynakları ( 
öğretim görevlisi ) havuzu oluşturulacak 

Faaliyet 1.2.1.   Her yönetici ve öğretmenin yılda bir kursa katılımının sağlanması  

Faaliyet 1.2.2.  Kurslarda eğitici olarak yer alacak  İnsan kaynakları havuzunun oluşturulması 

Performans Göstergeleri : 

1. Hizmet içi faaliyet sayısı 

2. Hizmetiçi eğitimine katılan öğretmen yönetici sayısı 

3. İnsan kaynakları havuzu oluşturma 

Kaynak: Hizmetiçi mahalli planları, Web Sitesi, Hizmet içi envanteri 

 11. Özel Öğretim Bölümü 

Stratejik Amaç  1 : İlimizdeki özel öğretim kurumlarının yaygınlaştırılması sağlanarak eğitim kalitesinin artmasına 

katkıda bulunulacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Özel sektörün teşvik edilerek kurum sayısını her yıl % 15 arttırmak  

Faaliyet 11.1. Özel öğretim kurumlarının çalışmalarının tanıtımına destek olmak 

Faaliyet 1.1.2. Bakanlığa konuyla ilgili öneriler iletmek 

Faaliyet 1.1.3. İlimize en az 1 özel orta öğretim kurumu kazandırmak     
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Faaliyet 1.1.4.  Özel orta öğretim kurumu açabilecek girişimcilere ulaşmak.  

Performans Göstergeleri :   

1. Özel öğretim kurum sayısı 

2.  Özel orta öğretim kurum sayısı 

Kaynak : İstatistik bölümünden alınan veri 

 12. Araştırma Planlama ve İstatistik Bölümü 

Stratejik Amaç 1. : Milli eğitimin bütün bölümlerinin planlama çalışmalarında ilk ölçümlerine destek sağlamak için, 

istatistiki bilgileri takip edilecek, güncel tutulacak, norm kadrolar tespit edilecek, meis bilgileri derlenecektir 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Birimlerimizle ilgili istatistiki bilgilerin tamamını doğru şekilde ve sürekli güncelleyerek 
tutmak 
 

Faaliyet 1.1.1. Birimlerimizin istatistiki bilgi ihtiyacının zamanında giderilmesi   

Faaliyet 1.1. 2.  Meis modülü bilgi girişlerinde okullara teknik bilgi desteği sağlamak. 

Faaliyet 1.1.3.  Norm işlemlerinin internet üzerinde çalışmalarını koordine etmek. 

Faaliyet 1.1.4. Yıllık hata oranlarının yıllara göre tespiti ve hata-çözüm envanterinin arşivlenmesi. 

Faaliyet 1.1.5. Milli eğitim gelişim alanlarıyla ilgili araştırma yapılması 

 Performans Göstergeleri :  

1. İstatistiki bilgi sunmada hata sayısı 

2. Araştırma sayısı 

Kaynak  : Veri sunmada hata sayısı (veya anket) 

 13. Özlük Bölümü 

Stratejik Amaç 1.:    Personelimizin özlük haklarını korumak ve geliştirmek için elektronik ortamda ve ölçülebilir, 

takip edilen kaliteli bir hizmet akışı oluşturulacaktır 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Birimlerimizden özlük hizmeti alanların memnuniyet oranını % 95’ e çıkarmak 

Faaliyet 1.1.1.   Özlük işlemlerinin doğru girişini, güncelleştirmede esnekliğini sağlamak için il çapında personel 

hizmet içi eğitim faaliyetleri  

Faaliyet 1.1.2.   Bakanlığa ölçülebilir bir veri tabanı için öneri sunmak 

Faaliyet 1.1.3. Kurumumuza bağlı bütün personeli özlük hakları konusunda bilgilendirmek için  HİE seminerleri 

verilmesi 

Performans Göstergeleri : 

1. Çözülmek zorunda kalınan problem sayısı 

2. Hizmetten memnun olan kişi sayısı 

Kaynak : Veri tabanlı bir program 
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 14. Evrak Kayıt Bölümü 

Stratejik Amaç1. :  Evrak kayıt sisteminde kullanılan elektronik erişimin daha hızlı ve verimli hale getirilecek.. Eğitim 

Öğretime ve diğer birimlere en iyi hizmeti verebilmek için evrak akışını hızlandırılacaktır 

STRATEJİK HEDEF 1.1.  2 yıl içinde sistemi hızlı ve verimli hale geitmek 

Faaliyet 1. 1.1.  Sisteminin aksak yönlerini tespit edip programda değişiklik yapılması için ilgili yerlere baş vurmak. 

Konuyla ilgili hizmet içi faaliyetlerini bütün personelle gerçekleştirme 

Faaliyet 1.1.2.   Personele seminerler vererek evrak akışını daha hızlı, daha verimli hale getirmek hizmetin kusursuz 

olmasını sağlamak. 

 Performans Göstergeleri :  

1. Geliştirilecek evrak kayıt sisteminin hayata geçirilmesi 

2. Hizmet verilen Kurum ve bölümlerin memnuniyeti 

Kaynak : Yönetici anketi 

 15. Taşımalı Eğitim Uygulaması 

Stratejik Amaç1. : İlköğretim okulu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı veya birleştirilmiş sınıf 

uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrenciler, taşıma merkezi ilköğretim okullarına her gün taşınarak ve öğle 

yemeği verilerek kaliteli bir eğitim öğretim imkanı sağlanacaktır 

STRATEJİK HEDEF 1.1.  Taşıma araçları ve yemek kalitesi iyileştirilecektir 

Faaliyet 1.1.1.   Yemekhanesi ve mutfağı bulunan okullarda sıcak yemek verilmesi 

Faaliyet 1.1.2.   Günlük yemeğin en az 1250 kalori değerinde hazırlanması 

Faaliyet 1.1.3.  Taşıma araçlarının iç donanım, kapasite ve yol güvenliğiyle ilgili yeni ktiterlerin uygulamaya 

konulması   

Faaliyet 1.1. 4. Taşıma sürücülerinin öğrenci servisi belgesi almalarının sağlanması 

 

Performans Göstergeleri :  

1. Taşımalı eğitimde kullanılan standartlara uygun araç sayısı 

2.  Öğrenci memnuniyeti 

Kaynak : Taşımalı raporu(Vali onayı) , Beslenme uzmanlarının raporu 

 16. Sağlık Bölümü 

Stratejik Amaç 1. : Eğitim kurumlarımızda sağlıklı bir ortak oluşturmak için, Bireylere seminer, konferans, panel 

çalışmaları ile bilinçlendirici çalışmalar yapılacak, koruyucu sağlık önlemlerini destekleyici projeler üretilecek (sağlık 

taraması çalışmaları gibi..) ve beslenme ile ilgili projelerle eğitim öğretim yapan bireylerde sağlıklı olma kültürü 

oluşturulacaktır 



  

100 

STRATEJİK HEDEF 1.1.   Eğitimciler ve öğrencilerin sağlık konusunda yetiştirilmesine ve önleyici yaklaşıma yönelik 
plan dönemi sonunda mevcut duruma göre %20 daha fazla faaliyet yapılmasını sağlamak 

Faaliyet 1.1.1.   Seminer, konferans ve panel çalışmaları için mevcut durumu analiz çalışması ve  sivil toplum 

örgütlerini ve yerel kaynaklarla iletişim ile kapasite arttırıcı çalışmalar. 

Faaliyet 1.1.2.   Her yıl İl Sağlık müdürlüğü ve gönüllü kurumlarla sağlık taraması ( ağız, diş, göz, hijyen, ruh sağlığı, 

hastalıklar, bağımlılık..) yapılmayan öğrenci kalmayıncaya kadar yıllık planlamaların yapılması  

Faaliyet 1.1.3. Beslenme alışkanlığının iyileştirilmesine yönelik kamuoyu duyarlılığı oluşturulması için  yerel medyada 

programlar yapılmasını sağlamak  

Performans Göstergeleri : 

1. Sağlıkta bilinçlendirici faaliyet sayısı 

2. Sağlık taramasında geçen öğrenci oranı  

Kaynak : Resmi evrak 

 17. Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü 

Stratejik Amaç 1.: Kurumumuzun yapmış olduğu faaliyetlerin basın yayın ve internet yoluyla kamuoyuna 

duyurulması, paydaş memnuniyetinin arttırılması sağlanacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Paydaşların kurumdan memnuniyet oranını %20 oranında arttırmak 

Faaliyet 11.1. Web sitemiz kanalıyla  haberlerimizin duyurulması 

Faaliyet 1.1.2   Mevcut durumun analizinin ve geçmiş yılların analizinin yapılması 

Faaliyet 1.1.3.   Memnuniyet anketi çalışması  

Performans Göstergeleri :  

1. Ankete cevap veren kişi kurum sayısı 

2. Medyada çıkan pozitif haber sayısı 

3. Paydaşların memnuniyet oranı 

Kaynak : Anketler, ilsis verileri , basın yayın ve halkla ilişkiler şubesi 

18. Burslar ve Yurtlar Bölümü 

Stratejik Amaç 1.:   İhtiyacı olan tüm öğrencilere parasız yatılılık-bursluluk ile ilgili bilgiler ulaştırılacak, öğrencilerin 

bu imkanlardan azami ölçüde yararlanması sağlanacak, Merkezde ve ilçelerde yurt yapılması sağlanacak, özel-resmi 

pansiyonlarımızda en yüksek kalitede hizmet verilecektir 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Resmi pansiyonlarımızda koğuş sisteminden oda sistemine geçilerek öğrencilerin rahat 
mekanlarda yaşaması sağlanacak 

Faaliyet 1.1.1. Yurt yöneticilerinin, belleticilerin ve personeli hizmetiçi eğitim yoluyla bilgilendirilmesi  

Faaliyet 1.1.2. Resmi pansiyonlarda koğuş sisteminden oda sitemine geçilmesi 



  

101 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Resmi pansiyonlarımızda koğuş sisteminden oda sistemine geçilecek  

Faaliyet 1.1.1.Yurt kapasitesinde mevcut itiyaç ve gelecekteki muhtemel ihtiyacın analiz edilerek 5 yıllık yatırım 

planlaması yapılması 

Faaliyet 1.1.2.  Duyuru, bilgilendirmeler  ve medyada duyarlılık oluşturarak kırsaldaki kapasiteyi de harekete 

geçirerek okullaşma oranını artırmak   

Performans Göstergeleri :  

1.  Koğuş sisteminden oda sistemine geçiş 

Kaynak Yurtlardan alınan resmi onaylı veriler 

19. Program Geliştirme Bölümü 

Stratejik Amaç  1.: Uygulamaya konulan yeni öğretim programlarının  yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve kamuoyu 

tarafından tanınması ve benimsenmesi sağlanacaktır 

 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Öğretim programlarını, ilgili tüm öğretmenlere, yöneticilere ve öğrencilere seminerler, basın 
yayın kuruluşları, toplantılar aracılığıyla kavratmak, alanda  izleme değerlendirme çalışmaları yapmak 

Faaliyet 1.1.1. İl genelinde tarafların katılacağı program tanıtım ve uygulama seminerleri düzenlenmesi  

Faaliyet 1.1.2. Programların kamuoyunca tanınması için panel, sempozyum düzenlenmesi 

Faaliyet 1.1.3. Uygulamada ortaya çıkan iyi örneklerin elektronik ortamda paylaşılması  

Faaliyet 1.1.4.  Programların gerektirdiği alt yapı ve dokümantasyon hizmetlerinin sunulması 

Faaliyet 1.1.5. Geri bildirimlerin taraflarla paylaşılacak ortamların oluşturulması 

Faaliyet 1.1.6. Velilerin sınıflara alınarak uygulamaları görmelerinin sağlanması 

Performans Göstergeleri : 

1. Program tanıtım seminerine katılan sayısı 

2. Program tanıtım semineri sayısı 

3. Sınıfta ders izleyen veli sayısı ve memnuniyet oranı 

Kaynak : Web sitesi, toplantı tutanakları 

20. Sınav Hizmetleri Bölümü 

Stratejik Amaç 1. : İlimizde yapılan sınavların il eğitim seviyesini yükseltecek nitelikte olması sağlanacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. İlimizde okullar bazında yapılan seviye tespit sınavlarının sayısını arttrımak 

Faaliyet 1.1.1. Okullarımızı ortak sınav yapmaya teşvik etmek 

Faaliyet 1.1.2. Öğrenci ve velileri bilgilendirmek  için sınav sistemi danışma hattının kurulması. 

Performans Göstergeleri : 

1-OKS – ÖSS’ sınavlarına giren öğrenci başarısı 
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2-İlin seviye tespit sınavlarındaki öğrenci  ve okul başarısı 

3-Okullarda yapılan seviye tespit sınavı sayısı 

Kaynak: Okullar, ÖSYM, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü  

 21. Bilgisayar Hizmetleri Bölümü 

Stratejik Amaç 1.  : Yönetici ve öğretmenlerin teknolojik kaynaklara erişimi ve azami düzeyde yararlanması 

sağlanacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Tüm yönetici öğretmen ve diğer personelin teknolojiyi tam olarak kullanmasını sağlamak 

Faaliyet 1.1.1. Modüllerin tam olarak kullanımının sağlanması için ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetiçi eğitim faaliyetleri   

düzenlemek 

Faaliyet 1.1. 2. Sistem odasındaki cihazların sürekli bakımının yapılması    

Faaliyet 1.1.3.  Tüm başvuru işlemlerinin internet kanalıyla alınması 

Faaliyet 1.1.4. Her türlü yazışmalarda il düzeyinde elektronik sisteme geçilmesi 

Faaliyet 1.1.5. Tüm okulların internet sisteminde işlem yapmalarına katkıda bulunmak.  

 

Performans Göstergeleri :  

1. Teknoloji kullanım oranı 

Kaynak : İLSİS kullanım oranı, anketler 

 22. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Bölümü 

Stratejik Amaç  1.: İlimizde  görev yapan öğretmenlerin birbirleri ile kaynaşması, dayanışması, sosyal-moral 

ihtiyaçlarının karşılanması, sürekli ve olumlu iletişim kurmaları sağlanacak, sosyal  mekan ihtiyaçları giderilecektir 

STRATEJİK HEDEF 1.1. İhtiyaca cevap veremeyen merkez öğretmenevi yeni binaya kavuşturulacak, ilçe 
öğretmenevleri onarımdan geçirilecek  

Faaliyet 1. 1.1.   Yatırım planlama bölümüne önerilerin iletilmesi. 

Faaliyet 1.1.2.    Hayırsever desteğinin alınmasını sağlayıcı çalışmalardan faydalanmak. 

Stratejik Hedef 1.2.:  Eğitimcilerimizin sosyal moral ihtiyaçlarının karşılamak üzere yapılan faaliyet sayısının 

artırılması 

Faaliyet 1.2.1.   Kardeş öğretmen evi projesi 

Faaliyet 1.2.2.   İl içinde bulunan lokallerdeki iyi örnekleri paylaşılması projesi 

Faaliyet 1.2.3.   Öğretmenevlerinden yararlananların memnuniyet düzeyinin ölçülmesi 

Faaliyet 1.2.4.  Eğitimcilerin kaynaşmasının sağlayan faaliyetleri düzenlenmesi ( spor karşılaşmaları, gezi, yemek vs ) 

Faaliyet1.2. 5. Hasta eğitimcilere ve vefat edenlerin ailelerine yardım çalışmaları 

Performans Göstergeleri :  
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1.  Onarımı yapılan öğretmenevi sayısı 

2. Eğitimciler arası iletişimi geliştirici faaliyet sayısı 

3. Yenilenen öğretmenevi sayısı 

4. Anket sonuçları 

Kaynak  : Resmi yazışmalar 

 23. Sivil Savunma Bölümü 

Stratejik Amaç 1.  : Deprem ve sel afetine maruz kalabilecek iller kapsamında olan ilimizde eğitim kurumlarımızın 

her türlü felaketlere önleyici tedbir almak için, gerek fiziksel gerekse de bilgi olarak destek sağlayarak toplumsal bilinci 

oluşturmaktır.  

STRATEJİK HEDEF 1.1. İl çapında konuyla ilgili eğitim almamış hiçbir eğitim çalışanının ve öğrencinin kalmaması 
sağlanacak  

Faaliyet 1.1.1.  Valilik aracılığı ile ve diğer il müdürlüklerinin işbirliğiyle arama kurtarma tatbikatları yapılması 

Faaliyet 1.1.2.  Eğitimler için gerekli donanım ve malzemelerin sağlanması, korunması ve kullanım talimatlarının 

oluşturulması 

Faaliyet 1.1.3. Okul ve kurumlarda sivil savunma tatbikatlarının sürekli yapılması 

Performans Göstergeleri :  

1. Eğitim almamış çalışan ve öğrenci oranı 

Kaynaklar : eğitim raporları 

 24. İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 

 Stratejik Amaç  1.: Yönetici ve öğretmenlerin  işbaşında yetiştirilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak  eğitim öğretimin 

niteliği arttırılacaktır. 

STRATEJİK HEDEF 1.1. Mevzuatına uygun rehberlik ve denetim yapmak  

Faaliyet 1.1.1. İlköğretim müfettişlerinin okullarda yapacakları rehberlik ve denetim çalışmalarının daha etkili hale 

getirilmesi. 

Faaliyet 1.1.2.    İlköğretim müfettişlerince okullarda etkili ve verimli seminerler verilmesi 

Faaliyet 1.1.3.Yönetici ve öğretmenlerin HİE ihtiyaçlarının tespit edilerek gerekli kursların açılmasının ilgili birime 

teklif edilmesi 

Performans Göstergeleri :  

1. Rehberlik yapılmayan eğitimci sayısı 

2.  Hizmetiçi eğitim verilen öğretmen – yönetici sayısı 

Kaynak: Denetim raporları, hizmet içi raporları 
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 25. AB Projeler Birimi 

Stratejik Amaç 1.: AB Proje paylarından daha fazla ödenek alabilmek için,  okul/ kurumlarda sürekli eğitimler 

düzenlenecek okul ve kurumların proje geliştirmelerinde  rehberlik edilecektir 

STRATEJİK HEDEF 1.1. AB projeleri Socrates Programı kapsamında proje sayısını 20’ye, yararlanıcı öğretmen- 
yönetici sayısını 50’ye; Leonardo Da Vinci Programlarında proje sayısını 50’ye çıkarmak   

 

Stratejik Hedef 1.1. AB projeleri Socrates Programı kapsamında proje sayısını 20’ye,   yararlanıcı öğretmen- yönetici 

sayısını 50’ye; Leonardo Da Vinci Programlarında proje sayısını 50’ye çıkarmak 

Faaliyet 1.1.1.  İlimizde bulunan tüm okullara bilgilendirme gezileri yapmak   

Faaliyet 1.1.2.  Web Sitesini kullanarak eğitim kurumlarımıza proje  rehberliği yapmak. 

Faaliyet 1.1. 3.  Birim olarak bizzat koordinatör kurum olarak proje hazırlamak 

Faaliyet 1.1.4 İlimizdeki yöneticilere çalışma ziyaretleri konusunda rehberlik yapmak 

Faaliyet 1.1. 5 . Yabancı dil bilen öğretmeler ile yabancı dil öğretmenlerini AB HİE kurslarına yönlendirmek 

Performans Göstergeleri : 

1. Kazanılan Socrates proje sayısı 

2. Kazanılan Leonardo Proje sayısı 

3. Arion çalışma ziyaretine katılan yönetici sayısı 

4.  AB HİE giden öğretmen sayısı 

Kaynak : Resmi Ulusal Ajans veriler 

 
 8. GENÇLİK ve SPOR 
 
 8.1. MEVCUT DURUM  
 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mevcut Tesisleri 
1. Yeni İdari Bina 
2. Gençlik Merkezi Binası (prefabrik) 
3. Eski Hizmet Binası 
4. Atatürk Stadı ve Çim Yüzeyli Futbol Sahası 
5. Merkez 1 Nolu Açık Tenis Kortu 
6. Merkez 2 Nolu Açık Tenis Kortu 
7. Merkez 3 Nolu Kapalı Tenis Kortu  
8. Kapalı Spor Salonu  
9. Merkez Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (inşa halinde) 
10. Ömertepesi 1 Nolu Futbol Sahası 
11. Ömertepesi 2 Nolu Futbol Sahası 
12. Ömertepesi Soyunma Odaları 
13. Amasra Kayıkhane Tekne Çekme Yeri Tesisleri 
14. Amasra Futbol Sahası ve Soyunma Odaları 
15. Boğaz Spor Tesisleri 
16. Kurucaşile Sporcu Kamp Eğitim Tesisleri 
17. Kurucaşile Futbol Sahası 
18. Kızılelma Futbol Sahası ve Soyunma Odaları 
19. Kozcağız Futbol Sahası ve Soyunma Odaları 
20. Ulus Futbol Sahası ve Soyunma Odalar 
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21. Ulus 2.Futbol Sahası (inşa halinde) 
22. Ulus Açık Tenis Kortu 
23. Ulus Voleybol-Basketbol-Hentbol Açık Spor Kompleksi 
24. Hasankadı Semt Futbol Sahası 
 
 8.2.KURULUŞ İÇİ ANALİZ 
Tarihçesi 
       Devlet Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren, katma bütçeli ve tüzel kişiliği olan bir kuruluştur.  
            Kuruluşun temeli, 14 Temmuz 1922'de 16 kulübün birleşerek, sporu disipline etmek amacıyla "Türkiye İdman 
Cemiyetleri İttifakı"nı (TİCİ) kurmalarıyla atıldı. İlk başkanlığını Ali Sami Yen, asbaşkanlıklarını da Burhan Felek ve Ali 
Seyfi'nin yaptığı Türkiye'nin ilk "çok sporlu spor örgütü" TİCİ, sporda demokrasi yolunda önemli adımlar attı. Devletin 
spor yönetimine ağırlığını koyması, spor konseyinin önerisi üzerine, 1936 yılında Türk Spor Kurumu'nun kurulmasıyla 
başladı ve bunu, 16 Temmuz 1938 tarihinde 3530 sayılı yasayla bugünkü Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün 
kurulması izledi. Bundan sonra Türk sporu, 3530 sayılı bu yasanın verdiği yetkiler doğrultusunda, Başbakanlığa bağlı 
bir "Devlet Kuruluşu" statüsüne kavuştu. 1942'de 4235 sayılı yasayla kuruluş yasası değiştirildi ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'na 1960 yılında da tekrar Başbakanlığa bağlandı. Spor işlerinin ilk kez bakanlık düzeyinde ele alınması 
1969'da kurulan 2. Demirel Hükümeti'nde (3 Kasım 1969) Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulmasıyla gerçekleşti. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nce yönetilen Türk sporu 14.12.1983 tarihinde de 179 sayılı kanun hükmünde 
kararnameyle Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer aldı. 1986 yılında 3289 sayılı yasayla BTGM olan 
adı, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 1989 yılında Başbakanlık Devlet Bakanlığı'na 
bağlanması nedeniyle adı “Gençlik ve Spor genel Müdürlüğü” oldu. 
 Görevleri 

 Müdürlüğümüz 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Görevleri Hakkında ki Kanunla teşkilatlanmış olup, 
yasa gereği spor faaliyetlerini planlamak, esaslarını tespit etmek ve faaliyetler için gerekli tesis, araç ve gereçlerini 
temin etmekle yükümlüdür. 
Teşkilat Yapısı   

Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından 
meydana gelir. İllerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçelerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bulunur. İllerde Vali, 
İlçelerde Kaymakam Gençlik ve Spor İl ve İlçe Başkanıdır. Ayrıca İllerde faaliyet gösteren spor branşlarının fahri birer 
temsilcisi bulunur. 
Müdürlüğün Bünyesinde Bulunan Şubeler 

1- İdari ve Mali İşler Şubesi 
2- Tesisler Şubesi 
3- İşletmeler Şubesi 
4- Spor Şubesi 
5- Gençlik Merkezi Müdürlüğü 

Araç-Makina Durumu  
İl Müdürlüğümüzde Şahin marka 1 otomobil, 1 adet Ford minibüs, 1 adet 27+1 Kişilik Midibüs, 1 çim biçme 

traktörü, 1 silindir ve 1 çim kalıp kesme makinesi bulunmaktadır. 
 

Personel Sayısı ve Nitelikleri   
Kadro ve personel durumu liste halinde aşağıda sunulmuştur. 

Kadro Ünvanı Adedi Dolu Boş 
İl Müdürü 1 1 - 
Şube Müdürü 3 2 1 
İlçe Müdürü 3 - 3 
Şef  1 1 - 
Teknisyen  2 1 1 
Muhasebeci 1 - 1 
Memur  1 1 - 
Daktilograf 1 1 - 
Mutemet 1 - 1 
Antrenör 5 - 5 
Şoför 1 - 1 
Bekçi-Bakıcı 8 8 - 
Spor Uzmanı 3 1 2 
TOPLAM 31 16 15 
 Aynı zamanda Müdürlükte 1 adet daimi işçi ve 3 adet geçici işçi olmak üzere toplam 4 işçi çalışmaktadır. 
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 8.3. FIRSATLAR VE TEHDİTLER 
Personel İhtiyacı : 

İl Müdürlüğümüz büro hizmetlerinde (Spor–Tesisler–Personel–Muhasebe) yeterli eleman olmaması nedeni ile 
hizmetler aksamakta olup, acilen memur alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Spor Salonumuz ve Ömertepesi 2. Futbol 
Sahaları ile Kurucaşile Sporcu Kamp Eğitim Merkezi hizmete açıldığından; acilen hizmetli personel alımına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Araç İhtiyacı :                                            

İlçe Spor Tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, müsabaka günlerinde kontrol altında tutulabilmesi için, 
tesislerimizin kamyonet ve çim saha bakımında kullanılmak üzere vertikat makinesi alımına acil olarak ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

 

 

 

 

 8.4. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 

STRATEJİK AMAÇ 1 : Spor  alt yapısının İl genelinde dengeli dağılımını sağlayarak,7,den 70e Halkımıza 
ve  özellikle  gençlere  yönelik  spor hizmetlerini yaygınlaştırmak,spor 
tesislerinin faaliyet yoğunluğunu artırmak  mevcut tesislere ek olarak yenileri 
yaptırılarak  gençlerimiz spor  yapmaya teşvik edilecektir. 

HEDEF 1.1: İlimiz, Merkez, İlçeler, Beldeler ve Köylerimizde bulunan sporcuların daha sağlıklı bir ortamda spor 
yapmalarını temin etmek için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır.  

 
Faaliyet 1.1.1: İlimiz genelinde bulunan mevcut tesislerimizin fiziki durumları,donanımları ve personel 
envanterleri 2006 yılı sonuna kadar  çıkarılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.2: İlimiz Atatürk stadı atletizm pisti bakım ve onarımı 2006 yılı içinde  yaptırılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.3: İlimiz Amasra  ilçesi Futbol sahasına 500 kişilik seyirci tribünü yaptırılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.4: İlimiz Merkez Serdar ve Akçalı köylerinde yapımı başlatılan Futbol sahaları bitirilecektir. 
 
Faaliyet 1.1.5: Abdipaşa Beldesi futbol sahası yapımına başlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.6: Federasyonların Ulusal  organizasyonlarına talip olunarak ilimiz imkanları faaliyetlerin ilimizde 
yapılması sağlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.7:  İlimizde bulunan spor kulüplerine malzeme yardımında bulunulacaktır.     
 
Faaliyet 1.1.8: İlimizde semt spor sahaları yaygınlaştırılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.9:  İl Özel idaresi ile ortaklaşa proje dahilinde ilimiz genelinde bulunan köylerin spor sahalarına 
malzeme yardımı yapılacaktır.  

                      
Strateji : Belirtilen faaliyetlerin yapımında yerel yönetimler amatör spor kulüpleri ve İl Özel İdaresi ile işbirliği 
sağlanacaktır.   
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  9. ÇEVRE 
 

 9.1. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

Görevleri  

08 Mayıs 2003 tarih ve 25102 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4856 Sayılı Kanun’la kurulan Çevre ve Orman 
Bakanlığı taşra teşkilatının görevleri 08 Ağustos 2004 tarih ve 25547 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Taşra 
Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  ile belirlenmiştir. 

Araç, Makina Parkı ve Teçhizat Durumu 

TÜÇEV İktisadi İşletmesi’nce İl Müdürlüğümüze gönderilen 1 adet Ford Ranger marka hizmet otosu, 1 adet 
Toyoto marka ve 2 adet ISUZU marka pikap, 1 adet traktör ile 1 adet RENAULT marka otomobil araç parkımızda 
bulunmaktadır. İl Müdürlüğümüz bürolarında 10 adet çeşitli model ve markalarda PC bilgisayar ve bunlara ait 5 adet 
yazıcı, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet GPS, 2 adet kamera, 2 adet fotoğraf makinesi,  2 adet fotokopi makinesi, 1 
adet atık sulardan numune alma seti ve 1 adet gürültü ölçüm cihazı  bulunmaktadır. 

Personel Sayısı ve Nitelikleri 

İl Müdürlüğümüz bünyesinde fiilen; 7 teknik personel, 5 idari personel ve 12 işçi statüsünde personel çalışmaktadır. 

Kadro Ünvanı Adedi 
İl Müdürü 1 
Şube Müdürü V. 4 
Mühendis 3 
Biyolog 1 
Orm. Muh. Memuru 4 
Mutemet 1 
Hizmet Vas. Şöfor 2 
Vasıfsız İşçi 10 
TOPLAM 26 

 

Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu 

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan, İlimiz Tuna mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü Sitesi içerisinde yer 
alan 8 oda, 1 mutfak bulunan tek katlı bir bina Müdürlüğümüz hizmet binası olarak kullanılmakta olup, ihtiyaca 
yetmemektedir. 

Gerçekleştirilmiş Önemli Faaliyetler ve Projeler 

A- Çevre Yönetimi ve ÇED Planlama Şube Müdürlüğü 

a) Çevre Kirliliği ile ilgili her türlü ölçüm, analiz ve kontroller yapılmaktadır.  

 b) Çevre mevzuatı kapsamındaki tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin her aşamasından atıkların 
nihai bertarafına kadar çevrenin korunması için Çevre Denetim Yönetmeliği çerçevesinde çevre denetimleri 
yapılmaktadır. 

 c) Endüstriyel kaynaklı hava kirliğinin azaltılması veya kontrol edilmesi için belirlenen hedef ve ilkeler 
doğrultusunda her türlü tedbiri almak, mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni 
verilmektedir. 

 d) Motorlu Kara Taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü, azaltılması ve önlenmesi için egzoz 
emisyon ölçümleri yaptırılıyor. 

 e) Hava kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasının 
sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  

 f) Yasaklanacak ve kullanımı kısıtlanacak kontrole tabi olan yakıtların denetimine ilişkin çalışmalar 
yapılmaktadır. 
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 g) Evsel, endüstriyel, tıbbi ve özel atıkların nihai bertarafına kadar insan sağlığına ve çevreye zarar verecek 
şekilde doğrudan ve dolaylı biçimde salıcı ortama verilmesini önleyici çalışmalar yapılmaktadır. 

 h) Atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri 
kazanılması, yeniden kullanılması, artırılması ve nihai bertaraf edilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapılmaktadır. 

 i) Çevre korunması ve yer üstü ve yer altı su, deniz, toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla uygun teknolojiler 
aldırmak, arıtma sistemlerinin projelerini onaylamak ve atıksu arıtma tesisi kurdurtmak, atıksu arıtma tesisi 
kurdurtmak, atıksu deşarj izni verilmektedir. 

 j) Denizde kara kökenli kirleticilerin sebep olduğu kirliliği önleyici tedbirler belirlenerek, deniz ekolojisini 
bozacak, deniz kirlenmesine sebep olabilecek her türlü faaliyette bulunan tesis işletmeler kuruluş aşamasından 
itibaren izlenecek ve denetimler yapılmaktadır. 

 k) ÇED Yönetmeliği gereği karar verilen projelerin inşaat/gerçekleşme, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve 
kontrolü yapılmaktadır. 

 l) Karasu-Kurucaşile kıyı kemsi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının uygulanması izlenecek ve kontrolü 
yapılmaktadır.  

m) Arazi kullanımının kontrol altına alınması için İlimize 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapım işi 2005 
yılında Bakanlığımızca ihale edilmiş ve 2006 yılı içerisinde tamamlanacaktır. 

 n) İlimize ait 2005 yılı “İl Çevre Durum Raporu” hazırlanmıştır. 

 o) İlimize ait 2005 yılı “İl Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri” hazırlanmıştır. 

 p) Bartın Çayı ve Kollarında Kirlilik Yükü Belirleme Projesi’ ne yönelik yapılan çalışma tamamlanarak rapor 
hazırlanacak ve projeye AB hibe fonlarından kredi sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.  

 r) Sanayi ve İşyerlerine yönelik denetimler yapılmaktadır. 

 s) Çevrenin korunması, kirliliğin azaltılması ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik olarak 
okul öncesi ilköğretim okullarında Çevre Eğitimi verilmiştir. 

B- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü 

a) Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi olarak, yıl içerisinde yaban hayatının ve korunan alanlarda olan kaçak 
işlemlerin önüne geçmek  amacıyla koruma çalışmaları yapılmıştır. Alanlarımız belirli periyotlarla gezilerek 
devamlı kontrol edilmiştir. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak 3 adet avcıya kaçak 
ve usulsüz avcılıktan dolayı idari para cezası tahakkuk ettirilmiştir.  

b)Avcı dernek başkanları ve üyeleri ile toplantılar düzenlenerek yeni çıkan ve kendileriyle ilgili kanun ve 
yönetmelikler anlatılmış yapılması gerekenler hakkında bilgiler verilmiştir. İlimiz dahilinde avcı eğitimi kursu 
açılması yönünde alt yapı çalışmaları yapılmış ve 5 adet  avcı eğitimi kursu İlimiz Halk Eğitim Müdürlükleri ile 
işbirliği içersinde yapılmıştır. Kurslar sonunda 215 avcı eğitimi başarı ile tamamlamış ve belge almıştır. 
Önümüzdeki yıllarda da Avcı dernekleri işbirliği ile gelen talepler doğrultusunda kurs çalışmalarına devam 
edilecektir. 

c) Av – Yaban hayatı ile ilgili olarak yaklaşık 100 civarında avlanmanın yasak olduğu yerleri belirtir tabela 
çalışmaları yapılmış olup, bu tabelalar araziye yerleştirilmiştir.  

d)Bir Örnek Avlak çalışması Kumluca Beldesinde yapılmakta olup, sona gelinmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğü görev 
alanında bulunan ve önceden Sökü Yaban Hayatı Koruma Sahası olarak tesis edilmiş olan bu saha Bartın ve 
Karabük sınırları içersinde kalmaktadır. Çevre ve Orman Müdürlüğünün kurulması ve Genel Müdürlüğümüzün 
talimatları sonucu, sahanın İl sınırları ile sınırlandırılarak statüsü de Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak 
değiştirilerek hazırlanan rapor, Genel Müdürlüğe sunulmuştur. 

e)Yine kuş popülasyonu ilimizde zenginleştirmek üzere 750 adet sülün, Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsis 
edilmiş olup, Eylül ayı sonunda araziye yerleştirilmiştir.  

f) 2005 yılı içersinde av turizmi kapsamında organizasyonlar yapılmış olup, toplam 5 avcı turist İlimiz 
sınırlarında avlandırılmıştır. Bu faaliyet ile hem turizm faaliyeti sonucu yöre insanına ve ülkemize dışarıdan para 
girişi olmuş ve yine tarım alanlarına büyük zararlar veren domuz populasyonu sayısı kontrol altında 
tutulmaktadır. 

g) Alanının yarısı İlimiz sınırlarında bulunan Küre Dağları Milli Parkının Uzun Devreli Gelişim Planının 
yapılmasına yönelik olarak Bakanlık ve Genel Müdürlük nezdinde çalışmalar devam etmektedir. Milli Parka 
yönelik Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneğinin tamamladığı UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 
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destekli proje kapsamında 85 değişik Milletten yaklaşık 200 civarında yerli ve yabancı görevli ilimizde iki gün 
konaklamış ve Milli parka yönelik tanıtım faaliyetlerine katılmışlardır. Yapılacak diğer projelere destek sözü 
vermişlerdir.  

h) Çalışma alanında bulunan ve ihale edilmek suretiyle işletilmesi ihaleye kiraya verilen İnkum – 1 ve Balamba 
Mesire Yerleri denetim ve kontrollerimiz devam etmektedir. Bu iki mesire yerinden yılbaşından beri toplam 
39.946,00 YTL kira geliri tahsil edilmiştir. 

 ı) İnkum – 2 Mesire Yerinde de işletmecisi kirasını ödemediği için sözleşmesi feshedilmiş ve adli mercide 
tahliye davası açılmıştır, davanın sonuçlanması beklenmektedir. Mevcut Mesire Yerinde de hem yerli hem 
dışardan gelen insanlara tatil ve piknik yapma imkanları sunulmaktadır.  

C- Ağaçlandırma ve ORKÖY Şube Müdürlüğü 

AGM Şubesi:  

a) İl Müdürlüğümüz çalışma alanı içinde kadastrosu yapılmış, mülkiyet problemi olmayan potansiyel 
ağaçlandırma, erozyon ve rehabilitasyon alanı olmadığı için 2005 yılında tesis çalışması yapılmamıştır. 
Geçmiş yıllarda tesis edilen sahalarda bakım çalışmalarına devam edilecektir. 

İl Müdürlüğümüze 2005 yılı programı olarak 35.000,00 YTL, bu programa ek program olarak 15.000,00 
YTL ödenek tahsisi yapılmış ve program 48.093,00 YTL ve 385 hektar olarak bakım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

2004 yılında tesis edilen 122 hektarlık sahanın dikimi yapılmıştır. Bu sahaya 29.000 adet Çf (fıstıkçamı), 
30.000 adet Çk(Karaçam) ve 650 adet dişbudak dikilmiş ve 27.555,00 YTL harcanmıştır. 

Bunlarla birlikte İl Müdürlüğümüze ait 40,5 hektar büyüklüğündeki Karaçam Tohum Bahçelerinin bakımı 
yapılarak 8.535,00 harcanmıştır.  

b) Ulus ilçesi Ağaköy’ de Selami OĞUZ’ a ait 18.79 dekarlık alandaki özel fidanlık için kuruluş raporu ve 
uygulama projesi tamamlanmış olup, uygulama başlamıştır. 66.820,00 YTL kredi tahsis edilmiş ve 
28.400,00 YTL kredi 2005 yılı içinde kullandırılmıştır.  

c) Ulus ilçesi, Ballıcak Köyünde 8 hektarlık özel ağaçlandırma müracaatı aynı köyden Hasan BAKIR tarafından 
yapılmış olup, ceviz ve kestane türlerinin kullanılması ile tesis edilecek alan özel ağaçlandırma çalışması için 
ön etüt raporu hazırlanmış, ancak AGM’ ce kullanılan türler uygun görülmeyerek onaylanmamıştır. Projenin 
başka bir tür ile yapılması için ilgiliden şimdiye kadar yeni bir talep gelmemiştir. 

D- ORKÖY Şubesi: 

a) Orköy Genel Müdürlüğünce 2005 yılı için 138.420,00 YTL ferdi kredi tahsis edilmiş olup, bu kredi 2 başlık 
damızlık süt sığırcılığı projesi için kullanılmıştır. 

Kredi kullanacak köy ve şahıs tespitleri yapılmıştır. 4 köyde (Kaman, Yıldız, Derecik, Sarıfasıl) 18 ünite 
olarak ferdi kredi kullandırılmıştır. 

b) Orköy  Genel   Müdürlüğünce    2005 yılında kooperatif kredisi olarak 199.000,00 YTL kooperatif kredisi 
tahsis edilmiştir. Bu miktar Kızıllar ile Zafer Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine 188.655,78 YTL 
tutarında İş Makinası ve Ekipmanlarını almak üzere yıl içinde kullandırılmıştır.  

c) Ellibaş Kooperatifince önceki yıllarda 1.260.000,00 YTL Orköy kredisi kullanılarak yapılan 5 ton/ gün 
kapasiteli süt işleme tesisinin çalışmaları takip edilmektedir. 

 9.2. FIRSATLAR VE TEHDİTLER  

Müdürlüğümüzce; Yasa ve Yönetmeliklerde belirtilen görevlerin yürütebilmesi için, yeterli personele, gerekli 
araç-gerece ve parasal kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda; 

- 1 İdari ve Mali İşler Şube Müdürüne, 

- 1 Harita Mühendisi, 1 Şehir Bölge Planlamacısı, 2 Orman Mühendisi ve 1 Çevre Mühendisi olmak üzere en az 5 
teknik personele, 5 idari personele ve 3 araç şöförüne, 

- 1 adet portatif baca gazı analiz cihazına, 

- 1 adet sabit hava kalitesi ölçüm cihazına,  

- 1 adet pH metre ölçüm cihazına  

ihtiyaç vardır. 
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 9.3. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 
 9.3.1. ÇEVRE 
 
STRATEJİK AMAÇ 1:  Çevre ile ilgili  veri ve bilgi iletişim sistemleri oluşturmak, çevrenin korunması ve 

iyileştirilmesine yönelik tedbirleri almak ve uygulamak suretiyle ilin çevre ve 
yaşam standartlarını yükseltmektir. 

 

HEDEF 1.1: Çevreye ilişkin veri ve bilgi işletim sistemleri oluşturulacak, çevre izleme ve ölçüm altyapısı geliştirilecek, 
ilin çevre envanteri ve istatistik bilgileri içeren veri tabanı 2007 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır.  

 
Faaliyet 1.1.1: Çevre ile ilgili bilgi ve veriler 2006 yılı içerisinde ilgili kurumlardan temin edilerek 
gruplandırılacaktır. 
 
Faaliyet 1.1.2: Gruplandırılan veriler konularına göre sınıflandırılarak tablolar oluşturulacak ve 2007 yılında 
Yerel Bilgi Bankasına teslim edilecektir. 
 

 

HEDEF 1.2: Nehir ve göller ile sulama suyu, yeraltı ve yer üstü sulama suyundaki kirlenmenin önlenmesi ve su 
kalitesinin artırılması için gerekli önlemler alınacak, projeler geliştirilecek ve uygulanan projelerin devamı sağlanacaktır. 

 

Faaliyet 1.2.1: Bartın Çayı ve kollarına atık sularını veren yerleşim ve işletmelerin arıtma tesislerinin yapılması 
amacıyla proje çalışmalarına devam edilecektir.  

Faaliyet 1.2.2:  Bartın İli sınırları içerisinde su kalitesinin artırılması için Mevzuatımız çerçevesinde çalışmalara 
devam edilecektir. 
 
 

HEDEF 1.3: BİÖİ yetki alanları içerisindeki yerleşim yerlerinin Katı Atık Depolama Alanlarının yerleri, katı atık 
miktarları ve özellikleri 2007 yılı sonuna kadar tespit edilecektir. 

 
Faaliyet 1.3.1: BİÖİ yetki alanı içerindeki yerleşim birimlerinin katı atık miktarları ve özellikleri 2006 yılında 
tespit edilecektir.  

 
Faaliyet 1.3.2: Katı Atık Düzenli Depolama Alanının yerinin belirlenmesine, belediyeler birliği çerçevesinde 2006 
yılında başlanacak ve 2006 yılı sonuna kadar bitirilecektir. 
 
Faaliyet 1.3.3: Belirlenen Katı Atık Düzenli Depolama Alanının projelendirilmesi ve inşasına 2006 yılında 
başlanacaktır. 

 

HEDEF 1.4: Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi amacıyla ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon 
çalışmaları yapılacak ve ağaçlandırma çalışmaları yapılırken ekonomik gelir getirebilecek türlerin dikimine öncelik 
verilecek, yerleşim birimlerinin ihtiyacı olan mesire alanı ve aktif yeşil alanların miktarı arttırılacaktır. 

 
Faaliyet 1.4.1: Erozyona uğrayan alanlar ile ağaçlandırılacak alanlar 2007 yılı sonuna kadar tespit edilecektir.
  
 
Faaliyet 1.4.2: Ağaçlandırılacak sahalara dikilecek türlere uygun projelerin yapımına 2007 yılında başlanarak 
her yıl %10 ‘unun projesi bitirilecektir. 
 
Faaliyet 1.4.3: Projesi tamamlanan sahalara uygun ağaç türlerinin dikilmesine 2008 yılında başlanacaktır. 
 

Strateji: Ağaçlandırma çalışmalarında, ekonomik gelir getirebilecek türlerin dikimine öncelik verilecektir. 
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HEDEF 1.5: Kum ve taş ocaklarının yer seçimi ve işletilmesinde bilimsel ölçütlere göre hazırlanmış çevresel etki 
değerlendirme raporları esas alınarak, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

HEDEF 1.6: BİÖİ yetki alanları içerisinde çevreye olumsuz etki yapabilecek mevcut tesis ve işletmelerin faaliyetleri 
incelenecek ve tespit edilen olumsuzlukları giderici gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.6.1: Çevreye olumsuz etkisi olan mevcut tesis ve işletmelerin tespit çalışmaları yapılacaktır.  
 
Faaliyet 1.6.2: Yeni kurulacak tesis ve işletmelerin çevreye olan etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar 
sürekli yapılacaktır. 
 
Faaliyet 1.6.3: Çevreye olumsuz etkisi olma ihtimali olan mevcut tesis ve işletmelerin denetimi etkin biçimde 
yapılacaktır. 

 
Strateji: Çevre sorunlarının çözümü ile doğrudan ve dolaylı ilgisi olan kurum ve kuruluşlar arasında özellikle 
belediyeler ve köy muhtarlıkları ile işbölümü ve işbirliği sağlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilecek; çevre 
sorunlarının giderilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımı sağlanarak toplumsal uzlaşma ve katılıma önem 
verilecektir. 
 
 9.3.2. MEKANSAL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA 
 
STRATEJİK  AMAÇ 1:   İl   genelinde  mekânsal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini yükseltecek ve 

uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını 
sağlamaktır. 

 

HEDEF 1.1: İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 2006 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.   

 
Faaliyet 1.1.1: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapım işi 2005 yılında Çevre ve  Orman Bakanlığınca ihale 
edilmiş, 2006 yılı sonunda  tamamlanacaktır.   

Faaliyet 1.1.2: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlandıktan sonra alt ölçekli planların yapımına 2007 
yılından itibaren başlanacaktır. 

 

HEDEF 1.2: Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama imar planları 
hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 1.2.1: Çevre Düzeni Planına uygun olarak, öncelik sırasına göre köylerin imar planları hazırlanacaktır. 
 

Strateji: İmar planı yapımı öncelik sırası belirlenirken, köylerin nakil-toplulaştırma talepleri ve gelişme eğilimleri ile 
Çevre Düzeni Planı dikkate alınacaktır. 
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 10. ORMAN 

a) Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri : 

Orman Varlığı Konusunda Genel Değerlendirme 

Bartın Orman İşletme Müdürlüğünün 175154,6 ha genel sahası mevcut olup, sahanın 94478,3 ha ormanlık saha, 
80676,3 ha’da orman dışı alanlardır. İşletme Müdürlüğünün toplam serveti 14.859.672,0 m3 yıllık artımı 339132 m3 
yıllık ortalama eta 66399 m3’dür. 

Orman Ürünleri Üretimi 

Bartın Orman İşletme Müdürlüğünde 2004 yılında amenajman planlarına uygun olarak 69697 m3 dikili damga 
yapılarak üretime verilmiştir. 

Ürün Cinsi Miktarı 

Tomruk 33461 m3 

Maden Direği 576 m3 

Sanayi Odunu 6337 m3 

Kağıtlık Odun 7351 m3 

Lif-Yonga Odunu 14633 Ster 

Yakacak Odun 3897 Ster 

Orman Köylerinin Sayısı 

 Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 224 adet orman içi ve bitişiği köy mevcuttur. 2004 yılında orman 
köylerinin kalkındırma kooperatiflerine kanuni hak olarak 7883 m3 tomruk ve sanayi odun satışı yapılmıştır. 

Fidan Üretimi  

 Bartın Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde Baraj havzasında kalan eski fidanlıkta 45.000 adet fidan 
üretimi yapılmıştır. Ayrıca fidan üretimi amacıyla 140 kg tohum ekilmiştir. 

Ormandaki Gençleştirme Faaliyetleri 

 Bartın İşletme Müdürlüğünde 2004 yılında 43 ha sahada sun’i gençleştirme ve 6 ha sahada da tabi 
gençleştirme, 133 ha saha da sıklık bakım çalışmaları, 169 ha sahada gençlik bakımı, 180 ha sahada kültür bakımı, 240 
ha sahada ilk aralama bakımı, 215 ha sahada rehabilitasyon çalışmaları gibi faaliyetler yapılmıştır. 

Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları 

 Bartın Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde 2004 yılında küçük çaplı 8 adet orman yangını meydana 
gelmiş olup, bu yangınlar örtü yangını şeklinde olmuş ve anında müdahale ile söndürülmüştür. İşletme bünyesinde 1 
adet, arazöz, 1 adet dozer ve 1 adet greyder mevcut olup, yangın söndürme ekipleri ile birlikte yangın sezonu boyunca 
hazır vaziyette beklemektedir. 

Orman Ürünleri İşleyen Atölye ve Fabrikaların Sayıları ve Kapasiteleri 

 Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 500 civarında irili ufaklı çekici, marangoz atölyesi, hızar ve şerit ile 
orman ürünü işleyen küçük çaplı fabrikalar mevcuttur. Bu tesislerin yıllık toplam kapasiteleri yaklaşık 40.000 m3 
civarındadır. 

b) Ulus Orman İşletme Müdürlüğü Faaliyetleri : 

Orman Varlığı 

 Ulus Orman İşletme Müdürlüğünün Bartın İli mülki hudutları içerisinde kalan kısmında 32417,5 ha ormanlık 
saha, 19387 ha açıklık saha olmak üzere toplam 51804,5 ha genel sahası bulunmaktadır. 

Orman Ürünleri Üretimi 

 İşletme Müdürlüğünce 2004 yılında 11.083 m3 yakacak, 4.577 ster lif yonga, 659 ster yakacak odun üretilmiş 
olup, 10539 m3 yakacak, 4.577 ster lif yonga, 659 ster yakacak odun satışı gerçekleştirilmiştir. 

Orman Köylerinin Sayısı 

 İşletme Müdürlüğünce Bartın ili sınırları kalan kısmında 31/a kapsamında 22 köy, 32/a kapsamında 17 köy 
olmak üzere 39 adet orman köyü bulunmaktadır. Bu köylere 2004 yılı içerisinde 14.150 ster (K.T.H.) yakacak odun ile 
1267 m3 yakacak emvali verilmiştir. 
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Fidan Üretimi 

 Fidan üretimleri Ağaçlandırma Genel Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. 

Orman Gençleştirme Faaliyetleri  

 2004 yılında 35 ha gençlik bakımı, 17 ha kültür bakımı, 40 ha rehabilitasyon bakımı, 286 ha ilk aralama bakım 
çalışmaları yapılmıştır. 

Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları 

 2004 yılında orman yangını önleme çalışmalarında 52 adam/ay çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Orman Ürünleri İşleyen Sanayi Tesisleri 

 İşletme Müdürlüğünün Bartın İlini kapsayan kısmında mevcut atölye, fabrika sayısı ve kapasiteleri aşağıdaki 
gibidir :  

Tesisin Adı Adedi Kapasitesi (m3) 

Atölye-Şerit 11 3100 

Fabrika 9 84000 
 

 11. BAYINDIRLIK 
 

 11.1. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 
 

Görevleri 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının taşra teşkilatı olarak görev yapan kuruluşumuz 1991 yılında Bartın’ın il 

olmasından sonra 1992 yılında ilimizde çalışmalarına başlamıştır. 
Genel Bütçeye dahil kuruluşlarla, Özel İdarelere ait bina ve tesislerin ihtiyaç programı,proje, keşif ve 

inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, afetle ilgili daimi iskan yerleşimlerinde ve belediye mücavir alan sınırları dışında 
kalan alanlarda bulunan yerleşim birimleri ile ilgili imar planlarını ve altyapı tesis planlarını ve bunlara ait etüt, harita, 
proje ve keşifleri yapmak veya yaptırmak, re’sen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak inşaat işlerini yapmak veya 
yaptırmak kuruluşumuzun başlıca görevleri arasındadır. 

 

Teşkilat Yapısı 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 81 ilde Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü olarak örgütlenmiştir. 

Araç ve Makina Durumu 
Halen faal durumda bulunan 1994 model Tofaş Şahin marka otomobil, İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 

tahsis edilen 1994 model Opel Vectra ve 1997 model Renault marka otomobil ile hizmet verilmektedir. 
Müdürlüğümüzde kısmen bilgisayar sistemi mevcut olup, ADLS ve İnternet bağlantısı mevcuttur. 
 

Personel Sayısı ve Nitelikleri 
Müdürlüğümüz bünyesinde halen 17 tanesi Genel İdari Hizmetler, 20 tanesi Teknik Hizmetler kadrosunda 

olmak üzere toplam 37 personel görev yapmaktadır. 
Kadro Ünvanı Adedi 

İl Müdürü 1 
İl Müdür Yardımcısı 2 
Şube Müdürü 4 
Şef 1 
Elektrik Mühendisi 1 
Makine Mühendisi 2 
Jeoloji Mühendisi 1 
İnşaat Yüksek Mühendisi 1 
İnşaat Mühendisi 2 
Mimar 1 
Tekniker 5 
Teknisyen 4 
Ayniyat Saymanı 1 
Teknik Ressam  1 
Sivil Savunma Uzmanı 1 
Şoför 1 
İşçi 4 
TOPLAM 33 
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Bina, Lojman ve Diğer Tesisler 

Müdürlüğümüz 2001 yılı Kasım ayında ihalesi yapılarak 2002 yılı Ekim ayı itibariyle tamamlanarak hizmete 
açılan Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü Laboratuar ve Hizmet binasında hizmetine devam etmektedir. Binamız 
zemin+2 katlı olup, uzun bir süre ihtiyacımıza cevap verecek kapasitededir.   
 
 
Gerçekleştirilmiş Önemli Faaliyetler ve Projeler 

A) Yapı İşleri Genel Müdürlüğü: Çizelgede verildiği üzere İl Bütçesinden 2 adet, Genel Bütçeden 7 adet 
muhtelif 2 adet işin denetimi yapılmaktadır. 

 
B) Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü:  Uygulama İmar Planları, Mevzii İmar Planları, Kıyı 

Kenar Çizgisi, Köy Yerleşik Alan Tespiti ve İnşaat Ruhsatları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.Kaçak ve ruhsatsız 
yapılaşmaların önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılmış olup,2005 yılında 15 adet binaya işlem yapılmıştır.  

 
C) Afet İşleri : 

-İlimiz Merkez Arıt Beldesi (8 haksahibi) ve Çamlık Köyü(3 haksahibi) İle Ulus İlçesine bağlı Karadiken Köyü 
(17 haksahibi) haksahipleri için seçilen yeni yerleşim yerlerinin işlemleri tamamlanmış olup, ödenek ayrılmasına 
müteakip konutların inşaatına (Evini Yapana Yardım yöntemiyle) başlanabilecektir. 

 
–İlimiz Merkez İlçeye bağlı Aşağıdere Köyünde 2004 yılında meydana gelen heyelan afeti nedeniyle 9 konut 
nakil edilmiş olup,heyelanın meydana geldiği Yağbaltı Mahallesi için 22/04/2005 tarih ve 2005/8775 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı alınmış ve bu karar mahallinde ilan edilmiştir.Konutları nakil edilen afetzedelerin 
haksahipliği çalışmaları devam etmektedir. 

 
–İlimiz Ulus İlçesine bağlı Kumluca Beldesinde yaptırılan 204 Afet Konutu ile Merkez İlçeye bağlı Kozcağız 
Beldesinde yaptırılan 110 Afet Konutu ve Merkez-Aladağ Mahallesinde yaptırılan 22 Afet Konutunun kat 
mülkiyeti işlemleri tamamlanmış olup, konutların ipotekli olarak afetzede adına tescilleri için yazılarımız Tapu 
Sicil Müdürlüklerine yazılmıştır. 

 
–Bakanlığımız talimatı üzerine, konut alan haksahiplerinin borçlarının takibi de Müdürlüğümüzce yapılmaya 
başlanmıştır. 
 

  D) Ulus-Altaşlar: Ulus ilçesine bağlı muhtelif köylerden haksahibi kabul edilen toplam 80 hak sahibi için seçilen 
ve şahıs arazisi olan Altaşlar mevkiinin kamulaştırma işlemleri 2001 yılı sonu itibariyle tamamlanarak Maliye 
Hazinesi adına tescili yaptırılmış ve 80 adet afet konutunun yapımına başlanmıştır. İnşaatın fiziki durumu %95 
seviyesinde olup, Ödenek tahsis edildiğinde 2006 yılı içinde hak sahiplerine verilecektir.  

 
 Müdürlüğümüz önümüzdeki 3 yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak olan 

yeni bina ve mevcut binalarının onarımları ile ilgili olarak yapılması gereken her türlü çalışmayı mevcut 
imkanları dahilinde yapılmasının yanı sıra imar ve afet işleri ile ilgili olarak, 
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İŞİN ADI 
KEŞİF 
YILI 

1.KEŞİF 
BEDELİ 
(YTL) 

İLAVELİ KEŞİF 
BEDELİ                                        
(YTL) 

EN SON 
ÖDENEN                            
(YTL) 

TENZİLATI    
% 

NAKDİ 
GERÇ. 
% 

FİZİKİ 
GERÇ. 
% 

BARTIN JAND. KOM.'LIĞI 20 
DAİRELİ SB./AST SB.LOJ.İNŞ. 

2002 600.000,00 779.460,00 718.000,00 56,14 98 60 

BARTIN-ULUS-ALTAŞLAR 
MEVKİİ 80 ADET AFET 
KONUTU İNŞAATI 

2002 2.640.000,00  --- 2.032.324,00 56,10 95 95 

BARTIN 150 YATAKLI DEVLET 
HASTANESİ İKMAL İNŞAATI 

  2.800.000,00  --- 7.276.986,00 7,15 100 100 

BARTIN GÖĞÜS HASTALIKLARI 
HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI 

  350.000,00 453.000,00 1.389.684,00 9,10 100 100 

AMASRA SAHİL GÜVENLİK 
KOM.BİRLİK BİNA ONARIMI 

  146.456,00  --- 146.456,00  --- 100 100 

HASANKADI JANDARMA 
KARAKOL BİNASI VE 
TESİSLERİ İNŞAATI 

2005 653.000,00  ---  ---  ---  ---  --- 

BARTIN HÜKÜMET KONAĞI 
(ADLİYE BİNASI) İNŞAATI 

2000 2.000.000,00  --- 965.458,00 12,10 20 20 

        
        

EMNİYET YAPILARI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YATIRIMLARI 

   

BARTIN EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 
İNŞAATI 

2000 2.500.000,00  --- 3.381.866,00 19,94 75 75 

BARTIN EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ 100 DARELİ 
POLİS LOJMANI İNŞ. 

2000 1.500.000,00 426.750,00 3.575.832,00 25,05 85 95 

        

MİLLİ EĞİTİM YAPILARI        

BARTIN MERKEZ CUMHURİYET 
İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI 

2004 897.000,00  --- 897.000,00  --- 100 100 

        
        
SAĞLIK YAPILARI        
BARTIN ESKİ DEVLET 
HASTANESİ BİNASININ 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE 
BAĞLI ÜNİTELERE 
DÖNÜŞTÜRÜLME İŞİ 

2005 653.000,00  ---  ---  --- 95 95 
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 11.2. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 

 11.2.1. MEKANSAL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA 
 
STRATEJİK AMAÇ 1: İl genelinde mekansal gelişmeyi yönlendirecek, yaşam kalitesini  yükseltecek ve 

uygulanabilir üst ve alt ölçekli planların yapılması ve uygulanmasını 
sağlamaktır. 

HEDEF 1.1 : İl genelini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 2006 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 

 
 Faaliyet 1.1.1:2006 yılı içinde Çevre Düzeni Planı yapım işi ihale edilmiş olup, plan sınırı içindeki tüm veriler 
toplanacaktır(Jeolojik yapı, çayır, mera, orman, tarım alanları, dere yatakları vb. mevcut alan kullanımları ve coğrafi 
bilgi sisteminde kullanılacak hava fotoğrafları ile kurum ve kuruluş görüşleri, eğitim ve talepleri). 
 
 Faaliyet 1.1.2:2006 yılı içinde elde edilen veriler analiz edilecek ve sentezlenecektir. 
 

HEDEF 1.2 : 2008 yılı içinde 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları tamamlanacaktır. 

 
Strateji:İl Çevre Düzeni Planı;onay merciince onaylandıktan sonra yerleşim yeri seçiminde jeolojik ve jeoteknik 
etüdlere uyulacaktır. 
 
Strateji:İlin coğrafi bilgi sistemi ve devamında oluşturulacak Çevre Düzeni Plan, yerel bilgi bankasında kullanılacaktır. 
 

HEDEF 1.3 : Üst ölçekli planlara uygun biçimde nakil ve toplulaştırmaları da kapsayacak uygulama imar planları 
hazırlanarak, yapılaşmanın planlı olarak gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

 
 Faaliyet 1.3.1: Çevre Düzeni Planına uygun olarak, her yıl 3 köy olmak üzere öncelik sırasına göre Kıyı 
kesimindeki kadastrosu tamamlanmış köyler ile Karayolu bakım ağındaki yollara cephesi olan köylerin uygulama imar 
planı hazırlanacaktır. 
 

 Faaliyet 1.3.2: Nakil ve toplulaştırma yapılacak köylerimize arsa ve proje üretimi konusunda destek 
verilecektir. 
 

 Faaliyet 1.3.3: Yapılaşma talebi yoğun olan ve kadastrosu tamamlanmış köylerden başlamak üzere, 10 köyün 
köy yerleşme planı yapılacaktır. 
 
 Faaliyet 1.3.4: Kadastrosu bulunan köylerin her yıl 10 köy olmak üzere 30 adedinin köy yerleşik alan 
tespitleri yapılacaktır. 
 
 Faaliyet 1.3.5: Arıönü Mugada sahil kesimi 1/1.000 ölçekli halihazır haritası, kıyı kenar çizgisi tespiti ile imar 
planı ve 18.madde uygulaması revize edilecektir.  
   
 Faaliyet 1.3.6: Çakrazşeyhler ve Çakrazova Köylerinin uygulama imar planı revizyonu ve 18.madde 
uygulaması yapılacaktır. 
 

Faaliyet 1.3.7: Kıyı kesimindekilere öncelik verilmek üzere ilimiz sınırları içerisindeki 1.derece doğal ve 
arkeolojik sit alanlarının koruma amaçlı planlarının yapılması. 
 

Strateji: Uygulama İmar Planı yapımı öncelik sırası belirlenirken, üst ölçek planları kararlarına uyulacaktır. 
 

HEDEF 1.4 : Dağınık ve kaçak yapılaşmaların engellenmesi ile yapılaşmada mimari estetiğe ve yerel mimari özelliklere 
özen gösterilmesi sağlanacaktır. 

 
 Faaliyet 1.4.1:Üç seçenekli kırsal tip yapı projeleri (konut.samanlık,3-5-10 ahır projeleri) 2008 yılına kadar 
oluşturulacaktır. 
 
 Faaliyet 1.4.2:Kaçak yapıların tespit çalışmalarına devam edilecektir. Hazır tip projelerine uygun yapılaşmalar 
teşvik edilerek, kaçak yapılaşmaların engellenmesi amacıyla gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.  
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 11.2.2. DOĞAL AFETLER 

 
STRATEJİK AMAÇ 1: İlimizde meydana gelebilecek olası doğal afetlerin yol açacağı can ve   mal 

kayıplarını en aza indirmek için afet bilinci, teknik bilgi, donanım ve 
koordinasyonun kent kültüründe altyapısını hazırlamaktır. 

 

HEDEF 1.1 : Afet öncesinde, sırasında ve sonrasındaki tüm çalışmaları ve uygulamaları planlayan, uygulanabilir Afetler 
Acil Yardım Planı hazırlanarak, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapılmış ve planda oluşabilecek değişiklikler kurumlar 
arası işbirliği ile devamlı takip edilerek güncelliği sağlanacaktır. 

 

HEDEF 1.2 : Bartın İli genelinde afet riski taşıyan yerlerin ve türlerinin tespiti Afet İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yapılarak, doğal afet risk haritası 1/25.000 ölçekli harita üzerinde oluşturulmakta olup, 2006 yılı sonunda 
tamamlanacaktır. 

 

HEDEF 1.3 : BİÖİ’nin görev alanına giren kamu binalarının yeterli afet güvenliğine kavuşturulması için gerekli 
çalışmalar stratejik plan dönemi içinde tamamlanacaktır. 

 
 Faaliyet 1.3.1:BİÖİ görev alanındaki bölgeye ait tüm kamu binalarının jeolojik altyapı ve inşaat yapı 
envanteri üç yıl içerisinde çıkarılacaktır.  
 

HEDEF 1.4 : Afetlere dayanıklı yapı tasarımı uzmanlık gerektirdiğinden, yetkin mühendislerin görev yapacağı Yapı 
Değerlendirme Merkezi oluşturulacak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak inşaat sektöründe çalışan usta ve 
işçilerin eğitilmesi sağlanacaktır. 

 
 Faaliyet 1.4.1:İlgili meslek odaları ile görüşerek öncelikle inşaat ustalarına olmak üzere 6 aylık mesleki (proje 
okuma, kalıp, donatı vs.) kurslar açılacaktır. 
 
Strateji: Doğal afet riski taşıyan bölgelerin özelliklerine göre, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği yapılacaktır. 
 
 12. SOSYAL HİZMETLER 
 
  12.1. KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

Sosyal Hizmet; kişinin kendi bünyesi veya çevre şartlarından doğan, maddi ya da manevi olumsuzluklarını 
gidermek, tedavi etmek ve önlemek için götürülen sistemli hizmetler bütünüdür. 
       Sosyal Hizmet’in amacı;  
            1-İnsanların problem çözme ve baş etme kapasitelerini geliştirme. 

2-İnsanlara kaynak hizmet ve şanslar tanıyan sistemler ile insanları bağlantılandırmak. 
            3-Bu sistemlerin etkili ve insancıl çalışmasını geliştirmek. 
            4-Sosyal politikanın geliştirilmesine ve işletilmesine katkı vermek  
olarak ifade edilebilir.  
       Sosyal Hizmet insanlara; 
            1-İhtiyaç duydukları ve hakları olan kaynaklara ulaşmalarında, 
            2-Problem çözme kapasitelerini geliştirmelerinde 
            3-Müracaatçılara hizmet sunanların gelişimini destekleme yolu ile örgütlerin             gelişmesini teşvikte, 
           4-Özel ve Kamu Kurumlarında sosyal sağlık ve çevresel politikaları etkileyerek destek sağlar. 
 Bu amaçlar doğrultusunda İl Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma Merkezi, Gözde Birsöz Çocuk Yuvası ve 75. Yıl 
Huzurevi olmak üzere üç kuruluş mevcuttur.  
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Personel Sayısı ve Nitelikleri 
 

İL SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TABLOSU 
SIRA 
NO 

ADI SOYADI UNVANI GÖREV UNVANI 

1 ADEM KARAMEŞE İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜRÜ 
2 ZEKERİYE DAL İL MÜD.YRD. İL MÜD.YRD. 
3 DİLEK BAŞEL  AYNİYAT SAYMANI  AYNİYAT SAYMANI  
4 OKTAY ÇAMŞUL HİZMETLİ MUTEMET VE SATIN ALMA MEM.V 
5 RAŞİT ÇELİK HİZMETLİ AMBAR MEMURU V. 
6 TURGUT AYNAGÖZ KALORİFERCİ AYNİYAT SAY.YRD.V. 
7 NURTENÖZEN                       MEMUR MEMUR(DSİ’ den geçici görevli) 
8 MEHMET BAKIŞ MEMUR MEMUR  
9 HACER ÇİNAL BİLGİSAYAR İŞLET. BİLGİSAYAR İŞLET. 
10 VOLKAN AYDIN VERİ KOOR. HAZ. VERİ KOOR. HAZ. 
11 ERGİN KELLECİOĞLU HİZMETLİ HİZMETLİ 
12 FATİH AŞIK ŞOFÖR ŞOFÖR 

GÖZDE BİRSÖZ ÇOCUK YUVASI PERSONEL TABLOSU 
UNVANI GÖREVİ KADROLU GEÇİCİ 

GÖREVLİ 
TOPLAM 

SOSYAL HİZ. UZM KURULUŞ MÜDÜR V -- 1 1 
SOSYAL HİZ. UZM KURULUŞ MÜDÜR YARD V -- 1 1 
SOSYAL  HİZ.UZM SOSYAL HİZMET UZMANI  - 1 1 
ÇOCUK.GELİŞİM.UZMANI  ÇOCUK GELİŞİM UZMANI  1 - 1 
ÖĞRETMEN  ÖĞRETMEN  1 5 6 
ÇOCUK EĞİTİCİSİ ÇOCUK EĞİTİCİSİ 1 - 1 
HEMŞİRE  HEMŞİRE  3 - 3 
MEMUR  MEMUR  1 - 1 
HİZMETLİ AYNİYAT SAYMAN MUT.V 1 - 1 
HİZMETLİ BÜRO MEMURU 1 - 1 
HİZMETLİ ŞOFÖR  -- 1 1 
TOPLAM  9 9 18 

75. YIL HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ 
SIRA 
NO 

ADI - SOYADI UNVANI GÖREVİ 

1 ADEM ERDOĞAN  ÖĞRETMEN KURULUŞ MÜDÜR V. 
2 ALİ EKBER KALE ÖĞRETMEN KURULUŞ MÜD. YRD.V. 
3 KADİR DAL SOSYAL ÇALIŞMACI SOSYAL ÇALIŞMACI 
4 MURAT KOZANOĞLU TABİP TABİP 
5 MERİHHAN BASANÇELEBİ HEMŞİRE HEMŞİRE 
6 ZELİHA GÜLŞEN HEMŞİRE HEMŞİRE 
7 CEVAT CARLIOĞLU ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN 
8 EMİN BAYAR ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN 
9 AYTEKİN GÜNAY MEMUR MEMUR 
10 HÜSNİYE UZUN MEMUR MEMUR 
11 SAKİNE TAŞATAN HİZMETLİ  AYNİYAT SAY. MUT. V. 
12 YILDIRAY BAKAÇ HİZMETLİ ŞOFÖR 

AİLE DANIŞMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ 
SIRA 
NO 

ADI - SOYADI UNVANI GÖREVİ 

1 ADEM KARAMEŞ   İL  MÜDÜRÜ KURULUŞ MÜDÜRÜ 
2 TARIK ÖZDEMİR  SOSYAL HİZMET UZMANI  SOSYAL HİZMET UZMANI 
3 ERCAN ŞAHİN  SOSYAL HİZMET UZMANI SOSYAL HİZMET UZMANI 
4 KADER UZUN SOSYAL HİZMET UZMANI SOSYAL HİZMET UZMANI 
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İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği Önemli Faaliyetler ve Projeler 
 
 -Bağlı kuruluşlarımızın denetimi, oryantasyonu, 

-Evlat Edinme, 
 -Koruyucu Aile,  
 -Korunmaya Muhtaç Çocukların tespiti ve sunulacak hizmet modelinin uygulanması, 
 -Sosyo-ekonomik yönden yoksunluk yaşayan yaşlıların tespiti ve sunulacak hizmet modelinin uygulanması, 
 -Özürlü vatandaşlarımızın tespiti ve sunulacak hizmet modelinin uygulanması, 
 -Ayni-Nakdi yardım hizmetleridir. 
   

Bu hizmet türlerinden Ayni-Nakdi yardım da Bartın İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak yıl içerisinde ortalama 
25 aileye yardım yapılmakta olup, bu hizmet modelinde ve Koruyucu Aile hizmetinde kurumumuz, Koruyucu 
ailelerimize düzenli olarak ödeme yapabilmesi için ödeneğe ihtiyaç duymaktadır.  

Ayrıca 2005 yılı içerisinde Müdürlüğün bünyesinde Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü de faaliyete 
geçmiştir.   

Aile Danışma Merkezlerinde; aile hayatının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ailenin refahı, mutluluğu ve 
bütünlüğünün sağlanması, uyumlu aile ilişkilerine katkıda bulunulması, aileyi bir arada tutan bağların 
kuvvetlendirilmesi, aile üyelerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde gelişmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilmesi  ve 
toplumsal yaşama uyumlarının sağlanması, sağlıklı çocuk yetiştirme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile aile 
sisteminde özgürlük, sorumluluk ve toplumsal değerler arasında bir denge sağlanması amaçlanmaktadır.   

Söz konusu merkezlerde bu amaçlara uygun olarak; evliliğe hazırlık, eşler arası uyumsuzluk, tek ebeveynlik, 
ebeveyn-çocuk ilişkisinden doğan sorunlar, aile içi rol ve sorumlulukların dağlımı, yaşlı ve engelli üyelerin bakımı, 
boşanma öncesi ve sonrası yaşanan sorunların giderilmesi vb. konularda ailenin kendi kendine yeterli hale gelmesi 
yönünde mesleki çalışmalar geliştirilerek sürdürülmesi planlanmaktadır.  
  Yukarda belirtilen hizmetlere ihtiyaç duyan ailelerimize yönelik İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı olarak 
açılan ve tefrişatı yapılan Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde halen üç tane Sosyal Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır. 
Ancak Aile Danışma Merkezi gibi çok yönlü sorunlarla ilgilenen kuruluşlarda sosyal hizmet uzmanının yanında farklı 
meslek gruplarına da(Avukat, Psikolog, Doktor vb.) ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu personelin kadrolu olarak 
istihdam edilmesi günümüz şartlarında pek mümkün değildir. Ancak verilen hizmetin kaliteli olması açısından ilerde 
farklı kurumlarda görev yapan meslek elemanlarının görevlendirilmeleri ve ya ek-ders karşılığı çalıştırılmaları 
durumunda kurumumuzun ödeneğe ihtiyacı olacaktır. 
Gözde Birsöz Çocuk Yuvası Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği ve Yürütmekte Olduğu Faaliyetler; 

Gözde Birsöz Çocuk Yuvası Müdürlüğü bahçe içersinde iki ayrı binadan oluşmaktadır. Çocuk  yuvası olarak 
kullanılan binalar daha önce Su İşletmesi ve lojman olarak kullanılmakta iken, önce Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak 
düzenlenmiştir. 1998 yılında ise Kreş ve Gündüz Bakımevi kapatılarak 0-6 yaş grubu çocuk yuvasına dönüştürülmüştür. 
Bir yıl sonrada kreş binası tadilat yapılarak   7-12 yaş grubu Çocuk Yuvası olarak faaliyete geçirilmiştir. Kuruluşumuz 69 
kapasiteli 0-12 yaş çocuk yuvası olup, 71 çocuğa hizmet vermekteyken, Genel Müdürlüğümüzün 27.09.2005 tarih ve 
168 sayılı oluru ile; 0-6 yaş grubu çocuk yuvasına dönüştürülmüştür. Kuruluşumuzda korunma ve bakım altında 
bulunan 7-12 yaş grubu tüm  çocuklarımızın  nakilleri yapılmıştır. Halen Kuruluşumuzda 19 ‘u fiilen olmak üzere, 24   
kayıtlı çocuğumuz bulunmaktadır. 

Kuruluşun misyonu, beden, ruh ve ahlak gelişimleri, güvenlikleri tehlikede olan, anne veya babası bilinmeyen  
veya hayatta olmayan, ailesi tarafından terk edilen, ihmal ve istismara uğrayan çocukları korunma ve bakım altına 
alarak  sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmaktır. 

Kurum, izlediği politikalar çerçevesinde mevcut binalarında topluma önce kreş ve gündüz bakımevi olarak 
hizmet vermekteydi.  İlimizde korunmaya muhtaç çocuklara yönelik Çocuk  yuvasına duyulan ihtiyaçtan dolayı, 1998 
yılında önce 0-6 yaş çocuk yuvası faaliyete geçmiştir. 2000 yılında  hizmet alanı genişletilerek 0-12 yaş çocuk yuvasına 
dönüştürülmüştür. Genel Müdürlüğümüzün 27.09.2005 tarihli yazısına kadar 0-12 yaş grubu çocuk yuvası olarak 
hizmet vermeye devam etmiştir. 

 Kuruluşumuz binaları  0-6 da 34 ve 7-12 yaş grubunda 40 kapasite ile şehir merkezinde bir mahalle içindedir. 
Kurumun  iç ve dış mekanının fiziksel yetersizliği ve mahalle içinde olması nedeniyle çevredeki mahalle sakinleri ve 
esnafında zaman zaman olumsuz olarak etkilemekte, bu durum kuruluşun hedef kitlesi olan çocukların, mahalle 
sakinlerini olumsuz yönde etkilemesine neden olmuştur. 7-12 yaş grubuna devam eden 40 çocuğun çevredeki 
ilköğretim okullarına dağıtılmasına rağmen aynı sınıfa ve aynı okula düşen öğrenci sayısının yüksek olması, okulda da 
diğer çocuklarla kaynaşmayıp yuva arkadaşları ile birleşip birlikte hareket etmeleri, öğrenim ve okuldaki başarılarını 
etkilemiştir.Bu olumsuzluklar kuruluşun yüklendiği misyon çerçevesinde, kuruluşun izlediği politikaları etkilemiş ve 
performansında zaman zaman aksamalara sebep olmuştur. Kuruluşun gelecekte bu fiziksel ve çevresel koşullarla 0-12 
yaş grubu hedef kitlesine hizmet vermesinin bir takım olumsuzluklara yol açacağı analiz edilerek Genel 
Müdürlüğümüzün 04.07.2004 tarih 1554 sayılı yazısı ile kuruluşumuz 0-6 yaş grubu çocuk yuvasına dönüştürülmesi 
uygun bulunmuştur.  
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Kuruluşumuzda fiilen  bakım ve korunma altında bulunan 19 çocuğumuzdan  okul öncesi yaş grubunda olan 8 
çocuğumuz  ilimizde bulunan ana okullarına, okul çağında olan 7 çocuğumuzdan 5 ‘i ise ilköğretim okullarının 1. 
sınıflarına  devam etmektedir. Zihinsel yetersizlikleri nedeniyle normal öğrenimlerine devam edemeyecek konumda 
bulunan 2 çocuğumuz ise İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Umut İlköğretim Okuluna devam 
etmektedir. 

Çocuklarımızdan 8’i gönüllü aile hizmetinden yararlanmaktadır. Bu çocuklarımız Gönüllü Aileleri tarafından 
düzenli olarak izinli alınmaktadır. 

Kuruluşumuzda bir müdür, bir müdür yardımcısı, çocuk gelişimcisi, sosyal hizmet uzmanı, çocuk eğiticisi, 3 
hemşire, 5 öğretmen, 1 memur, 3 hizmetli, 17 şirket personeli ile hizmet vermektedir.  

Hedef kitleye daha iyi hizmet vermek için Kuruluşumuzun fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla iki binaya 
yeterli gelmeyen kalorifer kazanı değiştirilmiş ve kalorifer bacası genişletilmiştir. Her iki binanın kapıları ve duvarları 
boyanmıştır. Mutfak duvarları yerden 1.5m yüksekliğe kadar fayansla kaplanmıştır. Çocukların faaliyet ve oyun odası ve 
kütüphane olarak düzenlenen alt kattaki iki odanın zeminlerini laminant parke ile iç mekândaki merdivenler ise 
kaymayan malzeme ile kaplanmıştır. Kılıfları yıpranan minderlerimizin kılıfları değiştirilerek faaliyet ve oyun odasına 
konulmuştur.7–12 yaş çocuklara göre düzenlenmiş olan binadaki yataklar 0–6 yaş grubuna uygun yataklarla 
değiştirilmiş ve 0–6 yaş grubuna uygun düzenlemeler yapılmıştır. Lavabolar çocuklara uygun boya getirilmiş ve 
tuvaletlere klozet eklenmiştir  

Kuruluşumuzda çocuklarımız için bir faaliyet odası düzenlenmesi kararlaştırılmış ve Sosyal Riski Azaltma 
projesinden kredi talebinden bulunulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda projemiz kabul edilmiş olup istenilen kaynak 
gönderilmeye başlanmıştır.   

Alt ve üst kat pencerelerine demir parmaklık yapılması, bahçe düzenlemesinin yapılarak, oyun parkının 
büyütülmesi ve bahçe duvarının boyanması için gerekli çalışmalar ve kaynak arayışları devam etmektedir.  
75. Yıl Huzurevi Müdürlüğünün Gerçekleştirdiği ve Yürütmekte Olduğu Faaliyetler 
           Kuruluşumuz 75. Yıl Huzurevi Müdürlüğü TYSD Bartın Şubesi tarafından yaptırılarak, Bakanlık Makamının 
17.11.1998 tarihli protokolü ile işletmesi 10 yıllığına kurumumuza bırakılmış ve 10.12.1998 tarihinde hizmete açılmıştır. 
Bartın 75.Yıl Huzurevi Genel Müdürlükçe 30 yatak kapasiteli olarak belirlenmiş olsa da hizmet binasının fiziki 
koşullarının yetersizliği nedeniyle 29 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.  
          (D) Grubu huzurevlerinden sayılan Kuruluşumuz 2500m2’lik alan 920m2 yerleşim alanı iki katlı bir binadan 
oluşmaktadır. Binada 2 adet 4 kişilik,1 adet 3 kişilik, 8 adet 2 kişilik, 2 adet de 1 kişilik olmak üzere toplam 13 oda 
bulunmaktadır. Ayrıca 2 adet dinlenme salonu ve 1 adet yemek salonu mevcuttur. Binanın kapalı alanı dışında ambar, 
çamaşırhane ve kömürlük olarak kullanılan 100m2’lik müştemilatı vardır. 
          Kuruluşta 1 Müdür Vekili, 1 Müdür Yardımcısı Vekili, 1 Sosyal Çalışmacı, 1 Tabip, 2 Öğretmen, 2 Hemşire, 2 
Memur,1 Hizmetli, 1 Şoför olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır. 24 saat hizmet veren Kuruluşumuzda 1 
Sosyal Çalışmacı, 2 Hemşire, 2 Öğretmen ve 1 Memur tarafından nöbet hizmetleri yürütülmektedir. Hizmet alımı 
kapsamında 9 kişi görev yapmaktadır. Mamul yemek satın alınan Kuruluşumuzda yemekler 2 aşçı ile Kuruluş 
mutfağında yapılmaktadır. Kuruluşumuz sağlık servisinde 1 Tabip ve 2 Hemşire görev yapmaktadır. Kuruluşumuz 
Sosyal Servisinde her yaşlı için ayrı kişisel dosya düzenlenmekte ve bu dosyalar gizlilik ilkesine göre saklanmaktadır. 
Problemli ve sorun yaratan yaşlılarla kişisel ve grup çalışmaları yapılarak sorunların çözümüne yardımcı olunmakta bu 
çalışmalar raporlaştırılarak Sosyal Serviste saklanmaktadır. Yaşlılarımızın hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 
eğlence programları tertip edilmekte, ilimizdeki tarihi ve turistik yerlere geziler düzenlenmektedir. Ayrıca yaşlılarımızın 
sorunlarının tespiti, diğer yaşlılar ve personel ile olan ilişkileri ve huzurevinde uymaları gereken kurallarla ilgili 
toplantılar yapılarak yaşlılar bilgilendirilmektedir. Gönüllü Kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılarak toplum kaynaklarından 
faydalanmaya azami gayret gösterilmektedir. 
        2005 yılı içerisinde 31 yaşlı müracaatı olmuş, bunlardan 2 tanesinin Kuruluşa kabulü yapılmış, 5 tanesi sıraya 
alınmış, 6 tanesinin dosyası çeşitli nedenlerle işlemden kaldırılmış, 1 tanesinin başvurusu reddedilmiş, 11 tanesinin 
başka kuruluşlara tertibi istenmiş, 4 tanesi müracaatından vazgeçmiş,2 tanesinin sosyal incelemesi yapılmış olup, 
işlemleri devam etmektedir. 
        Kuruluşumuzda 2004 yılında Genel Müdürlükten gönderilen ödenekle tadilat gerçekleştirilmiş olup, şu aşamada 
büyük çaplı bir onarıma ihtiyaç yoktur. 2006 yılı içerisinde kalorifer kazanının tamiri ile binanın dış cephe boya işinin 
yapılması planlanmaktadır.          
 
 12.2. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE FAALİYETLER 
 
STRATEJİK AMAÇ :     Yoksulluğun  azaltılması  ve  muhtaç durumda bulunan kişi ve gruplara etkin sosyal koruma 

sağlanması amacıyla, ilgili uluslar arası kuruluşların; proje, finansman yardımı gibi 
olanaklarından da yararlanarak, sosyal hizmetlerin ihtiyaç sahiplerine, yaygın, etkili ve 
sürekli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, değişen toplum yapısı ile oluşabilecek sosyal 
sorunlara karşı yeni hizmet modelleri geliştirmektir. 
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HEDEF 1: Ekonomik, sosyal ve sağlık yönünden yoksunluk içinde bulunan dezavantajlı kişi ve grupların (yoksullar, 
yaşlılar, kadınlar, zihinsel ve bedensel engelliler, kimsesizler ve sokakta yaşayan-çalışan çocuklar) kimlik bilgileri, 
adresleri, dezavantaj durumları ve gereksinimleri belirlenerek, gerekli yardımlar yapılacaktır. 

 
Faaliyet 1.1 : Dezavantajlı kişi ve gruplara ilişkin bilgiler 2006 yılının sonuna kadar  belirlenerek, kayıt altına 
alınacaktır. 
 
Faaliyet 1.2 : Dezavantajlı kişi ve grupların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kaynaklar ve kriterler 2007 
yılının ilk yarısında belirlenecektir. 
 
Faaliyet 1.3 : Ayni ve nakdi yardımların gereksinim sahiplerine etkili ve etkin bir şekilde ulaştırılabilmesi için bu 
tür yardımlarda bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği sağlanarak 
yapılan bu yardımların fonksiyonelliği arttırılacaktır. 
 
Faaliyet 1.4: Diğer bireylere oranla dezavantajlı durumda olan yaşlı ve engellilerin bulundukları sosyal çevrede 
sorunlarının çözülebilmesi ve sosyal yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla kurumsal bakım 
hizmetinin yerini alacak şekilde evde bakım modeline geçiş plan dönemi içinde tamamlanacaktır.   
 
Faaliyet 1.5: Dezavantajlı kişi ve grupların gereksinimlerinin karşılanmasına, kaynaklara ve belirlenen kriterlere 
göre önceliklendirmenin ve takvimlendirmenin de yer aldığı bir plan çerçevesinde 2007 yılında çalışmalara 
başlanacaktır. 
 
Faaliyet 1.6: Çalışmalar BİÖİ tarafından sürekli izlenerek, her yılın sonunda yıllık rapor halinde, yardım 
yapılanların isimleri belirtilmeden, BİÖİ web sayfasında yayınlanacaktır. 
 

Strateji: Dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik çalışmalar; muhtarlar, kaymakamlar, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları, belediyeler, milli eğitim ve sağlık il müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle işbirliği 
içinde gerçekleştirilecektir. 
 

HEDEF 2: Ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin çocuklarının çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu gibi 
kurumsal bakım hizmeti alarak ailelerinden ayrılmaları yerine, aileleri ile birlikte yaşayabilmelerini sağlayıcı alternatif 
koruyucu-önleyici tedbirler alınacaktır. 

 
Faaliyet 2.1: 2006 yılı sonuna kadar haklarında korunma kararı alınmış olup, kuruluşumuzda korunma ve bakım 
altında bulunan çocuklarımızın aile durumları tekrar değerlendirilerek yapılan inceleme sonucunda durumları 
uygun görülenler ayni-nakdi yardım veya alternatif bir sosyal hizmet modeli uygulanarak aileleri yanına 
döndürülecektir.  
Faaliyet 2.2: Çocukları hakkında kurum bakımını talep eden kişi ya da ailelerin velayet hakları ile ilgili yasal 
düzenlemeler hakkında aileler sürekli olarak bilgilendirilecektir.  
 
Faaliyet 2.3: İl merkezinde bulunan mahalle muhtarları ile 2006 yılının ilk yarısında toplantı yapılarak psiko-
sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan insanların ihtiyaçları doğrultusunda başvurabilecekleri kurum ve 
kuruluşlar hakkında bilgi verilecektir.  

 

HEDEF 3: Kuruluş binalarının fiziki şartlarında çeşitli nedenlerden dolayı (hava koşulları, kullanımdan kaynaklanan 
yıpranmalar v.b.) meydana gelebilecek deformasyonlara karşı gerekli fizibilite çalışmaları yapılarak iyileştirmeler süratle 
yapılacaktır. 

 

HEDEF 4: Yaşadıkları psiko-sosyal yoksunluklar sonucu korunma altına alınan çocuklar ile yaşlılarımızın sorunlarının 
çözümüne yönelik en uygun sosyal hizmet modelleri belirlenecektir. 

Faaliyet 4.1: İşitsel ve görsel medya kullanılarak etkin bir tanıtım faaliyeti ile ilimizde oldukça yetersiz olan 
profesyonel koruyucu aile sayısı 2007 yılına kadar azami sayıya ulaştırılacaktır. 
 
Faaliyet 4.2: Kurum bakımında bulunan korunmaya muhtaç çocukların durumlarının evlat edinmeye uygun hale 
getirilebilmesi için ebeveynine ait yasal haklarla ilgili Medeni Kanunun ilgili maddelerine işlerlik kazandırılarak 
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(madde 311: rızanın aranmaması gibi) 2006 yılının sonuna kadar kurum bakımında olan 7 çocuk evlat edinme 
hizmetinden yararlandırılacaktır.  
 
Faaliyet 4.3: İlimizde bulunan çocuk yuvasında devlet koruması altında olan toplam 23 çocuktan 2006 yılı 
sonuna kadar %100’ü taranarak durumu uygun görülenlerin korunma kararları (eve dönüş projesi, ayni-nakdi 
yardım karşılığı gibi hizmet modelleriyle kaldırılıp, bu çocukların aileleri yanında bakılmaları sağlanarak çocukların 
devlete olan bakım maliyeti azaltılacaktır.  
 
Faaliyet 4.4: İlimizde bulunan Aile Danışma Merkezi vasıtasıyla ailelere aile danışmanlığı ve rehabilitasyon gibi 
hizmetler verilerek, çocukların sağlıklı ve mutlu ortamlarda yetişmeleri sağlanacaktır. Bu bağlamda Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Koruma Şubesi ile ortak yapılan çalışmalarda tespit edilen çocuk intihar girişimleri ve nedenleri 
düzenli olarak takip edilecek ve bu sorunun çözümüne yönelik çocuk ve ailelerle gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
Faaliyet 4.5: İlimizde 0-6 Yaş Grubu Çocuk Yuvası bulunmaktadır. Bunun dışında hiçbir şekilde ailesi yanına 
döndürülemeyen ve korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımızın yaş durumlarına uygun kuruluşların (çocuk 
sitesi,çocuk ve gençlik merkezleri vb.) oluşturulması için gönüllü kişi ve kuruluşlar ile kamu kaynakları arasında 
işbirliği sağlanarak gerekli çalışmalara 2006 yılının sonunda başlanacaktır.  
 
Faaliyet 4.6: İlimizde bulunan 29 kapasiteli huzurevi ihtiyaca cevap vermediğinden ve binanın yapısı gereği 
kapasite artırımı mümkün olmadığından yeni bir huzurevi açılabilmesi için gönüllü kişi ve kuruluşlar ile kamu 
kaynakları arasında işbirliği sağlanarak gerekli çalışmalara 2007 yılının ilk yarısında başlanacaktır.  
 

 
HEDEF 5:  Suça yönelmiş ve şiddete maruz kalmış çocuklara yönelik tespit, korunma ve rehabilitasyon süreçleri 
tamamlanarak içinde bulundukları topluma yeniden entegrasyonlarının sağlanması ile ilgili önlemler alınacaktır. 

 
 

Faaliyet 5.1: 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir kararı ile korunma altına alınan ve 
durumlarına uygun sosyal hizmet müdahaleleri yapılana kadar kuruluşlarımızda misafir edilmesi gereken suça 
yönelmiş veya herhangi bir şekilde ihmal veya istismara uğramış olan çocukların mevcut kuruluşlarımızda misafir 
edilmeleri uygun olmadığından kısa sürelerde misafir edilecekleri bir misafirhane oluşturulması için 2006 yılının 
ilk yarısında gerekli çalışmalara başlanacaktır.  
           

Strateji: Bu faaliyetler Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar ile işbirliği içinde 
yapılacaktır.   
 

HEDEF 6: Engellilere yönelik hizmetlerin etkili ve daha işlevsel planlanması sağlanarak, toplumla entegrasyonlarını 
kolaylaştırıcı önlemler alınacaktır. 

 
Faaliyet    6.1 : Engelli nüfusunun genel nüfusa oranının yüksek olduğu İlimizde sağlıklı bir engelli tespit 
çalışması yapılarak, İlimizdeki engelli bireylerin net sayısı ile buna sebep olan etkenlerin tespit edilerek  bu 
durumun ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalara 2006 yılının ilk yarısında başlanacaktır, 
 
Faaliyet 6.2: Engellilerin bilgi becerilerinin geliştirilmesine ve toplumla uyumlaşmalarına yönelik eğitim, sosyal 
ve sportif amaçlı tesisler ile rehabilitasyon merkezlerinin (özel, vakıf veya resmi) kurulması ve açılması teşvik 
edilecektir.  

 
Faaliyet 6.3: Engellilerin şehir içinde yaşamalarını kolaylaştırmaya yönelik fiziki düzenlemelerin yapılmasını 
sağlayıcı tedbirler alınması için belediyeler ve resmi kuruluşlar ile işbirliği yapılacaktır.  
 
Faaliyet 6.4 : İlimizde engelli nüfusun özellikle alt toplumsal ve ekonomik düzeye  
sahip olması ve nedeniyle korunma ve bakıma ihtiyaç duyabilecek engellilerin bu ihtiyacına cevap verebilecek 
yatılı  bir bakım ve rehabilitasyon merkezi kurulması için gerekli çalışmalar 2006 yılının ikinci yarısında 
başlatılmıştır. 
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Strateji: Bu faaliyetler Belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve STK’lar ile işbirliği içinde 
yapılacaktır.   
 

HEDEF 7: Eğitim ve sağlık alanlarının yanı sıra, 2007 yılına kadar hayırseverlerin yardım yapabilecekleri diğer alanların 
tespitine yönelik bir çalışma yapılarak yardım alanlarının çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. 

 
Faaliyet 7.1: Hayırseverlerin yaptıkları yardımları duyuran yayınlar yapılacaktır. 
 
Faaliyet 7.2: Hayırseverlerin toplumda sosyal statü kazandırılması için resmi törenlerde ve kamuya açık 
toplantılarda onore edilmesi sağlanacaktır. 

 
Strateji: Karşılıksız yardımlar yerine mümkün olduğunca kişilerin üretkenliklerini artırıcı politika uygulamaları tercih 
edilecektir.  
  
Strateji: Yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilde gönüllü 
kişilerin dayanışma ve katılımı artırılacaktır. 
 
Bartın istatistik veri 
 
 B) İZLEME VE DEĞERLENDİRME                                                               

 

 1. İZLEME  

 Stratejik planın izlenmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir.  

• Bartın İli Özel İdare stratejik planında ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmeler sistematik olarak takip 
edilerek raporlanır. 

• Stratejik planın uygulama aşamasında plan gerçekleşmeleri yıllık ya da ihtiyaç duyulması halinde 6 aylık ve 3 
aylık olarak raporlanır. 

• Stratejik planın izlenmesi ve raporlanması, İl Özel İdare Genel Sekreterliği bünyesindeki bir birim tarafından 
yapılır. 

• Stratejik planın gözden geçirilmesi, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların karşılaştırılmasını içerir. 

• Plan gerçekleşmeleri zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenir. Bu inceleme ve değerlendirme 
sonucunda; 

- Stratejiler, eylem planları ve faaliyetler planlandığı gibi gerçekleşiyorsa;  

- Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilerine uygunsa; 

Plan teyit edilmiş olur ve uygulamaya devam edilir. 

• Beklenmeyen ve arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyorsa veya mevcut stratejik amaçlar ve hedefler yeterli ve 
gerçekçi değilse, plan gözden geçirilir ve ilgili merciler tarafından yeniden ele alınarak güncellenmiş şekliyle 
uygulamaya devam edilir. 

• İzleme Raporu aşağıdaki unsurları içerir: 

- Stratejik amaçlar 

      - Hedefler  

 - Faaliyet ve Projeler 

      - Gerçekleşmeler konusunda açıklama ve yorumlar 

      - Mevcut durum hakkında bilgiler 

 2. DEĞERLENDİRME  
 Stratejik planın değerlendirilmesi ile ilgili genel yaklaşım ve yöntemler şu şekilde belirlenmiştir. 
 - Uygulama Sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin 
tutarlılık ve uygunluğu analiz edilir. 
 - Bu süreçte esas olan performans ölçümü ve değerlendirmesidir. 
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a) Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi 
1. Performans ölçümü, performans göstergelerinin oluşturulması ve  verilerin toplanması ile mümkündür. 
2.  Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade 
edilir. 
3. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır. 
 
b) Performans Göstergeleri 
 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından “Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik taslağı” hazırlanmakta olup, henüz yayınlanarak yürürlüğe girmemiştir. Adı geçen taslakta; “Performans 
göstergelerini tespitine, kontrolüne ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlık ve Maliye Bakanlığınca 
belirlenir. Kamu idareleri performans göstergelerini bu usul ve esaslar çerçevesinde oluşturur” ifadesi yer almıştır. Bu 
nedenle, stratejik planın bir parçası olan ve aşağıdaki şekilde belirlenmiş olan performans göstergelerinin, DPT 
Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığınca çıkarılacak usul ve esaslar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi 
gerekebilecektir. 
 Devlet Planlama teşkilatı tarafından hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu” doğrultusunda, stratejik 
amaç ve hedeflere kıyasla hazırlanan performans göstergeleri şu şekilde belirlenmiştir. 
1. Girdi Göstergeleri 
 - Yapım bakım ve onarımda kullanılan asfalt ve akaryakıt miktarı 
 - Spor kulüplerine temin edilen sportif malzeme miktarı 
 - Sağlık evi ve sağlık ocaklarında kullanılan tıbbi malzeme miktarı 
 - Ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanılan araç-gereç ve fidanlar 
 - Kullanılan eğitim araç ve gereçleri 
 - İçmesuyu, sulama, sanat yapıları ve kanalizasyon projelerinde kullanılan boru, çimento, demir malzemeleri 
 - Tarımsal projelerde kullanılan tohum, fidan, kolonili kovan miktarı 
 - Çevre kirliliği ölçümünde kullanılan malzeme ve araçlar 
 - Orman köylüsüne sağlanan yardım malzemeleri ve miktarı 
 - Turizm tanıtımında kullanılan broşür CD vb. malzemeler 
 
2. Çıktı Göstergeleri 
 - Asfalt ve stabilize yapılan yol uzunluğu 
 - İlde gerçekleştirilen içme ve sulama suyu ile kanalizasyon hattı uzunluğu 
 - Yapımı ve bakım-onarımı yapılan ilk ve orta öğretim kurumları, kamulaştırması yapılan arsaların toplam alanı 
 - Yapımı ve bakım-onarımı yapılan sağlık ocağı ve sağlık evi sayısı 
 - Tarımsal projelerin uygulanmasında elde edilen gelir 
 - Turizme kazandırılan tarihi ve doğal varlıkların sayısı ve kapasitesi 
 - Yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştirilen kütüphane sayısı 
 - Yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştirilen spor tesisi miktarı ve kapasitesi 
 - Ulaşılan ve sosyal yardım götürülen yoksul aile sayısı 
 - Ağaçlandırılan toplam alan ve tabiatı koruma alanı 
 - Yapımı, bakım ve onarımı gerçekleştirilen Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası sayısı 
 
3. Verimlilik Göstergeleri  
 Birim çıktı başına girdi ve maliyettir. 

- Birim köyyolu başına bakım, onarım ve yapım maliyeti (Maliyet/Çıktı) 
 - İçme ve sulama suyu ile kanalizasyon inşaatlarının birim maliyeti (Maliyet/Çıktı) 
 - Öğrenci başına ilk ve orta öğretim kurumları kamulaştırması, yapım, bakım ve onarım maliyeti, 
(maliyet/çıktı), inşaatların tamamlanma süresi (zaman/çıktı) 
 - Hasta başına sağlık ocağı ve sağlık evi yapım, bakım ve onarım maliyeti (maliyet/çıktı), inşaatların 
tamamlanma süresi (zaman/çıktı) 
 - Tarımsal projelerden, elde edilen gelir başına uygulama maliyeti (maliyet/sonuç) 
 - Turizme kazandırılan tarihi ve doğal varlıklardan elde edilen gelir başına tanıtım ve uygulama maliyeti 
(maliyet/sonuç) 
 - Yararlanan kişi başına kütüphane yapım, bakım ve onarım maliyeti (maliyet/çıktı) 
 - Yararlanan kişi başına spor tesisi yapım, bakım ve onarım maliyeti (maliyet/çıktı) 
 - Ulaşılan ve sosyal yardım götürülen yoksul aile sayısı başına maliyet (maliyet/çıktı) 
 - Ağaçlandırılan toplam alan ve tabiatı koruma alanından yararlanan kişi başına maliyet (maliyet/çıktı) 
 - Yararlanan çocuk başına yetiştirme yurdu ve çocuk yuvası, yapım, bakım ve onarım maliyeti (maliyet/çıktı) 
4. Sonuç Göstergeleri  
 Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinde nasıl ve ne ölçüde 
başarılı olduklarını gösterirler. 
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- Yapım, bakım ve onarımı yapılan köyyollarında ulaşım hizmetlerindeki iyileşme (zaman tasarrufu, kaza 
sayılarında azalma vs.) 

- İlde gerçekleştirilen içme ve sulama suyu ile kanalizasyon hizmetlerinde iyileşme (sağlıksız içmesuyu 
nedeniyle hastalanan insan sayısının azalması, ekonomik ve sosyal hayattaki gelişmeler) 

- İlk ve orta öğretimde okullaşma oranı 
- Sağlık hizmetlerine ulaşan insan sayısındaki gelişme 
- Hastaneye başvuran hasta sayısındaki değişme 
- Tarımsal projelerin uygulanması ile elde edilen ekonomik ve sosyal gelişmeler 
- Turizmde elde edilen gelir ve turist sayısındaki artışlar 
- Kültür, spor ve sanat faaliyetleri ile kazandırılan spor tesisleri sonucu gençlerin İl ve Ülke düzeyindeki 

başarılarında gözlenen gelişme  
- Yoksulluk ve yoksul aile sayısındaki azalma 
- Ağaçlandırılan toplam alan ve tabiatı koruma alanındaki artış nedeniyle orman alanlarına olan baskının 

azalmasında sağlanan başarı 
- Koruyucu aile sayısındaki gelişme 

 
5. Kalite Göstergeleri 
 Hizmetten yararlananların ve ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir. 
 - Sağlık hizmetlerinden yararlananlardan, memnun olanlarının oranı 
 - Yapımı, bakım ve onarımı yapılan köyyollarında öngörülen süre içinde tekrar bakım ve onarım ihtiyacı 
göstermeyenlerin oranı 
 - Turizm hizmetlerinden yararlananlardan, memnun olanlarının oranı 
 - Özel İdare Hizmetlerinden faydalanan vatandaşlardan memnun olanlarının oranı 
 - Sosyal yardım ve hizmetlerden yararlananlardan memnun olanlarının oranı 
  

Performans göstergelerinin geliştirilmesi devamlı ve gelişen bir süreçtir. Performans göstergelerini gözden 
geçirmek ve güncellemek için şu değerlendirmeler yapılır. 

- Geçen yıl meydana gelen hangi gelişmelerin mevcut performans ölçülerini ne şekilde etkileyeceği 
- Performansın ölçülmesinde geçen yıl yaşanan sorunlar 
- Veri toplama ve analizinde ne tür değişiklikler yapılması gerektiği 
- Ölçüm bilgilerinin birimler açısından faydalı olup-olmadığı 
- Raporların yetkili mercilere sunumu 
- İlave göstergelere ihtiyaç olup-olmadığı 
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