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Bartın Valiliği Proje Merkezi

İlimizde resmi kurum ve kuruluşlar ve özel

sektörde hizmet edecek ve bu güne kadar

oluşturulamayan proje merkezi hemen hemen

her sektörde olmak üzere idari ve teknik

personel seçimi ile Bartın Valiliği bünyesinde

oluşturulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Turizm, Tarım, Sağlık alanlarında Proje Merkezi

kurulmuş olup, merkez bünyesinde proje grupları

oluşturulmuştur.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda bugüne kadar

çeşitli projeler yapılıp uygulanması için ilgili

kurum ve kuruluşlara iletilmiş ve iletilmeye de

devam edecektir.



Bartın İlinde 74 Tarımsal Proje

 Proje Merkezi tarafından hazırlanan “74 tarımsal Proje” isimli çalışma ile; ilimizde
uygulanması durumunda Bartın ekonomisine katkı sağlayacak, başta kırsalda yaşayanlar olmak
üzere il genelinde yaşayanların daha iyi standartlara sahip olmalarını sağlayacak, öncelikli
tarımsal konularda olmak üzere, proje konuları ve çalışma konuları hakkında ön bilgi
verilmiştir.



Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat ve Tekne Küçük 

San. Sit. Yapı Kooperatifi Tekne İmalatıyla İlgili 

Arsa Tahsisleri
 Kurucaşile İlçemizin gündeminde olan ve Tekkeönü Piri Reis Ahşap Yat ve Tekne Küçük San. Sit.

Yapı Kooperatifi’nin tekne imalatıyla ilgili arsa tahsisleri bir arsa dışında Ulaştırma ve Altyapı

Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce uygun görülmüştür.



Bartın Tam Öğrenme Projesi
 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ortaokul ve liselerde öğrenim gören, öğrencilerimizin

akademik başarılarını arttırmak ve Merkezi Sınavlarda (LGS ve YKS) İlimizi Ülke genelinde üst
sıralara taşımak amacıyla “Tam Öğrenme Projesi” uygulanmaktadır. Okullarımızda yürütülen bu
proje kapsamında ortaokul ve liselerde öğrenim gören tüm öğrencilerimize dört tane il
değerlendirme sınavı yapılmaktadır. Yapılan bu sınavlara ait analizler okulların kendi içlerinde
değerlendirmesine sunulmakta ve okul-ilçe-il bazında eksik olan kazanımların tamamlanması için
çalışmalar yapılarak öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılmasını sağlayacaktır.



Bartın Irmağı Tekne Parkı
 Mülkiyeti Devlet Su İşlerine ait taşınmaz ile imar planı ile belirlenecek alan üzerinde Bartın Irmağı

Tekne Parkı Alanı önerilecektir. Konuyla ilgili Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonunca gerekli

incelemeler yapılmış, komisyonun konu ile ilgili kararı beklenmektedir.

 Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra projelendirilerek uygulamaya geçirilecektir.
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KYK Kız Yurdu, Bartın Üniversitesi Yazıcılar 

Kampüsü ve Kampüs Civarındaki Köylerin 

İçmesuyu Projesi

 25.000 kişilik nüfusu kapsayacak şekilde, KYK Kız Yurdu, Bartın Üniversitesi Yazıcılar Kampüsü

ile Kampüs Civarındaki Köylerin içme suyu projesi tamamlanmıştır.



Büyükkızılkum-Filyos Limanı Bağlantı Yolu

 Filyos Endüstri Bölgesini en kısa yolla Bartın’a bağlayacak olan, İl Özel İdaresi tarafından 1400

m’lik kısmı tamamlanan, toplam uzunluğu 2,6 km olan Hatipler-Büyükkızılkum-Filyos yol ağı

İlimizin ekonomisine katkı sağlayacak ve Filyos Endüstri bölgesini İlimize entegre etmiş olacaktır.



Yolun 1.4 Km’sinden Filyos Limanı Görünümü



İnkum-Filyos Hattı Bisiklet ve Yürüyüş Yolu
 İnkum Güzelcehisar yol ayrımından başlayıp Filyos bağlantı yoluna kadar uzanan toplam uzunluğu 21,1Km

olarak düşünülen bu proje, Türkiye’nin kesintisiz en uzun bisiklet ve yürüyüş yolu projesi olacaktır.

 İmar Kanununun EK-6. maddesi uyarınca yayımlanan Bisiklet Yolları Yönetmeliğine göre hazırlanmakta olan
proje, 2020 yılında konu ile ilgili kaynak temin edilerek yapılabilecektir.



Hacı İbrahim Paşa KYK Öğrenci Yurdu Araç Yolu, Yaya 

Yürüyüş Yolu, Üstgeçit, İnternet Altyapısı, Kanalizasyon, 

Otobüs Durağı ve Evsel Atık
 500 metre kilit parke, 1000 metre yürüyüş yolu,

aydınlatma direkleri, 3 adet yolcu bekleme durağı yapılmıştır.

 500 metre beton kilit parke yol yapılmıştır.

 800 metre yürüyüş yolu yapılmıştır.

 İnternet altyapısı kurulumu sağlanmıştır.

 Çöp konteynerleri konularak evsel atığın düzenli olarak
toplanması sağlanmıştır.

 Kanalizasyon altyapısı oluşturulmuştur.

 Karayolu kenarına 2 adet otobüs durağı konulmuştur.



Haci İbrahim Paşa KYK Öğrenci Yurdu

Kutlubeyyazıcılar

Üniversite Kampüsü



KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu)

 Bartın Valiliğinin 01.02.2019 tarih ve E.1380 sayılı olurları ile görevlendirilen KUDEB (Koruma

Uygulama ve Denetim Bürosu) personeli Kültür ve Turizm Bakanlığının onayına 05.02.2019 tarih

ve E.1510 sayılı yazımız ile sunulmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığının Kültür Varlıkları ve

Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.03.2019 tarih ve E.219686 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 01.04.2019 tarihinde staj eğitimine

başlamıştır.

 Bugüne kadar 1 adet inşaat mühendisi, 2 adet arkeolog, 1 adet mimar, 1 adet şehir plancısı

olmak üzere 5 personelin eğitimleri tamamlanmış, 2 adet sanat tarihçisinin eğitimleri devam

etmektedir.

 İlimizde yaklaşık 53 arkeolojik sit, 1 kentsel sit, 7 adet arkeolojik ve doğal sit olmak üzere

toplamda 61 sit alanı ile bunun yanında 516 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır.



Güzelcehisar Peyzaj Projesi
 1. etabı ahşap yürüyüş yolu olan Güzelcehisar sahilimizin 2. etabı rekreasyon ve peyzaj

düzenlemesi olan projeye Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun uygun görüşü

sonucunda başlanarak 3 aylık süre içerisinde rekreasyon ve peyzaj düzenlemesinin yanında

kanalizasyon ve tuvaletleri de hizmete alınarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.









Mugada ve Büyükkızılkum Sahilleri Düzenleme 

Çalışmaları 
 Mugada Sahilinde tatilcilerin sıkıntı çekmemeleri için yaklaşık 500’e yakın aracın çekilebileceği

alan ve 30 çadırın kurulabileceği ücretsiz alanlar oluşturulmuştur.

 Mugada Sahilinde şezlong ve güneşlik hizmeti ücretsiz olarak verilmiştir.

 Mugada ve Büyükkızılkum Sahillerine içerisinde bebek emzirme, duş, giyinme/soyunma kabini
içeren tuvaletler yapılmıştır.

 Büyükkızılkum’a rekreasyon, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasına altlık olacak imar planı ile
18. madde uygulaması tamamlanmıştır.



Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi
 İlimiz Merkez Ağdacı mahallesi mevkiinde boş durumda bulunan idaremize ait Sosyal Tesis

Binası, İl Genel Meclisinin 04/02/2019 Tarih ve 12 sayılı kararı ile Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ‘Gündüzlü Engelsiz Yaşam Merkezi’ olarak kullanılmak üzere tahsis
edilmiş, İl Özel İdaresince 400.000,00TL ödenek ile binanın bir kısmının onarımı
gerçekleşmiştir.





Amasra İlçesi Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Korunmasına Yönelik Projeler
 Amasra Kalesi Kaleiçi mevkiinde yer alan yıkılma tehlikesi arz eden Ceneviz Şatosunun acil

onarımı işi ve Amasra Kalesi Boztepe Yerleşimi ile Kaleiçi yerleşimini birbirine bağlayan Kemere

Köprü’ye bitişik konumda bulunan ve yıkılma tehlikesi arz eden ‘Karanlık Kapı’ kale kapısının acil

onarımı işi için;

 Gerekli maliyet ve teknik çalışmalar yapılarak konunun değerlendirilmesi için Kültür ve Turizm

Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne gerekli başvuru yapılmıştır. Kültür ve

Turizm Bakanlığı, Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında

bir heyetle yerinde teknik inceleme yapılmış, kale surunun altında bulunan çöken kaya kütlesinin

ve diğer acil işlerin yapılması için raporu hazırlanarak Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca

uygun görüldükten sonra gereği yapılacağı ifade edilmiş, konu ayrıca takip edilmektedir.



Ceneviz Şatosu



Karanlık Kapı



Sahillere Sıfır Atık Projesi

 Proje kapsamında; sahillerine konulmak

üzere 39 adet 4’lü (kağıt, plastik, cam,

metal) atık kumbarası alınarak, ilgili

sahillere yerleştirilmiştir.

 -Güzelcehisar, 

 -Mugada, 

 -Hatipler,

 -Büyükkızılkum,

 -Çakrazşeyhler



Arıcılar Birliği Fondan Makinası Alımı

 Bartın Arıcılar Birliği’ne Fondan (Arı Katı Yemi) makinası alınmış olup, hizmet vermeye 

başlamıştır.



Kuşkayası Yol Anıtı Ahşap Yürüyüş Merdivenleri

 Kuşkayası Yol Anıtı ile karayolu arasında bulunan ve tehlike arz eden merdivenlerin onarımı 

yapılmıştır.



Bartın İli Sınırları İçerisinde Tescil Dışı Arazilerin 

Ekonomiye Kazandırılması 

 Bartın İl Özel İdaresi CBS Koordinatörlüğü tarafından İlimiz genelinde 70 bölgede kadastro

dışarısında kalan tescil dışı yaklaşık 2000 dönüm alan belirlenmiştir. Bu alanlar tarım, sanayi,

altyapı ve diğer alanlarda kullanılmak üzere idaremiz CBS Veritabanı altyapısına kaydedilmiştir.

Yapılacak olan yatırımlar için bu alanlar değerlendirilecek olup idaremiz bünyesinde kullanılmak

üzere değerlendirilecektir.

 Örnek olarak Kozcağız-Otogar yolunda belirlenen yaklaşık 700 dönümlük alan ilimizde yapılacak

olan kapsamlı yatırımlara müsaittir.



Tescil Dışı Alanların Bulunduğu 700 Dönümlük Örnek Arazi

Bartın Otogarı-Kozcağız Yolu



İnkumu Yolu Heyelan Bölgesi
 AFAD'dan gelen 200.000,00TL ödenek ve İl Özel İdaremizin katkıları ile heyelanlı bölgedeki

16000m3, %70’i kaya olan kütle alınarak 10 metre genişliğinde 300 metresi heyelanlı olan

bölge olmak üzere toplam 600 metre uzunluğunda yeni yol platformu oluşturulmuştur.

Oluşturulan bu platformun dağ tarafındaki yamacından akacak malzemenin yola gelmesini

engellemek amacıyla 100 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde, ortalama 1.5 metre

kalınlığında taş duvar yapılmıştır.

 Söz konusu yolun alt temel malzemesi idaremiz tarafından yapılarak binder olarak asfaltı

Karayollarınca yapılmıştır. 100 metrelik heyelan kısmındaki alana metal korkuluk yapılmıştır.



Organize Sanayi Bölgesi Yolu
 12 metre genişliğinde 900 metre uzunluğundadır.

 20cm SSB üzerinde 8 cm sıcak asfalt aşınma tabakası uygulanmıştır.

 Yolun maliyeti 375.000,00TL’dir

 Yanaz, Geriş, Gerişkatırcı, Tabanözü, Hasanlar, Sipahiler, Epçiler, Epçiler Kadı, Alibaş, Fırınlı 

olmak üzere 10 köye bağlanmaktadır.







Kaçak Akaryakıt Tasfiye İşlemleri 

 İlgili birimlerce yakalanıp ilimiz liman bölgesindeki depolarda alıkonan 1305,176kg kaçak

akaryakıt (jet yakıtı) nakliye zorluğu yönünden yıllarca çözülemeyen ancak Bartın için

depoların fiziki yapıları dolayısıyla tehlike sınırına yaklaşan iş 100.000,00TL+KDV nakliye

bedelle TÜPRAŞ’a İl Özel İdaresince Bartın Gümrük Müdürlüğü, Defterdarlık ve İl Özel

İdaresince oluşturulan komisyonca nakledilmiş ve sorun olmaktan çıkmıştır.



Hacı Güllü Ana Yöresel Sergi Evi Düzenlemesi

 İlimiz merkez ilçe Arıt Menteşpiri köyünde ikamet eden Güllü AYDIN isimli vatandaşın evinin
altında bulunan yer yöreye ait eski eşyaların sergilenmesi amacıyla SERGİ EVİ olarak
düzenlenmiş ve kullanıma açılmıştır.





Sağlıklı Yaşam Merkezi
 Yapım ihalesi 30/11/2018 tarihinde gerçekleştirilmiş, sözleşmeye bağlanan ancak yapılacak

arsa üzerinde imar durumu nedeniyle başlanılamayan projeye yapılan çalışmalarla eksikler

giderilmiş 18/10/2019 tarihinde yapımına başlanmış fiziki gerçekleşmesi %20 seviyesine gelmiş

olup takribi 150 gün sonra tamamlanacak, ilimiz birçok ilde benzeri olmayan aşağıdaki

üniteleri bulunan sağlıklı yaşam merkezine kavuşmuş olacaktır.

 1-Aşı/Pansuman/Acil Müdahale Odası

 2-Bay-Bayan Spor/Fitness Salonları & Duş-Soyunma

odaları

 3-Fiziksel Aktivite Koçu

 4-Eğitim Salonu

 5-Sağlıklı Beslenme Mutfağı

 6-Diyetisyenler

 7-Diş Hekimliği 2 Ünit

 8-Mamografi

 9-Röntgen

 10-Laboratuvar

 11-Evde Sağlık Birimi

 12-Ketem Muayene

 13-Ketem Danışman

 14-Çocuk Gelişim/Çocuk Oyun Alanı

 15-Sosyal Hizmet Uzmanı

 16-Psikolojik Danışman

 17-Seminer Salonu

 18-Kadın Sağlığı

 19-Üreme Sağlığı

 20-Sorumlu Hekim.



Sağlıklı Yaşam Merkezi



Bartın Karayolu Şehir Geçişi

 Yaklaşık 5-6 yıldır Bartın gündeminde bulunan, Bartın Devlet Hastanesi ile İl Özel İdaresi

Kavşağı arasındaki Bartın Karayolu Şehir Geçişi ilgili kuruluşlar ile koordine sağlanarak bir

kavşak bir de köprülü kavşak olmak üzere gidiş-geliş tretuvarları ile beraber aydınlatmaları da

yapılarak hayata geçirilmiştir.



Bartın OSB Trafo Merkezi

 Mevcutta bulunan 154 KV’lık indirici trafo merkezinin ilimizin ihtiyaçlarını karşılamada

yetersiz kalması, elektrik kesintilerinin yaşanması ve organize sanayi bölgemizde planlanan

mevcut ve yeni açılacak fabrikalarımızın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için Bartın Organize

Sanayi Bölgesindeki 380 KV'lık indirici trafo merkezi 2019 yılında tamamlanarak organize

sanayi bölgemiz için enerji ihtiyacını karşılamaya başlamıştır.



Fen Lisesi Öğrenci Kontenjanının Arttırılması

 Batı Karadeniz'in en iyi Fen Liseleri arasında gösterilen Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi,

donanımlı laboratuvarları ve pansiyonlarıyla eğitimdeki kalite çıtasını üst noktalara taşımıştır.

 Fen lisesi kontenjanın artırılması konusunda kurulan çeşitli temaslar sonucu; Hasan Sabri

Çavuşoğlu Fen Lisesi'nin 60 olan kontenjanı, 90’a yükseltilmiştir.



Spor Tesislerinin Standartının Yükseltilmesi İçin 

Ödenek Temin Edilmesi
 İlimizin spor aktiviteleri yönünden önemli ihtiyacını gideren Ömer Tepesi Spor Tesisleri’nin

modernizasyonu için 1.675.000,00TL ödenek temin edilmiştir.



İnkum PTT Binasının Değerlendirilmesi

 2004 yılında boşaltılan ve halen atıl durumda bulunan İnkumu PTT hizmet binasının tekrar

kamunun hizmetine sunulabilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.



MİKA-DER Çocuk Evleri Sitesi Onarımı Yapılarak 

Hizmete Açılması
 MİKA-DER ile Bartın Valiliği arasında 2012 yılında yapılan protokol gereği Çocuk Evleri

Sitesi'nin yapımı tamamlanan ancak gerek binalarda gerekse çevre düzenlemesi yapılamadığı

için kullanıma açılamayan sitenin bina içerisindeki eksiklikleri ve çevre düzenlemesi yapılarak

1 idari bina ve 4 yaşam biriminden oluşan Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi'nde 13 ile 18 yaş arası

40 erkek çocuk kalabilecek duruma getirilmiştir.









Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Altyapısı
 İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Koordinatörlüğü gerek uzman

personel, gerekse teknik ekipman yönünden zenginleştirilerek daha aktif hale getirilmiştir.

 Cumhurbaşkanlığımızın 06.11.2019 tarih ve 49 kararname numaralı ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ ile; kamu kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonun sağlanması, hedef ve stratejilerin oluşturulması, coğrafi veri temaları içinde
yer alan coğrafi veri ve bilginin üretilmesi ve güncelliğinin sağlanması, yönetilmesi,
kullanılması, erişimi, güvenliğinin sağlanması, paylaşılması ve dağıtımına yönelik konular
hükmolunmuştur.

 Ayrıca yine Cumhurbaşkanlığımızın 23.12.2019 tarih, 2019/29 sayılı ve ‘Ulusal Akıllı Şehirler
Stratejisi ve Eylem Planı’ konulu Genelgesinde CBS kapsamında Akıllı Şehir Politikalarının
bütüncül bir bakış açısı getirilmesi gerektiği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmiştir.

 İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Koordinatörlüğünce
Cumhurbaşkanlığımızın Kararname ve Genelgelerinde CBS hakkında hükmolunan çalışmalar İl
Özel İdaresince vizyon ve misyon olarak 1 yıl öncesinden görev edinilmiştir.



Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Altyapısı
 İlimize büyük bir hizmet olan tescil dışı alanların belirlenmesi bu projenin bir ürünü olmuştur.

Yapılacak olan yatırımlarda gerekli haritalar, analizler ve 3 boyutlu görseller bu sistem

sayesinde gerçekleştirilmektedir.

 Bartın İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan bu birim veri tabanında birçok veriyi saklayarak bir

kurum hafızası oluşturmaktadır.

 Vatandaşlarımıza ve İl Özel İdaresi personeline hizmet veren birçok sistemi bünyesinde

barındırmaktadır. (Muhtar Bilgi Sistemi, İmar Bilgi Sistemi vb.)

 10-12 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da yapılan ve 51 İl Özel İdaresinin katılım sağladığı

‘KÖYDES Projesi İstişare, Değerlendirme Ve Envanter Eğitimi Programı’ etkinliğinde

idaremizce yürütülen CBS çalışmaları diğer Özel İdarelere örnek olarak büyük takdir

toplamıştır.



Kilitli Parke Ve Beton Santrali Tesisi
 İl Özel İdaresi tarafından 4.393.848,61₺ bedelle ‘Kilit Parke ve Beton Santrali’ tesisi kurulmuştur.

 Tesiste beton yol yapımında kullanılan malzemenin yanında, çeşitli ebat ve şekillerde kilitli beton

parke taşı, mantar parke taşı ve bordür taşı üretilmektedir.

 Bitüm fiyatlarının yıl içerisindeki belirsiz durumu ve yaz-kış fiyatları arasındaki fark, İl Özel

İdareler gibi yıllık program belirleyerek iş yapan kurumların programlarının uygulanabilirliğini

sekteye uğratmaktadır. Fakat kendi betonunu üretebilen idareler düşünüldüğünde bir yıllık

çimento ihtiyacı belirlenerek, ihale yoluyla 1 yıl boyunca herhangi bir fiyat farkı olmadan üretim

yapabilir ve planladığı programları tamamlayabilirler.

 Çimento yerli ve milli üretim olduğu için kur farklarından az etkilenirken, ülkemiz için ithal olan

petrolün atığı olan bitüm kur değişiminde yüksek oranda etkilenmektedir.



1 km uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 10 cm 

yüksekliğinde BSK yol yapım maliyeti

300.000,00 TL’dir.

1 km uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 15 cm 

yüksekliğinde SSB yol yapım maliyeti

200.000,00 TL’dir.

YPK kararlarına göre asfalt yol yapımı en az 10 cm, SSB yol yapımı iste 

en az 15 cm tabaka yüksekliğinde olması gerekmektedir.

İki maliyet kıyaslandığında SSB yol maliyetleri %33 daha ekonomik 

olmaktadır.

KİLİTLİ PARKE VE BETON SANTRALİ TESİSİ
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KİLİTLİ PARKE VE BETON SANTRALİ TESİSİ



İdaremiz Beton ve Kilitli Parke Tesisi faaliyete geçtiği günden bu güne kadar toplamda;

1) 132.120 m² 8cm kilitli parke taşı, 

2) 21.590 m² mantar parke taşı, 

3) 59.808 metre bordür taşı, 

4) 86.100m³ SSB yol betonu, üretilmiştir.

SADECE SSB YOL BETONU HESAPLANDIĞINDA;

86.100m³ beton piyasadan temin edildiği takdirde;

200,00TL x 86.100m³ = 17.220.000,00TL ödenmesi gerekirken, 

Kendi tesisimizde ürettiğimiz betonun maliyeti;

114,00TL x 86.100³ = 9.815.400,00TL’dir.

Dolayısıyla 7.404.600,00TL tasarruf edilerek fabrikanın kurulum giderleri düştükten sonra;

3.010.751,39TL kar edilmiştir.

KİLİTLİ PARKE VE BETON SANTRALİ TESİSİ
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KİLİTLİ PARKE

YOL YAPIM ÇALIŞMALARI



İki Ödül Alınmış “Projem Türkiye” Yarışmasına 

Katılımın Sağlanması
 İçişleri Bakanlığının başlatmış olduğu “Projem Türkiye; Mülki ve Yerel Yönetimlerde Yeni

Fikirler ve Örnek Uygulamalar Yarışması”na İlimiz 5 proje ile katılım sağlamış, iki ödüle
layık görülmüştür.

 İlimiz Güvenlik ve Asayiş kategorisinde “BACANAK (Bartın Can Kurtaran Altyapısının
Kurulması) Projesi” ile başarı ödülü alırken, Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi
kategorisinde “Gecemizi ve Geleceğimizi Aydınlatma için Güneş Projesi” ile Mansiyon
Ödülü almıştır.

 2019 yılında da, Projem Türkiye yarışmasına ilgili kurumlarımızdan projelerimiz
gönderilmiş olup, sürecin takibi yapılmaktadır.



Bartın Valiliği Yöresel El Sanatları Satış Ofisi

 Bartın Valiliği koordinesinde; İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi ve

Akşam Sanat Okulu işbirliğinde, İl Özel İdaresi tarafından sağlanan mikro krediyi kullanan

kadınlarımızın ürettikleri el sanatları eserleri ile Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılım sağlayan

kursiyerler tarafından üretilen ürünler açılışı gerçekleştirilen ofiste satışa sunulmuştur.





Arıt-Ulus Bağlantı Yolu
 Yıllardır Bartın gündeminde olan, Ulus-Arıt Bağlantı yolunun 5 km’lik kısmı terasman dahil

yeniden yapılarak, sathi kaplamalı asfalt olarak tamamlanmış olup, Arıt-Ulus arasındaki 75 km’lik

mesafe 21 km’ye düşmüştür.



Çakraz Sahili Rekreasyon ve Peyzaj Düzenlemesi

 Çakraz sahili ve civar köylerini de kapsayacak şekilde altyapı (kanalizasyon, içme suyu vb.)

çalışmaları tamamlanmış olup, üst yapı çalışmaları (peyzaj, çevre düzeni vb.) proje

aşamasında değerlendirilmektedir. Çakraz bölgesinde 2019 yılı içerisinde içme suyu

şebekesinde de yenileme çalışmaları yapıldığından, tamamlandığında yapım aşamasına

geçilecektir.



112 Acil Çağrı Merkezi Açılışı

 Kutlubeytabaklar Köyü Düz Mevkii’nde Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali yanındaki Mülkiyeti

İl Özel İdaresine ait 3 bin 942 metrekarelik alan üzerine inşa edilen 112 Acil Çağrı Merkezi

Hizmet Binası tamamlanmıştır.

 110 İtfaiye, 112 Sağlık ve 156 Jandarma Acil Çağrı Numaraları 112 numarası çatısı altında

birleştirilerek hizmete girmiş olup; 155 Polis, 158 Sahil Güvenlik, 122 AFAD ve 177 Orman Acil

Çağrı Numaralarının hizmete alınması çalışmaları devam etmektedir



TOKİ-1 (Bartın Irmağı) Köprüsü

 Bartın Irmağı Köprüsü 108 m uzunluğunda, 16 m (2 m sağ, sol yaya kaldırımı ve 12 m asfalt araç

yolu ) genişliğinde araç geçişi maksatlı yapılmıştır. 90 adet fore kazık , 2 orta ayak, 2 kenar ayak

39 adet öngerilmeli kiriş olacak şekilde imalatları yapılmıştır. Ayrıca köprünün su kotundan kiriş

altı kotu arasındaki mesafe 7.30m’dir. Köprünün bulunduğu bölgede su yüksekliği 4m ile 4.5m

arasında değişmekte olup, bu şartları sağlayacak gemilerin geçişine uygun olarak hazırlanmıştır.

Bartın Irmağı Köprüsü Bartın şehir merkezi ile Hürriyet Mahallesi, Kocareis Köyü, Dallıca Köyü ve

Akgöz Köyü arasında ulaşımı sağlayacaktır.





TOKİ-2 Köprüsü

 İl Özel İdaresi tarafından yapılan, Bartın Irmağı (TOKİ-1) köprüsü ile, şehir merkezi Hürriyet

Mahallesi (TOKİ), Kocareis Köyü, Dallıca Köyü ve Akgöz Köyü’nü birbirine bağlayacak olan TOKİ-2

köprüsünün bitim tarihi ihale sözleşmesine göre bitim tarihi 2019 yılı Şubat ayı olması gerekirken,

daha önce bitirilerek, hizmete girmiştir.

 Yapılan köprü; 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olup, maliyeti 2.265.771,00TL’dir.



TOKİ-1 ve TOKİ-2 Köprüleri Bağlantı Yolları



Sayın Cumhurbaşkanımızın Ziyareti

 Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Valiliği'ni ziyaret etmiş ve ilimizde yürütülen

çalışmalar hakkında bilgi almıştır. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ziyareti

sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

 Cumhurbaşkanımız valiliğimizden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşlarımızı selamlayarak

ziyaretini tamamlamıştır.



Saltukova Havaalanı’nın Yurtiçi Seferlerine

Başlatılması
 İlimize takribi 28 km mesafede bulunan, Zonguldak – Çaycuma Havaalanı yurtiçi seferlerine

başlaması için Bartın Valiliği Koordinatörlüğünde Bartın İlindeki TSO ve benzeri kuruluşlar ile

birlikte gerekli koordinasyon yapılarak havaalanının yurtiçi seferlerine başlaması sağlanmıştır.



İftar Çadırı

 Valilik koordinatörlüğünde kurulan “Bereket Sofrası” adı verilen iftar programlarında Bartın

halkımızın Ramazanın ilk gününden itibaren oruçlarını birlik ve beraberlik duygusu içerisinde

açmasına vesile olunmuştur. Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırlarımıza vatandaşımızın

büyük katılımı olmuştur.



Bartın Organize Sanayi Bölgesi Genişletme 

Çalışmaları
 Organize Sanayi Bölgesi’nde daha fazla hizmet verebilmek, farklı kollarda faaliyetler yürütebilmek

amacıyla sanayi bölgesi alanının genişletme projeleri görüşülmekte, karara bağlanan bölgelerde
kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

 Yatırımcılar için arsa bulunma güçlüğü çekilen ilimizde organize sanayi bölgesi ikinci genişleme alanı
çalışmaları hızlandırılmış, bugüne kadar kamulaştırmaların %95’i tamamlanmıştır.

 Ayrıca hazine ve il özel idaresi ne ait yatırıma elverişli arsalar tespit edilerek yatırımcının hizmetine
sunulması işlemlerine devam edilmektedir.



BAKKA’dan Alınan Ödenek

 Bartın ilinde Turizm sektöründe turizm yatırımları için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan 5
Milyon TL ödenek sağlanmış, konu ile ilgili projeler ilgili kuruluşlar tarafından Bartın Valiliği
Proje Merkezi Koordinatörlüğü’nde hazırlanmıştır.



Amasra-Kurucaşilede Gerçekleşen Sel Felaketi 

Sonrası Köprü Çalışmaları
 Bartın ilinde 2016 yılında yaşanan sel felaketinde, yıkılan veya hasar gören

köprülerin inşası can ve mal kaybının önüne geçilmesi adına öncelikli

olduğundan, 2016 yılında DSİ Ek Yatırım Programına alınarak, 2017 yılında

“Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapımı” işi ihalesi yapılmıştır. Yüklenici firmanın

üzerine düşen sorumlulukları yerine getirememesi sebebiyle 27.11.2017 tarihli

Bölge Müdürlüğümüz Olur'u ile iş feshedilmiştir.

 'Bartın İli Taşkın Köprüleri Yapımı'' işi yeniden 2018 Yılı Yatırım Programına

dahil edilerek 08.05.2018 tarihinde ihalesi yapılmış olup ilgili firma ile sözleşme

imzalanmasının ardından 05.06.2018 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

 Ancak yüklenici firmanın 07.03.2019 tarihli dilekçesinde, 7161 sayılı Kanunun

32. maddesi ile 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen 4.

maddesi kapsamında sözleşmelerinin tasfiye edilmesi talebinde bulunması

üzerine 09.09.2019 tarihli ve 566321 sayılı Devlet Su İşleri 23. Bölge

Müdürlüğü’nün Olur’u ile tasfiye talebi uygun görülmüştür.

 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 29/11/2O19 tarihli Olur ile söz konusu işin tekrar

ihale edilmesine karar verilmiş olup Çayaltı Ömerler Köprüsü, Göçkündemirci

Köprüsü, Aydoğmuş Köprüsü, Alapınar Köprüsü (Kutu Menfezi) ve Çakrazova

Köprüleri 14.01.2020 tarihinde yeniden ihale edilecektir.



Umut Özel Eğitim Merkezi Kümes Projesi

 Bartın Valiliğimizin talimatı ile İl Özel İdaremiz tarafından Umut Özel Eğitim Mesleki Eğitim

Merkezinde öğrenciler için 60 metrekarelik kümes inşa edilmiştir.

 Öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sorumluluk alma yeteneğinin gelişmesi

için yapılan kümeste her gün temizlik ve beslenme gibi uygulamaları yaptırılarak

öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunulmuştur.



Eski Köy Hizmetleri Binasının Eğitime Kazandırılması
 Daha önceki yıllarda Fen Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi olarak kullanılan İl Özel İdaremize ait Eski Köy

Hizmetleri İdari binası çeşitli sektörlerde kiralanmak üzere talep edilmiş ise de İl Genel Meclisi’nin

04.07.2019 tarih ve 85 sayılı kararı ile binanın eğitim sektöründe okul binası olarak kullanılması

yönünde karara varılmıştır

 İl Özel İdaremizin teknik personelince binanın keşifleri yapılmış, onarım eksiklikleri kısa zaman

içerisinde tamamlanarak 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ikinci dönemine yetiştirilecektir.

Eski Köy Hizmetleri Binası



Bartın Kozcağız Enerji Nakil Hattı ve 

Üniversite, Atılım Küçük Sanayi Sitesi, 

Hacı İbrahim Paşa KYK Öğrenci Yurdu, 

Tuzcular Köyü Enerji Beslemesi
 2008 yılında yapımına başlanmış, TEİAŞ Trafo Merkezinden çıkan

yaklaşık 20 km uzunluğundaki Enerji Nakil Hattının 18,5 km’lik

kısmı tamamlanmış olup, kamulaştırmalara yapılan itirazlar, direk

yerlerine ve bedellere yapılan itirazlar gibi çeşitli şikâyetler

nedeniyle hattın 1,5 km’lik kısmı günümüze kadar maalesef

tamamlanamamıştır. Bu sebeple Bartın İli için önem arz eden Enerji

Nakil Hattı faal duruma getirilememiştir.

 Projenin tamamının güncel bedeli yaklaşık 6.000.000TL’dir.

 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş

arasında belirlenen alternatif yeni bir güzergâh üzerinde protokol

imzalanmış olup, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2019 yatırım

programında 1.200.000,00 TL’lik bütçe ile yapılması planlanmıştır.

Proje çalışmaları tamamlanarak tesis devreye alınmıştır.



 Bartın Üniversitesi’nin mevcut enerji arzı yaklaşık 45 trafonun bulunduğu Köyler fideri

üzerinden sağlanmakta olup, “Üniversite ve Kozcağız ENH İrtibat Projesi”nin hayata

geçirilmesi ile Bartın Üniversitesi şehrin ana kaynağından direk olarak enerji almıştır.

Üniversitemizin enerji arz güvenliği en üst düzeye çıkarılmıştır.

 Atılım Küçük Sanayi Sitesi mevcut enerji arzı yaklaşık 38 trafonun bulunduğu Köyler

fideri üzerinden sağlanmakta olup, “Üniversite ve Kozcağız ENH İrtibat Projesi”nin

hayata geçirilmesi ile Atılım Küçük Sanayi Sitesi şehrin ana kaynağından direk olarak

enerji almış ve enerji arz güvenliği en üst düzeye çıkarılmıştır. Ayrıca Atılım Küçük

Sanayi Sitesi’nin tamamının yer altı olarak aydınlatma projesi yapılmış ve tüm alçak

gerilim şebekesinin yer altı olarak komple yenilenmesi işi Enerjisa Başkent Elektrik

Dağıtım A.Ş.’ye 1.129.270,00TL toplam bedel ile yaptırılmıştır.

 “Üniversite ve Kozcağız ENH İrtibat Projesi” ile 15.000 müşterimizin bulunduğu

Kozcağız Beldesi’ne şehrin temel elektrik kaynağından direk olarak enerji nakli

sağlanmıştır. Ayrıca enerji arz güvenliği arttırılmıştır.

 “Üniversite ve Kozcağız ENH İrtibat Projesi” ile Mevcutta köyler fideri üzerinden

beslenen yaklaşık 85 köy trafosu için alternatif besleme hattı özelliği taşıyor olması,

köylerimizde ki kesinti sayısı ve sürelerini en aza indirme açısında büyük önem arz

etmektedir.

 “Üniversite ve Kozcağız ENH İrtibat Projesi”nin tamamlanması ile birlikte toplam

30.000 müşteriye en az kesinti ile enerji arzı sağlanmıştır.

 2500 kişi kapasiteli KYK Öğrenci Yurdu ve Tuzcular Köyü enerji altyapı beslemesi yine

bu bağımsız hat üzerinden yapılmak suretiyle, 1200m yüksek gerilim kablosu,

7.30m’lik enerji dağıtım merkezi Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye

475.809,00TL bedel ile yaptırılmıştır.



Güzelcehisar-İnkumu’nda Çıkan Orman 

Yangını

 11.11.2019 tarihinde İnkumu’nda çıkan yangında, İl Özel İdaresine ait 25

kişiden oluşan personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek sağlanmıştır.



Hasankadı Beldesindeki Sel Afeti 

Çalışmaları
 20.06.2019 günü Hasankadı Beldesinde meydana gelen sel afetinde Yaşanan

sel afetinde Hasankadı beldesiyle birlikte 13 köyümüz zarar görmüş, bir köprü

tamamen kullanım dışı kalmış ve bir köprü de hasar görmüştür.

 Meydana gelen sel afetinde zarar gören Hasankadı Beldesi ve 13 köyde İl Özel

idaremizce 14 iş makinesi ve 20 personel ile çalışma gerçekleştirilmiştir.









Bartın Başarısı! 

 T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Sayın Bakanımız Süleyman

SOYLU 'nun katılımlarıyla gerçekleşen 18-22 Aralık Tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 51 İl

Özel İdarenin katıldığı Bartın İl Özel İdaresi projeleri başta beton yol uygulamaları ve beton

parke tesisi Bartın başarısı ve Bartın Örneği olarak konuşmacılar olarak örnek gösterilmiş konu

ile ilgili TRT Televizyonunda gerçekleştirilen canlı yayın toplantıya katılan katılımcılara

sunulmuştur.







Bartın BAŞARISI ! 
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‘Adalet Karakolda Başlar’ Projesi
 Bartın Valiliğinin yönlendirme, himaye ve desteklerinde ‘Hizmetin ifasında hız ve kalitenin

yükseltilmesi’ Sayın Cumhurbaşkanımızca ilan olunan ‘100 Günlük İcraat Programları’ ve

‘Yargıda Hedef Süre’ direktifleri doğrultusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlamak

maksadıyla, Bartın Başsavcılık Makamı ile koordineli olarak yapılan değerlendirmeler

sonucunda, adli kolluk iş ve işlemleriyle mülki görevlerin ifasında yaşanan sorunların tespiti

nedenlerinin tahlili ve çözümüne yönelik sonuç odaklı yaklaşımla zuhur eden problem

sahalarının panzehiri olarak bir yol haritası oluşturulmuştur.

 Bu kapsamda ‘Adalet Karakolda Başlar’, ‘Gecikmiş Adalet Adalet Değildir’ ve ‘ Bir Karakol,

Komutanı Kadardır’ yaklaşımı esas alınarak 9 alt konu başlığından oluşan ‘Adalet Karakolda

Başlar’ isimli proje 2019 yılı Eylül Ayında Bartın İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanarak tam

bir seferberlik ruhu ve kararıyla Ekim Ayından itibaren uygulamaya sokulmuştur.



‘Adalet Karakolda Başlar’ Projesi

 PROJE EĞİTİMLERİ ALT KONU BAŞLIKLARI

1. Adli Kolluk Eğitim Semineri

2. Adli Kolluk İşlemleri Koordinasyon ve Mükemmeliyet Takip Kuralları

3. Suç Mahallinin Muhafazası ve Delillerin Toplanması Esasları

4. Temel İstihbarat, İKK ve Koruyucu Güvenlik İle Suçu Önleme ve İşlenmiş Suçlardan

Suçun Aydınlatılmasına Yönelik İstihbaratın Önemi ve Elde Edilme Yöntemleri

5. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) nin Karakol Seviyesinde Etkin Kullanımını Sağlamak

Maksadıyla Her Bir UYAP Terminali Kullanıcısına Sistemi Kullandırmak Suretiyle

Uygulamalı Olarak Yetenek Kazandırma

6. Çocukların Yüksek Yararının Gözetilmesi, Çocukların Tabi Olduğu Mevzuat İle 6284

Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun Etkin Bir

Şekilde Uygulanması İle İlgili Kolluk Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

7. Halkla İlişkiler, Etkin İletişim Metodları, Problem Çözme Teknikleri, Kitle Psikolojisi,

Öfke Kontrolü, Stres İle Başa Çıkma Yolları ve Kişisel Gelişimin Önemi

8. 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Kabul Edilmesine Dair Kanun Hükümleri

9. Çalışma Yaşamında Adaletten Uzaklaşan Personelin Adalete Katkısının Sorgulanması

Düşüncesi



İşkur Bartın İli İşgücü Piyasası Araştırma Raporu

 İşgücü piyasası talep verilerinin elde edilmesine
yönelik çalışmalar, Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri tarafından 2007 yılından itibaren
yıllık bazda periyodik olarak sürdürülmektedir.
Yapılan bu araştırmalar kapsamında 2018 yılı için
Bartın ilinde 2 Nisan-11 Mayıs 2018 tarihleri
arasında saha çalışması gerçekleştirilmiş olup,
araştırma neticesinde işgücü piyasasının arz ve
talep boyutunu ele alan ‘İşgücü Piyasası
Araştırma Raporu’ hazırlanmıştır. Bu raporda,
işgücü araştırması sonuçları analiz edilerek Bartın
ilinin işgücü piyasasının talep yapısı ortaya
konulmaktadır.

 “Bartın İli İşgücü Piyasası Araştırma Raporu”
çalışması İlimiz yatırım alanları ve fırsatları
açısından yatırımcılara, girişimcilere ve girişimci
adaylarına, sektörel bazda özellikle işgücü ve
istihdam imkânları alanında önemli bir perspektif
kazandıracaktır.



Millet Bahçesi

Bartın Kızılay Binası
Millet Bahçesi 

İmar Planı

 Halihazırda Kızılay hizmet binasının bulunduğu ve ayrıca fidanlık olarak

kullanılan arazinin herhangi bir afet olasılığı durumunda, 1100 kişilik

toplanma alanı ve çadır kent alanı, yeni çadır kent ve toplanma alanının

tamamlanmasından sonra ise bu arazi Millet Bahçesi olarak kullanılacaktır.



Ülkemizde Proje Desteği Sağlayan Kurul 

ve Kuruluşlar
 Ülkemizde 2020 yılında devam eden ve açılması beklenen hibe ve kredi

desteği sağlayan kurumlar, ajanslar ve vakıfları detaylı bir şekilde açıklayan

kitapçık, tüm kurum kuruluşlardan alınan bilgilerle güncellenerek Bartın

Valiliği Proje Merkezi tarafından yayımlanmıştır.



Huzurevi Kapasitesinin Arttırılması
 Bartın Huzurevinin 28 kişilik kapasitesi, 76 kişi olacak şekilde arttırılması

çalışmaları devam etmekte olup, 1.336.000,00 TL ödenek temin edilmiştir.



Kırsal Alanda Yapılan Yol Yapım Çalışmaları

 İl Özel İdaresi tarafından son 5 yıl içerisinde yapılan 

yol çalışmalarına bakıldığında;

1. 2014 yılında 129,66 km,

2. 2015 yılında 157,44 km,

3. 2016 yılında 133,06 km

4. 2017 yılında 124,27 km

5. 2018 yılında 138,97 km

yol yapım çalışması yapılmıştır.

 27 Aralık 2019 tarihi itibariyle hedefimiz olan

191.79 km olan yol yapım çalışması, 220,96 km

olarak gerçekleştirilmiştir.

 Son 5 yılda ortalama yol yapım çalışması 136,68km

olurken, bu oran 2019 yılı için %61.85 artmıştır.
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Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
 Amacı İlimiz Mahalli İdareler Birliğine üye 8 (sekiz) belediyeye ve İl Özel İdaresine ait evsel atık, evsel

nitelikli endüstriyel atık ve arıtma çamurlarının bertarafı, atık pillerin geçici depolanması ve

ambalajlanması ve ambalaj atıklarının ekonomiye geri kazandırılması planlanmaktadır.

 2019 yılı başından bugüne 1. 2. 3. ve 4. Etap projeleri yapılıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

onaylanan ‘BARTIN KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ YAPIM İŞİ’ 2019 Yılı (KAP) Katı Atık Programı’na

alınmıştır.

 İlk etapta merkezi yönetim yatırım bütçesi ödeneğinden 2019 yılı içerisinde 11.406.287,50TL ödenek

tahsis edilmiştir.

 İl Özel İdaresi dahil bütün belediyeler %50 hibe dışındaki İLBANK kredi talepleri ile ilgili kararları

almış, bu kararlar İller Bankasına iletilmiş ve 26.12.2019 tarihinde kurul kararı ile kredi talepleri

uygun görünmüştür.

 Söz konusu projenin mevzuatı gereği diğer işlemlerine başlanılmış ve İLBANK tarafından ihale edilmesi

beklenmektedir.



Bartın İli Vahşi Depolama Sahası Enerji Üretim 

Tesisi Kurulumu

 Bartın ili vahşi depolama sahasına 1,5 mw/h
kurulu güçte enerji üretim tesisi yapılması
planlanmaktadır.

 Ayrıca vahşi depolama sahası rehabilitasyonu
ciddi yatırımlar gerektirir. Bartın ili vahşi
depolama sahası atık kabulü bittiğinde plansız
alınan atıklar ile yatırımları daha da artıracağı
gözlemlenmektedir.

 Saha işletme hem amortisman giderleri hem de
işletme maliyetleri düşünüldüğünde, Bartın ili
için, işletmecinin yatırım maliyetleri ve işletme
giderlerini çıkarıp Birliğe (belediye ye) vereceği
cirodan pay ile kara geçebilmesi için minimum
200 ton/gün atığa ihtiyaç vardır.

 Belediyeden ve İl Özel İdaresinden hiçbir bedel
alınmadan ve cirodan pay verilerek bu tesislerin
yapılabilmesi için hammadde (evsel atık) miktarı
çok önemlidir.



ÖRNEK 

REHABİLİTE EDİLMİŞ 

ÇÖP TOPLAMA ALANI

ÖRNEK 

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

Bartın İli Vahşi Depolama Sahası Enerji Üretim 

Tesisi Kurulumu



Adapazarı-Bartın Tren Yolu Projesinin

OSB-Liman Bağlantısı Revizyonu
 Karasu-Akçakoca-Ereğli Limanı-

Çaycuma-Bartın Limanı Demiryolu

için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Altyapı Yatırımları Genel

Müdürlüğüne, 204 hektarlık alanda

kurulu Bartın Organize Sanayi Bölgesi

için yapımına başlanan Karasu-

Akçakoca-Ereğli Limanı-Çaycuma-

Bartın Limanı ulusal demiryolu ağına

bağlantı olacak şekilde hat

planlamasının yapılması, İlimiz sanayi

sektörünün gelişiminde önemli

olacağı talep edilmiştir.

 Talep doğrultusunda Bartın OSB’yi de

yol güzergahına alacak şekilde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı

Yatırımları Genel Müdürlüğünce

dikkate alınmış ve projelendirme

çalışmalarına başlanılmıştır.



Bartın Güney Çevre Yolu Projesi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Kastamonu Bölge

Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla İlimiz şehir merkezindeki trafiği azaltmak amacıyla Bartın

İli, Güney Çevre Yolu Projesi Bartın Kozcağız Karayolu 3. Km’den başlamak üzere Terkehatipler,

Terkehaliller, Karabük yolu üzerinden Bartın OSB ve Bartın OSB trafo merkezinden geçmek

üzere Bartın Sahil yoluna Karaçay mevkiinde birleşecektir. Projesi tamamlanmış olup, 2020 yılı

programına teklif edilmiştir.

 Ayrıca yine şehir trafiğini tamamen rahatlatmak için Bartın Otobüs Terminali kavşağından

itibaren Gürgenpınarı çıkışı ile Bartın Limanına bağlanacak olan Bartın Kuzey Çevre Yolu ile

ilgili etüt çalışmalarına başlanılmıştır.



İl Özel İdaresi

Akçamescit Çaybükü

Yerleşkesi

Karaçay Mevkii

OSB İndirici Trafo 

Merkezi

Bartın Özel İdaresi 

Özel OSB

Planlama 

Bölgesi

(Kırmızı Alan)

Bartın OSB

Planlanan Güney 

Çevre Yolu Güzergahı



Bartın Güney Planlama Bölgesi 

Kozcağız Yolu İmar Planı Projesi

 Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Kozcağız Belediyesi sınırları dışında kalan Kozcağız Yolu

İle Kozcağız Irmağı arasındaki alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama

İmar Planı çalışmalarına başlanılmıştır.

 Çalışmaya, öncelikli olarak kurum görüşlerinin alınmasıyla başlanılmıştır.

 Planlama alanı, Budakdüzü, Terkehatipler, Çaybükü, Sütlüce, Akçamescit, Yeğenli, Eskihamidiye ve

Yenihamidiye köylerini kapsamaktadır.

 Çalışma alanı, 5350 dönümdür.

 1078 dönüm İl Özel İdaresi ve Hazineye ait arazi oluşturulmuştur.



Bartın Güney Planlama Bölgesi 

Kozcağız Yolu İmar Planı Projesi
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Spor Kompleksi
100 dönüm arazi üzerine kurulması 

düşünülmektedir. Üzerinde Stadyum, 

Antrenman Sahaları, Kapalı Spor Salonu, Kapalı, 

Yüzme Havuzu, Tenis Kortları, Basketbol, 

Voleybol Sahaları planlanacaktır.

Fuar Merkezi

85 dönüm arazi üzerine kurulması 

düşünülmektedir. Kapalı alan 18.600 m2

Hangar 13.800 m2 İdari bina 3.400 m2

700 araçlık otopark bulunacaktır.

Lojistik Merkezi

50 dönüm arazi üzerine kurulması 

düşünülmektedir. Üzerinde Depolar, İdari 

Binalar, Otopark bulunacaktır.

Otel ve Kongre Merkezi

50 dönüm arazi üzerine kurulması 

düşünülmektedir. Üzerine Kongre Salonu, 

Başkanlık Salonu, Yemek Salonu, meydanı 

ve avlularla  birlikte tamamlayıcısı olarak 

başkanlık odaları, suit odaları ve standart 

odaları ile toplam 200 yataklı otel 

bulunacaktır.



Ayakkabı – Saya Üretim Tesisleri

80 dönüm arazi üzerine kurulması 

düşünülmektedir. Saya üretimi için 

gerekli kapalı alanlar le birlikte satış 

üniteleri de bulunacaktır.

Eğitim Alanları

10 dönüm arazi üzerine  

eğitim alanı yapılması 

düşünülmektedir. 

Heliport Alanları

15 dönüm arazi üzerine 

yapılması düşünülmektedir.





Bartın İli Merkez İlçe Arıt Şahin Köyü – Şahintepesi

Arkeolojik Çalışma Projesi

 Bartın Üniversitesi akademisyenlerince Bartın İli Merkez İlçe Arıt Şahin Köyü sınırları içerisinde

yerinde yapılan ön incelemede söz konusu bölgenin bilinenin aksine çok daha eski dönemlere

tarihlendiği belirlenmiştir.



İl Özel İdaresi Eski Hizmet Binası 

(Millet Konağı)
 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İkinci 100 günlük icraat programında yer

alan kültürel mirasımızı korumaya yönelik olarak değer üreten şehir vurgusuna hizmet edecek
“Millet Konakları Projesi” ile köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak,
kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması
planlanmıştır.

 Bu kapsamda Bartın’da tarihe tanıklık eden ve çeşitli amaçlarla kullanılan eski İl Özel idare
binası restorasyonu sonrasında “Millet Konağı” olarak yeniden 04.06.2019 tarihinde halkımızın
hizmetine açılmıştır.



Geçici Hayvan Bakım Evi
 Geçici Hayvan Bakım Evi için ilimiz merkez ilçe Uğurlar Köyü sınırları içerisinde 19.130,08m²

orman alanı üzerinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden kesin izin oluru alınarak yer

tahsisi oluşturulmuştur.

 15.04.2019 tarihinde İl Genel Meclisince İmar Planları onaylanmıştır. Onaylı Uygulama İmar

Planında resmi kurum alanı (Hayvan Barınağı) yapılaşma koşulları emsal: 1.00, yükseklik: 6.50m

olacak şekilde planlanmıştır.

 İdaremizce inşaat projeleri onaylandıktan sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

Müdürlüğünce onaylanmış olup yapılacak kontroller sonrasında %30 ila %40 arasında hibe

verilebilecek olup ihalesi yapılmış, 25 Aralık Çarşamba günü sözleşmesi yapılmış ve yer teslimi

aşamasındadır.







Bartın Valiliği Oyuncak Kütüphanesi
 Proje ile, Bartın İl Merkezi ve Merkeze bağlı köylerimizde yaşayan ve maddi desteğe ihtiyaç duyan

okul öncesi çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin takip edilmesi, her çocuğa sağlıklı bir şekilde
büyümesini ve gelişmesini sağlayacak oyuncaklar ile oyun oynama imkanı sağlanması, çocukların
kendi yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olması, çocukların oyuncaklara ekonomik
ulaşımlarının sağlanması, oyunun önemini artırarak çocukların sosyal yaşamlarını zenginleştirmek,
çocukların oyuncakları paylaşması, ödünç alması ve geri getirmesi yoluyla sorumluluk
geliştirmelerini sağlamak, çocuklarımızın teknoloji (internet, akıllı telefon, tablet) bağımlılığı
ile erken temasını önlemek ve gelişimlerini olumsuz etkileyen durumlardan uzak tutarak
kaliteli zaman geçirmelerinin sağlanması amaçlanmıştır.

 Ayrıca projenin verimli olması ve pozitif geri dönüşler alınması nedeniyle Kurucaşile İlçemizde de
bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.





Teşekkürler

Sinan GÜNER

Vali


