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TARİHÇE	


Ø  Bartın, adının kaynağını, Bartın ırmağının antik çağlardaki adı 
“Parthenios”tan  (Partenyus)  almaktadır.  Mitolojide  “Sular  Tanrısı” 
olan Parthenios ırmağı kenarında kurulan kentin adının Parthenia 
adıyla anıldığı ve zamanla Bartın’a dönüştüğü yazılı kaynaklardan 
anlaşılmaktadır.	


Ø  1867 yılında ilçe olan Bartın Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1924 
yılında Zonguldak iline bağlanmıştır.	


Bartın Irmağı	


Kurucaşile-Kapısuyu	


Amasra	


Ulus-Uluyayla	


Ø  7  Eylül  1991  tarih  ve  3760  Sayılı  kanunla  il  olarak  yeniden 
yapılanmıştır.  Bugün  Merkez,  Amasra,  Kurucaşile  ve  Ulus  olmak 
üzere 4 ilçesi vardır.	




İDARİ YAPI ve NÜFUS	


Ø  İlin toplam nüfusu 188.449’dur.	

Ø  İlimizde Merkez ilçe ile beraber 4 ilçe, 9 Belediye, 50 Mahalle ve 260 köy 
bulunmaktadır.	

Ø   Nüfusun  %  33.6’sı  (63.234)  kentsel  alanda,  %  66.4’ü  (125.215)  kırsal 
alanda   yaşamaktadır. 	


İlçeler	
 2009 Yılı 	

Nüfus	


2009 Yılı	

İlçe Merk.	


2008 Yılı 	

Nüfusu	


2000 Yılı 	

Nüfusu	


Belediye 	

Sayısı	


Mahalle	

Sayısı	


Köy 	

Sayısı	


Merkez	
 140.981	
 51.640	
 137.612	
 130.492	
 4	
 29	
 133	


Amasra	
 15.481	
 6.505	
 15.641	
 16.122	
 1	
 5	
 30	


Kurucaşile	
 7.672	
 1.733	
 7.657	
 8.742	
 1	
 4	
 28	


Ulus	
 24.315	
 3.356	
 24.458	
 28.822	
 3	
 12	
 69	


Toplam	
 188.449	
 63.234	
 185.368	
 184.178	
 9	
 50	
 260	




Dışarda Yaşayan Bartınlılar	


BARTIN’DA YAŞAYAN VE BARTIN NÜFUSUNA KAYITLI OLAN KİŞİ (BARTINLI)	
 165.347	


DİĞER İLLERDE İKAMET EDEN BARTIN NÜFUSUNA KAYITLI KİŞİ (BARTINLI)	
 149.348	


TOPLAM BARTIN NÜFUSUNA KAYITLI (BARTINLI)	
 314.695	


BARTIN’DA YAŞAYAN VE BARTIN NÜFUSUNA KAYITLI OLMAYAN KİŞİ	
 23.102	


BARTIN İL NÜFUSU	
 188.449	


İKAMET EDİLEN YER	

YAŞ GRUPLARI	


0-29	

Kişi	
 Yüzde	


BARTIN	
 70.059	
 45,46	


DİĞER İLLER	
 84.064	
 54,54	


TOPLAM	
 154.123	
 _	


Bartın  İline  Kayıtlı  olan  kişiler (Bartınlılar)   ikamet  edilen  yere  göre  değerlendirildiğinde  ise 
toplam 314.695 olan Bartınlı’nın;	

Ø % 53’ü 165.347 kişi Bartın’da ikamet etmekte, 	

Ø % 47’si 149.348 kişi diğer illerde ikamet etmektedir. 	


Ø Bartın’da  ikamet  eden  0-29  yaş  grubu 
nüfus % 45,46 ile 70.059 kişi,	

 	

Ø Bartın dışında ikamet eden 0-29 yaş grubu 
nüfus %54,54 ile 84.064 kişi’dir.	




"  $limiz,  5084  Sayılı  Kanun kapsamındadır ve  Bölgesel  -  Sektörel  Te"vik 
Sisteminde 3. Bölgede yer almaktadır.!

"  Yüzölçümü 2.143 km2, Nüfus yo#unlu#u 88 ki"idir.!

"  Bartın, iller sosyo-ekonomik geli"mi"lik sıralamasında 55.sıradadır.!

"  Ekonomik  yapıyı  belirleyen  ana  unsurlar  Madencilik,  Sanayi,  Tarım, 

Ticaret, Turizm ve Ormancılık’tır. !
"  Milli Gelir’in sektörel da#ılımı incelendi#inde; Hizmetler Sektörü (% 62)     

birinci  sırada,  onu  Tarım  Sektörü  (%23)  ve  Sanayi  Sektörü  (%14) 

izlemektedir.!

GENEL SOSYO-EKONOM!K B!LG!LER"



BARTIN 2023 - Başlangıcı ve Sürecin Devamı	




Bartın 2023 nasıl başladı ve süreç nasıl devam etti?	




Bartın 2023 nasıl başladı ve süreç nasıl devam etti?	




Bartın 2023	


	

Hedef Belirleme - Planlama	

Ülkemizin genel gelişim ve değişimi doğrultusunda ulusal stratejilere uygun içinde 
bulunduğumuz  durumun  analizini  yaparak,  ilimizi  ulaşmak  istediği  noktaya 
götürecek kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimizi belirleme, bu doğrultuda 
politikalar üretmek için yapılan planlama çalışmasıdır.	

	

Katılımcı Anlayışla Hazırlanan Bir Yol Haritası 	

İlimizin geleceğine yön vermek ve toplumun tüm kesimleri ile beraber bugünden 
yarınlara yapacağı yolculuğun  yol haritasını oluşturmak için “Bartın 2023 Stratejik 
Amaçlar ve İl Gelişme Planı ” çalışması yapılmıştır.	

	


BARTIN 2023 - Başlangıcı ve Sürecin Devamı	




Ø   28.04.2006 tarih ve 1519 sayılı Valilik Makamının onayı ile Yürütme Kurulu ve 
15  Çalışma  Komisyonu  oluşturulmuştur.  8  Mayıs  2006  tarihinde  çalışmalar 
başlatılmıştır.	

Ø  Çalışma komisyonları; Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversite, Sivil Toplum 
Örgütleri  ve  halktan  temsilcilerle  konuyla  ilgili  tüm  kesimlerin  katkı  sağlaması 
gözetilerek oluşturulmuştur. 	

Ø  Oluşturulan  komisyonlarda  tüm  kesimlerim  katılımına  ve  her  komisyonda 
akademik temsilcilerin olmasına özen gösterilmiştir.	

Ø  Komisyonların  yaptıkları  alan  ve  ofis  çalışmaları  sonucunda  her  komisyon 
raporlarını oluşturmuştur. 	

Ø  Hazırlanan  komisyon  raporlarının  derlenerek,  birleştirilmesi  ve  basıma  hazır 
hale getirilmesi bir redaksiyon komisyonu kurulmuştur.	

Ø  Yapılan  çalışmanın  il  düzeyinde  tüm  koordinasyonu  ve  sekretaryası,  Bartın 
Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nce yürütülmüştür.	


Bartın 2023 nasıl başladı ve süreç nasıl devam etti?	


BARTIN 2023 Çalışması, Başlangıcı ve Sürecin Devamı	




Bartın 2023 Vizyon	


Sanayi,  tarım  ve  eko-turizm’e  dayalı,  koruma-kullanma 
dengesini gözeterek kalkınma hamlesini gerçekleştirmiş, tarihsel/
kültürel  ve  ekolojik  değerleriyle,  Batı  Karadeniz  de  gelişme 
merkezi olan, üreten, bir liman kenti Bartın…	


BARTIN 2023 Çalışması, Başlangıcı ve Sürecin Devamı	




	
Nasıl  bir  Bartın  istiyoruz.?  sorusunun  cevabını,  amaç  ve  hedefleri  ortaya 
koyarak vermek çalışmanın temel amacıdır.	


	
Bartın 2023 çalışması ile;	

Ø  	
İlin  Sosyo-ekonomik  gelişmişlik  düzeyini  yükseltmek  ve  yaşam  kalitesini 
artırmak,	

Ø  	
İlin üstünlüklere sahip oldukları alanlarını belirleyerek gelişme politikalarına 
yön vermek, 	

Ø  	
Bartın’ın  yerel  ekonomik  kaynaklarını  ve  potansiyelleri  harekete  geçirmek, 
Bartın’ın  önceliklerinin  saptanması,  kaynakların  il  önceliklerine  göre  rasyonel 
kullanılmasını sağlamak,	

Ø  	
Sektörel  analizler  yaparak,  sektörlerin  gelişme  yönlerini  belirlemek,  Her 
sektörle  ilgili  olarak gerçekleşmesi  muhtemel    fırsatların ve risklerin tartışılarak, 
önerilerin ortaya konulması,	

Ø  	
İlin  tüm değerleriyle  ulaşılmak istenilen Bartın seviyesine gelmek için neler 
yapılacağını ortaya koymak,	


Bartın 2023 ile ne amaçlanmıştır ?	


BARTIN 2023 Çalışması, Başlangıcı ve Sürecin Devamı	




“BARTIN 2023” ���
Bartın 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün 

Neredeyiz?	




Ø  Batımızda  Mugada,  doğumuzda  Amasra  Çakraz  Merkezi  Turizm  Bölgesi  
hedefledi.	


Merkez – Kızılkum – Mugada Turizm Merkezi	


Çakrazboz,  Çakrazşeyhler  ve  Çakrazova 
köylerini kapsayan alanlardır.	


Teklif dosyaları, envanter bilgileri ve diğer belgeler hazırlandı, Kültür Turizm 
Bakanlığı’na  sunuldu.  Bakanlıkça,  inceleme  ve  değerlendirme  süreci  devam 
ediyor.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Yolcu iskelesi ve Yat limanı yapılması gerekliliğini ortaya koydu	


Yolcu İskelesi	


Küçük Tekne(yat) 	

Yanaşma Yeri	


Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılan 2023 Turizm Vizyonu çalışmalarına da paralel 
olarak,  özellikle  yaz  aylarında  artan  Turizm  talebiyle  ilgili  olarak,  limanın  yat  ve 
kurvaziyer taşımacılığına açılması için yapılması planlandı. 	

Amasra  büyük  limanda  yer  belirlendi,  imar  planı  çalışmaları  bitirildi,  ÇED  süreci 
tamamlandı ödenek temin edildi, Proje ihale sürecine girildi.	


Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Küçük 
Tekne Yanaşma Yeri	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Arkeolojik kazıları Amasra’da başlaması sağlanmalı dedi.	

    1 yıl gecikmeyle 2010 yılı içerisinde başlıyoruz.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Ahşap yat yapımcılığı, yat imal bölgesi oluşturulmasını hedeflerimiz arasına 
koydu.	

	
Gecikmiş  olarak,  bu  yıl  içinde  bütün  hukuki  engeller  de  aşılmış,  yer  tahsisi 
tamamlanmış olarak, bölge altyapı inşaatına başlanacaktır.	


Bölgenin  tecrübeli  mühendisleri  ve 
emektar  ustalarının  bu  güne  getirdiği 
meslek,  denizcilik müsteşarlığı  tarafından 
destek  kapsamına  alınarak  Tekkeönü 
iskelesinde,  28  dönüm  Ahşap  yat  yapım 
alanı  modern  yat  yapım  tesisi  yapılmak 
üzere, Kurucaşile ilçe merkezinde de ikinci 
bir tekne yapım sahası oluşturulmaktadır	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø Yer altı zenginlikleri, doğal kaynakların il ve ülke ekonomisine kazandırılması,	

    Çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.	


Kaynak: TTK 

AMASRA HAVZASI JEOLOJİK REZERVİ
(Milyon ton)

12

396

AMASRA-A  SAHASI AMASRA-B  SAHASI

BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	


§  408 Milyon ton rezerv.	




Ø  OSB Bölgesi genişletilmeli, yeni bir Demir-çelik üssü kurmalıyız dedi	


ü   200  dönüm  genişletilebildi,  önemli  bir 
Demir-çelik  Fabrikası  kuruldu,  üretime 
başlandı.  OSB  1.  Genişletme  çalışmaları 
tamamlanmıştır  ve  parsel  tahsisleri 
yapılmıştır.   İlave alan’ın  altyapı  çalışmaları 
yürütülmektedir. 	


OSB ve 1500 dönümlük yeni bir alanın ilave edilerek genişletilmesi devam ediyor.	

2.  OSB  çalışmaları  kapsamında  ele  alınan  ve  mevcut  1.  OSB’ye  yakın  olması  ve  fiziki 
bağlantısının sağlanabilmesiyle mevcut OSB’nin 2.Tevsii  alanı olarak çalışmaları başlatılan 
Kurtköy Mevkiindeki 1.500.000 m²’lik alanla ilgili çalışmalar sürmektedir.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Kırsal nüfusun azaldığı, kentsel nüfusun arttığı işsizliği, umutsuzluğu ve göçü 
yenmiş bir Bartın kurmalıyız hedefi koymuştuk.	


ü  Nicelik olarak başarıldı, bunu nitelik olarak ta kalıcı bir şekilde gerçekleştirmek 
için uygulanan tedbirlerin uzun vadeli ve kalıcılığını sağlamalıyız.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	


ü  Sürekli nüfusu azalan ilimizde;   	

   2007/2008 döneminde  %1,74 artış,	

   2008/2009 döneminde  %1,66 artış görülüyor.	




Ø   Bartın, Eğitim alanında üniversite ile taçlanmalı denildi.	


ü  Bartın Üniversitesi kuruldu, 	

ü  Yer seçimi, istimlak işlemleri, hali hazır 
haritaları yapılıp tamamlandı, 	

ü  5 ay sonra temel atmak hedefimiz son 
bir  yıl  içinde  gençliğin  enerjisi, 
romantizmi  şehrin  sosyo  kültürel  ve 
ekonomik hayatına yansıdı.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Ulaşım altyapısını geliştirmeli ve tüm ulaşım aktörlerinin birbirini destekler 
biçimde ülkeye ve bölgeye hizmet eder nitelikte olmasını sağlamış bir il olmayı 
önemli hedeflerimizden biri olarak belirledi.	


ü  Liman Geliştirme Çalışmaları (Bartın Limanı Ro-Ro İskelesi )	


Bartın Limanı ülkemizin iç bölgeleri ile Karadeniz 
ülkelerine  yapılan  ithalat-ihracat  için   en  uygun 
liman konumundadır.	

	

Ro-Ro iskelesinin  inşa  edilmesiyle  birlikte  limana 
seri yükleme ve boşaltmaların yapılabileceği Ro-Ro 
gemileri  yanaşması  mümkün  olacak  dış  ticaret 
hacmi artacaktır.	

	

ÇED süreci tamamlanmış olan bu projenin revizyon 
imar planı yapılmış olup onaylanmıştır.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




" ! Zonguldak - Amasra - Kuruca#ile (126 Km),"
" ! Ulus – Pınarba#ı – Azdavay – A%lı, (103 Km),"
" ! Çaycuma - Per#embe – Kozca%ız, (25 Km)"
" ! Bartın - Arıt – Aydınlar, (36 Km) olmak üzere toplam 290 Km Devlet Karayolu 
çalı#maları yapım ve standart geli#tirme olarak devam etmektedir. "

ü! Karayolu standartlarımız yükseltilmektedir.!

BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz?"



Ø Adapazarı-Ereğli-Zonguldak-Bartın Demiryolu Projesi	


Adapazarı  –  Ereğli  –  Zonguldak  -  Bartın 
Demiryolu  Projesi  Batı  Karadeniz  Bölgesi’nin 
tamamına yakınını kapsamaktadır.	


Türkiye’nin mevcut demiryolu ağına yeni bir transit bağlantıyı sağlayacak Adapazarı-Ereğli-
Bartın-Amasra  Liman  bağlantıları  Demiryolu  Projesi  Liman  bağlantıları  ile  bölgedeki 
uluslararası  transit  taşımacılığına  yeni  boyutlar  katacak  nitelikte  bir  açılımın  son  varış 
noktası Bartın Bağlantısıdır. 	

	

Avam projesi, fizibilite etüdü ve ÇED süreci tamamlanmıştır.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Çevre Koruma – Kullanma Dengesini İyi Kurmalı, Gerçekleştirmelidir, dedi.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	


Doğal  kaynakların  milli  ekonomiye  kazandırılması  sürecinde  koruma/kullanma 
dengesi,  fayda  /  maliyet  hesabı  yapma  süreçleri  bütün  dünyada  sancılıdır.  Aynı 
sancılı  sürecin  medeni  ölçüler  içinde  kalarak  ve  hukuki  sınırlara  izinlere  ve 
sınırlamalara  uygun  olarak  yürütülmesi  için  Bartınlılar  ve  yatırımcılar  gerekli 
hassasiyeti  göstermekte,  takdirle  izlediğimiz  bir  tartışma  platformunda  doğruyu 
bulma çabaları devam etmektedir.	




Ø  Herkes eşit, Ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulması,	

	


Yıllar	
 İkinci Basamak	
 Sevk Sayısı	
 Oranı (%)	


2007	
 699.885	
 19.685	
 2.8	


2008	
 604.140	
 17.300	
 2.8	


2009	
 665.569	
 13.480	
 2	


İkinci basamaktan sevk oranı yaklaşık  % 2 – 3 arasında değişmektedir.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




Ø  Milli sporcu yetiştiren il olmayı hedefledi.	


ü  Eylül Elmas Güney Kore'de ülkemizi başarılı 
bir şekilde  temsil  ederek Dünya 2.'si  oldu,  26 
Eylül-03 Ekim 2008 	


ü  Şennur DEMİR Danimarka'da yapılan Budo-
Kai Do dünya şampiyonasında ikinci oldu.  
01-05 Nisan 2010	


Ø  İki sporcumuzun Dünya ikinciliği ödülü alması, bir başlangıç, desteklerimiz 
kalıcı başarılar için artarak devam etmeli.	


BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?	




P! Bartın Do$algaz Boru hattı ve boru hattı sistemine ait sabit tesislerin in#aatı tamamlanmı# 
ve Kasım 2009’da gaz arzı sa$lanmı#tır.  !
P! 24 Kasım 2009 tarihinde Organize Sanayi Bölgesinde 1 firma ile kullanıma ba#lanılmı#, #u 
anda OSB dı#ındaki 2 firma ile toplam 3 firma tarafından kullanılmaktadır.!
P! Bartın  OSB’deki  di$er  firmaların  da  kullanmasını  sa$lamak  amacıyla,  “Bartın  OSB 
Polietilen Da$ıtım Hattı Altyapı %halesi” mart ayı içinde yapılacaktır.!
P!  Önümüzdeki  dönemlerde  Bartın  %linin  tamamında  kullanıma  geçilmesi  için  EPDK 
tarafından yapılacak olan “Da$ıtım %halesi” beklenmektedir. !

Ø! Do#algaz Sanayiye bir 
an  önce  ula"tırılması 
hedeflendi.!
!

BARTIN 2023 Hedeflerimiz ve Bu Hedeflerde Bugün Neredeyiz ?"



Rekabet Gücümüzün Olduğu Alanlar ���
ve Vizyonumuza Uygun Hedeflerimiz	




Rekabet Edebilirlik	


        Böylesine rekabetin yaşandığı ortamda başarılı olmak, uzun dönemli bir 
planlama  organizasyonuyla  ülkenin,  bölgenin  ve  şehrin  yaşam  kalitesini 
yükseltecek,  ekonomik,  sosyal  ve  teknolojik  gelişmelere  uyum  sağlayacak 
politikalar üretmekle mümkündür.	


Değişime ve gelişime uyum sağlamadaki farklılıklar nedeniyle stratejik konum 
ve potansiyel imkânlar bakımından birbirine benzer yörelerin refah seviyeleri 
arasında  büyük farklar oluştuğu görülmektedir.  Bu farkı  açıklayacak temel 
olgu ”rekabet edebilirlik” olarak ortaya çıkmaktadır.	




Rekabet gücü	


Ø  Türkiye’de rekabet edilebilirlilik ölçütleri açısından illeri değerlendiren rapor, 	

    2009 yılı itibariyle yayınlandı. (URAK–2009)	

§  Genel endeksteki sırası: 42.	

§  Beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksi sıralaması: 62. 	


§  Markalaşma berecisi ve Yenilikçilik endeksi sıralaması: 56.	

§  Ticaret becerisi ve üretim potansiyeli endeksi sıralaması: 52	


§  Erişilebilirlik endeksi sıralaması: 42.	

§  ÖSS başarı oranında 21 sıra gerilemiş: 60.	


§  İlin bir yüksek öğrenim programında mezun olanları sıralama: 69. 	


§  Kişi başına düşen otomobil sayısı 1 sıra yükselmiş 31 olmuş.  	

§  Yatırım  Teşvik  Belgesi  verilen  sabit  yatırım  miktarına  göre  sıralama  77’den  79’a 

gerilemiş.	

§  Tahakkuk eden vergi miktarı da bir sıra gerilemiş 68. 	


§  Dış ticaret yapan firma sayısıda: 66.	


§  Açılan şirket sayısında bir önceki yıl 2. sırada iken bu yıl 35.’liğe gerilemiş. 	




Turizm"

Ø!Bartın’da,  ku#kusuz  ki  gelecekte  ilin 
geli#imine  olumlu  katkılar  sa$layacak 
katma  de$eri  en  yüksek  sektörlerden 
birincisi turizmdir. Bölgesel Çevre Düzeni 
Planı  verileri  de  bu  görü#ü 
desteklemektedir. !
Ø!Turizm  pazarında,  Bartın’ın  do$al  ve 
kültürel  kaynaklarının  büyük bir  bölümü 
görücüye dahi çıkarılamamı#tır.!

Genel"



" ! Ankara ve Çevresine en yakın deniz, kum, güne" ve önemlisi en temiz ve 
en ye"il çevre, zengin ekolojik çe"itlili#i ve zenginli#i bizdedir.!
!
" ! Amasra’yı dünya markası yapmalıyız.!

Amasra"

Turizm"



14  km  uzunluğunda  ve  üzerinde  500  tonluk  gemilerle  Karadeniz’den  kente 
kadar  ulaşım  yapılabilen  Bartın  Irmağı’nın  bu  potansiyeli  mutlak  suretle 
turizm alanında değerlendirilmelidir. 	


Bartın Irmağı	


Turizm	




Ø   Irmak  çevresinde  yapılacak  rekreatif 
düzenlemeler  ve  yerleşim  konusu  gündeme 
alınmalı  ve  Irmağın  potansiyelinden 
yararlanılmalıdır. 	


Bartın Çayı	


Ren Nehri	


Prag	


Eskişehir	


Hamburg	




Tarihi Evler ve Tarihi Evlerin Restorasyonu	


Osmanlı Döneminin sivil mimari örneklerinden olan ahşap Bartın evlerinden 
günümüze, İl genelinde toplam 268 Bartın evi ulaşmıştır.	

	

Son 4 yılda;	

67 tarihi ev için proje yapım yardımı yapılmış, 15 tarihi ev için proje uygulama 
yardımı yağılmıştır. Tabii bunu başlangıç olarak kabul etmeliyiz.	




Doğal Değerler- Eko-Turizm	


Ø  Eko-turizmin  (doğa  turizmi  ve  kültür  turizmi)  gelişiminin  desteklenmesi 
amacı ile; Doğal güzellikleri bünyesinde barındıran alanlarda, doğa turizmini, 
ekolojik  değerler,  geleneksel  yapılaşma  ve  mimariyi  koruyacak  şekilde 
yapmalıyız.	


§  Küre Dağları Milli Parkı, 	

§  Uluyayla, Ardıç ve Gezen Yaylaları, 	

§  Gürcüoluk Mağarası 	

§  Güzelcehisar Lav Sütunları	

§  Ulus-Ulukaya Şelalesi 	

§  Kumluca-Aksu Şelalesi Gezi Alanları, 	

§  Doğa Yürüyüş Alanları (Kuşkayası-Bakacak / Kümes-Perikayaları / Eldeş-Uluyayla)  	

§  Çadır  ve  Karavan  Kamp  Alanları  (Planlanan  alanlar:  İnkumu,  Mugada,  Çakraz, 
Uluyayla)	

§  Kara Avcılığı olanaklarımız (Uluyayla, Arıt, Kurucaşile, Ulus) ;	

§     doğa turizmi zenginliklerimizdir.	




Gürcüoluk Mağarası	


Uluyayla	
 Ulukaya Şelalesi 	


Doğal Değerler- Eko-Turizm	




§  Bu potansiyelin korunmasıyla ve eko-
turizm  olanaklarının  geliştirilmesiyle 
turizm  gelişimine  önemli  katkı 
sağlayacak  olmasının  yanında,  ilde  
kırsal  alandan  kentsel  alana  göçü 
önleyecek  politika  aracı  olarak  ta 
kullanılması mümkündür. 	


Kastamonu-Bartın Küre Dağları Milli Parkı	


§  Küre dağları  milli  parkı dünyada eşine 
az rastlanır karstik ormanlara,  bitki  türü 
ve  yaban  hayatı  zenginliğiyle  ekolojik 
bakımdan  önemli  uluslararası  düzeyde 
kabul edilmiş ender ormanlara sahiptir.	




525-575 metre	


ü Bartın’ı Sahile Taşımalıyız	




Taşkömürü ve Metangazı	


Ø  Enerji  kaynakları  kendi  kendine  yetebilen,  hatta  enerji  fazlasını  ihraç 
edebilen, doğal kaynakları gelecek nesillere koruyarak aktarabilen il olma için 
potansiyeli mevcuttur.	


Enerji ve Doğal Kaynaklar -Yer altı Kaynakları	


§   Türkiye’nin  toplam  jeolojik  taşkömürü 
rezervi  1,331  milyar  ton  civarındadır.  Bu 
rezervin  yaklaşık  408  milyon  tonu  Amasra 
Havzası’nda bulunmaktadır. 	


§  Bu  yeraltı  kaynaklarımızın  yani  özellikle 
Amasra  kömür  madeni  ve  metangazı’nın 
enerji ve sanayi sektörü için önemli bir doğal 
kaynak  olarak  ilde  gelir  ve  istihdam artırıcı 
potansiyelini harekete geçirmeliyiz.	


TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ REZERVİ
(Milyon Ton)

922

408

ATİM JEOLOJİK REZERVLERİ
DİĞER MÜESSESELERİN JEOLOJİK REZERVLERİ



Kirazlıköprü-HES	


§   Yapımı  devam  eden  Kirazlıköprü 
barajı ve HES inşaatı tamamlandığında 
kurulu gücü 12.3 MW olan hidroelektrik 
santral  ile  41  milyon  kwh  enerji 
üretilecektir.  Proje  tamamlandığında 
enerji üretimi + taşkın koruma + sulama 
amaçlı  faydalanılacaktır.  Baraj  projesi 
ilde zaman zaman meydana gelen, can ve 
mal  kayıplarına  neden  olan  sel 
felaketlerini  önleme  açısından  da  son 
derece önemlidir. 	




Su Kaynakları	


§  İlimizdeki kaynaklar dikkate alındığında kullanılabilir su miktarı 1,29 milyar m³/yıl’dır. 
Bu kişi başına yaklaşık 7.100 m³/yıl su demektir. Bartın’da 1.150 m³/yıl kişi başına kullanım 
gerçekleşmektedir. 	

§  Başka bir ifade ile yılda yaklaşık 1 milyar m³ su hiç kullanılmadan, değerlendirilmeden 
denizlere akmaktadır. Denize akan bu miktarın değerlendirilme zamanı gelmiştir.	
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Arıt BarajıArıt Barajı
Arıt HESArıt HES
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Bartın İli Akarsuları	




Ø  Bartın,   coğrafi  konumu itibariyle  (büyük kent  ve  sanayi  merkezlerine  yakınlığıyla) 
Türkiye’nin  kuzeybatı  bölgesinde  gelişme  merkezi  kurulabilmesi  için  alternatif 
konumdadır. 	

	


Ulaşım	


Ø Ulaşım olanakları potansiyelinin yüksek olan, Bartın Limanı 1.sınıf Gümrük kapısı ve 
uluslararası  liman  olarak,  Amasra  ile  Kurucaşile  limanları  ise  denizyolu  ve  yük 
taşımacılığı  bakımından  ulusal  düzeyde  hizmet  vermekte,  Limanlar  ile  Karadeniz 
trafiğine  açılma  imkanı  ve  dolayısıyla  deniz  ticaretini  de  geliştirme  imkanı 
bulunmaktadır.	




Litvanya, Belarus, Ukrayna ile Türkiye’yi kapsayan ve Baltık Denizi’nden Akdeniz’e 
kadar uzanacak hatttı kapsamaktadır.	


Almanya ve Bulgaristan’ın Türk taşımacılara çıkarttığı zorlukların, Türkiye’yi farklı 
güzergah aramaya itmesi ile TIR’ların, kuzeyden gemilerle Ukrayna’ya taşınması ve 
Viking  treni  ile  de  Beyaz  Rusya  üzerinden  Litvanya’ya  oradan  da  Avrupa’ya 
ulaştırılmasını kapsayan proje doğrultusunda Bartın Limanının Bartın ekonomisine 
çok büyük katkıları olacaktır.	

	

Son dönemlerde ortaya konulmuş olan Viking Treni projesi Anadolu ürünlerinin orta 
ve kuzey Avrupa’ya Bartın limanının üzerinden nakledilmesini içermektedir. 	

	

Bartın  limanı’nın  geliştirilmesiyle  bu  alanının  Bartın  ekonomisine  çok  büyük 
katkıları olacaktır.   	


Proje Karadeniz limanlarını uluslararası ulaştırma merkezi yapabilir. 	


Demir Yolu Viking Treni	


Ulaşım	




Filyos Vadisi Projesi	




Filyos Vadisi Projesi	


Ø  Serbest  Bölge  ilan  edilen  Zonguldak  il  sınırında  olan  Saltukova  -  Filyos 
bölgesinde  “Filyos  Vadisi  Projesi”  olarak  adlandırılan  proje  kapsamında  yeni 
Petrol rafinerisi, Organize Sanayi Bölgesi, Liman gibi devlet sektörünce önerilen 
yatırım projeleri yanında çok sayıda özel sektör yatırımları da gündemdedir. 	


Ø  Böylesi büyük tasarımların gelecekte beraberinde getireceği ticaret hacmindeki 
gelişmeler ve nüfus artışıyla gereksinim duyulacak yeni yerleşim alanları ve diğer 
ihtiyaçlar doğacaktır. 	


Ø  Filyos Bölgesi Bartın İl merkezine 30-35 km, Zonguldak İl merkezine 65-70 km. 
uzaklıktadır,  dolayısıyla  burada  çalışacak  personelinde  sağlık,  eğitim,  konut, 
yerleşim  yeri  gibi  kentsel  ihtiyaçlarını  karşılayabilecek  en  yakın  merkez 
Bartın’dır.	


Ø Bartın ve Bartınlılar olarak bu ihtiyacı şimdiden görmeli  ve geleceğe yönelik 
olarak planlamayı buna göre yapmalıyız.	




Tarım	




Eğitim	


2009-2010 Öğretim Yılı Okul, Öğrenci, Öğretmen ve Derslik 	


§  İl genelinde Okul Öncesi Eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimde 136 okul, 1.663 derslik 
mevcuttur.	


§  1.773 öğretmen ile 38.772 öğrencimiz vardır.	

§  Derslik başına 23 Öğretmen başına 21 öğrenci düşmektedir.	


TÜR	
 Okul	
 Yönetici 
Sayısı	
 Öğretmen	
 Usta 

Öğretici	
 Öğrenci	
 Derslik	


Anaokulu	
 6	
 2	
 22	
 1	
 448	
 24	

Anasınıfı (İÖO. ve 
Liselerinin 
Bünyesinde)	


(92)*	
 -	
 96	
 22	
 1884	
 109	


İlköğretim	
 102	
 157	
 1069	
 -	
 21646	
 1.111	

Ortaöğretim	
 23	
 59	
 534	
 -	
 8621	
 397	

Bağlı Kurumlar	
 5	
 19	
 52	
 3	
 6173	
 22	

Genel Toplam	
 136	
 237	
 1.773	
 26	
 38.772	
 1.663	




Üniversite	


Eğitim	


Ø  Üniversitemizin 20 yıllık gelişme planında, 10 fakülte ve  3 yüksek okulun yer 
alması hedeflenmiş, tahmini öğrenci sayısı 20.000 olarak tespit edilmiş, öğrenci 
başına düşen kapalı alan miktarı ise 7 m² olarak öngörülmüştür.	




SONUÇ	


Cumhuriyetimizin  100.  yılında  biz  Cumhuriyet 
kuşaklarının  başta  büyük  Atatürk  ve  Onunla  birlikte 
olan kurtarıcı  ve kurucu kuşaklara vereceği  en büyük 
hediye AB kapısında bekleyen bir Türkiye değil, AB’nin 
peşinde  koştuğu  bir  Türkiye’yi  gerçekleştirmiş 
olmaktır…	



