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Miskolc / Macaristan 22 – 27 Mayıs 2016  

Çalışma Ziyareti Notları 

 

22 – 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında ReCoopGreen Projesi kapsamında Macaristan’ın Miskolc 

kentine çalışma ziyareti düzenlenmiştir. Çalışma ziyaretine proje yürütücüsü olan TAŞEV 

Derneği yetkililerinin yanı sıra Gaziantep’te faaliyet gösteren; Gaziantep Valiliği, Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Gaziantep 

Teknoloji Transfer Ofisi (GAUN - TargeT) kurumlarından yetkililer katılım sağlamıştır. Proje 

ortağı olan Flora and Fauna of North Hungary Foundation ile birlikte hazırlanan program 

çerçevesinde birçok kurum, kuruluş ve tesis ziyaret edilmiştir. Yapılan uygulamalarla ilgili 

görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 

 



23 Mayıs - Pazartesi (09:30 – 12:00) 

Çalışma ziyaretinin ilk gününde BAY-ENG (Bay Zoltan Ltd.) firmasında sunumlar yapılmıştır. 

İlk olarak Flora and Fauna of North Hungary Foundation yetkilisi Peter LENKEY tarafından 

derneğin faaliyetleri hakkında sunum yapılmış ve ardından ReCoopGreen Projesi ile ilgili 

bilgilendirme yapılmıştır. Ek olarak, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 

Gaziantep Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkileri tarafından kurumların tanıcı 

sunumlarına yer verilmiştir. Ayrıca, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan BAY-ENG’nin 

faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler alınmıştır. 

 

 

23 Mayıs - Pazartesi (14:00 – 17:00) 

Ziyaretin ilk gününün öğleden sonraki bölümünde Avalon Park (Miskolc – Tapolca) ziyaret 

edilmiştir. Ziyaret sırasında parkta yer alan tesisler (spor alanları, restoranlar, konaklama 

tesisleri vs.)  ve yeşil kent konseptine ilişkin uygulamalar hakkında bilgiler alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Mayıs - Salı (09:30 – 12:00) 

İkinci günde öncelikli olarak Miskolc Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Miskolc Holding 

Plc. şirketi ziyaret edilmiştir. Yapılan sunumlarla Miskolc ve Gaziantep şehirlerinin tanıtımları 

yapılmıştır. Ayrıca, belediyeye bağlı olarak görev yapan şirketin çalışma mekanizması ve 

belediyenin birçok hizmeti bu şirket üzerinden sunduğu dikkat çekici noktalardan birisi 

olmuştur. Belediye kentte daha çok paydaşları bir araya getiren ve organizasyonu sağlayan bir 

yapıda çalıştığı vurgulanmıştır. Ek olarak, yapılan toplantıya Miskolc Belediye Başkan 

Yardımcısı Gábor Kiss de katılarak proje hakkında bilgi almıştır. 

 

24 Mayıs - Salı (14:00 – 17:00) 

Öğlenden sonraki program ile tesis ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Kentteki biogaz tesisleri ve 

atık depolama tesislerinde incelemelerde bulunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 Mayıs - Çarşamba (09:30 – 12:00) 

Çalışma ziyaretinin üçüncü gününde de tesis ziyaretlerine devam edilmiştir. Katı atık ayrıştırma 

tesisi ve PANNERGY çevirim tesisi incelenmiş ve çalışma yöntemleri hakkında teknik bilgiler 

alınmıştır. 

 

25 Mayıs - Çarşamba (14:00 – 17:00) 

Öğleden sonraki program dahilinde de tesis ziyaretlerine devam edilmiştir. Atıksu arıtma tesisi 

ve katı atık ayrıştırma tesisi ziyaret edilmiş ve işleyiş hakkında bilgiler alınmıştır. 

 

 

 

 

 



26 Mayıs - Perşembe (09:30 – 12:00) 

Çalışma ziyaretinin dördüncü gününde Tapolca Bath tesisi ziyaret edilmiştir. Tasarımında 

tamamen yerli iş gücü ve malzemelerden inşa edilen tesiste özellikle yağmur suyunun 

toplanması ve suyun geri kazanımı ile uygulamalar dikkat çekmiştir. 

 

26 Mayıs - Perşembe (14:00 – 17:00) 

Öğleden sonraki programda Miskolc Toplu Taşıma Şirketi ziyaret edilmiş ve kullanılan 

teknolojiler (araç takip sistemleri vs.) ve uygulamalar hakkında bilgiler alınmıştır. Doğalgazlı 

otobüsler, tramvay ve trenler incelenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Genel Değerlendirme 

ReeCoopGreen projesi kapsamında Macaristan’ın Miskolc kentine yapılan çalışma ziyareti 

öncelikle katılımcıların farklı kültürleri tanıması açısında önemli bir fırsat olmuştur. Buna ek 

olarak, Gaziantep’te birçok farklı kurum ve kuruluşta çalışan uzmanların çalışma ziyaretiyle 

birlikte buradaki uygulanan projeleri ve tesisleri yerinde görerek teknik olarak da önemli 

kazanımlar sağlanmıştır. Program dâhilinde öngörülen hemen hemen tüm tesisler ve kurumlar 

ziyaret edilmiş ve tecrübe paylaşımında bulunulmuştur. Özellikle proje yürütücü kurum olan 

TAŞEV Derneği ve proje ortağı kurum olan Flora and Fauna of North Hungary Foundation 

uyumlu ve ortak çalışma kültürüyle çalışma ziyaretinin kusursuz bir şekilde seyretmesine 

olanak sağlamıştır. 


