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BAŞKAN ÖZLÜ; “ADİL 
BİR DAĞILIM İSTİYORUZ”

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 51 il belediyesi olarak
belediyelere genel bütçeden aktarılan ödeneklerdeki adaletsizliğin giderilmesini beklediklerini söyledi.

Düzce Belediye başkanı ve Batı Karade-
niz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk özlü,
genel bütçede toplanan vergilerin büyük
bölümünün büyükşehirlere aktarıldığını
ve 51 il belediyesinin bütçenin yalnızca %
1.5’lik bir bölümünü paylaştığını belirtir-
ken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan bu rakamın artırılması noktasında
yardım talep ettiklerini belirtti. Başkan Özlü
konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “ Yerel yö-
netimlerin genel bütçeden aldıkları payda
büyük bir adaletsizlik var.  Şöyle ifade ede-
yim; yerel yönetimler kamu hizmetlerinin
% 18’ini üretiyorlar, fakat belediyelerin
genel bütçeden aldıkları pay % 12. Büyük-
şehir belediyeleri o ilde toplanan vergilerin
% 6’sını doğrudan, ilçe belediyelerine ak-
tarılan payların da % 30’unu alarak %
8.5’luk pay direkt hesaplarına yatıyor. Bir

örnekle gidersek, Türkiye’de toplanan ver-
gilerin % 45’i İstanbul’daki vergi dairele-
rine yatırılıyor. Bu, 85 milyonun bir yılda
meydana getirdiği gayri safi milli hâsıla-
dan elde edilen vergilerin yaklaşık %
45’inin bir ilde toplanması anlamına geli-
yor. Bu % 45’in 8.5’lik bölümü direkt İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesinin hesabına
yatırılıyor. Bu oran Ankara’da 11, İzmir’de
10, Kocaeli’de 9.4. Üç büyükşehir toplam
vergilerin % 66’sını topluyor ve bunun 8.5’i
belediyelere gidiyor. Kocaeli’ni de kattığı-
mızda bu oran 76. Bizim gibi 51 il beledi-
yesi toplam vergi gelirlerinin 1.5’ini
nüfusuna göre paylaşıyor. Burada çok
büyük bir adaletsizlik var. Benim Sayın
Cumhurbaşkanımıza hitaben yaptığım ko-
nuşmada talebim; 1.5’lik oranın en az 1
puan artırılması ve bu gelir adaletsizliğinin

giderilmesiydi. Ben bunu çok önemsiyor
ve bizim gibi 51 il belediye başkanının da
bu konuda hassas ve talepkar olmalarını
arzu ediyorum. Belediyecilik hizmetlerinde
bu adaletsizlik giderilmeden, mali kay-
nakları artırmadan hizmet üretmek müm-
kün değil. Bunun partisi önemli değil,
önemli olan belediyelerimizin gelir kay-
naklarının Türkiye’nin vergi gelirleri içeri-
sinde yeniden düzenlenmesi, adil bir
dağılım yapılması” şeklinde konuştu.

Güncel konularla ilgili de açıklamalarda
bulunan, 65’inci Hükümetin Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Baş-
kanı Dr. Özlü; “Türkiye S-400’lerin yerine
kendi hava savunma sistemini üretebilir ve
dost ve kardeş ülkelere pazarlayabilir. Türk
şirketlerinin, Türk sanayisinin geldiği nok-
tada bunu yapmak mümkün” dedi.
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Uzun yıllar Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcılığı ve Türk Uçak Sanayi A.Ş.
(TUSAŞ), Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ),
TEKNOPARK İstanbul, Savunma Teknoloji-
leri Mühendislik Mühendislik A.Ş. (STM) ve
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) şir-
ketlerinde yönetim kurulu üyesi ve başkan
olarak görev yapan Düzce Belediye Başkanı
Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin kendi hava sa-
vunma sistemini üretebileceğini ifade etti.
Dr. Özlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada;
“Savunma sanayimiz 2002 yılından sonra
ciddi bir mesafe aldı. Bu da yerli üretim,
yerli tasarım ve yurtiçi üretim noktalarında
oldu. Proje bazlı çalışmalarda Türkiye’nin
artık kendi sistemlerini tasarladığını ve
ürettiğini, yaklaşık % 65 oranda yurtdışı ba-
ğımlılığının azaldığını görüyoruz. Türkiye
geçen 20 yılda temel sorunlarını çözdü.
Bizim gönlümüzden geçen, Türkiye’nin ge-
lecek 20 yılda bir sıçrama yapması, ülke-
mizin buna ihtiyacı var. Biz geçen 20 yılda
büyük bir mesafe aldık, ama dünya da dur-
madı, dünya da ilerliyor. 20 yıl öncede
17’inci büyük ekonomiydik, yine aynı sıra-
dayız. Türkiye’nin gayri safi milli hâsılası,
dünya gayri safi hâsılasının yaklaşık yüzde
biridir. Bu iyi olduğumuz dönemlerde %
30 artar, kötü olduğumuz dönemlerde %
30 azalır. Ama bu 300 yıldır böyledir. Arzu-
muz Türkiye’nin artık bir sıçrama yapması
ve dünya gayri safi hâsılasından % 2-3 pay
alması. Bunun yolu üretim ekonomisinden

geçiyor, Türkiye’nin üretim ekonomisine
yönelmesi gerekiyor. Bu üretim ekonomi-
sinin de teknoloji odaklı olması gerekiyor.
Her şeyi üretmek değil, Pakistan ve Ban-
gladeş gibi katma değeri düşük ürünler
üretmek değil, yükte hafif pahada ağır
ürünler üretmesi gerekiyor. Bu da bilgi ile
olur, teknoloji ile olur. Bilgi üreten, tekno-
loji üreten, ürettiği teknolojiyi sanayiye en-
jekte eden ve katma değeri yüksek ürünler
üreten bir Türkiye arzu ediyoruz. 

Bir tek şeye ihtiyacımız var; çalışmak,
daha çok çalışmak ve üretmek. Savunma
teknolojileri ve üretimi Türkiye’nin önü-
müzdeki 20 yılda üzerinde özenle durması
gereken bir konu. Ben bu sektörde yöneti-
cilik yapan arkadaşlarımızın takvim bazlı ça-
lışmalar yapmalarını arzu ediyorum. Çünkü
zaman konusunda biraz savurgan davranı-
yoruz. Türkiye 2015 yılında hava savunma
sistemi S-400 yerine ikame edebileceği

hava savunma sistemini ciddi bir program
dâhilinde üretme çalışmalarını yürütebil-
seydi, bugün Türkiye’nin aynen insansız
hava aracı olduğu gibi kendi S-400’leri ola-
bilirdi. Bunu Türkiye yapabilirdi, Türk sana-
yisi yapabilirdi. Nasıl yapabilirdi? İhtiyaç
duyduğu, eksik olduğu alanlarda yurtdı-
şından destek sağlayarak bunu yapabilirdi.
Ama biz halen S-400’leri konuşuyoruz.
Bence Türkiye’nin ne S-400’e, ne de bir
başka hava savunma sistemine ihtiyacı yok,
Türkiye bu sistemleri kendisi tasarlayabilir,
kendisi üretebilir, ben teknolojik düzeyi-
mizin ve gelişmişliğimizin buna müsait ol-
duğunu düşünüyorum. Bu konulardaki
fikirlerim son derece güncel, yani eski bil-
giler değil, takip ediyor ve okuyorum. Do-
layısıyla S-400’lerin yerine kendi hava
savunma sistemini üretebilir ve dost ve kar-
deş ülkelere pazarlayabilir. Türk şirketleri-
nin, Türk sanayisinin geldiği noktada bunu
yapmak mümkün” dedi.

Türkiye’nin son dönemde Türk Dünyası
ile sıcak ilişkiler kurduğuna da dikkat çeken
Dr. Faruk Özlü; “Bir Türk Birliği kurulabilir,
ancak birlik üyelerinin birbirini tamamla-
ması lazım. Biz, Müslüman Türk olarak her
zaman milletimizin bir araya gelmesini is-
teriz. Bunun öncülüğünü de Türkiye yapa-
bilir. Türk ve İslam Dünyası arasındaki
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir ya-
pılandırmaya gidilebilir” şeklinde açıkla-
malarını tamamladı.
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BOLU MANTAR
ÜRETİMİNİN

MERKEZİ OLUYOR
Bolu’yu kültür mantarı yetiştiriciliğiyle tanıştıran Bolu Belediyesi

kentte kurduğu üretim tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.

Bolu Belediyesi geçtiğimiz yıl kurduğu
Köroğlu Kooperatifi aracılığıyla, Bolululara
ek gelir kapısı sağlamak ve aynı zamanda
üretimi teşvik etmek adına, kültür mantarı
üreticiliğine başlamıştı. Kısa sürede yoğun
ilgi gören mantar yetiştiriciliğini daha da
yaygınlaştırmak isteyen Bolu Belediyesi,
mantar üretimi hakkında eğitim verdikten
sonra sözleşme imzaladığı alt üreticilerine,
üretim tesisleri ve çadırlar kurmuştu.

Karacasu yolu üzerindeki Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’nün yanına kurulan yak-
laşık 800 ton kompost kapasiteli 39 adet
üretim çadırının açılışı bugün gerçekleşti.

Çok sayıda üreticinin, sivil toplum ku-
ruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılı-
mıyla gerçekleşen açılış töreninde
konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju
Özcan, üreten bir belediye olmayı hedef-
lediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Mantar üretimini geçmişte birileri de-

nedi. Sonrasında sürdüremediler. Biz bu
işe Fatih Demiral kardeşimizin önerisiyle
girdik. Kendisi Bolulu ve mantarcılık bö-
lümü okumuş birisi. Sonrasında biz geli-
şerek mantar kooperatifimizi kurduk.
Geçmişte bu işten zarar edenlerin neden
zarar ettiğine baktık. Konu kompost ile il-
giliymiş. Bunu gördük. Kompostta bir tekel

olmuş Türkiye’de. İhaleyle bile alamıyor-
sunuz. Kara düzen bir çalışma var. Gelen
kompostlar hastalıklı olarak geliyor. Biz o
yüzden bir tesis kuralım dedik. En moderni
ve hijyen şartları en iyisi olan bir tesis ha-
yata geçirmek istedik. Kıbrıscık’ta bu tesisi
kuruyoruz. Nasip olursa önümüzde ki ay
deneme üretimlerine başlayacağız.
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“Bu proje tamamen sosyal bir proje”

“Bu işe giren küçük üreticilere alım des-
teği vereceğimizi söyledik. Bu ilk olarak Ka-
lıcı Konutlarda atıl durumda olan iş
yerleriyle başladı. Daha sonra eski mezba-
hadaki odaları mantar odası yaptık. Seyit Kö-
yü’nde şuanda bir yer daha kiraladık. Ama
ana üretim merkezi burası olacak. Şuanda
39 üretim çadırımız var. Bunların 21 tanesi
kooperatifimize ait. Kooperatifimiz burayı
üreticiyle anlaşarak yaptı.  Depozito aldı ve
orayı bununla yaptı. Buradan çadır alanlar,
istediği anda depozitosunu aynı şekilde
geri alıp bunu bırakabilecekler. Ama ben
kimsenin kolay kolay bırakabileceğini san-
mıyorum. Çünkü buradaki sistemimiz şu;
Biz üreticiye kompostu veriyoruz. İlacını ve
torf toprağını veriyoruz. Hatta gerekirse işçi
desteğini de veriyoruz. Kendilerine 8,5
TL’den alım garantisi veriyoruz. Şöyle bir
prensip kararı aldık. Mantar üretimi dar ge-
lirli ailelerin gelir kaynağı olacak dedik. Bu
yüzden bir kriter koyduk. 120 metrekarenin
üzerindeki üreticileri biz büyük üretici saya-
rız. Onlara alım garantisi vermeyiz. Bazı ti-
cari zekası yüksek abilerimiz 4-5 bin metre-
karelik alanlarda mantar üretimine girmek
istedi. Elbette girebilir ancak biz kendilerine
alım garantisi vermeyeceğimizi belirttik. Bu
bizim açımızdan sosyal bir proje. Biz burada
kazanılanların tamamını üreticimizle ve ça-
lışanlarımızla paylaşma peşindeyiz”

“Üreticilerimiz 40 günde 
15-20 bin lira para kazanıyor”

“Burası tek bir alanda en büyük mantar
üretim tesisi. Yaklaşık 6 bin metrekare ka-
palı alana sahip. İçeride inverter klimalar,
kameralar ve ranzalar var. Dolayısıyla anlık
ölçümleri yapılıyor. Isı ve nem anlamında o
çadırda iyi gitmeyen bir şeyler olursa üreti-
cinin haberi oluyor. Bir ablamız 3 flaşta top-

lam yüzde 40’ın üzerinde verim almış. 
Arkadaşlar ortalamasını yüzde 30’dan dü-
şünürseniz çadırda 20 ton kompost yükle-
niyor. Kompost satanlar şuanda tok satıcı
oldukları için ve fiyatları sürekli manipüle
ettikleri için ve belediyelerin onlarla rekabet
edecek kompost tesisleri olmadıkları için şu-
anda biz maalesef kompostu üreticilerimize
1450 TL’den veriyoruz. Buna ilaç ve toprak
maliyeti girdiğinde bu rakam 1600 TL’ye çı-
kıyor. Buna rağmen kar ediliyor. Biz mantarı
8,5 TL’den alıyoruz. Bir üretici 40 gün içeri-
sinde 15 ile 20 bin arasında para kazanıyor”

Başkan’dan mantar 
üreticisine çifte müjde

“Bugün üreticilerimize bir müjdem var.
Mantar alım fiyatlarına bugünden itibaren
0,50 kuruş daha zam yaptık. Artık mantarı-
mızı 9 TL den alıyoruz. Asıl müjdem şu; Kıb-
rıscık’taki kompost tesisinde biz kompostu
dışarıya satmak için üretmiyoruz. Yılda 15
bin ton kompost üretecek. Orada ürettiği-
miz kompostu kendi üreticilerimize çok
daha uygun fiyata vereceğiz. Türkiye’nin
mantarının yüzde 15’i Bolu’dan karşılanı-
yor olacak. Plastik kasalar var ya geçen sene
1,5 TL’den alırken şuanda 4 TL’ye çıkardılar.
Pazarcılarda kullanıyor bunu. Önümüzdeki
bir ay içerisinde plastik enjeksiyon tesisimi-
zin de temelini atmış olacağız. Burada hem

önemli bir girdimizi aşağıya düşüreceğiz.
Hem de onun Pazar sektörüne satışıyla
önemli bir kazanç kapısı daha açacağız”

“Kuracağımız kooperatif 
Türkiye’nin en büyüğü olacak”

“SODEM bana önemli bir yetki verdi. De-
diler ki siz bu kooperatif konusunda çok tec-
rübeli oldunuz. Siz bir üst kooperatif kurun.
Biz size oybirliğiyle yetki verelim. Büyük be-
lediyelerin ve küçük belediyelerin farklı pay
sahibi olduğu bir çatı kooperatif kurun. Bu
kooperatifin ana kurucusu da Köroğlu Koo-
peratifi olsun dedi. Bunu da kısa sürede ha-
yata geçirebilirsek, göreceksiniz Köroğlu
Tarımsal ürünler Kooperatifi’nin liderliğin-
deki ana çatı kooperatif, Türkiye’nin en
büyük kooperatiflerinden biri haline gele-
cek. Kooperatif deyip geçmeyin! TORKU, as-
lında bir kooperatif. Oradaki köylüler
kurmuşlar. Şuanda bir dünya markası ha-
line geldi. Tarım Teknoloji LTDİ şirketi de kur-
duk. Hibe aldık. Hem tarım hem de
teknoloji alanında ilerlemiş olacağız”

Özcan’ın ardından Sözleşmeli Üretici
Çetin Uslu, mantar üretimi ve 45 günlük
hasatta elde ettiği kazancı hakkında bilgi-
ler verdi. Yapılan bilgilendirme sonrası
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kıbrıs-
çık Belediye Başkanı Emin Tekemen, pro-
tokol üyeleri ve kadın işçilerle birlikte açılış
kurdelesini keserek, ardından mantar üre-
tim çadırında mantar hasadı yaptı.
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POSBIYIK: EREĞLİ HEM SANAYİ
HEM TURiZM KENTiDiR

Bartın, Karabük, Düzce, Zonguldak ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları Kdz. Ereğli
Belediyesi’nin davetlisi olarak kente geldi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli’nin tarihi ve kültürel
gezisine katılan gazetecilerin 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler Günü’nü düzenlediği yemekte kutladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Bartın, Karabük,
Çaycuma, Devrek, Zonguldak, Düzce, Akça-
koca, Ereğli ve Alaplı’dan basın mensupları
için gezi düzenledi. Barış Plajı’nda öğle ye-
meği ile başlayan programda konuşma
yapan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil
Posbıyık, 24 Temmuz Basın ve Gazeteciler
Günü’nde düzenlemek istedikleri etkinli-
ğin bugün gerçekleştiğini belirterek, gaze-
teciler gününü kutladı ve katılım için mutlu
olduğunu ifade etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, havuz,
aqua park ve plajda yapılan çalışmalar hak-
kında gazetecilere detaylı bilgi verdi. Daha
sonra kent merkezine geçen gazeteciler, sa-
hilde yer alan Alemdar Gemisi’ni ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve Türki-
ye’de 13.’sü olan içerisinde farklı dönemlere

ait yüzlerce oyuncak olan Oyuncak Evi’ni
gezen gazeteciler, sonrasında Sanat Soka-
ğı’nı gezdi. Burada el emeği ürünler ve res-
samların çalışmalarını inceleme fırsatı
bulan basın mensupları daha sonra Bele-

diye tarafından hizmete giren Halk Kafe’de
sohbet etti. Antik Dönem’in Acheron Vadisi
olarak bilinen günümüzde İnönü Mahalle-
si’nde yer alan Cehennemağzı Mağaralarını
gezen gazeteciler, burada kilise mağarası 
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olarak da bilinen mağara içinde sütunlar,
mozaikler, kandil yuvalarını inceledi. 400
metrekarelik alanda zemini taban suyu ile
kaplı olan mağarada Herkül’ün Kerberus’u
yok ederek yeryüzüne çıkardığı bölgede
bilgiler gazetecilere rehberlerce anlatıldı.

Ereğli’de 3 tepeden biri olan ve günü-
müzde askeri sınırları içerisinde yer alan,
koruma altında olan Kaletepe’ye çıkan ga-
zeteciler burada bilgiler aldıktan sonra Bi-
zans döneminde yapılan kalenin kalıntıları
ve sarnıçları inceleme fırsatı buldu.

Kentin tanıtımı için düzenlenen prog-
ramda daha sonra tekne turuna çıkan ga-
zeteciler, Ereğli Alaplı ilçeleri arasında yer
alan Barış Plajı’na geçti.

Düzenlenen akşam yemeği sonrası Be-
lediye Başkanı Posbıyık basın mensupla-
rına konuşma yaptı. Bölge basınının
etkinliğe katılımını, büyük bir buluşma ola-
rak anlatan Başkan Posbıyık Ereğli’nin sa-
nayi kenti olması yanı sıra turizm kenti
olduğunu vurguladı. Posbıyık açıklama-
sında, “Ereğli’yi ve Ereğli halkını çok sevi-
yorum. Onlara hizmet etmek benim için en
büyük keyif, en büyük aşk. Aynı duygu ve
heyecanla devam ediyorum. Ereğli’ye eli-
mizden geldiği kadar hizmetler yapmaya
çalışıyoruz, hizmet üretmeye çalışıyoruz.
Bugün arkadaşlarımız sizleri gezdirdiler.
Ereğli’nin önemli noktalarını gezdiniz. Sizin
Ereğli’de olmanızdan büyük mutluluk duy-
duk. Sizlerle beraber olmak çok güzeldi.
Ereğli’de elimizden geldiği kadar güzel
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ereğli’ye ilk ba-
kışta sanayi kenti diye bakarlar, doğrudur
burası bir sanayi kentidir. Ama 1994 yılında
belediye başkanı olduğum günden itiba-
ren hep şöyle haykırıyorum; Kdz. Ereğli, sa-
nayi kentidir ama aynı zamanda turizm

kentidir. Kdz. Ereğli’de sanayi ve turizmi bir-
likte götüreceğiz, yürüteceğiz. Önümüz-
deki günlerde büyük hamlelerimiz var
inşallah. Mesela bugün oyuncak müzesine
gittiniz, çocuk oyun evine gittiniz, Türkiye’de
13 tane müze var 13’üncüsü biziz. Üniver-
site ile birlikte çalışıyoruz. Hemen onun kar-
şısında eski belediye binasının karşısında
Roma hamamları çıkmıştı, çok önemli ta-
rihi bir eser. Oranın ruhsatlarını aldık ve iha-
leye verdik. İlk defa burada açıklıyorum; 13
milyon liraya ihaleye verdik. Öz kaynakları-
mızla inşallah yapacağız. Belediyemizin hiç-
bir sıkıntısı yok. Ne vergi dairesine ne
sigortaya ne müteahhitlere borcumuz yok.
İşçi, memur parasını zamanından önce ik-
ramiyesiyle birlikte öderiz, hiç bir aksama
Allah’a şükürler olmadı belediye başkanlı-
ğım döneminde ve olmayacak da. Bölgede
en yüksek zammı da biz yaparız. Herkes bizi
gözler ona göre zam yaparlar. En son Barış
Plajı’nı aldık ve burayı güzelleştirmeye baş-
ladık. Halk büyük bir ilgi gösteriyor. Çekek
yerlerinden başlayıp Alaplı’ya kadar olan
sahil plajımız 3,7 kilometre uzunluğunda.

Yani Karadeniz’de böyle denize girmek için
güzel bir ortam yok. Hijyen, hizmet ve sağ-
lıklı bir ortam iddia ediyorum hiçbir böl-
gede böylesine yoktur. Plajlara ve mesire
alanına giriş ücretsiz. Biz Ereğli’de hep şu
sözleri söylüyoruz; ‘Denizin mavisi, orma-
nın yeşili, güneşin sarısının orijinal renkleri
dünyada sadece Kdz. Ereğli’de vardır. Kdz.
Ereğli’yi görmeden ölmek öbür dünyaya
eksik gitmek demektir.’ Dolayısıyla ilk kez
Ereğli’ye gelenler bu şansı kullandılar ve ek-
sikliklerini giderdiler. Rahmetli Michael
Jackson da onun için Ereğli’ye gelmek iste-
mişti, eksikliğini gidermek için. Ama maa-
lesef tam buraya geleceği zaman rahmetli
oldu. Ama şimdi vokalisti buraya geliyor,
Eylül ayında vokalisti gelecek o da zaten ne
amaçla geldiğini anlatacak. Hepinize çok
teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Gazeteciler daha sonra Başkan Halil Pos-
bıyık ile beraber, yapımında sona yaklaşı-
lan havuz ve aqua park alanını gezdi.
Günün sonunda gezi programına katılan
gazetecilere, Ereğli’yi tanıtıcı kitap ve ürün-
ler hediye edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl
ağustos ayında milletin uzun zamandır
hasretle beklediği müjdeyi büyük bir gu-
rurla verdiklerini anımsatarak, şöyle devam
etti: "Fatih Sondaj Gemimizin keşfettiği
320 milyar metreküplük doğal gaz sadece
Türkiye'de değil, dünyada da büyük yankı
uyandırdı. İlk keşiften yaklaşık 2 ay sonra
Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret ederek, ilave
85 milyar metreküplük yeni keşfi de ge-
mimizde açıklamıştık. Keşifle ilgili son
müjdemizi ise haziran ayının başlarında
Filyos'ta düzenlenen törende vererek 135
milyar metreküplük yeni keşifle toplamda
540 milyar metreküpe ulaştığımızı ilan et-
miştik. Karadeniz'de açtığımız bu kuyular
ilk değildir, elbette son da olmayacaktır.

Bununla birlikte son 1 yılda açtığımız
kuyuların öncekilerden büyük bir farkı var-
dır. Daha önce bu işleri uluslararası şirket-
lerle birlikte kiralama usulüyle yürü-
tüyorduk, artık öncekilerden farklı olarak bu
işleri kendi gemilerimiz ve kendi insan kay-
nağımızla yapıyoruz. Sondaj konusunda
ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlı-
lığımızı sona erdirdik. Araştırma ve sondaj

gemilerimizi filomuza dahil ettik. Bu ge-
mileri, tersanelerimizdeki bakım ve geliş-
tirme işlemlerinin ardından kendi sınıfla-
rının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın
zamanda Karadeniz gazının devreye gir-
mesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da
önemli oranda azaltacağız. Tabii bu işler bir
günde, bir gecede olmadı. Arkasında yılla-
rın emeği, ortaya konan güçlü irade ve mil-
letimizin desteği var."

"2018'den bu yana 14 derin 
deniz kuyusu açtık"

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar Türk ka-
rasularındaki hidrokarbon kaynaklarının
nerede olduğuna ve bunların nasıl bulu-

nacağına dair yeterli veri olmadığını hatır-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz
bu işi hakkıyla yapacaksak öncelikle teknik
ekipman ve donanım işini halletmemiz
gerekir' dedik ve hemen kolları sıvadık. İlk
gemimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı 10 yıl
önce satın alarak başlattığımız süreci, Ka-
nuni Sondaj Gemimizde bir üst aşamaya
çıkardık. Ardından diğer gemilerimiz geldi,
sahip olduğumuz filoyla 2018'den bu
yana 14 derin deniz kuyusu açtık." dedi.

Akdeniz ve Karadeniz'deki iki ve üç bo-
yutlu sismik araştırmaların 6-7 katına çıka-
rıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şöyle konuştu: "Yaptırımlarla, tehditlerle, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sondaj konusunda ulaştığımız teknik yeterlilikle dışa bağımlılığımızı
sona erdirdik. Araştırma ve sondaj gemilerimizi filomuza dâhil ettik. Bu gemileri, tersanelerimizdeki bakım ve
geliştirme işlemlerinin ardından kendi sınıflarının en iyileri arasına soktuk. İnşallah yakın zamanda Karadeniz

gazının devreye girmesiyle kaynaktaki dışa bağımlılığımızı da önemli oranda azaltacağız” dedi.

KARADENiZ GAZI DIŞA
BAĞIMLILIĞI BÜYÜK
ORANDA AZALTACAK

KARADENiZ GAZI DIŞA
BAĞIMLILIĞI BÜYÜK
ORANDA AZALTACAK

KARADENiZ GAZI DIŞA
BAĞIMLILIĞI BÜYÜK
ORANDA AZALTACAK
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şantajlarla, yıldırmalarla biz engellemeye
çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik.
Kararlı duruşumuzdan geri adım atmadık.
Eğer biz o günün şartlarında yerli ve milli
imkanlarla bu operasyonları hızlandırma-
saydık, son yıllarda elde ettiğimiz başarı-
ları başkalarının insafına bırakmış
olacaktık. Akla hayale gelmeyecek türlü ba-
hanelerle attığımız her adımın önü kesile-
cekti. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte
kaldı. Artık Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç
Reis sismik araştırma gemilerimiz denizle-
rimizin altını tarıyor, Fatih, Yavuz ve Kanuni
de sondajlarını yapıyor. Bugün sismik araş-
tırma ve sondaj çalışmalarında son 1 yılda
geldiğimiz noktanın önemli bir dönüm
noktasını da geride bırakacağız."

"Bugün burada yanan 
ateşe iyi baksınlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih
Sondaj Gemisi'nin açtığı, Kanuni Sondaj
Gemisi'nin tamamlamasını yaptığı Türkali-
2 kuyusu gaz akış testini gerçekleştirdikle-
rine dikkati çekerek, "Bir başka ifadeyle
keşfettiğimiz ve yerin yüzlerce metre altın-
dan çıkartmaya başladığımız Karadeniz ga-
zını, bugün ilk defa yerinde yakacağız.
Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz id-
dialarla düşürmeye çalışanlar, bugün bu-
rada yanan ateşe iyi baksınlar. Biz burada
bilimle, bilgiyle, teknikle konuşarak birile-
rinin yalanlarla, çarptırmalarla, manipülas-
yonlarla oluşturmaya çalıştığı algıya da en
güzel cevabı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuyuda bu aşamaya kadar yapılan iş-
lemler hakkında da bilgi veren Cumhur-
başkanı, önce Türkali-2 kuyusunda 3 seviye-
de uzun süreli akış testleri yapıldığını, 135
metre perforasyon ve çakıl filtre ile kuyu ta-
mamlama işlemleri yürütüldüğünü söyledi.

Bu işlemin Türkiye'de ilk defa derin de-
nizde, Türkali-2 kuyusunda uygulandığını
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti; "İkinci aşamada yüzeyden
kontrol edilen akıllı vanalar ve deniz tabanı
test vanaları devreye sokuldu. Son aşa-
mada da yüzey test ekipmanları ve flare ile
gaz akışa verildi. Bütün bu operasyon, top-
lamda 247 saatlik bir akış sürecinde ger-
çekleştirildi. Karadeniz gazının ilk fazını
2023'e yetiştirmek için hem masa başında
hem de sahada büyük bir emek harcanı-
yor. Proje elbette kendi içinde doğal ve tek-
nik zorluklar içeriyor. Hamdolsun şu ana
kadar iyi bir planlama ve detaylı iş takvi-
miyle hedeflerimizden herhangi bir

sapma yaşamadık. Bundan sonrası için de
çalışmalar aynı titizlikle devam edecek."

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son bir yılda
Tuna-1, Türkali-1, Türkali-2, Türkali-3 ve
Amasra-1 olmak üzere toplam 5 kuyu aç-
tıklarını ve her bir kuyuda keşfedilen gaz
miktarını doğruladıklarını belirterek, Tuna-
1 kuyusunun 40 kilometre kuzeydoğu-
sunda yer alan Amasra-1 kuyusunun daha
önce elde edilen sismik verilerin yorum-
lanmasıyla açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece 135
milyar metreküplük yeni bir rezerv daha ya-
kaladık. Amasra-1 kuyusunun keşfini Sa-
karya gaz sahasındaki benzer keşiflerin de
habercisi olarak görüyoruz. Sahanın etra-
fındaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşal-
lah buralardan gelecek müjdeli haberleri de
milletimizle paylaşacağız." dedi.

Gazı karaya çıkaracak deniz tabanı üre-
tim sistemleri ve kara gaz işleme tesisleri-
nin süreçlerinin eş zamanlı sürdüğünü
bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, son aşa-
mada ise her iki üniteyi birbirine bağlaya-
cak boru hatlarını inşa edeceklerini kaydetti.
Derin deniz etüt ile boru hattı rotalarının ça-
lışmalarının sona erdiğini ifade eden Cum-
hurbaşkanı, şöyle devam etti: "Önümüz-
deki yıl 169 kilometre boruyu denizin di-
bine döşeyeceğiz. Bu operasyon dünyanın
en uzun derin deniz taban bağlantısı ola-
cak. Kara gaz işleme tesislerinin temelini ha-
ziran ayının başında atmıştık. Orada da
yoğun bir faaliyet devam ediyor. Karadeniz
gazı tüm tesisleriyle biterek, kullanıma gir-
diğinde Türkiye'nin derin denizlerde arama,
sondaj ve üretim kabiliyetlerini üst bir nok-
taya taşıyacaktır. Bu gazın karaya çıkarılması
için yürütülen çalışmalar doğal gaz endüs-
trisini besleyen yan sanayinin gelişimine de
önemli katkı sağlayacaktır. Burada kullanı-
lacak ekipmanın önemli bir kısmı yerli üre-

tim olacaktır."

Bütün bu faaliyetlerin, Türkiye'nin
doğal gazda üretimden taşımaya kadar her
aşamada ulaştığı etkinliği ortaya koydu-
ğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: "Doğal gaz arz
güvenliğinde bölgemizin refahı için kilit
bir roldeyiz. Bölge kaynaklarının uluslar-
arası pazarlarla buluşması için her zaman
yapıcı bir pozisyon üstlendik, üstlenmeye
de devam ediyoruz. Bölgesinin siyasi ve
ekonomik bakımından en güçlü ülkesi
olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar
bugüne kadar hep kazançlı çıktı. Biz karşı-
lıklı saygı ve haklara riayet çerçevesinde ka-
palı kapılar ardında ne diyorsak, dışarıda
da aynısını söyleyen bir ülke ve yönetimiz.
Bazıları gibi yolun başında ayrı, ortasında
ayrı, sonunda bambaşka konuşmuyoruz.
Kendi gazımızın bölge refahına sağlaya-
cağı katkının farkındayız. Bu projenin, Tür-
kiye'nin enerjide merkez ülke rolüne
koyacağı katkıyı da iyi biliyoruz. Türkiye'nin
tecrübesinden, bilgi birikiminden, dostlu-
ğundan faydalanmak isteyen herkese ka-
pımız sonuna kadar açıktır. Türkiye ile iş
yapan bugüne kadar kaybetmedi, bundan
sonra da kaybetmeyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Türkali-2 kuyusu akış testinin hayırlı olma-
sını dileyerek, "En başından bugüne kadar
projenin hayata geçmesinde emeği olan
Enerji Bakanlarımıza ve diğer herkese te-
şekkür ediyorum" dedi.

Canlı bağlantı sırasında Fatih Sondaj
Gemisi'ndeki ekip için "Şu anda karşımda
doğal gaz milli ekibini görüyorum." ifade-
sini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Tüm ekibe şahsım, ailem, milletim adına
en kalbi şükranlarımı Ankara'dan bildiri-
yorum, tekrar tekrar başarılarının devamını
diliyorum. Bu yanan ateşlerimiz inşallah
hiç sönmesin" diye konuştu.
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ÖZLÜ DÜNYA GENÇLERİNİ
KONURALP’TE AĞIRLADI
ÖZLÜ DÜNYA GENÇLERİNİ
KONURALP’TE AĞIRLADI
ÖZLÜ DÜNYA GENÇLERİNİ
KONURALP’TE AĞIRLADI

Batı Karadeniz bölgesinin tek
antik tiyatrosunun bulunduğu Pru-
sias Ad Hypium Antik Kenti, Ulusal
Ajans işbirliği ile hazırlanan proje
kapsamında 6 ülkeden Düzce’ye
gelen 65 kişilik Erasmus+ öğren-
cilerini ağırladı. Başkan Özlü öğ-
rencilere kazı alanını gezdirerek
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Batı Karadeniz Bölgesinin tek
antik kenti olma özelliği taşıyan
Prusias Ad Hypium, yerli ve ya-
bancı turistlerin ilgi odağı olmayı
sürdürüyor. Düzceli öğrenciler ta-
rafından hazırlanan ve Ulusal Ajans
işbirliği ile hayata geçirilen Eras-
mus+ gençlik çalışanı hareketliliği
projesi kapsamında Çek Cumhuri-
yeti, Bulgaristan, Macaristan, İs-
panya ve Romanya’dan 65 öğrenci
Düzce’ye geldi.

Düzce Belediye Başkanı ve Batı
Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı

Dr. Faruk Özlü, tarafından karşıla-
nan öğrencilere ilk olarak Düz-
ce’nin tescilli yemeği  Konuralp
pilavı ikram edildi.  Yemeğin ar-
dından, kazı çalışmaları yapılan
bölgeye geçen öğrencilere, burada
antik kent ve antik tiyatro tarihi
hakkında bilgi verildi.

Erasmus+ projesi kapsamında
65 yabancı öğrenciyi antik tiyatro
kazı alanında misafir etmekten
memnuniyet duyduğunu ifade
eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Bu-
günkü kazı alanımızın ziyaretçileri
Erasmus öğrencileri. Öğrencileri-
mizi Düzce’de yaklaşık bir hafta mi-
safir ediyoruz. Bugün de Konuralp
bölgesinde devam eden kazı ala-
nında kendilerini misafir ettik. Yerel
yemekler ikram ettik. Ülkelerine
gittiklerinde n güzel anılarla, güzel
düşüncelerle Düzce’mizin tanıtı-
mına katkıda bulunacaklar” dedi.
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BOLU’NUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ 
İSTANBUL’DA 
TANITILDI

Köroğlu Kooperatifi, İstanbul’da düzenlenen Gas-
tronomi Turizm Fuarı & Konferansı ‘Gastro Show’da
açtığı stantla Bolu’ya özgü yöresel ürünleri tanıttı.
Açılan standı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta
olmak üzere birçok ziyaretçi ilgiyle gezdi. 

Yüzde 100 Bolu Belediyesi iştiraki olan, Bolu Bel.
A.Ş.’nin hâkim ortağı olduğu “S.S. Köroğlu Yöresel
Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”, Bolu’ya
has yöresel ürünlerinin tanıtılması amacıyla İstan-
bul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gastronomi Tu-
rizm Fuarı & Konferansı ‘Gastro Show’ da stant açtı.

Fuarın ilk gününde Bolu standı büyük ilgi gördü.
Standı aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İma-
moğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer’in eşi Neptün Soyer’in de yer aldığı çok sayıda
kişi ziyaret ederek, tanıtımı yapılan Bolu’ya has yö-
resel ürünler hakkında bilgiler aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve
Neptün Soyer, Iza buğdayından kızılcık tarhanasına
kadar birçok coğrafi işaret tescilli birçok yöresel ürün
hakkında Köroğlu Kooperatifi Başkanı Cevat Çatladı
ve Kooperatif Müdürü Bahadır Acar’dan bilgiler aldı-
lar ve ikram edilen ıza makarnasının tadına baktılar.
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IHLAMUR TERASA
ULUSLARARASI ÖDÜL

Yenice Belediye Başkanı Zeki
Çaylı ve arkadaşlarının ilçeye ka-
zandırdıkları devasa turizm tesisi
Ihlamur Teras, fark edilmeye de-
vam ediliyor. Batı Karadeniz’in en
büyük tesisi olan ve 70 dönüm-
lük bir alan üzerine kurulu olan
Ihlamur Teras, Uluslararası Ekotu-
rizm Derneği Ekoturizm Ödülle-
ri’nin “Best Eco-Foundation” kate-
gorisindeki ödüle layık bulundu.

100’e yakın ülkeden 1000’e
yakın aday içerisinden, Dünya
genelindeki en iyi Eko dostu oy-
larla Ekoturizm ödülüne layık gö-
rülen Ihlamur Teras Tesislerinin
bu ödüle layık görülmesi mem-
nunlukla karşılanmıştı.

Tokat’ta düzenlenen ödül tö-
renine katılan Yenice Belediye
Başkanı Zeki Çaylı, “ Muhteşem

tesisimizi ödüle layık gören Ulus-
lararası Ekoturizm Derneği’ne te-
şekkür ediyorum“ dedi.

Amerika’da 1990 yılında ku-
rulan, 206 ülkede üyesi olan, 55
ayrı destinasyonda temsilci baş-
kanı bulunan, Dünya’nın en
geniş kapsamlı Uluslararası Ek-
oturizm Derneği tarafından veri-
len ödül töreninde, 30’a yakın
Büyükelçi, çok sayıda Ekoturizm
profesyonelleri, yurt içi ve yurt
dışı medya mensupları, Dünya’ca
ünlü sosyal medya fenomenler
ve özel davetliler hazır bulundu.

Ihlamur Terasın, sürdürülebi-
lir turizmin yaygınlaştırılması
adına Ekoturizm ödülüne layık
görüldüğü açıklandı ve ödülü Ih-
lamur Teras Şirketi adına Yenice
Belediye Başkanı Zeki Çaylı aldı.
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TARİHİ ÇEŞMELER 
GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kdz. Ereğli Belediyesi, tarihi çeşmelere ye-
niden hayat veriyor. Dört çeşme için projeler
hazırlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kurulu’ndan gerekli izinler alındı. Or-
hanlar Mahallesi’ndeki ilk çeşme için Ereğli
Müzesi yetkililerinin gözetiminde, Bülent Ec-
evit Üniversitesi’nden arkeologların deste-
ğiyle harekete geçildi ve çeşme ortaya

çıkarıldı. İkinci aşamada restorasyon yapıla-
rak çeşmeye su verilecek. Belediye Başkanı
Halil Posbıyık çalışmaları yerinde inceledi ve
“Çocukluğumuzda buradan su içerdik. Bun-
ları yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Ereğli
halkına hayırlı olsun” dedi.

Kdz. Ereğli’de tarihi çeşmeler yeniden
hayat buluyor. Kdz. Ereğli Belediyesi, şehir

merkezindeki dört tarihi çeşmenin gün yü-
züne çıkarılması ve restore edilmesi için proje
hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Ko-
ruma Kurulu’na başvurdu. Gerekli izinler alı-
narak Orhanlar Mahallesi’ndeki ilk çeşme için
harekete geçildi. Belediye Başkanı Halil Pos-
bıyık çalışmaları yerinde takip etti. Posbıyık,
“çocukluğumuzda buradan su içerdik. Bu çeş-
meleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz.
Ereğli halkına hayırlı olsun” dedi.

Posbıyık şu bilgileri verdi; ”Bunun gibi üç
çeşme daha bulunuyor. Zaman içinde onlar
da ortaya çıkarılacak. Müze Müdürlüğü’nün
gözetiminde belediye ekiplerimizle bu çalış-
maları sürdürüyoruz. Çeşmeler ortaya çıktık-
tan sonra gerekli çalışmalar yapılıp restore
edilecek. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversi-
tesi’nden arkeologlar bu çalışmalarda bize
destek oluyor. Çeşmeler yeniden hayatımızın
bir parçası olacak. Tarihi değerlerimizi koru-
mak, sahip çıkmak için çalışmalarımız devam
ediyor. Bütün ekibe teşekkür ediyorum.”

Çalışmalar halktan büyük ilgi görüyor.
Orta yaşlılar heyecan duyarak çeşmeyle ilgili
anılarını dile getiriyor. Gençler, duydukları
memnuniyeti ifade ediyor.
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TEMİZ ENERJİ İÇİN 
BİR ADIM DAHA ATILDI

Kendi kendine yeten iklim dostu belediye olmak için yatırımlarını sürdüren Çaycuma Belediyesi, doğa ve balık
dostu Arşimet Burgulu Türbin ile elektrik üretecek hidroelektrik santralinin yapımında yeni bir aşamaya ulaştı. Su

taşıyacak kanalların imalatına devam eden belediye ekipleri makinelerin kurulacağı tesisin temelini de attı.

Çaycuma Belediyesinin Filyos Irmağının
kenarında yapımını sürdürdüğü Arşimet
burgulu türbin ile elektrik üretecek hidro-
elektrik santralinde çalışmalar devam edi-
yor. Santrale su taşıyacak kanalların imalatı
yapılırken, makinelerin kurulacağı tesisin
temeli de atıldı. Bugüne kadar yapılan ça-
lışmalarda 80 metreyi bulan su kanalının
yaklaşık 40 metresi imal edilirken, tesisin,
ay sonuna kadar makine montajına hazır
hale getirileceği bildirildi. “Çevre ve balık
dostu santral” olarak bilinen Arşimet bur-
gulu santraller, geleneksel santraller gibi
can suyu ve balık geçidi gerektirmiyor. Suyu
oksijen miktarı bakımından zenginleştiren
Arşimet burgusu, su debisi %80 azalsa veya
%20 artsa bile yüksek verimle elektrik üre-
timine devam ediyor. Kurulumu sırasında
geleneksel türbinlere göre daha az hafriyat
ve betonarme yapıya ihtiyaç duyduğu için
doğal dokuya da hiçbir zarar vermiyor.

“DOĞAYA HİÇ BİR ZARAR VERMEDEN
KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETECEĞİZ”

Yapılan çalışmayla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Belediye Başkanı Bülent
Kantarcı, “Su canlılarıyla doğaya hiçbir zarar

vermeden, günde, 250 kilovat elektrik üre-
teceğimiz santralin çalışmalarına devam
ediyoruz. Küresel ısınmanın ileri boyutlara
ulaştığı, iklim krizinin tüm biçimleriyle ken-
dini hissettirdiği bir zamanda, doğaya hiç
bir zarar vermeden kendi elektriğimizi üre-
teceğiz. Hepimiz büyük bir endişe içinde
izliyoruz, memleketin bir tarafını seller gö-
türüyor, diğer yanında büyük boyutlu
orman yangınları tüm hayatı tehdit ediyor.
Doğadaki tüm canlılar gibi biz de ciddi risk-
lerle karşı karşıyayız. Fosil yakıtların yakıla-
rak elektrik elde edilmesinin son derece
yanlış olduğu, artık, herkes tarafın kabul
edilen bir olgu haline geldi. İnsanoğlu ola-
rak bizim artık aklımıza başımıza almamız
gerekiyor. ‘Her ne pahasına olursa olsun
her türlü enerjiyi kullanırım’ demenin za-
manı geçti. Onun için enerjimizi rüzgâr
gibi, güneş gibi, akarsular gibi yenilenebi-
lir temiz enerji kaynaklarından elde etme-
miz gerekiyor. Bu yatırımı tam da bu
bilinçle hayata geçiriyoruz. Kendi kendine
yeten, iklim dostu bir belediye olmak için
çıktığımız yolda, verdiğimiz sözleri bir bir
tutmanın sevinci içindeyim” dedi.

“YALNIZCA İLÇEMİZE, BÖLGEMİZE
DEĞİL İNSANLIĞA DA HİZMET 
ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM”

Kantarcı açıklamasında, “Çaycuma’nın
tam ortasından geçen Filyos Çayı’nın sula-
rını, ekolojik değerini de koruyarak ekono-
mik değere dönüştürüyoruz. Elde edece-
ğimiz tertemiz enerjiyle, yalnızca ilçemize,
bölgemize değil insanlığa da hizmet ettiği-
mizi düşünüyorum. Aslında bizim ölçeği-
mizdeki belediyelerin kendi olanaklarıyla bu
yatırımları yapması kolay değil. Çünkü bu
projenin geri dönüşü 7-8 yılı bulacak. Ne
yazık ki bu gibi işler, bir plan dahilinde des-
teklenmediği için kaynak bulmakta zorluk
çekiyoruz. Bu nedenle kendi imkânlarımızla
yapıyoruz. Bunun önemli bir mesaj oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu da bizim için ayrı
bir haz kaynağı oluyor. İnşallah uzun zaman
geçmeden çalışmaları tamamlayıp, tesisin
açılışını yaparak elektrik üretmeye başlaya-
cağız. Çalışmalar sedde gerisinde olsa da
ırmak yatağı içinde sürüyor. Bu nedenle ar-
kadaşlarımız zor şartlarda çalışıyor. Burada
büyük bir özveri ile çalışan arkadaşlarımıza
kolaylıklar diliyor, emekleri için teşekkür edi-
yorum” şeklinde ifadelere de yer verdi.
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BAŞKAN KÖSE’DEN ÜRETEN
KADINLARA TAM DESTEK

Safranbolu Belediye
Başkanı Elif Köse tarafından
projelendirilen Kadın Üre-
ticiler Pazarı faaliyete girdi.
Pazar, kurulduğu günden
itibaren yoğun ilgiyle karşı-
laştı. Safranbolu Belediye
Başkanı Elif Köse de pazar-
yerine gelerek, incele-
melerde bulundu. Tüm
stantları ziyaret ederek alış
veriş yapan Başkan Köse,
kadın üreticilerle tek tek
sohbet etti. Başkan Köse'yi
ilgiyle karşılayan kadın üre-
ticiler, kendilerine bu im-
kânı sağladığı için Köse'ye
teşekkür ettiler. Ziyaret son-

rası açıklama yapan Saf-
ranbolu Belediye Başkanı
ve Batı Karadeniz Kalkınma
Birliği Meclis Başkanvekili
Elif Köse, “Kadınlarımız bir
şeyler üretiyorlar ancak
bunları satmak için bir yer-
leri yoktu. Herkesin dükkân
açma ya da pazar yerinde
yer bulma şansı olmadığı
için üreten kadınlara her
hafta cumartesi günü Per-
şembe Pazarı'nın olduğu
bölümde yer verdik. İstiyo-
ruz ki ekonomiye ve aile
bütçelerine katkı sağlaya-
bilsinler. Hepsine bol ka-
zançlar diliyorum” dedi...
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AVRUPA’NIN EN BÜYÜK JELATİN
FABRİKASI GEREDE’DE AÇILDI

Gerede’de bulunan Karma Organize Sanayi’de her geçen
gün fabrikaların açılışı bir bir gerçekleşirken istihdam artarak

katlanmaya devam ediyor.  38 parselli Karma Organize
Sanayide boş yer kalmazken bir fabrika daha hizmete girdi.

Programa, Bolu Valisi Ahmet Ümit,
Bolu milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi
Küpçü, Trabzon Milletvekili Muham-
met Balta, Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin, Kazakistan'ın
Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly,
Halavet Gıda İcra Kurulu Başkanı Yusuf
Aydemir, Gerede Belediye Başkanı
Mustafa Allar ve diğer ilgililer katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Avrupa’nın jelatin üretim
kapasitesi en büyük fabrikası “Hala-
vet Gıda”nın Gerede OSB’deki tesisi-
nin açılışını yaptı. Bakan Varank,
Halavet Gıda’nın yeni tesisiyle, Türki-
ye’nin dünya ihracatından çok daha
fazla pay almasını sağlamış olacağını
kaydederek, fabrikayla 2021 cirosu-
nun 80 milyon doların üzerine, top-

lam istihdamının da 180’nin üzerine
çıkmasını beklediklerini belirtti.

2021 yılı ilk çeyrek büyüme ra-
kamlarını değerlendiren Bakan Va-
rank, “Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7
gibi ciddi bir büyüme oranı yakaladık.
OECD'nin yayımladığı son raporlarda
da ekonomimiz, en güçlü topar-
lanma gösterecek ekonomilerden
biri olarak öngörülüyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN İLK 
KOLOJEN ÜRETİMİ

Bakan Varank, açılış törenindeki
konuşmasında, Halavet Gıda'nın viz-
yoner bakış açısıyla tasarlayıp hayata
geçirdiği, gıda jelatini üretim kapasi-
tesi bakımından Avrupa'nın en büyük
fabrikasının resmi açılışını gerçekleş-
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tirdiklerini belirtti. Türkiye’deki ilk kolajen
üretiminin 2012'de Halavet Gıda tarafından
yapıldığını anlatan Varank, “Sığır jelatini ve
kolajen üretimiyle ithalat ve ihracat oranla-
rını ters düz eden firmamız, inşallah bu yeni
tesisiyle Türkiye’nin dünya ihracatından çok
daha fazla pay almasını da sağlamış olacak-
tır" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE GÜÇ

Varank, 2020'de elde ettiği 56 milyon
dolarlık cironun yüzde 60’ını ihraç eden fir-
manın Tuzla'daki fabrikasının 60 ülkeye ih-
racat yaptığını, 25 milyon dolar yatırımla
kurulan bu fabrikanın da firmanın gücüne,
Türkiye'nin ekonomisine güç katacağını an-
lattı. İlaç, gıda, sağlık ve kozmetik sektörle-
rine yönelik üretim yapacak fabrikanın,
başlangıç olarak 80 kişiye istihdam sağla-
yacak yıllık 7 bin ton yenilebilir jelatin üre-
tim kapasitesiyle start verdiğini anlatan
Varank, 2022’de de yıllık 5 bin ton kapasi-
teli yeni kolajen hatlarını devreye sokaca-
ğını, hedefin üretimin yüzde 90'ının ihraç
edilmesi olduğunu kaydetti.

YATIRIM, İSTİHDAM, 
ÜRETİM VE İHRACAT

Fabrikayla 2021 cirosunun 80 milyon
doların üzerine, toplam istihdamının da
180’nin üzerine çıkmasını beklediklerine
işaret edev Varank, "Böyle başarılı firmala-
rımızı, Bakanlık olarak hiçbir zaman yalnız
bırakmıyoruz. Halavet Gıda'nın Tuzla’daki

fabrikası için olduğu gibi bu fabrikamıza
yönelik de yatırım teşvik belgesini daha
önce düzenledik. Türkiye’nin gündemini
yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tut-
makta hükümet olarak kararlıyız. Bunun en
güzel örneklerinden birinin de açılışını ger-
çekleştiriyoruz. Peki yeterli mi? Bence değil.
Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla jelatin serüve-
nine başlayan Halavet Gıda'ya bakanlığı-
mız desteğiyle bir de Ar-Ge merkezinin
yakışacağına inanıyorum” diye konuştu.

HELAL SERTİFİKASI

Halavet Gıda'nın, Tuzla’daki fabrika-
sında başta TSE olmak üzere birçok uluslar-
arası kuruluştan helal sertifikasyon
belgesine sahip olduğunu belirtev Varank,
“Açılışını yaptığımız bu tesis de üretim sü-
reçlerinin tamamlanıp incelenebilir arşiv
kaydının oluşmasıyla inşallah helal sertifi-
kasını almış olacak” dedi.

POZİTİF BÜYÜME

Bakan Varank, 2008 krizi, bölgesel ça-
tışmalar, küresel ısınma ve salgın nedeniyle
dünya ticaretinin büyük sınamalardan geç-
tiğine dikkati çekerek, "Dünyadaki olumsuz

iklime rağmen 2020'yi pozitif büyümeyle
kapatmayı başardık. 2021'in ilk çeyreğin-
de yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme oranını
yakaladık. OECD'nin yayımladığı son ra-
porlarda da ekonomimiz, en güçlü topar-
lanmayı gösterecek ekonomilerden biri
olarak öngörülüyor" dedi.

55 MİLYON LİRA KAYNAK

Geçen yılın rakamlarına göre dünyada
2 milyar dolarlık jelatin ihracatı yapıldığını
ve Türkiye’nin 46 milyon dolarla bu ihra-
cattan yalnızca yüzde 2,3 pay alabildiğini
belirten Varank, “Jelatin üretimini orta-yük-
sek teknolojili yatırımlar kapsamına aldık,
4. bölge desteklerimizden faydalandırıyo-
ruz. TÜBİTAK aracılığıyla yenilebilir jelatin
ve protein üretimi başta olmak üzere gıda
sektöründe 100 projeye şimdiye kadar 55
milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK MAM
Gıda Enstitüsünde, katma değerli üretim
ve teknoloji transferi konularında Ar-Ge pro-
jeleri yürütüyoruz. İnşallah kamu, üniver-
site ve özel sektör arasında yaşanan bu güç
birliğiyle büyük ve güçlü Türkiye hedefi-
mize emin adımlarla yürümeye devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
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OYUNCAK EVi
ÇOCUKLARLA

BULUŞTU
Kdz. Ereğli’de, oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi gençlere, çocuklara anlatabilmek, 

büyüklerle çocuklar arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek, çocukların kişisel
becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yola çıkan Oyuncak Evi kapılarını açtı.
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Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından hazır-
lıkları tamamlanan ve pandemi nedeniyle
açılışı bir süre ertelenen Oyuncak Evi’nin
resmi açılışı kent protokolünün katılımıyla
yapıldı. İnönü Parkı’ndaki Oyuncak Evi’nin
açılış törenine Kaymakam İsmail Çorum-
luoğlu, Garnizon Komutanı Tuğamiral
Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık
ve eşi Neriman Posbıyık, Ereğli Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Ankara
Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge
Artar, belediye başkan yardımcıları, bele-
diye meclis üyeleri, daire müdürleri, diğer
protokol üyeleri kreş ve anasınıfı çocukları
ile aileleri katıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Başkan Danış-
manı ve Oyuncak Evi proje koordinatörü
Nergis Bozkurt, açılış konuşmasında Oyun-
cak Evi’nin oyuncakların diliyle toplumsal,
tarihsel değişimi gençlere, çocuklara anla-
tabilmek, büyüklerle çocuklar arasında
köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuk-
lara göstermek, çocukların kişisel becerile-
rini geliştirmelerine katkı sunmak
amacıyla yola çıktığını belirtti.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ OYUNCAK 
MÜZESİ ESİN KAYNAĞIMIZ OLDU

Bozkurt, Oyuncak Evi’nin kuruluş süre-
ciyle ilgili şu bilgileri verdi; “Bugün burada
hep birlikte büyük bir heyecanı ve coşkuyu
paylaşıyoruz. Çok uzun yıllarımız Ankara’da
geçti. Ankara kültür ve sanatın da  başken-
tidir ve pek çok ilk Ankara’da gerçekleş-
miştir. Oyuncak Müzesi de bunlardan bir
tanesi… Türkiye’nin ilk Oyuncak Müzesi
bundan 31 yıl önce Ankara Üniversitesi
bünyesinde açıldı. O dönem de çok ilgi-
mizi çekmişti, bu çalışmanın yaygınlaşması
gerektiğini düşünerek heyecan duymuş-
tuk. Halen Türkiye’deki pek çok oyuncak
müzesine ışık tutan, yol gösteren öncü bir
müze olarak hizmet veriyor. Bizim de esin
kaynağımız bu müze oldu.

Ereğli’de çocuklara yönelik çok güzel
hizmetlere hep tanık oluyoruz. Kente ilk
adım attığınızda sizi Çocuk Hakları Bildir-
gesi karşılıyor. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla,
kültürel çalışmalarıyla çocukların dikkate
alındığı, çocuklara önem verilen bir şehir...
Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’la bu
fikri paylaştığımızda hemen koordinatör
olarak Nart Bozkurt ve beni görevlendirdi.
Belediyenin ilgili bütün birimlerini hare-
kete geçirdi ve bu yola çıkıldı. Burada o
kadar çok arkadaşımızın emeği var ki... Be-

lediyemizin ilgili bütün çalışanları sadece
görevleri olduğu için de değil, bu sürecin
gönüllü bir parçası olarak kendilerini his-
settikleri için sevgiyle emek verdiler. 

ORTAK BİR ÇALIŞMANIN GÜZEL BİR
SONUCU OLARAK BUGÜN BURADAYIZ

Ortak bir çalışmanın güzel bir sonucu
olarak bugün buradayız. İlk oyuncak, Mec-
lis Üyemiz Yılmaz Partlak’tan geldi. Eskiden
Ereğli’de oynanan telden yapılan bir bul-
maca oyunu... Sonra seramik sanatçısı Ayşe
Hindistan, antik oyuncakların kopyaların-
dan bir seçki hazırladı. Ardından Sanat So-
kağı’nın sakinleri, bir dönem oynanmış
oyuncakların örneklerinden yapıp armağan
etmeye başladılar. Ümit Ansen, tahta oyun-
cak üretim atölyesi için yol gösterdi. Bele-
diyede çalışan arkadaşlarımız küçüklük-
lerinden kalma oyuncak kutularını açtılar.
Gazeteci arkadaşımız İsmail Çetin hurdala-
rın arasından çıkan oyuncak araba hazine-
siyle bizi buluşturdu. Ressam Yıldız Güzen,
Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden büyük
halasının oyun not defterini bize ulaştırdı.
Oyuncak üreten sanatçılardan büyükelçi-
liklerden paketler gelmeye başladı.

Bu sürecin başında Ankara Üniversitesi
Oyuncak Müzesi yetkilileriyle temaslarımız
oldu. Ön bilgiler aldık. Nurgül Güngör
Doğan, iç tasarımı bu deneyimler ışığında
oluşturdu. Ankara Üniversitesi Rektör-
lüğü’ne, Oyuncak Müzesi yetkililerine ufuk
açıcı yaklaşımlarından ve desteklerinden do-
layı çok teşekkür ediyoruz. Müze yöneticileri
Prof. Müge Artar ve Doç. Ceren Güner Öz şu
anda aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz
diyoruz. Müzenin koleksiyonundan yaklaşık
400 oyuncağı iki yıl boyunca sergilememiz
için bize teslim ettiler. Ayrıca, Ereğli’deki sa-
natçıların, bağışçıların bizlere ulaştırdığı
oyuncakları bugün sizlerle paylaşıyoruz.

Bu çalışmalar sırasında İstanbul Oyun-
cak Müzesi’nin kurucusu Sunay Akın’la
pandemi nedeniyle online görüşme yap-
tık. Tematik müzelerle ilgili bizlerle düşün-
celerini paylaştı, memnuniyetini ifade etti.
Önerilerde bulundu. Açılışımıza katılama-
dığı için üzüntülerini iletti, sevgi ve selam-
larını gönderdi. Bir de kendi koleksiyo-
nundan bir oyuncak sözü var. 

Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Soner Yavuz’a ve Doç. Sadiye Keleş’e gö-
nülden teşekkür ediyoruz. Bu süreçte
atölye çalışmalarımızı kendileriyle koordi-
neli şekilde ve işbirliği ortamında sürdür-
meyi planlıyoruz. Aynı şekilde İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü de işbirliği yapmayı
planladığımız kurumların başında yer alı-
yor. Bu konudaki olumlu yaklaşımları için
kendilerine teşekkür ediyoruz. 

Oyuncak Evi’nde matematikten dra-
maya, astronomiden, el becerilerine, öykü
yazmadan, sepet örmeye, çömlek yap-
maya kadar pek çok konuda atölyeler ger-
çekleştirilecek. Burada hem yetişkinler
hem de çocuklar için tahta oyuncak yapımı

çalışmalarımız olacak. Burası oyuncağa
ulaşmakta güçlük çeken çocukların da ad-
resi olsun istedik ve atölye bölümümüzde
Oyuncak Kütüphanesi oluştu. 
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HER YAŞ GRUBU İÇİN MERKEZ OLSUN

Oyuncak Evi, yalnızca çocuklar için değil
her yaş grubu için bir merkez olsun istiyo-
ruz. Oyuncaklar bir araya getiriyor, kuşaklar
arasında bağ kurulmasını güçlendiriyor.
Dünyanın her yerinde aynı oyun ve oyun-
cak farklı dillerde oynanıyor. Yani oyuncak-
lar bütün insanlık için de birleştirici…

Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’a bu
konulardaki duyarlılığı ve öncülüğü nede-
niyle saygılarımızı sunuyoruz. Destek veren
herkese bir kez daha gönülden teşekkür
ediyoruz. Bu kentte çocuk olmanın ne
kadar ayrıcalıklı olduğunu görerek ‘şimdi
çocuk olmak vardı’ diyorum. Hepinizi say-
gıyla selamlıyorum.”

PROF.DR. ARTAR: KDZ. EREĞLİ 
OYUNCAK EVİ, MÜZE 
STATÜSÜNE KAVUŞMALI

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Müge Artar da konuşmasında şunları
söyledi: “Ankara Üniversitesi Oyuncak Mü-
zesi 1990 yılında kuruldu. O gün itibarıyla
Türkiye oyuncakçılığının bütün örneklerini
toplamaya çalıştık. Benim asistanlık yılla-
rımda bir parçası var ve daha sonra ho-
camdan devraldım Oyuncak Müzesi ve
Çocuk Kültür Merkezini. Bu aile yadigarı
gibi genç nesile aktarılıyor gerçekten de.
A.Ü. Oyuncak Müzesi’nin koleksiyonu ge-
reği bir öncü niteliği var, akademik bir ça-
lışmanın parçası olduğu için. 4 bin
oyuncağa yakın bir koleksiyonumuz var. Bu
koleksiyonun bir parçasını Kültür Bakanlı-
ğı’nın izniyle yeni kurulan müzelere akta-

rıyoruz. Bu yeni kurulan müzelere bir öncül
oluşturuyor. Oyuncak Müzelerinin Türki-
ye’de sayıları artıkça Türk çocuğuna verilen
hizmetin de kalitesi artıyor. 1990’ların so-
nundan itibaren başlayan Türkiye’de 12
müze var. Burası 13’üncü oluyor. Oyuncak
Evi ama bir müze niteliği taşıyacağını ümit
ediyoruz. Türkiye’de müzeler çok ilerledi.
Özellikle de müzelerin bir öğrenme alanı
olarak kullanımı çok yaygınlaştı. Çünkü ço-
cuklar okulda öğrendikleri bilgileri okul
dışı ortamlarda deneyerek, zevk alarak ve
eğlenerek yerleştiriyorlar, kalıcı bilgiler ha-
line getiriyorlar bu bilgileri. O yüzden bir
çok müze bu konuda çok çaba sarf ediyor.
2020 yılında Çanakkale Truva Müzesi Av-
rupa Müze ödülünü aldı. 2021’de de Eski-

şehir Odunpazarı Modern Müze aynı ödüle
layık görüldü. Ben umut ediyorum ki ile-
ride Kdz. Ereğli Oyuncak Evi de böyle bir
statüye kavuşacaktır. Çok ciddi bir çaba var
ve hakikaten kültürel açıdan çok zengin bir
yapı var Kdz. Ereğli’de. Ankara Üniversitesi
Rektörü Necdet Ünüvar ve Rektör Yardım-
cısı Hicabi Kırlangıç’ın da çok sevgi ve se-
lamları var. Açılışta olmak istemişlerdi ama
son anda acil bir müdahale oldu. Ankara’da
fakültenin işleri çok yoğunlaştı. Sevgi ve
saygılarını yolladılar. Bu tür işler organize
bir çaba gerektiriyor. Bir dolu emeğin bir-
leşmesi olarak çıkıyor karşımıza. Öncelikle
bize bu yolu açan yöneticilerimize çok te-
şekkür ediyorum. Halil Posbıyık ve Necdet
Ünüvar’ı özellikle anmak istiyorum. Onlar 
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gönül koymasa bu yol açılmıyor. Bu yol
açıldığında devamını getiren ekip de çok
önemli. Ben Nergis ve Nart Bozkurt’a çok
teşekkürlerimi iletiyorum. Bizimle ileti-
şimden başlayarak çok çaba sarf ettiler. Son
olarak da iş arkadaşım Ceren Karadeniz’e
teşekkür ediyorum. Bu ekip çalışmasının
bütün bölge çocuklarına katkı sağlamasını
ve bu katkının da toplumun kültürlenme-
sine yardımcı olmasını diliyorum.”

POSBIYIK; “OYUNCAK EVİ, ÇEVRE 
İLLERİN ÇEKİM MERKEZİ OLACAK”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Oyun-
cak Evi projesini tamamlayarak açılışını
yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan
Posbıyık şunları söyledi; “Artık yalnızca
Ereğli’mizin değil bütün çevre illerin de
çekim merkezi olacak bir Oyuncak Evimiz
var. Amacımız, oyuncakların diliyle top-
lumsal, tarihsel değişimi gençlere, çocuk-
lara anlatabilmek, büyüklerle çocuklar
arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri
çocuklara göstermek…

Ayrıca kuracağımız atölyelerde çocukla-
rın kişisel becerilerini geliştirebilmek isti-
yoruz. Bu amaçla oyuncak üreticileriyle,
sanatçılarla buluştuk. Bu bir süreç ve ilk
adım. Bu süreçte de üniversitelerimizden,
sivil toplum kuruluşlarından ve bütün hal-
kımızdan destek istiyoruz. Hepinizin katılı-
mını bekliyoruz.

Her dönemin kendine özgü oyuncak-
ları var. Eski unutulmuş oyuncakları yeni-
den hatırlatalım, bunları toparlayıp
sergileyelim istedik. Farklı kültürlerin ve
farklı ülkelerin oyuncakları burada yer
alsın, çocuklar bunlara ulaşabilsin istedik.

Antik oyuncakların kopyaları, unutul-
maya yüz tutmuş oyuncaklar, zeka oyunları
bu Oyuncak Evi’nde yer alıyor. Oyuncak
Evi'nin atölyesinde her yaş grubu için farklı
çalışmalar yapılacak. Çocukların kişisel be-
cerilerini geliştirecek eğitsel, yaratıcı çalış-
malar yapılsın istiyoruz. Oyuncak
tamirinden, oyun havuzlarına, sanat atöl-
yelerine kadar pek çok hazırlığımız var.

Oyuncak Evi aynı zamanda çocukların
eğitimine ve dünyayı keşfetmelerine yöne-
lik çalışmalar yapacak. Bu projenin çocuk-
ların sosyal, duygusal, zihinsel, bedensel
gelişim ve iletişim becerilerine katkıda bu-
lunmasını hedefliyoruz. Oyuncak Evi’nde
bir yanda geleneksel oyuncaklar, diğer

yanda bugünün gelişmiş teknolojisini or-
taya koyan ürünler yer alıyor.

OYUNCAK EVİ’NİN 2 BÖLÜMÜ VAR

Oyuncak evinin iki bölümü var. İlk bö-
lümde Anadolu’da ve Ereğli’de oynanan
oyuncaklardan örnekler sergileniyor. İlk bö-
lümdeki oyuncakların büyük bölümünü,
Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi’nin
koleksiyonundan seçilmiş oyuncaklar oluş-
turuyor. Türkiye’nin ilk Oyuncak Müzesi
olan ve büyük bir koleksiyona sahip olan
Müze, Türkiye’deki oyuncak müzelerine
verdikleri büyük destekle de öncü rol oy-
nuyor. 400 oyuncaktan oluşan sergilerini
iki yıl için bizimle paylaştılar. Kendilerine
teşekkür ediyor ve Ankara Üniversite-
si’nden gelen konuklarımız Prof. Dr. Müge
Artar’a ve Doç Dr. Ceren Güner Öz’e hoş gel-
diniz diyorum. Yalnızca burada sergiledik-
leri oyuncaklarla değil, deneyimlerini
bizlerle paylaşarak da bize güç veriyorlar.
Bu işbirliğine destek veren Ankara Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr Hicabi Kırlangıç’a
şükranlarımı sunuyorum.

Bu süreçte eskiden oynanan oyuncakla-
rın benzerlerini yapan, evindeki oyuncakla-
rını bağışlayan bütün Ereğlili dostlarımıza
sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

HALKIMIZA ÇAĞRIM, ESKİ 
OYUNCAKLARINIZI 
BAĞIŞLAYIN, SERGİLEYELİM

Halkımıza buradan çağrım var. Dolap-
larınızda, sandıklarınızda sakladığınız eski
döneme ait oyuncaklarınızı  Oyuncak
Evi'ne bağışlarsanız, isminizle burada ser-
gilemekten mutluluk duyarız.

Bu oyuncak Evi’nde, eski oyuncaklarla
yeni teknoloji iç içe. Sanal Gerçeklik gözlü-
ğüyle yeni teknolojiyle farklı dünyalara açı-
lacağız. İkinci bölüm atölye niteliğinde…
Her hafta farklı konularda uzmanlar çağrı-
larak farklı yaş grupları için eğitici atölye ça-
lışmaları yapılacak. Bu konuda Bülent
Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakül-
tesi’yle işbirliği yapıyoruz. Başta Dekanımız
Prof. Soner Yavuz ve Doç. Sadiye Keleş
olmak üzere destek veren bütün ekibe te-
şekkür ediyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü ile de işbirliği yapma konusunda
çalışmalarımız var. Bu çalışmaların güçle-
neceğine inancım tam.

Bu salona oyuncak üretilecek, tamir edi-
lecek, farklı konularda atölyeler düzenle-
necek. En önemlisi bütün çocuklar yaratıcı
olarak bu süreçlere katılabilecekler. Burada
ayrıca bir de Oyuncak Kütüphanemiz var.
Bu şehrin çocukları çeşit çeşit oyuncaklara
burada ulaşıp oynayabilecek. Bu konuda
bağışta bulunan oyuncak üreticilerine te-
şekkür ediyorum.

Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz tahta at
armağan etti, Sayın Komutanımız Tuğamiral
Taner Gün iki bisiklet hediye etti. Büyük
mutluluk duyduk.  Kaymakam beyden de
bekliyoruz. Oyuncak Evi’nin bahçesinde de
çocukların akıl oyunları oynamalarına, akti-
viteler yapmalarına uygun ortam hazırladık.
Bütün bu özellikleriyle Oyuncak Evi’nin, böl-
genin çekim merkezi olacağına inanıyoruz.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET VE TACİZ
HABERLERİNE İSYAN EDİYORUM

Bir konuya değinmek istiyorum. Hergün
hepimizi derinden sarsan çocuklara yönelik
taciz ve şiddet haberlerini okumaktan artık
sıkılmaya başladık. Bir belediye başkanı ola-
rak buna isyan ediyorum. Ereğli’mizde ço-
cukların güven içinde sevgiyle ve kardeşçe
bir ortamda büyümeleri için elimizden ge-
leni yapmaya devam edeceğiz. Emeği
geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Sevgili çocuklar bu şehir sizin ve hayat
sizlerle güzel. Hayallerinizi her zaman bü-
yütün ve ben belediye başkanı olarak her 
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zaman yanınızdayım. Bu Oyuncak Evi de
sizin. Burada sık sık bir araya geleceğiz. Ha-
yallerle gerçekler, büyüklerle küçükler ara-
sında köprü olacağına inandığım Oyuncak
Evi hayırlı olsun diyorum.”

ÇORUMLUOĞLU: EREĞLİ 
NE YAPARSA EN İYİSİNİ YAPAR

Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da,
Oyuncak Evi’nin Müze statüsüne kavuş-
ması için her türlü desteği vereceklerini be-
lirterek şunları söyledi: “Böyle güzel açılışta
sizinle olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum. Açıkçası değerli hocamızı dinleyince
biz bu isin kıymetini biraz daha iyi anladık.
Türkiye’de 12 tane var 13’üncüsünü bu-
rada açtık yanılmıyorsam. Bu güzel bir olay
fakına vardıkları için belediye başkanımızı
ve ekibini tebrik ediyorum.

Ereğli’de olaylar başlar kısa bir sürede
büyür. Biraz önce tabelaya baktım yanına
müze  kelimesini koyacak kadar yer var; biz
burasını oyuncak evi müzesi olarak da ad-
landırırız büyütürüz, bundan kuskunuz ol-
masın. Ben 3 yıldır burada görev yapıyo-
rum; Ereğli’ye bu açıdan güveniyorum.
Ereğli ne parsa en iyisini yapar, o açıdan in-
şallah bu sözünüze de sadık kalacağız.

Nergis hanım başladı hediye topluyo-
ruz diye başkanımız da devam etti. Valimiz
de hediye yapılması sözü verdi. Hediye etti
komutanımız da aynı şekilde. Ben şimdi re-
yonlara bakacağım büyüklüğüne göre
güzel bir hediyeyi de bağışlamamız farz
oldu. Yer de son derece önemli bir yer
çünkü dışarıdan gelen misafirlerin ayakal-
tında olması gerekiyor bu açıdan bakıldı-
ğında şehirde gezerken buraya uğra-
nılması pratik anlamda gayet güzel.

DENİZ MÜZESİ’NİN 
İHALESİNİ YAPACAĞIZ

İnşallah bu ay içerisinde Karadeniz
Bölge Komutanlığımızla, belediyemizle or-
taklaşa deniz müzesinin ihalesini de yapa-
cağız, yine bu koridorda olacak. Bu müzeler
ne kadar çok olursa burada turistleri o kadar
fazla tutarsanız ve o ziyareti de gelire o kadar
rahat çevirirsiniz. Restorantımız kazanır, çay
bahçemiz kazanır.  Eğer burada 6 saat ka-
lırsa akşam otelcimiz kazanır, kahvaltıcımız
kazanır. Müzeler önemli; Ereğli’de bizim
Alemdar Gemisi Müzesi olsun, yine beledi-
yemizin karşıya yapacağı eski belediye ye-
rine yapılacak bilim kültür sanat merkezi ve
müze olsun, kente değer katacağını düşü-
nüyorum. TTK ve Erdemir dışında geçim
kaynağı olduğunu da vatandaşa inandır-
mamız gerek; bu da turizmdir. Bacasız sa-
nayi dediğimiz direkt esnafımızın cebine
giren de bir alandır. Oyuncak evinin ilçemiz
için her şey den kıymetli çocuklarımız için
hayırlı olmasını diliyorum.

Veliler olarak yanlışlarımız var. İki kızım
var onlardan ayrı vakit geçirmek için elle-
rine bir cep telefonu, laptop veriyoruz ve
onlara iyilik yaptığımızı zannediyoruz ama
onlara kötülük yapıyoruz, kendimizden
uzaklaştırıyoruz, toplumdan uzaklaştırıyo-
ruz. Asosyal kendine kalmış çocuklar yara-
tıyoruz. Bu tür oyuncakların olması önemli.
Ben 53 yaşındayım çocukluğumuzda çem-

ber çevirirdik, yakar toplar oynadık, zerre
kadar pişman değilim. Neden; arkadaşlığı,
paylaşmayı, akşam evden bir dilim ekme-
ğin üzerine yağ ve salça sürüp çıkmayı öğ-
rendik, bu en büyük paylaşımcılıktı.
Çocuklarımıza bunu öğretmek için de bu
tür eserlere ihtiyacımız var.

Ben belediyemize teşekkür ediyorum.
Ankara Üniversitemize teşekkür ediyorum.
Eğitim fakültesi dekanımıza teşekkür edi-
yorum. İlçe Kaymakamlığı olarak bizim ve
bizim ekibimizin yapması gereken ne
varsa, Kaymakamlık olarak biz belediyenin
bütün projelerinin içinde olduğumuz gibi
bu projenin de içinde oluruz. Yeter ki in-
sanlığa ve çocuklarımıza hitap eden bir ça-
lışma olsun. Buradaki Oyuncak Evi’mizin
hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmaların ardından kurdele kesile-
rek Oyuncak Evi hizmete açıldı. Hologram
cihazında Halil Posbıyık’ın “Hoşgeldiniz”
diyen görüntülerine yer verildi. Protokol
üyeleri ve çocuklar aileleriyle birlikte Oyun-
cak Evi’ni gezdiler, atölye çalışmalarını iz-
lediler. Açılışta ayrıca çocuklara elma şekeri,
horoz şeker, macun, pamuk şeker gibi eski
dönem sokak lezzetlerinin örneklerinden
çeşitli ikramlarda bulunuldu. Belediye
müzik grubu konser verdi. Palyaçolar ve
Pandomim Sanatçıları gösteriler yaptı.
Kent protokolü, Başkan Posbıyık’ın doğum
günü nedeniyle hep birlikte pasta kesti.
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11. ULUSLARARASI YENİCE DAĞ
BİSİKLET YARIŞLARI SONA ERDİ

Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen
11. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet
yarışları sona erdi. Yenice Kaymakamlığı, Ye-
nice Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federas-
yonu Başkanlığı tarafından organize edilen
ve iki gün süren 11. Uluslararası Yenice Ku-
pası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi. Ihlamur
Teras ve Yazıköy güzergâhları arasında 7 tur
üzerinden gerçekleştirilen 8 kategorili ya-
rışlara çeşitli illerden 69 bisikletli katıldı. Ya-
rışların sonunda büyük kadınlar katego-
risinde Zehra Kargın, büyük erkeklerde Esat
Ceylan, genç erkeklerde Anıl Tuna Sözer, yıl-
dız erkek A kategorisinde Ramazan Yılmaz,
yıldız erkek B kategorisinde Furkan Çamlı-
dere, master 30'da Bayram Eroğlu, master
40'da Oğuz Özçelik ve master 50'de Ali Boy-
raz birinciliği elde etti.

Ödül töreni öncesi konuşan Yenice Kay-
makamı Yasin Erdem, ilçe tanıtımı için bu
tür organizasyonlara özel önem verdikle-
rini belirterek, "Her yıl bir önceki yıla göre
organizasyon tecrübesini geliştiriyoruz.
Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktaların-
dan bisiklet turlarının güzel ilçemizde bir
araya gelerek dünya standartlarında bisik-
let yarışması düzenlemek bizleri gururlan-
dırmaktadır" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmalarda
dereceye girenlere bisikletlilere ödülleri Ye-
nice Kaymakamı Yasin Erdem, Yenice Be-
lediye Başkanı Zeki Çaylı ve federasyon
yetkilileri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yarışları
ileri yıllarda da devam ettirmek istedikle-
rini ifade ederek, "Gururla söyleyebiliriz ki

Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışlarından
sonra devamı olan ülkedeki ikinci bir yarış
olarak yapmaktayız Bundan sonraki dö-
nemlerde de pandemi bize imkan verirse
inşallah devam ettirmede kararlıyız. Bu
sene pandemiden dolayı istenen seviyede
bir sporcu katılamadı. Açıkçası onu da be-
lirtmek isterim. Önümüzdeki yıl daha
büyük katılımlarla yurtdışından da bisik-
letçilerin gelmesiyle bu yarışın en güzelini
turizm beldesi Yenice’de yapmak adına ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yüzde 87’si ormanlarla kaplı Yenice il-
çesinde düzenlenen yarışmada bisikletçi-
lerin haz aldığını aktaran Çaylı şunları
söyledi: "Buradan yarışmakta zevk alıyor-
lar. Mutlu olarak buradan ayrılıyorlar. Biz
onları mutlu etmekten dolayı ve bunu 11
yıldır devam ettirmekten dolayı çok mut-
luyuz. Onları tekrar bekliyoruz."

Rakibi olmadan birinci oldu

Samsun'dan yarışmaya katılmak için Ye-
nice ilçesine gelen Zehra Kargın, tek başına
rakipsiz yarıştığı büyük kadınlar kategori-

sinde parkuru tamamladı. Kargın, "Önce-
likle bu organizasyonda olduğum için çok
mutluyum. Üçüncü kez geliyorum ama
11.’si düzenleniyor. Bu organizasyonda
emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.
Bizi bu güzel doğa ile buluşturdukları için,
böyle güzel bir organizasyonda yer aldığı-
mız için çok mutluyum. İnşallah seneye de
olur. Sonraki yıllarda da devam edebilirim.
Bu madalyayı aldığım için mutluyum” ifa-
delerini kullandı. Kargın, düzenlenen yarış-
mada tek kadın yarışmacı olduğu için mutlu
olduğunu ve önümüzdeki yıllarda daha ka-
labalık ortamda yarışmak istediğini söyledi.
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KONSERVE FABRİKASININ 

TEMELi ATILDI
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Bolu çiftçisine, ekonomiye ve istihdama
önemli katkılar sağlayacak Bolu Belediyesi
Konserve Fabrikası’nın temel atma töreni ger-
çekleşti. Törende konuşan Bolu Belediye Baş-
kanı Tanju Özcan, “Üreticilerimizi ürettiği malı
‘nereye satarım?’ korkusu yaşamamaları için
biz bu kooperatifi kurduk ve akabinde bu
konserve fabrikasını kuruyoruz. Geçen sene
Mudurnu ilçemizde fasulyeler pazar buluna-
madığı için hasat edilemeden tarlada bıra-
kıldı. İşte bu Konserve Fabrikası ile Bolu
Çiftçisinin artık bir kilo bile ürünün ziyan ol-
mamasını planlıyoruz.” dedi.

Bolu Belediyesi temel atma törenlerine
bir yenisini daha ekleyerek, Büyüksu Deresi
kenarında yapımına başladığı “konserve fab-
rikası” için de temel atma töreni düzenledi.

Bolulu çiftçilerin ve üreticilerin ürettiği
sebze, meyve ve kültür mantarları konserve
haline getirecek fabrikanın temel atma töre-
nine; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kıb-
rısçık Belediye Başkanı Emin Tekemen, sivil
toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti tem-
silcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Özcan: “Üreten belediye
olmak hayalimizdi”

Belediye Başkanı Tanju Özcan, törende
yaptığı konuşmada, kendisine “çok heyecan
veren bir projenin” temel atma törenini ger-
çekleştirdiklerini söyledi. Ardından belediye

şirketinin hakim olduğu Köroğlu Kooperatifi
ile ilgili görüşlerini paylaşan Özcan, Bolu’da
tarımsal faaliyetleri arttırmayı amaçladıklarını
söyleyerek, “Bolu’da üretimi artırma konu-
sunda biz elimizden gelen her şeyi yapma ko-
nusunda gayretliyiz. Geleceğe dönük
yatırımlardan bana göre en doğrusu tarıma,
üretime yapılan yatırımlar. Bizim hayalimizdi
bu. Yani üreten belediye olmak, ürettiğini hal-
kıyla paylaşan bir belediye olmak. O yüzden
bir ilki gerçekleştirdik. Belediyemiz şirketinin
hakim ortak olduğu ilk kooperatifi kurduk Tür-
kiye’de. Biz bu kooperatife çok önem veriyo-
ruz. Ne bekliyoruz bu kooperatiften? Bir:

Sözleşmeli tarım uygulamaları ile Bolu’daki
tarımsal üretimi arttırmak. İki: Bu kooperatif-
ten kazanç beklemiyoruz. Buradan kazandı-
ğımızı çalışanlarla ve üretenlerle paylaşmak
istiyoruz. İşte bu yüzden bu kooperatifi kur-
duk. Böyle bir kooperatif seçim vaatlerim ara-
sında yoktu, sonradan gelişti.” diye konuştu.

“Fabrikayı 90 günde 
aktif hale getireceğiz”

Temeli atılan Konserve Fabrikası ile ilgili
de bilgiler veren Bolu Belediye Başkanı Tanju
Özcan, 90 gün içinde fabrikayı aktif hale ge-
tireceklerini açıkladı.
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“Çiftçilerimizin malı ‘nereye 
satarım?’ korkusu yaşamamaları 
için fabrikayı kurduk

Fabrikada kullanılan çeliklerin, yıkımı

süren eski katılı otoparkın üzerindeki çelikler
ile inşa edildiğinin belirten Başkan Özcan,
Bolu merkez ve ilçelerinde tarıma elverişli 
çok ciddi araziler olduğuna değinerek, “Özel-
likle Seben ve Kıbrısçık tarafında devletimi-
zin yaptığı yatırımlar sonucunda, sulanabilir
arazilerimiz de arttı. Ancak tek parça arazi 
sahiplerinin olmaması ve tarımsal faaliyetle-
rin münferit ve küçük çiftçiler tarafından icra
edilmesi maalesef pazarlama konusunda sı-
kıntılara yol açıyor. Bunun sonucunda çiftçi-
lerimiz teker teker tarımı bırakıyor. Özetle;
burası Adana gibi, Urfa gibi, Mardin gibi bir ki-
şinin binlerce dönüme sahip olduğu alanlar
değil. O yüzden bizim üreticilerimiz küçük
üreticilerimiz. Üreticilerimizi bir araya getir-
mek için, ürettiği malı ‘nereye satarım?’ kor-
kusu yaşamamaları için biz bu kooperatifi
kurduk ve akabinde bu konserve fabrikasını
kuruyoruz. Geçen sene Mudurnu ilçemizde
fasulyeler pazar bulunamadığı için hasat edi-
lemeden tarlada bırakıldı. Yine bazı ürünler
var ki raf ömürleri çok kısa. İşte bu fabrikadaki
ürünlerin raf ömürleri 2 yıl olacak. İşte Kon-
serve Fabrikası ile Bolu çiftçisinin artık bir kilo
bile ürünün ziyan olmamasını planlıyoruz.”
İfadelerini kullandı.

“3 vardiyaya dönersek 90 kişiye 
iş imkanı sağlayacağız”

Özcan, fabrika üretim planlamaları ve kaç
kişinin çalışacağı ile ilgili bilgiler de vererek,
“Kaç çeşit ürün üretilecek? 38 çeşit konserve
üretimi gerçekleştirilecek. Başta mantar sala-
murası ile başlayacağız. Yılbaşından itibaren

çiftçilerimiz ile sözleşmelerimizi yapacağız,
sizden şu kadar fasulye, şu kadar bakliyat bek-
liyoruz diyeceğiz. Amacımız buranın 3 vardiya
olarak çalışması. Tek vardiyada 30 kişi çalışa-
cak. Üç vardiyaya dönebilirsek 90 kişiye iş im-
kanı sağlamış olacağız.  Fabrikamızın üretim
kapasitesi saatte 1000 kavanoz ola-
cak. Yani üç vardiyaya

çakabilirsek 24 saatte 10-15 ton ham madde
işlenebilecek anlamına geliyor” diye konuştu.
Özcan, daha sonra protokol üyeleri ile bera-
ber, yapılan dua sonrası konserve fabrikası-

nın temeline ilk betonu gönderen
butona bastı.
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NDEN
KANTARCI’YA UYGULAMA ÖDÜLÜ

TTarihi Kentler Birliği (TKB)
Çaycuma Belediyesinin

SEKA Sosyal Tesisleri
Restorasyonu projesine

“Uygulama Ödülü” verdi.

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya bir
ödül de başkanlığını Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Gün-
gör’ün yaptığı Tarihi Kentler Birliğinden
(TKB) geldi. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Tarihi
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygula-
malarını Özendirme Yarışmasına, 33 bele-
diye, 33’ü uygulama ve 28’i proje dalında
olmak üzere 61 proje ile başvurdu. Ülke-
mizde koruma çalışmalarının sahaya yansı-
dığı en önemli platform olan Koruma
Özendirme Yarışmasında 6 kategoride de-
receye giren belediyelere ödülleri İstanbul
Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat
Merkezinde düzenlenen törenle verildi.
SEKA Sosyal Tesisler Restorasyonu ile “Uy-
gulama” alanında ödüllendirilen Başkan
Kantarcı, ödülünü Adana Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Zeydan Karalar’ın elinden aldı.

ENDÜSTRİ MİRASI YAPI YENİDEN 
İŞLEVLENDİRİLEREK KENT YAŞAMINA
TEKRAR DAHİL EDİLDİ

YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Ko-
ruma Fuarı kapsamında düzenlenen etkin-
likle verilen ödülün gerekçesinde, “Çaycuma
Belediyesi kent kültürü ve tarihine uzun yıl-

lar etki eden Cumhuriyet dönemi endüstri
mirası yapıyı yeniden işlevlendirerek kent
yaşamına tekrar dahil eden uygulama pro-
jesi nedeniyle uygulama ödülüne layık bu-
lundu” denildi.

UYGULAMA DALINDA 6 BELEDİYE
DAHA ÖDÜLLENDİRİLDİ

“Uygulama” dalında Çaycuma Beledi-
yesi ile birlikte; Alanya Belediyesi, Alanya

Kalesi Tarihi Bedesten Yapısı Restorasyon
Çalışması, Buldan Belediyesi, Beyler Evi
Restorasyonu ve Semerci Sokak Sağlıklaş-
tırma Projesi, Kocasinan Belediyesi Güneşli
Jandarma Konağı Hızır İlyas Köşkü, Malatya
Büyükşehir Belediyesi Taşhoran Kilisesi Res-
torasyon Yapım İşi, Nilüfer Belediyesi İpek
Evi ve Pamukkale Belediyesi Laodikeia
Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restoras-
yonu ile ödüle layık görüldü.
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Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 101. Yılına
özel, Kdz. Ereğli Belediyesi özel bir şarkı ha-
zırladı. 60 kişilik sanatçı ve gönüllü ekibin
6 aylık sürede hazırladığı ‘Sevgi, Barış,
Dostluk İçin Söyle’ şarkısının galası Cehen-
nemağzı Mağaraları’nda yapıldı.

Galaya, Zonguldak Valisi Mustafa Tu-
tulmaz, Garnizon Komutanı Tuğamiral
Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbı-
yık, eşi Neriman Posbıyık, İl Emniyet Mü-
dürü Metin Turanlı, kent protokolü ve
davetliler katıldı. Gala öncesi düzenlenen
kokteylde Kdz. Ereğli’deki 17 Yöresel der-

nek ve Kadın Gücü Kooperatifi’nin hazırla-
dığı ikramlar sunuldu.

SEVGİ, BARIŞ, DOSTLUK İÇİN 
SÖYLE KLİBİ BEĞENİ ALDI

101’inci yıla özel hazırlanan Sevgi,
Barış, Dostluk İçin Söyle’ şarkısının klibi ka-
tılımcıların yoğun beğenisini aldı. Bele-
diye Başkanı Halil Posbıyık, kendisinin de
bir bölümünü seslendirdiği şarkıyı sanatçı
ve gönüllülerle birlikte sahnede tekrar söy-
ledi. Başkan Posbıyık, klibin hazırlanması-
nın 6 ay sürdüğünü belirterek şunları

söyledi: “Muhteşem bir atmosferdeyiz.
Herkül’ün üç başlı köpek Kerberus’u yen-
diği yer burası… Hıristiyanlığın ilk ibadet
merkezlerinden… Aynı zamanda önemli
bir turizm noktası… Biz bu büyülü or-
tamda bugüne kadar pek çok etkinlik ve
konser gerçekleştirdik. Hepsi de hafıza-
larda unutulmaz izler bıraktı.

Bugün de yine çok güzel bir projenin
sunumu için burada birlikteyiz

Arkadaşlarımız 60 kişilik sanatçı ve gö-
nüllü ekiple uzun zamandır hummalı bir 

KURTULUŞUN 101’İNCİ
YILINDA SEVGİ, BARIŞ,

DOSTLUK İÇİN SÖYLEDİLER

Kdz. Ereğli’nin kurtuluşunun 101’inci yılına özel hazırlanan, kentin tarihi ve kültürel 
zenginliklerini ortaya koyan ‘Sevgi, Barış, Dostluk İçin Söyle’ şarkısının galası yapıldı. Kdz. Ereğli

Belediyesi’nin öncülüğünde 60 kişilik sanatçı ve gönüllü ekibin hazırladığı şarkı Zonguldak Valisi
Mustafa Tutulmaz ile protokol ve davetlilerin beğenisini kazandı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık,

kendisinin de bir bölümünü seslendirdiği şarkıyı sanatçı ve gönüllülerle birlikte söyledi.
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çalışma sürdürüyor. Ereğli’nin tarihi ve kül-
türel zenginliklerini ortaya koyan “SEVGİ,
BARIŞ VE DOSTLUK İÇİN SÖYLE” Projesi’ni
burada gururla paylaşıyoruz.

Stüdyo çalışmaları yaklaşık 6 ay sürdü.
Belediyemizin alt katında SBD TV için kur-
duğumuz stüdyo bu klibin de mekanı oldu.
Hafta sonları, gece gündüz arkadaşlarımız
mesai saati demeden sevgiyle bu çalışmayı
sürdürdüler. Bütün birimlerimiz destek
oldu. Ereğli’deki pek çok müzisyen bu ça-
lışmaya gönüllü katkı yaptı. Öğretmenler,
öğrenciler, belediye çalışanları arasında mü-
zikle ilgilenenler bu çalışmanın parçası
oldu. Projenin, kolektif bir çalışmanın ürünü
olması ayrıca memnuniyet verici. Katkı ve-
renlerin hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Stüdyo çalışmaları ardından Ereğlimiz
için önemli tarihi, kültürel ve turistik yer-
lerde klip için çekimler yapıldı. 7 dakikalık
bu güzel klip ortaya çıktı. Bunu sosyal
medya mecralarında yaygınlaştırarak Ereğ-
li’mizin tanıtımına büyük fayda sağlayaca-
ğımıza inanıyorum. Bu çalışma bir amaç
doğrultusunda bir araya gelindiğinde ne-
lerin başarılabileceğinin çok güzel bir ör-
neği oldu. Umarım bu proje, kurmayı
planladığımız belediye orkestrasının ve
bandosunun temelini oluşturur.

Emeği geçen arkadaşlarıma yürekten te-
şekkür ediyorum. Özellikle Orkun Dinçel,
Serkan Yılmaz, Volkan Yılmaz ve Hatice
Durak Avşar bu konuda öncü rol üstlendi ve
koordinasyonu sağladı. İşte, Kaletepe’den
Çeştepe’ye, Ölüce Feneri’nden, Cehennem
ağzı Magarası’na, Alemdar Gemisi’nden Bi-
zans Kilisesi’ne kadar Ereğli’yi Ereğli yapan
pek çok zenginliğimiz müziğin birleştirici ve
etkili diliyle buluştu. Hayatımızdan müzik
eksik olmasın. Sevgiyle kalın.”

VALİ TUTULMAZ: EREĞLİ’NİN 
KURTULUŞ GÜNÜNÜ KUTLUYORUM

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz yap-
tığı konuşmada Ereğli’nin kurtuluş gününü

kutladı. Tutulmaz şunları söyledi; “Güzel bir
günün, güzel bir akşamında güzel bir me-
kanda bir aradayız. Kurtuluşunun 101. Yılı
nedeniyle Ereğli’ye geldim. Belediyenin
düzenlediği çeşitli etkinliklerle 101 yıl ön-
ceki kahramanlığı, büyüklerimizin göster-
diği gayreti, çabayı, başarıyı kutluyoruz.
101 yıl önceki ortamı tekrar yaşamamak
için bizlere düşenleri yapmalıyız. Zor bir
coğrafyadayız. İyi çalışmazsak, üretmezsek
gelecekte de benzer sıkıntıları yaşayabili-
riz. Sevgili başkanımızın söylediği Sevgi,
Barış, Dostluğu içimizde sağlamalıyız, ey-
lemde gerçekleştirmeliyiz. Sevgi ve kar-
deşliğimize büyük ihtiyacımız var. Millet
olarak bizden başka bizim dostumuz 
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olmadığını bilerek kendi içimizde birlik olmalıyız.

ZONGULDAK’A GELMEMEK 
BİR EKSİKLİK HİSSEDİLECEK

Bu tür etkinlikleri turizmin bir parçası olarak al-
gılamamız gerekiyor. İlçeleri ve beldeleriyle Zon-
guldak yeni turizmin gözdesi olma yolunda
ilerliyor. Çok değerli potansiyeller var. Yeşilin her
tonuyla, doğal güzelliklerin her tonuyla, şelalele-
riyle, kanyonlarıyla İstanbul ve Ankara gibi metro-
pollere yakınlığıyla çok iyi bir potansiyel var. Başka
illerde bulunmayan bir endüstri mirasımız var.
Doğal ve kültürel özelliklerinin yanında kendine
has güzellikleriyle turizmi geliştirme imkanına sa-
hibiz. Turizm sadece kamu eliyle yürütülecek bir iş
değil. Özel sektörün de bu işin içinde olması lazım.
Turizmde artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Biz
de yarışabilmek için diğer yerlerden ayıran özel-
liklerimizi ön plana çıkartmalıyız. İlde ‘Turizm Ta-
nıtım Ofisi’ni oluşturduk. Sonuçlarını önümüzdeki
dönemde almaya başlayacağız. Her beldesi, ilçesi,
merkeziyle turizmin önemli yerlerinden biri ha-
line getireceğiz ilimizi. Bundan şüpheniz olmasın.
Yaptığımız çalışmalarla, yapılacak çalışmalarla Zon-
guldak’a gelmemek bir eksiklik hissedilecek.

PİYALE PAŞA KONAĞI 
2,5 MİLYONA İHALE EDİLECEK

Bundan en fazla faydayı sağlayacak olan Kdz.
Ereğli ilçemizdir. Piyale Paşa Konağı’nı gezdik.
Sayın Başkanımız talep etti, biz de hemen gere-
ğini yaptık. 2,5 milyonluk bir ihaleye hemen 13
Temmuz’da çıkıyoruz, onun da bilgisini buradan
veriyorum. Başta belediye başkanımız Halil Pos-
bıyık’ı tebrik ediyorum. Güzel etkinlikler, açılışlar
ve ziyaretler yaptık. Kaymakam beyi de tebrik edi-
yorum. Birlikte el ele vererek bu hizmetler yürü-
yor. Garnizon Komutanımıza da Piyale Paşa Kona-
ğı’nı turizmin hizmetine verdiği için teşekkür edi-
yorum. Ereğli’ye elimizden geldiği kadar destek
veriyoruz. Daha yeni tren yolunun yürüyüş yoluna
çevrilmesi için Kaymakamlığımıza gerekli desteği
yaptık. Kdz. Ereğli’nin yanındayız. Ereğli’nin kur-
tuluşunun 101. Yılını tekrar kutluyorum.”
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22 - 24 Eylül günleri arasında İs-
tanbul'da Kırsal Miras ve Kent İlişkisi
teması ile düzenlenen, YAPEX Resto-
rasyon ve Kültür Mirasını Koruma
Fuarı'ndaki Safranbolu Belediyesi
standı yoğun ilgi gördü. Fuar kapsa-
mında Tarihi Kentler Birliği tarafından
20’ncisi düzenlenen, Tarihi ve Kültü-
rel Mirası Koruma Proje ve Uygula-
malarını Özendirme Yarışması'nda
da Safranbolu Belediyesi, Proje Ödü-
lü'ne lâyık görüldü. 

İmar ve Şehircilik Müdürü Başak
Dökmeci ile İstanbul'daki ödül töre-
nine katılan Safranbolu Belediye Baş-
kanı ve Batı Karadeniz Kalkınma
Birliği Meclis Başkanvekili Elif Köse,
“İlçemiz Bağlar mevkii'nde, kentsel
sit ve etkileme geçiş alanında bulu-
nan arkların özgün yapısının korun-
ması ve sürekliliğinin sağlanması
amacıyla hazırlanan Su Yolları Proje-
miz, Karabük Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulunca onaylandı. Bu
bağlamda su arkları ve yol kaplama-
ları projesi kapsamında tüm arkların
temizlik, bakım ve onarımı yapılacak,
kapalı olan arklar açılacak.” dedi. 

Başkan Köse, Safranbolu’nun ta-
rihini ve kültürünü korumak amaçlı 
çalışmaların süreceğini belirterek,
projeyi ödüle lâyık gören Tarihi Kent-
ler Birliği’ne teşekkür etti. Bu yıl 33
belediye, 33 uygulama ve 28 proje
dalında 61 proje ile başvurulan yarış-
mada, Büyük Ödül ve Jüri Özel Ödü-
lü'nün yanı sıra 7 Proje, 7 Uygulama,
7 Süreklilik ve 10 Başarı Ödülü verildi.

SU YOLLARI PROJESİNE 
TARİHİ KENTLERDEN ÖDÜL
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Şehir merkezindeki üç büyük parkın bütünleştirilerek yeniden düzenlendiği "Millet Bahçesi" açılış için 
gün saymaya başladı. Millet Bahçesinde yapılan son rötuşları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı 

Dr. Faruk Özlü yakın zamanda park etrafındaki tellerin kaldırılarak halka açılacağının müjdesini verdi. 

MiLLET BAHÇESi 
MiLLETE TESLiM EDiLECEK

Düzce belediyesi ve TOKİ işbirliği ile ya-
pılan ve birinci etabı sona eren Düzce Mil-
let Bahçesi açılış için geri sayım başladı.
Anıtpark, Avni Akyol Parkı ve İnönü parkı-

nın bütünleştiği Millet bahçesi birinci etap
için son rötuşlar yapılıyor. Düzce Belediye
Başkanı Dr. Faruk Özlü, başkan yardımcı-
ları ve birim müdürleri ile birlikte Millet

Bahçesinin son durumunu yakından ince-
ledi. Millet Bahçesinin dış donatıları, bitki
örtüleri ve sosyal alanlarına kadar her nok-
tasını karış karış gezen ve hem müteahhit
firma yetkililerinden hem de birim mü-
dürlerinden son bilgileri alan Başkan Faruk
Özlü, bahçenin açılması için son çalışma-
ların yapılmasını istedi. 

BİRİMLER SON RÖTUŞLARI YAPACAK

Millet Bahçesinin açılışı için hazırlıkla-
rın yapıldığını belirten Düzce Belediye Baş-
kanı Dr. Faruk Özlü, “Bir süredir üzerinde
çalıştığımız Millet Bahçesinde sona geldik.
Millet bahçesini Ekim ayı içerisinde hiz-
mete alacağız. Son detaylı çalışmalarımızı
yaptık. Arkadaşlarımız son rötuşları yapa-
caklar ve Millet Bahçesini hizmete alacağız. 
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Düzce’mize hayırlı olsun” ifadelerinde
bulundu. Düzce Belediyesi ekipleri, bah-
çenin etrafındaki tellerin kaldırarak, yeni çi-
çeklerin dikimini gerçekleştirecek. Son
rötuşların yapılmasının ardından Millet
Bahçesi halkın kullanımına açılacak.

ŞEHRİN GÖZBEBEĞİNDE 
SON DOKUNUŞLAR

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
tarafından başlatılan ‘Kent Estetiği Projesi’
kapsamında İstanbul Caddesinde çalış-
malar sürüyor. Millet Bahçesi ile Cedidiye
meydanını bütünleştirecek olan proje kap-
samında servis yolunun yapım çalışmala-
rına geçildi. Başkan Özlü çalışmaları
yerinde inceleyerek "İki Büyük Meydanı
nezih bir cadde ile birbirine bağlıyoruz" ifa-
delerini kullandı. 

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü
tarafından "Şehrin Kalbinde Büyük Dönü-
şüm" sloganı ile başlattığı "Kent Estetiği
Projesi"nde caddenin servis yolu bölü-
mündeki çalışmalar başladı. 

Alt yapı eksikliklerinin giderilmesiyle
bir süre önce projenin uygulama çalışma-
larına başlayan ekipler; kazıma, beton
dökme, kaldırım taşı örme işlemlerinin ar-
dından yeni ağaçları toprak ile buluştur-
muştu. Son olarak Düzce Valiliği binası ile
projenin bir başka atabı olan cephe giy-
dirme uygulamalarına da geçilmişti. 

BAŞKAN ÖZLÜ YERİNDE İNCELEDİ

Caddenin son durumunu yerinde ince-
leyen Başkan Özlü, orta bölümde servis
yolu için çalışmalara başlandığını söyledi.
Özlü, projenin tamamlanmasının ardından
Millet Bahçesi ve Cedidiye Meydanının
meydanının nezih bir cadde ile birbirine
bağlanıp bütünleşeceğini kaydetti. 

"GURUR DUYULACAK 
GÜZERGÂH OLACAK"

Düzce'nin çehresini değiştirmek için
yola çıktıklarını dile getiren Başkan Özlü;  “
Yaşadığımız bu güzel şehri daha iyi ve mo-
dern hale getirmek için gece gündüz de-

meden çalışıyoruz. Millet Bahçesi ile Cedi-
diye Meydanını buluşturacak olan İstanbul
Caddesinin her açıdan göze hoş gelen ve
estetik bir hale büründürülmesi için gayret
gösteriyoruz. 'Düzce bizim evimiz' diyerek
çıktığımız bu yolda emin adımlar ile ilerli-
yoruz. Caddede servis yolunun döşenme-
sinin ardından proje üzerinde olan cadde
mobilyaları ve dekoratif sokak lambaları
yerlerine konulmaya başlayacak. Millet
Bahçesinden Cedidiye meydanına kadar
şehir merkezimiz gurur duyulası örnek bir
güzergâh olacak. Düzce’nin en önemli nok-
talarından olan bölge şehrin gözbebeği ha-
line gelecek” ifadelerinde bulundu.
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SAFRANBOLU’DA 

22’inci Altın Safran Belgesel Film
Festivali 16-18 Eylül tarihleri

arasında gerçekleşti. Profesyonel
kategoride Ulaş Tosun'un 

belgeseli en iyi film seçildi
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FESTiVAL ZAMANI

Kültürel değerlerin kültürel alt yapı ile ko-
runması ve gelecek nesillere aktarılmasında
sürekliliğinin sağlanması amacıyla "Kültürel
Miras ve Korumacılık" ana teması ile ger-
çekleşen festivalin bu yılki yan teması; Ahilik
Teşkilatı'nın önderi Ahi Evran’ın doğumunun
850. yılı olması münasebetiyle, "Ahilik Kül-
türü" olarak belirlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
Başkanlığında organize edilen Uluslararası
Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin 22’in-
cisi, sabah saatlerinde yapılan belgesel gös-
terimlerinin ardından gerçekleşen şehir
turundan sonra, Festival Organizasyon Ko-
mitesi’nin Misak-ı Milli Demokrasi Meyda-
nı’ndaki Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunma

Töreni ile sanatseverlere kapılarını açtı.

Festival kapsamında ‘’En İyi Restore Edi-
len Ev’’ ödülüne lâyık görülen Muhsin Bey
Konağı'na; Safranbolu Kaymakamı Mehmet
Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, Amasra
Belediye Başkanı Recai Çakır, Azdavay Bele-
diye Başkanı Osman Nuri Civelek, Araç Bele-
diye Başkanı Satılmış Sarıkaya ve konak
sahibi tarafından plaket çakıldı.

Daha sonra Leyla Dizdar Kültür Merke-
zi'nde, Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder tara-
fından Hüseyin Karataş anısına düzenlenen
“Ardımdan” konulu fotoğraf sergisinin açılışı
yapılarak, dereceye giren fotoğrafların sergi-
lendiği alana geçildi. Safranbolu Erkek Halk
Oyunları Ekibi, Folkart Gençlik Spor Kulübü

ve Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
gösterileri ise Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin
bahçesinde yapıldı. Safran Ekspres tarafından
verilen Rock konserinin de tamamlanma-
sıyla, buradan hareketle Misak-ı Milli De-
mokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej yürüyüşüne Safranbolu Belediye
Başkanı Elif Köse’nin yanı sıra, Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve De-
nizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Ka-
rabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Belediye
Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda fes-
tivalin açılış konuşmasını yapan Safranbolu
Belediye Başkanı Elif Köse, bu tür kültürel 
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mirasa ve turizm ekonomisine sahip olan yer-
ler için festivallerin önemli olduğunu belirte-
rek, bu festivallerin çok yoğun çaba gerek-
tiren organizasyonlar olduğunun altını çizdi.

Festivalin ana temasının her yıl "Kültürel
Miras ve Korumacılık" olduğunu ifade eden
Başkan Köse, "Biz bunun yanı sıra bir yan
tema belirliyoruz. Bu yıl seçtiğimiz yan tema
da 2021'in Ahi Evran yılı ilan edilmesi nede-
niyle, 'Ahilik Kültürü' olarak belirlendi. Ahilik
o kadar önemli ki; kardeşliğin, doğruluğun,
dürüstlüğün, aklın ve bilimin yani güzel olan
her şeyin birleştiği sosyo-ekonomik düzenin
adı" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ko-
nuşmasını şöyle noktaladı: “Bu güzel orga-
nizasyonda emeği geçen başta mesai
arkadaşlarım olmak üzere herkese teşekkür
ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun.” 

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz
ise, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film
Festivali'nin 22 yıldır sürdürülebilir olması-
nın çok önemli olduğunu kaydetti ve emeği
geçenlere teşekkür etti.

Safranbolu Eski Belediye Başkanı Kızıltan
Ulukavak'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı bel-
gesel film gösteriminin ardından söz alan Kı-
zıltan Ulukavak da; Safranbolu'nun önemine
dikkat çekerek, yapılan çalışmalardan mem-
nuniyetini dile getirdi. Festival meşalesinin
yakılmasını; Yönetmen Alper Şahin tarafın-
dan çekilen Safranbolu’da Bir Başkan adlı bel-
gesel filmin gösterimi izledi.

Karabük Valisi Fuat Gürel’in alana girme-
siyle devam eden festival, Nilüfer Belediyesi
Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerinin
ardından TRT’nin sevilen sanatçıları İsmail
Özkan ve Mine Geçili’nin muhteşem konseri
ile ilk gününü tamamladı.

Belgesel severlere 22. kez kapılarını açan
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festi-
vali, 2. gününde de dolu dolu geçti.

Tarihi Çarşı’daki Cıngıllıoğlu Sanat Galeri-
si'nde Zafer Çamlıca’nın “Safran Konulu Ya-
pıtlar” ve Tarihi Belediye binasındaki Gökhan
Gönenç’in “Bir Yabancının Gözünden Safran-
bolu” adlı sergilerinin açılışları ile başlayan 2.
gün programları, Cinci Han'da gerçekleşen
“Belgesel Sinemada Yeni Yönelimler” başlığı
altındaki söyleşi ile devam etti.

Moderatörlüğünü Dr. Musa Ak’ın yaptığı
söyleşide; Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, Dr. Me-
liha Elif Demoğlu ve Öğr. Görevlisi Hasan
Basri Özdemir belgesel sinemada yeni yöne-
limler ile ilgili birikimlerini, belgesel sever-
lerle paylaştılar. Hemen ardından “Bir Film
Yapmak” adlı söyleşiye geçildi. Sinema yazarı
Burcu Bozdemir’in moderatörlüğündeki söy-
leşiye ise; Yönetmen Ebru Ceylan, Yönetmen
Eylem Kaftan, Yapımcı Didem Türkmen ve Gö-
rüntü Yönetmeni Deniz Eyüboğlu katıldı.

Buradaki programın ardından Safranbolu
Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Baş-
kanı Elif Köse ve beraberindeki heyet, De-
mirciler Çarşısı'nda demir ustalarını ziyaret
ederek demir sanatı ile ilgili bilgiler aldı. Kay-

makam Türköz ve Başkan Köse burada demir
döverken, Başkan Köse, “Zanaatkârlarımıza
bu zor mesleği sürdürdükleri, gelecek kuşak-
lara aktardıkları için teşekkür ediyorum.” ifa-
delerine yer verdi.

Tarihi Çarşı'daki program, Kazdağlıoğlu
Meydanı'nda dj ve rap performansları ile
sona erdi. Uluslararası Altın Safran Belgesel
Film Festivali 2. gün etkinlikleri, Safran-
bolu’nun sevilen simalarından Yılmaz Ka-
vuşturucu'ya ait konağa “En İyi Korunan Ev”
plaketi çakım töreni ile devam etti.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıl-
lık olduğu belirtilen 3 katlı yapıya, Karabük
Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı

Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı
Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Korunan Ev"
plaketini çakarken; Yılmaz Kavuşturucu,
ödüle lâyık bulunmaları nedeniyle büyük
mutluluk yaşadığını belirtti. Kavuşturucu, bu
evde doğup büyüdüğünü, ölene kadar da bu
evde yaşamak istediğini söyledi.

Belediye Başkanı Elif Köse de, “Çocuklu-
ğumda da hayranlıkla izlediğim bu güzel
evin, daha önce böyle bir ödül almamasına
şaşırdığımı belirtmek isterim. Gerçekten çok
güzel korunmuş, muhteşem bir bahçeye
sahip bu güzel evin daha nice yıllar ayakta
kalmasını diliyor, değerli Kavuşturucu aile-
sine teşekkür ediyorum.” dedi. 

Karabük Valisi Fuat Gürel ise, ödül alan evi
koruyan ve geleceğe taşıyan Kavuşturucu ai-
lesini tebrik etti. Festivalin devam ettiğini
ifade eden Gürel, "Dün akşam bir kısmına ka-
tılabildim. Yarın da başka bir yerde olacağım 
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için özellikle buna gelmek istedim. Bu tür fes-
tivalleri yapmak, uygulamak ve sürekli hale
getirmek gerçekten çok zor. O bağlamda bu
şehrin yöneticilerini tebrik ediyorum." diye
konuştu. Törene, Belediye Eski başkanların-
dan Kızıltan Ulukavak, Mustafa Eren, İl Milli
Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü İbrahim Şahin, İş İnsanı Şefik
Dizdar da katıldı. Özel çocuklardan oluşan,
Aylin Özel Eğitim Müzik Gurubu'nun perfor-
mansı ile devam eden akşam programları,
Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Toplulu-
ğu'nun programı ile devam etti.

Gece; Misak-ı Milli Meydanı'nda gerçek-
leşen, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Ekin
Uzunlar konseri ile son buldu. Meydanı hınca
hınç dolduran Safranbolululara muhteşem
bir gece yaşatan Uzunlar, Safranbolu’nun çok
güzel ve özel bir kent olduğunu, Başkan Köse
ile çok daha güzelleştiğini söyledi.

Konser süresince gönüllerince eğlenen
Safranbolulular tüm şarkılara eşlik ederken,
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse sanat-
çıya, Safranbolu maket evi ve çiçek takdim
etti. Alanında ilk ve tek olarak, bu sene 22. si
düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belge-
sel Film Festivali ödül töreni ve Şevval Sam
konseri ile sona erdi. 

16, 17 ve 18 Eylül günleri boyunca birbi-
rinden güzel programlar ile tüm kitlelere
hitap eden festivalin son günü, fotoğraf sa-
natçısı Cemil Belder tarafından organize edi-
len doğa yürüyüşü ile başladı.

Tarihi Cinci Han'da Prof. Dr. Ali Yakıcı ile
Doç. Dr. Berrin Sarıtunç tarafından, Ahilik ve
Safranbolu Kültürü konularında verilen kon-
feransı; Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi
Serdar Sabuncu'nun yaptığı, Sinema Eleştir-
meni Burçak Evren ve Dr. Hakan Aytekin ile
Öğretim Görevlisi Özcan Gürbüz'ün katıldığı
"Belgesel Sinemanın Kültürel Miras ve Koru-
macılığa Katkısı" başlıklı söyleşi takip etti.

Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi Üye-
leri tarafından hazırlanan ve uygulayıcısının,
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Çelikbaş'ın olduğu "Yaratıcı Sanat Terapisi"
adlı serginin açılışının ardından; Kazdağlı
Meydanı'nda halk oyunları ve genç müzis-
yenlerin performans gösterilerine geçildi.
Son gün etkinlikleri, Leyla Dizdar Kültür Mer-
kezi'nde yapılan ödül töreni ile devam etti. 

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin
ev sahipliğindeki programa; Safranbolu Kay-
makamı Mehmet Türköz, Mezitli Belediye

Başkanı Neşet Tarhan, Amasra Belediye Baş-
kanı Recai Çakır, Karabük İl Kültür ve Turizm
Müdürü İbrahim Şahin, İş İnsanı Şefik Dizdar
ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Profesyonel kategoride Ulaş Tosun'un bel-
geseli en iyi film seçildi. Profesyonel film ka-
tegorisinde jüri özel ödülü, Aleksei Golov-
kov'un "When The Snow Melts Down" isimli
filmine verildi. Amatör film kategorisinde en
iyi belgesel film ödülünü Yasin Serindere'nin
"Kanalı Beklerken" eseri aldı. Aynı kategoride
jüri özel ödülüne, Begüm Aksoy'un "Smir-
na'nın Çukuru" filmi, Süha Arın özel ödülüne
ise Celeste Galliot-Dollet'in "Beautiful Rema-
ins" filmi lâyık görüldü. 

Serbest kategoride en iyi belgesel ödü-
lüne Neşe Uğur Nohutçu'nun "Töz" eseri, jüri
özel ödülüne ise Ahmet Keçili'nin "Seval"
filmi değer bulundu. Belgesel film yapım
destek ödülünü Göksel Tuzun'un "Hüseyin
ve Fatma Şimdi Oturum Açtı" eseri aldı. Si-
nema onur ödülüne Burçak Evren, belgesel
sinema emek ödülüne ise yönetmen Hakan

Aytekin ve Akademisyen-Yönetmen Özcan
Gürbüz lâyık görüldü.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
yaptığı konuşmada, "Uzun bir çalışma tem-
posunun ardından festivalin sonuna geldik.
Etkinlikler süresince emek ve destek veren
herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir din-
lenme süresinin ardından önümizdeki yılın
çalışmalarına başlayacağız. Herkesin eme-
ğine sağlık. Tekrar teşekkür ediyorum."dedi. 

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film
Festivali, sevilen sanatçı Şevval Sam konseri
ile son buldu. Erken saatlerde Misak-ı Milli De-
mokrasi Meydanı'nı dolduran Safranbolulu-
lara muhteşem bir performans ile güzel bir
gece yaşatan Sanatçı Sam, iki saat süren kon-
ser esnasında meydanı hınca hınç dolduran-
larla brikte sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yerel ve ulusal basının da yakından tekip
ettiği konserde, Başkan Köse Şevval Sam'a
Safranbolu maket evi ve çiçek hediye eder-
ken, kendilerini kırmayan sanatçıya ve Saf-
ranbolu halkına teşekkür etti.
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BİR GEREDE KLASİĞİ; 

PANAYIRPANAYIRPANAYIR
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Başlangıç tarihi bilinmeyen geçmişi asırlar öncesine dayanan Gerede Belediyesi'nin 
organize ettiği Türkiye'nin en eski panayırlarından "Gerede Hayvan ve Emtia 
Panayırı" pandemi nedeni ile verilen bir yıl aranın ardından 7-10 Eylül 
ve 1-3 Ekim tarihleri arasında yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.
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Açılış törenine; Tarım ve
Orman Bakan Yardımcısı Fatih
Metin, Yargıtay Üyesi Mehmet
Yılmaz, Bolu Milletvekilleri
Fehmi Küpçü ve Arzu Aydın, Ge-
rede Kaymakamı Cengiz Ayhan,
Dörtdivan Kaymakamı Mustafa
Batuhan Alpboğa, İl Genel ve Be-
lediye Meclis Üyeleri, STK Temsil-
cileri, İl ve İlçe Kurum Müdürleri,
Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 

Belediye Başkanı Mustafa
Allar açılış konuşmasında "Geç-
mişi asırlar öncesine dayanan,
başlangıç tarihi bilinmeyen pa-
nayırlarımıza ülkemizin her ta-
rafından alıcı ve satıcılar
gelmektedir. Bir evin ihtiyacı
olan her şeyi bu panayırda bu-
labilmeleri mümkündür. Türki-
ye'nin her köşesinden, ilinden,
ilçesinden gelen esnaflarımıza,
alıcılara bol, bereketli, hayırlı ka-
zançlar diliyorum, Gerede’mize
hoş geldiniz" dedi. Bolu Millet-
vekilleri Arzu Aydın ve Fehmi
Küpçü ise yaptıkları konuşmada,
tarihi panayırların bu coğrafya-
nın bu kadim medeniyetin en
önemli unsurlarından oldu-
ğunu, alıcılara ve satıcılara şim-

diden helalinden hayırlı alışve-
rişler dilediklerini ifade ettiler. 

İlçe Kaymakamı Cengiz
Ayhan ise yaptığı konuşmasında
“Geleneksel panayırımız Gere-
de'mizin tanıtımı açısından da
büyük bir öneme sahiptir. Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen
esnaflarımız, ziyaretçilerimiz git-
tikleri yerlerde mutlaka Gere-
de'mizden, panayırımızdan,
ilçemizin doğal güzelliklerin-
den, yöresel lezzetlerinden bah-
sederek birer gönüllü turizm
elçisi olacaklardır” dedi. 

Tarım ve Orman Bakan Yar-
dımcısı Fatih Metin ise yaptığı
konuşmasında “Panayırların
canlılığının ülkemiz açısında
güzel bir olgu olduğunun gös-
tergesi. Türkiye’nin her yerinden
alıcı ve satıcının buluşmasının da
çok değerli olduğunu düşünü-
yorum. Panayırların ülke gene-
linde sayısının çoğalması
gerekir. Gerede panayırlarının
gelenekselliğini sürdürmesi çok
anlamlı. Panayırların ilçemize,
Bolumuza ve ülkemize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi.
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Konuşmaların ardından Ge-
rede Müftüsü Yüksel Başkan ta-
rafından yapılan açılış duası
yapıldı ve sembolik olarak kur-
dele kesildi. Yapılan ziyaretlerde
esnaf ve vatandaşlarla bulu-
şuldu. Panayırın açılışına katılan
protokol tarafından, Belediye
Başkanı Mustafa Allar’ın proje-
leri arasında yer alan ve yakın
zamanda hizmete giren Esen-
tepe Sosyal Tesisinin de sembo-
lik olarak açılışı yapıldı.

Panayırın 2. ve 3.Günü; TESK
Genel Başkanı Bendevi Palan-
döken, Bolu Esnaf ve Sanatkâr-
lar Odaları Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Tahir Gayret, Ge-
rede Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Abdullah Güler ve bera-
berlerinde ki heyet, Bolu Fede-
rasyonu Başkanı Doç. Dr. Murat
Doğanay ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, GERKAV Başkanı Ziya
Kahraman ve Yönetim Kurulu
Üyeleri, Gerede Belediye Baş-
kanı Allar ile birlikte esnaf ve va-
tandaşları ziyaret ettiler.

PANAYIRDAN NOTLAR:

Basın Yayın Halkla İlişkiler
ekipleri tarafından panayırın
giriş ve çıkış noktalarına ayaklı
dezenfektan ve maske konula-
rak pandemi tedbirleri uygu-
landı. İlan masasından sık sık
maske-mesafe ve hijyen duyu-
rusu yapıldı.

Panayır alanında yaklaşık
1000 esnaf yerini aldı. Panayır-
ların gözdesi her zaman ki gibi
"Kızarmış Kaz, Şak Şak Helvası
ve Köfter" oldu.

Gerede Belediye Başkanı
Allar yaptığı değerlendirmede;
“ Pandemi nedeni ile bir yıl ara
verdiğimiz panayırımızdan
hem vatandaşlarımızın hem de
esnaflarımızın memnun kal-
ması, bizleri de memnun etti.
Ayrıca olumsuz bir durumun
gerçekleşmemesinde emeği
olan emniyet ve jandarma teş-
kilatımıza, sağlık çalışanlarımıza
ve belediye personelime teşek-
kür ediyorum” dedi.

BAKAB 2021 / 45

BAKAB 8 SIRALAMA.qxt_Layout 1  4.10.2021  ÖS 9:41  Page 45



BOLU KIRMIZI 
BEYAZA BOYANDI

BOLU KIRMIZI 
BEYAZA BOYANDI

BOLU KIRMIZI 
BEYAZA BOYANDI
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Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı

coşkuyla kutlandı. Bolu Belediyesi’nin
düzenlediği konserde sahne alan
Şevval Sam, Belediye önünü doldu-
ran on binlerce kişiye ‘milli bayram’
coşkusunu doyasıya yaşattı. Konseri
halkın arasında takip eden Bolu Be-
lediye Başkanı Tanju Özcan, gençlerle
halay çekip, oyunlar oynadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nede-
niyle Bolu Belediyesi tarafından bir
açık hava konseri düzenlendi. Bele-
diye önünde gerçekleşen konserde
ünlü sanatçı Şevval Sam sahne aldı.
Sam söylediği şarkılarla ve marşlarla
ellerindeki Türk bayraklarıyla alanı dol-
duran on binlerce Boluluya Zafer Bay-
ramı coşkusunu doyasıya yaşattı.

Özcan çifti gençlerle 
halay çekip, oyun oynadı

Bolu Belediye Başkanı Tanju
Özcan, konseri eşi Meral Özcan ile bir-
likte halkın arasında izledi. Şevval
Sam’ın söylediği şarkılara eşlik eden
Özcan çifti, sahnenin önündeki genç-
lerle halay çekti, oyunlar oynadı.

“Milli bayramları coşkuyla 
kutlamaya devam edeceğiz”

Sahneye çıkan Başkan Tanju Öz-
can ve eşi Meral Özcan, ünlü sanatçı
Şevval Sam’a çiçek ve hediye takdim
etti. Hediye takdimi sonrası Bolulula-
rın bayramını kutlayan Başkan, “Milli
bayramları coşkuyla kutlamaya devam
edeceklerini” söyledi.  Konser sonu bir
kez daha sahneye çıkan Özcan çifti,
Şevval Sam ile İzmir Marşı’nı söyleye-
rek gecenin finalini yaptılar.
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İLK YELKEN 
FORA DEDİ

Çaycuma Belediyesinin Amasra
Yelken Kulübünden aldığı 

optimistlerin kurulumu yapılarak
gölette ilk seyir yapıldı. Belediye

Başkanımız Bülent Kantarcı, bu
sporu yapmak isteyen 8-12 yaş

grubu çocukların Halk
Masası’nın 153 numaralı 

telefonuna başvurmasını istedi
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Çaycuma Belediyesinin gençleri
sporun farklı alanlarına yönlendirmek,
ilçeyi her dalda spor yapılabilir hale
getirmek için yürüttüğü çalışmalara
bir yenisi daha eklendi. Amasra Yelken
Kulübünden temin edilen optimistle-
rin kurulumu tamamlanarak, ilçede,
yelken sporunun yapılması da müm-
kün hale geldi. Amasra Yelken Kulübü
Komodoru Hüseyin Çoban liderli-
ğinde Yelken Takım Kaptanı Yavuz Ateş
ile Yelkenciler Ege Marangoz, Ece
Orhan ve Kayra Çoban’dan oluşan
Amasra Yelken Kulübü takımı, kurulu-
mun tamamlanmasının ardından
Yaşam Park’taki doğal gölette bir de
deneme seferi yaptı. Beyaz yelkenli
optimistin gölette yaptığı gezinti or-
taya son derece güzel görüntülerin
çıkmasına da neden oldu.

“İLÇEDE YAPILABİLECEK 
SPORLARIN ARASINA 
YELKENİ DE EKLEMİŞ OLMANIN
MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Çaycuma Belediye Başkanı
Bülent Kantarcı, “Bir spor kenti olma
yolunda dev adımlar atan Çay-
cuma’nın spor altyapısını geliştirmek
için çok önemli yatırımlar yapıyoruz.
İçinde yarı olimpik yüzme havuzu da
bulunan spor merkezimizi faaliyete
açmak yoğun çaba içindeyken, ilçede
yapılabilecek sporların arasına yelkeni
de eklemiş olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Bugün Yaşam Park’taki doğal

gölette, optimistle ilk seyir yapıldı.
Bize 3 adet optimist vererek yelken
sporunun Çaycuma’da da yapılmasını
sağlayan Amasra Yelken Kulübünün
Komadoru Hüseyin Çoban başta
olmak üzere değerli yönetici ve üye-
lerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“8-12 YAŞ GURUBU 
ÇOCUKLARI YELKEN SPORU 
YAPMAYA BEKLİYORUZ”

Optimistleri 8-12 yaş grubu çocuk-
ların kullanabildiğini söyleyen Kan-
tarcı, “Optimist yelken sporuna ilk
adım atılacak tekneye deniyor. 8-12
yaş grubunu su, rüzgâr ve yelkenle ta-
nıştıran optimist, onlara spor sevgisini
aşılayıp yelken sporunu öğrenmele-
rini sağlıyor. Bu nedenle Amasra ve
Zonguldak Yelken Kulüplerinin işbirli-
ğiyle yapacağımız eğitimlere 8-12 yaş
grubu çocuklarımızı katılacak. Bu yaş
grubu içindeki çocuklarımızdan yel-
ken sporunu yapmak isteyenler Halk
Masası’nın 153 numaralı telefonuna
başvurabilirler. Kayıtlar tamamlanınca,
çalışmalar Yaşam Park’taki doğal gö-
lette yapılacak. İnsanın el ve vücut be-
cerilerinin artmasını sağladığı gibi
hızlı ve doğru karar verme yetisini de
geliştiren optimist aynı zamanda bin-
mesi son derece de zevkli bir su taşıtı.
Ben Çaycumalı ailelerin bu fırsatı de-
ğerlendirerek çocuklarını açacağımız
kurslara göndereceğine inanıyor,
emeği geçen herkese tekrar teşekkür
ediyorum ” diye konuştu...
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HEM ÖĞRENECEKLER
HEM EĞLENECEKLER

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin üçüncü dönem projelerinden biri olan Bilim 
ve İnovasyon Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet

Vergili; “Amacımız gençlerimizin ufkunu açmak, onları bilimle buluşturmak” dedi.

Temel atma törenine; Vali Fuat
Gürel, Karabük Milletvekilleri Cum-
hur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik
Polat, Eskipazar Belediye Başkanı Hü-
seyin Dönmez, İl Genel Meclisi Baş-
kanı Ahmet Sözen, Ak Parti İl Başkanı
İsmail Altınöz, MHP İl Başkanı Dr.
Âdem Kar, daire müdürleri, sivil top-
lum kuruluşlarının başkan ve yöneti-
cileri, belediye meclis üyeleri, muh-
tarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Belediye başkanı Rafet
Vergili törende yaptığı konuşmada,
kendisinden öce Karabük’e hizmet
eden başkan ve milletvekillerine te-
şekkür etti ve şunları söyledi; “Kara-
bük bildiğiniz gibi çok genç bir şehir.
Yenilenmemiş, yapılanmamış, düzel-

tilmemiş, 1938’de çok acele kurul-
muş ve çok acele yapılanların düzel-
tilmesi zor olan bir şehir. 1938’den
2009’a kadar hizmet eden belediye
başkanlarımıza ve milletvekillerimize
teşekkür ediyorum. O günkü imkân-
larla yaptıklarıyla Karabük’te bir
yaşam sağlamışlar.” 12 yıllık görev
süresi içerisinde yaptıkları hizmetleri
anlatarak konuşmasını sürdüren Baş-
kan Vergili, bu süre içerisinde Kara-

bük’e yaklaşık 500 milyonluk yatırım
yaptıklarını ifade etti ve şunları kay-
detti; “ 2009 yılında göreve geldiği-
miz zaman sırtımıza ağır bir yük
bindi. Karabük’ü düzeltmek ve yeni-
lemek, Karabük’te farklı yaşam alan-
ları çıkartmak bize nasip oldu. Bizde
gece demedik, gündüz demedik, Ka-
rabüklülerin de duasını arkamıza ala-
rak bir gün dahi maddi problem
yaşamadan bu günlere kadar geldik.
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Ben size 2009 yılından bugüne
kadar yaptıklarımızdan bir nebze
bahsedeyim; “Türkiye’nin Yayalaştı-
rılmış En Büyük Kent Meydanını Ka-
rabük’e kazandırdık. Battı-Çıktı,
Kütüphane, Mezbahana ve Hayvan
Pazarı, Minibüs Terminali, Nikâh ve
Konferans Salonu, Sebze - Meyve Hali,
Şirinevler Ticaret Merkezi, Şirinevler
Mahallesi Katlı Otopark ve Pazar Yeri,
Hurdacılar Sitesi, 100. Yıl Mahallesi
Ticaret Merkezi, Belediye Hizmet Bi-
nası, Şehir Parkı, 125 Park ve 5 Halı
Saha, 5000 Evler Kriz Merkezi ve İt-
faiye Noktası, Turkcell Çağrı Merkezi,
Odun-Kömür Satış Sitesi, Yeni Nesil
Pazar Yerleri, 25 Sosyal Yaşam Mer-
kezi, 100. Yıl Kitap Kafe, Yaşlı Bakım
ve Dinlenme Merkezi ve Çağrı Mer-
kezi bizim dönemimizde Karabük’e
kazandırıldı. Yine valiliğimiz ve diğer
belediyelerle birlikte, Katı Atık Dü-
zenli Depolama ve Bertaraf Tesisi Pro-
jesini hayata geçirdik ve şehrimizdeki
vahşi depolamaya son verdik.

Kemal Güneş Caddesini trafiğe ka-
patarak yayalaştırılmış bir hale getir-
dik. Camilere sıcak su sistemi kurduk.
Bu projemize katkılarından dolayı

Durmuş Yalçın Beye teşekkür ediyo-
rum. Ayrıca partisine ya da kimliğine
bakılmaksızın her ay 300-400 aile-
mize sosyal yardımlarımız devam
ediyor. Bunların dışında esnaf gün-
leri düzenledik, pazar yerlerine üc-
retsiz servis koyduk.

Son olarak da üniversitemizle bir-
likte Piroliz Tesisimizi faaliyete geçir-
dik. Bu vesile ile projemize destek
veren Sayın Rektörümüze de teşek-

kürlerimi sunuyorum.

Asansörler ve yürüyen merdiven-
ler yaptık. Birileri eleştiriyor ama
bizim yaptıklarımızı sayamazlar. Ka-
yabaşı, Dereevler, Karabük Mahallesi
ve Namık Kemal Mahallelerimize
kule asansör, Öğlebeli Mahallemize
de yatay asansör yapıldı. Ayrıca Yeni-
şehir’e, Minibüs Terminaline ve Oto-
büs Terminaline yürüyen merdi-
venler yaptık. Köprülerimizi ise; 
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Kanyon Köprü, Güven Kavşağı-Zon-
guldak Caddesi Arası Üst Geçidi, 5000
Evler-100. Yıl Altgeçidi, Kayabaşı–
Bağ Essan Arası Yaya Köprüsü, Öğle-
beli – Ergenekon (Terminal) Yaya Köp-
rüsü, Şirinevler –Esentepe Yaya
Köprüsü, Kartaltepe –Yenişehir Yaya
Köprüsü ve Otobüs Terminali Yaya
Köprüsü olarak sıralayabiliriz.

Halim Deresi Bulvarını, Endüstri
Meslek Lisesi –Onurkent Bulvarını
açtık, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarını
ve Taşkent Caddesini yeniden düzen-
ledik. Şehir genelinin %98’ine doğal-
gaz dağıtımını gerçekleştirdik ve
bunu da 4 yılda yaptık. Şuana kadar 1
milyon 160 bin ton asfalt kullan-
dık.315.655 m içme suyu hattı dö-
şendi, 10.000 m ana arter borular
yenilendi,165 km bordür ve tretuvar
çalışması yapıldı.

500 milyonun üzerindeki bu pro-
jelerin hepsi kendi imkânlarımızla
yapıldı. Şuanda ise; Kesintisiz Ula-
şım, Bilim ve İnovasyon Merkezi, Be-
lediye Sağlık Tarama ve Tedavi
Merkezi, Yağmur Suyu Drenaj, Kan-
yon Park ve Düğün Salonu, Yeni Sos-
yal Yaşam Merkezleri ve Hayvan
Hastanesi projelerimiz devam ediyor.
Biz bunları hep beraber yaptık. Kara-
büklülerle birlikte yaptık. Şehrimiz-
deki kurum ve kuruluşlarla en iyi
şekilde işbirlikleri geliştirerek yaptık.

Temeli atılan Bilim ve İnovasyon
Merkezi hakkında bilgiler vererek
konuşmasını tamamlayan Karabük
Belediye başkanı Rafet Vergili şun-
ları söyledi;” Şuanda temelini ataca-
ğımız Bilim ve İnovasyon merkezinin
ihale bedeli 17 milyon 853 bin lira.
Merkezimiz; 100 metrekare idari,
170 metrekare restoran, 60 metre-
kare konferans ve seminer salonu,

135 metrekare tematik bilim kafe,
45 metrekare bilim evi kafe, 50 met-
rekare hediyelik eşya reyonu, 114
metrekare fizik konsepti, 79 metre-
kare kimya konsepti, 79 metrekare
biyoloji konsepti, 39 metrekare ma-
tematik konsepti, 29 metrekare coğ-
rafya ve tarih konsepti, 154
metrekare göklerdeyim konsepti,
154 metrekare olay yeri inceleme
konsepti, 114 metrekare yapay zeka
laboratuarı, 39 metrekare planetar-
yum ve 29 metrekare gelecek tarım
uygulamaları konseptinden oluşu-
yor. Bu merkezi oluşturmamızda biz-
lere tüm desteğini sunan Sayın
Rektörümüze ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Artık gençlerimizin ufkunu aça-
cak projelere başlıyoruz ve en kısa
sürede bu projelerimizi tamamlaya-
rak gençlerimizin hizmetine sunaca-
ğız. Ayrıca 330 dönüm arazi üzerinde
inşa ettiğimiz Spor Vadisi projemizi
de yılsonuna kadar yetiştireceğiz.”

Törende konuşan Karabük Valisi
Fuat Gürel; “Geleceğimizi emanet
edeceğimiz gençlerimize çok güzel
bir tesisi kazandırmak, temelini
atmak ve başlangıcını yapmak için
buradayız. Ben Belediye Başkanı-
mıza ve ekibine huzurlarınızda teşek-
kür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlü-
ğümüz bir taraftan ilimizdeki eksik-
liklerin giderilmesi için gerekli 
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çalışmaları yapıyor. Karabük eği-
tim konusunda ülkemiz genelinde
belli bir noktaya gelmiş bir ilimiz.
İlk ve ortaöğretimde ilk 10’a giren,
bazı dönemlerde ilk 5’e yükselen
başarılar elde eden eğitim düzeyi
yüksek bir il. Bu başarıların arka-
sında ise, çocuklarının eğitimine
önem veren aileler yer alıyor. Diğer
taraftan üniversitemiz 13-14 yılda
çok iyi bir düzeye gelmiş durumda.
50 bine yakın öğrenci ile eğitimini
sürdüren üniversitemizde, dünya-
nın birçok ülkesinden öğrencileri-
mizi misafir etmekte ve onları
mezun olduktan sonra bir kültür el-
çisi olarak ülkelerine göndermek-
teyiz. Bu vesile ile Burhanettin
hocamıza rahmet dilerken, rektö-
rümüze de teşekkür ediyorum. 

Bu tesisin, gençlerimizin yetişti-
rilmesi ve geleceğe taşınması
adına, onların gelecek teknoloji-
lerle yetiştirilmesi, bilim adına
güzel bir altyapıda hazırlanması,
teknolojiye uyarlı bir gençlik yetiş-
tirilmesi adına çok önemli olacağını
değerlendiriyorum. Öğrencilerimiz
okullarımızda eğitimlerini sürdü-
rürken, fizik, kimya, biyoloji gibi
temel bilimlerin öğretileceği ve
aynı zamanda uzay bilimlerinin de
yakında takip edilebileceği bir alt-
yapıyı burada bulmuş olacaklar”
cümleleriyle duygularını paylaştı.
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

AKÇAKOCA SARI  FINDIĞI
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

BARTIN  TATLI BÖREĞİ
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

DEVREK BASTONLARI
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

GÖYNÜK KABAKLI YUFKA TATLISI
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

KASTAMONU PASTIRMASI
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BAŞIMIZ SAĞOLSUN
Birliğimiz üyesi Bartın Belediyemizin kıymetli Başkan Yardımcısı 

Sayın AHMET KÖMEÇ’i 
geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Değerli mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, aynı kazada yaralanan 
Bartın Belediye Başkanımız 

Sayın CEMAL AKIN 
başta olmak üzere tüm yaralılara acil şifalar dileriz.

Bartın Belediyemiz başta olmak üzere tüm camiamızın başı sağolsun.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Meclisi Adına
Birlik Başkanı

Dr. Faruk ÖZLÜ
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