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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Filyos Limanı açılışı ve doğalgaz işleme te-
sisinin temel atma törenini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak ziya-
retinin ardından helikopterle Filyos’a hare-
ket etti. Burada limana iniş gerçekleştiren
Erdoğan, müjde açıklaması öncesinde ça-
lışmalar hakkında brifing aldı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bugün Zonguldak’ta her
biri birbirinden güzel bir dizi program ve-
silesi ile bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Cuma Namazını hemen akabinde Uzun
Mehmet Camii’nin açılışını yaptık. Cami-
miz Zonguldak’a farklı bir zenginlik kazan-
dıracaktır. Bir kez daha bu güzel eseri inşa
ederek Zonguldak halkının istifadesine
sunan hayırseverlerimize teşekkür ediyo-
rum. Buradan Zonguldak Belediyemize ay-
rıca bu süreci yakından takip ettiği için
teşekkür ediyorum. Akabinde belediyemizi
de ziyaret etmek suretiyle şehrimize yapı-
lan hizmetleri ve projeleri dinleme imkânı
bulduk. Ziyaret sırasında Deniz Kurdu-
2021 tatbikatına bağlanarak kahraman as-
kerlerimize başarılar diledik. TSK’nın en
kapsamlı tatbikatından olan Deniz Kurdu
sayesinde denizlerimizdeki harekât kabili-
yetini görme ve geliştirme imkânı sağlıyo-
ruz. Daha nice şanlı şerefli zaferlere imza
atacaklarına inanıyoruz. Türkiye’nin ilk bi-
yomaskesiyle tam ve yarım yüz maskeleri-
nin üretileceği MFA Koca Yusuf Maske
Fabrikası’nın açılışını gerçekleştirdik.” diye
konuştu.

“Tarihi ana şahitlik ediyoruz, 
mazisi 150 yıl”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
150 yıllık mazisi bulunan tarihi ana şahitlik
edildiğine vurgu yaparak konuşmasına
şöyle devam etti; “Şimdi de tarihi bir ana
şahitlik etmek üzere Filyos’tayız. Heyecan-
lıyım. Zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık
değil, mazisi 150 yıl. Ta Sultan Abdülha-
mid’e dayanıyor. O günden bu güne ih-
mallerle geldi dayandı. Buraya gelmeden
önce limanı ve gaz işleme tesislerimizin
inşa edileceği alanı gezdik. Sunumları din-
ledik. Büyük tonajlı gemilerin yükleme ve
boşaltma yapabileceği uluslararası bir tica-
ret ve sanayi alanı kurma projesi olan Fil-
yos Limanı nihayet hayata geçti. Burası aynı

anda 13 gemiyi tanker hariç alabilecek du-
rumda. 13 gemi aynı anda buraya yanaşa-
bilecek durumda. Draftı itibariyle de gayet
yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız,
Türkiye’nin en büyük limanı konumunda.
Zonguldak’ın Batı Karadeniz’de böyle güzel
bir limana sahip olması demek artık bura-
dan dünyaya açılma şansını yakalamamız
demek. Bu liman aynı zamanda 2023 he-
deflerimiz arasında yer alan ülkemizi dün-
yanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkartmak
projemizin de önemli alt yapılarından biri-
dir. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat.
Ülkemizin en büyük üç limanından biri
olan Filyos yıllık 25 milyon ton kapasite-
siyle ülkemize büyük katkı sağlayacak. Çey-
rek büyüme rakamlarımız, ardından Mayıs
ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla
açıklandı. İlk çeyreğindeki yüzde 7’lik bü-
yümenin devam edeceğinin ispatı 16.5
milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattı.
Bay Kemal bu rakamları iyi takip et. Böylece
yılın ilk 5 ayındaki ihracatımız bir önceki
yılın aynı dönemine göre 85 milyar doları
üzerine çıktı. İhracatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 80’ler düzeyinde gerçekleş-
mesiyle yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve
kalıcı olduğunu gösteriyor. Enflasyondaki
düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici
haberdir. Hamdolsun Allah’a bunu da ya-
kaladık. Limanın alt yapı inşaatı kamu kay-
nakları ile tamamlanırken üst yapı, yap-
işlet- devret modeliyle hayata geçecektir.
Bugün limanın inşası tamamlanan men-

direk, geri saha ve rıhtım bölümlerini hiz-
mete açıyoruz. Filyos Karadeniz’in çıkış ka-
pısı olacak Filyos Limanı hem Marmara
hem de boğazların yükünü hafifletecek.
Orta Asya dış ticaretinin demiryolu ağı üze-
rinden güneye ve Ortadoğu’ya ulaşmasına
sağlayacak. Filyos Limanının ülkemize, sek-
törlerimize, milletimize hayırlı olmasını di-
liyorum” şeklinde konuştu.

“30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık
ekonomiye erişim imkânı sağlıyor”

2 milyar 225 milyon liralık yatırımla ha-
yata geçen projenin demiryolu ve karayolu
bağlantılarının da sürdüğünü açıklayan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz-
lerine şöyle devam etti; “Bugün açılışını
yaptığımız Filyos Limanı aslında Filyos Va-
disi Projesi'nin bir parçasıdır. Endüstri Böl-
gesi, limanı ve diğer ulaşım imkanlarıyla
Filyos Vadisi ulusal ve uluslararası yatırım-
cılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Ya-
tırımcılara birçok imkân vaat ediyoruz. Milli
teknoloji hamlesi ışığında yüksek teknolo-
jili katma değerli ürünlere, sanayi ve tek-
noloji yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fil-
yos Vadisi’nin göbeğinde yer alan yaklaşık
600 hektarlık alana sahip Türkiye’nin ilk
mega endüstri bölgesini işte bu vizyonla
ilan ettik. Bölge 350 kilometre çapındaki
bir alanda 30 milyon nüfus ve 80 mil-
yar dolarlık ekonomiye erişim imkânı sağ-
lıyor. Havalimanı, demiryolu ve karayolu
bağlantılara sahip stratejik konumuyla 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yapan Fatih 
Sondaj Gemisi'nin 135 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfettiğinin müjdesini açıkladı. Erdoğan,

"Böylelikle Karadeniz'de toplam doğalgaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı" dedi.
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muazzam bir lojistik konumu barındırıyor.
Filyos Endüstri Bölgesi büyük yatırımcıları
bölgeye çekerek dış ticaret açığının azaltıl-
ması noktasında üretim üssü olarak çalışa-
cak. Yenilikçi ve çevre dostu yaklaşımıyla
özel sektörün liderliğinde profesyonel şe-
kilde faaliyetlerine başladı. Endüstri bölgesi
orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı ya-
tırımlara ev sahipliği yapacak. Yer tahsisle-
rinden sonra temel atma faaliyetleri
başlayacak. Filyos Vadisi entegre yapısıyla
önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türki-
ye’nin ihracatına ve yatırımları çok önemli
bir katkı sağlayacak.”

“Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz
540 milyar metreküpe ulaştı”

Cumhurbaşkanı,  törende yaptığı konuş-
mada Karadeniz’de çalışmalara başlayan
Fatih Sondaj Gemisi’nin 2020 yılında 405
milyar metreküplük doğal gaz rezervi keş-
fettiğini hatırlatarak, “Bu sonuç, dünyada
2020 yılında denizlerde yapılan en büyük
keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Ülkemizin
hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun
arayışlarının nihayet yüz güldüren bir neti-
ceye ulaşması olarak gördüğümüz bu keş-
fin yeni müjdelerin öncüsü olması di-
leğimizi her fırsatta ifade etmiştik” dedi.

Milletle yeni bir müjdeyi daha paylaşa-
cağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan
şunları kaydetti: “Fatih Sondaj Gemimiz, yine
Sakarya Gaz Sahasındaki Amasra-1 Kuyu-
sunda 135 milyar metreküplük yeni bir
doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece, Karade-
niz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar met-
reküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve
milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni

arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğüne
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İn-
şallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler
de bekliyoruz. Biraz sonra canlı bağlantı ku-
racağımız Kanuni Sondaj Gemimiz, Fatih’in
açtığı kuyuları üretime hazır hâle getirmek
üzere faaliyete başlayacak. Milletimize söz
verdiğimiz şekilde Karadeniz gazını
2023’te kullanıma sunmak için arkadaşla-
rımız gece-gündüz çalışıyor. Filyos’taki te-
sisi de hızla tamamlayarak, hem denizde,
hem karada bu işi bir an önce bitirmekte
kararlıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye’yi, en büyük cari açık kalemi
olan enerji ithalatından kurtararak, kal-
kınma hamlesini hızlandırmanın en büyük
hedefleri olduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şu cümlelerle ta-
mamladı; “Denizdeki doğal gazı karaya üç
etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama
deniz tabanında kurulacak doğal gaz üre-
tim sistemleridir. İkinci aşama karada doğal
gazı işleyecek ve kullanıma hazır hâle geti-
recek olan tesistir. Üçüncü aşama ise de-
nizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki
bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır. Doğal
gaz kullanıma hazır hâle geldiğinde zaten
ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır.”
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GEREDEBELEDiYESi150YAŞINDA

1871 yılında Yunus Efendi ile başlayan
başkanlık sürecinde 2021 yılına kadar, 11’i
vekâlet olmak üzere toplam 33 Belediye Baş-
kanı görev yaptı. Gerede Belediyesi Belediye
Başkanlığını 2014 yılından itibaren de Bele-
diye Başkanı Mustafa Allar sürdürüyor.

Gerede’nin kuruluşu ilk çağda Bitinyalı-
lar'a dayanır. Frigyalılar, Lidyalılar, İranlılar,
Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar ida-
resinde varlığını devam ettirmiştir. Bizans za-
manında piskoposluk merkezi, Müslüman
Türklerde uç beyliği, Selçuklular, Anadolu
Selçukluları, İlhanlılar’a bağlı müstakil bey-
lik olarak devam etmiş ve Anadolu Selçuklu
Devletinin 21 eyaletinden birisi olmuştur. Yıl-
dırım Beyazıt tarafından Osmanlı toprakla-
rına 1395'te katılarak 1692 yılında Bolu
Sancağına bağlı subaşılık, 1812 yılında Bolu-
Safranbolu Mutasarrıflığında kaza merkezi

olmuştur. 1864'ten 1870 yılına kadar na-
hiye, 1870'te Bolu Sancağında 5 kazadan
biri olmuştur. 1871'de Gerede Belediyesi ku-
rulmuştur. 1923'te vilayet olan Bolu'nun
Düzce, Mudurnu, Göynük ile birlikte 4 kaza-
sından biri haline gelmiştir. Halen Bolu'nun
en büyük ilçesidir.

Gerede, tabii güzelliklerle bezenmiş ül-
kemizin Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan
Bolu iline bağlı, Ankara'ya 137 km, Bolu'ya
52 km, İstanbul'a 300 km, otobana 1 km 

uzaklıkta,  D-1OO karayolu üze-
rinde, ulaşımı çok kolay, oksijen deposu ha-
vasıyla ülkemizin güzide yerlerindendir.
Yemyeşil dağları, ormanları, yaylaları, me-
sire yerleri, tarihi Keçi Kalesi, Asar Kalesi, Çan
Saati, Kiliseli Hanı görülmeye değer yerler-
dendir. Ayrıca yaz mevsiminde futbol ta-
kımları sezon öncesi kamp yeri olarak
Gerede'yi tercih ederken kışın Arkut Dağı
kayak pistimiz hizmetinizdedir. Gerede size
sunduğu bu imkânlarla büyük şehirlerin
karmaşası, kirli havası ve bunaltıcı ortamın-
dan rahat bir nefes almaya ve dinlenmeye
davet etmektedir.

140. Yılını 2011 yılında çeşitli etkinliklerle
dönemin Belediye Başkanı Ömer Baygın ile
yad eden Gerede Belediyesi 150. Yılında da
Belediye Başkanı Mustafa Allar ile yad ede-
cek. Alınan bilgiye göre 150. Yıl anısına çeşitli
etkinlikler yapılması planlanırken; planlanan
programlar Dünya ve Ülke genelinde yaşa-
nan pandemi sürecinin gidişatına göre ke-
sinleştirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. 

1871 yılında Türkiye’nin en
eski Belediyelerinden olma
özelliğini taşıyan Gerede
Belediyesi 2021 yılında 
150 yaşına girdi...
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ÖZLÜİSTEDİSELÇUKVERDİ
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Düzce Belediye Başkanı ve Batı Kara-
deniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk
Özlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u
makamında ağırladı. Düzce’de yapımı
devam eden okullarla ilgili bilgi veren
Özlü, Bakan Selçuk’tan Düzce Öğretmen-
evinin kalıcı bir yere taşınarak kapasitesi-
nin artırılması konusunda destek sözü
aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, iş
adamlarının desteği ile yapılan okullarla
ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Onla-
rın yaptığı bir okul bizim yaptığımız üç
okula bedel” ifadelerini kullandı.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Düz-
ce’ye gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile
belediye binasında bir araya geldi. Ziya-
rete Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Mil-
letvekili Fahri Çakır, Milli Eğitim Müdürü
Murat Yiğit, iş insanları Kasım Aktaş, Ercan
Coşkun ve Kenan Varol da katıldı. Düzce’de
şehir içinde kalan mevcut ve yapımı
devam okullarla ilgili sunumu Bakan Sel-
çuk ile paylaşan Belediye Başkanı Dr.
Faruk Özlü, “Şehir merkezinde kalan ve
ikili eğitim yapan son 3 okulumuzun ya-
pımı belediyemiz gayretleri ile devam et-
mektedir. Eksik kalması durumunda
sizlerden bu okulların tamamlanması nok-
tasında maddi destek talep ediyoruz. Mus-
tafa Kemal ve İsmetpaşa Ortaokulları ile
Azmimilli İlköğretim Okulları şehir mer-
kezinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.
Kasım Aktaş Ortaokulu da iş insanımız
Kasım Aktaş’ın destekleri ile hızlı bir şe-
kilde devam ediyor. Yeni eğitim-öğretim
yılına yetiştireceğiz” ifadelerinde bulundu.

“İş adamlarının verdiği 
destek için teşekkürler”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Düzce
Öğretmenevinin eski ve kapasitesinin ye-
tersiz olduğunu belirten Özlü, yeni yapı-
lacak Düzce Öğretmenevinin sözünü aldı.
Düzce’nin eğitim anlamındaki fiziki şart-
larının olgunlaştırılması ile beraber atöl-
yelere de ağırlık verilmesi gerektiğini
vurgulayan Bakan Selçuk, “Öğretmenevi
için yatırım programımıza bakarak kalıcı
bir öğretmenevini Düzce’ye kazandıralım.
Ayrıca iş insanlarımızın eğitime destek
vermesi gerçekten önemli ve onların yap-
tığı bir okul bizim yaptığımız üç okula
bedel. Sizlere yardımlarınızdan dolayı te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret
Bakanı Mehmet Muş‘un katılımıyla Mayıs
ayı geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da dü-
zenlediği toplantıyla açıkladı.

  İş günü sayısı düşmesine rağmen 
en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracatı

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre,
Mayıs ayında ihracat bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 65,5 artışla, 16 milyar
480 milyon dolara ulaştı. Nisan ayı ile be-
raber son beş ayı üst üste rekorla kapatan
ihracat ailesi, geçtiğimiz ay bayram ve hafta
sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesi
ve tam kapanma tedbirlerine rağmen tüm
zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı ihra-
catını gerçekleştirdi. Türk ihracatçı, bu yılın
ocak-mayıs döneminde ise geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 38,3 artışla 85
milyar 220 milyon dolarla Cumhuriyet ta-
rihinin en yüksek ilk 5 aylık ihracatına imza
attı. Son 12 ayda, bir önceki aynı döneme

göre, yüzde 16,6 artışla 193 milyar 267
milyon dolarlık ihracata imza atan ihracat
ailesi, 200 milyar dolarlık hedefe emin
adımlarla ilerlendiğini gösterdi.

“İhracatçımızın hızla aşılanması
önem arz ediyor”

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değinme-
den önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıkladığı normalleşme
döneminin Türkiye ve ülke ihracatına ha-
yırlı ve uğurlu olması temennisinde bulu-
nan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran
ayında inşallah hızlı bir aşılama kampan-
yasıyla beraber, normalleşme hız kazana-
cak. Bu noktada, ihracat ailesi dünyanın
birçok noktasıyla doğrudan teması olması
nedeniyle risk altında. Ayrıca, önemli pa-
zarlarımızın aşı pasaportu uygulamasına
başlamış olması, pazara erişimi noktasında
çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir.
İhracat ailemiz, hükümetimizden, bu min-

valde, aşılama programında öncelikli grup-
lar arasına dâhil edilmeyi talep etmektedir.
Özellikle yeşil pasaport hamili ihracatçıla-
rımızın seyahatlerinde problem yaşama-
ması adına hızla aşılanması önem arz
etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mız olmak üzere, tüm hükümetimize, pan-
demi dönemi boyunca ihracat ailesine
vermiş oldukları desteklerden ötürü şük-
ranlarımı sunuyorum” dedi.

“Büyümeye ihracattaki 
artışlar öncülük etti”

Pazartesi günü açıklanan büyüme ra-
kamlarının Türkiye ekonomisinin gücünü
ortaya koyduğunu dile getiren Gülle, “Yılın
ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi, beklen-
tilerin de üzerinde bir performansla yüzde
7 büyüdü. Bu büyümeye, ihracattaki ve 
sanayi üretimindeki artışlar öncülük etti.
Net ihracatın ilk çeyrekte büyümeye kat-
kısı yüzde 1,1 seviyesinde oldu. Ayrıca, 

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı İsmail Gülle, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 
Karabük, Muğla ve Burdur açıklanan rakamlara göre tarihlerinin en yüksek aylık ihracatlarını gerçekleştirdi.

KARABÜKTARİHİNİN
İHRACATREKORUKIRILDI
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OECD’nin en güncel Ekonomik Görünüm
raporuna göre, Türkiye; ekonomik olarak
pandemi öncesine en hızlı dönecek ikinci
ülke konumunda. Böylesi olumlu veriler, ih-
racatçılarımızı, pandemi sonrası dönem için
daha da heyecanlandırıyor. İhracatçılarımız
her zaman daha yükseği hedefleyerek, ça-
lışmaya, üretmeye ve ihraç etmeye devam
ediyorlar. İhracatta rekorla kapattığımız
nisan ayından sonra, mayıs ayında da, ol-
dukça başarılı bir performans ortaya koy-
duk. İhracat ailesi olarak, 17 günlük tam
kapanma dönemine ve takvimin olumsuz
iş günü etkisine rağmen, mayıs ayında en
yüksek ikinci mayıs ayı ihracatını gerçekleş-
tirdik. Yılın ilk dört ayını da ihracatta rekorla
kapattık. Geçtiğimiz ay, 2021’i ihracatın yılı
yapacağımızı söylemiştik. Hamd olsun bu
ay da, ihracat ailesi hedeflerinin peşinde, ka-
rarlı mücadelesini sürdürdü. Aynı zamanda,
mayıs ayı ihracat rakamımızla beraber,
Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ocak-
Mayıs dönemi ihracatını da gerçekleştirmiş
olduk. Her zaman daha ileriye gitmek, daha
iyisini hedeflemek, bu aile için köklü bir ge-
lenek” diye konuştu.

6 kıtaya 76 sanal ticaret heyeti

Gülle, ticaret diplomasisinin saha nefer-
leri olarak, çalışmalarına hızla devam ettik-
lerine ve TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak, 6
kıtada, 61 ülkeye, 76 sanal ticaret heyeti ve
11 sanal fuar düzenlediklerine dikkat çekti.
Gülle, ihracatçıların pazarlara kolaylıkla ula-
şabilmeleri ve Türk bayrağını dünyanın dört
bir köşesinde dalgalandırabilmeleri için, ti-
caret diplomasisi faaliyetlerini aralıksız bir
şekilde sürdüreceklerini söyledi.

İlk 5 ayda ihracat 85 milyar doları geçti

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlen-
diren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Mayısta ih-
racatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre,
yüzde 65,5’lik artışla, 16 milyar 480 milyon
dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise ihracatımız,
yüzde 38,3’lük artışla 85 milyar 220 milyon
dolara ulaştı. Son 12 ayda 193 milyar 267
milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık
ihracat hedefimiz olan 184 milyar doların

üzerinde bir seviyeye eriştik. İnşallah çok
daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara
hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

25 sektör ihracatı artırdı; 
Çelik sektörü liderliğe yükseldi

Mayıs ayında sektörlerin performansı ile
ilgili Gülle, şunları söyledi: “Bir önceki yılın
aynı ayına göre, 25 sektörümüzün ihraca-
tını artırdığını görüyoruz. Çelik sektörümüz
ise, 1 milyar 745 milyon dolarlık ihracatla
tarihinin en yüksek aylık ihracat perfor-
mansına imza attı. Bu ay; 2 milyar 131 mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri sektörümüz lider-
liğe yükselirken, 1 milyar 882 milyon do-
lara ulaşan Otomotiv sektörümüz ikinci, 1
milyar 745 milyon dolara ulaşan Çelik sek-
törümüz ise üçüncü oldu. Mayıs ayında en
güçlü artış performansına imza atan sek-
törler; yüzde 134 artışla 136 milyon dolara
ulaşan Gemi ve Yat sektörü; yüzde 114 ar-
tışla 1 milyar 745 milyon dolara ulaşan
Çelik; yüzde 113 artışla 490 milyon dolara
ulaşan Mücevher sektörleri oldu”.

Çelik sektörünün ihracatta liderliğe yük-
selmesine ve Karabük’ün ihracat rekoru kır-
masına öncülük eden şirketlerin başında
ise; KARDEMİR, MESCİER, ÇAĞ-ÇELİK, IŞIK
ÇELİK ve ülkenin en önemli asansör rayı ih-
racatçılarından biri olan Çelikoğlu Demir
Çelik yer alıyor.

175 ülkeye ihracatımız arttı

Mayıs ayında Türk ihracatçısının, ülke
bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalan-
dırmayı başardığına vurgu yapan Gülle,
“175 ülkeye ihracatımızı artırma başarısı
gösterdik. Mayıs ayında, ihracatçılarımızın
en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 1
milyar 405 milyon dolarla Almanya, 1 mil-
yar 149 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 105
milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. İhraca-
tımızı tutar bazında en çok artırdığımız ül-
keler ise; 545 milyon dolarlık artışla Birleşik
Krallık, 486 milyon dolarlık artışla Almanya
ve 450 milyon dolarlık artışla İspanya oldu.
Mayıs ayında, ülke gruplarına göre ihracata
baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatımızın % 71
artışla, 6,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşa-
rak yüzde 41,2 pay aldığını görüyoruz. AB
haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de top-
ladığımızda, Avrupa kıtasının, mayıs ayı ih-
racatımızdaki payı ise, yüzde 55,8 oldu.
Mayıs ayında, diğer ülke gruplarında, Yakın
ve Orta Doğu ülkelerine 2,4 milyar dolar;
Afrika kıtasının tamamına 1,6 milyar dolar;
Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar;
Kuzey Amerika’ya ise 1,3 milyar dolarlık; ih-
racat gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

3 il rekor kırdı

Muğla, Karabük ve Burdur’un tarihleri-
nin en yüksek aylık ihracatını Mayıs ayında
gerçekleştirdiğini aktaran Gülle, şöyle
devam etti; “ 68 ilimiz ihracatını artırdı. Bu
başarılı performans için tüm illerimizi teb-
rik ediyorum. Mayısta, en çok ihracat ger-
çekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla; yüzde 72
artışla 6 milyar 577 milyon dolarla İstan-
bul, yüzde 104 artışla 1 milyar 174 milyon
dolarla Bursa, yüzde 81 artışla 1 milyar 128
milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çe-
kici artışlar; yüzde 413 artışla 27 milyon do-
lara ulaşan Rize, yüzde 241 artışla 41
milyon dolar ihracat yapan Osmaniye ve
yüzde 215 artışla 37 milyon dolarlık ihra-
cata imza atan Çorum oldu”.

İhracat ailesine 1210 yeni firma katıldı

İhracat ailesine yeni katılımlar da her ay
olduğu gibi Mayıs’ta da hız kesmedi. 1210
firma Mayıs ayında ilk kez ihracat yaptı. İh-
racata yeni başlayan bu firmalar, Mayıs
ayında 60,6 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştirdi. Yılbaşından bu yana ilk defa ihracat
yapan firma sayısı 7 bin 577’ye ulaştı. Bu fir-
malar toplamda 773 milyon dolar ihracat
yaptı. Genel tabloya göre ise, ay içerisinde
toplam 39 bin 501 firma ihracat gerçekleş-
tirdi. Mayısta, miktar bazında ihracat ise;
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 37,1
artarak, 14,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Paritedeki artış ihracata pozitif yansıdı

Son dönemde Euro/Dolar paritesindeki
artış, ihracata pozitif yansıdı. Mayıs ayında
paritedeki artışın pozitif etkisi 695 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Euro/Dolar parite-
sindeki pozitif görünümün, önümüzdeki
aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

Türk lirası ile açılan beyannamelere
göre, 179 ülkeye toplam 4,75 milyar TL tu-
tarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.
6 bin 335 firmamız ihracat işlemlerinde
Türk Lirasını tercih etti. İhracat ailesi, ikili ti-
carette yerli para birimlerinin kullanılma-
sını desteklemeye devam edecek.

BAKAB 2021 / 9

BAKAB 7 SIRALAMA.qxt_Layout 1  17.06.2021  ÖS 11:13  Page 9



Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE)
verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin açıklan-
dığını belirterek, Bartın Belediyesi'nin
başvurusu üzerine İnkumu Plajının da
Türkiye’de bulunan 519 Mavi Bayraklı
plaj arasında yer aldığını söyledi.  Akın, “
3. dönem projelerimizden olan Mavi
Bayrak’ı İnkumu Tatil Beldemize kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük
uğraşlar neticesinde dünyanın en seçkin
turizm ve çevre ödüllerinden olan Mavi
Bayrak’ı İnkumu’na kavuşturduk. Mavi
Bayrak turizmde daha da artış olmasını
sağlayacaktır. İlimize hayırlı uğurlu ol-
masını diliyorum” diye konuştu...

33 Önemli Kriter 
Kısa Sürede Tamamlandı

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre
ödüllerinden olan Mavi Bayrak’ta Türkiye,
2021 yılında da zirvedeki yerini korudu.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE)
verdiği Mavi Bayrak ödüllerinin 2021 yılı
değerlendirmeleri sonucunda, geçtiği-
miz yıl Türkiye’de 486 olan ödüllü plaj sa-
yısı 519’a ulaştı. Türkiye’de bulunan 519
Mavi Bayraklı plaj arasında İnkumu Plajı
da yerini aldı. Bartın Belediyesi'nin baş-
vurusu üzerine İnkumu Plajı üç adet Mavi
Bayrak almaya hak kazandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’-
ın talimatları doğrultusunda plajda ger-

çekleştirilen çalışmalar sonucunda
sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz
suyu analizlerinin yapılması, atıksu
arıtma tesislerinin uygunluğu, hassas
doğal alanların korunması, cankurtaran
ve ilkyardım malzemeleri bulundurul-
ması, acil durum planı, engelli olanak-
ları, atıkların ayrıştırılması, çevre eğitimi
ve bilgilendirme zorunluluğu gibi Mavi
Bayraklı plajların sahip olması gereken
33 önemli kriter kısa sürede tamam-
landı. Kriterlerin tamamlanmasıyla bir-
likte Belediye Başkanı Cemal Akın’ın
yeni dönem projeleri arasında yer alan
İnkumu’na Mavi Bayrak Projesi hayata
geçmiş oldu.

AKIN,“KARADENİZ’İN
İNCİSİNİBAYRAĞINA
KAVUŞTURDUK”
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“Vatandaşlarımıza Verdiğimiz Bir
Sözü Daha Yerine Getirmiş Olduk”

Bir projesini daha hayata geçiren Be-
lediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşlara
verdikleri sözleri yerine getirmenin mut-
luluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan
Akın, açıklamasında şu ifadeleri kul-
landı; “Yeni dönem projelerimiz ara-
sında yer alan İnkumu Plajı’na “Mavi
Bayrak” Projesi ile ilgili çalışmalarımızı
tamamladık. Vatandaşlarımıza verdiği-
miz bir sözü daha yerine getirmiş olduk.
Bilindiği gibi Bartın Atıksu Arıtma Tesisi
ve İnkumu Derin Deniz Deşarjı Tesisimiz
ile deniz suyu temizliğimizi sağlamıştık.
Bartın Belediyesi olarak, Bartın tarihinin

en büyük hibeli projesini gerçekleştir-
dik. Suyun temizliğine bakıldığında
analiz sonuçları İnkumu’nda ‘A’ seviye-
sinde çıkıyor. Bunu yaptığımız altyapı ça-
lışmalarıyla başardık.

“İlimize Hayırlı Uğurlu 
Olmasını Diliyorum”

Bu çalışmamızın yanı sıra plajımızda
fiziki anlamda yapmamız gereken hu-
suslar da vardı. Mavi Bayrak plaj kriter-
leri çerçevesinde plajımızda istenilen
tüm kriterleri yerine getirdik. Bu kriterle-
rin sağlanması için yoğun çalışma yap-
tık. Yaptığımız bu çalışmaların sonu-
cunda da temiz, bakımlı, donanımlı, gü-

venli ve dolayısıyla uygar bir çevrenin
sembolü, gerekli standartları taşıyan ni-
telikli plaj anlamına gelen Mavi Bayrak’ı
İnkumu sahilimiz için aldık. Kıyıların ko-
runması, çevre bilincinin gelişmesinde
ve turizm pazarlanmasında Mavi Bayrak
Programının önemli bir yeri bulunuyor.
Vatandaşlar, gidecekleri plajı seçerken
araştırmalar yapıyor. Araştırılan özellikle-
rin başında mavi bayraklı plajlar içinde
olup olmadığı geliyor. Bu nedenle İnku-
mu’na aldığımız Mavi Bayrak turizmde
daha da artış olmasını sağlayacaktır. Ka-
radeniz’in incisini Bayrağına Kavuştur-
duğumuz için çok mutluyuz.  İlimize
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”
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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pos-
bıyık, Belediye Meclis toplantısında Ereğli
sahili için hazırladıkları yeni Kıyı Sahil ve
Kentsel Tasarım Projesi’ni açıkladı.

Toplantıya, CHP ve AK Parti Meclis Grubu
ile CHP İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, MHP
İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, İyi Parti İlçe

Başkanı Evrim Balbaloğlu, Büyük Birlik Par-
tisi İlçe Başkanı Turabi Çelik, AK Parti Yerel
Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Necati Akdeniz, Şoförler Odası Başkanı Cev-
det Civelek, Esnaf Kefalet Kooperatifi Bölge
Birliği ve Ereğli Başkanı Mehmet Azman,
Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç, ma-

halle muhtarları ve STK temsilcileri katıldı.
Başkan Posbıyık, hazırladıkları yeni sahil

dolgu projesinin içerisinde cami, yat limanı,
bisiklet ve yaya yürüyüş yolları, deniz seyir
terasları, kitap okuma yerleri, kafeterya ve
lokanta gibi günübirlik tesisler, amatör balık
tutma yerleri, çekek koruma alanı, fener ve
sahil trafiğini rahatlatacak park yerlerinin
bulunduğunu söyledi. Projenin hayata geç-
mesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve AK Parti’li yöneticilerden destek
isteyen Başkan Posbıyık, “Vali başkanlığın-
daki devlet yetkililerimiz projede camide
olsun, gerisi bizde dediler. Biz projeyi hazır-
ladık. Bu projeyi yapmak Ereğli’nin bir mil-
letvekili olarak sizlere yakışır” dedi.

“EREĞLİ SAHİLİNİN BUGÜNE 
KADAR GELDİĞİ SERÜVEN…”

1994 yılında Belediye Başkanı olduktan
sonra Ereğli Sahilinin bugüne gelmesindeki
serüveni anlatan ve verdiği mücadeleyi 

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, içerisinde cami, yat limanı, bisiklet ve yaya yürüyüş 
yolları, deniz seyir terasları, kitap okuma yerleri, kafeterya ve lokanta gibi günübirlik tesisler, amatör

balık tutma yerleri, çekek koruma alanı, fener ve sahil trafiğini rahatlatacak park yerleri bulunan
deniz dolgusu ile yapılacak ‘Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi’ni kamuoyuna açıkladı.

POSBIYIK,YENİSAHİL
PROJESİNİAÇIKLADI
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aktaran Başkan Posbıyık, Ereğli menfaatleri
söz konusu olduğunda parti ayrımının söz
konusu olmaması gerektiğini söyledi.

Başkan Posbıyık açıklamasında şunları
söyledi; “Hazırlıkları Ereğli Belediyesi’nde
olan, yapımı devletin elinde olan bir projeyi
sunmak istiyorum. Sahilimizin geçmişini
biliyorsunuz. Eskiden raylar vardı kömür gö-
türmek için. Bu raylar işe yaramaz hale
geldi. Gemiyle, kamyonla taşınmaya baş-
ladı. Demir-çeliğe kadar olan bölgeyi birinci
etapta hallettik. Rayları kaldırılması için gö-
rüşmeler yaptık, eylemler yaptık. Neticeyi
aldık ve burada bir düzenlemeye geçtik. Ba-
kanlığa müracaat ettik, deniz dolgu için
ÇED raporu aldık. Erdemir iki üç makine
verdi, dolgu alanlarından, taş ocaklarından
gelen taşlarla burayı doldurduk. Birinci
aşama rayların olduğu bölge, ondan sonra
da ileriye doğru giden bir bölgeye aşamalı
olarak ilerledik. Bunların yapımı çok zordu.
Deniz dolgusu çok zordu. 13 bakanlıktan
izin alıyorsunuz. Sekiz sene uğraştık bu izin-
leri almak için. Çok şükür başardık, sahili
bugünkü hale getirdik.”

“CAMİLERİMİZ YETERLİ, 
AVLULARI YETERSİZ”

Bundan evvelki Sayın Vali Erdoğan Bek-
taş ve kaymakamımız bir gün beni ziyaret
etti. Ereğli’de biliyorsunuz bir cami mese-
lesi var. Ereğli’de yeterli cami olduğuna ina-
nıyorum. Ancak şehit olduğunda, namaz
kılacak yer bulamıyoruz, avlu genişliği ba-
kımından müsait olmadığı için. Hacca gi-
derken ve şehit cenazelerinde maalesef
yeterli olmuyor camiler. Bu anlamda bizden
önceki dönemde, Hüseyin Uysal bey bir
proje hazırlamış, başlamak üzere olduğu-
muz kent meydanına bir cami koymuşlar.
Ben Belediye Başkanı olduğumda buraya
cami olmaz demiştim. Askeri lojmanların
oraya veya deniz dolguyla olur demiştim.
Önceki valimiz Erdoğan Bektaş geldiler, ‘sa-
hilde bir düzenleme yapalım, camiye de yer
ver’ dediler. Böyle olunca tüm izinleri hü-
kümetten alırız dediler. Ben de ‘dolguları
yapmak belediye imkânıyla olmaz, beş se-
nelik bütçeyi ortaya koysam yapamam, izin

almak da çok zor’ dedim. ‘Sen karışma, izin-
leri de devlet alacak’ dediler. Aynı zamanda
‘dolgu alanlarını biz yapacağız’ dediler.
Bunun üzerine çalışmaya başladık. İmar
müdürlüğüm, bir ön çalışma yaptı. Sonra
bu projeyi valilik ve kaymakamlık katından
izliyorlar. Bu projede, Piramit Kafe’nin ol-
duğu yer, burada zaten bir mendirek var.
Çünkü kestaneci karası olduğunda, ara sıra
olan bir fırtınada, barınakta bulunan kayık-
lar alabora oluyor. Erdemir limanı iyi uzat-
madığı için oluyor diyor konuyu bilenler. Bu
kayıkları kurtarmak için, burada zaten bir
proje koydurmuştuk mendirek için. Bu
Ereğli için çok önemli. Cami için 40 metre
kadar deniz doluyor. Hiçbir şey bozulmu-
yor. Amfi tiyatro yerinde kalacak. Sahil 30
metre civarında doluyor, buraya kademeli
oturma yerleri yapılıyor. Kitap okumak, din-
lenmek, amatör balıkçıların balık tutması
için yapılan bir iş.

“SAHİLDE YÜRÜME 
YOLUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Sahilde yürüyenler egzoz gazından ra-
hatsız oluyor. Bunları egzoz gazından kur-
tarmak için yürüyüş yolunu deniz tarafına
alıyoruz. Mendireğin üzerinde kafeler, otur-
ma yerleri falan oluyor. Fener var ucunda,
olması zorunlu. Burada da bir cami, Ereğ-
li’nin simgesi olacak bir cami. Fas’ta deniz
içindeki en büyük cami diye bir cami gös-
terdiler bize. Bende orada Cuma namazı kıl-
mıştım. Onun gibi Ereğli’nin bir simgesi
olabilir. Caminin kapalı alanı 3 bin metre-
kare. 4 bin 500 kişi namaz kılabilir. Çevre-
sinde de yedi bin metrekare açık alan var.
Yedi bin kişi de orada namaz kılabilir. Şehit-
ler olduğunda, hacca insan gönderirken,
muhteşem bir cami olacak. Bütün mesele
denizin doldurulmasında. İzinlerin alınması
belediyenin alacağı iş değil. Bize ‘hiçbir şeye
karışmayacaksın, izinleri biz alacağız, dol-
guyu da biz yapacağız’ dediler. Uzun çalış-
malardan sonra, avam projeler çizdik, arka-
daşlarımızın büyük emeği var. Bu projeyi re-

vizyonda yerleştireceğiz. Biz yapamasak da
bizden sonra gelen arkadaşlar yapacak.

YAT LİMANI PROJESİ

Karadeniz bölgesinde hemen hemen
yat limanı bulunmuyor. Bize niye burada
yat limanı yok diyorlar, ilkel vaziyette limana
yanaşıyorlar. Buraya bir yat limanı yapaca-
ğız. Bunu gerçekleştirebilirsek büyük bir
olay olacak. Belediye için bunu yapmak zor
değil. İzinlerini devlet alacak. Dolgunun
ucuna tahkimat yapıyorsunuz, tersanelerde
gördüğünüz gibi… Sonra taş yığıyorsunuz.
Tersanenin karşısında çok büyük bir taş
ocağı var. Belli kuruluşlardan kamyon
almak suretiyle yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 
YAPMAK YAKIŞIR

Bizim amacımız önce dolguların yapıl-
ması, sonra da caminin yapılması. Bir
örnek koyduk cami projesi için ama illa bu
olacak diye bir şey yok, stil değişebilir. O
konuda bir ısrarımız yok. Bugün tüm siyasi
partilere, başta iktidar partisi ilçe başkanı
Saffet Bozkurt ve Zonguldak’ın değerli mil-
letvekillerine sesleniyorum; Zonguldak’a
güzel bir cami yaptılar, çok güzel oluyor,
tebrik ediyorum. Ereğli’ye de bu yakışır di-
yorum. Bize de böyle talimat verildi. Ereğ-
li’nin milletvekiliyim diyen Cumhurbaş-
kanımıza bu projeyi gerçekleştirmenin ya-
kışacağını düşünüyorum. Cumhurbaşka-
nımızdan bu projenin gerçekleşmesi için
Ereğli halkı adına talepte bulunuyorum.
Cumhurbaşkanımız Zonguldak’a geldi-
ğinde, Valimiz, Kaymakamımız bunu ken-
disine takdim edecek. Bu projenin ger-
çekleşmesi için bize yardımcı olmasını isti-
yoruz. Zonguldak ve Ereğli’de yaşayanların
bu konuyu gündemde tutmaları için des-
teklerini bekliyorum. Bunun peşinden kent
meydanı, eski hükümet binası, teleferik
başlayacak. Bu projenin gerçekleşmesi için
Ereğli Milletvekili olan Cumhurbaşkanımı-
zın talimatlarını bekliyoruz.”
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İstanbul’un Fethi’nin 568’inci yıl dönümü kutlamaları için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih 
Kupası’nın, 9. Uluslararası Fetih Kupası tanıtımı ve basın toplantısı Göynük Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı.

FETiHKUPASININTANITIMI

GÖYNÜK’TEYAPILDI
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İstanbul’un Fethi’nin 568’inci yıl dönümü
kutlamaları için Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Ok-
çular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu,
Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliğinde dü-
zenlenecek olan 9.Uluslararası Fetih Kupa-
sı’nın basın toplantısı ve tanıtımı İstanbul’un
manevi fatihi Akşemseddin Hazretlerinin
Göynük’teki türbesinin önünde yapıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan
genel ve yerel tedbirler çercȩvesinde sınırlı
sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen basın
toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Et-
nospor Federasyonu Başkanı ve Okçular
Vakfı Mütevelli Üyesi N. Bilal Erdoğan, Ok-
çular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız,  Göy-
nük Kaymakamı Muhammed Serdar
Erdoğan, Göynük Belediye Başkanı Ahmet
Çankaya ve davetliler katıldı.

Covid-19 tedbirleri altında gerçekleşti-
rilecek olan, sporcuların sosyal mesafe ku-
rallarına uygun olarak yarışacakları, aynı
anda hem geleneksel hem de modern ok-
çuluk kategorisinde düzenlenen dünya-
daki tek organizasyon olan 9. Uluslararası
Fetih Kupası Basın Toplantısında konuşan
Bolu Valisi Ahmet Ümit;  “Ok ve yay her de-
virde varolmuştur, ancak hiç bir ulus yüce
milletimiz kadar ok ve yayı sahiplenme-
miştir” dedi.

“KADİM KÜLTÜRÜMÜZDE OKÇULUK
ÇOK ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR”

Ok ve Yay’ın hiçbir ulus tarafından yüce
milletimiz kadar benimsenmediğini belir-
ten Vali Ümit, “Aynı zamanda milletimizin
okçuluğun gelişmesine çok ciddi katkıları
olmuştur. Örneğin Asya Hun devleti hü-
kümdarı Mete Han tarafından ıslık çalan ok
icat edilmiştir. İlk Türk Devletleri’nde Ha-
kan’ın tahtına otururken elinde ok ve yay
taşıması devletin önemli sembollerinden
birisi olarak kabul görmüştür.

Selçukluların kısa sürede büyük devlet
olmasının en önemli unsurlarından birisi
ok ve yayı çok iyi kullanabilmeleri olduğu
bilinir. Esasen okçuluk altın çağını Osmanlı
zamanında yaşamıştır. Osmanlılar fethet-
tikleri hemen her şehirde, İstanbul’da bu-
lunan ve Fatih sultan Mehmet tarafından
ihdas edilmiş olan Okmeydanı gibi bir Ok-
meydanı kurarak burada okçuluk faaliyet-
lerini yürütmüşlerdir.

Diğer yandan II. Beyazıt tarafından da
Okçular tekkesi kurulmuştur. Okçular tek-
keleri  bugünkü anlamda federasyon veya
kulüplerin sahip oldukları misyonu taşı-

maktadır. Buralarda sevgi saygı ve insani
değerler de öğretilmekte ve uygulanmak-
tadır. Ecdadımız ok ve yayı savaş zama-
nında etkili bir silah olarak kullanmışsa da
barış zamanında bir spor ve eğlence aracı
olarak kullanmıştır. Kısacası kadim kültü-
rümüzde okçuluk çok önemli bir yere sa-
hiptir” dedi.

Böylesine anlamlı bir geçmişi ve kültü-
rün yaşatılmasına ciddi katkı sağlayan bir
organizasyon olan ve İstanbul’un fethinin
568. Yıl dönümü anısına ve 9. su düzenle-
necek olan Uluslararası Fetih Kupası tanıtı-
mının İlimizde yapılmasından dolayı duy-
duğu memnuniyeti ifade eden Bolu Valisi
Ahmet Ümit ”9. Uluslararası Fetih Kupası ta-
nıtımının İlimizde,  Akşemseddin Hazretle-
rinin manevi huzurunda yapılmasına vesile
olan Etno Spor Federasyonu Başkanı ve Ok-
çular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal
Erdoğan’a, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali
Yıldız’a ve emeği geçen herkese şahsım ve
Bolulu Hemşehrilerim adına teşekkür edi-
yorum. Fethin 568. Yıl dönümünde tarihi-
mizin medarı iftiharlarından Peygam-
berimiz SAV in müjdesine mazhar olmuş
Fatih Sultan Mehmet dedeyi , bütün şehit-
lerimizi ve gazilerimizi hürmet ve rahmetle
yâd ediyorum. Organizasyonun hayırlı ol-
masını diliyorum. Katılacak sporculara da
başarılar temenni ediyorum ” dedi.

“FETİH KUPASI GENÇLERE 
FETİH RUHUNU DA ANLATMANIN 
BİR VESİLESİDİR”

Etnospor Federasyonu Başkanı ve Okçu-
lar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdo-
ğan ise yaptığı konuşmasında, "Bir yanda
salgın hastalık bir yanda zalimin zulmünün
en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya 
çıkışı. Masumların canına nasıl hiç saygı
gösterilmediklerini, kıymet vermediklerini
biliyorduk, ama hiç olmazsa en kötü savaş-
larda bile düşmanının inancına, dini bayra-
mına, önemli gününe saygı gösterildiğini
tarih boyunca okumuşuzdur. Düşman ola-

rak gördüğü insanların inancına, kutsalına,
dinine, bayramına, Kadir gecesine bakma-
dan onların canına kastedebiliyor. Bu dünya
için zillet dönemidir. Bu hakikaten bir buh-
randır. Fetih açma demektir. Sadece şehir-
lerin kapısının açılması değil. İnsanların da
gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkması-
dır, zilletten nura kavuşmasıdır. Bu yönüyle
baktığımız zaman bu huzurunda bulundu-
ğumuz Akşemseddin'in içinden geldiği
irfan geleneği bizim inanç geleneğimiz. İn-
şallah dünyanın bu buhranlardan kurtul-
ması ve fethe kavuşması da temiz olsun. Bir
işaret olsun. Bir vesile olsun istiyorum. Bu
Fetih Kupası da bütün bunları hatırlarken
bir spor da yapmanın, gençleri bir araya ge-
tirmenin, gençlere fetih ruhunu anlatma-
nın bir vesilesi. İnşallah gençlerimiz de
Akşemseddin'i tanırlar ve O’nun Fatih Sul-
tan Mehmet Han'a verdiği ilhamı anlamaya
çalışırlar ve böylelikle dünya da bu buhran-
lardan nice ayrılıklara, nice fetihlere kavu-
şur" ifadelerine yer verdi.

Fetih Kupası hakkında bilgiler veren Ok-
çular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Gele-
neksel ve olimpik olarak 2 ayrı kategoride
kadın ve erkek kategorilerinde menzil atış-
ları olmak üzere geçen yıllarda olduğu gibi
bu yıl da Fetih Kupamızı hep birlikte coş-
kuyla kutlayacağız. Geçen yıl ilkini dene-
yimlediğimiz pandemi kurallarına göre
uygulanacak ve yarışmalar geçen yıl ol-
duğu gibi bu kurallara riayet edilerek yapı-
lacak" dedi.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çan-
kaya da yaptığı konuşmasında İstanbul’un
Fethi’nin 586. yıl dönümü dolayısıyla yapı-
lacak olan Fetih Kupasının Göynük İlçe-
sinde düzenlenmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Toplantının ar-
dından Bolu Valisi Ahmet Ümit, Etnospor
Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mü-
tevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan ile Ok-
çular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız
Akşemseddin Hazretlerinin türbesinin
önünde kurulan hedefe ok atışı yaptılar.
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KÖROĞLUKOOPERATİFİ
BOLU’YAHASYÖRESEL

ÜRÜNLERİSOFRALARATAŞIYOR
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Bolu’nun coğrafi işaret tescilli birçok ürü-
nünü en doğal ve en taze haliyle uygun fi-
yatlardan bulabileceğiniz Köroğlu Koo-
peratifi Satış Ofisleri, haftanın 7 günü müş-
terilerine hizmet veriyor. Yüzde yüz Bolu Be-
lediyesi iştiraki olan, Bolu Bel. A.Ş.’nin
hâkim ortağı olduğu “S.S. Köroğlu Yöresel
Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi”,
alım garantisi vererek üretime dâhil ettiği,
sözleşmeli çiftçilerin ürettiği, unutulmaya
yüz tutmuş lezzetleri ve Bolu’ya has yöresel
ürünleri sofralarla taşıyor.

Bolu’ya has tüm ürünler var

Köroğlu Kooperatifi’nin Demokrasi Mey-
danı’nda (Belediye önü) ve Karacasu yolu
üzerinde (Eski Fidanlık Karşısı) hizmet veren
2 Satış Ofisi’nde, aralarında coğrafi işaret
tescilli ürünlerin de yer aldığı 10 bin yıllık
ata tohumlarından elde edilen Iza buğdayı,
Iza bulguru ve Iza unundan Bolu tarhana-
sına, kozalak reçelinden Bolu patatesine, kı-
zılcık tarhanasından erişte makarnası
çeşitlerine kadar birçok ürün bulunuyor.

Satış Ofisleri haftanın 7 günü açık

Haftanın 7 günü açık olan Satış Ofisle-
rinde Bolu’ya has ürünler en doğal ve en
taze haliyle, uygun fiyatlardan tüketiciyle
buluşturuluyor. Raflardaki tüm ürünler ay-
rıca, kooperatifin internet sitesi olan
www.boludangelsin.com adresinden de
satın alınabiliyor. Köroğlu Kooperatifi, inter-
net üzerinden satın alınan ürünleri hızlı şe-
kilde tüm Türkiye’ye kargoyla ulaştırıyor.
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Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na
gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk
edildiği 95 kilometrelik güzergâhta Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’nun da katılımıyla İstiklale giden
yolda “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü” baş-
ladı. Bir kez daha o günleri hatırlamak için
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen vatan-
daşlar, tarihi yolu yürüyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himaye-
sinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan İstik-
lale giden yolda ‘Atatürk ve İstiklal Yolu
Yürüyüşü’, İnebolu Türk Ocağı önünde dü-
zenlenen törenle başladı. Yürüyüşe katılan
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasaploğlu, “Bugün İnebolu’da ve Kasta-
monu’dayız. Bugün tarihin yazıldığı toprak-
lardayız ve anlamlı bir yürüyüşün, anlamlı bir
destanın gençlerimizle birlikte yarınlara
daha güçlü bilinçle, şuurla anılması gereken
bir yerdeyiz. Bu anlamlı çalışmada ev sahip-
liğiyle, özverisiyle, katsısıyla, bu çabayı an-
lamlı kılan her bir Kastamonululara, İnebo-
lulara, gençlere şükranlarımı sunuyorum.
Bugün tarihin en onurlu mücadelelerinden
bir tanesini zaferle taçlandıran ve ardından
da Cumhuriyetimizi kurarak, milli iradeyi mil-

letimizin yolunu belirleyecek tek ve yegane
unsun olarak belirleyen başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere meclisimizin ve
milletimizin tüm kahramanları rahmetle
minnetle yad ediyorum. Milletimizin bekası
için mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizi
ve kahramanlarımızı selamlıyorum” dedi.

“Türk kadınının yüreğinde 
yanan bağımsızlık ateşi, İstiklal 
ve İstikbal ruhunu ne kadar 
güçlü olduğunun ispatıdır”

İstiklal harbini bazılarının savaş olarak
gördüğünü belirten Bakan Kasapoğlu, “İs-
tiklal Harbimizi, bazıları her ne kadar savaş
olarak görse de bu ülkeyi ve bu aziz milleti
anlayamaz. Tam 1 asır yıl önce neler yaşan-
dığını bilmeyenler, Çanakkale’de, Sarıka-
mış’ta verilen mücadeleyi anlayamayanlar,
Malazgirt ile başlayan İstanbul’un fethini,
Balkan Savaşlarını, 1. Dünya Savaşı'nı, Trab-
lusgarp Savaşı'nı, tarihi ve İstiklal Harbimize
kadar gelen süreci tam olarak idrak edeme-
yenler milletimizi burada anlayamazlar. Bu
aziz milletin kendi varlığına karşı kast eden-
lere vermiş olduğu İstiklal Mücadelesi, sa-
dece kendi kurtuluşumuzu sağlamamış,

dünya üzerindeki pek çok millete umut ve
ümit olmuştur. Vatanın kurtuluşu için kadın
erkek fark etmeksizin eli silah tutan herkes;
‘ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum’ şuu-
ruyla tek vücut olmuşlardır. Tarihte İnebo-
lu’nun yeri başkadır, stratejik önemi
bambaşkadır. İstanbul’dan gelen cephane-
ler, milli mücadeleye hazırlanan pek çok in-
sanımız için Anadolu’ya İnebolu’dan açılan
bir hat üzerinden sevk edilmiştir. Yüzlerce
insan İnebolu üzerinden İstiklal Savaşına ka-
tılmışlardır. Milletimizi kurtuluşa götüren
yolun adıdır İnebolu. Gazi Mustafa Kemal
Paşa, savaşın kazanılmasında çok etkili olan
bu hattın önemini ‘Gözüm Sakarya’da Dum-
lupınar’da, kulağım İnebolu’da’ sözüyle
ifade etmiştir. İstiklal madalyalı tek ilçemiz-
dir İnebolu. Kadınların, gözlerini kırpmadan
özverili bir şekilde verdikleri mücadelenin
destansı adıdır İnebolu. Kadınların bu an-
lamda üstün gayretleri tarihe çok ve çok
güçlü bir şekilde altın harflerle yazılmıştır.
Şerife Bacı’dır İnebolu, Halime Çavuş’tur
İnebolu. Üzerindeki montu cephaneleri so-
ğuktan korumak için üzerini örten Şehit Şe-
rife Bacının adıdır İnebolu. Benim üşümem
hiç mühim değil, bu cephaneler vatana ve 

İSTİKLALEGİDENYOLDA
“ATATÜRKVEİSTİKLAL

YOLUYÜRÜYÜŞÜ”
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millete lazım diyen Halime Çavuş’un adıdır
İnebolu. Şerife Bacı’nın, Halime Çavuş’un
hissiyatı, Türk kadınının bu aziz milletin yü-
reğinde yanan bağımsızlık ateşinin İstiklal
ve İstikbal ruhunun ne kadar güçlü ne kadar
yüksek olduğunun ispatıdır” diye konuştu.

“Yarınlarımızı, gençlerimizle 
birlikte inşaa edeceğiz”

Türkiye’nin, dünyanın en genç nüfusla-
rından bir tanesi olduğuna dikkat çeken
Bakan Kasapoğlu, “Avrupa’nın en genç nü-
fusuna sahibiz. Gençlerimizin bu şanlı des-
tana güçlü bir şekilde bir dirilişle, bir şuurla
yeniden yaşaması için buradayız. Yarınlara
güçlü bir şekilde yürürken tarihimizin bu
zenginliklerini daha ciddi bir şekilde ifade
etmek için buradayız. Gençlerimizle yarın-
lara bu güçlü yolu yürümek için buradayız.
Tarihimizden almış olduğumuz inançla, şu-
urla daha sağlam bir şekilde yarınları genç-
lerimizle birlikte inşaa edeceğiz. Genç-
lerimiz İnebolu gibi, Çanakkale gibi, Sarı-
kamış gibi, Malazgirt gibi tarihin akışını de-
ğiştiren, çizgisini değiştiren olaylara bizzat
yerinde anlayacaklar, öğrenecekler, o şuuru
her daim güçlü kılacaklar. Çabamız bunun
için, işte bu yüzden bu yıl 95 kilometrelik
bu yürüyüşümüzü Atatürk ve İstiklal Yolu
yürüyüşümüzün bundan böyle Gençlik ve
Spor Bakanlığı olarak tıpkı 57. Alay gibi,
Kıbrıs ve Sarıkamış gibi inşallah güçlü bir
şekilde ülkemizin dört bir yanından gelen
gençlerimizle birlikte yarınlara taşıyacağız”
şeklinde konuştu.

“Gençlerimiz için her türlü 
imkanı onlar için seferber 
etmeye devam edeceğiz”

“Ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu ta-
rihi mirası geleceğe taşımak için her daim
güç tazeleyeceğiz” diyen Bakan Kasapoğlu,
şöyle konuştu: “Şuurumuzu ve bilincimizi
hep diri tutacağız. Yılın her ayı gençlerimiz
akın akın gelecekler İnebolu’ya. Ağrı’dan, 
Sakarya’dan, Muş’tan, Diyarbakır’dan, Edir-
ne’den gelecekler. Bu şanlı ecdadın yolun-
dan yürüyerek yarınlara güçlü yürüyüşü-

müzü zihinleriyle, iradeleriyle, var oluşlarıyla
daha güzlü bir şekilde taşıyacaklar. Bu ruh,
bu şuur ilelebet bu topraklarda canlı bir şe-
kilde, güçlü bir şekilde yaşamaya devam
edecek. Hayatın her alanında bilimde, sa-
natta, kültürde, sporda, ekonomide, müte-
şebbis olarak daha güçlü bir şekilde
kendisini yarınlara hazırlayan gençlerimiz
var. Birde olaya adalet penceresinden bakın.
Merhamet penceresinden bakan gençleri-
miz var. Onlar kendilerini çok iyi yetiştiriyor-
lar. Bu mukaddes emaneti yarın onlar daha
güçlü bir şekilde daha yukarılara taşıyacak-
lar. Biz gençlerimize güveniyoruz, gençleri-
mize inanıyoruz. Gençlerimiz için bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada her im-
kanı onlar için seferber etmeye her türlü en-
geli onlarla birlikte onlar için bertaraf
etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz, elbette o
gün var olan tehditler bugün başka bir şe-
kilde tedavül ediyor. Hak ile batılın, iyi ile kö-
tünün mücadelesi devam edecek ama biz,
tıpkı geçmişte olduğu gibi bundan sonrada
millet olarak, bir olarak, beraber olarak, kar-
deş olarak tüm engellerin üzerine gitmeye
ve birer birer bertaraf etmeye devam ede-
ceğiz. Güçlü Türkiye olma yolunda Dünyaya
hak penceresinden, adalet penceresin-
den bakmaya devam edeceğiz, bu güçlü 
yürüyüşümüz her daim devam edecek. Ec-
dadımızın canları pahasına koruduğu dev-
letimizi, istikbalimizin, istiklalimizin ve her
karış toprağımızın kıymetini bilmeye devam
edeceğiz. B toprakları, bu kutlu coğrafyayı
kimseye yar etmeyeceğiz.”
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“365 gün boyunca gençlerimizi 
anlamaları için tarihi 
değiştiren yerlere göndereceğiz”

Birkaç gün önce Diyarbakır’da olduğunu
söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Diyarbakır’da
gençlerimizle birlikte uçurtma uçurduk.
Yamaç paraşütü yaptık. Ondan önce Cudi
Dağındaydık. Cudi Dağında tenis turnuvası
düzenledik. Raket sesleri vardı. Öncesinde
Zap suyundaydık Hakkari’de. Cennet vata-
nının her yeri ayrı bir yer. Bu cennet vatanı-
mızın her yeri sımsıcak, her anamızın yüreği
sımsıcak, tertemiz. Vatandaşımızın yüreğini,
analarımızın kalbini ve şefkatini kimsenin
istismar etmesine, kimsenin üzmesine mü-
saade etmeyeceğiz. Şanlı ecdadımızdan
almış olduğumuz bu mukaddes toprakları
inşallah yine el birliğiyle ilelebet payidar
kılma adına daha çok çalışacağız. Kastamo-
nu’yu geçtiğimiz dönemki ziyarette köylere
kadar dokunan spor adına çalışmalar yap-
tık. Bunların çıtasını yükselteceğiz. Bizim in-
sanımızın her biri, her şeyiyle en güzeline
layık. Yine bunları birlikte inşaa edeceğiz. İn-
şallah bu yürüyüşümüz, İstiklal yürüyüşü-
müz, İstikbalimize güven adıyla yaptığımız
yürüyüşümüz, bizler İstikbalimize, gençleri-
mize, yarınlarımıza güveniyoruz. İnanıyo-
rum Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşümüz,
gençlerimiz açısından yarınlara olan an-
lamla mücadelemize belli bir misyonu ifade
edecektir. Hamdolsun bu çalışmayı bu yıl

pandemi kısıtlamalarına rağmen gerçek-
leştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte
365 güne yayarak gençlerimizi buraya gön-
dererek tarihi, bu eşsiz kahramanlığı keşfet-
melerine vesile olacağız. Hem gençlerimizin
bir araya gelerek birbirlerini tanımasına
hem Kastamonu’da ve İnebolu’daki vatan-

daşlarımızla bir araya gelmesine vesile ola-
cağız” cümlelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Bakan Kasa-
poğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nü
başlattı. Bakan Kasapoğlu, yürüyüşçüler ile
birlikte yaklaşık 2 kilometre boyunca yü-
rüdü. Ayrıca programda Heyemola ekibi
sahne aldı. Program kapsamında İnebolu Li-
manı'na gelen cephanelerin taşınması sah-
nelendi. Yürüyüş 4 gün boyunca devam
edecek ve 95 kilometre sonunda yürüyüş-
çüler, Kastamonu’ya ulaşacak.

Öte yandan 9 Haziran İnebolu Şeref ve
Kahramanlık Günü’nün 100. yıl dönümü de
düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
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ABANA’DA

BALORMANI

KURULDU

Kestane balı üretimiyle ön plana çıkan
Abana ilçesinde arıcılığın desteklenmesi ama-
cıyla bal ormanı kuruldu. Abana Orman İş-
letme Şefliği tarafından uygulanan proje
kapsamında Çayırcık Mahallesi’nde kestane
balı ormanı olarak tescil edilen 35 hektarlık
alana arı yetiştiricileri için kovan yeri açılarak,
arılar için faydalı bitkiler toprakla buluşturuldu.

Yaklaşık 5 bin kovan kapasiteli alanın açıl-
masıyla kestane balındaki üretim miktarının
da artırılması hedefleniyor. Fidan dikim prog-
ramına katılan Kaymakam Tuğçe Yılmaz, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, kestane balı
üretiminin yalnızca Abana için değil tüm sahil
bölgesi için önemli olduğunu belirtti.
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Bal ormanı projesinin de üreticile-
rin desteklenmesi noktasında çok
önemli bir gelişme olduğunu anlatan
Yılmaz, “Orman İşletme Şefliğimizin ça-
lışmaları neticesinde ülkemizdeki 596
bal ormanından bir tanesi ilçemizde
kuruldu. Bizler de bu alana üreticileri-
mizi ve bu işi yapmak isteyen vatan-
daşlarımızı desteklemek amacıyla fidan
dikerek, can suyunu verdik. İnşallah, bu
fidanlar arıcılık faaliyetlerinin artma-
sına vesile olacaktır. Hayırlı, uğurlu
olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Fidan dikimine Belediye Başkanı
Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı
Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal
Aksu, Emniyet Amiri Ahmet Talha Öz-
der, Bozkurt Oman İşletme Müdürü
Mehmet Aktaş, İşletme Müdür Yardım-
cısı Ali Kabaoğlu, Abana Orman İşlet-
me Şefi Aydoğan Yaman ve Mahalle
Muhtarı Cafer Yeşil de katıldı.
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Düzce Belediyesi tarafından, bölgenin
gastronomi turizmine büyük katkı sağla-
yacak olan 281 çeşit lezzetin sırlarını içe-
ren "Düzce Yemekleri ve Mutfak Sanatları
Kitabı" hazırlandı. 

Düzce Belediyesi tarafından, bölge kül-
türünün önemli bir parçası olan Düzce
mutfağını kurumsallaştıracak bir çalışmaya
imza atıldı. Düzce Beltur A.Ş. bünyesinde
kurulan Düzce Mutfak Sanatları Merkezine
rehberlik edecek olan "Düzce Yemekleri ve
Mutfak Sanatları Kitabı" hazırlandı. "Gele-
neklerimizle geleceğe" sloganı ile hazırla-
nan, Düzce mutfağının birbirinden leziz ve
kendine has yemeklerinin yer aldığı kitapta

32 çeşit çorba, 59 çeşit salata meze ve zey-
tinyağlılar, 74 çeşit ana yemek, 48 çeşit
hamur işi mantı ve makarna, 10 çeşit
ekmek, 36 çeşit tatlı, 22 çeşit diğer yiyecek
ve içecekler olmak üzere toplam 281 farklı
tarifi içerisinde barındırıyor.

Her yiyeceğin bir yolculuk hikâyesi var

Gastronomi bilimi için nesilden nesile
geçecek eşsiz bir eser hazırlandığının al-
tını çizen Düzce Belediye Başkanı ve Batı
Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr.
Faruk Özlü; "Konuralp Gazi diyarı Düz-
ce’nin kendine özgü ürünlerinin harma-
nıyla oluşmuş lezzet sırlarını içeren bu

kitap, büyük bir özen ve titizlikle hazırlandı.
Kitabın oluşmasında görünen görünme-
yen birçok insanın katkısı oldu. Hikâye-
lerde gizlenmiş Düzce’ye ait ne kadar
yemek varsa bulabildiğimiz, siz değerli
okuyucuların bilgisine sunulmak üzere bu
kitapta bir araya getirildi. Elbette her yiye-
ceğin bir yolculuk hikâyesi var. Ulaşılabil-
miş hikâyeler eşliğinde hazırlanan bu
kitap, geleceğe atılan kalıcı bir adım oldu.
Yemek yapmak bir sanattır. Pek bilinmese
de; güzel şehrimiz Düzce’de uzun yıllardır
bu sanatın en güzeli icra ediliyor. Düz-
ce’nin bu engin kültürünü hak ettiği gibi
tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

PARMAKISIRTANLEZZETLER

KiTAPLAŞTIRILDI
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Filyos Vadisi Projesi’nde ortaya çıkacak
ara eleman ihtiyacının bölgeden karşılan-
ması için başta mesleki eğitim alanı olmak
üzere neler yapabileceğini görüşmek üzere
ilçeye gelen Karaelmas Kalkınma Derneği
heyetini ağırlayan Çaycuma Belediye Baş-
kanı Bülent Kantarcı, heyete brifing verdi.

Sanayici, teknik öğretmen, mühendis
ve iş insanlarından oluşan bir heyet, Kara-
elmas Kalkınma Derneğinin organizas-
yonu ile Filyos Vadisi Projesi’ni incelemek,
bölgenin ihtiyaç duyacağı nitelikli iş gücü
için mesleki eğitime destek vermek ama-
cıyla Çaycuma’ya geldi. Heyet, Çaycuma Ti-
caret ve Sanayi Odasının ev sahipliğini
yaptığı gezi çevresinde Belediye Başkanı
Bülent Kantarcı’yı da ziyaret etti. Başkan
Kantarcı sunumunda, Çaycuma’yı tanıttık-
tan sonra belediye çalışmaları hakkında
bilgi verdi. Bölgenin gelişimi için önerile-
rini de sıralayan Başkan Kantarcı, kendile-
riyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını,
başta eğitim olmak üzere bölgenin kal-
kınması için yapılacak her şeye destek ola-
caklarını söyledi. 

KAMİTOĞLU: “ARA ELEMAN 
İHTİYACINI BÖLGEMİZDEN 
KARŞILAMAK İSTİYORUZ”

Başkan Kantarcı’nın sunumu öncesinde
kısa bir konuşma yapan Çaycuma Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu,
Filyos Projesi’nde oldukça yol alındığını
ifade ederek önümüzdeki günlerde ortaya
çıkacak ara eleman ihtiyacını bölgeden kar-
şılamak için bölgenin iş gücü niteliğini
yükseltmeye çalıştıklarını söyleyerek, “Zi-
yaretin amacı bu. Değerli misafirlerimizi
biz Oda’mızda ağırladık sonra da beledi-
yemize geldik. Yarın hem sahada incele-
meler yapacak, hem de ilgili çevrelerle

görüşerek, mesleki eğitim alanında neler
yapabileceğimizi, hangi işbirliklerini geliş-
tireceğimizi konuşacağız” dedi. Daha sonra
söz alan Karaelmas Kalkınma Derneği Baş-
kanı Metin Kara ise, “Çaycuma Belediyesi-
nin çalışmalarını yakından takip ediyoruz.
Sayın Başkan önceki çalışmalarımızda da
hep yanımızda oldu. Çaycuma’nın 90 bin
nüfusu var. 30 bin de kent dışında yaşayan
Çaycumalı var. Biz bu 120 binin birikimini
kente aktarmaya çalışıyoruz. Bu çalışma
bununla da kalmıyor, aramızda çok değerli
insanlar bulunuyor. Bu değerli insanların
sahip oldukları birikimi başta eğitim pro-
jeleri olmak üzere çeşitli çalışmalarla bu-
raya aktarmak için buradayız. Birlikte güzel
işler yapacağımıza inanıyorum" dedi. Ta-
sarım Üretim Bilim Eğitim Platformu Baş-
kanı, emekli Teknik Öğretmen Ferit Baltacı
ise ülkenin kalkınması için teknik eğitimin
zorunlu olduğunu söyleyerek, “12 Eylül
döneminin en kötü işlerinden biri de tek-
nik öğretmen okullarının kapatılması oldu.
Ülkelerle yarışmak istiyorsak teknik eğitimi

güçlendirmeliyiz. Biz bölgenin işgücü ni-
teliğinin artırılmasına destek vermek isti-
yoruz” diye konuştu...

KANTARCI: “EĞİTİM ALANINDA HER
TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Konuklarına teşekkür eden Başkan Kan-
tarcı yaptığı konuşmada ziyaretten son de-
rece memnun olduğunu bildirerek “Sizinle
her konuda hemfikiriz. Her işin başı eğitim.
Bu meseleye biz de ciddi anlamda kafa yo-
ruyoruz. Mesleki eğitimi geliştirmek için
‘meslek fabrikası’ kurmak gibi bir hedefi-
miz var. Eski belediye binamızı bu amaca
tahsis edeceğiz. Yıllardan beri bilim merkezi
kurulması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye’de
bilim merkezi için ulusal çapta ilk yarışmayı
düzenleyen kurumuz. Her yaştan insanının
deneyerek bilim öğreneceği böyle bir mer-
keze gerçekten çok ihtiyaç var. Hani yapa-
madan ölürsem gözüm açık gider diye-
bileceğim bir proje bu” dedi. Kantarcı su-
numunda bölgesel kalkınmanın sağlan-
ması için görüş ve önerilerini de sundu.

BAŞKANKANTARCI
KARAKDERHEYETİNİAĞIRLADI
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BAŞKANÖZCAN’DANBABA
OCAĞIMENGEN’EDESTEK

Bolu Belediyesi, Mengen Belediyesi’nin
yapımına başlayacağı Yeni Hizmet Binası
ve Meydan Düzenlemesi’ne proje desteği
verecek. Bolu Belediye Başkanı Tanju
Özcan, doğup büyüdüğü Mengen’de hayat
bulacak projelere ilişkin, “Belediye Mecli-
si’mizden bir karar aldık, ‘bizim de çorbada
tuzumuz olsun, başlangıcını biz yapalım’
dedik. Mengen Belediyesi’nin yapacağı
yeni hizmet binasının mimari projesini, sta-
tik projesini, elektrik projesini ve diğer pro-
jelerini Bolu Belediye Başkanlığı olarak biz
üstleniyoruz. Hayırlı olsun.” dedi.

Bolu Belediyesi ile Mengen Belediyesi
arasında “Mengen Belediyesi Yeni Hizmet
Binası ve Meydan Düzenlemesi”
projelerinin hazırlanmasına iliş-
kin protokol yapıldı. Bolu Belediye
Başkanı Tanju Özcan ve Mengen
Belediye Başkanı Turan Bulut, bir
araya gelerek, Mengen’in uzun
yıllardır ihtiyaç duyduğu projelere
ilişkin mühendislik desteği sağla-
yacak protokolü imzaladılar.

Başkan Özcan: “Çorbada 
tuzumuz olsun dedik”

Protokol töreninde Men-
gen’de doğduğunu, ilk adımı
Mengen’de attığını ifade eden

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Ben
Mengenliyim. Bunu her yerde söylüyo-
rum. Mengen Belediye Başkanımız da ça-
lışkan bir belediye başkanımız. Geçen
dönem verdiği tüm sözleri yerine getiren
belki de Türkiye’deki tek belediye başka-
nıdır. Turan Bulut Başkanımız bu dönem
hayırlı bir işe başladı. Mengen’e yakışır bir
belediye binası kazandırmak istiyor. Bu-
nunla ilgili de Belediye Meclisi’mizden bir
karar aldık, ‘bizim de çorbada tuzumuz
olsun, başlangıcını biz yapalım’ dedik.
Mengen Belediyesi’nin yapacağı yeni hiz-
met binasının mimari projesini, statik pro-
jesini, elektrik projesini ve diğer projelerini
Bolu Belediye Başkanlığı olarak biz üstle-

niyoruz. Sağ olsun Belediye Meclisimiz de
bize yetki verdi. Bunla ilgili protokolü im-
zalayacağız. Hayırlı olsun. İnşallah binanın
devamında da Bolu Belediyesi olarak biz
sizi yalnız bırakmayacağız” dedi.

“Sayın Başkanımıza 
sonsuz teşekkür ediyorum”

Mengen Belediyesi’nin mühendislik
anlamında yetersiz olduğunu belirten
Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut ise
Başkan Özcan’a teşekkür ederek, “Mengen
Belediyesi mühendislik anlamında yeterli
değil. Biz yeni bir belediye binası yapaca-
ğız. Çünkü bir pasajın üst katında yer alan
mevcut bina, işlevini yerine getiremiyor. Biz

festival alanına hem güzel bir
meydan çalışması ve hem de
işlevi olan bir belediye binası
yapmak istiyoruz. Gerçekten
Mengen’e yakışan bir belediye
binası olacak. Sayın başkanı-
mıza ve onun şahsında tüm Be-
lediye Meclisi’ne, proje des-
tekleri için sonsuz teşekkür edi-
yorum. İnşallah temelini de
Sayın Başkanımızla atacağız ve
orada yükselecek olan, işlevsel,
güzel ve örnek bir belediye bi-
nasını hep birlikte Mengen’e
kazandıracağız” dedi.
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SAFRANBOLU
SANAYİSİNİN
ÇEHRESİ
DEĞİŞİYOR

2020 Yılı Sanayi ev Çevre Altyapısı Mali
Destek Programı kapsamında Safranbolu
Belediyesi tarafından uygulanan ve Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafın-
dan desteklenen “Safranbolu Sanayisi Alt-
yapı İyileştirme Projesi” kapsamında yapı-
lacak çalışmalar için Safranbolu sanayi es-
nafı ile bilgilendirme toplantısı gerçek-
leştirildi. Toplantıya Safranbolu Belediye

Başkanı  Elif Köse, Başkan Yardımcısı Metin
Yıldırım’ın yanı sıra proje koordinatörü Yıl-
maz Olcay ve Su ve Kanalizasyon Müdürü
Mete Cenik ile ENERJİSA temsilcileri katıldı

Proje ile ilgili konuşan Safranbolu Bele-
diye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma
Birliği Meclis Başkanvekili Elif Köse; “2020
Yılı Sanayi ev Çevre Altyapısı Mali Destek
Programı” kapsamında Batı Karadeniz Kal-

kınma Ajansı tarafından desteklenen proje-
mizin nihayet uygulama safhasına geçtik.
Önümüzdeki günlerde, sanayi altyapısını
iyileştirme çalışmalarımız başlayacak. Bu
kapsamda sanayi alanımızda; 1145 metre
su şebekesi yenilenirken, 2152 metre yeni
su şebekesi döşenecek. Bununla birlikte
871 metre kanalizasyon hattı yenilenecek,
115 adet parsel bacası konularak bu par-
sellere bağlantılar yapılacak, 456 metre yeni
yağmur suyu drenaj hattı yapılacak. Şimdi-
den hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Başkan Köse, toplantıya iştirak eden es-
naflara teşekkür ederken, projeye sanayi
esnafının da destek vereceğinden emin ol-
duğunu, işbirliği içerisinde rahatsızlık ver-
memek için daha çok gece çalışması ile
mağduriyetin ortadan kaldırılacağına ve
kısa sürede tamamlanacağına inandığını
söyledi. Bütçesi 1.947.756 TL olan projenin
1.460.817 TL’si Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı tarafından karşılanacak.
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Karabük Belediyesi ve Karabük İl Milli
Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen
kursların bitiminde “Hayat Boyu Öğrenme
Haftası” kutlamaları gerçekleştirildi. Şuana
kadar hayata geçirdiği 25 sosyal Yaşam Mer-
kezinde on binlerce Karabüklünün değişik
branşlarda eğitim almasını sağlayan Kara-
bük Belediye Başkanı Rafet Vergili törende
yaptığı konuşmada; “Bir vatandaşımız dahi
bu merkezlerde okuma ve yazma öğrense
biz binanın maliyeti çıkmış sayıyoruz” 

Ergenekon Mahallesi Sosyal Yaşam Mer-
kezinde düzenlenen etkinliklere Vali Fuat
Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Be-
lediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet
Başsavcısı Koray Kesgin, Belediye Başkan
Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü
Sırrı Tuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat
Akbaş, kurum müdürleri, muhtarlar, öğret-
menler, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikler, Karabük Belediyesi çocuk

bando takımı eşliğinde saygı duruşu ve İs-
tiklal marşımızın söylenmesi ile başlarken,
halk oyunları kursiyerleri tarafından yapı-
lan gösteri ile devam etti.

Kutlamalarda bir konuşma gerçekleşti-
ren Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili;
"12 yıllık görev süresi içerisinde görevimin
birinci senesinde bu programı ortaya koy-
muştuk. Her mahalle de bir Sosyal Yaşam
Merkezi kurulacak ve etkinlikler bu Sosyal
Yaşam Merkezleri çerçevesinde tamamla-
nacaktı. Bu süre içerisinde Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüzden, Halk Eğitim Müdür-
lüğümüzden ve Diyanet İşlerinden çok
büyük destekler aldık. Ama bizi Sosyal
Yaşam Merkezlerinde ki faaliyetler içeri-
sinde en çok mutlu eden okuma yazma
kurslarıdır. Bugüne kadar bu merkezlerde
düzenlenen kurslarla 500'ün üzerinde
okur- yazar sertifikası verildi. Bildiğim ka-
darıyla bu senede 1n vatandaşımız okuma

ve yazma öğrendi. Bir kişinin okuması veya
yazması bir Sosyal Yaşam Merkezinin ma-
liyetini zaten çıkartmış oluyor.

Şuanda hedefimiz, Karabük'te 5 nok-
tada daha Sosyal Yaşam Merkezleri yaparak
ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmaktır. Bi-
liyorsunuz bunun içerisinde Kur'an kursları
düzenleniyor, okur- yazarlık kursları düzen-
leniyor, Halk Eğitim Merkezimiz her türlü
kursları düzenliyor ve bunun yanında muh-
tarlarımızda bu binalarda ikamet edip halka
hizmetlerini sürdürüyor. İnşallah önümüz-
deki sene programlarımız çok daha dolu ge-
çecek. Bizde yapımını tamamlayacağımız 5
adet Sosyal Yaşam Merkezlerimizle birlikte
faaliyet alanlarımızı tamamlamış olacağız
ve aynı şekilde hizmetlerine devam ede-
cekler. Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli
desteği veriyor, Halk Eğitim Müdürlüğü-
müz gerekli desteği veriyor, sizlerin de ilgi
ve alakalarınız devam ediyor " dedi.

SOSYALYAŞAMMERKEZLERi
FARKLILIKYARATMAYADEVAMEDİYOR
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Karabük Valisi Fuat Gürel ise yaptığı ko-
nuşmada şu görüşlere yer verdi; “Halkımı-
zın, çocuklarımızın ve gençlerimizin
eğitimlerini beşikten mezara kadar devam
ettirebildikleri bir kurumumuz. Halk Eği-
timi Merkezi özellikle gençlerimize bir
meslek kazandırma ile ilgili kursları bulu-
nan ve devletimizin imkânları ile destekle-
nen kurumlardan bir tanesi. Karabük'teki
farklılık ise Belediyemizin her mahalle-
mizde yaptığı Sosyal Yaşam Merkezleri.
Sosyal Yaşam Merkezlerinde yer bulabili-
yoruz, bu çok önemli bir destek. Bazen ma-
halle ve köy muhtarlarımız bizlere gelirler
ve halk eğitimi kursu açmak istediklerini
söylerler ama açılacak kurslarla ilgili olarak
mekân sıkıntısından bahsederler. Genel-
likle mahallelerinde bulunan okullarda açı-
lır, ancak memnuniyetle söyleyebilirim ki
Karabük'te bu tip yer sıkıntısı problemi çö-
zülmüştür, Belediye Başkanımız ve ekibine
teşekkür ediyorum. Bütün ilçelerimizde
Halk Eğitimi Müdürlüklerimiz var. Geçen

sene 12 binin üstünde kursiyere ulaşmış-
tık, bu sene ise pandemiden kaynaklı
7.500 civarı vatandaşımıza ulaşıp, onların
hem meslek edindirilmesi, özellikle öğ-
rencilerimizin kurs verilerek okullarına ha-
zırlandırılmaları, bir kısımda okuma yazma
ve diğer eğitimler verilmesi ile alakalı çok
güzel kurslar düzenlendiğini biliyoruz. Ma-
halle ziyaretlerimizde orada bulunan Sos-
yal Yaşam Merkezinde ki kursları ziyaret
edip, kursiyerlerimiz ile sohbetler ediyoruz.
Halk Eğitimi Merkezlerinin meslek edin-
dirme ile ilgili çok önemli işlevi var, özel-
likle bölgemizde ihtiyaç bulunan
mesleklerinin tespit edilip bu yönde kurs-
ların verilmesi önemli. Diğer taraftan belli
bir yaşın üstündeki hanımefendilerin evle-
rinde veya sosyal çevrelerinde daha aktif ve
üretken olmalarının sağlanması amacıyla
Sosyal Yaşam Merkezleri veya Halk Eğitimi
Merkezinde yürütülen kurslara çekerek
daha aktif olmaları, üretmeyi ve bundan
belli bir haz almayı sağlayan bir işlevde yü-

rütüyor. Bu kurslarımızın düzenlenme-
sinde emeği bulunan başta İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz olmak üzere Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğümüze, öğrencilerine,
öğretmenlerimize, kurslara katılan kursi-
yerlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyo-
rum. Belediye Başkanımıza ve ekibine de
vermiş olduğu bu desteklerden dolayı te-
şekkür ediyorum, kursların hayırlı olmasını
diliyor,  hepinize sevgi ve saygılar sunuyo-
rum.” 

Protokol konuşmalarının ardından Halk
Eğitim Merkezinin açmış olduğu İşaret Dili
kursuna katılarak kursu başarı ile tamam-
layan kursiyerler tarafından İşaret Dili Gös-
terisi ve okçuluk gösterisi sahnelendi.
Etkinlik düzenlenen kursları başarı ile ta-
mamlayan kursiyerlere Vali Fuat Gürel ve
eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye
Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsav-
cısı Koray Kesgin ve protokol üyeleri tara-
fından Başarı Belgelerinin verilmesi ile
devam etti.
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Çivi kullanılmadan yapılan kütük evleri, rengarenk çiçekleri ve buz gibi su akan olukları 
ile Araç ilçesindeki yaylalar, ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. Araç Belediye Başkanı 

Satılmış Sarıkaya, AA muhabirine, ilçenin çok köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

BAHARINTÜMGÜZELLİKLERİNİ
SERGİLEYENARAÇYAYLALARI
ZİYARETÇİLERİNİBEKLİYOR

32 / BAKAB 2021

BAKAB 7 SIRALAMA.qxt_Layout 1  17.06.2021  ÖS 11:15  Page 32



Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir-
çok kente çok yakın mesafede bulundukla-
rına dikkati çeken Sarıkaya, "Araç'ın bir adı
da 'Yeşil Araç'tır. Bu özelliği ile bölgede ön
plana çıkar. Yaylalar, doğal güzellikleri, yeşi-
lin tüm tonlarını taşıyan renkleri ile gezil-
mesi, görülmesi gereken yerlerden biri. Bu
güzellikleri görmek için insanlar bölgemize
geliyor." dedi. Yaylaların yüzyıllar öncesine
dayanan geçmişinin olduğunu belirten Sa-
rıkaya, "Yüzyıllar öncesine dayanan hayvan-
cılığın merkezi olan yaylalarımız var. Yaylalar,
kamp ve karavan turizmine çok uygun özel-
liğe sahip. Her yıl Hacı Bekir festivallerini ya-
pıyorduk ama iki yıldır pandemi nedeniyle
yapamadık." diye konuştu.

"Yaylamızda baharın renk 
cümbüşü, çok güzel çiçekler olur"

Sarıkaya, ilçenin farklı bölgelerinde 23
yayla bulunduğunu, bir bölümünün bakirli-
ğini kaybettiğini ama Gölcük, Fındıklı ve Eğ-
riceova yaylalarının bakirliğini koruduğunu
ifade etti. Sarıkaya, şunları kaydetti; "Yayla
evlerimiz çok özel bir mimariye sahip. Ah-
şaptan yapılıyor. Altında ahırı, üstünde bir
ocağı ve odası bulunuyor. Soğukluk denilen
bölgede de eskiden buzdolabı olmadığı için
süt ve yoğurt muhafaza ediliyordu. Haftadan
haftaya ilçeye pazara getiriliyor ve satılıyordu.
Burada gerçek bir yayla kültürü hâkimdi."

Başköy Köyü Muhtarı Bayram Armutçu
da Gölcük Yaylası'nda 5 yıldır hayvancılık
yaptığını belirterek, "150 civarında büyük-
baş hayvanımız var, yetiştiriyoruz onları. Bu-
rası Araç'ın en güzel yaylası. Buraya İstanbul,
Ankara, Kastamonu'dan piknik yapmaya, fo-
toğraf çekmeye, kalmaya, gezmeye geliyor-
lar. Yaylamızda baharın renk cümbüşü, çok
güzel çiçekler olur. Doğası, renkleri çok gü-
zeldir." ifadelerini kullandı.

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de Araç il-
çesinin yaylaları ile tanındığını dile getirerek,
"Gölcük Yaylası, Araç'ın en güzel ve en büyük

yaylarından biri. Burada 30 civarında yayla
evi var ama artık yayla kültürü azaldığı için
boş ve yıpranmış durumda. Şu anda sadece
bir aile kalıyor." dedi.

Yaylada 10'dan fazla endemik çiçek ve
bitki türünün bulunduğunu söyleyen Keleş,
"Bugün sümbüllerle mora boyanan yayla-
mız, 15 gün sonra düğün çiçekleri ile sapsarı
olacak. Yazın sıcaktan bunalan insanların se-
rinleyeceği, dinleneceği bir yer. Buranın
otantik yapısı çok önemli. Ağaçtan yapılan çi-
visiz kütük evleri var. Bunların tekrar canlan-
dırılması çok önemli." diye konuştu.
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2700YILLIKANTiKKENT
JANDARMAYAEMANET

Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında kazılan ilk ve tek antik kent olma özelliğini taşıyan 
2 bin 700 yıllık Tieion Antik Kenti'nin güvenliği jandarmaya emanet. Bölgenin tarihine ışık tutan 

Filyos Kalesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri bölgenin huzur ve güvenini sağlıyor.
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Tarihi boyunca değişik isimlerle Tios, Tieion, Tianon,
Tium gibi isimlerle anılan 2 bin 700 yıllık antik kenti böl-
genin tarihine ışık tutuyor. 2006 yılında kazı çalışmala-
rının başladığı Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde,
M.Ö. 6 ve 7. yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen
Tieion Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında tapınağın
kriptosuna da ulaşıldı. Yazılı eserlerin yanı sıra, liman,
madeni para, tapınak, kilise, hamam gibi eserler tespit
edilirken, kalede yaşayanların su ihtiyacının karşılana-
bilmesi için yapılan su sarnıcı dikkat çekiyor. 4 metre de-
rinliğindeki sarnıcın ardından 60 hektarlık alanda
önemli bulguların yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çı-
kartılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na
bağlı 143. ören yeri olarak kabul edilen antik kentin gü-
venliği ise Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı
asayiş ekiplerince sürdürülüyor. Turistik belde olan Fil-
yos ile birlikte antik kentin de huzur ve güvenliğini sağ-
layan jandarma ekipleri, bölgede bomba arama köpeği
"Şila" ile de devriye görevi gerçekleştirdi.

"Jandarmamız beldemizin 
huzur ve güvenliğini sağlıyor"

Jandarmanın başarılı çalışmaları, huzur ve güven or-
tamını sağlamasıyla birlikte turistik beldede asayiş ko-
nularının yok denecek kadar azaldığını anlatan Filyos
Belediye Başkanı Ömer Ünal, "Zonguldak İl Jandarma ve
Alay Komutanımız ile ekibine çok teşekkür ediyoruz. Fil-
yos Liman Karakolu'nun açılışını da yaptılar. Kendilerine
ayrıca teşekkür ediyorum. Filyos Halkı olarak biz jandar-
mamızdan çok memnunuz. Jandarmanın atları geliyor.
Yazın yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Güvenliğini sağlıyor. Asayiş konularında da beldemiz çok
önemli yol kat etti. Asayiş olaylarımız yok denecek kadar
azaldı. Bundan sonraki çalışmalarımız da devam edecek.
Biz elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz des-
teğimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. Drone ile
havadan da görüntülenen Filyos Kalesi ve antik kentte
kazı çalışmaları belirli aralıklarla devam ediyor.
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SAFRANBOLU

BELEDİYESİKENDİ

ÇİÇEĞİNİÜRETİYOR

Safranbolu Belediyesi, çiçeğini kendi
üretiyor. Belediyeye ait seralarda yetişti-
rilen çiçekler toprakla buluşmaya hazır-
lanıyor. Belediye kentin dört bir yanında
yapılan peyzaj çalışmalarında kendi tes-
islerinde ürettiği çiçekleri kullanıyor. Ken-
tin Cadde, sokak ve orta refüjlerinde
yerini alan mevsimlik bitkiler Safranbo-
lu’nun güzelliğine güzellik katıyor. 

Belediye Bütçesine Katkı Sağlıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden alı-
nan bilgiye göre, Begonya, Sardunya, Ho-
rozibiği, Kadife gibi çeşitlerin üretiminin
sürdüğü ifade edilirken, yazlık ve kışlık
olarak yapılan bu çalışma ile elde edilen
binlerce çiçeğin belediye bütçesine
önemli bir katkı sağladığı da bildirildi.
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ÖZLÜ,PARASINI
TAŞTANÇIKARTIYOR

Düzce Belediye Başkanı ve batı Karadeniz Kalkınma
Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü, doğal taş üretimini

sadece 4 ayda 7 bin metrekareye çıkardıklarını söyledi.

Düzce’nin doğal taş, beton ve bordür
üretimleri için kurulan ancak Düzce Bele-
diye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün göreve
gelmesinin ardından vizyon değişikliğine
giden BelTAŞ, üretimini dış ticarete de açtı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,
5 yıldır kapalı olan mermer bölümünün
tekrardan açıldığına dikkat çekerek, “Batı
Karadeniz bölgesinde bu çapta bir fabrika
yok. Nakliye, fiyat ve çeşitlilik bakımından
bölgeye büyük avantaj sağlıyoruz. Böyle
olunca da şirket iş hacmini arttırdı. 2019 yı-
lında 5 bin 392 metreküp olan beton üre-
timini 2020 yılında 81 bin 267 metreküpe
çıkardık. 2019 yılında 153 metrekare olan
doğal taş üretimini ise sadece 4 ayda 7 bin
metrekareye çıkardık” şeklinde konuştu.

Çevreci şantiye olacağız

Düzce Belediyesi şantiyesinin çevreci
şantiyelere namzet olduğunu bunun için
de gereken bütün şartları yerine getire-

ceklerini vurgulayan Düzce Belediye Baş-
kanı ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği
Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Şantiyemizin ör-
nek ve öncü bir şantiye olmasını istiyoruz.
100 dönümlük alanda kurulu olan şantiye
ve idari binasının etrafı ne kadar ağaç ge-
rekiyorsa o kadar ağaçla donatılacak. İş Gü-
venliği açısından revirimizi kuruldu.
Öngörülen ne varsa yaparak örnek bir şan-
tiye haline gelecek” ifadelerinde bulundu.

Sergi salonu haziranda hizmete giriyor

Başkan Özlü, satış ofisi ve sergi salonu
yapmak için inşaatın mayıs ayı sonunda
tamamlanacağını belirterek, “D-100 kara-
yolu üzerinde 120 metrekare bina ve 120
metrekare de camdan showroom yapıyo-
ruz. Herkesin ürettiğimiz taşları görmesini
istiyoruz. Doğal taşların ve mermerlerin
uygulama metotlarını ve döşeme şekille-
rini göstereceğiz. Böylece satış kapasite-
sini de artırmış olacağız” şeklinde konuştu.
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Türkiye, İspanya ve Ürdün’den 7 İngilizce
öğretmeninin bir araya gelerek imza attığı “Bu
Dünya Bizim Memleket Projesi”yle Abana ve
Kastamonu dünyaya tanıtıldı. Projenin Türkiye
etabında Abana İmam hatip Ortaokulu ve
İnönü Lisesi İngilizce ve Almanca öğretmeni
olarak görev yapan Nursel Şavak ve öğrenci-
leri de yer aldı. “Pandemi Sürecinde Turizm”
temalı projede 11-14 yaş gurubundaki öğ-
renciler önce yaşadıkları çevrenin kültürünü,
lezzetlerini ve doğal güzelliklerini keşfederek
bu detayları projenin ortaklarına tanıttı.

Yine bu çalışma kapsamında interaktif et-
kinliklerle farklı deneyimler yaşama imkanı
bulan öğrencilerimiz, projenin ana temasını
olan Barış Manço’nun” Hemşerim Memle-
ket Nere? adlı şarkısını tüm paydaşlarla bir-
likte söyleyerek, klip çekti. Şavak, yaptığı
açıklamada, projenin Avrupa Birligĭ (AB)
bun̈yesinde Etwinning platformunda hazır-
landığını ve 7 hafta sürdüğünü ifade etti.

Bu süreçte Iṡpanya ve Ürdun̈’deki og̈r̆et-
men ve og̈r̆encilerle co̧k sıcak bir iletisi̧mleri-
nin olduğunu anlatan Şavak, “Öğrencileri-
miz yeni dostluklar kurdular, bunun yanı 
sıra Aydın, Nigd̆e, Isparta ve Erzurum’un
kul̈tur̈un̈u ̈de daha yakından tanıdık. Bizler
de Abana ve Kastamonu’yu tüm proje ortak-
larına çok güzel bir şekilde tanıttık. İlk fırsatta
Abana’yı görmek istiyorlar, çok beğendiler bu

da benim için büyük mutluluk” dedi.
Proje kapsamında bir yemek kitabı da 

hazırladıklarını kaydeden Şavak, bu eserde
yer alan Abana kaşık helvasının da İspanya
ve Ürdün’de de tanındığına işaret ederek,
“Projemiz Kastamonu Etwinning projeler der-
gisinde yerini aldı. Seneye de insa̧llah bunu
erasmus+ yurt dısı̧ projelerine taşımayı he-
defliyoruz” ifadelerini kullandı.

ABANAVEKASTAMONU’YU
DÜNYA’YATANITTILAR
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SEPETÖRGÜKURSU
BÜYÜKİLGİGÖRÜYOR

Devrek Belediyesinin, hem yöresel el sanat-
larını geliştirmek, hem de kursu başarıyla biti-
renlerin ekonomik gelir elde etmelerini
sağlamak amacıyla başlattığı “Sepet Örgü Kursu”
büyük ilgi görüyor. Devrek Belediyesi tarafından
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitim sınıfla-
rında açılan ve 5 grup halinde devam eden kursa
60’ın üzerinde kursiyer katılıyor. Kursiyerlerin
malzemeleri de belediye tarafından karşılanıyor.

Sepet Örgü Kursu’nu ziyaret ederek kursi-
yerlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Devrek
Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma Bir-
liği Encümen Üyesi Çetin Bozkurt kurs ile ilgili
yaptığı açıklamada; “Kursiyerlerimizin kursu-
muzda sepet örme sanatını öğrenerek aile eko-
nomilerine katkıda bulunmalarını hedefliyoruz.
Kısacası üreten, var eden insanlar yetiştirmeyi
amaçlıyoruz. Burada görüyorum ki her bir kursi-
yerimizde öğrenme heyecanı var, merakı var. Bu
kursları daha da çeşitlendireceğiz. Üretme, eko-
nomik değer yaratma, el sanatlarını, becerilerini
geliştirme, işgücüne katılma, eğitim alma ko-
nularında Halk Eğitim Müdürlüğümüzden des-
tek alacağız. Kursiyerlerimizin çoğunluğunun
kadın olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor. He-
defimiz; kadınıyla ve erkeğiyle üreten bir Dev-
rek. Bu vesileyle değerli eğitmenimiz Ayşegül
Yurttadur hocamıza ve kursiyerlerimize teşekkür
ediyorum” şeklinde konuştu.
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Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kan-
tarcı 5 haziran Dünya Çevre Günün nedeniyle
yaptığı açıklamada, “Bulduğumuz her fırsatta,
zengin flora ve faunası, endemik türleri, biyo-
çeşitliliği ile çok değerli bir ekosisteme sahip
olan Filyos Vadisi’nin bir ekolojik koridor ola-
rak korunması gerektiğini yüksek sesle dile
getiriyoruz” diye konuştu...

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kan-
tarcı 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle
bir açıklama yaptı. Başkan Kantarcı açıklama-
sında, “5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü,
dünya, ülkem ve bölgem adına endişeyle,
Çaycuma Belediyesi adına gururla kutluyo-
rum. Artık tüm emareleri ortaya çıktı ki, dünya
küresel ısınmanın yarattığı bir felaketin eşi-
ğinde. Her 3 saniyede bir, bir futbol sahası
büyüklüğünde ormanlık alan yok ediliyor.
Bilim insanları sulak alanlar gibi denizlerin
akciğerleri olarak kabul edilen mercan resif-
lerinin yarısını şimdiden kaybettiğimizi söy-
lüyor. Resif kaybı aynı hızla sürerse, yüzyılın
sonuna doğru denizlerde hiçbir canlı yaşa-
mayacak. Küresel iklim değişimine bağlı ola-
rak sıcaklıkların yükselmesi ve yanlış atık
yönetimi nedeniyle Marmara Denizi’nde olu-
şan müsilaj denen salyalanma, nasıl bir fela-
ketle karşı karşıya olduğumuzu adeta
gözlerimizin içine sokuyor. Birleşmiş Milletler
bu ve bunun gibi pek çok nedenle, 2021 yılı

Dünya Çevre Günü’nü, ‘Ekosistem Restoras-
yonu’ temasıyla kutluyor” dedi.

DOĞA DOSTU BELEDİYE 
BAŞKANI TAAHHÜTNAMESİ’NE 
HARFİYEN UYAN BAŞKAN 
OLMANIN HUZURU İÇİNDEYİM

Dünyada ve ülkede hızla ekolojik yıkıma
koşulurken, kendilerinin, iklim dostu beledi-
yeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek ik-
limle birlikte tüm canlıların yaşam hakkını
korumaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Kan-
tarcı, “Seçimler öncesinde TEMA’nın imzalat-
tığı ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı Taah-
hütnamesi’ne harfiyen uyan başkan olmanın
huzuru içindeyim. Tam da o taahhütnamede
söz verdiğim gibi, tüm uygulamalarımızda
doğayı korumayı en önemli hedef sayıyoruz.
Yeni yapılacak konutlarda yağmur suyu top-
lama sistemi kurmayı zorunlu hale getiren ilk
belediye olmanın haklı gururu içindeyiz. Nü-
fusuna göre ülkenin en uzun bisiklet yoluna
sahip kenti olma onurunu hemşerilerimle bir-
likte paylaşıyorum. Enerji verimliliğini artır-
mak, sudaki kayıp kaçağı önlemek için çok
önemli adımlar atan Çaycuma Belediyesi
kendi enerjisini yenilenebilir kaynaklardan
üretmek için hazırladığı projeleri bir bir hayata
geçiriyor. Atık toplama ve geri dönüşümde de
öncü uygulamalara imza atan belediyemiz

tüm imar uygulamalarında da yüksek ekolo-
jik duyarlılık gösteriyor” dedi.

TARIMSAL ALANLAR BÖLGEMİZİN
GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI
AÇISINDAN YAŞAMSAL ÖNEMDE

Bir tarih, tarım ve turizm beldesi olarak
yapılandırmasını çok istediği Filyos Vadi-
si’ndeki gelişmeleri çok yakından takip etti-
ğini de söyleyen Kantarcı, açıklamasını,
“Bulduğumuz her fırsatta, zengin flora ve
faunası, endemik türleri, biyoçeştiliği ile çok
değerli bir ekosisteme sahip olan Filyos Va-
disi’nin bir ekolojik koridor olarak korunması
gerektiğini yüksek sesle dile getiriyoruz. Böl-
gemizin tek temiz su kaynağı olan Filyos Ir-
mağı’nın binlerce yılda sabırla oluşturduğu
bereketli toprakların, üzerine beton döküle-
rek endüstri alanı, serbest bölge ya da sanayi
sitesi gibi kullanımlara sunulmasını kabul
edilemez buluyorum. Vadi’deki tarımsal
alanlar bölgemizin gıda güvenliğinin sağ-
lanması açısından da yaşamsal önemdedir,
mutlaka korunması gerekir. Konuyla ilgili yü-
rütülen çalışmalarda aklıselimin hâkim ola-
rak bunu başaracağımıza inanıyor, havası,
suyu, toprağı tertemiz bir dünyada yaşaması
için büyük çaba harcadığımız tüm yurttaşla-
rımızın Dünya Çevre Günü’nün kutluyorum”
diyerek tamamladı.

BAŞKANKANTARCI’DANDÜNYAÇEVRE
GÜNÜ’NDEFİLYOSVADİSİVURGUSU
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Türk Halk Müziğinin sevilen ismi ve Show TV ekranlarında
yayınlanan ‘Sevcan’la Lezzet Yolunda’ programının sunucusu
Sevcan Orhan, yeni bölüm çekimleri için Düzce’ye geldi. Düzce
Belediyesinin de destek verdiği çekimlerde kentin birçok de-
ğeri tanıtıldı. Türkiye'nin 7 bölgesinin geleneksel lezzetlerini,
kültürel ve doğal güzelliklerini, insan hikâyelerini ‘Sevcan’la
Lezzet Yolunda’ programı ile Show TV ekranlarında izleyicilerle
buluşturan Sevcan Orhan, programın yeni bölüm çekimleri için
Düzce’ye geldi. Düzce Belediyesinin destekleriyle program kap-
samında gün boyu süren çekimlerde, Düzce’nin yerel lezzet-
leri, doğal güzellikleri, el emeği göz nuru ortaya çıkartılan
ürünlerin yanı sıra ile tarihi Konuralp Antik kenti ele alındı.

DÜZCEBELEDİYESİTANITIMA
TAMGAZDEVAMEDiYOR
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OYUNCAKEVİGÜNSAYIYOR
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hazırlıkları tamamlanma 

aşamasındaki Oyuncak Evi’nde incelemelerde bulundu. Posbıyık, Türkiye’de 
ender sayıdaki bir projeyi çocuklar için hayata geçirdiklerini söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil
Posbıyık, belediye bünyesinde açı-
lacak olan Oyuncak Evi çalışmalarını
yerinde takip etti.

Oyuncak Evi Projesi’nin koordi-
natörlüğünü yürüten Başkan danış-
manları Nergis Bozkurt ve Nart Boz-
kurt’tan son durum hakkında bilgi
alan Posbıyık, hazırlıkların tamam-
lanma aşamasında olduğunu ve tam
kapanmadan sonra açılışlar için izin
verildiğinde Oyuncak Evi’ni çocuk-
larla buluşturacaklarını söyledi.

Posbıyık şu açıklamayı yaptı;“Ço-
cuklarımıza sürprizimiz var. Sadece
Ereğlili çocukların değil bütün böl-
gedeki çocuklarımızın buraya mut-
laka gelip görmeleri lazım. Burada
çok değişik oyuncaklar var. Ninele-

rimizin dedelerimizin yaptığı oyun-
caklar… Bize armağan ediyorlar, biz
de onların isimlerini koymak sure-
tiyle burada sergiliyoruz. Yurt dışın-
daki büyükelçiliklere yazılar yaz-
dık oralardan dünya kültürünü yan-
sıtacak Japonya’dan, Amerika’dan

oyuncaklar buraya geliyor.
Aynı zamanda, Ankara Üniversi-

tesi Oyuncak Müzesi ile bir anlaşma
yaptık. Arkadaşlar, bizzat Nergis ha-
nımlar gittiler görüştüler. Oranın ho-
calarıyla,  profesörleriyle onlar bü-
yük ilgi gösterdiler. Çünkü: yaygın 
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bir olay değil bu… Anadolu’da çok az sayıda
var veya sayıları yok denecek kadar az. Dola-
yısıyla bizim bu özverimizden dolayı bize çok
büyük yardım yaptılar. Onlar da iki yıllığına
geçici olarak oyuncaklarını bize verdiler, ser-
gilememiz için.

Bunların hepsi emniyet altına alındı. Bu-
rada gördüğünüz bu oyuncakların hepsinin
de bir tarihi değeri var. Yıllar öncesinde ya-
pılmış çok orijinal. Çocuklarımızın burada bu
oyuncakları görmek suretiyle mutlu olacak-
larına inanıyoruz. Sadece bununla kalmıyo-
ruz şimdi yan tarafta büyük bir atölye açtık.

O atölyede çocuklarımız uzmanlarının
kontrolünde oyuncak imal edecekler. Kendi-
leri yapacaklar oyuncakları. Orada aletlerimiz,
makinelerimiz var.  Her birinin başında
uzman hocalar olacak. Aynı zamanda sadece o
salonda değil, dışarıda da geniş bir alanda et-
kinlik yapacaklar. Yeşil bir alan hazırlıyoruz.
Orada da çocuklar dışarıya oyuncaklarla be-
raber çıkmak suretiyle günlerini geçirecekler.
Buraya ayrı bir kültür getiriyoruz; Bıcırıkların,
çocuklarımızın mutlu olacağı, atölyesiyle,
çocuk oyuncaklarıyla bahçesiyle yeni bir kon-
sept buraya getiriyoruz. Tam kapanmadan
sonra açılışlar için izin verildiğinde Oyuncak
Evi’ni çocuklarla buluşturacağız.”
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ONLARARTIK
EVLERİNDE

YALNIZDEĞİL
Karabük Belediyesi, Yaşlı Bakım Merkezi’nden sonra
Yaşlı Dinlenme Merkezi’ni de hizmete aldı. Pandemi

koşullarında yapılan açılışta, Belediye Başkan 
Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet

Vergili’nin eşi Emine Vergili yaşlılarla bir araya geldi.
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Hizmete giren Yaşlı Dinlenme
Merkezi projesi kapsamında; evle-
rinden çıkamayan ve yalnız yaşayan
yaşlılar, Karabük Belediyesi Evde
Bakım Hizmetleri ekipleri tarafından
evlerinden alınıyor ve kendilerine
5000 Evler Cumhuriyet Sosyal Yaşam
Merkezi’nin altında hizmete giren
Yaşlı Dinlenme Merkezi’nde sosyal
bir ortamda vakit geçirme imkânı su-
nuluyor. Merkezde ayrıca gönüllü
doktorlar ve belediye personeli tara-
fından yaşlıların muayeneleri ve rutin
kontrolleri de gerçekleştiriliyor. 

Karabük Belediye Başkan Yardım-
cısı Seher Berker konuyla ilgili yaptığı
açıklamada; “Belediye Başkanımız
Sayın Rafet Vergili’nin talimatları
doğrultusunda kurduğumuz Yaşlı
Bakım Merkezine ilave olarak Yaşlı
Dinlenme Evimizi de hizmete açtık.
Buradaki amacımız; yaşlılarımızı ev-
lerine kapanmaktan kurtarıp, sosyal
bir ortamda yaşamlarını sürdürmele-
rini sağlamak. Personelimizin dı-
şında gönüllü doktorlarımızda bura-
ya gelecek ve kendilerine yardımcı
olacaklar. Tek amacımız onları mutlu
etmek” şeklinde konuştu.
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BAŞKANKÖSE:BUYILTURİZMDEN

BEKLENTİMİZYÜKSEK
Tüm ülkede olduğu gibi ilçemizde de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında
kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi hareketliliği başladı.
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Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşan-
maya başladığını ifade eden Safranbolu Be-
lediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma
Birliği Meclis Başkanvekili Elif Köse, Safran-
bolu'da bu yıl turizmden beklentilerinin
yüksek olduğunu söyledi. Geçen yıl salgı-
nın turizm sektörünü de etkilediğine işaret
eden Başkan Köse, "Bütün turizm kentleri
gibi biz de maalesef turiste hasret bir
dönem geçirdik. Yeni dönemde inşallah tu-
ristleri Safranbolu'ya bekliyoruz." dedi.

Başkan Elif Köse, Belediyenin sivil top-
lum kuruluşlarıyla Safranbolu turizminin
gelişmesi ve daha fazla kitleye ulaşılması
için çalışmalar yaptıklarını belirterek “Saf-
ranbolu Turizmciler Derneği ile ilçeye ben-
zeyen kentlere ziyaretler yaparak benzer
sorunlara çözümler bulmak üzerine çalışı-
yoruz. Safranbolu tanıtımına katkıda bulu-
nacağını düşüncesiyle turizm konusunda
uzman kişileri ilçede ağırlamayı planlıyoruz.
Aynı zamanda Safranbolu Turizmciler Der-
neği ile Safranbolu'nun turizmle ilgili prob-
lemlerini masaya yatırdık. Ortak çalışmalar
yapmaya başladık. Buradaki hizmetin kali-
tesi ve buraya alım gücü yüksek turistin gel-
mesi, birbirini besleyen şeyler. Esnafın daha
iyi ve daha kaliteli hizmet sunarak gelirini
yükseltmesini istiyoruz. Amacımız sayı ola-
rak çok fazla olmasa da nitelikli ve alım gücü
yüksek turistin dikkatini Safranbolu'ya çek-
meye çalışmak" diye konuştu.
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GÜRÜLTÜVEGÖRÜNTÜ
KİRLİLİĞİAZALACAK
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Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz
Ocak ayında ihalesi tamamlanan 300 akıllı
bisiklet,200 elektrikli akıllı scooter ve 7 adet
büfeden oluşan Düzce Akıllı Bisiklet Payla-
şım Sistemi (DÜBİS) projesinde sona gelindi.
Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü sis-
temin devreye girmesi ile gürültü ve gö-
rüntü kirliliğinin azalacağını kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karade-
niz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü,
vatandaşlara bisiklet kullanma alışkanlığı ka-
zandıracak, sağlıklı yaşamı destekleyecek ve
aynı zamanda trafik yükünü de hafifletecek
olan Paylaşımlı Bisiklet Sistemi projesinde
sona gelindiğini açıkladı.

Başkan Özlü, DÜBİS projesi kapsamında
300 adet akıllı bisiklet, 200 adet elektrikli
akıllı scooter ve 7 adet şarj üniteli büfenin
kurulumuna yönelik çalışmaların kısa süre
içerisinde tamamlanacağını söyledi. Bisiklet,
scooter ve büfelerin 10 yıl süre ile çalıştırıl-
masına yönelik ihaleyi Ocak ayı içerisinde ta-
mamladıklarını belirten Başkan Faruk Özlü,
“Geçtiğimiz günlerde şarj üniteleri ve büfe-
lerin kurulumları ilgili firma tarafından baş-
latıldı. Bu çalışmalar kısa sürede de tamam-
lanacak. Ulaşım sistemimizle entegre şekilde
modern bir ulaşım ağı kurduk. Bu kapsamda
diğer şehirlerdeki bisiklet kiralama sistem-
lerinin çok daha altında bir rakamla ücret-
lendirme yoluna gidilecek. Abonmanlık
sistemi aynı zamanda bekleme süresinde de
10’da 1 oranda ücret işletilmesi sağlanacak.

Bu sayede vatandaşımızın zamanının ve pa-
rasının etkin yönetilmesine katkı sağlamış
olacağız. İlimizde faaliyet gösteren Volta
Motor Fabrikasında üretilen 200 adet scoo-
ter ise yeni yönetmelik gereği karayollarında
kullanılamayacak. Daraltılmış alanlarda kul-
lanılabilecek ve 50 kilometre hızı geçemeye-
cek. Bisiklet ve scooterlar kısa sürede vatan-
daşın hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

BÜFELERDE NELER SATILACAK?

Kamuoyunda büfelerin içeriklerine yö-
nelik bilgi kirliliğinin olduğuna da değinen
Başkan Özlü, “Vatandaşlarımızın rahatlıkla
ulaşabilecekleri bölgelere konumlandırıl-
maya başlanan 7 adet büfede sıcak ve soğuk
kahve çeşitleri, vitamin içecekleri ve pasta sa-
tışı yapılacak. Bunun haricinde ürün satışı ol-
mayacak” şeklinde konuştu.
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BOLUBELEDiYESi
YERLİFİDEYEÖNCÜLÜKEDİYOR

Bolu Belediyesi, herkes üretime katılsın ve
kendi yiyeceğini üretsin diye kendi seralarında
yetiştirdiği yerli fideleri, şehrin dört bir yanında
açtığı stantlar aracılığıyla Bolulularla paylaşıyor.

Tarımsal faaliyetleri her geçen gün artırarak
sürdüren Bolu Belediyesi, şehirde yaşayan her-
kes üretime katılsın ve kendi yiyeceğini üretsin
diye kendi seralarında yetiştirilen, genetiğiyle
oynanmamış ata tohumlarından elde edilen do-
mates, biber ve salatalık fidelerini Bolulularla
paylaşma kararı aldı. Bu kapsamda yetiştirilen
yerli fideler, Bolu Belediyesi Köroğlu Kooperatifi
aracılığıyla satışa sunulmaya başlandı. İlk etapta
domates ve biber fideleri satışa çıkarken, daha
sonraki günlerde ise salatalık ve karpuz fideleri
de satış stantlarında yerini alacak.

Şehrin birçok noktasında stant açıldı
Üretime katılarak kendi yiyeceği sebzeyi ken-

disi üretmek isteyen herkes, Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü fide üretim serasından, Köroğlu Koope-
ratifi’nden (Karacasu Yolu eski Orman Fidanlığı
karşısı) ya da Siteler Camii karşısı, Merkez Du-
rakları yanı ve Belediye önündeki kooperatife ait
satış ofisinden fide temini yapabiliyor...
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Kdz. Ereğli Belediyesi ERDEMİR ofis
yolu üzerinde denize sıfır noktada 600
metrekare alana sahip balık restoranı ça-
lışmalarına başladı. Başkan Posbıyık, 3 ay
içerisinde tamamlamayı hedefledikleri
balık restoranı’nın Ereğli’ye gelecek misa-
firlerin de adresi olacağını belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pos-
bıyık, Başkan yardımcıları ve ilgili daire
müdürleriyle birlikte ERDEMİR ofis yolu
üzerinde yapımına başlanan balık resto-
ranı çalışmalarını inceledi.

Proje hakkında ilgililerinden brifing alan
Başkan Posbıyık, yaptığı açıklamada Ereğ-
li’nin bir ihtiyacını daha giderecek olmanın
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aynı za-
manda balıkçı kenti olan Ereğli’de dışarı-
dan gelen misafirlerin de ağırlanabileceği
güzel bir mekân yaptıklarını ifade eden Pos-
bıyık şunları söyledi:“ERDEMİR ofis yanın-
daki spor parkı bölgesine balık restoranı
yapıyoruz. Spor parkının arka tarafındaki
pist alanı kalıyor olduğu yerde. Kaykayla-

rıyla, arka tarafta özel otoparkıyla, yan tarafta
tırmanma duvarıyla burası komple bir tesis
olacak. 400 metre kapalı alan 200 metre-
kare terasıyla denize sıfır noktada bir balık
lokantası yapıyoruz nasip olursa.

Burası Ereğli halkının ihtiyacını gidere-
ceği gibi Akçakoca’dan, Zonguldak’tan, Koz-
lu’dan ve diğer bölgelerden gelecek olan
misafirlerimiz de burada rahatlıkla nezih
bir ortamda, eşleriyle, çocuklarıyla yemek-

lerini yiyebilecekler. Aynı zamanda yemek
yerken çocukları yan taraftaki kaykaylarda
veya oyun salonlarında eğlenebilecek.

Böyle bir organizasyon yaptık bütün bu
alan bu sistemin içinde olacak. Çay bah-
çesi de buraya dâhil olacak. İnşallah hızlı
bir şekilde inşaatımız devam ediyor, tah-
min ediyorum 2,5 - 3 ay sonra burası biter.
Denizin olduğu yerde denize sıfır bir res-
toran yapmanın mutluluğu içindeyiz.”

EREĞLİ’YEBALIK
RESTORANIYAPILIYOR
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BAŞKANLARIMIZI TANIYALIM

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI

ELİF KÖSE

1970 yılında Karabük’te doğdu...
Karabük Demir Çelik Fabrikasından
emekli işçi bir baba ile ev hanımı bir
annenin 3 çocuğundan biri olan Elif
Köse, ilk, orta ve lise eğitimini 5000 Ev-
lerde, üniversite lisans eğitimini Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölü-
münde tamamladı. 1 yıl Safranbolu Li-
sesinde vekil öğretmenlik yaptıktan
sonra mimarlık mesleğine başladı. 

1993 yılından itibaren serbest ola-
rak Safranbolu’da mimarlık faaliyetle-

rini ( mimari proje, restorasyon, şan-
tiye şefliği, proje kontrollükleri ) yü-
rüttü. Mimarlık faaliyetlerinin yanı sıra
Mimarlar Odasında yaklaşık 10 yıl Yö-
netim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
2003 yılından bu güne kadar çeşitli
değerleme firmalarının çözüm ortağı
olarak değerleme uzmanlığı yaptı. Ay-
rıca, Karabük Üniversitesi Fethi Toker
Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bö-
lümünde 5 yıl Mimari Proje Öğretim
Görevlisi olarak görev yaptı.

2015 yılında Cumhuriyet Halk Par-

tisi’nde aktif politikaya atıldı, Safran-
bolu İlçe Başkan Yardımcısı olarak
görev yaptı. Bu süreçte doğa ve çevre
komisyonu ile insan hakları komis-
yonlarında çalışmaları oldu. 2018 yılı
Eylül ayında Cumhuriyet Halk Partisi
Safranbolu İlçe Başkanlığına getirildi.
31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen
yerel seçimlerde Safranbolu Belediye
Başkanı seçilen Köse, Safranbolu’nun
ve Karabük ilinin ilk kadın belediye
başkanı olarak tarihe geçti. Elif Köse,
bir kız çocuğu annesi.
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BAŞKANLARIMIZI TANIYALIM

GEREDE EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI

MUSTAFA ALLAR

1966 yılında Gerede´nin Çayören
Köyü´nde doğdu. İlkokul eğitimi son-
rası Gerede Merkez Kur’an Kursu´nda
Hafızlık eğitimini tamamladı. Orta ve
Lise Öğrenimini Gerede İmam Hatip
Lisesi´nde bitirdi. Eskişehir Anadolu
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu.

1985 Yılı´nda, servis işletmeciliği
ile ticarete girerek 1996 Yılı´nda Allar
Nakliyat, Deri, İnşaat, Otomotiv ve Tu-
rizm LTD ŞTİ´yi kurdu.

1997 Yılı´nda vatani görevini ta-

mamlayarak, ticari atılımlarına devam
eden Mustafa Allar, Gerede Şoförler ve
Otomobilciler Odası´nda önemli gö-
revlerde bulunarak, 2003 Yılı´nda AK
Parti 1. Olağan Gerede İlçe Kon-
gresi´nde yönetim kurulu üyesi olarak
siyasete adım attı.

2011 yılından 01 Kasım 2013 tari-
hine kadar, AK Parti Gerede İlçe Baş-
kanlığı yaptı.

2008 ile 2010 yılları arasında Ge-
rede Spor Kulüp Başkanlığı, 2009 ile

2013 yılları arasında Gerede Ticaret ve
Sanayi Odası´nda Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevlerini yürüten Allar, AK
Parti Bolu İl Başkanlığı´nca düzenle-
nen "Siyaset Akademisi" programına
katılarak, başarı belgesi almaya hak ka-
zandı.

31 Mart 2019  Yerel Seçimlerinde
AK Parti’den ikinci defa Belediye Baş-
kanlığına seçilen Mustafa Allar evli ve
3 çocuk babası.
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BAŞKANLARIMIZI TANIYALIM

GÖKÇEBEY BELEDİYE BAŞKANI

VEDAT ÖZTÜRK

1962 yılında Gökçebey”de
doğdu. İlköğremini Gökçebey Üç-
burgu İlköğretim Okulunda, Orta ve
Lise Öğrenimini Devrek Lisesinde ta-
mamladı.1977 yılında Gökçebeys-
por”da lisanslı olarak iki yıl futbol
oynadıktan sonra Kilimli Bele- di-
yespor”a transfer oldu.1984 yılında
vatani görevini tamamladıktan
sonra 1985 yılında Devrek Beledi-
yespor”a transfer oldu. Aynı yıl Dev-
rek Belediyesinde çalışmaya
başladı. Belediyenin hemen hemen

tüm birimlerinde görev alırken, aynı
zamanda Devrek Belediye Sporda
futbolculuk ve antrenörlük olmak
üzere toplam 22 yıl görev aldı.

Devrek Belediyesinde 1989-1999
yılları arasında Zabıta Memuru 1999-
2008 yılları arasında Zabıta Komiseri
ve 2008 yılından 2014 yılına kadar
da Zabıta Müdürü olarak görev yaptı.

Yerel yönetim ve belediye hiz-
metleri ile ilgili sivil toplum örgütleri
ve kamu kurum ve kuruluşların dü-
zenlemiş olduğu bir çok seminere ka-

tılarak başarı sertifikalarına sahip
oldu. Devrek Belediyesinde çalıştığı
süre içerisinde altı siyasi dönem ve
dört ayrı belediye başkanı ile çalıştı.

30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde
AK Parti’den Belediye Başkanı se-
çildi, 01.12.2017 tarihine kadar bu
görevi yaptıktan sonra istifa etti.31
Mart 2019 tarihinde yapılan yerel
seçimlerde İYİ Parti’den aday olan
Öztürk tekrar bu göreve seçildi.

Vedat Öztürk, evli ve iki çocuk ba-
bası.
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Bolu Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen Mayıs
ayı Meclis Toplantısında yapılan seçimlerde; Recayi Çağ-
lar, Turhan Bulut, Emin Tekemen, Necdet Türker ve
Hamza Efe Encümen Üyeliklerine seçildiler. Yapılan Plan
Bütçe Komisyonu seçimi sonrası ise; Fatih Kavak, Şahin
Serin ve Hasan Ekici Plan Bütçe Komisyonu Üyeliklerine
seçilen isimler oldu. Bolu merkez ilçeye bağlı Müsta-
kimler Köyü sınırlarındaki söz konusu alanda II.Sınıf Katı
Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımına başlanabilmesi
için uygulama projesinin İLBANK tarafından revize edi-
lerek, yapım ihalesine ilişkin talep BEKAB tarafından ya-
pıldı ve İLBANK tarafından proje ihalesi gerçekleştirildi.  

% 100 hibe kapsamında ise Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından işin yapım ihalesi gerçekleştirilecek.
Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mustafa Allar;’’
Başkanlığını yaptığım; Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Mayıs Ayı Olağan Mec-
lis Toplantısını gerçekleştirdik. Almış olduğumuz karar-
ların Bolumuza, tüm ilçelerimize ve beldelerimize hayırlı
olmasını diliyorum. Meclis toplantımıza katılım sağla-
yan; Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclis Üyeleri-
mize, Belediye Meclis Üyelerimize ve BEKAB Sekreteri
ve Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın
hanımefendiye teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.

Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliği (BEKAB) Mayıs ayı Meclis
Toplantısı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın Başkanlığında gerçekleştirildi.

BEKABMECLiSTOPLANTISI

GERÇEKLEŞTiRiLDi
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KARADENİZEREĞLİBELEDİYESİ’NDEN

FARKINDALIKETKİNLİĞİ
Karadeniz Ereğli Belediyesi çevre duyarlılığına dikkat çekmek için Ereğli sahilinde dip temizliği yaptı. Denizden

çıkanlar görenleri şaşırttı. Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliğinde 
5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası nedeniyle Ereğli sahilinde farkındalık etkinliği yapıldı, denizden çöp çıkarıldı.
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Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumlu-
oğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bele-
diye meclis üyeleri ve sınırlı sayıda
vatandaşın katılımıyla yapılan etkinlikte İt-
faiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama
ve Kurtarma Ekibi dalgıçları tarafından yarım
saat süreyle deniz dibi temizliği yapıldı. Dal-
gıçların su yüzüne çıkardığı çöp çeşitliği hay-
retler uyandırdı. Lastikten, lavaboya, bira
şişelerinden hurda atıklara kadar insan
eliyle denize ulaşan çöpleri gören Kayma-
kam Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Halil
Posbıyık, Ereğli halkını çevreye duyarlılık ko-
nusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.

“Ereğli sınırlarında 
müsilaj görülmedi”

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumlu-
oğlu, son günlerde Marmara Denizi’nde ya-
şanan müsilaj sorununun Ereğli sınırları
dahilinde görülmediğini belirtti. Çorumlu-
oğlu, “Bu hafta çevre haftası. Özellikle Mar-
mara Denizi’ndeki müsilaj hadisesinden
sonra çevreye duyarlılık bir kat daha arttı. Ço-
cuklarımıza miras bırakma anlamında hep
eser, şunu bunu konuşuyorduk ama anladık
ki çocuklarımıza bırakabileceğimiz en iyi mi-
raslardan bir tanesi güzel bir çevre olmalı.
Burada Belediye Başkanımızın beraberin-
deki çalışma arkadaşlarıyla bu temizliği yap-
maları son derece önemli. Asıl konu çevreyi
kirletmemek. Bu, vatandaşlarımıza bağlı. Va-
tandaş denize attıktan sonra biz çıkartmaya
uğraşacağımıza vatandaş hiç denize atma-
sın. İdareciliğe başladığımız yıllarda sanayi
ne olursa olsun gelsin diye düşünüyorduk.
Şimdi OSB’ye yapılacak bir yatırımın önce
çevreye zarar verip vermeyeceğine bakıyo-
ruz. Eskiden istihdama bakardık. Şu anda
Marmara Denizi’ni istila etmiş olan müsilaj
ümit ediyorum ki Karadeniz’e ve Ege Deni-
zi’ne inmez. Şu ana kadar Ereğli sınırlarında
biz müsilaj görmedik. Duyarlılığımız devam
ediyor. İnşallah bu bölgede görmeyiz. Köy-
lerimizde maalesef yol üzerlerine çöp dö-
külmesini engelleyemedik. Çöp kontey-
nırlarını ve araçları artırmamıza rağmen hala
vatandaşlarımız yol üzerine çöp döküyor. Bu
konuda bir kez daha uyarıda bulunuyorum.
Çevreye karşı işlenen suçlarda kesinlikle af-
fımız olmayacak. Çocuklarımızın hakkını ye-
meye kimsenin hakkı yok. Belediyemizin
yapmış olduğu çevreye duyarlı bu çalışma-
sından dolayı başkan bey ve arkadaşlarına
teşekkür ediyorum.”

“İklim Değişikliği Ve Kirlilik Hayatı
Kötüye Götürüyor”

Ereğli Belediyesi olarak ‘Deniz, hava ve
toprak kirliliği’ konusunda duyarlı olmaya
devam edeceklerini söyleyen Kdz. Ereğli Be-
lediye Başkanı Halil Posbıyık, iklim değişik-
liğinin ve kirliliğin hayatı kötüye doğru
götürdüğüne dikkat çekti. Posbıyık konuş-
masında, “Kirlilik konusunda sadece deniz-
deki değil, havadaki kirliliğe ve topraktaki
kirliliğe Ereğli Belediyesi olarak duyarlı dav-
ranıyoruz. Bu konuda zaman zaman haykır-
dığımız da oluyor. Çevre temizliği bizim için
çok önemli. Köseağzı’na ve Kireçlik’e yapıl-
ması düşünülen termik santralleri zama-
nında hep birlikte engelledik. Hala mücade-
lemiz devam ediyor. Çevre konusu sadece
Ereğli Belediyesi’nin konusu değil, bütün
devletlerin, Birleşmiş Milletler’in, sivil top-
lum kuruluşlarının, belediyelerin, bireylerin
bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. İklim de-
ğişikliği ve kirlilik hayatı kötüye doğru gö-
türüyor. Arkadan gelen nesle, çocuklarımıza
kötü bir ortam bırakmamak için elimizden
geleni yapmalıyız. Bireylerin de bu konuda
dikkatli olması lazım. Denizden çıkan çöp-

leri görüyoruz. Motosiklet arıza yapıyor kul-
lanmıyorlar, denize atıyorlar, bira şişesini atı-
yorlar, birçok çöp denizden çıkıyor. Bunlara
dikkat edelim. Deniz, hava her şeyimiz.
Daha fazla duyarlılığımızın olması için bu et-
kinlikleri yapıyoruz. Hep beraber daha titiz
bir şekilde yolumuza devam edelim.”

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “5-11
Haziran çevre Koruma Haftası ile ilgili özel-
likle deniz kirliliğine dikkat çekmek için bu
etkinliği düzenledik. Belen Sanayi girişinde
1. Sınıf Atık Toplama Merkezi’miz bulunuyor.
Bu merkezi Türkiye’de ilk kuran belediyeler-
den biriyiz. Atık Getirme Merkezi’nde evsel
atıkları topluyoruz. 14 çeşit atık toplanıyor.
Kâğıt, karton, plastik ambalajlar, metal atık-
lar, cam ambalajlar, ahşap ambalajlar, teks-
til ürünü ambalaj atıkları, piller, florasan
lambalar, kloroflorokarbon atıklar, toksit atık-
lar, sıvı ve katı yağlar, lastikler ve evlerden
kaynaklanan tehlikeli atıklar toplanmakta-
dır. Bunları lisanslı nakliye firmaları tarafın-
dan Ereğli dışına bertaraf tesislerine
gönderiyoruz. Geri dönüşebilir atıklar da
geri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.”
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Dünya Kültür Mirası

Safranbolu’da

çocukların seslerini 

duyurabilmesi 

için kurulan 

Çocuk Meclisi ilk

toplantısını 

gerçekleştirdi.

ÇOCUKMECLİSİ
İLKTOPLANTISINIGERÇEKLEŞTİRDİ
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Çocukların geleceklerine güvenle ba-
kabilmeleri için demokratik olarak sesle-
rini duyurabilecekleri, cinsiyet, dil, din, ırk,
kültür, sınıf, düşünce farkı gözetmeksizin
temsil edilecekleri Çocuk Meclisi ilk top-
lantısını yaptı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi Büyük Sa-
lonunda gerçekleşen toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Safranbolu Belediye
Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği
Meclis Başkanvekili Elif Köse, “Değerli ço-
cuklar sizleri burada gördüğüm için çok
mutluyum,

Hepinizi medeni cesaretinizden dolayı
kutluyorum. Çocuk meclisimize katılarak
Safranbolu ile ilgili fikir ve önerilerinizi dile

getireceğinizi ve şehrimize duyarlı birer va-
tandaş olacağınızı görüyorum. Kentimiz-
deki tüm çocuklarımız bizler için değerli.
Bizler bu meclisi yaşadığınız kentte şehri-
nizde söz sahibi olmanız amacıyla kurduk.
Şehri yönetirken sizlerden ilham almak, siz-
lerden öğrenmek istiyoruz. Şunu da ekle-
mek istiyorum ki bugün itibariyle
ihtiyaç-larınızı bizler belirlemeyeceğiz. İhti-
yaçlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Çocuk
meclisinde sizler talep ve beklentilerinizi
dile getireceksiniz, bizler de yaşamak iste-
diğiniz şehri sizlere sağlamak için çalışma-
lar yapacağız. Sizlerle turizmden spora,
müzikten kültürel mirasa çok farklı alan-
larda önemli çalışmalar yapacağız. Yaşadı-

ğınız dünyada sahip olduğunuz hakları 
uzmanlarından sizlere aktarmalarını sağ-
layacağız. Çocuk haklarını öncelik sıramıza
alacağız. Hepinizin çok aktif olmasını 
istiyorum ve sizlerden bunu bekliyorum.
Sizler birer aktif vatandaş olacak, mahalle-
lerinizin ve arkadaşlarınızın temsilcileri ola-
caksınız. Bizler nasıl sizlerin ebeveynlerini
dinliyor ve seslerini dile getiriyorsak, sizler
de arkadaşlarınızın sesi olacaksınız. Onları
dinleyeceksiniz” dedi.

Konuşmanın ardından Çocuk Meclisi-
nin tanımı ve yapacağı çalışmalar hakkında
bilgiler verilirken, toplantı çocukların isim-
lerinin yazılı olduğu balonların uçurulması
ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

BARTINPİRİNÇLİMANTISI
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

BOLUFINDIKŞEKERİ
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

KASTAMONUSİMİTTİRİDİ
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Coğrafi İşaretli Ürünlerimiz

YUFKALIKONURALPPİLAV
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Karabük'te kurulan tesis ile yılda yaklaşık 150
ton doğada yok edilemeyen katı atık bertaraf edi-
lerek pirolitik yakıta dönüştürülecek.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kara-
bük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mus-
tafa Yaşar ve Karabük Belediyesi AB Proje Koordi-
natörü Ersin Özmen ile "Plastik Atıkların Piroliz Yön-
temiyle Bertaraf Edilmesi ve Geri Kazanımı" pro-
jesi kapsamında yapılan tesiste incelemelerde
bulundu. Başkan Vergili, inceleme sonrası yaptığı
açıklamada, tesisin Karabük Belediyesi ve Kara-
bük Üniversitesi iş birliğinde yapıldığını söyledi.

Tesiste atık malzemelerin geri dönüştürüldü-
ğünü belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet
Vergili, "Tesiste üretilen yakıtı iş makinelerimizde
kullanacağız. Bunun en önemli özelliği geri dö-
nüşüm malzemelerinin kullanılması, geri dönü-
şüm malzemelerinin yok edilmesi. Hem doğada
yok olmayan malzemeleri yok ediyor, hem de ya-
kıta çeviriyoruz, iki işlemin birden yapılması
büyük bir iş." dedi. Vergili, tesisin Karabük için bir
örnek olduğunu da ifade ederek, "Günlük 500 ki-
logramdan yılda yaklaşık 150 tona yakın katı atık
bertaraf edilmiş olacak. Bunun ileride 2-3 katına
da çıkarılması söz konusu. Doğada yok edileme-
yen malzemeler geri dönüştürülüyor. Asıl avan-
tajı bu. Söz konusu olan doğada yok edilemeyen
malzemenin bertaraf edilmesi." diye konuştu.
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