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DÜZCE’NİN TARİHİNDE
DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad
Hypium Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmalarında
Apollo heykeli çıktı. Düzce Belediye Başkanı ve Batı Ka-
radeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü, Konu-
ralp Antik Tiyatro kazılarında ortaya çıkarılan Apollo
heykelini inceledi.  Özlü, “ Apollo heykeli ile büyük bir uy-
garlığın mirasını taşıdığımızı anlıyoruz” dedi.

Düzce’nin milattan öncesine dayanan tarihinin gün ışı-
ğına çıkarıldığı Prusias Ad Hypium Antik Kenti Tiyat-
ro’sunda Apollo heykelinin bulunması heyecan yarattı.
Sahne önünde hummalı bir şekilde kazı çalışmaları yapan
Düzce Belediyesi kazı ekibi ve arkeologlar, başta Apollo
olmak üzere birçok heykel buldu. Heykellerde iyileştirme
yapmak için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile iletişime geçildi.
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DOĞRU İŞ YAPIYORUZ

Kazı alanını ziyaret eden Düzce Belediye Baş-
kanı Dr. Faruk Özlü, son derece kıymetli heykel-
lerin çıkarıldığını belirtti. Konuralp’in Batı
Karadeniz ve Düzce’nin kalbi olduğunun altını
çizen Özlü, “ Bugünlerde yaptığımız kazılarda son
derece kıymetli heykeller çıkardık. Düzce’de
Apollo heykeli bulduk. Bir depremde kırıldığını
tahmin ettiğimiz Apollo heykelinin iyileştirilmesi
için İstanbul Arkeoloji Müzesi ile görüşeceğiz.
Apollo heykelinin bulunması Düzce tarihi için
önemli bir dönüm noktasıdır.Burası Düzce’nin ve
Batı Karadeniz’in kalbidir. Ortaya çıkan eserlere
baktıkça Düzce’nin geçmişi ve tarihini ile ilgili ge-
leceğe ışık tutan eserlerin gün ışığına çıkarılması
bana son derece mutluluk veriyor” dedi.
BÜYÜK BİR MEDENİYETİ 
ORTAYA ÇIKARIYORUZ

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “ 10
bin kişilik bir tiyatronun olduğu bir bölgenin yak-
laşık 100 bin nüfusa sahip olduğu arkeologlar ta-
rafından söyleniyor. Düzce genellikle Cumhuriyet
döneminde oluşan bir şehir olarak bilinir. Ama
kazılarda bunun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor.
Düzce tarihi bir şehir, milattan öncesine kadar da-
yanan bir uygarlığa sahip bir şehre sahibiz. Biz
Konuralp antik kentinde, büyük bir medeniyeti
ortaya çıkartıyoruz. Kazı çalışmalarımız sadece ti-
yatro ile kalmayacak. Ne kadar eser varsa onları
günümüzle tanıştırmaya devam edeceğiz” diye-
rek sözlerini noktaladı.

Apollon (Latince: Apollo), mitolojide müziğin,
sanatların, Güneş'in, ateşin ve şiirin tanrısı, keha-
net yapan, bilici tanrıdır. Aynı zamanda kâhinlik
yeteneğini diğer insanlara da transfer edebilir. Bi-
seksüel yönüyle ağır basan Apollon'un mitoloji-
deki eşi Kassandra olup Zeus ve Leto'nun oğlu,
Artemis'in ikiz kardeşidir. Sarışın ve çok yakışıklı-
dır. Orijini Yunan olan Apollon, Roma mitolojisine
Apollo ismiyle geçmiştir. Mitolojideki en önemli
tanrılardan biri olan Apollon, Anadolu kökenlidir.

Apollo Citharoedus; Apollonun bir kithara ile
birlikte heykeli. Ölçüleri yaklaşık 1.90 boyunda 60
cm eninde. Başında defne yapraklarından dia-
dem( taç), saçları ise fiyonk şeklinde toplanmış.
Elinde kithara, belden aşağısı çıplak betimlenmiş.
MS 2. Yy. tarihlendirilmekte. Üzerinde Chlamys(kı-
yafet) var. Kadın heykeli; üzerinde chiton(kıyafet)
ile betimlenmiş baş kısmı kırık olup ayaklarının
altında kaidesi ile birlikte. Genişlik 60 cm, boyu
yaklaşık olarak 1,90 civarında.
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Safranbolu’nun yöresel domatesi ma-
niye, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafın-
dan coğrafi işaret tescil belgesi ile tescil-
lendi. Karabük Tarım ve Orman Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, kentle öz-
deşleşmiş ve "ata tohumu" ürünlerinin
başında gelen maniye domatesinin coğrafi
işaret aldığı belirtildi.

Safranbolu'da yetiştirilen domateslere
"maniye" dendiğinin altının çizildiği açık-
lamada, maniye domatesinin, etli ve dol-
gun yapısı, ince kabuklu, bol sulu oluşu ve
damaklardan dinmeyen muhteşem tadıyla
Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerin-
den biri olduğu ifade edildi.

Maniye domatesinin tohumlarının ko-
runması, yetiştiriciliğinin devamlılığı, tüke-
ticilerin bilinçlendirilmesi ve üretimin
sürdürülebilirliği açısından önemli çalış-
maların yürütüldüğü vurgulanan açıkla-
mada, şunlar kaydedildi: "Bu çalışmalar
kapsamında Safranbolu Kaymakamlığımız
öncülüğünde, il müdürlüğümüz teknik
ekibi çalışmalarıyla, Safranbolu maniye do-
matesi coğrafi işaret tescil süreci tamam-
lanmış olup, tescili almaya hak kazanmıştır.

Safranbolu ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel
mirasının yanında bölgemizi tarımsal ürün-
leriyle de korumayı ve gelecek nesillere ta-
şımayı misyon edinerek çıktığımız bu yolda
yine tescil için çavuş üzümü ilan aşama-
sında olup, Yenice ıhlamur balının başvuru
çalışmaları ise devam etmektedir."

Safranbolu Maniyesi

Bugün yerel çeşit olarak isimlendirdiği-
miz maniye, Safranbolu’da eskiden beri
yerli domatese verilen genel isimdir. Ma-
niye, etli, dolgun yapıda; koku, tat ve ken-
dine has aroması ile damakların aranan
lezzetidir. Pembe veya kırmızı renklerde ola-
bileceği gibi şekil olarak da farklı özellikler
göstermektedir. Genellikle kıvrımı yapıda
ve oldukça iri büyüklükte olabilmektedir.
Bitki yapısı güçlü ve yarı açık yapıdadır. İlk
salkımdan üst salkımlara kadar çiçeklen-
mesi ve meyve tutumu seyrektir. Bitkisel
özellik olarak çoğu zaman yaprakları dışa
doğru hafif dönüktür. Yetiştiriciliği kolay,
ince kabuklu bir domates çeşididir. Meyve
şekli basık dolgun ve lobludur. Meyveleri
yumuşak etli, pembe veya kırmızıdır. Raf
ömrü kısa olan maniyenin ortalama meyve

ağırlığı 300 - 400 gr.dır.  İri meyveler 1000
gr ve üzerinde gelebilmektedir.

Maniye çeşidinde hem ana hem de yan
gövdeler gelişim gösterir. Çiçek demetleri
arasındaki yaprak sayısı genellikle sabittir.
Sofralık pazara yönelik olarak kullanılmak-
tadır. Maniyenin kırmızı ve pembe formları
bulunmaktadır. Kırmızı renkli maniye,  bitki
ve meyve yapısı itibariyle pembe formlar-
dan daha iri ve daha gelişmiş yapıdadır. Kır-
mızı renkli formların bitki yapısı itibariyle
de daha güçlü yapıda olduğu görülmüştür.
Vejetasyon süresinin aynı olduğu çeşitlerde
pembe maniyenin fizyolojik bozukluk zara-
rından daha az etkilendiği görülmüştür. 

Domatesin büyüme çemberi genç fide,
vejetatif büyüme, çiçeklenme, meyve geli-
şimi ve hasat gibi farklı gelişme safhalarını
kapsar. “ Damakların aranan lezzeti” sloganı
ile hafızalarımıza kazınan maniyeyi bugün
doyumsuz bir lezzetle tüketebiliyorsak, bu-
rada yerli tohum bilinci olan ve gönüllü ko-
rumacılıkta rol alan üreticilerimizi takdir
etmek gerekmektedir. Bizlere düşen onla-
rın inatla üretmeye devam ettikleri maniyeyi
gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmaktır.

MANİYEYE COĞRAFİ 
İŞARET BELGESİ
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Bolu Belediyesi, “Aile Sigortası” projesi
ile 4 bin aileye her ay 2 bin TL yardım yapa-
cak. Yoksul ailelerin yüzünü güldürecek “Aile
Sigortası” projesi kararı Belediye Meclisi’nde
oy çokluğuyla kabul edildi. Bolu Belediye
Başkanı Tanju Özcan da gönüllere dokunan
projeyle ilgili, “Bir bina bir senede de bite-
bilir. Hiç sıkıntı değil, ama bir çocuk yatağa
bir gece dahi aç giremez. Benim bunu kabul
etmem mümkün değil.” diye konuştu.

Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı 2’nci
Birleşiminde Bolu’daki yoksulların, ihtiyaç
sahiplerini yüzünü güldürecek tarihi bir
karar alındı. Başkan Tanju Özcan başkanlı-
ğında gerçekleşen bugünkü toplantıda,
Plan-Bütçe Komisyonunda görüşülerek
Meclis’e sunulan “Aile Sigortası” projesi oy
çokluğuyla kabul edildi.
“Kimsenin hayır deme şansı 
olduğunu düşünmüyorum””

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da
oylama öncesi “Aile Projesi” ile ilgili ko-
nuştu. Ekonomik kriz nedeniyle şu an in-
sanların zor durumda olduğunu söyleyen
Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Arkadaşlar
biz 4 bin aileye kadar bu yardımı yapma ka-
rarı alıyoruz. Tabi ki önemli bir bütçe ayıra-
cağız. Keşke bu ülkede yoksulluk, açlık bu
noktalara kadar gelmeseydi. Keşke insanlar
hanımına Pazar harçlığını, çocuklarını okul
harçlıklarını cebine koyabilseydi. Mutlu bir
şekilde işine gidebilseydi. Her ihtiyaç sahibi
keşke Bolu’da ve tüm Türkiye’de iş bulabil-
seydi. Şu anda gün öyle bir gün ki gerçek-
ten insanlar çok zor durumda. O yüzden

bugün, bu sosyal yardımı arttırma günü.
Kimse yatağa aç girsin demiyorsak, Hz. Pey-
gamberimizin hadisine rivayet edeceksek
buna kimsenin hayır deme şansı olduğunu
ben düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.
“Maddi yardımda Sayıştay 
açısından sıkıntı yok”

Özcan, AK Partili Burak Balaban’ın pro-
jeye yönelik çekinceleri için de “Hukuksal sı-
kıntı falan doğmaz. Bununla ilgili kanun da
açık. Bu yönetmeliği onaylayan Sayıştay açı-
sından da bir sıkıntı falan yok burada.” dedi.
“Yardımın nereye harcayacağına
kadın karar versin”

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesine mü-
saade etmeyeceğini de söyleyen Özcan, “Bir
bina bir senede de bitebilir. Hiç sıkıntı değil,
ama bir çocuk yatağa bir gece dahi aç gire-
mez. Belediyelerin asli görevlerinden bir ta-

nesi yardım yapmak. Zengine verirken iyi
fakire verirken sıkıntı olur… Benim bunu
kabul etmem mümkün değil. Bu yardımı
nakdi olarak kadına verelim derken; belki
evde peynir var ama çocuğunu ayakkabısı
yok. Bırak nereye ne harcayacağının kara-
rını o kadıncağız versin. Erkek bazen kendi
ihtiyacını öne koyabilir ama kadın, bir anne,
hiçbir zaman kendi ihtiyacını çocuklarının
ihtiyacını önüne koymaz.” diye konuştu.
2 bin TL kadınların 
hesaplarına yatırılacak

Bolu Belediyesi  “Aile Sigortası” projesi
kapsamında, Bolu’da ikamet eden 4 bin ai-
leye her ay 2 bin TL nakdi yardım yapacak.
Belediyenin Sayıştay onaylı Sosyal Yardım
Yönetmeliğine göre yapılacak 2 bin TL’lik
nakdi yardım, ailedeki kadının banka hesa-
bına yatırılacak. Bu sayede kadın, evin ve ço-
cuklarının ihtiyaçlarını kolay karşılayabilecek.

BAŞKAN
ÖZCAN 
“AİLE 
SİGORTASI”
PROJESİ
HAYATA
GEÇİYOR
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Tüketen Değil Üreten Belediye anla-
yışı ile Belediye Başkanı Elif Köse ön-
derliğinde çalışmalarına devam eden
Safranbolu Belediyesi üretmeye devam
ediyor. Coğrafi İşaret Tescil Belgesinin
alınması ile üretimine hız verilen Saf-
ranbolu Kıtırı, uzun süre saklanabil-
mesi ve doğal lezzeti ile yerli ve
yabancı misafirlerinde gözdesi oldu.

Belediye tesislerinde, kendi perso-
neli tarafından tamamen doğal ürün-
lerden üretiminin yapıldığını
kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı
ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Baş-
kanvekili Elif Köse, “ Yola ilk çıktıkla-
rında günümüz şartlarında insanların
fazlası ile doğal olmayan ürünlere yö-
neldiğini ve buna Safranbolu olarak al-
ternatif bir ürün ortaya çıkarmaları
gerektiğini düşündüklerini söyledi.” 

Tazeliğini Uzun Süre Koruyor

Doyurucu olduğu kadar atıştırmalık
olarak ta tüketilebildiğini ifade eden
Başkan Elif Köse, “ Kıtır; uzun süre ta-
zeliğini koruyabilen bir ürün. Bu ne-

denle de vatandaşların tercihi haline
geldi” dedi. Safranbolu Belediye Baş-
kan Elif Köse konuşmasını “Kuruluşun-
dan bu güne kadar çeşitli il ve ilçe
belediye ile özel kuruluşlar tarafından
sipariş verildiğini ve toplamda 2100
Kg üzerinde üretim yaptık. Vatandaşla-
rımızdan gelen talep üzerine üretime
devam ediyoruz. Bu eşsiz ürünü dene-
mek isteyen vatandaşlarımız Hıdırlık

Seyir Tepesi, Meydan Halk Masası,
Leyla Dizdar Kültür Merkezi, Tarihi
Çarşı Belediye Binası ve Sosyal Tesisten
temin edebilirler” diyerek noktaladı.

BİR YILDA 2 TON ÜRETİLDİ
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İLK YOLCU

GEMİSİ LİMANA

YANAŞTI

8 / BAKAB 2022

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:35  Page 8



Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra
mutfak kültürüyle UNESCO Dünya Kültür Mirası
Geçici Listesi’nde yer alan Amasra’da 78 milyon
lira yatırımla yapımı tamamlanma aşamasına
gelen yolcu limanı, ilk yolcu gemisini ağırladı.

Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden
Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande"nin 350
yolcusu; Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkan-
vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Be-
lediye Başkanı Cemal Akın, Amasra Kaymakamı
Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır
ve diğer ilgililerce karşılandı. Karşılamada düzen-
lenen törende konuşan Amasra Belediye Başkanı
Recai Çakır,  tamamlanmak üzere olan Amasra
Yolcu İskelesinin, Amasra ve Batı Karadeniz Böl-
gesinin vizyonunu parlatacak bir yatırım oldu-
ğunu ifade ederek şöyle konuştu;

“Uzun bir süredir bölgemizin ihtiyacı olan, tu-
rizmde vizyonumuzu parlatacak bir yatırım. Bu
yatırıma özellikle Ulaştırma Bakanlığının ayırdığı
kaynak çok önemliydi.  Emeği geçen vekilleri-
mize, valilerimize ve hizmeti geçmiş bürokratla-
rımıza çok teşekkür ediyorum. Bartın’da bir yük
limanımız var. Daha önce bu yük limanımızda da
kruvaziyer turları ağırlamıştık. Amasra’da ilk defa
limana yanaşan bir gemiyi karşılıyoruz. Daha
önce denize yanaşıp nakil yoluyla kentimize
gelen misafirlerimiz olmuştu. Bartın bu sayede
tam kapasiteli gümrüklü yolcu iskelesine de ka-
vuşmuş oldu. Cumhurbaşkanımızın daimî hudut
kapısı ilanıyla birlikte bundan sonra sadece Amas-
ra’mız değil, belki de Bartın, Karabük, Kastamonu,
Zonguldak bölgesindeki turizm yerlerinin alına-
cağı, tüm bölgede turistik gelirlerimizi arttıracak,
tanınırlığımızı arttıracak bir projenin ilk günün-
deyiz. Hepimizin eline ve emeğine sağlık. Amas-
ra’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun.’’ dedi.

Vali Nurtaç Arslan ise, Amasra Yolcu Limanının
Bartın ve bölgenin yabancı turist çekme konu-
sunda önemli bir görev üstleneceğini ifade ede-
rek, Amasra Yolcu Limanının yapımında destek-
lerini esirgemeyen ve geçen yıl Kasım ayında im-
zaladığı kararnameyle uluslararası giriş-çıkışlara
açık daimi deniz hudut kapısı olarak ilan eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve
tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
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ATA TOHUMU 
ELDEN ELE
ÇOĞALIYOR

10 / BAKAB 2022

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:35  Page 10



Kdz. Ereğli Belediyesi’nin başlattığı Ata Tohumu
Projesi büyük bir hızla devam ediyor. Delihakkı Böl-
gesindeki üretim kapasitesi üç katına ulaşırken, Bele-
diye tarafından bahar aylarında dağıtılan fideleri eken
vatandaşlar çok memnun. Üreticiler, Belediye Başkanı
Halil Posbıyık’a teşekkür ettiler. Hepsi de şu cümlede
birleşti: “Çocukluğumuzdaki tat ve lezzete kavuştuk.”

Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından 2020 yılında 
başlatılan Ata Tohumu Projesi kapsamında, hedefler
başarıyla gerçekleştiriliyor. Delihakkı Bölgesindeki
üretim kapasitesi üç katına çıkarıldı. Bahar aylarında
vatandaşlara dağıtılan fidelerle ilgili takipler yapılı-
yor. Fideleri bahçelerine ekerek üretim yapan vatan-
daşlar çok memnun. Kendileri de ürettikleri sebzele-
rin tohumları ayırarak önümüzdeki yıl için çoğaltmayı
planladıklarını söylüyorlar.

Park ve Bahçeler Biriminde görevli Ziraat Mühen-
disi Sertaç Yılmaz, bahar aylarında dağıtılan 100 bin
domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin büyük
ilgi gördüğünü belirterek, üreticilerin bunları kendi-
leri de çoğaltarak komşularıyla paylaşmaya hazırlan-
dıklarını söyledi. Üreticilerden çok olumlu geri dönüş
aldıklarını ifade eden Sertaç Yılmaz, vatandaşların Baş-
kan Halil Posbıyık’a çok teşekkür ettiklerini kaydetti.

Fideleri bahçesinde yetiştiren Nevin Aydın çocuk-
luğundaki tat ve lezzete kavuşmanın mutluluğunu ya-
şadığını ifade ederken, Gülşen Sivrikaya “Bizler de
bunları çoğaltarak yeniden ekeceğiz ve komşuları-
mızla paylaşacağız” dedi. Necati Aydın da ata tohum-
larının yaygınlaşarak kullanılmasından çok memnun
olduğunu belirterek belediye ekiplerine, bu çalışma-
lardan ötürü teşekkür etti.
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BAŞKAN AKIN’DAN 
İKİ DEV PROJE DAHA

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, görev yaptığı 13 yıllık süreçte hayata geçirdiği projelerle
ilklere imza atıyor. Rutin faaliyetlerin yanı sıra Bartın’a uzun yıllar hizmet edecek eserler

kazandıran Başkan Akın, son olarak da düzenlenen törenle KöyPark ile Türk Dünyası Kültür
Yolu ve Türk Bilim İnsanları Müzesini Bartın halkının hizmetine sundu...

Tarihimiz İçin Büyük Önem Taşıyan 
26 Ağustos’ta 2 Proje Hizmete Girdi

Yoğun ilginin olduğu açılış töreni Saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başladı. Törenin açılış konuşmasını
gerçekleştiren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,
şu ifadeleri kullandı; “Bugün Bartın’a yeni yaşam
alanı ve müze kazandırmanın heyecanı ve mutlulu-
ğunu sizlerle birlikte yaşamanın verdiği onuru ile bu
törenimize katılan herkesi sevgi ile selamlıyorum.
Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2009 yılında
Belediye yönetimine geldiğimizde kendimize şu so-
ruyu sorduk. Bartın'ı beş yıl sonra, on yıl sonra, otuz
yıl sonra, elli yıl sonra nerede görmek istiyoruz? 
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Kentimize günlük hizmetleri verirken, Bartın'ı
geleceği gören vizyon projeler ile büyütmek ge-
rekliliğine olan inancımızla çalışmalarımızı 14 yıl-
dır sürdürüyoruz. Adından söz edilir projeleri
hayata geçirmek için güçlü belediye yaratmak ile
başladığımız çalışmalarımızda güler yüzlü, hoş-
görülü, sevgi ve saygı çerçevesi içinde vatandaş-
larına hizmet sunan personel portföyü
oluşturduk. Bunu yaparken belediye meclis üye-
lerimiz ve personelimiz ile hep dayanışma içinde
olduk.  Bu dayanışma ile birçok hizmete ve pro-
jeye imza attık. Bartın'a geleneksel değerlerinden
koparmadan modern bir kent kimliği kazandır-
maya çalıştık. Devletin tüm kurumları, meslek
odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluş-
larımız ile kavga ortamından uzak, sevgi ve saygı
çerçevesinde Bartın'a bir Bartın daha katmak gay-
retinde olduk. Kentimizi geleceğe taşırken; huzur
ve güven duyulan, modern alt ve üst yapısı ile ya-
şamı kolaylaştıran, kültürel-sanatsal-sportif et-
kinlik alternatifleri ile yaşama keyif katan,
istihdam alanları açılmış, insanlarının aş ve iş kay-
gısı olmayan bir Bartın'ı hedefledik. Bu hedefe
ulaşmak için de sağlam ve emin adımlarla yürü-
mekteyiz. Sorarak, danışarak, "ben yaptım oldu"
mantığından uzak, katılımcı bir belediyecilik ve
en önemlisi de “üretken belediyecilik” anlayışı ile
hizmetlerimizi bir bir halkımızla buluşturduk.

Bugün de yaklaşık 70 bin metrekare alanda
Köy Park’ı sizlerle buluşturuyoruz. 3 yıl süren
yoğun proje ve uygulama çalışmaları ile bu alanı
içinde çok sayıda projemizi barındıran ailelerimi-
zin güvenle ve huzurla vakit geçirebilecekleri bir
mekâna dönüştürdük. Köypark ’ta neler var der-
seniz? Toprak Kokan Çocuklar Projemiz kapsa-
mında çocuklarımızı tarımla buluşturuyoruz. 
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Hayvanları Seviyoruz Projemiz kapsa-
mında kümes hayvanlarımız ve çeşitli hay-
vanlarımızı çocuklara tanıtıyoruz. Yerel
Ticaretin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında
El Emeği Göz Nuru ve Organik Yöresel Ürün-
lerinin satışına ve teminine olanak sağlıyo-
ruz. Geleneksel Türk Sporları ve Geleneksel
Çocuk Oyunları Projemiz kapsamında Okçu-
luk Alanı ve Güreş Meydanı yaptık, bu spor-
ların gelişmesine katkı sağlıyoruz. Hobi
Bahçeleri Projemiz kapsamında ilköğretim
okullarımızın kullanımına bahçe tahsisi ya-
pıyoruz. Macera parkı, masal kahramanları,
piknik alanları, yeşilin ve ağaçların huzuru ile
bezenmiş Köypark Bartın’ımıza çok yakışa-
cak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. As-
lında bu alanda biz bir projeye başladık, iki
proje ile bitirdik. Köy Park’ı yaparken Türk
Dünyası Kültür Yolu ve Türk Dünyası Bilim İn-
sanları Müzesi de alanda yerini alıverdi. Tabi
böyle söylediğim gibi kolay olmadı. Arazi ya-
pısına uygun bir proje çıkartabilmek için oba
çadırlarını kullandık. Az sonra göreceksiniz.
24 Türk Boyunun bayrakları ve 16 Türk Dev-
letinin askerleri ile dünya bilim tarihine
damga vurmuş bilim insanları müzemiz siz-
leri büyüleyecek. Çocuklarımız ve gençleri-
miz için önemli bir müze oldu. Buraya da
emek veren herkese teşekkür ediyorum”

Belediye Başkanı Cemal Akın’ın konuş-
masının ardından kürsüye gelen Vali Dr. Nur-
taç Arslan, park alanının kazandırılmasında
emeği geçen başta Bartın Belediye Başkanı
Cemal Akın’a ve tüm ekimine teşekkür ede-
rek, hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Arslan;
“Bugün tarihimizin önemli dönüm noktala-
rından olan her safhası kahramanlık destan-
larıyla dolu Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl
dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ön-
derliğinde Anadolu'yu düşman işgalinden
kurtaran Büyük Taarruz Zaferi’nin ise 100. yı-
lında Bartın Belediyesi tarafından hayata ge-
çirilen Bartın’ın en büyük KöyParkı ile Türk
Dünyası Kültür Yolu ve Türk Bilim İnsanları
Müzesi’nin açılışını gerçekleştirmek üzere bu-
rada bulunuyoruz. Toplumların hafızası, geç-
mişi, yarınlarına ışık tutan tarihimiz bizlere
sadece geçmişle ilgili değil, geleceğimize yön
veren birçok imkân sunmaktır. Bu anlamda
böyle önemli bir günde hem tarihimizi anla-
tan eserlerin yer aldığı hem de vatandaşları-
mızın gönüllerince vakit geçirerek sosyal
anlamda zamanlarını değerlendirebilecekleri 
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modern bir alanın açılışında bulunmaktan
mutluluk duymaktayım. Şehirler tarih, kültü-
rel, sosyal, spor, turizm, doğal güzellikleriyle
kimlik kazanmakta ve açılan modern alanlar
ise bunları yansıtmaktadır. Önemli olan bu
alanların yapılması kadar halkımızın özellikle
de genç ve çocuklarımızın bu alanlardan fay-
dalanmasıdır. Tarihimizi geleceğe taşıyacak bu
güzel alanın ilimize kazandırılmasından dolayı
Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu ol-
masını temenni ediyorum” dedi. 
Gözde Mekânlardan Biri Oldu

Hürriyet Mahallesi’nde mülkiyeti Bartın Be-
lediyesi’ne ait olan 70.000 m2 alanda yapılan
parkta birçok sosyal donatı yer alıyor. Piknik
yapma imkânının sunulduğu alan çocukların
doyasıya eğlenebildiği birçok fonksiyonu bün-
yesinde bulunduruyor. Havadar ve yüksek bir
mevkide yer alan park, yürüyüş yolları, din-
lenme ve yeşil alanlarıyla da 7'den 70'e her-
kese hitap eden Bartın’ın gözde mekânla-

rından biri oldu. Kısa sürede tamamlanan park
alanı vatandaşların büyük beğenisini kazandı.
Bartın’a Bir Müze Daha Kazandırıldı

Bu alan vatandaşların rahat kullanabile-
ceği, güzel vakit geçirebileceği bir alan haline
getirildi. Proje alanının üst kısmında, macera
parkı ve çocuk oyun parklarının bulunduğu bir
bölüm oluşturuldu. Yine aynı bölgede Okçu-
luk Meydanı, Güreş Meydanı bulunuyor. Bu
alanda müze de yer alıyor. Çok sayıda tarihi ve
kültürel miras yatırımları ile Bartın’ı adeta bir
açık hava müzesine dönüştüren Bartın Beledi-
yesi, kent kimliği ve tanıtımı için büyük önem
taşıyan bu müzelere bir yenisini daha ekledi.
Göreve geldiği günden buyana müze çalış-
malarına büyük önem veren Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın’ın Bartın’ı müzeler şehri
yapma noktasındaki talimatı doğrultusunda
Kemal Samancıoğlu Etnoğrafya Müzesi’nin ta-
dilatının yanı sıra Kent Müzesi ve Mustafa
Kemal Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi’nin ar-
dından Türk Bilim İnsanları Müzesi’ni de Bar-
tın’a kazandırdı. KöyPark Projesi içerisinde yer
alan 4 çadırdan oluşan müze Türk yaşamının
canlandırıldığı Türk Otağı Çadırı, 1 ana sergi sa-
lonu, 1 interaktif sergi salonu ve 1 Müze Ka-
fe’den oluşuyor. Müzede dünyaca ünlü 8 Türk
bilim insanının balmumu heykeli ve eserleri
ile tüm Türk bilim adamlarının dijital anlatım-
ları yer alıyor. Dijital anlatımların yanı sıra ho-
logramlar, video mapping uygulamaları  ile
sanal gerçeklik interaktif alanlar da bulunuyor.
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı
kutlamaları ile 30 Ağustos – 10 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleştirilen Amasra Ulus-
lararası Şehir Festivali’nin açılışı yoğun
katılımla gerçekleştirildi. Festivalin kortej
yürüyüşüne; Ankara Milletvekili Yıldırım
Kaya, Belediye Başkanı Recai Çakır, Bele-
diye Başkan Yardımcısı Meltem Öz, siyasi
partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının baş-
kan ve yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin
ilk günü, Ankara Milletvekili Yıldırım Ka-
ya’nın “Laik Eğitim Mücadelemiz” kitabının
imza günü ve söyleşisi, fener alayı, Kurtu-
luş Savaşı Belgeseli, “30 Ağustos Zaferi”
gösterimi ile devam ederken, Sertan Özer
konseri ile son buldu.

AMASRA KÜLTÜRE
VE SANATA DOYDU
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Fatih Sultan Mehmet’in ‘Çeşm-i Cihan’ olarak tanımladığı
Amasra’da düzenlene,  Uluslararası Şehir Festivali 
30 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Çakır, 
“Amasra’mıza hayırlı olsun”

Festivalin açılışında konuşan Amasra
Belediye Başkanı Recai Çakır, 10 Eylül’e
kadar devam edecek olan Amasra Ulus-
lararası Şehir Festivali ile ilgili de detaylı
bilgiler verdi. Çakır, konuşmasında şu ifa-
delere yer verdi; “Amasra’mız, Türkiye’nin
turizminin ilk başladığı bölgelerden biri
olarak, özellikle Temmuz ve Ağustos ay-
ları oldukça yoğun geçirir. Pandeminin bı-
raktığı üzerimizdeki bu yorgunluğu atma
senesi. Uluslararası Şehir Festivali için bir
aradayız. Burada en önemsediğimiz 10
gün boyunca kentin; müze, tiyatro, si-
nema oyunları, kukla atölyeleri ve kon-
serlerde de farklı müzik grupları Amasralı
hemşirelerimiz ve misafirlerimiz için dü-
zenlenecek.  Bugün 1.Dünya Savaşı son-
rası, Anadolu’ya, Ülkemize göz koyanlara
karşı son noktayı koyduğumuz, Kurtuluş
Savaşının mutlu sona ulaştığı 30 Ağustos
Zafer Bayramının yıl dönümü ve bizim
için önemli olan bu etkinliği bugün baş-

latmak istedik. Ülkemizi 1. Dünya Sava-
şına götüren monarşi yönetiminin bittiği,
Cumhuriyetin kazanımlarının bu ülkeyi
dünyada saygın noktaya getirdiği değer-
lerini tekrar hatırlamak istediğimiz dö-
nemlerden bir tanesindeyiz. Bilimin,
kültürün ve sanatın önemi böyle zaman-
larda daha çok ortaya çıkıyor...”
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Amasra Belediyesi tarafından Çeşm-i Cihan’da 
Şenlik Var sloganıyla düzenlenen ve 10 gün boyunca
süren festivalde şu etkinlikler yer aldı;
31 Ağustos 2022 Çarşamba

Gençlerle Yaratıcı Drama Atölyesi
 Tavla Yarışması 
 Tepebaşı Belediyesi Çocuk Senfonisi Orkestrası konseri

1 Eylül 2022 Perşembe
 “Aile İçi İlişkiler Gelecek Nesillerde Yansır” 
Atölyesi Dr. Nevin ERACAR 
“Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” 
Resim Atölyesi -1 Dilek MENTEŞ 

 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ 
 “Kelebekler” Sinema Gösterimi 

2 Eylül 2022 Cuma
 “Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” 
Resim Atölyesi -2 Dilek MENTEŞ 

 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ 
 “Nasipse Adayız” Film Gösterimi 

3 Eylül 2022 Cumartesi
 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ 
 “Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” 
Resim Atölyesi- 3 Dilek MENTEŞ 
Kızılay Kan Bağışı
Devlet Operası Sanatçıları Dinleti Napolitenler 
Berk DALKILIÇ&Zeynep ÜLBEGİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları 
“Hayat Der Gülümserim” Tiyatro Gösterimi 
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4 Eylül 2022 Pazar
 Basketbol 5 Sayı Atma Yarışması 
 Barış Temalı Karma Resim ve Seramik Sergisi
 Kats Sahne Tiyatro Oyunu “Patron”(Küçük Liman Mevki)

6 Eylül 2022 Salı
 Plaj Voleybolu 
 Oyunculuk Atölyesi Hakan PİŞKİN 
 Kardeş Türküler Konseri 

7 Eylül 2022 Çarşamba
 Çocuklara Yönelik Müzikli Söyleyişi Ozan ÇOBAN 
 “Şampiyon” Film Gösterimi 

8 Eylül 2022 Perşembe
 Şiddetsiz İletişim Atölyesi Aslı Meltem ATEŞ 
 Kültür Turizm Ve Sanat Paneli (Fatih Cami Bahçesi)
 The Riverside Blues Band Konseri Emrah ARSLAN 

9 Eylül 2022 Cuma
 Çevre ve İklim Paneli (Fatih Cami Bahçesi)
 Dart Yarışması günü
 Tiyatro Ti “Ada” Oyunu Tiyatro Gösterimi Hakan PİŞKİN 

10 Eylül 2022 Cumartesi
 80’ler 90’lar Plaj Partisi DJ Yeliz 
 Festival Belgeseli ve Ödül Töreni 
 Badi Gardi Rock Konseri 
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından yürütülen 2022 Yılı
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı (SOGEP)  kapsamında T.C. Doğu
Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
ve bölgesindeki kurum ve kuruluşlar
ile beraber 2022 yılı içerisinde gelişti-
rilerek Bakanlığa sunulan projeler ara-
sından 14 proje başarılı bulunarak
desteklenmeye hak kazandı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç’ın başkanlı-
ğında MARKA Genel Sekreteri Doçent Doktor
Mustafa Çöpoğlu ve paydaş kurum temsilcileri-
nin katılımıyla gerçekleşen imza töreninde hibe
almaya hak kazanan projelerin tanıtımı yapıldı.

Vali Kılıç, imza töreninin ardından hibe al-
maya hak kazanan projeleri açıklayarak “2022
yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kap-
samında; aşçılar diyarından ‘Mengen Peyniri’,
Göynük’ten ‘Dört Mevsim Enginar’ ve ‘Anneler
İşte Çocuklar Kreşte’ projeleri toplamda 5 milyon
813 bin 725 TL hibe almaya hak kazanmıştır. İli-
mize, Bolulu hemşehrilerimize hayırlı olsun”
dedi. 2022 yılı itibarıyla uygulanmaya başlana-

cak projelerin
tamamlanma-
sıyla birlikte
mesleki bilgi
ve becerilerin
artırılmasına

yönelik olarak 1.375 kişiye farklı alanlarda top-
lamda yaklaşık 7000 saat eğitim verilecek, işsiz
kadın ve gençlerden oluşan 189 kişiye istihdam
sağlanacak, eğitim ve üretimlerin devamlılığını
sağlayacak 3 eğitim ve 11 ayrı üretim - hizmet
merkezi altyapısı oluşturulacaktır.

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya
projeyle ilgili yaptığı açıklamada; “Projemiz ile
kurulması planlanan işleme ve depolama tesisi
aracılığıyla ilçemiz tarımının en önemli sebze
ürünü olan enginar bitkisinden elde edilen
katma değeri yükseltmeyi ve yükselen katma
değer sonucunda hedef grupta yer alan nüfu-
sun tarım sektöründe istihdam edilebilirliğinin

artırılmasını hedefliyoruz. Tabi en büyük hede-
fimizde işsizlik oranını düşürmek. Proje sonu-
cunda atıl durumda olan bir bina ile
kullanılmayan tarım arazileri üretime kazandırı-
lacak. Gerek işleme ve depolama tesisi gerekse
enginar yetiştiriciliği için kullanılacak olan tarım
arazileri ilçenin genç ve kadın nüfusu için ilave is-
tihdam fırsatı sağlayacak. İlçemiz bu proje ile
birde soğuk hava deposu kazanacak. Soğuk hava
deposu üretim kapasitesinin azalmaması ve üre-
ticimizin malının daha fazla değer bulması açı-
sından çok önemli” şeklinde bilgiler verdi.    

Göynük sahip olduğu coğrafi konum ve
iklim özellikleri ile Bolu’da enginar üretimin
merkezi konumunda. Enginar; fosfor, kalsiyum,
demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko,
A, B1, B2, B6 ve C vitaminlerinde oldukça zen-
gin. Üretimini yıllar içerisinde başarılı bir şekilde
arttıran Göynük’te 80 üretici yıllık 4.5 Milyon
adet, yaklaşık 1200 ton üretim yapıyor.

GÖYNÜK’TEN
DÖRT MEVSİM

ENGİNAR

20 / BAKAB 2022

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:36  Page 20



2. Eflani Bisiklet
Festivali 26-29

Ağustos tarihleri
arasında gerçekleşti.
Türkiye'nin değişik

illerinden gelen 60’a
yakın sporcu

toplamda 125 km
pedal çevirdi.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından Eflani Bele-
diyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Esencik
Göleti'nde kurulan kamp alanında konaklayan bisik-
letliler, festivalin ilk gününde Candaroğulları’ndan
kalma Küre-i Hadid Camii güzergâhına 60 kilometre
pedal çevirdi. Bisikletçiler festivalin ikinci gününde
ise, Uluyayla yönünde 65 kilometre pedal çevirdi.

Festivale hem ev sahipliği hem de sponsorluk
yaptıklarını ifade eden Eflani Belediye Başkanı İbra-
him Ertuğrul, ilçede misafirlerini ağırlamaktan dolayı

mutlu olduklarını belirterek, farklı etkinlik-
lerle ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini
gün yüzüne çıkartacaklarını söyledi.

Düzenlenen festivallerle bisikletin farklı
bir yüzünü gösterdiklerini aktaran KAR-
BİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, “Biz bu-
rada bisikletin turizm, kültürel ve gezi
boyutuyla ele aldığımız yönünü gösteri-
yoruz. Festivallerimizi yaparken aynı za-
manda yöremizin farklı güzelliklerini de
ön plana çıkartmak istiyoruz. İki rotamız
vardı. Rotaları katılımcı arkadaşlarımız
ile birlikte tamamladık” dedi.

Bölgede bisikletli turizmi ön plana çıkararak bir
alternatif turizm modeli ile bölge turizmine katkı sağ-
lamak istediklerini vurgulayan Başkan Aydoğdu, “60
civarında katılımcımız oldu. Destek ekiplerimiz ile be-

raber yaklaşık 80 kişilik bir organizasyon. Farklı se-
beplerden ötürü uzaklardan çok katılım olmasa da İs-
tanbul, Düzce, Bartın, Zonguldak, Bolu gibi şehirler-
den katılımlar vardı. Bundan sonra da bu tür festival-
ler düzenleyerek bölgenin bisiklet aracılığıyla tanıtıl-
masına katkı sağlamak istiyoruz. Bisiklet moda tabirle
günümüzde ‘trendi artan' bir araç. Bütün dünyada ol-
duğu gibi ülkemizde de rağbet var. Biz de bu bölgede
bisikletli turizmi ön plana çıkararak bir alternatif tu-
rizm modeli ile katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

PEDALLAR EFLANİ 
TURİZMİ İÇİN ÇEVRİLDİ
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ORGANİK TARIM 
SEFERBERLİĞİ
MEYVELERİNİ
VERİYOR

Bolu Belediyesine ait Köroğlu
Kooperatifinin tarlalarında organik

olarak üretilen sebze ve 
meyvelerin hasadına 

devam ediliyor.
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Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü-
ğü’nce başlatılan ‘iyi tarım’ uygulamaları kap-
samında organik sebze-meyve üretimi devam
ediyor. Taze olarak tüketiciyle buluşturulmak
üzere onlarca dönüm tarlada ekimi yapılan do-
mates, biber, salatalık, fasulye, kabak gibi sebze
ve meyvelerin hasadı devam ederken, atalık
patlıcan ve kabuksuz kabağın çoğaltılması için
çalışmalara başlandı.

Bolu Belediyesi, başlattığı ‘iyi tarım uygula-
ması’ ile tamamen organik sebze ve meyveleri
üretirken, Bolu’ya kazandırdığı konserve fabri-
kası aracılığıyla da tat ve kokusuyla eskiyi arat-
mayan genetiği bozulmamış ürünlerden
oluşan lezzetli ve sağlıklı konserveleri de va-
tandaşların sofrasıyla buluşturuyor.
KIŞLIK KONSERVE 
HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Yürütülen hasadın yanı sıra kışlık hazırlıkla-
rının da başladığını ifade eden Bolu Belediyesi
Ziraat Yüksek Mühendisi İlknur Özkök Kaşıkçı,

“Bu yıl 40 dönüme yakın organik sebze ürettik.
İki hafta önce de 60 dönümde ıza hasadımızı
tamamlamıştık.  Bunların yanı sıra 175 dö-
nümde sözleşmeli olarak domates, biber ekim-
leri yaptırdık çiftçilerimize. Coğrafi işareti olan
Bolu’ya ait olan ürünlere öncelik veriyoruz. Me-
sela Civril Ayşe Kadın Fasulyesi, Göynük Bom-
bay Fasulyesi… Bunlardan 20’şer dönüm ektik.
Taze olarak da satışına başladık. Önümüzdeki
günlerde iç olarak satışına da başlayacağız.
Bombayların da kuru olarak satışına başlayaca-
ğız. Atalık domates tohumlarını ekmiştik. Kışa
hazırlık olarak da domates soslarımızı yapmaya
başladık. Bugün fasulye hasadımızı gerçekleş-
tirdik. Günlük, sipariş üzerine taze olarak top-
luyoruz. Kabuksuz kabak ekimini de yine bu yıl
gerçekleştirdik ve atalık patlıcan çoğaltmak
üzere çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz” dedi.
MİNİKLER ORGANİK 
TARIM HASADINA KATILDI

Öte yandan Bolu Belediyesi organik tarım
alanlarında minik öğrencileri misafir etmeye
devam ediyor. Bolu’da Kişisel Gelişim ve Yete-
nek Kursu’ndan 70 öğrenci, Bolu’ya özgü ıza
buğdayı ve ata tohumları hakkında bilgi aldık-
tan sonra, tarım etkinliği kapsamında öğret-
menleri ve kooperatif görevlilerinin gözeti-
minde tarlalara giderek fasulye topladılar. 

Organik tarım tarlasında yetiştirilen ürünle-
rin hasadına katılan öğrenciler, doğayla iç içe
keyifli bir gün geçirirken doğayı kendi doğal-
lığı içerisinde öğrenme imkânını yaşamış ol-
manın keyfini çıkardı.
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İLÇE ÇAYCUMA YAŞINDA78
Çaycuma’nın ilçe
oluşunun 78. yılı

nedeniyle düzenlenen
3. Çaycuma Günleri’nde

Hasan Yılmaz ve Aslı
Hünel rüzgârı esti. İlk

kez bir etkinliğe sahne
olan Atatürk Spor
Merkezi önündeki

meydanın adı, alandaki
binlerce kişi ile birlikte
“Özgürlük Meydanı”

olarak belirledi.
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Çaycuma’nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilçe ola-
rak ilan edilişinin 78. yılı nedeniyle düzenlenen 3. Çay-
cuma Günleri’nin ilk gününde Hasan Yılmaz rüzgârı esti.
Atatürk Spor Merkezi önündeki yeni meydanda yapılan
konseri izleyen Çaycumalılar, söylenen türküler eşliğinde
doyasıya eğlendi. Çaycuma Belediye Bandosu ve Çay-
cuma Belediyesi Halkoyunları Topluluğu’nun da sahneye
çıktığı etkinlik gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.
YENİ MEYDAN ÇOK BEĞENİLDİ

Atatürk Spor Merkezi önünde yapılan yeni meydanda
ilk kez bir konser düzenlenmesi, Çaycuma’da bir ilkin ya-
şanmasına da neden oldu. Spor Merkezinin eğimli çatı-
sında oluşturulan 1.800 kişilik oturma kapasitesi ile
izleyenlere konfor da sunan meydan, şık tasarımı ve iş-
levselliği ile herkesten beğeni aldı. 8 bin metrekare alana
yayılan meydanda binlerce kişinin katılımıyla bir etkinlik
yapılmasına karşın, tek bir sokak dahi kapatılmazken, kent
merkezinde en küçük bir trafik sorunu da yaşanmadı.

BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA 
‘ÖZGÜRLÜK MEYDANI’ OLARAK BELİRLENDİ

Etkinlik sırasında, yeni meydana, katılan binlerce kişi
ile birlikte “Özgürlük Meydanı” adı da verildi. Çaycuma
Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Sanatçı Hasan Yılmaz’a
çiçek sunarken yaptığı konuşmada, toplanan kalabalığa,
“Bu meydanda başımız gökyüzüne değecek kadar özgü-
rüz. Buranın adı, ‘Özgürlük Meydanı’ olsun mu?” diye
sordu. Binlerce kişinin coşkulu alkışlarla destek vermesi
üzerine, ‘Hayırlı olsun’ diyen Başkan Kantarcı, yeni mey-
danın adını “Özgürlük Meydanı” olarak ilan etti.

Başka Kantarcı konuşmasında, “Evet, görecek günle-
rimiz var daha. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam
size. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Sizler için geceli gün-
düzlü çalışmaya devam edeceğiz. Çaycuma’yı nakış nakış
işlemeyi sürdüreceğiz. Yeter ki siz burada olun, yeter ki
bizden desteğinizi esirgemeyin. İnanın he şey çok daha
güzel olacak. Daha güzel günlerde hep beraber olacağız.”
dedi. İki gün süren Çaycuma Günleri, ünlü sanatçı Aslı
Hünel’in verdiği muhteşem konser ile sona erdi.
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31.Uluslararası Devrek Baston 
ve Kültür Festivali 
30 Haziran-3 Temmuz 
tarihleri arasında 
gerçekleştirildi.
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Karşıyaka Meydanı’ndan Cumhuriyet Ala-
nı’na yapılan kortej yürüyüşüne; CHP Genel
Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Zonguldak
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Devrek Kayma-
kamı Ümit Altay, Devrek Belediye Başkanı Çetin
Bozkurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Sait Atalay, belediye başkanları, siyasi
parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baston ustaları adına bir konuşma yapan
Baston Ustası Tansel Işık, yıllardır bir bayrak ya-
rışı halinde yapılan Devrek Baston ve Kültür
Festivali ile Devrek ve Devrek Bastonu’nun tüm
dünyaya tanıtıldığını söyledi. Işık konuşmasına
şöyle devam etti: “1984’ten beri bu festivalin
yapılmasına öncülük eden rahmetli bakanımız
Veysel Atasoy başta olmak üzere, tüm belediye
başkanlarımıza emeği geçenlere gönülden te-
şekkür ediyoruz. Büyük Önderimiz ‘Sanatsız
kalan bir milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir’ ilkesini şiar edinerek bizler
de diyoruz ki, Devrek Bastonu zanaattan sanata
doğru bir yolculuktur...”

BASTONUMUZ İLE 500 YILLIK 
KÜLTÜRÜMÜZÜ YANSITIYORUZ

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt da
yaptığı konuşmada, Büyük Önder Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin te-
meli kültürdür” ilkesini rehber aldıklarını, bu
nedenle Devrek’in kültürel ve yöresel sanatsal
yönlerini yaşatmak ve gelecek nesillere ak-
tarma amacında olduklarını, belirtti.

Bozkurt konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu
toprakların yetiştirdiği, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Sul-
tan Abdal, Dertli, Gevheri, Nef’i, Yunus Emre, Ahi

Evran, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Seyrani,
Aşık Veysel, Rüştü Onur ve Müfide Güzin Ana-
dol’da hayat bulan güzellikler hepimizindir.

İşte bizlerde bugün ilçemizin sembolü, böl-
gemize has Kiren (Kızılcık) dalının işlenmesiyle
hayat bulan bastonumuz ile 500 yıllık kültürü-
müzü yansıtan festivalimizi yapmanın haklı gu-
rurunu yaşıyoruz.

Devrek Baston ve Kültür Festivali, hemşeri-
miz Dr. Veysel Atasoy’un öncülüğüyle 1984 yı-
lında başlamıştır. Kendisini rahmetle anıyorum.
Bunun yanında Devrek bastonunu 200-300 yıl
öncesinden günümüze taşıyan tüm baston us-
talarımızın yanında Aziz Salman Usta, Fehmi
Işık, Çubukçu Abdullah ve Münteka Çelebi us-
taları da saygıyla anıyorum. Festivalimizde bu
yıl da halkımızın karşısına dolu dolu etkinlikle-
rimizle çıkıyoruz. Sergilerden, yarışmalara, kon-
serlerden, kitap imzasına kadar yöremize özgü
bütün ürünlerimizi ortaya koyuyoruz.
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Yolu sevgiden geçen hoşgörü ve barışla bütünleşen
tüm konuklarımıza, Dünya’nın neresinde olursa olsun içi
Devrek hasretiyle yanan, bedenen olmasa bile kalbiyle
burada olan, halkımıza bir kez daha festivalimize hoş gel-
diniz diyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”
DEVREK BİR KÜLTÜR DERYASIDIR

Devrek Kaymakamı Ümit Altay’da yaptığı konuş-
mada, Devrek’in köklü tarihi, kültürü, folklorik zenginliği,
türküleri ve damak çatlatan mutfak lezzetleriyle Zongul-
dak’ın Türkiye'de ve Dünya’da tanıtım yüzü olan en köklü
ve en önemli ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.
Altay, ilçenin şelaleleri, ormanları, eşsiz doğal güzellik-
leri, bağrından çıkan ünlü sporcuları, yazar ve şairleri,
medya yüzleriyle, beyaz baklavası, cevizli kömeci, kızıl-
cığı, kestane balı, simidi ve dünyaca ünlü bastonlarıyla
bir insan ve kültür deryası olduğunu söyledi...
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Kaymakam Altay konuşmasına şöyle devam etti; “Dev-
rek’imizin insanı gülmeyi, eğlenmeyi, sporu ve elbette oyna-
mayı çok seven, sosyal ve kültürel yönü güçlü, hareketli ve
enerjisi yüksek bir mizaca sahip. Gerek ilçemizde, gerek diğer
şehirlerde ve dünyanın her yerindeki hemşerilerimizin bu
festivali dört gözle beklediğini biliyorum. Belediyemizin ve
diğer kurumlarımızın da katkısıyla dört gün boyunca dolu
dolu geçecek bir festival programı siz değerli hemşerilerimizi
ve misafirlerimizi bekliyor, pandemiyle geçen iki buçuk yıl
boyunca çekilen sıkıntılara ve zorluklara inat, hep birlikte, bir-
lik beraberlik, kardeşlik içerisinde, keyifle ve neşeyle bu festi-
val günlerinin tadını çıkaralım ve aynı zamanda ilçemizin
adını güzelliklerle ulusal ve uluslararası alanda duyuralım.”

31.Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsa-
mında; Emre Taşdemir, Ali Altay, Batum Çelikler, Derya Uluğ
ve Sinan Özen konserleri, çocuklar için eğlence aktiviteleri,
avcı bayramı, yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri, tavla ve
satranç turnuvası, semazen gösterisi, basketbol turnuvası ve
resim sergisi gibi etkinlikler düzenlendi.
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ESENTEPE’DE ŞİMŞEK ÇAKTI

22. Ramazan Dede'yi Anma etkinlikleri ve
71’inci Tarihi Esentepe Yağlı Güreşleri 
7 Ağustos 2022 Pazar günü Gerede
Belediyesi´nin organizasyonunda 

Esentepe Mesireliğinde gerçekleştirildi. 
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KKıran kırana geçen müsabakalarda
Esentepe Er Meydanının

Başpehlivanı finalde Ünal Karaman’ı
yenen Kırkpınar Başpehlivanı

Cengizhan Şimşek oldu.

BAŞPEHLİVAN         
1. Cengizhan Şimşek
2. Ünal Karaman
3. Semih Turgut
3. Hamza Köseoğlu
BAŞALTI PEHLİVAN
1. Kadir Güleşen
2. Mustafa Yenisancak
3.  Feridun Çatak
3. Tolga Turan

07.08.2022 
71. ESENTEPE 

YAĞLI PEHLİVAN 
GÜREŞLERİ 
MÜSABAKA 
SONUÇLARI
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Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Milletvekilleri Fehmi
Küpçü ve Arzu Aydın, Gerede Kaymakamı Cen-
giz Ayhan, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçe-
lik, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün,
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl Genel Meclis Üyeleri,
sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri
ile binlerce vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif prog-
ramıyla başlayan 2. Ramazan Dede'yi Anma et-
kinlikleri, program sonrasında etli pilav
ikramıyla devam etti. Öğle namazına müteakip
protokol ve vatandaşlar cami yanında bulunan
Horasan Erenlerinden, Akıncı Türklerinden Ra-
mazan Dede Türbesini ziyaret ederek dua ettiler.

Tüm boylarda yaklaşık 500 güreşçinin yer al-
dığı güreşler sabah saat 10.30´da Saygı Duruşu
ve İstiklal Marşının okunmasıyla start aldı. Minik-
1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2 ve Toz Koparanla
başladı. Deste Küçük Boy, Ayak, Deste Büyük
Boy, K. Orta Küçük Boy ve Küçük Orta Büyük Boy
ile devam etti. Kesintisiz devam eden güreşlerde
öğle saatlerinde Büyük Orta ve Başaltı Er Mey-
danında yerlerini aldı. Ardından Başpehlivanla-
rın kurası protokol nezdinde çekildi. Kıyasıya
mücadele eden güreşçiler tribünlerde ki bin-
lerce seyircinin nefesini kesti ve bol bol alkış aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu’nun
Gerede ilçesinde düzenlenen Esentepe Yağlı
Güreş müsabakalarını izledi. Tribünden vatan-
daşlara seslenen Bakan Soylu, “Burada bir
güreş var doğru ama dünyada da bir güreş var.

Dünyadaki güreş; hak ile batılın güreşidir. Allah
şahittir, biz de şahidiz, bugün hak tarafının baş-
pehlivanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bizi
milletimize, geçmişimize, fedayı can ederek ül-
kemizin özgürlüğü, namusu, Ezan-ı Muham-
mediye'yi, ay yıldızlı bayrağımızı bizle
buluşturmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınma-
yan şehitlerimize ve gazilerimize mahcup et-
mesin. Allah bize bu emaneti bırakan Ramazan
Dede'ye, bu coğrafyanın erenlerine ve büyük-
lerimize mahcup etmesin. Allah bizi size mah-
cup etmesin." dedi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yap-
tığı açıklamada; “1071’de Türklerin Anadolu’ya
girişiyle birlikte kısa sürede Ramazan Dede ve
silah arkadaşlarının fethettiği ve Türkleştirdiği bu
topraklarda 3000 kişinin istihdam edildiği 127
fabrikada Türkiye’nin ayakkabılık derisinin yüzde
50’si üretilmekte. Bay kemerde 1000-1500 ki-
şinin istihdam edildiği 150 atölyede 20 milyon
kemer yurtiçi-yurtdışına gönderilmekte. Karma
Organize Sanayi Bölgesinde açtığımız fabrika-
larda istihdam 300’den 1800’lü rakamları
gördü. Burada çok önemli bir konuyu vurgula-
mak istiyorum. İlçemizde bu anlattıklarım çer-
çevesinde işsizlik sorunu bulunmamakta olup
bilakis fabrikalarımız çalıştıracak personel bulma
konusunda sıkıntı yaşamaya başladılar. Ara-
mızda çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşları-
mızdan kendi etraflarında iş arayan, işe ihtiyacı
olan var ise onları Gerede’ye davet ediyorum.

Hükümetimizin vermiş olduğu teşviklerle
sanayici-devlet işbirliğinin en güzel örnekleriyle
kurulan Deri Organize Sanayi Bölgesinde açılan
50’nin üzerinde modern deri fabrikalarıyla, en-
düstriyel ve biyolojik arıtma tesisleriyle, fakülte-
siyle, yüksekokuluyla, bir ilçede olması gereken
tüm liseleriyle; atıl durumdaki Gerkonsan fab-

rikasının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan Beyefendi’nin büyük destekleriyle
kurularak F-16’lara mühimmat sağlayacak fab-
rikasıyla, Bolu Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız,
Gerede Halkının her dönem yanımızda duru-
şuyla karşılığını aldığımız yatırımlarla Gerede
bölgesinin yükselen yıldızı olmaya devam 
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etmektedir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik en-
deksinde 973 ilçe arasında 2017 yılında 379.
Sıradayken 2022 yılında 333. Sıraya yüksel-
memizde bunun en bariz delilidir.  Bütün bu
olumlu ve güzel gelişmeler; en başta Cum-
hurbaşkanımız, sizin gibi değerli bakanlarımız,
milletvekillerimiz, kaymakam ve valilerimiz, il
ve ilçe başkanlarımız ve onların nezdinde teş-
kilatlarımız ve 2002 yılından bu tarafa girdiği-
miz tüm seçimleri bizlere kazandıran, bizi
yalnız bırakmayan, her daim yanımızda dim-
dik duran halkımız sayesinde gerçekleşmek-
tedir. Sizlerden aldığımız güç ve enerjiyle
İlçemize yatırımlarımızı kesintisiz sürdürmek-
teyiz. Şu sahanın etrafında asılı pankartlarda
yazan tüm çalışmalar bihakkın gerçekleşmiş-
tir” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Valisi
Erkan Kılıç, Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü
ve Arzu Aydın ve Gerede Belediye Başkanı
Mustafa Allar konuşmaların ardından güreş
sahasına inerek başpehlivanların kuralarını
çekti. Kuraların çekilmesinin ardından proto-
kol üyeleri güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
2023 yılında düzenlenecek olan 72. Esentepe
yağlı güreşleri için 3 ağa adayı çıktı. Bolu Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Tahir
Gayret, Assan Group Savunma Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Öner ve Bir vizyon İnşaat
Gurup Başkanı Recep Arslan 2023 güreş ağa-
lığı için aday oldular. 200.000’le başlayan
ağalık 550.000 TL ile Assan Group Savunma
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner’de kaldı.
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Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi, Zonguldak'ta
yükselmeye devam ediyor. Karadeniz gazını taşıyacak
boruların seriminde ise 170 kilometrelik hat bitmek
üzere. Hedef önümüzdeki yıl 
yerli gazın evlerde 
kullanılması.

TÜRKİYE'NİN BAŞARI HİKÂYESİ:

KARADENiZ GAZI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keş-
finin ardından geçen 2 yılda projede
çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şu
ana kadar sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl
gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla, dünyada
kendi alanında bu kadar kısa sürede biten proje
olarak rekorlar kitabına girmiş olacak." dedi.

Dönmez, Fatih sondaj gemisinin 21 Ağus-
tos 2020'de Karadeniz'de Türkiye'nin tarihin-
deki en büyük doğal gaz keşfini yapmasının
ardından geçen 2 yıldaki gelişmeleri anlattı.

Küresel gündemde enerjinin ilk sıralardaki
yerini koruduğunu ve enerji bağımsızlığının
her zamankinden daha büyük önem taşıdığı
bir dönemden geçildiğini ifade eden Dönmez,
şöyle konuştu: "Yerli enerjiye yapılan her yatırı-
mın da her zamankinden daha fazla ehemmi-
yeti bulunuyor. Bizim enerji bağımsızlığı için
yola çıkmamız ise bu gelişmelerden öncesine
dayanıyor. Bundan tam 2 yıl önce, milli enerji
hedefiyle dümenimizi kırdığımız Karade-
niz'den gelen müjdeli haberi, Cumhurbaşka-
nımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuyla
paylaşmıştı. Karadan 170 kilometre açıkta, Fatih
sondaj gemisinin gerçekleştirdiği 320 milyar
metreküplük doğal gaz keşfi Türkiye'nin de en
büyük keşfi olarak kayıtlara geçmişti. 2020'de

denizlerdeki en büyük keşif unvanı da alan bu
keşif bizim için ise aynı adındaki Sakarya gibi
yeni bir dirilişin ilk adımı oldu. Sonrasında da
yapılan keşiflerle Sakarya Gaz Sahası'nın rezervi
540 milyar metreküpe çıktı."

Dönmez, keşfin gerçekleştiği andan itiba-
ren sahadaki çalışmaların karada ve denizde
aralıksız sürdüğünü aktardı.

Sahada 6 bin kişi ve denizlerde yaklaşık 30
gemiyle sürecin planlandığı gibi ilerlediği bil-
gisini paylaşan Dönmez, "Aradan geçen 2 yılda
çevreyi ve doğayı gözeterek yürütülen çalışma-
lar sonucunda Türkiye'nin en büyük projelerin-
den biri olan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi,
Zonguldak'ta yükselmeye devam ediyor. Son

olarak, gazı taşıyacak boruların seriminde de
ciddi aşama kaydedildi. Castorone gemisi, 170
kilometrelik hattı bitirmek üzere. Önümüzdeki
günlerde gazı taşıyacak boru serimini tamam-
lamış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, hedefin Cumhuriyetin 100'üncü
yılında yerli gazın evlerde kullanılması oldu-
ğunu anımsatarak, şöyle devam etti: "Böylesine
devasa bir projenin 3 yıl gibi kısa bir sürede bit-
mesi çok ayrı bir başarı hikayesi. Şu ana kadar
sorunsuz ilerleyen proje, gelecek yıl gazın ulu-
sal sisteme bağlanmasıyla, dünyada kendi ala-
nında bu kadar kısa sürede biten proje olarak
rekorlar kitabına girmiş olacak. Bu başarıların
arkasında da enerjinin gizli kahramanları var.
Kimisi küresel enerji şirketlerini kimisi de yük-
sek kariyerlerini bıraktı ve Türkiye’nin bu dev
projesinde çalışmak için ülkesine döndü. 
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İşte bu kahramanlara ve projenin yüksel-
mesinde emeği geçen herkese çok teşekkür
ediyorum. Öte yandan, Karadeniz'deki çalış-
malar bizi Akdeniz’den uzaklaştırmadı. Akde-
niz'de de hakkımız olanı almakta kararlıyız.
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid
Han, ilk durağı Yörükler-1 kuyusunda sondajına
başladı. Hedefimiz Karadeniz'deki sevinci Ak-
deniz’de de yaşatmak. İnşallah müjdeli haber-
leri Akdeniz'den de paylaşırız."
Karadeniz'de dev keşfin ardından
geçen 2 yıldaki dönüm noktaları

29 Mayıs 2020'de Haydarpaşa Lima-
nı'ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Filyos
Limanı'ndaki hazırlık süreçlerinin ardından Ka-
radeniz'e açılarak 20 Temmuz 2020'de ilk son-
dajına başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 21 Ağustos 2020'de Fatih'in, Sakarya
Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320
milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük
doğal gaz keşfini yaptığını bildirdi.

Erdoğan, 17 Ekim 2020'de ise Fatih sondaj
gemisinin ilave 85 milyar metreküp rezerv keş-
fettiğini ve toplam miktarın 405 milyar metre-
küpe yükseldiğini açıkladı.

Fatih, Sakarya Gaz Sahası'ndaki derin deniz
tespit kuyularından ilki olan Türkali-1'de 5
Kasım 2020'de sondaja başlarken, Kanuni, sa-
hadaki çalışmaları hızlandırmak amacıyla 13
Kasım'da Haydarpaşa Limanı'ndan Karadeniz'e
uğurlandı.

Türkali-1' ve Türkali-2 tespit kuyularında ça-
lışmalarını tamamlayan Fatih, 8 Nisan 2021'de
keşif amaçlı sondaj yapmak üzere Amasra-1 ku-
yusunda sondaja başladı. Bu sırada 5 Mayıs
2021'de Kanuni, Karadeniz'deki ilk görevi olan
Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini
yapmak üzere denize açıldı.

Cumhurbaşkanı, 4 Haziran 2021'de Fatih
sondaj gemisinin, Amasra-1 kuyusunda 135
milyar metreküp gaz keşfettiğini açıkladı. Aynı
gün, Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan
Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin temeli atıldı.

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'nin ardın-
dan 29 Temmuz'da Türkali-2 tespit kuyusunda
ilk kuyu akış testi tamamlandı.
Yavuz'un Karadeniz yolculuğu başladı

Karadeniz'deki çalışmalara katılmak üzere
Yavuz sondaj gemisi, 6 Ekim 2021'de Haydar-
paşa Limanı'ndan hareket etti ve 7 Ekim'de Fil-
yos Limanı'na ulaştı.

Kanuni, 7 Aralık 2021'de Türkali-2'de yü-
rüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla

tamamlamasının ardından 10 Aralık'ta Türkali-
1'de derin deniz kuyu testine başladı.

Türkali-3, Türkali-4, Türkali-5 ve Türkali-6 tes-
pit kuyularında sondajları tamamlayan Fatih,
24 Aralık'ta Türkali-7 kuyusunda sondaja geçti.

Fatih, tespit kuyularındaki çalışmaların ar-
dından yeni keşif hedefiyle 16 Şubat'ta Sakarya
Gaz Sahası'ndaki üçüncü arama kuyusu olan
Karasu-1'de 5 bin metre derinlikte yapacağı
sondajına başladı. Sakarya Gaz Sahası Geliş-
tirme Projesi kapsamında keşfedilen doğal gazı
karaya ulaştıracak ünitenin ilk kaynağının 10
Mart'ta yapılmasının ardından, gazı kuyu ba-
şından üretim haznesine iletecek dev vanalar-
dan ikisi Filyos Limanı'na ulaştı.

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz gazının üre-
timinde ilk ve en önemli aşamalardan biri olan
kuyu başı vanasını deniz tabanına indirmesi
için 8 Nisan'da Türkali-2 kuyusuna uğurlandı.

Doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına
yerleştirecek Castoro 10 isimli gemi 7 Hazi-
ran'da Filyos Limanı'na ulaştı ve deniz tabanına
ilk boru 13 Haziran'da indirildi. Hali hazırda
Castorone gemisi derin sularda boru serim iş-
lemini sürdürüyor.

İlk etapta günlük 10 milyon 
metreküp gaz üretimi

Sakarya Gaz Sahası'nda üretim için önce-
likle 10 kuyu açılacak.

Karadeniz'deki her 6 kuyu denizin altında
bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat
olarak kıyıya çıkacak.

Bu kapsamda Faz-1'deki 10 Türkali kuyusu-
nun 6'sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4'ü ise
ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2
kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe
her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale ge-
lecek. Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren
denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.

Doğal gazın karaya çıkış noktasında ise ilk
etapta kasım ayında tamamlanması planlanan
Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu, ikinci
etapta Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-
1 kısmı inşa edilecek.

Karaya çıkarılan doğal gaz, bir gaz ölçüm is-
tasyonu ve 211 kilometrelik boru hattıyla ulusal
iletim şebekesine aktarılacak. Yapılan çalışma-
larla Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk etapta günlük
10 milyon metreküp, ikinci etapta günlük 40
milyon metreküp doğal gaza ulaşılacak.
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PINARBAŞI’NDA
FESTİVAL COŞKUSU

Pınarbaşı’nda düzenlenen "Türkiye 
5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" 
11-14 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Festival kapsamında 
40 sporcu Horma Kanyonu'nu geçti.
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Dünya’nın en derin kanyonları arasında
gösterilen Valla Kanyonu’nun yanı sıra
Horma Kanyonu'nun yer aldığı ve ‘Kanyon-
lar vadisi’ olarak adlandırılan ilçedeki festi-
val kapsamında, kanyon geçişlerinin yanı
sıra çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi. Fes-
tivale Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İb-
rahim Yumaklı, Vali Avni Çakır, Pınarbaşı
Kaymakamı Serkan Tokur, Kastamonu Mil-
letvekili Metin Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı
Güray Parçal ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festi-
vali kamp ateşinin yakılmasıyla başladı. Fes-
tivalin ilk gününde katılımcılara teorik
kanyon sporu eğitimi, ilk yardım eğitimi, uy-
gulamalı ip inişi eğitimi verilecek ve Valla
Kanyonu’nun geçişi hakkında sunum ya-
pıldı. Festivalin ikinci gününde ise Valla ve
Horma Kanyonu geçiş aktiviteleri gerçekleş-
tirildi.  Valla Seyir Terası gezisi, Kerte Köyü
Seyir Terası gezisi, Asar Camii gezisi, Çalkaya-
Ilıca Şelalesi yürüyüşü, geleneksel okçuluk
gösterisinde yapılacağı festivalin ikinci günü
saat 18.00’de Atatürk Parkı’nda gerçekleşti-
rilecek olan toplu sünnet töreni ile sona erdi.

Festival kapsamında kanyon geçişleri yapıl-
dığını belirten Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol
Yaşar, , "Festival kapsamında Valla Kanyonu'nun
yanı sıra Horma Kanyonu geçişlerini de gerçek-
leştirmiş olduk. Festivalin ilk günü olan 11 Ağus-
tos'ta tüm sporcularımıza kanyon girişleriyle
ilgili eğitimler verildi, 12 Ağustos'ta kanyona
giriş yapıldı. Ayın 12'sinde otuzar kişilik gruplar
halinde Horma Kanyonu'na giren iki grup aynı
gün geçişi tamamladı. Bugün de Horma Kan-
yonu'na giriş yapan yirmişer kişilik iki grup da
geçişlerini sorunsuz tamamladı" dedi.
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Festivalin üçüncü günü Horma Kan-
yonu geçişinin yanı sıra bir dizi gezi dü-
zenlendi. 13 Ağustos Cumartesi günü
akşamı Mehmet Ercan Grup İmera ve Dj
Nail, Pınarbaşı’nı coşturdu. Festivalin son
gününde ise sporcuların Valla Kan-
yonu’ndan çıkışı, Valla Kanyonu Seyir Te-
rası gezisi, Çalkaya-Ilıca Şelalesi yürüyüşü
ve Kerte Köyü Seyir Terası gezisi etkinlik-
leri düzenlendi. 4 gün dolu dolu geçen
etkinlik dün saat 15.00’de yapılan festi-
val kapanış programı ile sona erdi.

Festival kapanışında konuşan Pınar-
başı Belediye Başkanı Şenol Yaşar şunları
söyledi; “Doğal akvaryum niteliğinde ki
Horma Kanyonu’nu ile vahşi cennet de-
diğimiz 12 kilometre uzunluğu yer yer
bin 200 metre yüksekliğiyle dünyanın
derinlikte ikinci büyüklükteki Valla Kan-
yonu ile yine saklı cennet olarak adlandı-
rılan Ilıca Şelalesi ile dünyanın dördüncü
büyük mağarası Ilgarini Mağarası ile
Mantar Mağarası ve Ejder Kuyusu ile ül-
kemizin yükselen turizm destinasyonu Pı-
narbaşı’mızda Türkiye Kanyon ve Doğa 
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Sporları Festivali’nin 5’inci buluşmasına ev sa-
hipliği yapmanın büyük bir mutluluğunu yaşadık.
Bu yıl ki programımız kapsamında; Valla Kanyonu
ve Horma Kanyonu sporcular tarafından geçildi. İl-
çemizde çok önemli mağaralar var, bu mağaralar
gezildi. Bunun dışında doğa gezileri, toplu sünnet
töreni ve konserlerimizi kapsayan etkinlikler ile va-
tandaşlarımız dolu dolu 4 gün geçirdi.

Yerel yönetim olarak yalnızca Pınarbaşı’nın
değil, Kastamonu’nun ve hatta bölgemizin gele-
ceğinin turizmde olduğunun bilincinde olarak bu
tarz organizasyonlara büyük bir önem veriyoruz.
Bu düsturla; göreve geldiğimiz ilk günden itiba-
ren turizm alt yapısının geliştirilmesi için; Horma
Kanyonu’nda 3 kilometrelik ahşap yürüyüş yolu-
nun tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine
sunulmasını sağladık. Doğa turizminin lokomotifi
Horma Kanyonu girişindeki mesire alanında bu işi
profesyonelce ve ilçemize yakışır bir şekilde yapa-
cak bir firmaya kiraladık. Ilıca yolunun BSK çalış-
masını kısa sürede gerçekleştirdik. İlçemizin
turizmde önüne açmak için İstanbul ve Ankara’da
düzenlenen Kastamonu Günleri’nin yanı sıra
EMİTT ve Safranbolu’da düzenlenen fuarlara da ka-
tılarak ilçemizin tanıtımını yaptık. Toplam yatırım
bedeli 400 bin Türk Lirası olan yeni bir otogarı il-
çemize kazandırdık. Yine Pınarbaşımıza ulaşımın
daha sağlıklı ve kolay hale gelebilmesi için önemli
bir yere sahip olan ve toplam yatırım bedeli 18 mil-
yon Türk Lirası olan Pınarbaşı Çevre Yolu’nun iha-
lesi gerçekleştirilmiş olup, çalışmalara kısa sürede
başlanacaktır. Yaptığımız tüm bu çalışmalar ilçe-
mizin potansiyeli ortaya çıkarmak için büyük bir
öneme sahiptir. Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz
Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali’de bu po-
tansiyelin ortaya çıkmasında büyük yere sahiptir.”
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HALİL BABA
226 ÇOCUĞUNU 
MUTLU ETTi
Kdz. Ereğli Belediyesi 27’nci Geleneksel Sünnet 
Şöleni yapıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı
şölende Belediye Başkanı Halil Posbıyık sünnet 
ettirilen 226 çocuğa bisiklet, top ve saat hediye etti.

40 / BAKAB 2022

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:37  Page 40



Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbı-
yık’ın göreve ilk geldiği 1994 yılında başlattığı
Sünnet Şöleni geleneği 27’nci kez hayata ge-
çirildi. Belediye tarafından sünnet ettirilen 226
çocuğa bisiklet, top ve saat hediye edildi. Şö-
lende sünnet çocukları aileleriyle birlikte gö-
nüllerince eğlendiler.

Sahildeki Amfi Tiyatro alanında düzenlenen
Sünnet Şöleni etkinliğine Belediye Başkanı
Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık, başkan
yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK tem-
silcileri ve sünnet olan 226 çocuğun yakınları-
nın yer aldığı şölen renkli görüntülere sahne
oldu. Echomar ve Anadolu Hastanesi’nde sün-
net ettirilen çocuklar için palyaçolar ve anima-
törler gösteriler yaptı. Balkan Bandosu beğeni
topladı. Yöresel Mehter ekibi, sihirbaz gösterisi
ve pek çok sürpriz etkinlik yer aldı. Belediye
Mezarlıklar Müdürü Dr. Metin Avcı, sünnet
olan çocuklar için dua etti.
POSBIYIK: BENİM EN BÜYÜK 
PROJEM, ÇOCUKLARIN MUTLU 
YAŞADIĞI BİR EREĞLİ’DİR

Başkan Posbıyık, cesaretlerinden dolayı tüm
çocukları kutladı. Sünnet olan çocuklara sağlıklı
bir yaşam dileyen Posbıyık şunları söyledi: “Bu
kentte güzellikler olsun istiyoruz. Sorunları,
dertleri bir an için bir kenara bırakıp herkesin
mutlu olması için elimizden gelen gayreti gös-
termeye çalışıyoruz. 27’ncisini yaptığımız Sün-
net Festivalimizde çocuklarımızı mutlu
kılabilmek için hiçbir şeyden kaçınmadık.

Sevgili Çocuklar, Hepinizi sevgiyle kucaklı-
yorum. Bu özel gününüzde sizlerin yanında ol-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatınızda
önemli bir evreyi geçiyorsunuz. Şimdi daha da
büyüyorsunuz. Sevgi, barış ve dostluk kentinin
çok değerli çocuklarısınız. Her şeyin anahtarı
olan sevgi, gelişmenin anahtarı olan barış ve

birlikteliğin simgesi olan dostluk sizlere yol
göstersin. Ereğlili olmanın, burada yaşamanın
ayrıcalığını hissedin.

Anne, babanızı, anneannenizi, dedenizi kut-
luyorum. Sizleri demokrat, cumhuriyetçi bir
evlat olarak yetiştiriyorlar. Bu şöleni ilk yaptığım
1994 yılından itibaren hep çocuklarımıza ayrı
bir önem vermişimdir. Bundan sonrada festival
havasında sünnet şölenlerimize devam edece-
ğiz. Bir ay önce, 21 yaşında bir genç yanıma
geldi. İş insanı olmuş. ‘Başkanım kolumdaki
saati hatırlıyor musun bana sen hediye etmiş-
sin’ dedi. Hatırlamadım. ‘Benim sünnetimi yap-
tırmışsın, o zaman hediye etmiştin’ dedi, çok
mutlu oldum. Hepinizi yürekten kucaklıyorum.”

Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından
sünnet şölenine katkıda bulunanlara plaket
verdi. Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Şahin
Elçi ve Echomar Hastanesi Genel Müdürü Kaya
Karatepe’ye çocukların sünnet ettirilmesi ne-
deniyle plaket takdim eden Posbıyık, çocuklara
saat hediye eden Yazıcıoğlu Şirketler Grubu
adına İsmet Yazıcıoğlu’na plaket sundu.

Hatıra fotoğrafının ardından çocuklara bi-
siklet, top ve saatten oluşan hediyeler verildi.
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ULUSLARARASI PERDE 
BARTIN’DA 22’NCİ KEZ AÇILDI

Bartın Belediyesi tarafından
“Uluslararası Tiyatrolar Buluşması

İnkumu'22” etkinliği gerçekleştirildi.

Covid-19 Pandemi süreci nedeniyle iki yıl ara verilen
“Bartın Belediyesi Uluslararası Tiyatrolar Buluşması İn-
kumu’22” 15 Ağustos tarihinde başladı. 19 Ağustos 2022
tarihine kadar devam eden Bartın Belediyesi Uluslararası
Tiyatrolar Buluşması İnkumu’22 etkinlikleri kapsamında
15 tiyatro topluluğu ilimize gelerek çeşitli etkinlikler ger-
çekleştirdi. Program kapsamında bu yıl toplam 132
drama veya tiyatrocu ağırlandı. 17 şehirden 15 tiyatro top-
luluğu temsilcileri geldi. Ayrıca uluslararası olarak Irak,
Azerbaycan, Bakü ve Kıbrıs olmak üzere 4 ayrı ülkeden
de katılımcı ve temsilciler Bartınlılarla buluştu. Bartın’da
drama ya da tiyatroyla ilgilenen ve başka kentlerden ge-
lenlere 7 atölye lideri 8 ayrı workshop / atölye yaptı. Bu li-
derler arasında Türkiye’den 3 akademisyen, Azerbay-
can’dan 1 akademisyen yer aldı. Buluşma içinde 16-17-
18 Ağustos akşamları 21.00’den sonra İnkumu sakinleri
için drama ve tiyatro performansları sergilendi.
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“Yoğun Katılımla 
Etkinliklerimizi Gerçekleştirdik”

Düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendir-
melerde bulunan Bartın Belediye Başkanı
Cemal Akın, şu ifadeleri kullandı; “Pandemi
nedeniyle bir süredir gerçekleştirmediğimiz
Uluslararası Tiyatrolar Buluşması’nı bu sene
tekrar düzenlemenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Kültür ve sanat alanındaki çalışmaları-
mız artarak sürüyor. Bu çerçevede de
Uluslararası Tiyatrolar Buluşması İnkumu’22,
önem verdiğimiz etkinliklerimizden birisidir.
Yoğun katılımla etkinliklerimizi gerçekleştir-
dik. Estetik ve kuramsal desteklerinden, biri-
kimlerini paylaşmalarından dolayı Türkiye
Tiyatrolar Birliği’ne, Çağdaş Drama Der-
neği’ne ve Bartın Kültür ve Sanat Derneği’ne
teşekkür ediyor, etkinliklere katılım sağlayan
vatandaş- larımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bartın Beleyesi olarak kültürel ve sanat-
sal çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bar-
tın’ın bir kültür sanat şehri olduğu bilinciyle
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda
da tiyatro etkinlikleri ile ilgili birçok çalışma
yaptık. 2010 yılında başlattığımız kursları-
mızda yılda ortalama 250-300 vatandaşımı-
zın eğitim görüyor. Bu sayının da ilerleyen
yıllarda daha da artacağız düşüncesindeyim.
Şehrimizde tiyatronun gelişmesi ve ilginin
artmasını istiyoruz. Bunun içinde yeni çalış-
malar hayata geçiyoruz. Bu çalışmalarımız-
dan bir tanesi de Bartın Belediyesi Kültür
Merkezi projemiz. Bu projemizin yapım ça-
lışmalarını tamamladık. Allah nasip ederse
Eylül ayının sonuna doğru bu projemizi de
halkımızın hizmetine sunacağız. Yeni bina-
mızda daha iyi şartlar altında çok daha fazla
etkinlikler hayata geçireceğiz.”
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TÜRK DÜNYASININ 
GÖZÜNDEN SAFRANBOLU

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) düzenlenen Ressamlar 
Buluşmasının 22’incisi UNESCO Dünya Kültür Mirası Safranbolu’da gerçekleşti.
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan
tarihi evleriyle ünlü ilçede belediye ev sahipli-
ğinde gerçekleşen etkinlikte; Türkiye, Azerbay-
can, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri,
Tataristan, Saha – Yakut, Çuvaşistan, Kuzey Ma-
kedonya ve Kosova’dan 23 ressam yer aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Saf-
ranbolu Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kal-
kınma Birliği Başkanvekili Elif Köse ve Azer-
baycan Cumhuriyeti TÜRKSOY Temsilcisi ve
Proje Koordinatörü Elçin Gafarlı, tarihi çarşıda
ve Hıdırlık Tepesi'nde çalışma yapan ressamları
ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev gazetecilere,
TÜRKSOY'un her yıl Ressamlar Buluşması ger-
çekleştirdiğini söyledi. Etkinliğe Türk dünyasın-
dan ressamların davet edildiğini belirten Raev,
"Bu yıl 22'ncisini UNESCO Dünya Mirası Liste-
si'nde yer alan Safranbolu'da yapıyoruz. Saf-
ranbolu'nun güzelliği ressamlar için büyük bir
malzemedir. Türk dünyası coğrafyasından gelen
ressamlar buradaki eserleri tuvallerine yansıta-
cak. Biz bu tuvallerde Safranbolu'nun kültürel
mirasını, Türk dünyası ressamlarının fırçaların-
dan çıkarak dünyaya tanıtacağız" dedi.
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Raev, Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu'da
yeni etkinlikler yapmayı düşündüklerini dile geti-
rerek, "Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Lis-
tesi'nde yer almasını dikkate alarak Türk dünyasının
diğer ülkelerinde UNESCO listesinde olan şehirle-
rin yöneticileriyle burada toplantı yapmayı düşü-
nüyoruz. Bu şehirlerin tecrübe alışverişi yapması
için bu güzel bir fırsat olacaktır." diye konuştu. Baş-
kan Köse de TÜRKSOY'a bağlı 21 ülkeden ressam-
ları Safranbolu'da ağırladıklarını kaydetti.

Ressamların fırçalarından çıkacak resimleri
merak ettiklerini belirten Köse, "Onların bakış açı-
larıyla Safranbolu'nun değerlendirilmesi bizim için
çok önemli. Safranbolu'nun tanınması için ulus-
lararası boyutta çalışmalar yapmayı çok önemsi-
yoruz. Ressamlarımızın çalışması 10 gün sürecek.
Çalışmanın sonunda ressamların yaptığı tabloları
halkımızla buluşturacağız. Sergi açılışımız olacak."
ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY’un soydaş ressamları Safranbolu’nun
ev sahipliğinde bir araya getirdiği 22. Ressamlar
Buluşması'na katılan 21 ressam, 10 gün boyunca
emek verdikleri eserlerine Safranbolu’nun güzel-
liklerini yansıttı. Sergi, 29 Ağustos – 5 Eylül tarihleri
arasında Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde sanatse-
verlerin beğenisine sunuldu.
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Bartın Belediyesi 6.İnkumu Kum
Zambağı Festivali etkinlikleri sona
erdi. 19-21 Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirilen festival
programı kapsamında bir dizi
etkinlikler gerçekleştirdi. Bartın’ın
ve Türkiye’nin dört bir yanından
gelerek eğlenceye doyan
misafirler, üç gün süren festival
boyunca unutulmaz dakikalar yaşadı. 

BARTIN
EĞLENCEYE 
DOYDU
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3 gün boyunca devam eden etkinliklere Milli-
yetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bartın Be-
lediye Başkanı Cemal Akın, Lünen-Bartın Kardeş
Şehir Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Millet-
vekili, Meclis Başkan Yardımcısı Rainer Schmeltzer
ve eşi Renate Schmeltzer, Kardeş Şehir Yönetim Ku-
rulu Üyesi Dr. Aysun Aydemir ve eşi Prof. Dr. İbra-
him Ahmet Aydemir, Hasankadı Belediye Başkanı
Şeref Emiroğlu, Kumluca Belediye Başkanı İsmail
Can ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlikler Büyük İlgi Gördü

Büyük ilginin olduğu etkinlikler 19
Ağustos Cuma günü Halk Dansları
gösterileriyle başladı. Bosna Hersek
ve Bartın Belediyesi Halk Dansları
toplulukları performans sergiledi.
Gösterilerin ardından da Festival
etkinlikleri çerçevesinde 10-19
Ağustos tarihleri arasında ger-
çekleştirilen Bartın Belediye
Başkanlığı İnkumu Plaj Vo-
leybol Turnuvasında ve Tenis
Turnuvası’nda dereceye gi-
renleri ödülleri taktim edildi.

Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

33 takım ve 180 sporcunun katılım sağladığı
Bartın Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Vo-

leybol Turnuvası birincisi Afacanlar ve ikincisi
Kabile takımları ile Master Erkekler 1, Master
Erkekler 2, Kadınlar A, Kadınlar B, Kadınlar C,
Erkekler A, Erkekler B ve Erkekler C kategori-

lerinde gerçekleştirdiğimiz Tenis Turnuva-
sı’nda dereceye giren toplam 26 sporcuya
ödüllerini Bartın Belediye Başkanı Cemal
Akın, festival programı için ilimize gelen

Lünen-Bartın Kardeş Şehir Başkanı ve Kuzey
Ren Vestfalya Eyalet Milletvekili, Meclis Baş-

kan Yardımcısı Sayın Rainer Schmeltzer, Milli-
yetçi Hareket Partisi Bartın İl Başkanı

Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat
Demir ve Belediye Meclis Üyeleri verdi. Bele-

diye Başkanı Cemal Akın, turnuvaların düzen-
lenmesinde emeği olan herkese teşekkür

ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

BAKAB 2022 / 49

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:38  Page 49



Derya Uluğ Sahne Aldı

Etkinliklerin ikinci gününde 20 Ağustos Cu-
martesi günü ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne
aldı. Konser öncesi gerçekleştirilen havai fişek
gösterisi görsel şölen oluşturuldu. Etkinlik sı-
rasında konser alanında olan çocuklar ve va-
tandaşlar bu muhteşem renk cümbüşünü
izledi. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek
gösterisi izleyenleri adeta büyüledi. Bazı va-
tandaşlar o anları cep telefonları kameralarına
kaydederek ölümsüzleştirdi. Gösterinin ardın-
dan sahneye çıkan Derya Uluğ, Bartınlılara şar-
kılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser
sonunda Belediye Başkanı Cemal Akın, ünlü
sanatçıya çeşitli hediyeler vererek, festival
programına sağladığı katkı için teşekkür etti.

Kıraç Hem Coştu Hem de Coşturdu

Etkinliklerin üçüncü ve son günü 21 Ağustos Pazar günü ise ünlü sanatçı
Kıraç Bartınlılarla buluştu.  Sevilen şarkılarıyla Bartınlıları coşturan
Kıraç, söylediği şarkılar ve sahne performansıyla unutulmaz bir konsere
imza attı. Keyifli geçen konserde binlerce vatandaş hep birlikte Kıraç’ın
söylediği şarkılara eşlik etti. Sanatçıya daha yakın olmak isteyen hay-
ranları fotoğraf makineleriyle gerekse cep telefonlarıyla görüntü çek-
mek için büyük bir uğraş verdi. Hiçbir taşkınlığın olmadığı konserde
Kıraç, hayranları güzel bir gece yaşadı. Konser arasında sahneye gelen
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sanatçıya çeşitli hediyeler verdi.
Başkan Akın’a teşekkür eden Kıraç, konserine kaldığı yerden devam
edip hayranlarını gecenin geç saatine kadar coşturdu. Konser sonrası
gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de görsel şölen oluşturuldu. Kıraç
konseri ile 6.İnkumu Kum Zambağı Festivali sona ermiş oldu.
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“El Emeği Göz Nuru Pazarı” 4 Gün Açık Kaldı

Gerçekleştirilen konserlerin yanı sıra “Üretken Beledi-
yecilik” ve “Üreticiyi Pazarla Buluşturan Belediyecilik” an-
layışıyla Bartın Belediyesi tarafından her hafta Pazar günleri
kapalı otoparkta açılan “El Emeği Göz Nuru Pazarı” 6.İn-
kumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri çerçevesinde bu
kez de İnkumu Karavanpark karşısında kuruldu. “Yerel Ti-
caretin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında kurulan pazarda
el emeği ürünler misafirlerin beğenisine sunuldu. Ha-
nımların evlerinde yaptıkları el emeği göz nuru ürünle-
riyle ev ekonomilerine katkıda bulunmaları adına kurulan
Pazar 18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında açık kaldı.
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Düzce'nin 81 numaralı plakası
referans alınarak, 8. ayın 1'ine 

denk gelen tarihte her yıl
kutlanacak olan "Dünya Düzce

Günleri" etkinlikleri 1-8 Ağustos
tarihleri arasında düzenlendi.

Düzce’yi fetheden Konuralp Bey’in
türbesinde yapılan dua ile başlayan

etkinlikler sekiz gün sürdü.
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Düzce Belediyesi tarafından bu yıl
ilki düzenlenen ve 8 gün boyunca
süren Dünya Düzce Günleri Konuralp
Bey türbesinde edilen dualarla baş-
ladı. "Dünya Düzce Günleri"nin star-
tına Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Alay
Komutanı Albay Naci Akkaş, Başkan
Yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi
parti ve STK temsilcileri katıldı.

Düzce Belediyesinin ‘ Dünya Düzce
Günleri’ etkinliklerinin birinci günü
muhteşem konser ile başladı. Anıtpark
meydanında çeşitli meslek grupları-
nın, STK’ların ve belediye kurumları-
nın stantlarının hazır bulunduğu
meydanda Kent Konseyine bağlı ka-
dınlar el emeklerini satışa sundu.
Gençleri de unutmayan Düzce Beledi-
yesi alanda canlı langırt ve basketbol
oyunlarının da oynanmasını sağladı.
Gün boyunca Anıtpark meydanında
etkinliklere katılan vatandaşlar, Düzce
Belediyesi önünden başlayan kortejle
birlikte Anıtpark meydanını doldur-
maya başladı. Düzce Belediye Başkanı
ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Baş-
kanı Dr. Faruk Özlü, Vali Cevdet Atay ve
Düzce Milletvekilleri başta olmak
üzere tüm devlet erkânının hazır bu-
lunduğu ‘ Dünya Düzce Günleri’ kor-
teji konser alanında son bulundu.
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GENÇLERİN ÖZLÜ SEVGİSİ

Belediye Bandosu ile alana giren Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye gençle-
rin gösterdiği ilgi ve sevgi görülmeye de-
ğerdi. Yüzlerce genç, hep bir ağızdan Özlü’ye
seslenirken Başkan Özlü’de gençlerin ara-
sına girerek onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

‘SİZLER İSTEYİN BİZ YAPALIM’

Konser öncesinde sahneye çıkarak ko-
nuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr.
Faruk Özlü, “ Bu programı sizler için hazırla-
dık. Etkinliğimizi her yıl sürdüreceğiz.  Siz-
lerin beğendiği sanatçıları getireceğiz.
Düzce’de sanatçısıyla, sinemasıyla güzel
anlar yaşatacağız. Siz isteyin biz yapacağız.
Bu günleri Dünya Düzce Günleri olarak kut-
layacağız” ifadelerinde bulundu.

Dünya Düzce Günlerinin ilk akşam kon-
serini veren Fatma Turgut’un sahneye çık-
masıyla coşkunun zirve yaptığı alanda on
binlerce Düzceli hep bir ağızdan sanatçı Tur-
gut’a eşlik etti. Düzcelilerin coşku ve sevgi-
sinden oldukça memnun olan Fatma Turgut,
Dünya Düzce Günlerini kutladı. Konser Be-
lediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün sanatçı
Fatma Turgut’a çiçek takdim etmesi ile sona
erdi. Dünya Düzce Günleri etkinlikleri kap-
samında; Tefo & Seko, Ayaz Erdoğan, Ayşe
Taş, Pınar Süer, Kolpa, Şevval Ekiz, Akustik
Makam ve İmera konserleri düzenlendi. Fi-
nali ise sevilen sanatçı Derya Uluğ yaptı.
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Karadeniz Ereğli 22. Sevgi,
Barış, Dostluk Kültür ve
Sanat Festivali, 22-23-24
Temmuz tarihleri arasında
muhteşem bir coşkuyla
gerçekleşti. 

FESTİVAL
DEYİNCE EREĞLİ

BAŞKAN DEYİNCE

POSBIYIK
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Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festi-
vali kapsamında verilen ve Türkiye’nin Nobel’i
olarak kabul edilen Sevgi, Barış, Dostluk (SBD)
ödülünün ilki pandemi kahramanı, şiddet mağ-
duru sağlık çalışanlarına ve  Dünya şampiyonu
Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı’ya verildi.

Türkiye’nin en büyük,  ödüllü festivali 22.
Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat
Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden ve  Tür-
kiye’nin farklı bölgelerinden gelen 15 ayrı halk
dansları gruplarının gösterileriyle başladı. Halk
oyunları gösterilerinde ekiplerin birlikte ger-
çekleştirdikleri koreografi büyük alkış aldı.
“YÜREĞİMİZDE SEVGİ, 
BARIŞ, DOSTLUK VAR”

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent proto-
kolüyle birlikte festival meşalesini yakarak halka
seslendi. Posbıyık, şunları söyledi; “Bugün bu-
rada sevginin, barışın ve dostluğun meşalesini
yakıyoruz. Tam 22 yıldır Ereğli’miz, yüreğinde
sevgiyle barış için, kardeşlik için, dostluk için tek
yürek oluyor.  Aynı heyecanla, aynı coşkuyla…
Kültürün ve sanatın zenginliği, sporun, eğlen-
cenin, müziğin coşkusu hepimizi bir araya geti-
riyor. Ve yine birlikteyiz.  “Gelmiş dünyanın dört
bir yanından ayrı diller konuşup anlaşırız. Yem-
yeşil dallarız dünya ağacından…”
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Evet, büyük şairimiz Nazım Hikmet ne
güzel söylemiş. Burada dünyanın dört bir ya-
nından dostlarımızla beraberiz. Biz barış diye
haykırıyoruz ama ne yazık ki bölgemizde ve
dünyada savaş dur durak bilmiyor. Barış her
zaman umudumuz olarak kalıyor. Ama şu
anda yurt dışından gelen misafirlerimize iç-
tenlikle hoşgeldiniz diyorum. Onların her bi-
risi bizim barış ve kültür elçimizdir.

İşte bu; sanatın birleştirici gücü… Dün-
yada sevgiye, barışa ve dostluğa her zaman-
kinden daha çok ihtiyacımız var. Sevgi,
hayatın anlamı… Hayata aşkla sarılacağız. O
nedenle AŞKIM EREĞLİ diyorum. Sevgiyle bir-
birimize yaklaşalım diyorum.  Yalnız yürüme-
yeceğiz ve yanımızda dostlarımız olacak.
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DOSTLARIM!

Burada bulunan bütün konukları-
mıza, hemşerilerimize hoş geldiniz diyo-
rum.  Sevginin barışın dostluğun meşale-
si yolumuzu aydınlatsın.  Haydi hep be-
raber ,  Sevgi...... Barış..... Dostluk......”
“FESTİVALİ 4 GÜNE ÇIKARMAMIZ
TUTTU, İNSANLAR MUTLU”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pos-
bıyık, her festivalde olduğu gibi 22. Ulus-
lararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve
Sanat Festivali’nin açılışında kentteki ve
bölgedeki basın mensuplarıyla bir araya
geldi. Festivalin 4 güne çıkmasının in-
sanları mutlu ettiğini anlatan Başkan Pos-
bıyık, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük
festivalini yapıyoruz. Pazar günü gece ya-
rısına kadar dolu dolu programlarımız var.
Ereğli’de inanılmaz bir hareketlilik var, in-
sanlarımız mutlu” dedi.

Eşi Neriman Posbıyık, belediye başkan
yardımcıları ve belediye meclis üyeleriyle
birlikte basın mensuplarının sorularını da
yanıtlayan Başkan Posbıyık, şunları söy-
ledi; “Festivalimiz tüm ülkede ve Av-
rupa’da ses getiriyor. Türkiye’nin ödüllü
en büyük festivaliyiz. İnanılmaz mesajlar
geliyor. Vatandaşımız Avustralya’dan

mesaj atmış; ‘festivale geliyorum, sizinle
selfie yapabilir miyiz’ diye… Azerbay-
can’dan, Irak’tan mesajlar alıyoruz. Bu da
festivalimizin rüştünü ispat ettiğini gös-
teriyor. Bugünden itibaren 3 gün çok
yoğun program var. Programlara nasıl ye-
tişeceğim ben de bilmiyorum. Her açılışa
ve etkinliğe gidemeyeceğim için bana kı-
rılanlar da olabilir ama mazur görsünler.

Her kesime hitap eden bir festival ya-
pıyoruz. Hedefim hem aydın kesimi, hem
de kırsal kesimi mutlu etmek. Aydın kesim
de festivalde kendine uygun etkinlikler bu-
labiliyor, kırsal kesim de. Döneminde po-
pülaritesi en yüksek sanatçıları getiriyoruz.
Başarımızın temel noktası budur. İnsanlar
büyük bir ihtiyaç içinde. Pandemi olayı ve
Türkiye’deki ekonomik zorluklar nedeniyle
insanların eğlenmeye, rahatlamaya ihtiyacı
var. Festivalimiz şehrimiz, bölgemiz ve ül-
kemiz için hayırlı olsun.”

Karadeniz Ereğli 22. Sevgi, Barış, Dost-
luk Kültür ve Sanat Festivali’nde yıldızlar
geçidi ilk gün Sefo ile başladı, Gülşen ile
devam etti, Edis ile son buldu. Festivalin
ikinci günü ise sahnede Yirmi7, Melek
Mosso ve Haluk Levent vardı. Madrigal ile
başlayan üçüncü gün konserleri, Koray Avcı
ile devam etti, Yıldız Tilbe ile final yaptı.
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Karadeniz Ereğli 22. Sevgi, Barış, Dostluk
Kültür ve Sanat Festivali kapsamında;
uluslararası halk dansları gösterileri, Tango
gösterisi, müzik ve şiir dinletisi, su sporları
gösterisi, uçurtma şenliği, karikatür sergisi,
bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve deniz
voleybolu karşılaşmaları gibi birbirinden
renkli etkinlikler düzenlendi.

62 / BAKAB 2022

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:39  Page 62



BAKAB 2022 / 63

BAKAB 12 sıralama.qxt_Layout 1  7.11.2022  ÖS 10:39  Page 63



IZA BUĞDAYINDA
HASAT DÖNEMİ
BBolu Belediyesi tarafından yüzlerce dönüm tarlaya
ekilen ıza buğdaylarının hasat dönemi başladı.

10 bin yıldır genetiği korunan “Iza buğ-
dayı”nda hasat heyecanı yaşanıyor. Bolu Beledi-
yesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu bu yıl
yaklaşık 600 dönüm tarlaya ekilen; içerdiği pro-
tein, amino asit, mineral, karoten miktarı ve besin
değeri açısından son derece zengin bir ürün olan
ve ekmeklik buğdaya göre daha fazla çinko,
demir, bakır, selenyum ve protein içeren “Iza buğ-
dayı”nın hasat dönemi başladı.
600 dönüm tarlaya ıza buğdayı ekildi

Yüzde yüz hissedarı Bolu Belediyesi olan Kö-
roğlu Kooperatifi’ne ait 60 dönüm tarlada ekili ıza
buğdayları biçerdöverler vasıtasıyla hasat edili-
yor. Diğer yandan Bolu Belediyesi’nin alım ga-
rantisi verdiği sözleşmeli üreticilerin 500
dönümden fazla tarlaya ektiği ıza buğdaylarının
hasatları da aralıksız sürüyor.
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
tüketicilere ulaştırılıyor

Bolu Belediyesi elde ettiği “ıza buğdayları”nın
bir kısmını tohum olarak çiftçilerle paylaşırken,
kalan diğer kısmını da taş değirmende öğütül-
dükten sonra, un, bulgur, hatta ekiş mayalı ekmek,
kurabiye ve helva olarak, Köroğlu Kooperatifi satış
ofislerinden ve www.boludangelsin.com adresin-
den uygun fiyatlarla Türkiye’nin dört bir yanındaki
tüketicilerle buluşturuyor.
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