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BAKAB MECLİS TOPLANTISI
GEREDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Düzce’de yaşanan deprem nedeniyle,
Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karade-
niz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Öz-
lü’nün katılamadığı toplantıya, Gerede
Belediye Başkanı ve BAKAB Meclis Baş-
kanvekili Mustafa Allar başkanlık etti.

Genel kurula; Eskipazar Belediye Baş-
kanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye
Başkanı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Bele-
diye Başkanı Yakup Narter, Gökçebey Be-
lediye Başkanı Vedat Öztürk, Pınarbaşı
Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Karabük
Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker,
Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk
Okur, BAKAB Encümen Üyesi Cevat Çat-
ladı ve Meclis Üyeleri katıldı.

Gündemdeki maddelerin görüşüle-
rek karara bağlandığı toplantının açılı-
şında konuşan Gerede Belediye Başkanı 

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Kasım dönemi meclis toplantısı Gerede 
Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın ev sahipliğinde Gerede’de gerçekleştirdi
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ve Meclis Başkanvekili Mustafa Allar; “Birlik Başka-
nımız ve Sayın Bakanımız hepimizin malumu olan
Düzce’de yaşanan deprem nedeniyle bugün ara-
mızda olamadılar. Yüce Allah’tan niyazımız bölge ve
ülke olarak bu tür afetleri bizlere bir daha yaşatma-
sın. Şahsım ve birliğimiz adına Sayın Başkanımızın
şahsında tüm Düzceli kardeşlerimize geçmiş olsun
dileklerimi iletiyorum. Batı Karadeniz Kalkınma Bir-
liğimiz bölgesel birliğimizi sergileme ve ortak tu-
rizm destinasyonu oluşturulması açısından bizim
için son derece önemli. Bugün görüşeceğimiz prog-
ram dâhilinde önümüzdeki yılda bölgemizin tanı-
tımına yönelik hep birlikte güzel çalışmalar yapa-
cağız. Bunun ilk ayağını da Aralık ayında BAKAB ça-
tısı altında hep birlikte katılacağımız, 16. Travel Tur-
key İzmir Fuarı oluşturuyor. Amacımız, Sayın Birlik
Başkanımızın önderliğinde başta turizm olmak
üzere her alanda beklenilen çalışmaları gerçekleş-
tirmek ve bölgemizi hak ettiği noktaya getirmek”
şeklinde konuştu. Gerede Belediye Başkanı Mus-
tafa Allar daha sonra genel kurula Gerede’de yapı-
lan çalışmalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

İlçede hayata geçirilen modern Dericilik OSB ile
Gerede’nin sektörde ülkede ve dünyada söz sahibi
bir noktaya geldiğini belirten Allar, yalnızca bu sek-
törde yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edildiğini ve
dericilik alanında Avrupa’nın lideri kabul edilen
İtalya’ya ihracat yapar noktaya geldiklerini belirtti.

Başkan Allar ayrıca, 12 yıldır kapalı bulunan
Gerkonsan’da kurulacak fabrika ile Türk İHA, SİHA
ve F-16’larının kullandığı mühimmatların Gere-
de’de üretileceğini ve 2023 yılında faaliyete geçe-
cek fabrikada yaklaşık 1000 kişinin istihdam
edileceğini belirtti. Allar, ilçedeki tarihi han ve ker-
vansarayları restore ederek turizme kazandırdıkla-
rını ve yatak kapasitesini de 800’e çıkarttıklarını
söyleyerek sunumunu tamamladı.
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İZMİR’İN GÖZDESİ YİNE 
BATI KARADENİZ OLDU

16. Travel Turkey İzmir Fuarı 
8-10 Aralık tarihleri arasında kapılarını

ziyaretçilerine açtı. Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği standı her yıl olduğu

gibi bu yılda en fazla ilgi çeken 
stantların başında yer aldı
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16. Travel Turkey İzmir Fuarı 8-10 Ara-
lık tarihleri arasında kapılarını ziyaretçile-
rine açtı. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği
standı her yıl olduğu gibi bu yılda en fazla
ilgi çeken stantların başında yer aldı.

BAKAB üyesi belediyeler her yıl ol-
duğu gibi bu yılda Travel Turkey İzmir Fua-
rına güçlü bir çıkartma yaptı. Düzce, Bolu,
Karadeniz Ereğli, Safranbolu, Gerede,
Göynük ve Pınarbaşı belediyelerinin
stantlarında bölgenin tarihi ve turistik de-
ğerleri tanıtılırken; Düzce Belediyesi BEL-
TUR A.Ş ve BELMEK, Bolu Belediyesi
Köroğlu Kooperatifi, Safranbolu Beledi-
yesi SAKEM ve Kdz. Ereğli Kadının Gücü
Kooperatiflerinin stantlarında ise Batı Ka-
radeniz’in yöresel lezzetleri ve birbirinden
değerli el sanatları ziyaretçilere sunuldu.

Fuara katılan, Düzce Belediye Başkanı
ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Baş-
kanı Dr. Faruk Özlü, Safranbolu Belediye
Başkanı ve BAKAB Meclis Başkanvekili Elif
Köse, BAKAB Encümen Üyesi ve Pınarbaşı
Belediye başkanı Şenol Yaşar, Amasra Be-
lediye Başkanı Recai Çakır, Düzce Bele-
diye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman,
Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı
Serkan Adabaş, Köroğlu Kooperatifi Baş-
kanı ve BAKAB Encümen Üyesi Cevat Çat-
ladı, Kdz. Ereğli Kadının Gücü Kooperatifi
Başkanı Neriman Posbıyık ve BAKAB Bir-
lik Müdürü Engin Eren ise ziyaretçilerle
yakından ilgilenmeyi ihmal etmedi.
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Düzce Belediye Başkanı ve Batı
Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı
Dr. Faruk Özlü fuarda yaptığı açıkla-
mada, “Düzce'nin de içinde yer aldığı
6 ilin meydana getirdiği Batı Karade-
niz Kalkınma Birliği olarak burada
bulunuyoruz. Bu fuara üçüncü kez ka-
tılıyoruz. Geçen yıl ki fuara katıldıktan
sonra bölge olarak çok ciddi sonuçlar
elde etmiştik. Düzce, yaklaşık 30 mil-
yon nüfusa ulaşabilen bir merkez.
Yolların adeta kavşak merkezi. İstan-
bul ve Ankara'nın ortasında. Ereğ-
li’den Zonguldak’a kadar giden bir
aks söz konusu. Geçen yıl yaptığımız
Düzce İktisat ve Kalkınma Kongre-
si'nde tarım, sanayi, turizm ve ticaret
olmak üzere 4 alan tespit ettik. Bu
maksatla bir şirket kurduk ve Düz-
ce'nin turizm potansiyelini açığa çı-
kartmak istiyoruz. İstanbul'dan
Ankara'ya giderken turizmle ilgili ya-
tırımla Sapanca'da bitiyor. Anka-
ra'dan giderken turizmle ilgili
yatırımlar Bolu'da bitiyor. Bolu ve Sa-
panca bölgesi çok bakir bir bölge ve
turizm açısından burada ne yaparsak
karşılık bulacağı kanaatindeyim. İlk
aşamada Düzce'ye haftada 10 bin ki-
şiyi getirmeyi planlıyoruz” dedi.
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“Güneyinde yayla ve şelale, 
kuzeyinde tarih ve deniz”

Düzce'nin güneyinde yayla ve şelale,
kuzeyinde tarih ve deniz olduğunu söyle-
yen Başkan Özlü, “Rafting yapmak için
Düzce'ye gelin. Mağara görmek için Düz-
ce'ye gelin. Düzce'nin çok ciddi bir tarih
potansiyeli de var. Antik kentimizde kazı
çalışmalarımızı yüzde 70 oranında sonuç-
landırdık. Kazılarda son olarak ciddi bir
mozaik bölgesine ulaştık” diye konuştu

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı
Dr. Faruk Özlü ;” Bölge olarak turizm açı-
sından son derece önemli avantajlara sa-
hibiz. Tam anlamıyla keşfedilemeyen
bölgemiz, doğa turizminden tarih turiz-
mine, inanç turizminden kış turizmine,
gastronomiden deniz turizmine kadar bir-
çok saklı hazineyi bünyesinde barındırıyor.
Bu fuar ile Egeli vatandaşlarımıza bölge-
mizi tanıtmaya çalışıyoruz. Düzce’mizle,
Safranbolu’muzla, Ereğli’mizle, Bolu’muzla
Pınarbaşı’mızla buradayız. Organizasyonu-
muza katkı veren saygıdeğer belediye baş-
kanı arkadaşlarımıza ve belediyelerimizin
kıymetli personellerine şükranlarımı sunu-
yorum, bundan sonrada tanıtım faaliyetle-
rimiz kesintisiz olarak devam edecek”
cümleleriyle açıklamalarını tamamladı.
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“Tanıtıma devam edeceğiz”
Safranbolu Belediye Başkanı ve

BAKAB Meclis Başkanvekili Elif Köse
ise; “Amacımız bir dünya kenti olan
Safranbolu’muzu tüm değerleriyle ta-
nıtırken, turizm potansiyelini harekete
geçirmek. Fuarlar tanıtımın ana nok-
talarıdır. Bu nedenle böyle etkinlikleri
çok iyi değerlendirmeliyiz. Elimizden
geldiği kadar yurtiçi ve yurtdışı fuarla-
rına katılarak şehrimizi tanıtmaya
devam edeceğiz, İzmir’in güzel insan-
ları Safranbolu’muza çok büyük ilgi
gösteriyorlar” şeklinde konuştu.
“Kastamonu Turizminin 
Amiral Gemisi Pınarbaşı”

Pınarbaşı Belediye Başkanı ve
BAKAB Encümen Üyesi Şenol Yaşar ise
duygularını; “ Eski Sanayi Bakanımız,
halen Düzce Belediye Başkanı ve Batı
Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı-
mız Sayın Faruk Özlü ile İzmir 16.
Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve kon-
gresinde Kastamonu Turizminin Ami-
ral Gemisi Pınarbaşı'nın tanıtımını
birlikte yaptık, misafirleri birlikte ağır-
ladık. Pınarbaşı'nı tanıtmak adına ol-
mamız gereken her yerde var olmaya
çalışıyoruz. Olmaya da devam edece-
ğiz inşallah...” cümleleriyle paylaştı.
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KARADAĞ
BAŞBAKAN
YARDIMCISI
İBRAHİMOVİÇ

DÜZCE’DE

Karadağ Başbakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç, Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma
Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte Düzce’ye geldi

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü
ve şehrin Karadağ kökenli saygın iş insanı, Düzce Bele-
diye Meclis Başkanvekili ve BAKAB Meclis Üyesi Mesut
Sancaklı’nın daveti üzerine Düzce’ye gelen Karadağ Baş-
bakan Yardımcısı Ervin İbrahimoviç; Vali Cevdet Atay,
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sa-
nayi Odası ile Muharrem Sancaklı Huzurevi’ni ziyaret etti. 

Belediye meydanında bando ve mehter takımı tara-
fından çalınan marşlarla karşılanan Başbakan Yardımcısı
İbrahimoviç ile beraberinde bulunan Boşnak Partisi
Rožaje Yönetim Kurulu Başkanı ve ekonomi ve mali işler
danışmanı Mirsad Nurkoviç, Karadağ Parlamentosu Boş-
nak Partisi Milletvekili ve Parlamento Grup Başkanı Ke-
nana Strujić-Harbić, Karadağ Milletvekilleri Amer 
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Smailović ve Suljo Mustafiç daha sonra Baş-
kan Özlü ile birlikte belediye binasına geçti.
“Karşılıklı Ticareti Geliştirelim”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Başkan Dr. Faruk Özlü, Karadağ heyetini
Düzce’de misafir etmekten son derece mutlu
olduklarını belirterek, “Bu ziyaretle, özellikle
Düzce ve Karadağlı iş dünyasının aralarında iş
imkânlarının geliştirilmesine yönelik yapa-
cakları görüşmeleri çok önemsiyorum. Kara-
dağlı iş insanları Düzce’de, Türkiye’de iş
yapsınlar bizim iş insanlarımız da orada iş
yapsınlar. Karşılıklı ticaretimiz gelişsin ve her
iki ülkenin ekonomisine katkısı olsun. Kültü-
rel dostlukları ekonomik imkânlarla pekiştir-
mezseniz bu yakınlıklar sürdürülebilir olmaz.
Bizler bunu başarabilecek güçteyiz” dedi.

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardım-
cısı Ervin İbrahimoviç ise kendilerine göster-
diği yakınlık ve ilgiden ötürü Özlü’ye teşekkür
ederek, Düzce’de bulunmaktan mutlu ol-
duklarını ve ziyaretin kendileri açısından da
büyük önem arz ettiğini paylaştı. Ziyaret, kar-
şılıklı görüş alış verişi ile devam etti.
“İlişkilerimizi daha da geliştirmeliyiz”

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı
Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek,
Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Mec-
lis Başkanı Tanju Acar ile bir araya geldi. Konuk
Başbakan Yardımcısının ziyaretinde; Gölyaka
Belediye Başkanı Yakup Demircan, Beyköy Be-
lediye Başkanı Osman Kılıç, Düzce Belediyesi
Başkan Yardımcıları Oya Kocaman ve Hasan
Günden, TSO Yönetim Kurulu, Meclis ve Ko-
mite Üyeleri, TOBB Düzce Kadın Girişimciler
Başkan Yardımcısı Emine Kurtay ve TOBB
Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı
Ahmet Serdar Erdem hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Er-
doğan Bıyık, Karadağ heyetini Düzce’de
misafir etmekten son derece mutlu oldukla-
rını belirterek; “ Bilindiği üzere Türkiye, Kara-
dağ'ı 2006 tarihinde tanımış ve karşılıklı

diplomatik ilişkiler kurulmuştur. Türkiye, Bal-
kanların barış ve istikrarına önem vermekte
ve Karadağ'ı dost bir ülke olarak görmekte-
dir. Karadağ ve Türkiye karşılıklı ticaret hac-
minin bu yıl 250 milyon ABD dolarına
ulaşması hedeflenmişti. Şu anda bu rakama
yakın bir seyir olduğunu da görüyoruz. Bu he-
defe ulaşmak üzere daha yakın iş birlikleri ya-
parak ekonomik, kültürel, eğitim ve diğer
alanlarda gelişmeler sağlayabiliriz. Türkiye-
Karadağ Serbest Ticaret Anlaşması 26 Kasım
2008 tarihinde İstanbul’da imzalanmış, 1
Mart 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Ser-
best Ticaret Anlaşması ile ihracatçılarımıza, Ka-
radağ pazarında Avrupa Birliği ihracatçıları ile
eşit rekabet imkânı sağlanmıştır. Özellikle tu-
rizm sektöründe ortak yatırımlar yapma ko-
nusunda son derece elverişli bir ortam
olduğunu düşünüyorum. Tarihsel yakınlıkla-
rımızın karşılıklı iş birliğimizi güçlendirece-
ğine inanıyorum. Karşılıklı olarak ticaret
hacmimizi artıracağımıza ve Düzce olarak da
bu ticaret hacmimizin artmasına katkı sağla-
yacağımız konusunda inancım tamdır.” dedi.

Karadağ Cumhuriyeti Başbakan Yardım-
cısı Ervin İbrahimoviç ise, kendilerine göster-
diği yakınlık ve ilgiden ötürü Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdo-
ğan Bıyık ve yönetimine teşekkür ederek,
Düzce’de bulunmaktan mutlu olduklarını ve
ziyaretin kendileri açısından da büyük önem
arz ettiğini ifade etti.
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Türk delegasyonunun en kıdemli tem-
silcilerinden olan Karabük Belediye Başkanı
Rafet Vergili yaptığı konuşmalarla Avrupalı
siyasetçileri adeta terletti. Başkan Vergili’den
ilk nasibini alan İtalyan Genel Sekreter Adayı
Antenolle Valmorbida oldu. Kadın politika-
cının geçmişine bakıldığında başarılarla
dolu olduğuna dikkat çeken Vergili; “Ancak
bu kadar işinizin içerisinde Ermenistan’daki
bir vakfın danışma kurulu üyesi olmanız bizi

tereddüde düşürüyor. Ayrıca Ermeni soykı-
rımı iddialarına imza attığınızı da biliyorum.
Ben sizin seçilmeniz halinde çok başarılı ola-
cağınıza inanıyorum. Ancak ben sizden; se-
çilmeniz halinde mevcut genel sekreter gibi
Türkiye’deki Kürt politikacıları parlamentoya
getirerek gündem dışı söz vermeyeceğinize,
tarafsız bir şekilde meclisi yöneteceğinize,
Türkiye’ye karşı önyargılı olmayacağınıza
dair söz istiyorum” dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
genel kurulda Danimarka raporu üzerine
yaptığı konuşmada ise kuzey ülkesinin hülle
yoluyla stratejik madenleri işleterek Avrupa
Birliği kurallarını ihlal ettiğini iddia etti. Da-
nimarka’nın Avrupa Birliği sözleşmesini im-
zalarken, Grönland ve Faroe Adaları’nı özerk
göstererek anlaşma harici bıraktığına ve iki
adadaki stratejik madenleri yasa dışı işletti-
ğine dikkat çeken Başkan konuşmasında şu
görüşlere yer verdi; “Türkiye’den Milliyetçi
Hareket Partisi’ne mensup bir Belediye Baş-
kanıyım. Danimarka, Avrupa Birliği sözleş-
mesini imzalarken ‘Grönland ve Faroe
Adaları için geçerli olmayacak’  şartı koy-
muştur. Kendileri Grönland ve Faroe Adala-
rı’nın özerk olduğundan bahsetmektedir.
Her iki ada da içişleri hariç dışişlerinde ta-
mamen Danimarka’ya bağlıdır ve bu adala-
rın daimi 2 milletvekili vardır. Özerk olması
ve Avrupa şartlarına dâhil olmaması Dani-
marka’nın nükleer ve stratejik elementlerini
dolaylı kontrol etme politikasıdır.

BAŞKAN VERGİLİ’DEN
AVRUPA’YA

DEMOKRASİ VE İNSAN
HAKLARI DERSİ

12 yıldır Türkiye’yi Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi’nde temsil eden Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili, yaptığı konuşmalarla Avrupalı politikacıları ve ülkeleri salladı. Başkan Vergili önce, 

Danimarka’nın da Avrupa sözleşmesi doğrultusunda işletilmesi yasak olan stratejik madenleri hülle
yoluyla işlettiğini gündeme taşıdı, ardından İsveç’i de soykırımcılıkla ve silah tüccarlığıyla suçladı
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Grönland dünyada 5. Büyük Uranyum
rezervlerine sahiptir. Ayrıca Neodimyum re-
zervleri mevcuttur. Neodimyum savaş uçak-
larında kullanılır. Grönland ülkenin doğal
kaynaklarından yararlanmak için yabancı
maden arama, maden çıkartma faaliyetle-
rini düzenleyen bir yasa çıkardı. Bunun
içinde Çinlilerde dâhil olmak üzere yabancı
iş gücüne açılması da yer alıyor.

Danimarka, sosyal dampinge karşı bir
yasa çıkartmasına rağmen hükümet Grön-
land’daki yasayı destekliyor. Çin’in tekelinde
bulunan stratejik öneme sahip metallere
erişimi engellenmesi yönünde Avrupa Bir-
liğinden gelen talep Danimarka tarafından
reddedilmiştir. İkisi Çinli 5 büyük firma
Grönland’da çalışmalarına devam etmekte-
dir. Danimarka, sessizce ve kapalı politika-
larla nükleer güç olma yolunda ilerle-
mektedir. Röportörler Danimarka Belediye-
lerinde örf ve adetler doğrultusunda mü-
kemmel bir yönetim olduğundan, hiçbir
dava açılmadığından bahsetmektedir. Bu ol-
dukça sevindiricidir ama sosyal medyalarda
seçim bağışları hakkında çok eleştiri mev-
cuttur. Gelirlerin %64’ü yerel yönetimlerin
öz kaynakları ve %36’sı devlet bağışların-
dandır. Belediyelerin eşit pay alması ka-
nunlarla güvence altına alınmamıştır.

Diğer bir konu devletin atadığı valiler.
Danimarka’da valiler hem il meclisine hem
de il sosyal güvenlik kurumuna başkanlık
eder. Valilerin il genel meclisine başkanlık
etmesi Türkiye raporunda çok acımasızca
eleştirilmiştir ki Danimarka raporunda buna
rastlanmamaktadır. Danimarka nükleer güç
olmak için şu anda bütün gücünü sarf et-
mekte ve dolaylı bir şekilde üretimine
devam etmektedir. Bugün bu madenleri pa-
rayla satın alamayanların ileride Danimar-
ka’yı ve Grönland’ı büyük bir çatışma
bölgesi haline getireceği şüphesizdir”
Danimarka’dan Sonra İsveç’e Ayar

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
Avrupa Yerel Yönetimler Parlamentosu top-
lantılarının ikinci gününde de gündem ya-

ratmaya devam etti.  Vergili, Danimarka’dan
sonra İsveç’e de ayar verirken, kuzey ülkesini
soykırımcılıkla ve silah tüccarlığıyla suçladı.

Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi Genel Ku-
rulu’nda İsveç raporu üzerine söz alan Kara-
bük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İsveç’in
uyguladığı asimilasyon politikalarıyla muhte-
mel nüfusları 1.5 milyon olan ve ülkenin yerli
halkı olan Sami’lerin sayısının 20 binlere düş-
tüğünü iddia etti. Başkan Vergili konuşma-
sında şunları söyledi; "Raportör sanırım İsveç’i
ekonomisi ve refah düzeyi dışında, sosyal
medyada bile İsveç’te neler oluyor sorusunun
yanıtını inceleme zahmetinde bulunmadı.

İsveç’in 1950-1980 arası uyguladığı asi-
milasyon programları ile 300 binden fazla
Sami ve Tatar’ı kısırlaştırma, evlatlık verme, el-
verişsiz şartlarda gümüş madenlerinde çalış-
tırma, din ve değiştirmeye zorlama politi-
kalarla bugün raporda da geçtiği gibi iki etnik
grubun sayıları 20 binlere düşmüştür. Uz-
manlara göre soykırım olmasaydı Sami ırkı-
nın nüfusunun 1.5 milyon olması muhte-
meldi. İsveç belediyeleri Sami dilinde eğiti-
min engellenmesi için ne gerekiyorsa yap-
makta, az sayıda Sami eğitimi verilmektedir.

Kendi bölgeleri dışında yerel seçimlerde
seçme ve seçilme hakları var. Ancak 250 yıl-
dan bu yani hiçbir Sami politikacı İsveç par-
lamentosuna asil milletvekili seçilememiştir.
Sami Hakları Savunucusu ve Sametinget
Başkanı Sayın Stefan Mikalesson, Sami hal-
kının kendi kendini yönetmek istediğini,
bunun içinde Sami parlamentosunun yetki-
lerinin artırılması gerektiğini belirterek, İsveç
hükümetinin kendilerini yerli halk olarak
görmesini talep ettiklerini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde
geçici üye olan İsveç’in Başbakanı ve Dışiş-
leri Bakanı orada barış ve özgürlük için güzel
laflar ediyor, insan haklarını savunuyor,
ancak onlardan hiçbiri Sami halkının parla-
mentosu ve seçilmiş üyeleriyle görüşmeye-
rek İsveç’in çifte standardını da gösteriyor."

Konuşmasının devamında İsveç’i silah ti-
careti yapmak ve basın özgürlüğünü kısıtla-

makla suçlayan Vergili, sözlerini şu cümle-
lerle tamamladı; "Diğer bir konu; İsveç gü-
nümüzde tüm çatışma bölgelerine silah
satmaktadır. Nobel Barış Ödülü veren İsveç’te
silah satmayı engelleyen kanuni bir engel
yoktur. En önemli konu; İsveç’te basında çok
gizli bir oto sansür vardır. İsveç’te bir gazeteci
istediği her şeyi yazamaz,  yazsa da yayınla-
yamaz. Büyük Gazetecilik Ödülü sahibi Karls-
ten’e uygulanan sansür İsveç Gazeteciler
Sendikası, Gazete Yayıncıları Örgütü, Avrupa
Gazeteciler federasyonu ve Sınır Tanımayan
Gazeteciler tarafından protesto edilmiştir. Ya-
pılan yalan yanlış haberlere tepki veren Sayın
Karlsten dışlandıktan sonra İsveç’te NATO’ya
girmek için hazırlandı. Raportörler biraz in-
celemiş olsaydı İsveç’te basın özgürlüğü var
diyemezdi. İsveç’ten kendi Kürtlerine sahip
çıkmasını bekliyoruz. Biz kendi Kürt kardeş-
lerimize sahip çıkarız. Sanırım bu rapora tek
oy vermeyecek üye benim."
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ANABOLU 
İLK İHRACATINI
FRANSA’YA YAPTI
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından Bolu’ya kazandırılan
Anabolu Konserve Fabrikası ilk ihracatını Avrupa’ya yaptı. 
Kapya biber konservesi yüklü TIR 7 Aralık tarihinde 
Başkan Özcan tarafından Fransa’ya yolcu edildi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmete
giren Bolu Belediyesi Anabolu Konserve Fabrikası ürettiği kon-
serveleri yurtdışına ihraç ediyor. Bolu’ya ekonomik anlamda
önemli katkılar sağlaması hedeflenen fabrika, bugün tarihi an
yaşayarak, ilk ihracatını gerçekleştirdi.
İlk sevkiyat Fransa’ya gitti

Kapya biber konservesi yüklü TIR, Fransa’ya yolcu edildi. Fran-
sa’da ünlü bir zincir marketin raflarında yer alacak olan konser-
velerin yüklü olduğu TIR’ı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve
Boltartek Şirketi Genel Müdürü Babadır Acar uğurladı.
Belediyeden üreticiye yeni destek

Bolu Belediyesi, şehirdeki tarım üreticilerini desteklemek
amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi.  Bolu
Belediyesi  S.S. Köroğlu Organik ve Yöresel Ürünler Kooperatifi ta-
rafından 2023 yılı içerisinde ‘Sözleşmeli Tarım’ uygulaması kap-
samında AnaBolu Konserve Fabrikası’nda işlenmek üzere yaş
sebze- meyve alımı gerçekleştirilecek. Ülkemiz genelinde özel-
likle pandemi ile birlikte artan ekonomik krizin ardından Bolulu

üreticilere destek sağlayan Bolu Belediyesi, ‘Sözleşmeli
Tarım’ uygulaması kapsamında iştiraki olan Köroğlu

Kooperatifiyle birlikte yeni bir çalışma baş-
lattı. 2023 Yılı basın bültenini 

yayımlayan S.S. Köroğlu
Kooperatifi’nin açıklama-
sında yaş sebze ve meyve
üretmek isteyen vatan-
daşların, tarım faaliyetle-
rini alım garantili olarak
sürdürecekleri belirtildi.
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EREĞLİ
HAMSİYE

DOYDU

""2002 metre en uzun mangal" ödüllü Kdz. Ereğli 15. Hamsi Festivali’nde halka 
15 ton hamsi dağıtıldı. Ereğli ve çevre illerden gelen on binlerce vatandaş Karadeniz ezgileri

eşliğinde mangalda-tavada hamsi yedi, horon tuttu. Belediye Başkanı Halil Posbıyık,
Türkiye’nin her tarafından hamsi talebi aldıklarını belirterek “Bir gün de olsa vatandaşlarımıza

sorunlarını unutturduk, kafaları rahatladı. Halkımıza da 15 bin ton hamsi dağıttık” dedi.
Festivalin onur konuğu öğretmenlere de protokol tarafından çiçek takdim edildi.
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"2002 metre en uzun mangal" da-
lında 2002 yılında Guinness Rekorlar
Kitabı’na giren Kdz. Ereğli Hamsi Fes-
tivali’nin 15.incisi halkın yoğun katılı-
mıyla coşku içinde yapıldı, renkli
görüntüler yaşandı. Öğretmenlerin
onur konuğu olduğu festivalde vatan-
daşlar Karadeniz'in kıpır kıpır ezgileri
eşliğinde, mangal başında birlikte ol-
manın keyfini yaşadı.

15’üncü Hamsi Festivali Belediye
Başkanı Halil Posbıyık’ın Halk Tv’de
Serhan Asker’le Görkemli Hayatlar
canlı yayını ile başladı. Başkan Posbı-
yık, Serhan Asker’in programında Ereğ-
li’yi tanıttı, İl olmak için verdikleri
mücadeleyi anlattı, kamuoyundan des-
tek istedi. Daha sonra Başkan Posbıyık,
halka poşetler içerisinde hamsi dağıttı.

Belediye tarafından Amfi Tiyatro
çevresine kurulan mangallarda pişir-
mek üzere vatandaşlara 15 ton hamsi
dağıtıldı. 7 bin 500 ekmek, 5 bin helva
ve yeteri kadar ızgara, jel, su, soğan ve
limon dağıtıldı.
ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI

Başkan Posbıyık ve eşi Neriman
Posbıyık, festivalin onur konuğu olan
öğretmenlerin günlerini kutlayarak ka-
ranfil takdim etti. Belediye Başkanı
Halil Posbıyık, öğretmenlerin baş tacı
olduklarını belirterek; “Hamsi Festiva-
li’ni her zaman Öğretmenler Günü’nde
yapıyorduk ama bu sene hamsi çık-
madı ve biraz geciktik. Yinede öğret-
menlerimiz onur konuklarımız. Bütün
öğretmenlerimizin günlerini bir kez
daha kutluyorum” dedi.
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“TÜRKİYE’NİN 
HER TARAFINDAN 
HAMSİ TALEBİ VAR”

Başkan Posbıyık, yaptığı konuş-
mada Türkiye’nin her tarafından hamsi
talebinin geldiğini belirterek, şunları
söyledi: “Türkiye'nin en iyi, en taze, en
lezzetli hamsisi Ereğli'den çıkıyor, artık
bunu Türkiye kabul etmeye başladı.
Dünyanın en uzun mangalını başka bir
yerde kıramadıkları için rekor dene-
mesi yapmıyoruz. Kırdıkları an yeniden
bir rekor denemesine geçebiliriz. Şu-
anda hamside iyice bollaştı. Vatandaş-
larımızla birlikte halk oyunları,
Karadeniz oyunları oynayarak bugünü
zamlardan, enflasyondan uzak tut-
maya çalışacağız. 1 günlük de olsa on-
ların kafalarını tertemiz yapacağız,

bütün amacımız bu. 15 ton hamsi da-
ğıtımı yapıldı. Dünden itibaren sivil
toplum kuruluşlarına da hamsi dağıtı-
mını sağladık. Günlerdir belediye ekip-
lerimiz çalışıyor. Başarılı gittiğini gör-
mekten büyük mutluluk duyuyoruz.”
EN HIZLI HAMSİ YEME 
VE HAMSİLİ PİLAV 
YARIŞMASI İLGİ GÖRDÜ

Hamsi Festivali etkinlikleri kapsa-
mında Amfi Tiyatro alanında halk
dansları, horon, konserler, yerel grup-
ların ve derneklerin sahne gösterileri
yapıldı. ‘Ödüllü Hamsili Pilav Yarışma-
sı’nda birbirinden lezzetli ve şık ta-
baklar yarıştı. En güzel hamsili pilav
yapan ve ilk üçe girenler ödüllendi-
rildi. En hızlı hamsi yeme yarışması da
renkli görüntülere sahne oldu.
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ZABITA ACİL SERVİS ÇALIŞANLARINA VE
SÜRÜCÜLERE HAMSİ İKRAM ETTİ

Festival etkinlikleri kapsamında Ereğli Beledi-
yesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe çıkı-
şında durdurdukları araçlarda sürücü ve yolculara
balık ekmek ikramında bulundu. Ekipler ayrıca
Acil Servis çalışanlarına da ikramda bulundular.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman
Posbıyık, festivale katılan dernek ve okulların
stantlarını gezerek teşekkür etti.
SELÇUK BALCI, EREĞLİLERİ COŞTURDU

Hamsi Festivali kapsamında ana sahnede Sel-
çuk Balcı konser verdi. Meydanı dolduran kalaba-
lık Selçuk Balcı ile Karadeniz ezgilerine eşlik etti.

Gün boyu Ereğli’de olmaktan mutlu olduğunu
belirten sanatçı Balcı, kendisini Ereğlililerle bu-
luşturduğu için Başkan Posbıyık’a teşekkür etti.

Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Pos-
bıyık, kadınların el emekleriyle ürettiği ürünler-
den sanatçıya takdimde bulundu. Ereğli’deki
kadın dayanışmasının önemine vurgu yapan Sel-
çuk Balcı; “Biz 6 yaşında evlendirilen kadınlar is-
temiyoruz, okuyan kadınlar, üreten kadınlar
istiyoruz” dedi. Başkan Halil Posbıyık, birbirinden
güzel şarkılarıyla Ereğlileri coşturan Selçuk Bal-
cı’ya teşekkür ederek Kdz. Ereğli’ye özgü çeşitli he-
diyeler ile Festival kitabını hediye etti.

15. Hamsi Festivali, bir kez daha güzel görün-
tülerle ve güzel duygularla sona erdi.
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ABANA’DA
DOĞALGAZ SEVİNCİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, 
Cide ve İnebolu ilçelerine Doğalgaz Verme Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı

İlçelerde yaşayan vatandaşlara doğalgazın hayırlı
olmasını temenni eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Bi-
lindiği gibi geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı
Karadeniz bölgemizde ciddi sel felaketleri yaşadık.
Haberi alır almaz milletimizin yaralarını sarmak, şe-
hirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için devlet ola-
rak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda tüm
kurumlarımızla sahaya indik. Hamdolsun kısa sürede
ilçelerimizin altyapılarını büyük ölçüde onardık, in-
sanlarımızın yaralarını sardık. Felaketin ardından sa-
hadaki çalışmaları yerinde görmek, geçmiş olsun
dileklerimizi iletmek için Bozkurt'a da gelmiştik. Boz-
kurt'ta bize ifade edilen taleplerin başında doğalgaz
geliyordu. Hemen orada Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanımıza gerekli talimatı verdik. Bakanlığımız, ilgili 
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kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz, 14 ay
gibi kısa bir sürede 4 ilçemizi de doğalgaza ka-
vuşturdu. Bir hayal gerçek oldu. Abana, Boz-
kurt, İnebolu ve Cide doğal gaza kavuştu.
Bugün sizlerle beraber bunun mutluluğunu
yaşıyoruz. Bundan dolayı sizin gözlerinizdeki
mutluluk bilesiniz ki bizim de mutluluğu-
muzdur. Bir sözü daha tutmuş olmanın huzu-
ruyla sizlerle bu açılış töreninde beraberiz."

Erdoğan, ilçelerin doğal gaza kavuşturul-
ması için 85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilo-
metre boru hattı döşendiği bilgisini vererek,
"Vatandaşlarımız da sağ olsunlar doğal gaz
aboneliği hususunda büyük bir teveccüh gös-
tererek bu hizmete sahip çıktı. Artık Bozkurtlu,
Abanalı, Cideli, İnebolulu kardeşlerimiz sadece
bir düğmeye basarak ısınacak, yemeğini pişi-
recek, banyosunu yapacak. Kış aylarının ol-
dukça çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla
ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği
zahmetler, yerini Allah'a şükür doğal gazın te-
mizliğine ve rahatlığına bıraktı." diye konuştu.

Kastamonu'ya yaptıkları doğalgaz yatırım-
larının sadece bu 4 ilçeyle sınırlı kalmayacağını
anlatan Erdoğan, şunları kaydetti; "Önümüz-
deki yıl Küre, Çatalzeytin ve Araç'a en kısa za-
manda da diğer ilçelerimize doğalgaz hatlarını
ulaştıracağız. İlçelerimize gidecek yüksek ba-
sınçlı iletim hattı için 750 milyon lira maliyetle
300 kilometrelik bir hat oluşturacak, dağıtım
için de 245 milyon liralık yatırım yapacağız.

Böylece Kastamonu'muzun 15 ilçesine 4 yılda
660 kilometrelik doğalgaz hattı döşeyeceğiz.
Toplam yatırım tutarı 1 milyar lirayı bulan bu
çalışmalar sonunda Kastamonu'muzun doğal
gaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak. Hükü-
mete geldiğimizde ülkemizin sadece 5 şehri-
nin il merkezi ve 57 yerleşim yerinde doğalgaz
vardı. Bugün ise Türkiye'nin 81 il merkezi ve
669 yerleşim yerindeki vatandaşımız doğal gaz
hizmetinden faydalanıyor. Böylece doğalgaz
konforundan faydalanan nüfusun büyüklü-
ğünü 12,5 milyondan 58 milyona çıkardık. Ay-
rıca 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman
aboneliğini yaptırarak bu konfordan faydala-
nabilme imkânına sahiptir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ko-
nuşmasının ardından, doğalgaz verilecek ilçe-
ler Bozkurt, Abana, İnebolu ve Cide'ye canlı
bağlantı gerçekleştirdi.

Bozkurt'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, Kastamonu Valisi Avni Çakır,
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vi-
dinlioğlu, Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Ahlatçı, Abana'da EPDK Başkanı
Mustafa Yılmaz, Abana Kaymakamı Salih Ağar,
Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, İnebo-
lu'da Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, İnebolu
Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cide'de
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan
Bayraktar ve diğer yetkililer canlı bağlantı sıra-

sında hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın talimatıyla ilçelerdeki yetkililer, ellerin-
deki meşaleleri doğalgazla buluşturdu.

Doğalgazın ateşle buluşmasının ardından
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu kış, Kas-
tamonu bir başka sıcak olacak. Banyolarımız
bir başka sıcak olacak. Mutfaklarımız hakeza
öyle ve evlerimizde inşallah doğalgazın kon-
foruyla bir başka mevsimi hep birlikte yaşaya-
cağız." ifadelerini kullandı
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BİR DEVREK
ÜRÜNÜ DAHA
TESCİLLENDİ
Devrek Kireni'nin coğrafi işareti tescil belgesi alınması ile il-

gili yapılan açıklamada," Devrek Ticaret ve Sanayi Odası tara-
fından coğrafi işaretler konusunda yapılan çalışmalar
doğrultusunda 28.08.2019 tarihi ve C2019\109 numaralı baş-
vurumuz neticesinde 1299 sayı ile Türk Patent ve Marka Ku-
rumu tarafından mahreç işareti olarak tescil edilmiştir.

Devrek Kireni Zonguldak İli Devrek ilçesinde yetişen ve po-
molojik özellikler bakımından kızılcık özellikleri gösteren mey-
vedir. Yabani formda kendiliğinden yetişir ve tohum ile çoğalır.
Devrek Kireninin geçmişi eskiye dayanır. Coğrafi sınırın mutfak
kültürü içinde önemli bir yere sahip olup, şerbet, marmelat,
reçel, ekşi ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu se-
beplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunur. Coğrafi sınırın mut-
fak kültürü önemli bir yere sahiptir.

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası olarak Devrek ürünlerinin
coğrafi işaretler aracılığıyla koruma altına alınması ve ekono-
mik katma değerinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarımızı
gerçekleştirdik. Coğrafi işaret çalışmalarımız çok uzun bir eme-
ğin üründür. Oda olarak "Devrek Kireni" coğrafi işaret tescilinin
tüm üreticilere ve Devrek halkına hayırlı olmasını diler, emeği
geçenlere teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. 
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TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIYLA

SAKİN ŞEHİR GÖYNÜK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından Göynük Kaymakamlığı ve 

Göynük Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu
25, 26 ve 27 Kasım tarihlerinde Bolu ve Göynük’te gerçekleştirildi.

Sempozyum kapsamında doğal güzellik-
leri, kent dokusu, tarihi ve kültürel mirası ile Tür-
kiye’nin Sakin Şehirleri arasında yer alan
Bolu’nun şirin ilçesi Göynük, tarihinden turizm
ve mimarisine, halk kültürü ve sosyal yaşamın-
dan giyim kuşamına, tarım ve hayvancılığından
biyoçeşitliliğine, eğitimden basın yayına, Türk
şiiri, romanı ve Türk sinemasına katkılarından
türküleri, geleneksel sanatları ve yemek kültü-
rüne kadar geniş bir yelpazede ele alındı. Sem-
pozyum kapsamında ayrıca Akşemseddin
Çalıştayı ve El Sanatları Çalıştayı ile atölye çalış-
maları, konserler, halk oyunları, defileler, bel-
gesel gösterimleri ile sergiler düzenlendi.

Göynük Araştırmaları ve Halk Kültürü Sem-
pozyumu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ev sahipliğinde Kongre Merkezi Bordo Salonda
düzenlenen açılış programıyla başladı. Prog-
rama; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Cumhuriyet Baş-
savcısı Ali Keleş, Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, İl
Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma
Komutanı J. Kd. Alb. Haluk Saygılı, Göynük Kay-
makamı Ferhat Gür, Göynük Belediye Başkanı
Ahmet Çankaya, Kıbrıscık Belediye Başkanı 
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Emin Tekemen, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Aydın Him, İl Milli Eğitim Müdür Cemil Sarıcı,
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş,
Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama
Merkezi (BAMER) Müdürü ve Sempozyum Ko-
ordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Azize Aktaş Yasa,
konuk bilim insanları ve akademisyenler, de-
kanlar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunma-
sıyla başlayan programın açılış konuşmasını
BAMER Müdürü ve Sempozyum Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Azize Aktaş Yasa yaptı. Yasa, bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli
gündem maddelerinden birini, kültürel mira-
sın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılma-
sının oluşturduğunu belirterek,
“Seben, Mudurnu ve Kıbrıscık’tan
Sonra Bu Kez Göynük’ü Ele Alıyoruz”

Konuşmasında BAMER’in çalışmaları hak-
kında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Yasa, “Bolu’nun
halk kültürü unsurlarını korumak, tanıtmak ve
gelecek nesillere iletmek, Bolu ve çevresine ait
tarihi, kültürel ve edebi kaynakları yayımlaya-
rak kültürümüze hizmet etmek görevini üstle-
nen Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi BAMER’de bu konuda farkındalık
yaratmak, kültürel değerlerimizi ve doğal 
zenginliklerimizi halkımıza ve özellikle kendi
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öz kültüründen uzaklaşan, ona yabancılaşan
gençlerimize tanıtmak, sevdirmek, bunların ko-
runması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara akta-
rılması konusundaki hassasiyeti artırmak için
çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalara destek
veriyor. Seben, Mudurnu ve Kıbrıscık’tan sonra
bu kez de Göynük’ü ele alıyor ve Göynük Araş-
trımaları ve Halk Kültürü Sempozyumu ve sem-
pozyum kapsamında düzenlenen etkinlikler ile
Göynük’ün hem doğal hem kültürel zenginlik-
lerini gözler önüne seriyor. BAMER öncülü-
ğünde Göynük Kaymakamlığı ve Göynük
Belediyesi iş birliği, sivil toplum kuruluşları kat-
kısıyla gerçekleştirilen sempozyumumuz, ayrıca
üniversite ile halkı buluşturmak, sunulacak bil-
dirilerin ve yapılacak atölye çalışmalarının kayıt
altına alınması ile bir Göynük arşivi oluşturmak,
Göynük’ün el sanatları, turizmi, Akşemseddin
Hazretleri ve benzeri konularda sahip olduğu
potansiyeli ortaya koymak ve Üniversitemizin
Göynük konusunda yaptığı araştırmaların so-
nuçlarını ilim âleminin istifadesine sunmak
amacıyla hazırlanıyor. 92’si sempozyumda, 9’u
çalıştayda olmak üzere toplam 101 bildiri, 132
bilim adamı ve araştırmacının çalışmalarının so-
nuçları olarak sunulacak. 10 hocamız liderli-
ğinde 7 atölye çalışması yapılacak” diye konuştu.

Göynük Belediye Başkanı Çankaya:
“Köklü Bir Kültüre Sahip Göynük’ü 
Ele Alan Üniversitemize 
Şükranlarımı Sunuyorum”

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya
ise, “Göynük çok önemlidir. Akşemseddin Haz-
retleri türbesi ve Kuvayı Milliye’ye ilk destek
veren Cumhuriyet’in ilk Kaymakamı Hurşit
Bey’in yaptırdığı Zafer Anıtı ile çok değerli bir
beldedir.  Üniversitemize gerçekten köklü bir
kültürü olması nedeniyle Göynük’ü işlediği için
şükranlarımı arz ediyorum. Katılımlarınızdan
dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Prog-
ramımızın başarılı geçmesini diliyorum.” dedi.
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Rektör Alişarlı: “Üniversite Olarak 
Yaşadığımız Kente Katkı Vermek
Üzere Büyük Bir Motivasyonla 
Çalışmalarımızı Yürütüyoruz”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise, Üniversite olarak ya-
şadığımız kente, sosyal, kültürel ve akademik
alanların tamamında katkı vermek üzere büyük
bir motivasyonla çalışmalarımızı yürüttüğümüzü
vurgulayarak, “Bu kapsamda Seben, Mudurnu
ve Kıbrıscık halk kültürü sempozyumlarıyla Bo-
lu’muza katkı sunmaya çalıştık. Bu sempozyum-
lar çerçevesinde çok değerli akademisyen,
araştırmacı ve sanatçıların çalışmaları ile kadim
kültürümüzün, sanat, kültür ve bilimsel yönlerle
ortaya çıkarılması ve görülebilir olmasını sağla-
mış olmakla, geçmişimizden bugünümüze ve
geleceğimize uzanan kültürel belleğimiz adına
büyük kazanım sağlamış bulunmaktayız.” dedi.
Vali Kılıç: “Göynük’te Türk 
Kültürünün Son Derece Önemli 
Eserlerini Görmekteyiz”

Bolu Valisi Erkan Kılıç ise yaptığı konuşmada
Bolu’nun önemine değinerek, “Her tarafı ayrı gü-
zelliklerle dolu, doğal, tarihi, kültürel ve turizm
özellikleri açısından paha biçilemez bir ilimiz. Bu
ilimizde de Göynük, ayrı bir öneme ve değere
sahip. Fatih Sultan Mehmet’in hocalığını yapan
Akşemseddin Hazretlerinin yaşadığı ve türbesi-
nin olduğu, aynı zamanda Selçuklu ve Osmanlı
döneminde çok önemli bir yerleşim yeri olan
Göynük’te, Türk kültürünün son derece önemli
eserlerini görmekteyiz. Başta Akşemseddin tür-
besi, Süleyman Paşa hamamı ve camii ile Zafer
Kulesi olmak üzere pek çok esere sahip. Göy-
nük’te atalarımızın bırakmış olduğu birçok gü-
zellik bulunmakta. Bunlara hep beraber sahip
çıkmamız gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
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AÇILIŞ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konuşmaların ardından sempozyum açılış konseri gerçekleşti-
rildi. Şef Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece yönetiminde Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim
elemanları ve öğrencilerinden oluşan sanatçılar, aralarında Bolu ve
Göynük yörelerinin de olduğu türküleri icra ettiler. Beğeniyle din-
lenen konserin sonunda Prof. Dr. Ahmet Serkan Ece’ye Vali Kılıç ve
Rektör Alişarlı tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.
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“GÖYNÜK RAMAZAN SOFRASI”
BELGESELİ GÖSTERİLDİ

Yönetmenliğini Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü
Fatih Peker’in yaptığı “Göynük Ramazan Sof-
rası” belgeseli gösterildi. Göynük Belediyesi
iş birliği ile çekilen belgeselin sonunda Fatih
Peker’e Cumhuriyet Başsavcısı Ali Keleş tara-
fından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

GÖYNÜK KIYAFETLERİ 
DEFİLESİ SERGİLENDİ 

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıldız’ın hazırladığı
“Geçmişten Geleceğe Geleneksel Göynük Kı-
yafetleri” defilesi sunuldu. Göynük’ün yöre-
sel kıyafetlerinin sergilendiği defilede
öğrencilerin performansları tam not aldı. Ar-
dından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Moda Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanları
defilesi gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Filiz Yıl-
dız ile “Göynük’ten Moda Dünyasına” defile-
sini hazırlayan öğretim elemanları adına Prof.
Dr. Neşe Yaşar Çeğindir’e Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Aydın Him tarafından teşekkür bel-
geleri ve çiçekleri takdim edildi.
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GÖYNÜK HALK OYUNLARI OYNANDI;
GÖYNÜK EL SANATLARI SERGİSİ AÇILDI 

Göynük Halk Oyunları ekibinin gösterisi 
sunuldu. Ekip lideri İsmail Kavak’a Göynük Kay-
makamı Ferhat Gür ve Göynük Belediye Baş-
kanı Ahmet Çankaya tarafından teşekkür
belgesi ve çiçek takdim edildi. Program ikinci
günü Bolu’da, üçüncü günü ise Göynük’te ger-
çekleştirilen etkinliklerle sona erdi.
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BÖLGE TURİZMİNE 
KARAELMAS DESTEĞİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara-Zonguldak
hattında sefer yapacak Karaelmas Ekspresi ile Karabük'e geldi

Güzergâhın turizmcilere tanıtıl-
ması amacıyla Ankara'dan hareket
eden Karaelmas Ekspresi ile kente
gelen Nadir Alpaslan, Eskipazar’da
Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili
Cumhur Ünal, Eskipazar Kayma-
kamı Furkan Korkusuz, Eskipazar
Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez,
Hadrianopolis Kazı Başkanı Doç. Dr.
Ersin Çelikbaş ve protokol üyeleri
tarafından karşılandı.

Eskipazar Garı'ndan hareket
eden trenle il merkezine gelen Al-
paslan ve beraberindeki heyet, Ka-
rabük Polisevi'nde düzenlenen
değerlendirme toplantısına katıldı.

Alpaslan, toplantıda bir araya
geldiği turizm kuruluşlarının yetki-
lileri, oda başkanları ve sektör tem-
silcileriyle Karaelmas Ekspresi
konusunda fikir alışverişinde bu-
lundu. Geç Kalkolitik, Roma ve
Erken Bizans dönemlerinde yerle-
şim yeri olarak kullanılan, ortaya çı-
karılan mozaikler nedeniyle
"Karadeniz'in Zeugması" olarak anı-
lan Karabük'ün Eskipazar ilçesin-
deki Hadrianaupolis Antik Kenti,
Ankara-Zonguldak hattında yeni-
den başlatılacak tren seferiyle daha
fazla turisti ağırlayacak.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki
Hadrianaupolis Antik Kenti, Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Er-
soy'un talimatlarıyla Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
tarafından başlatılacak Karaelmas
Ekspresi seferiyle cazibe merkezi
haline getirilecek.

Ankara Garı'ndan hareket edecek
ve Çankırı üzerinden Eskipazar ilçe-
sine haftada iki gün gelecek Karael-
mas Ekspresi, 2003'te başlatılan ve
yılın 12 ayı süren kazılarda ortaya çı-
karılan Geon, Phison, Tigris ve Euph-
rates nehirlerinin yer aldığı, at, fil,
panter, geyik ve grifon (sanat tari-

hinde görülen karışık bir hayvana
verilen isim) gibi birçok hayvanın
tasvir edildiği mozaiklerin sergilen-
diği antik kente turist taşıyacak.

Karaelmas Ekspresi ile antik
kente gelecek ve 2 saat gezi fırsatı
bulacak ziyaretçiler, mozaiklerin ya-
nında, şimdiye kadar iki hamam, iki
kilise, bir savunma yapısı, kaya me-
zarları, tiyatro, bir kemerli ve kub-
beli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa,
diğer anıtsal binalar ile bazı kült
alanlarından çıkarılan satır ve ok
ucu, 1600 yıllık kantar ağırlığı, antik
döneme ait paralar, ölülere ait kişi-
sel eşyalar ve 1800 yıllık adak lev-
hası ile Roma askerine ait yine 1800
yıllık demir maskeyi de yakından
görebilecek. Karabük Valiliği'nce
ören yerine dönüştürülmesi için ça-
lışmaların başlatıldığı antik kentte,
gelecek turistler için karşılama alanı
ve Geç Roma Konutu ile Kuzeybatı
Nekropol Kilisesi'nde gezi alanı
oluşturuluyor.

“Misafirlerimizi ağırlayarak 
tanıtım yapacağız”

Eskipazar Belediye Başkanı Hü-
seyin Dönmez, Karaelmas Ekspre-
si'nin Eskipazar ilçesine turist
taşıması için başlatılan çalışmaların
devam ettiğini söyledi.

Ankara'dan kalkan trenin Kara-

bük'e geleceğini, dönüşte Eskipazar
ilçesine gelerek 2 saat mola verece-
ğini, bu sırada turistlerin antik kenti
gezebileceklerini anlatan Dönmez,
"Trenin rotasına ilçemizi de eklemiş
olduk. Antik kentimizde turizm açı-
sından bir adım daha atmış olduk.
İlçemizi güzel günler bekliyor." dedi.

Tren seferinin yanında ören yeri
çalışmalarının da sonlanmasıyla tu-
rizm hareketinin daha çok artaca-
ğına işaret eden Dönmezşöyle
devam etti: "Karaelmas treni sefer-
leri için iki defa toplantı yaptık. Bi-
risi Kalecik'te, diğeri Kültür ve
Turizm Bakanlığında. Toplantıyı tre-
nin duraklarının yer aldığı il ve ilçe
belediye başkanları ile bölge millet-
vekilleri olarak yaptık. Tren, henüz
saatleri belirlenmedi ama Anka-
ra'dan kalkacak, Kalecik, Çankırı,
Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş ve Ka-
rabük'e gelecek. Turistler Safranbo-
lu'da konaklayacak ve ertesi gün
dönüşte Eskipazar'a gelerek antik
kenti gezecek. Burada misafirleri-
mizi ağırlayarak tanıtım yapacağız.
İkramlarımız olacak."

Dönmez, Ankara, Çankırı ve Ka-
rabük milletvekillerinin konuyu ya-
kından takip ettiklerini, en kısa
sürede seferlerin başlayacağını söz-
lerine ekledi.
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Bartın Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen ve tüm ülkeye hitap
eden Bartın Belediyesi 25.Uluslararası Kitap Fuarı 23-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti

ÇEYREK ASIRLIK FUAR 
KAPILARINI KİTAPSEVERLERE AÇTI

Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleşen
açılış törenine Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan,
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi  Köksal Toptan, Emekli Yargıtay Hâkimi
ve Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma
Vakfı (ÖZEV)Kurucu Başkanı Yazar/Şair Saime
Toptan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,

protokol üyeleri, Bartın Belediyesi personeli
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Birçok Tanınmış Yazara 
Ev Sahipliği Yapacak

1997 yılında ilki gerçekleştirilen ve bu yıl
söyleşiler ve imza günleri ile uluslararası dü-
zeyde konuklarını ağırlayan fuar 23 Kasım–30

Kasım 2022 tarihleri arasında 8 gün süre ile
Belediye Sosyal Tesislerinde açık kaldı.17 ya-
yınevinin katılımıyla düzenlenen Bartın Bele-
diyesi Uluslararası 25. Kitap Fuarı kapsamında
söyleşi, imza günü, dinleti, konserler gerçek-
leşti. Yazarlar ile okurlarını buluşturan fuar, bir-
çok tanınmış yazara da ev sahipliği yaptı. 
“Emeği Geçen Herkese 
Şükranlarımı Sunuyorum”

Yoğun katılım olduğu tören saygı duruşu
ve İstiklal Marşı ile başladı. Törenin açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren Bartın Belediye Baş-
kanı Cemal Akın, düzenlenen fuarın önemine
değinerek, emek veren herkese teşekkür etti.
Akın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;
“Kitap fuarımız için yurtdışından ve ülkemizin
değişik illerinden gelerek bugün aramızda
bulunan dostlarımız, değerli basın mensup-
larımız, değerli kitap dostlarımız hoş geldiniz.
Yerel yönetimlerin kültüre, sanata sahip 
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çıkması gerekliliği bilinciyle belediyemizin dü-
zenlediği etkinlikler arasında bulunan, birkaç
büyük şehir dışında Anadolu kentinde 2019
yılında pandemi sürecinden dolayı zorunlu
olarak ara verdiğimiz, 14 Ekim 2022 tarihinde
Amasra İlçemizde yaşanan ve hepimizi derin
üzüntüye boğan maden kazası sebebiyle er-
telediğimiz Kitap Fuarı bu sene 25’inci kez dü-
zenleniyor. Bu etkinliğin başlangıcında ve
devamlılığında emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyorum. Hz. Muhammet’e gönderi-
len ilk sure “Yaratan Rabbinin adıyla oku”
olmuştur. Okumak, öğrenmek, insan yaşamı-
nın uyum ve denge içinde kurulabilmesinde
büyük önem taşımaktadır.  Eğitim, kültür ve
sanatla ilişki içinde olmak bireyin kendisini ta-
nımasına, kişiliğini geliştirmesine yardımcı ol-
duğu gibi, ortak duygu ve düşünceler
oluşturarak, paylaşımı güçlendirmekte, birey-
lerin birbirine karşı anlayışlı, hoşgörülü saygılı
olmasına ortam hazırlamaktadır.
Kitapla Aydınlığa Sloganı 25 Yaşında

Bireylere olduğu kadar toplumlara da ayna
tutan eğitim, kültür ve sanat insanoğlu için ta-
rihin her döneminde vazgeçilmez, kitaplar ise
yol gösterici olmuştur. İnsan olmanın, yaşa-
manın, gelişmenin, hep ileri ve aydınlığa yü-
rümenin en anlamlı göstergelerinden sayılan
kültür ile toplumlar güç kazanmış, zorlukların
üstesinden gelmeyi başarmıştır. Çocuklarımı-
zın ve gençlerimizin, özgüveni yüksek, olgun
bireylere dönüşmelerinde kültür ve sanatın
en etkin araç ve yöntemlerden olduğuna ina-
nıyor, belediye olarak bu tür etkinlikler ile on-
ları destekliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız
ve 30 Kasım akşamına kadar sürecek olan

Uluslararası 25. Kitap Fuarımızda yazarlarımız,
şairlerimiz ve bilim insanlarımız söyleşileri ile
Bartınlılarla beraber olacaktır. Geniş bir içerik
yelpazesiyle hazırlanan programı umarım Bar-
tın’da yaşayan herkes daha çok katılımla sa-
hiplenir. Tüm etkinlikleri ücretsiz olan Kitap
Fuarı etkinliklerine gösterilen ilgi her yıl he-
yecanımızı daha da artıracaktır. Aydınlığın
penceresinden bakmayı ilke edinen, Cumhu-
riyetin aydınlık yüzü Bartın’da, “Kitapla Ay-
dınlığa” sloganı ile başlayan bu etkinliğimizde
bizlere destek veren bütün dostlarımıza, katı-
lımlarınız için sizlere çok teşekkür ediyor, sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.”
Vali Arslan Fuarın Düzenlenmesinde
Emeği Olan Herkese Teşekkür Etti

Başkan Akın’ın konuşmasının akabinde
kürsüye gelen Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan,
fuarın düzenlenmesindeki emek ve katkıların-
dan dolayı Bartın Belediye Başkanı Cemal

Akın’a ve emeği olan herkese teşekkür etti. Vali
Arslan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;
“Bartın’ın sosyal, kültürel ve sanat yaşamına
önemli değerler katan en güzel etkinliklerden
birindeyiz. Bu vesile ile kitap fuarımız için yurt-
dışından ve ülkemizin değişik illerinden gele-
rek bugün aramızda bulunan dostlarımıza hoş
geldiniz demek istiyorum. Öğrencilerimiz, va-
tandaşlarımız bu etkinliğe gelerek yeni yayın-
ları görme, her yaş grubuna hitap eden
kitaplarla tanışma imkânına sahip oluyorlar.
Ayrıca şair ve yazarlarımızın söyleşilerine katı-
lıp onlara kendi kitaplarını imzalatma fırsatı bu-
luyorlar. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması
adına çok önemli bir görevi de yerine getiren
bu etkinlik tam anlamıyla bir kitap ve kültür şö-
lenine dönüşüyor. 1997 yılından bu yana ka-
rarlılıkla düzenlenen ve geleneksel hale gelen
bu fuarının nice yıllar devam etmesini temenni
ediyorum. Bu faaliyete ev sahipliği yapan Be-
lediye Başkanımız ve ekibini kutluyor, Bartın’ın
kültür ve sanat hayatına bu güzel katkıyı yap-
tıkları için teşekkür ediyorum.”
23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması’nda
Derece Girenler Ödüllendirildi

Vali Arslan’ın konuşmasının akabinde Ulus-
lararası 25. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında
düzenlenen 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması’nda
derece giren şairlere ödülleri takdim edildi.
Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın isminin yaşatıl-
ması amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 54 
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kişi 114 şiirle katıldı. Işıl Işık, İlkiz Kucur, Kera-
mettin Çetin, Leyla Okyar ve Doç. Dr. Mustafa
Yeniasır’dan oluşan seçici kurulun yaptığı de-
ğerlendirme sonucunda; Karaman’dan İbra-
him Şaşma 365 puan alan "Yunus’un Diliyle"
isimli şiiriyle birinci oldu. Yarışma sonucunda
ikincilik ödülünü 345 puanla Ankara’dan
Metin İpek "Münzeviler Kahvesi" isimli şiiriyle
kazanırken, 338 puanla Ankara’dan Halil İbra-
him Durdu "19’un Matemi" isimli şiiriyle
üçüncülük ödülünü, 335 puanla İzmir’den Er-
dinç Doğu "Düşler Ülkesi" isimli şiiriyle man-
siyon ödülünü kazandı. Yarışmanın ödülleri
protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
“Emek Veren Herkesi 
Yürekten Tebrik Ediyorum”

Ödül taktimi için sahneye gelen Türkiye
Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, Cumhur-
başkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi  Köksal
Toptan, fuarın düzenlenmesindeki emeklerin-
den dolayı Bartın Belediye Başkanı Cemal
Akın’a teşekkür ederek, Bartın’a olmaktan duy-
duğu memnuniyeti ifade etti. Toptan; “Kitap
fuarında bulunmak ayrı heyecan verici bir iş.
Bu fuarın düzenlenmesindeki emeklerinden
dolayı sevgili Belediye Başkanımızı tebrik edi-
yorum. Fuarlar yoğun emek gösterilen kültür
faaliyetleridir. Bu tür fuarlarımızın ve etkinlik-
lerimizin sayısını her geçen gün daha da artır-
malı ve gençlerimizi kitapla buluşturmalıyız.
Bun u ne kadar çok başarabilirsek çocukları-
mızın başarısı o kadar da fazla olacaktır. Bu ne-
denle fuarı düzenleyenleri ve fuara katılanları,
kitapların sahiplerini ve emek veren herkesi
yürekten tebrik ediyorum. Konuşmamın so-
nunda madendeki kazada hayatını kaybeden
şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayırlı ak-
şamlar diliyorum” dedi.
Onur Plaketleri Takdim Edildi

Ödül töreni sonrası fuarın onur konukları
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı,
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi  Köksal Toptan’ın eşi Emekli Yargıtay Hâ-
kimi, Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma

Vakfı (ÖZEV)Kurucu Başkanı Yazar/Şair Saime
Toptan’a ve Bartın Belediye Maket Atölyesi Eğit-
meni,  Ahşap Maket ve Naht Sanatı Ustası
Ahmet Güldür’e onur plaketleri takdim edildi.
“Çok Sevdiğim Bartın’da Bulunmak
Benim İçin En Büyük Ödül”

Plaket taktimin ardından değerlendirme-
lerde bulunan Emekli Yargıtay Hâkimi, Türkiye
Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV)
Kurucu Başkanı Yazar/Şair Saime Toptan; “Çok
sevdiğim Bartın’da ve çok sevdiğim dostlarım
arasında bulunmak benim için en büyük
ödüldür. Allah sağlık verdikçe sizlerin arasında
olabilmek, çarşı pazarında dolaşabilmek
benim için en büyük ödüldür. İnşallah hepi-
mizin sağlığı el verdiği sürece bugünleri ya-
şarız. Tabii geçtiğimiz günlerde üzücü bir olay
yaşadık. Maden kazasında hat-hayatını kay-
beden maden şehitlerimiz için hepimizin yü-
reği dağlandı. Allah bir daha böyle kötü
günler yaşatmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. Bartın Kitap Fuarının Onur
Ödülünü almak benim için şereftir. Bunda kat-

kısı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum”
ifadelerini kullandı.
Maket Ustası Güldür Onur Ödülü Aldı

Ahşap Maket ve Naht Sanatı Ustası Ahmet
Güldür ise yaptığı konuşmasında; “Amasra il-
çemizdeki maden kazasında hayatını kaybe-
den tüm maden şehitlerimize Allah’tan
rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyo-
rum. Bana bu akşam verilen Onur Ödülü için
Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın başta
olmak üzere Bartın halkına teşekkür ediyo-
rum. Fuarın düzenlenmesine emeği olan her-
kesi tebrik ediyorum” dedi.

Fuarın Dünü ve Bugünü 
Fotoğraflarla Anlatıldı

Plaket takdiminin ardından Bartın Belediye
Başkan Cemal Akın protokol üyeleri ile fuar ala-
nını gezerek kitapları inceledi. Kitap Fuarı Açı-
lış Töreni, “Parthenios’un Kıyısında, Çınarların
Gölgesinde 25 Yıl” Sergi Açılışı ile sona erdi.
Sergide 1997'den bu yana geleneksel olarak
düzenlenen fuarla ilgili fotoğraflar yer aldı.
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ÇAYCUMA
BELEDİYESİ

ÖDÜLE 
DOYMUYOR
Çaycuma Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği “2021 Yılı 
Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda,
“Cezaevinden Kütüphane Müzeye” adlı projesi ile proje dalında, ödül kazandı

Başkanlığını Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Hay-
rettin Güngör’ün yaptığı Tarihi
Kentler Birliği (TKB), Çaycuma Be-
lediyesine bir ödül daha verdi.
TKB’nin “Kamuyu özendirme,
önder olma, koruma bilinci ya-
ratma işlevlerini öne çıkartma,
yanı sıra yerelden merkeze yeni bir
yapılanmaya ve değişime uçlar
verme” amacıyla düzenlediği
“2021 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası
Koruma Proje ve Uygulamalarını
Özendirme Yarışması”ndaki ödül,
“Cezaevinden Kütüphane Müzeye”
adlı projesi ile geldi.

SEÇİCİ KURULDA SON DERECE 
SAYGIN İSİMLER YER ALIYOR

Yarışmanın aynı zamanda Tarihi
Kentler Birliğinin Danışma Ku-
rulu’nu da oluşturan seçici kuru-
lunda, Prof. Dr. Metin Sözen,
Erdoğan Bilenser, Mehmet Özha-
seki, Dr. Asım Güzelbey, Kayhan
Kavas, Prof. Dr. Ülkü Azrak, Prof.
Dr. Zekai Görgülü, Prof. Dr. Ruşen
Keleş, Fikret Nesip Üçcan, Süley-
man Elban, Mithat Kırayoğlu,

Hasan Özgen, Fikret Toksöz, Yusuf
Ziya Yılmaz, Nihat Çiftçi gibi birbi-
rinden değerli bilim insanları, eski
TBB Başkanları, deneyimli büro-
kratlar görev yaptı.

GENİŞ BİR EKİP ÇALIŞMASI YAPILDI

Ödül kazanan projenin uygula-
nacağı Çaycuma eski cezaevi Ada-
let Bakanlığının tip projesine göre,
geleneksel taş mimarisiyle yapıldı.
Kasaba tipi cezaevi olarak, 1948 yı-
lında temeli atılan cezaevi 1951’de
hizmete girdi. 58 yıl cezaevi olarak
hizmet veren yapı, 2009 yılında, fi-
ziki şartlarının yetersizliği ve kap-
asite düşüklüğü nedeniyle
kapatıldı. Cezaevi, Çaycuma Beledi-
yesince yapılacak düzenlemelerin
ardından, “kütüphane müze” ola-
rak hizmet verecek. Proje çalışma-
sında Çaycuma belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü teknik personelinin
yanı sıra, Çaycumalı Mimar Mustafa
Çınar Ünal ve Elif Ünal da yer aldı.

ÇOK ONUR VERİCİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Çaycuma Belediye Başkanı

Bülent Kantarcı, “Çaycuma tari-
hinde, kent hatırasında çok önemli
bir yeri olan eski cezaevini, kütüp-
hane müze olarak ilçemize yeni-
den kazandırmak için
geliştirdiğimiz projenin, Tarihi
Kentler Birliği gibi alanının en
uzman kurumu tarafından ödül-
lendirilmesi, bizler için çok onur
verici. Bir cezaevini kütüphaneye
dönüştürmenin yanı sıra, kent ha-
fızasında yer tutan bir bellek me-
kânı koruyup, gelecek kuşaklara
aktarmayı amaçlayan projenin son
derece değerli isimlerden oluşan
seçici kurul tarafından ödüle değer
bulunmasıysa ayrı bir mutluluk
kaynağı. Binanın aslını hiç bozma-
dan yepyeni bir fonksiyon kazan-
dırarak Çaycuma’nın hizmetine
sunacağız. Yaptığımız çalışmada
epey de yol aldık. Kente yeni sos-
yal bir merkez kazandırırken ken-
tin belleğini, hatıralarını da diri
tutmamızı sağlayacak projede,
başta Çaycumalı mimar kardeşle-
rim Mimar Mustafa Çınar Ünal ve
Elif Ünal olmak üzere emeği olan
herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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BORÇ AZALIYOR HİZMET ARTIYOR
Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesislerinde

gerçekleşen toplantıya Başkan Elif Köse’nin
yanı sıra meclis 1. Başkanvekili Onur Varlı, Be-
lediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ser-
kan Adabaş, Ahmet Şahin, Belediye Meclis
Üyeleri, Turizm İşletmecileri Derneği yönetici-
leri ve basın mensupları katıldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse,
2022 yılını son derece verimli geçirdiklerini
belirterek, “2022 yılı bitmeden tarihe çarşıya
giden yol üzerinde olan Kaya Erdem Cadde-
si’ni bitirdik. Bu konuda olumlu geri dönüşler
alıyoruz. Caddemiz tabelaları ve rengiyle dü-
zene girdi. Asma Altı’nda cephe çalışması biti-
rildi. Han Arkası Sokak’ta sağlıklaştırılma ve
cephe yenilemesi projesi var.” Şeklinde açık-
lamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana ‘sosyal
belediyecilik’ anlayışı ile hareket etmeye ça-
lıştıklarını ifade eden Köse, bütçeyi önem ve
ihtiyaç derecesine göre eşit ve yeterince adil
dağıtmaya çalıştıklarını belirtti. 

Çankaya Parkı’nda tarihi kentte bir ilk ola-
cak olan ‘Halkın Bakkalı’ diye bir yer açacakla-
rını kaydeden Köse, “Halkın Bakkalı sadece
Türkiye’deki kooperatiflerden özel ürünlerin
alıp satıldığı bir yer olacak. Serada yetişen seb-
zelerimizi de minik bir manav konsepti ile Hal-
kın Bakkalı önünde satışa sunacağız. Bu

uygulamaların en önemli amaçlarından biri
de üretmenin ne kadar önemli olduğunu be-
lirtmek amacıyla da yapıyoruz. Belediyelerin
faaliyet gösterdiği bölgede örnek olması ge-
rekir. Bizde üreten bir belediye olduğumuz
için üretime örnek olması için çalışıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Barış Mahallesi’ndeki imar sorununun kan-
gren olmuş bir sorun haline geldiğini aktaran
Köse, “O kadar çok problemle karşı karşıya kal-
dık ki 10 yıldır sorunlar yumağı haline gelmiş
ama çok büyük gayret sarf ederek ve titizlikle
bu sorunun sonuna yaklaşıldı. Umuyoruz ki
birkaç ay içinde Safranbolu’daki imar sorunu
aşılacak. İmar sorununun bu kadar uzaması-

nın sebebi, önceki yönetimin kanuna uyma-
yan konulardan dolayıdır. Barış Mahallesi imar
sorunu uzun yıllar sorunlu olup bizim çözece-
ğimiz konulardan olacak” diye konuştu. 

Köse, “Biz göreve geldiğimizde 65 milyon
lira borçla almıştık. Şu an borcumuz 17 mil-
yon liradır. Bütçeyi doğru kullandığımız, israf
etmediğimiz ve tasarruf ettiğimiz için. Keşke
ekonomik koşullar ve pandemi olmasaydı bir
önceki dönemin başkanının sahip olduğu
şartlara sahip olsaydım. İmardan 2017 yılında
üç buçuk milyon lira gelir var. Şu an benim yıl-
lık gelirim 700 bin lira. O imkânlar olsa biz bu
ekiple bir Safranbolu daha yapardık. Ben buna
inanıyorum” şeklinde konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği Başkanvekili Elif Köse, 2022 
yılını değerlendirdi
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ULUSLARARASI ÇEVRE 
İLETİŞİM ZİRVESİNDEN 
BAŞKAN ALLAR’A ÖDÜL

6-7 Aralık’ta Ankara’da düzenlenen
Uluslararası Çevre İletişim Zirvesi’nde
Yerel Yönetimde Yılın En İyi Planlama
ve Proje Ödülüne Gerede Belediye Baş-
kanı ve BAKAB Meclis Başkanvekili
Mustafa Allar layık görüldü. 6-7 Ara-
lık’ta Ankara’da düzenlenen Uluslar-
arası Çevre İletişim Zirvesi iki gün
sürdü. Toplam 6 oturum üzerinden olu-
şan zirvede; Ortak Yol Oturumu, Kamu
Politikaları Oturumu, Yatırım Finans-
manı ve Çevre Oturumu, Rol Model-
Dünyaya İyi Davrananlar Oturumu,
Medya Oturumu ve Etkileri, Sürdürü-
lebilirlik İletişimi ve Bilgi Oturumları
gerçekleştirildi. Oturumların sona er-
mesi ile ödül töreni gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin sınır tanıma-
yan etkileri, gelişmişlik düzeyinden

bağımsız olarak bütün ülkelerin ortak
sorunudur. Dünyamızı tehdit eden ve
bugün küresel bir sorun haline gelen
iklim değişikliğiyle mücadele kapsa-
mında Gerede Belediyesi olarak ilçede
çevreye olumsuz etkileri azaltma, sür-
dürülebilir bir çevre oluşturma, sera
gazı emisyonunu azaltma, artan enerji
ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan
karşılama, yaşam kaynağımız olan
suyu koruma, kayıpları önleme amacı
ile birçok projeye imza atmakta ve yü-
rütmekte. Bu kapsamda Bolu Düzenli
Katı Atık Depolama Alanı Projesinin ha-
yata geçmesi, Gerede düzensiz katı atık
depolama alanının rehabilite edilip
doğaya kazandırma projesi, rehabilite
sonrası katı atıkları düzenli depolama
alanına götürmek için aktarma istas-

yonu yapımı, artan enerji ihtiyacını kar-
şılamak için GES projesi ve İlçenin su
ihtiyacını kayıpsız karşılamak için su
yönetimi işlemlerini kararlılıkla yürüt-
mekte. Gerede Belediyesi’nin yaptığı
bu çalışmalar Uluslararası Çevre İleti-
şim Zirvesi tarafından dikkat çekerek
ve ödüle layık görüldü.

Ödül töreninden sonra açıklama
yapan Gerede Belediye Başkanı Mus-
tafa Allar; “Uluslararası Çevre ve İleti-
şim Derneğinin düzenlemiş olduğu
Uluslararası Çevre ve İletişim Zirve-
sinde Yerel Yönetimde Yılın En İyi
Planlama ve Proje Ödülüne layık gö-
rüldük. Ekibime ve emeği geçen her-
kese teşekkür ederim. Bu ödülü
Gerede Halkı adına aldık. Her şey il-
çemiz için” diye konuştu...
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Karabük'te iki yıl önce
hizmete alınan, çam
ormanları arasında kayak
imkânı sunan Keltepe
Kayak Merkezi, kış sporu
tutkunlarından 
ilgi görüyor

ÇİÇEĞİ BURNUNDA
KAYAK MERKEZİ 
KELTEPE
İLGİ ODAĞI
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı ta-
mamlanarak 2 yıl önce hizmete alınan Keltepe
Kayak Merkezi, kısa sürede kayak tutkunları-
nın yeni adresi oldu.

Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki 2
bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak
merkezi, 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 met-
relik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre
uzunluğunda 58 askı sandalyesi, teleski ve
babylift sistemleri ile yiyecek ve içecek alanla-
rıyla kayakseverlere hizmet veriyor.

Çam ormanları arasında doğal güzellikle-
riyle de kendisine hayran bırakan kayak mer-
kezine gelen misafirler, 31 kilometre

mesafedeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde
bulunan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçe-
sinde konaklama imkanı buluyor.

Kayak merkezi, yeni olmasına rağmen 
açıldığı 2020 ocak ayından bu yana yaklaşık
50 bin kayakseveri ağırladı. Ülkenin önemli
kayak merkezlerinden biri olma yolunda iler-
leyen Keltepe'ye gelmek isteyenler, 15 Ocak
2023'te açılması planlanan sezon öncesi re-
zervasyon yaptırmaya başladı. Kayakseverler,
Osmanlı döneminden kalma han, hamam,
cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18-20'nci
yüzyıllarda yapılan ve genellikle üç katlı 6-8
odalı geleneksel evlerin yer aldığı Safranbo-

lu'da restore edilerek butik otel haline dön-
üştürülen konaklar ve otellerde ocak-nisan dö-
nemi için yer ayırtıyor.

Profesyonel eğitmenler tarafından kayak
derslerinin de verildiği merkeze gelenler, her
türlü ekipmana ulaşabiliyor.

Turizm bölgesi ilan etmeye çalışıyoruz
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine,

Keltepe'nin yeni olmasına rağmen ilgi gör-
düğünü ve ülkenin önemli kayak merkezle-
rinden biri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Yeni sezonun ocak ayının ortalarında açıl-
masının planlandığını aktaran Gürel, şöyle 
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konuştu; "Keltepe Kayak Merkezi ülkemizin
en önemli kayak merkezilerinden biri olma
yoluna ilerliyor. Her türlü yatırımı yapmaya ça-
lışıyoruz. Kayak alanında sıkıntımız kalmadı,
tek eksiğimiz konaklama. Kayak merkezi ala-
nını turizm bölgesi ilan etmeye çalışıyoruz,
burada bir otel planımız var. Konaklama şu
anda Safranbolu ile çözülebiliyor. 4 bin 200
yatak kapasitemiz var. Yarım saat ötedeki
kayak merkezine gidip kayak yaptıktan sonra
Safranbolu gibi tarihi bir yerde konaklama im-
kanı bulunuyor. Farklı deneyimler ortaya çı-
karılabilecek bir etkinlik. Misafirlerimizin
ikisini birden planlamasını öneriyorum."

Gürel, kayak merkezinin hazırlıklarını ta-
mamlayarak sezonu beklediğini dile getirerek,
"Bölgemizdeki kayak kültürünü yaygınlaştır-
mak, çocuklarımızı bu spor yönlendirmek
amacıyla eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ço-
cuklarımızı belli kurslardan geçiriyoruz. Her
geçen gün kayak merkezimiz sayesinde kayak
sporuna bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bu her
geçen gün artacak ve Karabük'ten de sporcular
çıkacak." ifadelerini kullandı.

Vali Gürel, kayak merkezinde uygun fiyat-
larda hizmet verildiğini sözlerine ekledi.
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PINARBAŞI’NA
HAYRAN
KALDILAR
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Topal’ın yanı sıra YÖK Yürütme
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Tarım ve Kır-
sal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı
Dr. Muhammed Adak ve ihtisas üniversiteleri
rektörlerinin eşlik ettiği YÖK Başkanı Prof. Dr.
Erol Özvar, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol
Yaşar tarafından ağırlandı.

Horma Kanyonu’na ve Ilıca Şelalesi’ne
hayran kalan, ilçenin coğrafi işaretli lezzeti
Kara Çorba’yı beğenerek içen Erol Özvar’a, Baş-
kan Yaşar tarafından yaklaşık 600 yıldır ilçe ka-
dınlarının giydiği yöresel kıyafeti temsil eden
Pınar Bebek hediye edildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yü-
rütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan,
YÖK Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman, TKDK
Başkanı Dr. Muhammed Adak, Kastamonu

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Topal ve İhtisas Üniversiteleri rektörlerini ilçe-
lerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duy-
duklarını ifade eden Pınarbaşı Belediye
Başkanı Şenol Yaşar şunları söyledi; “Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Erol
ÖZVAR, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Hamdi Topal, YÖK Yürütme Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Üyesi Prof.
Dr. Hüseyin Karaman, TKDK Başkanı Dr. Mu-
hammed Adak ve  ve içerisinde liseden sınıf
arkadaşım Düzce Üniversitesi Rektörü Sevgili
Prof. Dr. Nedim Sözbir ile 20 ihtisas üniversi-
tesi rektörlerini ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduk. Misafirlerimiz ilçemizin dünyaca ünlü
Pınarbaşı Horma Kanyonu’nda yürüyüş yapa-
rak Ilıca Şelalesi’nde dinlendiler. Coğrafi işa-
retli lezzetimiz Kara Çorbamızı beğenerek
içtiler. Misafirlerimizin ilçemizden memnun

ayrılmaları bizi de ziyadesiyle mutlu etti. Ay-
rıca YÖK Başkanımıza yaklaşık 600 yıldır ka-
dınlarımızın giydiği yöresel kıyafeti temsil
eden Pınar Bebek hediye ettik. Bu ziyaretin İl-
çemize hayırlar getireceğine inanıyor, başta
Sayın YÖK Başkanımız ve Kastamonu Üniver-
sitesi Rektörümüze ve tüm misafirlerimize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum.”

Kastamonu Üniversitesi’ndeki toplantıya katılan Yüksek 
Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK

üyeleri ve ihtisas üniversitesi rektörleri Kastamonu turizminin
amiral gemisi Pınarbaşı’nı ziyaret etti
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SAFRANBOLU’DA
YENİ TREND 

RUS TURİSTLER
Safranbolu Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz

Kalkınma Birliği Başkanvekili Elif Köse, Rusya’dan
hareket ederek Amasra’ya daha sonra da Safranbolu’yu

ziyaret eden kafile ile tarihi çarşıda buluştu

613 yolcu ve 448 mürettebatla 5. kez
Amasra Limanına yanaşan Astoria Grande
gemisinde yer alan yaklaşık 70 turist reh-
berleri eşliğinde UNESCO Dünya Miras
Listesinde yer alan ve Dünya'nın en iyi ko-
runan 20 şehrinden biri olan Safranbo-
lu'yu ziyaret etti. Tarihi Çarşı Kazdağlı
Meydanında kafile ile bir araya gelen Baş-
kan Elif Köse misafirlere hitaben “Safran-
bolu’da sizleri görmekten son derece

mutlu olduğumu belirtmek isterim.
Umarım Safranbolu’da deneyimlediğiniz
her şeyden mutlu olursunuz. Daha fazla
Rus turistin gelmesini ve sizlerin döndü-
ğünüzde Safranbolu’yu anlatmanızı rica
ediyorum. UNESCO Miras Kenti Safran-
bolu’ya hoş geldiniz “ dedi. 

Kafile buradan Safranbolu turuna ge-
çerken Başkan Köse, yaptığı açıklamada
“İlçemize farklı ülkelerden Safranbolu’ya 
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gelen turistlerin sayısının da çoğaldığını gö-
rüyoruz. Safranbolu için kruvaziyer turizminin
başlamış ve devam ediyor olmasının son de-
rece sevindirici olduğunu söylemek isterim.
Biz hep, uzak doğulu turistlerin dışında Saf-
ranbolu’ya farklı ülkelerden de turistlerin gel-
mesini sağlamak gerektiğini söylüyorduk. Ve
benim her zaman söylediğim; daha nitelikli,
alım gücü yüksek turistlerin, kültür turizmin-
den anlayan turistlerin Safranbolu’ya gelme-
sini sağlamak yönündeydi. Son zamanlardaki
gelişmeler de bu yönde. Bu beni çok mutlu
ediyor. Amasra’ya gelen kurvaziyerdeki Rus
turistlerin bir kısmı da olsa yavaş yavaş her
hafta Safranbolu’yu da ziyaret ettiklerini gö-
rüyoruz. Bugün 70 kişilik bir ekip geldi. 800-
1000 kişilik ekibin içinde bu çok az bir sayı
olarak görülebilir ama bu başlangıç diye dü-
şünüyorum. Biz Safranbolu’yu ne kadar iyi ta-
nıtırsak bu sayının her hafta bu sayının
artacağını düşünüyorum. Belediye olarak ha-
zırlık yapıyoruz. Bir başka kruvaziyer gemisi-
nin geldiği gün bastırdığımız broşürleri ve
hediyeleri Rus turistlere vereceğiz. Safranbolu
ile ilgili tanıtım filmlerinin gemide gösteril-
mesini sağlayacağız ki daha fazla turistin bu-
rası dikkatini çeksin. Turizm işletmeciler
derneği de turizm işletmelerimizde üzerine
düşen görevi yapıyor” diye konuştu.

’Ülkemiz sadece denizden, 
güneşten, kumsaldan ibaret değil’’

Çeşitli ülkelerden yabancı misafirleri ağır-
lamayı düşündüklerini ifade eden Başkan
Köse konuşmasını şöyle tamamladı, ‘’Kültür
turizmi de ülkemizde son zamanlarda ilgi
gören turizm çeşitlerinden bir tanesi. Ülkemiz
sadece denizden, güneşten, kumsaldan iba-
ret değil. Yaz turizmi de çok kıymetli, turizm
gelirleri anlamında ülkemiz kazançlı çıkıyor
belki ama kültürüyle de ülkemiz çok kıymetli
bir coğrafya. Bu yüzden bunun da doğru pa-

zarlanıp turistlere doğru anlatılması gerekti-
ğini düşünüyorum ki kültür turizminden pa-
rasını kazanan geçimini sağlayan Safranbolu
için bu çok önemli.’’
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571 YILDIR
EZAN SESİ

YÜKSELİYOR
Karabük’ün Eflani ilçesinde

Candaroğulları Beyliği döneminde
İsmail Bey tarafından 1451 yılında

kesme ve moloz taştan yaptırılan Küre-i
Hadid Camii yıllara meydan okuyor

Karabük’ün ibadete açık en eski camisi ol-
duğu bilinen Küre-i Hadid Camii, Candaroğulları
Beyliği döneminde inşa edilmiş. Bazı tarihçiler
tarafından Karadeniz Bölgesinin ilk camisi ola-
rak da kabul edilen tarihi cami, 1891’de dönemin
Kastamonu Valisi Abdurrahman Paşa tarafından
restore ettirilmiş. En son 2012 yılında bir onarım
geçiren Küre-i Hadid Camii, ilçeye bağlı Demirli
köyü sınırları içerisinde yer alıyor.

Candaroğulları’nın son beyi İsmail Bey tara-
fından yaptırılan kutsal mabed Anadolu’daki
önemli mimari eserlerden biri olarak dikkati çe-
kiyor. Kesme ve moloz taştan dikdörtgen şekilde
yapılan caminin, ahşap minaresi bulunuyor. Ta-
vanı, kapıdan mihraba kadar uzanan ve iki di-
rekle beslenen ağaçlar üzerine yapılan caminin,
tavan ve duvar süslemelerinde kökboyası kulla-
nıldığı görülüyor. Mihrabında alçı ve kireç kulla-
nılan cami Selçuklu mimarisinden izler taşıyor.

Caminin yanında, Anadolu’nun ve bölgenin
önemli evliyalarından Şeyh Şaban-ı Veli Hazret-
lerinin halifesi Mahmut Efendi ve eşinin türbesi
yer alıyor. Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaattin
Keykubat zamanında Kastamonu ve Eflani yöresi
Bizanslılardan alınarak Türk hakimiyetine girmiş.
Eflani 17 yıl kadar 1292-1309 tarihleri arasında
Candaroğlu beyliğine başkentlik yapmış.

Kastamonu'nun başkent olmasından sonra Ef-
lani bölgenin 2’nci büyük kalesi olarak önemini
korumaya devam etmiş. 1380 yılında Candaro-
ğulları tahtını elde etmek isteyen II. Süleyman
Şah bu konuda kardeşine yardım eden Murat
Hüdavendigar'a Eflani kalesini vermiş ve böylece
Eflani Osmanlı hâkimiyetine girmiş.
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Kdz. Ereğli Belediyesi, kaybolmaya yüz tut-
muş ata tohumlarının korunması, üretilmesi
ve çoğaltılması amacıyla başlattığı çalışmalar
meyvelerini veriyor. Bu kapsamda üretilen 
3 bin Osmanlı Çileği fidesi, halka ücretsiz ola-
rak dağıtıldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık,
3 yılda 8 bin fideyi 800 aileye dağıttıklarını
önümüzdeki yıl ise 300 bin Ata Tohumu’nu
halka dağıtacaklarını açıkladı. Posbıyık, ayrıca
üretimi artırmak için 6. Serayı kurma çalışma-
larına başladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Evi’ndeki fide dağıtım tö-
renine Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pos-
bıyık, belediye başkan yardımcıları ve belediye
meclis üyeleri ile Ata Tohumu Projesi’ni yürü-
ten Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler
Birimi temsilcileri katıldı. 
8 bin Osmanlı Çileği fidesi dağıtıldı

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, fide dağı-
tımı töreninde şunları söyledi: “Kendine has
aroma ve kokuya sahip, eşsiz, Osmanlı Çileği-
mize Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak sahip

çıkıyoruz ve bu sahip çıkma sürekli olarak bü-
yüyor. Delihakkı mevkisinde Belediyemizde ait
alanda Ata Tohumu üretimi ve Osmanlı Çileği
fide üretimini dış etkenlerden izole bir şekilde
tekniğine uygun şekilde yapıyoruz.

3 yıldır düzenli olarak vatandaşlarımıza Os-
manlı Çileği Fidelerini dağıtıyoruz. Bu 3 yılda
toplam 8 bin Osmanlı Çileği Fidesini 800 ai-
leye dağıttık. Geçen hafta duyurusu yapılıp fide
taleplerinin başvurularını almıştık. Yoğun talep
var. 3 bin adet Osmanlı Çileği fidesini bugün
burada dağıtıyoruz. Osmanlı Çileği fide üretimi
ile birlikte Ata Tohumu Projesi’ni titizlikle
devam ettiriyoruz.
14 farklı ürünün 
ata tohumu yetiştiriliyor

Projeye 3 yıl önce başladık. Türkiye’nin her
tarafını dolaşıyoruz. İzmir, Aydın, Seferihisar.
Oralardan bilgi alıyoruz. Kendi köylerimizde de-
delerimizden, anneannelerimizden kalan ürün-
lerle deneme yapıyoruz. Artık üretime geçtik. 14
farklı ata tohumu yetiştiriyoruz. Türkiye’nin her

tarafından bizden tohum istemeye başladılar.

6. Sera kurulma çalışmaları başladı 

5 adet seramız var. 6. Serayı yapmaya başlı-
yoruz. Üretimi daha da arttırıyoruz. Üretim ya-
parken araştırmaya ve denemeler yapmaya da
devam ediyoruz. Her şey planlı bir şekilde iler-
liyor. Ata Tohumu üretirken kimyasal gübre ve
ilaç kullanmıyoruz. Doğal yetiştiricilik yapıyoruz.

300 bin ata tohumu fidesi dağıtılacak

Ata Tohumu Projesi kapsamında ilk yılda 40
bin adet fide dağıttık, ikinci yılda (geçen ilkba-
harda) 100 bin adet fide dağıttık. Önümüzdeki
ilkbahar mevsiminde 300 bin adet domates,
biber, patlıcan, salata fidelerinin dağıtımı yapa-
cağız. Mahallelerden, köylerden ve ayrıca şehir
dışından da yoğun olarak Ata Tohumu ve fide-
lerinin taleplerini alıyoruz. Fuarlardan, Tohum
Takas Şenlikleri’nden davetler alıyoruz ve katı-
lım sağlıyoruz. Ata Tohumu Projesi kapsamında
Tohum Bankası’nı da hayata geçireceğiz. Üreti-
cilerimize, halkımıza hayırlı olsun.”

3 BİN OSMANLI
ÇİLEĞİ FİDESİ

HALKLA BULUŞTU

BAKAB 2022 / 51

BAKAB 13.qxt_Layout 1  21.01.2023  ÖS 10:20  Page 51



KARADENİZ'İN 
ZEUGMASI’NDA 

BİN 500 YILLIK YENİ
MOZAİKLER BULUNDU

Eskipazar ‘da bulunan Hadrianopolis 
Antik Kenti’nde bin 500 yıllık yeni figürlerin

yer aldığı mozaikler bulundu
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'Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırı-
lan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadria-
nopolis Antik Kenti'nde 2022 yılı kazı
çalışmaları Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelik-
baş öncülüğünde devam ediyor. Kale içeri-
sinde devam eden çalışmalarda Sondaj-2
denilen planlı yapının zemininde sülün,
ördek, tavuk, meyve sepeti (üzüm, nar, armut),
amphora, tavus kuşu gibi figürlerin yer aldığı
mozaikler bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin
Çelikbaş, gazeteciler yaptığı açıklamada tes-
pit edilen odadaki zeminin mozaiklerle süslü
olduğunu gördüklerini belirtti. Mozaiklerin
çok ilginç figür ve sahneleri içerdiğini ifade
eden Çelikbaş, “Mozaiklerin tarihine baktığı-
mızda M.S. 4. ve 5. yüzyılla tarihleniyor. Had-
rianopolis'te daha önce tespit edilmiş olan
mozaiklerden biraz daha erken özellikler gös-
terdiğini söyleyebiliriz. Mozaiklerde özellikle
kuş figürleri dikkat çekici” diye konuştu.
“Mozaik koleksiyonuna önemli bir
konu daha eklendiğini söyleyebiliriz”

Çelikbaş, mozaiklerin üzerinde bulunan
meyve sepeti figürünün Hadrianopolis'te daha
önce görülmeyen bir tarzda yapıldığını aktara-

rak, “Bunun üzerinde armut ve üzümler işlen-
miş. Hemen yanına da nar eklenmiş. Sanki
orada meyve sepeti natürmort olarak işlenmiş.
Bu özelliğiyle Hadrianopolis'in mozaik kolek-
siyonuna önemli bir konu daha eklendiğini
söyleyebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Kazı yapılan alanın henüz hangi fonksi-
yona sahip olduğunu söylemenin mümkün
olmadığını kaydeden Çelikbaş, “Çünkü kazı-

nın daha yeni başında sayılırız. İlerleyen dö-
nemlerde hem yapının fonksiyonunu tespit
edeceğiz hem de bir kısmı ortaya çıkarılmış
mozaiklerin tamamını da açmış olacağız” şek-
linde konuştu. Geçtiğimiz eylül ayının başında
da antik kentte "Sağlık Tanrısı" olarak adlan-
dırılan Asklepios'un izine rastlanmasıyla böl-
gede antik döneme ait bir hastane olduğu
tespit edilmişti.
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Başlangıç tarihi bilinmeyen geçmişi asırlar ön-
cesine dayanan Gerede Belediyesi'nin organize et-
tiği Türkiye'nin en eski panayırlarından, Gerede
Hayvan ve Emtia Panayırı’nın ilk etabı 16 Eylül
Cuma günü başladı. 

Açılış törenine; Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Mil-
letvekili Fehmi Küpçü, Mengen Kaymakamı ve Ge-
rede Kaymakam Vekili Ekrem Ender Ergün, Bolu İl
Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, BESOB Başkanı
Tahir Gayret, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yü-
ceer, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üye-
leri, STK Temsilcileri, İl İlçe Kurum Müdürleri,
Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar açılış konuşma-
sında "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç
tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her ta-
rafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Bir evin ihti-
yacı olan her şeyi bu panayırda bulabilmeleri
mümkündür. Türkiye'nin her köşesinden, ilinden, il-
çesinden gelen esnaflarımıza, alıcılara bol, bereketli,
hayırlı kazançlar diliyorum, Geredemize hoş geldi-
niz" dedi. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise
yaptığı konuşmasında Tarihi panayırların bu coğraf-
yanın bu kadim medeniyetin en önemli unsurların-
dan olduğunu, alıcılara ve satıcılara şimdiden
helalinden hayırlı alışverişler dilediğini ifade etti. 

Gerede Panayırları, 30 Eylül, 1-2 Ekim 2022’de gerçekleştirilen ikinci panayır ile sona erdi. 16-17-18
Eylül tarihindeki ilk panayır ve ikinci panayırla birlikte yüz binlerce kişi tarihi panayırı ziyaret etti

YÜZBİNLERİN ZİYARET ETTİĞİ 
TARİHİ GEREDE PANAYIRI
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Bolu Valisi Erkan Kılıç ise yaptığı konuşmasında
“Geleneksel Panayırımız Geredemizin tanıtımı açı-
sından da büyük bir öneme sahiptir. Türkiye’nin dört
bir yanından gelen esnaflarımıza ve vatandaşları-
mıza bol ve hayırlı kazançlar diliyorum.” dedi.

Birinci panayırlarda olduğu gibi sıcaklıkların
mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi katılımı
artırırken ikinci panayırların 3. günü öğleden sonra
yağışlı hava panayırın hızını kesmeye yetmedi. 2.
Panayırları; Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, HSK
Üyesi Aysel Demirel ve Bolu AİBÜ Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Alişarlı gibi isimler ziyaret etti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı
açıklamada; “Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayı-
rımızı her yıl olduğu gibi bu yılda çok güzel bir şe-
kilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettik. Geçtiğimiz
yıllarda esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri bu
panayırda hayata geçirdik. Bu yıl da panayırımız es-
naflar açısından ve vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını
karşılamaları yönünden çok verimli geçti. Panayır,
kazasız, belasız bir şekilde tamamlandı. Türkiye’nin
81 Vilayetinden gelen esnaflarımız, Geredeli es-
naflarımız, vatandaşlarımız memnun bir şekilde il-
çemizden ayrıldı ve bizler bunun mutluluğunu
yaşıyoruz. Son olarak ilçemize yakışır bir panayır ku-
rulması için gece-gündüz çalışan belediye perso-
nelime teşekkür ediyorum. Huzurlu ve güvenli bir
panayır için gayret gösteren emniyet mensupları-
mıza, jandarma teşkilatımıza ve Sağlık çalışanları-
mıza da şükranlarımı sunuyorum. Esnaf ve
vatandaşlarımızı dinleme imkânı da bulduk. Talep-
lerini aldık ve yerine getireceğiz. Genel olarak hal-
kımız hem panayırlardan hem de Belediyemiz
çalışmalarında çok memnun” dedi.
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Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Bele-
diyesi ve Safranbolu Kültür ve turizm Vakfı tara-
fından Safran Hasadı Festivali sona düzenlendi.
Beştepeler Mevkiinde yapılan son gün etkinliği
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehir Gezisi oldu.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı,
Safranbolu Belediye Başkanı ve BAKAB Meclis
Başkanvekili Elif Köse, Pınarbaşı Belediye Baş-
kanı ve BAKAB Encümen Üyesi Şenol Yaşar, Kül-
tür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Orman
İşletme Müdürü Sema Altunay ile çok sayıda va-
tandaşın katıldığı etkinlik Orman İşletme Mü-
dürlüğüne ait olan tarlada gerçekleşti.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından
Orman İşletme Müdürlüğü tarafından oluştu-
rulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şehri gezildi. Bu-

rada yapılan lavanta ve safran hasadının ardın-
dan Orman Okulu ve ormanlarımıza ait resim-
lerden oluşan sergi gezisini yapılan ikramlar
izledi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse fes-
tivalle ilgili yaptığı değerlendirmede, “3 gün
süren festivalin oldukça verimli geçtiğini” söy-
ledi. Başkan Köse şöyle devam etti, “ 3 gün bo-

yunca gerçekleştirdiğimiz programlarda, panel
ve söyleşilerde önceliğimiz safran yetiştiriciliği-
nin çok daha ileri seviyelere çıkarılması oldu.
Bunu mutlaka başarmalıyız. Ben inanıyorum ki
yapacak güçteyiz. Bununla birlikte sergiler, ya-
rışma ve diğer etkinliklerimize de katılımın
yoğun olması bizleri mutlu etti. Bu vesile ile tüm
paydaşlarımıza ve emek veren herkese teşekkür
ediyorum. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş
kapsamlı festivallerde görüşmek üzere.”

Safranbolu Kaymakamı ise; " Topraktan çok
güzel bir bitki yeşeriyor. Bu değerli bitkinin adı
bu güzel şehre adını veren safran... Kadim insa-
nımızın ellerinde devletimizin, yerel yönetim-
lerin ve STK'ların sayesinde bu güzel günlere
getirildi" şeklinde duygularını dile getirdi.

MANZARA SAFRAN
KOKU LAVANTA
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Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tara-
fından hayata geçirilen ve Tarım ve Orman Ba-
kanlığımız tarafından %70'i hibe olarak destek-
lenen "Lezzetin Büyüteci, Karabük Erkeci" pro-
jesi damızlık hayvan dağıtım töreni Vali Fuat
Gürel' in katılımıyla yapıldı. Proje kapsamında
6 üreticimize 195 dişi ve 9 erkek keçi dağıtımı
gerçekleştirildi.  Törenin açılış konuşmasını
yapan Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin
Ayvalık; "Tarımsal mirasın neredeyse son hal-
kası, artık birkaç işletmede çok az sayıda bulu-
nan ama 1990’lara kadar et ihtiyacımızın
neredeyse tamamını karşılayan Erkeç üretimi
için artık kolları sıvamak gerekmektedir. İl Mü-
dürlüğümüz bünyesinde başlatılan “Lezzetin
Büyüteci Karabük Erkeç'i projesi ile Erkeçi tarih
sofrasından günümüze taşımak için yeniden ça-
lışmaya başladık" dedi

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve
ekibine teşekkür eden Vali Fuat Gürel, projenin
ilimize ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize ha-
yırlı olmasını temennisinde bulunarak işletme-
lerin kapasitesine göre dağıtımı yapılacak 195
keçi ve 9 tekenin kurasını çekti.
Üretilen et gastronomi 
turizminde kullanılacak

Karabük'te başlatılan "Lezzetin Büyüteci, Ka-
rabük Erkeci Projesi" kapsamında sayısı artırıla-
cak "erkeç" adı verilen kısırlaştırılmış erkek
keçilerin (teke) etinden yapılacak yemeklerin,
gastronomi turizmine kazandırılması hedefle-
niyor. Bu sayede çoğaltılacak erkeçlerin etlerinin
gastronomi açısından tekrar tüketilmesi sağla-

nacak. Erkeç etinden yapılacak unutulmaya yüz
tutmuş tarhana çorbası, sulu yayım, Safranbolu
bükmesi ve göbüsü gibi çeşitli yemekler, otel ve
restoranlar aracılığıyla turistlere sunulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Ka-
rabük'ün önceleri keçi yetiştiriciliğinde önemli
potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Son yıllarda değişen damak zevkleri nede-
niyle keçi yetiştiriciliğinin çok azaldığına dikkati
çeken Ayvalık, "Bölgemize has keçi türü olan
erkeç yetiştiriciliğini tekrar gündeme getirmek
amacıyla proje hazırladık. Projemiz, Bakanlığı-
mız tarafından onaylandı. Gelen ödenekleri-
mize göre 3 aileye 26'şar, diğer 3 aileye de
42'şer olmak üzere toplam 6 işletmeye 195
keçi, 9 teke vererek projemize başladık." dedi.

Ayvalık, dağıtılan keçi ve tekeleri çevredeki
üreticilerden temin ettiklerini belirterek, hay-
vanların bakımının çiftçiler tarafından yapılaca-
ğını anlattı. Sağlıkla ilgili tedbirlerin ve tekelerin
iğdiş işlemlerinin il ve ilçe müdürlüklerindeki
sağlık personeli tarafından yapılacağını dile ge-
tiren Ayvalık, şunları kaydetti; "Hedefimiz, bu 
6 işletmede sürü projeksiyonunu artırmak. Önü-
müzdeki dönemlerde erkeç etinin gastronomi
açısından tekrar tüketilmesi için bir dizi çalış-
malar yapacağız. Bu konuda şimdiden görüş-
melere başladık, sivil toplum örgütleriyle bir
araya geldik. Konak sahipleriyle ve turizm sek-
törünün yemek ihtiyacını karşılayan kişilerle 
bir araya geleceğiz. Geçmişte kalan, artık unu-
tulmaya yüz tutan damak tatlarını tekrar hayata
geçirebilmek, erkeç etiyle marka yemek oluştu-
rabilmek için çalışmalar yapacağız."
Çok güzel yol kat edeceğimizi 
umut ediyoruz

Ayvalık, yaptıkları çalışmalarda, erkeç etin-
den güveç, kavurma veya keşkek içinde pişiril-
mesi gibi alternatiflerin olabileceği kanaatine
vardıklarını ifade ederek, "Belirlediğimiz marka
yemeği turizm paydaşlarımıza, turistlerimize ve
gelen misafirlerimize sunacağız. Gelecekte erkeç
etinin tüketiminde çok güzel yol kat edeceğimizi
umut ediyoruz. Amacımız, ileriki dönemlerde
erkeç eti tüketimini artırmak." diye konuştu. Bu
noktada panayırların önemine işaret eden Ay-
valık, 2024'te Safranbolu'da sürekli hale gele-
cek erkeç panayırını kuracaklarını söyledi.

ÖZLENEN LEZZET ERKEÇ ETİ 
SOFRALARDAKİ YERİNİ YENİDEN ALACAK
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BOLU BELEDİYESİ’NDEN
GENÇLERE BAYRAM HEDİYESİ
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Bolu Belediyesi 750 gence “bayram hedi-
yesi” olarak bisiklet hediye etti. Düzenlenen tö-
renle bisikletlerine kavuşan gençler, Bolu
Belediyesi’nin şehre yeni kazandırdığı Kanal
Yolundaki bisiklet parkurunda bisiklet sürdü.
Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
da bisiklet dağıtımına devam edeceklerinin
müjdesini vererek, “Önümüzdeki yıl Bolu’da
bisikleti olmayan çocuk kalmayacak. Biz bunu
sadece belediye imkânları ile değil, hayırse-
verlerimizden de destek alarak seneye belki 5-
6 bin bisiklet dağıtımı yapacağız” dedi.

Bolu Belediyesi tarafından 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bi-
siklet dağıtım töreni düzenlendi. Sağlık
Mahallesi Kapalı Semt Pazarında gerçekleşen
törende bisiklet almaya hak kazanan 750 genç,
hediye bisikletlerini teslim aldı.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte
konuşan Bolu Belediye Başkanı Özcan, gençle-
rin ve ailelerinin Cumhuriyet Bayramlarını kut-
layarak, “Öncelikle ben cumhuriyetimizin
99’uncu yılını kutluyorum.  İnşallah 100’üncü
yılımızı daha büyük coşkuyla kutlayacağız” dedi.
“Bisikleti olmayan çocuk kalmayacak”

Ardından bisiklet dağıtma amaçlarından
bahseden Bolu Belediye Başkanı Özcan, “Beni
en çok mutlu eden etkinliklerin başında bu tür
hizmetler geliyor. İstiyorum ki gençlerimizi hem
spora alıştıralım, hem de alternatif bir ulaşım
aracını Bolu’da yaygınlaştıralım. Bu yıl 19 Ma-
yıs’ta ilk kez bisiklet dağıtmıştık. Şimdi de

mümkün olduğu kadar bisikletimizi gençlerle
buluşturuyoruz. Çok fazla talep geldi. Ama şunu
belirteyim, önümüzdeki yıl Bolu’da bisikleti ol-
mayan çocuk kalmayacak. Biz bunu sadece be-
lediye imkânları ile değil, hayırseverlerimizden
de destek alarak seneye belki 5-6 bin bisiklet
dağıtımı yapacağız.” diye konuştu.
“Sadece bisiklet dağıtmak 
yetmez, güvenli yollar lazım”

“İstiyoruz ki gençlerimiz bisiklete binsin”
diyen Özcan, bisiklet kullanımının yayınlaştır-
ması için yapılan diğer çalışmalara da değine-
rek, şunları kaydetti: “Bunun için de sadece
bisiklet dağıtmak yetmiyor. Güvenli bisiklet
yolları oluşturmamız da lazım. İşte karşıda,

Kanal Yolu’nun 4 kilometrelik kısmını tamam-
ladık. Önümüzdeki yıl 4 buçuk kilometrelik kıs-
mını daha tamamlayarak 8 buçuk kilometreye
çıkaracağız. Yine şehrin güneyi ile kuzeyi ara-
sında 35 kilometrelik bir bisiklet yolumuz daha
olacak. Yani bisiklet bundan sonraki süreçte
hep hayatımızda olacak.”
Kanal Yolunda pedal çevirdiler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve eşi
Meral Özcan daha sonra bayram hediyelerine
kavuşan gençlerle bisiklet sürdü.  Bolu Beledi-
yesi’nin şehre kazandırdığı yeni Kanal Yolu’nda
gerçekleşen etkinlikte Başkan Özcan, eşi  ve
yüzlerce genç, etkinlik alanından Kalıcı Konut-
lar mevkiine kadar bisikletleriyle pedal çevirdi.
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ÇAYCUMA
SAĞLIĞA
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Çaycuma Belediyesinin “Spor Kentinde
Sağlığa” koşuyoruz sloganıyla düzenlediği 2.
Çaycuma Yol Koşusu 20 Kasım tarihinde ya-
pıldı. Kayıtlı 227 atletin yarıştığı koşuda birin-
ciliği Milli Sporcu Ramazan Özdemir alırken,
kadınlarda ise birinciliği Svetlana Kaya kazandı.

15 kilometrelik yol koşusuna 227 kayıtlı
atlet katılırken, halk koşusuna ise 400’ün üs-
tünde vatandaş katıldı. Koşuda birinciliği Milli
Atlet Ramazan Özdemir, 46.07’lik derece ile
alırken, kadınlarda ise birinciliği 1.00.37’lik de-
rece ile Svetlana Kaya kazandı. Erkelerde ikinci
Levent Kuva, üçüncü Erhan Taç olurken, kadın-
larda ikinci Esmanur Yılmaz, üçüncü ise Zey-
nep Burcu Akbaba oldu.
YOĞUN BİR PROTOKOL KATILIMI OLDU

15 Kilometre Yol Koşusundan sonra startı
verilen 3 Kilometrelik Halk Koşusu’na Çaycuma
Kaymakamı Mehmet Göze, Zonguldak Millet-
vekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Baş-
kanı Bülent Kantarcı, Perşembe Belediye
Başkanı İsmail İnam, Saltukova Belediye Baş-
kanı Alim Genç, Bakacakkadı Belediye Başkanı
Oktay Albuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kül-
tür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, bele-
diye daire amirleri ve meclis üyeleri katıldı.
GÜVEN GÖKTAŞ SUNUMLARI YAPTI

TRT’nin usta spikeri Güven Göktaş’ın su-
numlarını yaptığı koşu, havanın son derece
güzel olmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.
Kent Konseyi üyelerinin “Çevreyi hor gören ge-
leceği zor görür” ve izmariti yere atma, sağlığını
bozma” döviziyle sosyal mesaj vermeye çalış-
tığı halk koşusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler
İlçe Müdürlüğü çalışanları kadına şiddete sıfır
tolerans isteyen dövizler de açtı. Çaycuma Be-
lediye Bandosu ile bazı müzik gruplarının belirli
noktalarda konserler vererek coşkusunu artır-
dığı koşu organizasyon başarısı ile de göz dol-
durdu. Göktaş’ın sunumu belediye hopar-
löründen de yayımlanarak tüm Çaycuma’nın
dakika dakika yarışmayı izlemesi sağlandı.

BALLI VE ÖZDEMİR DE KATILDI

Yarışmada dünyanın en iyi beşinci derece-
sini yapan efsane atlet Veli Ballı da yarıştı. 73
yaşındaki Ballı kendi yaş kategorisinde üçüncü
oldu. “Koşan Adam” lakabıyla tanınan Zongul-
daklı milli atlet Kemal Özdemir de yarışmacılar
arasında yer aldı.
NİLGÜN ÇELİK YİNE BİRİNCİ OLDU

Kendi yaş grubunda girdiği neredeyse her
koşuda birincilik kürsüsüne çıkan Çaycuma Be-
lediyesi Halkoyunları Topluluğu Başkanı
Emekli Öğretmen Nilgün Çelik, bu koşuda da
birinci geldi. Çelik kürsüye yine bir Çaycumalı
olan Döndü Uzaldı ile birlikte çıktı. Uzaldı ya-
rışmada ikincilik elde etti.
ALMAN KONUKLAR DA KOŞTU

Halk koşusuna Çaycuma’nım kardeş şehri
Lennestadt’tan gelen konuklar da katıldı. Çay-
cuma TSO Fen Lisesinin kardeş okulu Gyna-
sium Maria Königin Okul Müdürü Fabian
Borys başkanlığında ki heyette yer alan Chri-
stoph Tebrügge, Lisa Braune, Magnus Reifen-
rath, Tijen Akyıldız ve Cihan Kalembaşı
katılımlarıyla, koşuyu uluslararası boyuta taşıdı.
Alman heyetine TSO Fen Lisesi Müdürü İsmail
Ertop ve okul öğretmenleri de eşlik etti.
EN YAŞLI 76, EN GENCİ DE 3 YAŞINDA

Yapılan değerlendirme sonunda en yaşlı
kadın katılımcı Nurdan Seyrek, erkek katılımcı
ise Nevzat Eyidoğan oldu. 2020 doğumlu
Doğa Kasapoğlu, 2019 doğumlu Bilge Kavaklı,
2018 doğumlu Özgür Emir Doğan en genç ka-
tılımcı olarak çeşitli ödüllerin sahibi oldu.
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DÜZCE AHŞAP SANATININ BAŞKENTİ OLACAK

Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü, her
geçen gün şehrin dört yanında yükselen pro-
jeleri ile gelişim gösteren, bölgesinin parlayan
yıldızı haline dönüşen Düzce’yi alanının başa-
rılı isimlerine tanıtmaya devam ediyor. Bele-
diye eliyle yürütülen projelere ve potansiyel
yatırım alanlarına büyük önem veren Başkan
Özlü, Düzce’nin prestij mekanı Mutfak Sanat-
ları Merkezi’nde alanında duayen gazetecileri
ağırlayarak Düzce’yi anlattı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü,
Düzce’de eş zamanlı yürütülen 9 büyük çaplı
projenin yanı sıra şehrin 3,5 yılda kat ettiği ge-
lişim atağını konukları ile paylaşmaya devam
ediyor. Özellikle alanında uzman Gazeteci-
Yazar isimleri sık sık Düzce’ye davet eden Baş-
kan Özlü, son görüşmesinde Ekonomi  ve
Teknoloji alanının Duayen isimleri; Ekonomi
Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı, Yazar Şeref
Oğuz, Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hakan Gülbağ ve Nasıl Bir Ekonomi Genel
Koordinatörü, Yazar Vahap Munyar’ı Düzce’nin
gözdesi Mutfak Sanatları Merkezi’nde ağırladı.
NİSAN VE TEMMUZ AYLARINDA 
YİNE DÜZCE’Yİ KONUŞTULAR

Sohbet havasında gerçekleşen görüşmenin
ilki geçtiğimiz Temmuz ayında Konuralp’e ya-
pılan ziyaretle olmuştu. Daha önce yine Düzce
Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün geçtiğimiz

Nisan ayında Dünya Gazetesinde aynı isimlerle
bir araya gelerek Düzce için önemli açıklama-
larda bulunmuş ve Dünya Gazetesi Yazarı
Vahap Munyar ziyareti kaleme alarak Düzce’yi
ve Başkan Faruk Özlü’yü anlatmıştı.

Düzce’yi yakından takip eden usta gazete-
ciler, Başkan Özlü ile daha önce yaptığı açıkla-
malar hakkında istişare ederken, Düzce’nin

birçok alanda taşıdığı kapasitenin geliştirilmesi
ve ahşap sanayi konusunda atılacak yeni adım-
ların da çok yakında olduğunu Başkan Öz-
lü’den öğrenerek fikirlerini paylaştı.
“DÜZCE’Yİ MOBİLYANIN 
CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Düzce’de üretim sektörünün güçlü temel-
lere dayandığını aktaran Başkan Özlü, sınırlı
arazilere sahip olan Düzce’nin üretim yatırım-
ları konusunda seçici olduğunu söyleyerek “
yeni yatırımları ince eleyip sık dokuyarak de-
ğerlendiriyoruz. OSB’lerin kapasite artırımları
konusunda da çalışmalarımız var. Ancak hali-
hazırda şehrimizin ağaç ve ahşap sanayisi en
güçlü sektörlerden biri. Buradaki üretim kap-
asitemiz Düzce’yi ahşap sanatının başkenti ha-
line getirecek güçte. Şehrimizi mobilyanın
cazibe merkezi haline getirmeye kararlıyız. Bu
şehir Türkiye’nin kişi başına geliri en yüksek 8.
şehri. Bu konuda istihdamın, üretimin büyük
etkisi var. Çok önemli projelerimiz var, geleceği
inşa etmek için çalışıyoruz. Günlük projeler
değil, bu şehri bir üst lige taşıyacak çalışmalara
imza atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Düz-
ce’mize yakın ilgi gösteren, bizlere her konuda
destek veren basınımızın duayen isimleri;
sayın Oğuz’a, sayın Munyar’a ve sayın Gülbağ’a
çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim
gibi; bir eviniz de Düzce, sizleri burada ağırla-
maktan memnuniyet duyduk” dedi.
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