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      ESKİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARIMIZA 

           AÇIK MEKTUP  

           SORUYORUZ VE DESTEK BEKLİYORUZ 

                  (10.03.2019) 

Eskipazar Belediye Başkanı Adaylarımız, 

Sayın Mustafa YARKAN (AK PARTİ-Adalet ve Kalkınma Partisi) 

Sayın Uğur Kayabaşı (CHP ve İYİ Parti İttifakı) 

Sayın Hüseyin DÖNMEZ (MHP-Milliyetçi Hareket Partisi) 

Sayın Ramazan TURAN(SP-Saadet Partisi)  

Sayın Niyazi KÜÇÜKYILMAZ (BBP-Büyük Birlik Partisi) 

Sayın Ekrem AKBAŞ (DYP-Doğru Yol Partisi) 

Eskipazar Ekonomik Kalkınma Derneği olarak çıktığınız hizmet yolunda başta sizler 

olmak üzere, tüm Belediye Meclisi ve  İl Genel Meclisi Üyesi adaylarını medeni 

cesaretlerinden ötürü tebrik ediyor, çıktığınız bu yolda başarı ve kolaylıklar diliyoruz. 

Seçimlere 30 günden daha az bir süre kaldı. Öncelikle seçimler bittikten sonra da hep birlikte 

yine eş dost ve akraba olarak aynı şehrin sokaklarını aynı cenazenin hüznünü ve aynı 

düğününü sevincini birlikte yaşayacağımızı düşünerek bizlere yakışan bir seçim süreci 

yaşanmasını diliyor ve her birinizin bu hususta üzerine düşen görevi yerine getireceğine 

inancımızın tam olduğunu bildirmek istiyoruz. 
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Bu günlerde özellikle sosyal medya,seçim bürosu açılışı ve saha ziyaretlerinizde projelerinizi 

açıklıyorsunuz. Kamuoyu gibi bizler de Sivil Toplum Kuruluşu olarak sizleri takip ediyoruz. 

Göreve gelmeniz durumunda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ve kamuoyuna açıkladığınız 

Projelerinizin genel çerçevesi özetle aşağıdaki başlıklardan oluştuğunu gördük. 

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI OLARAK BUGÜNE KADAR SİZLERİN 

KAMUOYUNA İLAN ETTİĞİ PROJELERİ İZLEDİK. 

Otopark,Terminal, Düğün Salonu, Küçük Sanayi sitesi, Belediye Oteli, Aile çay bahçesi, İçme 

suyunun arıtılması,Yaşlı Bakım Merkezi, Sosyal yardımlar,Yürüyen merdiven,Spora destek, 

Mezarlık modernizasyonu, Ambulans ve cenaze aracı temini, Hayvan Barınağı, Camilere 

sıcak su, Kapalı Halı Saha,Taziye Çadırı, Hayvan Pazarı, Yüzme Havuzu, Hamam,Çöp 

Depolama Alanı,Çocuk Yaşam Merkezi, Kadın WC,Mermer Kavşağı, Yatırımcının teşvik 

edilmesi, yeni bir TOKİ Projesi, Turizm imkanlarının geliştirilmesi, Belediye şirketleri ile 

istihdam yaratan çeşitli girişimler. 

Belki atladığımız projeleriniz olabilir ama genel çerçeve  olarak  bu şekilde tesbit ettik. 

Bunların tamamı Eskipazar’ın görünen eksikleri. Bunlar aslında bir ilçenin olmazsa olmaz 

başlıkları, mahalli ve müşterek ihtiyaçları giderme görevi olan Belediyeler için mutlaka 

yapılması gereken projeler. Böylelikle ne kadar çok eksiklerimizin olduğu da vaatlere 

bakılarak görülmüş oluyor.Tespitleriniz için sizleri kutluyoruz.Tamamına Eskipazar 

Ekonomik Kalkınma Derneğ (EKODER) olarak katılıyoruz ve seçimden sonra da bu 

vaatlerinizin  gerçekleşmesi konusunda Sivil Toplum Örgütü olarak ESKİPAZAR HALKI 

adına işin  takipçisi olacağımızı şimdiden ifade ediyoruz. 

Bunun yanısıra; 

 Eskipazar’ın derdi ile dertlenen, proje üreten bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, 

eksikliğini gördüğümüz bazı  hususları ve projeleri burada hatırlatmak, bunlara destek  

konusunda düşüncelerinizi ve içinden uygun gördükleriniz varsa  

“GERÇEKLEŞTİRME SÖZÜNÜZÜ” almak , 5 yıl boyunca bu konulara destek olmak, 

talebiniz halinde ortak çalışmak, yeri ve günü  geldiğinde eksik kalan vaatlerinizi 

hatırlatmak için, 

 BU MEKTUBU SİZLERE YAZIYORUZ. 

Mektup içeriği hakkında kamuoyu ile düşüncelerinizi  paylaşmanızı talep ediyoruz. 

Talep ediyoruz ki seçimi kazandığınızda  vaatlerinizi hatırlatarak sizi daha çok çalışmaya 

motive edebilelim ve işin takibini sürdürebilelim. 

Eskipazar halkı adına bu görevin, karar süreçlerinde katılımcılığa,şeffaf yönetime ve 

demokratik hukuk devleti ilkelerine  inanan bir Sivil Toplum örgütü olarak bize düştüğüne 

inanıyoruz. 
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ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ OLARAK,ESKİPAZAR HALKI 

ADINA BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARIMIZDAN SAHİPLENMELERİNİ 

BEKLEDİĞİMİZ İLAVE HUSUSLAR VE PROJE ÖNERİLERİMİZ ŞUNLARDIR. 

1- Yatırımı Başlayan Eskipazar Adiller-Yazıboy ve Haslı/Ova Göletleri Projelerimizin 

Bir An Önce Bitmesi İçin Seçilecek Belediye Başkanı  Tarafından da İşin Takibi ve 

Destek Sağlanması. 

Bu üç göletin derneğimizin kurulduğu 2012 yılından beri  7 yıldır devam eden girişimi ve 

yakın takibi ile planlama ve proje ihaleleri yapılmış olup, Karabük İlinin tahıl ambarı olan  

Eskipazar için sulu tarıma geçişte büyük bir fırsat yakalanmıştır.Şimdi, bütçe kısıtı nedeniyle 

yatırımın uzamaması için Derneğimizin yanı sıra Belediye Başkanının da bu büyük projeye 

daha yakından ilgi göstermesi ve DSİ nin kapılarını aşındırarak  destek olması Eskipazar’ın 

geleceği için hayati öneme sahiptir.Sulama projeleri bittiğinde özellikle kuru tarımın sürdüğü 

tarlalarda yem bitkisi üretimi ile hayvancılığımızın büyük bir ivme kazanacağı,turizmin ve 

balıkçılığın gelişeceği unutulmamalıdır. 

Bu EskipazarınEkonomik Kalkınma Projesidir.Büyük gayretlerle buralara kadar gelmiştir. 

2- Belediye Atık Su Arıtma Tesisinin En Kısa Sürede İşler Hale Getirilmesi. 

Eskipazar çayına dökülen kanalizasyon için inşa edilen Belediye Arıtma tesisi su kaçırdığı 

için arıtma sistemi pasif durumdadır.Bu güne değin maalesef arıtma gerçekleşmemiştir.En 

kısa sürede  işler hale getirilmelidir.Böylelikle,özellikle sebze üretiminde önemli potansiyele 

sahip Köyceğiz başta olmak üzere Babalar,Yayalar,Saray,Karahasanlar,Hanköy  köyleri 

bahçe ve tarlalarının  sulama suyu kalitesinin yükseltilmesi halk sağlığı ve ürün kalitesi 

açısından uygun olacaktır.. 

3- Eskipazar Kent Konseyinin İşler Hale Getirilmesi. 

Belediye başta olmak üzere Eskipazarı yöneten tüm kamu birimlerinin Kent Konseyi 

Toplantılarında halkıyla buluşarak şeffaf yönetim sergilemesi önemli bir demokratik ortam ve 

katılımcılık sağlar.Yaptıkları yada eksik kalanı halkı ile belirli aralıklarla görüşmesi,halkın da  

temsilcileri aracılığı ile bu toplantılarda görüş bildirmesi,önerilerinin alınması, sorunların 

çözümü için uygun olacaktır.Sivil toplum olarak bizler de görüşlerimizi buralarda dile 

getirebileceğiz. 

4- Keçelipınar İçme Suyunun Geri Alınması.  

Bu su, 1997 yılından beri mahkemelik olup son olarak 2015 yılında mahkeme kararı ile  

temyizden ve İdari Davaklar Kurulundan da  geçerek tahsisi 2015 yılı ocak ayında 

Eskipazar’a verilmiş iken,suyun her nedense Eskipazar’a getirilmemesi nedeniyle doğan 

boşlukta, mahkeme kararına aykırı olarak Milli Emlak Genel Müdürlüğünce hukuka aykırı bir 

şekilde verilen  yeni su tahsisi  ile su 1/2 Gerede’ye,1/2 Mengen’e  kaptırılmış olup,Sayın 

Mustafa YARKAN ile olumlu diyaloğumuz sonucu, hukuka aykırı bu  tahsis kararına karşı 
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Belediyemizce Bolu İdare Mahkemesinde dava  açılmıştır. İlk keşif 20 Ekim 2018 günü 

mahallinde derneğimizin de katılımı ile yapıldı. EKODER olarak biz de mahkemeye müdahil 

olma dilekçesini verdik. 21.02.2019 tarihi itibarı ile derneğimizin davaya müdahil olma talebi 

mahkemece kabul edildi.Dava sürecinde Belediye ile birlikte hareket edeceğiz.Belediye 

Başkanı seçilecek arkadaşımız bizimle birlikte bu hususa gereken önemi ve dikkati 

vermelidir.Bu suya ihtiyacımız yok denilemez. 

5- Eskipazar Çayı Boyunca Uzanan Bahçepınar-Yenimahalle-İstasyon-Kıranköy 

Bahçeleri Sulama Kanallarının Onarılması/Yenilenmesi için önderlik edilmesi. 

Bununla ilgili EKODER olarak bir fizibilite raporu hazırladık ve İl Özel İdareye 

sunduk.Ödenek ayrılsa hemen yaparız  deniliyor.Merkez mahalle olması nedeniyle 

Belediyenin bu konuya eğilmesi, bütçe ayırması yada İl Özel İdare ile bir protokol 

kapsamında bütçe aktararak veya Bütçe aktarılmasına destek sağlayarak  işin ikmali 

gerekiyor. Bu konunun Belediye Başkanı ve  İl Genel Meclisine seçilecek arkadaşlarımızca 

samimi takibi gerekmektedir.Karasu’dan boşa akan 23 lt/sn debili suyun çok az bir masrafla 

akışı altındaki bütün bahçelerimizi sulayabilecek potansiyeli mevcuttur.Bununla ilgili de 

gerekli girişimleri yetkililer  düzeyinde,hatta 2017 yılında TBMM’de vekilimize de 

yaptık.İstasyon mahallesi bahçelerinde meyveler dahi kuruyor,üretim yapılamıyor.Kıranköy 

Taşkın önleme istinat perde duvarı dolgusu yapılmadı.Halk zorluk çekiyor.İnsanları 

mahallinde dinlenmeli. Belediye Başkanı  mahalle sınırlarında, İl Genel Meclisi Üyeleri köy 

sınırlarında   konuya yakınen sahip çıkmalıdır.Biz desteğe hazırız. 

 6- Eskipazar İlçe Entegre Hastanesinin tekrar Devlet Hastanesine Dönüştürülmesi 

Yada En Azından 1.Sınıf İlçe Entegre  Hastanesine Yükseltilmesi. 

Devlet Hastanemiz 2009 yılında elinden “Devlet Hastanesi” statüsü alınarak Entegre İlçe 

Hastanesine dönüştürüldüğü için uzman doktor maalesef bulunamıyor.İlaç yazdırma ve 

muayenede yaşanan sorunlar ortada.Karabük’e gidilmek zorunda kalınıyor.Bu sorunu da 

yetkililer nezdinde dernek olarak dile getirdik, Entegre 3 Entegre 2 yapıldı ancak sorun henüz 

kökten çözülemedi.Hastaların Eskipazar’da vakit kaybetmeden Karabük’e gitme alışkanlığına 

neden olan bu durum Eskipazar’a başvuru sayısını azalmakta ve kayıtlara geçen hasta sayısı 

gün geçtikçe düşmektedir. Eskipazar’da uzman doktor ihtiyacının tespiti için, ikametgahı 

Eskipazar olup doğrudan Karabük iline başvuran hasta sayısı sistem kayıtlarından tetkik 

edilmesi halinde gerçek hasta potansiyeli ortaya çıkacak ve bu ihtiyacın varlığı ortaya 

konabilecektir.  

7-Akkaya Termal Otel Projesine Tahsisli iken Proje Dışı Özel Mülkiyete Geçen  400 

Dekar Hazine Arazinin Geri Alınması. 

Akkaya Termal Otel projesini üstlenen yatırımcı şirkete,İl Özel İdaresince satış yoluyla tahsis 

edilen 400 dekar hazine arazisi ,bugün için proje dışı başka bir  özel mülkiyete geçmiştir. 

Akkaya Termal Otel yatırımı ile ilgisi olmayan bu satışın durdurulması için Belediye 

Başkanınca gerekli yasal yollara başvurulmalıdır. 
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Bu alanın ihtisas sera bölgesi ilan edilerek Eskipazar halkının yararına sunulmalıdır. 

8-Akkaya Jeotermal Suyunun Topraksız Sera Projesinde de Değerlendirilmesi, 

Yaptığımız araştırmaya göre elimizdeki su sıcaklığı ile de “Jeotermal topraksız tarım 

seraları”, iklim bölgelerine göre üretim sezonları proğramlanarak verimli çalışabilmekte ve 

Belediyemizin yatırım yaparak yada yatırımcı bularak otomasyon sistemli topraksız tarım 

modeline öncülük etmesi mümkün olabilmektedir.Topraksız tarım yöntemiyle daha sağlıklı, 

ilaçsız, yüksek verimli seralar tesis etmek mümkün olup,diğer kimi belediyelerde böyle 

yatırımlar halen gerçekleştirilmektedir. 

9- Hadrianoupolis Antik Kent Kazı Çalışmasındaki Mevcut  Sorunların Tartışılıp 

Çözüm Üretildiği “ANTİK KENT SEMPOZYUMU”  Düzenlenmesi. 

Hadrianoupolis Antik Kent Kazı çalışmalarının daha verimli sürdürülebilmesi için şu ana 

kadar görülen eksikliklerin tartışıldığı ve çözüm üretildiği bir sempozyumun düzenlenmesi, 

Antik Kent kazı çalışmasına  sponsor bulunması için (Göbekli Tepe Örneği) gerekli  

çalışmaların Belediyece başlatılması,kazıya daha  yakın ilgi gösterilmesi uygun olacaktır. 

10-Hadrıanoupolıs Antik Kent Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planlarının 

Yapılması/Yaptırılması. 

Hadrıanoupolıs Antik Kent Kazı çalışması 32 km2 gibi çok geniş bir alanda 1. Ve 3.derece sit 

alanını kapsıyor. Bu alanın zamanında çok geniş tutulduğu ve koruma amaçlı imar planları 

yapılmadığı için burada mülkü  olan Eskipazar halkıbüyük sorunlarla karşılaşıyor. 

Sit alanının  daraltılması için Kastamonu Müzeler Müdürlüğü ve Safranbolu Kültür ve Tabiat 

Varlıkları Koruma Kurulunca başlatılan ve bizim de dernek olarak girişim yaptığımız çalışma 

Belediyece takip edilmeli.Koruma amaçlı imar planlarının İl Özel İdaresince  (yada bakanlık 

da yetkili) ve  Belediye mücavir alanı içindekilerinde Eskipazar Belediyesice yapılması 

gerekmektedir. 

11-Çetiören-Keltepe Kayak merkezi Arasında Yol Açılması. 

Çetiören’den Keltepe Kayak Merkezine açılacak yol, Eskipazar’ın turizm potansiyeline büyük 

katkı sağlayacaktır. 

12- Aşçılık Festivali ve Aşçılık Okulunun İlçemize Kazandırılması ve Eskipazar Aşçılığı 

Marka Değerinin Ortaya Çıkarılması. 

Aşçılık özellikle bizim orman köylerimizde çok yaygın olup Ankara’da büyükelçiliklerde  ve 

Türkiye genelinde büyük otellerde Eskipazar’lı aşçılar görev yapmaktadırlar.Mengen’in bu 

hususta zamanında gerekli çalışmayı yapması,festival ve okul ile öne geçerek markalaşması 

bizim aşçılarımızın da “Mengenliyim”demesine yol açmış ve markalaşma hususunda  
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gelişmesinin önüne set çekmiştir.Bu konu ele alınmalıdır.En az iki gün sürecek büyük 

Eskipazar buluşması ve  aşçılık festivali yapılmalıdır. 

13-Büyük  Şehirde Yaşayan Hemşehrilerimiz İçin Doğal  Gıda Üretiten Kadın 

Koopertifi Kurulmasına Öncülük edilmesi ve  Desteklenmesi. 

Belediye,Gıda Üretiminde Kadın  Kooperatiflerini  teşvik ederek, temiz gıdaya muhtaç büyük 

şehirlerdeki hemşehrilerimiz ile ev hanımlarımızın üretimlerinin buluşmasına ve Pazarlama 

kapasitelerinin   artırılmasına aracılık etmelidir. 

Orman Köylerinden elde edilecek  doğal  kızılcık, kuşburnu,alıç  ile ekşi, marmelat , sirke gibi 

ürünlerin yapılması,erişte,bazlama,turşu ile marka yaratılması,ürünlerin pazarlanmasında  

belediyenin öncülük etmesiyle  büyük imkan sağlanacaktır. 

14-Kemikli Rampasındaki Küçük Esnafın Desteklenmesi ve Ürünlerin Çeşitlenmesine 

Destek Verilmesi. 

Kemikli rampasında gelişmekte olan yerel ürünler satış noktalarının desteklenerek 

standartlarının yükseltilmesi,ürün çeşitliliğinin artırılması için buradaki esnaflara destek 

olunması.Kadın el emeği ürünlerin de burada yer alması için imkan sağlanması. 

15-Gelir Getirici Gıda Ormanları Tesisi İçin Orman Genel Müdürlüğünden Proje 

Talebinde Bulunulması. 

Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait orman sahaları içinde  var olan  uygun alanlara 

gelir getirici gıda ormanı tesis edilmesi için Orman Genel Müdürlüğünden proje  talep 

edilmelidir. OGM,halen bu tip projeleri ülke genelinde uygulamakta olduğundan, bu projelere 

Belediye Başkanının ilgili kurum nezdinde girişimle öncülük etmesi uygun olacaktır. Dikim 

ve üç yıl bakım OGM tarafından gerçekleştirilmektedir. STK olarak bizler her türlü desteğe 

hazırız. 

16- Yöresel Ürünlerimiz ve Nefasetlerimizin Belirlenmesi İçin Envanter Çalışması 

Yapılması ve Coğrafi İşaretlerinin Alınması. 

Eskipazar ile özdeşleşmiş Şalgam,Lahana,Fasulye,Armut gibi yöresel ürünlerimiz ile kelem 

sarması, yumma makarna, kabaklı bükme, kaz bandumasi ve benzeri  yöresel nefasetlerimizin  

envanterlerinin çıkartılarak coğrafi işaretinin alınması,miyane helvasının desteklenmesi 

ihracaat potansiyeli olan ürünlerimiz için harekete geçilmesi ve aynı zamanda yöresel 

pazarların oluşturulması.Yerli Malı’nın önemini çocuklarımıza hissettirmek adına yeniden 

çalışmaların başlatılması. 
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17-Yöresel Mani, Türkü, Masal, Folklor, Oyun ve Hikayelerin Belirlenmesi İçin Saha 

Araştırması Yapılması, Eskipazar’ın  Zengin Kültürel Değerlerinin Gün Işığına 

Çıkartılarak, Bugünkü Kuşaklara Tanıtılması ve Gelecek Kuşaklara Aktarılması. 

Hepimizin kulaklarında çınlayan düğünlerde mahalli seslerle okunan maniler,oyun 

havaları,sinsin oyunu,çocuklukta oynadığımız mahalle arası oyunlar gibi bizi özgün yapan 

değerlerin Halkeğitim Müdürlüğü,STK ve yaşça tecrübeli yerel insanlarımızla  işbirliği 

halinde ve bir proje kapsamında ortaya çıkarılması hem Eskipazar’a  dair aidiyet duygumuzun 

gelişmesi  hemde turizm potansiyelimizin yükselmesi açısından uygun olacaktır. 

18- Büyük Önder M.K ATATÜRK’ün Şehir Girişindeki Kaldırılan Anıtının, Çanakkale 

ve Terör Şehitlerimize de İçinde yer verecek Şekilde Tekrar Yapılması. 

 Şehrin girişinde eskiden var olan, şehrin  tarihine mal olmuş,çiçeklerle bezenmiş bahçe 

içindeki “ATATÜRK ANITINI GERİ İSTİYORUZ.” Belleklerimizde yer etmiş olan ve  

resmi bayramların yapıldığı çocukluk anılarımızı süsleyen bu anıtı,büyük önderin aziz 

hatırasını canlandıracak ve İlçemize yakışacak bir biçimde tekrar yapılması uygun olacaktır. 

Aynı anıtın içinde Çanakkale  ve Terör şehitlerimize de yer verilmelidir. 

19-Orman Genel Müdürlüğünce Mesire Yeri Olmaktan Çıkartılan Çetiören’in Tekrar 

Mesire Yeri Statüsüne Alınması.  

Geleneksel olarak İlçemize mal olmuş Çetiören Mesire yerinin  mesire yeri onayı Orman 

Genel Müdürlüğünce iptal edilmiştir.Burayı  mesire yeri olmaktan çıkartan OGM  onayının 

iptal edilmesi için Belediye Başkanınca gerekli girişimler yapılmalıdır. 

20- Belediye Bünyesinde Eskipazar Tanıtım ve Proje Ofisinin Oluşturulması.  

Belediye bünyesinde kurulacak Proje  Ofisi yenilikçi fikir ve uygulamaların odağı haline 

gelmelidir.Bu hususta Eskipazar dışında yaşayan bürokrat ve  uzman insanlarımız da  çalışma 

gruplarına çağrılarak katkısı alınmalıdır. 

Devlet tarafından verilen sosyal ve ekonomik teşvikler hakkında alanında uzman kişiler 

tarafından konferans ve seminerler düzenlenerek, Devlet Teşviklerinin Eskipazar’da 

Zamanında ve Etkin Duyurulması,girişimcilik ruhunun cesaretlendirilmesi sağlanmalıdır. 

İlçeye gelen turist yada öğrenciler için ilk yardım ve tanıtım  işi  Tanıtım ve  Proje  Ofisi 

tarafından  üstlenmelidir. 
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TÜM BU KONULAR İLÇEMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR. 

SAYIN BAŞKANLAR, 

SİZLERE BU PROJELERİ ÖNERİYORUZ. 

ŞİMDİ; ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ OLARAK KAMUOYU 

ADINA SİZLERE SORUYORUZ. 

*SEÇİMİ KAZANDIĞINIZDA BU 20 MADDEDE BELİRTİLEN  PROJELERE 

DESTEK VERMEYİ  DÜŞÜNÜR MÜSÜNÜZ ? 

YA DA HANGİLERİNİ BENİMSİYORSUNUZ? 

 

SİZLERDEN,HALKIMIZA AÇIK BİR ŞEKİLDE SOSYAL MEDYA 

HESAPLARINIZDAN YADA, 

SİZİN UYGUN GÖRECEĞİNİZ BİR ŞEKİLDE BU  HUSUSTAKİ CEVAPLARINIZI 

BEKLEDİĞİMİZİ, 

VERECEĞİNİZ SÖZLERE GÖRE DE SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK 5 YIL 

İÇİNDE İŞİN TAKİBİNİ VE GEREK DUYDUĞUNUZ HER ALANDA DESTEĞİMİZİ 

SÜRDÜRECEĞİMİZİ BELİRTMEK İSTERİZ. 

BİZ BU MEKTUP İÇERİĞİNİ ÖNCE SİZLERLE PAYLAŞIP, DAHA SONRA DA 

İNTERNET SİTEMİZDEN VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN ESKİPAZAR 

HALKI İLE PAYLAŞACAĞIZ. 

BU GİRİŞİMİMİZİ ESKİPAZAR’A YAKIŞIR  GÜZEL BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ 

OLARAK DEĞERLENDİREREK SÜRECE DESTEK OLACAĞINIZI UMUYORUZ.  

ESKİPAZAR İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTIĞINIZI DÜŞÜNEREK, 

SİZLERE HER AŞAMADA DESTEK VAAT EDEREK ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARI 

VE KOLAYLIKLAR DİLİYORUZ. 10.03.2019 

Mehmet Emin ASLAN  

ESKİPAZAR EKONOMİK KALKINMA DERNEĞİ BAŞKANI 

YÖNETİM KURULU ADINA. 


