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TEMMUZ 2022

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü etkinlikleri ilk olarak İntikamtepe Şehitliği'nin ziyaret 
edilmesi ile başladı. Şehitlik ziyaretinde saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşımız okundu,  saygı atışı yapıldı, 
protokol üyeleri tarafından Şehit mezarlarına karanfil 
bırakıldı. İlçe Kaymakamı Adem Öztürk’ün şehitlik anı 
defterini imzalamasının ardından şehitlerimiz için Kuran-ı 
Kerim Tilaveti okunarak dualar edildi. Daha sonra merkez 
Kasımpaşa Camii’nde öğle namazı öncesinde şehitlerimiz 
için Mevlid-i Şerif okunarak Hatim Duası yapıldı. Kılınan 
Cuma namazının ardından ise vatandaşlara Belediyemiz 
tarafından lokum ikramında bulunuldu. Anma törenleri 
kapsamında akşam saatlerinde ise 15 Temmuz Şehitler 
Anıtı ziyaret edilerek “15 Temmuz” konulu Resim ve El İşi 
Sergisi’nin açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda devam 
eden etkinliklerde Atatürk Anıtı’na yapılan özel aydınlatma 
ile Atatürk'ün silüeti gece boyunca Türk bayrağına 
yansıtıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikler 
şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşımızın okunması ile başladı. Programın devamında 
şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar 
edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar İlçe 
Kaymakamı Adem Öztürk ve Belediye Başkanımız Mehmet 
Talat Bakkalcıoğlu tarafından yapıldı. Konuşmaların 
ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 
Temmuz Belgeseli izlendi. Seymen Ekibinin gösterisinin 
ardından ise protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz konulu 
yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 

            Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat 
Bakkalcıoğlu, Kurban Bayramı öncesinde belediye 
personeli ile bayramlaşarak personelin Kurban Bayramı’nı 
kutladı.

            Bozüyük Belediyesi İtfaiye Garajında yapılan 
bayramlaşma törenine, Belediye Başkanımız Mehmet Talat 
Bakkalcıoğlu, Başkan Yardımcılarımız ve belediye personeli 
katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan 
Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak 
“Ailelerinizle birlikte güzel, bence ülkenin yaşadığı ağır 
ekonomik koşullar nedeniyle çok mutlu olmasa da yine de 
belediyede birçok insanımızdan çok daha iyi koşullarda 
olduğunuzu bilerek mutlu bir bayram geçirmenizi 
diliyorum. Hepinizin bayramını ailelerinizle birlikte yürekten 
kutluyorum. Bu ekonomik koşullar belediyemizi de etkiliyor. 
Ama biz olabildiğince emekten yana kararlarımızı her 
zaman vermeye hazırız. Onun için gönlünüzün rahat 
olmasını istiyorum. Ama sizden de tek istediğim Bozüyük 
halkına hizmette belediye Başkanı olarak ben dâhil tüm 
gücümüzle çalışmalıyız Bunu yapacağınıza da inanıyorum. 
Tekrar bayramınızı kutluyor, iyi çalışmalar diliyorum” dedi. 

Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat 
Bakkalcıoğlu, çalışmaları devam eden raylı sistem ile ilgili 
olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi heyeti ile bir araya 
geldi.

 Başkan Bakkalcıoğlu'nun makamında yapılan 
toplantıya İBB Metro İstanbul Yol Bakım ve Altyapı 
Koordinasyon Daire Başkanlığı Bölge Şef Yardımcıları 
Recep Sertbaş ve Ziya Yılmaz katıldı. Toplantıda ilçe 
merkezinde ulaşımı kolaylaştıracak ve ana cadde üzerinde 
hizmet verecek olan Boztram Projesi görüşülerek fizibilite 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 

Bilecik Mali Müşavirler Odası Başkanı Ertuğrul Açıkgöz 
ve Bilecik Mali Müşavirler Odası Üyesi, Serbest Mali Müşavir 
Mustafa Öztürk ve Adnan Öztürk’e Belediye Başkanımız 
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyaretin sonunda Başkanımız Bakkalcıoğlu 
misafirlerinin nazik ziyaretleri nedeni ile duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında kolaylıklar 
diledi.










