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Pendik’te çeyrek asırdır yumurta top-
tancılığı yapan Mehmet Fatih Bakır, yu-
murtada son 6 ayda yaşanan yüzde 45
oranındaki fiyat artışının dolara endeksli
olmadığını bildirerek tüketicinin yanlış
bilgilendirildiğine işaret etti. n 2

Yumurta artışı 
dolara endeksli değil

Kastamonu Günleri, 18-21 Ekim tarih-
lerinde İstanbul Maltepe’de yapılacak. 20
Ekim Cumartesi günü saat:18.00’da Kas-
tamonulu olan Türk pop müziğinin yıldızı
Serdar Ortaç etkinlikte, Seydioğlu Grup’un
ana sponsorluğunda sahne alacak. n 3

Ortaç, Kastamonu
Günleri’nde

Türkiye Bilimler Akade-
misi Başkanı Taşköprülü
hemşerimiz Ahmet Cevat
Acar, Cumhurbaşkanlığı
bünyesinde yer alan Eğitim
ve Öğretim Politikaları Ku-
rulunda görevlendirildi. n 5

Acar, Külliye 
akil heyetinde

“Kastamonu insanları
olarak bizim projelerimizi
güncellememiz ve Kastamonu
gündeminde tutmamız
gerekiyor” diyen Murat
Başesgioğlu, “Bu gündemi
kalkınma ajanslarına,
üniversiteye, koordinasyon
toplantılarına, kent
konseylerine götürmek gibi bir görevimiz var.
Ses çıkmazsa nida gelmiyor. Mutlaka bir
şekilde bunu sürekli ve istikrarlı bir şekilde
gündeme getirmek lazım. Batı Karadeniz
havzası olarak Türkiye gündemine oturmamız
lazım” ifadesini kullandı.

Yerel dinamiklerle iş birliği 

Başesgioğlu, “Her ilçe her vilayet kalkınma
dinamiğini kendisi yaratmalı ve devam
ettirilmeli. Projelerin göreve kim gelirse gelsin
rotadan şaşmayacak şekilde temelleri, esasları
belirlenmiş olmalı. Bir memleketin
kalkınmasına ancak o memleketin kendi
yerleşik insanları katkı sağlayabilir” dedi.

3 kıtada sahip olduğu 20’nin üzerindeki
tesisiyle ülkemizin önde gelen demir çelik
üreticileri arasında yer alan Tosyalı Holding, yurt
dışı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika II.
Ekonomi ve İş Forumu’nda Senegal’le mutabakat
zaptı imzaladıklarını ifade eden Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye
ekonomisini hak ettiği seviyeye ulaştırmak için
var gücüyle çalışan bir grup olarak, dünyada Türk
bayrağını gururla dalgalandırmayı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda Afrika’daki yeni yatırımımızı
Senegal’de gerçekleştireceğiz” dedi. n 5

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, “Sıra dışı
işleri zorlamamız gerekiyor. Ekonominin de
kendine göre bir realitesi var. Mesela siz
Pınarbaşı’nda 5 yıldızlı bir otel yapalım dediğinizde
kim yapacak?  Yazın 2-3 ay kullanılacak bir otel için
kimse oraya 150 milyon dolar yatırmaz. Dolayısıyla
burada ekonomi gerçeklerini de göz önüne alarak
ortak bir akılla ortak projeler üretilmesi gerekiyor.
İlla 5 yıldız dayatmasına da gerek yok ben tam

tersini düşünüyorum doğrusu o anlamda. Çünkü
Kastamonu’nun turizminin tek bir özelliği var;
kumu değil güneşi değil o vahşi ve büyüleyici
güzelliği. O vahşi güzelliğini ortadan kaldıracak her
türlü yatırım aslında ayağımıza kurşun sıkmak
demektir. O vahşi güzelliği ile uyumlu projeler
üzerinde durmak lazım bunun içinde elbette daha
fazla bir araya gelip daha fazla ortak akıl
üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ses çıkmazsa
nidâ gelmiyor
KALDESDER’in düzenlediği ‘Yerel Gündem’ programında Pınarbaşı ve Kastamonu turizminin gelişmesi için
hazırlanması gereken eylem planları masaya yatırıldı. Programa telefon bağlantısıyla katılan Devlet eski Bakanı
Murat Başesgioğlu, Batı Karadeniz’in tanıtımı noktasında güçlü bir sese ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Turizmde
büyüleyici

güzelliğe 
sahibiz

Moderatörlüğünü gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin Karadeniz üstlenidiği programda İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Pınarbaşı AK Parti İlçe Başkanı
Sinan Yılmaz, Beykoz Belediye Meclis Üyesi Muharrem Kaşıtoğlu, KALDESDER Başkanı Saim Subaşı konuklar
arasında yer aldı. Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu ise programa telefonla bağlandı.

Tosyalı hemşerimiz Le-
vent Özil İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdür Yardımcılığına
atandı. Özil aynı zamanda
Ar-Ge Birim yöneticiliği gör-
evini sürdürecek. n 2

İstanbul’un eğitim
yönetimine 
yardımcı olacak

Ligin 5. haftasında evinde konuk ettiği
Gaziantespor’u 5-1 mağlup ederek 4 haf-
tadır yenilmezliğini koruyan Kastamonus-
por 1966, Bodrum deplasmanında 2-1 ye-
nilerek hem 3 puanı hem de yenilmezlik
unvanını kaybetti. n 6

Yenilmezlik serisi
Bodrum’da bozuldu

Tosyalı Holding’in 
Afrika’daki yeni durağı Senegal

Bu yıl 8.’si ger-
çekleştirilen Ah-
şap Fuarı’nda Kas-
tamonu’nun mobil-
ya fuarına da ev
sahipliği yapması
konusu gündeme
geldi. n 3

Mobilya
Fuarına
sinyal

n 4
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Tahsin Şentürk

ALACALI İNSANLAR

Her insan kötü değil, karalayıp sövmeyin,
Her insan iyi değil, iyi sanıp övmeyin.
Söversen söven olur, dövenin de döveni,
Kötüleri okşayıp iyileri dövmeyin.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair İnsan eli demek; talan demek,

Yakım, yıkım, yağma demek!
Sebepsiz değil;
Yazın kışa, kışın yaza öykünüşü…
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Pendik’te çeyrek asırdır yumurta toptancılığı yapan Mehmet Fatih Bakır, yumurtada son 6 ayda yaşanan yüzde 45
oranındaki fiyat artışının dolara endeksli olmadığını bildirerek tüketicinin yanlış bilgilendirildiğine işaret etti.

İslamın Şartları:  (5)
1- Kelime-i Şehadet
getirmek
2- Namaz kılmak
3- Oruç tutmak
4- Zekat vermek
5- Hacca gitmek

İmanın Şartları: (6)
1- Allah’a inanmak
2- Meleklere inanmak
3- Kitaplara inanmak
4- Peygamberlere inanmak
5- Ahiret hayatına inanmak
6- Kaderin, hayrın ve şerrin
Allah’tan geldiğine inanmak

Guslün(Gusül Abdesti)
Farzı 3 tür

1- Ağzın içini yıkamak,
2- Burnun içini yıkamak,
3- Bedenin her yerini
yıkamak. 

İstanbul’un eğitim
yönetimine 
yardımcı olacak

Minik eller
büyük 
gönüller

Çocukluk döneminizin

Kâğıthane’si nasıldı?

O zamanlar TV, internet

gibi insanları meşgul eden

şeyler yoktu. Komşuluk

ilişkileri üst düzeydeydi. Yoğun

bir dayanışma içerisindeydik.

Mesela evlerde su yoktu.

Sokaktaki çeşmeden su

getirirken komşunun suyunu

da getirirdik. Komşumuz

kömür alınca taşımasına

yardım ederdik. Komşu

büyüklerimizin bir ihtiyacı

olduğunda bakkala bizi

gönderirlerdi. ‘Komşu

komşunun külüne muhtaçtır’

özdeyişinin tam manasıyla

yaşandığı dönemlerdi.

O günleri özlüyor

musunuz?
O günleri seviyorum. Bu

günleri de seviyorum. Her

yaşanmışlık kendi döneminde

güzel… Ama o günlerde

insanlar birbirlerine karşı daha

anlayışlıydı. Sokak aralarında

top oynarken komşumuzun

duvarına kale çizgisi çizerdik.

Duvarına sürekli şut çektiğimiz

komşumuz bundan rahatsız

olmaz, anlayışla karşılardı.

Hatta yorulduğumuz zaman su

verirdi. Şimdi o günleri

düşününce komşu çocuğunun

sesinden rahatsız olanlara

çocuk sesinden daha güzel bir

şey olmadığını hatırlatıyoruz.
Fazlı Kılıç
Kağıthane Belediye
Başkanı

Arşivden 17 Mayıs 2013

Bakıroğlu Yumurtacılık ortaklarında
Mehmet Fatih Bakır, “Yumurta fiyatlarındaki
artış arz taleple ilgili. Üretimdeki azalış ve
ihracatın artmasıyla yumurta fiyatları dolardan
önce yükseldi. Ancak üreticinin tam para
kazanacağı dönemde doların yükselişleri
maliyetleri de artırdı.  Bu sebeple üretimdeki
arkadaşlar yine beklentisinin ve emeğinin
karşılığını alamadı.” dedi.

Yumurta fiyatlarının bu yıl nisan ayına
kadar geçen 17 yıllık süreçte yüzde 50 oranında
artış yaşadığını anımsatan Seydilerli iş adamı
Mehmet Fatih Bakır, “Türkiye’de fiyatı en az
artan gıda ürünlerinden biri yumurta. 2001
yılında çilikten çıkışı 20 kuruş olan yumurta
bu yıl nisan ayına kadar 30 kuruştan işlem
gördü. Yani 17 yılda yüzde 50 arttı.   Son 6 ayda
ise yüzde 45 oranında bir artış yaşandı, kolisi 9
lira iken 13 lira oldu. Yumurtanın çilikten
çıkışı 43 kuruş. Toptan satıcı olmamıza rağmen
şahsi görüşüm kümes çıkış fiyatının 50 kurşun
altında olmaması, bunun dışında üreticinin

ayakta kalması çok zor.” diye konuştu.
Ayda 2 milyon adet satış

Bakıroğlu, Pendik’te faaliyet gösteren
firmaları hakkında ise şu bilgileri aktardı:
“Ailemiz 1960’lardan itibaren Pendik’te çeşitli iş
kollarında faaliyet gösterdi. 1962 yılında
börekçilikle başlayan iş serüvenimiz sonrasında

pazarcılık ile devam etti. 1993 yılında ise
Bakıroğlu adıyla yumurta toptancılığına
başladık. Kardeşim ve amcaoğlumla birlikte
sürdürdüğümüz ortaklığımız 25 yıldır devam
ediyor. Pendik’te 240 metrekare alanda faaliyet
gösteren firmamızda 8 kişiyi istihdam ediyoruz.

Afyon başta olmak üzere Konya ve
Ankara’daki çiliklerden satın

adlığımız yumurtaları paketleme
işlemlerinin ardından kendi
araçlarımızla ağırlıkta pazar,
pastane ve şarküterilere
dağıtıyoruz. Ayda 2 milyon adet

yumurta dağıtımımız oluyor.
Anadolu Yakasında Kadıköy’den

Gebze’ye kadar olan hat üzerinde
müşterilerimiz ağırlıkta.”  

Mehmet Fatih Bakır yumurta
toptancılığının yanı sıra faaliyet gösterdiği
inşaat sektöründeki işlerini ise ekonomik
tasarruf kapsamında rölantiye aldıklarını
kaydetti. 

Yumurta artışı dolara
endeksli değil

Tosyalı hemşerimiz Levent Özil İstanbul İl
Milli Eğitim Müdür Yardımcılığına atandı.
Özil aynı zamanda Ar-Ge Birim yöneticiliği
görevini sürdürecek.

Levent Özil kimdir?
Almus’ta yaptığı başarılı projelerle

adından sıkça söz ettiren Levent Özil, 1974
yılında Tosya’da doğdu. İlk öğretimini
Tosya’da, lise eğitimini ise Bolu Otelcilik
Turizm Meslek Lisesinde tamamladı. Gazi
Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesinden mezun olan Özil, Yüksek
Lisansını Gazi Üniversitesinde rekreasyon
yönetimi alanında yaptı. Çeşitli yerlerde
idarecilik ile ulusal ve uluslararası projelerde
koordinatörlük yaptı. Evli ve 2 çocuk babası
olan Özil, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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12. Kastamonu Günleri, 18-21 Ekim
tarihlerinde Kas-Der Kastamonulular
Dayanışma Derneği tarafından İstanbul
Maltepe’de yapılacak. 

20 Ekim Cumartesi günü saat:18.00’da
Kastamonulu olan Türk pop müziğinin yıldızı
Serdar Ortaç etkinlikte, Seydioğlu Grup’un
ana sponsorluğunda sahne alacak. 

İstamonu Gazetesine konuşan Seydioğlu
Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Kas-Der
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sel,
"Kastamonu Günleri'nin diğer tanıtım
günlerinden daha farklı ve özel olması
gerekliliğinden yola çıkarak 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'yu en iyi
şekilde tanıtmak istediklerini bu anlamda
yakışan ve yakışacak olan her şeyi
memleketimiz için yapıyoruz" dedi.  

Ortaç, Kastamonu
Günleri’nde

Atılan her adım,
yapılan her iş ortaya
bir enerji çıkardığı

için muhakkak değerlidir.
Ortada eleştiri de varsa
kesinlikle bir iş yapılmış
demektir. 

3-7 Ekim tarihleri
arasında Kastamonu’da bir
adım atıldı. Ahşap Fuarını,
başına Kültür Dünyası
Başkentini ekleyerek
gerçekleştirdik.  8 yıl
önceki ilk fuarın
hazırlıklarını dün gibi
hatırlıyorum. Dönemin
Valisi Erdoğan Bektaş basın
toplantılarında Ahşap Fuarı
demişti demesine de bir
organizasyona fuar denilebilmesi için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
(TOBB) kayıtlı olması gerektiğini ikinci
etkinlikte fark etmişti. Sonrasında ağaç
kakan çiziminin maskot olacağını
logonun değişmesi gerektiğini öğrenmiş,
bunları uygulamaya koymuştu. Açılışlar
bakan katılımıyla yapılmıştı. Hal böyle
olunca ulusal medyanın da ilgisi direkt
Kastamonu’ya odaklanmıştı. 

Bektaş gitti, şehrin dinamikleri
yerinde kaldı. Ahşap Fuarı yapılacak
ama trajikomik bir şekilde TOBB’a kayıt
olunması unutuldu.  Valilikten, ticaret
odasına, ticaret odasından belediye
organizasyonuna atılan, her seferinde
yeniden doğan bir ahşap fuarımız oldu
nur topu gibi.

Yapılanlar etkisizdi demek büyük bir
haksızlık olur ama her seferinde dünyayı
yeniden keşfediş zaman kaybettirdi.

Geldik 8. Ahşap Fuarı’na… İl
topyekûn sahiplendi. Valilik, il
belediyesi, ticaret odası, ahşap odası…

Aklınıza gelebilecek herkes
koordinasyon
kurulundaydı. Toplantılar,
davetiyeler, davetliler,
billboardlar konuşuldu
konuşuldu. İcraata da
geçildi. 

3 Ekim’de fuar açılışı
yapıldı. İstanbul’dan 47
kişilik bir heyet ulaşım ve
konaklama masrafları
karşılanarak Kastamonu’ya
davet edildi. MASKO,
MODESA, MODOKO
başkanları heyetin
içindeydi. Fotoğraf
yarışması ve ahşap
hediyelik yarışması ilk kez
yapıldı, maskotlar

karşılama ekibindeydiler. Ahşap
oyuncakçılar ve country mobilya
firmaları ağırlıktaydı.  Her yıl bir
konseptin belirleneceği söylendi. 

Yapılan girişimler organizasyonu
güzel kıldı ancak   fuar için yeterli
değildi.

Eğer 8 yıldır yapılmamış olsaydı, bu
sefer ilin tüm akil heyeti organizasyona
dahil olmasaydı ve son olarak vali
beyin açılış konuşmasını
dinlemeseydim bu yazıyı kaleme
almazdım.

Fuar sonunda fuar sonuç bildirgesi
teslim edilir. Bunun teslimi içinde fuar
alanına gelen kişilerin kayıt edilmesi
gerekir.   Katılımcıları ve ziyaretçileri
ayrıştırır bu sistem. Kayıt bankoları ve
geçiş kontrol sistemi olmazsa olmazdır.
Bu hem gelenlerin iletişim bilgisine
erişmenizi sağlar hem de bir sonraki
organizasyonda size fikir verir. Bu aynı
zamanda olası bir güvenlik probleminin
önüne geçer. Ama biz turnike ile

kapıdaki maskotlarla bunu
sağlamaya çalıştık. Gelen
ağam giden paşam oldu. 

Vali Yaşar Karadeniz
konuşmasının son
bölümünde “1 yıl önceden
bu fuar tarihini belirledik,
ilk defa bir ahşap fuarı
TOBB’un fuar takviminde
yer almasını sağladı” dedi.
Birçok kişinin farkına
varmadığı bence talihsiz
bulduğum bir açıklamaydı.
Konuşma metnini kendisi
hazırlamadıysa büyük
ihtimal metin yazarının bu
konuda bilgi eksikliği ön
plana çıktı.  Ahşap Fuarı
organizasyonunun diğer
6’sı zaten TOBB’a
kayıtlıydı, aksi takdirde
yasal olarak bu
organizasyona fuar denilemezdi. Öte
yandan 8 yıldır Ahşap Fuarı her yıl
eylül ayında açıklanan ana fuar
takviminde asla yer almadı, hep ek
listede bulundu. Mesela 9.’su yapılacak
Kastamonu Ahşap Fuarı yayınlanan ana
fuar takviminde yine yok. Fuarların ana
listede yer alması demek bir bakıma fuar
sektörünün ilgisini çeken bir durumdur.
Birde 2019’un Ahşap Fuarı tarihi bu
yıldan katılımcılara bildirilmeliydi. Ben
ne fuayede gördüm ne de söylemlerde
işittim.

İstanbul Tanıtım Toplantısı
yapılmadan gerçekleştirilen bir Ahşap
Fuarı  organizasyonu düşünülmemeli;
en azından bundan sonra dikkate alınır
belki. Fuarın ziyaretçi hedef kitlesi içine
iç mimarlar, tasarımcılar ve butik
çalışmalar gerçekleştiren firmalar dahil
edilmelidir.

MASKO, MODOKO,
MODESA başkanları
gelmişken yiyip içip gezip
gitmeselerdi; hani bir
masada oturtup hem
kendilerini anlatmalarını
sağlasaydık hem de yıl
içinde kente
yapabilecekleri katkılar
hakkında taahhüt
alabilseydik.

Bir de fuar
katılımcılardan neden para
alınmaz anlayabilmiş
değilim hali hazırda…

Son cümle:
Organizasyon güzel
düşünülmüş amma velakin
8 yıldır fuar olmayı
başaramamıştır.

Dip not: 
Ahşap Fuarının açılışında temsilen

de olsa başkan ve heyetleriyle birlikte
KASDER ile KASİAD olmalıydı. Mesaj
sistemlerinden üyelerine bilgilendirme
atılmalıydı. Bunun için birilerinin
davetine ve yönlendirmesine gerek
yoktu; sınıfta kaldık İstanbul.

MASKO ve MODOKO Başkanları il
protokolüne hediyelerini takdim ettiler
açılış ve öğle yemeğinde protokol
masasındaydılar. Bu Alâaddin abiye
dert olmadı ama beni fazlasıyla
düşündürdü. Öğrendim ki MODESA
Başkanı hem de Cideli olan Aladdin
Taruz’a bilgi verilmemiş.
Organizasyondan bir gün önce kendi
sekretaryasıyla bilgi almış, sağ olsun
ahşap odası da ilgilenmiş. Tabii Alaadin
abi durumdan şikayetçi değil. Ah be abi
protokole geçmedin tamam da bir
hediye filan götürseydin bari.

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

Eğer 8 yıldır
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Kastamonu Ahşap Fuarı 3-7 Ekim tarihleri
arasında   Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu
Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası organizasyonuyla
Kuzeykent Fuar Alanında düzenlendi.

Açılış programında konuşan Kastamonu
Milletvekili Hakkı Köylü, “Şu anda yaptıklarımız
Kastamonu için yeterli değil. Ahşabın fuarını
Türkiye’de ilk önce yapıyoruz, ama en kısa
zamanda Kastamonu’da mobilya
fuarını da harekete geçirmemiz
lazım. İnşallah önümüzdeki
günlerde, yıllarda bunu da
faaliyete geçireceğiz.
Kastamonu mobilyayla da
gündeme gelen ve anılan
bir kent olacaktır” diye
konuştu.

Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz fuar
kapsamında yapılan
çalışmaları anlattı.  Fuarın
bu yılki temasının
“Ahşaba Hayat Verenler
Burada” olduğunu anımsatan Vali Karadeniz, her yıl
farklı bir tema ile çıkış yapılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da sektör
yatırımcılarına, “Gelin, burada bu sektörle ilgili
yatırımlar yapın. Biz de sizlere elimizden geldiği kadar

yardımcı olalım” çağrısında bulunurken Kastamonu
Ağaç İşleri İmal ve Satıcılar Odası Başkanı Ergün Can
endüstriyel ormancılık alanında yapılan çalışmaların
kısa sürede etkisini göstereceğini ifade etti.

Uluslararası pazar hedefi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu ise Ahşap Fuarının uluslararası platforma

taşınacağını belirtti.
Fındıkoğlu  açılış sonrası yaptığı
değerlendirmede “Ahşap

Kastamonu için çok önemli
çünkü ahşap kentiyiz biz.

İkincisi olarak bizim bunu
uluslararası ortama
taşımamız gerekiyor.
Bunun da birlik ve
beraberlik ile olacağını

gördük. İstişaremiz
sonucunda firmalarımızın
gelen talepleri birlik,
beraberlik içerisinde
büyüyerek ve daha
fabrikasyonlu bir şekilde

uluslararası ortama taşıyacakları kanısına varıldı. Bu
vesile olacak Kastamonu’muz için. Bundan sonrası için
de fuarımızda hareketliliğin olacağını tahmin ediyoruz.
Biz elimizden geldiğince üreticimizin ve sanayicimizin
arkasındayız” dedi.

Mobilya Fuarına sinyal
Bu yıl 8.’si gerçekleştirilen Ahşap Fuarı’nda Kastamonu’nun mobilya fuarına da ev sahipliği yapması konusu gündeme geldi.

Fuar kapsamında yapılan Kastamonu Hediyelik Eşya Yarışması
kazananları Kastamonu Valisi Sayın Yaşar Karadeniz’in elinden
ödüllerini aldılar. Birincilik Ödülünü Yüksel Erdoğan ‘Ahşap
Yemek Seti’ tasarımıyla kazandı.
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Tanıtım faaliyetlerinin bölgesel olarak yapılması
gerektiğine dikkat çeken Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu şöyle devam etti: 

“Mesela Pınarbaşı’na gelen bir turistin ilçede 3 gün
kalması zor. Ona mutlaka başka destinasyonlar
gerekli. Yapılması planlanan projelerin ilçe
kaynaklarının kat be kat aştığı aşikar.  O sebeple
Pınarbaşılıların evvela Kastamonu
ardından Batı Karadeniz’in ortak
projesi haline getirmek için gayreti
olmalı. Paydaşların çoğalmasıyla işin
sahipleri de çoğalacaktır böylece.
Geçmişten bize miras kalmış bu doğal
ve arkeolojik güzellikler dünya miras
listesinde sayılı bir şekilde duruyor. Bu
keşfedilmeyi bekleyen elması
tanıtmamız lazım. Tur operatörlerini,
seyahat acentalarını yanımıza alarak Türkiye
sınırlarını aşan bir tanıtım gerçekleştirmeliyiz. Bu
tanıtım faaliyetlerini de Batı Karadeniz havzası olarak
ortak yapmalıyız. Turizm sektörüyle ilgili olan
İstanbul’daki hemşerilerimizin dostlarımızın bu
konudaki duyarlılıklarını artırmamız lazım. İş
neticede finansa dönüyor. Bu işlemleri Kastamonu
ödenekleriyle yapamayız. Mutlaka merkezi yönetim
ödeneklerine ihtiyacımız var.  Finansman konusunu
da projeyle birlikte değerlendirmek lazım. Bütün
bunları yaparken doğayı tahrip etme gibi bir
lüksümüz olmadığını da bilmeliyiz.”

Rotadan şaşmamalı

“Her ilçe her vilayet kalkınma dinamiğini kendisi
yaratmalı ve devam ettirtmeli. Projelerin göreve kim
gelirse gelsin rotadan şaşamayacak şekilde temelleri,
esasları belirlenmiş olmalı. Bir memleketin
kalkınmasına ancak o memleketin kendi yerleşik
insanları katkı sağlayabilir. Kastamonu insanları
olarak bizim projelerimizi güncellememiz ve
Kastamonu gündeminde tutmamız gerekiyor. Bu
gündemi kalkınma ajanslarına, üniversiteye,
koordinasyon toplantılarına, kent konseylerine
götürmek gibi bir görevimiz var. Ses çıkmazsa nida
gelmiyor. Mutlaka bir şekilde bunu sürekli ve istikrarlı
bir şekilde gündeme getirmek lazım. Batı Karadeniz
havzası olarak Türkiye gündemine oturmamız lazım.”

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi
Şentürk ise şunları söyledi: “Kastamonu
olarak birinci problemimiz avantaj ama
ekonomik gelişim için dezavantaj olan
orman alanları şehrin büyük bir bölümünü
kaplıyor olması. Türkiye’nin en çok köye
sahip üçüncü iliyiz. Bizim köy dediğimiz
yerler Güneydoğu’da mezra diye tabir
edilen yerleşim yerleri. Buna karşı da
Kastamonu Türkiye’nin en geniş
yüzölçümüne sahip illeri arasında. Çok
geniş bir alanda serpiştirilmiş yerleşimlerin
olduğu bir yerde alt yapı korkunç bir
sorundur. Sonuçta bir şeyin getirisi ve götürüsüne
bakmak mecburiyetindeyiz.  Bir yol yaptığınızda
kamu kaynaklarının önceliği olarak daha çok
kullanılacak yere öncelik vermek zorundasınız.
Kastamonu’nun en büyük problemlerinden bir tanesi
bu kadar geniş bir alanda orman köyleri yerleşimine
sahip olması ve ne yazık ki cumhuriyet tarihimiz
boyunca da Kastamonu’nun bu yapısına uygun
kalkınma planları yapılamamıştır.  Ormancılıkla
geçinmesi istenmiştir ama endüstriyel ormancılık
değil. Kastamonu Türkiye’nin gündeminde hak ettiği
yeri almamıştır.  Dolayısıyla ormanın içinde yaşayan
bu ormandan yeterince faydalanamayan bir
Kastamonu vardır.   Madenleriyle zengin olmasına
rağmen ormanların varlığından dolayı maden
işletilmesi ayrı bir problem oluşturuyor.  Bütün
bunların yanı sıra da en önemli şey ulaşım
problemiydi. 

Ülkemiz son 10-15 yıl hariç ekonomik
kalkınmayı çok farklı alanlarda aramış. Tarımda,
hayvancılıkta ormanda çok ciddi anlamda ekonomik
katma değerler üretilebilecek gerçeğini görememiş.
Şu an Türkiye suni, saldırılara dayalı ama nihayetinde
bir kriz yaşıyor. Bunlardan bir tanesi de kağıt
sektöründe yaşanıyor. Kağıdın ham maddesini yurt
dışından ithal ettiğimiz için bu sıkıntıyı yaşıyoruz.
Dünyanın bir realitesi var; orman ürünlerinde

sürdürülebilir orman yönetimine sahip
değilseniz burada üreteceğiniz ürünleri siz
pazarlara sunamıyorsunuz. PFC
belgelendirme dediğimiz bir
belgelendirmeye geçilmesi lazım.   Türkiye
bu anlamda yeni yeni bir yol kat ediyor.
Kastamonu hayvancılık alanında çok uygun
bir yer olmasına rağmen hayvancılıkta da
yeterince gelişemiyor belgelendirmenin
ihmal edilmesi sebebiyle.

Bir başka sıkıntımız da ne yazık ki
Kastamonu göçü çok seven bir kültüre
sahip olmuş.  Türkiye’de en çok göç veren

illerdeniz.  Herkes kendini kurtarma derdine
düşmüşken memleket elden gidiyor tabi kii.

Sıra dışı işleri zorlamamız gerekiyor

Türkiye’yi hiç tanımayan biri Türkiye haritasını
önüne koysa nüfus yoğunluğuna devlet yatırımlarına
baksa acaba burası kasten mi boş bırakılmış gibi bir
düşünce gelir. Elbette bu kasten yapılmıyor ama
sonuçta boş kalmış. Bu sadece Kastamonu’nun değil
Batı Karadeniz’in ortak sorunu. Bu bölgenin sahip
olduğu imkanlar çerçevesinde kalkınma kültürü de
devlet kadrolarında yeni yeni oluşuyor. En büyük
sıkıntımız bu. Burada biz Kastamonuluların çok
büyük vebali var; iş adamımızdan tutun biz
siyasetçilere kadar STK’lara kadar. 

Türkiye’nin en büyük sanayicileri arasında
Kastamonulular çok önemli yerlerde. Ancak
enteresandır ki Türkiye’de sanayiciler hangi ilden
çıkar dediğinizde bir Allah’ın kulu size
Kastamonu’dan sanayici çıkar demez. Bizim
insanımızın o mazbutluğu ne yazık ki siyasetine de
ticaretine de ekonomisine de de yansıyor.  Bu kalıbı
da bir türlü kıramıyoruz. 

Sıra dışı işleri zorlamamız gerekiyor. Ekonominin
de kendine göre bir realitesi var. Mesela siz
Pınarbaşı’nda 5 yıldızlı bir otel yapalım dediğinizde
kim yapacak?  Yazın 2-3 ay kullanılacak bir otel için

kimse oraya 150 milyon dolar yatırmaz. Dolayısıyla
burada ekonomi gerçeklerini de göz önüne alarak
ortak bir akılla ortak projeler üretilmesi gerekiyor.
İlla 5 yıldız dayatmasına da gerek yok ben tam tersini
düşünüyorum doğrusu o anlamda. Çünkü
Kastamonu’nun turizminin tek bir özelliği var; kumu
değil güneşi değil o vahşi güzelliği. O vahşi güzelliğini
ortadan kaldıracak her türlü yatırım aslında
ayağımıza kurşun sıkmak demektir.  O vahşi güzelliği
ile uyumlu projeler üzerinde durmak lazım bunun
içinde elbette daha fazla bir araya gelip daha fazla
ortak akıl üretmemiz gerekiyor.  Bu bağlamda devlet
kadrolarındaki sorunlar da eğer ortak akıl mantıklı
bir proje üretirse aşılır. Gayret gösterilip, projelendirip
olurunu olmazını öyle ya da böyle fayda maliyet
analizini yaparak götürdüğünüzde o zaman 10 yılda
alacağınız mesafeyi 2-3 yılda almaya başlıyorsunuz.
Bunun için özellikle çatı sivil toplum kuruluşlarının
bu anlamda daha etkin olması gerekiyor ve bu
STK’larımızın inatla projelerin takipçisi olması
gerekiyor. Yoksa herkesin o kadar çok yoğunluğu var
ki bugün yarın derken unutuluyor.  Biraz deliye
ihtiyaç var.

Kastamonu’ya değer katacak projelerde iş
adamlarının sermayeleriyle, STK’ların, yerel
yönetimlerin, merkezi idarelerin, bürokratların,
aidiyet hisseden herkesin bir kere elini taşın altına
koyması gerekiyor.  Mesela Barselona’daki dış cephe
güzelleştirmesi devlet desteği ile yapılmamıştır.
Zenginler evleri fonlayarak bu çalışmaya
gerçekleştirmişlerdir. Birde en önemli konu reklam.
Ülkemizde de örnekleri var bazı küçük şehirler
köyler sırf bir diziye filmde mekan olarak kullanıldığı
için akın akın turist çeker. Mısır turizmde istediği
potansiyeli elde edemeyince ünlü bir yazara roman
yazdırmıştı ve bunun geri dönüşlerini çok iyi aldı.
Bizim  il belediyesi, ilçe belediyesi  ve
kaymakamlıklar, siyasiler, bürokratlar, iş adamaları ve
sivil toplum kuruluşları olarak ortak akıl
oluşturmamız lazım.”

Moderatörlüğünü
gazetemiz genel
yayın yönetmeni

Hüseyin Karadeniz
üstlenidiği programda

İstanbul Milletvekili
Hulusi Şentürk,

Pınarbaşı Belediye
Başkanı Mehmet

Yılmaz, Pınarbaşı AK
Parti İlçe Başkanı

Sinan Yılmaz, Beykoz
Belediye Meclis Üyesi
Muharrem Kaşıtoğlu,
KALDESDER Başkanı
Saim Subaşı konuklar

arasında yer aldı.
Devlet eski Bakanı
Murat Başesgioğlu

ise programa
telefonla bağlandı.

Tanıtım Batı Karadeniz’i
kapsamalı

Turizmde büyüleyici güzelliğe sahibiz

Kültürel Değerleri ve Sürdürülebilir
Bölgesel Kalkınmayı Destekleme Derneğinin
(KALDESDER) yaptığı Yerel Gündem
programında, dernek başkanı Saim Subaşı
Sorkun Yaylası ve Valla Kanyonu projelerini
anlattı.

İlçenin turizm alanında gelişmesi için
bireysel kaynaklarıyla taslak projeyi
hazırlattığını bildiren Saim Subaşı,
“Pınarbaşı’na ahde vefa duyan biri olarak

bugün yürüyüş parkuruyla önemli bir
ivme kazanan Horma Kanyonu’nun
başlangıcında dönemin valisi ve yerel
yöneticileriyle birlikte çalışmalar
içerisinde yer aldım. Ancak turizm ve
ekonomik kalkınma için uzun vadeli
programlar hazırlanması gerekiyor. Bu
kapsamda kendi kaynaklarımla Sorkun
Yaylası Yaşam Alanı ile Valla Kanyonu
Köprü ve Teras Projelerini ülkemizde önemli

çalışmalarda yer alan bir şirkete
hazırlattım. Ancak projelerin
önümüzdeki yıllar içerisinde devlet
planlamasına girebilmesi için mahalli
idarelerin sahiplenmesi gerekiyor.
Bizim en büyük eksikliğimiz proje
sunmamamız ama buna karşılık olarak
sözlü ifadelerimizin kabul görmesini
beklemek. Projelerin bugünden yarına

hayata geçmesi elbette mümkün değil ancak

Milli Parklarda Uzun Devre Gelişim Planında
olması er ya da geç bunların hayata geçmesi
anlamını taşıyor.” dedi.

Modern köy yaşantısının tasarlandığı
Sorkun Yaylası Doğal Yaşam Alanında
toplanma ve kamp alanları, hayvancılık ve tarım
alanları, macera parkurları ve konaklamanın
olacağını bildiren Subaşı, Valla Kanyonu’nda ise
köprü, teleferik ve cam teras alanlarının
planlığını kaydetti.

Sorkun Yaylası ve Valla Kanyonu uzun vadeyi bekliyor

Moderatörlüğünü gazetemiz
Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz üstlendiği programda
Pınarbaşı Belediye Başkanı
Mehmet Yılmaz, Pınarbaşı AK Parti
İlçe Başkanı Sinan Yılmaz, Beykoz
Belediye Meclis Üyesi Muharrem
Kaşıtoğlu da konuklar arasında yer
aldı. Burada konuşan Muharrem
Kaşıtoğlu, yapılan çalışmaların
mahalli idareler tarafından takdir
edilmesinin teşvik edici unsur
olduğunu belirtti.

Pınarbaşı Belediye Başkanı
Mehmet Yılmaz ve Pınarbaşı AK
Parti İlçe Başkanı Sinan Yılmaz ise
ilçede yapılan faaliyetlerden
bahsederken KALDESDER Başkanı
Saim Subaşı Sorkun Yaylası ve
Valla Kanyonuna özel hazırlattığı
projeleri anlattı.

Yerel Gündem’in
konusu turizm
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0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

9 Ekim 2018 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

II. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında; Senegal
Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima
Siby ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı arasında imzalandı. Türk demir çelik
sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları
arasında yer alması planlanan proje için ilk kazmanın
bu yılın sonuna kadar vurulması bekleniyor.

DÜNYANIN SAYILI 
ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ OLACAĞIZ
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fuat

Tosyalı, dünyanın üç kıtasında 20’nin üzerinde tesisle
üretim yapan bir grup olarak, demir çelik alanında bir
dünya markası olmak hedefiyle çalıştıklarını ifade
ederken “Bu topraklarda doğmuş, büyümüş bir şirket
olarak en büyük önceliğimiz; ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunmak, ülkemizle kol kola hak ettiğimiz
seviyeye ulaşmak. Yaptığımız tüm yatırımların,
attığımız tüm adımların arkasında bu vizyon var. Bu
kapsamda, bir dünya markası olma vizyonu ve
sektörümüzde dünyanın sayılı üreticilerinden biri
olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam
ediyoruz” şeklinde konuştu.

BATI AFRİKA’YI 
KALKINDIRACAK PROJE

Dünyada Türk bayrağını gururla dalgalandırmayı
sürdürdüklerini; bu kapsamda Afrika’daki yeni
yatırımlarını Senegal’de gerçekleştirmek üzere
mutabakat zaptı imzaladıklarını ifade eden Fuat
Tosyalı, “Senegal hükümetiyle bir süredir görüşmeleri

sürdürüyorduk. Hatta bu proje, geçtiğimiz günlerde
Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyaretinde de
gündeme gelmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın
da bizleri cesaretlendirmeleriyle bu projeyle ilgili ilk
imzaları atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Senegal, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi
konumuyla bir anlamda Batı Afrika’nın giriş kapısı. Bu
açıdan baktığımızda Tosyalı Holding’in Afrika’daki
büyüme stratejisine de son derece uygun bir bölge.
Senegal’de hayata geçireceğimiz bu yatırım, sadece
ülke ekonomisine değil, aynı zamanda bölgenin ve
kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunacak. Yer
seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı
vurmayı planladığımız yatırım, öncelikle Senegal’in
ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını
karşılayacak” şeklinde konuştu.

HEDEF: TAM ENTEGRE BİR 
DEMİR ÇELİK KOMPLEKSİ 

n Senegal’e yapılacak yatırımın ilk fazında
kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek. 

n İlerleyen fazlarda ise yine Senegal’den temin
edilecek cevherle birlikte ülkenin cevherden üretim
yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak. 

n Böylece söz konusu tesis, cevheri son ürüne
kadar işleyebilecek, tam entegre bir demir çelik
kompleksi haline gelecek. 

n İlk aşamada ülkenin bütün filmaşin ve inşaat
demiri ihtiyacını karşılayacak olan tesis, ilerleyen
fazlarda devreye alınacak diğer ünitelerle sadece
Senegal’in değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin de
farklı ürün gruplarındaki çelik ihtiyacına cevap verecek.

Tosyalı, Afrika’yı 
çelik ağlarla örecek

Demir çelik sektöründe gerçekleştirdiği ileri teknoloji ve yüksek katma değerli yatırımlarla adından söz ettiren Tosyalı
Holding, Afrika kıtasında hayata geçireceği yeni demir çelik yatırımı için Senegal hükümetiyle iyi niyet anlaşması imzaladı. 

GÖKŞEN ISI  ISITMA ve YAKMA SİSTEMLERİ ARIZA ve BAKIM SERVİSİ

Eski Londra Asfaltı Karanfil Sk. No:5 Bahçelievler/İstanbule-posta: info@goksenisi.com Tel: (0532) 762 55 25

Brülör, kazan, pompa, ekopanel servis ve

yedek parça hizmeti vermekte

olan güçlü servis firması

Ağırlıklı olarak sanayi ve konut

ısıtma sistemleri bakım, onarım

ve yedek parça hizmeti
goksenisi.com

17 yıllık tecrübe ve birikimle
• Gökçe Brülör

• Üret Brülör

• Flam Brülör yedek parça ve servis 

• Devirdaim pompaları

• Honeywell Ekopanel

• Siemens Albatros Panel

Tel: (0212) 441 30 16

94,44 t 6,059 t 6,992 t 231,87 t

Senelik izinde 
püf noktalar

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

M
evzuatımıza göre yıllık ücretli
izin hakkından çalışanların da
vazgeçmesi mümkün değil.

Yıllık iznin yönetimi
Yıllık iznin zamanını belirlemek,

işverenin yönetim hakkı kapsamında
bulunuyor. Bu nedenle işçinin
kendiliğinden ayrılması konusu olamaz.

Yıllık izin en az 14 gün
Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)

olanlara 14 günden. Beş yıldan fazla 15
yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl
(dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden
az olmaması gerekiyor.

Küçük ve yaşlılar
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50

ve daha yukarı yaştaki kişilere verilecek
yıllık ücretli izin süresinin 20 günden az
olması mümkün değil. Söz konusu
kategorilerinde bulunanların kıdemi 1 yıl
olsa bile 14 gün yerine 20 gün yıllık izin
verilmesi gerekiyor.

Madenciler farklı
Yıllık izinde en avantajlı grup, yer altı

işlerinde çalışan işçiler. Bu grupta
bulunan işçilerin yıllık ücretli izin
sürelerinin diğer işçilere göre dörder gün
daha artılarak uygulanması zorunlu.

Tek seferde 10 gün tatil kuralı
Yıllık iznin 10 günlük kısmının tek

seferde kullanılması mecburi. Kalan kısmı
ise işçi ve işverenin anlaşması ile ihtiyaca
göre istenildiği kadar bölünebilecek.

1 yıl çalışma şartı
En az bir yıl çalışmış işçiler, yıllık

ücretli izne hak kazanıyor.
Yol izni ve yasaklar
Yıllık ücretli izinleri, yerinin kurulu

bulunduğu ilden başka bir ilde geçirecek
olan işçilere talepte bulunmaları ve bu
hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve
dönüşlerinde yolda geçecek süreleri
karşılamak üzere 4 güne kadar ücretsiz yol
izni verilmeli.

Yıl içinde verilmiş diğer ücretli ve
ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık
izinleri, yıllık izne mahsup edilmiyor.

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında
izin süresine rastlayan ulusal bayram,
hafta tatili ve genel tatil günleri izin
adresinden sayılmıyor.Türkiye Bilimler Akademisi

Başkanı Taşköprülü hemşerimiz
Ahmet Cevat Acar,
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer
alan Eğitim ve Öğretim Politikaları
Kurulunda görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer
alacak Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Politikaları, Eğitim ve Öğretim
Politikaları, Ekonomi Politikaları,
Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk
Politikaları, Kültür ve Sanat
Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal
Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulları
kuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanı kararıyla, Cumhurbaşkanlığı
bünyesindeki 9 ayrı kurula 76 isim atandı.

Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunda
Prof. Dr. Abdullah Atalar, Prof. Dr. Ahmet Cevat
Acar, Ahmet Gündoğdu, Kemal Şamlıoğlu, Prof.
Dr. Öktem Vardar, Selçuk Pehlivanoğlu, Prof. Dr.
Tuncay Döğeroğlu, Prof. Dr. Umran S. İnan, Prof.
Dr. Yavuz Atar yer aldı. Kararname ile kurul
başkanları, başkanvekilleri, üyeler ile kurulların
genel görev ve yetkileri de belirlendi. Kurullar,

alanlarında doğrudan
Cumhurbaşkanı ile çalışacak ve
Cumhurbaşkanının talimatlarını
yerine getirecek.

Görev alanına giren konularda
bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri
ve kamu kurumu niteliğindeki
kuruluşlar ile yakın iş birliği içinde
bulunacak kurullar, kendi görev
alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi
ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu

kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek, söz
konusu talepler kurum ve kuruluşlarca öncelikle
değerlendirilecek.

Kurulların görev alanlarıyla ilgili toplantı ve
çalışmalara, bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri,
akademisyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar
davet edilebilecek. Kurullar, görev alanlarına giren
konularla ilgili olarak çalışma grupları
oluşturabilecek, birden fazla kurulun görev alanına
giren hususlar genişletilmiş kurul toplantılarında
ilgili kurullar tarafından müştereken çalışılacak ve
görüşler müştereken oluşturulacak.

Özel Uğurlu Hastanesi ve ambulans şirketine
yönelik olarak 2012 yılında açılan ve 6 yıldır süren
diyaliz davası sonuçlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi,
Cumhuriyet Savcısı’nın 12 Eylül’deki duruşmada
yaptığı ve Uğurlu Hastanesi sahibi ve
mensuplarına yönelik beraat talebinde bulunduğu
mütalaası doğrultusunda verdiği kararla Başhekim
Dr. Atıf Uğurlu, Bölüm Başkanı Dr. Ahmet Zafer
Ergün ile diğer 9 sanığın beraatlerine karar verdi.
Ayrıca ambulans şirketi dosyasının davadan
ayrılması kararı alınırken, sanıklara tazminat
davası açma hakkı tanındı.

“Ortada delil yok”
Şu anda faaliyette bulunmayan hastanenin

kurucusu ve Başhekimi Dr. Atır Uğurlu ise, açılan
davada elde bir delil olmadığına işaret etti ve
şunları söyledi:

“Bir delil yetersizliğinden beraatimiz istendi.
Halbuki ortada delil melil yok. Delil denilenlerin
ne kadar uydurma oldukları daha sonra ortaya
çıktı. Söylenecek çok şey var, ancak ben bu
söylenecekleri bir başka mahkemede
konuşacağım. Delil yetersizliğinden değil, suç
işlemediğimizden beraatimi talep ediyorum.” 

Duruşmanın devamında sanık avukatları da
ağırlıklı olarak delil yetersizliği yerine, atılı suçun
işlenmediği gerekçesiyle beraat talep etti.

Kastamonu Gazetesi

Kastamonu' da köylüler tarafından dağdan toplanan
Kanlıca mantarı kilosu 15 liradan pazarda satışa
sunulmaya başlandı.  Yeni sezonda pazara inen kanlıca
mantarının fiyatı İstanbul’da ise yüzde 100 oranı aşan

zamla satılıyor. Kasımpaşa’da meşhurluğuyla bilinen
Kastamonu Pazarında kanlıca mantarının fiyatı nakliye ve kar
oranı eklenince 20 lira ile 35 lira arasında değişiyor.

İstanbul’da yüzde 100 zamlı

Uğurlu’da beraat

Acar, külliye akil heyetinde
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SPOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, ligin 6. haasında Muğla
ekibi Bodrumspor’la karşı karşıya geldi.
Deplasman mücadelesinde rakibin kendi
kalesine gol atmasına rağmen beraberlik
şansını yakalamayan ekibimiz sahadan 2-1’lik
skorla mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Bodrumspor
oyuncusu İzzet Yıldırım’ın kendi kalesine attığı
gol ile 1-0 öne geçen Kastamonuspor 1966’ın
kale bekçisi, rakibin 15 ve 31.dakikalarda gelen
ataklarının fileyle buluşmasına engel olamadı.
Karşılaşmanın kazananı ilk yarıyı aynı skorla
önde tamamlayan Bodrumspor oldu. (2-1)

Geçtiğimiz haa 2.sıraya yükselen ekibimiz
aldığı bu mağlubiyetle 4.sıraya geriledi. 

Oynadığı 6 maçta, 2 mağlubiyeti 4 galibiyeti
bulunan Kastamonuspor 1966, 12 puana sahip.
Bu zamana kadar attığı 12 gole karşılık
kalesinde 5 gol gören temsilcimiz Bodrumspor
ile aynı puanda bulunurken, averaj farkıyla
dördüncü sırada yer alıyor.

Yenilmezlik serisi
Bodrum’da bozuldu
Ligin 5. haftasında evinde konuk ettiği Gaziantespor’u 5-1 mağlup ederek 4 haftadır yenilmezliğini koruyan
Kastamonuspor 1966, Bodrum deplasmanında hem 3 puanı hem de yenilmezlik unvanını kaybetti.

saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com

Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol
Takımı, Bursa’dan galibiyetle döndü. EHF için
Romanya’ya gidecek ekibimiz kupa mücadelesi
öncesi aldığı galibiyetle fikstürde ikinci sıraya
yükseldi.

Türkiye Kadınlar Süper Liginde mücadele
eden Kastamonu Belediyespor , 4 Ekim’de
Osmangazispor ile deplasmanda karşı karşıya
geldi. Dikkaldırım Spor Salonunda gerçekleşen
mücadelenin ilk devresini ekibimiz 12-14 önde
tamamladı.

İkinci devre ise baskısını hissettiren
ekibimiz karşılaşmadan 25-36’lık skorla galip
ayrıldı. 

Maçın en skorer oyuncusu Kastamonu
forması giyen sol kanat Elif Sıla Aydın olurken,
onu 8 golle kırmızı kart görerek oyun dışı kalan
sağ kanat Yasemin Güler takip etti.

3 galibiyet 1 mağlubiyet

Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol
Takımı oynadığı 4 maçın 3’ünü galip, 1’ini
mağlup tamamladı. 137 gol atarken kalesinde
112 gol gördü.  Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü
ile 6 puanda bulunan ekibimiz, averaj farkıyla
2.sırada yer alıyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası
ikinci ön eleme turu için lige kısa bir mola
verecek ekibimiz, 13-14 Ekim tarihlerinde
Romanya’nın SCM Ramnicu Valcea takımı ile
mücadele edecek.

Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol
Takımı, Süper Ligin 5. Haası olan 24 Ekim’de
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Avrupa maçı 
öncesi galibiyet

Kastamonuspor 1966, 13 Ekim saat 14:30’da
Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile 7. hafta
karşılaşmasına çıkacak. Lig 9’uncusu Niğde’nin
kendi sahasında oynadığı 3 maçta 1 galibiyeti 2’i
beraberliği bulunuyor.

Yine 
deplasman

PUAN DURUMU

2-12-12-12-12-12-12-12-12-1
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
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