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Hedefte ‘Başkanlık
Himayesi’ var

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbir-
liği Fuarında (BAKAF) Katar Ticaret Odası
Dış İlişkiler Koordinatörü Ahmed Abunahia,
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Ars-
lan’la yaptığı görüşmede, Çin’den gerçek-
leştirdikleri sarımsak alımını Taşköprü’ye
yönlendirebileceklerini söyledi. n 5

Katar, sarımsağı 
Taşköprü’den alacak

İnebolulu elektronik
mühendisi Onur Çelik’in
kurucu ortağı olduğu Türk
Ar-Ge firması Miops Tek-
noloji, yeni ürünü Capsule360’ın
kampanyasına başladı. n 5

Şenpazar ilçe merkezine 15 kilometre
uzaklıkta olan Küre Dağları Milli Parkı Kı-
zılcasu Özel Proje Alanın bu yıl Kasım ayın-
da tamamlanması planlanıyor. n 8

2019 yazına 
özel alan

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları
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   Eko – Kent (Masdar Ciyt) Proje-
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Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olma
özelliğini taşıyan BAKAF2018’in 28
ülke temsilcisinin katılımıyla
gerçekleştiğini açıklayan İstamonu
Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karadeniz, yeni dönemde
hedeflerinin organizasyonu 'Başkanlık'
ya da 'Bakanlık' himayesinde
düzenlemek olduğunu bildirdi.

Ülkemizin turizm eylem planı çerçevesinde Batı
Karadeniz Turizm Fuarı projesini Türkiye
Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
sunmayı istediklerini belirten Hüseyin Karadeniz,
“Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2014 yılından itibaren
kendisine iletilen her proje ve soruna ışık hızında
yetişen ve cevap bulan bir lider. Batı Karadeniz Turizm
Fuarı da Türkiye’nin turizm hedefleri doğrultusunda
oluşturulan bir proje. Destekleri ile de yeni sistem ve
dönemde turizm potasında Batı Karadeniz’i
konuşturacağımıza inanıyorum” dedi. n 6-7

Türkiye'nin yeni hükümet sisteminde ilk kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı Bu kapsamda ilk Başkan Yardımcısı Fuat Oktay oldu. Meclisten 4 ismin yer aldığı kabinede
Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu. n 3

Yeni sistemin kabinesi kuruldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe: 

Batı Karadeniz’in 
turizmine katkı verecek

İstanbul Milletvekili 
Hulusi Şentürk:

Potansiyeli harekete
geçirmek görevimiz

Kastamonu Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş: 

Daha ileriye 
gidebilecek bir sistem

Miops yeni 
teknoloji üretti

Sinop Boyabat’ta bulunan 300
yıllık Kemaldede Camisi aslına uy-
gun olarak yapılarak kültür mirasına
kazandırılacak. n 10

300 yıllık cami
aslına dönecek

TFF 2. Ligde mücadele eden Kastamo-
nuspor 1966 2018-2019 sezonunda Beyaz
Grup’ta yer aldı. n 4

Beyaz Grup’tayız
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FİYATI YERİNE

Tahsin Şentürk

İDDİANAME
Melek dersin bakınca, oysa sinsi mi sinsi,

Vallahi ve billahi suçlunun tâ kendisi.

Her insan egosunda gizli tutar suçunu,

Gizlisi olmayandır, suçlunun efendisi.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 Millet olarak matematiği sevmiyormuşuz…

-Nasıl sevelim?

Matematik deyince; borçlar çıkıyor karşımıza.

Metelik olmadan matematik olmaz…

Yeni sistemi
Köylü yönetti

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

güvencesiyle

İtibarlı emlak danışmanlarının sağladıkları
güvenle kazançlarını artırdığını ifade eden Bahti-
yar Al, mülk sahibi ve kiracıların tüm işlemleri-
nin yakından takipçisi olduklarını söyledi.

Mevki Emlak’ın Beşiktaş’ta
2017 yılı ocak ayında faaliyete
başlamasına rağmen geniş bir
hizmet kapasitesine eriştiğini kay-
deden Al, “Beşiktaş ve civarı yo-
ğun olmak üzere geniş bir portfö-
ye sahibiz. Avrupa ve Anadolu
Yakasında danışmanlığını yaptığı-
mız gayrimenkuller bulunuyor.

Mülk alım satım ve kiralama tek bir işlem olarak
değerlendirmiyoruz.  Portföy danışmanlığının
yanı sıra yaptığımız işlerin devamında da hizmet

veriyoruz. Bu yeri geliyor evin elektronik aksamı,
su tesisatı ya da izolasyonu olabiliyor. Hizmetleri-
mizin çözüm odaklı olmasının yansımalarını da

muhakkak görüyoruz” diye konuştu.
Mülk satışı, alımı ve kiralama-

larında bireysel hareketlerin doğu-
racağı zararlar konusunda uyaran
Emlak Danışmanı Turan Al ise,
“Gayrimenkul sahipleri bireysel
adımlarında albenisiz ilanlar, ye-
tersiz tanıtım, yanlış fiyat, pazarlık
sürecinin yanlış yönetimi gibi ne-
denler yüzünden mülklerini sata-

mamalarının yanı sıra güvenlik sorunları ve dolan-
dırılma riski ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bütün
bunların sonucunda da bir yandan satılık mülk
dile düşerken, diğer yandan da mal sahibinin sinir-
leri yıpranıyor. Bu sebeplerle emlak danışmanla-
rıyla çalışmak riski daha aza indirecektir” dedi.

Azdavay Tomruk köyünde inşası tamam-
lanan köy konağının açılışı Kurban Bayra-
mı’nda yapılacak.

Kağıthane’de faaliyet gös-
teren Tomruk Köyü Derneği
tarafından bir yıl önce yapı-
mına başlanan köy konağı ta-
mamlandı.

Binanın cami lojmanı ve
köy hizmetlerinde kullanıla-
cağını bildiren Azdavay Tom-
ruk Köyü Dernek Başkanı İz-
zet Çetin, yapının dernek yö-

neticileri ve bağışçıların desteği ile tamam-
landığını kaydetti.

Köy konağının Kurban Bayramında açılı-

şının yapılacağını belirten Çetin, “Toplamda
240 metrekare alana sahip 2 katlı binanın  üst
katı cami lojmanı olarak kullanılacak. Alt katı
ise köylünün ihtiyacı doğrultusunda toplantı
etkinlik gibi programların yapılması için ta-
sarlandı. Binanın şu anki arazisinin yarısı
köye aitti. Diğer yarısını da hak sahibi bağış-
ladı. Sadece bina maliyeti 120 bin lirayı bul-
du. Tüm maliyetler dernek üyelerimiz ve ba-
ğışçılarımız tarafından karşılandı. İnşallah
Kurban Bayramı’nda da resmi açılışını ger-
çekleştireceğiz. Destek olan herkese teşekkür
ederiz” ifadesini kullandı.

Tomruk köy konağı tamamlandı

Emlak danışmanlığı hizmetinin geniş bir perspektifte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Mevki Emlak firmasının
sahibi Bahtiyar Al, ev alımı ve kiralamalarından sonra da sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti

İtibarlı emlakçılar 
kazanıyor, kazandırıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'nin ilk Başkanı Erdoğan TBMM
Genel Kurulunda yemin etti. Erdoğan'ın
yeminiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi resmen başladı.
Erdoğan’ı TBMM Geçici Başkanvekili
olarak Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü ağırladı. 26. dönem
milletvekillerinin arasında en yaşlı vekil
olan Köylü, 22. 23. 24. 26 ve 27.dönemde
milletvekili olarak görev yaparak
Kastamonu’nun mecliste en uzun süre
yer alan milletvekili olma unvanını da
taşıyor.

Emekliye 
yüzde 9 zam

Maliye Bakanlığı, kamu görevlileri ile
memur emeklilerinin aylık ve
ücretlerinde Temmuz ayından geçerli
olmak üzere toplamda yüzde 8,65, SSK
ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde
9,17 oranında artış sağlandığını açıkladı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil
en düşük memur maaşı 2.893 TL'den
3.133 TL'ye, en düşük memur emekli
aylığı 1.978 TL'den 2.149 TL'ye
yükselmiştir.
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HABER

Meclisten 4 ismin yer aldığı kabinede
Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı, Mevlüt
Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı ve Abdulhamit Gül
Adalet Bakanlığı görevine devam ederken, Berat
Albayrak ise Hazine ve Maliye Bakanı oldu. 

Kabinenin yeni isimleri ise şöyle: 

n Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet
Cahit Turhan n Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
n Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
n Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
n Sağlık Bakanı Fahrettin Koca n Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar n Milli Eğitim

Bakanı Ziya Selçuk n Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ersoy n Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu n Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez n Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum n Çalışma, Sosyal
Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Aralarında Kastamonu’nun da bulunduğu 4
ilde Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent
Kampüsünde 10 bin metrekare alana kurulması
planlanan teknoloji geliştirme merkezinin ener-
ji, gıda, makine, imalat ve sağlık sektörlerinin
faaliyet göstermesi hedefleniyor. Kastamonu
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezinde
ilk yılın sonunda yaklaşık 30 civarında firmanın
faaliyete geçmesi 100'den fazla Ar-Ge personeli-
nin istihdamı ve yüzde 1 kadar da yabancı ser-
mayeli katılım bekleniyor.

Öte yandan Kastamonu’yla birlikte kurul-
ması karar verilen teknoparklar planlanan şu
özellikleriyle dikkat çekiyor.

Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi: 125
bin 792 metrekare alana inşa edilecek. Biyotekno-
loji, nanoteknoloji, savunma, kimya, yazılım, bili-
şim, elektronik ve haberleşme teknolojileri alanla-
rında faaliyet gösteren 40 firmayla 100 araştırma-
cının yer alması planlanıyor. Gelecek 5 sene, yılda
20-25 milyon lira katma değer sağlaması öngörü-
lüyor. 10 yılda ise yaklaşık 80 şirket ve 300 civa-
rında nitelikli Ar-Ge personeli, yazılımcı ve araş-
tırmacının faaliyet göstermesi bekleniyor.

Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştir-
me Bölgesi: 44 bin 686 metrekare alana yapıla-
cak. Gıda, içecek ve kimyasal ürün imalatı, inşa-
at, yazılım, bilişim, makine, tarım, tekstil, cam,
ilaç, enerji, gıda teknolojileri, nanoteknoloji,
malzeme ve robotik alanlarında faaliyet gerçek-

leştirilmesi amaçlanıyor. Gelecek 10 yılda
100'den fazla girişimcinin çalışması bekleniyor.
Bölgede yüzde 40'ı yeni kurulan işletmelerde ol-
mak üzere, ortalama bin Ar-Ge personeli ve ya-
zılımcı personelin istihdam edilmesi hedefleni-
yor. 5 yılda, 600'ün üzerinde firmanın faaliyet
göstermesi ve 8 binden fazla nitelikli Ar-Ge per-
sonelinin istihdam edilmesi öngörülüyor. 10 yıl-
lık plan çerçevesinde ise 800 üzerinde firmanın
faaliyet göstermesi ve 12 bin nitelikli Ar-Ge per-
sonelinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bölge-
de yer alacak firmaların yüzde 25'inin yeni giri-
şimcilerden, yüzde 75'inin ise mevcut kurulu
firmalardan oluşması öngörülüyor. Ayrıca tek-
noparkta yüzde 10 çok uluslu şirket ve yüzde 90
yerli sermaye şirket olması da bekleniyor.

Teknoloji geliştirilecek

2018 Kastamonu Türk Dünyası
Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında
Kastamonu genelinde etkinlikler devam
ediyor. Kültürel, sanatsal ve akademik
aktivitelerin yanı sıra festival
organizasyonları da Türk Dünyası Kültür
Başkenti çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

2018 Kastamonu Türk Dünyası
Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında
basımı gerçekleşen kitapların tanıtım
programı, Belediye Şehir Parkında
gerçekleştirildi. Etkinlikte Ata Erdoğdu
“Kastamonu Kültürü” adlı seri olarak
yayımlamış olduğu eserini tanıttı ve
devamında sırasıyla yazar Fazıl Çiçi,
“Kastamonu Camileri, Türbeleri ve Diğer
Tarihi Eserler” kitabı hakkında, yazar
Erdal Arslan, “Mehmet Akif ’in
Kastamonu Günleri ve Kastamonu
Hikayeleri” hakkında bilgiler verdiler.
Programa katılamayan yazarların
eserlerinin tanıtımı ise slayt eşliğinde
gerçekleştirildi. Program Orhan Şaik
Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi Korusu
tarafından sunulan Türk sanat müziği
dinletisi ile sona erdi.

Türkiye Barolar Birliği ve Kastamonu
Barosu tarafından ortaklaşa düzenlenen
“Ülkelerarası İlişkilerin Gelişmesinde
Baroların ve Avukatların Rolü” konulu
etkinlikte, Türk dünyası hukukçuları
Kastamonu’da bir araya geldi. Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr.
Metin Feyzioğlu, Başkan Yardımcısı Av.
Hüseyin Özbek, Kastamonu Barosu
Başkanı Av. Mehmet Çiçi, Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve
Kastamonu Vali vekili Ahmet Ertürk’ün
açış konuşmalarıyla başlayan programa,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
avukat örgütlerinin başkanları ve
yöneticileri katıldı. Program sonrası
Türkiye Barolar Birliği Türk Halk Müziği
Topluluğu tarafından “Türkülerle Türk
Dünyası ve Seymenler Gösterisi”
gerçekleştirildi.

Kültür Başkenti’ne
özel etkinlik

Türkiye'nin yeni hükümet sisteminde ilk kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından açıklandı. Bu kapsamda ilk Başkan Yardımcısı Fuat Oktay oldu.

Yeni sistemin kabinesi kuruldu

Festivaller de Türk Dünyası Kültür Başkenti et-
kinlikleri adı altında düzenleniyor. Küre Kilim Festi-
vali ve Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat
Festivali de bu kapsamda gerçekleştirildi. İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün yayınladığı Türk Dünyası
Kültür Başkenti 2018 Festival Programı ise şöyle: 

n Abana Survivor Kumsal Etkinlikleri
20-30 Temmuz

n Pınarbaşı Türkiye Kanyon ve Doğa Turu Festivali
19-22 Temmuz

n Çatalzeytin Antik Ginolu Gümüş Balık Kültür ve
Sanat Festivali 21-22-23 Temmuz

n Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenlikleri
27-28-29 Temmuz

n Doğanyurt Kestane Balı Festivali 4-12 Ağustos
n Devrekani Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

8 – 10 Ağustos
n Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri Kültür ve
Sanat Festivali 10-11-12 Ağustos
n Ağlı Kültür ve Yaz Festivali 15-18 Ağustos
n Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali

16-19 Ağustos
n Tosya Kültür ve Pirinç Festivali 18 – 21 Ağustos
n Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri Şapka ve
Kıyafet İnkılâbı Kutlamaları 23 – 30 Ağustos

n Atatürk’ün Seydilere Gelişi ve Şehit Şerife Bacı
Kültür Etkinlikleri 25 Ağustos
n Şenpazar Kaşık, Kestane, Ceviz ve Bal Festivali

25-26 Ağustos
n Atatürk’ün İnebolu’ya Gelişleri ve Şapka ve Kıyafet
İnkılâbı Etkinlikleri 25 – 27 Ağustos
n Daday 30 Ağustos Zafer At Yarışları

30 Ağustos
n İhsangazi Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru Festivali

8-9 Eylül
n Hanönü Gökçeağaç Panayırı

12-13-14-15 Eylül
n Kastamonu Ahşap Fuarı 3-7 Ekim

Festivaller program kapsamında
Kurbanlık kilo fiyatının bu yıl

da ortalama 20 liradan
başlayacağını bildiren Kırmızı Et
Üreticileri Merkez Birliği Başkanı
Bülent Tunç, 2018 yılının en
düşük büyükbaş kurbanlık
fiyatının 7 bin, küçükbaş
kurbanlık fiyatının ise bin lira
olmasının öngörüldüğünü
kaydetti.

Kurbanlıkta 
taban 20 lira 
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7. yılını dolduran
İstamonu’da artık
yeniden yazma

zamanım geldi diye
düşünüyorum.

Gazetenin ilk
yıllarıydı… 

Evet itiraf ediyorum;
'Başyazar' olarak yazmak
gerçekten ağır bir görevdi.
Henüz 20’li yaşlarının ilk
çeyreğinde biri olarak onca
akademisyenin, kitap
yazarının, finansçının
arasında hiç de adil değildi
benim olmam. 

Zira ben kimdim ki?
Bu sorunun

muhasebesini yaptığım bir
zaman diliminde geldi o duyum
kulağıma…

Hem insani yönünü hem de kalemini
sevdiğim bir yazar büyüğüm söylemişti
laf arasında “Biraz iddialı değil mi bu
başyazarlık” diye?

Gerçekten iddialıydı; kendi
muhasebemi yapmadan bu sayfalara
geri dönmem imkansızdı.

Muhasebe bitti...

Bu gazeteye ait
olduğumu ayaklarım yere
sağlam basa basa
söyleyebilirim. 

Yüzlerce makale ve
haber okudum, iş adamı,
siyasetçi, işçi, sivil toplum
kuruluşu temsilcisi, kurum
amiri memuru, kadın,
erkek ve çocuk tanıdım.

Baş yapıt diye okumaya
çalıştığım, yarısına
gelmeden sıkıldığım
kitaplar oldu…

Meğer tek değilmişim
(!) 

Sosyal medyada
alıntılar yapanların,
şahane yazar diye

kendini niteleyenlerin de o kitapların
sonunu getiremediğini öğrendim.

Nice kurum amirleri tanıdım; dişiyle
tırnağıyla değil sırf birileri istedi diye
koltuk dolduran, prosedürü bilmeyen,
buna rağmen makamına duyulan
saygıyı kendisine zanneden.

Ülke ekonomisine şahane katkılar
sunan firmaların sahipleri var mesela…
Oysa onlarda her konuda başarılı

değilmiş.
Muhalefeti saymayan

iktidar, iktidarı görmeyen
muhalefet temsilcileri var
etrafta.

Sonra her dediğini
doğru bilen, kendisinden
başka haklı olmayan
kadınlar ve erkekler…

İşçiler var mesela…
Sadece aldığı maaşa

bakan, şikâyet eden,
kurumuna liyakat etmeden,
haram yediğini fark
etmeden yaşayan. Emek
çalan, zaman çalan işçiler.

Patronlar var; maaşını
verdiği herkese satın aldığı
ürün gibi davranan.

Öğrendim ki kimse
göründüğü gibi değil aslında. Her olayın
ve kişinin göremediğimiz bir yüzü var. 

30 yaşıma sayılı günlerim kaldı…
Görünmeyen planda 7 yıldır sorumlu

yazı işleri müdürü olarak devam ettiğim
İstamonu’daki görevime kendi öz
irademle “köşe yazarlığını” da eklemiş
bulunuyorum.

Eh biraz kendime torpil geçeyim

değil mi? 
Bu arada geçen süreçte

sadece tek şey yanıltmadı
beni.

Çocuklar…
Kocaman gözleriyle

kocaman yüreklerini
ortaya seren çocuklar hep
aynıydı. Belki de tek
gerçek onlar…

Biliyorum bunları
düşünen tek kişi değilim…

Orda benimle aynı
duyguları paylaşanlar
olduğunu görüyorum,
içindeki çocukla
yaşayanlar olduğunu
biliyorum.

HOŞ BULDUM…
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GÜNCEL

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

“Kimse

göründüğü gibi

değil aslında.

Her olayın ve

kişinin

göremediğimiz

bir yüzü var”

“

“

Beyaz Grup’tayız

ARTIK ZAMANI GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu 
2. Ligde mücadele eden
Kastamonuspor 1966’nın
2018-2019 sezonundaki
rakipleri belli oldu. 

Sarıyer İstinye'deki Orhan Saka Amatörler
Evi'nde yapılan kura çekiminde temsilcimiz

geçtiğimiz sezon karşılaştığı 7
rakibiyle birlikte Beyaz
Grup’ta yer aldı. 

Eylül ayında başlayacak
lig 4 Mayıs 2019 tarihinde
sona erecek.  Ligde İstanbul
ekibinden Bayrampaşaspor,

Eyüpspor, Sancaktepespor ve
Sarıyerspor ile karşılaşacak olan

Kastamonuspor 1966’nın fikstürü ise17 Tem-
muz Salı günü saat 15.30'da TFF'nin Riva'daki
merkezinde yapılacak kura ile belirlenecek.

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Kastamonuspor
1966 yeni sezona Kastamonu'da yapacağı ilk kamp
dönemiyle başlayacak ikinci kamp evresini Fener-
bahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirecek. 

Yeni sezona merhaba diyecek olan kırmızı si-
yahlı ekipte geçtiğimiz sezondan sözleşmesi de-
vam eden Çağrı Bülbül, Haşim Çoban, Bekir Sev-
gi, Oğuzhan Öztürk, Mücahit Çirişoğlu, Ümit Ka-

raal'in yanı sıra yeni transferler Erkan Taşkıran,
Şaban Özel, Batuhan Salman, Fahri Küçükkurt,
Muharrem Ozan Cengiz, Abdulaziz Solmaz, Ay-
han Gürbüz, Bahri Can Avcı, Murat Kara, Yakup
Yiğit ve Ozan Kılıçoğlu'nun 11 Temmuz Çarşam-
ba günü İsmail Dikmenli sahasına ilk kez ayak
basması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden kırmızı si-

yahlı yönetim kurulunun çarşamba gününe kadar
yeni isimler kadrosuna katabileceği ve bu yeni
transferlerin çarşamba günü idmana çıkabileceği
düşünülüyor. Ekibimiz ilk etabın ardından Düzce
Topuk Yaylası'nın yolunu tutacak. İkinci hazırlık
kampının tahminen 28 Temmuz'da başlaması
beklenirken takımımız burada bir dizi hazırlık
maçı oynayacak.

Bin can var canında o canı ara …
Beden dağında gizli mücevheri ara ….
Ey yürüyüp giden dost bütün gücünle
ara … Ama dışarıda değil aradığını
kendi içinde ara… (Hz. Mevlâna)

Haftanın sözü:

Çapanoğlu: 
Mücadeleci 
bir grup oldu

Kastamonuspor 1966 teknik direktörü
Mustafa Çapanoğlu, kırmızı siyahlı takımın
yeni sezonda yer aldığı Beyaz Grup'u
mücadelenin son haftaya kadar süreceği bir
grup olarak değerlendirdi. Kuradan memnun
gözüken tecrübeli teknik adam, tüm maçların
zevkli ve mücadele dolu geçeceğini,
taraftarların seyir zevkli yüksek kaliteli maçlar
izleyeceğini ve desteğin artacağını söyledi.
Takımını hedefe ulaştıracak kadroyu kurmak
için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten
Çapanoğlu, ligde rakip ayırt etmeden her
maça final havasında çıkacaklarını dile getirdi.

1- AMEDSPORTİF*
2- ANKARADEMİRSPOR
3- BAYRAMPAŞA
4- BODRUMSPOR*
5- EYÜPSPOR*
6- GAZİANTEPSPOR
7- MANİSASPOR

8- GÜMÜŞHANESPOR
9- HACETTEPESPOR
10-İNEGÖLSPOR*
11-KASTAMONUSPOR 1966 
12-KEÇİÖRENGÜCÜ*
13-NİĞDE BELEDİYESPOR
14-SAKARYASPOR A.Ş.

15-SAMSUNSPOR
16-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR*
17-SARIYERSPOR *
18-UTAŞUŞAKSPOR

(* Kastamonuspor 1966’nın 2017-2018 sezo-
nunda karşılaştığı rakipleri)

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

Kamp Topuk Yaylasında

Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper
Lig'de 2018-2019 sezonunun Lefter
Küçükandonyadis Sezonu olarak
oynanmasını kararlaştırdı.

2012 yılında yaşamını yitiren A
Milli Takım ve Fenerbahçe'nin
efsane isimlerinden 'Futbolun
Ordinaryüsü' Lefter
Küçükandonyadis, Türk futboluna
yaptığı unutulmaz katkılarla tüm
sporseverlerin sevgi ve saygısını
kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, önceki
yıllarda Süleyman Seba, Hasan
Doğan, Turgay Şeren ve İlhan
Cavcav gibi futbolun unutulmaz
isimleri anısına oynanmıştı.

Süper Lig'de 
Lefter sezonu

Türkiye Eskrim Federasyonu
faaliyet kapsamında Trabzon’da
düzenlenen Süper Minikler –
Minikler Türkiye Şampiyonasında
sporcularımız hem bireysel hem
de takım halinde başarılarını
sergilediler.

Yasin Bayram antrenörlüğünde
müsabakalara hazırlanan Ali
İ.Tuna Biçicioğlu ferdi
müsabakalar sonucunda bronz
madalya kazanırken, 34 takım
arasında İ. Tuna Biçicioğlu,
Boğaçhan Uyar, Emirhan
Köseoğlu’ndan oluşan takımımız
Türkiye ikincisi olarak ilimize üç
gümüş madalya ile bir de kupa
getirdi.

Minik eskrimciler
4 madalya 
1 kupa getirdi

Dünya Masa Tenisi Federasyonu (ITTF)
tarafından düzenlenen 'Dünya Herkes için
Masa Tenisi Günü' etkinlik yarışmasında,
Türkiye’yi temsil eden Bozkurt Belediyespor,
En Yaratıcı Etkinlik dalında 97 ülke arasında
dünya birinciliğini kazandı.

ITTF 6 Nisan Table Tennis Day Komitesi
tarafından yapılan değerlendirmede Bozkurt
Belediyespor´un denizde balıkçı teknesinde
oynadığı masa tenisi etkinliği 97 ülkeden ka-
tılan 569 etkinlik arasında 'En Yaratıcı Etkin-
lik' ödülüne layık bulundu.

Bozkurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı
oyuncuları ve antrenörü, "6 Nisan Dünya
Herkes İçin Masa Tenisi Günü"ne dikkati
çekmek amacıyla Abana Şehit Ömer Şenel
Balıkçı Barınağı´ndan Karadeniz´e açılarak
teknede masa tenisi oynamışlardı.

Yaratıcılıkta sınır yok
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Kastamonu’da kurulması
onaylanan teknoloji geliştirme

merkeziyle ilgili de
değerlendirme yapan Onur
Çelik, teşviklerle yatırımcı ve
girişimcilerin dikkatinin
çekilmesi gerektiğini
vurgulayarak şunları söyledi: 

“Üreten bir Türkiye
olmak ve cari açığımızı

düşürebilmek için
teknoloji anlamında
dışarıdan ürün
satın alan değil,

teknoloji ihraç eder duruma
gelmeliyiz. Büyük illerde

teknoloji geliştirme
merkezlerine firma getirmek ve

bu firmalarda çalışacak, Arge
faaliyeti yürütecek nitelikli işgücü

bulmak daha kolay. Bu nedenle
Kastamonu gibi yeni kurulan illerdeki
teknoloji geliştirme
merkezlerinin daha
cazip ve çekici hale
getirmek gerekiyor.
Girişimci ve
yatırımcılara
sağlanacak teşviklerle
bölgenin daha cazip
hale gelmesi
sağlanabilir.”
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

99,25
t

4,599
t

5,407 t 185,79 t

Sendika özgürlüğü (4)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

“Sendika Özgürlüğü” konulu yazı
dizimizin dördüncü kısmını oluşturan
bu çalışmada, "Sendika Özgürlüğünün
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde
Korunması" ile "Sendika Özgürlüğüne
Aykırılık" alt başlıklarıyla görüşlerimizi
sunmaya devam edeceğiz.

ULUSAL DÜZEYDE KORUMA:
Anayasamızın 51. maddesi uyarınca
hem çalışanların hem de işverenlerin,
önceden hiçbir izin alma
yükümlülükleri bulunmadan sendikalar
veya bunların üst kuruluşlarını kurma
yahut aynılarına serbestçe üye olma ya
da bunlardan serbestçe çekilme hakları,
özel bir güvence/koruma altına
alınmıştır. Söz konusu madde
bağlamında sağlanan korumayı yalnızca
"tek tek işçiler" yönünden
değerlendirmemek gerekir. Kısaca
değindiğimiz üzere, işbu hak, bahse
konu sendikaların, aynı zamanda,
birleşerek üst kuruluşlar (yani
konfederasyonlar) kurabilme
olanaklarını da tesis edip korumaktadır.
Esas itibarıyla bahsettiğimiz bu prensibin
"kamu görevlileri sendikaları" için de
geçerli olduğunu vurgulayabiliriz.
Dolayısıyla, hem "bireysel" hem de
"toplu" yönden, sistemimizde tam bir
güvence ortamının oluşturulmaya
çalışıldığını ifade etmeliyiz.

Öte yandan, Türk Ceza Kanunu'nun
118. maddesinin 1. fıkrası bağlamında,
"sendikal hakların kullanılmasını
engelleme"ye yönelik eylemler "suç"
sayılmıştır. Bir kimseyi, herhangi bir
sendikaya üye olmaya ya da olmamaya,
sendikaların faaliyetlerine katılmaya ya
da katılmamaya yahut sendikadan veya
sendikadaki görevinden ayrılmaya
zorlamak maksadıyla "cebir" ya da
"tehdit" kullanan kişi, "ALTI AYDAN İKİ
YILA KADAR" hapis cezası ile
cezalandırılır. Ayrıca, bu çerçevede
gerçekleştirilen veya sonlandırılan
"üyelikler" yönünden de her bir üyelik
için ayrı ayrı olacak şekilde "idari para
cezası" uygulanması yoluna gidilecektir.

ULUSLARARASI DÜZEYDE
KORUMA: Ulusal metinlerde olduğu
kadar uluslararası metinler kapsamında
da "Sendika Özgürlüğü"ne büyük bir
ehemmiyet verilmiştir. Bu alandaki en
önemli metinleri, örnek kabilinden, şu
şekilde belirtebiliriz: İnsan Haklarını ve
Ana Özgürlüklerini Koruma Sözleşmesi,
Avrupa Sosyal Şartı, Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası
Sözleşme, Sendika Özgürlüğü ve
Sendikalaşma Hakkının Korunmasına
İlişkin Sözleşme, Örgütlenme ve Toplu
Görüşme Hakkı İlkelerinin
Uygulanmasına İlişkin Sözleşme ve son
olarak Kamu Kesiminde Örgütlenme
Hakkının Korunması ve Çalışma
Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine
İlişkin Sözleşme.

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE
AYKIRILIK VE SONUÇLARI: Bu başlık
altındaki tespitlerimizi içerik itibarıyla
"Olumlu Sendika Özgürlüğüne
Aykırılık" ve "Olumsuz Sendika
Özgürlüğüne Aykırılık" şeklinde
kategorilendirmek istiyoruz. "Olumlu
Sendika Özgürlüğüne Aykırılık"
içerisinde, "Devlet tarafından
sınırlanma" hususunu irdelediğimizde
Devlet'in sahip olduğu kamu hukuku
araçlarıyla söz konusu özgürlüğü ne
ortadan kaldırabilir ne de böyle bir
özgürlüğün özünü sınırlandırabilir.

Bir sonraki yazımızda, "Ekonomik ve
Sosyal Güçler Tarafından Sınırlanma"
konusunu ele alarak detaylı
değerlendirmeler yapmaya devam
edeceğiz.

Gıda ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşı-
layan Katar, Taşköprü sarımsağını yakın mercek
altına aldı. Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbir-
liği Fuarında (BAKAF) Katar Ticaret Odası Dış İliş-
kiler Koordinatörü Ahmed Abunahia, Taşköprü Be-
lediye Başkanı Hüseyin Arslan’la yaptığı görüşme-
de, Çin’den gerçekleştirdikleri sarımsak alımını
Taşköprü’ye yönlendirebileceklerini söyledi.

Taşköprü sarımsağının Türkiye’nin en kaliteli
gıda ürünleri arasında yer aldığını BAKAF’ta öğ-
rendiğini belirten Abunahia, numune incelemeleri
sonrası sektör taleplerinin Taşköprü’den sağlana-
bileceğini kaydetti. Belediye Başkanı Hüseyin Ars-
lan ise numunelerin incelenmesi sonrası Katar’a
ihracat potansiyelinin yükseleceğine inandıklarını
ifade etti. Arslan, uzun raf önüne sahip, selenyum,
vitamin ve mineraller bakımından zengin, antioksi-
dan özelliği bulunan Taşköprü sarımsağının ihra-
catı konusunda Temmuz’un 15’inden sonra çıka-
cak yeni mahsulle birlikte başkent Doha’da Katar
Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile temasa geçe-
ceklerini bildirdi. 

Taşköprü sarımsağı
Katar yolcusu

Profesyonel kamera ekip-
manları üreten firmanın aralık
ayında satışa sunulacak yeni
ürünü Capsule360’ın yüz ta-
nıma özelliği ile cihaz çekim-
lerinizde sizi ya da uygulama
ekranından seçeceğiniz her-
hangi bir nesneyi de ta-
kip ediyor. Böylece tek
başına çekimler yapma-
nız kolay hale geliyor.

Kickstarter’da kampanya-
sına başlanan Capsule360’ın, 3
eksenli hareket kabiliyetine sa-
hip olduğunu söyleyen Onur
Çelik, ürünün özellikleri hakkın-
da şu bilgileri aktardı: “Capsule360,
kameranız veya akıllı telefonunuz
ile Slide, Pan ve Tilt yapmanıza ola-
nak tanıyor. Akıllı obje takip etme, Time-
Laps modu, 360 derece ürün fotoğraflama,
astronomi fotoğrafçılığı için yıldız takibi ve pa-
norama çekim gibi özelliklere de sahip olan
Capsule360, akıllı telefonlar, aksiyon kamerala-
rı, DSLR’lar ve aynasız fotoğraf makineleri ile
uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Cihaz, bir mo-
bil uygulama yardımı ile kontrol edilebiliyor,
akıllı takip özelliği sayesinde yüzleri algılayabi-
liyor ve çekim boyunca istenen kişiyi takip ede-
biliyor.” 

Gönderimlerine 2018 yılının aralık ayında

başlanacak olan Capsule360’ın normalde 199
dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacağını kaydeden
Çelik, şu an için 179 dolar fiyat etiketi ile sahip
olunabilen cihazın tüm yeteneklerinden yarar-
lanmanın ise toplamda 979 dolar maliyeti oldu-
ğunu bildirdi.

Kameranız sizi
takip ediyor!

İnebolulu elektronik mühendisi
Onur Çelik’in kurucu ortağı
olduğu Türk Ar-Ge firması 
Miops Teknoloji, yeni ürünü
Capsule360’ın kampanyasına
başladı.

Teşviklerle cazip
hale getirilmeli

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
(FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi
Bayraktar 2018 ürünü fındık alımı için piyasaya
gireceklerini bildirerek rekoltenin tamamına ta-
lip olduklarını söyledi. Birliğin, yeniden yapı-
landırma sürecini tamamlamasının ardından
2013 yılından beri piyasaya girerek
fındık aldığını anımsatan Bay-
raktar, her sene bir önceki
yıla göre biraz daha fazla
ürün almayı ve büyümeyi
hedeflediklerini belirtti.

Bayraktar, halen de-
vam eden sezonda üretici-
lerden 15 bin tonu aşkın fın-
dık alımı yaptıklarını ve hedef-
lerine ulaştıklarını ifade ederek,
"Alım miktarımız her geçen yıl artıyor. Bu
bizi mutlu ediyor. 2017 yılı miktarımız 15 bin
tonu aştı. Halen sezonu kapatmadık ve gelecek
fındıklara talibiz." dedi.

FİSKOBİRLİK'in piyasa aktörlerinden biri
konumuna geldiğini, üretici için pazarın yanı
sıra ikinci bir alternatif olduğunu dile getiren

Bayraktar, 2018 ürünü fındık alımı için de piya-
saya gireceklerini bildirdi.

Bayraktar, alımlar için tüm hazırlıkların ta-
mamlandığı ve hasadın başlamasının ardından
tespit edecekleri tarihlerde sezonu açacaklarını
belirterek, şunları kaydetti: "Geçmiş yıllarda ol-

duğu gibi alım politikamız peşin ya
da emanet sistemi olarak ger-

çekleştirilecek. Çiçimiz tes-
lim ettiği ürünün isterse
parasını peşin alacak, is-
terse de emanete depola-
rımıza bırakabilecek. FİS-

KOBİRLİK olarak önü-
müzdeki sezon için rekolte-

nin tamamına talibiz. Bizi ter-
cih edecek üreticimizin fındıklarını

almaya hazırız, gelecek tüm fındığı alabiliriz."
Bayraktar, üreticinin daha fazla destek ol-

ması durumunda FİSKOBİRLİK'in piyasadaki
etkinliğini artıracağını vurguladı. Lütfi Bayrak-
tar, birlik olarak 2018 ürünü tahmini fındık re-
koltesinin belirlenmesi için saha çalışmalarına
başladıklarını da sözlerine ekledi.

Rekoltenin 
tamamına talip
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BAKAF

Misyon şefleri ve
akademisyenlerin yanı sıra turizm
otoritelerine yön veren yabancı
temsilciler de Batı Karadeniz’i ilk
kez BAKAF sebebiyle keşfettiler. 

Fuarın açılış seremonisine

katılan protokol üyeleri
konuşmalarında BAKAF’ın, Batı
Karadeniz Bölgesinde yer alan
illerin ön plana çıkması için
önemli bir fırsat olduğunu
vurguladılar.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut
Kocameşe: “BAKAF, tarihi kültü-
rel ve doğal varlıklarının yanı sıra
sağladığı    alternatif turizm etkin-
likleri ile de markalaşan ülkemizin
Batı Karadeniz bölümünün turiz-
mini canlandırmayı, ticari
ve eğitim faaliyetlerini yo-
ğunlaştırmayı ve yaygınlaş-
tırmayı hedeflemektedir.
Tarihi ve turistik değerle-
riyle yabancı ve yerli turist-
ler için büyük bir çekim
noktası haline gelen Batı
Karadeniz’imiz Türk sana-
yisi için önemli bir güç olmayı sür-
dürmektedir. Tarım ve hayvancılı-
ğın çağdaş uygulamalarının da ay-
rıca bölgemizde gerçekleştirildiği-
ni hepimiz biliyoruz. Bu anlamda
henüz keşfedilmemiş canlandır-
mayı bekleyen en önemli faaliyet
alanımız yine turizm olarak karşı-
mızda duruyor. Ülkemizin turizm-
de öne çıkan destinasyon ve bölge-

leri hepimiz malumu. Ancak bu
anlamda Batı Karadeniz illerimiz
bizim turizmde henüz keşfedeme-
diğimiz, keşfedilmemiş çok değerli
hazineler taşıyor.  Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı olarak bölgesel tu-
rizm çalışmalarını yoğun bir şekil-

de devam ettirmekteyiz.
Ülke turizmimiz yalnızca
deniz, kum ve güneş turiz-
mi olmaktan ziyade; bir
kültür turizmini de içinde
barındırdığını ve ön plana
çıkarması gerektiğini hem
bakanlık olarak hem ülke
olarak farkındayız. Bu

amaçla çok büyük bir potansiyel
taşıyan Batı Karadeniz’in de en
önemli payı alacağı temennisi içe-
risinde ülkemizin ve Batı Karade-
niz’in gerek iç gerekse dış turizmi-
ne katkı vereceğine inandığımız
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve
İşbirliği Fuarının bölgeye insanı-
mıza ve hayırlar ve yeni fırsatlar
getirmesini temenni ediyorum.” 

BAKAF’ın Batı Karadeniz’in turizmine
katkı vereceğine inanıyoruz

28 ülke temsilcisi Batı Karadeniz’i keşfetti
27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da
gerçekleştirilen Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF), Türkiye
dışında 28 ülkeden ziyaretçi ağırladı. 

Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı
olma özelliğini taşıyan BA-
KAF2018’in 28 ülke temsilcisi-
nin katılımıyla gerçekleştiğini
açıklayan İstamonu Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Karadeniz, yeni dönemde
hedeflerinin organizasyonu
'Başkanlık' ya da 'Bakanlık' hi-
mayesinde düzenlemek olduğu-
nu bildirdi.

Ülkemizin turizm eylem pla-
nı çerçevesinde Batı Karadeniz
Turizm Fuarı projesini Türkiye
Cumhuriyeti Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a sunmayı iste-
diklerini belirten Hüseyin Kara-
deniz, “Sayın Recep Tayyip Er-
doğan 2014 yılından itibaren
kendisine iletilen her proje ve
soruna ışık hızında yetişen ve
cevap bulan bir lider. Batı Kara-
deniz Turizm Fuarı da Türki-
ye’nin turizm hedefleri doğrul-
tusunda oluşturulan bir proje.
Destekleri ile de yeni sistem ve
dönemde turizm potasında Batı
Karadeniz’i konuşturacağımıza
inanıyorum” dedi.

Batı Karadeniz’e 
uluslararası marka 
değeri kazandırdık

Karadeniz, 27-30 Haziran ta-
rihleri arasında İstanbul’da ger-
çekleştirilen Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı
BAKAF2018’de yurt dışı talebi-
nin ve memnuniyetinin yüksek
olduğunu kaydederek, “Türki-
ye’nin yeni destinasyonları ön
plana çıkarma projesi öncülü-
ğünde milli fuarcılık hizmetiyle
hareket ediyoruz. Artık dünya-
nın trendi ulusal tanıtımlardan
daha çok şehirlerin tanıtımı ile
alakalıdır. Şehirler ulusların ta-
nıtımına katkı sağlayan unsurla-
rı oluşturmaktadır. Bu açıdan
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım
ve İş Birliği Fuarı çok önemli biz
hizmete ve farkındalığa hizmet
etmektedir. Bu kapsamda Batı
Karadeniz’in değerini ön plana
çıkaran tüm fuar katılımcılarına
teşekkür ederiz.  Fuarda stant ile
yer alan Katar Ticaret Odası,
Lübnan ve Somali Eğitim Ba-
kanlıklarına, diğer ülke yabancı
misyon şeflerine de ayrıca müte-
şekkiriz. Uluslararası katılımın
yoğun olması Batı Karadeniz’in
tanıtımına farklı bir ivme ka-
zandırdı. Bu amaç doğrultusun-
da Batı Karadeniz’e uluslararası
marka değeri kazandıran hiz-
meti vermekten son derece mut-
luyuz” diye konuştu.

Batı Karadeniz’i dünyaya
taşıyacağını inanıyoruz

Hüseyin Karadeniz, “Bartın,
Bolu, Düzce, Karabük, Kasta-
monu, Sinop ve Zonguldak ille-
rinden oluşan Batı Karadeniz
bölgesinin turizmde dezavantajlı
durumlarının giderilmesi adına

projemizle birlikte Batı Karade-
niz Turizm Şûrası organizasyo-
nunu da T.C. Başkanlık yüksek
himayelerini talep edeceğiz. An-
cak bu şekilde Batı Karadeniz
anlaşılabilir ve kendini anlatabi-
lir. İnanıyorum ki Sayın Erdo-
ğan’ın eli bu projeye değdiğinde
bölgenin dünya ile entegrasyonu
hız kazanacak. Hem ülkemiz
hem dünya yeni turizm desti-
nasyonlarına tarih ve tarihi eser-
lerin varlığına sahip olacak” di-
yerek Batı Karadeniz illerinin
sadece turizm alanında değil,
ülke kalkınmasında da etkin rol
alan önemli konum ve durumda
olduğuna dikkat çekti.

2023 Eylem Planı Batı
Karadeniz ’siz olmamalı 

2023 büyük Türkiye lider
ülke vizyon ve hedefi doğrultu-
sunda turizmde bölgesel farklılı-
ğın ortadan kaldırılması, yeni
destinasyonların oluşması ve
ülke ekonomisine katkı sunması-
na yönelik Türkiye Turizm Stra-
tejisi 2023 Eylem Planı  doğrul-
tusunda Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği Fuarı BA-
KAF2018’i projelendirdiklerini
belirten Hüseyin Karadeniz şun-
ları söyledi:   “Bölge illerinin ye-
rel imkanlar ile sağlamakta zor-
landıkları tanıtım, davet ve tu-
rizm çeşitliliklerini duyurma
noktasında desteklenmesi gere-
ğinden hareketle fuarın Başkan-
lık  himayesinde yapıldığında
sağlayacağı bölgesel değer ve
bahse konu illerin geleceğindeki
etkisi tartışılmazdır. Batı Karade-
niz Turizm Tanıtım ve İş Birliği
Fuarı’nda belirtilen amaç, kap-
sam ve hedefler doğrultusunda
yüksek himaye ve desteğe kesin-
likle ihtiyaç duyulmaktadır.”

Ülke kalkınmasında 
etkin rol alan 7 ilin adıdır

“Batı Karadeniz”
İstamonu Fuarcılık Yönetim

Kurulu Başkanı Hüseyin Kara-
deniz fuarın hedefini ve gerekli-
liğini ise şu cümlelerle açıkladı:
“Batı Karadeniz de yer alan Bar-
tın, Bolu, Düzce, Karabük, Kas-
tamonu, Sinop ve Zonguldak il-
lerimiz kökleri, kültür mirasları,
coğrafi yapıları, üretim ilişkileri,
üretim biçimi ve üretim çeşitli-
liği, günlük yaşam ve folklorları
ile birbirine o kadar benzemek-
tedirler ki adeta bir bütünün
parçaları gibidir. 21. yüzyılın
her alanda baş döndüren geliş-
meleri karşısında ayakta kala-
bilmenin, çağı yakalayabilme-
nin ve muasır medeniyetin üst
basamaklarına çıkabilmenin tek
yolu iş ve güç birliğidir. BAKAF
2018 bu amaç ve doğrultuda
düşünülmüş ve Batı Karadeniz
bölümünde yer alan 7 eşsiz ili-
mizin tanıtımını içeren turizm
ve iş birliği fuardır.” 

Hedefte ‘Başkanlık 
Himayesi’ var

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç: İstamonu’yu tebrik ediyoruz.
Her zaman çok güzel çalışmalar
ortaya koyuyor. Çok güzel
organizasyonlar yapıyor.  Bugün de
çok güzel bir organizasyon
gerçekleştirdi.  Katkı ve destek
veren herkese yine teşekkürlerimizi
sunuyoruz.  Biz de bu çalışmanın

içerisinde bulunduğumuz için mutlu
olduğumuzu ifade ediyoruz.  Batı
Karadeniz’i ekranın iki tarafındaki
yazılar çok güzel ifade ediyor.
Gerçekten tüm bu şehirleri ve bu
şehirlerin ilçelerini görme fırsatımız
oldu. Çok güzel ifade etmişsiniz
sizleri bir kere daha tebrik
ediyorum.” 

Batı Karadeniz’i görme fırsatımız oldu

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş: “Biz yerelde hep şu
görüşü savunduk tanıtımın kötüsü
olmaz.  Bunu biz kafamıza işledik.
Onun için nerede olursa olsun bir
belediye başkanı bir yerel yönetici
olarak ilimizi tanıtmak bizim
görevimiz.   BAKAF’ta bu
düşünceyle çıkmış bir sistemdir.
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve
İşbirliği Fuarı gerçekten ciddi bir
organizasyon. Bu işe başlanalı 2 yıl
oldu ama bazen öyle şeyler oluyor
ki yani insanların boş vermişliği ile
karşı karşıya kalınabiliyor. Lütfen
duyarsız kalmayalım. Burada çok
büyük emek var inanın daha da
ileriye gidebilecek bir sistem.
Çünkü burada gerçekler var.

Burada yerelin yapması gereken en
önemli işlerden biri var; tanıtım.
Biz bunda her zaman eksik
kalıyoruz. Bu sene Kastamonu Türk

Dünyası Kültür Başkenti seçildi.
Bunu içimizde bilmeyenler
muhakkak vardır. Kastamonu’nun
bütün niteliklerini özelliklerini
anlatma imkanını bulduğumuz en
güzel faaliyetlerden birisi başkent
seçilmemiz.  BAKAF ise İstanbul’da
büyük bir fırsat, ciddi bir proje. Batı
Karadeniz’in tanıtımı için
mükemmel bir organizasyon.
İsteseniz bunu bu hale
getiremezsiniz. Tanıtım noktasında
büyük eksiklerimiz var. Küçücük
özelliği olanlar dünyaya
hükmediyor. Bizde dünyalar kadar
güzellikler var pek fazla da ileri
gidemiyoruz. Onun için bu fuarlara
ve tanıtıma önem vermek
zorundayız.”

Daha ileriye gidebilecek bir sistem

İstanbul Milletvekili Hulusi
Şentürk: Sinop, Kastamonu, Zon-
guldak, Bartın, Karabük, Çankırı,
Bolu ve Düzce illerimizi kapsayan;
bu illerimizin güzelliklerini tanıt-
mayı amaçlayan böyle bir organi-
zasyonu gerçekleştirdiği için önce-
likle İstamonu’ya teşekkür-
leri bir borç biliyorum.  Batı
Karadeniz gerek serin çam
ormanları, gerek muhteşem
kanyonları, yaylalarıyla pı-
narlarıyla, akarsularıyla bu
doğal güzelliklerin yanı sıra;
tarihi mirası ve diğer illeri-
mizle kıyaslandığında halen
özgün varlığını koruyabilen, kültü-
rel mirasıyla gerçekten bir başka
güzel gerçekten bir başka alem ama
ne yazık ki bu güzelliğinin gerektiği
seviyelere tanıtıma ulaşamamış bir
yer.  Bunun da sorumlusu elbette
hepimiziz. Bu anlamda BAKAF as-
lında bizim bu muhteşem Karade-
niz mirasımızı ve zenginliğimizi ta-
nıtmayı ve bu zenginliği ekonomi
ile harmanlayarak yöremizin kal-
kınmasına katkı sunmayı amaçladı.
Önemli olan bu organizasyonu
yapmaktır.  Eksiklikler nasılsa yol-
da düzülür. 2004-2005 yerel yöne-
timler reformunda belediye kanu-

nu bizzat yazan ekipten biri olarak
çok iyi biliyorum ki belediyelerin
asli görevleri içerisinde şehirlerin
tanıtımını yapmak ve şehrin eko-
nomik kalkınmasına katkı sağla-
mak vardır.  Dolayısıyla bu il ve ilçe
belediye başkanlarımızın da en

önemli görevlerinden bir
tanesi bölgelerinin yerleşim
yerlerinin hem tanıtımında
hem de ekonomik kalkın-
masına katkı sağlamaktır.
Takdir edersiniz ki biz Batı
Karadeniz’imizin bu muh-
teşem güzelliğini koruyabil-
mek için bacasız sanayiye

yönelik bir kalkınma taraarıyız.
Bacasız sanayinin de en önemli lo-
komotifi ebetteki turizm.  Doğa,
spor, sağlık ve kültürel turizmi ile
Batı Karadeniz müthiş bir potansi-
yele sahip. Bu potansiyeli de hare-
kete geçirmek hepimizin görevi.
Ben inanıyorum ki önümüzdeki
yapılacak olan BAKAF 2’den önce
Kastamonu Belediye başkanımız
bir ağabeylik yapacak önceden bu 7
ilin belediye başkanlarını Kastamo-
nu’da 2 gün ağırlayacak ve orada
bir sonraki BAKAF’ın daha muhte-
şem daha güzel olması için öncü
rol oynayacaktır.”

Hüseyin Arslan: Kastamonu / Taşköp-
rü Belediye Başkanı: Proje olarak çok doğru
bir proje.  Batı Karadeniz illerinin bir araya ge-
lerek oluşturduğu bölgeyi tamamen tanıtan bir
fuar mantığı içinde planlandığı için kesinlikle
yararı olacağını düşünüyoruz.  Bir de turizmin gelişmekte
olan bölgesini tanıtıyoruz. Bölgede bir ilde dolaşan bir
grubun diğer iller ile paydaş şekilde ortaklaşa turizmi dolu
dolu geçirecekleri bir tur kavramı oluşacak diye düşünü-
yorum.  Her yörenin her ilin ayrı öne çıkan yapısı var.

İsmet Dumuroğlu- Sinop Belediyesi Özel Kalem
Müdürü: Güzel bir fuar. Birincisi olması hasebiyle de
önemli. Birbiriyle komşu, birbiriyle çok iyi ilişkiler içeri-
sinde olan kentlerin birlikte bölgesini tanıtması kadar gü-
zel bir şey yok.  Turizm tek bir ilde olmuyor. Komşularla
birlikte olursak turizm gelişiyor.  Bir turisti sadece kenti-
mizde ağırlamak değil kentimizle beraber komşularımızla
da paylaşmak isteriz.  O yüzden bu birliktelikle ilimizi ve
bölgemizi tanıtmak bize mutluluk veriyor. 

Ethem Yenigürbüz: Çankırı Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü: Bölgesel anlamda bu tür fuarların
önemi çok fazla. Bu tür organizasyonların giderek yaygın-
laşması ve geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum.  Bu orga-
nizasyona hem Kültür Bakanlığımızın hem de tanıtma ile
ilgili devlet birimlerimizin destek vermesi gerektiğini dü-
şünüyorum. 

İlknur Aynan- Kastamonu Valiliği Sanat Merke-
zi Müdürü: BAKAF çok güzel bir fuar oldu. Tek bölgesel
fuar olması da bu organizasyonu diğerlerinden ayıran bir
yapıya sahip.

Mehmet Tuğcu – Taşköprü Belediyesi Basın Da-
nışmanı: Taşköprü Batı Karadeniz bölgesinde turizm ala-
nında hızla ön plana çıkan bir bölgemiz. BAKAF ile bu
pastadan daha fazla pay almayı hedefliyoruz. 

Dr. Sinan Altıkulaç – Özel Anadolu Hastaneleri
Yönetim Kurulu Başkanı: Bölgemiz çok güzel olması-
na rağmen. Tanıtımında çok büyük eksiklikler var.  BA-
KAF’ın bu kapsamda atılmış ilk adım olması devamında
güzel bir iş birliğine adım atacaktır.

Hamit Mertoğlu – Veteriner Hekim: Fuar bize
hem bölgedeki insanların bölgesinde ne olduğunu tanıtı-
yor hem de Batı Karadeniz bölgesinde bulunan kişilerin
kendisini anlatmasını sağlıyor.

Mustafa Aydemir – İstanbul Bolulular Dernek
Başkanı: Batı Karadeniz kültürü olarak hepimiz aynıyız.
Çok güzel stantlar var, iyi bir organizasyon sağlanmış,
emeklerine sağlık. Sık sık yapılaması gerekiyor. Kardeş il-
ler birbiriyle daha iyi temaslar içerisinde bulunuyor hem
de diğer vatandaşlar birbiriyle kaynaşma imkânı buluyor.
Kültürleri daha yakından tanımaya çalışıyorsunuz.

Mustafa Ayanoğlu: Kastamonu / Araç Belediye
Başkanı: Batı Karadeniz turizm açısından keşfedilmeyen
ama turizm açısından çok önemli olan yerlerdir.  Deniziy-
le, yaylasıyla, kayak merkezleri ile gerçekten görülmeye
değer bir alan.  Biz bu güzellikleri tanıtmadık. Bunun bi-
lincinde olan İstamonu, burada ilk defa yapılan bir fuarla
tanıtımın ilk adımı atılıyor. 

Zülfiye Erarslan Özcan – Safranbolu Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Destinasyon olarak
belli bir bölgenin ön plana çıkarılması turizm açısından
çok güzel. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz.  Hav-
za olarak değerlendirilmesi alternatif turizm burada orta-
ya çıkarılması güzel. Bunların yanı sıra yurt dışından bir-
çok enstitü, üniversite ve ticaret merkezleri de gelmiş. On-
larla yapılabilecek çalışmaların ön hazırlıkları burada ger-
çekleştirilebilir. Bu da çok hoşumuza gitti.

Aydın Özmenli: Otel yöneticisi: Bizim ortak nokta-
mız doğamız.  Biz bu doğamızı iyi pazarlamalıyız.  Turizme
açmamız lazım. Reklamını iyi yapmamız lazım. Kendi mem-
leketimizde olan bir yeri bizim başka yerde aramamıza gerek
yok. Bu fuarlarımızın bir adım daha ileriye taşınabilmesi
için öncelikle kendi üst yöneticilerimiz bir araya gelmeli.

Potansiyeli harekete geçirmek 
hepimizin görevi

Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay: Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarını
içeri gelirken gezme fırsatı buldum.
Çok sade çok güzel. Fevkalade Batı
Karadeniz’i tanımlayan stantların
kurulmasıyla çok anlamlı bir orga-
nizasyon oluşmuş.  Biz de
buna eşlik ettik. Sultangazi
olarak kurduğumuz stantta
aslında Batı Karadeniz’le
benzerliklerimizi gördük.
Aynı ağaçlık, yeşillik ve su-
yun bol olduğu yörenin biz-
de de bir yansıması olduğu-
na şahit olduk.  Barajıyla ye-
şiliyle içindeki fonksiyonlarıyla Batı
Karadeniz’in bir bölümünü sanki
Sultangazi’ye taşıdık.  Dolayısıyla
insanlar yaşadığı yerlere benzer
yerlerde yaşamak isterler, alışkan-
lıklarını devam ettirmek isterler
ama daha önemlisi şehirler bizde

hafızamızda bir yer etmeli. Nasıl
bir şehir aklımıza gelecek? Kasta-
monu, Çankırı Karabük, Bartın,
Zonguldak deyince  neyi  hatırlaya-
cağız? Sinop bize neyi anımsatacak.
Aslında şehirler insanlarda çeşitli
izler bırakırlar. Batı Karadeniz

bunu fazlasıyla yapıyor. İşte
bu bakımdan istiyor ve te-
menni ediyoruz ki İstan-
bul’da birlikte nefes aldığı-
mız arkadaşlarımız kendi
yaşadığı yörelerin yansıma-
sını da burada bulsunlar.
İşte bu bakımdan 2 senedir
bu hayalini gördüğü ve ger-

çekten mükemmel bir eseri ortaya
koyarak Batı Karadeniz’in tanıtımı-
na turizmine çok büyük destek sağ-
layacağına inandığım bu güzel
stantların oluşmasında emeği geçen
İstamonu’ya ve tüm emektarlarına
teşekkür ediyorum.

Çok anlamlı bir organizasyon oluşmuş

Hasan Hüseyin Uzun- Bartın / Ulus
Belediye Başkanı: Bölgemiz doğal
güzellikleri ile ön planda. Batı Karadeniz
turizmi ve iş birliği açısından BAKAF önemli
bir ihtiyacımızdı. 

Engin Uzuner- Kastamonu / İnebolu
Belediye Başkanı: Fuarlar bir ilçenin
ekonomisine katkı sağlayan etkinliklerdir.
BAKAF’ın bölgesel tanıtıma sağlayacağı katkı
şüphesiz.

n Afganistan n Cezayir n Avusturya n Bahreyn 
n Bosna Hersek n Bulgaristan n Kanada n Mısır
n İngiltere n Fransa n İran n Irak n Ürdün 
n Kenya n Kuveyt n Lübnan n Libya n Umman 
n Filistin n Katar n Rusya n Suudi Arabistan 
n Somali n Sudan n Suriye n Tunus n Amerika
Birleşik Devletleri n Yemen

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve 
İş Birliği Fuarına katılan ülkeler
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HABER TURU
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim mer-
kezlerinden Taşköprü’de sarımsak hasadına
başladı. Yeni mahsulün Temmuz ayının

15’inden sonra satışa sunulması bekleniyor.
Rekoltenin ise 25 bin ton civarında olması
hedefleniyor.

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

Daday Belediyesi maddi durumu iyi
olmayan dünya evine girecek çiftlere
ücretsiz gelinlik ve kına gecesi
elbisesi yardımında bulunuyor.

Geçen yıl
yaptıkları
araştırmada
kıyafetlerin çok
pahalı olması
sebebiyle ilçedeki
çiftlerin maddi
açıdan zorladığını
tespit etmeleri
üzerine projeyi
hayata
geçirdiklerini ifade

eden Daday Belediye Başkanı Hasan
Fehmi Taş, tarihi Köpekçioğlu
Konağında çeşitli bedenlerde 30 adet
gelinlik ve 20 adet kına gecesi elbisesi
hazırladıklarını söyledi. Kıyafetlerin
maddi imkanı olmayan çiftlere
ücretsiz verilmeye başlandığını
kaydeden Taş, öncelikle Daday’da
ikamet eden ve talep eden çiftlere
yardımda bulunulacağını bildirdi.

Ağlı Belediyesinin araç filosuna
vidanjör eklendi. İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin hibe ettiği 2. el aracı
Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak
teslim aldı.

4 adet kamyon, 2’şer adet kazıcı
yükleyici araç, hizmet aracı ve çöp
nakil aracı ile 1’er adet loader,
greyder, cenaze aracı, makam aracı,
pikap ve panelvanı bulunan
belediyenin araç sayısı vidanjörün de
eklenmesiyle 17’ye yükseldi.

Belediye araç filosunda yüksek
merdivenli itfaiye aracı ile manevra
kabiliyeti yüksek greydere ihtiyaç
duyulduğunu bildiren yetkililer, bu
konuda girişimlerin devam ettiğini ve
destek beklediklerini kaydettiler.

88 yıl öncesi 
canlanacak

Siyezde 
erken dönem

İmam hatip okulu yenileniyor
Bozkurt’ta İmam Hatip Ortaokulu’nun yeni binasının temeli atıldı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından projelendirilen okul 3 katlı 12 derslikten oluşu-

yor. Okulun 2019-2020 eğitim öğretim döneminde faaliyete başlaması bekleniyor.

Hasat başladı

Tabiat eğitim merkezi, 12 adet
bungalov ev, karavan ve çadır
kamp merkezinin bulunduğu,
açık hava eğitim alanları ile eği-
tim maksatlı yürüyüş parkurları-
nı kapsayan 45 dönüm araziye
yayılan merkezde hem turizm
hem de eğitim amaçlı aktiviteler
düzenlenebilecek.

Küre Dağları Milli Parkındaki

floranın korunmasına ve yaygın-
laşmasına yönelik faaliyetlerin de
gerçekleştirileceği arazide özel-
likle endemik bitkilerin sergilen-
mesi için özel alan da oluşturula-
cak. 1.ve 2. etap çalışmalarının
Kasım ayında tamamlanması
planlanan projenin 2019 yaz se-
zonunda turizme kazandırılması
hedefleniyor.

Düğün öncesi 
yardım

Filoya vidanjör 
eklendi

Şenpazar ilçe
merkezine 15

kilometre
uzaklıkta olan
Küre Dağları

Milli Parkı
Kızılcasu Özel

Proje Alanın bu
yıl Kasım

ayında
tamamlanması

planlanıyor.

Hanönü’nde Atatürk Meydanı çevresinde bulu-
nan, 1930'lu yıllarda yapılan ve şu anda metruk şe-
kildeki evler aslına uygun şekilde onarılacak. Proje
kapsamında belediye tarafından ilçeye yakışır bir
şekilde onarım ve peyzaj çalışmalarının sürdürül-
düğünü belirten Hanönü Belediye Başkanı Serkan
Uçar, "Dünden bugüne bırakılan değerlerimizi ko-
ruyarak, restorasyonunu yapıp gelecek nesillere bı-
rakma gayretindeyiz. Bu konuyla ilgili bilimsel çalı-
şıyoruz. Hanönü'nün tarihi dokusunu gün yüzüne
çıkarmak için koruma amaçlı imar planımızı yap-
tırma zorunluluğu hissettik" dedi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit
buğdayı"ndan üretilen siyez bulguruna talep artın-
ca üreticiler erken üretime erken başladı.  Normal
şartlarda ağustos, eylül, ekim aylarında piyasaya sü-
rülen siyez bulguru yoğun talep nedeniyle bu yıl
temmuz ayında üretime geçildi.

2019 yazına
özel alan
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CEMİYET

Görev süresi
doldu

Tiryakioğlu 
yeniden 
denetimde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ka-
tılımıyla gerçekleşen, 2017 yılında başarılarıyla öne çı-
kan iş insanı, firma, marka, kurum ve kuruluşların
onurlandırıldığı törende Ahmet Maranki’ye ödülünü
Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Ali Çoşkun takdim etti.

Çoşkun alternatif tıbbın önemini vurguladığı ko-
nuşmasında Maranki’nin çalışmalarından övgüyle
bahsetti.

Prof. Dr. Ahmet Maranki ise “Necip Milletimizin
torunları için 755 adet inovasyon ürününü bu ülkeye
ahiretimizi kurtaracak bir eser olarak hediye ettik. Biz
konuşmuyoruz, üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız
diyor ki; 'Bu ülkeye bir ağaç dikeni sırtımda taşırım.'
Ben 755 ağaç diktim ve dikmeye de devam ediyorum.
Beni bu ödüle layık gören jüriye de teşekkür ediyo-
rum.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Bilimler Akademisi
Başkanlığını 2012 yılından itibaren
sürdüren Taşköprülü hemşerimiz
Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar’ın görev
süresi doldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
genel kurulunda başkanlık seçimi için 3
aday yarıştı. TÜBA Başkanlığı için asli
üyelerden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof.
Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Taner
Demirer aday oldu ve konuşmaların
ardından seçim yapıldı. Adayların
Akademi üyelerinden aldıkları oyların
oranları Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına sunulacak. TÜBA
Başkanlığına atanacak isim, bakan ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın onayıyla belirlenerek Resmi
Gazete'de yayımlanacak. Bu sürece kadar
Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar görevine
devam edecek.

14 Temmuz’da
Kağıthane Belediyesi
Meclis Salonunda olağan
genel kurulunu
gerçekleştirecek olan Cide
Dernekler Federasyonunda (CİDEFED)
tek liste çıkması kararı alandı.

Federasyona bağlı üye dernek
yöneticileri ile yapılan toplantıda mevcut
başkan Celal Gül görevine devam
etmeyeceğini bildirirken, federasyon
genel sekreteri Mehmet Yılmaz’ın genel
kuruldaki tek başkan adayları olduğunu
açıkladı.

31. Olağan Genel
Kurulunu gerçekleştiren
Türkiye Şoförler ve
Otomobilciler
Federasyonunda
(TŞOF) Kastamonu
Şoförler ve Otomobilciler
Esnaf Odası Başkanı
Mehmet Tiryakioğlu yeniden
denetim kurulu üyesi seçildi.

TŞOF olağan genel kurulu Ankara
Ticaret Odası Congresium’da
gerçekleştirildi. Tek liste halinde gidilen
genel kurulda mevcut başkan Fevzi
Apaydın delegelerin güven oyunu alarak
tekrar göreve geldi.

Apaydın’ın   yönetim listesinde Ali
Ateş, Celil Anık, Hasan Topçu , Mehmet
Ali Alkan, Halit Yılmaz,  Seyfi Çalışkan,
Mehmet Yiğiner, Ünal Akdoğan, Veysel
Sarı, İbrahim Yılmaz, Aziz Fatih Yılmaz
ve Ali Fuat Şeker  yer alırken; denetim
kurulunda Oktay Nuhoğlu, Mehmet
Tiryakioğlu ve Heşar Haşimoğlu
bulundu.

Güren Bölgesi 
Federasyonu kuruldu

Cide Güren Bölgesi Federasyonu İstanbul’da
faaliyet gösteren bölge derneklerinin
katılımıyla kuruldu.

Tamamlayıcı Tıp
Ödülü Maranki’ye 

Sağlık-İş genel başkanı toprağa verildi  
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını

kaybeden Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan Öztürk,
memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.  

Kanser tedavisi gördüğü Ankara Yüksek
İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybeden 76
yaşındaki Sağlık-İş Genel Başkanı Hasan
Öztürk’ün naaşı, Ankara’da Anıttepe'deki Sağlık-
İş Genel Merkezi önünde düzenlenen tören
sonrasında Taşköprü Kabalar köyüne gönderildi.

Aile kabristanına defnedildi

Merhumun naaşı, Kabalar Köyü Camii'nde
ikindi namazını müteakip kılınan cenaze
namazının ardından köy mezarlığında aile
kabristanlığında toprağa verildi.

Öztürk’ün cenazesine, ailesi ve yakınlarının
yanı sıra eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu,
Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları, il
temsilcileri, şube başkanları ve sendika üyeleri
ile vatandaşlar katıldı.

Ekovitrin dergisinin bu yıl 17.’sini düzenlediği Yılın Starları Ödül
Töreninde Prof. Dr. Ahmet Maranki 'Tamamlayıcı Tıp Ödülü' aldı.

CİDEFED’de 
tek aday

2012 yılından itibaren Güren Birliği
olarak faaliyet gösteren oluşuma resmiyet
kazandırmak adına faaliyete başlayan
federasyonun kurucuları arasında Türbealtı,
Kethüda, Başköy, Kezağzı, Akçaköyü,
Güzelyayla, Gürenyayla, Kazanlı, Çukurçal,
Döngelce,Yıldızalan, Kömeç, Pelitovası,
Ovacık dernekleri yer aldı.

Güren Bölgesi Federasyonun eylül ayına
kadar yapılması planlan zorunlu olağan
genel kuruluna kadar kurucu başkanlıkta ise

Türbealtı Dernek Başkanı Ekrem Aydın
görevlendirildi.

Federasyon genel merkezinden yapılan
açıklamada bölgesel tanıtıma öncelik
vermek adına Güren Bölgesi
Federasyonunun kurulduğu vurgulanırken,
şu ifadelere yer verildi:

“Güren Bölgesi olarak 2012 yılından
itibaren birlik çatısı altında faaliyet
gösteriyorduk, organizasyonlarımızı
gönüllülük esasına göre gerçekleştiriyorduk.

Bu yapıyı devlet nezdinde de resmiyete
dökerek sivil toplum kuruluşları adına
sağlanan teşviklerden istifade etmek için
federasyonumuzu kurduk. Bölgesel
tanıtımımızı gerçekleştirmek ve kültürel
gelişimimize katkı sunmak amacındayız.
Hiçbir dernek ve federasyona alternatif
olarak kurulan bir yapılanma değiliz. Aksine
Cide’miz adına faaliyet gösteren tüm sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak çalışma
yapmaya hazırız.”
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BATI KARADENİZ

Atık su arıtma tesisi 
1 yılda tamamlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada Özlü, İSKİ tara-
fından yürütülen "Melen Havzası Çevre Koruma Pro-
jesi" dahilindeki "Müteferrik Atıksu Arıtma Tesisleri
ve Kanal İnşaatı" işi kapsamında, Akçakoca ile Melen
havzasında kalan ilçelere, "MBR Prosesli İleri Biyolo-
jik Atıksu Arıtma Tesisi" ile bu atıksu arıtma tesisleri-
nin bulunduğu ilçelerin şebeke, bağ-
lantı ve deşarj hatlarının yapılması-
nın planladığını belirtti.

İhale sürecinde itiraz ve herhangi
bir aksaklık olmaması durumunda,
ağustos ayı başında sözleşmenin im-
zalanarak yer teslimi yapılmasının
planlandığını aktaran Bakan Özlü, iş
kapsamında öncelikle Akçakoca ve Melen havzasında
kalan ilçelerde atık su arıtma tesislerinin inşaatına
başlanacağını kaydetti.

Bakan Özlü, "İhale kapsamında bir yıl içerisinde
atıksu arıtma tesislerinin tüm inşaat, mekanik ve
elektrik imalatlarının tamamlanmasının yanı sıra
devreye alma işlemlerinin de tamamlanarak işletil-
meye hazır hale getirilmesi öngörülüyor. Akçakoca il-
çemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bolu, "Büyüksu Su Sporları ve Rekreasyon
Alanı Projesi" ile hem büyük bir yapay plaja kavu-
şacak hem de su sporlarına ev sahipliği yapacak.
Bolu Belediyesi tarafından yapımına yaklaşık 5 yıl
önce başlanan projenin 2019 yılında tamamlan-
ması planlanıyor.

Yakın zamanda Bolu Belediye Başkanlığı ve
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arasında, il sınır-
ları içindeki Orman Genel Müdürlüğü mülkiye-
tinde olan kamu arazilerinin proje kapsamında
Bolu Belediyesi'ne devrini gerçekleştiren protokol
imzalandı. Söz konusu protokolle Büyüksu Su
Sporları ve Rekreasyon Alanı Projesi arazisinin
Bolu Belediyesi'ne devri tamamlandı.

Bolu Belediyesi'nin temizleme çalışmaları so-
nucu canlı yaşamına yeniden kavuşan 21 bin 660
metrekarelik Büyüksu Deresi, şehir ve suyu çağ-
daş bir çehrede yeniden buluşturacak.

Bolu-Karacasu yolunda Büyüksu Deresi üze-
rine yapılacak ve kentte su sporları, kürek ve kano
yarışlarının yapılmasına imkan sağlayacak proje
kapsamında, plajında güneşlenebilecek ve yüzüle-
bilecek bir sayfiye ve rekreasyon alanı oluşturula-
cak.

Alanda sosyal tesisler ve amfi tiyatro da inşa
edilecek. Derenin 1 kilometrelik kısmı, 100 metre
genişliğine varan gölet haline getirilerek, deniz
kumuyla doldurulacak. Göletteki suyun yüksekli-
ği yaz aylarında lastik savak ile 2,5 metreye çıkarı-
lacak, kış aylarında ise lastik savak indirilerek su-
yun dere üzerinde akması sağlanacak. Bolu, pro-
jeyle yapay plaja kavuşurken, yerli ve yabancı tu-
ristler deniz keyfi yaşayabilecek.

Proje kapsamında inşa edilecek termal otelin
suyu da Karacasu üzerinden bölgeye getirilecek.

Denizsiz şehir su 
sporları merkezi olacak

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan 300
yıllık Kemaldede Camisi, Samsun Vakıflar
Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun
olarak yapılarak kültür mirasına kazandırıla-
cak. 1700'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen
Kemaldede Cami, kitabesinde yer alan bilgiye
göre 1883 yılında tadilat geçirmişti. 1973 yı-
lında ise doğal nedenlerden dolayı yıkılan
cami köylüler tarafından betonarme olarak
tekrar inşa edildi. Hasarlı olan Kemaldede
Camisi şimdi ise Samsun Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü tarafından aslına uygun olarak resto-
rasyon yapılarak hizmete açılacak. 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzaman ekibi
tarafından caminin orijinal planları ve görün-
tüsü ortaya çıkartıldı. 22 Haziran 2018'de iha-
lesi yapılan Kemaldede Camisi'nin, kısa süre-
de restorasyonu yapılarak hizmete açılması
bekleniyor. 

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdüm-
lü Proje Mali Destek Programı kapsamında desteklenen
“Butik Müzeler Şehri Çankırı” projesi için düğmeye ba-
sıldı. Proje sözleşmesi Çankırı Valisi ve Ajans Yönetim
Kurulu Başkanı Hamdi Bilge Aktaş’ın da katıldığı tören-
de Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve KUZKA Genel Se-

kreter Vekili Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı.
Ajansın toplamda 5 milyon lira destek sağlayacağı

projenin 24 ay sonra bitmesi planlanıyor. Proje ile 1 adet
müze bina inşası ve TCDD malzemelerinin ve lokomo-
tiflerinin sergi alanının yanı sıra şehir müze kültürüne
hazırlanacak. Bu kapsamda, “Şehir İçi Rotaları”nın plan-

lanması, müzelerin yönetimi için “Müze Yönetim İşle-
tim Modeli”nin tasarlanması, kent içi yönlendirme lev-
halarının ve broşürlerinin hazırlanması, müzeler için
kurumsal kimlik çalışmaları ile web siteleri oluşturula-
cak. Ayrıca projenin uygulama öncesinde yaratıcı en-
düstri ve yaratıcı turizmin geliştirilmesi, hediyelik eşya

üretim kolları iş geliştirme, organik tarım ve organik
ürünleri ve müzecilik eğitimleri gerçekleştirilecek. 

Çankırı Belediyesi tarafından uygulanacak proje
kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım çalışmalarıyla
Çankırı’nın ulusal ve uluslararası alanda bilinirliliğinin
artması hedeflenirken ilin 20 yıl içinde turizmden elde
ettiği gelirin yüzde 25 oranına yükseltilmesi planlanıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Melen Havzası Çevre Koruma Projesi"
kapsamında Akçakoca ve Melen havzasında kalan ilçelere atık su arıtma tesisi ile şebeke,
bağlantı ve deşarj hatlarının yapılacağını bildirdi.

300 yıllık cami
aslına dönecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine
bağlı Ormanlı Beldesi 14 köy ile
birlikte ilçe olmak için İçişleri
Bakanlığı’na müracaat etti. Or-
manlı Belediye Başkanı Bayram
Başol İçişleri Bakanlığının talebi
gündeme almak üzere kabul etti-
ğini bildirerek, yeni sistem ve bakanlar kuru-
lunda konunun karara bağlanacağını kaydetti.

Ormanlı 
ilçe olmak istiyor

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
Çerkeş Belediyesi ile "Kardeş Şehir" uygula-
masına geçileceğini bildirdi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacının
makamına yaptığı ziyarette konuyu gündeme
getirdiğini kaydeden Vergili, talebin temmuz
ayı meclis toplantısında görüşülerek oy birliği
ile gündeme alındığını söyledi.

Karabük ile 
Çerkeş kardeş
olacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi tara-
fından LÖSEV, Şehit Aileleri ve Madenciler
Dernekleri için dernek evi yapımı projesine
başlandı. LÖSEV, Şehit Aileleri ve Madenciler
Derneklerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini
daha iyi şartlarda yapabilmeleri amacıyla bu
projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Ka-
radeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal,
3 dernek evinin Kurban Bayramı’na kadar ta-
mamlanmasının planlandığını söyledi. Uysal
ilçede daha öncede Gaziler Derneği, Muhtarlar
Derneği, Yeşilay ve Kızılay gibi dernekler için-
de yer temin ettiklerini ve daha güzel ortam-
larda faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

Toplum yararına
olan STK’lara
destek

Çankırı’da butik müze dönemi
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27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen 
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarının açılış programına katılan;

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karadeniz

TEŞEKKÜR

Somali Devlet Bakanı Sayın Abd Dair Osman’a
Lübnan Devlet Bakanı Sayın Marvan Hamade’ye
T.C eski Devlet Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu’na
Lübnan İstanbul Başkonsolosu Sayın Mounir R. Oumonti’ye
Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakan Müsteşarı Sayın Albert Chamoun’a
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Mahmut Kocameşe’ye 
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Muhammer Yıldız’a
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sayın Nezafettin Aydoğan’a 
İstanbul Milletvekili Sayın Hulusi Şentürk’e
Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin Babaş’a 
Çankırı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Boz’a 
Safranbolu Kaymakamı - Belediye Başkan V. Sayın Fatih Ürkmezer’e
Dilovası Kaymakamı Sayın Mustafa Asım Alkan’a
Kastamonu Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın İlknur Aynan’a
Katar Ticaret Odası Dış İlişkiler Koordinatörü Sayın Ahmed Abunahia’ya 
Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Sayın Oğuz Fındıkoğlu’na
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Dr. Coşkun Yılmaz’a
Bartın İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Fuat Dursun’a
Bolu İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Sayın Fazıl Karaduman’a
Sultangazi Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay’a
Pendik Belediye Başkanı Sayın Kenan Şahin’e
Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Fazlı Kılıç’a
Taşköprü Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Arslan’a
Türkeli Belediye Başkanı Sayın Halil Dilek Özcan’a
İnebolu Belediye Başkanı Sayın Engin Uzuner’e
Kozlu Belediye Başkanı Sayın Kerim Yılmaz’a
Devrekani Belediye Başkanı Sayın Mümtaz Aliustaoğlu’na
Cide Belediye Başkanı Sayın Nejdet Demir’e
Abana Belediye Başkanı Sayın Altan Erdoğan’a
Ayancık Belediye Başkanı Sayın Aslan Özdemir’e 
Çatalzeytin Belediye Başkanı Sayın Musa İhsan Uğuz’a
Ulus Belediye Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Uzun’a
Uluslararası Üniversiteler Birliği Başkanı Sayın Muhammed Khiar Allaghbani’ye
Anadolu Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı Sayın Dr. Sinan Altıkulaç’a
Sinop Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sayın İsmet Damaroğlu’na
Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Sayın Seçil Acar’a
Safranbolu Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Sayın Zülfiye Yıldız’a
Kastamonu Valiliği Kültür Sanat Merkezi ve Kastamonu Şapka Müzesi sanat merkezi sorumlusu Sayın İlknur Aynan’a 
Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Sayın Emine Çelik’e 
MKC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Kızılboğa’ya
TSA Travel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mecid Kılınçarslan’a

Programa iştirak edemeyen ancak tüm ekibi ile fuara güç ve değer katan;
Bartın Valisi Sayın Nusret Dirim’e
Bolu Valisi Sayın Aydın Baruş’a
Çankırı Valisi Sayın Hamdi Bilge Aktaş’a
Düzce Valisi Sayın Dr. Zülkif Dağlı’ya
Karabük Valisi Sayın Kemal Çeber’e
Kastamonu Valisi Sayın Yaşar Karadeniz’e
Sinop Valisi Sayın Hasan İpek’e
Zonguldak Valisi Sayın Ahmet Çınar’a 
Alaplı Kaymakami Sayın Saim Eskioğlu’na
Kozlu Kaymakamı Sayın Ahmet Karakaya’ya
Düzce Belediye Başkanı Sayın Dursun Ay’a
Sinop Belediye Başkanı Sayın Baki Ergül’e 
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Sayın Dr. Hüseyin Uysal’a
Tosya Belediye Başkanı Sayın Kazım Şahin’e
Azdavay Belediye Başkanı Sayın Osman Nuri Civelek’e 
Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Sayın Hamad-Al-Sharqi’ye
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Seyit Aydın’a
Bartın Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Orhan Uzun’a 

Katkı ve destekleriyle güç katan değerli iş adamlarımızdan
Sayın Yaşar Çelik’e
Sayın Yaşar Kayacan’a
Sayın Mehmet Demirel’e
Sayın Celal Gül’e
Sayın Ayhan Sekmen’e
Sayın Celal Şen’e
Sayın Murat Sarı’ya 

Dua ve iyi niyet dilekleri ile yanımızda olan güç katan tüm sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerine, 
dost ve hemşerilerimize Teşekkür Ederiz.
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Yıl: 7 9 Temmuz 2018

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 
Ateştuğla-Bağcılar / İST

istamonu9temmuz_12_Layout 1  7/11/18  2:07 AM  Page 1


