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TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu bir
dizi program ve
açılışa katılmak
için gittiği
Kastamonu’da,
İstamonu Fuarcılık
tarafından 27-30
Haziran 2018 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezinin
9.10 ve 11 hollerinde
düzenlenecek Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı
BAKAF2018’in öneminden
bahsetti.

Mimar Vedat Tek Kültür

Merkezinde gerçekleştirilen
'Türkiye’nin ve
Kastamonu’nun
Ekonomik Geleceği' adlı
programda konuşan
Hisarcıklıoğlu, KATSO
Başkanı Selçuk Arslan’ın

konuşmasında
'Kastamonu’ya pozitif ayrımcılık
istiyoruz' şeklinde talebine atıa
bulunarak Bartın, Bolu, Düzce,
Çankırı, Karabük, Kastamonu,
Sinop ve Zonguldak illerini
kapsayan Türkiye’nin ilk ve tek
bölgesel fuarı BAKAF 2018’in
öneminden bahsetti.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “Eğer Kayserililere beş
vakit namaz farz ise Kastamonu-
lular, beş vakit namazı kılacak,
bir de beş vakit şükür namazı kı-
lacak. Yoksa kurtaramazsınız
bile. Yeşil ile mavinin buluştuğu
şehir Kastamonu. Yaz turizmin-
den kış turizmine kadar 12 ay tu-
rizm yapılabilecek bir şehir Kas-
tamonu. Daha ne olsun. Yine bu-

rada gördüğüm güzel bir olay
daha var. Türkiye’nin ilk ve tek
bölgesel fuarı olacak, Batı Kara-
deniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği
Fuarı, TOBB tarafından onaylan-
dı. Kastamonu dahil buradaki 8 ili
içine alacak. 2018 Haziran’ında
düzenlenecek. Bölgeye ciddi ka-
zanımlar getirecek ve yerel dina-
mikleri harekete geçirecek bu
fuar da Kastamonu açısından bir
milat olacak.” 

İstanbul Umum
Servis Aracı İşletme-
cileri Esnaf Odası se-
çimleri öncesi Kasta-
monulu Ahmet Özsoy
adaylığını düzenlediği
toplantı ile resmen
açıkladı. n 9

17 bin üyeli
odaya 
Kastamonu-
lu aday

Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
tarafından El Sanatla-
rı Eğitim Merkezleri
kurslarıyla ilgili yayın-
lanan duyuruda Kas-
tamonu’dan 117 yatılı
kursiyer alımı yapıla-
cağı açıklandı. n 7

Bakanlık
117 yatılı
kursiyer 
arıyor

İhsangazi Beledi-
yesi bu yıl 12 bin dö-
nüme ektiği dünyanın
genetiği değişmemiş
tek buğdayı siyez için
festival düzenledi.n 6

Buğdayın
atası siyeze
festival

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Batı Karadeniz bölgesine ciddi kazanımlar
getireceğini vurguladığı BAKAF 2018’in bölgede yerel dinamikleri harekete geçireceğine dikkat çekti.

‘BAKAF 2018 yerel 
dinamikleri hayata geçirecek’
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TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu:

‘Kastamonu beş vakit namazla birlikte
beş vakitte şükür namazı kılsın’

Kastamonu
Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Batı
Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği
Fuarı’nın Kastamonu
için önemli bir tanıtım
fırsatı olduğunu
belirtti.

Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası’nda
düzenlenen Batı
Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği
Fuarı Kastamonu
Tanıtım Toplantısında
konuşan Belediye
Başkanı Babaş, yerel olarak yaptıkları
tanıtım çalışmalarının çok ilerisinde olarak
değerlendirdiği BAKAF Fuarı’nın, bölgesel
tanıtıma da önemli bir ivme kazandıracağını
dile getirdi. n 7

BAKAF önemli bir
tanıtım fırsatı

Türkiye’nin ilk
bölgesel turizm
ve tanıtım fuarı
olan BAKAF
2018, TÜRSAB resmi internet sitesinden
üyelerine yaptığı duyuruda şu ifadelere yer
verdi: “27 – 30 Haziran 2018 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde BAKAF
– Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği
Fuarı düzenlenecektir.” n 7

BAKAF 2018 
TURSAB üyelerine
önerildi

      

Hentbol Kadınlar Süper Lig
Şampiyonu Kastamonu Beledi-
yespor'un EHF Cup 2. Ön Ele-
me turu maçları oynandı. Av-
rupa’da şampiyonlar liginden
vize krizi gölgesinde elenen
Kastamonu Belediyespor, Av-
rupa Kupası karşılaşmasında
tur vizesini kaptı. n 10

Bozkurt Kültür
Merkezi yeniden
yapılıyor! n 6

Küre, eski 
pazaryerini 
düzenliyor n 6

Avrupalı yoluna devam ediyor

Kastamonu 
evinde mutlu 2-0

n 10
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Sayınız artıyormuş, “Suçlu çocuklar”
Sizi gidi yumurcaklar…
Hem borçlu gelin dünyaya, üstelik suç işleyin.
Keretalar sizi, tepesini attırmayın ha “Suçsuz
Büyük’lerin”Tahsin Şentürk

UZUN YOL

Sabrın evveli sabır, sabrın sonu selamet,
Çaresiz kalsan dahi sonuna kadar sabret!
Doğruya giden yollar uzun olsa da vardır,
Vazgeç kestirme yolsan, uzun yola devam et!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 baş        
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

Yol ömürlerinin sürekli tartışma
konusu olduğu Kastamonu’da yollar-
dan maksimum verim ve daha uzun
süre yararlanılabilmesine yönelik yapı-
lan çalışmalar neticesinde İGM de al-
dığı kararla beton yolda karar kılmıştı.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
davet edilerek düzenlenen Beton Yol
Uygulamaları seminerinde kazalara
neden olan bariyer konusu da günde-
me geldi.

Türkiye bütçesinin
16 milyar lirasının her
yıl yol harcamasına
gittiğine değinen uz-
manlar bunun toplam
bütçenin yüzde 30'una
denk geldiğini ifade
etti. Seminerde bilgi
veren Çimento Müs-

tahsilleri Birlik yöneticisi İsmail Bulut
mevcut yolların bakımına harcanan
paraların da boşa gittiğine işaret etti.
Yolların geleceğinin beton uygulama-

lar olduğunu ve yılda 10 ay uygulama
şansının nem oranı yüksek bir kent
olan Kastamonu için en uygun seçe-
nek olduğunu dile getirdi.

Sathi kaplamanın ömrünün iki yılı
geçmediğine işaret eden Bulut, “İthala-
ta dayalı ürün kullanmadan ülkemizde
bulunan malzemelerin kullanımıyla
elde edeceğimiz beton yol tekniği daha
ucuza mal olacak ve daha uzun ömür-
lü olacaktır.” dedi. Beton yolların 20 yıl
gibi bir süre bakım istemediğine deği-
nen İsmail Bulut, 20 yıl sonra da sade-
ce aşınma plakası çekilerek 20 yıl daha
kullanılabileceğine dikkat çekti. Kaza-

ların önlenmesi için de en iyi çözümün
beton bariyerler olduğunu söyleyen
Bulut, bu uygulamanın da kazaları
azaltacağına vurgu yaptı.

Toplantıya katılan
Kastamonu Valisi Ya-
şar Karadeniz de be-
ton yol uygulamasının
hem çalışma süresi
hem de maliyetler
olarak uygunluğuna
değinerek, seminerin
amacının beton yol

konusunda çalışanların eğitilmesi ol-
duğunu belirtti.

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Kastamonu da betonu seçti
İl Genel

Meclisi’nde de
gündeme
gelen ve
yolların

bundan sonra
beton yol

olarak
düzenlenmesin

i içeren
kararın

ardından
Kastamonu’da

beton yol
semineri

düzenlendi.

Aşure buluşturdu
Kastamonu derneklerinde gele-

neksel aşure etkinliği ile ilgili buluş-
malar bayram havası estirdi.

Çatalzeytin Kirazlı Derneği, Sul-
tangazi’de bulunan dernek merkezin-
de düzenlediği aşure programına ka-
tılan işadamı İsmet Kütük, İstan-
bul’da yaşayan Kastamonulular’ın bu
tür etkinliklerde bir araya gelmesinin
hemşericiliğin yanısıra yardımlaşma
ve dayanışmayı da güçlendirdiğini ifa-
de etti. Memleketimize her durumda
ve elimizden geldiğince dernekleri-
mizin de yanında olarak destek ver-
mek, bağlarımızı hiç koparmamak bi-
zim için önemli diyen Kütük, aşure
programına katılan hemşerilerinin de
aynı duyguları paylaştığını belirtti.
Dernek Başkanı Fevzi Aydın da dü-
zenledikleri böylesi önemli günlerle
ilgili buluşmaların birlik ve beraberlik
için önemli olduğuna değinerek, da-

vetlilere katılımlarından dolayı teşek-
kür etti. 

DÖMODER tarafından düzenlenen
kahvaltılı etkinliğe katılan Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kasta-
monulular tarafından düzenlenen et-
kinliklere her zaman ayrı bir önem
verdiğine değinerek, aşure etkinliği-
nin hemşeriler ve toplumlar arasında
birlik beraberliği pekiştiren bir özelli-
ği bulunduğunu ifade etti. Gün boyu
devam eden etkinliğe KASİAD Yöne-
tim Kurulu Üyesi Hayri Konuk, CİDE-
FED eski Başkanı Recep Çetinkaya,
dernek başkanları, kalabalık bir da-
vetli topluluğu katıldı. Etkinliğe katı-
lanlara okunan kuranı kerim sonrası
aşure ikramında bulunuldu.

Kastamonu ve ilçelerinde de aşu-
re günü dolayısı ile belediyeler tara-
fından düzenlenen etkinliklerde va-
tandaşlara aşure ikramları yapıldı. 
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satışlarımız

başladı

Yoğun
ilginize teşekkür 
ederiz
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Kentlerimiz gelişiyor mu dönüşüyor mu?
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Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
protokol imza töreninde yaptı-
ğı konuşmada eğitimin kendi
bünyelerinde bulunan Turizm
Fakültesi akademisyenlerince
verileceğini belirtti. Aydın,
“Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı tarafından desteklenen,
Kastamonu Valiliği tarafından
verilmiş bir proje ile

alakalı üniversitemizden tek-
nik eğitim desteği alınacak.
Proje Kastamonu turizmine
motivasyon da sağlayacak bu
proje için valiliğimize teşekkür
ediyorum” dedi.

Protokol imza törenine KÜ
Rektörü Seyit Aydın, KUZKA
Genel Sekreter Vekili Serkan
Genç ve Turizm Fakültesi De-
kanı Saim Ateş katıldı.

Sağlık Bakanlığı mecburi hizmet
kapsamında Kastamonu Devlet Has-
tanesi başta olmak üzere ilçe hasta-
nelerine 4’ü uzman 87’si pratisyen
olmak üzere toplam 91 atama ger-
çekleştirildi. Atamalarda ilçe hasta-
nelerine pratisyen hekim atamaları
yapılırken, Kastamonu Devlet Hasta-
nesi ve Cide Devlet Hastanesi’ne bi-
rer Uzman Çocuk Doktoru, Bozkurt
Devlet Hastanesi’ne bir Aile Hekimi,
Kastamonu Devlet Hastanesi’ne 22
pratisyen hekim bir de Endokrinoloji
ve Metabolizma Hastalıkları doktoru
atandı.

Taşköprü Devlet Hastanesine 8,
Devrekani Devlet Hastanesine 7,
Araç ve Azdavay Devlet Hastanesine
5, Kastamonu Merkez 1 nolu Acil
Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Boz-
kurt, Daday, İnebolu Tosya Devlet
Hastanesine 4, Cide ve Çatalzeytin
Devlet Hastanesine 3, Araç ve Tosya
Toplum Sağlığı Merkezine 2, Kasta-
monu İl Ambulans Servisi Komuta
Merkezi ile Ağlı Azdavay Bozkurt Do-
ğanyurt Hanönü Seydiler Şenpazar
Toplum Sağlığı Merkezine, İhsangazi
ve Küre Devlet Hastanelerine 1, dok-
tor ataması gerçekleşti.

İnebolu doğumlu polisiye yazar
ve şair Ali Bayram, kitaplarında
memleket özlemini dile getireme
geleneğini sürdürüyor. Kertik isimli
kitapla tanınan ve edebiyat dünya-
sında yayınladığı her kitap çok sa-
tanlar listesinde yer bulan Bayram,
doğduğu toprakları kitaplarındaki
kurguda sıkça kullanan bir yazar
olarak da dikkat çekiyor. Son kitabı
Maraz’ın Kahvesi romanında ise İne-
bolulu olanların yakından bildiği ve

anılarında iz bırakmış bir mekanın
çevresinde bir hikayeyi okurlarına
aktaran Ali Bayram, bir yangın fela-
keti nedeniyle Çankırı’dan İnebo-
lu’ya ölümden kaçan bir ailenin ya-
şadıklarını kaleme dökmüş.

Marazın Kahvesi; İnebolu’nun
kavgalarını, aşklarını, bıldırcın avla-
rını, hatta kayıkların getirdiği has-
retlikleri, kavuşamayanları, ölüm ve
acıları, Rum çetelerinden korunmak
için güvenlik nöbetlerinin hala tu-

tulduğu, hâlâ nesli devam eden evli-
liklerin tanışma noktası olarak Ka-
raca Mahallesi’nin o yamacında,
Geriş Tepesi’nin eteklerinde bu hi-
kâyelerin anısına ayakta durmaya
çalışan bir kır kahvesi tasviri etrafın-
da kurguladığı kitap olarak ön satışa
sunuldu.

Çeşitli internet sitelerinin ön sa-
tışla piyasaya sunduğu kitap, Puslu
Yayıncılık tarafından okurlarla bu-
luşturuldu. 

Taşköprü’de geçtiğimiz yıl çekilişle
talihlilerinin belirlendiği 310 konut, 1
cami ve ticari alanın inşaat öncesi şan-
tiyesi kuruldu. 

TOKİ konutlarının yapılacağı Kur-
bantepe Mevkii’ne yüklenici firma ta-
rafından şantiyesi ve beton santrali ku-
ruldu. Hazırlıkların tamamlanmasının
ardından inşaat çalışmalarına hızlı bir
şekilde başlanacağı belirtildi. Taşköprü
Belediye Başkanı Arslan kurulan TOKİ

şantiyesini ziyaret ederek yetkililerden
bilgi aldı. 

TOKİ şantiyesinin kurulma aşama-
sında olduğunu ve inşaatında kısa sü-
rede başlayacağına değinen Belediye
Başkanı Arslan, “310 konutun, caminin
ve işyerlerinin inşaatın inşallah kazasız
belasız geçmesini Cenab-ı Allah’tan di-
liyorum. Firmamızın taahhüt ettiği sü-
rede çalışmalarını tamamlayacağına
inanıyorum” dedi.

Şantiye geldi sıra konutlarda

Maraz’ın Kahvesi
Bayram’dan bir memleket hikayesi daha… Ak Parti’de ilçe teşkilatlarında devam

eden kongrelerde başkan adayları netleşti.
Ak Parti genel merkezine mülakata çağrılan
Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, İhsangazi, İne-
bolu, Taşköprü ve merkez ilçe aday adayları
arasında yapılan değerlendirmelerde kon-
grede seçime girecek isimler açıklandı. 

Abana’da Ahmet Acar, Bozkurt’ta Meh-
met Aslan , Çatalzeytin’de Hasan Çay, İhsan-
gazi’de Necmi Aladağ, İnebolu’da Mustafa
Huner  Özay, Taşköprü ilçesinde Hüseyin
Erol ve merkez ilçede Faruk Özdemir isimle-
rinin ilçe başkanlığına onay çıktı.

Açıklanan isimler daha önce belirlenen
kongre takviminde gerçekleşecek seçimler-
le göreve gelecekler.

Üniversite protokolü imzaladı

Başkan adayları
netleşti

Son yayınlanan gelir ve yaşam koşulları
araştırmasına göre göreli yoksulluk oranı
Türkiye genelinde düşüş yaşarken, Kasta-
monu’nun da aralarında bulunduğu Çankırı
ve Sinop illerinde arttı.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması,
2014 ve 2015 yılı sonuçlarına göre yoksulluk
oranları karşılaştırıldığında, bir önceki yıla
kıyasla Türkiye genelinde 0,3 puanlık düşüş
gerçekleşti. Bölgeler itibarıyla yoksulluk
oranında en önemli düşüş 4,1 puan ile TRB2
(Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gözle-
nirken, bunu 3,8 puan ile TRA1 (Erzurum,
Erzincan, Bayburt) bölgesi izledi.

Göreli yoksulluk oranında en önemli artış
3,3 puan ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Si-
nop) bölgesinde gerçekleşirken, bu bölgeyi,
2,8 puanlık artış ile TR41 (Bursa, Eskişehir,
Bilecik) bölgesi izledi.

Yoksullaşıyoruz

Kastamonu Valiliği tarafından
projelendirilen ve KUZKA
tarafından desteklenmeye

değer görülen “Turizm Servis
Elemanı ve Ev Pansiyonculuğu

Eğitimi” ile ilgili protokol
Kastamonu Üniversitesi ile
Kuzey Anadolu Kalkınma

Ajansı arasında imzalandı.

Siyasi, iktisadi, içtimai ve ihtiyati
yönlerden neredeyse tüm kentlerimiz
bir bilinmeze doğru hedefsiz ve temelsiz

bir büyümeyle hızla ilerliyor. Kentlerimiz,
rehbersiz bir yolculukta gibi… Ya da bir gemi
gibi kaptansız ve elbette rotasız.

Neden mi?
Belediye hizmetleri bakımından

bakıldığında milyon metrekarelere varan yapı
izinleri, beton ve birkaç eski eser
güzelleştirme işi dışında görünürde yapılan
ne var diye baktığınızda karşınıza çıkan resmi
iyi okuyabiliyorsanız anlarsınız başlıktaki
soruya sebep düşüncenin temelini…

Örneğin biri çıkıp çıkış yolu eğitim
diyor… Yanlış anlamayın eğitim derken,
eğitim binalarını kastediyorlar, biraz daha
beton ve ne sunulabileceğine dair kafalarda
hiçbir karşılığı bulunmayan gençliğin kente
çekilmesi yani…

Biri çıkıp itiraz ediyor; yok efendim,
kentin geleceği turizm diyor… Hemen bir
toplantı yapılıyor, turizm öncelikleri
belirleniyor, yatırım müjdeleri patlatılıyor ve
turizm patlıyor… Ama ellerinde…

Diğeri turizmden kaynaklı hayal
kırıklığının sebebini açıklıyor; bizi toprak
çarptı zira bu kadar tarımsal alana sahip
memlekette tarımı ötelersen işte böyle felaket
yaşarsın diyor… Ne yapalım deniyor, hooop
tarımsal birkaç adım atılıyor…

Yahu siz aklınızı peynir ekmekle mi
yediniz… Sanayisiz kent olur mu, aklınızı
başınıza devşirin, gelin milli yerli otomobili
biz yapalım, teşviki de kapalım diyor… Haydi
bir hummalı heyecan fırtınası, ağızlar

kulaklarda… Sonuç, başvuru bile
yapılmamış…

Turizm ama inanç turizmi kardeşim diyor
öbürü, evliyalar şehrinde bu kadar zenginliği
değerlendirmemek olmaz diye çıkışıyor…

Durun diyor bir diğeri… Hayvancılık
diyor, meracılık diyor, sulamacılık diyor, arı
diyor, darı diyor…

Diyor oğlu diyor…
Sonu gelmiyor…
Bir de yalan yanlış bilgilenmelerden yola

çıkarak eleştirilere kızıyorlar, neymiş birileri
özel toplantılardan birinde sohbetin içinde
bize tembel, bedavacı dedi diye…

Az bile demiş…
Ama mevzumuz insanı değil bizzat

kentlerimiz olduğundan bu polemiğe girmeye
lüzum görmeden geçeceğim. 

Kentlerimizi tanımıyoruz… 
Gülmeyin, gerçekten yaşadığımız kentleri

zerrece tanımıyoruz ve her el attığımız alanda
çuvallamamızın nedeni de bu cehaletimiz… 

Etrafınıza bir bakın ve alıcı gözle bir
bakın…

Sizin değişim dediğiniz şey bir dönüşüm
olmasın…

Devasa çok katlı binalaşma, betona teslim
olmak mıdır değişim?

Sanayi sanayi diye yırtınıp üç beş sanayici
heveslenip ile geldiğinde alt yapı yetersizliği,
bürokrasinin ilgisizliği, lojistik dengesizlikleri
karşısında ama efendim bizim işadamlarımız
diye ahkam kesebilme medeni cehaleti midir
yoksa?

Eğitimde çıkış arayıp açılan okulların boş
kalmasının değişime etkisini akademik ya da

yerel ağızla nasıl bir değişim olarak
aktarabiliriz?

Kentlerimiz değişmiyor…
Dönüşüyor…
O güzelim doğal ve tarihi doku betona…
Kent hüviyeti hızla modernleşme adına

kafa karışıklığına…
İl ekonomisi ve kaynakları basit hayal ve

heveslerin oyuncağına…
Sağlık, eğitim, sanayi, ticaret ve gündelik

yaşam hızla kaosa dönüşüyor…

İnsanları da akil durumdaki hazırunu da
“asıl benim dediğim olacak” diye
dövüşüyor…

Peki kentlerimiz ne olacak?
Sahi ne olacak kentlerimiz… 
Herkes kendi memleketini koysun buraya

bir daha okusun, bir de siz düşünün bakalım
seçenekler ışığında…

Hangi sonuca varacaksınız…

FOTOYORUM

91 mecburi atama
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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

103,90 t 3,566 t 4,193 t 146,30
t

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası yeni hizmet
binasının temel atma töreninde yaptığı ko-
nuşmada, kapı üretiminde Tosya'nın ülke ge-
nelinde adından söz ettirdiğine işaret eden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tosya, Türkiye'nin kapı
ihtiyacının üçte birini karşılayan bir ilçe. Bu-
gün hangi eve gitseniz 3 evden birininim ka-
pısını Tosya yapmış. Kapı ihracatı ve üreti-
minde marka olmuş bir şehir." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un ülke genelinde
okullar yaptığını hatırlatarak, "Üniversite sö-
zünü ben veremem ama bu yılın sonu itiba-
rıyla 81 ilde odalarımızın talep ettiği okulla-
rın açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki dönem
inşallah buraya da bir okul yapma sözü veri-
yorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından temel atma töre-
ni gerçekleştirildi.

Programa, eski Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Kutbettin Arzu, Vali Yardımcısı
Vedat Yılmaz, Tosya Kaymakamı Deniz Piş-
kin, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Selçuk Arslan, Kastamonu Ticaret Borsası
Başkanı Sedat İşeri, Çankırı Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, Çankırı
Ticaret Borsası Başkanı Sadullah Erdem, Tos-
ya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin
Ekşi ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Hicarcıklıoğlu Tosya programının ardın-

dan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i ma-
kamında ziyaret etti. Vali Karadeniz tarafın-
dan karşılanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu Şeref deerini imzaladı. Karadeniz zi-
yaret anısına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu’na Hükümet binasının maketini hediye
etti.

Hisarcıklıoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sa-
nayi Odası ve Kastamonu Ticaret Borsası ta-
rafından düzenlenen Türkiye’nin ve Kasta-
monu’nun Ekonomik Geleceği Toplantısı’nın
ardından  ise beraberindeki heyet ile birlikte
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı
makamında ziyaret etti.

TOBB Başkanı 
Rifat

Hisarcıklıoğlu,
Tosya’nın ticari
olarak önemli

bir potansiyele
sahip olduğunu

ifade etti.

İşçinin çalışma süresine
yönelik düzenlemeler (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Değerli okuyucular, bu yazımızla
birlikte "İşçinin Çalışma Süresine
Yönelik Düzenlemeler" hakkındaki

serimize başlıyoruz. Bu kapsamda, esas
itibarıyla çalışma sürelerine ilişkin kuralları
inceleyip iş dünyasının her iki tarafını da
son derece alakadar eden "fazla çalışma
(mesai)" meselesine de ayrıntılı biçimde
değineceğiz.

İlk olarak ehemmiyetle vurgulamak
gerekir ki, herhangi bir işin başlangıç ve bitiş
saatlerinin yapılan işin niteliğine uygun
olarak işveren tarafından farklı biçimde
belirlenebilmesi mümkündür. Bununla
birlikte "çalışma süresi" ifadesinden ne
anlaşılması gerektiğinin netleştirilmesi
aslında yapacağımız tüm tartışmalara ışık
tutacaktır. Mevcut doğrultuda, çalışma
süresi, "işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği
süre" biçiminde ifade edilebilir. Ara
dinlenme gibi süreler hesaba katılmadığında
kalan zaman parçası da aslında İş
Kanunu'nda hükmünü bulan çalışma
süresine denk gelir ve söz konusu süre,
haftalık bazda azami olarak 45 saat şeklinde
düzenlenmiştir. Elbette ki bahsi geçen
sürenin tarafların anlaşması kaydıyla
düşürülebilmesi olasılık dâhilindedir.

Yine aksi kararlaştırılmadığı durumlarda,
haftalık çalışma süresi, çalışılan günlere eşit
biçimde bölünerek uygulanır. Eşit dağıtma
ilkesinin benimsenmediği hâllerde dahi
günlük 11 SAATLİK ÇALIŞMA SÜRESİ
aşılamaz. Bu duruma ilaveten çalışma
sürelerinin "denkleştirme süresi" içerisinde
bir bütün olarak değerlendirilip bu sürenin
sonunda "ortalama haftalık çalışma süresi"
hesabı yapılması da mümkündür. Söz
konusu denkleştirme süresi en fazla iki aylık
olup toplu iş sözleşmesi marifetiyle dört aya
kadar uzatılabilir. Böyle bir senaryonun
gerçekleştiği durumlarda, örneğin bir hafta
içerisinde 45 saatten fazla çalışılmış olsa
bile, kararlaştırılan iki yahut dört aylık süre
içerisindeki "ORTALAMA HAFTALIK
ÇALIŞMA SÜRESİ" değerlendirmeye
alınacağından fazla çalışma ücreti
ödenmeyebilecektir. Bir diğer deyişle,
mühim olan husus, iki aylık dönemde
toplamda 360 saatlik ve dört aylık dönemde
ise 720 saatlik çalışma süresinin
aşılmamasıdır.

İşverenler bakımından önemli olarak
nitelendirilebilecek bir diğer husus da
"çalışılmayan sürenin işçi tarafından
telafisi"dir. Yürürlükteki İş Kanunu, iki aylık
bir periyot içerisinde çalışılmayan süreler
için telafi çalışması yapılmasına cevaz
vermektedir. Bahse konu telafi çalışmaları,
günlük üst sınır olan 11 saati aşmamak
kaydıyla "GÜNDE ÜÇ SAATTEN FAZLA"
olamayacaktır. Nitekim, bu telafi
çalışmasının tatil günlerinde yaptırılması da
mümkün değildir.

Bahsimize konu ettiğimiz "fiili çalışma
süresi" kavramına ek olarak "FARAZİ
ÇALIŞMA SÜRESİ"nden de söz etmemiz
isabetli olacaktır. Özellikle bazı meslek
gruplarında işçi, iş yerinde çalışmaya hazır
bulunduğu hâlde belli bir an için fiilen
çalışmadığı durumlar ortaya çıkar ve prensip
olarak "ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN
HÂLLER" kapsamında bulunan böylesi
anlar, farazi çalışma süresinin içerisinde
değerlendirilir. Yazı dizimizin bir sonraki
kısmında bu durumları ayrıntılı bir biçimde
örneklendireceğiz.

‘Tosya önemli bir 
potansiyele sahip’

Cideli iş adamı Fikret Demir ile
Sinoplu iş adamı Cevdet Erdem
arasında kurulan ortaklıkla Haliç’te
oluşturulan restoran kafe hizmete
girdi.

İki üniversite öğrencisinin bir-
likte iş yapmak fikrinden hareketle
ortaya çıkan işletmeye destek veren
iş adamları Demir ve Erdem yap-
tıkları yatırımla güçlerini birleştire-
rek oğulları Ümit ve Nurettin’in ha-
yalini gerçekleştirdiler.

Dekorasyonu, iç donanımı ve
mutfağının yanı sıra terasıyla da şe-
hir karmaşasından uzak bir ortam
yaratmayı hedeflediklerini belirten
Cideli iş adamı Fikret Demir, top-
lam 600 metrekareden oluşan ve 25
personelin çalıştığı restoran kafenin
gece 2’ye kadar hizmet verdiğini
kaydetti. İstanbul’a 1982 yılında gel-
diğini ve çeşitli işlerde çalıştıktan
sonra inşaat sektöründe faaliyet
gösterdiğini ifade eden Demir, ço-
cukları tarafından düşünülen resto-

ran kafenin oluşumunda
destek verdiklerini söyledi.
150 kişi kapasiteli kapalı ve
açık alana sahip işletmede
dünya mutfağından çeşit-
lerin yanı sıra sabah kahv-
altısı, nargile ve vitamin
bar bulunduğunu bildiren
Fikret Demir, iş adamları için de
toplantı mekanı olarak hizmet veri-

lebileceğini sözlerine ekle-
di. Fikret Demir, Haliç
manzaralı, oteller ve öğ-
renci yurtlarına komşu
bir işletme olarak özelikle
akşam saatleri gençlerin
ilgi gösterdiği Long Loun-
ge isimli teras kafe resto-

ranın, önümüzdeki günlerde resmi
açılışının yapılacağını da belirtti.

Haliç’te teras keyfi
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Ölümlü kavşak
için ihale tamam

Bozkurt Kültür
Merkezi yeniden
yapılıyor!
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

İhsangazi’de Haracoğlu Mesire ala-
nında düzenlenen festivale ünlü doktor
Canan Karatay’ın da katılımı ulusal bası-
nın da festivale ilgi duymasına neden
oldu. Karatay, protokol konuşmaları ar-
dından soru cevap şeklinde gerçekleşen
program çerçevesinde katılımcılara siyez
hakkında bilgiler aktardı. 

Halk oyunları gösterisi ile devam
eden programda yemek yarışması da
düzenlendi ve siyez bulguru ile yapılan
yemekler jüri üyeleri tarafından değer-
lendirilerek dereceye giren yarışmacıla-
ra protokol üyeleri tarafından hediyeleri
verildi.

Programa İhsangazi Kaymakamı

Ömer Faruk Canpolat, Azdavay Kay-
makamı Abdullah Huzeyfe Çakmak,
Küre Kaymakamı Fatih Kayabaşı, İh-
sangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı,
Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri
Civelek, İGM Üyeleri, İç Hastalıkları ve
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan
Karatay, kurum müdürleri ve davetliler

katıldı. Program çerçevesinde temsili si-
yez tohumu da toprakla buluşturuldu.
İhsangazi Belediyesince düzenlenen Si-
yez Festivali yerel sanatçıların konseri
ile sona erdi. İhsangazi Belediye Mey-
dan'ında sahne alan Kastamonulu Seyfi,
Birsen Sömek ve Selcen Bektaş eserleri-
ni seslendirdi.

Tosya Kaymakamlığı tarafından ha-
zırlanan “Yalnız Değilsiniz Projesi” Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğünce kabul
edildi.

Evde bakım hizmeti üzerine kayma-
kamlık tarafından hazırlanan ve sunu-
lan proje; ilçe merkezi ve köylerindeki
muhtaçlığı tespit edilen, bunun yanı
sıra yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak
kimsesi olmayan, bakıma muhtaç 60
hanenin bir yıl boyunca bakım ve te-
mizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşya-
larının temini ve yaşlı bakımı hizmeti-
nin evde görülmesini kapsıyor. Proje-
nin kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama
yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Proje-
nin amacı yaşlı, engelli, yardıma ve ba-
kıma muhtaç, kimsesi olmayan, ancak
huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların,
kendi bulundukları sosyal çevreden ay-
rılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaç-
ları karşılanarak onları sosyal hayatın
içinde tutmaktır. Projemizin hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi. 

Yaklaşık 200 bin lira bütçeye sahip
proje, kaymakamlıkça 2017 Kasım
ayından itibaren uygulanmaya başlana-
cak. Tosya Kaymakamlığı tarafından
hazırlanan “Yalnız Değilsiniz Projesi”
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sos-

yal Yardımlar Genel Müdürlüğünce ka-
bul edildi.

Evde bakım hizmeti üzerine kayma-
kamlık tarafından hazırlanan ve sunu-
lan proje; ilçe merkezi ve köylerindeki
muhtaçlığı tespit edilen, bunun yanı
sıra yaşlı, engelli ve hasta olup bakacak

kimsesi olmayan, bakıma muhtaç 60
hanenin bir yıl boyunca bakım ve te-
mizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşya-
larının temini ve yaşlı bakımı hizmeti-
nin evde görülmesini kapsıyor. Proje-
nin kabul edilmesiyle ilgili bir açıklama
yapan Kaymakam Deniz Pişkin, “Proje-
nin amacı yaşlı, engelli, yardıma ve ba-
kıma muhtaç, kimsesi olmayan, ancak
huzurevi hizmeti istemeyen yaşlıların,
kendi bulundukları sosyal çevreden ay-
rılmadan, evde bakım hizmeti ihtiyaç-
ları karşılanarak onları sosyal hayatın
içinde tutmaktır. Projemizin hayırlara
vesile olmasını diliyorum” dedi. 

Yaklaşık 200 bin lira bütçeye sahip
proje, kaymakamlıkça 2017 Kasım
ayından itibaren uygulanmaya
başlanacak.

Küre’de her haa Pazartesi günleri
kurulan halk pazarı, ihtiyaçlar doğrul-
tusunda yenileniyor.

Küre Belediyesi tarafından 1970’li
yıllardan bu yana kullanılan tarihi pa-
zaryeri alanında revizyon çalışmaları-
na başlandı. Daha önce pazaryerine
komşu tarihi binaların yıkım tehlikesi
ile ilgili küçük onarım ve restorasyon-
larla iyileştirme çalışmaları yapılan
alanda, pazarcı esnafının ve köylünün
rahat edebilmesi için yeniden düzen-
leme yapılması kararlaştırıldı. Yenile-
me projesi hazırlanarak çalışmalara
başlanan pazaryerine kapalı alanlarda
eklenerek ağır kış şartlarından etki-

lenmeyecek bir düzenleme yapılması
hedefleniyor.

600 metrekaresi kapalı toplam bin
500 metrekarelik bir alanı kapsayan ve

2 katlı olarak düzenlenen pa-
zaryeri, sosyal faaliyet alanı
olarak da değerlendirilecek. Alanda
halk pazarı kurulmadığı günlerde

otopark olarak da faydalanılacak.
Konu hakkında bilgi veren Beledi-

ye Başkanı Kamil Aydınlı “Yoğun ge-
çen kış mevsiminde kardan, yağmur-
dan ve soğuklardan en az şekilde etki-
lenmek için eski pazaryerinin üstü ka-

panarak kapalı pazar haline
geliyor. Mevcut pazar yerinin
yarısı kapanarak katlı pazar
haline getirilecek ve geri ka-
lan kısmının zemini de ona-
rılarak daha modern bir pa-
zara sahip olacağız” dedi. 

Yapımına yeniden başla-
nan pazaryeri alanı, çalışmalar süre-
since hizmet vermeye devam edecek.

Küre, eski pazaryerini düzenliyor

Son aylarda ölümlü ve yaramalı kaza-
ların yoğun olarak yaşandığı Devrekani
Kavşağının battı-çıktı şeklinde yapılması
yönündeki hazırlanan projesinin ihalesi
gerçekleştirildi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İha-
le Salonunda yapılan ihaleye 6 firma tek-
lifte bulundu. Yer tesliminin ardından bir
yıl içerisinde tamamlanması istenilen
Devrekani Kavşağına yapılacak battı-çıktı
şeklindeki köprülü kavşak ihalesine en
düşük teklifi 38 milyon 100 bin liralık Be-
kiroğlu İnşaat verdi.

Devrekani Kavşağı Projesi ihalesine
Ezekar Yapı-NEKA İnşaat ortaklığı 39
milyon lira, MSM Alt Yapı İnşaat 39 mil-
yon 500 bin lira, DZN İnşaat 41 milyon
lira, MAF Yapı İnşaat 41 milyon 500 bin
lira ve NES Yapı İnşaat-Tekerler Enerji
İnşaat Ortaklığı ise 42 milyon liralık tek-
liflerde bulunduğu öğrenildi. 

Bozkurt Belediyesi yapımı için 1996
yılında başlanan ancak yarım kalan Kül-
tür Merkezi inşaatını yıkarak yerine yeni-
sini yapıyor. Bozkurt Belediyesi 21 yıldır
atıl durumda olan kültür merkezi inşaa-
tının yapımına düzenlenen törenle başla-
dı. Düzenlenen törende ilçenin görüntü-
süne de zarar veren binanın yıkımının
gerçekleştirilerek yapımına başlandığını
belirten Başkan Bozkurt Ekeş, en kısa
zamanda inşaatın tamamlanarak Boz-
kurt’a kazandırılacağını belirtti. Törene
katılan Abana Kaymakamı ve Bozkurt
Kaymakam vekili Hasan Hüsnü Türker
ve MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı
da kısa birer konuşma yaparak yapılacak
olan kültür merkezine emeği geçenlere
teşekkür ettiler. Törende atıl durumdaki
inşaatın çürük olan bölümleri balyozla
kırılarak çalışmalar başlatıldı.

Eski enerji nakil hattının sık sık
kesintilere neden olmasından ve ar-
tan nüfusla birlikte mevcut elektrik
tesisatının ihtiyacı karşılamadığın-
dan dolayı Araç’a yüksek gerilim
hattı dikiliyor. 

Araç’ta enerji ihtiyacına ve çeşitli
elektrikle ilgili konulara çözüm ola-
cak yapımı tamamlanmış olan 154
kilowatlık yüksek gerilim trafo mer-
kezinin bağlantı direklerinin dikimi
devam ediyor. Direklerin dikim iş-
lemlerinin tamamlanmasından son-
ra Araç’ta özellikle elektrik kesintile-
rinin en aza inmesi planlanıyor. Araç
Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu,
“İlçemizin Enerji ve elektrik konu-
sunda ihtiyaç duyduğu çalışmalar
devam etmektedir, Belediye Başkanı
olarak ilçemin gereksinim duyduğu
bu önemli konu takibimdedir, inşal-
lah en kısa sürede tamamlanacak ve
daha kaliteli ve kesintisiz bir hizmet
almaya başlayacağız” dedi.

Araç’ta kesintiler
en aza indirilecek

İhsangazi
Belediyesi bu yıl
12 bin dönüme
ektiği dünyanın

genetiği
değişmemiş tek

buğdayı siyez
için festival
düzenledi.

Buğdayın atası 
siyeze festival

Bakıma muhtaç 
60 haneye devlet eli…
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HABER

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve
İş Birliği Fuarı’nın Kastamonu için önemli bir tanıtım fırsatı olduğunu belirtti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nda düzenlenen Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı Kasta-
monu Tanıtım Toplantısında konuşan
Belediye Başkanı Babaş, yerel olarak
yaptıkları tanıtım çalışmalarının çok
ilerisinde olarak değerlendirdiği BA-
KAF Fuarı’nın, bölgesel tanıtıma da
önemli bir ivme kazandıracağını dile
getirdi.

Bölge destinasyonu ile 
birlikte sunum önemli

Kastamonu’nun turizm çeşitliliği
anlamında son yıllarda genel idare ya-
tırımları ile zenginleştiğine ve değer
kazandığına işaret eden Babaş; “Tu-
rizm oldukça önemli ve yerelde de bu
yönde birçok çalışma gerçekleştiriliyor.
Ancak BAKAF, yerelde yapılan çalış-
maların çok ötesinde düşünülmüş ve
projelendirilmiş bir organizasyon.
Özellikle Kastamonu’nun bölge desti-
nasyonu ile sunumunu mümkün kıla-
cak bu fuar, diğer illerin de katılımı ve
destekleri ile arzulanan başarıya ulaşa-
caktır. Projede bizler belediye olarak
hem katılım hem de destek noktasında
hazırız. Çünkü bu fuarın ilimiz için, ta-
nıtım ve turizm potansiyelimizin dışa-
rıya aktarımı noktasında bir fırsat ol-
duğunu düşünüyorum” dedi.

Tatil tercihlerinde insanların artık
klasik tatilden ziyade kültür ve tarihi
destinasyon seçeneklerine yöneldiğini
tespit ettiklerini ve bu noktada da Kas-
tamonu’nun turizm çeşitliliği ile onlar-
ca seçeneği bulunduğuna işaret eden
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, “İnsanlar tatil denildiğinde sü-
rekli alışıldık seçeneklerden, deniz
kum güneşten sıkıldı. Daha değişik tu-
rizm çeşitlerine yönelim mevcut ve
bizler de hem tarihi, hem de manevi
turizm çeşitliliği potansiyeline sahip bir
kent olarak bu yeni değişimden pay
alabilecek durumdayız. Bunu da ken-
dimizi bu fuarda tanıtarak, anlatarak
ve özelliklerimizi sunarak gerçekleşti-
rebiliriz. Bölgemizin tanıtımına büyük
katkı sunacak olan Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı, bölge-
mizdeki diğer illerin çalışmalarının ge-
risinde kalmamak adına büyük yarar
sağlayacaktır. Biz yerel olarak bunun
altyapısının hazırlanmasına yönelik ça-
lışmalarımızı dengeli olarak sürdürü-
yoruz. Çünkü gelen talebe cevap vere-
bilmekte oldukça önemlidir. Tanıtımla
birlikte oluşacak talebe her türlü altya-
pımızla da hazır olmalı, yeni turizm
yatırımları çekmeliyiz. BAKAF organi-

zasyonu içerisinde iş birlikleri de
önemli bir kazanım. Oldukça faydalı
sonuçlar ortaya koyacağına inandığım
bu çalışma, gittikçe değer kazanan ili-
mizin bölgemizde de farklı bir konuma
gelmesine katkı sunacağını düşünüyo-
rum. Artık Kastamonu’yu Nasrullah
Meydanı’ndan ibaret görmekten kur-
tulmalı, değişimi yakalamalı ve o doğ-
rultuda hareket etmeliyiz” şeklinde ko-
nuştu.  

BAKAF 2018 için 
Kastamonu’dan start verildi

Toplantıda konuşan diğer katılım-
cılarise şu ifadelere yer verdiler:

İstamonu Fuarcılık tarafından dü-
zenlenen ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde
bulunan Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce,
Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zon-
guldak illerinin turizm ve tanıtımının
amaçlandığı BAKAF 2018 Fuarı tanı-
tım toplantısının ilki Kastamonu’da
gerçekleştirildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve
İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz tarafından
katılımcılara aktarılan fuar projesine
Kastamonu’dan tam destek çıktı. 

BAKAF 2018 tanıtım toplantısına
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş 25.Dönem Kastamonu Milletve-

kili Mustafa Gökhan Gülşen, Ağlı Be-
lediye Başkanı Şahin Çolak, Bozkurt
Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, Seydi-
ler Belediye Başkanı Mehmet Şahin,
Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet
Yılmaz, KATSO Başkanı Selçuk Ars-
lan, KÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr
Sezgin Ayan, İl Kültür ve Turizm Mü-
dürü Fahrettin Şenoğlu, TKDK il koor-
dinatörü Ahmet Kuyulu, KUZKA Ge-
nel Sekreter Vekili Serkan Genç, KAS-
GEG Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu,
KGC Başkanı Erkan Yılmaz katıldı.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kuru-
lu Başkanı Hüseyin Karadeniz’in ger-
çekleştirdiği fuar sunumunun ardın-
dan katılımcılar düşüncelerini ve öne-
rilerini paylaştılar.

Mustafa Gökhan Gülşen;
Fuar bölge tanıtımı için 

güzel bir ilk adım…

24 ve 25. Dönem
Kastamonu Milletvekili
Mustafa Gökhan Gül-
şen, bölgesel kalkınma-
yı hedefleyen bir proje
olarak değerlendirdiği
Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği

Fuarı’nın ihtiyaç duyulan bir çalışma
olduğunu belirti.

BAKAF Fuarının bölgede bulunan
8 il açısından da büyük öneme sahip
olduğuna değinen Gülşen, “Bunda da
yerel yönetimlere büyük iş düşüyor.
Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan se-
kiz ilin belediyeleri bu işe sahip çıkarsa
bu proje bir fuar olmanın ötesinde fay-
dalar sağlayacak sonuçlar getirecektir.
BAKAF Batı Karadeniz Turizm desti-
nasyonu açısından da önemli fırsatları
beraberinde getirecek farklı bir çalışma
olarak ayrıca bir önem arzediyor. Tu-
rizmde sürekli trendler değişiyor ve biz
de bölgesel olarak çok avantajlı durum-
dayız. Bu anlamda bu çalışma isabetli
bir proje olmuştur ve desteklenmelidir”
diye konuştu.

KATSO Başkanı Arslan: “Biz
kendimize güveniyoruz!”

Kastamonu’nun ta-
nıtıma gerçekten ihtiya-
cı olduğunu kaydeden
Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı
Selçuk Arslan ise tanı-
tım için fuarların en gü-
zel ve etkili araç oldu-

ğuna dikkat çekti. Batı Karadeniz’i kap-
sayan BAKAF fuarının çok iyi etkile-
şim sağlayacağını düşündüğünü söyle-
yen Selçuk Arslan, “İlimize uğrayan tu-
ristler genelde günü birlik oluyorlar,
günübirlik ziyaretleri konaklamalı zi-
yaretlere çevirebilirsek herkes bundan
çok iyi kazanımlar elde edecektir. Tür-
kiye'de düzenlenen fuarlara defalarca
katıldık, ürünlerimizi elimizden geldiği
kadar tanıttık. 

Tanıtımı küçümsemeyelim, tanıtım
günleri bizim için önemli ama çok faz-
la eksiğimiz bulunuyor. Kısır döngü
içerisinde tanıtım yapmaya çalışıyoruz
lakin fuarlar uluslararası katılımlara
açık olduğu için tanıtımdaki etkisi
daha fazla oluyor. İller arasında çok
ciddi rekabet var ve bu rekabeti sekiz il
geneline yayabilirsek iyi bir iş yapacağı-
mızı düşünüyorum. Kastamonu olarak
biz kendimize güveniyoruz” ifadelerini
kullandı.

Fuarın çok başarılı
olacağına inandığını
ifade eden Bozkurt
Belediye Başkanı Boz-
kurt Ekeş fuarda yer
alacak ilgili bakanlık-
ların durumu farklı
noktaya taşıyacağını

söyledi. Kastamonu’nun sesini yete-
rince duyuramadığını ve hükümet-
ler kurulurken bakanlık alamadığı-
nı ifade eden Bozkurt Ekeş “Bölge-
de iki ya da üç tane bakanlığımız
olsa fuarın etkisi daha farklı olurdu.
BAKAF Fuarını sadece turizm ola-

rak düşünmeyelim. Ayrıca turizm
olarak şansızlığımızın olduğunu da
unutmayalım; Abana, İnebolu, Ağlı
ya da Bozkurt da kimseye otel yap-
tıramıyorsunuz çünkü tatil sezonu
ilimizde çok kısa. Üniversite ilimiz
ve ilçelerimiz için tek tanıtım kay-

nağı olarak öne çıkı-
yor” şeklinde konuştu. 

Kastamonu olarak
tek eksik noktanın bir
araya gelme sorunu
olduğunu belirten
Seydiler Belediye Baş-
kanı Mehmet Şahin

“Her ilçemizin farklı değerleri var.
Biz Seydiler olarak tarım ve hay-
vancılık da iyiyiz. Dünyaca tanın-
mış siyezimiz var. Özellikle son yıl-
larda siyez bulguru ve siyez ürünle-
ri konusunda epey bir mesafe kat
ettik. İlçemizde siyez unu fabrikası
yapıldı Seydiler ilçemiz küçük ama
10 fabrika üretim yapıyor. Yurtdışı-
na ihracat yapan, sağlık sektörünün
yüzde kırkına hitap eden bir fabri-
kamız var. Tarihi değerimiz Şehit
Şerife Bacımız var, ülkenin her ye-
rinden insanlar anıtını görmeye ge-
liyorlar. Bunların tümü ilçemiz için

önemli artılar ve bunların daha ge-
niş kitlelere duyurulması noktasın-
da fuarlar büyük önem taşıyor”
dedi.

Ağlı olarak küçük bir ilçe olma-
larına rağmen güçlerini yettiği ka-
dar çalışmalarda gerekli katkıyı
sağlayacaklarına dikkat çeken Bele-
diye Başkanı Şahin Çolak ve Pınar-
başı Belediye Başkanı Mehmet Yıl-
maz ise birlikteliğe vurgu yaparak
“Birlikteliğin sağlanmasının önemli
olduğunu düşünüyorum, bu sayede
Batı Karadeniz'in gür sesi beraberce
çıkacaktır” dedi.

Başkanlar ‘Birlik’ vurgusu yaptı

önemli 
bir tanıtım fırsatı

KÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr Sezgin
Ayan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş-
birliği Fuarı’nın düzenleyeceği panel ve otu-
rumlarla farklı bir hüviyete sahip olduğunu
ifade ederek, düzenlenecek panellere des-
teğe hazır olduklarını ifade etti. 

Kastamonu Üniversitesi olarak 30 bin
öğrencileri bulunduğunu anımsatan Ayan, 2
binin üzerinde de yabancı öğrenciye eğitim
verdiklerini vurguladı.  Yabancı öğrencilerin
eğitim gördükleri yerlerle ilgili oraları tanı-
ma, keşfetme ve ülkelerine döndüklerinde
de tanıtıma katkı anlamında oldukça değerli
elçiler olduğuna işaret ederek “Biz yabancı
öğrencilerin birer kültür ve turizm elçisi ol-
duklarına inanıyoruz ve o öğrenciler bizler
için çok değerli. Ülke katılımları noktasında
eğitim müşavirlikleri de bölge hakkında bil-
gilendirilir ve katılımları sağlanırsa, bağlantı
kurulursa öğrenci organizasyonları ile ol-
dukça önemli bir çalışmanın da yolu açılmış
olabilir. Bizler bu anlamda yapabileceğimiz,
destek olabileceğimiz her konuda işbirliğine
ve desteğe hazırız” dedi.

BAKAF çerçevesinde 
düzenlenecek panellerde 
üniversitemiz hazır

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirli-
ği Fuarı BAKAF 2018, Türkiye Seyahat Acen-
taları Birliği (TÜRSAB) resmi internet sayfa-
sında duyuruldu. Türkiye’nin ilk bölgesel tu-
rizm ve tanıtım fuarı olan BAKAF 2018,
TÜRSAB resmi internet sitesinden üyelerine
yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: “27 –
30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi’nde BAKAF – Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı düzenle-
necektir. Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı
olma niteliği taşıyan BAKAF; Bartın, Bolu,
Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop
ve Zonguldak illerinin turizm ve ticari faali-
yetlerini arttırmayı amaçlıyor.”  Üyelere ya-
pılan duyurunun yanı sıra BAKAF 2018 Fuarı
tanıtım bülteni de paylaşıldı. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından El Sanatları Eğitim Merkezleri kurslarıy-
la ilgili yayınlanan duyuruda yatılı kursiyer alımı
yapılacağı açıklandı. Toplamda 5 ilde hayata ge-
çecek proje kapsamında Kastamonu’da 117 ya-
tılı kursiyer istihdam edilecek. Bakanlığın inter-
net sitesinden yayınlanan duyuruda 2017 – 2018
eğitim öğretim yılında El Sanatları Eğitim Mer-
kezlerine gündüzlü ve parasız yatılı kursiyer
alınacağı duyuruldu. Aralarında Kastamo-
nu’nun da bulunduğu Bilecik, Düzce, Elazığ,
Mersin ve Sivas İllerinde açılacak olan kurslar
İŞKUR tarafından da destekleniyor.

El Sanatları Eğitim Merkezlerinde, Kilim-
Halı Dokuma, Yöresel Bez Dokuma, Ahşap
Oyma (Mobilyacılık), Taş İşleme (Mermer), Di-
kiş-Nakış, Konfeksiyon, Gümüş İşleme, Resto-
rasyon gibi konularda, hem 4-6 ay süreli para-
sız yatılı meslek eğitimi kursları verilecek, hem
de kısa süreli gündüzlü meslek kursları açıla-
cak. El Sanatları Eğitim Merkezlerinde gerçek-
leşen bu kursların bazılarının, İŞKUR tarafın-
dan destekleneceği belirtilirken El Sanatları
Eğitim Merkezlerine yatılı başvuru yapacak
adayların en az 14, en fazla 24 yaşında olmaları
gerektiği kaydedildi. 

Başvurularda istenecek belgeler de duyu-
ruda belirtildi. Kayıt sırasında kursiyerlerin
kursiyer başvuru ve beyan formu, öğrenim bel-
gesi, 2 adet vesikalık fotoğraf getirmeleri gere-
kecek. Duyuruda, il müdürlüklerinin yatılı öğ-
renci kapasitesi Kastamonu'da 117, Bilecik'te
60, Sivas'ta 34, Elazığ'da 24, Mersin'de 20 yatılı
öğrenci olarak açıklandı.

Bakanlık 117 yatılı
kursiyer arıyor

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı
BAKAF 2018 TURSAB
üyelerine önerildi
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BATI KARADENİZ

Zonguldak Dernekler Fe-
derasyonu 3’üncü olağan Ge-
nel Kurulunu gerçekleştirdi.
Bağcılar’da yapılan genel ku-
rulda tek liste ile gidilen se-
çimlerde Gurbet Altay fede-
rasyon başkanı olarak seçildi.
Daha önce 4 yıl yönetim ku-
rulu üyesi olarak federasyon-
da bulunan Gurbet Altay, bir
önceki genel kurulda seçildi-
ği genel başkanlık görevini sürdürecek.

Kişisel Gelişim uzmanı olarak Türkiye’nin
birçok bölgesinde seminerler düzenleyen, ku-
rumsal danışmanlıklar yapan Altay göreve gel-
dikten sonra Zonguldak Dernekler Federasyo-
nunda kariyer kahvaltıları düzenleyerek sesini
duyurmuştu.

Son gerçekleştirilen genel kurulda güven ta-
zeleyen Gurbet Altay’ın yönetiminde şu isimler
yer aldı: Ahmet Doruk, Ziya Öncan, Mustafa Ka-
laycı, Metin Kara, Sinan Avcı, Cihan Şen, Şenol
Birol Kabarık, Ahmet Yaşar Akkaya, Ahmet To-
sun, Satılmış Yazıcı ve Halil İbrahim Ece.

Zonguldak Dernekler 
Federasyonu seçimini yaptı

Türkiye genelinde birçok il ve ilçede bele-
diye başkanlarının istifası ile boşalan yerlerle
ilgili seçimlerde görev değişiklikleri gerçekleş-
meye devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı
Keleş’in yerine görev yapacak kişinin belirlen-
mesi için yapılan seçimde Ak Parti Meclis
üyesi Dursun Ay, Düzce’nin yeni belediye baş-
kanı oldu.

Yeni belediye başkanı seçilen Dursun Ay,
2004-2009 döneminde belediye meclis üyeliği
yaptı. 2014 yılındaki seçimlerde meclis üyesi

seçilen Ay, bir dönem İntaş Genel Müdürlüğü
görevinde bulundu.

1962 Cumayeri Yenitepe köyü doğumlu
Ay, İzmit Teknik Lisesi makine bölümünden
mezun oldu, Düzce Meslek Yüksek Okulu
elektrik bölümünü bitirdi. Saran Plastik fir-
masında 3 yıl çalışan Ay, İntaş’ta 3 yıl müdür-
lük yaptı. Topçuoğlu firmasında müdürlük
yapan Dursun Ay, İlim Yayma Cemiyeti ve Se-
merkant Vakfı gibi kuruluşlarda görevler aldı.
Ay, evli ve 4 çocuk babası.

Bartın ve Kozcağız ilçesini su taşkınlarından
korumak üzere yapımına üç yıl önce başlanan üç
barajdan biri olan Kışla Barajı’nda yapım işinin ta-
mamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç tarafından yapı-
lan açıklamada 2014 yılında temeli Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun katılımı ile Kozca-
ğız’da düzenlenen törenle atılan Kışla Barajının ya-
pımında 2017 yılı itibari ile sona gelindiği belirtildi.

Yılmaz Tunç yaptığı basın açıklamasında 3 yıl
gibi kısa sürede tamamlandığını, 34 milyon liraya
mal olan Kışla Barajı’nın 14,87 milyon metreküp
suyu depolama kapasitesine sahip olacağını belirtti.
Hasankadı’dan gelerek Kozcağız Çayı’na soldan ka-
tılan Güney Deresi üzerinde, temelden 55 metre
yükseklikte “kil çekirdekli toprak dolu” tipinde inşa
edilmekte olan Kışla Barajının Bartın için önemine
değinen Milletvekili Tunç, Kirazlıköprü ve Kozca-
ğız barajları ile birlikte Kışla Barajının da Bartın şe-
hir merkezi ile Kozcağız beldesini sel taşkınların-
dan koruyacağını söyledi.

Sinop’un Ayancık ilçesinde bu-
lunan eski cezaevinde başlatılan
yenileme ve tadilat çalışmaları de-
vam ediyor. Çalışmalar tamam-
landığında, yıllarca tutuklu ve hü-
kümlülerin barındığı cezaevinin,
çok amaçlı kültür merkezi olarak
hizmet verecek.

Cezaevinde devam eden çalış-
malar hakkında konuşan Ayancık
Belediye Başkanı Ayhan Ergün,
“Ayancık eski Cezaevi Kültür Tesi-
si projesi kapsamında başlayan ça-
lışmalar, tüm hızıyla devam edi-
yor. Eski bir kilise kalıntısı olan ce-
zaevindeki çalışmalar, Ayancık Be-
lediyesi ve Özel İdare imkânlarıyla
yürütülüyor. Çalışmalar bittiğinde,
eski cezaevi çatısından temeline
kadar restorasyonu tamamlanmış
olacak. Bunlara ilave olarak yöne-

tim binası, mutfak, bay bayan tu-
valetler, bahçe düzenlemeleri ve
çevre düzenlemeleri yapılacak”
diye konuştu. Binanın içerisinde
kültür ve turizm etkinliklerinin de

yapılabileceğini belirten Ergün,
Ayancık’ın tarihi bir mekâna daha
kavuşacağını söyledi. Çalışmaların
önümüzdeki yaz aylarına kadar
tamamlanması hedefleniyor.

Amasra’da kazılar, inşaat hafri-
yat çalışmaları, balıkçı ağlarına ta-
kılan tarihi kalıntılara ev sahipliği
yapan Tesadüf Eserler Müzesi bü-
yük ilgi görüyor.

Genellikle inşaat kazıları, heye-
lan, sondaj ile yol çalışmalarında ve
balıkçıların ağlarına takılması so-
nucu "tesadüfen" ortaya çıkan Hele-
nistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans,
Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dö-
nemlerine ait çok sayıda eser,
Amasra Müzesi'nde sergileniyor. 

Müzede, 4 teşhir salonu bulu-
nurken, heykeller, heykel başları,
kabartmalı mimari parçalar ve me-
zar stellerinin yanı sıra mezarlardan
çıkan cam koku ve gözyaşı şişeleri,
altın ve bronz süs eşyaları da yer
alıyor. Olta iğneleri, haçlar, kandil-

ler, silahlar, kaplar, yüzükler ve gele-
neksel kıyafetlerle bronz heykelcik-
lerin de bulunduğu müze, yerli ve
yabancı turistlerin uğrak yeri ara-
sında yer almakta. Amasra Kalesi
ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası
Geçici Listesi'ne eklenen ilçede, res-
torasyon çalışmaları tamamlanarak
yeniden ziyarete açılan müzenin
bahçesinde sergilenen Helenistik,
Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı
dönemine ait taş eserler de ziyaret-
çilerin ilgisini çekiyor.

Ayancık eski cezaevi
kültür merkezi oluyor

Tesadüf Eserler Müzesi’ne
olağanüstü ilgi

Karıncayı ezmeyiz
ama oltaya
takılan balık

sudan çıktığında
çırpınırken zevkten dört
köşe oluruz. Bir de o
balıkları kızgın yağda
cayır cayır kızartıp
ikram edersek zevkimiz
sekiz köşeye çıkar.
Varan bir.

Hep iyi
niyetimizden,
inancımızdan adaklar
adar, kurbanlar keseriz.
Yoksullar için, konu
komşu için. Bir gün öncesinde ne kadar
bıçak varsa elimizde, evimizde biler; en
keskin hale getiririz. Bir sürtüşte cart! Ama o
ana kadar seni öylesine seven koyunun,
ineğin, boğanın gözleri gözlerimizin önüne
gelmez. Bir gün önce oynaştığımız o saf ve
güzel gözlü, dünyanın kaygısından habersiz
bizimle oynaşan; hoplayıp zıplayan o canım
hayvanın etinden kavurma yapar,
kahkahalar arasında yeriz. Hiç değilse
gözlerimizden uzakta kesilsin de anıları
canımızı yakmasın demeyiz.  Ha! Son
zamanlarda kimseye de vermez, dipfrize
koyar, kış boyu kavurur kavurur yeriz.
Varan iki.

Kendimiz için bir şey istiyorsak
namerdizdir. Yahu! Evrendeki tüm canlılar
önce kendileri için bir şeyler isterken, bütün
canlıların en akıllısı olan insanın kendisi
için bir şey istemiyor olduğuna keçileri bile
inandıramazsınız. Ayrıca kendisi için bir
istemeyenin başkaları için bir şeyler istiyor
olması ne kadar mantıklı?  Varan üç.

“Nasılsın?” Sorusuna bu toplumun yüzde
doksanı “iyiyim, çok şükür” diye yanıt verir.
Oysa tıp biliminin açıklamalarına göre bu
toplumun en az yüzde yetmişi depresyon
durumunda. Hastane önleri iğne atsan yere
düşmez durumda. Toplumun “asabiyesi”
zirve yapmış. Cinnet geçiren geçirene. Varan
dört.

Cennet anaların ayağı altındadır, deriz.
Her gün bir, iki anne sokak ortasında canice
öldürülüyor. Herhalde bir an önce cennetine
ulaşsın! Diye işliyoruz bu cinayetleri. Varan
beş.

Temizlik imandandır, deriz. Her gün duş
alana kaşlarımızı çatarız. O da gelecek su
parasından. En yaygın olanı haftada bir
banyo yapmaktır. Hep öyle salık verilir.
Varan altı.

Daha çooook sayabiliriz ama yeterli
sanıyorum.

Temel, idama mahküm. Darağacında, ip
boynuna geçirilmiş ve sorulmuş : Son bir
isteğin var mı? Temel, sakin sakin cevap
vermiş: Bu bana ders olsun!

Son olarak bir anı: Bir konferansımda
“Türkiye’nin nüfusu en az yüz yirmi
milyon” demiştim. Salonda müthiş bir
kahkaha kopmuştu. Kahkaha kesilince
düzeltme yaptım: “Evet! Haklısınız. Özür
diliyorum. Ben üç yüzlüleri hesaba
katmamıştım!” dedim. 
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Yalan ve talanDüzce’nin yeni 
başkanı Ay oldu
Düzce Belediye

Başkanı Mehmet
Keleş’in istifası ile

boşalan başkanlık
koltuğu için

yapılan seçimde
Meclis Üyesi

Dursun Ay seçildi.

Kışla Barajı tamamlanıyor

Şair yazar ve sanatçı Sunay Akın’ın 20 yıl bo-
yunca çeşitli ülkelerdeki koleksiyonerlerden, anti-
kacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı
oyuncaklarla kurulan İstanbul Oyuncak Müze-
si’nin en özel eserleri Bolu’da sergilenecek.

Oyuncakların insanlık tarihiyle beraber gelişi-
mini anlatan İstanbul Oyuncak Müzesi Sergisi,
Kasım ayında, Bolulularla ücretsiz olarak buluşa-
cak. Oyuncak Müzesi Sergisi, Bolu'nun ardından
Sakarya, Düzce ve Kocaeli'nde de ziyaretçilerle
buluşacak. Sepaş Enerji’nin desteklediği proje
kapsamında gezecek olan oyuncak müzesinde zi-
yaretçiler, ilk uzay temalı oyuncakların 1920'li yıl-
larda Amerika'da üretilmesiyle 1969'da Ameri-
ka'nın aya çıkması arasındaki güçlü bağlantıyı
keşfedecek. Ziyaretçiler1700'lü yıllarda Alman-
ya'da ortaya çıkan bebek evi kültürünün en seçkin
örneklerinden tahta kamyonlara, sesten hızlı gi-
den Concorde uçaktan ulaşımın tarihine kadar
pek çok döneme tanık olma şansı da yakalayacak.
Sergide ayrıca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japon-
ya'da içine konulan piller ile teknolojik devrimin
başlangıcı sayılan oyuncak örnekleri de gösterile-
cek. Oyuncak Müzesi Sergisi'nde yer alacak ‘Türk
Malı' oyuncaklar ise hatıralarda derin izler bıra-
kan örnekleriyle ziyaretçileri nostaljik bir yolculu-
ğa çıkaracak.

Oyuncak Müzesi Sergisi, 20 – 29 Ekim tarihleri
arasında Sakarya'da Sedirvan AVM'de, 31 Ekim –
12 Kasım tarihleri arasında Düzce'de Krempark
AVM'de ve 14 – 26 Kasım tarihleri arasında da Bo-
lu'da 14 Burda AVM'de gezilebilecek.

Oyuncak Müzesi 
Bolu’ya taşınıyor!
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CEMİYET

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği
kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı de-
ğerlendirmede Kastamonu'nun geleceği için
çalışan genç girişimcilerden oluşan derneğin
uzun yıllar hizmet vermek istediği belirtildi.

2013 yılında kurulan ve 200 üyesi, mer-
kez ve Ankara, Kastamonu şubeleriyle ça-
lışmalarını sürdüren derneğin Genel Baş-
kanı Zafer Küçükşabanoğlu, kuruldukların-
dan bu yana hedefleri doğrultusunda önem-
li mesafeler kat ettiklerini ifade etti. Küçük-
şabanoğlu amaçlarının Kastamonu’ya hiz-
met olduğunu ve bu yolda çalışmalar yap-
tıklarına değinerek “Bizler Kastamonu’nun
birçok konuda kıymetli olduğunu biliyor ve
Kastamonu'nun geleceğini çok önemsiyo-
ruz. Dünyada olduğu gibi ülkemiz de bir de-
ğişim içerisinde. Bizlerde bu değişime ayak
uydurmalı ve Kastamonu'nun geleceği için
hamleler yapmalıyız. Bu hamleleri yapma-
mız için önce Kastamonu'ya inanmamız ge-
rekiyor. Bizler Kastamonu'ya inanıyoruz.
Kastamonu'nun birçok konuda zirveye çıka-
cağından hiç ama hiç şüphemiz yok” dedi.

KASGEG 
4. yaşını kutluyor

Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu
Vali İzzettin Küçük’ü ziyaret ederek faaliyetleri
hakkında bilgi verdi.

Kastamonu Valisi İzzettin Küçük’ü maka-
mında ziyaret eden heyet yaptıkları çalışmalar
hakkında rapor sunarak görüş alışverişinde
bulundu. Heyete başkanlık eden Bursa Kas-
derfed Genel Başkanı İsmail Tiftik, Bursa’da
Kastamonulular olarak yaptıkları çalışmalar
ve Bursa Kastamonu Günlerinin ilin tanıtımına
yönelik katkılar sunduğunu belirtti. Tiftik, 6 yıl-
dır sürdürdükleri Kastamonu Günleri, Kasta-
monu Konağı gibi çalışmaların yanı sıra her yıl
Bursa basınını Kastamonu’ya gezi düzenledik-
lerini ifade ederek, bu çalışmaların Kastamo-
nu markası için önem taşıdığını ifade etti.

Vali Küçük de toplantıda yaptığı değerlen-
dirmede Kastamonu’da ve bölgede uzun yıllar
görev yaptığını, çok iyi tanıdığını ifade ederek,
Kastamonu Federasyonu ile ortak çalışmalar
içinde olacaklarını belirtti. 

Uluslararası Festivaller Birliği’nin Erzu-
rum’da gerçekleşen toplantısında birlik üyele-
ri değerlendirmelerde bulundu. Festivaller
Birliği yönetim kurulunda bulunan Taşköprü
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Cemali Öz-
soy, 2018 yılında 32.si düzenlenecek Taşköprü
Festival tarihinin16-19 Ağustos 2018 olduğunu
açıkladı.  Düzenlenen toplantıda festivallerin
el sanatları ve geleneksel kültürün ön plana
çıkartılması için çalışmalar yapılması gerekti-
ğine dikkat çekildi. 3 gün süren toplantıda
2017 yılında düzenlenen festivallerle ilgili de
değerlendirmelerde bulunuldu.

Taşköprü Festivali
tarihi belli oldu

Kastamonulular
Bursa Valisi’ni 
ziyaret etti

Esenler Kültür Merkezi’nde
düzenlenen toplantıya İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk ve
Arzu Erdem, Tosya Belediye
Başkanı Kazım Şahin, İstanbul
Kasketçiler Esnaf Odası Başkanı
İsmail Demirbaş, İstanbul Milli
Piyango Bayileri Esnaf Odası
Başkanı Ahmet Yazıcı, İstanbul
Yuacılar Odası Başkanı Ayhan
Ünal da katıldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren
17 bin üyeli Servisçiler Odası
Başkanlığı için adaylığını açıkla-
yan Özsoy, mevcut yönetimin sı-
kıntı ve sorunlara çözümler ge-
tirme noktasında tıkandığını,

ilerleme kaydede-
mediğini belirte-
rek başta plaka
tahdit, fiyat tarife-
si, birden fazla
yönetmeliğin tek
ve anlaşılır bir
şekle getirilmesi
ve kamuoyunda
oluşan servisçilerle
ilgili kara propagan-
daya son verilmesine
yönelik çalışmalardan
oluşan projelerini paylaştı. 

2015 yılından bu yana oda
olarak yapılanların esnafın so-
runlarını eksiltemediğini dile ge-

tiren Ahmet Öz-
soy, yapılması
gerekenlere dair
düşüncelerini
paylaştığı top-
lantıda 4 ay son-
ra projeleri ve
güçlü kadrolarıy-
la esnafın gerçek

sorunlarını çöz-
meye hazır olarak

göreve talip oldukla-
rını belirtti.

Ahmet Özsoy’un başkan
adaylığını açıkladığı toplantıya
servisçi esnafının ilgisinin de ol-
dukça yoğun olduğu gözlendi.

Kastamonu Türküleri Kastamonu-
lu sanatçılar tarafından tek albümde
toplandı. Albüm, lansmanı için dü-
zenlenen konserle dinleyicileriyle bu-
luşacak.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde
sahne alacak sanatçılar albümde oku-
dukları Kastamonu türkülerini ses-
lendirecekleri konser için 27 Ekim ta-
rihinde dinleyenleri ile buluşacak.

Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı
Yılmaz Cesur, düzenleyecekleri albüm
lansmanı konseri ile ilgili olarak sade-
ce Kastamonu türkülerinin okunacağı
tarihte ilk organizas-
yon olan etkinliğe
tüm Kastamonulula-
rın davetli olduğunu
belirtti. 7000 yıldır
dillerde olan ancak

bir araya getirilmemiş bir repertuvar
çalışmasını Kastamonu’ya kazandır-
mış olduklarına dikkat çeken Cesur,
konserin sonunda sözleri kendisine ait
Kastamonu türküsünü sanatçılar ko-
rosunun seslendireceğini belirtti.

Araçlı Ayhan Yuva’nın sahibi oldu-
ğu Dida Müzik firması tarafından çı-
karılan Kastamonu Türküleri’nin der-
lendiği ve yorumlandığı albümde Ah-

met Aykın, Ahmet Ayverdi, Ali Çelik,
Birsen Sömek, Cesur Can, Dobra Fa-
toş, Halide Göksoy, Hasan Kerimus-
taoğlu, Hüsnü Kemerci, Şerife Yılmaz,
Kastamonulu Seyfi, Raşit Arslan ve
Şevket Doğan solo olarak yer alacak-
lar. Koroda ise Adnan Bektaş, Emrah
Öz, Hüseyin Subaşı ve Kazım Kaydı-
oğlu albümdeki diğer isimlere eşlik
edecekler.

Kastamonulu sanatçılardan 
Kastamonu Türküleri albümü

Kastamonu Belediyesi, Kefeli,
Atabey, İbn-i Neccar ve Bakırcılar
Çarşısı cephe iyileştirme projesi ya-
pım işi sözleşmesini imzaladı.

Rölöve çalışmaları belediye bün-
yesindeki ekiplerce yapılan Bakırcılar
Çarşısı’nın da aralarında bulunduğu
Kefeli, Atabey, İbn-i Neccar 2. Etap
Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileş-
tirme projesinin hayata geçmesi ile
Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer
almayı hedefleyen Kastamonu Bele-
diyesi, proje yapım işi sözleşmesinin
imzalanmasıyla bu ay içinde ilk har-
cın konulacağı açıklandı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
belediye bünyesinde restorasyon
projeleri ile ilgili uzman bir ekibin
bulunmasının kendileri için büyük

bir şans olduğunu ifa-
de etti.

Bakırcılar Çarşısı ile 2. Etap So-
kak Sağlıklaştırma ve Cephe İyileş-
tirme projesinin yapım ihalesini

alan şirket yetkilileriyle yapım pro-
tokolünü imzalayan Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş, proje kapsamında
193 adet tescili ve tescilsiz binada
cephe iyileştirme yapılacağını sözle-

rine ekledi. Proje için Kalkınma Ba-
kanlığı’nın Güdümlü projeler kapsa-
mında KUZKA kanalıyla 5 milyon
lira hibe alındığı, toplam maliyetin
ise 7,5 milyon lira olduğu öğrenildi.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası seçimleri öncesi
Kastamonulu Ahmet Özsoy adaylığını düzenlediği toplantı ile resmen açıkladı.

17 bin üyeli odaya 
Kastamonulu aday

Bakırcılar Çarşısı’na harç koyuluyor
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12. dakikada Ali Can Kara-
dağ’ın penaltıdan attığı golle öne
çıkan takım, ilk yarıyı bu skorla
tamamladı: 1-0 İkinci yarının 76.
dakikasında Tayib Kanarya’nın
golü ile maçı koparan Kastamo-
nuspor haayı üç puanla kapata-
rak taraarına da rahat bir nefes
aldırdı. 2-0 Kastamonuspor 1966
sırasıyla, 9.haa deplasmanda
Eyüpspor, 10.haa kendi evinde

Kocaeli Birlikspor, 11. haa dep-
lasmanda Sarıyer, 12. haa kendi
evinde İnegölspor ve 13. haa
deplasmanda Sancaktepe ile kar-
şılaşacak.  Kastamonuspor kalan
6 maçın üçünü İstanbul’da oyna-
yacak olması deplasmansız bir 6
haa olarak değerlendiriliyor. İs-
tanbul maçlarında taraar desteği
alan Kastamonuspor önümüzde-
ki periyotta 18 puan hedefliyor.
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Menemen deplasmanından yaralı dönen
Kastamonuspor kendi seyircisi önünde rahat
kazandı. Ligin 7. hafta müsabakasında Gazi
Stadyumunda kendi seyircisi önünde rahat bir
oyun sergileyen Kastamonuspor Etimesgutspor
maçını kayıpsız atlatarak rahat bir nefes aldı.

Avrupalı yoluna devam ediyor

Bera Bera ile sahasında iki maç oynayan
Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takı-
mı, rakibini etkili oyunu ve ev sahibi avanta-
jıyla rahat geçti. İlk maçında 35-35 berabere
kalarak tur umudu ikinci maça bırakan Avru-
pa temsilcimiz son maçını 2 farklı skorla ala-
rak tur vizesini kaptı: 24-22

Haa sonu Atatürk Spor Salonunda oyna-
nan karşılaşmalar sonrası turu geçen Kasta-
monu Belediyespor, bu sonuçla Avrupa’da yo-
luna 3. turdan devam edecek.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücade-
le eden Karadeniz Ereğli Belediyespor tek-
nik patronu Kastamonulu hemşerimiz Hü-
seyin Aydoğan ligin ilk maçında Devrek
Belediyespor’u sahasında 3-0 mağlup ede-
rek üç puanla başladı.

2. haada deplasmanda Yeni Kırıkkales-
por takımına konuk olacak olan eflatun-be-
yazlılar aynı zamanda temsilcimiz Kasta-
monu Özel İdare KH Spor ile aynı grupta
mücadele ediyor. Daha önce Profesyonel lig
ve Bölgesel Amatör ligde birçok takımı ça-
lıştıran Aydoğan, Fatih Karagümrük ve Sul-
tanbeyli Belediyespor ile şampiyonluklar
yaşamıştı. 

Kariyerinde 127 maçta 69 galibiyet 33
beraberlik bulunan deneyimli hoca, bu se-
zon Ereğli’ye şampiyonluk hedefiyle geldi.

Ağlılı iş adamları İlhan ve Ayhan
Vural’ın sahibi bulunduğu Miskos
Helva, İstanbul Kastamonuspor’a
forma sponsoru oldu. İstanbul 1.

Amatör küme 12. Grup’ta mücadele
eden İstanbul Kastamonuspor, bu
sezon giyeceği formalarda Miskos
Helva logosu yer alacak.

Miskos Helva İstanbul KSK 
forma sponsoru oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2017
yılı Türkiye geneli amatör spor ku-
lüplerine spor malzemesi dağıtı-
mına başlandı. Bakanlığın malze-
me dağıtım programı İstanbul’da
düzenlenen törenle Kağıthane’den
başladı. Proje kapsamında Türkiye
genelinde 13 bin 700 spor kulübü-
ne malzeme dağıtılacak. 

Kağıthane Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen programda Gençlik
ve Spor Bakanı Osman Aşkın
Bak’ın yanı sıra, Spor Genel Mü-
dürü Mehmet Baykan, TFF İcra
Kurulu Üyesi, TASKK ve İASKF
Genel Başkanımız Ali Düşmez ve
Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç hazır bulundu.

Amatör kulüplere ülke genelinde
malzeme dağıtımı başlandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig
Şampiyonu Kastamonu
Belediyespor'un EHF Cup 2. Ön
Eleme turu maçları oynandı.
Avrupa’da şampiyonlar liginden vize
krizi gölgesinde elenen Kastamonu
Belediyespor, Avrupa Kupası
karşılaşmasında tur vizesini kaptı.

Stat: Gazi 
Hakemler: Sabit Selvi, Murat Taşçıkar, İsmail Taygun Tasalı 

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal, Oğuz Özden, Erkan Sekman, Ali Kucik (Çağrı

Bülbül dk. 86), Savaş Tağa, Faruk Öcal, Alican Karadağ (Ömer Can Sokullu dk. 68), Ferit Erişçi, Tayyib Kanarya

(Muhammet Çoban dk. 79)

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe, Berat Çetinkaya, Eser Yayla (Fatih Selimhan Solmaz dk. 80), Halil

İbrahim Can (Rıdvan Sağlam dk. 85), Yaşar Çetin, Erçin Ilgaz, Ahmet Kaan Ergün, Caner Yılmaz, Ömer Esenkaya,

Mehmet Atik (Emrah Bozkurt dk. 62), Gökhan Lale 

Goller: Alican Karadağ (dk. 12 pen.), Tayyip Kanarya (dk. 76) (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: Faruk Öcal, Ümit Karaal (Kastamonuspor 1966), Berat Çetinkaya, Mehmet Atik (Etimesgut

Belediyespor)

Kastamonuspor : 2     Etimesgutspor : 0

Kuşgözoğlu gururlandırdı
Başarılı boksörümüz Mustafa Kuşgözoğlu

milli takımımız ile birlikte 31. Uluslararası Ah-
met Cömert Boks Turnuvası’nda hem Kasta-
monu hem de Türkiye adına mücadele etti.
Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda düzenlenen
ve 5 gün süren turnuvada Türkiye, erkeklerde
9 altın, 8 gümüş ve 14 bronz, kadınlarda da 2
altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üze-
re toplamda 41 madalya kazandı.  İstanbul’da
yapılan ve 14 ülkeden toplam 120 sporcunun
katıldığı bu önemli turnuvada sporcumuz Kuş-
gözoğlu +91 kg’da üçüncü olarak bronz ma-
dalyanın sahibi oldu. Yılmaz Kırkbeşoğlu ve
Tuba Kırkbeşoğlu’nun yetiştirdiği sporcu Mus-
tafa Kuşgözoğlu’nun henüz ilk milli deneyimi
olmasına rağmen böyle önemli bir başarı elde
etmesi dikkat çekti.

İstanbul Kastamonuspor’dan net skor: 1-0
İstanbul Amatör Lig 3. Hafta mücadelesin-

de İstanbul Kastamonuspor Namık Sevik Sta-
dında karşılaştığı Şehzadebaşı karşılaşmasın-
dan tek golle galip ayrıldı. 4. Hafta karşılaşma-
sında Kuruçeşme’ye 3-0 kaybeden İstanbul
Kastamonuspor, 4 puanda kaldı. 

Belediyespor galibiyetle tanıştı
Hentbol Kadınlar Süper Ligte mücadele

eden Kastamonu Belediyespor sahasında ko-
nuk ettiği Osmangazi Belediyespor'u 40-32
mağlup etti. Karşılaşmada Belediyespor oyun-
cusu Anastasia gösterdiği performansla dik-
katleri üzerine çekmeyi başardı. Temsilcimiz
ligde bu sezon ilk galibiyetini sahasında almış
oldu.

İl Özel İdare uzatmalarda yıkıldı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz

Kastamonu Özel İdare KH Spor sahasında ko-
nuk ettiği Çubukspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bartınspor maçının 45+ ve 90+ dakikalarda
yediği gollerle puan kaybeden İl Özel İdare çık-
tığı son karşılaşmada 90. dakikaya kadar önde
götürdüğü maçta gole engel olamayarak be-
raberliğe razı oldu. Takımın tek golü takım
kaptanı Mehmet Sinan Söylemez'den geldi.

Minik eskrimcilerimiz üç madalya kazandı
Türkiye Eskrim Federasyonu’nun faaliyet

programında yer alan Süper Minikler – Minik-
ler Kılıç Açık Turnuvası Manisa’da gerçekleşti-
rildi. 7 – 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen
organizasyonda ilk sekiz arasına giren tüm
sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Turnuvaya katılan sporculardan Kastamo-
nu’yu tesil eden Nil Güngör minik bayanlarda
üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, mi-
niklerde Gizem Ece Melikoğlu sekizinci, süper
miniklerde ise Nehir Bayram yedinci olarak
madalya kazandı.

Madalyalar Kastamonu’da
6–7–8 Ekim’de Kastamonu İl Temsilcisi

2.Dan Sensei E. Yasin Büyükoral, Kastamonu
Üniversitesi Levent Semizer Spor Salonu'nda
düzenlenen Newaza, Fight ve Combat katego-
risinde yapılan Türkiye Şampiyonası müsaba-
kalarında kendisi ve 8 öğrencisi ile madalyala-
rı başka illere kaptırmadılar. 30 ilden 200
sporcunun katıldığı müsabakalarda +100 kilo
büyük erkekler Fight ve Newaza kategorisinde
Türkiye Birincisi E. Yasin Büyükoral 2 Adet Al-
tın Madalya kazandı.

Müsabakalarda Semih Aktekin, Erkekler
Büyük 85 kilo Combat Türkiye Birincisi ve Ne-
waza Türkiye İkincisi, Mehmet Yasin Yağız, Er-
kekler 18 Yaş Altı +81 kilo Fight Türkiye Birin-
cisi, Gamze Kara, Kızlar 18 Yaş Altı Newaza
Open Türkiye Birincisi, Alper Yılmaz, Erkekler
Büyük 77 kilo Fight Türkiye İkincisi, Sefa Kal-
kan, Erkekler Büyük 94 kilo Newaza Türkiye
İkincisi, Yunus Emre Demirkan Erkekler 18
Yaş Altı 55 kilo Newaza ve Fight Türkiye ikinci-
si, Berk Kaleli, Erkekler 18 Yaş Altı 81 kilo Ne-
waza Türkiye İkincisi,  Orhan Oğuz Erkekler
Büyük 62 Kilo Fight Türkiye İkincisi, Tahir Ya-
ğız Güllü, Erkekler 18 Yaş Altı 60 kilo Newaza
Türkiye Üçüncüsü oldu. Dereceye giren spor-
cular uluslararası ju jitsu müsabakalarında
Türkiye'yi temsil edebilecek.

Amatör Spor Haftası kutlandı
Tüm ülke genelinde 9 - 15 Ekim tarihleri

arasında  gerçekleşen  Amatör Spor Haftası
etkinlikleri kapsamında Kastamonu’da tören
ve yürüyüş düzenlendi.

SPOR PANORAMA

Aydoğan lige 
galibiyetle başladı
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29 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
9 yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL
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