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Kastamonu medeniyet 
kurmuş şehirdir

Cide Dernekler Federasyonu ev
sahipliğinde ve Kastamonu sivil
toplum kuruluşlarının katkılarıyla
düzenlenen toplantıda konuşan
Başkan Mehmet Tevfik Göksu şun-
ları söyledi: “Kastamonu’nun 2018
Türk Dünyası Kültür Başkenti ol-
ması çok isabetle verilmiş bir karar-
dır. Yer yüzünde ya da insanlık tari-
hinde iki türlü şehir vardır. Bir ta-
nesi medeniyetlerin kurduğu şehir,
bir tanesi de medeniyetler kuran şe-
hirdir. Bu açıdan baktığımızda Kas-
tamonu 7 bin yıllık tarihiyle mede-
niyet kurmuş şehirdir. Bir medeni-
yet kurmuş şehrin mensubu olmak
ve bu şehrin kültürünü bütün in-
sanlığın hizmetine sunmak her hal-
de yaşayanlar için tarihin kendisine
sunduğu en önemli fırsattır.”

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti İstanbul Tanıtım Toplantısına katılan Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, “Kastamonu 7 bin yıllık tarihiyle medeniyet kurmuş bir şehirdir” dedi

“Artık dünyanın
trendi ulusal
tanıtımlardan daha
çok şehirlerin tanıtımı
ile alakalıdır. Şehirler
ulusların tanıtımına
katkı sağlayan
unsurları
oluşturmaktadır. Bu
açıdan
Kastamonu’nun 2018
yılı Türk Dünyası
Kültür Başkenti
olarak seçilmiş olması
çok önemli bir
hizmete ve
farkındalığa hizmet
edecektir.”

“Hazreti Mevlana’nın çok güzel bir
tanımı var insan nereden geldiğini bilir-
se nereye gideceğini de bilir. Eğer biz
neslimize nereden geldiğini öğretmez-
sek nereye gideceğini de bilmez. Bu
açıdan baktığımızda bir insanın nere-
den geldiğini bilmesinin ilk temel şartı

da doğduğu topraklarıdır. Çünkü top-
rak insanın ruhuna üflenen çok özel bir
malzemedir. Mekke’ye gidersiniz cena-
bı Hakk’ın celal sıfatını görürsünüz,
Medine’ye gidersiniz cenabı Hakk’ın
cemal sıfatını görürsünüz. Her toprak
kendi içerisinde kendi insanına özel bir

maya üfler Kastamonu’nun mayasında
ise 3 temel şiar vardır; din, ahlak ve va-
tan. Böylesine kutsal böylesine önemli
bir mayayı kendi bünyesinde barındıran
toprağın bir parçası olmanın hazzını ve
mutluluğunu hep beraber herkese ya-
şatmamız gerekir.” n 6 -7

Mayasında din, ahlak ve vatan var

Güven Kepçe ve Cideliler Turizm
ana sponsorluğunda gerçekleşsen prog-
rama Kastamonu sivil toplum kuruluşla-
rı yoğun katılım sağladı. Toplantıda kül-
tür başkenti projesi kapsamında yıl içe-
risinde yapılacak faaliyetler aktarıldı.
Kastamonu'da yapılan tanıtım toplantı-
sının ardından şehir dışında düzenlenen
ilk organizasyon olan etkinlikte 'Kültür
Başkentine Giden Yolda Kastamonu'
isimli fotoğraf serginin yanı sıra panel
de düzenlendi.

Açılış 21 Mart’ta

Panelistler arasında yer alan Vali Ya-
şar Karadeniz, Kastamonulu olmayanlara
şehri tanıtmanın öncelikli hedefler ara-
sında olduğunu belirtirken, Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, sosyal medyada ve
toplantılarda yapılacak Kültür Başkenti
duyurularının öneminden bahsetti. Prof.
Düsen Kaseinov da Türk Dünyası’ndan
250’den fazla sanatçının 21 Mart’ta Kas-
tamonu’da gerçekleşecek açılış programı-
na davet edildiğini kaydetti. n 6 -7

Kültür Başkenti’ne
hemşeri desteği

Uluslararası
Türk Kültürü

Teşkilatı
(TÜRKSOY)
tarafından
2018 Türk

Dünyası Kültür
Başkenti ilan

edilen
Kastamonu'nun
İstanbul tanıtım

toplantısı Cide
Dernekler

Federasyonu’-
nun ev

sahipliğinde
Esenler Kültür

Merkezi’nde
gerçekleştirildi.  

Afrin şehidine vefa n 3

Şehit Şerife Bacı Büyükçekmece’de

Şekerciler odası ‘Şener’ dedi

Başkanlığını Behçet Özde-
mir’in yaptığı Büyükçekmece-
Beylikdüzü Kastamonulular Der-
neğinin merkezinin bulunduğu

arazide Kurtuluş Savaşı kahra-
manlarından Şehit Şerife Ba-
cı’nın anıtı düzenlenen törenle
açıldı. n 3

İstanbul Şekerciler ve
Pastacılar Odası’nın yeni dö-
nem başkanı eski oda baş-
kanı merhum Muzaffer Şe-
ner’in oğlu Aykut Şener
oldu. Kurulduğundan bu
yana en yoğun katılımlı kon-
gresinde yaşayan odanın se-

çimlerine çift listeyle gi-
dilirken, 108 oy alan Ay-
kut Şener oda üyeleri-
nin çoğunluğunun
desteğiyle değişime
adım atmış oldu.
Diğer aday ise 47
oy aldı. n 9

Ankara’da düzenlenen 2018 yılı
Kastamonu Günleri etkinliği yoğun
katılım ve bu yılın teması Türk Dün-
yası Kültür Başkentliği vurgusuyla
sona erdi. Kastamonu Belediyesi’nin
himayesinde Ankara Kastamonu
Dernekler Federasyonu ev sahipliğin-

de düzenlenen ve toplam 246 standın
açıldığı Kastamonu Günleri ulusal
medyanın da ilgi odağı olurken, An-
karalılar ve Ankara’da yaşayan Kasta-
monulular tarafından ziyaret edildi.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Baş-
kentte Kastamonu Günleri etkinliğine

katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nu-
man Kurtulmuş, “Türksoy’un 2018
kültür başkenti olarak Kastamonu’yu
göstermiş olması hem Kastamo-
nu’nun daha iyi tanınmasına hem de
Türkiye’nin daha iyi tanınmasına ve-
sile olacaktır” diye konuştu. n 9

Ankara Başkent gördü

MOBİSAD Kastamonulu
başkana emanet

Kapıdan 
mutfağa

Kızlar
yarı 
finalde n 10

37
Mobil İletişim Araçları ve

Bilgi Teknolojileri İş Adamları
Derneği’nin (MOBİSAD), ger-
çekleştirilen genel kurulunda
Kastamonulu Mustafa Kemal Turnacı oy
çokluğu ile başkanlığa seçildi. n 9

Tosya’da küçük bir ma-
rangoz atölyesi olarak ku-
rulan, 55 yıllık üretim ve
gelişim sürecinde ihracat
yapacak duruma ulaşan
Kapı Dünyası firması kali-
tesi ve üretimini İstanbul’a
da taşıdı. n 5 Mustafa Soykan
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BOZGUN

Tahsin Şentürk

DEFİN
Aşk, ebedî değilmiş, bıkar bıkmaz ölürmüş
Aşklar, unutulunca, sessizce gömülürmüş.

Tabiat heyecan veriyordu,
Şimdi heyelan veriyor…

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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‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Yeni oluşturulan yöne-
timlerde 37 kişilik listede
tüzükte de belirtildiği
gibi yüzde 20’lik kon-
tenjana büyük önem
verilirken, en az 7 kadın
ve 7 genç bulundurma
zorunluluğu bulunmasın-
dan dolayı yönetimlere yeni
yüzler de dahil olmaya başladı.

Sancaktepe Şubesi’nde Rahmi
Demir, Esenler Şubesi’nde Ferhat
Akkaya, Bayrampaşa Şubesi’nde Şa-
ban Can, Sultanbeyli Şubesi’nde İb-
rahim Genç, Ümraniye Şubesi’nde
Yunus Kökden yeniden başkan olur-
ken, Şişli’de Muzaffer Taş’ın yerine
Muammer Fakı geldi.

Kongre yoğunluğu
başladı

Genel merkez se-
çimleri yaklaşırken şu-
belerdeki kongre yo-

ğunluğu da hız kazan-
dı. 24-25 Mart tarihle-

rinde gerçekleşecek kon-
grelerde mevcut başkanların

yeniden aday olması bekleniyor.
Görevde olan başkanlar şu isimler-
den oluşuyor:

Güngören’de Murat Kabaoğlu,
Bağcılar’da Mahir Karakaş, Bey-
koz’da Süleyman Çalık, Gaziosman-
paşa’da Bahattin Üründü, Esen-
yurt’ta Sibel Ata, Eminönü’nde Dur-

sun Ersoy, Bakırköy’de Metin Bakır-
cı, Maltepe’de Süfyan Helvacıoğlu,
Küçükçekmece’de Satı Külfetoğlu,
Tuzla’da Hasan Elbuz, Zeytinbur-
nu’nda Ayhan Akduman, Kartal’da
Vedat Berber. 

Yeniden aday 
olmayacakları kesinleşti 
Yeni dönemde aday olmayacağı

kesinleşen ve yerine aday olan isim-
ler ise şöyle: Kâğıthane’de Mehmet
Akın’ın yerine Yılmaz Can, Ataşe-
hir’de Şerafettin Ay’ın yerine Levent
Pencereci, Pendik’te Fatih Kamil
Ay’ın yerine Hüseyin Mercan, Sul-
tangazi’de Mehmet Ön’ün yerine ise
Sadık Arslan.

2018 yılının ilk 2 ayına ilişkin
ihracat rakamlarında 204 milyon
dolarlık işlem gerçekleşti. Şirket-
lerin tescilli olduğu iller bazında
yapılan araştırmada Bartın, Bolu,
Çankırı, Düzce, Karabük, Kasta-
monu, Sinop ve Zonguldak illeri-
nin ortalaması olarak ise istatistiklere
yansıyan rakam 25 milyon 529 bin
dolar oldu.

İhracatı çelik sırtladı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verile-

rine göre yılın ilk ayında 8 ilin yaptığı
ihracat toplamı 100 milyon bandını
geçmeyi başarırken, iller sıralamasın-
da ilk sırayı 22 milyon 812 bin dolar
ile Karabük alırken, çelik ihracatından

elde ettiği gelir ise 21 milyon 170 bin
dolar oldu. Genel sıralamada birinci
sırada yer alan Zonguldak ise Ocak
ayı ihracatında Karabük’ün gerisinde
kalmasına rağmen elde ettiği rakam
21 milyon 173 bin, çelik ihracatı ise 13
milyon 189 bin dolar olarak gerçekleş-
ti. Diğer iller sıralamada şu şekilde yer
aldı: Çankırı 17 milyon 419 bin dolar,
Düzce 16 milyon 762 bin dolar, Bolu
10 milyon 250 bin dolar, Kastamonu 8
milyon 203 bin dolar, Bartın 2 milyon

395 bin dolar ve 1 milyon 633
bin dolar
Kastamonu sert düşüş

gösterdi
Şubat ayı rakamları baz alın-

dığında ise Zonguldak 34 milyon
dolarlık ihracatıyla ilk sırayı devralır-
ken, Karabük 25 milyon 606 bin do-
larla ikinci sıraya yerleşti. Kastamonu
ise Şubat ayında sert bir düşüş göste-
rerek 8 milyon dolarlık ihracat raka-
mından 2 milyon dolara geriledi. Mü-
cevherde 4 milyonluk ihracatı olan,
hazır giyim ve konfeksiyonda da yılın
ilk ayında 2 milyon 30 bin dolarlık ih-
racata imza atan Kastamonu, Şubat
ayında ise sadece hazır giyimde 1 mil-

yon 600 bin dolarda kalarak toplamda
2 milyon 440 bin dolarla ayı kapattı. 

Şampiyon Zonguldak
Şubat ayı verilerinde ihracatta

Çankırı, Düzce ve Bolu illeri de kay-
bedenler kulübünde yer alırken, ayın
en fazla ihracat büyümesini yine Zon-
guldak gerçekleştirdi. Şubat ayında
Çankırı toplam 14 milyon, Düzce 12,5
milyon, Bolu 11 milyon, Bartın 2 mil-
yon, Sinop 1,6 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdi. İlk iki ay toplamında
Zonguldak 55,2 milyon, Karabük 48,4
milyon, Çankırı 31,6 milyon, Düzce
29,2 milyon, Kastamonu 10,6 milyon,
Bartın 4,4 milyon ve Sinop 1,6 milyon
dolar ihracat gerçekleştirdi. 

Güvendi İBB
danışmanı oldu

Araçlı hemşerimiz Kahraman Güvendi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan
Danışmanlığı görevine atandı.

Güvendi Daha önce Yenişafak ve Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar Dol-
mabahçe Sarayında üst düzey yönetici ola-
rak görev alan Güvendi, sivil toplum kuru-
luşlarından sorumlu başkan danışmanı
olarak görevine başladı.

Karting alanı 
20 milyona gitti

Kastamonu Kuzeykent’te bulunan 6
dönüme yakın karting park alanı yeni sa-
hibini buldu. Belediye encümen salonunda
gerçekleştirilen ve 5 teklifin yarıştığı ihale
sonucu Bayatoğlu firması 20 milyon 201
bin lira bedelle karting alanının yeni sahi-
bi oldu. Alan konut ve ticari alan olarak
kullanılmak üzere tescillenerek emsali de
3 olarak belirlendi.

İhaleye katılan Erkan Hüsemoğlu 20
milyon 188 bin lirayla, Hüseyin Balık 20
milyon 182 bin, Eltes 10 milyon 650 bin ve
Bilezer İnşaat ise 10 milyon 250 bin liralık
teklif verdi. İtiraz süresi tamamlandıktan
ve başkan onayı alındıktan sonra ihaleye
kazanan yeri teslim alacak ve ödemesini
gerçekleştirecek.  

Gerçekleştirilen tüzük
kongresi sonrası

şubelerde seçim sürecine
giren Kas-Der’de

yönetimlerde gençlik ve
kadın kotaları uygulaması

da hissedilir derecede
uygulanmaya başlandı.
10-11 ve 17-18 Mart

tarihlerinde Kas-Der
şubelerinde yapılan genel
kurulların ardından yeni

yönetimler de belli olmaya
başladı.  

Seçim maratonu sürüyor

Bölgesel ihracatımız 204 milyon dolar
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HABER

Milletvekili Murat Demir, sosyal
paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda,
Pınarbaşı Cide arasını 60 kilometreye
düşürecek olan yolun yatırım progra-
mına alındığı bilgisini aktardığı paylaşı-
mında “Yaptığımız girişimler sonucu,
Karayolları ağına alınması ve standart
bir yol yapışarak 150 kilometrelik Pı-
narbaşı-Cide arasını 90 kilometre kısal-

tacak olan bul aynı zamanda, doğa ve
kanyon turizmi için bölgeye gelen tu-
ristleri denize ulaşmasını sağlayacaktır.
Bölge turizmi için çok önemli bir proje
olacak inşallah. Kısa bir zaman sonra
proje ihalesi yapılacak ve ardından ya-
pım ihalesi yapılarak bu yol bölge halkı-
na kazandırılacaktır” dedi. 

70 milyon liralık kısaltma

Yolun kısaltılması maliyetinin 70
milyon lira civarı olarak öngörüldüğü-
nü belirttiği açıklamada projenin haya-
ta geçirilmesi noktasında yatırım prog-
ramına alınmasını hızlandıran Karayol-
ları Genel Müdürü Özendi ve Ulaştır-
ma Bakanı Arslan’a da teşekkür eden
Demir, yolun yapımının turizm adına
da önemli bir kazanımın temelini oluş-
turacağını ifade etti.

Kastamonu Dernekler Federasyo-
nu Kadın Kolları 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Gününü dolayısıyla
program düzenledi.

Mecidiyeköy Kültür Merkezinde
gerçekleşen programa İstanbul Millet-
vekili Yard. Doç. Dr. Gülay Yedekçi,
Üsküdar Belediye Meclisi Başkan Ve-
kili Esat Kalay, Kaskon Genel Başkanı

Selami Çelebioğlu ile siyasi parti ve si-
vil toplum kuruluşu temsilcilerinin
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi
katıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen
konferansta ise eğitimci-danışman
Güler Sarıcı, iş kadını İksir Sema Ay-
dın, gazeteci yazar Hüzün Yücel ko-
nuşmacı olarak yer aldı.

Kastamonu Dernekler Federasyo-
nu Kadın Kolları Başkanı Fatma Kıra-
noğlu yaptığı açılış konuşmasında,
“Kadınlarımız her geçen gün kendile-
rini yenilemekte, siyasette ve sivil top-
lum örgütlerinde aktif olarak görev al-
maktadırlar.  Sivil toplum kuruluşları,
tek başımıza yapamadığımız hep bir-
likte başarabileceğimiz, toplumsal bu-

luşma alanıdır. İşte biz, kadınların
sosyo- ekonomik ve siyasal hayata ak-
tif katılımlarını desteklemeyi kendi-
mize görev edindik. Bu sayede farkın-
dalığı oluşturmaya ve toplumsal bilin-
çlendirmede katkıda bulunmaya de-
vam edeceğiz.” dedi. Program müzik
dinletisinin ardından gerçekleşen pla-
ket töreniyle son buldu.

Emine Çelik baş-
kanlığında faaliyet gös-
teren Kastamonu Ka-
dın Derneği de 8 Mart
Dünya Emekçi Kadın-
lar Gününde kahvaltı
programı düzenledi.

Bayrampaşa’da ger-
çekleşen program
“Kahraman Kastamo-
nu Kadınları Hikayele-
ri” barkovizyon göste-
rimi ile başladı. 

Burada konuşan Kastamonu
Kadın Derneği Başkanı Emine Çe-
lik, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü hakkında bilgi verirken kız

çocuklarının eğitimi-
ne öncelik verilmesi
gerektiğini söyledi.
Çelik, “Kadın erkek
ayrımı yapmadan eği-
tim toplumumuzun
temelinde yer almalı.
Bir kadın derneği ola-
rak önceliğimiz kız
çocuklarımızın eğiti-
mi. Bu konuda eğitim
bursları sağlıyoruz.

Çünkü kadının kendini kurtarması,
toplumun kurtuluşu demek.” dedi.

Program katılımcılara hediye ve
plaket takdiminin ardından son
buldu.

Önceliğimiz kız 
çocuklarının eğitimi

Başkanlığını Behçet Özdemir’in
yaptığı Büyükçekmece- Beylikdüzü
Kastamonulular Derneğinin merke-
zinin bulunduğu arazide Kurtuluş
Savaşı kahramanlarından Şehit Şeri-
fe Bacı’nın anıtı düzenlenen törenle
açıldı. 

Büyükçekmece Gürpınar
mahallesindeki dernek mer-
kezindeki açılış töreni
Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Büyük-
çekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün,
Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin
Babaş, Kas-Kon Genel
Başkanı Hüseyin Selami Çe-
lebioğlu Kas-Der Genel Başkanı
Orhan Gümüş, Kasiad Genel Başka-

nı Ayhan Aslan’ın arala-
rında bulunduğu çok sa-

yıda sivil toplum kuruluşu
temsilcinin katılımıyla gerçekleş-

ti. Tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle

başlarken şehitler için dualar edildi.
Törende, Şerife Bacı ve Milli Müca-
dele’nin tüm kahramanları anıldı.

Başkan Behçet Özdemir burada
yaptığı konuşmada “Mustafa Kemal

Atatürk ve silah arkadaşları ile birlik-
te ulusumuzun kurtuluşu için canla-
rını feda eden bu ülkenin erkekleri
ve kadınlarını, ülkemizin gelecek ne-
sillerinin bağımsız yaşaması için ca-
nıyla kanıyla bedel ödeyen şehitleri-
mizi rahmetle anmak bizlerin en bü-
yük vazifesi ve borcudur. Bu vatanı
kurtarmak, cumhuriyetin temelini
atmak için kahramanca savaşarak
hayatlarını feda edenler bizim şeref
madalyalarımızdır. Çanakkale kah-
ramanları ve Mustafa Kemal başta
olmak üzere Malazgirt’ten Afrin’e ka-
dar bu vatan, bayrak, toprak için
toprağa düşmüş ne kadar şehidimiz
varsa hepsinin ruhları şad, mekanla-
rı cennet olsun.” dedi. Tören katılım-
cılara ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’nın
yapımına emeği geçenlere plaket
takdiminin ardından folklor ekibi-
nin gösterileri ile son buldu.

Turizm yolu yolda

Dibek Köyü Derneği ve Beyoğlu Müülü-
ğü tarafından Afrin şehidi Arif Demirel ile
bütün şehitler için mevlit programı düzenlen-
di. Kasımpaşa Merkez Camii’nde 18 Mart’ta
öğle namazı sonrası gerçekleştirilen mevlit
programında sınır ötesi harekatta bulunan or-
dumuza destek
olmak, gazilere
acil şifa dilemek
için dua edilip
Kur’an-ı Kerim
okundu.

Dibek Köyü
Dernek yöneti-
mi tarafından gerçekleştirilen mevlit progra-
mına çok sayıda kişi katıldı.

Öte yandan Şehit Arif Demirel’in toprağa
verildiği İnebolu Evrenye Dibek Köyü’nde de
Kastamonu Milletvekili Murat Demir, İnebo-
lu Kaymakamı Atakan Köksal, askeri ve mül-
ki erkanın yanı sıra vatandaşların da katıldığı
bir mevlit programı düzenlenmişti.

Afrin şehidine
vefa mevlidi

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de bebek
ölümlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar
doğrultusunda başlattığı modernizasyon çalış-
maları kapsamında Kastamonu’da faaliyet gös-
teren Anadolu Hastanesi yeni doğan ünitesini
yeniledi. Özel Anadolu Hastanesi yetkilileri
yaptığı açıklamada çevre illerin de taleplerine
cevap verecek şekilde revize edilen yeni doğan
ünitesine yaptıkları yatırım hakkında bilgi ver-
di. Üniteye 300 bin lira tutarında kuvöz takvi-
yesi yapıldığını belirten yetkililer, sadece Kasta-
monu’nun değil çevre illerin de ihtiyaçları doğ-
rultusunda hizmet verecek, modern ve son
teknoloji ile donatılan yeni doğan ünitesinin
birçok üniversite ve özel hastanenin kullandığı
teknoloji ile hizmet vereceğini ifade ettiler.

Anadolu Hastanesi
yeni doğan 
bölümü yenilendi

15 Temmuz hain dar-
be kalkışmasında İstanbul
Boğaz Köprüsü’nde gazi
olan Ak Parti İl Yönetim
Kurulu Üyesi Orçun Şe-
kercioğlu’nun ismi İhsan-
gazi ilçesinde yapılan yeni
köprüye verildi.

Mart ayı toplantısında
belediye meclisinde alınan
kararla İhsangazi merkezde yeni yapımı ta-
mamlanan yaya köprüsüne 15 Temmuz gazi-
lerinden İhsangazili Orçun Şekercioğlu ismi-
nin verilmesi onaylandı. Belediye Başkanı
Zühtü Danacı, meclis kararını sosyal medya
üzerinden paylaşarak duyurdu.

Adı yeni yaptırılan köprüye verilen Gazi
Orçun Şekercioğlu da sosyal medya üzerin-
den Belediye Başkanı Danacı’ya teşekkür ede-
rek, doğduğu toprakların vefasının kendisini
duygulandırdığını ifade etti. Şekercioğlu,
“Baba ve büyükbaba ocağımız Kastamonu İh-
sangazi’mizde yeni inşa edilen köprüye ismi-
mizin verilmesinden onur duyduk ve çok
memnun olduk. İhsangazi Belediye Başkanı-
mız Zühtü Danacı ağabeyime ve tüm emeği
geçenlere nezaketleri için çok teşekkür ediyo-
rum. Var olsunlar.” diyerek mesaj yayınladı.

Gazi’nin adı 
İhsangazi’de 
köprüye verildi

Kastamonu Milletvekili
Murat Demir,
Pınarbaşı-Kerte-Cide-
Dağlı-Şenpazar
karayolunun 2018
yatırım programına
alındığını açıkladı. 

Şehit Şerife Bacı Büyükçekmece’de

Emekçi kadınlar günü kutlandı

Çanakkale ruhu 
Bayrampaşa’da canlanacak

Bayrampaşa Kas-Der 'Çanakkale ve
Kastamonu' konulu bir organizasyonla
şehitleri yad etmeye hazırlanıyor.

Tarihçi Yazar İlyas Kara’nın konuş-
macı olarak katılacağı Çanakkale Zafe-
ri ve Kastamonu’yu anlatacağı panelin
de program-
da yer aldığı
etkinlikte
Kastamonulu
sanatçı Mete
Tafracı ve Se-
petçioğlu
Halk Oyun-
ları Ekibi,
mehteran, se-
mazen, Ku-
ran-ı Kerim
Tilaveti yer
alıyor.

Kas-Der Bayrampaşa Şube Başkanı
Şaban Can, gazetemize yaptığı değer-
lendirmede ecdadımızın Çanakkale’de
en çok şehit veren memleketlerden biri
olduğunu, ülkemizin kurtuluş müca-
delesine damga vurmuş Kastamonulu-
ların hatıralarını tarihçi- yazar İlyas
Kara’nın anlatımıyla katılımcılara akta-

racaklarını belirtti. Sunuculuğunu
Ufuk Acar’ın gerçekleştireceği gecede
sahne alacak olan Mete Tafracı, güesi
İhsan Ozanoğlu’na ait Çanakkale Tür-
küsü’nün yanı sıra Kastamonu kahra-
manlık türkülerinden bir seçkiyle

programa katkı sunacak.
25 Mart tarihinde Bayrampaşa Be-

lediyesi’nin katkılarıyla Mehmet Akif
Kültür Merkezi’nde düzenlenecek et-
kinliğe tüm hemşerilerini davet eden
Şube Başkanı Can, etkinlikte tüm şe-
hitlerimiz için dua edileceğini de sözle-
rine ekledi.
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Yayınlanan raporda Güneydoğu Asya ülkeleri
içerisinde sıralanan Türkiye’de 2014 yılı kentleşme
oranı yüzde 73 olarak değerlendirilirken 2050 yılın-
da bu oranın yüzde 84’e çıkabileceği öngörülüyor.
TÜİK verilerine göre ise, 31 Aralık 2016 tarihi iti-
bariyle Türkiye’nin genel nüfusu 79 milyon 814 bin
871 kişi olmuş, bu sayının 2050 yılında 93 milyon
475 bin 575’e çıkabileceği ancak bu tarihten sonra
nüfusun düşüşe geçebileceği öngörülmüştü.

Kastamonu’da kentleşme yüzde 63

Kastamonu da Türkiye’deki büyümeye paralel
olarak kentleşme hızında kırsal nüfusta gözle görü-
lür azalış yaşayan kentler arasında yer alırken, Nü-
fusun İllerdeki Yaşam Alanlarına Göre Dağılımı ra-
kamlarına göre yüzde 63’lük kentleşme oranıyla
tüm iller arasında en hızlı kentleşen iller arasında
görünüyor. 376 bin 945 kişilik nüfusunun 140 bin
582 kişisi kırsalda yaşayan Kastamonu için köylerin
haritadan silinmesi de bütünşehir yasasıyla birlikte
gerçekleşmiş olacak. Halihazırda kırsal nüfusu sıfır
görünen il sayısı Türkiye’de 30 olurken, 51 il de yeni
tasarıyla kırsal nüfusunu sıfırlamış olacak.

Bartın kentleşmeye direniyor

Kırsal dengesini koruyan iller arasında ise yüzde
41’le Muş’u Bartın takip ediyor. Bartın’da kentleşme
oranı yüzde 42 olurken, 192 bin 389 kişinin 111 bin
833 kişisi hala kırsal yerleşim alanlarında yaşamla-
rını sürdürüyor. 

Yapılan değişiklikler dâhilinde, güncel haliyle
Türkiye’de 51 il özel idaresi ve il belediyesi, 30 bü-
yükşehir belediyesi, bin 398 belediye, 18 bin 332
köy, 32 bin 50 mahalle bulunuyor.

Dünya nüfus istatistiklerinde dünyanın
en yaşlı ülkesi olan Monako yüzde 32 ile Ja-
ponya ve Almanya’yı geride bırakırken, ül-
kemizde ise Sinop ve Kastamonu ilk 2 yaşlı
nüfusu en fazla olan il arasında yer aldı.

2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi
olan yaşlı nüfusun son 5 yılda yüzde 17 art-
tığı öğrenildi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus
içinde oranı ise yüzde 7,7’den yüzde 8,5’e
yükseldiği görüldü. Türkiye 167 ülke arasın-
da 67’nci sırada yer aldığı dünya yaşlılar li-
ginde yaşlı nüfusun yüzde 18,2’lik oranıyla
şampiyonu Sinop oldu. Kastamonu ise 16,8
oranla ikinciliği paylaşırken 15,4’lük yüz-
deyle Çankırı da onu takip etti.

Doğuşta beklenen yaşam süresi rakamla-
rında da ülke yaşı 78 olarak çıkarken, erkek-
lerde bu rakam 75,3 kadınlarda ise 80,7 oldu.
İstatistik rakamlarına göre kadınların erkek-
lerden 5,5 yıl fazla yaşadığı gözlenirken 65
yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortala-
ma 3,2 yıl daha fazla yaşadığı tespit edildi.

Son beş yılda
daha fazla 
yaşlandık

Kastamonu
Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler

Fakültesi Dergisi’nde
yayınlanan “Kent ve
Kentlileşme Sarmalında
Türkiye” isimli makaleyi
okudum.

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi, Niğde Sosyal
Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Yerel
Yönetimler Programı’nda
öğretim görevlisi Yard. Doç Dr. Esra
Çelebi Zengin’in kaleme aldığı ve
derginin Ocak 2018 sayısında
yayınlanan makalede çarpıcı
istatistikler gördüm.

Özet bölümünde Zengin şu
aktarımda bulunuyor: “Yaşam alanları
veya yerleşim birimleri olarak
adlandırılan alanların sınıflandırılması
merkezi ve yerel yönetim sistemlerinin
farklılığına bağlı olarak değişmekle
birlikte, genel olarak kentsel ve kırsal
alan şeklinde ifade edilmektedir. Bu
alanların belirlenmesinde etkili olan
faktörlerden en önemlileri, üretim
biçimi ve üretim araçlarının türü ile
sunulan hizmetlerin türü ve niteliği
olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla
tarımsal üretimin yoğun olarak
gerçekleştiği alanlar kırsal alanı
oluştururken, sanayi ve hizmet
sektöründeki üretimin yoğunlaştığı
alanlar kentsel alanı işaret etmektedir.
Ancak tarih boyunca bu yerleşim
birimleri arasında nüfus değişim
hareketlerinin yaşandığı bilinmektedir.
Önemli değişkenlere bağlı olarak
gerçekleşen bu hareketin yönü ise
genellikle kırdan kente doğru

olmaktadır. Kentleşme
olarak adlandırılan bu
sürecin birçok sorunu
beraberinde getirdiği
bilinmektedir.
Ekonomiden siyasete
kadar farklı nedenlere
bağlı olarak gerçekleşen bu
süreç, nedenlerden çok
daha fazla sonucu ve
sorunu doğuran bir özellik
taşımaktadır.
Kentlileşememe ya da

kentle bütünleşememe sorunu ise
bunlardan sadece biri ve çözümü
noktasında en yetersiz kalınanıdır. İç ve
dış göçler sarmalında yer alan Türkiye
de kentleşmenin ve kentlileşememenin
yol açtığı yeni durumlar ile mücadele
etmeye çalışmaktadır.”

Kastamonu, tarımsal kısır döngü
başta olmak üzere kotalar ve uygulanan
tarım politikalarına bağlı topraktan
kopuşla yüzde 63’ünü kentlere kurban
vermiş durumda… 2050
projeksiyonunda tamamının
kentleşeceği öngörülen Kastamonu’nun
(bütünşehir ile kırsal yaşam alanı
sıfırlanıyor) kentleşmekten anladığı,
anlaması gerekeni masaya yatırma
vaktidir diye düşünüyorum.

Değerli akademisyen Esra Çelebi
Zengin’in de işaret ettiği gibi bir
tehlikeyle karşı karşıya kalmamak
adına, başta üniversite ve sosyal
statüdeki kurum kuruluşlarca birtakım
adımlar atılması, toplumun kente ve
kentliliğe alıştırılması gibi bir durum
elzem görünüyor.

İstanbul’un, İzmir’in, Ankara,
Kocaeli, İzmit, Kocaeli, Adana gibi bir
kentin yaşadığı ama görmezden gelerek
daha da büyüttüğü bir tehlikeden
bahsediyorum. Kentleşme, idari
sorumluluk alanını kent olarak
çizmekle bitecek bir durum değil bir
yandan da orada kente adaptasyon

sorunu yaşayacak, o
kültürü özümseme
becerisini kazanması
gereken halkın kentlilik
bilincine alıştırılması
gerekiyor.

1927 yılında yüzde
toplam 13 milyon
nüfusunun 10 milyonu
kırsalda yaşayan Türkiye
90 yılda bunu tersine
çevirerek bir mucizeye(!)ye
imza atmıştır. 2050 yılında
yüzde 84’ü kentleşmiş
olacak idari tanımlamanın
toplumsal karşılığının da
aynı oranda başarıya
ulaşması için yapılacak
çalışmalar konusunda
akademik kurumlara,
üniversite, sosyal
politikalar bakanlığı ve
bağlı müdürlüklerine büyük görev ve
sorumluluklar düştüğünü hatırlamak
gerekiyor.

İdari yapılanma olarak kentleşmenin
altında yatan kırsalın sıfırlanarak
tamamen dışa bağımlı bir ülke
durumuna gelmek tehlikesinin yanı sıra
kentlerde yaşamaya zorladıklarımızın
adaptasyon sorunu ve kırsal
mantalitesinin kente yansımasıyla
kırsalın çocuklarını sokak çocukları,
donanımsız kadınlarını arzu
etmeyeceğimiz tanımlamaların karşılığı
görmek istemiyorsak, kentleşirken,
insanımızın da kentlileşmesi yolunda
adımlar atmak zorundayız.

Türkiye sokak çocuğu ve hayat
kadını gibi tanımlama ve haberlerle ilk
defa 1985’lerde karşılaştı. Köylerden
kentlere, dönemin iktidarı ve siyasi
erkinin pompaladığı daha fazla para,
daha fazla huzur bombardımanının
büyüsüne kapılıp büyük kentlere koşan
ailelerin parçalanmaları da aynı
yıllardır. Yine 1985 yılı, ülkedeki

toplam nüfusun ilk defa
elli milyonu aşıp 50
milyon 664 bin 458’e
yükseldiği, ayrıca nüfusun
ciddi oranda il ve ilçe
merkezlerinde yığılmaya
başladığı bir devrin
başlangıcı konumdadır. İlk
defa kırsal nüfusun toplam
nüfus içindeki payının
yüzde 50’nin altına inmesi
bu dönemde
gerçekleşmiştir. Tıpkı
sokak çocukları gerçeği,
hayat kadınları gerçeği ve
sosyal rezaletlerin artması
gibi…

Kastamonu için de
tehlike sinyalleri
duyabiliyorsak çok da
uzaktan gelmiyor.

Bu bağlamda ildeki
dinamiklerin bir an önce kentleşmeye
doğru büyük bir hızla evrilirken sadece
kentin mimari ve yerleşim olarak fiziki
yapılanması kadar bireyin
sağlıklaştırılmasına da yatırım yapması
gerektiğini hatırlatmakta yarar var.

Kentleşmek sadece kırsal sorunların
çığlığını dindirmek ve duymamak için
basit bir kaçış yoludur…

Kentlileştiremediğimiz her kırsal göç
kurbanı birey karşımıza bir sokak
çocuğu ya da burada
namlandıramayacağım evsaf ve isimle
karşımıza dikilecek ve kentlerimiz
cehenneme dönecektir.

Kırsalı kurban vermeyelim…
1927’de bu ülkeyi ayakları üzerine

diken olgu kırsalın üretim gücüdür,
enerjisi, sinerjisi ve bu ülkeye
imanıdır…

Lütfen kırsalı bozmayalım…
Kentlerimiz yeterince kirli zaten…
Bari kırsal temiz kalsın…
Olmaz mı?

“Din, acı, gözyaşı, melankoli ve menkıbedir” dedik.
Ya geçmişe özlemle ya da bir kurtarıcı
bekleyerek vakit geçiriyoruz. Bireyi ve birey
bilincini, birey sorumluluğunu yok ettik.
Başımıza geleni de hep “ya Allah’ın gazabı ya da
ötekinin kötülüğü” diye anlattık. “Sen sadece dua
et, hatta en etkili ve gizemli duayı ve zamanı bul
yeter, bunlardan kurtulursun” diyerek piyangocu
bir anlayışı besledik. Halkı böyle besleyince onlar
da buna uygun hoca tipi istemeye başladı.” 

Ali Bardakoğlu – Eski Diyanet İşleri Başkanı

NE DEMİŞ

Anadolu’nun ilk devlet lisesi olan
Abdurrahmanpaşa Lisesi,
Çanakkale Savaşına 120
öğrencisinin tamamını
cepheye gönderip 4 yıl hiç
mezun veremedi. Sınıftaki
tahtada; “Hocam ne olur bizi
yok yazmayın; Biz Vatan için
Çanakkale’ye gidiyoruz.
Hakkınızı helal edin…”
yazıyordu.

NE YAPMIŞ

"Bildiğimiz şeyler
arttıkça,
bilmediğimiz şeylerin
ne kadar çok
olduğunu daha iyi
anlarız. Çünkü
onların çevresi
büyüdükçe,
bilinmeyenle olan
teması da çoğalır"
Blaise Pascal

SÖZLÜK
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A J A N D A

Kırsalı kurban
vermeyelim…

1927’de bu
ülkeyi ayakları
üzerine diken
olgu kırsalın

üretim gücüdür,
enerjisi,

sinerjisi ve bu
ülkeye

imanıdır…

“

“

KENTLEŞMEKLE İŞ BİTİYOR MU?

Avrupa ile aynı hızda kentleşiyoruz

FOTOYORUM

Dünya nüfus projeksiyonu araştırmalarında Avrupa ile aynı büyüme hızında bulunan Türkiye’nin 2050 yılında yüzde 84 kentleşmeye ulaşmış olacağı öngörülüyor.
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1969 doğumlu Mustafa Soykan
temelleri 1962 yılında Tosya’da mini
bir marangoz atölyesi olarak atılan
ve 2002 yılından itibaren de kapı
sektöründe imalat, satış montaj hiz-
metlerini sürdüren 37 Kapı Dünyası
firması olarak önceliklerinin kalite
ve müşteri memnuniyeti olduğunu
belirtti.

Halihazırda Tosya’da bulunan 5
dönüm arazinin üstünde kurulu 500
metrekare tesisin yanı sıra İstan-
bul’daki merkez ofise bağlı 400 met-
rekare atölye ve 600 metrekarelik
depolarıyla 50 kişiye yakın istihdam
sağlayan bir imalat firması oldukla-
rına değinen Mustafa Soykan, yurt-
dışına açılma hedefleri bulunduğu-

nu ve bu doğrultuda çalışmalar yap-
tıklarına belirterek, üretim bandı ve
üretim alanı genişletme çalışmaları
yaptıklarını ifade etti.

37 Kapı Dünyası olarak iç mekan
kapı çeşitlerinin yanı sıra üretim
bandı olarak mutfak banyo grubunu
da dahil ettiklerine değinen Soykan,
gününde teslim, kaliteden taviz ver-

meyen üretim anlayışıyla kapıdan
mutfağa hizmet vermeye devam
edeceklerini sözlerine ekledi.

Yenilenen teknoloji ile birlikte re-
kabetin ve pazarda söz sahibi olma-
nın koşullarının da zorlaştığını ifade
eden Soykan, gazetemize yaptığı de-
ğerlendirmede “Kapı sektörünün
son yıllarda ulaştığı rekabet düzeyi

markalarını daha iyi ürün, daha yeni
teknoloji ve çok noktada hizmeti zo-
runlu kıldı. Bu doğrultuda İstan-
bul’da bulunan yönetim ofisimizle
pazarda ciddi bir hedef kitleye hitap
eder durumdayız. İstanbul’da yöne-
tim ofisimizin yanı sıra kapı sektö-
ründe tüm çeşitleri kapsayan ürün
yelpazesi ile küçük onarımlar ve acil
üretimler için 400 metrekarelik bir
atölye ve 600 metrekarelik depoyla
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Tescilli marka

Markalarını da memleketlerinin
plakasıyla tescillediklerini vurgula-
yan Soykan, Kastexpo Fuarı’na katı-
larak Kastamonuluların gücünü de
hissederek yaptıkları faaliyetin yan-
sımasını görmekten de mutlu ol-
duklarını kaydetti.

Soykan, Kapı Dünyası olan isim-
lerinin başına Kastamonu’nun pla-
kası olan 37 rumuzunu Saygın Pa-
tent firması sahibi Murat Saygın’ın
önerdiğini ve tescilleme işlemlerini
gerçekleştirdiğini, bu isme karşı da
sorumluluk üstlendiklerini ifade
etti. 
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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
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Özel işçi gruplarını
koruyucu hükümler (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

"Özel İşçi Gruplarını Koruyucu
Hükümler"i ele aldığımız işbu dizimizin
üçüncü yazısında, kadın işçileri koruyucu
nitelikteki hükümlere aykırı davranılması
durumunda yaptırımlarının ne şekilde
gerçekleşeceğini incelemeye devam
ediyoruz.

Şayet iş sözleşmesinin tamamı değil de
yalnızca bir kısmı kadın çalışanları
koruyucu hükümlere aykırılık içeriyorsa o
zaman yalnızca o bölümü hükümsüz
konuma gelir. Böyle bir ihtimalde, ortaya
çıkan sözleşme boşluğu, sırasıyla İş
Kanunu, (varsa) toplu iş sözleşmesi ve
gelenek üzerinden doldurulur. Öte yandan,
haklarının korunabilmesi bakımından, söz
konusu kadın işçi, her ne kadar batıl
sayılan böyle bir iş akdi çerçevesinde
çalışmış sayılsa da, işçi olduğu kabul
edilir. Özellikle cinsiyeti sebebiyle haksız
bir uygulama ile karşı karşıya kalıp ücreti
daha düşük ödenmiş bulunan bir kadın
işçi, YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLARA
İLAVETEN "DÖRT AYA KADAR ÜCRETİ
TUTARINDA" uygun bir tazminatı da dava
yoluyla talep etme hakkına sahiptir. Yine
aynı biçimde, "cinsiyet", "medeni hâl", "aile
yükümlülükleri", "doğum", hamilelik" ve
"analık hâli" ile "kadın işçilerin
çalıştırılmasının yasak olduğu zamanlarda
işe gelmemiş olması", işverenler yönünden,
iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için
geçerli neden oluşturmaz. Son olarak
belirtmek durumundayız ki, tüm
yazılarımız boyunca saydığımız "kadın
işçileri koruyucu hükümlerden" çoğuna
aykırılıkta bulunulması, İş Kanunu Madde
104 gereğince işverene yahut işveren
vekiline uygulanması gereken bir tür idari
para cezasını da gerektirir.

Kadın işçileri koruyucu hükümlerden
kapsamlı şekilde bahsetmemizin ardından
değerlendirmelerimize KÜÇÜK İŞÇİLERİ
KORUYUCU HÜKÜMLER ile devam
ediyoruz. Hukukumuzda Küçük İşçileri
Koruyucu Hükümler'e yer verilmesinin
hem genel koruyucu hükümlerimiz ile
(Anayasa'da bulunulan hükümler gibi)
hem de doğrudan küçüklerin
gereksinimlerinin karşılanması gerektiği
anlayışı ile bağdaştırılabilmesi
mümkündür. Bu genel çerçeve
kapsamında, Küçük İşçiler İçin Konulmuş
Özel Hükümler'e aşağıdaki şekilde
değinebiliriz:

- Belli Yaştan Küçük İşçi Çalıştırma
Yasağı: Ülkemizde "kural olarak" çalışma
yaşı 15'tir. Bir diğer ifadeyle 15 yaşından
küçük çocukların çalıştırılması yasaktır.
Bununla beraber İş Kanunu Madde 71/1
uyarınca "on dört yaşını doldurmuş ve
ilköğretimini tamamlamış çocuklar,
bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine
ve eğitimi devam edenlerin ise okullarına
devamına engel olmayacak HAFİF
İŞLERDE çalıştırılabilirler." Bu bağlamda,
"Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik"
aracılığıyla bahse konu işçilerin, kendi
fiziksel ve ruhsal yapılarına uygun olarak
çalıştırılabilecekleri işler, listeler formunda
belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye, Asgari
Çalışma Yaşına İlişkin 138 Sayılı
Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'ni
onaylanıp yürürlüğe koymuştur ve söz
konusu Sözleşme'de de asgari çalışma yaşı
-kural olarak- 15 şeklinde
kararlaştırılmıştır.

Bir sonraki yazımıza Küçük İşleri
Koruyucu Hükümler ile devam ederek bu
bölümü nihayete erdireceğiz.

info@yasarkizilkum.com.tr

Tosya’da küçük bir marangoz atölyesi olarak kurulan, 55 yıllık üretim ve gelişim sürecinde ihracat
yapacak duruma ulaşan Kapı Dünyası firması kalitesi ve üretimini İstanbul’a da taşıdı.

Kapıdan mutfağa
37 Kapı Dünyası 

2012 yılında deprem yönetmeliği
doğrultusunda kentsel dönüşüm inşaat
proje uygulama şirketi olarak hizmet
veren Dipu, önümüzdeki yıldan itiba-
ren Çatalzeytin’de faaliyet göstermeye
hazırlanıyor. Firmanın Genel Müdürü
Özcan Öz, İstamonu Gazetesi muhabi-
rine yaptığı değerlendirmede, İstan-
bul’da beş yıldan bu yana güçlü refe-
ranslarına verdikleri hizmetlerin deva-
mında memleketlerinde de proje ve in-
şaat çalışmalarına başlayacaklarını be-
lirtti.  Öz, 2019 yılı itibarı ile başlayacak
köylerdeki binalarda da proje zorunlu-
luğunun yasallaşmasıyla halihazırda il
merkezlerinde çizilen tek tip projelerle
yürütülen çalışmaların yerinden proje
ve değerleme çalışmalarıyla yapılması-
nın önünün açılacağından hareketle
Çatalzeytin’de bir proje ofisini hayata
geçirmeyi planladıklarını söyledi. 

İstanbul’da olmalarına rağmen,
akıllarının bir köşesinde sürekli mem-
leketleri ile ilgili çalışmalar yapmanın
bulunduğunu ifade eden Öz, özellikle
büyük kentlerdeki harcanan emek, iş-
gücü, finans ve zamanın memlekette
harcanmasının sonucunda elde edile-
cek kazancın huzur ve güvenli yaşam

olduğuna dikkat çe-
kerek ofis açma fikri-
nin temelinde de
memleketlerine yatı-
rım yapma düşüncesi
olduğunu belirtti.

Kastamonu’da
değerleme 

hizmetleri yok

Dipu Genel Mü-
dürü Öz, üç kardeş
olarak yürüttükleri
bina sağlamlığı, statik
ve mimari proje çalışmalarını memle-
ketlerinde de yürütmenin kendileri
için özel bir deneyim olacağını ve bir-
çok iş adamı için de örnek olarak Kas-
tamonu’ya yatırımın önünü açacağına
işaret etti. Öz, özellikle bireysel ve aile
yaşamı konusunda Çatalzeytin ile Kas-
tamonu’nun diğer ilçelerinin güven ve
huzur kaynağı olduğuna vurgu yapa-
rak, işlerinin yanı sıra yaşamlarını da
memleketlerine taşımak düşüncesinde
olduklarını ifade etti.

Mesleki olarak değerlendirdiklerin-
de Kastamonu’da gayrimenkul değerle-
me hizmetlerinin yerleşmediğini ve

bulunmadığına da dikkat çeken Özcan
Öz, bu noktada önemli bir boşluğu da
doldurabileceklerine inandıklarını, de-
ğerlemenin yanı sıra mimari ve statik
proje hizmetleriyle de kendi memleket-
lerinde ekonomik hayata da katkı su-
nabileceklerini belirtti. 

Kentsel dönüşüm, bina deprem da-
yanıklılığı, statik ve mimari proje hiz-
metleri anlamında sadece İstanbul’da
değil birçok kentte hizmet verdiklerini
belirten Öz, Güngören Belediyesi ile il-
çedeki binaların sağlamlık testleri ve öl-
çümleri noktasında sözleşmeli proje
ofisi olduklarını, Nissan Otomotiv’in
birçok fabrikası ve tesisindeki hizmetle-

ri gerçekleştirdiklerini ifade ederek,
Rumeli Holding gibi birçok firma ku-
rum ve kuruluşa da hizmet ürettikleri-
ni söyledi.

Kastamonu geleceğin 
sosyal yaşam merkezi

Kastamonu gibi dışarıya büyük
oranda göç veren memleketlerin artık
göçü tersine döndürme noktasında
önemli dönüş merkezlerinden biri hai-
ne gelmekte olduğunu ifade eden Öz-
can Öz, bu dönüşün de memleketin
yarınları için büyük bir kazanım olaca-
ğını ve birçok iş adamının da kendile-
rinde olduğu gibi yatırımlarının en
azından bir ayağını memleketlerine
yönlendirebileceklerine dikkat çekti.
Türkiye’nin yaşam standartları olarak
en güvenli ve huzurlu şehirlerinden biri
olan Kastamonu’nun gelecekte eski gü-
cüne ve sosyal yaşam olanaklarına sa-
hip olabilmesinin yolunun iş dünyası-
nın kentlerine sahip çıkmaları ve yatı-
rım yapmalarıyla başlayacak sosyal dö-
nüşümle daha da hızlanacağına dikkat
çeken Öz, Dipu Çatalzeytin ofisinin de
bu tür bir dönüşüm için atılmış bir
adım olduğunu sözlerine ekledi.

Dipu Çatalzeytin yolcusu

Daha önce Bakanlar Kurulu kararıy-
la 2 kez ertelenen oda ve borsa seçimle-
ri Nisan ayında gerçekleştirilecek. 7 Ni-
san’da gerçekleştirilecek Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde
mevcut Başkan Selçuk Arslan yeni dö-
nemde de aday olacağını açıklayarak se-

çim sürecini başlattı. KATSO Başkanı
Arslan, bu göreve ihtiyacı olmadığını
ama hedefleri doğrultusunda başlatmış
oldukları çalışmaları tamamlamak üze-
re göreve devam etmek düşüncesinde
olduğunu ifade etti. Arslan, KATSO’nun
A Grubu ticaret odaları arasına sokarak,

üst yönetimde de söz sahibi duruma ge-
tirdiklerinin altını çizerek, sorunların
yetkili mercilere aktarımı noktasında
bire bir temas kurabilir bir duruma gel-
diklerini vurguladı.

Başkan Selçuk Arslan, Kastamo-
nu’da birçok projeye verdikleri destekle-

ri hatırlatarak BAKAP Projesine de talip
olduklarının altını çizdi. BAKAP ile ilgili
çabalarının sürdüğünü belirten Arslan,
projenin 10 – 20 milyonlarla değil milyar
dolarlar düzeyinde bir katma değer üre-
teceğine dikkat çekti. Arslan, atıl du-
rumda bulunan Mahalli İdareler Bina-

sı’nı bu proje için kullanmak üzere çalış-
ma yaptıklarını belirterek bir diğer
önemli projelerinin de İstinaf Mahkeme-
leri olduğunu belirtti. Arslan seçildikten
sonra çalışmalarını başlattıkları OSB’le-
rin üzerinde ağırlık vereceklerini sözle-
rine ekledi.

Arslan göreve devam edecek
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KÜLTÜR BAŞKENTİ

Kültür Başkenti Kastamonu’ya
İstanbul’dan hemşeri desteği

Uluslararası Türk Kültürü Teş-
kilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan
edilen Kastamonu'nun İstanbul ta-
nıtım toplantısı Cide Dernekler
Federasyonu’nun ev sahipliğinde
Esenler Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirildi.  Güven Kepçe ve Ci-
deliler Turizm ana sponsorluğunda
gerçekleşsen programa Kastamonu
sivil toplum kuruluşları yoğun ka-
tılım sağladı. 

Toplantıda kültür başkenti pro-
jesi kapsamında yıl içerisinde yapı-
lacak faaliyetler aktarıldı. Kasta-
monu'da yapılan tanıtım toplantı-
sının ardından şehir dışında dü-
zenlenen ilk organizasyon olan et-
kinlikte 'Kültür Başkentine Giden
Yolda Kastamonu' isimli fotoğraf
serginin yanı sıra panel de düzen-
lendi.

Panelistler arasında yer alan
Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu-
lu olmayanlara şehri tanıtmanın
öncelikli hedefler arasında olduğu-
nu belirtirken, Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, sosyal medyada ve

toplantılarda yapılacak Kültür Baş-
kenti duyurularının öneminden
bahsetti. Prof. Düsen Kaseinov da
Türk Dünyası’ndan 250’den fazla
sanatçının 21 Mart’ta Kastamo-
nu’da gerçekleşecek açılış progra-
mına davet edildiğini kaydetti.

Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik turizm faaliyetleri ile ilin
ekonomisinin canlı tutulmasının
sağlanacağını işaret ederken Murat
Demir, tanıtım toplantılarının İs-
tanbul’da yıl sonuna kadar yapıl-
ması gerektiğini söyledi. 

Türk dünyasına mensup 325
milyon kişinin olduğunu bildiren
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, bu bilinçle
hareketin şart olduğunu vurgular-
ken KATSO Başkanı Selçuk Ars-
lan, Türk dünyası ile ekonomik
faaliyetlerin artırılmasının önemi-
ne dikkat çekti.

Panel moderatörü Türkiye Bi-
limler Akademisi Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Cevat Acar ise “Türk Dün-
yası Kültür Başkenti programları-
nın hemşerilik çerçevesine hapset-
me tehlikesi ortadan kaldırılmalı.”
dedi.

Vali Yaşar Kara-
deniz: “Türk Dünyası
Kültür Başkenti ol-
mak Kastamonu için
büyük şereir ve fır-
sattır. 1 yıl boyunca
istersek, el birliği ile
hareket edersek hem
Türkiye'ye hem de
Türk Dünyası'na Kas-
tamonu'yu konuştu-
rabiliriz. Bu fırsatı de-
ğerlendirmek için bir
tertip komitesi oluşturduk. Bu ter-
tip komitesinde Kastamonu'nun
tüm bileşenleri var. Tertip komite-
miz Aralık ayına kadar hangi et-
kinliklerin yapılacağını planladı ve
bir etkinlik takvimi oluşturdu.
Kastamonu'nun tüm unsurlarının
yararlanacağı şekilde bir planlama

yapıldı. Hedef kitle-
miz; Kastamonulu-
lardan ziyade Kasta-
monulu olmayanlar.
Derdimiz; Kastamo-
nulu olmayanlara
Kastamonu'nun nasıl
bir şehir olduğunu,
nasıl kültürel bir biri-
kime sahip olduğunu
anlatmak, duyurmak
ve tatile bu sene Kas-
tamonu'ya gidelim

diyecek seviyeye getirmek. Birinci
hedefimiz bu. Tanıtımlar devam
etmeli. Bugün burada yapılan et-
kinlik bu açıdan önemli ama bu-
nunla da sınırlı kalmamalı tüm fe-
derasyon ve dernekleri içerecek
büyük bir buluşma İstanbul’da mu-
hakkak yapılmalı.”

Dünya başkenti, kültür başkentini ağırladı
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen
Kastamonu'nun İstanbul tanıtım toplantısı
Cide Dernekler Federasyonu’nun ev
sahipliğinde Esenler Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Güven Kepçe ve Cideliler
Turizm ana sponsorluğunda gerçekleşsen
programa Kastamonu sivil toplum
kuruluşları yoğun katılım sağladı.

Panelistler konuşmalarında şu ifadelere yer verdiler:

CİDEFED Genel Başkanı Ce-
lal Gül: “Kastamonu’muzun 2018
yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti
ilan edilmesi Anadolu'nun en eski
topraklarına verilen önemi göste-
riyor. Cide Dernekler Federasyo-
nu olarak üzerimize düşen tüm
görevleri yerine getirmeye hazırız.
Bizim gibi federasyon ya da ilçe
dernekleri ile Kastamonu marka-
sının taşıyan her sivil toplum ku-
ruluşunun da aynı bilinç ve hare-
ketle bu görevlere hazır olduğuna
eminim. Bu vesileyle katılımcı,

konuşmacı olarak bu salona değer
katan herkese minnettarım. Şah-
sım, yönetimim ve üye dernekle-
rim olarak teşekkür ediyoruz.”

Göreve hazırız

Gaziosmanpaşa Belediye Başka-
nı Hasan Tahsin Usta: “Kastamonu
derin tarihi kökleriyle, günümüzde
de bozulmamış ve iyi korunmuş mi-
marisiyle önemli bir Anadolu kenti-
miz. Türk Dünyası tarafından layık
görülen kültür Başkentliği unvanını
hak eden bir kent olarak Kastamonu
da Kastamonulular da birçok övgüyü
hak eden, tarihe geçmiş isimsiz kah-
ramanlarıyla her zaman değer üret-
miş bir memleket olarak bu çalışma-
larla daha iyi noktalara geleceği inan-
cındayım. Anadolu’nun manevi mi-
marlarından Şeyh Şaban-ı Veli’nin de
içinde bulunduğu değerli Anadolu

kentlerimizden biri olan Kastamo-
nu’nun daha iyi tanınarak, keşfedile-
cek değerlerini yerinde görmeleri için
bizler de belediyeler olarak elimizden
geleni yapmaya hazırız. Emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum.”

Kastamonu Milletvekili Me-
tin Çelik: “Kastamonu açısından
çok önemli bir yıl oluyor. Bu ka-
rarın açıklanmasıyla birlikte ha-
zırlık çalışmaları yapıyoruz. Vali-
miz, belediye başkanımız, üniver-
sitemiz ve diğer kuruluşlarımız,
Kastamonu’nun bu fırsatı en iyi
şekilde değerlendirmesi için ne
yapılması gerekiyorsa yapmaya
gayret ediyoruz. Kastamonu tarihi
ve kültür şehridir. Bu çalışmaları
yapabilmemizin en önemli biriki-
mi ve göstergesi şu; Kastamo-
nu’nda çok vakıf eseri ve çok tari-
hi eserimiz vardı. Son 15 yıla ka-
dar genelde kendi haline terk
edilmiş durumdaydı. Özellikle
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
yaptığı restorasyon çalışması, bi-
zim bugün bu heyecanı yaşama-
mıza en önemli vesile oldu.  Türk
Dünyası Kültür Başkenti ilan edil-
mesi bizim bugüne kadar yaptığı-

mız çalışmaların belki 50 misli
sonuç almamızı sağlayacak. Kas-
tamonu’nun belli dönemde sıkın-
tıları oldu, geriye gidişleri oldu.
Ama son yıllarda toparlanıyoruz.
Güzel şeyler oluyor, taleplerimiz
bir bir hayata geçiyor. Dünyada
turizm her şeyin önünde artık.
Ülkeler kendi nüfuslarının 3 katı
turist ağırlayarak ekonomilerini
canlı tutuyorlar. İlimizin ekono-
misini turizmle beraber diğer
alanlardaki gelişmelerle inşallah
daha yukarılara taşırız.”

‘Ekonomimizin 
canlı tutulması sağlanacak’

Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, “2018 yılı
Kastamonu’nun kendi kültürünün
kendi geleneğinin ve değerlerinin
bütün insanlıkla paylaşılması açı-
sından hem Kastamonu açısın-
dan, hem de ülkemiz açısından
çok anlamlı bir değerdir” dedi.

Kastamonu’nun Türk Dünyası
Kültür Başkenti ilan edilmesinin
ülkemiz açısından önemli bir fır-
sat olduğuna işaret eden Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu, Tarihi derinlik içerisinde
bulunan İstanbul’un bir parçasın-
da çok önemli nüfusa sahip olan
Kastamonulu kardeşlerimizin
Kastamonu’nun tanıtımına suna-

cakları katkının Kastamonu’nun
geleceği açısından çok önemli ola-
cağı inancındayım. Esenler Bele-
diyesi olarak Kültürün başkenti-
nin tanıtımına bizde elimizden
geldiğince destek verecek, bu yıl
kültür gezilerini başlatacağız.”
diye konuştu.

Kastamonu ülkemiz açısından
çok anlamlı bir değerdir

‘İstanbul’da büyük buluşma 
yapılmalı’

TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar: “Siyasi
kurumlardan bilimsel kurumlara kadar el
birliği var. Bu işi hemşerilik çerçevesine
hapsetme tehlikesi ile karşı karşıyayız ya da
olabiliriz. Buna da dikkat etmeliyiz.  Bunu
sadece Türkiye çapında ve Kastamonu
odaklı olarak sanki Kastamonu’nun tanıtımı
seviyesinin ötesine geçirememe gibi bir risk
karşımızda duruyor gibi.  Üniversitenin ve iş

hayatının Türk dünyası ile çeşitli ilişkileri
var. Türksoy üyesi ülkeler başta olmak üze-
re Bağımsız Türk cumhuriyetleri, mümkün-
se Rusya’daki Özerk Türk Cumhuriyetlerini
buna dahil edebildiğimiz kadar etmemiz ge-
rekiyor. Onların katılımını ya da onlarla da
irtibatı ve de etkinliği içeren bir program
vizyonumuzun olması gerektiğinin altını çiz-
mek istiyorum.” 

‘İyi bir örgütlenme önemli’

Prof. Düsen
Kaseinov:
“Kastamonu sonuna
kadar Kültür
Başkentliğini hak
ediyor. Kültür
başkenti,
Kastamonu’ya ve
Kastamonulara çok
yakışıyor. 21 Mart
tarihinde hem
Nevruz’u kutlayacağız
hem de Kastamonu
Türk Dünyası Kültür Başkenti
açılışını gerçekleştireceğiz. Türk
Dünyası’ndan 250’den fazla
sanatçıyı muhteşem şölen için
davet ettik. İnanıyorum ki; 21
Mart’taki açılış uzun yıllar
hafızalardan silinmeyecek.
Nesilden nesle aktarılacak bir coşku
heyecan ve mutluluk olacaktır.
Kastamonu’da 7’den 70’e herkes

Türk Dünyası Kültür
Başkenliğine katkıda
bulunuyor. Valilik,
belediye, üniversite,
ticaret odası,
milletvekilleri ve
STK’lar el ele vererek
Kastamonu’yu
tanıtıyor. Türk
Dünyasından gelen
kardeşlerini ağırlıyor.
İnanıyorum ki;
buradan hem

Kastamonu kazanıyor hem de
devletlerimiz, toplumlarımız
arasında birlik ve beraberlik
güçlenmiş oluyor. Daha önce
Astana, Eskişehir, Kazan, Merv,
Şeki, Türkistan, Türk Dünyasına
kültür başkentliği yapmışlardır. 7.
Kültür başkenti olan Kastamonu ile
bu bayrağı daha yukarıya
taşıyacağımıza inanıyorum.”

‘Kastamonu ile bu bayrağı 
daha yukarı taşıyacağız’

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş: “Kastamonuluyum diyen herkes bundan
bir pay almalı ve bu gururu paylaşması lazım.
Biz elimizden geldiği kadar bir sürü faaliyet-
lere başladık. Logomuzu toplu taşıma araçla-
rında, sosyal medyada da kullanıyoruz. Özel-
likle herkesin bu paylaşımları yapmasında
fayda var.  21 Mart’ta özel bir açılış yaprak
faaliyetlere başlamış olacağız. Kültür Bakan-

lığı himayesinde yapılacak. Türk Dünyası’na
üye ülkeler buraya katılacaklar. Güzel bir açı-
lış organizasyonu yapılıyor. Amaç; Kastamo-
nu’yu tüm dünyaya tanıtabilmek. 400’ün üze-
rinde derneğimiz var. Bu dernekleri bir araya
toplayıp tekrar bilgilendirme semineri yapa-
cağız. Kastamonulu hemşerilerimizin bu ko-
nuda daha duyarlı olmalarını, sosyal medya-
larında paylaşmalarını buna destek vermele-

‘Amaç; Kastamonu’yu dünyaya tanıtabilmek’

‘325 milyonluk Türk 
dünyasının başkentiyiz’

Kastamonu Üniversitesi rektörü Prof.
Dr.  Seyit Aydın: “Kastamonu, Türk Dün-
yası’nın Kültür Başkenti, yani şu anda dün-
yada nüfusu 325 milyon olan Türk Dünya-
sı’nın Türklerinin bu sene kültür başkenti.
Bu çok önemli bir şey. Bunun ne kadar far-
kındayız? Farkında olma fırsatı bir kere ge-
liyor. Kastamonu kültür başkenti olma fır-
satını bir daha ne zaman yakalar onu bilmi-
yoruz. Onun için farkında olup bu sene kıy-
metini bilmemiz lazım. Hepimizin bu tanıt-
mada rol alması lazım. Her görüştüğümüz
kişiye Kastamonu’nun Kültür Başkenti olduğunun söylenmesi ge-
rek. Kastamonu’da İstanbul’dan çok kıymetli misafirleri de davet
ederek, geniş çaplı İstanbul günleri yapmayı planlamalıyız. Buna
gücümüz yeter her halde.  Faaliyetleri herkese mal etmeliyiz. Tüm
Türkiye’ye ve Türk Dünyasına mal etme durumu. Her hakikat hayal
ile başlar. Gayret ederseniz hayalleriniz hakikat olur. Sadece hama-
set ile zaman geçirirsek maalesef geride kalırız. Hepimizin derdi bu
sene olmalı, son dakikaya kadar iyi değerlendirmeliyiz.” 

‘Büyük pazarı 
avantaja çevirmeliyiz’

Selçuk Arslan: “Yeni ve
Güçlü Türkiye hedefleri doğ-
rultusunda Türkiye ekonomisi-
ne yeni yol haritası kazandır-
mak için bizlere oldukça önem-
li görevler düşmektedir. Bu gö-
revlerimizin başında bulundu-
ğumuzun ilin ekonomisine kat-
kıda bulunacak yenilikler, bi-
çimler tesis etmek ve yatırım-
larda bulunmak gelmektedir.
Bu amaçla sizlerden istirhamı-
mız, Türk Dünyası’ndan ilimize yatırımcı çekmek ve
girişimlerimizde bize destek olmanızdır. Oda ve borsa-
larımızca düzenlenecek olan Türk Dünyası’nın iş dün-
yası için iş birlikleri toplantılarına iştirak ederek şu ana
kadar verdiğiniz destekler gibi destekleriniz vermeyi
temenni ediyoruz. Büyük bir pazar bunu hep birlikte
avantaja çevirmemiz elimizde. Karşılıklı olarak çok iyi
ekonomik neticeler alacağımızı tahmin ediyorum.” 

Kastamonu Milletvekili
Murat Demir: “Bu fırsat,
sadece Kastamonu’yu
Kastamonulara tanıtılacak
fırsat değil. Bu fırsat İstanbul’a
yayılmalı. İstanbul’da sahip
olduğumuz gücü sahaya
yansıtmalıyız.  İstanbul
dışında Türkiye ve tüm Türk
illerinde yaşayanlara
tanıtmamız lazım. Bunu
sınırlarımızın ötesine
taşımaya çalışıyoruz ve
taşıyoruz. En önemlisi
İstanbul’daki STK’larımızın
bir şeyler yapma zamanı geldi.
Bu organizasyon İstanbul’da
bizim için bir başlangıç olsun.

Önümüzde koskoca 10 ay gibi
süremiz var. Bu süre zarfında
illa protokolün gelmesi
beklenmesin. Her kongrede,
her sözde Türk Dünyası
Kültür Başkenti markasının
tanıtımı mutlaka yapmalıyız
ve yapmak zorundayız.
Programlara dışarıdan
Kastamonulu olmayanları da
davet etmeliyiz. STK’larımıza
nisandan sonra ciddi bir
görev düşüyor. 2018 yılında
STK’larımızın gezilerinin
hepsi Kastamonu’ya yapmalı.
İstanbul’daki belediyelerde
görev alan arkadaşlarımız bu
fedakarlığı almalı.”

‘Sahip olduğumuz gücü sahaya yansıtmalıyız’

‘Kastamonu övgüyü hakediyor’

Yaşar Karadeniz
Mehmet Emin Demir

Ahmet Cevat Acar
Tamer Köseoğlu

Mehmet Tevfik Göksu
Ekrem Acar

Mustafa Demir
İbrahim Sargın

Recep Çetinkaya
Murat Demir
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TEŞEKKÜRLER

İSTANBUL ŞEKERCİ, PASTACI, TATLICI, HELVACI VE
ŞEKERLİ MAMÜLLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

AYKUT ŞENER
Genel Başkan

Odamızın 14 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiği

Genel Başkanlık Seçiminde seçimlere katılım

göstererek bizleri yalnız bırakmayan,

sektörümüzü ileri götürme hedefimize inanan,

şahsıma ve yönetim kurulumuza güven duyan,

bizleri genel başkanlığa layık gören

tüm oda üyelerine en içten 

teşekkürlerimi sunuyorum.

Sektörde 86 yıldır faaliyet gösteren bir geleneğin

mensubu olarak birikimlerimizi 

yenilikçi bir vizyonla birleştirme,

odamızın aktif bir rol oynamasını sağlama,

sektörümüzün süregelen sorunlarına çözüm bulma,

artı değer katacak projeler üretme ,

odamızı büyük ve güçlü bir aileye dönüştürme hedef

ve gayreti içerisinde olacağız.

Sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olsun.
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CEMİYET

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen ve
açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Nu-
man Kurtulmuş’un gerçekleştirdiği
Başkentte Kastamonu Günleri gördüğü
ilgiyle verimli bir organizasyon olarak
yöresel ürün standı açanların yüzünü
de güldürdü. Özellikle etkinliğin haa
sonu programında bin kişilik koroyla
söylenen Çanakkale Türküsü etkinliğe
damga vururken, Kastamonu tanıtımı
adına da ulusal basında gurme ürünle-
riyle haberleştirilen ilin sembolleri ek-
ranlarda toplam 87 dakika yer aldı.
TRT Avaz tarafından da yayınlanan
Başkentte Kastamonu Günleri, bu yıl
Kastamonu’nun Türk Dünyası Kültür
Başkenti ilan edilmesiyle temasında da
değişiklik yapmıştı. Organizasyonda
Türki Devletlerden de 6 stant katılımcı
olarak yer aldı ve ziyaretçilerden de
büyük ilgi gördü.

Kastamonu Belediyesi’nin desteğiy-
le düzenlenen Başkentte Kastamonu
Günlerine ilçe belediyeleri de yöresel
ürünleri ve değerleriyle katkıda bulu-
nurken, el emeği ürünler de stantlarda
ziyaretçilere hem tanıtıldı hem de satı-
şa sunuldu.

Kastamonu’yu daha iyi 
tanıtma fırsatı bulacağız

Bu yıl 14’üncüsü dü-
zenlenen Başkentte Kasta-
monu Günleri etkinliğine
katılan Kültür ve Turizm
Bakanı Numan Kurtul-
muş, “Kültürel zenginlik-

lerimizi ve doğal güzelliklerimizi Tür-
kiye’nin önemli yumuşak güç unsuru
olarak kullanacağız. Türkiye’nin daha
iyi tanıtılmasını, uluslararası alandaki

rekabeti ve mücadelesini daha iyi ya-
pan bir ülke haline gelmesini temin
edeceğiz. Bu çerçevede Türksoy’un
2018 kültür başkenti olarak Kastamo-
nu’yu göstermiş olması hem Kastamo-
nu’nun daha iyi tanınmasına hem de
Türkiye’nin daha iyi tanınmasına vesile
olacaktır” diye konuştu.

Berlin’de dünyanın en büyük fuarla-
rından birisinde Kastamonu’nun tanıtıl-
dığını vurgulayan Bakan Kurtulmuş
şunları söyledi: “Almanya pazarını do-
mine eden sektörün yöneticileriyle bir
aradaydık. 2017’de 3,5 milyon Alman
misafirine ev sahipliği yaptık. Şimdiye
kadar rezervasyon bilgilerini üst üste
topladığımızda 2018 yılında 5 milyon
Alman misafiri Türkiye’de ağırlayacağız.
Rusya’da dünyanın en büyük fuarların-
dan birisine katıldım. Orada Rusya pa-

zarını Türkiye’de yönlendiren sektör
temsilcileriyle toplantılar yaptık. Onlar-
dan da aldığımız bilgileri üst üste topla-
dığımızda geçen sene 4 milyon 700 bin
Rus misafirimiz vardı. Bu sene ise yak-
laşık 6 milyon civarında Rus misafirinin
Türkiye’de gelmesini umuyoruz. Hepsi-
ni topladığımızda, 2017’deki 32 milyon
rakamını 2018’de 38 milyona çıkaraca-
ğız ve Türkiye turizm sektöründe dün-
yanın en iyi rekabet eden ülkesi arasına
girecektir. Bu büyük pastadan Kastamo-
nu’nun da yeteri kadar payını alması la-
zım. Kastamonu’nun bütün özelliklerini
hem Türkiye’ye hem dünyaya en iyi şe-
kilde tanıtmanız lazım. Bunu gerçekleş-
tirdiğimiz takdirde Anadolu’daki kültü-
rümüzü en iyi şekilde yaşatan şehirleri-
mizden birisi olan Kastamonu’nun daha
iyi tanıtılmasına vesile olacağız.”

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar
Odası’nın yeni dönem başkanı eski
oda başkanı merhum Muzaffer Şe-
ner’in oğlu Aykut Şener oldu. Ku-
rulduğundan bu yana en yoğun
katılımlı kongresinde yaşayan oda-
nın seçimlerine çi listeyle gidilir-
ken, 108 oy alan Aykut Şener oda
üyelerinin çoğunluğunun deste-
ğiyle değişime adım atmış oldu.
Diğer aday ise 47 oy aldı.

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar
Odası Başkanı Aykut Şener, İsta-
monu Gazetesi’ne yaptığı değer-
lendirmede yeni yönetim olarak
seçim öncesi belirttiği hedefler
doğrultusunda üyelerine fayda
sağlayacak çalışmalar yapacakları-
nı söyleyerek, "Bize oy vererek des-
tekleyen değerli üyelerimize teşek-
kür ediyorum. Binin üzerinde üye-
miz var. Biz yeni yönetim kurulu

olarak tüm üyelerimizin
yanında olacağız. Oda-
mız, her zaman üyeleri-
mize faydalı olmak için
çalışacak. Seçim öncesi
verdiğimiz tüm vaatleri
gerçekleştireceğiz"
dedi. Şener, elde
ettikleri başarının
odanın yenilik ve
değişime olan
yönelimi-
nin etkili
olduğunu
ifade etti.

Oda kurulduğundan bu
yana 15-20 kişiyle sınırlı ka-
lan delege katılımının en üst
düzeyde gerçekleştiği genel

kurulda binin üzerin-
de üyesi olan

bir meslek ör-
gütünün se-
çimlere katıl-
mamasının
beklentiler
noktasında-
ki durumu
da gözler
önüne ser-

diğine işaret eden Şener, kendileri-
nin yeni bir dönem vaadiyle ve he-
defler koyarak çıktıkları yola üye-
lerin de inancını gösterdiğini söz-
lerine ekledi.
Yeni yönetim Kastamonulu 

Öte yandan Araçlı hemşerimiz
Aykut Şener’in yönetim listesinde-
ki isimlerin büyük bir bölümünün
de Kastamonulu olduğu gözlendi.

İstanbul Şekerciler ve Pastacı-
lar Odası’nın asil yönetim kurulu
şu isimlerden oluşuyor: Aykut
Şener (Araç), Hüseyin Uzunha-
san (Daday), Musa Özkan (Taş-
köprü), Ümit Söyleriz (Araç),
Hüseyin Sevim (Daday),  Coşkun
Can(Sinop), Süleyman Gezer
(Gaziantep), Fatih Metin Yılmaz
(Afyonkarahisar), Yılmaz Yavuz
(Cide).

Şekerciler odası ‘Şener’ dedi

Ankara Başkent gördü

Turnacı, mobil iletişimin başında
Mobil İletişim Araçları ve

Bilgi Teknolojileri İş Adamları
Derneği’nin (MOBİSAD),
11Mart tarihinde gerçekleştiri-
len genel kurulunda Kastamo-
nulu Mustafa Kemal Turnacı
oy çokluğu ile başkanlığa seçil-
di.  Bin 975 üye firması bulu-
nan derneğin günümüzde tica-
retten eğitime, sağlıktan gü-
venliğe, iletişimden alışverişe,
ulaşımdan sanayiye birçok
alanda etkileşimi bulunuyor.

Firmaların ortak sesi

MOBİSAD Genel Başkanı
Turnacı, mobil telekomünikas-
yon ve buna bağlı bilgi tekno-
lojileri sektöründeki ürün ve
servisler konusunda faaliyet
gösteren firmaların ortak sesi-
ni temsil eden, Türkiye’nin
önde gelen sivil toplum kuru-
luşu olan MOBİSAD’ın yirmi
yıla yakın süredir mobil haber-
leşmede operatör, üretici, itha-
latçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı,
bayi, alt bayi çok geniş ve ülke
sathına yaygın bir tabana hiz-

met veren, onların ortak sesi
olan bir dernek olduğunu be-
lirtti.

1998 yılında kurulan ve
Doğu Marmara, Batı Marmara,
Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Gü-
neydoğu Anadolu, Doğu Ana-
dolu, Karadeniz olmak üzere 8
bölge temsilciliği ve il temsilci-
likleri ile ülke genelinde yapı-
lanmasını tamamlamış olduğu-
nu belirten Turnacı, MOBİ-
SAD’ın günümüzde 400 ü aşan
tüzel kişilik üye yapısıyla sek-
törün konusundaki en büyük
ve tek derneği olduğuna dikkat
çekti.

20 yıllık köklü kuruluş

Sivil toplum kuruluşları de-
mokrasinin vazgeçilmez un-
surları olup paydaşlarının
kamu yararına olan çıkarlarını
koruyan kitlesel örgütlenmeler

olduğuna da değinen Mustafa
Kemal Turnacı, 20 yıldır bir
süredir taviz vermeden çizgisi-
ni korumuş kamu yararına
olan çalışmaları ile kamu otori-
tesi ve sektör içinde hak ettiği
saygın bir konuma ulaşmış ol-
duğunu vurgulayarak, sürekli
yenilenen ve gelişen bir sektöre
hitap eden bir sivil toplum ku-
ruluşu olarak çalışmalarını sür-
düreceklerini sözlerine ekledi.

DÜN ŞEHRİ İLE İSHAK
BUGÜN RUKİYE İLE ARİF

Milli Mücadele’den bahsedip
Kastamonu’yu anmamak nankörlük
olur!

Sadece cephede
kurban verdiği
şehitleriyle değil,
cephe gerisindeki şanlı
mücadelesiyle de
kahramanlıklar destanı
yazan bir şehirdir
Kastamonu...

Erkeği düşmanla
çarpışırken, kadını,
çocuğu, yaşlısı da
cephane yolunda sert
iklim şartlarıyla,
yoklukla, çaresizlikle
çarpışmış; askerin can
damarı olan silah ve cephaneyi kelimelerle
anlatılamayacak kadar destansı bir gayretle
cepheye ulaştırmıştır.

Milli Mücadele’den bahsedip
Kastamonu’yu anmamak nankörlük olur!

Cephede askerini şehit vermiştir
Kastamonu, memleketinde kadınını,
çocuğunu, yaşlısını...

Şehitler diyarı diye boşuna
dillendirilmez bu şehir...

Sadece insanını şehit vermekle
kalmamış, sevdalarını da şehit vermiştir bu
topraklar! Sevdanın şehadeti mi olur? Olur
dostlar, olur... 

Şehri... Köyün en güzel kızlarından
birisi...

İshak... Şehriye gönlünü kaptırmış bir
delikanlı...

Kaç yıl Şehri’nin gizli sevdasıyla yanıp
kavruldu bilinmez ama sonunda Şehri de
İshak’a sevdalanır ve iki yıllık uzaktan
sevdalık düğünle taçlanır...

İshak, rüyalarında bile ayrılamadığı
Şehrisine kavuşmuştur artık... Ne var ki,
Cihad-ı Ekber ilan edilir! Hani şu bizim tarih
kitaplarımızda “Birinci Dünya Savaşı”
dedikleri hadise var ya, işte o savaş...

İshak cepheye gider...
Savaş biter, ardından Milli Mücadele

başlar...
Milli Mücadele biter, devlet kurulur,

herkes işine gücüne bakmaya başlar...
Ve İshak’tan on yıl boyunca haber

alınmaz! Şehri, köye gelen her yabancıyla
umutlarını da bir kuş yapar uçurur
gökyüzünün maviliğine; İshak’tan bir haber
bekler...

Sonunda Şehri, Ortasökü’ye kuma gider!
Kocasının, sevdalısının, İshak’ının
hatırasıyla yaşamasına müsaade edilmez...

Ve bir gün...
Hamidiye Köyünde şenlik vardır, herkes

sevinçli, herkes mutlu... İshak dönmüştür!
On yıllık esaretten kurtulmuş ve köyüne geri
gelmiştir! Ne var ki, sevinç dalgaları bir süre
sonra yerini hüzne bırakır. İshak dönmüştür
ama, yıllar boyunca kocasını bekleyen, uma
giderken bile “İshak’ım yaşıyor, yapmayın
bu zulmü!” diye haykıran Şehri yoktur!

O gece anlatır anası her şeyi... İshak
sabahı zor eder ve günün ilk ışıklarıyla
Ortasökü köyünde alır soluğu...

Şehri, bir evin avlusunda, ayran
çalkalamakta... Biri sırtında birisi beşikte iki
bebesiyle birlikte... İshak, dış kapıdan
seslenir;

“Seni almaya geldim şehri... Gel evimize
gidelim!”

“Benim kaderim böyle yazılmış, artık
dünya ahiret kardeş olalım İshak! Beni
çocuklarımdan ayırma!” diye yalvarır ve
ciğeri parçalanırcasına;

“Unut beni, kimse görmeden git!”
diyerek ağlar!

İshak, çaresizce geri döner. Dayanamaz
Şehri’nin ağlamasına, yalvarmasına! Bir
müddet sona İshak da Akhasan’ın kızı
Havva ile baş göz edilir...

Ama ikisinin de yüreğinde sevda
küllenmez... Şehri, İshak’ın soyadını alır
kanun çıkınca, İshak gibi Yıldıran olur...
Öldüğünde de vasiyeti gereği, sevdasının
yeşerdiği köye, Hamidiye Köyüne defnedilir.

* * *
Daha birkaç gün önce, kutlu bir Cuma

günü, Şehri ile İshak’tan bir asır sonra, yine
şehadet şerbeti içti sevdalar...

“Nasipte varsa döneriz sevdiklerimize”
diyerek gitmişti Afrin’e Arif...

Geride anasını, babasını ve sevdasını
bırakarak. Sevdası Rukiye ile Ağustos ayında
düğün yapacaktı... 

Düğün tarihi ertelendi! Mahşerde
kıyılacak artık nikahları! Çünkü sevdaları
Arif ile beraber şehadet şerbeti içti! Çünkü
sevdaları Rukiye ile birlikte Arif’i yürekte
yaşatmaya başladı! Çünkü bu toprakların
sevdasını şehit verenleri bitmezdi! 

Siz Şehri ile İshak’ın hikayesini bilir
misiniz? Hikaye mi dedim, hayır! Hayır! Bu
hikaye olamaz, bu vatan uğrunda kurban
verilen dillere destan bir sevdanın
şehadetidir!

Peki Rukiye ile Arif’i?
Boşverin Romeo ile Juliet’i... 
Boşverin Ferhat ile Şirin’i...
Boşverin Leyla ile Mecnun’u...
Siz sevdasını şehit vermiş Şehri ile

İshak’ı anlatın çocuklarınıza... Rukiye ile
Arif’i...

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com

Sevdasını şehit
verenler

Ankara’da
düzenlenen 2018 yılı

Kastamonu Günleri
etkinliği yoğun

katılım ve bu yılın
teması Türk Dünyası

Kültür Başkentliği
vurgusuyla sona
erdi. Kastamonu

Belediyesi’nin
himayesinde

Başkanlığını Hasan
Şen’in yaptığı Ankara

Kastamonu
Dernekler

Federasyonu ev
sahipliğinde

düzenlendi. Toplam
246 standın açıldığı
Kastamonu Günleri
ulusal medyanın da

ilgi odağı olurken,
Ankaralılar ve

Ankara’da yaşayan
Kastamonulular

tarafından ziyaret
edildi.

Kastamonu Valisi Yaşar Karade-
niz, “Türk Dünyası Kültür Başkenti
olmak sadece Kastamonu’daki Kas-
tamonuluya değil, Ankara’daki Kas-
tamonuluya da yaramış. Geçen yıla

göre daha kalabalık ve bu farkı çok
net görüyoruz. Kastamonu’da bir
cennet var ve bu cennet Ankara’nın
burnunun dibinde. Bu programı An-
kara ile Kastamonu’yu kucaklaştır-

ma programı ile görmek gerekir”
açıklamalarında bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş ise, “Kastamonu bu
sene çok onurlandı ve gururlandı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti seçil-
di. Birlik ve beraberlik içerisinde bu
programları gerçekleştiriyoruz. Bu
işi inşallah layıkıyla başaracağız” de-
ğerlendirmesini yaptı.

Karadeniz: Bu işi layıkıyla başaracağız

Cide Soğuksu Derneği ni-
san ayından başlamak üzere
Üsküdar Belediyesi deste-
ğiyle Kastamonu’ya kültür
turları düzenleyecek. Derne-
ğin 20’nci yıl gecesinde destek
sözü veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen’in bizzat desteklediği Kültür Gezileri
günü birlik turlar şeklinde gerçekleştirilecek.

Dernek merkezinden yapılan açıklamada,
turlara katılmak isteyen dernek üyeleri ve
hemşerilerinin dernek sekretaryasıyla irtibata
geçerek kayıt yaptırmaları gerektiğini ifade
edildi. Nisan ayı başından Ekim ayı sonuna
kadar sürecek olan kültür turlarının Cuma
akşamı Cide Soğuksu Dernek Merkezi’nden
hareket edecek olan otobüslerle sağlanacağı,
konaklamasız ve cumartesi akşamına kadar
sürecek gezinin Kastamonu şehir turunu
kapsayacağı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi’nin
destekleriyle 30 kişilik otobüslerle gerçekleş-
tirilecek olan Kastamonu Kültür Gezilerine en
az katılım sayısının 20 olması gerektiği belir-
tildi. Kayıt için dernekten Zeynep Türkçü ile
0530 955 37 37 nolu telefonla rezervasyon
yaptırılabileceği ifade edildi. 

Soğuksu Derneği’nden
Kültür Başkenti’ne 
tur desteği
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İstanbul KSK'ya plaket
İstanbul Amatör Ligi temsilcimiz İstan-

bul Kastamonuspor, Fatih Belediyesi tara-
fından düzenlenen Yerel Buluşmalar'a da-
vet edildi. Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde
düzenlenen etkinlikte ilçedeki amatör spor
kulüpleri bir araya geldi. İlçe Belediye Baş-
kanı Mustafa Demir'in de katılımıyla düzen-
lenen organizasyonda İstanbul Kastamo-
nuspor Yöneticilerine plaket takdim edildi.

Daday il birincisi oldu
Daday Prof. Dr. Fahri Ecevit Yatılı Bölge

Okulu, masa tenisi müsabakalarında Kas-
tamonu il birincisi oldu. 

8-9 Mart tarihleri arasında Kapalı Spor
Salonunda yapılan müsabakalarda Yıldız
Kız 9 ve Yıldız Erkek kategorilerinde 11 öğ-
renci yarıştı. Yapılan müsabakalar, büyük
çekişmelere sahne olurken, müsabaka so-
nucunda Daday YBO Kız Öğrenci Takımı bi-
rinci, erkek öğrenci takımı ise ikinci oldu.
Ödüllerini Masa Tenisi İl Temsilcisi İrfan
Kalafatoğlu'nun elinden alan öğrencilere
bir ödülde Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü
Mehmet Emin Demir'den geldi. 

Şube Müdürleri Cemil Kılıç ve Gülseren
Ambarcı ile ziyaret eden Daday İlçe Milli
Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, öğ-
rencileri ve okul idaresini tebrik ederek ba-
şarılarının devamını diledi. Şampiyon öğ-
renciler, 3-5 Nisan tarihleri arasında Bar-
tın ilinde düzelecek olan bölge müsabaka-
larında Kastamonu'yu temsil edecek.

Küre evinde galip: 2-1
Kastamonu 2. Amatör Futbol Ligi'nde

Bozkurt Belediyespor'u konuk eden Küre
Belediye Bakır Spor mücadeleden 2-1 gali-
biyetle ayrıldı. Galibiyet gollerini Asalet Işık
ve Recep Tortak kaydetti.

İnebolu madalyaları topladı
Okul Sporları Tenis Küçükler kategori-

sinde yarışan İnebolu temsilcileri şampiyo-
nada farkını ortaya koydu. Antrenör Erdem
Mankaloğlu ve Beden Eğitimi Öğretmeni İl-
yas Aşçı'nın çalıştırdığı takımlarımızdan;
erkeklerde İnebolu Mehmet Bülent Orta
Okulu birinci olurken, kızlarda İnebolu
Mehmet Bülent Orta Okulu ikinci, İnebolu
Atatürk Orta Okulu üçüncü oldu.

Evinde oynadığı Eyüpspor
maçında rakibini farklı yenerek
taraftarını umutlandıran Kasta-
monuspor’da yüzler gülmüyor.
Deplasmanda liginin düşme
hattında bulunan Kocaeli Bir-
likspor’a resmen maçı ve puanı
ikram eden Kastamonuspor,
sezonu kapattığının sinyallerini
verirken, teknik heyet de önü-
müzdeki sezonun planlarına
yoğunlaşmış görünüyor.

Ligin ortasına sabitlenmiş
olarak kalan ve her geçen hafta

aldığı şaşırtıcı sonuçlarla taraf-
tara seyir zevki de vermeyen
vasat futboluyla tepki toplayan
takımın sezonu kapatmış gö-
rüntüsü gözlerden kaçmıyor.

Son 6 maçında 3 mağlubiyet,
1 beraberlik ve 2 galibiyet ala-
rak 7 puan toplayarak sırala-
madaki yerini koruyan takım,
Kocaeli Birlikspor karşısında da
varlık göstermedi ve sahadan
puansız ayrıldı.

Kastamonuspor 1966, dep-
lasmanda karşı karşıya geldiği

Kocaeli Birliks-
por’a ilk yarıda iki
dakika içinde ye-
diği 2 golle
mağlup oldu.
Ligde 17’nci sı-
rada bulunan
rakibine kaybe-
den Kastamonuspor
bu sonuçla 36 puanda
kaldı.

39’ncu dakikada Emirhan
Subaş ve 41’nci dakikada Em-
recan Yıldızhan’ın golleriyle 2-

0’lık mağlup ayrı-
larak bu sezon

132ncü mağlubi-
yetini alan kır-
mızı siyahlılar,
ligde Kocaeli
Birlik’e yenilen

dördüncü takım
oldu. Rakibi karşı-

sında hiçbir direnç gös-
teremeyen ekibimiz, 36 pu-

anda kalırken, kırmızı siyahlılar
bir sonraki maçını Gazi Stadyu-
munda Sarıyer ile oynayacak.

Kastamonuspor bir var bir yok

SPOR PANORAMAKızlar yarı finalde
Oldukça tempolu geçen ve bir ön-

ceki maçında 1 sayı ile rakibine boyun
eğen Kastamonu Belediyespor, bek-
lendiği gibi Zalau’yu evinde yenerek
adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Bu sezon üst üste birçok zaferle Ata-
türk Spor Salonu’nda taraarlarına
mutluluk yaşatan Belediyespor, yarı
finalde yine Romanya temsilcisi ile
karşılaşacak.

Kastamonu Beediyespor’un yarı
final vizesini almasının ardından bir
mesaj yayınlayan Gençlik ve Spor Ba-
kanı Osman Aşkın Bak, kızları tebrik
ederek başarılar diledi.

Karşılaşma sonrası değerlendir-
mede bulunan antrenör Hakan Günal
da mücadele ve ortaya konan oyun
için sporcularını tebrik ederken, ulaşı-
lan başarının tesadüf olmadığını ve

Avrupa karşılaşmalarında grupları
namağlup geçen bir takım olarak tüm
dünyaya Kastamonu adını duyurduk-

larını ifade etti.
Müsabaka sonrası Lig Radyo, TRT

ve bir ok spor medyasının da ilgi oda-

ğı olan Kastamonu Belediyespor, ligde
de başarılı bir performans sürdürme-
ye devam ediyor.

Kastamonu 1. Amatör Ligde
şampiyonluk heyecanında düğüm
çözüldü. Ligin başından itibaren ne-
fes kesen ve oldukça çekişmeli geçen
şampiyonluk mücadelesinde Taşköp-
rüspor güçlü ra-
kibi Yol’u 3 golle
geçerek şampi-
yonluğu elde
etti.

Rakibi Yols-
por’u mağlup

ederek namağlup şampiyonluğunu
ilan eden Taşköprüspor kupasını
Gazi Stadyumu’nda alarak Belediye
Başkanı Hüseyin Arslan’la birlikte
zaferi kutladı.

Taşköprü şampiyonluğu 
Yol’da buldu

Genel kurul sonrası ilk toplan-
tısını gerçekleştiren Arpacı yöneti-
minde görev dağılımı da belli
oldu. İsmail Dikmenli tesisle-
rinde gerçekleştirilen top-
lantı sonrası yapılan açık-
lamada görev dağılımının
şu şekilde olduğu belirtil-
di: “Başkan Salim Arpacı
yönetiminde Necmi
Ünlü ve Özhan Arslan’ın
başkan yardımcılığı gör-
evine getirildiği toplantıda
genel sekreterlik görevi Cem
Çelik’e, futbol şube sorumluluğu
Bülent Bıyıklı’ya, alt yapı sorumlu-
luğu Ahmet Çelik’e, mali işler so-

rumluluğu Ferhat Ülger’e,
medya sorumluluğu Ah-

met Baysan’a, hukuk işleri
sorumluluğu Feza İhtiyar’a,

tesisler sorumluluğu İhsan Öz-
bay’a, taraar sorumluluğu Saa-
dettin Küçüktarakçı’ya, sosyal işler

sorumluluğu ise Ahmet Tırpan ve
Erdem Mütevelli getirildi”

Ayrıca Ömer Gülamoğlu, Me-
tehan Babaş, Ömer Yüksel, Meh-
met Umur, Bülent Eynihan, Meh-
met Akif Özmat, Serhat Tamçakır,
Özgür Akkaya, Fuat Küçük, Ferdi

Kargılı, Nihat Ataç, Tezcan Biçici-
oğlu, Timur Sabırlar, Feza Tiryaki,
Yunus Emre Barış, İhsan Tığlı,
Akif Öksüz, Ferit Abayoğlu ve İh-
san Mert Yanık yönetim kurulu
üyesi olarak KSK 1966’ya katkı
vermeye devam edecekler denildi.

Kastamonuspor’da 
Arpacı resmen başkan

Metehan Babaş’ın görevi bırakmasıyla vekaleten göreve gelen Salim Arpacı, düzenlenen olağanüstü
kongrede hazırladığı listeyle seçilerek resmen başkan oldu.

EHF Kupası'nda ülkemizi temsil eden Kastamonu Belediyespor Romanya'da 29-28 mağlup
olduğu HC Zalau takımını Atatürk Spor Salonu'nda 27-24 mağlup ederek yarı finale yükseldi

YIL: 6 SAYI: 234 18 MART 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü
Derneği gençlik kolları kardeşlik
ve dayanışma amaçlı futbol turnu-
vası düzenliyor. 

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü
Dernek Başkanı Recep Sedat Tığlı
ve Gençlik Kolları Başkanı Sinan

Topçu, düzenleyecekleri turnuva
hakkında gazetemize yaptığı de-
ğerlendirmede, turnuvanın amacı-
nın sportif faaliyetlerin toplumda
sağladığı yardımlaşma, dayanışma
ve birlikte hareket etme alışkanlı-
ğının kazanılmasında gençlerin is-

tifadesi olduğunu belirttiler.
Beykoz Çubuklu’da bulu-

nan Özdemir Spor Tesisle-
ri’nde 24 Mart tarihinde ilk
düdüğü çalınacak olan turnu-
vaya 6 takımdan toplam 42
sporcu katılıyor. 5 hafta bo-
yunca devam edecek müca-
deleler sonucunda şampi-
yonluğu belirleyecek 15 kar-
şılaşmada gençler ter döke-
cek. Gençlik kolları Başkanı
Topçu yaptığı açıklamada
tüm gençlerin ve köylüleri-
nin ve hemşerilerinin davetli
olduğunu belirttiği turnuva-
nın açılış karşılaşmasının 24
Mart Cumartesi günü saat
21’de gerçekleştirileceğini
belirtti. 

Yukarısökü turnuvada 
buluşacak
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Yıl: 6 18 Mart 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
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