
Tarımdaki girdi maliyetlerinin fazla
olmasından dolayı çok ciddi gerileme

yaşadıklarını söyleyen Ağlı Belediye
Başkanı Şahin Çolak “Ağlı’da sanayi

değil, tarım ve hayvancılığı etkin hale
getirerek kendi kaynaklarımızla ülke

ekonomisine katkıda
bulunduğumuz sürece kalıcı

olmamız mümkün. Aksi
takdirde geçici tedbirler

burada üretimi imkânsız
hale getiriyor.” diye konuştu.

Ağlı’nın 78 bin 420 dekar
ile Kastamonu tarım

alanının yaklaşık yüzde bir buçuğunu
barındırmasına rağmen tarla bitkilerinde
üretiminin yüzde 17’sini karşıladığına dikkat
çeken Şahin Çolak, “Ağlı, tarla bitkileri
üretimi bakımından değerlendirildiğinde
endüstriyel bitkiler, tahıllar ve yumru
bitkilerinin az bir paya sahip olmakla birlikte
yem bitkilerinin üretim alanının ve üretim
miktarının payının Kastamonu’nun yaklaşık
yüzde 17’sine tekabül ediyor. Ağlı’nın bu
alanda desteklenmesi gerekiyor. Ekilmeyen
araziler zamanla verim kaybına uğruyor
bunun önüne geçmeliyiz.” ifadelerine yer
verdi. n 4

Türk Dünyası Kültür Başkenti
Kastamonu ana başlığında Hz. Pir Şeyh
Şaban-ı Veli’nin 450. Vuslat Yılı ve
İstiklal Yolu’nun öneminin
vurgulanacağı etkinlikte gıda güvenliği
standartlarına da önem verilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kas- Der
Genel Başkanı Remzi Şen, “Kastamonu
tanıtımını amacına uygun
gerçekleştirmek üzere İstanbul’da
geleneksel olarak düzenlediğimiz
tanıtım günlerimizde bu yıl içeriğimiz
daha da dolu olacak. Tüm vatandaşları-
mızı davet ediyoruz” dedi. n 2

Kastamonu Tanıtım 
Günleri 18-22 Eylül’de
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama
Kararnamesi ile Kastamonulu 3 mülki
idare amirinin görev yeri değişti.
Kararnameye göre Giresun Bulancak
Kaymakamı Devrekanili hemşerimiz
Hamdi Üncü mülkiye müfettişi olarak
görevlendirildi. Üncü, Recep Muhlis Gür
ve Fazıl Can’dan sonra mülkiye
müfettişliğinde aktif görevde olan üçüncü
Kastamonulu isim oldu. n 2

Kararnameden 
2 kaymakam, 
1 müfettiş çıktı

İş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin yasal
zorunluluğun yanı sıra
insani ve vicdani yönden bir
sorumluluk olduğunu
belirten Fırtına OSGB
Yönetim Kurulu Başkanı Sezen Sayın, “İş
sağlığı ve güvenliği çalışmaları iş kazaları
ve meslek hastalıklarına karşı önlemin
yanı sıra şirketlerin kalite ve verimliliğini
de artırıyor” dedi. n 5

İSG çalışmaları
kalite ve verimliliği
artırıyor

Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek
Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur
Aynan, Kastamonu’da bulunan Türkiye’nin
ilk ve tek şapka müzesini bu yılın ilk 7
ayında 92 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığını
bildirdi. n 2

Şapka Müzesi 92 bin
ziyaretçi ağırladı

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Bu yol sizi 
Ağlı’ya çıkaracak

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak: 

Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle Yarım asırdır güvenle 

www.kutuk.com.tr

2 bin 256 kişilik
nüfusa sahip

Ağlı ilçesinin hali
hazırda orman
ürünleri, tarım

ve
hayvancılıktan

başka öne çıkan
bir

potansiyelinin
olmadığını

belirten Belediye
Başkanı Şahin
Çolak, ilçenin

Pınarbaşı,
Azdavay,

İnebolu, Seydiler
ve Kastamonu

transit yol
güzergahında

olduğunu
vurgulayarak,

“Bugün
yapılacak

girişimler yarın
mutlaka

meyvesini
verecektir” dedi.

Kas-Der
tarafından bu yıl
Maltepe Etkinlik
Alanında 13.’sü

düzenlenecek
Geleneksel

Kastamonu
Tanıtım Günleri

18-22 Eylül
tarihleri arasında

gerçekleşecek.

Erol Tanrıkulu Hamdi Üncü Yusuf D. Dinç

Vekaletten asalete

Tarım arazilerinin sulaması için
yapılan Beyler Barajı’nın yüzmek için
uygun olmadığını belirten Devrekani
Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Bu
zamana kadar 7 kişinin boğularak
yaşamını yitirdiğini açıkladı. n 5

Uyarılara rağmen 
7 can gitti

Özbekistan
Taşkent’te
düzenlenen Dünya
Yıldızlar Tekvando
Şampiyonası'nda
Kastamonu ve
Türkiye’yi temsil
eden Zehra
Begüm
Kavukcuoğlu
Kızlar +59 kiloda
dünya şampiyonu
olarak altın
madalyayı
kazandı. n 6

Kastamonu'dan 
dünya şampiyonu çıktı KUZKA Genel

Sekreterliğini 2016 yılından
itibaren vekaleten sürdüren
Taşköprülü hemşerimiz Dr.
Serkan Genç, genel
sekreterlik pozisyonuna
asaleten atandı. n 2

1968 yılında 
Ali Kütük tarafından

kurulan Kütük Mermer, 
bugün doğaltaş

sektörünün dünya
çapındaki köklü ve 

öncü firmasıdır...
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

BEDEL

Bugünü boşa mı harcadın;
Bil ki yarın ona muhtaçsın.

SIR

Bir şeyi iki kişi biliyor ise şayet,
Sır olmaktan çıkar o, şüyu bulur nihayet.
Anan, baban, dostların, her kim olursa olsun,
Sırrını bir sırdaşa sakın etme emanet.

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu ana
başlığında Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin 450.
Vuslat Yılı ve İstiklal Yolu’nun öneminin
vurgulanacağı etkinlikte gıda güvenliği
standartlarına da önem verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas- Der)
Genel Başkanı Remzi Şen, “Kastamonu
tanıtımını amacına uygun gerçekleştirmek üzere
İstanbul’da geleneksel olarak düzenlediğimiz
tanıtım günlerimizde bu yıl içeriğimiz daha da
dolu olacak. Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Kültür
Başkenti ilan edilen ilimizin bu unvanını
ziyaretçilerimize aktaracağız. Anadolu’nun dört
manevi muhafızından biri olan Kastamonulu
Şeyh Şaban-ı Veli’nin bu sene vuslatının 450. yılı
olması dolayısıyla özel içerikler hazırlayacağız.
Ayrıca tarihi milli park ilan edilen Kurtuluş
Savaşının Kastamonu’dan Ankara’ya uzanan

önemli güzergâhı İstiklal Yolu’nu etkinlik
alanımızda simgeleyeceğiz. Kastamonu’yu
bilmeyenler için bir tanıtım merkezi konumunda
olacak etkinlik alanımız, gastronomimizin en
kaliteli ürünlerini sunacak. Etkinliğimizle
Kastamonu hakkında merak uyandırmayı

planlıyoruz. Hem sanatsal hem kültürel
faaliyetlerle 13. Kastamonu Günlerini zengin
içerikle kaliteli bir şekilde gerçekleştireceğiz.
Maltepe Kastamonu Günlerine tüm
hemşerilerimizi, Kastamonu dostu İstanbulluları
ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre
Kastamonu, en fazla ormanlık alana sahip iller
sıralamasında ve yüz ölçüme düşen ormanlık
alan sıralamasında ikinci, kişi başına ormanlık
alan sıralamasında ise üçüncü sırada
bulunuyor. Türkiye’de en fazla ormanlık alan
Antalya’da bulunuyor. 1 milyon hektar alanı

geçen tek il Antalya. Bu ilde tam 1 milyon 146
bin hektar ormanlık alan yer alıyor. Antalya’yı
sırasıyla 873 bin hektar ile Kastamonu, Mersin
(835 bin), Muğla (829 bin), Kütahya (646 bin),
Balıkesir (632 bin), Adana (593 bin), Denizli
(588 bin), Manisa (542 bin) ve Bolu (531) takip
ediyor.

Türkiye ikincisiyiz

2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama
Kararnamesi ile Kastamonulu 3 mülki idare
amirinin görev yeri değişti.

Kararnameye göre Giresun Bulancak
Kaymakamı Devrekanili hemşerimiz Hamdi
Üncü mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi.
Üncü, Recep Muhlis Gür ve Fazıl Can’dan sonra
mülkiye müfettişliğinde aktif görevde olan
üçüncü Kastamonulu isim oldu.

Kararname ile Afyonkarahisar- Çay
Kaymakamı Araçlı hemşerimiz Erol Tanrıkulu,
Burdur 'un 65 bin nüfuslu ilçesi Bucak’a
kaymakam olarak atandı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Denizli’nin 19 bin
nüfusa sahip ilçesi Çal’da görev yaparken master
programı kapsamında Japonya’ya giden
Devrekanili hemşerimiz Yusuf Durani Dinç ise
Çankırı’nın Bayramören Kaymakamlığına
atandı. Bir yıllık programdan eylül ayında
dönecek Dinç, ilçe merkez nüfusu 869 kişi olan
Bayramören’de göreve başlayacak.
Kaymakamlıktan vali yardımcılığına

Ağlı ve Şenpazar’dan vali yardımcılığına

Kastamonu’da görev yapan 2 mülki idare
amiri vali yardımcılığına atanırken, 5 ilçede
kaymakamların görev yeri değişti.

Ağlı Kaymakamı Tuğba Polat Batman Vali
Yardımcısı, Şenpazar Kaymakamı Orhan
Yalınız Karaman Vali Yardımcısı olurken,
Kastamonu İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne
Eskişehir İnönü Kaymakamı Mustafa Taş
atandı. 

Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atanan
Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek’in yerine
eski Ankara Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet
görevlendirildi.

Küre Kaymakamı Fatih Kayabaşı’nın
Şenpazar Kaymakamlığına ataması yapılırken,
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan Ağrı
Diyadin Kaymakamlığına, Pınarbaşı
Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin Dicle
Kaymakamlığına, Araç Kaymakamı Mustafa
Görmüş Iğdır Aralık Kaymakamlığına atandı. 

Ağlı, Küre, Hanönü, Pınarbaşı ve Araç
kaymakamlıklarına yeni görevlendirme
yapılmazken, Bozkurt’la birlikte vekaleten
yönetilen ilçe sayısı 6’ya yükseldi.

Kararnameden 
2 kaymakam 1 müfettiş çıktı

Kastamonu’da Şapka İnkılabı’nın ilan
edilmesi nedeniyle 2008 yılında dönemin
Valisi Mustafa Kara tarafından, Mimar
Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi’nde
açılan Şapka Müzesi, sergilenen şapka ve
diğer başlıklarla ziyaretçilerden ilgi
görüyor. Şapka İnkılabına ev sahipliği
yapan kentteki müzede Hunlardan
bugüne, aralarında ünlü isimlerin
kullandıklarının da olduğu 800’ün
üzerinde şapka sergilenirken 9.
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in
fötründen, eski Başbakanlardan Bülent
Ecevit’in kasketine çok sayıda ünlü ismin
şapkası yer alıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek şapka müzesinin
Kastamonu’da olduğunu hatırlatan
Kastamonu Valiliği Mimar Vedat Tek
Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur
Aynan, yılın ilk 7 ayında ziyaretçi sayısının
92 bini aştığını bildirdi. 

Her geçen gün 
şapka sayımız artıyor

İnkılabın kent için ayrı bir önemi
olduğunu vurgulayan Aynan, “Müze,
Atatürk’ün Şapka İnkılabı’nı
Kastamonu’da yapması nedeniyle 2008
yılında açıldı. Şu anda burada 800’ü aşkın
şapka bulunuyor. Her geçen gün şapka
sayımız artıyor.” diye konuştu.

Müzede farklı dönemlere ait
şapkaların sergilendiğini anlatan Aynan,
şöyle devam etti: “Müzemizin bir
bölümünü şapkanın tarihine ayırdık. Bu
bölümde Hunlardan Cumhuriyet
dönemine kadar şapkalar yer alıyor.
Diğer bölümde ise Cumhuriyet
döneminden günümüze kullanılan
şapkalar bulunuyor. 9.
Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in
‘kimseye vermem’ dediği şapkası
sergileniyor. Bunun dışında, eski
başbakanlardan Bülent Ecevit’in,
MFÖ’nün, Safiye Soyman’ın, Filiz Akın’ın
şapkaları başta olmak üzere çok çeşitli
şapkalar bulunuyor.”

Aynan, müzeye ilginin her geçen gün
arttığını dile getirerek, “Ziyaretçi sayımız
oldukça yüksek. 2019 yılının ağustos ayına
kadar 92 bin 142 ziyaretçi kültür
merkezimizi gezdi” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA) Genel Sekreterliğini 2016
yılından itibaren vekaleten sürdüren
Taşköprülü hemşerimiz Dr. Serkan Genç,
genel sekreterlik pozisyonuna asaleten
atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
genel sekreterliğe atanan Serkan Genç,
2010 yılında KUZKA’da uzman olarak
göreve başlamış , Planlama,
Programlama ve Koordinasyon Birimi ve
Program Yönetim Birimi’nde uzman,
Kurumsal Yönetim Biriminde ise Birim
Başkanı olarak görevlerini sürdürmüş
ardından Kastamonu Yatırım Destek Ofisi
Koordinatörlüğü ve Ajans Genel Sekreter
Vekilliği görevlerini üstenmişti.

25 Temmuz 2009 tarihli 15236 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Türkiye
genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
koordinasyonunda faaliyet gösteren 26 Kalkınma
Ajansı’ndan birisi olan KUZKA, Kastamonu,
Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82
Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor.

Kastamonu
Şapka Müzesi’ne
yoğun ilgi

Vekaletten 
asalete

Kastamonu Tanıtım
Günleri 18-22 Eylül’de
Kas-Der tarafından bu yıl Maltepe
Etkinlik Alanında 13.’sü
düzenlenecek Geleneksel Kastamonu
Tanıtım Günleri 18-22 Eylül tarihleri
arasında gerçekleşecek.

Erol Tanrıkulu Hamdi Üncü Yusuf D. Dinç İbrahim Çenet Orhan Yalınız Tuğba Polat
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MANŞET

Tarımdaki girdi maliyetlerinin
fazla olmasından dolayı çok ciddi
gerileme yaşadıklarını söyleyen Ağlı
Belediye Başkanı Şahin Çolak
“Ağlı’da sanayi değil, tarım ve
hayvancılığı etkin hale getirerek
kendi kaynaklarımızla ülke
ekonomisine katkıda
bulunduğumuz sürece kalıcı
olmamız mümkün. Aksi takdirde
geçici tedbirler burada üretimi
imkânsız hale getiriyor.” diye
konuştu.

Ağlı’nın 78 bin 420 dekar ile
Kastamonu tarım alanının yaklaşık
yüzde bir buçuğunu barındırmasına
rağmen tarla bitkilerinde üretiminin
yüzde 17’sini karşıladığına dikkat
çeken Şahin Çolak, “Ağlı, tarla
bitkileri üretimi bakımından
değerlendirildiğinde endüstriyel
bitkiler, tahıllar ve yumru
bitkilerinin az bir paya sahip
olmakla birlikte yem bitkilerinin
üretim alanının ve üretim
miktarının payının Kastamonu’nun
yaklaşık yüzde 17’sine tekabül
ediyor. Ağlı’nın bu alanda
desteklenmesi gerekiyor. Ekilmeyen
araziler zamanla verim kaybına
uğruyor bunun önüne geçmeliyiz.”
ifadelerine yer verdi.

İlçe merkezine 120
kilometre sıcak asfalt gerekli 

İlçenin 8-9 kilometre uzaklıkta
mahallelere sahip olduğunu ve
halen stabilize yol kaldığını
vurgulayan Başkan Çolak, “Belediye
imkânlarıyla 120 kilometre

uzunluğunda yolu sıcak asfalt
yapmamız mümkün değil. Köy
yollarımız ise son yıllarda
devletimizin çaba ve çalışmalarıyla
sıcak asfalt olarak yapılma
aşamasına girmiş bulunuyor ama
belediye sınırlarımız halen stabilize.
Doğu’da yapılan yatırımları maalesef
Karadeniz bölgesinde göremiyoruz.
Allah’ın vermiş olduğu nimetlerin
adilane paylaşılmasını istiyoruz. Yol
ağı açısından Ağlı, Kastamonu’ya ve
yapılacak olan İnebolu Limanına
yakın bir ilçe. Ancak Seydiler bizden
daha şanslı, organize sanayi
bölgesinin olması insanlarımızın
orada iş bulmasına vesile oluyor.”
şeklinde konuştu.

Yapılacak girişimler
meyvesini verecek

Belediyenin kaynaklarının sınırlı
olduğuna değinen Çolak şöyle
devam etti: “Ağlı belediyesi 20 kişiyi
istihdam ediyor bunun 6’sı memur
kadrosunda. Belediyenin herhangi
bir kira ve gayrimenkul geliri de

bulunmuyor.
Ağlı Belediye Başkanı Şahin

Çolak gazetemiz genel yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz’e
yaptığı açıklamada yatırımcıyı ilçeye
davet ederek şunları söyledi: “Yatılı
bölge okulumuzun kapatılmasının
ardından 3 milyona yakın bir
güçlendirme yapıldı.  Ardından sivil
toplum kuruluşlarımızla birlikte
yüksekokul olarak açılması yönünde
uğraş verdik. Binanın Adalet
Bakanlığına devredilerek açık ceza
evi olarak değerlendirileceği
yönünde bir karar çıkmıştı o da
gerçekleşemedi. Şu an ise pansiyon
olarak hizmet vermekte. Transit yol
güzergahında olan ve ilçemize
kazandırılacak bir otel yatırımında
bulunacak girişimciler için burası ya
da başka yerler için elimizden gelen
yardımı yapmaya hazırız.  Tarım ve
hayvancılığın geliştirilmesiyle
birlikte, her yıl adına kale şenlikleri
yaptığımız Ağlı Kalesinin
düzenleme çalımlarının yanı sıra
bizden sonra gelen Pınarbaşı,
Azdavay, Cide yönüne gitmekte olan
yerli ve yabancı turistlerin bir gün
olsun ilçemizde kalmalarını
sağlamamız gerekiyor. Ancak
otelimiz yok, özellikle Ağlılı
yatırımcı iş adamlarımızı bu konuda
duyarlı olmaya çağırıyorum. Ağlı;
Pınarbaşı, Azdavay, Cide, Şenpazar
İnebolu, Seydiler ve Kastamonu için
önemli bir geçiş güzergahına sahip
olduğundan bugün yapılacak
girişimler yarın mutlaka meyvesini
verecektir.” 

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr
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2 bin 256 kişilik
nüfusa sahip Ağlı

ilçesinin hali
hazırda orman

ürünleri, tarım ve
hayvancılıktan

başka öne çıkan
bir potansiyelinin

olmadığını belirten
Belediye Başkanı

Şahin Çolak, ilçenin
Pınarbaşı,

Azdavay, İnebolu,
Seydiler ve

Kastamonu transit
yol güzergahında

olduğunu
vurgulayarak,

“Bugün yapılacak
girişimler yarın

mutlaka meyvesini
verecektir” dedi.

Ağlı Dernekler
Federasyonu Başkanı
Ayhan Ünal da ilçenin
potansiyeliyle ilgili şu

değerlendirmede bulundu:
“2014 yılında başkanımız

Şahin Çolak göreve
geldikten sonra İstanbul ile
Ağlı arasındaki ilişkilerimiz
daha da arttı. İstanbul’dan

Ağlı’ya bakınca dünyada
güzel olan ne varsa insanın

memleketinde, baba
ocağında bulması mümkün.

İş adamlarımızdan ve
yatırımcılarımızdan Ağlı’yı
bugünden keşfetmelerini

istiyor ve bekliyoruz.
Ormancılık, turizm, tarım
ve hayvancılık noktasında

kim ne yapmak istiyorsa
elimizden gelen katkıyı

sunmaya hazırız. Belediye
başkanımız da bu konuda

çok istekli.”

Ağlı’yı keşfedin

Bu yol sizi 
Ağlı’ya çıkaracak

Sivil toplum kuruluşlarımız
gerçekten fedakârlık

yapıyor. Ancak İstanbul’da
gerçekleştirilen toplantılar-
da büyük müteşebbis kişileri
göremiyoruz bu da bizim bir
eksiğimiz.  Sivil toplum
kuruluşlarımız onları
entegre etmeye çalışsa da
maalesef pek başarılı
olamıyor.

Seydiler-Cide arasında kurulan
Ağlı ilçesinin, deniz

seviyesinden yüksekliği bin 100
metredir. İlçenin doğusunda
Seydiler, batısında Azdavay,
kuzeyinde Küre ve güneyinde
Daday ilçeleri bulunmaktadır.
Ağlı’da kış mevsimi görece uzun
geçmektedir. Kış ayları genellikle
kar yağışlı ilkbahar neredeyse hiç
yaşanmamakta ve sonbahar ise

soğuk geçmektedir. Yazları ise
ılık ve yağmurlu geçmektedir.
Arazi yapısı engebeli olmakla
birlikte ormanlar ile kaplı olması
ilçeye temiz ve doğal bir görüntü
vermektedir. 10 mahalle ve 13
köyden oluşan Ağlı’da faaliyet
gösteren müze olmamakla
birlikte, ilçede her yıl temmuz ya
da ağustos ayında Ağlı Kalesi
Şenlikleri düzenlenmektedir.

Alim öldüğünde
bir alem ölürmüş!

Dün gece,
kitaplığıma
farklı

duygularla gitti
gözlerim, biraz
hüzünle, biraz
hasretle, biraz
saygıyla uzandı elim
üçüncü rafın
ortalarında duran bir kitaba… 

“Nil’den Tuna’ya Osmanlı”
Bu dejavuyu Halil İnalcık vefat

ettiğinde de yaşamıştım…
Fuat Sezgin’i kaybettiğimizde

de…
Ve şimdi de Ahmet Haluk

Dursun Hoca.
Her vedanın ardından “sadaka-i

cariye” eserlerden birisine uzanmak
hüzünlü olsa da kitaplığımda
eserlerinin bulunmasının buruk
sevinciyle avunurum.

Mehmet Akif iz bırakmıştır
bende…

Necip Fazıl, İsmet Özel, Fethi
Gemuhluoğlu, Halil İnalcık, Antepli
Mennan Usta, Fuat Sezgin, Nuri
Paşa, Fahrettin Paşa, Fatih, Yavuz,
Abdülhamid, Karabekir Paşa, Musab
bin Umeyr, Halid bin Velid, Mete
Han ve ismini sayamadığım
yüzlerce abide şahsiyet… Vakıf
insanlar onların hepsi benim
nazarımda.

Ruhumun kulağı, gözü, dili, eli,
ayağı, kalbi, beyni, böbreği, ciğeri…
Et ve kemikten öte bir benliğin
hücreleri, damarları…

Et ve kemikten öte bir benliğin
mimarları… 

Ve hücrelerden birisi de Ahmet
Haluk Dursun…

Beni en çok etkileyen olayı ise
kumrular olmuştur. 

Topkapı Sarayı Müdürü olduğu
dönemde, makam odasındaki
avizenin ortasına bir çift kumru
yuva yapar. Kumruların rahatı
bozulmasın diye küçücük bir odaya
atar kapağı Ahmet Haluk Hoca.

“Köşem sultan” der dişi
kumruya.

Merhum Savaş Ay’a gösterir
makam odasını ele geçiren
kumruları. Bir gazeteci için
bulunmaz nimettir bu olay. Ertesi
gün bütün kamuoyu öğrenir
kumruların hikayesini. Tabi ki
Ankara’dakiler de…

Ahmet Haluk Hoca büyük bir
baskı altında kalır; kumruları
makam odasından çıkarması için.
Bir çift kumrunun mutluluğu onun
için bütün makam ve mevkilerin
üstündedir. 

“Bey yuvayı almam, siz beni
görevden alın!” olur cevabı.

Konferansları, araştırmaları,
hizmetleri, kitapları…

Karakteri, kişiliği, bilgisi,
görgüsü…

Hepsini çepeçevre saran, hepsini
bünyesinde toplayan ve Ahmet
Haluk Dursun kimdir sorusuna
verilecek yüzlerce methiye dolu
cevabı tek bir cümleyle özetleyen
“Kumrular için makamını terk eden
güzel adam!” cümlesidir benim
yüreğimde…

Sarayın makam odasını
kumrulara terk eden adam; Mevla’m
cennetinde saraylarda yaşatsın
seni…

Mekânın cennet olsun Ahmet
Haluk Dursun Hocam…

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Cennet saraylarında
yaşasın
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İSG çalışmaları kalite
ve verimliliği artırıyor

İŞKUR’da kısa
çalışma ödeneği

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

• Kısa çalışma ödeneği nedir?
İşverenin haftalık çalışma sürelerini

azaltması ya da iş yerindeki faaliyeti
tamamen veya kısmen durdurması halinde,
çalışanlara ödenen ücrete kısa çalışma
ödeneği deniyor.

• Süresi var mı?
İşverenin kısa çalışma ödeneğinden

yararlanması için iş yerinin faaliyetini en az 4
hafta süreyle durdurması gerekiyor. İstenirse
bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor.

• İşveren faaliyetini hangi nedenlerle
durdurabilir? 

Kanunda, 'işverenin kendi iradesinden
kaynaklanmayan, önceden kestirilmeyen
nedenlerden dolayı geçici olarak çalışma
süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen
ya da kısmen durdurulması ile sonuçlanan
dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumları ya da deprem, yangın, su baskını,
heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi
durumlar' olarak yer alıyor.

• İşveren bu imkândan yararlanmak için
ne yapacak? 

İŞKUR'a başvuracak. İş müfettişleri
inceleme yaptıktan sonra işverenin kısa
çalışma ödeneğinden yararlanıp
yararlanmayacağına karar verecek.

• Kısa çalışma ödeneği kapsamında hangi
ödemeler yapılıyor? 

İşçilere kısa çalışma ödeneği veriliyor,
genel sağlık sigortası primleri ödeniyor.

• Çalışma ödeneğinden tüm çalışanlar
yararlanabilir mi? 

Hayır, ödenekten faydalanmak için
çalışanların bazı şartları yerine getirmesi
gerekiyor. 

Birincisi, işveren, kısa çalışma talebinde
bulunmalı. Çalışan da işsizlik sigortası primi
ödeme gün sayısı bakımından işsizlik
ödeneğinden yararlanabilecek şartlara sahip
olmalı. Bu şartlar; kısa çalışmanın başladığı
tarihten önceki 120 gün çalışılıyor olmasını
ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle
işsizlik sigortası primi ödenmiş olmasını
gerektiriyor.

• Kısa çalışma ödeneği nereden
karşılanıyor?

İŞKUR tarafından, işsizlik sigortası
fonundan ödeniyor.

• Çalışana haftalık mı ödeniyor?
Çalışanın iş yerinde uygulanan haftalık

çalışma süresini tamamlayacak şekilde
çalışılmayan süreler için aylık olarak
ödeniyor.

• Çalışan ne kadar süreyle bu imkândan
yararlanıyor?

Süresi 3 ayı geçmiyor.
• Kısa çalışma süresinde çalışanın tüm

primleri Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatıyor
mu?

İşçinin ödenek aldığı süre içinde sadece
genel sağlık sigortası primleri ödeniyor.
Emeklilik primleri ödenmiyor.

• Ödenekten yararlanma süresi ne zaman
bitiyor?

Üç aylık süre dolduğundan artık ödenek
alınmıyor. Bunun dışında çalışanın bir başka
işe girmesi, emekli olup yaşlılık aylığı
bağlanması, çalıştığı iş yerinden ayrılması
durumlarında ödenek son buluyor.

• İşveren nasıl başvuracak? 
Kısa çalışma ödeneği için İŞKUR'a

başvuracak işverenlerin önce İŞKUR'un
sunduğu kısa çalışma talep formunu
doldurması ve kısa çalışma yaptırılacak
işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi İŞKUR’a
vermesi gerekiyor.

• Çalışanlara ne kadarlık ödeme
yapılıyor?

Günlük kısa çalışma ödeneği ile çalışanın,
son 12 aylık prime esas kazançları dikkat
alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt
kazancının yüzde 60'ı ödeniyor. 

• Çalışan maaşının tamamını alabiliyor
mu?

Kısa çalışma ödeneği aylık asgari ücretin
brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. 2019
asgari ücrete göre 3 bin 837 liradan daha fazla
kısa çalışma ödeneği alınamıyor.

• Ödemeler ne zaman yapılıyor?
Her ayın 5’ine kadar ödeme yapılıyor.

*Kısa çalışma ödeneği asgari ücretin brüt
tutarının yüzde 150’sini geçemiyor.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 2012
yılından itibaren kanunla zorunlu
tutulduğunu anımsatan Sezen Sayın, “6331
sayılı kanunla zorunlu hale getirilen iş sağlığı ve
güvenliği hizmetleri her şeyden önce insani ve
vicdani yönden bir sorumluluktur. Hemen her
gün iş kazaları yaşanabilmekte ve hayatını
kaybeden işçilerimiz olmaktadır.
Unutmamalıyız ki o işçileri akşam evlerinde
bekleyen aileleri var. Onların akşam evlerine
sağlıklı dönebilmesi için toplum olarak iş
sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmalıyız. İş
kazasının bedelini; işçi hayatı, işveren ise
sermayesi ve vicdanı ile öder” diye konuştu.

Sayın, İSG çalışmalarının kalite ve
verimliliği artırdığını bu kapsamda hizmet
veren firmaların niteliklerine bakılması
gerektiğini vurgulayarak, “İlgili uzman ve
hekimin hizmet verdiği firmalarda yaşanan iş
kazaları ve meslek hastalıklarının oranı da aynı
zamanda OSGB ve bünyesindeki ilgili İSG
profesyonelinin saha çalışmalarına verdiği
önemi ve işini ne kadar ciddi yaptığını kanıtlar.
Bilinmelidir ki aynı zamanda yapılan
çalışmaların doğru, düzenli ve sistematik klase
edilmesi de en az saha çalışmaları kadar
önemli. İş sağlığı ve güvenliği hepimizin çok
ciddiye alması ve yakından ilgilenmesi gereken
bir olgu. Ancak her meslekte olduğu gibi
üzülerek söylüyoruz ki bizim mesleğimizde de
meslek etiğine uygun davranmayan, aldığı
sorumluluk ve yükümlülüğün farkında
olmayan firmalar var. Bu yüzden hizmet alacak
olan firmaların mutlaka OSGB bünyesindeki iş
güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve

hemşiresinin belgelerini kontrol etmeli. Hizmet
verecek olan OSGB’ nin iş sağlığı ve güvenliği
uygulamaları, bugüne kadar firmalarının
geçirdiği bakanlık ve özel denetim firmaları
tarafından yapılan denetimlerden başarılı olma
istatistikleri incelenmelidir. Ziyaretlerin
zamanında ve İSG katip de ataması olan İSG
uzmanı ve iş yeri hekimi tarafından yapılması
en önemli kriterlerden olmalıdır.”
açıklamalarında bulundu.

Kapasite artıracak
Fırtına OSGB’nin 2013 yılında faaliyetlerine

başladığını ve 15 kişilik uzman kadrosuyla
hizmet verdiğini bildiren yönetim kurulu
başkanı Sezen Sayın, gelecek yıl kapasitelerini
artırmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları
söyledi: “Bünyemizde İSG uzmanı, iş yeri
hekimi, iş yeri hemşiresi ve idari bölümlerde
olmak üzere 15 personel istihdamı sağlıyoruz.
Mobil sağlık hizmeti, iş sağlığı ve güvenliğinde
kullanılan kişisel koruyucu donanımlar,
mesleki yeterlilik belgeleri, ortam ölçümleri ve
periyodik kontroller gibi iş sağlığı ve
güvenliğini dolaylı olarak etkileyen ve
ilgilendiren hizmetleri tedarik ediyoruz.
Sektörümüzde tek rota olmak hedefimiz. Bu
kapsamda 2018 yılında ekip olarak İş Sağlığı ve
Güvenliği El Kitabı’nı hazırladık. İşverenlerin
ve çalışanların kolaylıkla aradıklarını
bulabilecekleri yalın ve sade bir dille hazırlamış
olduğumuz kitabımızla sektörümüze kalıcı
değerler bırakmayı planlıyoruz. Kuruluş yılımız
olan 2013’den bu yana kapasitemiz arttığından
mevcut kadromuz ve hizmet verdiğimiz
firmalara daha konforlu hizmet verebilmek,
verimli ve mutlu bir çalışma ortamı
oluşturabilmek için bu yıl daha ferah ve büyük
bir ofise taşındık.  2020 yılında hizmet
verdiğimiz mevcut firmalara ek olarak
kurumsal, iş sağlığı ve güvenliği olgusuna değer
veren, iş birlikçi ve kaliteli firmalarla
portföyümüzü iki katına çıkararak sektörde
sağlam adımlarla devam etmek istiyoruz. Bize
göre başarı yapılan iş sayısında değil hakkıyla
yapılan iş sonucu memnun müşterilerin bizi
tavsiye etmesidir. Çalışmalarımızı bu kapsamda
özenle sürdürüyoruz.”

Kastamonu’nun en düşük konut fiyatında
903 liralık ortalama metrekare fiyatıyla başı
Küre çekerken, bu rakam İnebolu’da bin 824
liraya çıkıyor. Gayrimenkul veri analizi
platformu Endeksa'nın verilerine göre
Kastamonu’da en düşük fiyatlı konut
ortalama metrekare fiyatının 903 lira olduğu
Küre.  Bu alanda Küre’yi bin 49 lirayla
Taşköprü, bin 69 lirayla İhsangazi, bin 102
lirayla Ağlı, bin 141 lirayla Şenpazar, bin 237
lirayla Devrekani, bin 294 lirayla Tosya, bin
315 lirayla Hanönü, bin 369 lirayla Seydiler,

bin 376 lirayla Daday takip ediyor.

İnebolu, Azdavay ve Pınarbaşı
zirvede

En pahalı konutlar ise İnebolu’da yer
alıyor.  Ortalama metrekare fiyatlarının bin
824 lirayı bulduğu İnebolu’yu, bin 792 lirayla
Azdavay, bin 769 lirayla Pınarbaşı, bin 750
lirayla Kastamonu merkez, bin 662 lirayla
Çatalzeytin, bin 622 lirayla Bozkurt, bin 609
lirayla Araç, bin 594 lirayla Cide, bin 540
lirayla Abana izliyor.

Konutta en ucuz Küre,
en pahalı İnebolu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yasal zorunluluğun yanı sıra insani ve vicdani yönden bir sorumluluk
olduğunu belirten Fırtına OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Sezen Sayın, “İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları iş
kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlemin yanı sıra şirketlerin kalite ve verimliliğini de artırıyor” dedi.

Tarım arazilerinin sulaması için yapılan Beyler
Barajı’nın yüzmek için uygun olmadığını belirten
Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, yapılan
uyarılara rağmen bu zamana kadar 7 kişinin boğularak
yaşamını yitirdiğini açıkladı. Son olarak Kurban
Bayramı’nda 3 kişinin boğularak vefat ettiğini bildiren
Engin Altıkulaç, “Devrekani ve Seydiler sınırları
içerisinde yer alan Beyler Barajı sulama için yapılan bir
barajdır. Toprağın uzun süre suyun altında kalması
nedeniyle balçık şekillenmesi söz konusu. Bu
kapsamda barajlar yüzme maksadıyla kimse
tarafından tercih edilmemeli. Vatandaşlarımız uyarı
levhalarına aldırmadan maalesef serinlemek için
girebiliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu barajda
toplam 7 tane can verdik. Son olarak Beyler Barajı'nda
piknik ve akabinde balık tutmak için gölete gelen 3 tane
vatandaşımız boğulmak suretiyle hayatlarını
kaybettiler. Bir aileden anne, baba ve oğul hayatını
kaybetti. Öyle tahmin ediyoruz ki önce çocuk baraja
düşüyor, daha sonra anne suya atlıyor. En son baba
eşini ve oğlunu kurtarmak için suya giriyor. Neticede
üçü de yaşamlarını yitiriyorlar. Gereken araştırma ve
soruşturmalar yapıldı. En acısı da aynı aileden 3 kişinin
olması. Bayram vesilesiyle sılaya gelerek canlarını
burada yitirmiş olmaları gerçekten bizi çok derinden
yaraladı. Hepimizin başı sağ olsun.” dedi.

Kurban Bayramı’nda Devrekani Beyler Barajı Göleti'ne giren
Oğuzhan Kadıncıoğlu  (22) ve onu kurtarmak isteyen annesi Behice
(46) ve babası Nihat Kadıncıoğlu (47) boğularak vefat etti.

Uyarılara rağmen 
7 can gitti
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HABER

Kastamonulu
gençleri

tanıtmak,
hedeflerini

aktarmak üzere
tasarlanan

bölümümüzde
gençlerimizi

gönüllülerle iş
birliği, iletişim
ve dijitalleşme

stratejisi
geliştirme
temelinde

desteklemek
için İl-Etken

Gençler köşemiz
takdimimizdir.

-3- Yayın hayatına
başladığı ilk gün
İstanbul ile

Kastamonu arasında köprü
olma vazifesiyle yola çıkan
İstamonu, 8 yılda ülke
sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası,
siyaseti ve bürokrasisi
arasında bir bağ oluşturdu. 

Okurlarımızın bugünü
geçmiş ve gelecekle aynı
potada eriterek, sağlam bir
rehber kaynağına
erişebilmeleri en büyük
uğraşımız oldu.

Bu kapsamda bundan
böyle özel bir alanla daha
karşınızdayız. 

Bu haaki konuğumuz
Kas-Der Gençlik Kolları
Genel Başkan Vekili Av. Ümit
Yılmaz oldu.

Kimdir?

Taşköprü nüfusuna kayıtlı olan Ümit Yılmaz, 1992 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde doğdu.
İlköğretim ve lise öğrenimini Taşköprü’de, lisans eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde tamamladı. Üniversite eğitimi boyunca çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptı.
Eğitimine devam ederken aynı zamanda farklı sivil toplum kuruluşlarında da görev aldı. Hukuk
fakültesini bitirdikten sonra avukatlık stajı için İstanbul Barosuna kayıt yaptırdı. Buradaki stajını
bitirdikten sonra şu an halen avukatlık mesleğini icra ettiği avukatlık ofisinin kurucu ortağı
olarak yer aldı. İş hayatının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak yer
almakta olup; Kas-Der Gençlik Kolları Genel Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. 

Düşünceleri
Çeşitli nedenlerle memleketimiz olan Kastamonu’dan İstanbul’a göç eden tüm

hemşerilerime seslenişimdir: “Her ne kadar farklı işlerde, farklı görevlerde ve
farklı yerlerde bulunsak da inanıyorum ki Kastamonu ruhunu ve havasını
yaşatmaya çalışıyoruz. Bu bizim milli birliğimiz yerli şerefimizdir. Bu
bağlamda özellikle genç hemşerilerimizin bu birlik ve beraberliği daha
güçlü sağlayacağına ve sonraki nesillere aktaracağına inancım sonsuzdur.
Hepimiz çeşitli dernekler adı altında memleketimize olan bağlılığımızı
devam ettirdiğimize inanıyorum. Ama İstanbul gibi büyük bir metropolde
daha fazla ses getirebilmemiz için aynı çatı altında buluşmamız gerektiği
düşüncesindeyim. Bu birliktelik; sesimizin daha gür, varlığımızın daha
keskin ve bütüncül bir hal almasını sağlayacaktır. Bu seslenişimi başta
genç hemşerilerimiz olmak üzere tüm Kastamonu sevdalılarına
atfediyorum. Genç bir Kastamonu sevdalısı hemşeriniz olarak tüm
hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Av. Ümit Yılmaz
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Özbekistan'ın Taşkent
şehrinde düzenlenen 60
ülkeden 549 sporcunun
katıldığı Dünya Yıldızlar
Tekvando Şampiyonası'nda
Kastamonu ve Türkiye’yi
temsil eden Zehra Begüm
Kavukcuoğlu Kızlar +59
kiloda dünya şampiyonu
olarak altın madalyanın sahibi
oldu.

Belarus'tan Daniela
Miliuschankava karşı karşıya
gelen Kavukcuoğlu rakibini
23-0 yenen milli tekvandocu,
dünya şampiyonu oldu.

Kastamonuspo
r 1966, 2019- 2020
sezonunda yeşil
sahalarda 3 farklı
forma ile boy
gösterecek. Siyah,
kırmızı ve beyaz
renklerin hakim
olduğu formaların
üzerinde yine bu
renklerin
oluşturduğu
çizgiler bulunuyor.

Kastamonu'dan dünya
şampiyonu çıktı

Yeşil sahada 
3 farklı forma

Ziraat Türkiye
Kupası 1. eleme
turu kura çekimi
yapıldı. Eşleşmeler
sonunda Bölgesel
Amatör Lig
temsilcimiz Özel
İdare KH Spor’un
Türkiye Kupası 1.
Tur maçındaki
rakibi Bartınspor
oldu. Müsabaka
Kastamonu’da
gerçekleşecek.

Kupada 35
amatör takımın yanı
sıra bu sezon TFF 3.
Lig'e yükselen 9
ekibin katılacağı 1.
eleme turu
müsabakaları, 28-
29 Ağustos
tarihlerinde tek maç
eleme usulüne göre
oynanacak.
Müsabakalar
sonucu rakiplerini
eleyen 22 takım, 2.
eleme turu
müsabakalarına
katılmaya hak
kazanacak.

Rakip
Bartın

YIL: 8 SAYI: 292 22 AĞUSTOS 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Taşköprü Çevre Köyleri Derneği (Taş-Köy- Der) 2. Yayla Şenliğini Kurban
Bayramının 3. Günü Taşköprü Avuca Yaylası’nda gerçekleştirdi.

'Dedelerimizin Sözleştiği Yerde Buluşalım'
sloganıyla 13 Ağustos’ta yapılan program zorlu doğa
koşullarına rağmen yoğun katılımla gerçekleşti.
Programa Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah
Çatal, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar,
Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Mahir Karakaş, Kas-
Der Sultangazi Şube Başkanı Sadık Arslan, Taşköprü
Federasyon Başkanı Adem Bilgin, Taş-Köy-Der
Kurucu Başkanları Maksut Ünal, Orhan Çelik ve
çok sayıda davetli katıldı. Bu yıl Avuca Yayla Ağası
Ali Acar olurken, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği
şenlikte Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk

Oyunları Ekibi ve Davul Zurna Ekibi gösterilerini
sundu, Ayhan Polatkan, Ramazan Çelik, Ankaralı
Yasemin ve Ankaralı Yasin sahne aldı.  Taşköprü
Çevre Köyleri Derneği (Taş-Köy- Der) Başkanı
Murat Yılmaz burada yaptığı konuşmada, şenliğin
unutulan değerlerin hatırlanması anlamını taşıdığını
vurgulayarak, “Çocukluğumuzun unutulmaz
anılarını yaşadığımız yayla ve köy bilincini gelecek
kuşaklara aktarmanın yanı sıra oluşacak bilinçle
onların memleket sevgilerine ışık tutacağımıza
inanıyorum. Bu vesileyle hemşerimizi aramızda
görmekten büyük mutluluk duyduk.” diye konuştu.

Bu yıl 15.’si düzenlenen Yukarısökü
Köyü Derneği Kadılar Kuşüzümü Yayla
Şenliği Kurban Bayramının dördüncü
günü coşkuyla gerçekleşti.  Şenliğe
Tekirdağ Saray Kaymakamı Adnan
Tezcan, MHP Kastamonu İl Başkanı
Yüksel Aydın, Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir, Çatalzeytinliler
Derneği Başkanı Cemal Demir, AK Parti Çatalzeytin
İlçe Başkanı Hasan Çay, MHP İlçe Başkanı Yüksel
Ünlü, İl Genel Meclis Üyeleri Mevlüt Kaplan, Seyhun
Yılmazer, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tolga
İnce, Orhan Tan, Refah Akçay, Abdurrahman
Özcan, şair Tahsin Şentürk ve eğitimci Ergun Usta,
Kas-Der Başkan Yardımcısı İsmet Çetinkaya, Kas-

Der Sultangazi Şube Başkanı Sadık Arslan ile
Mehmet Demirel, Mehmet Ön, Sedat Ay, Beytullah
Topçu, Sedat Tığlı, Mehmet Tığlı ve Orhan Öz’ün
aralarında bulunduğu çok sayıda iş adamı ve davetli
katıldı. 2018 Yayla Ağası Nuri Samancı’nın 2019
Yayla ağalığını Sabri Topçu'ya devrettiği şenlikte
Şahika ve Yalçın Erdem çii ile Kastamonulu
bağlama sanatçısı Serhat Başeskioğlu sahne aldı.

Yukarısökü Kadılar'da
bayram coşkusu

istamonu22agustos_07_Layout 1  8/22/19  4:30 PM  Page 1



Yıl: 8 22 Ağustos 2019

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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