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Aslandağ Grubu Türkiye’nin en hızlı
büyüyen 100 şirketi arasında yer aldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından Türkiye Ekonomi
Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)
'nın destekleriyle gerçekleştirilen
"Türkiye 100” töreninde ödülü
Aslandağ Grubu'nu temsilen Aydın
Aslandağ aldı. n 5

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com

ÖR  SEKTTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN   RÜNDE KALİTE, , GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

Aslandağ 
hızla büyüyor

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol
Yaşar, ilçede çeyrek asrı aşkın süredir
faaliyet gösteren Urşan Tekstil’in
yerinde Sude Tekstil’in istihdam
sağlayacağını bildirdi. n 8

Urşan’ın yerine
Sude geliyor

Tekirdağ Saray Kaymakamı Adnan
Tezcan beraberindeki heyet ile birlikte
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
sonucunda Kırklareli Demirköy
Belediye Başkanı olarak seçilen Recep
Gün’ü makamında ziyaret etti. n 6

Trakya idaresinde
güç birliği hedefi

Çatak Kanyonu Cam Teras’ın bir
kilometrelik yolu sıcak asfalt
kaplanıyor antik parke yol için ise
incelemeler devam ediyor. n 8

Cam teras yolu
yaza hazırlanıyor

Taşköprülü hemşerimiz
Fatih Tekeci, Hürriyet
Gazetesi Ankara Yazı İşleri
Müdürlüğü görevine
getirildi. Hürriyet Ankara
bürosunda 2011’den beri
çeşitli kademelerde görev
alan Tekeci aynı zamanda gazetede
‘Burada Okur Yazar’ adlı okur köşesini
de kaleme alıyor. n 2

Yazı işleri 
Tekeci’ye emanetİşçilik maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla

Türk tekstil pazarının sınırlı kaldığına dikkat çeken
Remzi Gür, “1986 yılında İngiltere’den Türkiye’ye
geldiğimde asgari ücret 26 liraydı. Bu ücret
Bangladeş, Hindistan, Çin gibi Kuzey Afrika
ülkelerinde de aynı orandaydı. Bugün onların
verdiği maaş 75 ile 100 dolar arasında değişirken biz
yemek, servis, kıdem tazminatı derken bin doları
aşıyoruz. İşveren yüksek maliyetlerden, işçi aldığı
paradan memnun değil. Dolayısıyla biz pahalı
üretim yapan bir ülke haline geldik. Pahalıya
ürettiğimiz malı pazarlamakta da zorlanıyoruz” diye
konuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşmazlığının dünya
ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Gür,
“Avrupa sanayileşmesini bitirdi dijitalleşmeye
geçiyor. Bu arada da tüketim maalesef tekstilin zora
girmesini sağlıyor. İnsanlar artık ucuz üretilen
elbiseleri alıyor, iki gün sonra da çoğunu atıyor.

Böyle olunca da pahalı üretim devam etmekte
sıkıntı yaşıyor. Pahalı üretimi İtalyanlar, Almanlar,
Fransızlar yapıyordu ama Avrupa ülkelerinin kendi
arasında yaşadığı sıkıntı, 27 ülkenin birbiri arasında
uzun süreli ortaklık yapmak istememesi dünya
geneline ekonomik açıdan olumsuz etki bıraktı. Biz
de Müslüman ülkeler olarak birliği sağlayamadık.
Kuzey Afrika’da sorunlarımız var, Cezayir’le, Mısırla,
Tunus’la, Libya’yla Avrupa’nın getirdiği sorunların
yansımasını yaşıyoruz.   Gelişmeler bu zamana
kadar ticaretimize kötü yansımadı ancak dünya ile
entegre olmamamızın markalaşmamızın önünde set
oldu” şeklinde konuştu. n 7
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Dünyada tüm sektörlerde ekonomik daralmanın
etkili olduğunu vurgulayan Gürmen Group

Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, tüketim
alışkanlığının değiştiğini belirterek “Eskiden

kumaş bazında 350-400 elbise keserken bugün
bu rakam 60-70 dolayında. Gardırobunu üç dört
kez yenileyen kimse kalmadı. Yapılan yenilemeler
spor kıyafet üzerine oluyor genelde.  Pazarda
daralma, fiyatta yükselme ve zorluk var” dedi. 

Gürmen Group Yönetim Kurulu
Başkanı Remzi Gür, Türkiye ve dünya
tekstil piyasasından Kastamonu’ya,

Ramsey’den Liverpool’a kadar iş
hayatındaki gelişmeleri gazetemiz

genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e anlattı.

Yarım asırdır 
piyano tamir ediyor

Doğanyurtlu Mustafa Bardakçı yarım asrı aşkındır piyano tamir ediyor.
Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne getirdiği Berlin yapımı C. Bechstein tam
kuyruk konser piyanosunu ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki Sultan
Abdülmecit'in 1873 yapımı piyanosunu tamir eden Bardakçı’nın Milli
Saraylar imzalı teşekkür belgesi de bulunuyor. n 2

Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor
Merkezi sosyal tesisi faaliyete başladı.
Ramazan ayında iftar davetlerine ev sahip-
liği yapan tesis yaz boyunca açık alanda kafe
ve restoran hizmeti verecek. n 5

n 8
n 8

Araç ku-
zusu adıyla
anılan soğa-
nın organik
olarak yeni-
den üretil-
mesi için çalışma
başlatıldı. n 8
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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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YİTİK

Gökyüzü gökyüzü, göremedik gerçek yüzünü.
Bize adın kalmış…
Boncuk mavisi yüzünü,
Koca bebekler karaya boyamış.

BİNDE BİR

Yüz kişiden birine arkadaşım diyorsan,
Yarım lokma ekmeği bölüşerek yiyorsan,
Fikirler çarpışsa da gerçek arkadaş odur.
Yanında yüksek sesle düşünebiliyorsan.

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

Yarım asırdır piyano tamir ediyor
Doğanyurtlu Mustafa Bardakçı yarım asrı aşkındır piyano tamir ediyor.  Fazıl Say, İdil Biret, Anjelika
Akbar gibi birçok ünlü ismin piyanolarını tamir eden Bardakçı aynı zamanda antikalarla da yakından ilgili.

Atatürk'ün Çankaya Köşkü'ne getirdiği Berlin
yapımı C. Bechstein tam kuyruk konser piyanosunu
ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki Sultan Abdülmecit'in
1873 yapımı piyanosunu tamir eden Bardakçı’nın
Milli Saraylar imzalı teşekkür belgesi de bulunuyor. 

1960 yılında doğduğu Kayran köyünden 1965
yılında İstanbul’a geldiğini anımsatan Mustafa
Bardakçı, “1967 yılında teyzemin eşi piyano ustası
Necati Özgül’ün yanında çırak olarak işe başladım.
1974 yılında da kendi işletmemizi faaliyete geçirdik.
Piyano akordu ve tamirinin inceliklerini öğrendim.”
dedi. Notalara hakim olsa da piyano çalmayı
bilmediğini kaydeden Bardakçı, piyano akordunu ve
bakımını yaptığı ünlü piyanistlerin arasında İdil
Biret, Anjelika Akbar, Kerem Görsev, Fazıl Say ve
merhum Melih Kibar gibi çok sayıda ismin yer
aldığını bildirdi.

Padişah Abdülmecid'in 1873 yapımı
piyanosunun tamirini de gerçekleştirdiklerini ifade
eden Bardakçı, “Piyano savaş zamanı İstanbul'dan
Sinop'a götürülmüş ve orada başka diğer antikalarla
mağaralarda saklanmış. Müthiş hasar görmüş.
Yanlış tamirlerden dolayı da çok hasarı vardı.
Piyanonun tellerine vuran keçe tokmaklar üzerine
çuha gerilir. Onun üzerine normal bir çuha gerip
bildiğimiz dosya teliyle tutturmuşlar. Askerler
çivilerle üzerine çizgi atıp şafak saymışlar. Şu an öyle
bir konsol 30-40 bin Euro, bir padişahın da

piyanosu olduğu için ayrıca değerli. Bize beş imzayla
teslim ettiler. Polis eskortuyla dükkanımıza geldi.
Yaklaşık iki buçuk ay sürdü yapımı. Sonra yine
götürüp beş imza ile teslim ettik. Teslim edenler bile
piyanoyu tanıyamadı. Milli Saraylar Daire
Başkanlığı'ndan bize bir teşekkür belgesi verdiler. O
belge de bizi Çankaya'daki antika piyanoyu tamir

etmenin kapılarını açtı. Atatürk’ün getirdiği Berlin
yapımı C. Bechstein tam kuyruk, konser
piyanosunu da o tamir ettik.” diye konuştu.

Tesadüfen başladığı meslekte, tamir esnasında
çekiçleri piyanonun tellerine vururken tuşlarıyla da
ruhunu dinlendirdiğini söyleyen Bardakçı, özel bir
iş yaptığına inandığını ifade etti.

Taşköprülü hemşerimiz Fatih
Tekeci, Hürriyet Gazetesi Ankara Yazı
İşleri Müdürlüğü görevine getirildi.
Hürriyet Ankara bürosunda 2011’den
beri çeşitli kademelerde görev alan
Tekeci aynı zamanda gazetede
‘Burada Okur Yazar’ adlı okur
köşesini de kaleme alıyor.

Fatih Tekeci kimdir?
1985 yılında Taşköprü’de doğdu. Gazi

Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik bölümünden mezun oldu.
Mesleğe ilk olarak 2009’da
Kastamonu Gazetesi’nde stajyer
olarak başlayan ve aynı dönemde
Taşköprü Haber için de köşe yazıları
yazdı. Taşköprü Haber Genel
Koordinatörü ve İhlas Haber Ajansı
Muhabiri Akif Doğan ile birlikte 16 yıl

aradan sonra Taşköprü’de gazete çıkardı.

Askerlik görevinin ardından 2010’da Hürriyet
Ankara’da stajyer olarak göreve başladı, ilk
kadrosunu Doğan Haber Ajansı’nın Antalya
Bürosu’nda aldı. 2011’de muhabir olarak
başladığı Hürriyet Ankara bürosunda 2013’ten
itibaren editör olarak devam etti. Gazetecilik
mesleğinin yanı sıra 2016 ve 2017 yıllarında TRT
Ankara Radyosu’nda sabah programı da sunan
Tekeci Hürriyet Ankara Yazı işleri Müdürü olarak
görevini sürdürüyor.

Yazı işleri Tekeci’ye emanet

“Mustafa Bardakçı 1950 Doğanyurt Kayran köyü
doğumlu. 1965'te İstanbul'a geliyor. Piyano usta-
sı eniştesi Necati Özgül’ün yanında 1967 yılında
çırak olarak işe başlıyor. 1974'te kardeşleriyle

birlikte kendi yerini açıyor. Kardeşlerin yolları ay-
rılıyor ve ikinci bir dükkan açılıyor. Bardakçı kar-
deşler hem ticari faaliyetlerini bu alanda sürdü-
rüyor hem de mesleki tecrübelerini aktarıyorlar.” 
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Güçlü ve kurumsal şirket yapımızla
30 yılı aşkındır Plastik Sektörüne

hizmet vermekten gurur duyuyoruz...
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RAMAZAN

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Kadir Gecesi, özel
günler ve Oruç

Oruçlu bir kimsenin guslederken ağza ve
buruna su vermesinin ölçüsü nedir?

Guslederken ağza ve buruna su vermek farzdır.
Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp
çalkalamak ve buruna verilen suyu da iyice çekmek
sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler
içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su
kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun
olmaz. Onlar gusülde ağza ve buruna su verirken
mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar.

Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler
mi?

Özel günlerindeki bir kadının namaz kılması ve
oruç tutması haramdır. Bu durumdaki kadının
namazı ve orucu sahih olmaz. Temizlendikten
sonra kılamadıkları namazları kaza etmezler fakat
oruçlarını kaza ederler. Her kadının regl gördüğü
gün sayısı eşit değildir. Bu süre Hanefîlere göre en
az üç, en çok on gün olabilir. Regl günlerinin süresi,
daha önce yaşanmış tecrübelere göre belirlenir.
Düzensiz kanamalarda, üç ile on gün arasındaki
kanama regl sayılıp, o günlerde oruç terk edilir.
Daha sonra kaza edilir. On gün dolduktan sonra
gusledilip, namaz ve oruca başlanır. İki regl
arasındaki temizlik süresi de 15 günden az olmaz.

Kadınlar gebelik dönemlerinde oruç
tutabilirler mi?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli

mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk
emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar,
kendilerine yahut çocuklarına bir zarar
gelmesinden korkmaları hâlinde oruç
tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta
hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan
hadisler de bulunmaktadır. Kendisi dayanabilecek

ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk
emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında
uzman bir hekime danışılması uygun olur.
Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle
oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu
oruçlarını şartların elverişli olduğu başka
zamanlarda kaza ederler.

Âyet-i Kerime
“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına

düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül,
bunların hepsi ondan sorumludur.” 

(İsra Sûresi 17/36)

Hadîs-î Şerif
“Sevdiğini ölçülü sev, belki bir

gün düşmanın olur. Nefret ettiğine
de ölçülü davran, belki bir gün
dostun olur.” (Tirmizi, Birr, 60)

Kadir Gecesinin tayini hakkındaki riva-
yetler nasıl anlaşılmalıdır?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine
göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan
bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan
ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir ge-
cesinin Ramazan ayında olduğu kesindir.
Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda
farklı rivayetler vardır. Kadir gecesinin Ra-
mazan ayının 27. gecesinde olduğu genel
kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın
son on gününün tek gecelerinde veya son
yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı riva-
yetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan’ın son
gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlen-
dirmek gerekir.

Şevval orucunun hükmü nedir? Rama-
zan’da tutulamayan oruçlar Şevval orucu
niyetiyle tutulabilir mi?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı
gün oruç tutmak müstehaptır. Şevval ayında
nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tu-
tulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ra-
mazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza
edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem
de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olma-
dığından Şevval ayında tutulan oruçta da
bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.
Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da
tutulamayan oruçların kazasına niyet edilir-
se bu oruçlar kaza orucu olur.

Düşük yapan bir kadın oruç tutabilir
mi?

Düşük yapan bir kadının oruç tutup tu-
tamayacağı konusundaki hüküm, düşüğün
lohusalık sebebi sayılıp sayılmaması ile ilgi-
lidir. Hanefî ve Hanbelîlere göre; el, ayak
veya parmak gibi organları belirmiş cenin
düşüren kadından gelen kan, nifas (lohusa-
lık) kanıdır; bu kadın da lohusadır. El ve
ayak gibi organlar belirmeden meydana
gelmiş düşükten sonra görülen kan ise isti-
hâza (özür) kanıdır. Hanefî ve Hanbelîlerin
verdiği bu hükmün, rahim yolundan gelip
düşen/dışarıya çıkan maddenin cenin mi
yoksa başka bir şey mi olduğunun ancak el-
ayak gibi organların belirmesiyle ayrıştırıla-
bildiği zamanlarda verilmiş olduğu dikkate
alınmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak âlimler
kendi dönemlerindeki tıbbî bilgilerden ha-
reketle farklı içtihatlarda bulunmuşlardır.
Bu sebeple günümüzdeki tıbbî veriler dik-
kate alınmalıdır. Bu itibarla düşenin cenin
olduğu tıbben tespit edildiğinde düşükten
sonra görülen kan da lohusalık (nifas) kabul
edilmelidir. Şâfiî ve Mâlikîlere göre de her
durumdaki düşük lohusalık sebebidir. So-
nuç olarak organları belli olsun ya da olma-
sın düşüğün cenin olduğu biliniyorsa söz
konusu kadın lohusalık hükümlerine tabi
olup oruç tutamaz.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) 'nın destekleriyle
gerçekleştirilen "Türkiye 100” töreninde ödülü
Aslandağ Grubu'nu temsilen Aydın Aslandağ’a
TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve İstanbul Sanayi
Odası Başkanı Erdal Bahçıvan birlikte verdi.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması,
başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro
artışı dikkate alınarak yapıldı. 100 şirket listesinde
77. sırada kendine yer bulan Aslandağ Grubu, 260
kişiye istihdam sağlarken 2015-2017 yılları
arasında yüzde 215 büyüme oranı gösterdi.

Kastamonu Eğitim Kültür ve
Spor Merkezi sosyal tesisi faaliyete
başladı. Ramazan ayında iftar
davetlerine ev sahipliği yapan tesis
yaz boyunca açık alanda kafe ve
restoran hizmeti verecek. Fatih’te
bulunan 250 kişi kapasiteli işletmenin davet, düğün

ve organizasyon hizmetine de
uygun olduğunu belirten tesis
sorumlusu Kemal Kebapçı,
ilerleyen günlerde menüye
Kastamonu yöresel yemeklerini
eklemeyi planladıklarını da

kaydetti. Kebapcı, “Ramazan ayında iftar davetleri

için beş seçenekli fiks menü hazırladık. Ramazan
sonrası restoran ve kafe bölümümüz alakart hizmet
verecek. Toplamda 250 kişi kapasitemiz bulunuyor.
Açık hava sahur, davet, düğün ve organizasyon
taleplerini de değerlendirmeye alacağız.
Menümüzü çeşitlendirerek Kastamonu yöresel
yiyeceklerini eklemeyi de planlıyoruz” dedi

Fatih’te sosyal tesis hizmete başladı

Aslandağ Grubu Türkiye’nin en
hızlı büyüyen 100 şirketi
arasında yer aldı.

Aslandağ 
hızla büyüyor

Kastamonu’da su ücretlerinde yüzde 15
indirim yapıldı. 

Kastamonu Belediyesi Mayıs Ayı
Belediye Meclis Toplantısı hizmet binasında
gerçekleştirildi. Kastamonu Belediye
Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu
başkanlığında yapılan Belediye Meclisi
toplantısında 2018 yılı kesin hesap gelir
giderleri, imar konuları, su ücretlerinde
indirim, Ağlı Belediyesi’ne itfaiye aracı
tahsisi ve belediye logosunda değişiklik
konuları yer aldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr.
Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından su
ücretlerinde indirim yapılması yönündeki
teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda
görüşüldü. Kastamonu Belediye Başkan
Yardımcısı Nuray Çolak, devralınan borcun
fazlalığından dolayı su ücretlerine yapılması
planlanan yüzde 30 indirimin ilk etap için
yüzde 15 olarak uygulanması gerektiğini
söyledi. Çolak, Belediyenin geçmiş
dönemden kalan borcu azaldığında geri
kalan yüzde 15’lik indiriminde ek olarak
yapılacağını kaydetti.

Belediye Meclisi, su ücretlerine
öngörülen yüzde 15’lik indirimi oy birliğiyle
kabul etti. Yapılan indirim, 1 Haziran 2019
tarihinden geçerli olmak üzere kabul edildi.

Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu
tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda
Kastamonu Belediyesine bağlı otopark saat
ücretinin 2,5 lira olması kabul edildi.

Suya 
yüzde 15 indirim
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Trakya idaresinde
güç birliği hedefi

Tekirdağ Saray Kaymakamı Adnan Tezcan beraberindeki heyet ile birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
sonucunda Kırklareli Demirköy Belediye Başkanı olarak seçilen Recep Gün’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Adnan Tezcan’a
gazetemiz imtiyaz sahibi Hüseyin Karadeniz ile
Saray Tüm Kastamonulular Derneği Başkanı
Nevzat Çifçi ve yönetimi eşlik etti.

Saray Kaymakamı Adnan Tezcan burada
yaptığı konuşmada Trakya bölgesinde Kastamonu
birliğine destek sağlama hedefinde olduğunu
kaydederek, “Trakya bölgesinde sınırımızda yer
alan bir il olan Kırklareli’nin Demirköy
Belediyesinde Cideli bir hemşerimizin belediye
başkanı olmasından memnuniyet duydum. Mülki
İdare mensubu olarak Kastamonu’nun gönüllü
tanıtım elçileriyiz. Bu kapsamda görev aldığım her
yerde Kastamonu kültürünü anlatmaya ve
yaşatmaya çalışıyorum, ata toprağım Devrekani ve
diğer ilçelerimiz hakkında bilgiler aktarıyorum.
Trakya genelinde etkin bir Kastamonu sivil toplum
yapısı mevcut. Dernekler Trakya’da Kastamonu
birliği oluştururken biz de idare makamındaki
Kastamonulular olarak bir araya gelerek bu
yapılanmaların güçlü olması için emek

harcamalıyız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ise,
“Trakya Bölgesinde Kastamonulu birlikteliğine bir
desteğimiz olacaksa çok mutlu olurum, bu

kapsamda manevi duygularla elimden geleni
yapmaya hazırım.” diye konuştu.

Heyet belediye makamındaki ziyaretin
ardından Tarihi Demirköy Dökümhanesinde
incelemelerde bulundu.

YIL: 8 SAYI: 280 20 MAYIS 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

2009 yılından beri belirli aylarda sadece
Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi
düzenlenen Zonguldak Çaycuma Havalimanına
THY İstanbul seferi başlattı. Haada karşılıklı 3
sefer olacak uçuşlar salı, perşembe ve pazar günleri
gerçekleşecek.

Zonguldak Havalimanı'nda ILS cihazının
takılması ve test sürüşlerinin yapılmasının
ardından İstanbul Havalimanı'ndan kalkan
"Edirnekapı" uçağı, 87 yolcusuyla Zonguldak
Havalimanı'na indi. Aynı uçak, 104 yolcusuyla
İstanbul Havalimanı'na dönüş yaptı.  Seferlerin
başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Vali
Erdoğan Bektaş, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK
Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen,

Ahmet Çolakoğlu ile Hamdi Uçar, CHP Zonguldak
milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz
Yavuzyılmaz, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli,

Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra ilçe
belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu
temsilcileri katıldı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Olağan
Genel Kurulunda başkanlığa Mustafa Balcı
seçildi.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
Olağan Genel Kuruluna tek liste halinde
gidildi. Mevcut başkan Erkan Yılmaz’ın
yeniden aday olmadığı genel kurulun divan

başkanlığını Kastamonu Gazeteciler
Cemiyeti Onursal Başkanı Hüsnü Acar
üstlenirken katip üyeliklerinde Murat
Köse, Yılmaz Acar Davut ve Fatma

Bölükbaş yer aldı.
Delegelerin güven oyunu alan Açıksöz

Gazdetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Balcı

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti başkanı olarak
seçilirken yönetiminde şu isimler yer aldı:
Mustafa Erkan Yılmaz, Ceyhun Hüseyinoğlu,
Erhan Veren, Sabahattin Büyükoral, Cengiz
Muhziroğlu, Tuğçe Yerdelen, Emrah
Palabıyıkoğlu, Feray Yanık, Dilek İğdirli, Mehmet
Tuğcu, Mehmet Ünsal ve Semih Yüksel.”

Kastamonu Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu, nisan ayına kadar belediye bütçesinin
yüzde 40’ının harcandığını bildirdi.

2019 yılında Kastamonu Belediyesi’nin
bütçesinin 202 milyon 281 bin 976 lira olduğunu
hatırlatan Galip Vidinlidoğlu, “Seçimden önceki
ilk üç ay içinde bütçenin 82 milyon 794 bin 35
lirası kullanılmıştır. Dolayısıyla bütçesinin ilk 3
ayda yüzde 40’ı önceki dönem yönetimi
tarafından kullanılmış kalan 9 ay için ise bütçenin
yüzde 60’ı bizim yönetimimize bırakılmıştır”
dedi. 

Belediyenin toplam 78 milyon borcunun
olduğunu kaydeden Galip Vidinlioğlu, “62
milyon 167 bin 32 lira bu yıl içinde ödenmesi
gereken ve 16 milyon 323 bin 827 lira da uzun
vadeli borç olmak üzere toplam 78 milyon 490
bin 859 lira borç bulunuyor. Girilen taahhütlerle
bu yıl içinde ödenmesi gereken rakam 86 milyon
liraya ulaşıyor” dedi.

Esnafa 32 milyon
Borcun içeriği hakkında da bilgilendirmede

bulunan Başkan Galip Vidinlioğlu, “Bu borcun 5
milyon 234 bin 659 lirası kısa vadeli ve 13 milyon
459 bin 246 lira da uzun vadeli olmak üzere
toplam 18 milyon 693 bin 905 lirası banka kredi
borçlarıdır. 32 milyon 835 bin 83 lira esnafa olan
borçtur. 3 milyon 506 bin 442 lira yüklenicilerden
alınan nakit, geçici ve kesin teminatlar, 5 milyon
809 bin 359 lirası çeşitli emanetler, 10 milyon 744
bin 463 lirası vergi borcu, 1 milyon 529 bin 111
lirası sigorta pirim borcu, 2 milyon 46 bin 906

lirası kamu idarelerine olan borçlar, 2 milyon 864
bin 581 lira da uzun vadeli taksitlendirilmiş vergi
borçlarıdır. Bu dönemde 34 ihale yapılarak,
belediye 24 milyon 439 bin lira da taahhüt altına
sokulmuştur. 2019 yılı Nisan-Aralık döneminde
İller Bankası dahil belediyenin tahsil edeceği gelir
toplamı tahminen 124 milyon liradır. Bu yıl
içerisinde ödenmesi gereken borçların toplamı,
taahhütler dahil 86 milyon 606 bin 32 lira olup,
tahmini toplanacak gelirden geriye 38 milyon lira
kalmaktadır” diye konuştu.

Önceliğimiz disiplini sağlamak
Öncelikli hedeflerinin bütçe disiplinini

sağlamak olduğunu da söyleyen Vidinlioğlu, “Bu
durum karşısında, bu sene önceki hedefimiz
bütçe disiplini sağlamaktır. Kastamonulu
hemşerilerimizin teveccühüne mazhar olan
vaatler ve projelerimizin önceliklendirilmiş

halinin yer alacağı belediyemizin 5 yıllık Stratejik
Planı’nı hazırlayacağız. Hazırlayacağımız Stratejik
Plan çerçevesinde de oluşturacağımız idari ve
mali disiplin ile ek kaynaklar sayesinde de
modern, yaşanabilir bir kenti inşa etmeye
çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Birim sayısı düşecek
Belediyedeki birim sayısında da düzenlemeye

gideceklerini belirten Başkan Galip Vidinlioğlu
şunları söyledi: “Manisa Büyükşehir
Belediyesi’nde 19 birim var. Biz daha küçük
ölçekli bir il olmamıza rağmen bizdeki birim
sayısı çok daha fazla. Hem işlerin tek çatısı altında
toplanması açısından hem de denetim açısından
çok zor bir durum. Onun için bu birimlerle ilgili
mutlaka bir durum değerlendirmesi yapmak
gerekir. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili bir
çalışma yapacağız.”

Belediyenin Z raporu çıktı

İstanbul seferleri başladı

Bayrağı Balcı devraldı

26 Aralık 2018 ta-
rihli, 30637 sayı-
lı resmi gazete

tebliğine göre , Tica-
ret Bakanlığınca 6502
Sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında
Kanunun 68. ve Tü-
ketici Hakem Heyet-
leri Yönetmeliğinin
6. Maddelerinde Yer
Alan Parasal Sınırla-
rın Artırılmasına İliş-
kin Tebliğ ile Tüketi-
ci Hakem Heyetleri
Yönetmeliğinin 6.
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen para-
sal sınırların, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sa-
yılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 503)
2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak
tespit edilen % 23,73 oranında artırılarak ye-
niden belirlenmiştir.

Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanunun 68. maddesinin bi-
rinci ve dördüncü fıkraları ile 84. maddesi-
nin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyet-
leri Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci ve
dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Parasal sınır miktarları ilgili tebliğin 3.
Maddesinde belirlenmiş ve 2019 yılı için Tü-
ketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvuru-
larda değeri: 

a) 5 bin 650 Türk Lirasının altında bulu-
nan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem
Heyetleri, 

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5
bin 650 Türk Lirası ile 8 bin 480 Türk Lirası
arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Ha-
kem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin
merkezlerinde 8 bin 480 Türk Lirasının altın-
da bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Ha-
kem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere
bağlı ilçelerde 5 bin 650 Türk Lirası ile 8 bin
480 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda
İl Tüketici Hakem Heyetleri, görevli olduğu
açıklanmıştır.

Yetki konusu 4. Maddede değerlendiril-
miştir. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları
içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe
sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem
Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o
ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti
yetkilidir. 

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.

İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabile-
cek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurul-
mamış olması halinde tüketiciler o ilçe kay-
makamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu
başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapıl-
mak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tü-
ketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.

Yürürlük 5. Maddede düzenlenmiştir.
Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu tebliğ hükümlerin Ticaret Bakanı tara-
fından yürütüleceği 6. Maddede düzenlen-
miştir.

Tüketici tarafından yapılacak bu başvuru-
lar yukarıda açıklanan miktar sınırları dikka-
te alınarak ilçe veya il Tüketici Hakem Heyet-
leri tarafından değerlendirilecektir. Tarafların
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
70. Maddesi uyarınca 15 gün içinde ilgili ka-
rarın İptali için Tüketici Mahkemesine baş-
vuruda bulunma hakları mevcuttur. 

levent@pencerecihukuk.com

Av. Levent Pencereci

İlçe ve İl Tüketici
Hakem Heyeti

Parasal Sınırları
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İşçilik maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla
Türk tekstil pazarının sınırlı kaldığına dikkat çeken
Remzi Gür, “1986 yılında İngiltere’den Türkiye’ye
geldiğimde asgari ücret 26 liraydı. Bu ücret
Bangladeş, Hindistan, Çin gibi Kuzey Afrika
ülkelerinde de aynı orandaydı. Bugün onların
verdiği maaş 75 ile 100 dolar arasında değişirken
biz yemek, servis, kıdem tazminatı derken bin
doları aşıyoruz. İşveren yüksek maliyetlerden, işçi
aldığı paradan memnun değil. Dolayısıyla biz
pahalı üretim yapan bir ülke haline geldik.
Pahalıya ürettiğimiz malı pazarlamakta da
zorlanıyoruz” diye konuştu.

AB ekonomik açıdan 
olumsuz etki bıraktı

Avrupa Birliği ülkelerinin anlaşmazlığının
dünya ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret
eden Gür, “Avrupa sanayileşmesini bitirdi
dijitalleşmeye geçiyor. Bu arada da tüketim
maalesef tekstilin zora girmesini sağlıyor. İnsanlar
artık ucuz üretilen elbiseleri alıyor, iki gün sonra da
çoğunu atıyor. Böyle olunca da pahalı üretim
devam etmekte sıkıntı yaşıyor. Pahalı üretimi
İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar yapıyordu ama
Avrupa ülkelerinin kendi arasında yaşadığı sıkıntı,
27 ülkenin birbiri arasında uzun süreli ortaklık
yapmak istememesi dünya geneline ekonomik
açıdan olumsuz etki bıraktı. Biz de Müslüman
ülkeler olarak birliği sağlayamadık. Kuzey Afrika’da
sorunlarımız var, Cezayir’le, Mısırla, Tunus’la,
Libya’yla Avrupa’nın getirdiği sorunların
yansımasını yaşıyoruz.   Gelişmeler bu zamana
kadar ticaretimize kötü yansımadı ancak dünya ile
entegre olmamamızın markalaşmamızın önünde
set oldu.” şeklinde konuştu.

Liverpool’un faydasını 
Rusya’dan gördük 

Gür Liverpool’un 3 yıl boyunca resmi giyim
sponsoru olmalarının Ramsey’in Avrupa’dan
ziyade Rusya’da daha etkin bir marka haline
gelmesini sağladığını belirtirken, açılan ihalede 2
milyon dolar talep edilmesi sonucu sponsorluk
sürecini devam ettirmediklerini kaydetti.

Dünya markası olmak kolay değil

Markalaşmanın uzun bir süreç olduğuna
değinen Gür şunları söyledi:
“'Dünyanın iyi yerlerinde
mağaza açıyoruz, marka
olduk’ demek bana göre
yanlış. O mağazayı paranızın
gücüyle, emeğinizle
açıyorsunuz ama müşteri
hala sizi tanımıyor. Dünya
markası olabilmeniz için
müşterinizin dünyanın her
yerinde sizin markanızı
arıyor olması lazım. Hem
finans olarak hem de
pazarlama tekniği olarak
dünya markaları içerisine
girebilmek çok kolay değil.
Baktığımızda ticari olarak
Türkiye Cumhuriyeti 100
senelik bir devlet. Dünya

arenasına sistemlerini entegre
eden insanlarımız muhakkak

olacak, bunun hemen
gerçekleşmesini beklemek
de doğru değil.”

Kastamonu’da
smental ırkıyla 

hayvancılığı geliş-
tirdik 

Kastamonu’daki
hayvancılık ve tekstil

yatırımlarını değerlendiren
Gür şöyle devam etti:

“Devrekani’de
Kastamonu’ya

rol

model olması için hayvancılık yatırımı
gerçekleştirdik. Ege, Akdeniz ve Marmara
Bölgesinde yılda 4 defa yem bitkisinden verim
alabiliyorsunuz. Kastamonu’da maalesef bu şans
yok ancak yılda bir kez yem bitkisi hasadı
gerçekleşiyor. Bir başka dezavantaj da araziden
fazla istifade edemiyor olmanız.  Arazi hem dar
hem de diğer bölgelerden daha pahalı. Hal böyle
olunca maliyetler artıyor.  İlk hedefim et ve süt
ürünlerinde Avrupa pazarına girmekti. Ancak
maliyetlerin yüksek olması dolayısıyla sadece süt
üretiminde sınırlı kaldık. Bakanlık onaylı
hastalıktan ari işletme statüsünde süt üretimi
gerçekleştiriyoruz, smental ırkını Avrupa’dan ithal
edip satışını gerçekleştiriyoruz. Bu bir sosyal
sorumluluk projesiydi benim için tüm
dezavantajlara rağmen Kastamonu’da
hayvancılığın yapılabileceğini göstermek ve
hayvancılığı öğretmek istedim. Çok şükür bunu
başardık. Devrekani’de Tarıma Dayalı İhtisas Besi

Organize Sanayi Bölgesi kurulacak. Bunun da ilk
adımlarında yer almam memnuniyet verici.” 

Pişman değilim

“Karabük’te de Kastamonu’da da tüm
telkinlere rağmen fabrika kurduk ama asla
pişman değilim. Ekonomik şartların,
üretimin gerektirdiği ihtiyaçlardan dolayı
oraya gittim. Yatırım yaparken ulaşımın
zor olduğunu, işçinin teknik açıdan geride
olduğunu biliyordum. Sonuçta 

Almanya’ya çalışmaya giden Türkler de ilk başta
çalıştıkları sektör hakkında bilgi sahibi değillerdi.
Eğitimle sahada bilgilenmişlerdi. Bizim
insanımızın başaramayacak tarafı yok.
Kastamonu’daki Karabük’teki insanın başaracağına
inanıyordum ve yanılmadım. Şimdi tesisleri orada
yetişen personel idare ediyor. Her iki fabrikada şu
anda bin kişi çalışıyor.” 

Pazarda daralma var
Dünyada tüm

sektörlerde
ekonomik

daralmanın
etkili olduğunu

vurgulayan
Gürmen Group

Yönetim Kurulu
Başkanı Remzi

Gür, tüketim
alışkanlığının

değiştiğini
belirterek

“Eskiden kumaş
bazında 350-

400 elbise
keserken bugün

bu rakam 60-
70 dolayında.

Gardırobunu üç
dört kez

yenileyen kimse
kalmadı.
Yapılan

yenilemeler
spor kıyafet

üzerine oluyor
genelde.
Pazarda
daralma,

fiyatta
yükselme ve
zorluk var”

dedi. 

“Kastamonuluların İstanbul’a
gelişleri organize olmamış. Herkes
kendi mesleğine yakın yerlerde işe
başlamış. Hemşeri derneklerimiz de
günün ihtiyaçlarından dolayı oluşmuş;
yan yana gelmek birbirinden istifade
etmek düşüncesiyle kurulmuş. İstanbul
geneline yayılan bir nüfus da olunca
dernekler de yaygın hale gelmiş. 

Bugün geldiğimiz noktada fiziki
uzaklığımızın yanı sıra maddi uzaklığımız
da var derneklerden. Birbirimize
entegre olamıyoruz çünkü sektörlerimiz
farklı. Bu sebeple iş birliği açısından
Kastamonu ile ilgili çalışma
yapabilmemiz çok zorlaşıyor.  

Birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz
‘Kastamonu için neler yapabiliriz?’
sorusu gündeme geldiği zaman bir
şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak bu
yeterli gelmiyor. İş hayatı kamudan,
hemşeri derneklerinden uzak kalıyor
ister istemez. Sivil toplum kuruluşları bu
birleşmeyi sağlayabilir ancak her şeyi
bir sepete toplamak doğru değil. İş
dünyasının da hemşerileri bir araya
getirme gücü var ama hepsini bir araya
getirip zorlarsak o zincir patlar. Günün
sonunda hedef aynıysa sorun yok.
Kastamonu’ya hizmet, insanlığa ve
hemşerilerimize hizmet için çalışalım
gerisi kolay. 

Londra’da fahri hemşerilik ve
dokunulmazlık beratı ‘Freeman’
ödülünü alan 3 Türk’ten biri olan
Remzi Gür, 2 dönem
Türk-İngiliz

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
yaptı. DEİK Türk İngiliz İş Konseyi
Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Aynı zamanda Güney Afrika Fahri

konsolosudur.

Birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz 

Ü
retimi içinde yer aldığınız

pazar insanın ihtiyacına

cevap olmalı. Günümüzde

ihtiyaçlar değişti artık teknolojiyi

kullanarak üretim ayağında yer

alma mecburiyeti var. Genç

nüfusumuzun gerek iş hayatında

gerekse eğitim hayatında iyi eğitim

almasını sağlamalıyız. Diyelim ki

nüfusun yüzde 50’si yaşlı, yüzde

50’si genç. Yüzde genç nüfusun

ancak yüzde 25’i aktif çalışma

hayatına katılabiliyor. Genç

nüfusun çalışan gücüyle, ödediği

vergiyle nüfusun yüzde 25’inin

yüzde 75’e bakmakla yükümlü

olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla

bu durum ülkelerin fakirleşmesini

sağlıyor.

D
öviz kurundaki dalgalanma

sonucu ister istemez zarar

görüyorsunuz. Her sanayi

kuruluşu etkilendiği gibi biz de

etkileniyoruz. Bu durumda

büyüyemediğiniz gibi küçülmeye de

gidemiyorsunuz. Çünkü yaptığınız

anlaşmalar verdiğiniz taahhütler

var. Onlardan geri dönmek çoğu

zaman daha riskli. Banklar sistemi,

ticaret sistemi, hükümetler arası

anlaşmalar zaman içerisinde

düzeliyor.  Ticarette eski rayına

oturmasa bile gemi batırmamaya

uğraşıyorsunuz.

Remzi Gür

Gürmen Group 
Yönetim Kurulu

Başkanı Remzi Gür,
Türkiye ve dünya tekstil

piyasasından
Kastamonu’ya,

Ramsey’den Liverpool’a
kadar iş hayatındaki
gelişmeleri gazetemiz

genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’e

anlattı.
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Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar
ilçede çeyrek asrı aşkın süredir faaliyet gösteren
Urşan Tekstil’in yerinde Sude Tekstil’in istihdam
sağlayacağını bildirdi. Yaptığı açıklamada Urşan
Tekstil’in 1 Haziran tarihinde kapanacağını
anımsatan Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol
Yaşar, Sude Tekstil’in 1 Temmuz itibariyle ilçede
faaliyet göstermeye başlayacağını belirtti.
Başkan Şenol Yaşar yaptığı açıklamada, “Urşan

Tekstil’in 1 Haziran’da kapanma kararı alması
sonrasında firma sahibi Sait Turcihan beyle
birlikte yaptığımız girişimler sonucunda
Azdavay ilçesinde tekstil işletmeciliği yapan
İbrahim Koyuncu'nun sahibi olduğu Sude
Tekstil firmasıyla görüşme sağlandı. Yapılan
anlaşma sonucu iş yerimiz kapanmayacak ve 1
Temmuz itibariyle çalışmaya devam edecek.”
ifadelerine yer verdi.

Urşan’ın yerine Sude geliyor

Çatak Kanyonu Cam Teras’ın bir
kilometrelik yolu sıcak asfalt kaplanıyor antik
parke yol için ise incelemeler devam ediyor.
İhale kapsamında olmayan yolun maliyetinin
ilçe bütçesinden karşılandığını bildiren Azdavay
Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Çatak

Kanyonu Cam Teras yolunun 1 kilometrelik
orman yolu güzergahı belediyemiz bütçesinden,
sıcak asfalt olarak yapılmaya başlandı. İnşallah
son bir buçuk kilometrelik kısmı da Milli
Parklar Bölge Müdürlüğünün destekleri ile
antik parke uygulaması yapacağız.” dedi.

Cam teras yolu yaza hazırlanıyor
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HABER

Üretim hakkında bilgi veren Eken, “Pirinç
ekimi için önce tarlaları hazırlıyoruz. Sonra
pirinç tohumlarını birkaç gün suyun içine
bırakıyoruz. Tohumlar hem ağırlaşıyor hem de
kök salıyor. Çeltiğin özelliği suyun içine
ekiliyor. Kök salan tohumlar suyun içinde
atıldığı yere düşerek toprağa tutunuyor. Burada
filizlenmeye başlıyor. Çeltik ekimden itibaren
15 Eylül tarihine kadar suyun içinde kalıyor ve
bu tarihte tarlanın suyu kesilerek suyun
çekilmesi bekleniyor. Su çekildiğinde de çeltiğin
hasadı yapılıyor” dedi.

Geçirdiği beyin
kanaması sonucu
ameliyat olan
Cumhurbaşkanlığı Kültür
Sanat Büyük Ödülü'nü
alan besteci Erol Sayan’ın
yoğun bakım ünitesindeki gözetimin
ardından tedavisine serviste devam
ediliyor. Taşköprülü hemşerimiz
Sayan’ın önümüzdeki hafta taburcu
olması bekleniyor.

İTÜ Türk Musikisi Devlet
Konservatuarı ilk hocalarından, emekli
TRT Sanatçısı Erol Sayan’ın (83)
konuşma bozukluğu şikayeti ile gittiği
Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucu
beyinde 2,5 santim çapında, subdural
kanama ve ödem tespit edildi. Yatışı
yapılarak gözlem altına alınan Sayan 6
Mayıs’ta ameliyata alındı. Erol Sayan 3
gün yoğun bakım ünitesindeki gözetimin
ardından tedavisine serviste devam
edilmesi kararı verildi. Sayan’ın eski
sağlığına kavuşacağı ve önümüzdeki
hafta taburcu olacağı öğrenildi.

"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"
bu yıl 12- 16 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşecek. Kurtuluş Savaşı'nın
kazanılmasında en önemli rol oynayan
kağnıların geçtiği yolda ilk yürüyüş 13
Haziran'da gerçekleştirilecek. İnebolu
Türk Ocağı önünden başlayacak ve 95
kilometre devam edecek güzergah
boyunca Küre ve Seydiler’den geçecek
ekip yürüyüşü Kastamonu’da
sonlandıracak. 

Kastamonu Valiliği öncülüğünde İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından
düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu
Yürüyüşü" başvuruları için 0366 214 97
95 numaralı hatta bilgi verilerek katılım
sağlanabileceği gibi
kastamonukultur@hotmail.com e-posta
adresine isim-soyisim, T.C Kimlik
Numarası, bireysel ya da grup olarak
katılım olacaksa grup ismi, katıldığı il, e-
posta ve telefon numarası bilgilerini
mail gönderilerek de yapılabilecek.

Erol Sayan’ın
durumu iyi

İstiklal Yolu yürüyüşü
12 Haziran’da

Araç kuzusu adıyla anılan soğanın
organik olarak yeniden üretilmesi için
çalışma başlatıldı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya
analizler için toprak örneklerinin alındığını
bildirirken, ilçeye özgü soğan türünü tarımsal
faaliyetler içerisine girmesini hedeflediklerine
işaret etti.

Yerel tohum arayışları devam ediyor
Ziraat Mühendisi Zafer Yılmaz yerli

tohum arayışlarının devam ettiğini belirterek,
“Araç tarımın aktif olarak yapıldığı

dönemlerde soğanın ekonomiye
kazandırıldığı önemli bir bölge. Zamanla

tarımsal faaliyetlerden vazgeçilmesi sonucu
Araç kuzusu olarak bilinen kırmızı renkli
soğan türü de yok olmaya yüz tutmuş.
Orijinal tohum araştırmaları devam ediyor,
elimize ulaşan tohumlar var ancak deden
kalma yerli tohumlar için köylülerimizden de
destek bekliyoruz.” dedi.

Yılmaz, Araç’a özgü tarım ürünleri
arasında Boyalı köyünde yetişen yayla
fasulyesinin de ön plana çıktığını
kaydederken, üretimin sınırlı olduğunu
belirtti. 

Araç kuzusu piyasaya çıkıyor

Tosya pirincinin ekimine
başlandı. Aşağı Dikmen
Köyü’nde pirinç ekimi yapan
Tosya Ziraat Odası Başkanı
Kadri Eken, ilçede bu yıl 8 bin
dönüm için pirinç ekim
beyannamesi verildiğini bildirdi.

Pirinç tohumları
suyla buluştu

Osmanlı Devleti, sadece
6 asır dünyaya liderlik
yapmış bir devlet

değildi; sosyal ve toplumsal
sistemleriyle, adalet
mekanizmasıyla, ilim
dünyasıyla, yönetim
anlayışıyla gelmiş geçmiş
büyük medeniyetler içinde en
renklisi, en canlısı, en
kalıcısıydı.

Osmanlı Devleti tarihini
okurken sadece savaşlarıyla,
sadece yönetim kavgalarıyla,
sadece fethedilen ya da
kaybedilen topraklarla haşır
neşir oluyorsanız çok şey kaybediyorsunuz
demektir!

Misal, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi…
Klişe bilgiler dışında neler biliyoruz, Mısır

Seferi hakkında?
28 Nisan 1516 tarihinde Üsküdar’dan

“bismillah” diyerek çıkılan yolun sonunda 9 Eylül
1517 tarihinde muzaffer hükümdar olarak
Kahire’ye veda eden bir padişah ve neferlerini mi
biliyorsunuz?

İbn-i Kemal yani Tokatlı Kemal Paşazade’nin
atının ayağından sıçrayan çamurun bulaştığı
kaftanını özel bir sandukaya koydurup, alimin
atının ayağından sıçrayan çamuru ziynet, süs ve
şeref görüp kefeni yapan Sultan Selim’i biliyor
musunuz?

Sadrazamı Sinan Paşa ve hocası Kastamonulu
Abdülhalim Efendi’nin Mısır Seferi dönüşünde
vefatı üzerine döktüğü gözyaşından kaçınız
haberdarsınız?

Peki kara sevdaya tutulmuş bir hizmetçi kızın
aşkına olan saygısını hiç okudunuz mu?

Edebiyat dünyamızda şiirler, hikayeler,
romanlar, destanlar yazılabilecek bir rivayettir
hizmetçi kızın aşkı. Gelin hep beraber okuyalım bu
hikayeyi:

Rivayet odur ki; Yavuz Sultan Selim Han
Mısır’ı fethettiğinde, idareyi şekillendirmek, asayişi
temin etmek ve Osmanlı nizamının temellerini
atmak için aylarca Kahire’de kalır. İstirahat ettiği
otağını süpürüp temizlemek, yemeğini yapmak
için Mısırlı bir cariye vazifelendirilir. Sultan Selim
sabah erkenden çıkınca, cariye gelir, akşama kadar
çadırı temizleyip yemekleri hazırlar, çıkıp gider.
Akşam olunca da Sultan Selim otağına döner.

Cariye nasıl olduysa birkaç defa Yavuz Sultan
Selim Hanı uzaktan görür ve ona sırılsıklam aşık
olur. Ne var ki bu ümitsiz bir aşktır. Zira bir tarafta
koskoca Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim, diğer
tarafta esir bir cariye... 

Gönül ferman dinler mi? Dinlemez elbet! Cariye
ne gönlüne söz geçirebilir ne de yüreğindeki umut
kuşunun büyüyüp gelişmesine engel olabilir. Her
geçen gün bir kartopu misali büyüdükçe büyür
yüreğindeki yangın. Gecesi gündüzüne, hecesi
sözüne karışır. Kalbinin büyüdükçe büyüdüğünü
ve göğüs kafesini patlatacağını hisseder,
dayanılmaz bir hal alır bu kara sevda. En sonunda
Sultan Selim’e açılmaya karar verir. Ama nasıl
açılacak, duygularını nasıl dile getirecek, Cihan
Hükümdarı’nın karşısına geçip “ben sana aşığım”
diye nasıl söyleyebilecek? Bir tarafta dünyanın
önünde eğildiği bir hükümdar, diğer tarafta bu
hükümdarın çadırını temizleyen bir hizmetçi…
Aradaki uçurum cariyeyi iyice çıkmaza sokar ve
kararsız hale getirir. Bir yandan aşkının
dayanılmaz baskısı, diğer yandan aradaki Kaf
Dağına uzanan uçurumun gerçeği arasında
kıvranıp durur. Çok bocalayan ve nefsine de söz
geçiremeyen cariye, hükümdarın karşısına çıkma
cesaretini kendinde bulamadığından, yazıyla ilan-ı
aşk etmeye karar verir. Ve üç kelimelik bir not
yazarak Sultan Selim’in yatağına bırakır.

Kâğıtta sadece üç kelime yazılıdır: "Derdi olan
neylesin?"

Akşam çadırına gelip de yatağının üzerinde
küçük bir kâğıt parçası bulan Yavuz Sultan Selim
Han, kâğıdı okuyunca bu notu yazanın, çadırını
süpüren cariye olduğunu anlar. Ve kâğıdın
arkasına cevabını yazar: "Derdi neyse söylesin."

Kâğıdı aynı yere bırakır. Sabah olunca da çıkıp
gider. Bir müddet sonra cariye temizlik için çadıra
geldiğinde ilk iş olarak kâğıdı arar, bıraktığı yerde
duruyor bulur. Kaparcasına alıp okuduğunda
heyecanı bir kat daha artar. Halifenin cevabından
cesaretlenen cariye, kâğıdı çevirip dünkü notunun
altına şu cümleyi ilave eder: "Korkuyorsa
neylesin?"

Akşam olur. Sultan Selim çadıra döner.
Yazılanları okur ve tekrar cevap yazar: "Hiç
korkmasın söylesin."

Sabah bu cevabı okuyan cariye artık kararını
vermiştir: Aşkını bu akşam hükümdara
söyleyecektir! Ve o gün temizliği bitirdiği halde
gitmez. Yavuz Sultan Selim Han, akşam otağına
dönünce cariyeyi kendisini bekler bulur. Cariye,
Yavuz’u görünce hemen ayağa kalkar ve saygıyla
beklemeye başlar.

Sultan Selim "Buyurun, sizi dinliyorum"
deyince, cariye bütün cesaretini toplamaya
çalışırken, titreyen bedenini gizlemek için elleriyle
dirseklerini tutarak kollarını kavuşturur.
Heyecandan yüzü kıpkırmızı olmuş, boncuk
boncuk ter içinde kalmıştır. Kalbi yerinden
fırlarcasına, ürkek ve mahcup bir sesle "Efendim"
der. "Cariyeniz, size..." ve cümlesini
tamamlayamadan oracıkta yığılıp kalır.

Kalbine sığmayan aşkını söyleyemeden ruhunu
teslim eden cariyenin, bu tertemiz aşkı karşısında
koca Padişah gözyaşlarını silerek etrafındakilere
şöyle der:

"Gerçek muhabbeti şu cariyeden öğrenin. Zira
aşık, maşukunun yolunda olur ve o yolda icap
ederse ölür!"

Bir kıssa bin hisse!
Ve edebiyatçılarımız için ilham denizi!

Gerçek aşkı bu
cariyeden öğrenin

Erdal Arslan

yunusmurebbi@istamonu.com
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İstanbul denilince Boğaz, 
Boğaz denilince biz akla geliriz

www.kiraliktekneler.com

4 Yat- Tekne kiralama
4 Deniz taksi 
4 Boğaz turu
4 Yemekli tekne turu
4 Adalar yat turu
4 Teknede doğum günü 
4 Özel yüzme turları
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İLAN

Güçlü bağların kurulduğu Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik eder, tüm

müşteri ve hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarız.

Denden Denizcilik 

Türkiye Turizm Medya Grubu tarafından her yıl düzenlenen Ace
Of Mıce ödülleri kapsamında 2015 en iyi deniz taşıma firması,
2016 ve 2017 yıllarında En İyi Etkinlik Teknesi, 2018 yılında ise
Şehrin en iyi yat firması ödüllerine layık görülmüştür.
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SPOR

Milli başarı

Seka, Ragbi'de 
Türkiye şampiyonu

Rusya’nın başkenti Moskova’da
düzenlenen Wushu Kung – Fu Avrupa
Şampiyonası’nda milli sporcu Berkay
Ozan Şahin Avrupa ikincisi oldu.

* * *
İstanbul’da düzenlenen Büyükler

Eskrim Federasyon Kupası’nda milli
eskrimci İbrahim Ahmet Ant ikinci oldu.

* * *
İstanbul’da düzenlenen EFC U14

Cırcuıt Uluslararası Turnuvası’nda milli
eskirimci Tuna Biçicioğlu bronz madalya
kazandı.

Şampiyonluk yolunda

Güçlü bağların 
kurulduğu Ramazan-ı
Şerif'inizi tebrik eder, 
tüm hemşerilerimizin
Ramazan Bayramı’nı

kutlarım.

Av. Ercan
Kader

Sancaktepe Belediye
Meclisi 1. Başkan Vekili

11 ayın sultanı Ramazan ayını
en iç dileklerimle kutluyor;

yaklaşan bayramın ülkemize,
milletimize, İslam alemine ve

hemşerilerimize huzur
getirmesini temenni ediyorum.

Şenol
Özdemir
Fatih Belediye 
Meclis Üyesi

U19 2.Liginde mücadele eden İstanbul
Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü ligin
10. haasında Avcılar Gençlerbirliği ile
karşılaştı. Avcılar Belediyesi Atatürk
Stadyumunda gerçekleşen mücadelede
temsilcimiz ilk yarıyı 30. dakikada
Doğukan Karayel’in golüyle 1-0 önde
tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan
ekibimiz Eyüp Saltuk Buğrahan Beyhan’ın
59, Muhammet Emin Alyanak’ın 77.
dakikadaki golüyle sahadan 3-0’lık skorla
galip ayrıldı. Puanını 28’e çıkartarak
zirvedeki yerini koruyan kırmızı siyahlılar
11. haa mücadelesi kapsamında Atakent
2015 ile karşılaşacak.

Mücadele ettiği U19-B
kategorisinde namağlup
zirvede olan İstanbul
Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü, 10.hafta
karşılaşmasında Avcılar
Gençler Birliği’ni 3-0
mağlup etti.

Ankara’dan üç madalya
Ankara’da düzenlenen Okul Sporları

Yıldızlar – Gençler Türkiye Şampiyonası’na
katılan sporcularımız biri altın, 3 madalya
kazandı.

Fen Lisesi öğrencilerinden milli sporcu
Emirhan Çiçi U17 eskrim gençler
kategorisinde birinci olarak altın madalyanın
sahibi olurken U19 eskrim milli sporcusu
Alperen Aydınözü ikinci oldu ve gümüş
madalya kazandı. Yıldızlar mücadelelerinde ise
U14 eskrim milli sporcusu Özel Bahçeşehir
Koleji öğrencisi İ. Tuna Biçicioğlu üçüncü
olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sakarya’da düzenlenen Gençler Güreş Grup

Birinciliğinde Oğuzhan Yılmaz serbest güreş
kategorisinde 72 kiloda üçüncü olarak Türkiye
Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

* * *
Çorum’da düzenlenen YURTKUR Masa

Tenisi Türkiye Finalleri’ne Kastamonu KYK
takımı ikinci oldu.

* * *
Mersin’de yapılan İşitme Engelliler Türkiye

Karate Şampiyonası’nda Kastamonu Karkay
Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Murat Çiçek
Büyük Erkekler Kumite + 75 kiloda Türkiye
üçüncüsü oldu.

Taşköprü Seka Ortaokulu Okul
Sporları Ragbi Türkiye Şampiyonu oldu.
2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Yıldızlar
Ragbi Türkiye Şampiyonası Samsun
Çarşamba’da düzenlendi. 11- 14 Mayıs
tarihlerinde 24 takımın yer aldığı
şampiyonada Kastamonu’yu Taşköprü
SEKA Ortaokulu temsil ederken, takımın
başında antrenör Sercan Hükümen yer
aldı. 4 gün süren yarışmalar sonunda
takımımız, çeyrek finalde Ankara’yı 3 – 0,
yarı finalde ise geçen yılın şampiyonu
Konya temsilcisini normal süresi 1 – 1
biten maçta altın sayı ile 2 – 1 mağlup
ederek finale yükseldi. Finalde
Diyarbakır ile karşılaşan takımımız bu
mücadeleyi de 2 – 0 yenerek Yıldızlar
Ragbi Türkiye Şampiyonu oldu.
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İsmail 
Selalmaz
Gaziosmanpaşa

Belediye Meclis Üyesi

11 ayın sultanının tacı
olan Ramazan ayı ve

Ramazan Bayramınızı en
kalbi duygularla kutlar,
sağlık, huzur, mutluluk

ve bol kazançlı nice
bayramlar dilerim.

Hemşerilerimizin,
milletimizin ve 

tüm İslam aleminin
Mübarek 

Ramazan aynı kutlar,
bayramda sağlık ve

afiyetler dilerim.

Hasan
Şahin

Esenler Belediye
Meclis Üyesi

Orçun 
Şekercioğlu

Ümraniye Belediye
Meclis Üyesi

Hayırlara 
vesile olmasını

dilediğimiz bu mübarek
ayın bizi sağlıkla

bayrama ulaştırmasını
temenni eder, Ramazan

Bayramınızı tebrik
ederim.

Ramazan ayının
hemşerilerimize ve
milletimize hayırlar

getirmesini diler,
Ramazan Bayramı’nı en

içten dileklerimle
kutlarım.

Salim 
Kain

Sarıyer Belediye
Meclis Üyesi
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Yıl: 8 20 Mayıs 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

İslam âleminin MübarekRamazan ayı ve bayramını kutlar; 
sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar temenni ederiz.
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