
Azdavaylı iş adamı Agen
Kayıkcı’nın sahibi olduğu
AGENTÜRK Pazarlama
Şirketi, Marmara Bölgesi
distribütörlüğünü yaptığı
20’den fazla markayı 3 bin
noktaya ulaştırıyor. Agen
Kayıkcı, Sancaktepe’de 9 bin
500 metrekare alanda kurulu
lojistik deposu bulunan
firmanın temellerinin 41 yıl
önce atıldığını belirtti. n 2

Dolmuş teknelerin modernizasyonunu sağlayarak
İstanbul Boğazı’nda yemekli turların düzenlenmesine
öncülük eden Cideli iş adamı Orhan Gümüş, 1993
yılından itibaren 200 kişi kapasiteli Gümüş Damla Yatı
ve 24 kişilik Silver isimli teknesi ile organizasyonlara
profesyonel çözümler sunuyor. Tersaneden turizme
uzanan 46 yılının denizde geçtiğini kaydeden Orhan
Gümüş, kazanımlarını damla damla elde ettiği için
ticari faaliyetlerini Gümüş Damla markasıyla
sürdürdüğünü ifade etti. n 5
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

31 Mart seçimlerinin ardından göreve
gelen belediye başkanlarına yönelik '3T'
adını verdiği 'teşekkür, takdir ve tebrik'
konulu ziyaretleri kapsamında
Kastamonu’da mitingde konuşan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kastamonu
bize güvendi biz Kastamonu’ya inandık. 31
Mart’ta hasretimiz dindi. Milli haysiyet
direncini gösterdi” dedi. n 7

‘Hasret dindi’

Çatalzeytinli zurna
sanatçısı Satılmış Kaya (45),
Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Somut
Olmayan Kültürel Miras
Taşıyıcıları listesine girerek
“Sanatçı Tanıtma Kartı”nı almaya hak
kazandı. n 7

Kültür Bakanlığının
sanatçı listesinde

Kastamonu ile 
15 Temmuz’u
unutturmayacak n 5

Müstakil Sanayici İş
Adamları Derneği (MÜSİAD)
tarafından Ilgaz’da
düzenlenen Vizyoner
Anadolu Buluşmaları ve 102.
Genel İdare Kurulu
Toplantısı’na katılan
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantının
ardından Hazine ve Maliye Bakan
Yardımcısı Dr. Nurettin Nebati ve MÜSİAD
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile
görüştü. n 5

Kastamonu
dosyasını sundu

Kastamonulu tecrübeli
mülki idare amiri Nevzat
Sinan (65), doğum gününde
emekli oldu. n 4

Doğum gününde
emekli oldu

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

Geçtiğimiz yıl Beylikdüzü’nde 'Düşünüyorum
Öyleyse Varım' mottosuyla ana okulu, ilk, orta ve
lise eğitimi veren Fikri Bilim Koleji’nin faaliyete
başladığını bildiren Devrekanili eğitimci Yunus
Çiçi, eğitimde kaliteyi artırma hedeflerinin
olduğunu söyledi.

Öğretmenlik mesleği devam ederken, kurduğu
profesyonel eğitim ve yönetim ekibiyle eğitim
sektöründe girişimlerinin başladığını kaydeden
Yunus Çiçi, 4 şirket ve 5 ayrı markaya sahip
olduklarını vurgulayarak, “2004 yılında Tomurcuk
Eğitim Kurumları ile başlayan serüvenimiz Çağdaş
Tomurcuk Özel Eğitim Kurumları, Bey Yayınları,
Fikri Bilim Yayınları ve Koleji ile devam ediyor.
Tek Grup Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet
gösteren kurumlarımızla ticari kaygılardan uzak
kalarak bölgesel başarı elde ettik. Esenler,
Gaziosmanpaşa ve Halkalı ’da kolej, etüt ve
gelişim merkezleriyle eğitime yeni bakış açısı
ve soluk getirdik” diye konuştu. Çiçi,
önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde 5
bin öğrenciyi geleceğe hazırlamaya
hedeflediklerini ifade etti. n 4

Esenler’de 2004
yılında Tomurcuk

adıyla eğitim
sektörüne adım atan

Tek Grup Eğitim
Kurumları Yönetim

Kurulu Başkanı
Yunus Çiftçi, 2019-

2020 eğitim ve
öğretim sezonunda 5

bin öğrenciyi
geleceğe

hazırlayacaklarını
belirterek, “Kendi

değerlerimizle kendi
hikayemizi yazan bir

kurum olduk” dedi.

Çağdaş Tomurcuk’tan
Fikri Bilim’e 

3 bin noktada

Damlaya damlaya 
Gümüş Damla Yat

Türk siyasetinde artık, hiçbir
şey eskisi gibi olmayacaktır

Cengiz Aygün n 2

Yunus Çiçi

Orhan Gümüş

Agen Kayıkcı - Atakan Kayıkcı
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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
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

LAF ÇİZGİSİNİ GEÇİN ARTIK

Çamur ne? Toprak;
Toprak ne? Vatan.
Ulusal değerler üstüne,
Vazgeçin palavra atmaktan!

ASİLLER VE REZİLLER

Asiller her ortamda saygı itibar görür,
Reziller ve paryalar zillete doğru yürür.
Aslan kuyruk sallamaz, köpek sallar kuyruğu,
Kurt dağın zirvesinde, çakal çöplükte ürür.

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

Türkiye Motosiklet Federasyonu
(TMF) tarafından 13-14 Temmuz
tarihlerinde Azdavay Suğla Yaylası
Motor ve Doğa Sporları Merkezinde
yapılması planlanan Türkiye Süper
Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak
yarışları iptal edildi.

Azdavay Belediye Başkanı Osman
Nuri Civelek yaptığı açıklamada, Suğla
Yaylası'nda 500 dekar alanın Azdavay
Belediyesine tahsis edildiğini, bu
alanda gölet, en az 100 kişinin
konaklayabilecekleri bungalov evler,
doğa turizm aktivite sahaları, kırsal
turizm ve motor sporları altyapıları
gibi çalışmaları kapsayan 20 milyon
liralık turizm projesi hazırlandıklarını
anlattı. 

Turizm potansiyeli ortaya çıktı

Projenin bölge için çok önemli
olduğuna işaret eden Civelek,
“Bölgenin turizm potansiyelini gün
yüzüne çıkarıp daha da ileriye
taşıyacak bir proje yaptık. Belediyenin
tüm imkanlarını bu proje için seferber
ettik. TMF ile görüşerek temmuz
ayında yaylada yapılması planlanan
motosiklet yarışını daha iyi
hazırlanabilmek için iptal ettik.
İnşallah önümüzdeki yıl daha kapsamlı
bir yarış etkinliği düzenleyeceğiz."
ifadelerini kullandı.

Azdavay Enduro
yarışları iptal 

İç siyasette sular ısınıyor.
17 Haziran’da; “23 Haziran sonrası;

ülke için de Ak Parti ve hükümet için
de hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.”
demiştim.

Aynen öyle oluyor ve Türk
siyaseti yeni bir yapılanma ve yol
ayrımında…

Ekrem İmamoğlu özelinde,
sol siyaset yeni bir kulvara girdi
ve “merkez sağ seçmen hedefli”
yelpaze genişlemesine yöneldi.

Çünkü sağ seçmenden oy
almadan iktidar olunmayacağı
aşikardı.

Ciddi bir planlama, organizasyon ve
uluslararası iletişimle yeni bir “sol konsept”
oluştu.

Arka planında Neoconist varlık
duyumsadığım “yeni sol-İmamoğlu” çıkışının
önümüzdeki zaman kesitinde neler
yapacağını/yapamayacağını merakla
izleyeceğiz.

Çünkü seçim sonrası her atılan adımda,
küresel güç işaretlerini gözlemliyorum.

Kaldı ki, aksi de zaten pek mümkün
değildi.

Ak Parti’ye gelince….
Seçim ertelemenin acı bilançosu 23

Haziran sonucuyla ortaya çıktı.
Çok zamandır homurtular yükselen Ak

Parti’de muhalif hareketler ete kemiğe
bürünmeye başladı.

Uzun zaman Erdoğan’ın kişisel
karizmasıyla kapatılan ve sessiz kalan
muhalifler, eleştirilerini artık yüksek sesle
dillendirmeye ve hatta “Yeni hareket”
noktasına geldi.

Ahmet Davutoğlu-Ali Babacan adında
birleşen ve gidişattan memnun olmayan
düşünceler Babacan’ın “Kamuoyuna
Duyuru”suyla ikili boyutta başlamış oldu.

Şimdi hamle sırası Erdoğan’da ve yaşayıp
göreceğiz.

Babacan-Davutoğlu çıkışı başarılı mı olur
başarısız mı?

Aslında önlerinde başarıya ulaşmış bir
pratik var.

İmamoğlu çıkışı…
Bir yıl öncesine kadar hemen hiç

kimsenin tanımadığı bir kişi bugün Türk
siyasetinin ana figürlerinden birisi haline
geldi.

Ak Parti’den çıkan ve doğacak hareketin,
öncelikle ne yapmayacağını dile getirmesi,
günümüz koşullarından dolayı belirleyici
unsurdur.

“Ak Parti neydi ne oldu” sorusuna doğru
cevapların doğru kişilerce verilmesi şarttır.

Eğer yeniler, Ak Parti’nin devamı
gibilik arz ederse doğmadan ölürler.

Ve İmamoğlu hareketi gösterdi ki;
günümüzde herkes her partiye oy

verebiliyor.
Seçmenin oyu kimsenin

cebinde ve tekelinde değil.
Ki, 31 Mart’tan 23 Haziran’a

pek çok seçmenin keskin bir
tercih değiştirmesi seçim
sonuçlarıyla tescillendi.

Hal böyleyken Mevlana’nın;
“Dün dünle gitti cancağızım,
artık yeni şeyler söylemek lazım”

sözüne muvafık ve mutabık hareket edilmesi
başarının anahtarı gibidir.

Buradan Davutoğlu-Babacan çıkışına bazı
sorular yöneltmek istiyorum…

Yeni Hareket protest bir anlayışı mı
barındıracak. Yani on yedi yıl içinde tasfiye
edilenlerin Erdoğan’a olan kızgınlıkları
nedeniyle bir araya geldiği bir odak mı
olacak.?

Abdullah Gül’ün bir dönem daha
Cumhurbaşkanı olması için siyasi bir zemin
oluşturmaya mı çalışılacak.?

İsimleri, FETÖ ile şu veya bu şekilde
kamuoyunca ilintili görülenlerin bir araya
geldiği bir oluşum mu olacak.?

Seçmen yaş ortalamasının otuz olduğu
ülkemizde 17 yıllık iktidarın yıpratması
dikkate alınmaksızın her dönem ana figür
olan ve bugün 60-70 yaş kuşağında olanlar
yine ana aktör mü olacak.?

Yoksa coğrafi gerçeklik, demografik-
sosyolojik yapı, deneyim-dinamizm dengesi,
küresel gerçeklik, ekonomik belirleyicilik gibi
unsurlar mı dikkate alınacak.?

Hareketin ana misyonu ve siyasi programı
ne olacak.?

Özal gibi dört temayülcülük mü, merkez
sağ yaklaşımı mı, milli görüş eksenli
muhafazakar çekirdek kadro mu yoksa bütün
bunların bir sentezi şeklinde, gelişen ve
değişen siyasi algı ve olgular çerçevesinde
herkesin kendinden bir şey bulacağı, seçmen-
temsil dengesi de içerecek yeni bir konsept
mi.?

Ayrı ayrı mı yoksa birlikte bir hareket mi
yapacaksınız.?

Karşınızda devleti elinde bulunduran bir
iktidar, 17 yıldır iktidar olan bir parti ve
Erdoğan gibi bir siyaset kurdu olduğunun ne
kadar bilincindesiniz.?

Soruları çoğaltmak mümkün.
Ama şimdilik bunlarla yetinelim…
Hamle sırası Erdoğan’da demiştim…
Babacan’ın da partiden istifasıyla karşıt

adımları gördü, gözlemledi.

Yakında Erdoğan’ın adımlarını izleyeceğiz.
Eminim gelinen noktanın ciddiyetinin

farkında.
Çünkü hiçbir dönemde olmadığı kadar

açık ve aleni bir karşı duruşla karşı karşıya.
Ve bu defa muhalefet edenleri “sırtımdan

hançerliyorlar” duygusallığıyla
savuşturamayacağının ve radikal adımlar
atması gerektiğinin farkında.

Bu defa karşı duruş gösterenler hamaset
ve siyasi vefa/vefasızlık söylemleriyle alt
edilebilecek türden kişi/kişilikler değil.

Kaldı ki; bu defa Ak Parti kitlesinin sessiz
kısmı bile bu yeni aktörlere sempatiyle
bakabiliyor.

Taraf olanlar bir yana, “yeni hareket
yanlıştır diyenler” bile; “ama Allah var bu iki
kişi de kötü insanlar değil. Partide
yıpranmamış ve bir elin parmaklarını
geçmeyecek birkaç kişiden birisi” diyorlar.

Erdoğan’ın, tüm bunların farkında olarak
yeni bir hamle yapacağı kanaatinde ve
inancındayım.

Bu bağlamda daha öncekilerden çok daha
radikal, geniş kapsamlı ve “en alttan en başa
kadar” şekilde bir değişim rüzgarı
estirecektir.

Siyasi kadroları, kabineyi, bürokrasiyi ve
yeni yönetsel sistemin revize ve rehabilite
edilmesini de içerecek yeni, yepyeni bir
hamle yapacaktır.

Çünkü daha azı veya birazı, kitleleri teskin
etmeyecek, yeni hareket amaçlı Davutoğlu-
Babacan’ın yürüyüş ve teveccüh görmesini
durduramayacaktır.

Aksi takdirde; kendisinin baş aktör
olduğu ve Refah Parti’nden koparak Ak
Parti’nin oluşumuna benzer bir sürecin, biraz
dramatik, biraz manidar ama acı gerçeklik
şekliyle tezahürüne engel olunamayacağını en
iyi, Erdoğan’ın bildiğine inanıyorum.

Ve Erdoğan’ın, herkesin eteğindekini
dökmesini beklediğini, kendince hamle
zamanlaması yaptığını ve hatta
milletvekilleriyle yaptığı toplantıda eleştiriyi
kabul etmemeye dair bir tavır sergileyerek;
“kabinede değişiklik yapmayacağım”
şeklindeki tarzını da bir hamle olarak
düşünüyorum.

Önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın büyük
sürprizler barındıran şaşırtıcı yönelimler ve
değişimler içeren eylemler için hazırlıklarını
tamamlamak üzere olduğuna eminim.

Bakalım görelim…
Türk Siyasetinde oldukça sıcak bir

sonbahara giriyoruz…
Ve unutmamalıyız ki; artık hiçbir şey

eskisi gibi olmayacaktır.

Türk siyasetinde artık, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır

Sancaktepe’de 9 bin 500 metrekare
alanda kurulu lojistik deposu bulunan
firmanın temellerinin 40 yıl önce atıldığını
bildiren Agen Kayıkcı , Trakya’dan İzmit’e
kadar geniş bir alanda dağıtım yaptıklarını
ifade ederek,  “Baba mesleği olarak devam
ettirdiğimiz gıda distribütörlüğünde 49 araç
ve 200 çalışanımızla yaklaşık 3 bin noktaya
ulaşıyoruz. Sancaktepe’de 5 bin metrekaresi
kapalı olmak üzere 9 bin 500 metrekare
alanda kurulu lojistik depomuz bulunuyor.
1980 yılından itibaren çalıştığımız
markaların öncü dağıtım şirketleri arasında
yer almaktan dolayı gururluyuz” dedi.

Ticari faaliyetlerini İstanbul’da
sürdürürken Azdavay ile bağını
koparmadığını da kaydeden Kayıkcı, “Fırsat
bulduğumuz her fırsatta ailemle birlikte
Azdavay’a gidiyoruz. Sosyal sorumluluk
projemiz kapsamında eğitim ve diğer
yatırımlarda katkı sağlamaya gayret
gösteriyoruz” diye konuştu. 

Hem alaylı hem okullu

Üniversite eğitimini Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Bölümü üzerine tamamlayan

firmanın ikinci kuşak temsilcisi Atakan
Kayıkcı da sektördeki faaliyetlerini devam
ettirmekte kararlı olduğunu kaydederek
şunları söyledi: “Şu anda şirketin tüm
kademelerindeki işleyiş hakkında bilgi

sahibi oluyorum. Tüm alanlara hakimim. 40
yıllık aile şirketimizi geleceğe daha güzel
adımlarla taşıma hedefindeyim”

AgenTürk 3 bin noktada

Cengiz 
Aygün

KONUK YAZAR

birportre@ogun.com.tr

Azdavaylı iş
adamı Agen
Kayıkcı’nın

sahibi olduğu
AGENTÜRK
Pazarlama

Şirketi,
Marmara

Bölgesi
distribütörlüğün

ü yaptığı
20’den fazla

markayı 3 bin
noktaya

ulaştırıyor.

1963 yılında Azdavay’da doğan Agen
Kayıkcı, 1980’li yıllarda gıda

distribütörlüğü alanında faaliyet
göstermeye başladı. Sektöre AgenTürk ve
Güney firmalarını kazandırdı. Ticari
faaliyetlerini 1993 doğumlu oğlu Atakan
Kayıkcı ile birlikte sürdürmektedir.

Ülker’i temsil ettiği 25 yıllık süre
içerisinde İstanbul Anadolu Yakası ve

İzmit bölgelerinde bulunan yaklaşık 8 bin
satış noktasına satış gerçekleştirerek
Türkiye’nin en büyük ve en başarılı
distribütörü oldu.

İş ortaklığı yaptığı markalar arasında
Marmara Birlik, Balküpü,  Kurukahveci

Mehmet Efendi, Meysu Meyve Suyu, Dr.
Oetker,  Freşa Meyveli Soda, Nuhun
Ankara Makarna, Balparmak, Viking Kağıt,
Yudum gibi sektörünün önde gelen
kuruluşları bulunuyor.
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n Birinci sayfadan devam

2019-2020 hedefi: 
5 bin öğrenci, 400 personel

Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde 5 bin
öğrenciyi geleceğe hazırlamaya hedeflediklerini ifade
eden Devrekanili eğitimci Yunus Çiçi, “Fikri Bilim
Kolejinde 2019-2020 eğitim ve öğretim sezonunda
450 öğrenci, 80 kişilik istihdam planlıyoruz. Bir
sonraki dönem hedefimiz ise 700 öğrenci 100
personel. Etüt merkezlerimiz ve okullarımızda bu
sene 4 bin 500 öğrenciye eğitim ve öğretim verilirken
315 kişinin istihdam edildi. Önümüzdeki sene tüm
kurumlarımızdaki istihdam sayımızı 400’e öğrenci
kapasitemizi ise 5 bine yükseltmeyi planlıyoruz.
Çalışmalarımız 15 yılda hep alt yapımızı
güçlendirmeye yönelik oldu, bu sebeple şubeleşme
düşüncesinden uzak durduk.  Faaliyetlerimizi
sürdürdüğümüz Esenler, Gaziosmanpaşa ve
Halkalı’da eğitimdeki başarımızı kanıtlayıp bölgesel
bir güç olduk. Özgün yayınlarımızla da
öğrencilerimizin hem okulda hem de merkezi
sistemdeki sınavlarda daha çok başarı elde etmeleri
için büyük çaba sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özel okul ihtiyaç ürünü
Özel okulların ihtiyaç doğrultusunda çoğaldığını

belirten Çiçi, aileleri tercih noktasında uyararak
şunları söyledi: “Eğer bir ülkede ekonomik
gelişmişlik, sosyal refah devlet tarafından tam olarak
dünya gerçekleriyle sağlanamıyor ise bizim gibi
serbest piyasa ekonomisinin de hakim olduğu bir
ülkede dünyayı yakalama noktasında özel çözümler
üretme kabiliyeti olan bir sektörün önünün
kapatılması, onun açabileceği ufukların ve projelerin
değerlendirilmemesi demek bu ülke için doğru bir
şey olmaz. Ancak ülkemizde her şey hızla alt yapısı
oturmadan geliştiği için özel eğitim kurumlarının
büyümesi ve gelişiminde de ciddi sorunlar meydana
geliyor. Özel okul herhangi bir eşya ya da kıyafet gibi
bir şey değil, hayata insan yetiştiriyorsunuz. Ürünü
insan olan bir alan özel eğitim.  Eğer siz zamanında
insanı doğru yetiştiremezseniz bunun maliyeti hayatı
boyunca hem kendisine hem ailesine hem ülkesine
tüketen olarak yansıyor. Yanlış bir tercih öğrenciyi
hedeflerinden uzaklaştırabildiği gibi velinin de bu
konuda hayal kırıklığı yaşamasına ve kaynakların
doğru kullanılamamasına neden olabilir. Bu
kapsamda aileler imkanları doğrultusunda
beklentilerini çok iyi belirlemeliler.” 

Türkiye’nin her yerinde ve 
Kastamonu’da

Gelecek hedefleri arasında Türkiye
genelinde şubeleşme ve Kastamonu’da
yatırım bulunduğunu vurgulayan Yunus
Çiçi şöyle devam etti: “Her Kastamonulu
gibi memleket aşığıyım.
Memleketiyle gurur duyan
hala memleketinin örfüyle,
kültürüyle, geçmişiyle
oranın mensubu olmaktan
büyük haz alan biriyim.
Memlekete faydalı
olmanın başarılı olmak,
istihdam sağlamak ve
üretmek olduğuna inanlardanım. Gönlüm
Kastamonu’nun her konuda çok iyi yerlere
gelmesinden yana. Kastamonu’nun şu an istenilen
yerde olmayışının sebebinin gurbete bakış açımızla

ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim
insanımız gurbete geldiğinde daha çok
yatırım yapmak, proje üretmek, nitelikli

insan yetiştirmek yerine genelde işçi olarak
kalmış. Mütevazı kişilik yapımızdan dolayı

güçlü kurumsal yapılar kurulamamış.
Kastamonu geçmişiyle incelendiğinde

daha güçlü ekonomiye sahip
olabilirdi.  Yıllardır

yatırım anlamında çok
fazla projenin gitmemiş
olması şehrimizin
talihsizliği. Gönlümden
geçen Kastamonu’da
kendi marka ve
kurumlarımı

şubeleştirmek. Kısmet olursa eğitim kurumu olarak
Türkiye’de her yere isim hakkı verme noktasında
belki de ilk Kastamonulu olacağım.”

Tekirdağ Kapaklı Kastamonulular Derneği
Başkanı Atıf Mıstaçoğlu yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Saray Kaymakamı Adnan Tezcan’ı
makamında ziyaret etti.

Büyükçekmece- Beylikdüzü Kastamonulular
Dernek Başkanı Behçet Özdemir ile Saray
Kastamonulular Dernek Başkanı Nevzat Çifçi’nin de
yer aldığı ziyarette Trakya’daki Kastamonu sivil
toplum kuruluşlarının eğitim, ticaret ve sosyal
alanlardaki birlikteliği gündemi oluşturdu.

Saray
Kaymakamı Adnan
Tezcan Trakya’daki
Kastamonu
birliğinin
sağlanmasının
önemli olduğunu
vurgulayarak
“Edirne, Tekirdağ ve
Kırklareli’nde 15 bin
600 civarında
Kastamonulu

yaşıyor. Bu bölgede hemşerilerimizin eğitim, sosyal
ve ticari kalkınması için sivil toplum kuruluşlarımıza
önemli görevler düşüyor.  Lokal dernekçilik ve piknik
organizasyonlarından öteye gidilmesi gerekiyor.
Öğrencilere burs verilmesi, esnafların ve iş
adamlarının bir araya gelerek profesyonel manada iş
birliği yapması, bürokrat ve memurların fikir
birliğinde bulunması gerekiyor. Sivil toplum
kuruluşlarımızın da bu heyecana ortak olacağına
inanıyorum” dedi.

Saray üs oldu

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Çağdaş Tomurcuk’tan
Fikri Bilim’e

Esenler’de 2004 yılında Tomurcuk adıyla eğitim sektörüne adım atan Tek Grup Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, 2019-2020
eğitim ve öğretim sezonunda 5 bin öğrenciyi geleceğe hazırlayacaklarını belirterek, “Kendi değerlerimizle kendi hikayemizi yazan bir kurum olduk” dedi.

Yunus Çifçi tarafından kurulan Tek Grup
bünyesinde faaliyet gösteren Tomurcuk
Eğitim Kurumlarında Esenler ve

Halkalı’da kişisel gelişim kursu, Esenler
Tomurcuk Ortaokulu bulunuyor.
Gaziosmanpaşa ve Esenler’de Çağdaş
Tomurcuk Özel Eğitim Kurumları faaliyet
gösterirken Bey Yayınları ve Fikri Bilim
Yayınları ile öğrencilerin ihtiyaç duyduğu soru
kitapçıkları ve yardımcı kitaplar hazırlanıyor.

Yaklaşık 4 dönüm üzerinde 9 bin 500
metrekare kapalı alana sahip Fikri Bilim
Kolejinde, 63 anaokulu, 12 ilk okul, 12

orta okul, 11 Anadolu Lisesi şubesi
bulunuyor. Kodlama ve robotik eğitimin yanı
sıra laboratuvarlar felsefe, fen, sanat, bilim,
tasarım ve üretim atölyesi tek mekânda
sunuluyor. Kampüste kapalı spor salonu,
yüzme havuzu, buz pisti, bale ve jimnastik
salonu bulunuyor. İngilizcenin dışında 2.
sınıftan itibaren İspanyolca dil eğitimi de
veriliyor.

İstamonu, Kastamonu’yu anlatma
noktasında bir misyonla yola çıkan,
Kastamonu’ya ve Kastamonu’nun

tanınmasına katkı sağlayan basın organı.
Emeği geçenleri, katkı sunanları tebrik
ederim.

Kastamonulu tecrübeli mülki
idare amiri Nevzat Sinan (65), doğum
gününde emekli oldu. Mülki idaredeki
41 yıllık görev süresi 16 Temmuz’da
Nevşehir Vali Yardımcısıyken sona
eren Tosyalı hemşerimiz Nevzat
Sinan yaptığı açıklamada, “16
Temmuz'da yani doğum günümde 41
yıl 2 ayı kamuda olmak üzere 45 yıllık
çalışma hayatımı sonlandırdım. Tüm
dost ve arkadaşlarıma ve
çalışanlarıma allahaısmarladık diyor
ve veda ediyorum. Her şey için
teşekkürler” dedi.

Doğum gününde
emekli oldu

Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir,
gurbetçilere adrese dayalı
nüfus kayıt sisteminde birinci
adreslerini ilçeye aldırması
için çağrıda bulundu.

Nüfusa oranla ilçeye
aktarılacak ödeneğin
artacağına işaret
eden Ahmet Demir,
“5779 Sayılı İl Özel
İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakkında Kanun'un 2.maddesi gereğince,
ilçemize vergi gelirlerinden pay belediye
nüfusuna göre verilmektedir. Nüfusumuz
az olduğunda düşük pay, çoğaldığında
daha çok pay İller Bankasınca
belediyemiz hesabına aktarılacaktır.
Hemşerilerimizi birinci ikamet yerini
Çatalzeytin'e aldırarak ilçemizin
büyümesine ve gelişmesine katkı
vermeye davet ediyorum” dedi.

Gurbetçiye ‘geri
dön’ çağrısı
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Tersaneden turizme uzanan 46 yılının denizde
geçtiğini kaydeden Orhan Gümüş, kazanımlarını
damla damla elde ettiği için ticari faaliyetlerini
Gümüş Damla markasıyla sürdürdüğünü ifade etti.
9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den Monako
ve Ürdün Prensi’ne kadar birçok devlet insanını
ağırlayan Gümüş Damla firmasının özel
organizasyonlarda yer aldığını bildiren Orhan
Gümüş, “Gün içinde sabah 10’dan gece 2’ye kadar
hizmet veriyoruz. Teknelerimiz 2,4 ve 7 saatlik
kiralama seçenekleriyle boğaz turu, ada turu,
yemekli organizasyonlarda yer alıyor. Bunun yanı
sıra İstanbul’un yoğun trafiğinden kaçmak için
farklı bir alternatif arayan misafirlerimize, boğazda
bulunan mekanlara kokteyl eşliğinde transfer
hizmeti sağlıyoruz.” dedi.

Tersanecilikten turizme 

Orhan Gümüş 1978
yılında Tuzla
Tersanesinden İstanbul
Boğazına geçiş
serüvenini ise şu
cümlelerle anlattı:

“Babam vapur
iskelelerinin tamirini
yapardı. O dönemde
yokluk vardı. İlk okul
üçüncü sınıan itibaren
ev ekonomisine katkı
sunmak için kantin
işletmeciliğinden
pazarcılığa kadar gerek
okulda gerek ara dönemde hep çalıştım. 1973
yılında Ayvansaray Tersanesi’nde işe başladım.
Askerlik dönüşü 1978’de kendi işimi kurdum.
Daha sonra Tuzla Tersanesine taşındık.  24

yaşımda yanımda 64 çalışanımla gemi imal
ediyordum. Ancak sendikanın devreye girmesiyle
zor bir süreç yaşadık.  O dönemde 8 bin lira param
bulunuyor ve onunla bir yalı alabiliyorsunuz.
Sendikaya kayıtlı 24 personelin istifası sonucu o
parayla tazminatlarını verdim. Geriye kalan 40
personel ile gece gündüz demeden çalışarak
elimizdeki üç geminin imalatını tamamlayarak
teslim ettik. Ancak sendikal süreçte sosyal
güvenlik kurumuna olan 5 bin lira sebebiyle iş
yerimi kapatmak zorunda kaldım.” 

“Rahmetli dedem bana derdi ki: 'Asansörle
çıkıp asansörle inersen parçalanırsın.' Aynı sektörü
basamak basamak çıktım yeniden. Bu sefer daha
küçük teknelerin imalatına başladım. İstanbul
Boğazı’nda dolmuş motorlarını modern bir hala

getirerek, organizasyon üzerine turlar
düzenlenmesine öncülük ettim diyebilirim. 85
tekneyi denize indirdik bu kapsamda. 1993 yılında
ise kendi imalatımız olan Gümüş Damla’yı suya
indirerek turizm sektörüne geçiş yaptık.
Hayatımda damlanın çok önemli bir yeri oldu hep.
Kazanımlarımı damlaya damlaya elde ettiğim için
yatın adını damla koymak istedim. Ancak daha
önce başkası tarafından tescil edildiği için Gümüş
Damla olarak yola çıktık. Logomuzda da damla
simgesine yer verdik. Ek olarak 2012 yılından
itibaren Silver isimli teknemizle de hizmet
veriyoruz. Açık büfe ikramlar ve yemek
çeşitlerimizle temizlik ve hijyenden asla ödün
vermiyoruz. Bu işi yapacak olanların denizden ve
denizcilikten anlamaları gerekiyor.” 

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Balbay,
"Zıtlıklar Ülkesi Japonya" yazı dizisinde Tosyalı
Tahsin Karabakal’a yer verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 tane şubesi
bulunan Saray Kebap’ın sahibi olan Tahsin
Karabakal, ülke vatandaşlarına göre yemek yeme
kültürünü anlatırken Balbay’ın yazısında şu
ifadelerle yer aldı:  “Sumida Irmağı’na doğru
yöneldik. Karşımızda güzel bir köprü. Üstünden
geçip devam edeceğiz, ama iyice de acıktık. Ne
demişler; aç insan gezmez! Japon mutfağı tadımlık
iyi, doyumluk kötü... Karşı sağda Burger King var.
Ne yapmalı derken, aa Saray Döner tabelası...
Arşimet, hamamda tasın yüzdüğünü gördüğünde
böyle “aaa” demiştir!

Sahibi Tahsin. Kastamonulu. 15 yıl kadar önce
gelmiş. Bir Japon’la evlenmiş. “Şartım, Müslüman
olman” demiş. Kabul etmiş. İki çocukları var:
Muhammed ve Sahra.

Tokyo’da 15 Saray Döner şubesi açmış. Kendisi
de işçi gibi çalışıyor. Özellikle 2015’ten sonra
Türkiye’de işler iyi gitmeyince 10 kadar
memleketlisini yanına almış. Her biri şubelerin
başında... İçki tüketilen bölgelerde rakı da var.
Dönerin başında Erdal var. O Japonla evliliğe
karşı. “Kör topal olsun, Türk olsun” diyor. 6 kardeş:
Ertan, Refik, Rıı, Şevki, Şevket. Onlar Bartın’da
oturuyor. Türklerle bir arada kaldığı için

Japoncaya ihtiyaç duymuyor. Bir tek şunu
öğrenmiş: Şoganay!

“Yapacak bir şey yok”, “Kaderimiz buymuş”
anlamına geliyormuş.

Tahsin, patron ama, öyle davranmıyor.
“Ekmek parası için geldik” diyor. Japonlar döneri
sevmiş. Her öğle vakti gelen varmış. Ayrıca
“dürüm” severler de varmış. Hindistan, Endonezya
Müslümanları da döneri görünce mıknatıs gibi
yöneliyormuş. Arap turistler iyi para
bırakıyormuş, ama zor beğeniyormuş. Şöyle
anlatıyor:

“Araplar yiyebileceklerinin iki katı söyler,

yarısını bırakır gider. Japonlar
yiyecekleri kadar söyler, ola ki
artarsa onu bırakmaz, sardırır. Bizim
döner tutunca bir İsrailli de Türk
bayrağı tabelasıyla dönerci açtı...”

Araya Erdal giriyor: “Ben
Türkiye’nin her şeyini seviyorum... Arada internete
girip İstanbul dolmuşlarının korna sesini
dinliyorum...” Tahsin, geleceği Japonya’da görüyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları nedeniyle çok yer
açılacak. Olimpiyat sonrası çoğu boşalacak.
Onlardan bazılarını alacak, zinciri genişletecek.
Tam karşıdaki Burger King’in onu nasıl
etkilediğini sordum:

“Müşterilerimiz ayrı. Aynı aileden bir kısmı
oradan bir kısmı buradan sipariş veriyor.
Çoğunlukla bizde yiyorlar... Sonuçta bizim döner,
Burger King’i yener...”

Uzak Doğu’ya döner kadar yakınız

Dolmuş teknelerin modernizasyonunu sağlayarak İstanbul Boğazı’nda yemekli turların düzenlenmesine
öncülük eden Cideli iş adamı Orhan Gümüş, 1993 yılından itibaren 200 kişi kapasiteli Gümüş Damla Yatı
ve 24 kişilik Silver isimli teknesi ile organizasyonlara profesyonel çözümler sunuyor.
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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

Damlaya damlaya 
Gümüş Damla Yat

1956 yılında Cide’de doğan Orhan Gümüş, Anadolu Hisarı’nda ilk ve orta okul eğitimini
tamamladı. 1978 yılında gemi imalatı yapan kendi firmasını kurdu. 1993 yılında Gümüş Damla
firmasıyla turizm sektöründe deniz taşımacılığı alanına yöneldi. İstanbul Turistlik Yüzer Tesisler
İşletmeleri Derneği başkan yardımcısı, Deniz Ticaret Odası meclis üyesidir.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) tarafından Ilgaz’da düzenlenen
Vizyoner Anadolu Buluşmaları ve 102. Genel
İdare Kurulu Toplantısı’na katılan
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, toplantının ardından
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr.
Nurettin Nebati ve MÜSİAD Genel Başkanı
Abdurrahman Kaan ile görüştü.

Kastamonu’nun sorunlarının yer aldığı
istek ve taleplerinin bulunduğu dosyayı ikiliye
sunan Fındıkoğlu, “Kastamonu’daki doğal
yaşam için, turizm için eksikler bildirdik.
Sonuç olarak Kastamonu’nun 4. yatırım
bölgesinin en üst bölgeye çıkması için talepte
bulunduk. 4. bölgede merkez ve ilçeler 5.
bölgede organizeler vardı. Turizm potansiyeli
için Ilgaz’da Yurdun Tepe’nin faaliyete
geçmesi için destek istedik. Kastamonu’daki
yer altı kaynakları için termal ve doğal
kaynaklar, mermer için yatırım
yapılabileceğini söyledik. Turizm açısından
yatırım yapılabilecek bir yer olduğunu
anlattık. Madenlerin daha işlev kazanması
daha üst seviyelere çıkartılması için davette
bulunduk. Kastamonu’da hem doğa turizmi
için hem yer altı kaynakları konusunda
yatırım yapılabileceğini anlattık” dedi.

Türk Hava Yolları'nın düşük maliyetli
taşımacılık yapan alt markası Anadolujet,
TC-JFT kuyruk tescilli uçağına 15 Temmuz
logosunu yerleştirdi. Kastamonu isimli
Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının bundan
böyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
tarafından bu yıl tasarımı yaptırılan 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü
temsil eden logoyla göklerde olacağı
öğrenildi. Anadolujet tarafından yapılan
paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü’nde şehit ve gazilerimizin anısını
göklerde yaşatacağız" ifadeleri kullanıldı.

Kastamonu 
dosyasını sundu

15 Temmuz’u
unutturmayacak
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Gazi Stadı'nda gerçekleştirilen sezonun ilk
antrenmanına Okan Halay Yönetiminde çıkan ve
Genel Menajer Ahmet Cevher in de antrenmanı takip
ettiği takımımızda yeni transferler Yeliz Özel, Amra
Pandziç ,Olha Vaschuk ve Beyza Türkoğlu takımla
çalışmalara başladı.

Yana Uskova , Andrea Seriç ve Zana Mariç
yönetimden aldıkları izin nedeniyle kampa 3 gün
gecikmeli olarak katıldı.

Kastamonu Belediyespor'un hedeflerinin
olduğunu anlatan antrenör Okan Halay
"Kastamonu Belediyespor'un bu sene büyük
hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için bizler de
elimizden geleni yapıp var gücümüzle çalışacağız.
Kastamonu'ya güzel bir hikaye yazmanın
derdindeyiz. Bunu yazarsak Türk hentbolu
açısından da önemli bir dönüm noktası olacağına
inanıyorum. Bütün arkadaşlarım, sporcularımız ve
yönetim bu hedef doğrultusunda çalışacağız" dedi.

Güçlü bir kadro oluşturduklarını vurgulayan
Halay, "Şu anda iyi bir kadroya sahibiz. Rotasyonu
kuvvetli bir kadroya sahibiz. Bunun meyvelerini sezon
içinde göreceğiz inancını taşıyorum" diye konuştu.

Şampiyonlar ligine gitmek istediklerini ifade eden
Halay, "Kastamonu'nun ilk defa şampiyonlar ligine
katılma başarısını göstermesi için mücadele edeceğiz.
Eğer katılırsak kadınlarda Türkiye'de ilk defa bir takım
burada oynama şerefine nail olacak. Bunun için

önümüzde 6 haalık bir süreç var. Bu süreci en iyi
şekilde değerlendirmek istiyoruz. 6-8 Eylül'de
Çekya'da grup maçlarımız var. Burada birinci olarak
Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz" açıklamasında
bulundu.

Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF),
resmi internet
sitesinden yaptığı
açıklamada vefatının
11'inci yılında Hasan
Doğan'ı andı. Yapılan
açıklamada şu ifadeler
yer aldı: "Türkiye
Futbol Federasyonu
olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının
11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve
örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler
yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5
Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık.  Türk
futboluna değerli katkılarda bulunan Hasan Doğan'ın
ismi Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde
yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da
merhum başkanımız Hasan Doğan anısına
oynanmıştı."

TFF 37’nci Başkanı 
Hasan Doğan'ı andı
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu bayan hentbol takımımız 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başladı.

KASTAMONUSPOR 1966

BANDIRMASPOR BALTOK
Şampiyon sezonu açtı

TFF 2. Lig’de yer alan Kastamonuspor
1966, 2019-2020 Sezonunda Kırmızı Grup’ta
mücadele edecek. TFF 1.Ligde oynadığı 34
maçta hiç puan alamayan ve 2.Lige düşen
Kardemir Karabükspor ile aynı grupta yer alan
temsilcimiz yeni sezonda Eyüp ve Tuzlaspor
karşılaşmalarıyla 2 kez İstanbul’da olacak. 

TFF 2. Lig’de geçtiğimiz sezon oynadığı 34
maçta, 23 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet
alan Kastamonuspor 1966, rakip filelere 67 gol
atarken, kalesinde 23 gol gördü. 74 puanla 2.
sırada bitirdiği ligde Play-Off oynayan
ekibimiz çeyrek finalde ilk maçında Sarıyer’e
İstanbul’da 1-, 0 yenilmiş, sahasında ise 1-1
berabere kalarak elenmişti.

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Özel
İdare Köy Hizmetleri Spor bu sezon Ziraat
Türkiye Kupası'nda ilimizi temsil edecek.

Temsilcimiz kupaya 1.Tur maçlarından
dahil olacak. 44 takımdan galip gelen 22 takım
bir üst tura adını yazdıracak.

Bu sezon 
Karabük’le aynı
gruptayız 

Özel İdare kupa için
sahaya çıkacak

www.izmakelektrik.com

“Çeşitli marka ve ebatlarda kablo
satışımız ile Elektrik, Otomasyon

işlerinizde çözüm ortağınız”

Genel konular, teknik problemleriniz
için yanıt alabileceğiniz ve Online satış

için mail adreslerimiz

info@izmakelektrik.com
izzet@izmakelektrik.com

teknik@izmakelektrik.com
satis@izmakelektrik.com

Tel: (0212)  249 36 31

(0212)  249 36 61

Fax: (0212)  249 36 18

Adres:  H. Rıfatpaşa Mah.
Yüzerhavuz Sokak PERPA Tic.
Merkezi No: 291 D: A Blok
Şişli / İSTANBUL

istamonu18temmuz_06_Layout 1  7/20/19  5:32 AM  Page 1



18 Temmuz 2019 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

31 Mart
seçimlerinin

ardından göreve
gelen belediye
başkanlarına

yönelik '3T' adını
verdiği 'teşekkür,
takdir ve tebrik'

konulu ziyaretleri
kapsamında

Kastamonu’da
mitingde konuşan

MHP Genel
Başkanı Devlet

Bahçeli,
“Kastamonu bize

güvendi biz
Kastamonu’ya

inandık. 31
Mart’ta

hasretimiz dindi.
Milli haysiyet

direncini gösterdi.”
dedi.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

Devlet Bahçeli 20 yıllık MHP kalesi
merkez ilçen bir dönem aradan sonra
yeniden kazanıldığına işaret ederken parti
mensubu ilçe belediye başkanlarına
sahneden teşekkür etti.

Belediye başkanlarının çalışmalarının
yakın takipçisi olacağını vurgulayan
Bahçeli, Kastamonu’ya yapılacak girişimler
de de bizzat öncü olacağını belirterek
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “31
Mahalli İdareler Seçimlerinde MHP’ye
destek veren belediye başkan adaylarımıza,
sahiplenip emaneti teslim eden
Kastamonulu kardeşlerime yürekten
teşekkür ediyorum.  Kastamonu Belediye
Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu,  Ağlı
Belediye Başkanı Şahin Çolak’ı,
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir’i, İhsangazi Belediye Başkanı
Hayati Sağlık’ı, Seydiler Belediye Başkanı
Mehmet Erdoğan’ı,  Taşköprü Belediye
Başkanı Abdullah Çatal’ı, Tosya Belediye
Başkanı Volkan Kavaklıgil’i gönülden
tebrik ediyorum.”

Bir şey değil her şey değişti

“31 Mart seçim sürecinde insan üstü bir
gayret ve mücadele ruhu ile çalışan tüm
dava arkadaşlarımızı ve parti
teşkilatlarımızı içtenlikle takdir ediyorum.
31 Mart ile birlikte Kastamonu’da
hamdolsun bir şey değil her şey değişmiştir.
Artık Kastamonu ayak bağlarından
kurtulacaktır. Ağırlıklarını artacak geleceğe
umut ve heyecanla bakacaktır. MHP
Kastamonu’ya daha fazla hizmet etmek
daha fazla güzelleştirmek maksadıyla kutlu

bir yolculuğu çıkmış heyecanla kolları
sıvamıştır. İnandık mutlaka başaracağız,
hedefledik muhakkak ulaşacağız.
Durmayacağız, beklemeyeceğiz
gecikmeyeceğiz, gevşemeyeceğiz.
Kastamonu’ya verdiğimiz sözleri kesinlikle
yerine getireceğiz.  MHP’nin sözü sözdür,
duruşu merttir, duyuşu nettir.
Kastamonulu kardeşlerimin güvenlerini
boşa çıkarmayacağız. Kastamonu’yu
huzura, esenliğe selamete,  parlak ufuklara
taşıyacağız. Belediye başkanlarımızın her
icraatını yakından takip edeceğiz. Sizler bizi
mahcup etmediniz bizler de  sizler
üretmekten, çalışmaktan, hizmet
üretmekten asla vaz geçmeyeceğiz.”

“Kastamonu’da görev alan belediye
başkanlarımız her haneye ulaşarak her
kardeşimin elinden tutacaklar; çare
bekleyenleri, dertlerinden bunalanları
ihmal etmeyecekleridir. Kimin hangi
partiye oy verdiğine bakmaksızın
Kastamonu’yu bütün olarak ele alacaklar,
belediye hizmetleriyle tanıştıracaklardır.
Biz de ayrımcılık yapmak, partizanlığa
heves etmek, yandaşları kayırarak
ilerlemek yoktur.  Devletin kaynaklarını
peşkeş çekmek millet emanetini heba

etmek yoktur.  Öz veri ve fedakarlıkla
Kastamonu’nun sorunlarını çözme iradesi
vardır.  Gece gündüz demeden çalışma ve
başarma kararlığı vardır. Mahallesinde
sorunların giderilmesini bekleyenlere
ulaşma gayret ve inayeti vardır.
Kastamonu’yu baştan başa geliştirme hak
ettiği modern kent havasına kavuşturma
hedefimiz yenilenerek ve tazelenerek
devam edecektir.  Yapılmamış yol,
bitirilmemiş alt yapı, düzenlenmemiş
çevre bırakmama konusunda sözümüz
var. Söz yutulmak ve unutulmak için değil
tutulmak içindir.  Dengeli şehircilik
iddiamızdan herkese ve ulaşma
gayemizden vazgeçmeyeceğiz.
Kastamonu’yu parlayan yıldız yapma
hedefinin hem takipçisi hem de bizzat
mücadele vereni olacağım.  Çalışmanın
sonu yoktur, başarmanın sınırı yoktur.
Daha güzeline daha fazlasına daha çoğuna
ulaşmanın bahanesi de asla olmayacaktır.” 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
MHP Kastamonu İl Teşkilatı üyeleri
tarafından Kadıdağı’nda karşılandı.
Karşılama sonrası Kastamonu Belediyesini
ziyaret eden Devlet Bahçeli şehirden
ayrıldı.

www.firtinaosgb.com.tr

‘Hasret dindi’
Çatalzeytinli zurna sanatçısı Satılmış Kaya

(45), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Somut
Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları listesine
girerek “Sanatçı Tanıtma Kartı”nı almaya hak
kazandı. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü
memuru olan Satılmış Kaya, zurna çalmaya
25 yıl önce hobi olarak başladığını belirtirken
listeye 50 kişinin arasından seçildiğini bildirdi.
Geleneksel kültürü yaşatan temsilciler
arasında yer aldığı için mutlu olduğunu ifade
eden Kaya, “Kültür Bakanlığı’nın Somut
Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları listesine
zurna dalında elli kişi arasında iki kişi girdi.
Hem etkinliklerde hem de gençlere verdiğim
eğitimde geleneksel kültürümüzün
yaşatılmasına katkı sunmak büyük bir
mutluluk” dedi.

Türkiye'de geleneksel sanatları ve sanatçıları
desteklemek, yeni ustalar yetiştirmek, geleneksel
sanatların üretimlerini ve görünürlüğünü arttırarak
geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla toplanan
Somut Olmayan Kültürel Miras Sanatçı Değerlendirme
Kurulu, icra ettiği sanatla ilgili geleneksel ve tarihi
bilgiye sahip, alanında belli bir olgunluğa erişmiş,
geleneğinden kopmadan sanatında yeni teknikleri
uygulayabilen ustaların başvurularını göz önüne alıyor.

ABD'li senatör Chuck Schumer, FBI ve
Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak
son günlerin popüler "yaşlandırma"
programı Rus FaceApp'in FBI tarafından
soruşturulması gerektiğini belirtti.
Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet
konularında risk yarattığını belirten
Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin
Rus hükümetinin eline geçip geçmediği
konusunda araştırma yapmasını istedi. 

ABD tarafından büyük endişe uyandıran
FaceApp uygulaması, bu konuda ilk örnek
gibi görünmüyor. Geçen aylarda Facebook ve
Instagram'da yoğun olarak katılım sağlanan
"#10-Year Challenge" hakkında da yüz
tanıma teknolojisinin geliştirilmesi için tuzak
olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Kültür
Bakanlığının
sanatçı
listesinde

FaceApp'e FBI
soruşturması yolda
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0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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Osmangazi Mah. Atayolu Cad. No: 106 Sancaktepe - İstanbul

Tel: +90 216 561 46 20 Pbx: +90 216 561 46 25 GSM: +90 532 357 38 28 

www.agenturk.com.tr e-mail: info@agenturk.com.tr
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