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Kas-Der Zeytinburnu kon-
gresi sonrası evine geldiği sı-
rada kalp krizi geçiren ve tüm
müdahalelere rağmen kurta-

rılamayarak yaşama veda
eden Ayhan Akduman’ın vefatı
tüm Kastamonu camiasını
yasa boğdu. n 9

2012 yılında
İstanbul’daki
Kastamonu sloganıyla
yayın hayatına
başlayan
İstamonu
Gazetesi, ilk
günden bu
yana artan
kamuoyu
desteği ile altı
yılı geride
bıraktı.

7’nci yıla 
merhaba

Yayın hayatına başladığında
belirlediği ilke ve çizgisinden
sapmadan, düzenli olarak ve iş
dünyasının yanı sıra cemiyet ve
Kastamonu gündeminin nabzını tutan
İstamonu son 6 yılda yaşanan

sıçramanın da şahidi olarak
okurlarıyla bu gelişmelerdeki payının
haklı gururunu paylaşıyor. 

Kastamonu iş dünyasının ilk
zirvesine, ilk fuarına ve önümüzdeki
günlerde bölgenin ilk turizm tanıtım

ve iş birliği fuarına imza atan dev bir
organizasyona dönüşen İstamonu
Gazetesi, gelecek kuşağa da belgesel
niteliğinde bir tarihi taşıma
misyonuyla yayın hayatına devam
ediyor. n 3

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin önerisiyle gündeme
gelen erken seçim maratonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dan sürpriz erken seçim

tarihi açıklamasıyla hız kazandı.
Erdoğan, milletvekilliği ve
cumhurbaşkanlığı için 24
Haziran 2018 tarihini
belirlediklerini açıkladı. n 2

Akduman 
dualarla uğurlandı

Elektrik sektöründe ülke-
mizde birçok dev projede çö-
züm ortağı olarak hizmet veren

Vekmar firması, 10 ülkeyi bulan
ihracat noktasını 3 yıl içinde
60’a ulaştırmayı hedefliyor. n 5

Avrupa’ya sığmıyor

Devr-i Alem Koleji öğren-
cileri yaşları 15 olan 4 arka-
daş fizik öğretmenlerinin yön-
lendirmesiyle başladıkları çe-
şitli doğal ürünlerden kanser

ilacı üretmeye yönelik çalış-
maları ile katıldıkları Kanser-
le Mücadele etkinliğinde katı-
lımcıların büyük takdirini ka-
zandılar. n 10

Harika çocuklar

Belediye 150 yaşında

Üniversite sana-
yi iş birliği kapsa-
mında ortak proje-
ler geliştirmesi, ka-
lite ve kontrol, yeni
ürünler geliştirme
konularında danış-
manlık hizmetinin verilmesi,

öğrenci stajları gibi
konularda ortak ça-
lışma yapmak üze-
re Miskos Helva fir-
ması Kastamonu
Üniversitesi ile iş
birliği anlaşması

imzaladı. n 5

Miskos’a 
akademik destek

Türkiye seçime
odaklandı

Sorunların 
tek çözümü yol

İstanbul’da başladı
Çatalzeytin’de bitti

Çatalzeytin Belediye Başkanı
Musa İhsan Uğuz, İstamonu
Gazetesi ziyaretinde ilçe olarak
birçok planlama ve yatırım
düşüncesinin hayata

geçebilmesinin Karadeniz
Sahil Yolu’na bağlı
bulunduğunu belirtti. n 8

Yukarısökü Köyü Sosyal Yardımlaşma
Derneği, İstanbul’da başlayan Çatalzeytin’de
sonuçlanan bir futbol turnuvası düzenledi.n 3

Mutfakta 
Kastamonulu var!

Satış ve satış sonrası hizmetlerini
yaptığı UNOX ve robotcoupe
markalarıyla fuarda yer alan Ersa
Teknik firması, temsil ettiği şirketlerin
yeni nesil ve son teknoloji öğütücü,
karıştırıcı ve pişirici ürünleriyle fuarda
büyük ilgi gördü. n 7

Yine 
kaybettik: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler’e
konuk olan Kastamonuspor
1966 deplasmandan mağlubi-
yetle döndü. n 4 n 6

istamonu23nisan_01_Layout 1  4/24/18  2:22 PM  Page 1



23 Nisan 2018

istamonu.com /istamonu /istamonu

ÇÖP AĞACI

Tahsin Şentürk

HARCAMAK
Tıkalı kulaklarla duymayız o feryadı,
Zaman, beni sıkı tut diye bağırır car car.
Boş geçen zamanları kazandık zannederiz,
Zaman, insanı değil, insan zamanı harcar.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçük

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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

ar 

2
şiir

şair

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

MHP Genel
Başkanı Devlet

Bahçeli’nin
önerisiyle

gündeme gelen
erken seçim

maratonu
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip
Erdoğan’dan
sürpriz erken

seçim tarihi
açıklamasıyla hız

kazandı. Erdoğan,
milletvekilliği ve

cumhurbaşkanlığı
için 24 Haziran

2018 tarihini
belirlediklerini

açıkladı.

Başka dallarda elma armut,
Benim dallarımdaysa çul çaput.
Ağaçlığımı yitirdim ben; gören sanır türbe ağacı.
Oysa millet apartmanda, çöpü bende kiracı.

2019 yılında yapılması gere-
ken cumhurbaşkanlığı ve millet-
vekilliği genel seçimlerine ilişkin
partisinin grup toplantısında 26
Ağustos 2018'de erken genel se-
çimler yapılsın önerisini günde-
me getiren MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli'nin teklifine
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha
erken bir tarih açıklayarak gün-
demi değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde düzenlediği toplantıda ül-
kenin içinde bulunduğu şartlar
ve çevresel etkiler göz önüne
alındığında Devlet Bahçeli tara-
fından yapılan erken seçim öne-

risinin partilerince de yetkili ku-
rullarca görüşülerek olumlu bu-
lunduğunu belirten Erdoğan,
milletvekilliği ve cumhurbaşkan-
lığı için 24 Haziran 2018 tarihini
belirlediklerini açıkladı.

Seçim milletvekilliği ve
cumhurbaşkanlığı için 

Yüksek Seçim Kurulu'nun ça-
lışmalara başladığını da belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık-
laması cumhurbaşkanlığı ve mil-
letvekilliği seçimlerini kapsıyor.
Mahalli idareler seçimlerinin ise
planlandığı üzere Mart 2019'da
gerçekleştirileceği belirtildi.

Gündem seçime
odaklandı

Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan
seçime katılma yeterliliğine sahip partiler ara-
sında son kurtulan partilerden biri olan İYİ Parti
de yer aldı. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, BBP, BTP, Vatan Par-
tisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, HDP ve İYİ

Parti’nin katılacağı seçimlerde partiler sayısı
600’e yükselen meclis için ve değişen sistemle
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine seçile-
cek ismi belirlemek için yarışacak.

Seçimlere ilişkin takvim uyum yasalarının
meclisten geçmesiyle açıklanacak.

Seçime 10 parti katılıyor
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HABER

1950’li yıllarda Kastamonu’dan ekmek
kavgası için büyük kentlere ve iş olanakları-
na akışla memleket nüfusunun kat kat fazla-
sını gurbete göndermiş, yaşam mücadelesi
ile yıllar itibariyle köklerinden kopma tehli-
kesiyle karşı karşıya kalmıştı. Yirminci yüz-
yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde var olma
mücadelesi veren, yirmi birinci yüzyılda ise
artık ticarette, siyasette ve cemiyette ben de
varım diyen memleketin gurbetteki bir sese
olan ihtiyacından yola çıkılarak planlanan
İstamonu Gazetesi bu çığlığın da sembolü
olmuştu.

Üç kuşak var olma mücadelesinin bürok-
rasi, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, sanayi, ti-
caret ve cemiyet hayatındaki gizli yükselişi-
nin son evresi olan ve dernekçilik furyasıyla
alevlenen İstanbul’daki Kastamonu, İstamo-
nu Gazetesi organizasyonları ve yayınları va-

sıtasıyla varlığını duyurmayı başarmıştır.
Onlarca organizasyonla gurbetteki değerleri-
ni vitrine çıkaran İstamonu; tanıtan, tanıştı-
ran ve buluşturan, bir gazeteden daha ötesi
bir anlam ifade eder duruma gelmiştir.

Yayın hayatına başladığında belirlediği
ilke ve çizgisinden sapmadan, düzenli olarak
ve iş dünyasının yanı sıra cemiyet ve Kasta-
monu gündeminin nabzını tutan İstamonu
son 6 yılda yaşanan sıçramanın da şahidi
olarak okurlarıyla bu gelişmelerdeki payının
haklı gururunu paylaşıyor. Kastamonu iş
dünyasının ilk zirvesine, ilk fuarına ve önü-
müzdeki günlerde bölgenin ilk turizm tanı-
tım ve iş birliği fuarına imza atan dev bir or-
ganizasyona dönüşen İstamonu Gazetesi, ge-
lecek kuşağa da belgesel niteliğinde bir tarihi
taşıma misyonuyla yayın hayatına devam
ediyor.

İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönet-
meni ve İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz,
gurbetteki Kastamonu basınının gerekliliği
ve öneminden hareketle 23 Nisan 2012 tari-
hinde başlayan yayın yolculuğu hakkında
yaptığı değerlendirmede, basın organlarının
bir memleketin gelişiminde etkisinin de gös-
tergesi olduğunu belirtti. 

6 yıldır yaptıkları yayınlar ve düzenledik-
leri organizasyonların tümünün kendi proje-
leri ve Kastamonu menfaatleri doğrultusun-
da hedefleri içerdiğini belirterek, “Sadece bir
gazete ile çıktığımız yolda, sadece Kastamo-
nu için değil, talihi ve tarihi bizimle aynı
bölgemizde aynı kaderi ve hedefleri paylaştı-
ğımız 7 ille birlikte uluslararası katılımla dü-

zenlediğimiz Türkiye’nin ilk ve alanında tek
bölgesel turizm fuarı BAKAF 2018 Batı Ka-
radeniz Turizm Tanıtım ve İş birliği Fuarı da
sadece bir gazete ile başlayan idealimizin bir
ürünü olarak hayata geçiyor. İstamonu Ga-
zetesi’ne kurulduğu ilk andan itibaren her
koşul ve konuda destek olan okurlarımız ve
iş dünyamızın yanı sıra hemşerilerimize te-
şekkür ediyorum. Daha önceki yıl dönü-
müzde de belirttiğimiz gibi İstamonu Gaze-
tesi’ni yıllar sonra da aynı kalitede ulaştır-
mak için şimdiden yoğun emek harcayan
tüm ekibimize; tarihe not düşme, geleceğe
rehber olma adına taşıdığımız heyecanımıza
ortak, yolumuza ışık olan herkese teşekkür
ediyoruz” dedi.

Faaliyetlerini İSTOÇ’ta sürdü-
ren Eker Otomotiv, araç alım satım
kiralama konusunda geniş araç se-
çenekleri ile sektörde 14’üncü yılını
kutluyor.

Firma sahibi Taşköprülü hem-
şerimiz Murat Eker, otomotiv sek-
törünün kesinlikle güvene ve güve-
nilir işletmeler üzerinde alışverişe
dayandığını ifade ederek, firma
olarak kurulduklarından bu yana
bu prensiple hareket ettiklerini be-
lirtti. 1975 İstanbul doğumlu olan
Murat Eker, 2004 yılından bu yana
araç alım satım kiralama konusun-
da hizmet verdiklerini, pazar gün-
leri hariç haanın 7 günü en iyi ve
güvenilir hizmeti vermek üzere ça-
lıştıklarını ifade etti.

Eker, araç alım satım kiralama
konusunda sektörde çok sayıda fir-
ma ve güçlü rakiplere rağmen, ke-

sintisiz 15 yıla yakın
ayakta kalabilmenin
yolunun oldukça zor
olan bir sektörde verdi-
ği güvenle ve müşteri memnuniyeti
ile mümkün olabileceğini söyleye-

rek Eker Otomotiv olarak
satış ve sonrasında hiz-
metlerinin kendi yüzlerini
asla kara çıkarmadığını

kaydetti.
Özellikle ikinci el araç alım satı-

mında en önemli konunun aracın
görünümünden çok sorunsuz olma-
sına da bağlı olduğunu vurgulayan
Eker, son yıllarda direkt müşterilerin
yanı sıra internet mağazaları üzerin-
den de alım satım kiralama hizme-
tiyle hedef kitlelerini genişlettikleri-
ni bildirerek, “ Kiralamada güçlü
kurumsal müşterilere de sahip ol-
duk. Kurumsal çalışmalarda esas
olanın verilen hizmetteki serilik, dü-
rüstlük ve aldatmama olduğuna ina-
narak hareket ediyoruz. 200 metre-
karelik showroomumuzda  ortalama
10 araç kapasiteyle hizmetlerini hiz-
metlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

İstoç Ata Ticaret Merkezi B-H
Blok 3. Cadde No 41 Bağcılar/İstan-
bul adresinde faaliyetlerini sürdüren
Eker Otomotiv, araç kiralama, ikinci
el araç alım ve satışı konularında
hizmet veriyor.

2002 yılında Mustafa Tığlı’nın baş-
kanlığında kurulan “Yukarısökü Köyü
Sosyal Yardımlaşma Derneği” İstan-
bul’da başlayan Çatalzeytin’de sonuçla-
nan bir futbol turnuvası düzenledi.
Çatalzeytin Dernekleri arasında kendi
binasını alıp lokal hizmeti veren, sü-
rekli yayla şenliğini aksatmadan dü-
zenleyen Yukarısökü Derneği, bu yıl
da gençlik kolları tarafından “Kardeş-
lik ve Dayanışma Futbol Turnuvası”
etkinliği için memleketine gitti.

Altı takımlı, tek devreli puanlı lig
usulüne göre 24 Mart 2018 tarihinde
İstanbul’da başlayan turnuva seyircile-
riyle birlikte finalleri oynamak üzere
ilçeye ikisi otobüs yirmi beş araçlık
konvoyla gitti. 

Dernek Başkanı Sedat Tığlı ve ön-
ceki dönem başkanları; Mustafa Tığlı,

Burhan Öz, İsmail Şen ve Miktat Kö-
mürcü ile Gençlik Kolları Başkanı Si-
nan Topçu ve Yukarısökü Köyü Muh-
tarı Bekir Kömürcü organizasyona
destek verdi.

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Çay,

C.H.P. İlçe Başkanı Erdal Savcı,
M.H.P. İlçe Başkanı Hüseyin Tolga
İnce, Çatalzeytinspor Kulübü Başkan
Yardımcısı Utku Yeni, İlçe Jandarma
Komutan V. J. Bçvş.Süleyman Erol,
Emniyet Amir Vekili İlçe Gençlik ve

Spor Müdür Vekili Murat Pekcan İle
Çatalzeytinspor Spor Amiri Aykut
Karahan da turnuvayı takip ettiler. 

Dokuz arkadaşın bir araya gelerek
oluşturduğu ve arkadaşları adına Hü-
seyin Ersöz’ün yöneticiliğini yaptığı
Muhteşem Dokuzlu Whatsapp Grubu
takımı tüm rakiplerini yenerek on beş
puanla turnuvanın şampiyonu oldu. 

Turnuvaya katılan takımlar
ve yöneticileri 

Dekor Mermer-Erdal Öz, TMG
Holding- Beytullah Topçu, Özgranit
Mermer-Burhan Öz, Huzur Dekoras-
yon-Ömer Kömürcü ve Acıcık Çiğ
Köe- Abdullah Murat Kaya ve orga-
nizeyi yapan Gençlik Kolları Başkanı
Sinan Topçu’ya turnuvaya katkıların-
dan dolayı plaket verildi.

İstanbul’da başlayan turnuva Çatalzeytin’de bitti

Araç kiralama alım satım güven işidir

İstanbul’da AK Parti ilçe teşkilatların-
da olan Kastamonulu sayısı 4’e yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın katılımıyla gerçekleşen Fatih 6.
Olağan İlçe kongresinde Seydilerli hem-
şerimiz Orhan Narin göreve gelirken,
Gaziosmanpaşa’da Serkan Acar kongre
ile görevi resmen devraldı. Esenler’de
Umut Özkan Arnavutköy’de Mustafa
Candaroğlu ile birlikte İstanbul’daki AK
Parti Teşkilatlarındaki Kastamonulu baş-
kan sayısı dörde yükseldi.

Narin ve Acar
görevi devraldı

Küresel ısınma ve iklim değişikliği
Karadeniz’in doğal zenginliklerini de
tehdit eder duruma geldiği belirtildi.
Düzce Üniversitesi Biyolojik çeşitlilik ve
Uygulama Merkezi’nden yapılan değer-
lendirmede iklim değişikliklerine bağlı
olarak Karadeniz’de yaşayan canlı türle-
rinde gözlemlenebilir bir azalma ve Ak-
denizvari bir değişim sürecine girildiği
bilgisi açıklandı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Biyolojik
Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi (DÜBİYOM) Müdürü Doç. Dr. De-
niz Yağlıoğlu, Karadeniz'in yıllarca in-
sanlara hizmet ettiğini fakat insanların
bu kaynağı hesapsızca tükettiğini söyle-
di. Balık popülasyonları üzerinde yaptık-
ları çalışmalara dair verileri kamuoyu ile
paylaşan Yağlıoğlu, Karadeniz’den önce
Akdeniz’de yaptığı çalışmalardan elde et-
tiği bulgularla benzeşen sonuçlar elde et-
tiklerini, 2012 yılından bu yana sürdür-
dükleri çalışma ve araştırmalar ışığında
elde ettikleri bulguların ciddi boyutta ol-
duğunu belirtti. 

“Karadeniz'deki balık popülasyonları
her geçen gün yok oluşa biraz daha yak-
laşıyor. Bunu mevcut balık fiyatlarında
da görebiliyoruz. Birincil neden olarak
da av gücünün çok fazla olması ve dola-
yısıyla ciddi av baskısının olmasıdır" di-
yerek Karadeniz’deki iklim değişikliğine
bağlı ve nüfus artışına paralel olarak de-
nizlerdeki kirlenmenin de etkisi ile balık
stoklarının eridiğini ifade eden Yağlıoğ-
lu, “Önemli bir husus da küresel iklim
değişikliğidir. Artık bu iklim değişikliği-
nin etkileri Karadeniz'de ciddi şekilde
gözleniyor. Karadeniz artık Akdenizleş-
me sürecine girdi. Yakın tarihte Sinop'ta,
bilim adamları tarafından ilk Kızıldeniz
göçmeni balık türü olan allepes djaba
tespit edildi. Bu durum bize, Karade-
niz'in karşılaşacağı biyolojik ve ekolojik
değişimin gözle görülür, en belirgin gös-
tergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yağlıoğlu, insanoğlunun denizlere
ciddi zararlar verdiğini vurgulayarak, kü-
resel iklim değişikliği denilen olgunun
aslında tüm dünyayı etkileyecek bir olay
olduğunu ancak şu anda en fazla Akde-
niz'i etkilediğini belirtti.

Şu an yüze yakın balık türünün Kızıl-
deniz'den Akdeniz'e göç ettiğini anlatan
Yağlıoğlu, "Yakın tarihe göre ekolojik
denge çok ciddi değişikler gösteriyor.
Karadeniz balık türü geçişi ile tarihte ilk
defa karşılaşıyor" dedi.

Karadeniz hızla
özelliğini yitiriyor

2012 yılında İstanbul’daki Kastamonu sloganıyla yayın
hayatına başlayan İstamonu Gazetesi, ilk günden bu yana
artan kamuoyu desteği ile altı yılı geride bıraktı.

Her şey bir gazete
ile başladı

Teşekkürler Kastamonu
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İlkokuldan itibaren
başlayan öğretim
hayatımızda birçok
formülü öğrenmiş ancak
hayata tatbik etme
bahtiyarlığına
erişemediğimizden sebep,
memleketin durağan
seyrine bakıp haksız yere
‘kent sorumluları’
addettiğimiz kişiler
üzerinden ahkam
kesiyoruz…

Fizikte ‘dinamik’ diye bir prensip
vardı… Daha doğrusu hala vardır
herhalde, en son ben lisede okurken
vardı… Fizik formüllerden oluşan bir
bilim dalı olduğu için biz nedense hep
imamın hatibi okulunda fizik dendi mi
Hülya Avşar anladığımızdan (Allah’ı var
o yıllarda çok güzeldi) formül dendi mi
de en fazla 2 Hasan 1 Salak Osman 4
eder (Suyun formülü H2SO4) dışında
malumat sahibi değildik…

Efendim… Yıllar sonra (sanırım biraz
geç oldu, 37 sene olmuş) yahu dedim
dinamik minamik bir şey vardı;
memleketin kurtuluşu için acaba bir
formülle çıkış yolu bulabilir miyiz diye
öğreti çöplüğümde eşelenirken karşıma
dinamik formülü çıktı. Burada size
bilimsel ukalalık yapacak değilim merak
buyurmayın, anlayacağınız dilden bir
güzel aktarmaya tevessül edeceğim
sadece; anlayıp anlamamak size bağlı
olsa da aktaracağım şekilde kolay
anlaşılabilir olacağına eminim.

Dinamik; hareket ya da harekette
meydana gelen değişmelerin
nedenlerini araştırarak kuvvet ile
harekeye arasındaki bağlantıyı
inceleyen mekaniğin bölümü oluyor…
Mekanik bizim konumuz değil o yüzden
o bölümü bilmeseniz de olur; şimdi bu
dinamik bilim temelli olduğundan dine
benzemiyor ve belli başlı prensiplere
sahip… Tabi siz Türkan Şoray kanunları
gibi sanıyorsunuzdur (yalan yok ben de
ilk başlarda öyle sanıyordum) harbi
harbi prensip sahibi bu dinamik…

Bu formülün
eylemsizlik prensibi diye
bir prensibi bulunuyor…
Hala geçerli… Yani; bir
cisme etki eden
kuvvetlerin bileşkesi sıfır
oluyorsa; cisim ya bir
doğru boyunca sabit hızlı
hareket yapar ya da durur.
Bizim Sıtkı hoca böyle
anlattı hep… Hatta tahtaya
üç kişi çıkarıp Ahmet
Çakar’ın Abdülkerim

Durmaz’a ve Sinan Engin’e canlı
yayında yaptığı gibi göstere göstere
uygulamalı olaraktan da iyice
belletirdi… Bir seferinde Küreli Yaşar
ile Abdulkadir’i bir yana, Sinoplu
Fevzi’yi de diğer yana alıp bu dinamik
mevzusunu anlatmıştı… Fevzi yapılı bir
arkadaş olduğundan sürekli tüm fizik
formüllerini onun üzerinden anlatırdı
Sıtkı Hoca…

Neyse uzatmayalım…
Eylemsizlik prensibi nedense bana

hep Kastamonu’yu anımsatır… Onca
potansiyele sahipken etkisiz eleman gibi
hareketsizlik, kıyamet kopsa hele şükür
felsefesi dışında bir eylemine şahit
olamadık şunca yaş şahitliğimize
rağmen… Dedeme sorardım o da aynı
şeyi söylerdi; bir memleket yedisinde
neyse 77’sinde de o olur
evlat derdi rahmetli… Onun
dedesi de, onun dedesinin
dedesi de muhtemelen aynı
şeyleri demiştir…

Şimdi bu eylemsizlik prensibi denen
şey; yani tembellik halinin bilimsel
prensip şekli şu oluyor; Fnet= 0 olduğu
zaman iki durum bulunur; eğer ilk hız

sıfır ise cisim durmaktadır.
Eğer cisim bir ilk hıza sahip
ise aynı hızda yolunda
ilerlemeye devam eder.
Yani diyor ki; deden
haklı…

Temel Prensip şudur der
fizik biliması; cisme net
kuvvet etki ederse, cismin
hareketi ivmeli olur.
Kuvvet ile kütle
oranlandığı zaman sabit ve
ivmeye eşit olur. Bu ne
demek? Diyor ki, bir
toplumu harekete geçirmek
için bir hedef lazım, onu
itecek bir güç ve inanmış
kitle… 

Devam edelim…
Etki- Tepki Prensibi diye

bir şey de var; Cisim
ağırlığı kadar zemine etki
ederse, zeminde bu ağırlığa
karşı bir tepki kuvveti
uygular. Memlekette böyle
bir durum var mı? Hayır…

Yani diyor ki; bu etki
kuvveti ile tepki kuvveti
büyüklük olarak birbirine
eşittir ama yönleri zıt olur.
Yani olmayan hedef,
harekete geçirecek güç zıt yönde
olacağından memleketin adam olma
olasılığı Mehmet Yıldırım’ın yeniden
vekil olması kadar beklenemeyecek bir
durumdur.

Uzatmayalım bilime bağlı kalarak
memleketin hal-ü ahvaline bir nebze
olun ışık tutalım… Sürtünme kuvveti de
bu prensiplerden biri; yatay bir zeminde
belirli bir hızda fırlatılan bir cisim

belirli bir süre sonra durur.
Yavaşlamakta olan cisme
hareket yönünün tersinde
kuvvet uygulanır. Cisim ile

zemin arasındaki kuvvet, sürtünme
kuvvetidir. 

Durmakta olan cisme kuvvet
uygulanırsa cisim ilk etapta hareket
etmekte zorlanır. Bunun sebebi

sürtünme kuvvetidir. Yani
sürtünme kuvveti hareket
halinde olan cismi
durdurmaya ya da
durmakta olan cismin
hareket etmesini önlemeye
çalışan bir etkendir. 

Neticeye gelirsek…
Biz sürtünme kuvveti

müptelası bir memleketiz
ama eylemsizlik
prensibinde sebat etmeyi
seçtiğimizden, hiçbir bilim
kuralı, formülü, ilkesi
filkesi bize işlemiyor…

Çünkü o kadar
sürtünmeye rağmen hala
milim ilerlemiyorsak bunu
bilimle, akılla, fenle
çözebilmemizin imkânı
bulunmamaktadır.

Son olarak Sürtünme
Kuvvetinin Özellikleri
hususunda birkaç noktaya
değinelim…

Sürtünme kuvveti
denen şey hareket yönüne
zıt yönlüdür.

Hareket ettirme özelliği
yoktur, hareketi engelleme
özelliği vardır.

Sürtünen yüzeyin cinsine bağlı
olarak değişir.

Sürtünme kuvveti yok olsaydı
hareket eden insanlar duramaz ve
durmakta olan insanlar harekete
geçemezlerdi.

Şimdi bu kadar bilimsel veriler ve
formülün aktarımından çıkarmamız
gereken ders ne diyecek olursanız; valla
fizikten en yüksek aldığım not sınıfı
geçirecek kadardı… Ama dedemin
dediğinden iki karış daha uzun bir
saptaması olmayan bilimin ben içine
tükürürüm…

Ne demişler; az yaşa çok yaşa akıbet
gelir başa…

Fizik önemli…
Vesselam…

Mutluluk ve
başarıya giden
yolun adresi
bellidir;
kendinden çok
şey
başkalarından az
şey
bekleyeceksin. 

(MYD)

NE DEMİŞ

Yaşıtları konserle
uğraşan 15
yaşındaki
çocuklar Devr-i
Alem
Koleji’nde
kansere çözüm
yolları arayan
projeler
yapmış… 

NE YAPMIŞ

Hayatında üç şeyden taviz verme:
1. En iyi yemeği ye.
2. En iyi yatakta uyu.
3. En lüks evde otur.
Çocuk, "Baba ama biz fakiriz

bunlara nasıl sahip olabilirim
ki?"

Baba;
-Sadece acıktığında yemek yersen,

en iyi yemeği yemiş olursun.
- Namusunla çok çalışıp yorgun

düşersen, en konforlu yatakta
yatmış olursun.

- İnsanlara iyi davranırsan onların
kalbinde yer edinirsin; böylece
de en lüks evde oturmuş
olursun.

SÖZLÜK
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M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Olmayan hedef,

harekete

geçirecek güç

zıt yönde

olacağından

memleketin

adam olma

olasılığı

Mehmet

Yıldırım’ın

yeniden vekil

olması kadar

beklene-

meyecek bir

durumdur.
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FOTOYORUM

Maçın büyük bölümünü gol yemeden
sürdüren ve nisbeten oyununu sahaya yan-
sıtmaya çalışan Kastamonuspor, karşılaş-
manın ikinci yarısında Kalecisi Bekir’in
gördüğü karta itirazıyla kırmızı kartla oyun
dışı kalınca savunmadaki açığı iyi değer-
lendiren rakip cezayı kesti. 

Kastamonuspor 1966'da kaleci Bekir
sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Bekir
ikinci sarı kartı ve ardında kırmızı kartı
gördü. Konuk takım 62. dakikada 10 kişi
kaldı. 

Amed Sportif Faaliyetler 1-0 öne geçti.
84. dakikada sol kanattan gelişen atakta
Burak'ın yerden pasında Muhammed Yıl-
maz topu arka direkte ağlara yolladı: 1-0 

Son 5 maçta 3 kırmızı
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin

1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kastamo-
nuspor’da gözler Afyon maçına çevrildi.
Takımda son maçta kart görerek takımını
yalnız bırakan Bekir’le birlikte Kastamo-
nuspor son 5 maçında 3’ncü kırmızı kartı
görerek enteresan bir istatistiğe de imza
attı. Daha önce Sarıyer ve İnegöl maçların-
da da oyuncuları kırmızı kart gören takım-

daki bu gelenek teknik heyetin de ca-
nını sıkacak gibi görünüyor. Sarıyer
maçının 56’ncı dakikasında Doğan-
can Otman, İnegöl maçının 69’ncu
dakikasında Veli Kızılkaya kırmızı
kartla takımını yalnız bırakırken son
maçta da Bekir Sevgi itirazdan ikinci
sarıyla takımı eksilten isimler oldu.

Daha önce de Menemen müsaba-
kasını takım 10 kişi tamamlamıştı…
Kastamonuspor’da kırmızıların hep
karşılaşmanın ikinci devresinde görül-
mesi de dikkat çekiyor. 

Yine kaybettik
Amed Sportif Faaliyetler’e
konuk olan Kastamonuspor
1966 deplasmandan
mağlubiyetle döndü.

EHF Kupası'na yarı finalde
son anda veda eden temsilcimiz
Kastamonu Belediyespor, Türki-
ye Kupası'nda Ardeşen'i eleyerek
yarı finale yükselmek istiyor. Ku-
pada çeyrek final ilk maçı 18 Ni-
san’da Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Ardeşen Meslek
Yüksekokulu Spor Salonu'nda
oynanacak. Rövanş mücadelesi
25 Nisan çarşamba Kastamo-
nu'da oynanacak.

Avrupa maçları nedeniyle
Kastamonu ve Ardeşen kupa
maçlarını oynayamamış, Polatlı

Belediyespor, İzmir Büyükşehir
Belediyespor ve Muratpaşa Bele-
diyespor yarı finale yükselmişti.

İskenderoğlu kapak oldu
Takımın Avrupa başarısı ulu-

sal basında olduğu gibi spor der-
gilerinde de gündemde yeraldı.
Hentbol Magazin dergisi Mart sa-
yısında Kastamonu Belediyespo-
run deneyimli kaptanı Serpil İs-
kenderoğlu'nu kapağına taşıdı.
Dergi ayrıca, takımımızın EHF
Kupası başarısına sayısında ge-
niş yer vererek övgüyle bahsetti.

Kupada rakip Ardeşen

FİZİKİ OLARAK İLERLEYEMEME NEDENİMİZ ÜZERİNE BİLİMSEL TESPİTLER

DERNEKLERİMİZİN HALİ

Stat: Şehir Stadyumu 

Hakemler: Adem Sarıtaş, Mahmut Gülle, Murat Altan 

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Okan Dernek (Dk. 71

Muhammed Burak Taşdemir), Cumhur Yılmaztürk (Dk. 83 Ercan

Çapar), Timur Kosovalı, Fatih Kılıçkaya, Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz

Çetinkaya, Ömer Karancı, Mansur Çalar (Dk.77 İbrahim Sürgülü),

Rıdvan Okuş, Muhammet Yılmaz 

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Oğuz Özden, Veli Kızılkaya, Doğan

Can Otman, Ümit Karaal, Ferit Erişçi, Salih Sefercik (Dk. 76 Seydi

Kayasoy), Halil İbrahim Tuna, Mustafa Pınar (Dk.56 Oğuzhan Öztürk),

Youssef Yeşilmen, Muhammet Haşim Çoban 

Sarı kartlar: Zülküf Özer, İbrahim Sürgülü) (Amed Sportif Faaliyetler),

Salih Sefercik (Kasatamonuspor 1966) 

Kırmızı kart: Bekir Sevgi (Dk. 62) (Kastamonuspor 1966) 

Gol: Muhammed Yılmaz (Dk.84) (Amed Sportif Faaliyetler)

Amed Sportif Faaliyetler : 1

Kastamonuspor 1966 : 0
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

110,93
t

4,105 t 5,168
t

174,78 t

Toplu iş hukuku
kavramı ve ilkeleri (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İşbu yazımızla birlikte, siz değerli
okuyucularımızı aydınlatmak mak-
sadıyla, "TOPLU İŞ HUKUKU" kav-

ramına ve bu kavrama egemen olan
"İLKELERE" değinmeye başlıyoruz.
Bahsettiğimiz çerçevede, öncelikle "bi-
reysel iş hukuku" ile "toplu iş hukuku"
arasındaki ilişkinin irdelenmesi fayda-
lı olacaktır.

Tek tek işçiler ile işverenler arasın-
daki, esas itibarıyla, bir özel hukuk ku-
rumu olan "iş sözleşmeleri"ne dayanır.
Öte yandan, işçi ve/veya işveren ile
Devlet arasındaki ilişkiler içerisinden
ise özellikle "işçinin korunmasını ilgi-
lendiren" hüküm ve durumlar ise "işçi-
yi koruyucu kuralları" meydana getirir.
Mevcut konumuz bakımından, toplu iş
hukuku ise işçilerin diğer işçilerle bir-
leşip oluşturdukları işçi sendikaları ile
işverenlerin de kurdukları işveren sen-
dikaları ve bu ikisinin karşılıklı ilişki-
lerini irdeler. Toplu iş hukukunun en
önemli konuları arasında "Toplu İş
Sözleşmeleri" ve işçi ile işveren tarafla-
rı arasında ortaya çıkan "iş mücadele-
leri" yer alır. Kitabî bir tanım verme-
miz gerekirse, doktrinde kabul edilen
genel görüşe göre toplu iş hukuku,
"işçi ve işveren sendikalarının (ve sen-
dika üst kuruluşlarının) haklarını, yap-
tıkları toplu iş sözleşmelerini, arabulu-
culuk ile tahkim faaliyetlerini ve iş
mücadelelerini (grev ve lokavtı) dü-
zenleyen iş hukuku bölümü" olarak ta-
nımlanmaktadır.

"Birlik Hukuku" ya da "Sendikalar
Hukuku" olarak da nitelendirilen toplu
iş hukuku, genel hatları itibarıyla "SEN-
DİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU" ("Kanun") içerisinde düzen-
lenmektedir. Bununla birlikte yasal
boşluk bulunan hususlarda, gerek sen-
dikalara gerekse de ilgili konfederas-
yonlara, Türk Medeni Kanunu'nun ve
ayrıca Dernekler Kanunu'nun, Kanun'a
aykırı olmayan hükümleri ile toplu iş
sözleşmeleri meselelerinde ise (yine)
Türk Medeni Kanunu ve bu kez Türk
Borçlar Kanunu ile diğer kanunların,
Kanun'a aykırılık teşkil etmeyen düzen-
lemelerinin uygulanması öngörülmüş-
tür. Öte yandan, memurlar ile diğer
kamu görevlilerin "sendika ve toplu
sözleşme haklarına" dair önemli bir
noktaya da işaret etmek isteriz. Anaya-
samızda 1995 yılında gerçekleştirilen
değişiklik vasıtasıyla "MEMUR SENDİ-
KACILIĞI"NA İMKÂN TANINMIŞ olup
buna ilaveten 2010 yılındaki değişiklik-
le de memurlar ve diğer kamu görevli-
lerine "TOPLU SÖZLEŞME HAKKI" da
tanınmıştır. Aynı kapsamda, kamu gö-
revlileri tarafından kurulacak sendika-
lar ile ilgili üst kuruluşları, 4688 sayılı
"Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu
Sözleşme Kanunu"na bağlı kılınmıştır.

Toplu iş hukuku kavramı içerisinde,
en azından bir tarafın, örneğin sendika-
lardan oluşması yeterlidir; söz gelimi,
bir (tekil) işveren ile bir işçi sendikası-
nın sözleşme müzakerelerinde bulun-
masında olduğu gibi. Taraflar arasında
herhangi bir "toplu iş uyuşmazlığı" çık-
ması hâlinde, bahse konu problemi ilk
olarak "barışçıl yollardan" çözmek mak-
sadıyla yanlar, "arabuluculuk" ve "tah-
kim" faaliyetlerine girişebilirler. Yazı-
mızı -şimdilik- nihayete erdirirken top-
lu iş uyuşmazlıklarının temel konuları-
nın, çok sayıda münferit iş ilişkisinin
ücret ve diğer çalışma şartları ile aynıla-
rının gelecekte haklı ve adil bir biçimde
nasıl düzenleneceğine dair yol haritası-
nın ortaya çıkarılmasından müteşekkil
olduğunu ifade etmek isteriz.

info@yasarkizilkum.com.tr

Dev markaların çözüm ortağı

Vekmar, Avrupa’ya
sığmıyor

Üniversite sanayi iş birliği kapsa-
mında ortak projeler geliştirmesi, kalite
ve kontrol, yeni ürünler geliştirme ko-
nularında danışmanlık hizmetinin ve-
rilmesi, öğrenci stajları gibi konularda
ortak çalışma yapmak üzere Miskos
Helva firması Kastamonu Üniversitesi
ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü ile Miskos
Helva arasında imzalanan iş birliği an-
laşması firmanın yönetim kurulu baş-
kanı Ayhan Vural ile üniversite bölüm
yöneticileri ve Rektör Aydın tarafından
imzalandı.

Mikos Helva Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vural, imza töreninde üniversite-
nin akademik tecrübelerinin yanı sıra
yeni teknolojiler ve gıda mühendisliği

alanında destek almaktan duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Rektör Aydın
ise yaptığı değerlendirmede üniversite
olarak sanayici ve imalatçılarla bu tür iş

birliklerinin önemine değinerek, bu ça-
lışmaların ve desteklerin sürdürüleceği
bilgisini verdi.

İmza törenine Prof. Dr. Seyit Ay-
dın, Miskos Helva Gıda Tekstil İnşaat
ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu
Başkanı Ayhan Vural, Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Naci Tüzemen, Kamu-Üniversite-Sa-
nayi İşbirliği (KUSİ) Kastamonu İl
Temsilcisi Prof. Dr. Saim Ateş, Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mü-
hendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İzzet Şener ile Doç. Öğr. Ü.
Müge Hendek Ertop katıldı.

Miskos’a akademik danışmanlık

Elektrik sektöründe
ülkemizde birçok dev
projede çözüm ortağı olarak
hizmet veren Vekmar
firması, 10 ülkeyi bulan
ihracat noktasını 3 yıl içinde
60’a ulaştırmayı hedefliyor.

Üretim, planlama, proje ve taahhüt
alanlarının yanı sıra birçok ünlü mar-
kanın ülke temsilciliğini sürdüren Vek-
mar firmasının sahibi Şenol Telli, gaze-
temize yaptığı değerlendirmede ülkeye
yatırım ve yatırımcı çekilmesi duru-
munda kalkınma ve ekonomik geliş-
mişlik noktasında önemli kazanımlar
elde edileceğini vurguladı. 

Diyalog halinde bulundukları mar-
ka ve firmaların ülkeye bakışlarının de-
ğişmemesi gibi bir misyona da sahip
olduklarını kaydeden Telli, çalışmaları-
nı bu doğrultuda yaptıklarını belirterek
iş adamlarına zaman kaybetmeden

doğru bağlantı noktaları bularak ülke
ve bölge ekonomisine katkı sağlama
çağrısında bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi içinde ya-
bancı ve yerli şirket eşleşmeleri ile iş
birlikleri yönünde çalışmalar yaptıkla-
rını bildiren Şenol Telli, çeşitli iş ziya-

retlerini sohbet ve turizm odaklı ol-
maktan karşılıklı iş birliği ve kazanıma
dönüştürme modelini geliştirdiklerini
ifade etti. 

Bunun için oldukça yoğun faaliyet
gösterdiklerini belirten Telli, ekonomik
açıdan yatırım yapmaya müsait hemşe-

rilerinin de kesinlikle yatırım yapmala-
rı gereğine işaret ederek, çevrelerinde
bulunanları da teşvik etmelerini istedi-
ğini sözlerine ekledi.

Dışa açılmak şart
İmalat ve hizmet sektörünün zor-

luklarına da değinerek 420 kişilik bir
organizasyon olarak 10 ülkeyi bulan ih-
racat noktalarını 3 yıl içinde 60’a ulaş-
tırmayı hedeflediklerini açıklayan Telli,
Kastamonulu iş adamları ve hemşerile-
rini de pazarı dış ülkelere kaydırmaları,
satış yapmaları noktasında çalışma
yapmaya davet etti. 

Vekmar firması olarak tedarik et-
tikleri ürünlerin yanı sıra üretimini
yaptıkları malzeme ve ürünlerle Avru-
pa’da söz sahibi bir firma ve marka ko-
numuna geldiklerini ifade eden Telli,
bu başarılarını iş birliği yaptıkları iş
adamları ve şirketleri Kastamonu ve
bölgesine de yönlendirmek arzusunda
bulunduklarını dile getirdi.

Özelleştirilmesi gündemde
olan Kastamonu Şeker Fabrikası
için Kastamonu Kalkınma Vakfı
ihaleye ilişkin teklif mektubu ala-
rak Özelleştirme İdaresine talebini
iletti. Kastamonu Kalkınma Vakfı
Genel sekreterliği tarafından yapı-
lan açıklamada, İstanbul ve Kasta-
monu’da düzenlenen toplantılar,
fabrika ziyaretleri ve profesyonel
yatırım danışmanlarının da katkı-
sı ile vakıf olarak ihaleye dahil
olma, teklif verme ve açık artır-
maya katılma kararı verildiği be-
lirtildi.

Üretici ortak alınacak
1963 yılından bu yana Kasta-

monu’da faaliyet gösteren ve 65.
Hükümet tarafından 2018-2022
Orta Vadeli programı çerçevesin-
de özelleştirilmesine karar verilen
Türkiye genelindeki 14 fabrikadan
biri olan Kastamonu Şeker Fabri-
kası’na talip olduklarına dair res-
mi başvuru ve teminatın yatırıl-
masına ilişkin yazılı olarak açıkla-

ma yapan sekreterlikten 3 milyon
liralık teminat mektubunun idare-
ye sunulduğu, davetle birlikte açık
artırmada Kastamonu Ortak Giri-
şim Grubu olarak yer alacakları ve
mali imkanların elverdiği ölçüde
maksimum düzeye kadar teklife
açık oldukları ifade edildi.

Kalkınma Vakfınca yapılan
açıklamada ilerleyen süreçte Pan-
car Üreticilerinin de ortak olarak
oluşuma dahil edilebilecekleri bil-
gisine de yer verildi.

Kalkınma Vakfı şeker için teklif verdi

Vekmar, yapımı devam etmekte olan

havalimanı inşaatı başta olmak üzere,

Turkcell firmasının sahadaki çalışmala-

rının yanı sıra datacenter hizmetini de

veren önemli firmalar arasında yer alı-

yor. Vekmar firmasıyla ürettiği elektrik

malzemesi ve tedarik ettiği ürünlerle

ülkede önemli firmalar arasında yer

alırken Avrupa’ya ihracat noktasında da

önemli başarılara imza atıyor. 

Öte yandan Kastamonu Şeker
Fabrikası ihalesinin yeterli baş-
vuru olmadığı gerekçesiyle iptali-
nin söz konusu olduğu dile getiri-
liyor. Kastamonu Kalkınma Vakfı
Kastamonu Şeker Fabrikası’na
talep yazısıyla birlikte teklifini 11
Nisan tarihinde vermişti. Tek ta-
lep olmasından dolayı 18 Nisan
tarihine kadar uzatılan teklif ver-

me süresinin son günü ise bir fir-
manın daha talip olduğuna dair
başvuru yaptığı öğrenildi. Adı
açıklanmayan talipli firmanın
yanı sıra Kastamonu Kalkınma
Vakfı oluşumunun teklifinin de
ihale için yeterli gelmeyeceği gö-
rüşünün hakim olduğu özelleş-
tirme ihalesinin iptal edileceği ya
da erteleneceği öne sürülüyor.

İptal olabilir

KATSO seçimlerinde başkanlık
koltuğuna oturan Oğuz Fındıkoğlu,
2014 yılından bu yana sürdürdüğü
şube başkanlığı görevini devretti.
Fındıkoğlu, MÜSİAD Kastamonu
Şube Başkanlığında düzenlenen de-
vir teslimde başkanlık koltuğunu
Şube Yönetim kurulu Üyesi Mustafa
Şensoy’a devretti. Devir töreninde
konuşan Fındıkoğlu, Mustafa Şen-
soy’un MÜSİAD bayrağını hak ettiği
şekilde taşıyacağını ifade ederek
Kastamonu ekonomisi ve gelişimi
için yapılan çalışmaların Şensoy baş-
kanlığında devam edileceğine inandı-
ğını dile getirdi. Şensoy ise Başkan
Fındıkoğlu’nun yeni görevinden dola-
yı tebrik ederek, şube olarak KATSO
çalışmalarında da kendisine destek-
lerinin süreceğine işaret etti.

MÜSİAD Kastamonu
Şensoy’a emanet
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Dadaylı Gazilerin hayat hikayeleri
okuyucularla buluştu. Dadaylı Gazile-
rin yaşadığı hayat hikayelerinin kale-
me alındığı'' Dadaylı Gaziler Anlatı-
yor'' adlı kitap yayınlandı. 

Daday Kaymakamlığının bir pro-
jesi olan ve ücretsiz dağıtılacak olan
kitapta Dadaylı Kıbrıs Gazilerinin ve
Kayseri'de terör örgütü tarafından

çarşı iznine çıkan askerlerin bulundu-
ğu otobüse atılan bomba sonucu ba-
cağını kaybeden Ferdi Çatal'ın hika-
yeleri yer alıyor. 

Kaymakam Ömer Ahmet Özde-
mir'in gazilere mektubunun da yer al-
dığı, kahraman Türk Ordusunun
Şanlı Tarihi, Kore Savaşı ve Türkiye,
Kıbrıs Barış Harekatı, bölücü terör
örgütünün kanlı tarihi konulu bilgile-

rin ve fotoğrafların yer aldığı, Da-
day'da görev yapan öğretmenlerin de
yazıları ile destek verdiği kitap okul-
larda dağıtılmaya başlandı. 

Kitabın tanıtımı için Kılıç At Çi-
liğinde gaziler ve kitapta emeği ge-
çenlerle buluşan Kaymakam Özde-
mir, kitap hakkında bilgiler vererek,
emeği geçen herkese teşekkür etti.
Programda konuşan Türkiye Harp

Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimle-
ri Derneği Kastamonu Şube Başkanı
Berat Satıoğlu ve Türkiye Muharip
Gaziler Derneği Kastamonu Şube
Başkanvekili Hüseyin Mahmutoğlu,
böyle bir çalışma içinde yer almaktan
dolayı çok sevindiklerini ve bu çalış-
mayı yapan Kaymakam Ömer Ah-
met Özdemir ve emeği geçen herkese
teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Ahi Yaran Kültür Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği ya-
renleri 2017-2018 dönemi son
yaren ocağını yakarak kapattılar. 

Yöresel halk oyunları, musiki

söyleşileri ve orta oyunları oy-
nandığı gecede sezon kapanış
ocağını Başağa Fatih Lepeci yaktı.

Geceye Tosya Kaymakamı
Deniz Pişkin, Tosya Belediyesi

Başkanı Kazım Şahin, İlçe Emni-
yet Müdürü Kazım Ejder, AK
Parti Tosya İlçe Başkanı Metin
Ekşi, muhtarlar, belediye perso-
neli ve davetliler katıldı.

Yarenler son defa ocağı yaktı

Taşköprü Belediyesi Park
Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin çe-
şitli yerlerine dikilen 70 bin adet
lale baharın kendini iyiden iyiye
hissettirmesiyle birlikte açtı. Kış
sezonunda dikimi yapılan ve ilk
baharın gelişiyle çiçek açan laleler,
vatandaşlar tarafından yoğun ilgi
gördü. Tarihi Taşköprü etrafı baş-
ta olmak üzere parklara ve ilçe gi-
rişindeki yeşil alanlara dikilen la-
leler fotoğrafçılarında ilgi odağı

oldu. Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan, Taşköprü ilçemi-
zin yeşillik alanlarına ve ilçe girişi-
ne dikilen lalelerin açmasıyla bir-

likte, ilçenin daha güzel bir görü-
nüme kavuştuğunu belirterek la-
lenin Türk kültüründe ayrı bir
yeri olduğuna dikkat çekti.

Taşköprü’de lale mevsimi

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

UNESCO hedefiyle Kastamonu
mutfağı ve lezzetlerini tanıtma atağına
kalkan Kastamonu Belediyesi,
havalimanlarında sunuma
hazırlanıyor.

Gastronomide UNESCO Yaratıcı
Şehirler Ağı’na girmeyi hedefleyen
Kastamonu, yöresel lezzetlerini bu
alanın önde gelen podyumlarına
çıkarmayı sürdürüyor. Büyük
havalimanlarında bulunan restoran
kafe ağı Tadında Anadolu aracılığı ile
üç büyük ilde tadım ve satış yapılacak
olan Kastamonu lezzetleri özel
menüyle tüketiciyle buluşturulacak. 

Tadında Anadolu restoranında
gerçekleştirilecek “Kastamonu Lezzet
Günleri” etkinliği 19-20 Nisan
tarihlerinde Ankara Esenboğa
Havalimanı,  9-10 Mayıs’ta İstanbul
Atatürk Havalimanı ve 11-12 Mayıs
tarihlerinde İstanbul Altunizade Capitol
Alışveriş  merkezinde devam edecek.
Etkinlik zincirinin son halkası 21-22
Haziran tarihlerinde İzmir Adnan
Menderes Havalimanında olacak.

Kastamonu 
lezzetleri 
dünyaya açılıyor

Küre İlçe Emniyet Müdürlüğü
tarafından ilçe geneline güvenlik
kameralarının kurulumu tamamlandı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)
kapsamında Küre’de ilçenin giriş
çıkışları başta olmak üzere ilçenin 7
ayrı noktasına kameraları kuruldu. İlçe
merkezinde 15 adet güvenlik kamerası
ve ilçenin giriş çıkış noktalarına da 2
adet PTS adı verilen Plaka Tanıma
Sistemi kuruldu. Sistem 24 saat
boyunca kayıt yapabilecek. Ayrıca,
ilçede güvenliğin sağlanabilmesi içinde
Küre İlçe Emniyet Müdürlüğünde
izleme odası kurulacak. Bu arada
sisteme uyum sağlayan okul
kameraları da KGYS’ye eklenecek.

Küre 7/24 
izlenecek

Kastamonu Belediyesi’nin 47’nci
belediye başkanı olan Tahsin Babaş,
2018 yılının hem Kastamonu için hem
de Kastamonu Belediyesi için büyük
önem taşıdığını belirterek, “Devlet-i
Aliyye’nin ilk 10 belediyesinden biri
olan Kastamonu Belediyemiz, bu yıl
150’nci yılını kutlamaktadır. Yine bu yıl
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Kastamonu unvanını elde etmemiz ile
mutluluğumuz ve gururumuz ikiye
katlanmıştır” şeklinde konuştu. 

2014 yılında başlattıkları tarihi bir
değişim ve gelişim sürecinin Türk
Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla taç-
landığını görmenin Kastamonu Beledi-
yesinin 150 yıllık hizmet dolu tarihinin
kuşkusuz en önemli nişanelerinden bi-
risi olduğunu ifade eden Başkan Babaş,
“Bu bağlamda Devlet-i Aliyye’nin ilk
10 belediyesinden biri olan Kastamonu
Belediyesi’nde 150 yıldır milletimize
hizmet veren başkanından, personeline
kadar tüm çalışanlara, şükranlarımı su-
nuyorum” ifadelerini kullandı. 

4 yılda 202 milyonluk yatırım

Evliyalar ve Şehitler
Diyarı Kastamonu’ya 4
yıl içerisinde 202 mil-
yon 602 bin liralık yatı-
rım yaptıklarını açıkla-
yan Babaş, “2014 yılı
içerisinde 37.5 milyon
liralık yatırım yaptık.

2015 yılında ise KUZKA’dan destek al-
dığımız güdümlü projelerimizle birlik-
te 51,5 milyon liralık yatırım startını
verdik. 2016 yılında 51 milyon 360 bin

liralık bir yatırımı ilimize kazandırdık.
2017 yılı içerisinde ise Türkiye’nin en
güçlü belediyelerinden biri olduğumu-
zu göstererek çalışmalarımızı arttırdık
ve 62 milyon 242 bin liralık yatırımı
şehrimize kazandırdık. 4 yıl gibi kısa
bir sürede toplamda bin 16 proje ürete-
rek 202 milyon 602 bin liralık yatırıma
imza attık” diye konuştu. 

Kastamonu en az borcu
olan belediyeler arasında

Türkiye’nin en az borcu olan beledi-
yeler arasında yer aldığını söyleyen Ba-
baş, “4 yıllık hummalı çalışmamız neti-
cesinde belediyemiz güçlü bir mali ya-
pıya sahip olmuştur ve rekor sayılacak
bir proje sayısına ulaşılmıştır. Bugün

yıllar arası bütçe gelirimize bakıldığın-
da 2013 yılında 67 milyon 392 bin lira
olan gelirimiz, 2017 yılı sonu itibariyle
yüzde 134 artış göstererek 157 milyon
985 bin liraya ulaşmıştır. 2013 yılındaki
bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 77
iken 2017 yılında bu oran yüzde 94,99’a
yükselmiştir. Yine 2017 yılı itibariyle
tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 95’e
çıkmıştır. Bu rakamlar göstermektedir

ki Kastamonu Belediyesi’nin 2014 yılı
itibariyle yatırım yapma gücü artmış,
tarihi misyonunu geri kazanmıştır.
Yine burada görülmektedir ki belediye-
miz şeffaf mali yapısıyla vatandaşının
güvenini kazanmış ve rekor sayılacak
bir tahsilat oranına ulaşmıştır” şeklinde
konuştu. 

Kutlamalara, Vali Yaşar Karadeniz,
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik,
Garnizon Komutanı ve Askeralma Böl-
ge Başkanı Personel Albay Sadettin Yıl-
dız, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü,
daha önce görev yapmış milletvekilleri,
siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve
kuruluş müdürleri, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri, partililer ve çok sayıda
vatandaş katıldı.

Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Toplu-
luğu, öğrencilerin dinleyici olarak katılacakları konfe-
ranslar dizisine 'Yerel Basın ve Kastamonu' etkinliği ile
devam ediyor.  Kastamonu basını temsilcilerinin konuş-
macı olarak davet edildiği
Kastamonu Yerel Basın Konfe-
ransı'nın iletişim öğrencilerine
yönelik olarak düzenlendiğini
belirten İletişim ve Edebiyat
Topluluğu temsilcisi Haktan
Samet Aksakaloğlu, etkinliğe Kastamonu yerel basının-
da büyük emekleri bulunan İzzet Sarı, İstamonu Gaze-
tesi Haber Müdürü Gazeteci Yazar Mustafa Yaşar Dilsiz
ve Kastamonuilkhaber.com Haber Portalı kurucusu İr-
fan Salcı'nın sunumlarıyla katılacaklarını ifade etti. 

Öğrencilerin yerel medya hakkında sorularını da
yanıtlayacak olan gazeteciler, deneyimlerini, haber serü-
venlerini ve yerel basının toplumdaki rolünü aktaracak-
ları Kastamonu Yerel Basın Konferansı, 26 Nisan 2018
tarihinde Kastamonu Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi Konferans Salonu'nda saat 13:30'da baş-
layacak. Etkinliğin Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
ve Sancak Kitabevi yanı sıra İstamonu Gazetesi tarafın-
dan da basın sponsoru olarak desteklendiğini belirten
Aksakaloğlu, etkinlikte emeği geçen başta Araştırma
Görevlisi Meryem Salar ve Mehmet Can Pekdaşoğlu ol-
mak üzere konuşmacılara ve sponsorlara da katkıların-
dan dolayı teşekkür etti. 

Öğrencilerden yerel
basın konferansı

Kastamonu Belediyesi
150 yaşında

Kaymakamlıktan Dadaylı Gaziler kitabı

Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Kastamonu Belediyesi’nin 150. kuruluş
yıldönümü kutlandı. Ardından Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 4 yıllık görev süresini değerlendirdi.
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CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenen
ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi
gösterdiği fuarda fırıncılık, pastacılık
kefe işletmeciliğinin yanı sıra oteller ve
restoranlar için de önemli ürünlerin
sergilendiği fuarın katılımcıları arasın-
da yer alan Evre Mimarlık, konsept bir
stantla ziyaretçilerini karşıladı. Firma-
nın genç yöneticisi iç mimar Emre Üs-
tün, fuarın sektörleri açısından önemli
bir fırsat sunan çalışma olduğunu ve ta-
sarladıkları uyguladıkları projelere ye-
nilerini ekleme fırsatı elde ettiklerini
ifade etti. Üstün, gazetemize yaptığı de-
ğerlendirmede fuar ziyaretçileri arasın-
da bulunan yabancı ülke temsilcilerinin

de ilgilendiği çalışmalarını tanıtma, iş
fikirleri ve iş birliği geliştirme adımları

attıklarına dikkat çekti.
Modern, son teknoloji ekipman ve

tezgahlarla özgün tasarımların yeni ne-
sil kafe, pastane işletmeciliğinde yükse-
len trend olduğuna işaret eden Evre Mi-
marlık sahibi Emre Üstün, fuar ziyaret-
çileriyle yaptıkları görüşmelerden de ol-
dukça memnuniyet verici sonuçlar elde
ettiklerini vurguladı.

Evre Mimarlık firması olarak 2012
yılından bu yana pastanecilik ve kafeci-
lik sektöründe mekan tasarımları, uy-
gulama ve konsept belirleme çalışmala-
rıyla İstanbul’un yanı sıra bir çok ilde
hizmet verdiğini belirten Üstün, son
yıllarda gıda sektöründe üzerine yo-
ğunluklarını artırdıklarını ifade etti. 

n Emel Yüksel

Yeni konsepti
Evre belirliyor

Uluslararası Ekmek, Pasta Makineleri, Dondurma Çikolata ve Teknolojileri Fuarı’na katılan Evre
Mimarlık firması yurtiçi ve dışından birçok profesyonel ziyaretçinin yoğun uğrak yerlerinden biri oldu.

Satış ve satış sonrası hizmetleri-
ni yaptığı UNOX ve robotcoupe
markalarıyla fuarda yer alan Ersa
Teknik firması, temsil ettiği şirketle-
rin yeni nesil ve son teknoloji öğü-
tücü, karıştırıcı ve pişirici ürünleriy-
le fuarda büyük ilgi gördü.

2004 yılından bu yana İstanbul
Kasımpaşa’da faaliyet gösteren ve
mutfak elektronik gereçlerinin ta-
mir, bakım ve servis hizmetlerini
veren Ersa Teknik firmasının sahibi
Ercan Yüksel, temsilcisi oldukları
UNOX ve robotcoupe markalarının
tüm ürünlerinin satış sonrası yetkili
servisi olarak çalışmalarını sürdür-
düklerini ifade etti. 

Yüksel, 14 yıldır teknik servis
alanındaki deneyimlerini dünya-
nın önemli mutfak gereçleri firma-
larından iki güçlü markayla birleş-
tirerek tüm ülke geneline yaydıkla-

rını söyledi. Aynı zamanda bu fir-
maların yetkili servis danışmanlığı-
nın yanı sıra yedek parça ithalatıyla
da ilgilendiklerini bildiren Yüksel,
yeni nesil pişirici ürünlerin tüm
Türkiye genelinde satış sonrası hiz-
metleriyle ilgili önemli bir ağ oluş-

turduklarını, tedarik ve hizmet
noktasında da önemli bir seviyeye
geldiklerini belirtti.

Yüksel, temsil ettikleri markalar-
dan robotcoupe ürünlerinin saatte
50 kilodan başlayıp bin 800 kiloya
kadar yemek malzemesini doğra-

ma, öğütme özelliğine sahip oldu-
ğunu bildirerek mutfaklarda sektör
profesyonellerinin az zamanda çok
iş yapmalarına olanak sağladıklarını
söyledi. Pişirici grubunda da tekno-
lojinin artık yeni nesil endüstri
ürünleriyle sektörü buluşturduğuna
işaret eden Ersa Teknik sahibi Ercan
Yüksel, yemek malzemesi doğrama
ürünlerinin yanı sıra fındık fıstık
öğütme, sos yapma ve pişirme ma-
kinalarına varana kadar 60 kalem
ürünle Türkiye genelinde hizmet
verdiklerini kaydetti.

Pastane, otel, restoran ve cate-
ring firmalarının tercih ettiği ye-
mek, pasta ve ekmek pişiricilerinde
geniş bir ürün yelpazesine de sahip
bulunduklarını belirten Yüksel, ka-
tıldıkları fuarda ürünlerinin gördü-
ğü ilgiden de oldukça memnun kal-
dıklarını sözlerine ekledi.

Mutfakta Kastamonulu var!

Faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren
DİPU Mimarlık, kentsel dönüşüm ve
mimari deneyimlerini Çatalzeytin
ilçesinin imarı ve konut sektöründeki
gelişmesine katkı sunmak üzere
memleketine taşıdı.

Çatalzeytin’de danışmanlık yoğunluklu
hizmet verecek olan DİPU Mimarlık’ın
açılış törenine Çatalzeytin Belediye
Başkanı  Musa İhsan Uğuz ve Türkeli
Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan’ın
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi
katıldı. Kentsel dönüşüm, mimari proje ve
uygulama danışmanlığı konusunda
birikim ve deneyimlerini memleketine
yansıtacak olan DİPU Mimarlık Çatalzeytin
Ofis Müdürü Mimar Büşra Öz ve
Muharrem Öz yaptıkları değerlendirmede,
oluşumu ve gelişimi devam etmekte olan
ilçede verecekleri hizmetle yapılaşmaya
yönelik danışmanlıkları temel alacaklarını
belirtti. 

DİPU Mimarlık
Çatalzeytin’de

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi
seçimlerinin ardından, KATSO hizmet
binasında Merkez İlçe Seçim Kurulu
nezdinde yapılan seçimlerle odanın
yeni yönetim kurulu başkanı, yönetim
kurulu üyeleri, TOBB delege üyeleri,
disiplin kurulu üyeleri, meclis başkanı,
meclis başkan yardımcıları ve katip üye
belirlendi. Seçimlerin ardından KATSO
Yönetim Kurulu Başkanlığına Oğuz
Fındıkoğlu getirilirken görev dağılımı
şu şekilde oldu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Numan
Ovalıoğlu, Tezcan Biçicioğlu, Hasan
Gülşen, Kısmet Keşcioğlu, Turgut
Demir, Erkan Erdem

Meclis Başkanı: Turgay Dellaloğlu
Meclis Başkan Yardımcıları: Ahmet

Tırpan, Rıfat İğdirli
Meclis Katip Üyesi: Mustafa Özsoy
Meclis Üyeleri: M. Feyyaz

Pattabanoğlu,  Furkan Kesercioğlu,
İlhan Pehlivan, Burak İzbeli, Bülent
Çetin, Mehdi Yenikomşuoğlu, Ferhat
Ülger, Mustafa Şensoy, Salim Arpacı,
Mesut Duran, Mehmet Eser, M.Fevzi
Civcioğlu, Necmi Ünlü, A.Muhammet
Özçakmak, Recep Mor

TOBB Delege Asil Üyeler: Oğuz
Fındıkoğlu, Turgay Dellaloğlu, Hasan
Gülşen

Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Türkat
İnş. Orm. Ür. Plas. Gıda Yak. Mad. İm.
Paz. Tic. San. Ltd. Şti.- Veysel Türkel,
Gün Otomotiv İnş. Akaryakıt Nak. Sip.
Ve Turz. San. Tic. Ltd. Şti.- Mustafa
Gün,  Kuzey Kale İnş. Taah. Mim. Müh.
San. Tic. Ltd. Şti.- Cevdet Uyanık,
Nergiz Ticaret- Önder Nergizoğlu, Efe
Sigorta Aracılık Hiz.- Fatih Bekar,
Özkanlar Kereste İnşaat- Serkan
Özkan.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis
seçimlerinde Cideli hemşerimiz
Tamer Köseoğlu da meclise seçildi.

Gezinti Tekneleri İşletmeciliği
Komitesinde meclis üyesi olarak
seçilen Köseoğlu, Den-Den Denizcilik
firması ile sektöründe oldukça
önemli bir konumda bulunan firma
faaliyetlerinin yanı sıra Sağlık
Bakanlığı’na deniz ambulansı tahsisi
ile de sosyal çalışmalardaki
destekleriyle biliniyor.

KATSO’nun 
yönetimi belli oldu

Tamer Köseoğlu 
mecliste

Rüya gibi bir düğüne ilk adım
Dünya evine girecek gençler için

önemli bir detay olan gelin arabası gele-
neğine yeni bir yaklaşım getiren Erkan
Çalık, klasikleri garajdan çıkararak fark-
lı bir organizasyona imza atıyor. Boz-
kurt Kesimoğlu köyü doğumlu girişimci
Erkan Çalık, sahibi olduğu klasik araba-
ları, düşün nişan sünnet organizasyon-
ları için kiralama modeliyle değerlendi-
rerek farklı bir çalışmaya imza attı. 

Otomobil severlerin dünyasında
ayrı bir yeri olan vosvoslara olan ilgisini
ticari hayatına da yansıtarak, etkinlikten
etkinliğe görmeye alışık olduğumuz
araçları hayatın içine alan bir organizas-
yon modeline dönüştürdü. Esila marka-
sıyla davet organizasyonlarında farklı
bir bakış açısı geliştiren Çalık, Metroka3
firmasıyla da davet ve organizasyonlara
catering hizmetleri de veriyor.

Catering firması olarak üretici fir-
malara tedarik hizmetleri vermekte olan
Metroka3 ismini verdikleri aile firma-
sıyla ticari hayatını sürdürdüklerini be-
lirten Erkan Çalık, 2001 yılında başla-
dıkları iş yaşamlarında 2006 yılından bu
yana kendi firma ve markalarıyla hiz-
met verdiklerini bildirdi.

Hobiyi işine yansıttı

Girişim modeli olarak hobi olarak
bilinen vosvos merakını davet organi-
zasyonlarında kullanma fikrinin farklı

girişimciler tarafından da ger-
çekleştirildiğini ifade eden Ça-
lık, gezmeyi seven biri olarak
otomobillerin de kapalı garaj-
larda muhafaza edilmesinin
kendisine mantıklı gelmediği-
ni belirtti. Hem kendileri açı-
sından ticari kazanç oluştur-
ması hem de organizasyonla-
rın renklenmesi anlamında
ekonomiye dönüştürülmesinin önemi-
ne dikkat çeken Çalık, felsefelerinin her
yaptıkları işlerde dürüstlük, topluma
faydalı işler üretme ve insanlara hizmet
olduğunu vurguladı.

Otomobilleri ile arasında
duygusal bir bağ bulunduğunu
da belirten Erkan Çalık, mev-
cut araçlarının isimleri oldu-
ğunu da ifade etti. Vosvosun
bir yaşam biçimi ve araçların
da aile bireyi gibi kabul edildi-
ğini belirten Çalık araçlarına
Kleopatra ve Antonyo isimle-
rini vermiş. Hizmet alanlarını

ise düğün, nişan, doğum günü, sünnet,
klip veya dizi çekimleri olarak belirten
Çalık, araç sayısını ve iş ağını genişlet-
mek arzusunda bulunduğunu sözlerine
ekledi.

İnebolu Ticaret ve Sanayi
Odası seçimlerinde odanın yeni
yapılan binasında gerçekleştiri-
len genel kurulda mevcut Baş-
kan İşeri’nin listesi katılımcılar-
dan güven oyu alarak yola devam
ediyor. İnebolu Ticaret ve Sanayi
Odası'nın yeni yönetim kurulu,
meclis üyelerinin oylarıyla belir-
lendi. Geçen hafta gerçekleştiri-
len meslek komitesi ve meclis
üyeleri seçimlerinin ardından yö-
netim kurulu belirleme işlemi de
tamamlandı.  İlçe Seçim Kurulu
görevlileri eşliğinde gerçekleşti-
rilen seçimde 14 meclis üyesi de
oyunu kullandı. 

Açılan sandıklara göre İnebo-
lu Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Şakir İşeri, 14 üyenin
13'ünün oyunu alarak yeniden
yönetim kurulu başkanı seçildi.
Şakir İşeri'nin yönetiminde ise
Mehmet Emecen, Ahmet İşeri,
Mehmet Kösem ve Selim Kayı-
ran yer aldı. 

Seçim sonucunda gazetemi-
ze kısa bir açıklamada bulunan
İnebolu TSO Başkanı Şakir İşeri,
"İkinci defa beni bu göreve layık
gören üyelerimize teşekkür ede-
rim. Bundan sonra verilen bu
görevi layıkıyla yerine getirmeye
çalışacağım. Kaldığımız yerden
devam inşallah" dedi. Meclis
Başkanlığı seçiminde ise tüm oy-
ları alan Ahmet Çeçen yeniden
Meclis başkanı olarak seçildi.

İnebolu TSO
İşeri ile devam
edecek
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HABER

Japon Hükümeti uluslararası
yardım fonu tarafından ilçede geniş
kapsamlı ve bölgeye hitap edecek
Rehabilitasyon ve Eğitim Merke-
zi’nin hayata geçirilmesine yönelik
çalışmalara başladıklarını belirten
Uğuz, Türkeli ve çevre illeri de kap-
sayan okul projesinin hayata geç-
mesiyle 250 engelli vatandaşın eği-
tim ve rehabilitasyonu, hayata ka-

zandırılmasına katkı sunulabilece-
ğini ifade etti. 

Uğuz, Çatalzeytin kırsalında
600’ün üzerinde engelli vatandaşın
bulunduğunu ve bunların büyük
bölümünün evlerinden çıkamadığı-
na dikkat çekerek, rehabilitasyon ve
eğitim merkezinin hizmete girme-
siyle önemli bir çalışmaya imza
atılmış olabileceğini vurguladı. 

Hızlı bir şekilde bu yıl içinde
hizmete açmak üzere çalışmalarını
sürdürdükleri rehabilitasyon mer-
kezinin 1 milyon liraya yakın mali-
yeti olacağını belirten Uğuz, bunun
yaklaşık 400 bin lirasının Japon hü-
kümetince imzalanan protokol kar-
şılığı alındığını, kalan kısmının
kendi kaynaklarıyla gerçekleştirile-
ceğini ifade etti.

İlçelerinde bulunan MYO ile iş
birliği ve orada Yaşlı Bakım ve En-
gelli Bakım Bölümü okuyan öğren-
cilerin staj yapabilmelerine de ola-
nak sağlayacak bir merkezin ilçe
için ve bölge için önemine de deği-

nen Başkan Uğuz, mümkün olan
en kısa zamanda çalışmayı tamam-
lamayı arzu ettiklerini söyledi.

Merkezi sahile 
indiremiyoruz

Çatalzeytin ilçesinin kış nüfusu
olarak oldukça düşük olan sayısı-
nın yaz aylarında hareketlendiğini,
diğer ilçelerde olduğu gibi eğitim,
istihdam ve sağlık nedenleriyle
hemşerilerinin gurbete göçtüğünü
belirten Başkan Uğuz, ilçede iş im-
kanı noktasında faal tekstil firması-
nın bile dönem dönem personel sı-
kıntısı yaşadığını söyledi. İlçenin
yatırım alabilmesi, önünü görebil-
mesi gibi gelişme doğrultusunda en
büyük engellerinin yol olduğunu
belirten Uğuz, merkezin ilçelerle
bağlantısının bulunmadığını vur-
gulayarak, merkezden denize bile
insanların çevre illere gittiğini ak-
tardı. İnebolu Kastamonu, Merkez
sahil ilçeleri bağlantı yollarındaki
eksikliklerin giderilmesi ile ilçenin

diğer sahil ilçelerinde olduğu gibi
kalkınmaya ve yatırım almaya yö-
nelik çeşitli fırsatları değerlendire-
bileceğine işaret eden Başkan Uğuz,
Katarlı bir yatırım grubunun ilçele-
rinde turistik bir tesis ile ilgili bir
yıldır temas halinde bulunduğunu
da belirtti.

Kültür Başkentliği 
programının ilçelere de

yansıması olacak
Geleneksel festivaller arasında

bulunan Güllüsu Gümüş Balık Fes-
tivali’nin Turizm Bakanlığı öneri-
siyle Türk Dünyası Kültür Başkenti
programına alındığını belirten Ça-
talzeytin Belediye Başkanı Musa
İhsan Uğuz, ilçelere ziyaretçi ilgi ve
sirkülasyonunun da bu etkinliklerle
mümkün olabileceğini ve tur şir-
ketlerinin birçok doğal ve tarihi gü-
zelliklere, yaylalara, koru ve şelale-
lere sahip Çatalzeytin’i turlar arası-
na almaları noktasında çağrıda bu-
lunduklarını söyledi. 

Sorunların tek
çözümü yol

Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, İstamonu Gazetesi ziyaretinde ilçe olarak birçok planlama
ve yatırım düşüncesinin hayata geçebilmesinin Karadeniz Sahil Yolu’na bağlı bulunduğunu belirtti.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa
İhsan Uğuz İstanbul temasları
çerçevesinde İstamonu Gazetesinin
Kağıthane’de bulunan merkez ofisini
ziyaret etti.

Fatih Belediye Meclis Üyesi Şenol
Özdemir, Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Başkanı Yaşar Çelik ve Avukat
Anıl Kaya’nın da yer aldığı ziyarette
heyeti Gazetemiz İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Karadeniz karşıladı.

İstamonu bir gazeteden 
daha fazlası

Ziyarette İstamonu Gazetesi’nin 7.
kuruluş yıl dönümünü kutlayan Uğuz,
İstamonu’nun gerçekleştirdiği
projelerden övgüyle bahsederek
şunları söyledi: “İstamonu bir
gazeteden daha fazlası. İstamonu
Buluşmaları ile Kastamonu camiasına
kaliteli organizasyonlar kazandırdı.
Haziran ayında gerçekleşecek Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği
Fuarı da bölgenin birlikte hareket
etmesine önemli ölçü de katkı
sağlayacak. Her geçen gün
İstamonu’nun yeni ve yenilikçi
yaklaşımlarını ilgiyle takip ediyoruz.
Başarılarınızın devamını diliyoruz”
dedi.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederken
Kastamonu ve Batı Karadeniz Bölgesi
adına yapılacak çalışmaların devam
edeceğini vurguladı.

Gazetemize 
ziyaret

10 Nisan 2018 tarihinde aramızdan ayrılan ailemizin çınarı babamız 
Faik Arslan’ı kaybetmenin acısını bizlerle paylaşarak yanımızda olan;

Sultangazi Belediye Başkanı Sn. Cahit Altunay’a 
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Fevzi Dülger’e
Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz Sn. Eyüp Erdal ve Sn. Ahmet Yıldız’a
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi Sn. Altan Aygün’e
Sultangazi Belediyesi Meclis Üyesi Sn. İzzet Açıkgöz’e 
AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Sn. Abdurrahman Dursun’a ve yönetim kurulu üyelerine 
MHP Sultangazi İlçe Başkanı Sn. Yusuf Özel’e ve yönetim kurulu üyelerine 
Saadet Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Sn. Hüseyin Aydoğan’a ve yönetim kurulu üyelerine 
Sultangazi AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sn. Onur Uygun ve Kadın Kolları Başkanı Sn. Nurcan Öztürkmen’e
Kas-Der Genel Başkanı Sn. Orhan Gümüş’e 
Kas-Der Gençlik Kolları Başkanı Sn. Uğur Aykın’a 
Kas-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İrfan Öztürk’e
Kas-Der Bayrampaşa Şube Başkanı Sn. Şaban Can’a
Kas-Der Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Sn. Bahattin Üründü’ye 
Kas-Der Sancaktepe Şube Başkanı Sn. Rahmi Demir’e 
Kas-Der Sultangazi Şube eski Başkanı Sn. Mehmet Ön’e
AK Parti Sultangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cemal Demir’e 
Forteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kudret Kayran’a
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sn. Yaşar Çelik’e
Çatalzeytin Yukarısökü Köyü Dernek Başkanı Sn. Sedat Tığlı’ya
Çatalzeytin Yenibeyler Köyü Dernek Başkanı Sn. Yüksel Bıyıklı’ya
Çatalzeytin Celaller Köyü Dernek Başkanı Sn. Şendoğan Soytaş’a 
Pik Dökümcüler Kooperatif Başkanı Sn. Nedim Çırpıcı ve üyelerine
Kas-Der Sultangazi Yönetim Kurulunda görev alan arkadaşlarıma 
Telefonla arayan, sosyal medya üzerinden taziyelerini bildiren tüm dost, akraba, hemşerilerimize teşekkür ederiz.

TAZİYE

Sadık Arslan
Kas-Der Sultangazi Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Sahilde yapmayı planladıkları
tesislerle ilçenin görünümünden
ekonomisine oldukça önemli katkı-
lar sunacak çalışmaları hayata ge-
çirmek üzere olduklarını söyleyen
Uğuz, yapmak istedikleri çalışma-

ların büyük bölümünde kendi im-
kanları ile hareket etmek duru-
munda kaldıklarını aktardı. Sahil
bandında bungalov tarzı bir tesisle
ilçeyi ziyaret eden misafirlere yö-
nelik sosyal donatı alanları oluş-

turmayı planladıklarını ifade eden
Uğuz, ilçenin turizm açısında yatak
kapasitesi sorunu bulunmadığını,
mevcut 250 yatak kapasitesiyle mi-
safir ağırlayabilecek durumda ol-
duklarını sözlerine ekledi.

Sahilde yaptığımız çalışma ilçeye büyük katkı sunacak
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CEMİYET

Soğuksu başkente 
tur düzenledi

Ayhan Akduman’ın 8 Nisan 2018 tarihinde ger-
çekleştirilen kongrenin ardından ofisine geçerek bir-
kaç saat arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra yönetim-
de yer alan birçok arkadaşını telefonla arayarak helal-
lik istediği öğrenildi. Daha sonra dernekte kalan eşya-
larını toplayarak evine geçen Akduman aracını park
edip evinin merdivenlerine yaklaşınca kalp krizi geçi-
rerek olduğu yere yığıldığı ve orada hayatını kaybetti-
ği belirtildi.

Ayhan Akduman’ın ani ölümü Kastamonu Ca-
miasını ve yaşadığı Zeytinburnu’nu yasa boğdu. 9 Ni-
san Pazartesi günü yaşamının büyük bir bölümünü
geçirdiği Telsiz Mahallesi’ndeki Çarşı Caminde ikindi
namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Akdu-
man’ın cenaze namazında izdiham yaşandı.

Kastamonu sivil toplumunun yanı sıra iş ve siya-
set dünyasının da son yolculuğunda yalnız bırakma-
dığı Ayhan Akduman, daima gülen yüzü ve neşeli ha-
liyle hatırlanan ve cemiyet hayatında da kucaklayıcı,
birleştirici özelliği ile bilinen bir insandı.

Davası ve ailesine sahip çıkacağız

Kastamonu cemiyetçiliğinin ve siyasetinin önemli
isimlerinden Murat Başesgioğlu, Akduman’ın ani ve-
fatının üzüntüsünü dile getirerek, camia için büyük
ve önemli bir kayıp olduğunu belirtti. Başesgioğlu;
“Ayhan Akduman kardeşimizin davasına ve ailesine
sahip çıkacağız. Onlar artık bize emanet. Dernekleri-
mizde etkin, Kastamonu sevdasıyla çalışmalarını son
nefesine kadar sürdüren Ayhan kardeşimize Allahtan
rahmet, ailesi ve evlatları başta olmak üzere Kastamo-
nu camiamıza ve Kas-Der ailesine başsağlığı diliyo-
rum” dedi.

Yeri doldurulamayacak 
insandı

Kongre günü birlikte uzun bir sohbet
imkânı bulduklarını ifade eden Kas-Der
Genel Başkanı Orhan Gümüş de Ayhan
Akduman’ın Kastamonu’nun değerlerinden
biri olarak her zaman samimiyetle, dürüst-
lükle ve Kastamonu sevdasıyla çalıştığını, ömrünü
derneğe ve hemşerilerine adadığını belirterek “Saat
dörde kadar beraberdik. Kongre sonrası ben ayrıldım
ve acı haberi aldığımda şok oldum. Yeri doldurula-
mayacak, değerli hizmetleri olan bir insandı. Ailesi ve
camiamıza sabırlar, başkanımıza da Allah’tan rahmet
diliyorum” dedi.

Akduman’ın cenazesinde İçişleri, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Zeytin-

burnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zey-
tinburnu 3. Dönem Belediye Başkanı Dr.
Adil Emecan, Zeytinburnu Belediye Başkan
Yardımcıları, Gökhan Kasap, Semih Demir-
ci, Av. Saffet Öz, Mehmet Zafer Alsaç, Fer-
ruz Kutsal ve Gönül Demirel, Zeytinburnu
Belediye Meclis Üyesi Sami Yapar, Garni-
zon Komutanlığı Temsilcisi Zeytinburnu

Askerlik Şube Başkanı Personel Albay Halil Akar,
Çırpıcı Muhtarı Zeki Şentürk, Seyitnizam Muhtarı
Ömer Algül, Merkezefendi Mahalle Muhtarı Nejdet
Baykan, Beştelsiz Muhtarı Adem Yavuz, Kazlıçeşme
Muhtarı Zeynep Tülin Gözedir, Saadet Partisi İstan-
bul İl Başkanı Abdullah Sevim,AK Parti Fatih İlçe
Başkanı Orhan Narin, Fatih Belediye Meclis Üyesi
Şenol Özdemir,  ile birlikte çok sayıda sivil toplum
kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi hazır bulundu.

Ağlı Dernekleri Federasyonu ile Ağlı Kül-
tür ve Dayanışma Derneği’nin birlikte organi-
ze ettiği Ahde Vefa Gecesi Kağıthane’de dü-
zenlendi. Ağlı Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hüseyin Aydilek ve yönetim kurulu-
nun daveti, Ağlı Dernekler Federasyonunun
desteği ile düzenlenen Ahde Vefa gecesine
Kastamonu Milletvekili Murat Demir, siyasi
parti ilçe teşkilatı yöneticileri, Kastamonulu
sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin baş-
kan ve yönetim kurulları, İstanbul’da yaşayan
Ağlılılar ve aileleri katıldılar.

Açılış konuşmasında kurulu-
şundan bu yana derneklerine
yardımcı olan ve faaliyetlere
sponsorluk yapan kurum kuruluş
ve firmalara teşekkür eden Aydi-
lek, birlik ve beraberliğin üstesin-
den gelemeyeceği hiçbir sorun
bulunmadığını belirtti. 

Ağlı Federasyonu Başkanı Ayhan Ünal da
İstanbul’da hemşerilerinin geldiği noktanın
en güzel göstergesi olan bu buluşmanın çok
önemli olduğunu, Kastamonu ruhunun iler-
leyen zamanlarda sadece dernekçilik alanın-
da değil iş birlikleri ile iş dünyasında da yaşa-
nacağına dikkat çekti. Katılımcılara ve spon-
sorlara da teşekkür eden Ünal, bu birlik bera-
berliğin devamının Kastamonu için çok
önemli olduğunu belirtti. 

Derneğe gelir amaçlı olarak Güzide Aydi-
lek tarafından çalışılan ve derneğe hediye
edilen Şehit Şerife Bacı tablosu için yapılan
açık artırmada Kastamonu Milletvekili Murat
Demir tablonun sahibi oldu. 

Ahde Vefa gecesi katılımcıları da ayrı ayrı
söz alarak Ağlı birlik beraberliğinin yansıma-
sı olan bu etkinliğe dair kısa konuşmalar ger-
çekleştirdikleri geceye, Kağıthane Belediyesi
adına Başkan Yardımcısı Şaban Özdemir,
Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, Ak Parti
Kağıthane İlçe Başkanı Mevlüt Öztekin, Ka-
dın Kolları Başkanı Meryem Karaköse, Üskü-

dar Belediyesi Meclis Üyesi Esat Kalay, İstan-
bul Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı müte-
velli Heyeti Üyesi Kemal Turgut katılan isim-
ler arasındaydı. 

Geceye katılanlara ve sponsorlara plaket
takdiminin ardından Kastamonulu sanatçıla-
rın sahne aldığı bir de müzik dinletisi gerçek-
leştirildi. 

Ahde vefa gecesinde İstamonu’ya İstan-
bul’daki Kastamonuluların sesi olmasından
dolayı verilen plaketi gazete adına Hüseyin
Karadeniz Ağlı Kültür ve Yardımlaşma Der-
neği Başkanı Aydilek’ten aldı.

Soğuksu Derneğinin, 2018 yılı Kültür Baş-
kenti seçilen Kastamonu’ya kültür turları de-
vam ediyor.  Soğuksu Dernek Yönetimi ile
Üsküdar Belediyesi iş birliği ile tertiplenen
Kültür Başkenti Kastamonu’ya destek turları-
nın ikincisi gerçekleştirildi. Kastamonu’yu az
tanıyan ya da daha önce hiç görmemiş kişilere
tanıtım amaçlı yapılan ilk turda güzel bir et-
kinliğe imza atılmıştı. Soğuksu Derneğinin
ikinci turda konukları ise gençler oldu.  So-
ğuksu Gençlik Kollarının düzenlediği yeni
turda, gençler Kastamonu’yu yakından tanı-
ma fırsatı yakaladı. 

Soğuksu Dernek Sekreteri Zeynep Türkçü
ve Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Şenol
öncülüğünde gerçekleşen turlar günübirlik
şekilde düzenleniyor ve şehrin önemli tarihi
yerlerinin, müze ve el sanatları çarşısının ge-
zilmesi şeklinde programlanıyor. 

Soğuksu Derneği Gençlik Kolları Başkanı
Oğuzhan Şenol yaptığı tur değerlendirmesin-
de “Evliyalar şehri Kültür Başkentimiz Kasta-
monu’muzun asırlardır ileri gelen tarihi doku-
su ilk günkü gibi kalmış. Bu dokuları ziyaret
ederek bizleri tarihi geçmişimize geri götürüp
duygu yüklü düşünceler katmış ve Kastamo-
nu’muzla bir kez daha gurur duymamıza vesi-
le olmuştur” dedi. Soğuksu Derneğinin Kültür
Başkentine olan destek turlarının, çeşitli grup-
larla günlerde tekrar devam edeceği öğrenildi.

Kas-Der Sultangazi’nin
acı günü

KAS-DER Sultangazi Şube Başkanı Sadık
Arslan’ın babası Faik Arslan hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Sultançiliği Merkez
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardın-
dan Yayla Mezarlığı’na defnedildi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği Sul-
tangazi Şubesi Başkanı Sadık Arslan’ın babası
Faik Arslan aniden fenalaşarak hayatını kay-
betti. Arslan’ın cenazesi Sultançiliği Merkez
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardın-
dan Yayla Mezarlığına defnedildi.

Merhum Arslan’ın cenazesine Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, MHP İlçe
Başkanı Yusuf Özel, Saadet Partisi İlçe Başka-
nı Hüseyin Aydoğan, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, Arslan ailesinin ak-
rabaları ile dostları katılım sağladı.

Adalar’da Etli Ekmek
Festivali

Adalar Kas-Der Şubesi tarafından Adalar
Belediyesi iş birliği ile Etli Ekmek Festivali dü-
zenleniyor.  25-29 Nisan tarihleri arasında
Kastamonulu sanatçıların sahne alacağı kon-
serlerle renklenecek olan ve Kastamonu Tanı-
tım Günleri konseptinde Adalar’da ilk defa
organize edilen etkinlikte Daday Etli Ekmeği
de davetlilere tanıtılacak. Türk Dünyası Kül-
tür Başkentliği etkinlikleri kapsamında Kas-
Der şubelerinin katkı sunmak adına tertiple-
diği organizasyonlardan biri olan Kastamonu
Tanıtım Günleri’nde Cideli Emin, Ahmet Ay-
kın, İrem Bal, Nur İpekçioğlu, Ahmet Ayver-
di, Metin Çay, Şevket Doğan, Hüseyin Subaşı,
Barış Yavuz’un sahne alırken, sunumu Kamil
Tunoğlu gerçekleştirecek.

25 Nisan’da başlayacak olan etkinlik Büyü-
kada’da Adalar İskelesi Cumhuriyet Meyda-
nı’nda düzenlenecek. Etkinlikte yöresel lezzet
stantlarının yanı sıra Kastamonu’ya özgü tanı-
tım materyallerinin de olacağı öğrenildi.

Ağlı’dan ahde vefa gecesi

Kas-Der Zeytinburnu kongresi sonrası evine geldiği sırada kalp krizi geçiren ve tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayarak yaşama veda eden Ayhan Akduman’ın vefatı tüm Kastamonu camiasını yasa boğdu.

Akduman dualarla
uğurlandı

2003 yılından bu yana faaliyet gösteren
Elmalı Tekke Köyü Derneği 2. Olağan
kongresinde başkanlığa Nihat Tan seçildi.

Esenler Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen ve eski başkan Dursun Güler’in
aday olmadığı kongre Kastamonu sivil
toplum kuruluşlarından birçok ismi de bir
araya getirdi. Divan Başkanlığını Salim
Mıstaçoğlu’nun yaptığı kongreye derneğin
kurucu başkanı Mustafa Kayıkçı, Esenler Belediye
Meclis Üyesi Ekrem Acar, AK Parti Esenler İlçe Yö-
netim kurlu Üyesi Bayram Akkaya, Güngören Ak
Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Öztaş, Kas-
Der Esenler Şube Başkanı Ferhat Akkaya, Devrekani
Federasyon Başkanı Ramazan Yüksel, önceki dönem

dernek başkanı Dursun Güler, Elmalı Tek-
ke Köyü muhtarı Mehmet Yavan, dernek
üyeleri ve davetliler katıldı.

Kongre sonrası açıklama yapan Nihat
Tan şunları söyledi: “Devrekani Elmalı
Tekke Köyü Derneği olarak 7. Olağan
kongremizi de hayırlısı ile icra etmiş bu-
lunmaktayız. Öncelikle bizlere kongre sa-
lonunun teminin de destek veren Esenler

Belediyesi’ne, kongrede bizleri yalnız bırakmayan
dernek başkanlarımıza, çok kıymetli dernek üyeleri-
mize, hemşerilerimize ve dernek başkanlığı görevini
devir aldığım yol arkadaşlarımıza şahsım ve yönetim
kurulum adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dö-
nemin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Elmalı Tekke’de görev değişimi

Daday Din Görevlileri Derneğinin olağan
genel kurulu Balabanağa Konağı'nda gerçek-
leştirildi. Kur'an tilavetiyle başlayan toplantıda,
Daday Din Görevlileri Derneği’nin mali tablosu
ve faaliyet raporu okunarak karara bağlandı.
Tek liste halinde girilen seçimde Bayır Köyü
Camii İmam-Hatibi Hilmi Oğuz ve yönetimi ka-
zandı. Seçim sonrasında teşekkür konuşması
yapan Oğuz, “Bizlere
teveccüh gösterip gö-
reve layık gördükleri
için tüm meslektaşla-
rıma teşekkür ediyo-
rum. Bundan sonraki
süreçte her zaman
olduğu gibi istişare içinde hareket edip, ekip
ruhu ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. So-
rumluluklarımızın farkındayız, daha başarılı
faaliyetler için uğraşmaya devam edeceğiz."
diye konuştu. Genel kurul sonunda Daday Din
Görevlileri Derneği Başkanlığını 4 dönem sür-
düren Kalem Mahallesi Camii İmam-Hatibi Se-
lahattin Küçük'e İlçe Müftüsü İsmail Çakır ve
yeni seçilen yönetim kurulu tarafından teşek-
kür plaketi verildi.

Daday Din Görevlileri
Derneği’nde Oğuz dönemi

istamonu23nisan_09_Layout 1  4/24/18  9:58 AM  Page 1



23 Nisan 201810
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Yaşları 15 olan 4 arkadaş fizik öğret-
menlerinin yönlendirmesiyle başladıkları
çeşitli doğal ürünlerden kanser ilacı üret-
meye yönelik çalışmaları ile katıldıkları
Kanserle Mücadele etkinliğinde katılımcı-
ların büyük takdirini kazandılar. Abdullah
Behiç Şen, Bade Nur Kayacı, Hikmet Ber-
kan Ay ve Mehmet Çay çeşitli tarımsal ve
doğal ürünlerden elde ettikleri bileşimleri
kanserle mücadelede kullanılabileceğine
ilişkin çalışmalarıyla fizik öğretmenleri
Gökhan Aldemir’in de teşviki ve desteği
ile sonuç odaklı çalışmalarını sürdürüyor.

Bilim çocukları 
kansere çare arıyor

Daha çok yüksek kesimlerde yetişen ve
yılda sadece bir kez çiçek açan işkin bitki-
sinin özütünün kanser tedavisinde uygula-
nabileceğine dair tezin sahibi Abdullah
Behiç, portakal kabuğunda bulunan tinin
maddesinin kanser ilacı olarak değerlendi-
rilebileceğine dair çalışmayı yürüten Bade
Nur, cilt kanseri ve sorunlarıyla ilgili yen-
geç kabuğundan elde ettiği tozla sivilce ve
kansere çözüm üretmeye çalışan Mehmet
Çay ve kanser sebebi olan pillerin içindeki

kurşunun zararlarını bilimsel olarak top-
rakta gözlemlemesini yaparak katkı sun-
mayı hedefleyen Hikmet Berkan projeleri-
ni TÜBİTAK’a da sunduklarını ifade edi-
yor.

En somut proje bilim fuarında
Okullarında ziyaret ederek çalışmaları

hakkında bilgi aldığımız öğrencilerden
Ayşe Senanur Topal ise kardeşinin yürüme
bozukluğuna geliştirdiği sensörlü tabanlık
ile çare bulmuş ve bu projesiyle Konya Bi-
lim Şenliği’nde de sunum gerçekleştirmiş.
Diğer çalışmaların da devam ettiği yönün-
de bilgi veren öğrenciler, hocalarının ilgisi-
nin de çalışmalarında en büyük motivas-
yon kaynağı olduğunu belirttiler.

İnebolulu öğretmen 
çocukların en büyük destekçisi

1992 İnebolu Lisesi mezunu ve ODTÜ
Fizik mühendisliğinde yüksek öğrenimini
tamamlayan Gökhan Aldemir’in öğrenci-
leri, projelerinin sonuçlarına inandıklarını
ve kesinlikle insanlığa kanserle mücadele
konusunda bir çözüm bulmaya odaklan-
dıklarını ifade ettiler. Okullarında toplam

47 proje üzerinde çalıştıklarını bildiren fi-
zik öğretmeni Gökhan Aldemir ise gazete-
mize yaptığı değerlendirmede, çocukların
bu tür çalışmalar konusunda teşvikinde ai-
lelerinin de desteğinin önemli olduğunu
belirterek kendisinin de projelere gece
gündüz demeden keyifle danışmanlık yap-
tığını kaydetti. 

Araç Birlik Platformu tarafından dü-
zenlenen etkinliğe de öğrencileri ile katıl-
dıklarını söyleyen Aldemir, organizasyon-
da katılımcıların sunumları ilgiyle dinle-
diklerini ifade ederek Türkiye’nin bilimsel
ilerlemesine katkı sunacak gençlere daha
fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.
Antalyalı bir aileye mensup olmasına rağ-
men kendisini lise öğrenimini gördüğü
İnebolulu olarak hissettiğini söyleyen Al-
demir, okulun kurucusu Sezai Eyüpoğ-
lu’nun da kendilerine desteklerine değine-
rek, geleceğin teminatı gençlerin zamanla-
rını bilimsel araştırmalarla değerlendirme-
sinin gelişimleri için de yararlı olduğuna
işaret etti.

Ülkemizde 650 bin özel çocuk var
Türkiye’de 650 bin özel IQ sahibi çocuk

bulunduğunu belirten ve bunların ancak
30 bini ile iletişim kurulabildiğini ve de-
ğerlendirilebildiğini söyleyen Gökhan Al-
demir, bu özel çocukların eğitiminin ol-
dukça önemli olduğunu belirterek eğitim-
lerinden hayatlarının planlanmasına özel
bir süreç gerektiğini vurguladı.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Ha-
tip Ortaokulu’nun “Tüketimden
Üretime, Hayallerden Bilime Koşa-
lım, Haydi Kastamonu!” adlı TÜBİ-
TAK 4007 projesi kabul edildi. Kas-
tamonu’da Bilim Şenliği yapılmasını
amaçlayan projede 50 atölyede fark-
lı bilimsel deneyler robotik kodla-
ma ve konuşmacıların yer alması
planlanıyor.

TÜBİTAK’ın en prestijli projele-
rinden biri olan projenin, illerde ya-
pılacak bilim şenliği yürütücüsünün
Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip
Ortaokulundan Fen Bilimleri Öğret-
meni Kamil Doğanay olması ve Kas-
tamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile
Kastamonu Belediyesi iş birliğinde
yürütülmesi hedefleniyor.

“Tüketimden Üretime, Hayaller-
den Bilime Koşalım, Haydi Kasta-
monu!” projesi bilim şenliğiyle bi-
limsel bilgiyi eğlenceli, pratik, katı-
lımcı ve deneysel olarak tüm halka
hitap edecek şekilde ulaştırarak bili-
mi sevdirmesi amaçlanıyor. Etkinlik
alanında oluşturulacak atölye çadır-

larında ilgi çekici deneyler, etkinlik-
ler, söyleşiler, bilimsel şov ve gösteri-
ler, gökyüzü gözlemleri, planetar-
yum, sanatsal etkinlikler, yarışmalar
yapılacak. Planlanan etkinlikler he-
def kitlenin seviyesi dikkate alınarak
hazırlanacak. 

Hedef kitlesi merkez ve köy
okulları ile diğer ilçelerde öğrenim
gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul
ve lise öğrencileri olmakla birlikte
7’den 70’e tüm Kastamonu halkını
kapsıyor. Yapılacak olan etkinliklerle

toplumun tüm kesimi buluşturula-
rak toplum ile bilim arasında bir bağ
kurulması hedefleniyor. Proje ile 21
yüzyılın becerilerini kazandırmak
adına öğrencilerin zihninde ‘Yapabi-
lirim’ fikri aşılanmaya çalışılacak. 

Endüstri 4.0 denilen çağda kendi
robotunu kodlayabilen, 3 boyutlu
yazıcılarla kendi oyuncağını kendi
yapabilen bireylere ihtiyaç duyulu-
yor. Bilim Şenliğinde robotik kodla-
ma, atık malzemelerden yeni malze-
meler üretme, 3 boyutlu yazıcılarla
modellemelerin yanı sıra bilime kar-
şı ilgi uyandıracak görsel deneyler
de yapılacak. 

TÜBİTAK 4007 Kastamonu Bi-
lim Şenliği ile çeşitli bilim dalların-
da uzman bilim insanları ile katı-
lımcıların gerçekleştireceği söyleşi-
lerin bilime, bilimsel bilgiye ve bi-
lim insanına yönelik bakış açısının
olumlu yönde gelişmesine katkıda
bulunması sağlanacak. Bilim Şenli-
ğinin ilki bu yıl 9-10 Mayıs 2018 ta-
rihinde Kuzeykent Pazar yerinde
gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK’a Kastamonu’dan proje

Devr-i Alem Koleji öğrencileri çağın vebası kanser ile ilgili bilimsel deneylerle sonuç arıyor.

Yaşıtları konserle 
bu çocuklar kanserle

ilgileniyor

Öncelikle TBMM’nin
neden 23 Nisan’da
açıldığına, açılış

gayesine ve kuruluş felsefesine
bakalım:

Mustafa Kemal Atatürk’ün
21 Nisan 1920 tarihinde çok
acele kaydıyla
kolordulara,
bakanlıklara,
sancaklara, Müdafa-i
Hukuk
merkezlerine,
belediye
başkanlıklarına
gönderilen tamimi
aynen
(sadeleştirilmiş
olarak) şöyle:

1- Allah’ın
lütfuyla Nisan’ın
23’ü Cuma günü
Cuma namazından
sonra Ankara’da Büyük Millet
Meclisi açılacaktır. 

2- Vatanın İstiklâl’i, yüce
hilafet ve saltanat makamının
kurtarılması gibi en önemli
görevleri yapacak olan Büyük
Millet Meclisi’nin açılış
gününü Cuma’ya rastlatmakla
günün kutsallığından
yararlanılacak ve bütün
milletvekilleriyle Hacı Bayram
Veli Camiinde Cuma namazı
kılınacak. Kur’anın ve namazın
nurlarından feyiz alınacaktır.
Namazdan sonra sakal-ı şerif
ve sancak-ı şerif alınarak
Meclisin toplanacağı yere
gidilecektir. Meclis’e girmeden
bir dua okunacak, kurbanlar
kesilecektir. Bu merasimde
camii şeriften başlayarak
Meclis binasına kadar kolordu
Komutanlığı askeri birliklerine
özel tören düzeni alınacaktır. 

3- Açılış gününün
kutsallığını belirtmek için
bugünden başlayarak vilayet
merkezinde vali beyefendi
hazretlerinin düzenleyeceği
şekilde hatim indirilecek.
Hatm-i şerifin son kısımları
uğur getirsin diye Cuma
namazından sonra Meclisin
toplanacağı yerin önünde
tamamlanacaktır. 

4- Kutsal ve yaralı
vatanımızın her köşesinde
bugünden itibaren aynı şekilde
hatm-i şerifler indirilmesine ve
Buhari-i şerif okunmasına
başlanıldı. Bütün vatan
topraklarının kurtuluşu için
girişilen Millet Meclisi’nin
önemini ve kutsallığını,
milletin hiçbir ferdinin kendi
vekillerinden meydana gelmiş
olan Büyük Millet Meclisinin
vereceği kararları yapmaya
mecbur oldu. 

5- Bu tebliğ hemen
yayınlanacak, her tarafa
ulaşması süratle sağlanacaktır.
Ayrıca büyük levhalar halinde
de her tarafa asılacak ve
mümkün olduğu yerlerde
baskıyla çoğaltılacak parasız
dağıtılacaktır. 

Yüce Allah’tan tam bir
başarıya ulaştırması niyaz
olunur. 

Heyet-i Temsiliye namına
Mustafa Kemal.

Ve 23 Nisan 1920 tarihi…
Hacı Bayram Camii’inde

mahşeri bir kalabalık toplanır,
her zamankinden daha yoğun
duygularla Cuma namazı
kılınır. Namaz çıkışında
çoğunun halkın içinden çıkmış
kimseler oldukları
giysilerinden kolaylıkla
anlaşılan milletvekilleri Meclis
olması kararlaştırılan binaya
gitmek üzere topluca hareket
ederler. Hacı Bayram Camii ile
Meclis arasındaki koca
meydan, köyden kentten gelen
insanlarla hınca hınç doludur.
Herkes sesli veya sessiz dua
mırıldanmakta tekbir
getirmektedir. Milletvekilleri
dua ederek Meclis binasının
önüne gelirler. Burada da
topluca dua edilir. Hayırlara
vesile olması dilekleriyle
kurbanlar kesilir.
Milletvekilleri binaya girer ve
açılış konuşmasını en yaşlı üye
sıfatıyla Sinop Milletvekili
Şerif Bey yapar.

İşte o konuşma:
“ Muhterem topluluk!

İstanbul'un geçici olarak
yabancı kuvvetler tarafından
işgal olunduğunu ve bütün
temel kurumlarıyla Hilafet
makamının ve hükümet
merkezinin bağımsızlığının
iptal edildiğini biliyorsunuz.

Bu duruma baş eğmek,
milletimizin zorlanan yabancı
köleliğini kabul etmesi
demekti. Ancak tam bir
bağımsızlık içinde yaşamak
azmine sahip, ezelden beri hür
ve serbest olan milletimiz bu

köleliği kesinlikle
red etmiş ve derhal
vekillerini
toplamaya
başlayarak Yüce
Meclisinizi
oluşturmuştur.

Bu Yüce
meclisin en yaşlı
üyesi/geçici başkanı
sıfatıyla ve ilahî
tevfik (başarı) ile,
milletimizin iç ve
dış tam bağımsızlığı
dâhilinde
mukadderatını

bizzat ele aldığını ve idare
etmeye başladığını bütün
cihana ilan ederek Büyük
Millet Meclisi'ni açıyorum.

Kendisine bağlı olduğumuz
en kutsal (başkanımız olan)
bütün Müslümanların Halifesi
ve Osmanlıların Padişahı
Sultan 6. Mehmet Han
Hazretlerinin yabancıların
kayıtlarından kurtarılması ve
onun ebedî saltanat ve taht
merkezi olan İstanbulumuz ile
işgal altında ve türlü zulüm ve
facialar içinde maddî ve
mânevî insafsızca imha
edilmekte bulunan bütün
mazlum vilayetlerimizin
kurtarılması için başarı ihsan
buyurmasını Cenâb-ı Allah'tan
niyaz ederim.” 

24 Nisan günü Meclis
Başkanı seçimine geçilir.
Mustafa Kemal Paşa 110 oyla
Meclis Başkanı seçilir. 

Birinci Meclis’in
milletvekili sayısı ile ilgili çok
farklı görüşlere rastlamak
mümkündür. Mahmut Goloğlu
390, Ali Fuat Cebesoy 442,
Damar Arıkoğlu 318, Mazhar
Müfid Kansu 399, Erik Jan
Zürcher 324, Tarık Zafer
Tunaya 338 sayılarını ifade
ederler. Birinci Meclis’in
milletvekili sayısındaki
karışıklığın nedenlerinden
bazıları şunlardır; Bazı
milletvekilleri seçildikleri
halde Meclis’e gelmemiş,
bazıları çağrılara olumsuz
karşılık vermiş, Meclise
gelenlerden de bazıları vefat
etmiştir. İlk Meclis’in en
önemli özelliklerinden biri de,
Osmanlı Devleti’nden Türkiye
Cumhuriyeti’ne geçişte yer
alan en önemli kurum
olmasıdır. Birinci Meclis
düşman işgaline karşı verilen
mücadeleyi fiilen yürüten bir
grup olmasıyla da
diğerlerinden farklı bir
konuma sahiptir.

Meclis 23 Nisan tarihi
itibariyle faaliyete başlar. Ama
Meclis’in resmi bir ismi
yoktur. İsim konusunda bir
karara ulaşmakta yaşanan
zorluk, Meclis’in ismine büyük
önem verilmesinden
kaynaklanır. Sonunda 11 Nisan
tarihinde farklı üyeler
tarafından “Meclis-i Kebir”,
“Meclis-i Kebir-i Milli”,
“Kurultay” veya “Meclis-
Mebusan” isimleri ön plana
çıkar.

Toplantıda isim konusunda
bir karara varılmamasına
rağmen, Meclis’in açılış
konuşmasını yapan Şerif
Bey’in “Büyük Millet
Meclisi’ni açıyorum” demiş
olması genel eğilimin
oluştuğunu gösteren ipucudur.

8 Şubat 1921 tarihli İcra
Vekilleri Heyeti
Kararnamesi’ndeki kullanımını
takiben “Türkiye Büyük Millet
Meclisi” Meclis’in daimi ve
resmi adı olur.

Milli Mücadelenin
temelinin hangi esaslar
doğrultusunda atıldığını
gösteren ibretlik bir vesikadır
23 Nisan tarihi…

Açılışı bizzat Atatürk’ün
isteği doğrultusunda özellikle
Cuma gününe denk getirilen,
topluca kılınan Cuma namazı
sonrası, dua ve tekbirler
eşliğinde kurbanlar kesilerek
açılan Büyük Millet
Meclisi’nin ilelebet Türkiye
Cumhuriyetin bağımsızlığı ve
muasır medeniyet çizgisi
doğrultusunda icraatlara imza
atması temennisi ve duasıyla…

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com

TBMM nasıl açıldı?

istamonu23nisan_10_Layout 1  4/24/18  10:53 AM  Page 1



TEŞEKKÜR EDERİZ

Tarafı sadece Kastamonu ve 

Kastamonuludan yana olan gazeteniz İstamonu 

7 yaşına girdi. Sizlerin yoğun ilgisi ve beğenisiyle

onurlandığımız yıllar gücümüze güç kattı. 

Tarihe not düşme, geleceğe rehber olma adına

taşıdığımız heyecanımıza ortak, yolumuza ışık

olduğunuz için teşekkür ederiz…
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Yıl: 7 23 Nisan 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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