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27-30 Haziran tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek
olan BAKAF 2018 Fuarı çerçevesinde
Uluslararası Üniversiteler Birliği'nin İs-
tamonu Fuarcılık ile birlikte organize et-
tiği 14. Uluslararası Modern Teknoloji ve
Dijital Yayıncılık Konferansının açılışını
Lübnan Eğitim Bakanı Marwan Hamade
gerçekleştirecek. n 2

Açılışta Lübnan Eğitim
Bakanı da olacak

Türk Dünyası Kastamonu 2018 tanı-
tımları İstanbul'da devam ediyor. Kültür
Başkentliği etkinlikleri çerçevesinde
geçtiğimiz günlerde sosyal medya feno-
menlerinin yaptıkları çalışmanın ardın-
dan Atatürk Havalimanı'nda Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın da ka-
tılımıyla ‘Tadım Etkinliği’, Etno Spor Fes-
tivali'nde de Kastamonu lezzetleri yüz-
binlerce kişiyle buluşturuldu. n 9

1994 yılından bu
yana geleneksel
olarak her Rama-
zan ayında ürünle-
rinde indirim uygu-
laması yapan Reis
Gıda, bu yıl yüzde
10’lara varan iskon-
tonun gerçekleşe-
ceğini açıkladı. n 5

Reis’te 
indirim 
başladı

24 Haziran genel seçiminde AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’den İstanbul’da 11
Kastamonulu isim milletvekilli adayı gösterildi.

Yarış başladı

Hulusi Şentürk
İstanbul 1. Bölge

Mehmet Diribaş
İstanbul 2. Bölge

Mehmet
Umur

Fikret
Özkan

Yaşar
Kızılkum

Turgut
Danacı

Ali Muhittin Tığlı
İstanbul 3. Bölge

Abdullah Sevim
İstanbul 1. Bölge

Cumhur İttifakı’na dahil olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan
Yardımcısı hemşerimiz Ahmet Yelis ise, AK Parti listesinden Bursa 2.
Bölge 7.sıradan adaylığı açıklanan isimlerden oldu.

Yelis Bursa’dan aday oldu

Devrekanili hemşerimiz Turan Akpı-
nar Millî Eğitim Bakanlığında müsteşar
yardımcılığı görevine atandı. Adana İl
Milli Eğitim Müdürü olarak 4 yıldır gör-

evini sürdüren Akpınar, MEB’de İnşaat ve
Emlak Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliş-
tirme Başkanlığı birimlerinden sorumlu
müsteşar yardımcısı olarak göreve başladı.

Akpınar müsteşar yardımcısı oldu 

AK Parti’de mevcut Milletvekili Hulusi
Şentürk İstanbul 1. Bölgeden 10. sıra adayı
gösterilirken, İstanbul AK Parti İstanbul
eski il yönetim kurulu üyesi Mehmet Umur
2. Bölge 24. sıradan listeye girdi.

CHP’de de İstanbul eski il
başkanlarından Ali Muhittin Tığlı İstanbul
3. Bölgeden 14. sıradan, Azdavaylı
hemşerimiz Mehmet Diribaş 2. Bölge 10.
sıradan ve Osman Tellioğlu 3. Bölge
24.sıradan milletvekili adayı olarak listede
yer aldılar.

MHP İstanbul seçim çevrelerinde 2 ve 3.
Bölgelerde iki isime listelerinde yer verirken
sıralamada 2. Bölgeden Devrekanili Fikret
Özkan 23, 3. Bölgede Bozkurtlu Arife Peker
14. sıradan aday gösterildi. 

Seçime Millet İttifakı ile girecek olan
Saadet Partisi’nde de gözler İstanbul’dan
listeye girecek isimlerdeydi. Aday adayı
olarak ismi paylaşılmayan Saadet Partisi
İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim 1. Bölge
1. Sıradan aday gösterildi. İş adamı
hemşerimiz Turgut Danacı ise 24. sıradan
milletvekili adayı olarak yer aldı. 2. Bölge
19. Sırada ise Yasemin Bilnur Erenci listede
yer aldı.

İstanbul seçim çevrelerinde İYİ Parti’den
gazetemiz ekonomi yazarı ve Yeminli Mali
Müşavir Yaşar Kızılkum 2. Bölge 21. sıradan
adaylığı açıklanan isim oldu.

26. dönem meclis seçimindeki
listeyi aynen açıklayan AK Parti’de 31
aday adayı liste için yarışmıştı. Listede
önceki dönem görev yapan vekilleri
açıklayarak yola devam kararı veren
AK Parti’de ilk sırada Hakkı Köylü,
ikinci sırada Metin çelik ve son sırada
Murat Demir yerini korudu.

Kastamonu’da 3 il başkanının
birinci sırada yer aldığı parti aday
listelerinde sadece CHP’den 2 kadın
aday listeye girebildi. 

Yeni kurulan İYİ Parti’de eski
Taşköprü Belediye Başkanı Hasan
Altan adı son dakikalara kadar yüksek
beklenti oluştururken ilk sırayı İlhan
Engin alarak söylentileri de boşa
çıkardı. Hasan Altan adaylık
listelerinde yer almazken, İYİ Parti

Kastamonu adayları da Seyfi Sarıoğlu
ve Mehmet Murat Aşçı olarak
gerçekleşti.

MHP’de ise yine il başkanı Hacı
İbrahim Maşalacı birinci sıradan, Tarık
Ziya Çağılcı iki ve Muharrem avcı
üçüncü sıradan aday gösterildi.

CHP’de de sıralama beklentilerin
dışında gerçekleşti. 7 aday adayı
arasından il başkanı Hasan Baltacı ilk
sırada yer alırken diğer adaylar Ayşegül
Soylu Muslu ve Devrim Ezgi Özalp
oldu. CHP Kastamonu’dan 2 kadın
adayla yarışacak tek parti oldu.

Saadet Partisi’nde ise daha önce
İnebolu Belediye Başkan Adayı olan
Bilal Çodur ilk sıradan, Necati Yavuz
iki, Hulusi Özbek ise üçüncü sıradan
listede yer aldı.

Kastamonu adayları belli oldu

1- Hakkı Köylü
2- Metin Çelik
3- Murat Demir

AK Parti
1- Hasan Baltacı
2- Ayşegül Soylu Muslu
3- Devrim Ezgi Özalp 

CHP

MHP
1- İlhan Engin
2- Seyfi Sarıoğlu
3- M. Murat Aşçı

İYİ PARTİ
1- Bilal Çodur
2- Necati Yavuz
3- Hulusi Özbek

SAADET PARTİSİ
1- İbrahim Maşalacı
2- Tarık Ziya Çağılcı
3- Muharrem Avcı

Etnospor çıkarması

Spor Toto 2. Lig’de mü-
cadele eden Kastamonus-
por 1966, yeni sezon için
2017-2018 sezonunun ilk
devresinde Keçiörengücüs-
por’da başarılı bir grafik çi-
zen Mustafa Çapanoğlu ile
anlaşma sağladı. n 10

Çapanoğlu imzayı attı
AK Parti tarafından YSK'ye sunulan mil-

letvekili aday listesinde, listesinde 167 isim
yeniden milletvekili adayı gösterilirken, 149

kişi aday gösterilmedi.  Partisi tarafından
aday gösterilmeyen İstanbul Milletve-
kili Fatma Benli’nin 27. dönemde  ba-
kanlık görevine getirileceği şeklinde
yorumlanıyor.

Yoksa bakan mı?
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HABERLERİN SÖYLETTİĞİ

Tahsin Şentürk

YALNIZLIK AFALLAMASI
Çevremizdeki bir derya, bizler deryada balık,
Yalnızlıkla çoğalan bir yalnız kalabalık.
Tüketiriz bu ömrü bir sonsuz yalnızlıkta,
Musallada yatarken bakarız alık alık.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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ÖZPEN
P

0212 597 46 17 0536 874 97 34

...

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Ramazan’ın
tadını

çıkarın

güvencesiyle

Saray Cam 10 milyon lira yatırımla Kastamonu OSB’de faaliyete başladı. Batı Karadeniz
Bölgesinde tek olan fabrikanın açılışı Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik,  KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Azdavaylı Selçuk ve Serdar Kedi’nin sahibi
olduğu firma yılda 600 bin metrekare cam işleyecek
fabrikada ilk etapta 50 kişiyi de istihdam edecek.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde
kuracaklarını fabrikanın bölgede büyük bir açığı
kapatacağını söyleyen Selçuk Kedi (34), “2017
yılında faaliyete başlayan tesisimizde ayda 50 bin
metrekare cam işlemeyi planlıyoruz. Kastamonu’da
ve bölgede ihtiyaca cevap olma hedefindeyiz. Çünkü
bölgeye en yakın cam tedariki Ankara ve
Samsun’dan sağlanıyor. Biz Kastamonu merkez ve
ilçelerinin yanı sıra Karabük, Sinop, Çorum ve
Çankırı’ya da hizmet vereceğiz. 12 bin metrekare
alan üzerinde kuracağımız tesisimizde ilk etapta 50
daha sonrasında ise 100’ün üzerinde istihdam
sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Bir haber başlığı söyle diyor:
“Diş fırçalamıyoruz”
-Birbirimize diş bilemekten sıra mı geliyor?

27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi'nde düzenlenecek olan BAKAF 2018
Fuarı çerçevesinde Uluslararası Üniversiteler
Birliği'nin İstamonu Fuarcılık ile birlikte organize
ettiği 14. Uluslararası Modern Teknoloji ve Dijital
Yayıncılık Konferansının açılışını Lübnan Eğitim
Bakanı Marwan Hamade gerçekleştirecek.

İstamonu Fuarcılık, Uluslararası Üniversiteler
Birliği ve Uluslararası Astrolabe Üniversitesi iş
birliğinde gerçekleşen konferansa 28-30 Haziran
tarihleri arasında gerçekleşecek olup; 30 ülkeden
300'ün üzerinde uluslararası katılımcının yer
alacağı konferansı Lübnan ve Somali Eğitim
Bakanlığı himaye edecek.

Bu kapsamda Bakaf 2018’in açılış programında
Lübnan Eğitim Bakanı Mervan Hamadeh, Somali
Eğitim Bakanı Dr. Abdurrahman Daahir de
katılacaklar.

Bölgenin tek cam
fabrikası açıldı

Açılışı Lübnan 
Eğitim Bakanı 
Hamadeh yapacak

İstanbul’daki cam işleme fab-
rikalarının faaliyetlerine devam
edeceğini bildiren Kedi, “Sektörde
27 yıldır hizmet veriyoruz. Beylik-
düzü’nde 25 kişiyi istihdam ettiği-
miz tesisimizde yılda 120 bin met-
rekare cam işliyoruz. Dış cephe,
mimari projelerde yer alıyoruz.
Tamperli cam, masa camları, de-
koratif cam, ısı cam,  pvc olmak
üzere her çeşit cam ve işlenmiş
camın satışının yanı sıra montajını
da gerçekleştiriyoruz.  İstan-
bul’daki tesisimizi Kastamonu’yla
eş zamanlı faaliyet gösterecek.”
diye konuştu. 1990’lı yılların ba-
şında Kedi ailesinin Azdavay’dan
İstanbul’a göç etmesiyle birlikte
ticari faaliyetleri 1997 yılında ku-
rulan Saray Cam ile başladığını
ifade eden Selçuk Kedi, Aile
2000’li yıllarda inşaat ve gayri-
menkul sektörüne giriş yapar.
Günümüzde Saray Cam’ın faali-
yetlerini Serkan Kedi sürdürür-
ken Saray İnşaat ve Gayrimenkul
’ün yönetimi kardeşi Selçuk Kedi
tarafından gerçekleştirilmektedir.

Eş zamanlı 
üretim
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Önümüz Ramazan,
ardı ise çifte
bayram… Oruçlar

tutulacak, teravihler eda
edilecek, dualar edilecek,
11 ayın Sultanı şanına
yakışır şekilde eda edilip
vedalaşılacak… 

Sonrası seçim… 
Çifte bayram dememin

ana nedeni de bu zaten…
Ramazan dendi mi…
Biz eskiden bu mübarek

ayın uhrevi ve huzurlu atmosferine
daha Recep’ten kurtulur kurtulmaz,
Şaban ortası hazırlıklara başlardık…
Çocukluk işte… O bayrama ermek var
ya… Değme dünyalık keyifte eşi
menendi bulunmayan bir halet-i
ruhiyeydi.

Davulcu beklemek…
Sahura kadar uyuyor numarası

yapmak yorgan altında… Sonra o
tokmak sesiyle yorganlar fora…

O maniler…
“Onbir ayın sultanı
Kıymetlidir her ânı
Süslersin şu cihânı
Hoşgeldin yâ Ramazan!”

Sonra sabah ezanıyla niyet…
Ve oruç…
Et yerine dert kaynayan tencerelerin

bereketle kaynadığı, yardımlaşmanın,
dayanışmanın, kardeşliğini ihsaniyetin,
insaniyetin zirve yaptığı günler…

En coşkun, deli kanlı insanın
durulduğu, iyilik ve güzelliğin baş
köşeye kurulduğu, dilin ve kalbin en
muhteşem sükuta durduğu…

Kem göz ve söz, kötü niyet ve amelin
tatile gittiği…

İftarla ferlenen gözler, canlanan
sözler… Ama rahmani yine… Şeytani

hiçbir zerre
barındırmayan…

Ardı teravih…
Sonra sahur ve yine

niyet…
Önümüz Ramazan…
Eski Ramazanlar gibi

olmasa da…
Zira…
Artık Ramazan

dilimizdeki kiri, kini, kem
sözü öteleyemiyor
nedense…

Normal zamanlardaki hoşgörümüzü,
sevgili hallerimizi…

Çocuklarımız da farkında değil…
Gelenin, muhteşem sultanın

kadrini…
Neden mi?
Hayata dokunamıyor mübarek…
İnsana erişemiyor… İnsanlar oruç

tutuyor ama…
Oruç insanları tutamıyor,

alıkoyamıyor fenadan, kinden, kötü
sözden, kem gözden, hırstan, kavgadan,
savaştan, anlamsız dünyalık telaştan…

Önümüz seçim ve kampanya dönemi
de mübarek Ramazan içinde…

Oruçlu ağızlardan bakalım ne inciler
dökülecek…

Oysa…
Ağızlardan dökülecek inciler eskiden

ahire dair kazanımlara matuftu…
O yüzden daha bir mübarekti…
Daha bir ayrı atmosfer…
O yüzden…
30 gün boyunca tutulan oruçların,

verilen sadakaların, açılan iftar ve
edilen sahurların, onca ibadetin bir
yansıması olmayacaksa…

Normal zamanlardaki dünyalık kaygı
ve kavgalarla eda edeceksek…

Kıymeti harbiyesi ne ola ki
Ramazan’ın?

Çocukluğumuz gibi
yani…

Mazide tozlu anılar
arasında bir tahattur…

Her şey gibi…
***
Çünkü…
İnsan bozuldu…
İnsanla birlikte sözler,

gözler, dimağlar,
düşünceler, kelimeler,
cümleler, vicdanlar,
imanlar, imkanlar,
inançlar, düşler, gülüşler,
ölüşler bozuldu…

Nezaket yok, nefaset,
letafet, zarafet yok…

Hoyratlık var, kabalık,
babalık, dayılık ve güç
gösterisi var… Şatafat var…

Bir elin verdiğini diğer
elin görmeyi bırakın
hissetmeyeceği işler artık,
canlı yayınla umuma açık
yapılıyor… Namaz ortada,
niyaz reklamda, cevaz
parayla, icaz makamla,
hicaz bile muamma…

Önümüz Ramazan…
Nerde o eski Ramazanlar

diyenler bile yok artık…
Öykünen, özenen, o

ruhla bezenen kim kaldı…
İftarlar gösteriş, ibadetler

ticaretle karışık… Oruç bile…
Fenalıktan, azgınlıktan, günahlardan

alıkoyamıyor artık bizi hiçbir şey…
Ne acı…
Bozulduk mübarek…
Ya fabrika ayarlarımıza dönerek sil

baştan başlayacağız…
Ya da bu kafayla her şeyimizden

olacağız…
Seçim vakti yani…

Baştan beri belirttiğim
seçim lafzını 24 Haziran
anladınız belki ama…

Ben ta baştan beri bu
seçimden dem
vurmuştum…

İşte bu bile
anlayışımızın nasıl
kıtlaştığının bir nişanesi
değil mi?

Önümüz seçim…
Bu seçimde verdiğimiz

karar ya çifte bayramı
getirecek…

Ya da hamam da tas da
yerli yerinde arzı endam
edecek…

Dedem derdi ki; “Recep
uyarı, Şaban hazırlık ve
Ramazan hareketle birlikte
berekettir…”

Recep’i anlamadık,
Şaban’ı dinlemedik… 

Ramazan’ı idrak
şansımız sizce mümkün
mü?

***
Siz balıkla kuşun

hikayesini biliyor
musunuz?

Onu da önümüzdeki
günlerde aktaracağım, siz
hele daha vakit varken
yazıyı baştan sona bir daha

okuya görün…
Düşünün bakalım; Ramazanlar neden

eskiden daha güzeldi diye…
Ve düşünün…
Seçimimizin çifte bayrama vesile

olacağı bir karar arifesindeyken, daha
neyin hesabındayız?

Seçim sizin…
Ya çifte bayram…
Ya da siz bilirsiniz!

Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer
Arısoy Ilgaz’ın turizm
potansiyeline vurgu yaparak,
“Turizmin Davos’u yapacağız”
demiş…

NE DEMİŞ

Aday adaylarından biri listede yer bulamayacağı
kendisine sızdırılınca yine malum bir
zamanlar yaptığı tripleri atmaya başlamış…

NE YAPMIŞ

Herkes geceyi aynı zaman
diliminde yaşar, ama
kimsenin karanlığı
birbirinin aynı
değildir… MYD

SÖZLÜK
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

“İnsan bozuldu…
İnsanla birlikte
sözler, gözler,

dimağlar,
düşünceler,
kelimeler,
cümleler,
vicdanlar,
imanlar,

imkanlar,
inançlar, düşler,
gülüşler, ölüşler

bozuldu…
Nezaket yok,

nefaset, letafet,
zarafet yok…
Hoyratlık var,

kabalık, babalık,
dayılık ve güç
gösterisi var…
Şatafat var…”

“

“

FOTOYORUM

Gençler birlik 
beraberlik istiyor

Kastamonu Çankırı Tabip Odası genel
kurulunda Sinan Altıkulaç yeniden yöne-
tim kurulu başkanlığına seçildi. 

2018-2020 yılları arası dönemi kapsayan başkanlık seçimi
için gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Altıkulaç,
oda üyesi hekimlerin oy birliği ile güven tazeledi.

Kastamonu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen
genel kurulda konuşan Altıkulaç, “Seçimlerde bizlere güvene-
rek iki yıl daha bayrağı teslim eden tüm üyelerimize teşek-
kürlerimizi sunarız. Yönetim olarak tüm hekim arkadaşları-
mızın desteğini, fikirlerini ve yardımlarını bekliyoruz. Tüm
hekimlerimizi Kastamonu -Çankırı Tabip Odası çatısı altında
toplanmaya çağırıyoruz” dedi.

Altıkulaç başkanlığında görev alacak yönetimde şu isim-
ler bulundu: “Dursun Baştuğ, Mehmet Binici, Muhittin
Öncü, R. Galip Vidinlioğlu, A. Tolga Kaplan, Zeki Esat Öz-
türk, M. Akif Cingöz”Onur kurulu: “ Metin Baş, Handan Do-
yum, Adil Yılmaz, Ertülay Açıkel, Seyfi Sarıoğlu” Üst kurul
delegeleri: “Işıl Topaçoğlu, Semih Demiroğlu, Ertan Şahbat,
Hamza Çaylı, Bülent Korkmaz.”

Altıkulaç 
güven tazeledi

ÖNÜMÜZ ÇİFTE BAYRAM…

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket
Partisi’nden milletvekilliği seçimlerinde aday adaylığı başvurusunda bulunan gençleri bir araya
getirerek, onların projelerini ve hedeflerini dinledi.

AK Parti, CHP ve MHP’den aday adaylığı
açıklaması yaparak başvuruda bulunan 3 ismi
bir araya getiren KASGEG organizasyonu hak-
kında değerlendirmede bulunan derneğin Ge-
nel Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 24 Haziran
seçimlerinin belirleyen faktörünün gençler ola-
cağını öne sürdü.

Aday adaylarından MHP Şeyma Gün, “Ne
kadar ittifakta muhalie olsak bu değerleri ba-
rındırıyor olmamız önemli diye düşünüyorum.
Bu örnek tutumun yarın geleceğin biz gençle-
rin elinde olduğunun, bizleri takdir edenlerin
başını öne eğdirmeyeceğimizin göstergesi ol-
duğunu düşünüyorum” duygularını dile geti-
rirken, CHP aday adayı Devrim Ezgi Özalp
Çok şöyle konuştu: “Omuzlarımızdaki sorum-

luluğun bilincindeyiz. Bu yolda bize köstek
olanlar da var, destek olanlar da var. Ama bize
her zaman destek olanlar köstek olanlardan
fazla olduğu için geri adım atmayı düşünme-
dik. 25 yaşındayım ve 22 yıl boyunca Atatürk'ü
yaşadım. Bugünde emeğimi ortaya koyarak
yola çıktım ve bu nedenle Cumhuriyet Halk
Partisi'nden aday adayı oldum. Bugün siyaset
ve politikanın olmaması gerektiği kadar ger-
ginleştiği bir ortamda üç ayrı partinin genç
aday adayları olarak burada olmamız siyasete
ve politikaya örnek olmalıdır”

AK Parti Gençlik kollarında 8 yıl görev
yaptığını ifade eden İsmail Can Gürbüz ise
yaptığı açıklamada “Referandumla birlikte se-
çilme yaşı 18'e indirildi. Ben de bu fırsatı de-

ğerlendirmek, siyasette bende varım demek is-
tedim. 7 Ağustos'taki Yenikapı ruhunu burada
sergiliyoruz. Bende diğer aday adayı arkadaşla-
rım gibi memlekete hizmet için bu yola gövde-
mi koydum” dedi.

Aday adaylarının listeye girmeleri nokta-
sında belirsizlik olsa da KASGEG Ankara So-
rumlusu Cumhur Genç, “Arkadaşlarımızın
Meclis'te temsil yeteneğinin birçok vekilden
üstün, daha da başarılı olacağına canı gönül-
den inanıyorum. Bizler genç aday adaylarının
sonuna kadar yanındayız. Bu süreçte inşallah
muvaffak olurlar. Gönüllerinden geçenler ger-
çekleşir ve Kastamonu'yu Meclis'te en iyi şekil-
de temsil ederler” diyerek oluşan tablodan
memnuniyetini ifade etti.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin

(TOBB) gerçekleştirilen seçimli 74’üncü
Genel Kurulu’nda Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındı-
koğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası delegeleri KATSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Turgay
Dellaloğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Gül-
şen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 74. Genel Kuruluna ka-
tıldı. Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde
gerçekleştirilen Genel Kurula, 365 Oda ve Borsanın delegeleri
katıldı. Genel Kurulun açılışında konuşan TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, başarıya ulaştıracak esas gücün birlik ve be-
raberlikten geçtiğini söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin gerçekleştirilen seçimli 74’üncü Genel Kurulu’nda KAT-
SO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun yeniden güven tazelediği seçimlerde TOBB Ticaret
ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi.

Fındıkoğlu
konseyde
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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

100,86 t 4,260
t

5,081
t

180,06
t

Toplu iş hukuku
kavramı ve ilkeleri (3)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Toplu İş Hukuku Kavramı ve İlkeleri'ni
incelemekte olduğumuz Yazı Dizisi'nin
işbu üçüncü bilgilendirici metninde,

konumuza "Toplu İş Hukukuna Egemen Olan
İlkeler" ile devam ediyoruz. 

Toplu İş Hukukuna Egemen Olan İlkeler 
- Anayasal Güvenceye Bağlanma İlkesi:

1982 Anayasası, Türk toplu iş hukukunu teş-
kil eden önemli kurumlarımız bakımından
"anayasal güvenceler" sağlamıştır. Bu duruma
ilişkin en somut örnek, Anayasa Madde 51'de
hükmünü bulan şu ifadedir: "Çalışanlar ve iş-
verenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde,
ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini ko-
rumak ve geliştirmek için önceden izin al-
maksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma,
bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ser-
bestçe çekilme haklarına sahiptir."

Öte yandan, Anayasamızda, "toplu iş söz-
leşmesi hakkı" da güvence altına alınmıştır.
Anayasa Madde 51/3'e göre, "işçiler ve işve-
renler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal
durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek
amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına
sahiptirler."

Bir başka önemli nokta olarak ise Anayasa
Madde 54 kapsamı içerisinde, hem "işçilerin
grev hakkına" hem de aynı zamanda -dolaylı
biçimde de olsa- "işverenlerin lokavt hakkı"na
yer verilmiştir. Burada sıraladığımız tüm hak-
lar, esas itibarıyla, "sosyal hukuk devletinin
toplu iş hukukundaki tezahürleri ya da özel
bazı uygulamaları" olarak değerlendirilebilir.

- Ekonomik Yaşamı Doğrudan Etkileme İl-
kesi: Giderek artan bir ölçüde pek çok ülkede,
toplu iş hukuku prensiplerinin ve bu kap-
samdaki hakların, reel ekonomik yaşama gir-
diğine şahit olmaktayız. Aslında, birçok işçi-
nin esas isteği de "ekonomik yaşamın tümü-
nü görebilmek" ve "üretken gelişime katkı su-
nabilmek"tir. Bu çerçevede, ülkemizdeki sen-
dikalar ile ilgili konfederasyonların, genel ku-
rulları aracılığıyla alması gereken bir karar va-
sıtasıyla "nakit mevcutlarının yüzde kırkın-
dan fazla olmamak şartıyla" sanayi ile ticaret
kuruluşlarına yatırımda bulunmalarına ola-
nak sağlanmıştır. Bununla beraber, bahsettiği-
miz hususla alakalı olarak ülkemizdeki uygu-
lama oldukça zayıf bir düzeydedir.

- Özel Hukukun Parçası Olma İlkesi:
"Kamu hukuku" ve "özel hukuk" olarak ikiye
ayrılan hukuk sistemimiz içerisinde, "toplu
iş hukuku", -iş yargılaması ile arabuluculuk
faaliyetlerini bir kenara koyacak olursak- ne
kamu hukukunun ne de özel hukukun içeri-
sinde tam anlamıyla yer alır. Buna mukabil
özellikle sendikalar ile toplu iş hukukunu
detaylıca incelediğimizde, birçok yönden
özel hukukun önemli bir kısmını oluşturdu-
ğunu ve fakat toplu iş hukukunu, işin içeri-
sine bütün unsurlarını katarak değerlendir-
diğimizde ise "karma" bir nitelik taşıdığını
ifade edebiliriz.

info@yasarkizilkum.com.tr

Reis’te indirim başladı

Hülya Avşar, Demet Akalın, Ayşe Arman gibi
ünlülerin tercihi olan RUN-
VAY No:4, ilk mağazasını
Bağdat Caddesi Noter So-
kak’ta açtı.

Abanalı hemşerimiz İlker
Kösem’in sahibi olduğu Four
Tekstil’in markası olan RUN-
WAY No:4, satışlarını önce-
den olduğu gibi internet si-
tesi üzerinden online olarak
gerçekleştirmeye devam
edecek.

Showroomun sadece
salı ve cumartesi günleri açık olacağını bildiren
RUNWAY No:4’ün, dört tasarımcısı arasında yer
alan Dünya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi
Burcu Kösem, ilk ihracatında Latin Amerika paza-
rına açılan markanın, uluslararası podyumlarda da
ses getirmek için de düğmeye bastığını açıkladı.

Kösem RUNWAY No:4’ün, yalnızca tasarımla-
rını değil, üretimini de bünyesinde gerçekleştirdiği-
ni kaydederek sektöre kimono ve beachwear ürün-

leriyle adım atan markanın stylingini Bener Ha-
mamcı, fotoğraf çekimlerini ise Müjdat Küpşi’nin
gerçekleştirdiğini belirtti.

‘Runway No:4’ vitrine çıktı

2016 yılında yatırımcı iş adamlarını bir ara-
ya getirmek misyonu ile kurulan Mersin Yatı-
rımcı İş Adamları Derneği (MERSİYAD) Mayıs
ayı başında gerçekleştirilen genel kurulunda 3
yıllığına başkanlığa Kastamonu Şenpazarlı
hemşerimiz Coşkun Doğmuş seçildi. 28 yıldır
Mersin’de lojistik, madencilik ve endüstriyel
atık bertaraf sektöründe faaliyet gösteren Doğ-
muş’un şirketleri Şişecem ve Çimsa gibi dev
firmalara maden tedariki de sağlıyor. Kentin iş
dünyası için en etkin kuruluşlarından biri olan
sivil toplum kuruluşuna başkan olarak seçile-
rek göreve başlayan Doğmuş, 2012-2014 yılları
arasında MERSİYAD başkanlığını da yapmıştı.
Doğmuş aynı zamanda KASİAD Mersin temsil-
ciliği görevini de sürdürüyor.

Doğmuş, MERSİYAD’ın
başında

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, Ramazan dolayısıyla kuru gıda talebindeki
yükselişin kendilerini etkilemeyeceğini ve ürün ar-
zında sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek daha ön-
ceki yıllarda olduğu gibi markalı ürünlerini sağlıklı
ve titiz bir şekilde tüketiciyle buluşturmaya devam
edeceklerini belirtti. Ramazan aylarında bakliyat
ürünlerine karşı oluşan talebin yükselmesini fırsata
çevirmek isteyen firmaların aksine her Ramazan
ayında indirim uygulamasıyla ürün arzında bulun-
duklarını ifade eden Reis, kumanyalarda da paket
içindeki ürünlere dikkat edilmesi noktasında vatan-
daşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Reis “Bazı kumanya tedarikçileri daha ucuza sa-
tabilmek için fiyat odaklı ürün hazırlamaktadırlar.
Özellikle; pirinç, bakliyat ve bulgurda ürünün yöre-

sine, analizine, kalibresine ve nem durumuna dikkat
etmeden kalitesi, standardı ve protein oranı düşük,
pişmeyen, ithal veya eski mahsul ürünler kumanya
kolilerinde yer almaktadır” diyerek kumanya fırsat-
çılığına karşı uyarıda bulundu. 

Hayırsever vatandaşların karar vermeden önce
kumanya paketlerinin içindeki ürünleri kontrol et-
meleri gerektiğine vurgu yapan Reis, “Ürün cinsinin
ve menşeinin doğru yazılıp yazılmadığı ve kalitesi
incelenmelidir. Maneviyat yüklü olan bu ayda yar-
dım yaparken; evinizde pişirip, yenilen ve güven ka-
zanmış markalı ürünlerin tercih edilmesi, yardım
alanlara daha da fayda sağlayacaktır. Ramazan koli-
leri içindeki ürünlerin, gıda kodeksine uygunluğu
özellikle ilgili merciler tarafından denetlenmelidir”
şeklinde konuştu.

1977 yılından bu yana kapı sektöründe en önemli
markalar arasında bulunan Aslandağ Grubu, öğrenciler
arasında düzenlediği 2. Kapı Tasarım Yarışması sonuçla-
rını İTÜ’de düzenlenen törende açıkladı. Ahşap kapı
sektöründe ihracat ve tasarım markası Artella Ahşap
Kapı Sistemleri, üniversite öğrencileri için düzenlediği
“2. Kapı Tasarlıyorum” yarışmasının sonuçlarını açıkla-
dı. 2 bin başvurunun yapıldığı yarışmanın kazananları
İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü Prof. Nezih
Eldem Toplantı Salonu’nda açıklanarak ödüllendirildi.

Aslandağ Grup Yönetim kurulu Başkanı Cemal As-
landağ’ın açılış konuşmasıyla başlayan ödül töreninde
jüri üyelerinin yanı sıra tasarım dünyasının ünlüleri de
hazır bulundu. Sektördeki tasarım açığını kapatmak
üzere düzenlenen ve büyük ses getiren yarışmanın, bu
yıl üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, endüstri ürün-

leri tasarımı, moda tasarım ve grafik tasarım bölümle-
rinde okuyan öğrencilerin başvurularını kabul ettikleri-
ni belirten Cemal Aslandağ, ihracatta katma değer ya-
ratmada tasarım yarışmalarının önemine de dikkat çek-
ti. Firma olarak markalı konut projelerinin büyük bölü-
münde yer aldıklarını, Bağdat Caddesi Kentsel Dönü-
şüm çalışmalarında prestijli projelerle çalışmalarını sür-
dürdüklerini ifade eden Aslandağ, hedeflerinin bu yarış-
malarla sektörlerine tasarım katkısı sunmak olduğunu

sözlerine ekledi.
Yarışmada dereceye girenlere para ödülünün yanı

sıra ayrı kategori olarak jüri özel ödülü de eklendi. Birin-
cinin 10 bin lira, ikincinin 6 bin lira, üçüncünün 4 bin
lira ve mansiyonunun 2 bin lira kazandığı yarışmada
aynı zamanda bu sene ilk defa jüri özel ödülü de sunul-
du. Özel ödül sahibi tasarımcı gençler jüri üyeleriyle Eti-
ler 4A Collection mağazasında vakit geçirerek tasarıma
ve mimariye dair bilgi edinme fırsatı yakalayacak.

Aslandağ, tasarımcılarını seçti

1994 yılından bu yana geleneksel olarak her Ramazan ayında ürünlerinde indirim uygulaması yapan Reis
Gıda, bu yıl yüzde 10’lara varan iskontonun gerçekleşeceğini açıkladı.

Reis Gıda sosyal medya üzerinden boş tabak
resmi paylaşımı ile önemli bir sosyal sorumluluk
kampanyasına imza attı. hem Ramazan ayı hem
de toplumsal yardımlaşma ve dayanışma açısın-
dan önemli bir sosyal sorumluluk kampanyası
başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının #BoşBirTa-
bak hashtagıyla profillerinden yapacakları payla-
şım karşılığında ihtiyaç sahiplerine dolu bir tabak
çalışması olarak başlattığı kampanya büyük ilgi
görüyor.

İnsanların sosyal medyada yediklerini içtikleri-
ni paylaşmayı çok sevmesinden yola çıkan Reis
Gıda hazırladığı kampanyada bunu tersine çevir-
meyi hedefliyor. Ramazan boyunca #BirTabak-
Paylaş etiketiyle sosyal medyadan paylaşılan her

boş tabağı Reis Gıda resmi yardım kuruluşlarıyla
iş birliği yaparak dolduracak. Bir kişinin paylaştığı
bir boş tabak resmi, bir ihtiyaç sahibinin karnını
doyuracak. Kampanya TV, dış mekan reklam
alanları ve sosyal mecralar kullanılarak yayılıyor.

Boş tabak kampanyası, #BoşBirTabak
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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.

Kastamonu Üniversitesi İletişim
ve Edebiyat Topluluğu’nun düzenle-
miş olduğu Yerel Basın konulu konfe-
ransa katılan İstamonu Gazetesi Ha-
ber Müdürü Gazeteci Yazar Mustafa
Yaşar Dilsiz, yerel basının mevcut du-
rumu itibariyle postacılık yapar duru-
ma indirgendiğini belirtti.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen konferansta
toplum ve medya ilişkilerine dair bir
sunum gerçekleştiren Dilsiz, yerel ba-
sının yaygın medyaya ulaşma nokta-
sında en önemli haber kaynakları ol-
duğuna işaret ederek, yaptıkları hiz-
metin de bu çerçevede oldukça önem-
li bir kamu görevi olduğunu söyledi.
Yerel basının topluma aktarılması ge-
reken mesaj ya da oluşturulması iste-
nen algıya hizmet etmenin çok ötesin-
de, hitap ettiği kitleye ve okurlarına
karşı sorumlulukları bulunduğuna
değinen Dilsiz, “Kastamonu basını
geçmişte Kurtuluş mücadelesine ver-
diği ulvi desteği günümüzde de kal-

kınma ve gelişme, kültürel ve sosyal
değişime katkı sunma anlamında bir
misyon olarak üstlenmelidir. Sadece
olayların aktarımı, mesajların toplu-
ma iletimi gibi basit işlevlerle geçiştiri-
lemeyecek mesuliyetleri bulunan ga-
zeteciliğin postacılık olmadığının, ga-
zetelerin de piar aracı olamayacağının
bilinmesi gerekiyor. Olayların vatan-
daşlara aktarımı ve paylaşımı gazete-
ciliğin asli meşgalesi gibi görünse de
bir gazetecinin toplumsal terazide üst-

lenmesi gereken misyon; gerektiğinde
öğretmen, gerektiğinde siyasetçi, ge-
rektiğinde sosyolog olarak toplumsal
arayışlara da cevaplar bulmaktır. 7 yıl
önce İstanbul’da kurulan ve yayın ha-
yatına İstanbul’daki Kastamonuluların
sadece sayıdan ibaret olmadığını, nite-
lik, nicelik ve topluma kattığı değerle
hem ülkesinin hem de ilinin önemli
bir bileşeni olduğunu anlatan İstamo-
nu Gazetesi çok önemli bir örnektir. İş
dünyası, sosyal yaşam, sosyoekono-

mik gelişim, gurbetteki ve bürokrasi-
deki değerlerin kamuoyuna tanıtılma-
sı gibi misyonlarla gazeteciliğin posta-
cılık olmadığını bizzat hayata geçirdiği
yayıncılık ilkeleriyle başarmış olan İs-
tamonu, düzenlediği organizasyonla
da Kastamonu camiasının uunu
açan başarılı projelere imza atmıştır”
dedi.

Gazetenin toplumlar için bazen
bir milat olacak kadar önemli bir işa-
ret fişeği olduğuna değinen Mustafa
Yaşar Dilsiz, İstiklal Mücadelesi örne-
ğinden yola çıkarak bir gazetenin top-
lum hayatındaki rolünden de kesitler
aktardı.

Kastamonu Üniversitesi Yerel Ba-
sın Konferansı’na Kastamonulu gaze-
teciler İzzet Sarı ve İrfan Salcı da birer
sunumla katıldılar. İletişim ve Edebi-
yat Topluluğu tarafından düzenlenen
etkinlikte katılımcılara plaket takdimi
gerçekleştirilirken, haber müdürü-
müz Mustafa Yaşar Dilsiz de Kara
Kutu isimli kitabını öğrenciler için
imzaladı. 

Avusturya, Almanya, İsviçre Büyükelçilikleri Ti-
caret Müşavirlikleri işbirliği ile Ankara’da ilk kez or-
taklaşa gerçekleştirilen “3C - Business Lunch – 3
Ülke İşadamları Buluşması” etkinliğinde 2018 Yılı
Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu tanıtıldı.

Avusturya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği -Ad-
vantage Austria- tarafından her ay geleneksel olarak
düzenlenen iş adamları buluşma toplantısı ilk kez Al-
manya ve İsviçre Büyükelçiliklerinin de iş birliği ile 3
ülkenin ortak etkinliği olarak “2018 Yılı Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti: Kastamonu” teması ile Ankara’da
gerçekleştirildi. 

Avusturya Ankara Büyükelçiliği Ticari Ataşesi
Dr. Christian Maier, Avusturya İstanbul Başkonso-
losluğu Ticari Konsolosu Georg Karabaczek, Alman-
ya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Birinci
Müsteşarı Ekonomi ve Ticaret Bölüm Başkanı Dr.
Rüdiger Lotz, Gıda ve Tarım Müsteşarı Ekonomi ve
Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Peter Bohlen,
İsviçre Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Kültürel İş-
ler Müsteşarı Dr. Christina Bürgi Dellsperger ile 50’ye
yakın iş dünyası temsilcisinin katıldığı etkinlikte, Ku-
zey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Planlama,
Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birim Başka-
nı Serkan Doğru ve Kastamonu Yatırım Destek Ofisi
Uzmanı Özgür Yücel Yakar misafir konuşmacı olarak
yer aldı. Açılış kısmında söz alan Avusturya Ankara

Büyükelçiliği Ticari Ataşesi Dr. Christian Maıer, her
ay geleneksel olarak düzenledikleri iş adamları buluş-
malarını Alman ve İsviçreli mevkidaşları ile aldıkları
karar ile bugünden itibaren ilk kez 3 ülke ortak etkin-
liği olarak düzenlediklerini vurguladı.

Maıer, “Geçtiğimiz Mart ayında 2018 Yılı Türk
Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu açılış etkinlikle-
ri dolayısı ile Kastamonu’daydık. Çok güzel bir orga-
nizasyon oldu, başarılı etkinlikten dolayı emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum. Bu kapsamda yıl boyunca
gerçekleştirilecek etkinlikler vesilesi ile herkesi bu
şehri görmeye davet ediyorum” dedi.

Açılış konuşmasının akabinde Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı Planlama Birim Başkanı Serkan
Doğru tarafından Kastamonu’nun genel, sosyo-eko-
nomik durumuna ve yatırım ortamı potansiyeline
ilişkin bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunum son-
rasında gösterilen Kastamonu tanıtım filmi ise Kasta-
monu’yu ilk kez yakından tanıma fırsatı bulan davet-
liler tarafından ilgiyle izlendi.

Balkan ülkelerine tanıtım
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Kastamonu Tarımsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumu İl Müdürü Ahmet
Kuyulu, 3. IPARD Başvuru döneminde 47
proje başvurusu alındığını belirtti.

Kuyulu yaptığı değerlendirmede
hayvancılık işletmelerinin desteklendiği
yeni yatırımların yanı sıra, bitkisel üretim,
zanaatkârlık, yerel ürünler, kırsal turizm
ve makine parkları gibi alanların
desteklendiği başvuru döneminde toplam
19 milyon liralık yatırım başvurusu
aldıklarını belirterek, bu projeler
onaylandığında 10 milyon liralık hibe
gerçekleştirileceğini söyledi. Kuyulu,
projelerin dağılımı noktasında ise şu
bilgileri aktardı: “Bu başvuruların 2’si süt
hayvancılığı, 4’ü besi hayvancılığı, 28’i
bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve
bitkisel ürünlerin işlenmesi ve
pazarlanması, 8’i arıcılık, 1’i siyez bulguru
işletmesi, 3’u kırsal turizm ve 1’i makine
parkı projesidir.” 

Balıkçılık ve süt ürünleri 
desteklenecek

Kuyulu, “Önümüzdeki dönem proje
çağrısı kapsamında süt toplama
merkezleri, yoğurt, peynir, dondurma
benzeri ürünler elde eden süt işleme
tesisleri; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı
hayvanlar için kesimhane, parçalama
tesisleri, salam, sucuk, sosis gibi kırmızı
ve beyaz et işleme tesisleri; balık,
yumuşakça ve kabuklu gibi su ürünleri
işleme tesisleri; meyve ve sebzelerin
depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve
paketlenmesi, soğuk hava depoları gibi
meyve sebze işleme tesisleri
desteklenecektir” dedi.

10 milyonluk 
yeni hibe

Kastamonu'da "Genç Oğuz Atay Ulusal
Hikaye Yazma Yarışması" ödül töreni
düzenlendi. Birlik Vakfı Kastamonu
Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Kastamonu Göl Anadolu Lisesince
başlatılan çeşitli illerden 120 öğrencinin
katıldığı yarışmanın ödül töreni Kredi ve
Yurtlar Kurumu Fahrettin Paşa Konferans
Salonu'nda gerçekleştirildi. "Bir Parça
Şeker" isimli hikayesiyle birinciliği elde
eden Isparta Dr. Tahsin Tola Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül
Katırcı'ya, "Baba Hasreti" hikayesiyle
ikinci seçilen İstanbul Özel Ümraniye
Kültür Temel Lisesi öğrencisi Ebrar Yüsra
Zor'a ve "Kırık Taşlı Ova" isimli hikayesiyle
üçüncü olan Kastamonu Pervaneoğlu Ali
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencisi Satiye Ciba'ya ödülleri verildi.

Genç Oğuz Atay’lar
ödüllerini aldı

Tanıtma Vakfı Başkanı Sözen meclis toplantısında
yaptığı konuşmada Koruma Uygulama ve Denetim
Müdürlükleri’nin kurularak kentlerin tarihi misyonu-
nu gelecek kuşaklara aktarımının önemine işaret ede-
rek, bu kurulların hayata geçirilmesi gerektiğini be-
lirtti. Sözen, nüfusu 50 bini geçen kentlerde kurulabi-
len bu kurulların, kentin tarihi değerlerinin restoras-
yonu aşamasında yapılan yanlışlara, uygulama hatala-
rına ve denetlenmesine yönelik önemli bir görev ifa
edeceğine değinerek, “50 bin nüfusunu geçiyorsanız
hemen KUDEB’inizi kurun, bunu ilk kuran Gazian-
tep olmuştur. Antep’in halini şu anda görüyorsunuz”
diyerek örnekleme yaptı.

Kastamonu’nun tarihi kentler içindeki önemine
de değinen Sözen, Safranbolu’nun UNESCO ile iliş-
kilendirilmesi fikrine başlarda itirazlar geldiğini ama
gelinen nokta itibarı ile korunan kent dokusunun
dünya mirası payesini getirdiğini vurgulayarak Kasta-
monu için de birkaç yıl disiplinli ve özüne uygun uy-
gulama, koruma ve denetimle UNESCO’nun hayal
olmayacağını belirtti.

Birlik Başkanı Çiçi ise yaptığı de-
ğerlendirme konuşmasında Kastamo-
nu hakkında yapılan çalışmaları yerin-
de görme, müzeler konusundaki başa-
rılı uygulamalar ve restorasyonların
Kastamonu’nun öneminin altını çizdi-
ğine vurgu yaptı.

Kastamonu Belediye Başkanı Babaş
da ev sahibi olarak katılımcılara teşek-
kür konuşmasında, “Kastamonu’da bin
827 tane taşınmaz tescilli kültür varlığı
vardır. Bununla da Türkiye’de 11’inci
sıradayız. Sivil mimarın tescilli binalar
açısında da Türkiye’de 8’inci sırada bu-

lunuyoruz. Ben, 4 yıllık Belediye Başkanlığım süre-
cinde bu konuda elimizden geldiği kadarıyla çok cid-
di çalışmalar yaptığımıza inanıyorum. Bundan sonra-
da daha güzel çalışmalara Kastamonulular olarak
yani her kurum ve kuruluşu ile birlikte hep beraber
bu iş için daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini söy-
lüyorum. Bunu gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü bi-
zim için tarihi ve kültürel dokunun ayağa kalkması
gelecek nesillerimiz için çok önemli” ifadelerini kul-
landı. 

Ayrıca Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Meclis
Toplantısının ardından “Candaroğlu Başkenti Kasta-
monu’da Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Geliş-
meler” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda
Başkan Babaş, Kastamonu’nun tarihi ve kültürel de-
ğerleriyle birlikte il genelinde yapılan çalışmalar hak-
kında katılımcılara bilgiler aktardı. Meclis Toplasının
sona ermesiyle Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, toplantıya katılan davetlilere tarihi
ve kültürel mekanları gezdirdi.  

Kastamonu Üniversitesinde 6 bin 155 öğrenci me-
zun olmanın sevincini yaşadı. 

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi mera-
sim sahasında düzenlenen törende, Kırgız öğrenciler ile
halk oyunları ekipleri ve mehter takımı göster sundu.
Ardından akademik yıl birincileri Özkan Sukas ve Nur-
gün Aygün mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Üniversi-
teyi dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri ve he-
diyeleri takdim edildiği törende ayrıca akademik yıl bo-
yunca çeşitli spor branşlarında derece elde eden öğren-
cilere de ödülleri verildi. Üniversite marşını okuyan öğ-
rencilerin topluca yemin etmesi ve keplerini havaya at-
masından sonra düzenlenen konserle mezun olan öğ-
renciler gönüllerince eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Ay-
dın burada yaptığı konuşmada üniversitelerin ilim yu-
vası olduğunu ifade ederek yeni mezunların Kastamo-
nu Üniversitesinin 12’nci mezunları olduğunu kaydetti.

Kastamonu kep attı

Tarihi Kentler 
Kastamonu’da toplandı

Gazeteci postacılık yapmamalı

Tarihi Kentler Birliği meclis toplantısı Kastamonu’da düzenlenen organizasyonla gerçekleştirildi. Tarihi Kentler Birliği
Başkanı Şanlıurfa Belediye Başkanı Nihat Çiftçi başkanlığında bir araya gelen birlik üyesi belediye başkanları,
Kastamonu’da inceleme gezisine de katılarak Kastamonu kent dokusu ve tarihi değerleri konusunda bilgilendiler.

Tarihi Kentler Birliği, Kent Tarihi Müze-
si dalında Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi
Müzesi’ni Özendirme Ödülüne layık gördü.  

Tarihi Kentler Birliği’nin Kastamonu’da
düzenlenen Kastamonu Buluşmaları Top-
lantısı’nda çeşitli dallarda müzelere ödül-
ler verildi. Kent Tarihi Müzesi dalında Taş-
köprü Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete
açtığı Taşköprü Belediyesi Kent Tarihi Mü-
zesi Tarihi Kentler Birliği tarafından özen-
dirme ödülüne layık görüldü. Taşköprü Be-
lediyesi adına ödülü Belediye Başkanı Hü-
seyin Arslan, Kastamonu Valisi Yaşar Ka-
radeniz’in elinden aldı.

Taşköprü’ye 
Müze Ödülü
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HABER

Mustafa Yaşar Dilsiz

TAHRİKSAN firması ortağı ve Genel Mü-
dür Yasin Taha Kalay, gazetemize yaptığı değer-
lendirmede milli otomobil, yan sanayi oluşumu,
Kastamonu’da sanayi gelişimi konularında bilgi
verdi. Kalay, Kastamonu’da sanayi oluşumunun
öncelikle beyinlerde başlaması gerektiğine işaret
ederek, büyük kentlerde iyi noktalara gelmiş ye-
tişmiş insan ve beyin gücü ile iletişim ve koordi-
nasyonun sanayi oluşumu için ilk adım olabile-
ceğini ifade etti. Kalay, 20 senelik iş hayatı ve
eğitim döneminde yaptığı gözlemler ışığında
tüm dünyadaki sanayi oluşumunun seyrinin ül-
kemiz ve toplumumuzun neden çağın çok geri-
lerinde kaldığının örnekleriyle dolu olduğunu
aktardı.

Sanayi gelişimini 
devletler yavaşlattı

“1900’lü yıllarda endüstri 1,0 dönemi diye ta-
bir edilen dönemde devletler korunmacı bir
kimliğe bürünerek, ülkelerini dış tehditlere karşı
savunma güdüsüyle gelişmeye kısmi olarak ka-
pamışlardır. Bu nedenle yatırım ve sanayileşme
süreci devlet eliyle ve milli reflekslerle kontrollü
bir şekilde gelişmiştir. Sivil sanayi oluşumunun
önünde devlet kontrolünde bir sanayi gelişimi-
nin benimsenmesi set oluşturarak korumacı sa-
nayi doğmuştur. Bu da sanayi kültürünün oluş-
maması ve yaygınlaşmamasını beraberinde getir-
miştir.  Ülkemiz de tıpkı bazı kapalı toplumlarda
olduğu gibi korumacı sanayi güdümünde bu sü-
reçleri yaşayamadan geçmiş ve gelinen noktada
sanayinin ilgili ilgisiz tüm alanlarında var olmak
üzere bir yarışa girişmiştir. Ben bunu bir çocu-
ğun oyuncakçı dükkanına dalıp oyuncaklar ara-
sında şaşkın bir vaziyette raflar arasında koşuş-
turmasına benzetiyorum. Milli otomobil, savun-
ma sanayii, füze savunma sanayii, milli tank ve
nükleer enerji gibi her biri üzerinde yıllar süren
bir süreç gerektiren işleri aynı anda yapmaya kal-
kan bir ülke durumundayız” diyen Yasin Taha
Kalay, ancak her şeye rağmen bunu gerçekleştir-
mek ve dış bağımlılıktan kurtulmak gibi bir zo-
runluluk içinde olduğumuza dikkat çekti.

Mikro milliyetçiliğin sonuçları olarak kont-
rollü ve korumacı bir sanayi gelişiminin yaşa-
nan açığın kapanması noktasında daha fazla
efor, daha fazla işgücü, yetişmiş eleman gerektir-
diğine işaret eden Kalay, “Birtakım sanayi altya-
pı eksikliklerimiz var. Batıdaki sanayi ülkeleri-
nin kendi sanayileşme süreçlerindeki devlet
bazlı yatırımlarını korumacı yatırımlarını ta-
mamlamış oldukları için onların tabi işleri çok
kolay çünkü onlar şu an yüz senelik firmalara
sahipler, 100-150 yıllık birikime sahip 5 kuşak 6
kuşak emekli etmiş teknisyenler ve mühendisle-
re sahipler ve aynı zamanda ciddi sermaye biri-

kimleri var. Ayrıca sanayinin kontrolünü devle-
tin elinden almayı başarmışlar” dedi.

Türkiye’de devlet sanayinin 
içinde olmalı

Avrupa ve gelişmiş sanayi ülkelerindeki özel
sektör hakimiyetinin ülkemizde oturabilmesi-
nin zorluklarına dikkat çeken Kalay, Türkiye
Cumhuriyeti’nde devletin sanayiye desteği ve
sanayi gelişiminde aktör olmasının gerekliliğini
vurguladı. Kalay, “Bu nokta da şu olabilir; devlet
kendisi direkt yatırımlarla bu işlere girmekte bir
mahsur görüyorsa, devlet kurumlarıyla özel
sektördeki belli başlı kurumları birleştirerek çe-
şitli ortaklıklarla bu işler yapılabilir. Ama şunu
görüyoruz, nitelikli sanayi ürünlerinin yatırı-
mında özel sektörün bazı doğal çekincelerden
dolayı gerek yatırımın büyüklüğü gerek yatırı-
mın kompleksliği ve gerekse de yatırımın karlılı-
ğının çok uzun vadede geri dönüşümü dolayı-
sıyla özel sektörün bu işe girmekte çekinceli
davrandığını ve korktuğunu görüyoruz. Bu ne-

denle devletin bu konularda çok daha ciddi des-
teklerle çok daha ciddi ortaklık yapılarıyla sa-
vunma sanayii ve sivil savunma konusunda bu
işlere girmesi maalesef gerekiyor. Çünkü Türki-
ye olarak bahsetmiş olduğumuz aşamaları aş-
madan bugünlere gelmiş olduğumuz için o
merdivenlerden bizim de çıkmamız lazım. Bi-
zim bugün Karabük ve İskenderun demir çelik
fabrikamız varsa, alüminyum tesislerimiz varsa
mutlaka Türkiye’nin bu tesislerin benzerleri
daha modernleri ve daha nitelikli ürünler üre-
ten gerek sanayimizin gerek savunma sanayimi-
zin ve genel endüstrimizin ihtiyacı olan ama
daha nitelikli alaşımlı malzemeler üretebilen,
dünya pazarlarıyla da rekabet edebilecek güçlü
tesislere ihtiyacımız var” diyerek sanayiye devlet
teşviklerinin zorunluluğunu dile getirdi.
Yerli otomobil yerli sanayi gelişimi

ile mümkündür
Yerli sanayileşme, milli otomobil, yerli tank,

füze, nükleer enerji gibi çalışmalar için önce yerel

bir sanayi kültürüne ihtiyaç bulunduğunun altını
çizen Kalay, Kastamonu’da yerli ve milli bir oto-
mobil fabrikasının da en azından şu aşamada sa-
dece bir hedef olabileceğine işaret etti. Yerelde sa-
nayi bileşenlerinin, yan sanayi teşekküllerinin
oluşturulmadan fabrika kurmanın yatırımcı açı-
sından cazibesi olmayacağına işaret eden Kalay,
yatırımın ancak bölgesel olabileceğine ve birkaç
ile bölüştürülerek hayata geçirilmesinin daha
gerçekçi bir yaklaşım olacağını belirtti.

Güçlü yabancı aktörlerin de 
desteğine ihtiyacımız var

Yasin Taha Kalay, sanayinin olmazsa olmazı
know how alışverişinin sağlanabilmesi, dünya
devi firmaların belli konularda üretim ve tesis-
leşmede sanayimize desteğinin de gerekliliğine
işaret ederek “Yine sanayimizin ihtiyacı olan
elektrik elektronik mekanik elektromekanik
ürünler üreten testlere fabrikalara ihtiyacımız
var mesela bizim bugün SAMSUNG gibi SIE-
MENS gibi TELEMEKANIC gibi sanayi firma-
larına ihtiyacımız var. Bu firmalar aynı zamanda
genel maksatlı endüstriyel ürünler üretmekle
birlikte ev eşyalarından tutun da kimya sanayine
artı savunma sanayine pek çok sektörde ürünler
üretiyorlar” dedi.

Kastamonu kapalı bir kutu

Sanayicilerin dönem dönem Kastamonu’da
üretim olanakları ve yatırım fırsatlarını uzun
yıllardır denediklerini ancak daha planlama aşa-
masında bu planların rafa kaldırıldığına dikkat
çeken Kalay, bunun temelinde de tıpkı sanayi
süreçlerinde devletlerin korumacı ve korunmacı
zihniyetinin Kastamonu’da da mevcut olduğuna
değindi. Hiçbir yatırımcının yatırım olsun diye
yatırım yapmayacağına ve geri dönüş analizine
bakarak karlılık hesaplarını da göz önünde bu-
lunduracağına vurgu yapan Kalay, İstanbul’dan
yatırım maksadıyla memleketine giden birçok
hemşerimizin yan sanayi başta olmak üzere ara
eleman sıkıntısından dolayı bölgeyi cazip bul-
mayarak uzaklaştığını söyledi. 

Demografik yapı korunmalı

Sanayileşmenin şart olmasına rağmen Kas-
tamonu’nun tarihi ve tabii güzelliklerinin bozul-
mamasına özen gösterilmesi gerektiğini belirten
Kalay, “İstanbul’da çok ciddi birikime sahip sa-
nayiciler var. Bunlarla iyi bir iletişim iyi bir ko-
ordinasyon olursa Kastamonu’da da neden sa-
nayileşme olmasın. Ancak benim bu noktadaki
en önemli talebim Kastamonu’nun tabi ve doğal
güzelliğine zarar vermeyecek, Kastamonu’da
kültürel yozlaşmaya sebebiyet vermeyecek, Kas-
tamonu’nun demografik özelliğini de koruyacak
bir çalışma yapılması gerekiyor” diyerek sözleri-
ni noktaladı.

Kuzey Marmara Deprem Hattı’nda bulu-
nan Kastamonu’da, riskli binalar açısından
eski yapı stokunun yanı sıra kayıt dışı tabir
edilen ve tüm Türkiye’de 16 milyon yapıyı ilgi-
lendiren imar barışıyla kayıt altına alınacak
binalara dair uygulama için envanter çalışma-
sına gün sayılıyor. 

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açık-
lanan ancak daha resmi yazı gönderilmediği
için uygulamaya geçilmesi için yönetmelik ve
tebliğ beklenen imar barışı kapsamında 31
Aralık 2017 öncesi iskansız, imarsız ve kayıt
dışı yapılmış arsa vasfı üzerindeki binaların
tespit ve değerlemesi yapılacak bina sahiple-
rinde bekleyiş sürüyor.

Uygulamaya göre belediye, şehircilik il
müdürlüğü ve lisanslı harita mühendislerinin
ortak çalışmasıyla belirleneceği ve tespitleri-
nin gerçekleştirileceği yapıların tesciline iliş-
kin çalışmalar bakanlığın onayı ve resmi gaze-
tede yayınının ardından gelecek yönetmelikle
start alacak. 

Değerleme belirlenen bedel üzerinden
yüzde 3’lük dilimin hak sahibince ödenmesi
karşılığında bir defaya mahsus olmak üzere
Yapı Kayıt Belgesi ile kayıt altına alınacak.

Çalışmanın seçimler nedeniyle aksayabile-
ceği ve Temmuz 2018 itibarı ile başlayabilece-
ği belirtiliyor.

Kastamonu da imar barışı bekliyor

Yerel sanayileşme için
ilk adım iletişim

Endüstri Yüksek Mühendisi Yasin Taha Kalay, Kastamonu’da sanayi oluşumunun ilk şartının İstanbul’da bulunan
yetişmiş beyin gücü ile koordinasyon içerisinde çalışılarak gerekli iletişimin kurulması olduğunu belirtti.

ÖZEL
HABER

Geçtiğimiz günlerde 3,9 şiddetinde
depremle tedirgin olan Kastamonu,
kentsel dönüşümle yenileme çalışması
yapılması beklenen yapı sahiplerini de
hızlandırdı. 

Özellikle belediyenin yeni konut ve
yaşam alanları çalışmalarını olumlu
bulan şehir plancıları, Kastamonu’nun
yeşil bina olarak nitelendirilen son 5
yıllık yapı stokunun ülkenin en
yaşanabilir merkezlerinden biri olması
noktasında ili bir adım öne çıkaracağını
belirtiyor. 

Kastamonu Belediyesi kentin
büyüme ihtiyacını göz önünde
bulundurarak Güneykent’i de mücavir
alan içine alarak yapılaşmaya açmıştı.

Yapılar güvenli

1998 ve 2007 yönetmelikleri ile disiplin altına
alınan imar faaliyetleri sonucu Kastamonu’da
yeni yapılan binalarda deprem riskinin en alt se-
viyede bulunduğu öğrenildi. 

İnşaatlarda hazır beton uygulama zorunlulu-
ğu, bağlantı elemanları ve demirde yivli malze-
me kullanımı ve yapı denetim firmalarının kont-
rol zorunluluğu gibi tedbirlerle sağlamlaştırılan

yapı kalitesiyle Kastamonu’da üretilen konutla-
rın son 15 yıllık diliminin depremden etkilenme-
yeceği öngörülüyor.

Kastamonu yenileniyor
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Uzun yıllar Münire Medresesi’nde hediye-
lik eşya ve el sanatları atölyesinde hizmet ver-
diğini belirten Savaş, Kastamonu’nun tarihi
ve kültürel değerinin tüm Türkiye’de tanın-
masına olanak sağlayacak Kültür Başkenti et-
kinliklerinin memlekete olumlu etkisi olabile-
ceğini kaydederek esnaflara da yansıması
noktasında faaliyetlerin tabana yayılması ge-
rektiğini vurguladı. Savaş, Anadolu’da Türk
tarihi ile eş bir geçmişe sahip Kastamonu’nun,
2018 yılı boyunca sadece kültürel ve tarihi gü-
zellikleri ve değerlerine yoğunlaşılmasının
kente ekonomik girdi sağlamadığı müddetçe
amacına ulaşmış olabileceğini düşünmenin
imkansız olduğunu ifade etti. 

Özellikle el emeği göz nuru ürünlere ziya-
retçilerin ilgisinden memnun olduklarını da
belirten Savaş, İstanbul’da başlayan latin hattı

sanatını Kastamonu’da icra ediyor olmaktan
ve buraya değer üretmekten mutlu olduğunu
söyledi.  Hediyelik eşya ve hatıra tabakların
neredeyse ülkenin dört bir yanından gelenler-
ce büyük ilgi gördüğünü bildiren Akif Savaş,
yaz kış Kastamonu’nun doğru ve etkin tanıtı-
mının turizme faydasının kalıcı olarak kente
ekonomik girdi de sağlayacağına inandığını
sözlerine ekledi.
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Zanaatkârlığın 
geleceği tehlikede

Kağıthane Berberler ve Kuaförler Odası
Başkan Yardımcısı Hüseyin Türkmen,
mesleki eğitimin yeterli olmamasından
dolayı çırak yetiştirmenin zor oldu-
ğunu söyleyerek tüm zanaatkarlığın
geleceğinin tehlike altında olduğu-
na dikkat çekti.

Eğitim sisteminde zanaatkarlı-
ğa önem verilmesi gerektiğini vur-
gulayan Hanönülü hemşerimiz Hü-
seyin Türkmen, “Eğitim sistemimizde
mesleki okullar gerekli donanıma sahip
bulunmuyor. Yaz tatillerinde çırak olarak ya-
nımıza gelen öğrenciler sadece zaman geçir-
me telaşındalar. Zorunlu eğitimin ardından
18 yaşına giren birine mesleği öğretmek de
pek mümkün değil. Bu sebeple hem okullar-
da hem de zanaatkarlık eğitim merkezlerinde
donanım artırılmalı ve özendirici faaliyetler
gerçekleştirilmeli.” dedi.

Müşterilerin kaliteden ödün vermemesi
gerektiğini de kaydeden Türkmen “Bir işi
olurundan daha ucuza yapan bir yerde kalite
ve hijyenden söz edilemez. Oda kaydı bulun-
mayan bir işletme ruhsat da alamaz deneti-
me sahip olmayan bir yer her açından tehdit
unsuru. Odamız faaliyetleri kapsamında
haksız rekabete karşı önlemler alıyoruz. Oda
kaydı olmayan işletmeleri mahalle temsilci-
liklerimizle tespit ediyor, gerekli şartları yeri-
ne getirmesi konusunda uyarıyoruz. Verilen
sürede işlem gerçekleşmezse konuyu idareye
sevk ediyoruz. Bu konuda müşterilerimizin

de hassasiyet göstermesini bekliyoruz” diye
konuştu.

Kalite ve diyalog önemli

Çırak olarak 26 yıl önce sektöre adım attı-
ğını anımsatan Türkmen genel kültürün de
mesleklerinde önemli bir yere sahip olduğu-
nu vurgulayarak şunları söyledi: “İlkokulda
hayalim erkek kuaförü olmaktı. Ortaokulu
bitirir bitirmez hayalimin peşinden koştum
1992 yılında mesleğe başladım, 2000 yılında
da Kağıthane Çeliktepe’de bulunan kendi iş
yerimi açtım.  Bizim dönemimizde çıraklık 4-
5 yıllık bir süreçti. Yer süpürmeden saç kesi-
mine kadar geçen süreçte mesleğin tüm ince-
liklerini öğrenebiliyorduk.  Maalesef son 10
yıl içinde yetişen çırak ve kalfalar mesleğin
ince noktalarını bilmiyor.  Öte yandan kua-
förlük sadece gerekli işlemleri oldu bitti şek-

linde yapabileceğiniz bir meslek değil. Güçlü
iletişim çok önemli. Koltuğa oturan müş-

terinizle her konuda sohbet edebilme-
lisiniz. Siyaset, spor ve her alanda

gündemi yakından takip etmelisi-
niz. İş potansiyelinizi kaliteniz ka-
dar güçlü diyaloğunuz belirliyor.” 

Engelsiz kuaför

Her yaş skalasında geniş bir
portföye sahip olduklarını da söyle-

yen Hüseyin Türkmen, işletmelerinin
engelsiz bir alanda da kurulduğunu ifade
ederek şöyle devam etti: “Gelişen teknolojiyle
birlikte sektör de kendini güncelliyor. Bakım
stillerinde ve ürünlerinde çeşitlilik arttı. Bi-
zimde kendi işletmemizde bu kapsamda kul-
landığımız havlu, jilet, krem gibi çok sayıda
ürünümüz tek kullanımlık. Kişisel bakım
ürünlerini itinayla seçiyoruz, denetimleri ya-
pılmış ilgili izinleri alınmış ürünleri kullanı-
yoruz. Bebek tıraşından yetişkinlere, hastala-
ra kadar birçok hizmet verdiğimiz müşteri-
miz bulunuyor. Özellikle genç müşterilerimiz
katalog çekimlerinde gördükleri modellerin
uygulanmasını istiyor, bu konuda da oldukça
iddialıyız. 1 yaşından 90 yaşına kadar geniş
yaş skalasına hizmet ediyoruz. Özellikle en-
gelli bireylerinde işletmede rahat hareket
edebilmesi için gerekli şartlarımız mevcut.
Kuaförlük ve berberlik zanaatının seven ve
donanımlı kişilerle geleceğe güvenle teslim
etmek istiyoruz.”

Doğru ve etkin 
tanıtım olmazsa olmaz
Kastamonu’yu ziyaret
edenlerin uğrak yeri olan
Münire Medresesi’nde el
sanatları ve latin hattının
başarılı uygulamalarıyla
hizmet veren Akif Savaş,
Kültür Başkenti fırsatının
planlı programlı olmasının
kente çok büyük değer
katacağını belirtti.

Yazılarımı yazmak için gidip de oturduğum;
çayını, kahvesini yudumladığım; dahası,
otururken kendimi ev sahibi gibi hissettiğim bazı

mekanlar var İstanbul’da. Bir kısmını, belki de büyük
bir kısmını, aylak aylak dolaşırken keşfettim.
Diğerlerine ise tavsiyeler üzerine
gitmiştim. Onlardan biri de
Kadıköy’deki Ahali Kahvesi.
Tavsiye soylu olanlardan...

Sessiz, sakin, nostaljik bir yer
Ahali. Bahariye yokuşunu
tırmanan tramvay raylarını takip
edince hemen solda kalıyor.
Adres olaraksa Sanatçılar
Sokağı’nda... Türkiye’nin dört bir
yanından, envai çeşit gazoz da var
menüsünde. Sanıyorum, 50-60
civarı kadar.

Pek tabii, Safranbolulu
hemşerim, Bağlar gazozu da...

* * *
Yine birgün, oturdum Ahali’nin dış masalarından

birine, önümde bilgisayar, şiir mi artık hikâye mi, bir
şeyler yazıyorum. O sırada bir okurum geldi yanıma.
(Sağ olsun, beni şiirlerimle tanımış.) Selamlaşıp hoş beş
ettikten sonra, "Ne güzel," dedi, "burada mı yazarsınız?"
İçimden, "Hiçbir yerde," dedim, "henüz hiçbir yerde
yazar mazar olamadım." Dışımdansa, utangaç bir
"Evet"...

Ardından, ardı arkası kesilmeyen güzel dilekleri
için teşekkür edip elimi uzattım, tokalaştık ve gitti. O
gidince şöyle bir ekrana baktım. Onlarca "word"
dosyası, onlarca kitap taslağı... Kimi yarım, kimi tam;
yazmış da yazmışım. Yazdım ama ne çıkar?

* * *
Eminim ki o gün, o saatte, okurumun gözünde, "bir

purosu eksik" yazarlardan biriydim. Öyle ya, masamda
kahve, elimin altında klavye, lacivert de bir ceket, yaz
babam yaz! "Tavada aşı, dertsiz başı"!.. Daha 22’sine
varmadan iki de kitap yayımlamış, oh, ne âlâ! Gelsin
paralar...

Ama bir itirafta bulunayım mı size? Bu kitaplar
yüzünden, yayınevlerime halen daha borcum var!

* * *
Kızmayın bana. Öğrenci olmasam açmam bile

ağzımı. Ama hâl böyle olunca insan hem kızıyor hem
üzülüyor hem de tuhaf tuhaf şeyler düşünüyor. Hatta
geçenlerde, kendi kendime, "Ulan," dedim, "beş altı
yıldır şu bilgisayarın başında yazıp duruyorum. Acaba
yazmasaydım da bahis sitelerinden birinde at filan
koştursaydım daha mı az borcum olurdu ki?"

İlahi Mertcan!..
* * *

Bunları -Allah biliyor ya- yazanlar yazmaktan,
okuyanlar okumaktan soğusun da, herkes eni konu
faşist olsun diye söylemiyorum ha; sakın yanlış
anlamayın. Sadece; "madem öldürüyorsunuz yiğitleri,
bari haklarını esirgemeyin" diyorum. Öyle ya,
Yunusların, Karacaoğlanların, Tevfik Fikretlerin,
Sabahattin Ali ve Vüs’at O. Benerlerin, Turgut Uyar ve
Edip Canseverlerin ve daha nicelerinin ayak bastığı bu
topraklar; akşamdan kalmacılara, yok efendim
"blogcu"lara ya da ne bileyim, "wattpad" maceracılarına
kalacaksa bundan en çok benim canım yanar.

Yoksa alın canım, alın pulumu paramı. Bana bir
kağıt, bir de kalem verin; billahi milyon kere yeter de
artar...

* * *
Ama hak veriyorum size de. Arz ne ise, talepleriniz

o oluyor. Gidin ve bakın kitapçılara; sizi en önce, biraz
evvel saydığım ustalardan da önce, Metin Hara
karşılayacak. Üstelik camında, koca bir reklamla...
Neden mi?

Çünkü yengemiz Adriana Lima...
Peki ya Nahit Hanımlara, peki ya Tomrislere ne

oldu? Leylalarımız, Leylimlerimiz nerede peki? Ya
Müjganlarımız?.. Yoksa Bayan Nihayet’i, Ömür Hanım’ı
da mı yok sayacağız?

Bitmişiz biz, bitmiş!
* * *

Doğru, söz "ben"den açıldı ama lütfen geçin beni.
Gerçekten geçin! Bunca yıl "nitelikli eser yerde kalmaz"
diye düşündüysem, bir şekilde düşünmeyi sürdürür ve
günü geldiğinde bulurum elbette yolumu. Ama siz,
n’olur artık uzanın şu tozlu raflara ve gidin, Fatih Akça,
Emel Kaya falan okuyun. Taner Cindoruk, Devrim
Horlu, Oğuzhan Kütük, Nilgün Emre okuyun. Karıştırın
dergileri; Zabit Karaköse, Müesser Yeniay, Serkan Türk
çıksın karşınıza. Kadir Aydemir’li, Onur Caymaz’lı
dizelerde atsın yürekleriniz!

Nitelik! Lütfen biraz daha nitelik...
Yoksa kim bilmez canım, ucuz malın alıcısı olmayı?

Bir küçük tavşanın bile hemen önüne çürük bir havuç,
birkaç metre ötesine de diri bir havuç koysanız; azıcık
yürüyüp dirisine uzanır. Bu kadar mı zor; eti kemikten
ayırmak? Dalga olmak dururken, dalga geçilen olmayın!

* * *
Madem içimi bu denli döktüm; yazımı, öfkemle ve

konumuzla ilgili yaşadığım bir hikâyeyi daha anlatarak
bitirmek istiyorum.

Yıl 2017, Kocaeli Kitap Fuarı’ndayım. Tam tarih
veremeyeceğim ama fuarın son günü. Ceres
Yayınları’nda “Bırak Kalsın Küllerimiz”i imzalıyorum.
Standımın biraz ötesinde de konferans salonu var. Aynı
anda Kahraman Tazeoğlu konuşuyor. Aramızdaki
büyükçe perdeden kendisini göremesem de
anlattıklarına zaman zaman kulak kabartıyorum.

Bir ara, “Hadi kızları anlıyorum, beni görünce çığlık
atıyorlar da erkekleri hiç anlayamıyorum. Siz niye
çığlık atarsınız ki?” deyip kocaman bir kahkaha patlattı.
Salonda alkış, kıyamet… O saniye, Yaşar Kemal’den
tutun da Orhan Kemal’e, Aziz Nesin’den tutun da Reşat
Nuri Güntekin’e kadar her birinin, mezarlarında ters
döndüklerini hissettim.

Nitekim, onlara da “yazar” dedik biz, bu “komik-i
yazın”a da…

* * *
Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Ne denli

plastikleşip ne denli kadirbilmez bir millete
evrildiğimizi daha da anlatmamı isteyenler, Ahali’de bir
kahvemi ya da bir çayımı içebilirler. Biliyorum, buna ne
cezveler ne de demlikler yeter ama, eh işte, yettiği
kadar…

Mertcan Karacan

Yazınımızın 

söz karaları

Mesleğin son temsilcileri dertli
Eyüp Modesa Sitesinde faaliyetlerini sürdü-

ren 44 yıllık ağaç oyma sanatı ustası Celal Ay,
meslekteki en genç ismin 48 yaşında olduğuna
işaret ederek oymacılıkta son döneme girildiğini
belirtti.

1974 yılında İstanbul’a ilk geldiğinde çırak
olarak iş hayatına başladığını ve bu mesleği aşk
derecesinde ifa ettiğini kaydeden Ay, gelişen tek-
noloji, makinalaşma ile el emeği ürünlere olan il-
ginin de gün geçtikçe gözlerden uzaklaştığına
dikkat çekti. Çocukluğundan bu yana ağaç ve ah-
şaba olan tutkusunun kendisini mobilyada emek-
liliği olmayan bir maceraya taşıdığını belirten Ce-
lal Ay, son yıllarda yeniden oyma eserlere olan il-
ginin kendini heyecanlandırdığını ancak bunun
yeterli olmadığını söyledi.
Hazır tüketim alışkanlığı zarar verdi

Gazetemize oymacılık sanatının geldiği nok-
tayı yıllar itibarı ile aktaran Ay, CNC teknolojile-
rinin artık hemen hemen her şeyi yapabildiğini

ancak kalıp noktasında yine ken-
dilerine ihtiyaç duyulduğunu ifa-
de ederken, toplumda oluşan ha-
zır tüketim alışkanlığının evleri-
mizde kullandığımız eşyalara yö-
nelik de tutum değişikliğine uğradı-
ğını dile getirdi.

İş yeri sahibinin de kendisi gibi oyma ustası

olduğuna değinen Celal Ay, mesleğe girenlerin
büyük bölümünün ölene kadar meslekte kaldık-
larına işaret ederek 1983’te askere giderken evi
için yaptığı sehpayı bile bir kenara kaldırmaya
gönlü elvermediğini, oymacılık sanatının hayatı-
nın en önemli uğraşı olduğunu söyledi.

Yaptığı her çalışmanın, ürettiği her mobilya-
nın detaylarını oluşturan motiflerin hikayesi ol-

duğuna da değinen Celal Ay, Modesa’da kendi-
leriyle aynı işi yapan 4 işletme kaldığına

dikkat çekerek, çok değil 15 sene önce
bu sayının 30’a yakın olduğuna vur-
gu yaptı.

Yıllar itibarı ile oymacılık ve
mobilyada geleneksel işçiliğin ge-
rilemesinin bir oyma aşığı olarak
kendini dönem dönem üzdüğünü

belirten Celal Ay, ömrü elverdiği ve
sağlığı yerinde olduğu sürece hayalle-

rini mobilya detaylarına oymaya devam
edeceğini sözlerine ekledi.
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CEMİYET

Öğrenciler için 
anneler toplandı

Kastamonu tanıtımı noktasında Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ın
katılımıyla gerçekleşen etkinliklere ilgi bü-
yüktü. Ayrıca sosyal medya üzerinden 1
milyon 500 bin kişiye ulaşan Kastamonu
Belediyesi çalışmasının akabinde gerçekle-
şen bu tanıtımla özellikle Atatürk Havali-
manında gerçekleştirilen gastrosunum da
gördüğü büyük ilgiyle tanıtıma büyük des-
tek sağlıyor.

Etnospor Festivali'nde de Kastamonu
Lezzetleri yüzbinlerce kişiye sunuldu. Be-
lediye Başkanı Babaş, etkinlikler çerçeve-
sinde geldiği İstanbul'da İstanbul Kasta-
monuspor'u ve tadilat çalışmalarında sona
yaklaşılan Kastamonu Kültür Evi'ni de zi-
yaret etti. Babaş AK Parti Fatih İlçe Başka-
nı Orhan Narin ve yönetim kurulu üyele-
rine de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hemşerilerimizin yoğun olarak yaşadığı
ve geçtiğimiz günlerde düzenledikleri etli ek-
mek günü ile sadece ilçede ikamet eden Kas-
tamonuluları değil çevre ilçelerden de hemşe-
rilerini buluşturan Yeni Sultangazi Derneği
yönetimi faaliyetlerini sürdürüyor.

Uyuşturucuyla mücadele ve ba-
ğımlılık konferansı ardından ka-
dın ve gençlik kollarının ker-
mes türünde düzenlediği et-
kinlikle hemşerilerini bu-
luşturan derneğin etkinliği
yoğun ilgi gördü.

Yeni Sultangazi Derneği
yönetim kurulu üyesi Fatih
Sarul gazetemize yaptığı de-
ğerlendirmede, gençlerin
kötü alışkanlıklardan uzak tu-
tulması, İstanbul gibi dev bir
metropolde faydalı etkinliklerle bağ-
larıyla iletişiminin sağlam tutulması nokta-
sında düzenledikleri sosyal faaliyetlerin ilçede
ilgi odağı olduğunu belirtti.

Sarul, gençliğin karşısın-
daki en büyük tehlikenin
aidiyet duygusundan yok-
sunluk ve dolayısıyla uyuş-
turucu ve kötü alışkanlıkla-

ra bulaşma tehdidi olduğu-
na işaret ederek, dernek ola-

rak önceliklerinin Kastamonu
gençliğini bu tehlikeden uzak

tutmak olduğunu söyledi.
Cemiyetçiliğin en önemli faaliyet alanı-

nın gurbette hemşerilerin dayanışması kay-
naşması kadar, üyeleri dışında kalan hemşeri-

lerinin her türlü sosyal beklentilerine de ce-
vap vermek olduğunu ifade eden Sarul, büyük
kentlerin insanların birlikte hareket etmesini
her geçen gün daha da zorunlu hale getirdiği-
ni belirtti.

Yeni Sultangazi Derneğinin başta başkan
Sedat Çetinkaya ve yönetim kurulu üyeleri ol-
mak üzere, ayrım yapmaksızın dernek üyesi
olsun ya da olmasın tüm hemşerilerinin ya-
nında olduğuna dikkat çeken Fatih Sarul, Sul-
tangazi’de Kastamonu bayrağını layık olduğu
şekilde dalgalandırmaya devam edeceklerini
sözlerine ekledi.

Bozkurtlular Dayanışma Derneği Kadın
Kolları Geleneksel Anneler Günü Etkinliğini
Esenler Kültür Merkezinde kutladı. Elde edi-
len gelirin üniversite öğrencilerine eğitim bur-
su olarak aktarılacağı programa Bozkurt köy
ve ilçe dernek üyeleri aileleri ile birlikte yoğun
katılım sağladı.

Burada günün önemine dair konuşma ya-
pan Kadın Kolları Başkanı Nuray Palaz der-
nek üyelerine katkıları için teşekkür ederken,
12 yıldır sürdürdüğü görevini devretme kararı
aldığını ancak yeni yönetime her zaman des-
tek vereceğini açıkladı.

Dernek Başkanı Mustafa Dikmen de Boz-
kurtlular Dayanışma Derneğinin aile yapısın-
da olduğunu kaydederken Palaz’a katkıların-
dan dolayı plaket takdim etti.

Program katılımcı kadınlara hediye takdi-
miyle son buldu.

Günvakti’nden öğrenci
burslarına devam

Bozkurt Günvakti Köyü Derneği Başkanı
Kadir Karaman, 18 yıldan bu yana devam et-
tirdikleri öğrenci burslarına kesintisiz devam
ettiklerini belirtti. 

Şubat ayında yapılan genel kurulla göreve
gelen Günvakti Köyü Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Kadir Karaman,
köylülerinin birlik ve beraberlik içinde, sosyal
yardımlaşma ve dayanışmayı hayatta tutacak
şekilde İstanbul’da varlıklarını sürdürmeleri
noktasında etkinlikler düzenlemeye devam
edeceklerini söyledi.

Hemşerilerinin sadece sosyal ve gündelik
sorunları ile değil, eğitim sağlık gibi daha
önem verdikleri ihtiyaçları noktasında da des-
tek vermek üzere çalışmalar yaptıklarını belir-
ten Karaman, amaçlarının büyük şehirde
kendi örf adetlerinin de farkında bir yeni nesil
olduğunu ifade etti.

2017-2018 eğitim döneminde 17 öğrenci-
ye burs verdiklerini söyleyen Karaman, bu ra-
kamın geçen yıl 23 olduğunu belirtti. 3 Hazi-
ran tarihinde düzenleyecekleri iar progra-
mında hemşerileriyle buluşacaklarını aktaran
Kadir Karaman, her yıl köyde düzenledikleri
iar yerine bu yıl Kültür Başkenti Kastamonu
Kültür Gezisi planladıklarını bildirdi.

Karaman, Bozkurt ilçesinin diğer dernek-
leriyle de iletişim içinde olduklarını vurgula-
yarak üyelerinin çoğunluğunun çalışan ke-
simden olmasından dolayı yaptıkları prog-
ramların büyük bölümünü İstanbul’da gerçek-
leştirmekte olduklarını sözlerine ekledi.

DÖMODER’de 
yeniden Yıldırım

Cide Derebucağı Öveçler Menük Ortaca
Köyleri Derneği (DÖMODER) 3. olağan ge-
nel kurulunda mevcut başkan Ali Rıza Yıldı-
rım yeniden göreve geldi.

Kağıthane’de bulunan dernek merkezinde
gerçekleşen genel kurula Devlet eski Bakanı
Murat Başesgioğlu, Kağıthane Belediyesi
Meclis Üyesi İbrahim Toprak, Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş ile çok sayıda sivil
toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. 

Tek liste halinde gidilen genel kurulda Yıl-
dırım delegelerin güven oyunu alarak yeniden
göreve gelirken, asil yönetim listesinde şu
isimler yer aldı: “Ahmet Gün, Ali Çelik, Talip
Er, Salih Er, Mehmet Ali Yılgın, Ahmet Do-
ğan, Cihan Bay, Metin Kaba, Mehmet Ali Ay,
Selver Kara, Fatih Gürçay, Adem Cesur, Nu-
ray Özbek, Hüseyin Tay”

Başkan Ali Rıza Yıldırım burada yaptığı
teşekkür ve selamlama konuşmasında derne-
ğin İstanbul’da olan hemşeri birlikteliğini sağ-
lama hedefinde olduğunu kaydetti. Yeni dö-
nemde dernek mülkü satın almak için çalış-
malarını sürdüreceklerini kaydeden Yıldırım,
bu konuda üye ve hemşerilerinin desteğini
beklediğini de sözlerine ekledi.

Sultangazi’de 
Kastamonu rüzgarı

Türk Dünyası
Kastamonu 2018

tanıtımları
İstanbul'da devam

ediyor. Kültür
Başkentliği
etkinlikleri

çerçevesinde
geçtiğimiz günlerde

sosyal medya
fenomenlerinin

yaptıkları
çalışmanın ardından

Atatürk
Havalimanı'nda

tadım, Etno Spor
Festivali'nde de

Kastamonu
lezzetleri

yüzbinlerce kişiyle
buluşturuldu.

Yeni Sultangazi
Kastamonulular Derneği
gençlik ve kadın kollarının aktif
çalışmalarıyla cemiyet hayatına
yeni bir bakış açısı getirdi. 

Etnospor çıkarması

Temsilde Adalet 
Platformundan siyasi güç çağrısı

Kastamonu Kadın Derneği Genel Kurulunda mevcut
başkan Emine Çelik delegelerin güven oyunu alarak
yeni yönetimi oluşturdu.

Kastamonu Kadın Derneği (Kast- Kader) 2. Olağan
Genel Kurulunu Bayrampaşa’da bir otelin davet salo-

nunda gerçekleştirdi.
Divan Başkanlığını Hüseyin Ka-

radeniz’in katip üyeliklerini ise Sa-
vaş Öztürk ile Hayriye Uygun’un
yaptığı genel kurula tek liste halinde
gidildi.

Mevcut Başkan Emine Çelik de-
legelerin güven oyunu alarak yeni-
den göreve gelirken 3 yıl yönetimde
yer alacaklar arasında şu isimler
bulundu “Sevim Öztürk, Ergül Tekin,

Lütfiye Kaya, Gözde Yüksel, Birsen Özen, Cemile Taşde-
len, Fatma Kalafatoğlu, Sevgi Bıyıklı, Betül Özer.”

Denetimde ise “Ezgi Beyza Öztürk, Betül Kalafatoğ-
lu, Aslı Göktepe, Şengül Tanık, Nazlı Kara, Gülsevin Tuz-
cuoğlu” yer aldı.

Çelik burada yaptığı konuşmada daha önce gerçek-
leştirdikleri faaliyetlerden bahsederken yeni dönemde
yeni projelerin yanı sıra burs ve sosyal faaliyetlerin de
devam edeceğini kaydetti.

Kast-Kader’de 
yeni dönem

İstanbul’da Kastamonu
nüfusuna oranla siyasi ora-
nın da yükselmesi amacıyla
yeni kurulan Temsilde Ada-
let Platformunun ilk konuk-
ları Kastamonulu olan 1.
Bölge AK Parti Milletvekili
Aday Adayı Orçun Şekerci-
oğlu ile MHP Aday Adayı
Uğur Yılmaz oldu.

Kastamonulular Temsil-
de Adalet Platformu Başkanı Ali Rıza Yıl-
maz burada yaptığı açılış konuşmasında,
siyasi temsildeki sayının artması gerektiği-
ni söyleyerek “Eğer İstanbul’da Kastamonu
nüfusunun yüzde 10’una sahipsek siyasette
de en az bu orana ulaşabilmeliyiz. Platfor-
mumuz çalışmalarını bu yönde yapacak,
istişarelerimiz de devam edecek.” dedi.

80’ler Kafe’de düzenlenen toplantıda
katılımcılar, tüm Kastamonu sivil toplum
kuruluşlarının ve Kastamonulu siyasi tem-
silcilerin birlikte hareket etmesinin gerekli-

liğini vurgularken, siyasi
partilerde görev alanların
sayısının artması düşüncesi
hakim oldu.

Toplantıya Üsküdar Be-
lediye Meclis Üyesi Murat
Yavuz, Kas-Kon Genel Baş-
kanı Selami Çelebioğlu,
Kas-Der Genel Başkanı Or-
han Gümüş’ün yanı sıra çok
sayıda sivil toplum kurulu-

şu ve muhtar katıldı.
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Nil Güngör 8 Türk arasında 
Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet

programında yer alan U14 Avrupa Circuit
Açık Turnuvası 12 – 13 Mayıs tarihlerinde İs-
tanbul’da düzenlendi. U14 kategorisinde ilk
sekiz sporcuya madalya verilirken, bu sekiz
sporcu arasında sadece iki Türk sporcu gir-
meyi başardı. Antrenörleri Ali Yasin Bayram
eşliğinde müsabakalara katılan ilimiz spor-
cularından Nil Güngör 13 yaş kategorisinde
olmasına rağmen başarılı bir turnuva çıkar-
tarak ilk sekiz sporcu arasına girdi ve 2 Türk
eskrimciden biri olarak bronz madalya ka-
zandı.

Suroğlu yüzmede Türkiye şampiyonu
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Türkiye Fi-

nalleri Karabük’te düzenlendi.12 – 13 Mayıs
tarihleri arasında düzenlenen mücadelelere
Kastamonu’yu temsilen antrenör Elif Uğur
eşliğinde Yüzme Kız Bölge Takımımız katıldı.

Düzenlenen yarışlar sonunda sporcuları-
mızdan Doğa Çiçek Suroğlu 100 metre ve
200 metre serbest kategorilerinde birinci ge-
lerek iki altın madalya kazandı ve Türkiye
Şampiyonu oldu.

Kız bölge takımımızın diğer sporcuları
Esra Yüzbaşıoğlu, Hayat Zeynep Demirci ve
Sıla Boyalıcı da Türkiye Finalleri’nde müca-
dele etme hakkı elde ettiler.
Sıla ve Yasemin A Milli Takımda

Kastamonu Belediyespor'un
başarılı isimleri Elif Sıla Aydın ve
Yasemin Güler, A Milli Kadın
Hentbol Takımı'nın 2018 Avrupa
Şampiyonası eleme grubu maç-
ları ve Akdeniz Oyunları aday
kadrosuna davet edildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı-
nın, 24 Mayıs Perşembe günü
Amasya'da birinci etap kamp ça-
lışmalarına başlayacağı belirtildi.
Sıla ve Yasemin’in de katılacağı
kamp sonrası millilerimiz 2018
Avrupa Şampiyonası Eleme grubu 5. maçın-
da 30 Mayıs Çarşamba günü Amasya'da İs-
panya ile karşılaştıktan sonra grubundaki 6.
ve son maçında 2 Haziran Cumartesi günü
Almanya ile deplasmanda mücadele edecek. 

3 Haziran Pazar günü yurda dönecek
olan Millilerimiz, 21 Haziran – 1 Temmuz
2018 tarihlerinde İspanya’da düzenlenecek
olan Akdeniz Oyunları için ikinci etap kamp
çalışmalarına devam edecek.

Ali Koç’a anlamlı tablo
Fenerbahçe Kongre Üyesi, Furkan Plas-

tik Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz Ya-
şar Çelik, Ali Koç'un daveti üzerine, Bostancı
Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Kalpler
Beraber Büyük Buluşması'na katıldı. Başta
Kastamonuspor 1966, İstanbul Kastamonus-
por olmak üzere birçok spor kulübüne des-
tekte bulunan Çelik, Fenerbahçe Spor Kulü-
bü Başkan Adayı Ali Koç ile görüşme gerçek-
leştirerek, özel olarak yaptırdığı hediyeyi tak-
dim etti.

Çapanoğlu’ndan İlk Değerlendirme
Kastamonuspor 1966'da teknik direktör-

lük koltuğuna oturan 62 yaşındaki tecrübeli
teknik adam Mustafa Çapanoğlu, iyi bir kad-
ro tespiti yapıp karakterli oyunculardan ku-
rulu bir kadro oluşturacaklarını vurguladı.
Çapanoğlu ; " Önemli bir şehre, önemli bir
takıma geldik. Kastamonuspor 1966 hedefi
olan bir takım. Üst ligi çok isteyen bir yöne-
tim kurulu var. Hedefler çok büyük. Biz de bu
hedefler doğrultusunda buraya severek gel-
dik, imzaları attık. İnşallah hem şehrimize
hem de bizlere hayırlı uğurlu olur. Hedefimiz
çok iyi bir kadro tespiti yapıp, karakterli
oyunculardan kurulu bir takım oluşturmak"
dedi. Kırmızı siyahlı takımın şehir tarafından
benimsendiğini ve bu sezon bu bağın daha da
kuvvetleneceğine inandığını belirten teknik
adam, " Sonuç ne olursa olsun seyircinin al-
kışlayacağı bir takım yapmak istiyoruz." ifa-
delerini kullandı.

SPOR PANORAMA

Gazetemiz ekonomi yazarı Yaşar Kızılkum, İs-
tanbul 2. Bölge İYİ Parti milletvekili adayı oldu.
Adaylığıyla ilgili gazetemize bir ziyaret gerçekleşti-
ren Kızılkum, mesleki deneyim ve birikimini siya-
setle daha fazla insanın faydasına sunmak, Kastamo-
nuluların siyasette etkin yer alması noktasında teş-
vik edici olmak üzere aday adayı olduğunu ifade etti.

Kastamonuluların siyasette az sayıda temsilinin
siyasi partilerin inisiyatifinin dışında, kişilerin siya-
sete yaklaşımıyla ilgili olduğunu söyleyen Kızılkum,
2004 yılında İl Genel Meclis üyeliği ile görev aldığı-
nı hatırlatarak görevin kendisine önerilmediğine,
kendisinin görevi istediğine vurgu yaptı. Planlan-
mayan hiçbir işin başarıya ulaşmayacağına işaret
eden Kızılkum, aday adaylığı konusunda da amacı-
nın Kastamonu’nun yanı sıra ülke ekonomisi nokta-
sında katabileceklerini maksimum düzeyde aktara-
bileceği noktanın siyaset olduğuna inandığı için
aday olduğunu ifade ederek, atılan adımların bilin-
çli ve hedefi belirli olmasının önemine dikkat çekti.

Siyasetçi her an seçime hazır olmalı
İstamonu Gazetesi ziyaretinde soruları yanıtla-

yan Yaşar Kızılkum, 25 yıllık mesleki deneyim ve
birikimini siyaset gibi genele hizmet edebilme ola-
nağı sunan bir müessese üzerinden memleketine ve
ülkesine bir şeyler katabilmek amacıyla 2014 Hazi-
ran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimle-
rinde aday olduğunu belirtti. Kastamonulular ola-
rak ticarette elde edilen başarının siyasette gelmedi-

ğine değinen Yaşar Kızılkum, bunda en önemli et-
kenin taleple ilgili olduğunu söyledi. Adaylık ya da
seçim çalışmalarının sadece seçim zamanlarına
mahsus bir çaba olmadığına ve bir seçim bittiğinde
diğerinin başladığına işaret eden Kızılkum, “Siya-
setçi her an seçime hazır olmalı. Örneğin bir sonra-
ki seçime bile şimdiden Kastamonulular hazırlan-
malı; belediye başkanlığına, büyükşehir belediye
meclis üyeliğine talip olunmalı. Birilerinin önerme-

si, seçmesi göstermesi beklenmemeli. Ben kendi
şahsıma 2004 yılında yeminli mali müşavir olarak il
genel meclisine girdiğimde plan bütçe komisyonu
başkanı olacağım dedim ve biraz da mesleğimin
vermiş olduğu deneyim ve güven ile plan bütçe ko-
misyonu başkanı seçildim. Yani Kastamonulular
önce istemeli, mesleğinde belli bir kariyere ulaşmalı
ve siyasette de işin içinde olmalı… Yani birileri beni
seçtirecek diye değil siyasetin içinde olup ben de
varım demesi lazım” dedi.

Her siyasi partinin her kesimden ve meslek
grubundan temsilciye ihtiyaç duyduğunu vurgula-
yan Yaşar Kızılkum, “Parti ihtiyaçlarına göre mes-
leksel ve yöresel dağılıma çok dikkat ediyor. Çok
çaba göstermek ve partilerin içinde bulunmak ve
en önemlisi de talep etmek gerekiyor. Talep etmek
için de aday adayı olmak gerekiyor. Yani siyasette
aktif olmak gerekiyor” dedi.

“Hangi partiden olursa olsun Kastamonulu
hemşerilerimizin gerek İYİ Parti’den gerek AK
Parti’den gerek CHP’den gerek MHP’den ne kadar
milletvekili sokabilirsek hepsinin parti ayrımı gö-
zetmeksizin gerek memleketimize gerek ülkemize
faydalı hizmetler vereceğine ve birbirleriyle iyi ko-
ordinasyon kurarlarsa daha yararlı şeyler yapabile-
ceğine inanıyorum” diyen Kızılkum, bu seçimlerde
sistem değişikliğine bağlı olarak oluşacak meclisin
yasamayla ilgileneceğini kendisinin de mesleğine
yönelik konularda çalışmalara katkı sunmayı he-
deflediğini belirtti.

Spor Toto 2. Lig’de mücadele eden Kastamo-
nuspor 1966, yeni sezon için 2017-2018 sezonu-
nun ilk devresinde Keçiörengücüspor’da başarı-
lı bir grafik çizen Mustafa Çapanoğlu ile anlaş-
ma sağladı. 

İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde gerçekle-
şen imza töreninde konuşan Kastamonuspor
1966’ın yeni hocası Mustafa Çapanoğlu, üst ligi
hedef seçen bir kulübe geldiği için mutlu oldu-
ğunu söyledi. Yönetim kurulunu bu noktada
çok istekli gördüğünü belirten Çapanoğlu, ta-
raar birlikteliğini de yakaladıkları takdirde ba-
şarılı olacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik
adam, transfer etmeyi düşündükleri oyuncuları
kadroya dahil edebildikleri takdirde taraarın
her maç sonunda alkışlayacağı bir takım oluştu-
racaklarını ifade ederek, hücumu düşünen ve
çok gol atan bir takım oluşturmayı arzuladığını
ve bu noktada en az hatayla transfer yapmaları
gerektiğini söyledi. 

“Yeni sezonda başarıyı 
yakalayacağımıza inancım tam” 
Kastamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Salim

Arpacıoğlu ise Teknik Direktör Mustafa Çapa-
noğlu ve ekibiyle yeni sezonda başarıyı yakala-
yacaklarına inandığını belirtti. 

Çapanoğlu’nun kendisini ispatlamış, başarılı

bir teknik adam olduğunu vurgulayan Arpacı-
oğlu, “1. ve 2. Lig’de başarı göstermiş, hala başa-
rısını devam ettiren, çalışkan ekibi olan 5 ayrı
teknik direktör ile ön görüşmeler yaptık. Bu gö-
rüşmeleri yaparken kiminle daha istikrarlı çalı-

şabileceğimize de dikkat etmeye çalıştık. Bu sü-
reçte Mustafa Çapanoğlu ile de görüştük. Araş-
tırdık, başarılarını gördük. Şampiyonluklar ya-
şamış, birçok takımı play-off ’a taşımış, 2. Lig’i
iyi tanıyan başarılı, dürüst, güven veren, istik-
rarlı ve kendini ispatlamış bir hoca olduğunu
aynı zamanda 6 kişiden oluşan ekibinin de ça-
lışkan, dürüst kişiler olduğunu tespit ettik.
Mustafa hocanın kulübümüzde istikrar sağlaya-
cağını ve başarılı olacağını önce yürütme kuru-
lumuza daha sonra yönetim kurulumuza taşı-
dık. Yönetim kurulunun onayı ile sözleşmemizi
imzaladık. Başarılı bir ekip olacağımıza inanı-
yorum” dedi. 

Arpacıoğlu, taraardan da büyük destek
beklediklerini ifade ederek, taraarın yeni se-
zonda takıma daha çok destek vermelerini bek-
lediklerini kaydetti.

Kastamonulular olarak ticarette elde edilen başarının siyasette gelmediğine değinen Yeminli Mali
Müşavir Yaşar Kızılkum, bunda en önemli etkenin taleple ilgili olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, günde-
me ilişkin yaptığı değerlendirmede Ramazan ayının
ruhuna uygun şekilde barışa ve huzura vesile olmasını
dilediğini belirtti.

ABD’nin Kudüs’e büyükelçiliğini taşıması ile birlik-
te İslam dünyası olarak Ramazan’a oldukça hüzünlü ve
yasla girildiğine işaret eden Yelis, 1948 yılından bu
yana işgal altında bulunan Filistin devletinin İsrail
Amerika iş birliği ile bir soykırıma giriştiğine vurgu
yaptı. 

İsrail Türkiye’ye sokulmamalı
Yelis, dünya kamuoyunun üstüne düşen sorumlu-

luğu yerine getirmediğine dikkat çekerek, en net tepki-
yi yine Türkiye’nin verdiğini belirterek “İsrail Filis-
tin’deki katliamlarını tam anlamıyla sonlandırıp işgal
ettiği yerlerden çekilmediği sürece bundan sonra ne
büyükelçi ne başkonsolos ne de herhangi bir İsrailli
yönetici, idareci Türkiye’ye sokulmamalıdır. Sadece
Türkiye’ye değil, hiçbir İslam ülkesine girememelidir.
Biz net ve kararlı durmazsak İsrail zulümlerine devam
eder” dedi.

AK Parti listelerinden 
seçime katılıyoruz

Gündemdeki seçim sürecine ilişkinde değerlendir-
mede bulunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis,
“Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin ülkemize, milleti-
mize tüm cumhurbaşkanı adaylarına, tüm siyasi parti-
lerimize, tüm milletvekili adaylarına hayırlı olmasını

yüce rabbimden niyaz ediyorum. Tabi bu seçim at-
mosferinde elbette siyasi rekabet olacaktır. Olumlu ve
olumsuz düşünceler açıklanacaktır. Eleştiriler yapıla-
caktır. Burada iki şeye dikkat etmek gerekir. Seviye’yi
muhafaza etmemiz lazım. Ölçüyü kaybetmememiz la-
zım. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize zeval
verecek ter türlü eylemden, sözden, davranıştan ve gi-
rişimden uzak durmamız gerektiğini düşünüyorum”
diye konuştu.

‘Siyasete geç kaldık’

Çapanoğlu imzayı attı

Ramazan 
barış vesilesi olsun

Pınarbaşı Dernekler Federasyonu
tarafından Anneler Günü coşkuyla
kutlandı. Küçükçekmece Belediyesi
Cennet Kültür Merkezinde gerçekle-
şen programda Arzu Akça sahne alır-
ken, katılımcılar doyasıya eğlendi.
Programa katılan Küçükçekmece Be-
lediye Başkan Yardımcısı Hamza Gö-
nenç ve Pınarbaşı Dernekler Fede-
rasyon Başkanı Yılmaz Dağcı günün
öneminde dair konuşma gerçekleşti-
rirken, program yılın anneleri ödül
töreniyle son buldu.

Anneler Gününe
özel konser
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Yıl: 7 22 Mayıs 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
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