
Kastamonu'nun TÜRKSOY
tarafından 2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti ilan edilmesi do-
layısıyla İstanbul’da tanıtım top-
lantısı düzenlenecek. 

Esenler Kültür Merkezinde 11
Mart tarihinde İstamonu ve Cide
Dernekler Federasyonu iş birli-
ğinde gerçekleşecek toplantıda
Kültür Başkenti projesi kapsamın-

da yıl içerisinde yapılacak faali-
yetlerin aktarılacak. Kastamo-

nu’da yapılan lansmanın ardından
şehir dışında düzenlenecek ilk
organizasyon olan etkinliğin
ev sahibi CİDEFED Genel
Başkanı Celal Gül, “Kültür
Başkentine Giden Yolda
Kastamonu” isimli fotoğraf
ve giyim sergisinin yanı
sıra bir de panel düzenle-
neceğini belirtti. n 3

TSK’nın Afrin bölgesine düzenlediği
Zeytindalı Harekatında şehit düşen Jan-
darma Uzman Çavuş Arif Demirel, Kas-
tamonu’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidi, alana sığmayan on binlerce kişi
ebediyete uğurladı. n 2

Devrekanili hemşerimiz
Nihat Sezer’in 2017-2018 eği-
tim öğretim döneminde faali-
yete geçirdiği Merkezefendi
Seçkin Çocuklar Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi
Zeytinburnu’nda eğitim ver-
meye devam ediyor. n 2

Kastamonu Üniversitesi ile Özbekistan Emir
Timur Vakfı arasında Türkiye-Özbekistan or-
tak tarih ve müfredat çalışmaları için iş birliği
protokolü imzalandı. n 8

Merkezefendi’den özel çocuklara çok özel eğitim

Afrin Şehidi 
dualarla uğurlandı
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DeFacto Üst Düzey Finans Yöneticisi
Önder Şenol, uyguladığı stratejilerle hem
çalıştığı şirketlerin hem de dünya finans
zirvelerinin rol modeli olarak trendleri be-
lirliyor. Glokalleşme akımının da önemli bir
uygulayıcısı olan ve bu anlamda Harward
Üniversitesi’den Hall Of Fame ödülünü
alan Şenol, İstamonu gazetesine başarı hi-
kayesi ve stratejilerini anlattı. n 8

Dünya 
finansının
rol modeli
Abanalı

Dünyanın önemli prestije sahip
ekonomi dergilerinden Forbes’in,
her yıl geleneksel olarak açıkladı-
ğı Türkiye’deki en zengin ilk yüz iş
adamı listesinde yer alan as-
len Kastamonulu Tosyalı ai-
lesi, toplam 4 milyar dolarla
dünya zenginler kulübünde
de listeye girdi.  n 5

Tosyalılar 
dünya listesinde

27-30 Haziran tarihleri
arasında İstanbul Fuar Mer-
kezinde gerçekleşecek Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş
birliği Fuarı BAKAF 2018, haziran
ayındaki son turizm fuarı olarak dünya fuar
kayıtlarına geçti. Dünyada 2018 yılı haziran
ayında sadece 4 turizm fuarı düzenlenecek.
Fuarların hepsi Asya Kıtası ülkelerinde
gerçekleşecek. n 5

Önemli bir kazanım
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu

Türkiye’de büyükşehirler arasından
sıyrılarak Kastamonu’nun kültür başkenti
seçildiğine dikkat çeken TÜRKSOY Ge-
nel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, “Kas-
tamonu 2018 Türk Dünyası Başkenti ilan
edilmesiyle birlikte, yıl içinde uluslararası
arenada etkinliklerle anılan bir şehir ola-
cak” dedi.

Önemli tecrübeler kazandıracak

TRT Muhabiri ve Ankara Kastamonu
Dernekler Federasyon Genel Başkan Yar-
dımcısı Erdal Şen ve İstamonu Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kara-
deniz’in kendisini ziyaretinde açıklama-
larda bulunan Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri
Prof. Düsen Kaseinov, İstamonu’ya verdi-
ği özel röportajda Kültür Başkenti seçil-
mesinin Kastamonu’ya önemli tecrübeler
kazandıracağını kaydetti. n 3

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dusen Kaseinov, Kültür Bakanlığı’nın önerisi ve TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin onayı
ile "2018’in Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını alan Kastamonu’nun önemli bir kazanım elde ettiğini belirtti

Kültür Başkenti
dünya başkentine geliyor

BAKAF 2018

Yıllık 7 milyon 300 bin litre süt alımı
gerçekleştirecek olan Pınar Süt ile anlaşan
Anadolu Tarım firması çiftlikte ürettiği er-
kek buzağılardan bir kısmını da et üretimi
için 27 bin büyükbaş kapasiteli Hacı İnce
Şirketler grubuna satıldığını belirtti. n 5

Pınar 7 milyon litre
süt alacak

Asya ile Avrupa'nın Bağlantısı:

Tarlaya güneş ekti
4,5 dönüm araziye güneş pa-

nelleri yerleştirerek girişimcili-
ğe adım atan Şenpazarlı kadın
girişimci Enerjisa’ya elektrik
satmaya başladı. n 10

Her gün yeni bir
doğum hikayesi

Devrekanili emekli halk eğitim
öğretmeni Meral Melahat Osman-
oğlu, hobisini işe dönüştürdü. n 10

Sarıkılçık 
resmen Tosya’nın

Özbekistan ile tarih ve 
müfredat birliği anlaşması

Tosya dünyaca ünlü Sarıkılçık pirincine
Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldı. n 6
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Tahsin Şentürk

İDAM SEHPASI

Kötü dost, hatırını iyi günlerde sorar,
Sana muhtaçsa şayet, her gün, her saat arar.
Gün gelir, devran döner, dost sandığın o hain,
İhanet meydanında idam sehpanı kurar.

Adamın hası “kardan adam”
İçi dışı bir, dupduru.
Oyunun alası “ kar topu”
Büyük küçük herkesin ortak ruhu.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
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Merkezefendi Seçkin Çocuklar Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi kurucularından Ni-
hat Sezer, engelli bireylerin topluma adaptasyo-
nu, sosyal yaşam ve eğitim olanaklarından eşit
düzeyde faydalanmasını esas
alan özel eğitim ve rehabilitas-
yon merkezlerinden biri olan
okulda birebir eğitim meto-
duyla her öğrenciyle ayrı ayrı
ilgilenildiğini ifade etti.

Okulun bölgelerindeki
özel çocukların eğitimi ve
topluma kazandırılması pro-
jesi doğrultusunda önemli bir
görevi yerine getirdiğine deği-
nen Sezer, standartlar doğrul-
tusunda bakanlık denetimin-
de her çocuğun özel olarak eğitildiği ve yarar-
landığı bir merkez olduklarını kaydederken
aynı zamanda toplumsal bir sosyal sorumluluğu
da yerine getirdiklerini vurguladı.

Her çocuğun ayrı bir dünyası ve özelliği ol-

duğuna işaret eden Sezer, seçkin çocuklar ola-
rak nitelediği öğrencilerinin merkezde eğitimin
yanı sıra gelişimleri için de rehberlik ve rehabi-
litasyon hizmeti verildiğini söyledi.

Kurucuları arasında yer al-
dığı rehabilitasyon merkezinin
deneyimli kadrosu ve fiziki
olanaklarıyla önemli bir alan-
da faaliyet gösterdiğine kayde-
den Nihat Sezer, kendisi için
de farklı bir alan olan eğitim
sektörünün geleceğin çocukla-
rının şekillenmesine katkı su-
nan kurumlar olması dolayı-
sıyla kendine ayrı bir gurur
verdiğini belirtti.

Sezer, Zeytinburnu ilçesin-
de faaliyet gösteren Merkezefendi Seçkin Ço-
cuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi-
nin sadece faaliyette bulunduğu ilçeye değil İs-
tanbul’un değişik semtlerinden öğrencilere  hiz-
met verebildiğini bildirdi.

Afrin Şehidi 
dualarla uğurlandı

TSK’nın Afrin
bölgesine düzenle-
diği Zeytindalı Ha-
rekatında şehit dü-
şen Jandarma Uz-
man Çavuş Arif De-
mirel, Kastamo-
nu’da son yolculu-
ğuna uğurlandı.
Şehidi, alana sığmayan on binlerce
kişi ebediyete uğurladı.

TSK’nın Afrin bölgesine düzen-
lediği operasyonda şehit düşen
Jandarma Uzman Çavuş Arif De-
mirel’in naaşı, Kastamonu Havali-
manına getirildi. Buradan karayolu
ile İnebolu ilçesine gönderilen Şe-
hit Uzman Çavuş Arif Demirel’in
cenazesi, ilçeye bağlı Evrenye Kö-
yünde kılınan cenaze namazının

ardından Dibek
Köyü Bıçakçılar
Mahallesinde def-
nedildi.

Cenaze töreni-
ne Başbakan Yar-
dımcısı Fikri Işık,
Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz,

Kastamonu Milletvekilleri Hakkı
Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir,
Garnizon Komutanı ve Askeralma
Bölge Başkanı Per. Alb. Sadettin
Yıldız, Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş, ilçe belediye baş-
kanları ve ilçe kaymakamları, siya-
si partilerin temsilcileri, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının temsilcileri,
askeri ve adli erkan, şehit aileleri
ile on binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin İstanbul’da faaliyet
gösteren köy derneği yönetimi ta-
rafından 18 Mart’ta mevlit progra-
mı düzenleyeceklerini açıkladılar.
İnebolu Dibek Köyü Derneği, Kas-
Der Genel Merkezi ve Beyoğlu
Müftülüğünün birlikte organize et-
tiği program Kasımpaşa Büyük Ca-

miinde gerçekleşecek. Şehit Arif
Demirel'in eniştesi olan İnebolu
Dibek Derneği Başkanı Muharrem
Çolakoğlu, mevlit programının 18
Mart Pazar günü öğle namazını
müteakip düzenleneceğini bildire-
rek, tüm şehitler için okunacak
mevlide hemşerilerini davet etti.

Mevlit programı düzenlenecek

Özel çocuklara 
çok özel eğitim
Devrekanili
hemşerimiz

Nihat Sezer’in
2017-2018

eğitim öğretim
döneminde

faaliyete
geçirdiği

Merkezefendi
Seçkin Çocuklar
Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon

Merkezi
Zeytinburnu’nda
eğitim vermeye
devam ediyor.
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HABER

Kastamonu doğal ve 
kültürel bir öneme sahip

Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları
Daimi Konseyinde 2018 yılı Türk Dünyası Kültür
Başkenti’nin Kastamonu olarak belirlendiği anım-
satan Düsen Kaseinov “TÜRKSOY olarak 2012 yı-
lında başlattığımız Türk Dünyası Kültür Başkenti
uygulaması kapsamında bu unvana Kastamonu’dan
önce Kazakistan’ın Astana şehri, Eskişehir, Tataris-
tan Özerk Cumhuriyeti başkenti Kazan, Türkme-
nistan’ın Merv şehri ve Azerbaycan’ın Şeki şehri sa-
hip oldu. Son yıllarda kültür başkenti ile ilgili bir re-
kabet oluştu. Adana ve Trabzon gibi büyükşehirler
tüm alt yapılarıyla hazır olduklarını bildirip, başvu-
ruda bulundular. Böylesine güçlü rakiplerin arasın-
dan Kastamonu gibi doğal, kültürel ve köklü bir ta-
rihi öneme sahip Anadolu şehrinin seçilmesi bize
onur verirken, bu durum organizasyonun geleceği-
nin daha da ileriye taşınacağını gösteriyor. Türki-
ye'de birçok şehir kültür başkenti ismini layığı ile
taşıyacak güce ve tarihi geleneğe sahip” dedi.

Göç ve entegrasyon sağlanmalı
Kastamonu’nun her açıdan önemli tarihi geç-

mişe sahip şehir olduğunu vurgulayan Kaseinov,
şehrin daha fazla gelişim için diğer şehirlerle enteg-
rasyonunu sağlaması gerektiğine ve göç alan bir şe-
hir olmaya yönelmesine ihtiyaç bulunduğunu tes-
pit ettiğini belirtti. 

Kaseinov bu etkinliğin Kastamonu’ya göç alma
ve diğer şehirlerle entegrasyon noktasında çok şey-
ler katacağına inandığını ifade ederek şunları söy-
ledi: “Kastamonu’da herkesin şehrin Kültür Baş-
kenti olmasının heyecanını hissettiği fark ettim. Şe-
hir sahip olduğu değerlerle önemli bir konumda
ancak daha çok gelişimi için göç alması ve diğer şe-
hirlerle entegrasyon sağlaması gerekebilir. Kültür
başkenti seçilmesi sonrasında diğer şehirler gibi

daha farklı bir hayata başlayacaktır; çok yönlü et-
kinliklerle kendini duyurabilen bir dünya şehri ha-
line gelecektir. Daha önce ismini bile duymadığı
Kastamonu’ya Kültür Başkenti seçilmesi dolayısıyla
çok sayıda kişi ilgi duymakta. Mesela; Türkistan’ın
kültür başkenti olması sonrasında 9 ayda gelen tu-
rist sayısı bir önceki yıla oranla 2 kat arttı. Oraya
giden basın mensupları ve şehrin ileri gelenlerinin
etkileşimleri bu artışta etkili oldu. Bu sayının Kas-

tamonu için daha çok artmasını ümit ediyoruz.
Organizasyonların Kastamonu’da yapılması şehrin
tanınması için önemli kazanımlar getirecektir. Öte
yandan gerçekleşecek etkinlikler yöre halkının ve
yöneticilerin bilgi birikimine sahip olmasını sağla-
yacak. Teknik altyapıdan, organizatörlerin seçimi-
ne, sanatsal ortamdan protokol düzenine kadar şe-
hir eksiklerini ve fazlalıklarını etkinlikler sayesinde
fark edecektir.”

Kastamonu'nun TÜRKSOY tarafından 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla İs-
tanbul’da tanıtım toplantısı düzenlenecek. Esenler
Kültür Merkezinde 11 Mart tarihinde İstamonu ve
Cide Dernekler Federasyonu iş birliğinde gerçekleşe-
cek toplantıda Kültür Başkenti projesi kapsamında yıl
içerisinde yapılacak faaliyetlerin aktarılacak. Kasta-
monu’da yapılan lansmanın ardından şehir dışında
düzenlenecek ilk organizasyon olan etkinlikte “Kültür
Başkentine Giden Yolda Kastamonu” isimli fotoğraf
ve giyim sergisinin yanı sıra panel de düzenlenecek.

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr.
Ahmet Cevat Acar’ın moderatörlüğünde gerçekleşe-
cek panele Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu
Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat
Demir, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Se-
yit Aydın, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kesei-

nov konuşmacı olarak katılacak.
“Üzerimize düşen görevi yerine getir-

meye hazırız”
Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu’nun tanı-

tım çalışmalarında tüm sivil toplum kuruluşlarının

gönüllü olduğuna dikkat çeken Cide Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Celal Gül, “Kastamonu’muzun 2018
yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesi Ana-
dolu’nun en eski topraklarına verilen önemi gösteri-
yor. 2018-Kültür Başkenti Kastamonu Tanıtım Top-
lantısında valimiz, belediye başkanımız ve milletvekil-
lerimiz şehrimizin tanıtılması ve geliştirilmesi için bü-
tün kurumlarca elbirliğiyle çok çalışılması gerektiğini
vurgulamışlardı. Bu doğrultuda İstanbul’daki Kasta-
monu sivil toplum kuruluşları olarak üzerimize düşen
görevi yerine getirmeye hazırız. Cide Dernekler Fede-
rasyonu olarak başlattığımız bu girişime memleketi-
miz adına tüm sivil toplum kuruluşlarının da destek-
lerini esirgemeyeceğine eminiz. Esener Kültür Merke-
zinde 11 Mart Pazar günü saat 13:00-17:00 arasında
olan “Kültür Başkentine Giden Yolda Kastamonu”
programına tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz.”
dedi.

25. Haa mücadelesine hocasız çıkan Kasta-
monuspor deplasmandan puansız döndü.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta 25. haa
mücadelesinde deplasmanda Ankara temsilcisi
Etimesgut Beledi-
yespor'a 1-0 mağ-
lup olan Kastamo-
nuspor 1966 biti-
me 9 haa kala
play-off hedefini
yitirdi. 3 maç ceza
alan teknik direk-
tör Kemal Kılıç ta-
kımın başında ola-
madı. 25 maçta
topladığı 33 puan-
la ligin 9. sırasında
yer alan kırmızı siyahlılar play-off sınırı ile puan
farkını 13 puandan fazla eritemedi. Gelecek se-
zon için planlarını duyuran teknik heyetin kalan

maçlarda nasıl bir performans sergileyecekleri
merak ediliyor.

Deplasmanda oynadığı Etimesgut Beledi-
yespor'a 52. dakikada yediği penaltı golüyle 1-0

mağlup olan Kas-
tamonuspor’a kar-
şı eski oyuncuları
kaleci Hasan Sür-
meli, forvet Yaşar
Çetin ve sol bek
Fatih Selimhan
Solmaz maça ilk
11'de başladı. 

Karşılaşmaya
Menemen maçın-
da hakeme haka-
retten 3 maç ceza

alan ve takımın başında çıkamayan Kemal Hoca
Eyüpspor ve Kocaeli Birlikspor maçlarında da
takımın başında olamayacak.

Spor Toto Süper
Lig temsilcisi Karde-
mir Karabükspor'da
Teknik Direktör Erte-
kin’den sonra Çatal-
zeytinli bir hemşeri-

miz daha Karabükspor’da görev aldı. Genel kurul-
la yeni yönetimini belirleyen Batı Karadeniz tem-
silcisinin futbol şube sorumluluğu görevi Çatal-
zeytinli hemşerimiz Erkan Özcan’a verildi.

Daha önce Almanya, Belçika, İsviçre gibi Avru-
pa ülkelerinde antrenörlük, sportif direktörlük ve
yöneticilik görevleri üstlenen deneyimli isim, Kar-
demir Karabükspor yeni kulüp başkanı Mehmet
Aytekin'in yönetiminde Futbol Şube Sorumlusu
olarak görevine başladı. Ayrıca Türk futboluna
gözlemci ve yetenek avcısı olarak birçok gurbetçi
futbolcuyu da kazandıran Özcan, 2016 yılından bu
yana Kastamonu'ya yerleşerek ailesi ile burada
yaşamaya başlamıştı.

Karabük 
Çatalzeytinlileri sevdi

Hem hocasız hem puansız

Kastamonu için
önemli bir kazanım

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dusen Kaseinov, Kültür Bakanlığı’nın önerisi ve TÜRKSOY
Daimi Konseyi’nin onayı ile "2018’in Türk Dünyası Kültür Başkenti" unvanını alan
Kastamonu’nun önemli bir kazanım elde ettiğini belirtti.

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbir-
liği Fuarı hakkında da değerlendirmelerde
bulunan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof.
Düsen Kaseinov, “Bartın, Bolu, Çankırı,
Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak illerinin bir arada olmasının dü-
şüncesi bile çok önemli. Bu illerin arasında
yeni duyduğum birçok il var. TÜRKSOY ola-

rak bizde bu fuarda olmak ve yerimizi al-
mak isteriz. Batı Karadeniz özelinde ve
karşılıklı iyi niyet ilişkilerinin iller arası en-
tegre ile tanıtıma önemli katkı sağlayacağı-
nı düşünüyorum. Şimdi sizin gösterdiğiniz
harita üzerinde ve mini kitapçıkta gördü-
ğüm kadarıyla Batı Karadeniz tüm güzel-
likleriyle keşfe hazır” dedi.

BAKAF ciddi bir organizasyon

Kültür Başkenti 
dünya başkentine geliyor

KÜRE LİGE FARKLI BAŞLADI 
Kastamonu 2. Amatör Futbol Ligi ilk

hafta maçında Sarı Yıldız Spor ile
karşılaşan Küre Belediyesi Bakır Spor mü-
cadeleyi 6-3 gibi farklı skorla kazandı.
Küre'nin gollerini Volkan Akgül, Recep
Torlak (2) ve Asalet Işık (3) kaydetti.

KASTAMONU DERBİSİ KALYONCU
VAKFI’NIN

Hentbol Kadınlar 1. Ligindeki iki Kasta-
monu takımının karşılaşmasından Kalyon-
cu Vakfı galip çıktı. 

Kastamonu GSK ve Kalyoncu Vakfı’nın
Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya
geldiği mücadele dostluk içinde geçerken,
iki kardeş takımın mücadelesinde şampiy-
onluk yolunda namağlup ilerleyen Kalyon-
cu Vakfı karşılaşmayı 32-26 kazandı. 

KIZLAR TURU KASTAMONU’YA BIRAKTI
EHF Kupası Çeyrek Final ilk maçında

Romanya'nın HC Zalau takımına konuk
olan Kastamonu Belediyespor karşılaş-
madan 29-28 mağlubiyet ile ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını önde bitiren
temsilcimiz oyunda üstün olan taraf oldu
ve yüzde 58’e  yüzde 42 topla oynama
yüzdesiyle de ilk yarıda 15 – 12’lik sonuçla
rakibine üstünlük kurdu. Özellikle ilk yarı-
da oynadığı üstün hentbol ile tura yakın
ekip olduğunu gösteren Kastamonu
Belediyespor, tur biletini Kastamonu’da
seyircisi önünde almayı hedefliyor. 

TAŞKÖPRÜ'DE GRAM ALTIN ÖDÜLLÜ
SATRANÇ TURNUVASI

Taşköprü Belediyesi 24 Mart Cumartesi
günü satranç severleri ödüllü bir mini tur-
nuva ile buluşturacak. 

Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler
kategorilerinde olmak üzere toplam 4 dal-
da düzenlenecek olan turnuvada birin-
cilere Gram Altın, ikincilere ve üçüncülere
yarım gram altın ve madalya verileceği be-
lirtildi.

KASTAMONUSPOR’DA 
KONGRE HEYECANI

Kastamonuspor 1966'da Metehan
Babaş’ın çekilmesiyle vekaleten göreve
gelen Arpacıoğlu tarafından açıklanan kon-
gre gerçekleşiyor.

Salim Arpacıoğlu'nun başkanlığı de-
vralırken dile getirdiği kırmızı siyahlı
takımın olağan genel kurulu 10 Mart tari-
hinde yapılacak. Daha güçlü bir yönetim
oluşturmak için düzenlendiği belirtilen
kongre saat 13:00'te Belediye Konferans
Salonu'nda düzenlenecek. Kongreye mev-
cut başkan Salim Arpacıoğlu'nun tek liste
olarak girmesi beklenirken, herhangi bir
sürpriz olup olmayacağı henüz belli değil.
Kongrede yeterli çoğunluğun sağlanama-
ması halinde kongre bir hafta sonra tekrar
edilecek.

HANÖNÜ LİGDEN ÇEKİLDİ
Kastamonu 1. Amatör Ligi’nde mü-

cadele eden Hanönü Belediyespor Kulüp
başkanı Mehmet Arslan tarafından yapılan
açıklamada takımın ligden çekildiği belir-
tildi. Bu sezon başından itibaren zor şartlar
altında mücadele ettiklerini fakat maddi
sıkıntılar nedeniyle bundan sonraki
maçlara çıkamayacaklarını belirten Arslan,
"10 yıl futbol oynadığım, 10 yıl antrenörlük
yaptığım, 3 yıl başkan yardımcılığı ve 3 yıl
da başkanlık yaptığım Hanönü Belediye-
spor Kulübü'nü bırakmaya karar verdim.
Nisan ayında yapılacak genel kurulda aday
olmayacağım. Herkese teşekkür ediyo-
rum." dedi.  Hanönü Belediyespor bu sezon
Kastamonu 1. Amatör kümede çıktığı 13
maçta hiç galibiyet alamamıştı.

BELEDİYESPOR ZORLU VİRAjDA
Bu sezon Avrupa EHF Kupası ile birlikte

Süper Lig ve Türkiye Kupasında ili temsil
eden Kastamonu Belediyespor iki haftalık
yoğun bir temponun içine giriyor.  Ligde
Osmangazi ile deplasmanda karşılaşan
takım maçın ardından Romanya'ya hareket
etti. EHF Kupası Çeyrek Final ilk maçında
HC Zalau'nun konuğu olacak olan Kasta-
monu Belediyespor deplasmana Kaptanı
Serpil olmadan çıkacak. Erteleme maçında
sakatlanan ve Bursa’da da forma giye-
meyen kaptan İskenderoğlu’nun Kasta-
monu’daki EHF rövanşında oynaması bek-
leniyor.

Avrupa deplasmanından sonra ülkem-
ize dönerek Süper Lig maçında Polatlı
Belediyespor'un konuğu olacak olan takım
hemen ardından da kendi evinde HC Zalau
ile rövanş müsabakası oynayacak. Takımın
genel durumu hakkında bilgi veren
Antrenör Hakan Günal, tüm karşılaşmaları
ayrı ayrı düşünmeye devam edeceklerini
ifade ederek, Avrupa Kupası’nda en iyi
sonucu elde etmek için mücadeleci ve
seyir zevki yüksek müsabakalar izletmeye
gayret ettiklerini belirtti.

PANORAMA
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Memleket özleminin kendisini gaze-
teci yaptığını öne süren Kastamonu ilk
Haber Genel Yayın Yönetmeni İrfan Sal-
cı gazetemize haber sitesinin öyküsünü
anlattı.

İstanbul’da farklı meslek dallarında
çalışan ve kısa bir süre önce kurduğu in-
ternet haber sitesiyle Kastamonu’da söz
sahibi durumuna gelen bir site olmayı
hedefleyen İrfan Salcı, gazetecilik yaşa-
mında yeni olmasına rağmen yaptıkları
haberlerle özellikle kamu kesiminin ilk
göz attığı mecralar arasında yer aldıkları-
nı ifade ediyor. Yerel gazetecilik nokta-
sında yaşanan sorunlara da değinen Sal-
cı, gazetemize yaptığı değerlendirmede
küçük yerleşim birimlerine haber yapma-
nın ve arkasında durabilmenin zorluğuna
da işaret ederek, habercilik yapabilmek
için birçok sorunu farklı yöntemlerle aş-
maya çalıştıklarını belirtti.

Emlak sektörüne de girdik

Gazetecilik mesleğinin oldukça zorlu
ve küçük yerleşim yerlerinde yanlış anla-
şılmalardan kaynaklı sorunlar doğurdu-
ğuna değinen Salcı, gelirler an-
lamında da internet medyası-
nın diğer yazılı medyada oldu-
ğu gibi kaynaklara sahip olma-
dığını belirtti. Bu doğrultuda,
gazeteciliğin yanı sıra gayri-
menkul sektöründe de bir fir-
ma kurarak habercilikle ilgili
giderleri dengelemeye çalıştık-
larını söyleyen Kastamonu İlk Haber site-
si editörü İrfan Salcı, Kastamonu’nun ye-
niden dönüşüm ve yeni yapılanma bölge-
leriyle gayrimenkul yatırım fırsatları ken-
ti haline geldiğini ancak satışlar nokta-
sında profesyonel emlakçılık için yolun

çok başında olunduğunu dile getirdi.
Emlak sektörüne sevdiği gazetecilik

mesleğini bağımsız yapabilmek adına ter-
cih ettiklerini belirten Salcı, yaptıkları
haberlerde de mimiksiz gazetecilik ilke-
sinden asla taviz vermediklerini söyledi.

“Okurlarımıza sunduğumuz
haberlerin içeriğinin iyi haber
ya da kötü haber, müjdeli haber
veya kara haber olması ile ilgi-
lenmiyoruz. Haberi sunarken,
okura "şimdi sevinmelisin"
veya "şimdi üzülmesin" havası
ile sunmuyor; yalnızca gerçeği,
yalnızca olanları, aktarıyoruz.

Bir haberin okurda ne tür duygular uyan-
dıracağı okurun karar vereceği bir konu-
dur” diyen Salcı, yılların deneyimli gaze-
tecilerinin bile dönem dönem farklı yön-
lendirmelerle okuru etkileme gayretinde
olduklarına şahit olduklarını vurguladı.

Sadece gazetecilik yapmak 
istiyoruz

Salcı gazeteciliğin asli işinin haber
vermek olduğuna değindiği değerlendir-
mede “Bizler, haberi aktaran kişiler ola-
rak görevimizin; okurları yönlendirmek
veya habere konu olay ile ilgili girişimler-
de bulunmak olmadığını düşünüyoruz.
Daha açık bir ifade ile, ne Türkiye'yi yö-
neten herhangi bir kişi veya kurumu et-
kilemeyi, ne de halkı haberin gücünü
kullanarak yönlendirmeyi düşünmüyo-
ruz. Bizler postacıyız. Görevimiz postayı
alıcısına zamanında ulaştırmaktır. Bunun
dışında halkı aydınlatmak, halka yol gös-
termek, hükumeti yola getirmek, toplu-
mu düzeltmek gibi görevlerimiz yoktur”
diyerek benimsedikleri yayıncılık ilkeleri
doğrultusunda sadece gazetecilik yapma-
yı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kastamonu’da ilk kez 3 boyutlu
Full HD görüntülemeyle 4 santi-
metre büyüklüğündeki böbrek tü-
mörü çıkartılırken, böbrek korundu
ve yine ilk kez prostat kanser ameli-
yatı da aynı yöntemle yapıldı.

Her iki ameliyatta da operasyon-
ların karın zarı açılmadan gerçekleş-
tirildiği ifade edilirken Özel Anado-
lu Hastanesi’nin bu iki operasyonla
Kastamonu’da bir ilki gerçekleştirdi-
ği belirtildi.

Hızlı ve en son teknoloji

Op. Dr. Emin Kemal Küçük ta-
rafından Özel Kastamonu Anadolu
Hastanesinde prostat tümörlü bir
hastanın 3 boyutlu Full HD görün-
tüleme sistemi kullanılarak operas-

yon geçirdiği ve üç gün içinde de ta-
burcu edildiği öğrenildi.

Op. Dr. Emin Kemal Küçük, 3D
gözlüklerle derinlik algısı oluşturu-
lan sistemle operasyonların hastanın
içindeymiş gibi yapıldığını, görüntü-
lemenin mükemmel olması nede-
niyle 3 boyutlu film izler gibi ameli-
yat alanının her yerine ulaşılabildiği-
ni söyledi. Daha önceleri sadece ro-
bot yardımı ile yapılan ameliyatlarda
3 boyutlu görüntüleme ile ameliyat-
ların yapılabildiğini belirten Küçük,
artık Kastamonu’da Özel Kastamonu
Anadolu Hastanesinde prostat kan-
seri, böbrek kanseri gibi operasyon-
larda 3 boyutlu görüntüleme yönte-
mini kullandıklarını söyledi.

Mahiye Gürenli

Uluslararası
Taşköprü Kültür
ve Sarımsak Festi-
vali’nin 32'ncisi
bu yıl 16-19
Ağustos tarihleri
arasında kutlana-
cak. 

Taşköprü Be-
lediye Başkanı
Hüseyin Arslan, ülke genelinde sa-
yılı festivaller arasında yer alan Taş-
köprü Sarımsak Festivali’nin bu yıl

her yıl olduğu gibi
görkemli bir şekil-
de tarım fuarı,
sünnet şöleni, çe-
şitli yarışmalar,
paneller ve kon-
serlerle devam
edeceğini kaydetti.
Arslan, festival
bünyesinde ger-

çekleşen Pompeiopolis Gıda Tarım
Hayvancılık Fuarı’nın bu yıl 2 gün
önceden başlayacağı belirtti.

Anadolu Hastanesi üç
günde taburcu ediyor

Önce fuar sonra festival

Edebiyat dünyası
gariptir… Hayata,
olaylara ve zamana

yaklaşımları da bir o kadar
enteresan…

Tahsin Şentürk
mesela…

Memleket hakkında
konuşsa bile her anlattığı
detayı yaşar, anlattıkları
olur birdenbire… Bir
bakarsınız Çatalzeytin
Ginolu’dur konuşan, bir de
bakmışsınız bir dağ kırlangıcı… Bir
mahzun mor menekşe, boynu bükük
dağ sümbülü, köyün yanaklarından
süzülen bir gözyaşı gibi narin ve içli bir
derecik bazen…

Ama…
O sözcükler öyle bir tonla çıkar ki

kaynağından…
Bir ok bazen yayına isyan etmiş, bir

çırpınış bazen de isyandan usanmış…
Ama içten…
Çatalzeytin ile özdeşleşmiş olsa da

Tahsin Şentürk…
Anadolu’dur… Kömürün, demirin,

dağın, enkazın öyküleri birkaç mısrada
size ciltler dolusu hayat hikayelerini bir
çırpıda anlatıverir.

Abartısız, yapmacıksız, yarım ağız
değil dolu dolu söyler şiirini;
dolandırmadan, yormadan, yoruma yer

bırakmadan…
Ve devrinde kıymetli

olmuş biri olmak
bahtiyarlığına ulaşan,
minicik bir dev adam…

* * *
Mesela Mertcan

Karacan yine…
Daha yolun başında

ama o nasıl yükleniştir
geçmiş kuşağın
tecrübelerini gelecek ve

bugünle harmanlamış bilgelik
hamallığı. 

İnsanlar vardır, iz bırakır sizde…
Bazen bir bakış, dokunuş, deyiş…

Anımsatır size en küçük çağrışım
bile hatıranın sahibini.

Şiir zordur…
Şair de zor adamdır elbette…
Ama şiir adam olmak, şiir gibi

konuşmak, şiirden bir dünya kurmak
herkesin harcı değildir.

Geçtiğimiz aylarda bir Kastamonu
ziyaretimde Münire’de oturduk,
söyleştik, dertleştik… Şiirden, şehirden,
başka şeylerden…

Kendisine söyledim, hayatımda bu
kadar dolu dolu olan bir genç adamla
ilk defa karşılaştığımı…

Aynı anda dört beş kişiyle konuşmak
gibi; bir insan bu kadar mı donanımlı

olur dedirtecek kadar çoklu
bir kişilik…

‘Söz uçar acı kalır’
diyordu Mertcan bir
şiirinde…

Ne yalan söyleyeyim ilk
okuduğumdan beridir
sözün değil acının
derdindeyim desem
mübalağa olmaz…
Kelimeleri bu kadar ustaca
ve çatıştırmadan, yağan kar
taneleri gibi birbirine
temasına imkân
bırakmayacak sihirli bir
üslupla kullanabilmek
maharetine bu yaşta
kavuşmuş biri özeldir…

Şiiri yaşayan, duyan,
aktaran tüm ustalarla
muhteşem irtibatlar
kurmuş, onları özümsemiş
ve neredeyse her birinden
en değerli özellikleri
kendinde harmanlamış ve
karşımda onlarca
konuştu…

“Bırak Kalsın küllerimiz…” isimli
kitabıyla edebiyat dünyasına derdini,
şiirini sunan Mertcan, Çatalzeytin’den
ikinci bir Tahsin Şentürk iklimi olarak
sarıyor sanki siyasetle, ticari garabetle
ve enteresan bir cehaletle kirlenen

memleketi…
Edebiyat gariptir

demiştim ya…
Şairler daha da garip…
Vay benim paşa gönlüm

demeye görsün şair…
Ne uçmayan söz bırakır

ne ölümsüz acı…

* * *
Sahi okur musunuz?
Hiç sormadım da!

* * *
İçinde yaşadığımızı

sandığımız dünyanın onca
katlanılmaz
gerçeklerinden sıkılırsanız
şayet…

Kapatın kendinizi
dünyaya ve bir bardak
çayın yanında açın bir
kitap derim…

O zaman
anlayacaksınız…

Bugün size
anlattıklarına aldanıp

neredeyse umulmadık değerler
verdiklerinizin bir şiirin nefes molası
olsun diye kullanılan bir virgül bile
etmediğini…

İyi ki edebiyat var!

Atı alan Üsküdar’
geçer de; ahı alan
sıratı geçebilecek
mi? (Anonim)

NE DEMİŞ

Yaptığı icatlarla 20. yüzyılda hayatı etkileyen ünlü
mucit Thomas Edison, telgrafla ses iletmek
isterken alüminyum ve kağıtlarla deney yaparken
yanlışlıkla ses kaydını bulmuş oldu.

NE YAPMIŞ

En çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook’tur. Sosyal medya denince akla
ilk onun ismi gelir. Şubat 2004’te ABD’de Mark Zuckerberg tarafından
kurulmuştur. Bazı kişiler şayet Facebook hayatımızda olmasa değersiz süs
bitkileri gibi hayatımızın hiçbir noktasına sirayet bile edemezdi…

SÖZLÜK
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M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

“İçinde
yaşadığımızı
sandığımız

dünyanın onca
katlanılmaz

gerçeklerinden
sıkılırsanız

şayet…
Kapatın

kendinizi
dünyaya ve bir
bardak çayın
yanında açın

bir kitap
derim…”

“

“

VAY BENİM PAŞA GÖNLÜM…

Memleket özlemi 
gazeteci yaptı

FOTOYORUM

Uzun yıllar birçok Kastamonulunun yaptığı gibi İstanbul’da geçim savaşı veren hemşerilerimizden İrfan Salcı,
kurdukları internet haber sitesinin memlekete daha verimli ve faydalı olabilmesi için geri dönüş kararı verdi.

Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar
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Türk ekonomisinde önemli oran-
da katma değer üreten sanayi devle-
rinin tepe noktasında bulunan isim-
lerin ailelerinin servetlerini konu
alan araştırmada Aslan, Çolakoğlu,
Tosyalı aileleri yer alırken birçok ai-
lenin geçen yıl yaşadığı rakamsal ge-
rilemeden çıkış trendine ilerlediği
gözlendi.

2016 ve 2017 yılı verilerinde 550
milyon dolarlık gelirle en zengin 100
aile arasında yer alan Tosyalı ailesi-
nin iki ismi Fuat Tosyalı 1 milyar
400 milyon dolar servetle 25’inci sı-
raya yükselirken, ailenin diğer iki
ferdi Fatih ve Ayhan Tosyalı 2016’da
650 milyon dolar ve 2017’de 550 mil-
yon dolar iken 2018 listesinde 1 mil-
yar 300 milyon dolar ile 28’nci sıra-
dan girdi.

Tosyalı ailesi Türkiye’nin yanı sıra

dünya servet klasmanında da milyar-
derler listesindeki isimler arasında ilk
defa yer aldı. Bu yıl ilk kez dünya
milyarderleri arasında yer alan Tos-
yalı Holding'in patronu Fuat Tosyalı
1,4 milyar dolarlık servetiyle listeye
bin 650'nci sıradan girdi. Kardeşleri
Ayhan ve Fatih Tosyalı ise 1,3 milyar
dolarla bin 756'ncı sırayı paylaştı.

Çolakoğlu Metalurji listeye 800

milyon dolarlık servetiyle 45’inci sı-
radan girerken Hasan Çolakoğ-
lu’nun geçen iki yılın ardından 50
milyon dolarlık bir artış yakaladı.

Aslan ailesinin toplam serveti 1
milyar 500 milyon dolar olarak liste-
ye yansırken, Tacettin Aslan, Necati
Aslan ve Bayram Yusuf Aslan 500’er
milyon dolar ile ilk yüzde yer alan
aileler arasında yerlerini korudular.
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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
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t

4,711
t

162,22
t

Özel işçi gruplarını
koruyucu hükümler (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Özel İşçi Gruplarını Koruyucu
Hükümler’i ele aldığımız işbu
dizimizin ikinci yazısında, İş

Kanunu kapsamında kadın çalışanları
koruyucu nitelikte olmak kaydıyla hangi
tarz hükümlerin kaleme alındığını
incelemeye devam edeceğiz:

- Kadın İşçileri Yer ve Su Altında
Çalıştırma Yasağı: İş Kanunu Madde 72
hükmü gereğince yaşı ne olursa olsun
kadın işçilerin, maden ocakları ile kablo
döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı
gibi yer altındaki yahut su altındaki işlerde
çalıştırılması yasaklanmıştır.

- Kadın İşçileri Analık Hâlinde
Çalıştırma Yasağı: İş Kanunu Madde 74'e
göre esas olan "kadın işçilerin
DOĞUMDAN ÖNCE SEKİZ VE
DOĞUMDAN SONRA SEKİZ HAFTA
olmak üzere çalıştırılmamalarıdır." Öte
yandan, "çoğul gebelik" durumunda ise
doğumdan önceki SEKİZ HAFTALIK
döneme İKİ HAFTA daha eklenmesi söz
konusu olacaktır. Aslında, bu genel kuralı
bozmamak kaydıyla ve kadının sağlık
durumuyla da ilintili olarak talep
durumunda, DOĞUMDAN ÖNCEKİ ÜÇ
HAFTAYA KADAR çalışılmasına izin
verilmesi mümkün olabilmektedir. Gerek
böyle bir ihtimalde, gerekse de kadın
işçinin ERKEN DOĞUM yaparak doğum
tarihi öncesindeki SEKİZ HAFTALIK
HAKKINI bütünüyle kullanamaması
durumunda, bahse konu "kullanılmamış
süreler", doğum sonrası süreye
eklenebilmektedir. Ayrıca, bir kez daha
genel bir prensip olarak dile getirdiğimiz
bu süreler, "işçinin sağlık durumu" ile "işin
özelliğine göre" DOKTOR RAPORUYLA
arttırılabilecektir. Kadın işçilere tanınan bir
diğer hak ise gebelik boyunca kendilerine
"periyodik kontroller" bakımından
ÜCRETLİ İZİN verilmesi gerekliliğidir.
Benzer minvalde, kadın işçi, yine doktor
raporuyla, aynı iş yerinde SAĞLIĞINA
DAHA UYGUN ve HAFİF İŞLERDE
çalıştırılabilir ve fakat bu sebeple
kendisinin ÜCRETİNDE HERHANGİ BİR
TENZİLATA GİDİLEMEZ. Son olarak şu
mühim noktayı da ifade etmek gerekir ki,
biraz evvel bahsettiğimiz toplamda 16
haftalık süreç boyunca kadın işçiye Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından "Geçici İş
Göremezlik Ödeneği"  sağlanmaktadır.
Diğer bir yandan ise şayet işveren ile işçi
aralarında aksini kararlaştırmamışlarsa,
İŞÇİNİN ALACAĞI GEÇİCİ İŞ
GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ÜZERİNE BİR
DE İŞVERENİNDEN ÜCRET ALMASI
MÜMKÜN DEĞİLDİR.

- Emziren Kadın İşçilerin Süt İzni: İş
Kanunu Madde 66/1 ve devamındaki 74.
Madde gereğince kadın işçilere, "1
yaşındaki küçük çocuklarını emzirmeleri
için günde bir buçuk saat süt izni"
verilmelidir. Bahsedilen bu sürenin hangi
şekilde bölüneceğini ve iş günü içerisinde
ne zaman kullanılacağını yine kadın
işçinin kendisi belirleyecektir.

- Doğum Yapan Kadın İşçiye Ücretsiz
İzin Verilmesi: Doğum yapmış olan kadın
işçilere, AYRICA VE İSTERSE, 16 haftalık
izninin (çoğul gebeliklerde 18 haftalık
izninin) tamamlanmasının ardından ALTI
AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN VERİLİR.
Bununla birlikte bahsettiğimiz süre, yıllık
izin hesabında dikkate alınmaz, bir diğer
deyişle ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILMAZ.

Yazımızın sonunda yer vermeye
çalışacağımız başlık ise ifade ettiğimiz
"kadın işçileri koruyucu nitelikteki
hükümlere" aykırı davranılması
durumunda yaptırımlarının ne olacağıdır.
Bunlardan en önemlisi, şüphesiz ki, böyle
bir sözleşmenin henüz ifa edilmemesi
durumunda, en başından itibaren tamamen
hükümsüz (batıl) olarak nitelendirileceği
gerçeğidir. Bu hususla bağlantılı olarak
diğer önemli noktalara ise bir sonraki
yazımızla birlikte devam edeceğiz.

info@yasarkizilkum.com.tr

Abanalı bir ailenin
çocuğu olarak

dünyaya gelen,
profesyonel hayatına

1996 yılında iş analisti
olarak başlayan ve

kariyerinde
basamakları planlamış

olduğu gibi çıkarak
tüm dünyaya adını

duyuran Önder Şenol,
başarısının sırrının

hayatı boyunca planlı
yaşaması olduğunu

belirtti.

Yıllık 7 milyon 300 bin litre süt alımı gerçekleştirecek
olan Pınar Süt ile anlaşan Anadolu Tarım firması çilik-
te ürettiği erkek buzağılardan bir kısmını da et üretimi
için 27 bin büyükbaş kapasiteli Hacı İnce Şirketler gru-
buna satıldığını belirtti. Yem üretimini kendi bünyesinde

gerçekleştiren Anadolu Tarım ve Hayvancılık Şirketi İş-
letmesi yetkilileri hammadde tedarikini Kastamonu’dan
karşıladıklarını ifade ederken, çiliklerinin hastalıktan
ari işletme belgesi ve Avrupa Birliği Onaylı Süt İşletmesi
sertifikaları sahibi olduğunu belirttiler.

Anadolu Grubu’nun
Devrekani Tesisleri

Türkiye’nin büyük süt
fabrikalarından Pınar
ile anlaşma imzaladı.

Anadolu Tarım ve
Hayvancılık şirketi ile
süt alımı noktasında
anlaşma imzalayan
Pınar şirketi günlük
20 bin ton süt alımı

konusunda
anlaşmaya varıldığını

açıkladı.  

Pınar Kastamonu’dan 7 milyon litre süt alacak

Tosyalı ailesi 
dünya listesinde
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27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezinde gerçekleşecek Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş birliği Fuarı BAKAF 2018, haziran
ayındaki son turizm fuarı olarak dünya fuar kayıt-
larına geçti. Dünyada 2018 yılı haziran ayında sa-
dece 4 turizm fuarı düzenlenecek. Fuarların hepsi
Asya Kıtası ülkelerinde gerçekleşecek.

Asya Kıtasındaki turizm fuarları 1-4 Haziran
tarihlerinde Güney Kore’deki Korea World Travel
Fair ile başlayacak, 14-17 Haziran tarihleri arasında
Honkong ITE Mice 2018 ile devam edecek. Her iki
fuarda Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığının böl-
gedeki ticaret müşavirlikleri tarafından temsil edi-
lecek.

Çin Ulusal Kongre Merkezinde düzenlenecek
Pekin Uluslararası Turizm Fuarı da 15-17 Haziran
tarihleri arasında gerçekleşecek.

Türkiye’nin Asya Kıtası ile Avrupa
Kıtasını bağlayan İstanbul’da haziran ayında

düzenlenecek tek turizm fuarı ise Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı BAKAF 2018
olacak.

İstamonu Fuarcılık tarafından 27-30 Haziran
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezin-
de düzenlenecek BAKAF 2018

dünyada turizm alanında haziran ayında gerçekle-
şecek dördüncü fuarı olarak yer alırken Türkiye’de-
ki tek bölgesel fuar olma özelliğini de taşıyor.

Asya ile Avrupa’nın 
Bağlantısı: BAKAF 2018
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YIL: 6 SAYI: 233 2 MART 2018

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-İnebolu yolu
projesinde yer alan T2 tünelinin
kazı çalışmalarına başlandı.
Cengiz İnşaat-Özaltın İnşaat
konsorsiyumu tarafından sürdü-
rülen çalışma kapsamında, Uzu-
nöz köyü ile Küre ilçesi arasın-
daki 3 bin 690 metrelik tünelin
ağzına ilk çember yerleştirildi. 

Yaklaşık 1 metre içeri girildi-
ği görülen tünelin diğer ucunda-
ki çalışmalara ise 1 ay sonra baş-
lanacağı öğrenildi. Bir ay sonra
her iki yönden kazılmaya devam
edilecek T2 tünelinin diğer tü-
pündeki çalışmalar ise sonraki
aşamada gerçekleştirilecek.

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

İnebolu yolunda tünele 
ilk çember takıldı

Mehmet Feyzi
Efendi anıldı

Konsept 
proje hazır

TÜRKAV Kastamonu Şubesi tarafın-
dan organize edilen programda, Kasta-
monu’nun alim, fazıl ve mütefekkirlerin-
den merhum Mehmet Feyzi Efendi, ahre-
te intikalinin 29.  vefat yılında kabri başın-
da anıldı.

Mehmet Feyzi Efendi’nin Gümüşlüce
Mezarlığındaki kabri başında anma prog-
ramının ardından Mehmet Feyzi Efen-
di’nin hayatını anlatan bir de konferans
düzenlendi. 

Rüya Düğün Salonunda gerçekleştiri-
len konferansta konuşan Türkiye Kamu
Çalışanları Vakfı TÜRKAV Kastamonu
Şube Başkanı Abdullah Ünal, Mehmet
Feyzi Efendi’nin hayatını gelecek nesille-
re aktarılmasından üzerlerinde bir so-
rumluluk olarak gördüklerini belirterek,
“1989 yılından itibaren Kastamonu’nun
manevi şahsiyetlerini anmış ve anmaya
da devam edecektir. Ayrıca Fetih Şöleni
de düzenlemektedir. Bundan sonrada
düzenleyecektir” dedi.

Ünal, Mehmet Feyzi Efendi’nin yaşan-
tılarından kesitler anlatarak kendilerinin
de bunlara sahip çıkacaklarını ve bunlar
üzerinde yaşantılarını sürdüreceklerini
kaydetti. Konuşmaların ardından Kasta-
monu Üniversitesi Fen Edebiyat Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet
Yakupoğlu tarafından “Yesevi Ata’nın
Kastamonu’da atan kalbi: Mehmet Feyzi
Efendi” konulu konferans verdi. Konfe-
ransın ardından katılımcılara çekme hel-
va ikram edildi. Mehmet Feyzi Efendi’yi
anma törenine Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, 24. ve 25. Dönem
Kastamonu Milletvekili Emir Çınar, MHP
İl Başkanı İbrahim Maşalacı, kamu ku-
rum ve kuruluş temsilcileri ile sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kasta-
monu Belediyesi arasında imzalanan or-
tak protokol doğrultusunda, eski Belediye
binasının bulunduğu alana inşa edilmesi
planlanan Kültür Merkezi ve Kütüpha-
ne’nin konsept projesinin hazır olduğu öğ-
renildi. Tarihi dokuya uygun olarak hazır-
lanan proje Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş’ın Ankara’ya yaptığı ziyarette onayla-
nırken, çalışmaların en kısa zamanda
başlayacağı bildirildi. Başkan Babaş proje
ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “İlimizin
önemli eksikliklerinden biri olan tarihimi-
ze uygun ve şehrimize yakışır bir Kültür
Merkezi ve Kütüphane projesi en kısa za-
manda hayata geçecektir. Türk Dünyası
Kültür Başkenti unvanına sahip olan Kas-
tamonu’muza, bu bağlamda kazandırılan
kalıcı eserlerden biri olacak Kültür Mer-
kezi ve Kütüphane projemiz tarihi dokuya
uygun olarak inşa edilecek” dedi.

Türk Patent Kurumu’nun An-
kara’da düzenlediği törende Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik tara-
fından verilen belge, Vali Yaşar Ka-
radeniz, Milletvekilleri Metin Çelik
ve Murat Demir, Kastamonu Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş, Rektör
Seyit Aydın, Tosya
Kaymakamı Deniz
Pişkin, Tosya Belediye
Başkanı Kazım Şahin,
Bakanlık Danışmanı
Aytunç Akça, Tosya
Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Metin
Ekşi, Tosya Ziraat
Odası Başkanı Ah-
met Akdiken, Bele-
diye Kültür Hizmet-
leri Müdürü Erdal
İpoğlu ile çok sayıda
katılımcının iştira-

kiyle Tosya heyetine
teslim edildi. Böyle-
ce Tosya pirinci de
resmen tescillenmiş
oldu.

Bundan 6 yıl
önce Sarıkılçık pirin-
cine coğrafi işaret al-

mak amacıyla Tosya Kaymakamlı-
ğı’nı temsilen Kaymakam Mehmet
Türköz, Tosya Belediyesi’ni temsi-
len Belediye Başkanı Kazım Şahin,
Tosya Ziraat Odası’nı temsilen Zi-
raat Odası Başkanı Ahmet Akdi-
ken, Tosya Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nı temsilen Yönetim Kurulu Baş-

kanı Metin Ekşi ve Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri
tarafından oluşturulan komisyo-
nun çalışmaları geçtiğimiz yılın 11
Aralık tarihinde sonuçlanmıştı. 

Tosya’nın dünyaca ünlü Sarıkıl-
çık pirincine verilen ilk ve tek coğ-
rafi işaretinin belgesi oldu.

Türkiye'nin kıl tela ihtiyacının
yüzde 40'ını Tosya'daki üreticiler
karşılıyor. İlçede çok eski
zamanlardan bu yana kıl tela
dokunduğunu belirten Tosya

Kaymakamı Deniz Pişkin, şunları
kaydetti: "Tosya, çalışkan ve

girişimci iş adamlarımız sayesinde,
ürettiği ürünlerle Türkiye genelinde
haklı bir üne sahip. Bu ürünlerden biri

olan kıl tela üreticilerimizi çalışırken iş
yerlerinde ziyaret ettim. Keçi kılıyla
pamuk ipliğinin harmanlanması sonucu
dokunarak kullanıma sunulan bu kıl
tela, kalitesi sayesinde tekstil
sektöründe yıllardır en çok aranılan ve
talep gören ürünler arasında yer
almaktadır. Yaptıkları işlerin
kalitesinden asla ödün vermeyen tela
esnafına bereketli kazançlar dilerim."

Beyaz altın olarak adlandırılarak Taş-
köprü sarımsağının ekimi havanın mev-
sim normallerinin üzerinde seyretmesin-
den dolayı bu yıl erken başladı.

Dünyanın en kaliteli sarımsağı unva-

nına sahip Taşköprü sarımsağının bu yıl-
ki mahsulünün ekimine başlandı. TÜİK
verilerine göre Türkiye’nin sarımsak ihti-
yacının yüzde 25’lik kısmının karşılandı-
ğı ilçede 2017’deki 24 bin ton olan sarım-

sak rekoltesinin bu yılda 30 bin tonu bul-
ması bekleniyor. Taşköprü’de 4 bin aile-
nin geçim kaynağı olan Taşköprü sarım-
sağı, bu yıl havaların güneşli gitmesinden
dolayı 18 Şubat’ta ekilmeye başlandı.

Tosya dünyaca ünlü Sarıkılçık pirincine Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldı.

Beklenti 30 bin ton
Beyaz altın toprakla erken buluştu

Sarıkılçık 
resmen Tosya’nın

Türkiye’nin ihtiyacının 
yüzde 40’ı Tosya’dan
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Babadan oğula devam eden bir
gelenekle faaliyet gösteren Bereket
Yemek ikinci kuşakla Sucular Gıda
markasıyla hizmet vermeye devam
ediyor. Yaklaşık 20 yıl önce Burhan
Yaman tarafından temelleri atılan
ve günümüzde 5 bin kişiye hizmet
üretecek bir kapasitede hiz-
met vermeye devam eden
Bereket Yemek, özellikle
portföylerinde bulunan şan-
tiyelere her gün 2 bin 500
kişi olmak üzere yemek
üretiyor. 

Firma faaliyetleri hak-
kında bilgi aldığımız şirketin
ikinci kuşak temsilcisi ve
yöneticisi Özcan Yaman, babası
Burhan Yaman tarafından kurulan
şirketlerinin mesai kavramı olmak-
sızın özellikle inşaat sektöründe
faaliyet gösteren firmalara yemek
hizmeti verdiklerini belirtti. 

Toplam 38 kişilik kadrolarıyla,
standartlar doğrultusunda ve müş-
teri memnuniyeti odaklı bir hizmet
felsefesiyle çalıştıklarını ifade eden
Yaman, baba mesleği olarak adlan-
dırdığı yemek sektöründe en
önemli hedeflerinin üretim kapasi-
telerinin tamamını servis etmek ol-
duğunu belirtti.

Gıda sektörü büyük özen
ve özveri ister

Gıda sektöründe yapılan çalış-
maların titizlik ve özel bir dikkat is-
tediğini ifade eden Yaman, “Sektö-
rümüzün bütün gerekliliklerine sa-
hip 2 mutfağımız ile İstanbul’un her
semtine zamanında ürünlerimizi
ulaştıracak servis ağımızla hizmeti-
mizi sürdürmekteyiz. Tanınmış
markaların ürünlerini kullanarak
hazırladığımız bıktırıcı olmayan bol
çeşit yemeklerimizde aradığımız en
önemli özellikler hijyenik olması ve
besin değerini kaybetmemesidir.
Kendi dalında uzmanlık eğitimi al-
mış ve düzenli olarak hijyen, sani-
tasyon, gıda üretimi ve teknikleri
konusunda eğitim alan personeli-
miz ile sürekli ve düzgün olarak siz-
lere hizmet sunmak istiyoruz” diye-
rek sektördeki farklılıklarını aktardı.

Yaman, firma ilkelerini ise şu
sözlerle ifade etti: “Teknolojik ekip-
manlar ile daha kaliteli ve doğru
zamanlamalı olarak tüketiciye hazır
bir biçimde sunulmak üzere hazır-
lanan gıdaların ön işlemlerden ve
pişirme işleminden sonra veya de-

ğişik saklama yöntemleri-
nin uygulanmasını takiben
uzun süre korunarak depo-
lanması ve tüketim öncesi
ısıtma aşamalarını içeren,
hijyen ve gıda güvenliği
standartları içerisinde daha
sağlıklı bir üretim için işin-
de tecrübeli ve uzman eki-
bimiz tedarikçi firmalarımı-

zın desteği ile birlikte üretim ve lez-
zet kalitesi açısından güvenilir ye-
mek hizmetlerini müşterilerimize
gururla sunmaktayız.”

Kastamonu Seydiler Yatılı İlköğ-
retim Bölge Okulu, Kastamonu Ağlı
Yatılı Bölge Okulu, Erenköy İlköğre-
tim Okulu, Temelkon İnşaat (Sarı-
yer Belediye İnşaatı), Kiler Grubu,
Biskon İnşaat A.Ş. (Shaphire Proje-
si), Nida İnşaat gibi önemli refe-
ranslara sahip olduklarını belirten
Özcan Yaman, 1968 yılından bugü-
ne kadar toplu yemek sektöründe
verdikleri hizmeti edinmiş oldukları
tecrübe ile ilk günkü heyecanı ko-
ruyarak sürekli yenilenme ve büyü-
me içerisinde sürdürme hedefinde
olduklarını söyledi. 

Devraldığım mesleği
benden sonraki kuşağa
da aktarmak istiyorum

Güngören’de faaliyet gösteren
Bereket Yemek Fabrikası firma yet-
kilisi Özcan Yaman, kendisinin 15
yıldır sektörde olduğunu ve kişisel
hedefinin kendinden sonraki kuşa-
ğa da bu geleneği devrederek sür-
mesini sağlamak olduğunu söyledi.
Abana Kadı Yusuf Köyü’nden İstan-
bul’a yerleşen bir ailenin ferdi oldu-
ğunu belirten Yaman, Kastamonu
hakkında gelişmeleri de yakından
takip ettiklerini belirterek memle-
ketleri ile bağlarını da koparmama-
ya özen gösterdiklerini sözlerine
ekledi.

Gıda sektörü başta ol-
mak üzere yüzlerce sektöre
ambalaj malzemesi ve kutu
imalatı yapan Azdavaylı
hemşerimiz Özcan Köse,
kutu tasarımının bir sanat
olduğunu belirtti. 20 yılı aş-
kın bir zamandır ambalaj
sektöründe kutu imalatı ya-
pan ve 2000’li yıllardan itiba-
ren şirketleşerek kurumsallaşma
çalışmalarını tamamlayan Özgül
Kutu firması İstanbul ve Türkiye’nin
yanı sıra yurtdışına da hitap edecek
düzeye gelmiş durumda. Üretiminin
yüzde 30 civarını ihraç eden firma-
nın sahibi Özcan Köse, kendilerine
bu yıl itibariyle yüzde 50 hedefi koy-
duklarını belirtti.

Yılda 3 bin ton imalat
Yenibosna’da bulunan bin 700

metrekare kapalı alanda üretim
gerçekleştirdiklerini bildiren Özcan
Köse, yıllık 3 bin ton karton imalatı
ve aylık 250 bin kutu imalatı gerçek-
leştirdiklerini kaydederek, “Lokum
ve şekerleme kutuları, baklava ku-
tuları, kuru ve yaş pasta kutuları, çi-
kolata ve kahve ambalajları, fastfo-
od kutuları, çay ve helva kutuları,
karton ve kraft çantalar başta ol-

mak üzere ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi ve
ISO 22000:2005 (HACCP
SYSTEM) Gıda Güvenliği Yö-
netim Sistemi standartları-
na sahip özel tasarım çalış-
malarla hizmet veriyoruz.”
dedi.

Özgün tasarımlarla 
hizmet üretiyoruz

35 çalışanıyla iç piyasanın yanı
sıra ihracat noktasında da önemli
başarılara sahip olduklarını belirten
Özcan Köse, firmalarının sektörün
standartlarının dışında, Ar-Ge ekibi
ile farklı ambalajlar tasarlayarak
rakiplerinden ayrıldığını vurguladı.
Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden
devam eden Özgül Kutu firmasının,
farklı pazar araştırmaları ile hizmet
ettiği şirketlerin markalarına da uy-
gun çözümler sağladığını söyleyen
Köse, tasarım ekibinin de bünyele-
rinde olduğunu ve özgün çalışmala-
ra imza attıklarını dile getirdi.

Ambalaj sektörünün önünün
çok açık olduğunu ve geniş bir yel-
pazeye hizmet verdiklerini ifade
eden Köse, Kastamonu ile bağları-
nın ve cemiyetlerle ilişkisinin de
sürdüğünü belirtti. 

Sofraların Bereket’i üçüncü
kuşağa devam ediyor

Ambalaj tasarlamak 
bir sanattır

Güngören’de faaliyet gösteren Gökdemir Torna
firmasının sahibi İsmail Gökdemir de bu konuda
çocuklarının farklı meslekleri tercih ettiklerini dile
getirerek kendisinin de yaptığı işin ailedeki son tem-
silcisi olacağını düşündüğünü belirtti.

Gökde-
mir, 1984 yı-
lından bu
yana faaliyet
gösterdiği
tornacılıkta,
gelişen tek-
nolojiye uz-
man çözüm-
ler üreten
bir iş kolu
olduklarını ifade ederek, yeni kuşakların yeni nesil
akıllı teknoloji ürünü cihazların kuşattığı sanayi
dünyasında bu mesleği tercih etmediklerini belirtti.

Kendi çocuklarının farklı meslek dallarında öğ-
renim gördüklerini ve tornacılık mesleği ile ilgilen-
mediklerini söyleyen İsmail Gökdemir, 140 metre-
kare alanda verdiği hizmetin oldukça zor bir tempo-
ya sahip olduğunu belirterek yeni neslin bu tür zor-
luklara sıcak bakmadıklarını vurguladı.

Mesleğin 
son temsilcileriyiz

Matbaa
makinaları ve

kalıp delme
makinaları imalatı

yapan aynı
zamanda da
yedek parça
konusunda

hizmet veren
İnebolulu

hemşerimiz İsmail
Gökdemir,

teknolojinin
değişim ve

gelişimiyle yeni
kuşakların daha
farklı sektörlere

yönelmeleriyle
babadan oğula

devam edegelen
birçok mesleğin
gençlerin ilgisini

çekmediğini
söyledi.
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Kastamonu Üniversitesi ile Özbekistan
Emir Timur Vakfı arasında Türkiye-Özbe-
kistan ortak tarih ve müfredat çalışmaları
için iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte yapılan törene, Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın,
Özbekistan Emir Timur Vakfı Başkanı Prof.
Dr. Nozim Habibullayev, Özbekistan Milli
Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof.
Dr. Hurşida Yunusova, Emir Timur Müzesi
Müdürü Dr. Hurşid Fayziyev, Emir Timur
Vakfı'ndan Dr. Dilafruz Kurbanova ve Tul-
gin Halitov ile Özbekistan Bilimler Akade-
misinden Sanjar Gulomov katıldı.

Özbekistan ile ortak ilk çalıştay
KÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın, burada yap-

tığı konuşmada Kastamonu'da, ortak tarih
ve müfredat çalıştayı düzenleneceğini hatır-
lattı. Ortak tarih ve ortak dil müfredatının
önemine değinen Aydın, şunları dile getirdi:
"Ortak tarih ve ortak dil müfredatı bizim ha-
yalimizdi. Türk dünyasının artık ne olursa
olsun eğitiminde ortak tarihini müfredat ha-
line getirip tüm okullarında okutması icap
eder, yine ortak dilini de aynı şekilde müfre-
dat haline getirip eğitimde bu ortak dili öğ-
retmesi icap eder. Biz, birbirimizi ancak or-
tak tarihimizle ortak dilimizle anlarız. Gele-
ceğimizi ortak, beraber olarak o şekilde ta-
yin ederiz. Bizim tarihimiz ortaktır, beraber-
dir. Bizim tarihimizi, dilimizi, kültür varlıkla-
rımızı beraberce düşünmemiz ve her şeyde
beraber olmamız için bu müfredatı hazırla-
mamız icap eder. Ortak tarih müfredatıyla
bu hedefe yönelik çalışmalar yapılacak.
Geçmişte de bu manada sempozyumlar,
kongreler, çalıştaylar tertip etmiştik ama
Özbekistan ile ilk defa yapıyoruz."

Devletleri tanıştırmak istiyoruz
Emir Timur Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ha-

bibullayev ise müfredat çalışmalarıyla ikili
ilişkilerin kuvvetleneceğine işaret ederek,
"Bizim gelmemizin sebebi sadece ortak
araştırmalar yapmak değil, bu iki devleti
birbirine tanıtmaktır. Hedeflerimizden biri,
gençleri de bir araya toplamak. Gençler
birbiriyle konuştuğu zaman belki de dil açı-
sından biraz sıkıntı yaşasalar da hemen
hemen birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Özbe-
kistan’da gazetelerde ve televizyonlarda
Türkiye'yi tanıtan haberler vardır. Türk di-
zileri de bizim gençler tarafından büyük bir
ilgiyle izleniyor" dedi. Konuşmaların ardın-
dan KÜ Rektörü Prof. Dr. Aydın ve Amir Te-
mur Vakfı Başkanı Prof. Dr. Habibullayev
tarafından protokol imzaladı.

Uzun yıllar İstanbul’da boya imalat sek-
töründe çalışan Hanönülü girişimci emekli
olduktan sonra memleketine imalathane
açtı. İmalathane sahibi Niyazi Hasgül gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, uzun süre İstan-
bul'da bir boya fabrikasında çalıştığını ve
emekli olduktan sonra memleketi Hanönü
ilçesinde boya imalathanesi açmaya karar
verdiğini belirtti.

Hanönü'ye hizmet vermekten mutluluk
duyduğunu ifade eden Hasgül, "İmalathane-
mizde inşaat boyaları üretiyoruz. Dış cephe,
iç cephe çeşitlerimiz var. Silikonlu mat boya-
lar imalat ediyoruz" dedi. 

Batı Karadeniz Bölgesinde tek olan boya
imalathanesini Hanönü’ye açtığını ifade eden
Hasgül, “İmalatımızda silikonlu dış cephe
boyası, plastik iç cephe boyası, saten boya iç
cephe, astarlarımız ve her çeşit renk boya ile
seri imalatına başladık. Boyacılık sektörün-
de yılların verdiği tecrübe ile işyerimizdeki
kaliteli ve güler yüzlü anlayışımızı, aynı za-
manda boya imalatında sürdüreceğiz. Hanö-
nü’nün yerli öz malı olan boyayı tercih etme-
lerini Kastamonu ve çevre illerden isterim.
Fiyatı oldukça uygun, kaliteli malzemeden
imalat yapıyoruz. İç cephe silikonlu dediği-
miz plastik boyamız ekstra lüks tavan boya-
mız var. Ekonomik boya çeşidimiz var. Büt-
çeye uygun boya çeşitlerimizle vatandaşımız
boyaya servet ödemesin, parası cebinde kal-
sın” şeklinde konuştu. (Hasan Yılmaz)

Özbekistan ile tarih
ve müfredat birliği
anlaşması

Batı Karadeniz’in tek
boya imalathanesi
Hanönü’nde

2015 yılında Harward Üniversitesi’nin ‘Hall Of
Fame’ ödülüne layık görülen ve şu an tüm dünyada
önemli bir noktada olan DeFacto firmasının Finans-
tan Sorumlu Üstdüzey Yöneticiliği (CFO) görevini
sürdüren Şenol, gazetemize iş yaşamındaki başarı hi-
kayesini aktardı. 
Büyüme odaklı hedefleri seviyorum

Hayatının tüm aşamaları-
nın planlı olduğunu ve zama-
nını yönetme becerisi sayesin-
de çalıştığı tüm kurumlarda
başarılı olmak dışında hedef
koymadığını belirten Şenol, iş
analisti olarak başladığı kari-
yerinde DeFacto’nun üçüncü
işi olduğunu ifade etti. 

İTÜ İşletme Mühendisliği mezunu
olan Önder Şenol, eğitim hayatı sonrasında
başladığı kariyer yolculuğunda 15 yıl görev
yaptığı Turkcell’den daha farklı hedefler
oluşturmak üzere ayrıldığını belirterek,
“Aynı noktada ve durağan hedeflerden ziya-
de, planlanabilir ve büyüme odaklı hedefler
benim için daha cazip geliyor. Turkcell’de
çalıştığım süre boyunca özellikle Superonli-
ne CFO’su olarak yeniden yapılandırma,
strateji oluşturma sürecinde işletmenin
geleceğini oluşturmak benim için heye-
can verici. 1 Eylül 2014 yılından bu yana
da DeFacto ile çalışıyoruz. Burada da
yaptığımız çalışmalarla İnsan Kaynak-
ları Mükemmellik ödülünü kazandık.
Elbette bu bir ekip çalışması ve takım
halinde başarıyoruz” dedi.

Finansal dönüşümden 
global dönüşüme başarılı

geçiş
DeFacto CFO’su Önder Şenol, şir-

ketlerinin finansal dönüşümden glo-
bal dönüşüme geçişine yönelik yaptık-
ları çalışmaların temelinde planlı ol-
mak ve atılacak adımların hedefler
doğrultusunda uyumlu çalışmaktan
geçtiğini ifade etti. Şenol, her yıl Fran-
sa’da dünyanın önemli markalarının da-
vet edildiği Finansın Geleceği zirvesine
ikinci kez davetli olarak katıldıklarını ve
şirketlerinin kat ettiği süreci katılımcılarla
paylaştıklarını belirterek, “2016 yılının Şubat
ayında, ilk Türk şirketi olarak zirveye davet
edildiğimizde finanstaki dönüşümümüzü aktar-
mış ve büyük ilgi görmüştük. O dönemde altını
çizdiğimiz bir konuda finanstaki dönüşümün gerekli
ancak yeterli olmadığıydı. Bunun global dönüşümle
tüm şirkete yaygınlaştırılması vizyonumuzu paylaş-
mıştık. Geçen bir sene içinde aldığımız güç ve cesaret
ile DeFacto’da biz bu hayalimizi hayata geçirmeye
başladık. Dönüşümü strateji, insan kaynakları ve
ürün yönetimi bölümlerine yaydık. Bu topyekun glo-
bal dönüşümün sürdürülebilir ve başarılı olması için
kaçınılmaz olan kültür değişimini desteklemek çok
kritikti. Bunu sağlamak için 2016 yılının Aralık ayın-
da tanıtımını yaptığımız Defacto Academy’yi hayata
geçirdik. Global moda markası olma yolculuğumuz-
da, bu kabuk değişiminin kattığı hız ve esneklik saye-
sinde güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz”
dedi.

Türkiye’nin ikinci en büyüğü
DeFacto olarak 2017 yılının ilk 6 ayında

yatırımlara devam ederek yurt içi ve dışın-
da istikrarlı büyümeyi sürdürdüklerini
ifade eden Şenol, 2008 yılından itibaren
her yıl ortalama yüzde 49 büyüme sağ-
ladıklarına işaret ederek, şu an 329 yur-
tiçi ve 110 yurt dışı mağaza ile Türki-
ye’nin ikinci büyük şirketi olarak yol-
larına devam ettiklerini söyledi.

2017 yılının üçüncü çeyreğinde
Kazakistan, Irak, Mısır, Belarus, Fas,
Kosova, Arnavutluk, Gürcistan, Rus-
ya, Bosna Hersek, Cezayir, Azerbay-
can, Ürdün, Kırgızistan, Lübnan, Fi-
listin, Suudi Arabistan, KKTC ve
Türkiye olmak üzere19 ülkede mağa-
zacılık faaliyetlerinin devam ettiğini
söyleyen Önder Şenol, her ülkede o
ülkeye ait yaşam tarzı ve kültürüne
uygun koleksiyonlar hazırladıklarını
vurguladı. Tasarım ürünlerine ek ola-
rak inovasyon ve ar-ge çalışmalarının
sonucu olarak hayata geçirdikleri Ino-
va ve Eco gibi ürün gruplarıyla müşte-
rilerine inovasyon ve geri dönüşüm
alanında farklılaştırılmış ürünler sun-
duklarına değindi. 

Belirledikleri stratejileri birebir ha-
yata geçirmeleri ve doğru yatırımlar
yaparak istikrarlı büyümeleri sayesinde
uluslararası arenada en itibarlı strateji
ödülü olarak adlandırılan ve Harward
Üniversitesi tarafından verilen Hall Of

Fame’i almaya hak kazandıklarını belir-
ten DeFacto CFO’su Önder Şenol,11 bin

556 çalışanın aynı hedefe odaklanmasının
bu başarının anahtarı olduğunu belirtti.
Globalleşmenin ötesinde zo-
runlu trend: GLOKALLEŞME 

Globalleşmenin sadece yurtdışı ile ticaret
yapmak ya da mağaza açmak olmadığını vurgu-

layan Önder Şenol, global pazarlama stratejileri ge-
liştirerek her coğrafyada müşteri beklentilerini iyi

anlamak, yerel pazarın ihtiyaçlarına uygun ürünleri
sunmak ve iletişim çalışmalarını da yerel medya tü-
ketimine göre planlamak olduğunu ifade ederek,
dünyanın pek çok yerinde faaliyet gösterirken, farklı
bölgelerdeki tüketici taleplerine cevap verebilmek
için yerel şartlara uygun üretim, pazarlama ve yöne-
tim süreçleri geliştirdiklerini aktardı.

Bu sürece glokalleşme adını verdiklerini ifade
eden Şenol, finansal dönüşüm kadar önemli olan glo-
bal dönüşümün tamamlayıcısı olan bu yaklaşımın
birçok firmaya da ilham verecek bir bakış açısı olaca-
ğını belirterek, firmalarının teknoloji yatırımlarıyla
entegre ediği bu model sayesinde 2030 yılında var-
ması gereken hedefe 10 yılda ulaştığının altını çizdi.
Önder Şenol, sürdürülebilir başarıya ulaşmak için en
önemli üç şeyin değişim, dönüşüm ve gelişim oldu-
ğunu belirterek, DeFacto ailesi olarak çalışanlarının
da katkısıyla şirketlerini geliştirmeye ve sektörlerinde
öncülük etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Hayatımda 
şansa yer yok

Abanalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, profesyonel hayatına 1996 yılında iş analisti olarak
başlayan ve kariyerinde basamakları planlamış olduğu gibi çıkarak tüm dünyaya adını duyuran Önder Şenol,
başarısının sırrının hayatı boyunca planlı yaşaması olduğunu belirtti.

Uluslararası iş dünyası tarafından Stra-
teji Yönetiminin Oscar’ı kabul edilen “Hall
of Fame” ödülü, dünyanın en önemli 50
düşünürü arasında yer alan, Dr. Robert
Kaplan ve Dr. David Norton tarafından ge-
liştirilen “Strateji Odaklı Organizasyon Mo-
deli”ni başarıyla hayata geçirebilen şirket-
lere veriliyor. Global bir marka olma yo-
lunda emin adımlarla ilerleyen DeFac-
to’nun ödül getiren bu yönetim modeli ve
performansı, ayrıca Harvard Business Re-
view'da yer aldı ve dünyaya başarı hikâyesi
olarak anlatıldı.

"Hall of Fame" neden önemli?
Harvard Üniversitesi profesörlerinden

Robert Kaplan ve David Norton'ın geliştir-
diği “Strateji Odaklı Organizasyon” modeli,
dünyanın en önemli strateji yönetim çerçe-
vesi olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde
bu modeli benimseyen şirketler, dünyanın
yönetim ve strateji alanında en önemli da-
nışmanlarından, Dr. Robert Kaplan ve Dr.
David Norton tarafından değerlendiriliyor.

Bu değerlendirme sonucunda; modeli dün-
yada en başarılı uygulayan, stratejilerini
kusursuz bir performansla hayata geçire-
bilen şirketlere Palladium Balanced Score-
card Hall of Fame ödülü veriliyor. Ödül ka-
zanan kuruluşların bu üstün performans-
ları sonrasında da işletme yönetimi ve
stratejik yönetim alanında referans kay-

naklar arasında yer alan Harvard Business
Review'de yer alıyor ve örnek başarı hikâ-
yesi olarak tüm dünyayla paylaşılıyor. Böy-
lece, strateji yönetiminin ‘Oscar’ı olarak
kabul edilen “Hall of Fame”i almaya hak
kazanan firmaların sürdürülebilir büyüme-
deki istikrar ve kararlılığı, uluslararası iş
dünyası nezdinde teyit edilmiş oluyor.

Harvard Business Review'de başarı hikâyesi yer aldı 

1974 İstanbul doğumlu olan Önder Şenol,
aslen Abanalı bir ailenin mensubu. Yaz ayların-
da çocukluk yıllarını geçirdiği Abana’da arka-
daşlarıyla vakit geçirmeyi ve tatil tercihlerinde
memleketine muhakkak ajandasında yer açan
çok yönlü bir iş adamı olan Önder Şenol, dans,
dalga sörfü ve teniste oldukça iddialı birisi.

İTÜ İşletme Mühendisliği bölümü mezunu
ve aynı zamanda yine aynı üniversitede yüksek
lisansını tamamlamış olan Önder Şenol, kitap-
larıyla büyüdüğü Harward Üniversitesi profe-
sörlerinin elinden ilk defa bir Türk iş adamı
olarak ödül aldı. Çalıştığı tüm şirketlerde belir-
lediği stratejilerle başarıya ulaşan Şenol’un en
önemli özelliği ise hayatında asla rastlantısal
bir şey olmaması. Genç iş adamı, Kastamonu
denildiğinde heyecanını da dışa vuran bir mem-
leket sevdalısı. Kariyeri; 1996 Karon&ICE Secu-
ritiesA.Ş., 1999-2006 Turkcell Grup, 2006-2014
Turkcell Superonline CFO, 2014 DeFacto CFO.

Önder Şenol kimdir?

ÖZEL
HABER

M. Yaşar Dilsiz
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Daha önce olduğu gibi yine Kas-
tamonu Belediyesi’nin katkılarıyla
gerçekleştirilecek olan Kastamonu
Günleri toplantısı Kastamonu’da dü-
zenlendi. Tanıtım toplantısında ko-
nuşan Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş, Ankara’da sergilenecek yöresel
ürün etiketlerinde Kültür Başkenti
logosunun yer almasını istediklerini
ifade ederek, etkinliğin ana temasının
da bu doğrultuda belirlendiğini kay-
detti.
En büyük gayemiz tanıtım

Babaş, Türk Dünyası Kültür Baş-
kentliğini Ankara’da ciddi şekilde du-
yurmaları gerektiğini belirterek, “Es-
naflardan ricam camlara logonun
asılmasıdır. Biz, Türk Dünyası Kültür
Başkentliğini esnaflarımız ve Kasta-

monu için yapıyoruz. Türk Dünyası
Kültür Başkentliği bizim gururumuz-
dur. Bir sürü ille yarıştık ve tercih
edildik. Kadim kent Kastamonu,
Türk Dünyası Başkentliğine layık gö-
rüldü. Cumhurbaşkanımız, Bakanı-

mız Kastamonu’ya geldi ve Türk
Dünyası’ndan bahsetti. Çok emek ve-
riyoruz ve çok çaba harcıyoruz. Hem
Kastamonu’yu tanıtabilmek hem tu-
rist çekmek hem de ilimizin özellik-
lerini tanıtmak en büyük gayemizdir”

dedi.
Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen

toplantıda Başkan Babaş, ilçe beledi-
yelerinden de logonun yaygın kulla-
nımı için destek istedi. Ankara’da dü-
zenlenecek Kastamonu Günleri’ne
katılacak esnaf ve sanatkarların gi-
derlerinin belediye tarafından karşı-
lanmaya devam edileceği belirtildi.

1 milyon kişi ağırlandı

KASDERFED Genel Başkanı Ha-
san Şen de etkinlikle ilgili konuşma-
sında, bugüne kadar 15’in üzerinde
bakan, 5 TBMM Başkanı, 150’nin
üzerinde milletvekili, iki siyasi parti
genel başkanı ve bir milyonun üze-
rinde ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

Bu yıl 14’üncüsünü düzenleye-
cekleri etkinlikte bugüne kadar elde
edilen diğer kazanımları da sıralayan
Şen, “Başkent’te Kastamonu Günleri
bittikten sonra Kastamonu’da Baş-
kent Günleri için bize görevler düşe-
cektir” dedi.

Şen, bu yılki etkinliği Çanakkale
Zaferi’nin yıldönümü olan 18 Mart
tarihinde saat 14.00’te Küre Mehte-
ran Takımı ve Ankara Seymen Kulü-
büyle birlikte bin kişilik bir koro ile
Çanakkale türküsünü söyleyerek
noktalayacaklarını da açıkladı.

Araç Birlik Platformu, çağımızın
en önemli sorunlarından biri olan
kanser ve erken teşhisine yönelik pa-
nel düzenleyecek. 

Araç Birlik Platformu Başkanı Ra-
fettin Ayvacı, kanserle mücadelede
tüm tıp otoritelerinin erken teşhisin
önemine dikkat çektiklerine işaret
ederek, kansere karşı hem toplumsal
bir uyarı hem de farkındalık oluştur-
mak üzere ‘Korkma! Farkında Ol! Geç
Kalma’ konseptiyle bir sosyal sorum-

luluk projesi başlattıklarını
ifade etti. 

Gazetemize konu hak-
kında bir değerlendirme ya-
pan Ayvacı, Kastamonulu
tüm derneklerin ve federas-
yonların da desteklerini bek-
ledikleri Kanserle mücadele,
erken tanı ve tedavi çalışma-
sına yönelik panel düzenle-
yeceklerini belirtti. Araç Birlik Platfor-
mu olarak, Kadına Şiddet ve Uyuştu-

rucuya Hayır programında
olduğu gibi sosyal bir proje
olan yeni çalışmalarının du-
yurulması noktasında yerel
basına ve diğer derneklere
de görevler düştüğüne işaret
ederek, kanserin tüm insan-
lığı yakından ilgilendiren bir
yara olduğunu hatırlattı.

8 Nisan tarihinde Gülte-
pe Kültür Merkezi’nde düzenleyecek-
leri panelde katılımcı ve davetlilere

kanser hakkında bilgilendirme, erken
teşhis ve tedavi süreçleri, kanserden
korunma yolları konularında konu-
nun uzmanlarınca bilgiler aktarılaca-
ğını söyleyen Rafettin Ayvacı, Kasta-
monulu sanatçıların da projelerine
hassasiyetle yaklaştığını ve kendilerini
desteklediklerini belirtti.

Ayvacı çağın tehlikesi olarak nite-
lediği kanserle mücadele konusunda
tüm hemşerilerini bu projeye destek
olmaya davet etti.

“Kültür Başkenti Kastamonu’da
Söyleşiler” kapsamında İlim Yay-
ma Cemiyeti tarafından gerçekleş-
tirilen söyleşinin konuğu endüstri
yüksek mühendisi Yasin Taha Ka-
lay oldu. 

Milli Savunma Sanayi’nin geç-
mişini anlatarak konuşmasına baş-
layan Seydilerli iş adamı Yasin
Taha Kalay, sanayi devriminden de
bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın, “Altay Tankları da yolda.
İhale süreci tamamlanmak üzere.
Altay’ın üretiminin başlamasıyla,
Leopard tanklarının tamir ve ba-
kımlarıyla, çok güçlü bir kara ha-
rekatını takviye edebilecek konu-
ma gelmiş olacağız” açıklaması
üzerine Altay Tankı projesini anla-
tan Kalay, “Türkiye daha bu konu-
da yeni. Dünyadaki üreticilere ra-
kip olacak kadar iyi bir ürün ola-
cak. Cumhurbaşkanımızın ‘geç ol-

sun ama kendimiz yapalım’ şeklin-
de açıklaması da var. Geçte olsa 2
ya da 3 sene içinde Türkiye olarak
Altay Tankını yapabilirsek iyi ola-
cak. Tank motoru çok önemli bir
motordur. Türkiye fason olarak
motor üretiyor ama teknolojik ola-
rak üretim yok. Motor konusunda
dünyanın gelişmiş ülkelerinde en
iyisi Almanya’dır. Motor teknoloji-
sinin belirleyeceği firmasıdır. Ar-
dından Fransız grubu gelir. Altay

Tankı üretimiyle ilgili yola girildi
ve çalışmalar başladı. Altay Tan-
kı’nı yapmak kolay iş değil. Kolay
olsa Güney Kore yapardı. Güney
Kore sanayi ülkesidir. Ama tankı
yapamadılar” şeklinde konuştu.
Marifet Okulu ile değerler

eğitimi

“Kültür Başkenti Kastamonu’da
Söyleşiler” konsepti hakkında bil-
giler veren İlim Yayma Cemiyeti

Kastamonu Şube Başkanı Fatih
Köse ise “İlim Yayma Cemiyetimi-
zin şube binasında etkinliğimizi
yapıyoruz. Yurdumuz halen yurt
olarak hizmet vermeye devam edi-
yor. Aynı zamanda Marifet Okulu
ile örgün eğitime destek oluyoruz”
dedi.

Marifet Okulu ile öğrencilere
değerler eğitimi verdiklerini ifade
eden Köse, “Haa sonu öğrencile-
rimizle kaliteli vakit geçiriyoruz.
Belediyelerin, hayırseverlerin ve
sivil toplum kuruluşlarının bir ara-
ya gelerek yaptığı ve ücretsiz ola-
rak hizmet veren bir projedir. 15
tatilde kız ve erkek çocuklarımıza
ayrı ayrı kamp yaptık. Kız çocuk-
larımız kek yapmayı, yemek yap-
mayı öğrendiler. Erkek öğrencile-
rimiz cep telefonu kılıfı dikti. De-
ğerler eğitimi ile öğrencilerimize
eğitim verdik” diye konuştu.

İlim Yayma’dan Ağır Sanayi Konferansı

Tema Kültür Başkenti
Bu yıl 14’üncüsü
düzenlenecek olan
Başkentte Kastamonu
Günleri 14-18 Mart
tarihleri arasında Ankara
Atatürk Kültür
Merkezi’nde
gerçekleşecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Kastamonu İl
Özel İdaresi ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile müşte-
rek yürüttüğü proje kapsamında çiçilere 18 bin 340 adet mey-
ve fidanı dağıttı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çi-
çilere meyve fidanı dağıttı. Fidan dağıtım törenine katılan Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, her yıl sonba-
har ve ilkbahar mevsimlerinde fidan dağımı gerçekleştirdikleri-
ni kaydetti.

Kastamonu İl Özel İdaresi ve Kastamonu Orman Bölge Mü-
dürlüğü ile yapılan protokol kapsamında geçtiğimiz sonbahar-
da 4 bin adet ceviz fidanının toprakla buluştuğunu söyleyen Ya-
man, “Her yıl sonbahar ve ilkbaharda fidan dağıtımı yapıyoruz.
İlimizde sonbahar dikimine uygun yerlerimiz var. Sahil ilçeleri-
miz, Tosya ve Hanönü sonbahar dikimine uygun. Diğer ilçele-
rimiz hava şartlarından dolayı ilkbahar dikimine uygun. İl Özel
İdaresi ve Orman Bölge Müdürlüğü ile protokolümüz kapsa-
mında geçtiğimiz sonbaharda 4 bin ceviz fidanı aldık. Bu fi-
danları Tosya’ya verdik. Yine Tokat’tan 4 bin aşılı asma fidanı
getirdik ve bunları Hanönü, Taşköprü ve merkeze diktik. Şu
anda Samsun ve Isparta’dan fidanlarımız geldi” dedi.

Meyve fidanları toprakla
buluşuyor

Haziran ayında genel kurula gidecek
ve yeni dönem başkanını seçecek Kasta-
monulular Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği şubelerinde
kongreler devam ediyor.

Geçtiğimiz haalarda
Kas-Der Bayrampaşa
Şubesi, düzenlediği
kongrede Şaban Can
başkanlığında yeni dö-
neme başlarken, yöneti-
mine çok sayıda genç
ismi ve kadını da alarak
tüzükte belirlenen değişimi
hayata geçirdi. Daha önce Kas-
Der Gençlik Kolları’nda görev yapan
Aytaç Arman’ın da içinde bulunduğu
birçok yeni isimle kan tazeleyen Bayram-
paşa Şubesi’ndeki kongrede 8 yeni isim

cemiyet hayatına girerken, kadın konten-
janında da önemli değişiklikler görüldü.

Mart ayında kongre sürecini ta-
mamlaması beklenen Kas-Der

Şubelerinden Esenyurt ve
Bayrampaşa’da yeni tüzük

doğrultusunda listeler
ve yönetimler şekille-
nirken, diğer şubelerin
de aynı doğrultuda
gençlik ve kadında yüz-

de 20 kontenjanla yeni
döneme hazırlanması

bekleniyor.
Kas-Der şubeleri içinde tek

kadın Şube Başkanı olan Esenyurt
Şube Başkanı Sibel Ata’nın ise yöneti-
minde kadın oranı yüzde 50, gençlik ise
yüzde 30 ağırlığa sahip bulunuyor.

Araç Birlik Platformundan
kanser uyarısı

KAS-DER şubelerine 
gençlik aşısı

Bir zamanlar
Yugoslavya
diye bir ülke

vardı…
Bu ülkeyi

oluşturan Boşnak,
Hırvat ve Sırp
unsurları; 1990’yı
yılların başlarında,
birdenbire(!) bölündü,
parçalandı ve iç savaş
baş gösterdi!

Daha doğrusu iç
soykırım!

Sırplar, Kazıklı
Voyvoda’nın torunları olduklarını ispat
yarışına girdi… Medeni (!) Avrupa el
altından destekleyip seyretti…

1992 yılına gelindiğinde, Medeni(!)
Avrupa’nın tam göbeğinde, insanı
insanlığından utandıran bir vahşet, zulüm,
soykırım ve iğrençlik sergilendi… Zalim
Sırp, Mazlum Boşnak… Zulmeden
Hristiyan, zulme uğrayan Müslüman
olunca, hele hele Avrupa’nın göbeğindeki
Osmanlı ruhunu yaşatan bir millet ise her
türlü soykırım, zulüm ve vahşet mübahtı!

Temmuz 1992’ye gelindiğinde,
Srebrenitsa şehri, Sırp zulmünden kaçan
Bosnalı Müslümanlar ile birlikte 36
binden 80 binlere fırladı. Bu kasaba BM
güvencesindeydi!

Bu kasabaya ulaşabilenler Sırp
vahşetinden Birleşmiş Milletler gücü
tarafından koruma altına alınmıştı!

Ve BM Barış Gücü’nün o esnada
Srebrenitsa’daki varlığı Hollanda idi…
Hollanda askeri, zulüm gören Bosnalı
Müslümanları korumak için oradaydı…

Kasabaya sığınanların önce silahları
ellerinden alındı, güvenlik gerekçesiyle…
Ardından meydan Sırp kasaplarına
bırakıldı…

Birleşmiş Milletlerin onursuzluğunun,
iki yüzlülüğünün, şeref yoksunluğunun
temsilcisi Hollanda, elinden silahını aldığı
Bosnalı Müslümanları, savunmasız bir
şekilde Sırp Kasabı Mladiç’e teslim etti.

Ratko Mladiç komutasındaki VRS
(Bosna Sırp Cumhuriyeti Ordusu)
birlikleri Srebrenitsa'ya girerken Mladiç
kameralara şunları diyordu: “Bugün 11
Temmuz 1995. Sırplar için kutsal bir
günün yıl dönümünü kutlamadan önce
Sırp Srebrenitsa’dayız. Bu kenti Sırp
milletine armağan ediyoruz. Osmanlı'ya
karşı gerçekleştirdiğimiz ayaklanmanın
anısına, Türklerden öç alma vakti
gelmiştir.” (Türklerden kastı ise Bosnalı
Müslümanlar elbette.)

Tam 10 bin kişiyi esir alan askeri grup
Mladiç’in emriyle esirleri öldürmeye
başladı. 5 gün süren katliamda 8 bin 372
kişi öldürüldü.

Mladiç’in elindeki kanda en büyük pay
sahibi olan Hollanda için Müslümanların
ya da mazlumların katledilmesi, işkence
görmesi, soykırıma uğraması o kadar
önemli bir şey değildi zaten…

Yeni Dünya’ ya ayak bastıklarında,
1615 yılında kurdukları Fort nassau
Kolonisi mensuplarının anne kucağındaki
çocukları paramparça ettiğini
bilmeyebilirsiniz…

1740 yılında 10 gün içinde 10 binden
fazla Çinli’yi katlettiklerini de
duymamışsınızdır!

Hatta tarihe Güney Sulawesi meselesi
olarak geçen, Endonezya’da 3 bin 100
erkeği katlettikleri olayı da
bilmiyorsunuzdur!

Ama Srebrenitsa hafızalarda hala
taptaze!

Bu eli, yüreği, tarihi kanlı ve kirli ülke,
tutmuş bana soykırım yaptın diyor
meclisinde! Üstelik Türkiye bütün tarihi
arşivini açmasına, bu arşivlerde
soykırımın s’sini bile bulamamalarına
rağmen! 

Biz de “karar yok hükmündedir!”
diyerek en üst perdeden kararı şiddetle
kınıyoruz!

Yeter artık!
20’den fazla ülke, kuruluş “Türkler

Ermenilere soykırım yaptı!” diyor ve biz
hepsine de “bizim için yok hükmünde”
diyoruz!

Bize soykırım iftirası atan tüm
ülkelerin geçmişi soykırım ve vahşetle
dolu! 

Biz de onların iftirasına karşılık “tarihi
gerçeklerin ortaya koyduğu” kendi vahşet
ve soykırımlarını meclise getirip karar
alsak kıyamet mi kopar?

Hollanda; Srebrenitsa’daki soykırımın
ortağı, Kızılderili soykırımının
müsebbiblerinden birisi ve Endonezya
vahşetinden TBMM tarafından suçlu
kabul edilmiştir. Hollanda; soykırım ve
vahşet yapan bir ülkedir!

TBMM bunu dese, biraz da onlar
“Türk meclisinin aldığı bu karar bizim
için yok hükmündedir!” dese…

Yok hükmündedir

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com
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Bozkurtlu hemşerimiz Çiğdem
Funda Yılmaz, gözlemleri ve sosyal
medyada oluşan çalışmalarını ki-
taplaştırarak “Benim Gözüm-
den…” ismiyle okurlarına
sundu.

Gazetemizi ziyaret ede-
rek yeni yayınlanan deneme
yazılarından oluşan “Benim
Gözümden…” isimli kita-
bıyla ilgili sorularımızı ya-
nıtlayan Yılmaz, yazmaya
olan tutkusuna yönelik bir
blog oluşturmak istediğini
ancak bir türlü başaramayın-
ca da kitap olarak yazmaya ka-
rar verdiğini söyledi.

Hayat, gözlerimizden
açılan bir pencere mi?

Rutin gündelik yaşama dair karşılaştığı du-
rum, olay ve her türlü gelişmeyi aktarmayı sevdiği-
ni ve bunu en iyi ifade edebileceği yolun yazmak
olduğunu keşfettiğinden itibaren yazın yolculuğu-
na çıktığını belirten Çiğdem Funda Yılmaz’a göre,
sosyal medya üzerinden yazdıklarından etkilenen-
lerin teşvikinin de kitap fikrinde büyük etkisi bu-
lunduğunu aktardı.

Yazma tutkusundan dolayı
daha fazla kişiye ulaşmak üzere
sosyal medyanın yanı sıra bir sanal
günlük (blog) oluşturmak istediği-
ni ancak tüm uğraşlarına rağmen
bunu başaramadığından dolayı ki-
tap olarak yazmaya karar verdiği-
ni söyleyen Yılmaz, hayatında
kendine bir şeyler katan değerleri
daha geniş kitlelerle paylaşmanın
kendisini mutlu ettiğini ifade etti. 

Hayatın, gözlerimizden açı-
lan bir pencere olduğundan ha-
reketle çıktığı yolculukta hayatın bir okyanus gibi
uçsuz bucaksız ve bir o kadar da derin olduğunu
keşfettiğini belirten Yılmaz, hayata başka gözler-

den bakmanın da önemli olduğunu
vurguladı. 

Kitap okumayı sevme-
yenlere yazıldı…

İlk kitabı olmasına rağ-
men önemli oranda ilgi gör-
düğünü belirten Yılmaz’ın
amacı her insanın aslında
kendini keşfettiğinde hiç-
bir engelin bulunmadığını
geniş kitlelere de aktarmak.
Ekonomist eşiyle birlikte

gerçekleştirdikleri ziyarette
kitabın asıl hedef kitlesinin

ise kitap okumayı sevmeyen-
ler olduğu iddiasında bulunan

yazar, kitaptaki anlatımların çok
kısa tutulmasının da temelinde bu

iddianın bulunduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet ve

Danışmanlık Ön Lisans mezunu olan ve Sosyoloji
öğrenimine devam eden Çiğdem Funda Yılmaz
aynı zamanda Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde
de çocuk gelişimi okuyor.

Yazarın “Benim Gözümden…” isimli kitabında
yaşamdan oldukça derin kesitleri kısa kısa anlatılar

halinde bulabiliyorsunuz. Çocuk-
luğundan, anneliği, ev hanımlığı,
öğrenciliğine uzanan ve yazma
sürecini de farklı bir anlatımla
okuruyla paylaşan Yılmaz’ın akıcı
üslubu da ön plana çıkan detaylar-
dan. Kitap Zinde Yayıncılık tara-
fından yayın hayatına kazandırıl-
mış ve yazarından imzalı olarak da
edinilebiliyor.

Çiğdem Funda Yılmaz'ın ilk ki-
tabının kapak çalışması da yine
Abanalı bir isme, Esra Çakır Şenol'a
ait. Şenol aynı zamanda yazarı kita-
ba yönlendiren ve kitabın tanıtım

çalışmalarını da bizzat yürüten isim olarak kendi-
sine yardımcı oluyor.

Blog açamadı yazar oldu

Tarlaya güneş ekti
enerji biçiyor

Şenpazar Kaymakamlığı’nın önerisi ve TKDK İl Koordinatörlüğünün destekleriyle kiraladığı 4,5 dönüm araziye güneş
panelleri yerleştirerek girişimciliğe adım atan Şenpazarlı kadın girişimci Enerjisa’ya elektrik satmaya başladı.

TKDK tarafından Kastamonu’da 2017 yılı
içerisinde IPARD-I proje başvuruları arasında
yer alan ve yenilenebilir enerji alanında destek-
lenmeye değer görülen projenin uygulayıcısı
Şenpazarlı Bakır ailesi, kiralama yöntemiyle
Hasanbeşe Köyü’nde 4,5
dönüm alanda gerçekleş-
tirdiği güneş panellerinin
yerleşim işlemini tamam-
ladı. Aysel Bakır adına
projelendirilen ve bu
alanda desteklenen ilk
proje olan yenilenebilir
enerji projesinin toplam
yatırım maliyetinin 400
bin dolar olduğu öğrenil-
di. Güneş tarlası olarak
nitelendirilen yenilenebi-
lir enerji projesinin 300
KW gücünde olduğu ve
yüzde 65 desteklendiği
bilgisi alındı. 

Toplam 50 haneden oluşan ve tamamına ya-
kını yaşlılardan oluşan Harmangeriş Köyü’nün
işlenmeyen tarlaları kiralanarak oluşturulan
güneş enerjisi panelleri hem girişimcisine hem
de yerel ekonomiye fayda sağlayan ve ilde bu
alanda desteklenen tek proje olarak hayata ge-

çirilmiş durumda. Günlük 6 saat enerji üretebi-
len ve günde bin 800 saat ayda ise 54 bin KW
elektrik üreten santralden elde edilen enerji
karşılığında 27 bin lira gelir elde ediliyor.

Kadın istihdamı ve topluma kazandırılması-

na yönelik uygulanan projelerden biri olan ye-
nilenebilir enerji projesinden yararlanan Aysel
Bakır, ev hanımlığından girişimciliğe geçmiş
olmanın kendisi için oldukça farklı bir duygu
olduğunu söyledi. Bakır, ayrıca arıcılık belgesi-
ne de sahip olduğunu ve kendine ait 50 kovanla
bal üretimi de yaptığını sözlerine ekledi.

Devrekanili emekli halk eği-
tim öğretmeni Meral Melahat
Osmanoğlu, hobisini işe dön-
üştürdü. Atölye haline getirdi-
ği evinde bez bebek üreten
Osmanoğlu, okul öncesi öğ-
renim gören çocukların hobi
derslerine katılmasının yanı
sıra yetişkinlere de özel ders-
ler veriyor.

Vefat eden eşinin tedavi
sürecinde bez bebek yapımına
başladığını ifade eden Osmanoğ-
lu, her gün yeni bir doğum hikayesi
ile güne başladığına işaret ederek, kadınların hayat
mücadelesini yaşamlarının hiçbir döneminde bırak-
maması gerektiğini kaydediyor.

Sosyal medya hesaplarından satışa sunduğu be-
beklerin el işçiliği olduğunu vurgulayan Osmanoğlu
bebek boyutlarına göre fiyatların 50 ila 250 lira ara-
sında değişim gösterdiğini bildiriyor.

Malzemeler özenle seçiliyor

Çalışmalarında kullandığı malzemeleri özenle
seçtiğine dikkat çeken Osmanoğlu, “Özellikle çocuk-
larla çalışırken sınıfların 15 kişiden fazla olmamasını
istiyorum, her biriyle özel olarak ilgilenmek istiyo-
rum. Dolgu malzemelerinde pamuk tercih ederken
kıyafetlerde de keten kumaşları kullanıyorum.  Saçlar
için kullanılan ipler kaliteli pamuktan yapılıyor. An-
cak beden ve yüz için likralı kumaşlar kullanmak du-
rumundayız. Çocuklarla olan çalışmalarda çok fazla
boya kullanmamaya gayret ediyorum. İskeletlerini
hazırladığım çalışmalarla onların hayal dünyasına gi-
riyorum.” dedi. 

Yetişkinleri çalışmalarda
yetenekleri doğrultusunda

yönlendirdiğini kaydeden
Meral Osmanoğlu, “İn-
sanlar gün içinde oldukça
stresli dönemlerden geçi-
yor. Bebek yapımını öğ-
rettiğim bazı öğrencile-
rim yüz boyamada yete-
nekliyken bazısı dikiş ko-

nusunda yeteneğe sahip.
Onları başarılı ve mutlu ol-

dukları alanlarda daha fazla
çalışma yapmasını sağlayıp, di-

ğer durumlardaki eksiklerini ta-
mamlıyorum. Çalışma tekniğimi her bir öğrencime
göre ayrıca belirliyorum.” diye konuştu.

Her gün yeni bir 
doğum hikayesi

Kastamonu’ya 
ders vermek istiyor

Ürettiği bebeklerde karakter çalışmalarının da
devam ettiğini bildiren Osmanoğlu, Kastamonu’da
da ders vermek istediğini belirterek şunları söyle-
di: “Özel tasarım bez bebekler üretmek için çalışı-
yorum, bu konuda bir yandan da eğitim alıyorum.
Kendi karakterine sahip bebekleri hayata geçir-
mek istiyorum. Bir de bez bebek eğitimlerini Kas-
tamonu’da özellikle kırsalda yaşayan anne ve ço-
cuklara öğretmeyi istiyorum. Eğer malzemelere
sponsor desteği bulabilirsem onların gelişimine
ve değişimine destek sağlamak istiyorum. Çocu-
ğuyla aktivitelerle vakit geçiren bir anne, topluma
da güzel bireyler kazandıracaktır.”
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