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“Milli Mücadeledeki Açıksöz Ga-
zetesi, yokluk içinde sermayesiz zor
zamanlar geçirmiştir. İSTAMO-
NU’yu o dönemin Açıksöz Gazetesi-
ne benzetiyorum birçok imkansızlık-
lara rağmen koskoca bir metropolde
5 yıldır ısrarla ve inatla kaliteli bir
yayın ilkesine sahip; bu takdir edil-
meli ve hemşerilerimiz muhakkak
destek olmalı. Biz eğer tepeden tırna-
ğa varlığımız, söylemlerimiz, gücü-
müz, etkimiz bir yerlere ulaşsın, bir
şeyler yapılsın istiyorsak şu küçücük
mecra bile onlar için bir sestir.” 

Şehrin 16’da 1 nüfusuna sahi-
biz ama binde bir tesirimiz yok

“Bu vasıta ile birçok kişi söyleye-
ceğini söyleyebilir. Burası bir mikro-
fon, burası bir ses, burası bir kulak,
burası bir ağız görevi yapıyor. Birlik-

teliğin temelleri böyle şeylerle atılır.
Bir adresimizin olması lazım. Bir se-
simizin olması lazım. Benim hemşe-
rilerimin birliktelik ruhu bunun
oluşturacağı sinerjiyi fark edemedi.
Milyonlara ulaşmış bir sayıyız. Şeh-
rin 16’da 1 nüfusuna sahibiz ama
binde bir tesirimiz yok. Bu imkânı
bulmuşsun İstanbul’da kaç tane ye-
rel gazete çıkıyor şu an Kasta-
monu adına İstamonu’dan
başka. Sevinçte, ke-
derde her şey-
de ortak de-
ğil miyiz? O
anlamda bi-
raz kendimi-
ze gelme-
miz lazım.”

Dernekler Dairesi Başkanlığına kayıtlı 22
bin 100 derneğin bulunduğu İstanbul’un yüzde
2’sini Kastamonu dernekleri kaplıyor. 

Gazetemizin yaptığı araştırmaya göre İstan-
bul’da 404 Kastamonu derneği faaliyet gösteri-
yor. En fazla dernek Kağıthane ilçesinde bulu-
nurken sayı bakımından Cide dernekleri birin-
ci, Azdavay dernekleri ikinci, Taşköprü der-
nekleri ise üçüncü sırada yer alıyor.

Ağız görevi yapıyor
Yükseköğretim

Kurulu Denetleme
Üyesi Araçlı

hemşerimiz Prof. Dr.
Mustafa Safran ve

değerlerimize
Gazete İstamonu’yu

sorduk. Safran
konuşmasında
“İSTAMONU ile

birçok kişi
söyleyeceğini

söyleyebilir. Burası
bir mikrofon, burası

bir ses, burası bir
kulak, burası bir ağız

görevi yapıyor.
Birlikteliğin

temelleri böyle
şeylerle atılır” dedi.

İstanbul’da 
kaç derneğimiz var?

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı karar-
namede Çanakkale Vali Yardımcısı Saim Eski-
oğlu’nun Alaplı Kaymakamlığına atanmasıyla
birlikte Zonguldak’taki Taşköprülü mülki idare
amiri sayısı 3’e yükseldi.

Zonguldak oldu Taşköprü

Kastamonuspor 1966,
Spor Toto 2. Lig Kırmızı
Grup'ta şampiyonluk mü-
cadelesi veren Ankaragü-
cü’nü kendi sahasında 3-1
mağlup etti.

Lidere çelme taktık: 3-1

7

4

4

Genç KASİAD tarafından düzenlenen söyleşi
programına konuşmacı olarak katılan Seydilerli
iş adamı Şerafettin Özkan, Türkiye’nin sıkıntılı

dönemlerden ve zorlu sanayileşme süreçle-
rinden geçtiğini anımsatarak, başarılı ol-
mak için öncelikle inanç ve azmin gerekli
olduğunu dile getirdi. 10 55

Tosyalı Holding ve Türkiye Çelik Üre-
ticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı, Türk çelik sektörü-
nün 20 milyon metrik ton civarında çelik
ithalatı yaptığını ve bu sebeple 19 mil-

yon metrik tonluk kapasitesini kul-
lanamadığını söyledi.

Kapasite 
kullanılmıyor

Elvan Grubu'nun Başkanı Hidayet Kadiroğ-
lu, 2017’de 65'inci kuruluş yıl dönümünü kut-
lamaya hazırlandıklarını belirtti.

1952’de kurulan Elvan Grubu'nun Başkanı
Hidayet Kadiroğlu, “Küçük şekerci dükkânın-
da başlayan girişim, 65 yılda sektörümüzün
Global Top 100 listesine girdi” dedi.

Elvan, 65. yılını 
kutlayacak

Başarılı olmak için inanç ve
azim gerekir

“Bana göre yazılı, görsel, işitsel
tümüyle medya insan hayatında
çok önemli bir yer teşkil eder.
Halkın haber alma hizmetidir
gazetecilik. Kastamonu’yu ve
Kastamonuluları anlatan, İs-
tanbul’daki tek haftalık gazete
olmanızı önemli buluyorum.”

Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis

“İstamonu dendiğinde Donkişot ile bütünleştirdiğim
Hüseyin Karadeniz geliyor aklıma. Donkişot ta
kahraman, iyi niyetli bir adamdır. Allah senin de
önünü muhakkak açacaktır.”

Beykoz Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Muharrem Kaşıtoğlu:

“Hüseyin Karadeniz kardeşim, 2012 yılında değerli
dostum Yaşar Kayacan ve Gözde Yüksel kardeşi-
mizle birlikte İSTAMONU Gazetesini hayata geçirdi-
ğinde mutlu olmuştuk ve olmaya devam ediyoruz.”

İş adamı 
Derya Ovalıoğlu:

“Bireysel yürütülen işlerde başarıyı ya-
kalamak zordur. Kurulduğu günden
buyana İstamonu’yu takip ediyor
önemsiyoruz. Güzel bir çizgisi ve ya-
yın anlayışı var. İstamonu, bünyemiz-
de birçok iş adamımıza da ulaşmakta
ve birçok yayın materyallerimize de
katkı sağlamış bir gazetedir.” 

KASİAD Genel Başkanı 
Ayhan Aslan

Alaplı 
Kaymakamı
Saim Eskioğlu

“Yıllardır İstamonu
gibi hiçbir gaze-
te olmadı. İsmi
de takdire şa-
yan. Yarışma
açılsaydı bile
böyle bir isim
bulunamazdı.”

“İstamonu ismiyle
İstanbul’un sı-
nırları Kastamo-
nu’nun en doğu-
suna uzanıyor,
Kastamonu’nun
sınırı da Trak-
ya’ya kadar…

Mülkiye 
Başmüfettişi
Selahattin Ateş

N. Madenoğlu A. Karakaya S. Eskioğlu

Hidayet 
Kadiroğlu

Şerafettin 
Özkan

Fuat 
Tosyalı

Detaylar 
sayfa 2’de

Mustafa 
Safran
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OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
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ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ
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HABER

İSTAMONU
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin o
dından boşalan ilçe Mü
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başk
dan yapılan yeni atama
Pınarbaşı’na 13 imam v

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te: Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

Sağır dilsiz ve âmâ;
Bu durum sakın gitmesin ağrına;
Değişmem seni
O sapasağlam özürlülerin topuna…!

İki Şair, İki Şiir
Çamur atmayın asla elleriniz kirlenir,
Gıybet etmeyin asla, dilleriniz kirlenir.
Çirkefli ayaklarla yola revan olmayın,
Otoban olsa bile yollarınız kirlenir.

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�5 Aralık 2016 2

Parayı kaybedince çalışıp kazanmak var,
Şerefi kaybedince çamura uzanmak var.
Kaybedilen şerefi aramak nafiledir,
Sahrada Mecnun gibi boşuna gezinmek var.

ŞEREFİ ARAYIŞ BAHANE ŞAHANE

Fazıl Bayraktar

Sevgi Kaf Dağının ardında;
Saygı okyanus aşırı; yıkıldı dostluk köprüsü.
Kalmadı muhabbet; itiş kalkış, carul curul
Kavga yerine döndü memleket. Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

0216 362 92 98

n Birinci sayfadan devam

Mülkiye Başmüfet-
tişi Selahattin Ateş:
“Gazetenizin isminin
çok inavotif bulduğu-
mu daha önce de be-
lirtmiştim yine tekrar
edeyim. İstamonu is-
miyle İstanbul’un sı-
nırları Kastamonu’nun en doğusuna
uzanıyor, Kastamonu’nun sınırı da
Trakya’ya kadar…

İnsanlar şehirlerle anılır eskiden
beri. İstamonu ismi bende iki sevgiyi
mezceder. Sizi Çaka Bey gibi görüyo-
rum. Göçebe Türkmen delikanlısı iken,
İstanbul’a esir gelir, burada medeni eği-
tim alır.  İmparatorluk eğitimi ve göçer
girişimciliği ile kurduğu İzmir Çaka
Beyliği ile nerdeyse 350 yıl önce İstan-
bul’u alacaktı. Ama kaderin de her za-
man ayrı bir hükmü vardır.”

İstanbul Milletve-
kili Fatma Benli:
“Özellikle ismi sebe-
biyle bir aşinalık hisset-
tim. İstamonu ismini
kim düşünmüşse çok
isabetli bir seçim yap-
mış. Kastamonu’yla
hala bağını koparmamış insanların var
olduğunu bilmek onur verdi bana.”

Alaplı Kaymaka-
mı Saim Eskioğlu:
“Yıllardır İstamonu
gibi hiçbir gazete olma-
dı. İstanbul’da sadece
mesleki açıdan bulun-
madım, çocukluğum

gençliğim orada geçti. Biz İstanbul’da
ve bütün Türkiye’de hep böyle bir ileti-
şim aracının böyle bir gazetenin, yayın
organının eksikliğini hissettik. Öte yan-
dan gazetenin ismi de takdire şayan.
Yarışma açılsaydı bile böyle bir isim
bulunamazdı.”

Beykoz Belediyesi
Başkan Yardımcısı
Muharrem Kaşıtoğlu:
“Gazetenin tasarımı ve
içeriği bir yana ismi
gerçekten mükemmel.
Bu da maça 5-0 galip
başlamanıza sebep
oldu. İstanbul’da Kastamonu’ ya dair iş-
ler yapan yayın organını bu kadar güzel
anlatan başka bir isim olamaz, gerçek-
ten çok çarpıcı. Öte yandan İstamonu
dendiğinde Donkişot ile bütünleştirdi-
ğim Hüseyin Karadeniz geliyor aklıma.
Donkişot ta kahraman, iyi niyetli bir
adamdır. İnsanların sevgisini ve sempa-
tisini kazanmıştır. Allah senin de önü-
nü muhakkak açacaktır.”

Umut Özkan:
“Ulusal medyanın zor
günler geçirdiği günü-
müzde, sizi takdir edi-
yoruz. Maalesef insan-
larımızın okuma alış-
kanlığı pek fazla yok.
Tüm bu zorluklara rağ-
men Kastamonu’ya özel gazete çıkarı-
yorsunuz. Kastamonu lobisinin oluş-
masına katkıda bulunuyorsunuz. Hem
gazeteyi çıkarmak hem de finans et-
mek, büyük özveri gerektiriyor. Başarı-
larınızın artarak devam etmesini canı
gönülden temenni ediyorum…”

Üsküdar Belediye-
si Meclis Başkan Ve-
kili Esat Kalay: “İsta-
monu’yu her hafta en
küçük haberine varana
kadar okuyorum. Ger-
çekten çok kaliteli işler
ortaya çıkarıyorsunuz.” 

Rize Valisi Erdo-
ğan Bektaş; “Mahalli
basını okumadan me-
saiye başlamıyorum.
Ulusal basını internet-
ten takip ediyorum.
Benim röportaj boyun-
ca anlattığım şeylerin,
vatandaşça bilinmesini istiyorum. Siz
olmasanız, basın olmasa bunu başar-
mamız mümkün olamaz. Ayrıca, yap-

tığımız işlerin takip edilmesi, eleştirel
gözle izlenmesi verimliğimizi arttırır.
Dolayısıyla, basın sonuna kadar, eleş-
tiri sonuna kadar. Yalan haber ve ha-
karet hariç basının sonuna kadar ya-
nındayım. Kastamonu’daki Kastamo-
nulularla İstanbul’daki Kastamonulu-
lar arasındaki bir diyalog ve bilgilen-
dirme çabası içindesiniz, bu çabanızı
önemsiyorum.” 

Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit
Altunay: “İSTAMO-
NU iyi bir gazete ol-
muş. İlk elime aldı-
ğımda ulusal bir gaze-
te formatı uygulandı-
ğını gördüm. Grafiği,
mizanpajı, haber ve yorumlardaki se-
çiciliği hemen göze çarpan özellikleri.
Medya herkes için, ülke için önemli-
dir. Bizler sesimizi sizler sayesinde
duyururuz. Okurlar ülkeleri, ilçeleri,
köyleri ile ilgili haberlere siz basın
mensupları sayesinde ulaşır. Özellik-
le gazetenin isminin açılımını önemli
buldum; İstanbul’daki Kastamonu.”

İş adamı Halim
Kanatcı: “İstamo-
nu’yla birçok yerde
karşılaştım. Gazete-
miz profesyonelce ha-
zırlanmış, içeriği dolu
dolu, olması gereke-
nin çok üzerinde bir
donanıma sahip. İş dünyasındaki bir-
çok ismi daha yakından tanıma fırsa-
tı buluyoruz. İSTAMONU Kastamo-
nu’yla, İstanbul arasında köprü ol-
maktan öte, insanlar arasında da bir
köprü vazifesi görüyor.”

İş adamı Derya
Ovalıoğlu: “2009 yı-
lında Kas-Der Genel
Başkanlığım sürecin-
de basın danışmanlı-
ğımızı yaparak çok
sayıda yazılı ve görsel
basında sesimizi du-
yuran Hüseyin Karadeniz kardeşim,
2012 yılında değerli dostum Yaşar
Kayacan ve Gözde Yüksel kardeşi-
mizle birlikte İSTAMONU Gazetesi-
ni hayata geçirdiğinde mutlu olmuş-
tuk. Son 5 yıldır yayın ilkesi ve kap-
samı alanıyla mutluluğumuz katbe-
kat artmıştır. Yine Kas-Der dönemin-
den topluma en büyük armağanları-
mızdan birisi Hüseyin Karade-
niz’dir.”

AK Parti Yerel Yönetimler 3. Bölge İsti-
şare ve Değerlendirme Toplantısı Kastamo-
nu’da yapıldı.  

Ilgaz Milli Parkı'nda yapılan toplantıya
katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kur-
tulmuş AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Erol Kaya, AK Parti Yerel Yönetimler Baş-

kan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hu-
lusi Şentürk değerlendirme konuşmaları
yaptılar. Toplantıya, AK Parti Kastamonu
milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir
ile Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş, ilçe belediye başkanları, çevre il ve il-
çelerin belediye başkanları katıldı.

3. bölge istişare yaptı

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

Ağız görevi
yapıyor

Yükseköğretim Kurulu
Denetleme Üyesi Araçlı
hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa
Safran ve değerlerimize
Gazete İstamonu’yu sorduk.
Safran konuşmasında
“İSTAMONU ile birçok kişi
söyleyeceğini söyleyebilir.
Burası bir mikrofon, burası bir
ses, burası bir kulak, burası
bir ağız görevi yapıyor.
Birlikteliğin temelleri böyle
şeylerle atılır” dedi.
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Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97  37
0 533 477 53  88
kasiadfuar@gmail.com

201727-30 Aralık

www.kastexpo.org /kastexpoInsta
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Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. 

Türkiye’nin İlk ve Tek Resmi
Genel Şehir Fuarı

Stand satışlarımız başladı.
Size en uygun yeri  kaçırmadan alın...

Insta
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Gazetemizin yaptığı araştırmaya
göre İstanbul’da 404 Kastamonu derne-
ği faaliyet gösteriyor. En fazla dernek
Kağıthane ilçesinde bulunurken sayı
bakımından Cide dernekleri birinci,
Azdavay dernekleri ikinci, Taşköprü
dernekleri ise üçüncü sırada yer alıyor. 

Türlerine göre faaliyet gösteren der-
nekler arasında mesleki ve dayanışma
dernekleri başı çekerken, 1 konfederas-
yon 14 federasyonla toplamda 15 üst
kuruluş bulunuyor.

Abana tek başına
Dernek sayıları incelendiğinde Aba-

na’nın tek ilçe derneği ile temsil edildi-
ği görülüyor. Daday ve Hanönü 2, Sey-
diler 4, Ağlı 8, Doğanyurt ve Şenpazar
10, Hanönü ve Küre 11, Devrekani 17,
Çatalzeytin18,  Pınarbaşı 25, Tosya, İne-
bolu ve Bozkurt 26, Araç 29,  Taşköprü
30, Azdavay 39, Cide 45 derneği barın-
dırıyor. Öte yandan İstanbul’da Kasta-
monu adını taşıyan muhtelif türlerde
32 dernek bulunurken,  Kastamonulu-
lar Dayanışma Derneği 1 genel merkez
29 şube ile faaliyet gösteriyor. Listede
sanayici ve iş adamı derneği statüsünde
olan KASİAD genel merkez ve gençlik
kolu olmak üzere 2 tane kuruluş ile faal
görünüyor.

1 ilçe 2 federasyon
Kuruluş amaçları aynı olan en az

beş derneğin bir araya gelmesi ile kuru-
lan federasyon İhsangazi, Bozkurt, Ça-
talzeytin, Daday, Şenpazar, Seydiler ve
Abana derneklerini kapsamına almaz-
ken;  Tosya, Pınarbaşı, Ağlı, Devrekani
Araç, Doğanyurt, Azdavay, Hanönü,
Cide, İnebolu, Küre’nin üst kuruluşu
bulunuyor. Dernek yoğunluğu bakımın-
dan 3. sırada yer alan Taşköprü’nün ise
2 federasyonu göze çarpıyor.

Pınarbaşılılar Küçükçekmece’de,
Araçlılar Ataşehir’de

Listede aynı ilçeyi temsil eden der-
neklerin bölge tercihi olarak da uzaklaş-

madığı gözleniyor.  Kağıthane’de 18
Azdavay derneği, 11 Bozkurt derneği;
Esenler’de  13 Devrekani derneği, 11
Tosya derneği;  Küçükçekmece’de 13
Pınarbaşı derneği;  Ataşehir’de 9 Araç
derneği,  Bağcılar’da 7  Taşköprü derne-
ği faaliyet gösteriyor.

Avcılar, Beylikdüzü, 
Çatalca’da yokuz

İlçelere göre irdelendiğinde ise 47
ile en fazla dernek sayısı Kağıthane’de
yer alıyor. Esenler’de 38, Küçükçekme-
ce’de 24, Gaziosmanpaşa’da 23, Ataşe-
hir ve Bağcılar’da 20, Ümraniye’de 18,
Fatih’te 17, Üsküdar’da 15,  Eyüp’te 14,
Kartal ve Sultangazi’de 13, Beykoz ve
Şişli’de 12, Bahçelievler ve Tuzla’da 11,
Pendik’te 10, Beyoğlu ve Güngören’de

8, Bayrampaşa, Kadıköy ve Sancakte-
pe’de 7, Esenyurt, Maltepe, Sultanbeyli
ve Zeytinburnu’nda 6, Sarıyer’de 5, Ar-
navutköy ve Beşiktaş’ta 4, Bakırköy’de
3, Büyükçekmece ve Çekmeköy’de 2,
Adalar, Başakşehir, Silivri ve Şile’de 1
dernek faaliyet gösteriyor.  İstanbul’un
Avcılar, Beylikdüzü ve Çatalca ilçele-
rinde faal olan dernek bulunmuyor.

Bin 370 kişiye 1 dernek…
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

2015 verilerine göre İstanbul’da Kasta-
monu nüfusuna kayıtlı 554 bin 851kişi
bulunuyor.  Sivas’tan sonra hem nüfus
hem de  dernek sayısı bakımından Kas-
tamonu ikinci sırada yer alıyor. İstan-
bul’da 404 hemşeri derneği olan Kasta-
monuluların bin 370 kişisine 1 dernek

düşüyor.

Sadece taksici ve 
inşaatçılar var

Hemşeri ve Dayanışma Derneği adı
altında iş kollarına bakıldığında sadece
taksici ve inşaatçıların derneği bulunu-
yor.  Kastamonu İli ve İlçeleri İnşaatçı-
lar ve Esnafları Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği ile İstanbul Kastamonu-
lu Taksiciler Derneği faaliyet gösteriyor.

Sınırlı sayıda
Listede engelli, sağlık, çocuk gelişi-

mi gibi alanlarda  dernek yer almazken;
sınırlı sayıda bulunan eğitim, araştırma,
mezun, spor, çevre, gençlik, kadın ve
çalışma dernekleri adı altında şu kuru-
luşlar bulunuyor: Abdurrahmanpaşa
Lisesi Mezunları Derneği, Kastamonu-
lular Yüksek Öğretim Mezunları Derne-
ği, Ağlı Okul Yaptırma Yaşatma ve Yar-
dımlaşma Derneği, İhsangazi Eğitim Ta-
nıtım Dayanışma ve Kültür
Derneği,Kastamonu Bilim Kültür ve Sa-
nat Derneği, Kastamonu ve Yöreleri İs-
tanbul’da Bulunan El Sanatkarlarını
Koruma Derneği, İstanbul Kastamonu
Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği, Çatal-
zeytin Spor Kulübü Derneği Kastamonu
Gençlik Hareketi Derneği, İstanbul
Genç Kastamonulular Derneği, Kasta-
monu Çalışma Gurubu Derneği, Kasta-
monu Pınarbaşı Kerte Köyü Turizm Ve
Yaban Hayatı Koruma Derneği, Kasta-
monu Kadın Derneği.

İçişleri Bakanlığının son yayın-
ladığı kararnamede Çanakkale Vali
Yardımcısı Saim Eskioğlu’nun
Alaplı Kaymakamlığına atanmasıy-
la birlikte Zonguldak’taki Taşköp-
rülü mülki idare amiri sayısı 3’e
yükseldi.

İçişleri Bakanlığı mülki idare
amirler atama kararnamesi 1 Aralık
2016 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlandı.  Kararnameyle Trabzon
Araklı Kaymakamı Devrekanili
hemşerimiz Adnan Tezcan Tokat-
Zile Kaymakamlığına, İzmir – Tire
Kaymakamı Bozkurtlu hemşerimiz
Mehmet Demirezer Mersin Vali
Yardımcılığına, Çanakkale Vali Yar-
dımcısı Taşköprülü hemşerimiz
Saim Eskioğlu ise Zonguldak- Alap-
lı Kaymakamlığına atandı.

Zonguldak Vali Yardımcısı ve

aynı zamanda Kozlu Kaymakamı
olan Ahmet Karakaya, Karadeniz
Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğ-
lu’nun ardından Saim Eskioğlu’nun
da Zonguldak’a atanması 7 ilçeli il-
deki Taşköprülü mülki idare amiri
sayısını 3’e yükseltti.

2 gitti 1 geldi
Öte yandan kararnameyle Kasta-

monu’da 2 vali yardımcısı, 5 kay-
makamın görev yeri değiştirildi.
Kastamonu Vali Yardımcılarından
Aytekin Yılmaz Isparta- Yalvaç
Kaymakamlığına, Hasan Erkal Balı-
kesir- Erdek Kaymakamlığına ata-
nırken Kastamonu Vali Yardımcılı-
ğında sadece Görele Kaymakamı
Ünal Kılıçarslan görevlendirildi.

Boşta olan Taşköprü Kaymakam-
lığına Niğde Vali Yardımcısı Kerem

Süleyman Yüksel, Ağlı Kaymakam-
lığına Manisa Köprübaşı Kaymaka-
mı Abdulkadir Çelik, vekaleten ba-
kılan Hanönü Kaymakamlığına ise
Gölköy Kaymakamı Mustafa Hamit
Kıyıcı getirildi.

Pınarbaşı Kaymakamı Bekir Can-
sız Diyarbakır Valiliği Hukuk Müşa-
virliğine görevlendirilirken yerine
Babadağ Kaymakamı Nebi Çanga
atandı.

Çatalzeytin ve Azdavay
boşa çıktı

Çatalzeytin Kaymakamı Recep
Koşal’ın Sulusaray Kaymakamlığı-
na, Azdavay Kaymakamı Ali Gü-
ner’in Tokat Valiliği Hukuk Müşa-
virliğine gönderilmesiyle boşta ka-
lan makamlara henüz bir atama ger-
çekleşmedi.

Zonguldak oldu Taşköprü

MHP Kastamonu İl Başkanı Hacı İbrahim
Maşalacı, merkez ve ilçe başkanları, belediye
başkanları ve İl Genel Meclisi üyeleriyle birlikte
partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantı-
sına katıldı.  

Grup toplantısı sonunda Hacı İbrahim Ma-
şalacı, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçe-
li'ye partinin Kurucu Genel Başkanı Merhum
Alpaslan Türkeş'in vefat etmeden önce Kasta-
monu'ya gelişinde Alperenler tarafından karşı-
landığı fotoğrafın tablosunu ve Kastamonu’nun
yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepetini
takdim etti. Bahçeli burada yaptığı konuşmada,
Kastamonu'nun MHP tarihinde dünden bugüne
önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kastamonu heyeti,
grup toplantısında 
yalnız bırakmadı

Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşı-
yan İstiklal Yolu'nun kadın kahramanları ile 15
Temmuz'un kadın kahramanlarının hayatı, bel-
gesel oldu. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cepha-
ne taşıyan İstiklal Yolu'nun kadın kahramanları
ile 15 Temmuz'un kadın kahramanlarının haya-
tı, belgesel oldu.

Yönetmen Tunç Boran, Anadolu'nun işgali-
ne "dur" demek için kağnılarla İnebolu'dan cep-
heye cephane taşıyan Kastamonulu "Şerife
Bacı" ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) kar-
şı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi demokrasi
ve ülkesini korumak için kamyonun direksiyo-
nuna oturan Gümüşhaneli "Şerife Boz"un hika-
yesini "İstiklal Yolu" belgeselinde anlattı.

Boran, belgeselin ilk bölümünde İstiklal
Yolu'ndaki kadın kahramanlara yer verildiği-
ni, "İstiklal Yolu" adı verilen İnebolu'dan baş-
layıp Kastamonu ve Çankırı güzergahından
Ankara'ya uzanan yolda kağnılarla cephane
taşıyan kadınların kahramanlıklarını anlattık-
larını dile getirerek, ikinci bölümde ise kadın
kahramanların 15 Temmuz gecesi hain darbe
girişimine karşı verdikleri mücadeleye değin-
diklerini söyledi.

"Şerife" isimli kadınların iki mücadelede de
sembol haline geldiğini dile getiren Boran, şun-
ları kaydetti: "İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi 15
Temmuz da vatanımızın tehlikeye düştüğü bir
geceydi. O gece kadınlarımız yeniden tarih
sahnesine çıkıp fedakarlık göstererek vatanın
kurtarılmasına katkı verdiler. İstiklal Sava-
şı'ndaki sembol kahramanlardan biri Kastamo-
nulu Şerife Bacı, 15 Temmuz gecesinin kadın
kahramanlarından biri ise kamyon kullanan
Gümüşhaneli Şerife Boz idi. İstiklal Savaşı'nda
kağnılarla düşmanın üzerine yürüyen Şerife
Bacı, 15 Temmuz'da kamyonlarla düşmanın
üzerine giderek tekrar tarih sahnesine çıktı."

İstiklal Savaşı'ndaki ile darbe girişimindeki
ruhun aynı olduğunu vurgulayan Boran, dış
güçlerin maşalarının 15 Temmuz'da Türkiye'yi
zor duruma sokmaya çalışsa da milletin feda-
karlığı sayesinde bu durumun atlatıldığını
anımsattı.

Boran, belgeselin 36 dakika olduğunu bil-
direrek, "Belgeselimizde canlandırma tekniği
kullandık. Özellikle İstiklal Savaşı'ndaki kah-
ramanlıkları canlandırma tekniği ile çektik. 36
dakikalık filmimiz herhangi bir yerde yayın-
lanmadı. Bu filme özellikle devlet televizyonu-
muz TRT'nin ilgi göstermesini bekliyoruz. He-
defimiz, devletimizin televizyonunda milli ve
yerli belgeselin gösterilmesi." değerlendirme-
sinde bulundu.

Kahraman Şerifeler 
belgesele konu oldu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan
Yardımcısı Seyit Torun, Meclis Üyesi Ferihan
Karasu, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Boz-
kurt, İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ve
Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile birlikte
Kastamonu’da bazı temaslarda bulundu.

CHP İl Başkanı Muzaffer Bıyıklı’nın da eşlik
ettiği Kastamonu merkez, Daday ve İnebolu’da-
ki ziyaretlerde teşkilat mensupları, muhtarlar
ve sivil toplum kuruşu temsilcileri ile bir araya
gelinerek değerlendirmeler yapıldı.

Kış aylarının gelmesi ile
birlikte, Bakanlık genelgesi ve
alınan karara göre 1 Aralık ta-
rihinden itibaren belirli araçla-
ra kış lastiği takma zorunlulu-
ğu başlattıldı.

Tescil edilmiş olsun veya
olmasın şehirlerarası karayol-
larında seyreden tüm kamyon,
çekici, tanker, otobüs, minibüs
ve kamyonet türü araçlar ile
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
uyarınca ‘A’ türü yetki belgele-
rine kayıtlı otomobiller

1 Nisan’a kadar kış lastiği
takacak. Bu sürece uymayan
sürücülere 602 Türk Lirası tra-
fik cezası uygulanacak.

Kış lastiği 
taktırmamanın
cezası 602 TL

Durum 
değerlendirmesi

Dernekler Dairesi
Başkanlığına kayıtlı
22 bin 100 derneğin
bulunduğu İstan-
bul’un yüzde 2’sini
Kastamonu dernek-
leri kaplıyor

İstanbul’da 
kaç derneğimiz var?

ABANA: 1

TOSYA: 26

AĞLI: 8

ARAÇ: 29

TAŞKÖPRÜ: 30

ŞENPAZAR: 10

SEYDİLER: 4

PINARBAŞI: 25

KÜRE: 11

İNEBOLU: 26

DEVREKANİ: 17

ÇATALZEYTİN: 18

CİDE: 45

BOZKURT: 26

AZDAVAY: 39

İHSANGAZİ: 2

HANÖNÜ: 11

DOĞANYURT: 10

DADAY: 2

Derneklerin arasında Öz Kas-
tamonulular Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği ve Yeni
Sultangazi Kastamonulular Kül-
tür ve Yardımlaşma Derneği öz ve
yeni betimlemeleriyle dikkat çeki-
yor. Ayrıca 404 hemşeri derneği-
ne ek olarak 4 tane de Dini Hiz-
metlerin Gerçekleştirilmesine Yö-
nelik Faaliyet Gösteren Dernek
yer alıyor. Bu dernekler:

Bağcılar’da Taşköprü İlçesi

Sarıkavak Köyü Rahat Mahallesi
Cami Yaptırma Ve Dayanışma
Derneği, Ümraniye’de; Aşağı Du-
dullu Mahallesi Kastamonu Par-
selleri Camii Ve Kur'an Kursu
Yaptırma Yaşatma Derneği Dini
Cami Derneği, Pendik’te; Kavak-
pınar Nasrullah Camii Şerifi Yap-
tırma Ve Yaşatma Derneği ile Ah-
met Yesevi Mahallesi Şeyh Şaban
Veli Camii Ve Kuran Kursu Yapma
Ve Yaşatma Derneği.

Öz ve Yeni Kastamonu

N. Madenoğlu A. Karakaya S. Eskioğlu A. Çelik K. S. Yüksel M. H. Kıyıcı N. Çanga Ü. Kılıçarslan
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Emeklilik ile ilgili
soru ve yanıtlar (7)

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER
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DOLAR: 3,3897 t EURO: 3,6497
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Yeminli Mali Müşavir
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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

Türk lirasının değer kazanması adına
başlatılan kampanyaya destekler büyüyor.
Bu kapsamda hükümet tarafından alınan
yeni kararlar Resmi Gazetede yayımlanır-
ken çok sayıda şirket satışlarını TL üze-
rinden gerçekleştireceğini açıkladı

TL’ye değer kazandırmak adına: 
n Kamu kurum ve kuruluşları, mal ve

hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerin-
de, yabancı para birimi yerine Türk lirası
üzerinden teklif alıp sözleşme yapılacak.

n Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF), alacakların tahsilatında ve bun-
dan sonraki satışlarda yabancı para kulla-
nılmayacağı, işlemlerin Türk lirası ile yü-
rütüleceği duyurdu.

n Türkiye’ye getirilen varlıkların Tür-
kiye’ye getirilmesinde herhangi bir vergi
ödenmeyecektir. Gerçek ve tüzel kişiler,
yurt dışında bulunan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı
kurumlarda mevcut ya da yeni açılacak
bir hesaba transfer edilebilecek veya fiziki
olarak Türkiye’ye getirilebilecektir.

n Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve
Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan
yazılı açıklamada, hac ve umre ücretlerini
Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine
karar verdiğini açıkladı. 

n Borsa İstanbul (BİST), tüm nakdi
varlıklarının Türk Lirasına çevrilmesine
ve Türk Lirası hesaplarında tutulmasına
karar verdiğini bildirdi.

TL’ye dönüş 
başladı

Tosyalı Holding ve Türkiye
Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat
Tosyalı, Türk çelik sektörünün
20 milyon metrik ton civarında

çelik ithalatı yaptığını ve bu
sebeple 19 milyon metrik
tonluk kapasitesini kullana-
madığını söyledi. Bu duru-
mun Türkiye ekonomisi

için anlaşılabilir ve sürdürülebi-
lir bir durum olmadığını belir-
ten Tosyalı, dampingli ve devlet
destekli çelik ithalatına karşı
acilen tedbir alınması gerektiği-
ni vurguladı.

Bununla birlikte Tosyalı, çok
önemli potansiyel ve fırsatlar
barındıran Afrika'da yoğun bir
şekilde pazar araştırma çalışma-

ları yaptıklarını ve bu fırsatları
değerlendirme yönündeki çalış-
malarını sürdürdüklerini belirte-
rek, sürekli yatırım içerisinde
olduklarını ifade etti. Tosyalı,
bu kapsamda, Cezayir tesislerin-
deki günlük çelik üretim kapasi-
tesini önümüzdeki yıl 5 bin met-
rik tondan 14 bin metrik tona çı-
karacaklarını bildirdi.

Elvan Grubu'nun Başkanı Hida-
yet Kadiroğlu, 2017’de 65'inci ku-
ruluş yıl dönümünü kutlamaya ha-
zırlandıklarını belirtti.

1952’de kurulan Elvan Gru-
bu'nun Başkanı Hidayet Kadiroğlu,
“Küçük şekerci dükkânında başla-

yan girişim, 65 yılda sektörümüzün
Global Top 100 listesine girdi. Tü-
ketici odaklı global marka yolculu-
ğumuzda 2017 önemli bir aşama
olacak. 65'inci kuruluş yıl dönümü-
müzü dünya çapında kutlama heye-
canını yaşıyoruz” dedi.

TÜSAYDER Başkan Yardımcı-
sı Suat Geriş şirketlerde satınalma
birimlerinin önemsenmesi gerek-
tiğini vurgulayarak,  “Şirketlerin
patron ve üst düzey yöneticileri
satınalma stratejilerini, satınalma
profesyonelleri ile birlikte doğru
belirledikleri takdirde karlılık ora-
nının rakamsal ve somut olarak
arttığını görecektir.” dedi.

Türkiye Satınalma Profesyo-
nelleri ve Yöneticileri Derneği
(TÜSAYDER) Başkan Yardımcısı
Abanalı hemşerimiz Suat Geriş
(35), ülkemiz pazarında iş yapan
firmaların karlılık oranları gün
geçtikçe azaldığına dikkat çeke-
rek, “ Parayı yönetebilmek ve ser-
mayenin rasyonel bir şekilde kul-
lanımının önemi gün geçtikçe ar-
tıyor. Artık uzun vadeli iş yapa-
bilmek adına şirketler stratejileri-
ni yeniden gözden geçiriyor. Bu
kapsamda patronlar da şirketleri-
nin ticari amaçlarını gerçekleştire-
bilmek için bütçe esasına göre şir-
ket paralarını satınalma profesyo-
nellerine emanet ediyorlar. Satı-
nalma profesyonelleri ile birlikte
doğru belirlenen stratejiler şirket
karlılık oranına rakamsal ve so-
mut olarak yansıyor” diye konuş-
tu.

Geç kaldık ama açığı ka-
patacağız

2014 yılının Şubat ayında faa-
liyete başlayan Tüsayder’in der-
nek amacı itibari ile ülkemizde
kurulmuş ilk ve tek tüzel kişilik
olma özelliğine sahip olduğunu
ifade eden Geriş, “ Malesef dünya
ekonomisinde önemli bir yere sa-
hip olmamıza rağmen profesyonel
satınalma konusunda hedeflediği-
miz seviyede değiliz. Dünyanın
farklı ülkelerini incelediğimizde

derneğimiz benzeri tüzel kişilikler
Amerika’da kurulalı 100 seneyi,
Almanya’da 50 seneyi geçmiş,
yanı başımızdaki Yunanistan’da
dahi 20 seneye yaklaşmış. Biz ise
henüz 3 yaşına dahi girmeyen bir
tüzel kişiliğiz. Ancak Ekonomi
Bakanlığı ile yapacağımız ortak
çalışmalar ile elimizden geldiğin-
ce bu açığı kapatıp, yerli üretici
ve tedarikçileri destekleyerek, pa-
ramızın kendi ekonomik sistemi-
mizde kalmasını çabalayacağız.”
şeklinde konuştu. 

Derneğin 'The International
Federation of Purchasing and
Supply Management'  üyesi olan,
ülkemizi bu federasyonda temsil
eden ilk ve tek Türk kuruluşu da
olduğunu anımsatan Geriş şunları
söyledi: “ Dernek üyelerimiz ara-
sında ülkemizin en büyük 100 şir-
ketinin satınalma yöneticileri de
yer alıyor. Networkümüzde yer
alan üyelerimiz senelik 25 milyar
USD bütçeyi yönetiyorlar. Daha
etkin olabilmek için gelişmiş sa-
nayiye sahip ülkelerde olduğu
gibi özellikle organize sanayi bir-
liklerinde dünyada başarılı örnek-
leri olan Ortak Satınalma Birlikle-
rinin kuruluşunu gerçekleştirmeli,
ölçek ekonomisinden gelen gücü
Kobilere bir fiyat avantajı olarak
sunabilmeliyiz. Derneğin bu ko-

nuda ortak proje yapmak isteyen
organize sanayi birliklerin yöne-
timlerine her zaman destek vere-
ceğimizi duyurmak isterim.”

KASTEXPO’yu yakından
takip ediyoruz

Derneğin yerli üreticileri ve te-
darikçileri önemsediğini kaydeden
Suat Geriş şöyle devam etti: “ Geç-
tiğimiz hafta Güçlü Türkiye için
Yerli Yerinde Satınalma'  temasın-
da gerçekleştirdiğimiz 6. Türkiye
Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zir-
vesinde Türk Hava Yolları Teknik
A.Ş Genel Müdür Danışmanı. Halil
Tokel’in de aralarında bulunduğu
çok özel konuklar yer aldı. Yerli
üreticileri ve tedarikçileri önemsi-
yoruz. Bu kapsamda 2017 yılında
1.Yerli Tedarikçi ve Satınalma Pro-
fesyonelleri Buluşmasını gerçekleş-
tireceğiz. KASTEXPO 2017’yi de
Türkiye Satınalma Profesyonelleri
ve Yöneticileri üyelerimiz ile özel-
likle ziyaret edeceğiz.”

Elvan, 65. yılını kutlayacak

Satınalma profesyonellere bırakılmalı

Kapasite 
kullanılmıyor

230 GÜN BORÇLANARAK BİR YIL ER-
KEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

5 Temmuz 1968 doğumluyum. SSK baş-
langıç tarihim 10 Temmuz 1990. Askerliğimi
sigortalı olmadan önce 18 ay yaptım. Ne za-
man emekli olurum? Askerlik borçlanması-
na ihtiyaç var mı, varsa kaç gün ve ne kadar
ödemem çıkar? (Yaşar Özkanlı)

10 Temmuz 1990 sigorta başlangıcıyla,
emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 52 yaş
ve 5525 prim günü şartlarına tabisiniz.5525
prim günüyle, 52 yaşınız dolduğunda emekli
olursunuz.230 gün askerlik borçlanması ya-
parsanız ,emeklilik yaşınız 51’e, prim günü
şartınız 5 bin 450 güne iner ve bir yıl erken
emekli olursunuz.Bir günlük borçlanma pri-
mi, günlük asgari ücret ile günlük asgari üc-
retin 6.5 katı arasında kalmak koşuluyla, si-
zin belirleyeceğiniz prime esas kazanç tuta-
rının yüzde 32’si kadardır. 2016 yılı sonuna
kadar yapılacak borçlanmada günlük prim
tutarı en az 17.57 TL, en fazla 114.19 TL olur.

KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIRSAM KIDEM
TAZMİNATI ALABİLİR MİYİM?

Ben emekliyim ve aynı zamanda 5 yıldır
özel sektörde çalışıyorum.Kendi isteğimle
ayrılırsam kıdem tazminatı alabilir miyim?
Alabilirsem nasıl hareket etmeliyim? (Celal
Boz)

Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem
tazminatı hak kazanamazsınız. Kıdem tazmi-
natı hak kazanabilmeniz için 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 25. Maddesinin (II) numaralı
bendinde sayılan ahlak ve iyi niyet kuralları-
na aykırı davranışlar dışında bir nedenle iş-
veren tarafından işten çıkarılmanız ya da İş
Kanunu’nun 24.maddesinde sayılan haklı
sebeplerden birine bağlı olarak işten ayrıl-
manız gerekiyor.

NE ZAMAN SSK‘’YA GEÇMEM GEREKİR
17 Mart 1972 doğumluyum.SSK başlan-

gıç tarihim 1990.SSK’lı çalışma sürem 3249
gün.2005 itibarıyla Bağ-Kur’lu oldum.Şu ana
kadar çalışma sürem 4 bin 50 gün ve halen
Bağ-Kur’lu olarak devam etmekteyim. SSK’
dan emekli olunca daha yüksek maaş ve er-
ken emekli olabileceğim söylendi. Ne zaman
emekliliğe hak kazanacağım ve ne zaman
SSK’ ya geçmem gerekir. (Salim Algül)

4/ a SSK statüsünden, 4/ b Bağ-Kur sta-
tüsüne göre erken emekli olabileceğiniz ve
emekli aylığınızın da daha fazla olacağı doğ-
ru.4/ a statüsünden emekliliğiniz için gere-
ken 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5525 prim
günü şartlarını sağlamışsınız.52 yaşınızı dol-
duracağınız 17 Mart 2024 tarihinde emekli
olmaya hak kazanırsınız. Ancak bu tarihten
önceki son 7 yıllık (2520 günlük) prim öde-
menizin en az 3.5 yılının (1261 gününü) 4/ a
kapsamında olması gerekiyor. Bunun için de
en geç 52 yaşınızın dolmasına 3.5 yıl kala 4/
a kapsamında sigortalı olarak prim ödemeye
başlamalısınız.

Fuat Tosyalı

Hidayet 
Kadiroğlu
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

5 Aralık 2016 6

Kastamonu-İnebolu karayolunda
kaya düşme tehlikesine çelik ağlarla
koruma çalışması başlatıldı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünce
açılan ihaleyi kazanan müteahhit İsa
Yılmaz, , Küre İkiçayı mevkiinde çalış-

malara başladıklarını söyledi.
Karayoluna kaya düşmesini önle-

mek için dağ yamaçlarına çelik ağ ger-
diklerini anlatan Yılmaz, "İhale kapma-
sında 30 bin metrekare çelik ağ koruma
çalışması gerçekleştireceğiz. Toplam

421 metre uzunluğunda 60-70 metre
yüksekliğinde bir alanda dağ yamaçla-
rına çelik ağ döşüyoruz" dedi.

Yılmaz, vinç yardımıyla sürdürdük-
leri çalışmaları yılsonuna kadar ta-
mamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İnebolu Belediyesi, Shinng Star
Awards 2016- Eğlence Ödülleri yarış-
masında Jüri Özel Ödülü aldı.

TUREKS Uluslararası Fuarcılık ta-
rafından düzenlenen, ATRAX kapsa-
mında eğlence ve rekreasyon sektö-
ründe başarılı çalışmaları ödüllendi-
ren yarışma kapsamında Yılın Spor
Etkinliği Jüri Özel Ödülünü, İnebolu
İstiklal Açık Deniz Yüzme Yarışı aldı.

İstanbul’da gerçekleşen törende
Tureks Genel Müdürü Nergis Aslan
plaketi İnebolu Belediye Başkanı En-
gin Uzuner’e takdim etti.

Jüri özel ödülü
İnebolu’ya

Tarihi mezarlar
onarılacak

YIL: 5 SAYI: 184 5 ARALIK 2016

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman

Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü

Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Kastamonu Adliyesi Mezat Salo-
nunda 25 Ekim’de gerçekleştirilen
ihalede alıcısı çıkmayan hastane,
ikinci kez 28 Kasım’da satışa sunul-
du. Ancak son satışta da alıcı şirket
ya da şahıs çıkmadı. 

Ballıdağ gibi mi olacak?
Yolsuzluk iddiaları sebebiyle 2012

yılında açılmaya hazırlanırken kapı-
sına kilit vurulan Uğurlu Hastanesi-
nin son durumu Daday Ballıdağ Has-
tanesinde yaşanan süreçleri akıllara
getiriyor.  Kurumlar arası devrolan
Ballıdağ için gerçekleştirilen ihale-
lerde de bu zamana kadar alıcı çık-
madı. Atıl vaziyetteki hastane bugün
harabe görüntüsüyle ayakta kalma
mücadelesi veriyor.

Babaş takipte…
Gelişmeler üzerine

açıklama yapan Belediye
Başkanı Tahsin Babaş,
hastane binasının alımı
için gereken finansmanın
bulunması adına görüş-
melerin sürdüğünün altını çizerek
amaçlarının burayı biran önce faali-

yete geçirmek olduğunu belirtti.

Ocak ayı bekleniyor
Ayrıca yapımına 2014 yılında

başlanan 400 yataklı devlet
hastanesinin taahhüt edilen eylül
ayındaki açılışının 2017 yılının Ocak
ayına ötelenmesinin Kastamonu
sağlık alanına olumsuz etkiler
bıraktığı düşünülüyor.

Çelik 
ağlar 

örülüyor
TURUTURUTURUTURU

Kastamonu’da odunluğa kurduğu
dokuma tezgahıyla aile bütçesine
katkıda bulunan kadın, kocasının da
taş baskı öğrenmesine vesile oldu.

Kastamonu’nun Saraçlar Mahalle-
si'nde ikamet eden üç çocuk annesi
Sebahat Yağcıoğlu, evinin odunluğu-
na dokuma tezgahı kurarak aile büt-
çesine katkı sağlıyor. El dokuma tez-
gahı geleneğini de yaşatmaya çalışan
Sebahat Yağcıoğlu, ilk zamanlarda
hobi olarak başladığı el dokuma işini
zamanla geliştirerek gelir kapısına
dönüştürdü. 2000 yıllarında makine
dokumasına geçildiği için unutulma-
ya yüz tutmuş el dokuma kültürünü
gelecek nesillere aktarmaya çalıştığı-
nı söyleyen Yağcıoğlu, Kastamonu
Valiliği El Dokumaları Merkezi’nin
(KAVELDO) İŞKUR kaynaklı el do-
kuma kursuna gitti. Kursu bitirdik-
ten sonra evinin odunluğuna el do-
kuma tezgahı kuran Yağcıoğlu, yüz-
de yüz pamuk ipliğinden ürettiği
ürünlerini kendi imkanları ile sata-

rak aile bütçesine katkıda bulundu-
ğunu kaydetti.

“Kadın programı 
izlemektense…”

Boş vakitlerini televizyon karşı-
sında kadın programları izleyerek
değil el dokuması yaparak geçirdiği-
ni ifade eden Yağcıoğlu, “El doku-
malarını öğrenmek için 4 ay kursa
gittim. Kurstan sonra dokumaları
evde yapmaya başladım Evde boş
oturup televizyonda kadın program-
larını izlemektense bir şeyler üret-
menin daha güzel olduğunu düşünü-
yorum. İmkansızlıktan, çocuklarıma,
eşime destek olsun diye başladığım
bu işi el dokuma sanatının ölmemesi
için de odunluğumuza kurduğumuz
atölyede yaşatmaya çalışıyoruz.”
dedi.

“Artık sipariş alıyoruz”
Eşinin el dokuması çalışmalarına

yardım ederken farklı ürün ortaya

koyma adına taş baskıya merak sar-
dığını belirten Celal Yağcıoğlu ise
şunları söyledi: “İlk başlarda amatör
çalışmalarım oluyordu. Sonradan si-
parişler almaya başladık. Sipariş al-
dıkça kalıp sayılarımız, baskı teknik-
lerimizi, yaptığımız işlerin ebat ve
ölçülerini değiştirdik. Örtüden çan-
taya, el bezinden sofra bezine kadar
birçok türde taş baskı yapıyoruz.
Kastamonu taş baskısı çok eski yılla-
ra dayanıyor. Sönmeye yüz tutmuş

eserlerin canlandırılmasında kendi
adıma yardımcı olacağımı düşünü-
yorum. Çevreden de bir katkı göre-
mediğimizden kendi çapımızda büt-
çemize katkı olsun, çocuklarımızın
eğitim masraflarında, ailemizin geçi-
minde katkı olsun diye bu işi yap-
maya çalışıyorum. Piyasadan bayağı
teklifler oluyor. Gelen talepleri elim-
den geldiği kadar karşılamaya çalışı-
yorum. Hobi olarak ve severek bu işi
yapıyorum.” 

Kocasına örnek oldu

İflas Masasının icra yoluyla
satışını istediği Uğurlu
Royal Hospital binasının
ikinci ihalesinde de alıcı
çıkmadı.

Alıcı yok!

Küre Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçede
hayata geçirilen  'Evleri Onaralım, Yüzleri
Güldürelim' projesi kapsamında 2016 yı-
lında 51 haneye toplamda 160 bin 762 lira
barınma yardımı yapıldı. Küre Kaymaka-
mı ve aynı zamanda vakıf başkanı olan Ne-
sim Işık proje kapsamında 13 hanenin çatı
tamiratının yapıldığını ayrıca 515 adet sac
yardımı ve 37 hanenin de birincil derece
ihtiyaçları içerisinde yer alan banyo, mut-
fak, lavabo, zemin ve tavan döşemelerinin
karşılandığını bildirdi. Projeyle vatandaş-
ların evlerinin onarılmasının yanı sıra az
da olsa genç ve çalışabilir kişilere istihdam

ortamı yaratıldığını ifade eden Işık,  “Ba-
rınma projemiz başarılı bir şekilde devam
etmekte olup gelen talepler aynı şekilde
değerlendiriliyor ve imkanlar dahilinde
karara bağlanıyor. Bu zamana kadar yakla-
şık maliyet çalışmaları ve vatandaş durum
analizleri sonucunda oluşan tüm veriler
mütevelli heyetimiz tarafından değerlendi-
rilmiş ve taleplerin büyük çoğunluğu ka-
bul edilmiştir. Projemiz toplamda 160 bin
762 lira iken bunun yaklaşık olarak 89 bin
407 lirası vakfımızın kendi öz kaynakları
ile karşılanmış, 71 bin 355 lirası ise Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlüğünden talep
edilerek kabul edilmiştir.” dedi.

51 haneye yardım yapıldı
Ülkemizde kış ve kayak

turizminin önemli
merkezlerinden olan Ilgaz Dağı
ikinci kar yağışının
gerçekleşmesiyle sezon açılışını
yapacak. Kastamonu ile Çankırı
arasında kalan ve Batı
Karadeniz'in en yüksek
dağlarından olan Ilgaz Dağında
oteller hazırlıklarını tamamladı.
Sezonun ilk kar yağışı da etkili
oldu. Ancak pistlerde sağlıklı bir
kayak keyfi için ikinci kar dalgası
bekleniyor.

Ilgaz ikinci kar
yağışını bekliyor

Kastamonu’da acemi birliğini
tamamlayan 3 bin 100 er için yemin töreni
düzenlendi. Gölköy 5. Jandarma Er Eğitim
Alay Komutanlığı’nda 3 haftalık temel
askerlik eğitimini tamamlayan 365’inci
dönem 1’inci grup kısa dönem erler ile
1996’ya 4 tertip uzun dönem erler,
düzenlenen törenle yemin ettiler.

Yemin töreni sonrasında eğitimlerinde
başarıyla tamamlayan askerlere ve
ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Ayrıca 365’nci kısa dönem askerler ve
1996’ya 4 tertip uzun dönem erler adına
yaş kütüğüne plaket çakıldı ve daha sonra
Türk bayraklarına sarılı masaların
üzerinde bulunan silahlara el koyan 3 bin
100 er, omuz omuza vererek hep bir
ağızdan yemin etti.

Acemi erler yemin etti

Tosya’nın Menfi Hoca olarak bili-
nen manevi değeri H.İsmail Hocanın
kabrinin yanı sıra çok sayıda tarihi
mezarın bulunduğu Sarıkız Mezarlığı
onarılacak. Geçtiğimiz günlerde tarihi
mezarlığın bakıma ihtiyacı olduğu
üzerine basında çıkan haberler sonra-
sında ilçe belediyesi harekete geçti.

Mezarlığa bakım yapılması mezar
taşlarının onarılması ve Menfi Hoca-
nın kabri etrafında çevre düzenlemesi
gerçekleşmesini isteyen vatandaşların
taleplerinin Tosya Belediyesi tarafın-
dan dikkate alındığını ifade eden ku-
rum yetkilileri gerekli işlemlere kısa
sürede başlanacağını bildirdiler.
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar
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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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Ha-
kem Kurulu tarafından Kastamonu’ da Aday
Hakem kursu açılması planlanıyor. Türk fut-
boluna uzun yıllar hizmet edecek hakemlerin
yetiştirilmesi amacıyla açılacak kursa müraca-
atlar 20 Aralık’a kadar Kastamonu İl Hakem

Kurulu Başkanı Bahri Beytekin, Kurul Üyesi
Onur Aydemir veya
kastamonuihk37@gmail.com mail adresine
yapılabilecek.

Atletik yapıya sahip olan ve erkekler için
1,70 metre, kadınlar için ise 1,60 metreden

kısa olmamak kaydıyla 16-30 yaş arası başvu-
ruların kabul edileceği kursa kayıt olmak iste-
yenlerin Cumhuriyet Savcılığı’ndan son 6 ay
içinde arşivli adli sicil kaydı almış olması, 18
yaşından küçükler için kaza-i rüşt veya anne
ve baba muvafakatini almış olması gerekiyor.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta müca-
dele eden Kastamonuspor 1966, 15. hafta
karşılaşmasında deplasmanda Ankaragü-
cü’ne konuk oldu.

Rakip, maçın 15. dakikasında 1-0 öne
geçerken, Kastamonuspor 24'te Yaşar'ın
golüyle cevap verdi ve ilk yarı bu skorla
berabere bitti. 

İkinci yarıda galibiyet golü için bastı-
ran Ankaragücü müsabakanın son bölüm-
lerine doğru kalesinde 2 gol birden gördü.
Kastamonuspor 57'de Uğur Parlak ve 87'de
Yaşar Çetin'in golleriyle 3-1 öne geçti ve
sahadan galibiyetle ayrıldı. 

Oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 2 bera-
berlik, 8 de mağlubiyet alan temsilcimiz
11 Aralık’ta lig 7.’si Niğde Belediyespor’u
Gazi Stadında ağırlayarak 1. Devrenin son-
dan bir önceki karşılaşmasına çıkacak.

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk
mücadelesi veren Ankaragücü’nü kendi sahasında 3-1 mağlup etti.
Kastamonuspor bu galibiyetle puanını 17’ye çıkarıp 8 hafta sonra 14.
sıraya yükselirken, Ankaragücü zirveyi Gümüşhanespor’a kaptırdı

Hakem
kursu

açılacak

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.
Liginde ilimizi temsil eden Ferko
Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol
Spor Kulübü art arda aldığı iki ga-
libiyetle puanını 20’ye çıkarıp lig-
de 10. sıraya yükseldi.

Ligin 12. haftasında Samsun
deplasmanında 55 Gençlik takımı-
nı 90-43 yenerek sahadan galip
ayrılan Ferko llgaz Hotel KBSK,
13. hafta karşılaşmasında da ken-
di evinde ağırladığı Kırçiçeği Bod-
rum takımını 70-67 yendi.

13 maçta 7 galibiyet 6 mağlubi-
yet alan temsilcimiz bu sonuçla
13. sıradan 10’a yükseldi. 

İstanbul’a geliyor
10 Aralık’ta Balıkesir takımı

Edremit Belediye Güresporla  Ed-
remit Spor Salonunda karşılaşa-
cak temsilcimiz  13 Aralık’ta İs-
tanbul deplasmanında Caferağa
Spor Salonunda İstanbulgücü’ne
konuk olacak.

Top 10’a girdi

İlimizi Bayanlar Hentbol 2. Li-
gi’nde temsil eden Kastamonu
Gençlik ve Spor Kulübü Bayan
Hentbol Takımı Antalya Gazi
Gençlik Spor karşısında ilk galibi-
yetini aldı.

Ligin ikinci hafta mücadelesini
deplasmanda oynayan temsilci-
miz antrenör Fatih Muhammed
İkbal eşliğinde sahaya çıktı. Karşı-
laşmayı 35 – 24 kazanan  temsilci-
miz bu sonuç ile grubunda dör-
düncü sıraya yerleşti.

İlk galibiyet geldi

Lidere çelme taktı

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Levent Balcı, Emir Eray Eyisoy,

Hakan Karabalcık

MKE Ankaragücü: Emrah, Serkan, Alihan,

Sezgin, Onur Atasayar, Ferhat, Harun (Dk. 64

Onur Bayramoğlu), Ömer, Orhan (Dk. 68

Murat), Mustafa (Dk. 53 Emre), Enes

Kastamonuspor 1966: Bora, Alaaddin,

Harun, Oğuzhan, Batuhan, Hasan (Dk. 85

Fatih Selimhan), Uğur, Cihan, Mehmet (Dk. 71

Yusuf), Fatih Özçelik, Yaşar (Dk. 90+1 Eray)

Goller: Dk. 15 Alihan (MKE Ankaragücü), Dk.

24 ve Dk. 81 Yaşar, Dk. 57 Hasan

(Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Dk. 21 Alihan (MKE

Ankaragücü), Dk. 35 Uğur, Dk. 61 Cihan

(Kastamonuspor 1966)

MKE Ankaragücü
: 1

Kastamonuspor 1966 : 3

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta
yer alan Kastamonu Özel İdare
KH Spor, evinde konuk ettiği Yeni
Amasyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Kastamonu Özel İdare KHS, aldığı
bu mağlubiyetle galibiyet hasreti-
ni 6 maça çıkardı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde oy-
nanan karşılaşmada ilk yarıda ye-
diği golle 1-0 yenik duruma düşen
temsilcimiz, ikinci yarıda bir neb-
ze de olsun toparlanıp göze hoş
gelen futbol oynasa da gol bula-
mayınca mağlup olmaktan kurtu-
lamadı. Temsilcimizde Sinan Söy-
lemez sakatlığı nedeniyle forma
giyemezken, aldığımız bu mağlu-
biyet ile 7 puanda kalarak ligde
düşme hattının sınırında 11. sıra-
da yer aldı.

Bu zamana kadar oynadığı 10
maçta 2 galibiyet, 1 baraberlik 7
de mağlubiyet alan temsilcimz 11
Aralık’ta Turhalspor ile karşı kar-
şıya gelecek.

Hasret kaldık!
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Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz
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Türkiye’nin sıkıntılı dönemler-
den ve zorlu sanayileşme süreçlerin-
den geçtiğini anımsatan Şerafettin
Özkan, başarılı olmak için öncelikle
inanç ve azmin gerekli olduğunu
dile getirdi. Hedeflerin daima yük-
sek tutulması gerektiğine işaret eden
Özkan, eğitim ve iş tecrübesiyle bir-
likte hareket edebilmenin de öne-
minden bahsederek şu paylaşımlar-
da bulundu:  

“Dürüstlük ve iyilikten 
taviz verilmemeli”

“Hayatta dürüstlük ve iyilikten
taviz verilmemesi gerekir. Babam
benim tahsil hayatıma devam etme-
mi istemedi. Ancak bunu kötü dü-
şünce besleyerek yapmadı;  algıları
farklı yöndeydi eğitim hakkında.
Çevrenin etkisiyle tahsil hayatıma
devam ettim. Ama okul hayatımda
babamın kurduğu iş ortamında öğ-
rendiğim bilgilerin olumlu etkisini
çok gördüm. Üniversitedeki hocala-
rım bile sahip olduğum bilgileri ne-
reden elde ettiğime şaşırırlardı. Tica-
ret, sanayi ya da hayat, çok yönlü

olabilmeyi ve kıskançlık besle-
meden hareket edebilmeyi ge-

rektiriyor. Kıskançlık ve ön
yargıları olan insanlara dü-

şüncelerinin yanlışlığını söyleme-
mekten de asla çekinmemeliyiz.
Yaklaşık 50 yıl önce köyümüzde
arabası olan nadir kişilerdendik. İs-
tanbul’dan arabayla gittiğimizde bi-
zim hakkımızda birçok olumsuz yo-
rum yapıldığına şahit oldum. Oysa o
arabaya meraktan ya da ihtiyaçtan
birçok kişi binmişti. Daha çocuk yaş-
ta o kişileri bir araya toplayıp arabası
olan birinin nasıl zararı dokunacağı-
nı sorup, boş yere kıskançlık yaptık-
larını anlattım.  Bunun gibi ön yargı-
lar ve kıskançlıklar İstanbul’dan
Kastamonu’ya giden birçok kişinin
başına gelmiştir. İstanbul’dan yatı-

rım yapmak isteyen birçok kişi rant
peşinde olduğu yönünde suçlanmış-
tır. Oysa İstanbul’da kazanan birinin
memleketine yatırım yapması rant
değil, tamamen gönül işidir.”

“Güç birliği yapılmalı”
“Maalesef 10 liralık üretim yap-

madan bin lira tüketmeye çalışıyo-
ruz. Ülkemizin ve memleketimizin
kalkınması sanayileşme ile müm-
kündür. Sanayiler gelişirse tersine
göç olabilir.  Bir de iş hayatında güç
birliği çok önemli. Geçtiğimiz gün-
lerde Adnan Dalgakıran gazetede çı-
kan bir söyleşide de bu birliğin ge-
rekliliğini çok güzel ifade etmişti.
Dalgakıran,  ihracatçıların sektörler
haline ayrılıp tek çatı altında toplan-
masının öneminden bahsetmişti.
Her sektörün ya da herkesin proble-
mi güç birliği yapamamak, bunu
aşabildiğimiz zaman daha iyi yerlere
gelebiliriz.”

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Pa-
kistan'ın Faysalabad Tarım Üniversi-
tesi ile Uluslararası Ormancılık Sem-
pozyumu düzenledi. KÜ Orman Fa-
kültesi ile Pakistan'ın Faysalabad Ta-
rım Üniversitesi arasında yapılan iş-
birliğiyle düzenlenen Uluslararası
Ormancılık ve Çevre Sempozyumu,
üniversitenin kurulu bulunduğu Fay-
salabad şehrinde yapıldı.

Sempozyumda, Türkiye ve Pakis-

tan'ın yanı sıra  Hindistan, Fransa,
Kanada,ABD, Çin, Malezya, Kostari-
ka, Endonezya, Almanya, Nepal,
Kore, Avustralya ve Suudi Arabis-

tan'dan 500’e yakın bilim adamının
hazırladığı 74 tebliğ ve 66 poster su-
num olmak üzere 140 bilimsel tebliğ
sunuldu. Sempozyumun sonunda iki

üniversite yönetimi arasında yapılan
görüşmeler sonucunda, tarımsal or-
mancılık, su ürünleri ve balıkçılık, or-
man yangınları ve genetik alanda ça-
lışmalar, öğrenci ve akademisyen de-
ğişimi, ortak proje ve bilimsel çalış-
malar yapılmasına karar verilirken;
aynı konulu sempozyumun 2 yıl son-
ra Kastamonu Üniversitesi Orman
Fakültesi ev sahipliğinde düzenlen-
mesi planlandı.

Pakistan’da uluslararası sempozyum
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Yukarıdaki yazı
2010 yılında ya-
yınlanan “AB

YOLUNDA AVRUPA
ENGELİ/İki Yüzlülü-
ğün Belgesi” isimli
kitabımın arka kapak
yazısıdır.

Evet, bugün de
aynen öyle düşünü-
yorum. Ancaaaaaak!

Ne zaman kafa
tutulur AB’ye, biliyor
musunuz? Söyleye-
yim: AB’nin kuruluş mantığını
iyice kavrayıp AB’nin ulaştığı
her düzeyi aştığınızda.

AB’nin kuruluşu düşünce-
si yüzyıllar öncesine dayanır.
Avrupa, krallıklar ve mezhep-
ler arasındaki savaşlardan ol-
dukça çekmiş, bölgesel bir
birlik ile kendisini toparlaya-
bileceğini anlamıştır. Yüz Yıl
Savaşları, Fransa-İngiltere,
Fransa-İtalya savaşları; İngil-
tere’de hanedan savaşları
(York ve Lancastre hanedan-
ları arasında yaşanan Çifte
Gül savaşları),mezhep köken-
li Otuz Yıl Savaşları, vs, vs…

AB’nin düşünsel gelişimi
içerisinde şu isimleri sayabi-
liriz: Pierre Dubois (1250-
1312), Emeric Cruce (1590-
1648), Duc de Sully (1560-
1641),Abbe de Saint Pierre
(1658-1743), Immanuel Kont
/1724-1804), Montesquieu
(1698-1755), Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) ve en
son düşünceyi formüle eden
Avusturyalı siyaset insanı Ric-
hard Coudenhove-Kalergi
(1894-1972).

Avrupa’da sürekli barış ve
bu barışa dayalı kalkınma,
ilerleme için Kalergi’nin for-
mülünde şu dört esas yer
alır: Özgürlükçülük, Sosyal
Sorumluluk, Avrupacılık ve
Hıristiyanlık. Bu koşullar için-
de en çabuk zayıflayanı ise
Hıristiyanlık olmuş, din te-
melli bir yapı ön koşul olmak-
tan çıkmıştır. Diğer üçü ise
zirve yapmıştır.

Bir daha soruyorum: Ne
zaman kafa tutulur AB’ye?

Eğer özgürlükler
konusunda AB’yi aş-
mışsan, sosyal so-
rumluluklar konu-
sunda öne geçmiş-
sen, bölgesel barışı
sağlamışsan kafa
tutmayı da hak et-
miş olursun. Ama
sen içeride, dışarıda
hala savaşlarla uğ-
raşırsan, mezhep
kavgalarına bir ge-
reklilikmiş gibi ba-

karsan, evrensel insan hakla-
rı konusunda sınıfta kalmış-
san, sosyal alan her haliyle
çürümüşse; açlık, işsizlik,
yoksulluk, yolsuzluk diz boyu
olmuşsa, özgürlük alanlarını
iyice daraltmışsan, sivil top-
lum örgütlerinin soluğu ke-
silmişse kafa tutma hakkın
olamaz. Senin hukuk sistemi-
nin ve uygulamalarının yarat-
tığı olumsuz sonuçlar için
yurttaşın tek çaresi Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) kalmışsa, sektörlerin
can çekişir duruma gelmişse
kafa tutma hakkın olmaz.

Evet.
AB’nin yakalamış olduğu

düzeyi yakalamak için AB’nin
parçası olmaya gerek yok
ama bir de görünen köye bak-
malı değil mi? 

Aklın niyetle ilgisi vardır.
Bilimin de akıl ile ilgisi vardır.
O halde bilimin de niyetle ilgi-
si vardır. Yani niyeti de bir
görsek!

Anımsatmak isterim.
“Muasır medeniyet”, “Yurtta
ve dünyada barış”, “Balkan
Antantı”, “Sadabad Paktı”,
“Medeni Hukuk”, “Bağımsız
milli ekonomi”,” Fikri, irfanı
ve vicdanı hür nesil”,”Başı-
mızın tacı kadınlarımız”,
“bayramın en güzelini hak
eden çocuklarımız”, “damar-
larında soylu kan olan Türk
gençliği”, “ Gerçek yol göste-
rici bilimdir”…

Bir de dün gündüz fener
alayı, bugün hadi leyn…

Bilmem, anlatabiliyor
muyum!

Uzun hikaye

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Genç KASİAD
tarafından

düzenlenen söyleşi
programına

konuşmacı olarak
katılan Seydilerli iş

adamı Şerafettin
Özkan iş ve özel

yaşamından
kesitlerle gençlere

aktarımlarda
bulundu.

Büyük beğeni toplayan söyleşi programına, Kasiad Genel Başkanı Ayhan Aslan
Genel, Başkan Yardımcıları Murat Arer ve Cemal Şenol, Genç Kasiad Başkanı

Gökhan Kızılkum, Kas-Der Genel Başkanı Orhan Gümüş, Kastamonu eski Millet-
vekili Hasan Altan, Etili Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ergin, Çağın Ofis
Mobilyaları Genel Müdürü Murat Sarı, Genç Kasiad yönetim kurulu üyeleri katıldı. 

Özkan: Gençlere 
tecrübelerini aktardı

VEFAT VE TEŞEKKÜR

İnebolu Spor Kulübü

Şerafettin Özkan
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ ( KİŞİSEL
KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 
İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM, BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

www.atlaskkd.com
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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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