
Kastamonu,
Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı

TÜRKSOY
tarafından,
“2018 Türk

Dünyası Kültür
Başkenti” ilan

edildi. Yıl boyunca
çok sayıda
kültürel ve

sanatsal
etkinliğin

gerçekleştirileceği
ilimizde,

organizasyonun
resmi açılışı 21
Mart tarihinde

Nevruz ile
başlayacak.
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Kazakistan’ın Türkistan kentinde
gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Kon-
seyi 35’inci dönem toplantısında, “Türk
Dünyası Kültür Başkenti” ilan edilen
Kastamonu’da, 2019 yılının başkenti ola-
cak ülke belirlenecek.  Yıl boyunca çok
sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğin ger-
çekleştirileceği ilimizde, Türkiye’nin
yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Özbe-
kistan, Türkmenistan, Kırgız Cumhuri-
yeti ve Türk dünyası ülkelerinin üst dü-
zey yöneticileri ağırlanacak.

Geleneksel olarak düzenlenen Türk
Dünyası Kültür Başkenti seçimleri, Tür-
kistan’da gerçekleştirilen toplantı sırasın-
da yapıldı. Toplantıya katılan tüm tem-
silcilerin oy birliği ile aldığı karar sonra-
sında 2018 Yılı Türk Dünyası Kültür
Başkenti Kastamonu oldu.

Belediyenin 150’nci yılı

2018 yılı Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti ilan edilen ilimizde, 21 Aralık tari-
hinde valilik ve belediye başkanlığının

ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikler
ile ilgili detaylı bilgi aktarılacak. 2018’de
Kastamonu Belediyesi’nin kuruluşunun
150, TÜRKSOY’un kuruluşunun ise 25.
yıl dönümü olması sebebiyle daha özel
programların düzenlenmesi bekleniyor.

Kastamonu’da resmi açılışı 21 Mart
tarihinde Nevruz ile başlayacak olan
Kültür Başkenti etkinlikleri yeni Kültür
Başkenti’nin belirleneceği Türk Dünyası
Daimi Konseyi’nin 36. Toplantısı’nda ev
sahipliği ile tamamlanmış olacak. 

2018 Nevruz ateşi Kastamonu’da yakılacak

Başkent olduk

2013 yılında başkent seçilen Eskişehir, kentte
oluşturduğu Türk Dünyası minyatürü ile hala o yıl-
larda attığı adımın meyvelerini toplayan kentlerden
biri olarak ön plana çıkıyor. Kurduğu ajansla orga-
nizasyonu profesyonel bir şekilde kentin ileriye dö-
nük tanıtım yapılanmasına yardımcı olacak şekilde
değerlendiren Eskişehir, her yaş grubu ve kültür-
den ziyaretçinin ilgi odağı durumunda.

Eskişehir, en görkemli 
tanıtımı yaptı 

2017 başkenti Türkistan düzenlediği konfe-
ranslar, tarihi İpekyolu teması etrafında gerçek-
leştirilen çalışmalar ve programla kenti dünya öl-
çeğinde tanıtma imkanını değerlendirmesiyle ka-
zançlı çıkan şehirlerden oldu. Türkistan, turizm
hareketliliği anlamında şehre yüzde 400’lük katkı
yapan etkinlikleri organize ederek bu projeden en
verimli sonuçları aldı.

Türkistan unvanını 
çok iyi değerlendirdi

Kartalpaşa, 
Beşiktaş ve 
Kabataş 
Eğitim Vakfı 
iş birliği n 7

KSK’nın
yeni
hocası 
Kemal 
Kılıç n 7

İstanbul 
Kastamonu’ya
Başkan 
Babaş’dan 
destek n 7

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Fede-
rasyonu (MAKFED) genel kurulunda Adnan
Dalgakıran yeniden yönetim kurulu başka-
nı seçildi. n 9

MAKFED Dalgakıran
ile devam ediyor

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kay-
beden İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO)
İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakül-
tesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.n 5

Çağlar’a son görev

İzmir’de 11. gerçekleştirilen Travel
Turkey İzmir Fuarı’na katılan İstamonu,
fuarcılık ve yayıncılık sektöründeki faali-
yetlerini yerli ve yabancı firmaların temsil-
cilerine aktardı. n 10

İstamonu BAKAF’ı
Ege’ye tanıttı

KASİAD heyeti 27-30 Aralık 2017 tari-
hinde İstanbul Fuar Merkezinde düzenle-
necek olan Türkiye’nin ilk şehir fuarı KAS-
TEXPO’ya davet için, Kastamonu il proto-
kolünü ziyaret etti. n 5

KASTEXPO’ya davet

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Mü-
dürlüğü verilerine göre Kastamo-
nu’da 13 bin 993 kişinin hiçbir sosyal
güvencesi bulunmuyor. 7 bin 277 iş-
yerinin SGK kapsamında olduğu
ilde, toplam SGK kayıtlarında yer
alan vatandaş sayısı da 330 bin. n 4

Sigortasız 13 bin
kişi yaşıyor

Detaylanr sayfa 8’de
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MATEMATİK OLİMPİYATI

Tahsin Şentürk

KAYIP İLANI

Sır, öyle bir nesne ki, vereni pişman eder,
Bir daha alamazsın, ne çare gitti gider.
Sırrın ucuna bile dokundurtma kimseyi,
Sırrın ucunu veren tamamını kaybeder.

Kimi matematik profesörü, kimi parmak
hesapçı,
Aynı kapıya çıkıyor amaçları.
İkisinin de ekmek parası,
Ekmek parası.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

E-sınav sistemiyle puan durumunun
aynı saatte açıklandığını kaydeden Eren, eh-
liyet sahibi olmak isteyenlerin zamandan ta-
sarruf edebileceğini belirtti.

Temel bilgisayar kullanımına hakim
olan adayların teorik ve uygulamalı eğitim-
lerini aldıktan sonra e-sınav değerlendirme-
sine girebileceğini ifade
eden Eren, “Sürücü adayla-
rımızın eğitimlerini tamam-
lamalarının ardından talep-
lerine bağlı olarak Üsküdar
ve Güngören’deki sınav mer-
kezlerinden randevu alabili-
yoruz. Böylece puan durul-
malarını hemen öğrenip, di-
reksiyon sınavı için en kısa süre ayarlanıyor.
28 ildeki 32 e-sınav salonunda gerçekleştiri-
len motorlu taşıt sürücü kursu e-sınav siste-
minin 2018 yılında tüm illerde kullanılmaya
başlanması bekleniyor.” dedi.

Sultangazi ’de yaklaşık 8 yıldır faaliyet
gösteren Hisar Sürücü Kursunun, kursiyer-
lerine özel eğitim programları hazırladığını
vurgulayan Cideli iş adamı Orhan Eren,

“Hizmet verdiğimiz A, B, C, D, E sınıfı eh-
liyet eğitimlerimiz ile sürücü adaylarımıza
özel programlar hazırlıyoruz.  Teorik ders-
ler öncesi hazırladığımız notları paylaşıyo-
ruz, kadın ve erkek öğretici talebine göre
de direksiyon eğitimlerini adaylarımızın
müsaittik durumuna göre ayarlıyoruz.”
diye konuştu.

Sultangazi Hisar Sürücü Kursunun, Hi-

sar Grup bünyesinde hizmet veren bir ku-
ruluş olduğunu açıklayan Orhan Eren, sü-
rücü ve yabancı dil kurs merkezlerinin yanı
sıra inşaat ve mali danışmanlık hizmeti ver-
diklerini de söyledi.

Hisar Grup Kurucu Ortağı Orhan Eren,
2018 yılında özel eğitim merkezi yatırımı
yaparak şubeleşmeyi hedeflediklerini de
kaydetti.

Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünü
siyezi tanıtmak ve talep edenlere ulaştır-
mak için Çankaya’da yöresel ürünler satış
marketi açıldı. Araçlı hemşerimiz Mehmet
Bektaş ve Devrekanili hemşerimiz Leyla
Öztürk tarafından açılan yöresel ürün
marketinde satışa sunulan ürünlerin ta-

mamı Kastamonu’dan temin ediliyor. Yö-
resel tüm ürünlerin raflarda yerini aldığı
markette, Kastamonu köy ekmeğinden
yumurtasına, sucuğundan yoğurduna, bal,
reçel, pekmez, kestane, ceviz ve marmelat
çeşitlerine kadar çok sayıda ürün satışa
sunuluyor.  Çankaya’da Sağlık Sokak 55/B

adresinde hizmet veren Siyez Evi’nin işlet-
mecisi Leyla Öztürk, Ankara’da Kastamo-
nu ürünlerinin oldukça tutulduğunu ve be-
nimsendiğini belirtken, Mehmet Bektaş
ise tüm ürünlerin özenle seçilerek raflar-
da taze olarak tüketiciye sunulduğunu ifa-
de etti.

Ankara’ya Siyez Evi

Ehliyet almak 
kolaylaşıyor

Ehliyet sınavlarının elektronik ortamda gerçekleştirilebildiğini anımsatan Sultangazi Hisar
Sürücü Kursu sahibi Orhan Eren, 2018 yılında sınav merkezi sayısının artacağını bildirdi.

Kongreler tamamlandı
sıra il seçiminde

Kastamonu merkez ve 19 ilçe-
sinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe
kongreleri tamamlandı. En son dü-
zenlenen Merkez ilçe kongresi ar-
dından İl Başkanlığı kongresini
beklemeye başlayan CHP Kasta-
monu’da bazı ilçelerde kan değişi-
mi yaşanırken çoğunluk mevcut
başkanlarla devam yönünde so-
nuçlandı.

Abana’da Erhan Çelebioğlu,
Araç’ta Ümit Levent Kurtoğlu,
Ağlı’da Cezmi Helvacı, Azdavay’da
Murat Karaburuk, Bozkurt’ta Mah-
mut Çelik, Cide’de Tanıl Gürsoy,
Çatalzeytin’de Erdal Savcı, Da-
day’da Atilla Bayram, Devrekani’de
Turan Aygün, Doğanyurt’ta Musta-
fa Erol, Hanönü’nde Çetin Metin
Karakoç, İhsangazi’de Harun Şen-
söz, İnebolu’da Hasan Çelebioğlu,
Küre’de Ahmet Demirtaş, Pınarba-
şı’nda Kemal Samıncu, Seydiler’de
Mehmet İhsan Bodur, Şenpazar’da
Serdar Eser, Taşköprü’de Ahmet
Kesim, Tosya’da İsmail Okuducu
ve merkez ilçede Uğur Alemdar
yeni dönemde görev yapacaklar.

İlçe kongreleri içinde en ilgi çe-

ken kongre Ağlı’da oldu. İki aday
arasında geçen yarışta adayların
aldıkları oy eşit çıkınca ilçe başkanı
ilçe seçimde yazı tura ile belirlendi.
Hasan Hüseyin Çimen ve Cezmi
Helvacı arasında çekilen kurayı ka-
zanan Cezmi Helvacı yeni ilçe baş-
kanı oldu.

İnebolu ve Abana’yı abi
kardeş yönetecek

İnebolu ve Abana’da ise yapılan
seçimlerde iki kardeş CHP ilçe
başkanı olarak göreve geldiler.
Abana’da esnaflık yapan Erhan Çe-
lebioğlu ile İnebolu’da Hasan Çele-
bioğlu bu dönem iki komşu ilçenin
CHP ilçe başkanı olarak görev ya-
pacak. 

İl kongresi 6 Ocak’ta
İlçe kongrelerini tamamlayarak

il kongresi için gün sayan CHP
Kastamonu İl Başkanlığı için henüz
kesin aday isimleri bulunmuyor.
Mevcut Başkan Muzaffer Bıyıklı ve
Hasan Baltacı isimleri 6 Ocak’taki
kongrede yarışacak isimler olarak
görülüyor.
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Kastamonu, Çankırı ve Sinop bazlı
araştırma verilerine göre hane halkı geliri-
nin yüzde 25’ini konut ve kira giderleri ka-
lemi oluştururken, gıda ve içecek sektörü
yüzde 17 ile ikinci harcama kalemi oldu. 

Gelirin yüzde 17’si 
yola ize gidiyor

Harcama kalemlerinde yüzde 17’lik
dilimi ise ulaştırma giderlerine harcayan
üç ilde yaşayan vatandaşların sağlık, eği-
tim, kültür harcamaları ise toplamda yüz-
de 7 olarak gerçekleşti. Haberleşme gider-
leri kaleminin yüzde 4 olduğu Kastamo-
nu, Çankırı ve Sinop illerinde eğitim ka-
lemi yüzde 1,6’lık dilimle en son sırada
yer aldı. Bu üç ilde zorunlu giderler kale-
minde bulunan konut, gıda ve ulaşım için
ayrılan bütçe yüzde 69 olarak gerçekleşti.

En büyük gider bütçesi ko-
nut, gıda ve ulaşım

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerin-
de de konut, gıda ve ulaşım ilk üçte yer
alıyor. Gelirlerinin yüzde 64’ünü kapsa-
yan bu üç kalemin yanı sıra, harcama ka-
lemlerinde en az parayı sağlığa ayırmış.
Eğlence ve kültür kalemlerinde yüzde 2,5
harcama yapan illerin giyim ve ayakkabı-
ya ayırdığı bütçe de yüzde 4,5’lar seviye-
sinde gerçekleşmiş. 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl
Müdürlüğü verilerine göre Kas-
tamonu’da 13 bin 993 kişinin
hiçbir sosyal güvencesi bulun-
muyor. 

Güncel veriler ışığında gaze-
temiz tarafından yapılan araştır-
maya göre Kastamonu nüfusu-
nun GSS dahil sosyal güvenlik
kayıtlarına yansıyan nüfusun ge-
nel nüfusa oranı yüzde 86 olarak
gerçekleştiği sonucuna varıldı. 7
bin 277 işyerinin SGK kapsamın-
da olduğu ilde, toplam SGK ka-
yıtlarında yer alan vatandaş sayı-
sı da 330 bin 411 olarak rakam-
lara yansıyor.

13 bin kişinin hiçbir kaydı bu-
lunmayan Kastamonu’da Emekli
Sandığı Bağ-Kur ve SSK kayıtlı
çalışanların toplamı 93 bin 551
kişi oldu. En fazla aktif çalışanın
4A kapsamında olduğu ilde top-
lam 55 bin 88 kişi işçi statüsün-
de çalışıyor. Sosyal Güvenlik
kapsamındaki aktif çalışanların
toplam il nüfusuna oranı yüzde
24,82 olurken emekli sandığına

bağlı çalışan sayısı 18 bin 538 ve
Bağ-Kur kapsamında 19 bin 925
kişi kayıtlara yansıdı.

Emekli sayısı çalışana
yaklaşıyor

Kastamonu’da Sosyal Güven-
lik Kurumundan maaş alan
emekli sayısı ise 72 bin 923 kişi-
ye ulaştı. Toplam nüfusa oran-
landığında yüzde 19,35’e yükse-
len emekli nüfus ile aktif çalı-
şanlar arasındaki oran yüzde 5’e
kadar düştü.

39 bin 131 kişi SSK emeklisi,
19 bin 774 kişi Bağ-Kur ve 14 bin
18 emekli sandığı emeklisinin
yaşadığı Kastamonu’da 24 bin
448 kişinin sigortası GSS (Genel
Sağlık Sigortası) kapsamında
devlet tarafından ödenirken, is-
teğe bağlı sigortalı sayısı da 8
bin 173 kişi oldu.

Sigortalıların bakmakla yü-
kümlü olduğu kişi sayısı ise top-
lamda 163 bin 937 kişi olarak
ramlara yansımış durumda.

Sigortasız 
13 bin kişi yaşıyor

2016 yılında hane halkı
harcaması istatistiklerinde en
çok harcama gıda, kira ve
ulaştırmaya yapıldığı gözlendi.

2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti
olduk…

Elhamdülillah… 
Sebep olanlardan Allah

razı olsun; hepimizi büyük
bir dertten kurtardı. Hepi
topu dünyada bir elin
parmakları kadar kalan
dost ve kardeş ülke
(müttefik değil, onlarla
başımız şu sıralar belada)
ve sağolsun o ülkelerin
tanıtımına dair çalışmalarla onları
markalaştıran organizasyon sayesinde
derin bir nefes aldık…

Gündem yine değişti…
Kastamonu göbellik zamanımdan

beri kafası karışık bir memlekettir
benim gözümde… Sağolsun hiç de
yanıltmaz…

Kendine özgü kültürü, sanayisi,
turizm ve değişik düşünce sistemi
bulunan bir memleket olarak insanları
da tıpkı mensubu bulundukları kent
gibi yedi iklim, dört mevsim
durumdadır.

Kastamonulu tıpkı Kastamonu
gibidir demiştim ya…

İçinden çıkamayacağı durumla mı

karşılaştı; “düzelü be” diye
bir umudu var ki hiç eksik
olmaz…

Mesela…
Kültür Başkentliği ile

ilgili mevzuda bakan bu
sene sizi kültür başkenti
yapacağım dediğinde ilk
başlarda müjdelenen
kişinin bile içinin pır pır
ettiğine yemin
edebilirim… Mutluluktan
değil yanlış anlaşılmasın

gündemdeki otomobil muhabbetinden
mütevellit…

Sonra yüzde bin beşyüz eminim
şöyle bir mırıltı döküldü o
dudaklardan; “Amaaan… Bi kere de
başkent oluverelim… Ne çıkcak?”

- İyi de otomobil yapacaktık?
- Olsun bizim kültürümüz var…
- Ama istihdam, sanayi, tahsis,

platform filan diye o kadar toplantı
yaptık… Ne olacak?

- Yahu, bakandan daha iyi mi
bilecüz? Otomobili yine yaparuz,
önemli olan başkent!

- İyi de o kadar kolay mı? 
- Hazır mıyız?
- Gafamı garuşduman… Kültür kültür

atıya goğnüm… 
- Tabiki atar, kolay mı o

kadar?
- Göç yolda düzülü…

Allah böyük… 
Sessizlik…
- Gidin logo mogo

yapın… Kepaze
olmıyalım…

- Nasıl bir şey olsun?
- Bağa mı soruyosunuz

bi de… O gada para
alıyosunuz… Onu da ben
mi çiziyin… Canımdan
bezdüdünüz şartolsun…

Tabi ki böyle saçma
sapan bir diyalog olmadı…

Otomobil platform
toplantısında çalan
telefonla alınan müjde
kafile apar topar ve tekmili
birden, olduğu gibi ve
doğruca 35. Türk Dünyası
Daimi Konseyi’nin
tertiplediği 36. Dönem
Toplantısı’na bakan
yardımcısıyla katıldı ve
2018 Kültür Başkenti
Beratı ile sancağını da aldı geldi…

Ya otomobil üretmek zorunda

kalsaydık?
Maazallah!
Şaka bir yana…
Kastamonu’da bu

değerli markalaşma
çalışması ile ilgili tıpkı
otomobil konusunda
olduğu gibi birlik
beraberlik mesajlarıyla,
mevzunun anlam ve
önemine ilişkin sosyal
medyada muhteşem süslü
cümlelerle kutlaşma
başladı…

Allah vergisi ecdat
yadigarı kültür ve tarih
hazinesi Kastamonumuz,
tümü aslına uygun
korunmuş, onarılmış ve
yarınlarımıza miras
bırakılacak şeklide hazır ve
nazır etkinliklere ev
sahipliğine hazırdı zaten…

Size Pandora ve
kutusunu anlatacaktım…

Hevesim kaçtı…
Bilenler bilmeyenlere

anlatsın!
Selametle…

“İyi” ile sarmalandığında iyi şeyler üretir.
İyi hissetmeyi, iyiye inanırsa bulur.

“İyi”yi kimi insan Tanrı’da bulur, kimisi meleklerde.
Kimisi çiçeklerde, kimisi ağaçlarda.

Kimisi aşkta, kimisi sevgilide, kimisi çocuklarda, 
kimisi müzikte, kimisi fizikte.

İyiden aldığımız güçle yaşarız. 
İyinin dokunduğu yerden filizleniriz. 
İyiden aldığımız güçle yaptıklarımız “umut” olur.

Tabular ve önyargılarla insanlar birbirini düşman ilan
ediyor.
Çok da iyi bir dünya değil aslında burası.

Yine de umutlarınızı yok etmeyin. Bu evrende iyi de var.

Sabırlı ol. Güçlü ol. İçine çek nefesi. 
Hayatı, iyiyi içine çek.

“Evrendeki iyiden asla vazgeçme.”

İnsan iyi hissederse iyi yaşar
“Yerli otomobilde üretim yeri

konusu şu anda
gündemimizde yok! Önce
prototip yapılacak, yeri
daha sonra konuşuruz…” 

(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü)

NE DEMİŞ:

Kastamonu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nde
“İstiklal Yolu Sergisi”
açılmış… Sergiyi Çankırı’da
faaliyet gösteren İstiklal
Yolu Derneği
gerçekleştirmiş… Tebrikler
ÇANKIRI!

NE YAPMIŞ:

SÖZLÜK:
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Allah vergisi

ecdat yadigarı

kültür ve tarih

hazinesi

Kastamonumuz,

tümü aslına

uygun

korunmuş,

onarılmış ve

yarınlarımıza

miras

bırakılacak

şeklide hazır ve

nazır

etkinliklere ev

sahipliğine

hazırdı zaten…

“

“

Harcamada sağlık ve
eğitim yok gibi

İslam olmasaydı Gutenberg’in
matbaası neden işe
yaramazdı?

(Beyazıt Akman-KAYIP TARİHİN İZİNDE)

PANDORA VE KUTUSU…

Kastamonu, Çankırı ve Sinop bazlı
araştırma verilerine göre sağlık giderleri
için vatandaşın bütçesinden ayırdığı pay
harcamaların yüzde 2’sine denk gelirken
bu üç ildeki beslenme ve metabolizmal
rahatsızlıklardan ölüm oranlarıyla kıyas-
landığında ilginç bir veri ortaya çıkarıyor.
Toplam bu üç ilde 2016 yılında gerçekle-
şen ölümlerin yüzde 6,4’ünü oluşturan
endokrin yani iç salgı bezi, beslenme ve
metabolizmayla ilgili hastalıklardan kay-
naklı ölüm sayısının ulaştığı rakam 443
olarak gerçekleşmiş. Dolaşım sistemi
hastalıkları sonucu hayatını kaybedenlerle
birlikte toplam 3 bin 366 olarak istatistik-
lere yansıyan ölüm oranı ise endokrin ile
birlikte değerlendirildiğinde kayıpların

yüzde 48’ini oluşturuyor.

Vatandaş doktora da 
son safhada gidiyor

Sağlık Bakanlığının 2016 yılı verilerin-
de bölgede sağlık kurumlarına müracaat
sayıları da yüzde 9,2 olarak yer alıyor. Diş
tedavisi ise yüzde 0,4’lük bir dilime sahip
bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatis-
tikleri Yıllığı verileri ışığında sağlık harca-
malarının hekime müracaat yüzdelerini
de etkilediği görülebiliyor. Gelir durumu
ile bağlantılı olarak vatandaşların sağlık
kuruluşlarına rahatsızlıklarının son evre-
sinde gittikleri ve tedaviye başvurdukları
da bu sonuçlarda oldukça etkili bir faktör
olarak görünüyor.

Dengesiz beslenmeye bağlı 
sağlık sorunları ön planda
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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

109,05 t 3,849
t

4,514 t 153,42
t

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği (KASİAD)Genel Başkanı Ay-
han Aslan ve beraberindeki heyet Kas-
tamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Tica-
ret Borsası Başkanı Sedat İşeri, Kasta-
monu MÜSİAD Başkanı Oğuz Fındı-
koğlu’nu makamında ziyaret ederek,
fuar hakkında bilgi aktardılar.

Bireysel değil birlikte 
hareket etmeliyiz

KASİAD Genel Başkanı Ay-
han Aslan ziyaret hakkında yaptı-
ğı açıklamada birlikte hareket et-
menin gerekliliğine işaret ederek “Kas-
tamonu’nun kültürel tanıtımı, turizm
değerlerinin yükselmesi ve sanayi gücü-

nün daha da arttırılması için
elimizden geleni yapıyoruz.
Fakat bu girişimleri yaparken
bireysel değil birlikte hareket
edersek hem gücümüzü hem
de birlikteliğimizi ortaya ko-

yabiliriz. Bizlerde Kastamonulu sanayi-
cileri temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz ile bu ziyareti gerçekleştirdik. Mem-

leketimizin gücüne güç katabilmek
amacı ile Türkiye’nin ilk şehir fuarı olan
KASTEXPO’yu oldukça yoğun bir katı-
lım ile 2.kez İstamonu Fuarcılık ile dü-
zenliyoruz. Bu fuar ile Kastamonumu-
zun ekonomik gücü haricinde, Uluslar-
arası Türk Kültürü Teşkilatı’nın da terci-
hi olan memleketimizin kültürel ve coğ-
rafi gücünü ön plana çıkartıyoruz” dedi.

Sontek Güvenlik Sistemleri Genel
Müdürü Cemal Şenol, Kastamonu mar-
kasının ön plana çıkması için KASTEX-
PO’nun önemli bir fırsat olduğunu söy-
ledi. Kastamonu iş dünyasının ihtiyaç
duyduğu birlikteliğin, KASTEXPO ile
sağlanacağını ifade eden Cemal Şenol,
“Kastexpo aile bağlarımızın birleşmesi,
ortak kültürümüzün yaşanmasına katkı
sağlayacak bir fuar organizasyonu. KA-
SİAD’ın firmalarımızın birbirleriyle tica-

ret yapması ve kamuoyunda Kastamo-
nu’yu gündemde tutma hedefi baba oca-
ğımıza vefa borcumuzu bir nebze olsa
da ödetiyor” dedi.

Şenol, “Bugün Amerika ve Çin gibi
ülkelere ihracat yapar durumdayız. Bir-
çok markamızın namı ülke sınırlarını
aştı. Yerel markalarımız kalitenin zirve-
sinde yer alıyor. Kastamonu ismini ne
kadar gündemde tutarsak, markalarımı-
zı öne çıkarabilirsek rekabet gücümüz o

kadar artar ve bölgemize de hizmet et-
miş oluruz. Kastexpo aynı zamanda sa-
nayicilerimizin üretim ve istihdam anla-
mında varlığı ile gücünü ülkemize his-
settirme yarışı. Üretim yapan ve satın
alanları aynı noktada buluşturma hedefi
sağlanırsa, ekonomiye yeni bir heyecan
kazandırılmış olacak. Geleceğe büyük
bir adım olan bu yola inanan ve destek
verenlere ne kadar teşekkür etsek azdır”
ifadelerini kullandı.

Geçirdiği kalp kri-
zi sonrası hayatını
kaybeden İstanbul Ti-
caret Odası Başkanı
(İTO) İbrahim Çağlar
için Marmara İlahiyat
Fakültesi Camii'nde
cenaze töreni düzen-
lendi. Törene Çağ-
lar'ın ailesi yakınları
Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Binali Yıl-
dırım, 11. Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, Eski Başbakan ve
AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Davutoğlu, Ekonomi Baka-
nı Nihat Zeybekçi,  Gençlik ve
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
Çevre ve Şehircilik Mehmet Öz-
haseki, Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz,  AK Parti Sözcüsü
Mahir Ünal, İstanbul Valisi Va-

sip Şahin, İBB Baş-
kanı Mevlüt Uysal, İb-
rahim Çağlar'ın eşi
Nilgün Çağlar ve ço-
cukları,  TOBB Baş-
kanı Rıfat Hisarcıklı-
oğlu, Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım,
sanatçı Orhan Gen-
cebay, belediye baş-
kanları, iş dünyasının
önemli isimleri ve
çok sayıda vatandaş

katıldı. İbrahim Çağlar'ın naa-
şının bulunduğu tabutun üzeri-
ne kabe örtüsünün serilmesi
dikkat çekti. Cenaze namazını
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Ha-
san Kamil Yılmaz kıldırdı.

Daha sonra Çağlar'ın cena-
zesi toprağa verilmek üzere
Sahrayıcedid Aile Kabristanı’na
götürüldü.

İbrahim Çağlar son 
yolculuğuna uğurlandı

İş sözleşmesi 
türleri (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İl protokolüne davet Değerli okuyucular, bu yazımızla
birlikte "İş Sözleşmesi Türleri"ni
seri hâlinde incelemeye

başlayacağız. İşbu kapsamda, hukuki
anlamda "iş sözleşmesi"nin tanımını
yapmamız gerekirse -İş Kanunu'nun
öngördüğü biçimde- "bir tarafın bağımlı
olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren)
da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluşan sözleşme" biçiminde
nitelendirebiliriz. 

Öte yandan Türk Borçlar
Kanunu'nun 393. maddesinin 1.
fıkrasında da "HİZMET SÖZLEŞMESİ"
şu şekilde tanımlanmıştır: "İşçinin,
işverene bağımlı olarak belirli veya
belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve
işverenin de ona, zamana veya yapılan
işe göre ücret ödemeyi üstlendiği
sözleşme"dir. Burada önemle belirtmek
isteriz ki, hukukumuzda, "hizmet
sözleşmesi" ile "iş sözleşmesi"
arasındaki fark, yalnızca terimsel bir
fark olup farklı Kanun'lar bakımından
farklı ifadelerin baz alınması söz
konusudur.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
Bir iş sözleşmesinde yer alan temel

unsurlara değinecek olursak bunlardan
ilki ve en temeli, "bir iş görme ediminin
varlığı"dır. 

Bahsettiğimiz iş görme edimini ise
"karşı taraf için bir değeri bulunan ve
maddi yahut düşünsel bir ihtiyacın
giderilmesine yarayan faaliyet" olarak
ifadelendirebiliriz. 

Sözleşenler arasında SÜREKLİ
ANLAMDA BİR BORÇ İLİŞKİSİ
doğuran iş sözleşmesi dâhilindeki iş
görme ediminin belirli veya belirsiz bir
süre için vaat olunması ise herhangi bir
farklılık teşkil etmez.

İş sözleşmesi bakımından geçerli
olan bir diğer önemli husus da "iş
görme ediminin bir karşılık uğruna vaat
olunması"dır. Şayet böyle bir "vaat"
unsuru yer almıyorsa mevcut ilişkinin
"vekâlet sözleşmesi" biçiminde
kategorize edilmesi gerekecektir. 

Bu duruma ilaveten, karşılık
biçimlerini açıklamamız gerekirse, her
ne kadar İş Kanunumuz temel yöntem
olarak "ücret ödeme"den söz etmişse de
söz konusu karşılığın mutlaka para
biçiminde olması şart değildir,
sözgelimi "eşya biçiminde karşılık"
şeklinde de bir karşılama yolundan
bahsedilebilir. 

Diğer yandan, "salt kazanç fırsatı" da
bir karşılık oluşturabilir, tıpkı
garsonlara ya da gösteri mekânlarında
yer gösterenlere bahşişleri alıkoyma
yetkisinin tanınmasında olduğu gibi.
Mevcut karşılığın hesaplanabilmesi
yönünden ise zaman birimi esası
dikkate alınabileceği gibi parça başına
(akort) ücret yahut bu iki hesaplama
usulünün bir araya getirildiği karma bir
usulden yararlanılabilir.

İş sözleşmesi anlamında belki de en
önemli husus olarak deklare
edebileceğimiz nokta ise "İŞ GÖRME
EDİMİNİN İŞÇİ TARAFINDAN
BAĞIMLI OLUNARAK YERİNE
GETİRİLMESİ"dir. İşbu unsur, iş
sözleşmelerini diğer tüm sözleşme
tiplerinden ayıran en temel özelliktir. 

Bu prensip gereğince işçi, işini
gerçekleştirmesi esnasında işvereninin
talimatlarıyla bağlı olup aynı zamanda
kendisinin işvereni tarafından
denetlenmesini de kabul etmektedir.

Bahsettiğimiz çerçevede, "işin
işverene ait iş yerinde yapılması"
aslında bağımlılık unsurunu tespit
etmemize yardımcı olmakla birlikte
esas olan "işverenin yönergelerine
uygun bir şekilde ve onun denetimi
dâhilinde" çalışmak olduğundan tek
başına yeterli olarak değerlendirilemez. 

İstanbul Fuar
Merkezinde 27-30

Aralık 2017
tarihinde

düzenlenecek
Türkiye’nin ilk şehir
fuarı KASTEXPO’ya,

Kastamonu il
protokolü davet

edildi.

Özlü, ihracatta 
büyümeyi anlattı

Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Faruk Özlü,
“Büyümedeki artış sadece
iç talep kaynaklı değildir.
Yurtdışı piyasalardaki to-
parlanmanın etkisiyle ih-
racatımız bu çeyrekte yüz-
de 14,5 büyümüştür” dedi. 

Bakan Faruk Özlü
2017 yılı üçüncü çeyrek
GSYH büyümesini değer-
lendirdi. Özlü değerlendir-
mesinde, “Türkiye 2017 yı-
lının üçüncü çeyreğinde güçlü büyüme-
sini sürdürmüş ve beklentileri aşarak
yüzde 11,1 büyümüştür. Büyüme sadece
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ger-
çekleşmemiş, ülkemiz bu yılın üçüncü
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre mev-
sim ve takvim etkisinden arındırılmış ra-
kamlarla yüzde 1,2 büyümüştür” ifadele-
rini kullandı.

Özlü, yaptığı değerlendirmede bu ba-

şarıda sanayicinin payını
büyük olduğuna dikkat
çekerek “Büyümedeki artış
sadece iç talep kaynaklı
değildir. Yurtdışı piyasalar-
daki toparlanmanın etki-
siyle ihracatımız bu çey-
rekte yüzde 14,5 büyüm-
üştür. Özellikle mal ihra-
catımızın yüzde 95’inden
fazlasının sanayi ürünle-
rinden oluştuğu göz önü-
ne alınırsa, burada sanayi-

cilerimizin başarısı daha net anlaşılmak-
tadır. Dolayısıyla Türkiye, sanayi odaklı
büyümektedir. Özel sektöre, girişimcile-
rimize ve KOBİ’lerimize verdiğimiz tek-
nolojiyi ve Ar-Ge’yi teşvik eden destekler
üretime dönüşmüştür. Türkiye dördüncü
çeyrekte de yüksek hızlı büyümesini de-
vam ettirecek ve bu yılı dünyanın en hızlı
büyüyen ülkeleri arasında tamamlaya-
caktır" diye konuştu.

2017 yılı Ekim ayında 110
bin 743 taşıtın trafiğe kaydı
yapıldı. Trafiğe kayıtlı
araç sayısı Ekim ayı
sonu itibarıyla 22 mil-
yon 38 bin 944’e ulaştı. 

Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK), 2017 yılı
Ekim ayı motorlu kara taşıtları
istatistiklerini açıkladı. Buna göre,
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı
toplam 22 milyon 38 bin 944 adet taşıtın
yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü
kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet,

yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kam-
yon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini
otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı ta-
şıtlar oluşturdu.

KASTEXPO önemli bir fırsat

Ekim ayı otomobile yaradı
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HABER TURU
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya
İlkokulu öğrencileri tarafından ilçe-
nin unutulmaya yüz tutmuş yöresel
ürünlerinden oluşan “Geleneğimiz,
Göreneğimiz Milli Kültürümüz” ko-
nulu sergi düzenlendi. 

Şehit Ramazan Akkaya İlkokulu
4/A sınıfı öğrencileri tarafından Sınıf
Öğretmeni Ali Haydar Aytan rehber-
liğinde gerçekleşen etkinlikte Pı-
narbaşı’nın yerel kıyafetlerini giye-
rek tüm sergilenen ürünleri çağına
uygun bir şekilde canlandırma yön-
temi ile gelen misafirlere tanıttılar.
Ayrıca Pınarbaşı’nın yaşlıları sergide
konuşmacı olarak sözlü kültüre can
verdiler. Serginin açılış kurdelesi Pı-
narbaşı Kaymakamı Nebi Çanga ve
Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet
Yılmaz tarafından kesildi.

Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çan-
ga burada yaptığı konuşmada etkin-
liğin geleneksel hale gelmesi ge-
rektiğini vurgulayarak, “İlçemizde
ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor,
bu çalışmanın okulumuzda her yıl
yapılmasını, öğretmenlerimiz tara-
fından böyle güzel çalışmalarla ge-
lenek göreneklerimizi çocuklarımı-
za küçük yaşlarda öğretilmesini isti-
yoruz. Serginin hazırlanmasında
emeği geçen öğrencilerimizi tebrik
ediyorum, öğretmenimize ve velile-
rimize teşekkür ediyorum” dedi.

Büyümüş de
küçülmüşler

Said Nursi Kültür Evi hizmete açıldı

Köy okulunda el yazması gazete

Kurtuluş Savaşı döneminde gerçek-
leştirilen ve milli mücadele döneminde
büyük katkı sağlayan İlk Kadın Mitin-
gi’nin yıl dönümünde AK Parti, CHP,
MHP ve kadın derneklerinin öncülü-
ğünde gerçekleştirilen törende kadın
dayanışmasının önemine vurgu yapıl-
dı. Tören, Cumhuriyet Meydanı'nda
Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtı’na
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın eşi
Nebahat Babaş, Kastamonu 10 Aralık

Kadın Platformu Derneği, Türk Anne-
ler Derneği, Yardımseverler Derneği ve
diğer derneklerin çelenklerini sunması
ile başladı. Saygı duruşunda bulunul-
ması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
devam eden törende konuşan 10 Aralık
Kadın Platformu Derneği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ayten Kızıltan, 10 Aralık’ın
Kastamonu ve Kastamonu kadını için

tarihin yeniden yazıldığı gün olduğuna
dikkat çekti.

10 Aralık’ın Kastamonu kadınının
gösterdiği kararlılığın, işgale ve vahşete
karşı dünyaya meydan okuyuş ve büyük
gurur olduğunu ifade eden Ayten Kızıl-
tan, “10 Aralık 1919’da toplanan binler-
ce kadın Türk milletinin uğradığı hak-
sızlıkları; İzmir, Maraş, Antep ve Ur-

fa’nın işgalleriyle işgallerin yaptığı vah-
şeti dile getirdiler. 98 yıl önce anaları-
mız, ülkesinin içinde bulunduğu şartlar-
da, üzerlerine düşeni büyük bir özveri
ve cesaretle yerine getirmişlerse, bugün
bizlere düşen ülkemizin, toplumumu-
zun içinde bulunduğu durum ne gibi
sorumluluk yüklüyorsa aynı özveriyle
yerine getirmektir” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından restore edilen Said
Nursi Kültür Evi açılışı yapıldı.

Said Nursi'nin eserlerinin
Türkiye'de ilk kez Ahmet
Nazif Çelebi ile oğlu Se-
lahaddin Çelebi tarafın-
dan teksir makinesiyle
çoğaltıldığı İnebolu’da-
ki tarihi binanın bir yıl
önce başlanan restoras-
yonu tamamlanarak açı-
lışı gerçekleştirildi.

İnebolu Hükümet Kona-
ğının karşısında, Mehmet Sabri
Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı
bina, Barla Platformu tarafından
satın alındıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihi bi- nanın restorasyonunu yaptırarak

hizmete açtı. Said Nursi Kültür
Evi açılışına Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes Türel,
Barla Platformu Başkanı Isparta
Milletvekili Said Yüce, Kastamo-
nu Milletvekili Metin Çelik, Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş ve İnebolu Belediye Başkan
Vekili Ayşe Baysal'ın yanı sıra va-
tandaşlar katıldı.

İçerisinde Said Nursi'nin eser-
lerinin çoğaltıldığı teksir makine-
sinin yer aldığı müzenin de bu-
lunduğu bina misafirhane ve
dershane olarak hizmet verecek.
Tarihi binanın restorasyonu 1
milyon 167 bin liraya mal olduğu
belirtildi.

Ağlı’ya bağlı Bereketli Köyünde
konağa çevrilen ve bir kısmı da müze
haline getirilen eski okulda ilk el yaz-
ması gazeteler sergileniyor.

Daha önceden okul olarak kullanı-
lan yapının bir kısmının müze haline
getirildiğini belirten Bereketli Köyü
Muhtarı Turhan Şaduman, “Eski eşya-

larla kurulan ilk köy müzesinde
1900’lü yıllarda kullanılan eşyalar da
bulunuyor. 1926 yılında ahşaptan
oyma şeklinde yapıldığı tahmin edilen
Allah lafzı da sergilenenler arasında.
Anadolu’nun köy okulunda çıkartılan
ilk el yazması gazetesi sayesinde bölge-
de yaşayan insanlar, 1938 yılında Ata-

türk’ün ölümünü ise bu gazete saye-
sinde öğrenmişler.” dedi.

Şaduman şu bilgileri aktardı:  “El
yazması İlk Adım gazetesi her ay çıka-
rılmış. Fikir gazetesi de 15 günde bir
çıkarılmış. Takriben gazete 1938 yılın-
da çıkmış. 15-20 sene kadar yayınlan-
mış. Bir daha da devam ettirilmemiş.”

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

Engelsiz Kastamonu 
yürüyüşü yapıldı "İlk Türk Kadın

Mitingi"nin
düzenlenmesinin 98. yıl
dönümü, Cumhuriyet
Meydanı’nda düzenlenen
törenle kutlandı.

İlk kadın mitinginin 
98. yılı kutlandı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayı-
sıyla ‘Engelsiz Kastamonu’ yürüyüşü dü-
zenlendi. Türkiye Sakatlar Derneği Kas-
tamonu Şubesi önünde toplanan engelli
vatandaşlar, buradan yürüyüşe geçerek
Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.
Yürüyüşte üniversite öğrencileri bandana
bağlayarak kortej yürüyüşünde görme
engellilerin yaşadıkları sorunları temsil
etmeye çalıştı. Kortej yürüyüşüne kamu
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de
destek verdi. Dünya Engelliler Günü’nün
her yıl kutlanmaya devam ettiğini söyle-
yen Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu
Şubesi Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, 3
Aralık’ta engellilerin sorunlarının tekrar-
dan hatırlatıldığı ve sorunlara çareler
arandığı bir gün olduğunu belirtti.

Taşköprü’ye Engelliler 
Derneği açıldı

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engel-
liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği,
hizmete açıldı. 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü etkinlikleri kapsamında Taşköprü
Belediyesi’ne ait binada hizmete giren
Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler
Derneği’nin açılışında konuşan Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Der-
neğimizin aracılığıyla artık engelli kar-
deşlerimize daha kolay ulaşıp, daha ya-
kından hizmetlerimiz artarak devam ede-
cek. Tüm engelli ailelerimize buradan
açık çek veriyorum. Her zaman kapımız
sonuna kadar açık” dedi.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süley-
man Yüksel de Taşköprü Belediyesi’ni
gerek engelli vatandaşlara yönelik ge-
rekse diğer hizmetlerinden dolayı tebrik
ederek kendilerinin de her zaman engelli
ailelerin ve vatandaşların yanında olmaya
devam edeceklerini ifade etti.

Bazı yayın organlarında Ilgaz Dağı
Milli Parkı’nda bulunan tesislerin ve pis-
tin heyelan dolayısıyla kapatıldığına dair
çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını
belirtildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10.
Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, “Ilgaz
Dağı Milli Parkında pistlerin ve tesisleri-
nin kapanması söz konusu değil. Bu asıl-
sız haberlerin nasıl çıktığını bilmiyoruz.
Şu anda gördüğümüz kadarıyla bütün te-
sisler sezona hazır gibi. Bu sezonun tüm
vatandaşlarımız için güzel bir sezon ola-
cağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Ilgaz Dağı
Tesisleri Müdürü Can Erdem ise, kar ya-
ğışının devam ettiğini ve bir aksilik ol-
mazsa 15 Aralık’ta kayak sezonunu aça-
caklarını ifade ederek, “Kayak sezonu
için şu an için hiçbir engel yok. Kar sevi-
yesi belirli bir seviyeye ulaştığında inşal-
lah sezonumuzu açacağız” dedi.

Ilgaz’da heyelan 
tehlikesi yok!
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SPOR

Artsam ligde farkını ortaya koyuyor…
Kadınlar Hentbol 1.Lig temsilcisi Artsam

Koleji Spor Kulübü süper lige yükselmek için
namağlup yolculuğuna devam ediyor. Geçtiği-
miz hafta sahasında konuk ettiği Bursagücü'nü
43-27’lik farklı bir skorla mağlup eden Artsam
koleji bu galibiyet ile 10 maçta 10 galibiyete
ulaşmıştı. Karşılaşmada Gonzales 9 golle en
skorer isim olarak takımına önemli katkı sağ-
lamıştı. Artsam 16 Aralık’ta deplasmanda Met-
ropol Aksaray Akhisarspor ile karşılaşacak.
Artsam en yakın rakibi Sivas Belediyespor’un 3
puan önünde yer alıyor.

Özel İdare son anda…
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz

Kastamonu Özel İdare son dakikalara kadar
beraberlikle getirdiği maçın 90+ uzatmalarında
attığı golle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrı-
larak kayıpsız bir şekilde yola devam dedi. Kas-
tamonu Özel İdare KH Spor sahasında ligin 12.
haftasında konuk ettiği Devrek Belediyespor'u
Joseph Onyeka ve Anılcan İslamoğlu’nun attığı
gollerle yendi. Geçtiğimiz müsabakada deplas-
manda konuk olduğu Karabük temsilcisi 100.
Yıl Soğuksuspor'a 2-0 mağlup olarak şok etkisi
yaratan Özel İdare KH Spor aldığı galibiyetle
nefes aldı.  Temsilcimiz 17 Aralık’ta MKE Kırık-
kalespor ile karşı karşıya gelecek.

Kızlar ligde de kayıpsız
Hentbol Kadınlar Süper Lig temsilcimiz

Kastamonu Belediyesi, deplasmanda konuk ol-
duğu Aksaray Belediyesi'ni 29-25 mağlup etti.
Geçen hafta karşılaştığı ve sahasında konuk et-
tiği Ardeşen Gençlik'i 30-29 mağlup eden Kas-
tamonu Belediyespor iyi oyununa karşın farkı
koruyamamış ve tek farkla galip gelerek moral
depolamıştı.

İstanbul Kastamonuspor’a son dakika şoku
Şehzadebaşı ile karşılaşan İstanbul Kasta-

monuspor Kulübü, maçın tamamını önde gö-
türmesine rağmen son dakikalarda yediği 2
golle müsabakadan 2-2 beraberlik ile ayrılarak
bir puana razı oldu. İlk yarıda İstanbul Kasta-
monuspor kalecisinin yaptığı degajı kontrol
edemeyen rakip takım kalecisi topu içeri alma-
sına rağmen hakemler golü vermedi.

Taekwondo’da Mertcan Kelen 
Türkiye üçüncüsü

Kulüpler Taekwondo Türkiye Şampiyonası
Isparta’da düzenlendi. 30 Kasım – 3 Aralık ta-
rihlerinde düzenlenen şampiyonaya Kastamo-
nu Akademi Spor Kulübü’nden Mertcan Kelen
katıldı. Antrenörü Numan Hacat eşliğinde Kas-
tamonu adına mücadele eden Kelen 87 kilo-
gramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madal-
yanın sahibi oldu.

Genç erkeklerde Mustafa Kaya, genç kızlarda
Azdavay İmam Hatip şampiyon

Merkezde Atatürk Spor Salonu, ilçelerimiz-
de ise Cide, İnebolu ve Tosya Spor Salonları-
mızda yapılan karşılaşmalarda erkeklerde 26
kızlarda ise 19 olmak üzere toplam 45 takım
mücadele etti. 

5 Aralık Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan final mücadelelerinin ardından Genç
Kızlarda Azdavay İmam Hatip Lisesi birinci
olurken, Kastamonu 10 Aralık Mesleki ve TAL
ikinci, Aytaç Eruz Anadolu Lisesi üçüncü ve Se-
petçioğlu Mesleki ve TAL ise dördüncü oldu. 

Kıran kırana geçen ve tribünlerin ilgi ile ta-
kip ettiği Genç Erkekler finalinde ise mutlu
sona ulaşan takım Mustafa Kaya Anadolu Lise-
si oldu. Kastamonu Mesleki ve TAL ikinciliği,
Sepetçioğlu Mesleki ve TAL üçüncülüğü, Kas-
tamonu Şeyh Şaban-ı Veli İmam Hatip Lisesi
ise dördüncülüğü elde etti. Derece elde eden
takımlarımız kupa ve madalyalarını Spor Şube
Müdürü Adem Keloğlu ile okulların idareci ve
öğretmenlerinden aldılar.

12 madalya aldılar
Kick-Boks Kulüpler Ligi 2. Etap Şampiyo-

nası Sakarya’da düzenlendi. 2 Aralık Cumartesi
günü düzenlenen ve 13 ilden 24 kulüp bünye-
sinde toplam 470 sporcunun mücadele ettiği
şampiyonaya Kastamonu Belediyespor Kulü-
bü’nden toplam 20 sporcumuz katıldı.

Antrenör Emrah Şahanoğlu eşliğinde ilimiz
adına ter döken kick-bokscularımız mücadele-
ler sonunda üç altın, beş gümüş ve dört bronz
olmak üzere 12 madalya kazandı.

Kastamonu’dan dünya şampiyonasına
Kastamonu Belediyespor'un kalesini koru-

yan 20 yaşındaki başarılı kaleci Ljubica Nenezić
Almanya'da düzenlenen Dünya Şampiyona-
sı'nda ülkesi Karadağ'ın başarısı için mücadele
ediyor. Nenezić'li Karadağ ilk maçında Dani-
marka'yı 31-24 mağlup etti. İkinci maçında ise
Rusya ile karşılayan Karadağ mücadeleden 23-
24 tek sayı ile mağlup ayrıldı.

Kadınlardan 10 gollü başlangıç…
Bu sezon Kastamonu adına profesyonel lig-

lerde mücadele eden ilk kadın futbol takımı
olan Kastamonu Gücü 3. Lig 4. Grup'ta ilk ma-
çında deplasmanda Düzcespor'a 10-0 mağlup
oldu. Kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle yeni
transferlerin lisanslarının çıkarılamadığından
altyapı sporcularıyla maça çıkılması takıma re-
kor gollü mağlubiyeti getirdiği ifade ediliyor.

SPOR PANORAMAKılıç kesmedi: 3-1
Zorlu Afjet

Afyon
müsabakasını

hasarsız geçiren
Kastamonuspor

1966, yeni
hocası Kemal
Kılıç ile çıktığı

Buca
deplasmanında

zor günler
geçiren rakibine

boyun eğdi.

İlk yarısı 17.dakikada Bucaspor’lu
Yasin’in attığı golle 1-0 sona eren kar-
şılaşmanın ikinci yarısını 88. dakika-
ya kadar geride götüren Kastamonus-
por, Youssef ’in tartışmalara neden
olan golü ile beraberliği sağladı. Ma-
çın 88'inci dakikasında ise futbol sa-
halarında ender görülen bir olay ya-
şandı. Bucasporlu futbolcular kaleci
Mert'in sakatlanmasıyla topu taca attı.
Ancak Kastamonusporlu Youssef taç-

tan gelen topu Bucaspor ağlarına
gönderdi, ortalık gerildi. Futbolcular
birbirlerinin üzerine yürürken, Yous-
sef ardından kendi kalesine golü attı.
Youssef olaylar büyüyünce kendi ka-
lesine de bir gol atarak Bucaspor’u 2-1
öne geçirdi.

Son sözü ise uzatmalarda Onur
söyledi.  Uzatmalarda Bucaspor Kas-
tamonuspor’u 3-1 mağlup ederek
puanını 13’e çıkardı.  Oynadığı 16

maçta 7 galibiyet ve mağlubiyetinin
yanı sıra 2 de beraberliği olan Kasta-
monuspor, bu mağlubiyetle 8.sıradaki
yerinde kaldı. Ekibimiz ilk yarının
son maçını Keçiörengücü ile evinde
oynayacak. Öte yandan Buca deplas-
manında çi sarıdan kırmızı kart gö-
ren Ümit Karaal ve 4. sarı kartını gö-
ren Savaş Tağa cezalı duruma düştü.
Bu oyuncular kritik Keçiören maçın-
da forma giyemeyecekler.

Kartalpaşa Gençlik Spor Kulübü
Derneği aralarında Beşiktaş’ın da bu-
lunduğu spor birliği platformu ile gele-
ceğe yönelik çalışmalar için protokol
imzaladı. Kartalpaşa Gençlik Spor Ku-
lübü Derneği Başkanı Kubilay Salih Va-
tandaş tarafından yapılan açıklamada,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş Er-
kek Liseliler Eğitim, Kültür ve Sağlık
Vakfı - BJK Kabataş Vakfı ile “Spor Alt-
yapısı İşbirliği Protokolü” imzalandığı
belirtildi.

Salih Vatandaş gazetemize yaptığı
değerlendirmede, Spor Altyapısı İşbirli-
ği Protokolü kapsamında Kartalpaşa
Gençlik ve Spor Kulübünün kuruluş ve
işleyiş süreci doğrultusunda tesisleşme,
her yaşta ve her branşta hizmet vermek
ve küresel çaplı sporcular yetiştirmek
amaçlı hedeflere doğru işbirliği içinde
yürüme kararı alındığını belirtti. Amaç-
larının spor altyapısı için küresel bir
model geliştirmek olduğunu ve bu doğ-
rultuda imzaladıkları işbirliği protokolü
ile spor sağlığı ve spor teknolojisi ala-
nında bilimsel, araştırıcı, eğitsel çalışma-
lar yapmayı hedeflediklerini diyen Va-
tandaş, ülke sporuna küresel spor işgü-
cünü, sistemlerini, eğitimini, teknoloji-
sini ve tesislerini içeren “spor altyapısı”
alanında katkılar sağlamak üzere proto-

kol çerçevesinde Beşiktaş’ın da tecrübe-
lerinden yararlanılacağını ifade etti.

Fikret Orman imzaladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş
Erkek Liseliler Eğitim, Kültür ve Sağlık
Vakfı - BJK Kabataş Vakfı ile Kartalpaşa
Gençlik Spor arasında imzalanan pro-
tokol imza töreninde Beşiktaş Kulübü

Başkanı Fikret Orman da hazır bulun-
du. Protokole Beşiktaş adına imza atan
Başkan Orman, çalışmanın ülke sporu
için önemli katkılar sunacağına inandı-
ğını ifade ederken, projenin küresel
sporla ülke sporunun entegrasyonu için
büyük bir adım olduğuna dikkat çekti.

İmza törenine Orman’ın yanı sıra
Beşiktaş Jimnastik Kulübü yetkilileri,
Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür
ve Sağlık Vakfı Başkanı Hasan Anıl
Cansızoğlu ve yönetimi, BJK Kabataş
Vakfı adına kulüp başkanı Orman ve
Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kar-
talpaşa Spor Kulübü adına da Kubilay
Salih Vatandaş ve yönetim kurulu üye-
leri katıldı..

Kartalpaşa, Beşiktaş ve 
Kabataş Eğitim Vakfı iş birliği

Stat: Yeni Buca

Hakemler: Batuhan Gültek, Mehmet Gökhan Ceylan, Mert

Bulut 
BUCASPOR: Mert - Ömer, Veli, Uğurcan (Dk. 78 Onur), Emre

Özkan, Saruhan, Atakan, Emre Toraman, İbrahim, Alpay (Dk.

60 Burak), İlyas (Dk. 87 Çağlayan)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir - Ümit, Erkan, Youssef, Haşim

(Dk. 30 Halil İbrahim), Ali Kuçik, Savaş, Ömercan (Dk. 90 artı 3

Muammer), Faruk, Ferit, Tayyib (Dk. 56 Abdullah)

GOLLER: Dk. 27 İlyas, Dk. 90 Youssef (kendi kalesine), Dk. 90

Onur (Bucaspor), Dk. 88 Youssef (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Veli, Emre Toraman, Saruhan, Mert

(Bucaspor), Ümit, Ferit, Faruk (Kastamonuspor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Ümit (Kastamonuspor)

Bucaspor : 3

Kastamonuspor 1966 : 1

İsmail Ertekin ile 3 haa önce
yollarını ayıran Kastamonuspor’da
hoca arayışı sonlandı. Kastamonus-
por 1966, geçtiğimiz haa Adanas-
por'dan istifa eden 61 yaşındaki tec-
rübeli teknik adam Kemal Kılıç ile
resmi sözleşme imzaladı.

Son olarak geçtiğimiz sezon BB
Erzurumspor'u TFF 1.Lig'e yüksel-
ten hoca kariyerinde Karşıyaka,
Bucaspor, Eskişehirspor, Şanlıur-
faspor gibi kulüpleri de üst lige çı-

karma başarısı gösterdi.
25 Nisan 1956 Adana doğumlu

olan Kemal Kılıç, ofansif (4-3-3) fut-
bol oynatan bir hoca. Kariyeri bo-
yunca 236 karşılaşmaya çıkan hoca
389 puan toplayarak 1,65 puan orta-
lamasına sahip. Çıktığı karşılaşma-
larda 109 galibiyet yakalayan hoca
62 beraberlik ve 65 mağlubiyet elde
etmiş bulunuyor. Kadro yapısı ola-
rak Kastamonuspor, Kemal Kılıç’ın
oynatacağı sisteme yakın bulunuyor. 

İstanbul Kastamonuspor Başkanı
İlker Dilek’i makamında kabul eden
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş İstanbul’daki hizmet binası için
destek vereceklerini belirtti. 

Kastamonu’nun tanıtımının en
üst düzeyde yapılacağı ve İstanbul'da
Kastamonu'ya prestij kazandırması
planlanan Kastamonu Eğitim, Kültür
ve Spor Merkezi’yle ilgili Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, İstan-

bul Kastamonu Gençlik ve Spor Ku-
lübü Onursal Başkanı İlker Dilek’i
makamında kabul etti. Ziyarette ko-
nuşan ve Kastamonu’nun her alanda
en iyi şekilde temsil edilebilmesi adı-
na üzerlerine düşeni yaptıklarını be-

lirten Babaş, "Bu projede de gereken
destek sağlanacaktır. Buradaki bina
bir spor kulübü binası olarak görünse
de Kastamonumuzun tanıtımı en üst
seviyede yapılacaktır. Kastamonu nü-
fusunun yoğun olarak yaşadığı İstan-
bul’da şehrimizi en iyi şekilde temsil
edecek merkezin kazanılmasını sağla-
yan Fatih ilçesinin değerli belediye
başkanı Sayın Mustafa Demir’e teşek-
kür ederim” dedi.

İstanbul Kastamonuspor’a destek

Kastamonuspor hocasını buldu…

Amatör ligde 5.hafta müsaba-
kaları İneboluspor – Çatalzeytin
müsabakası haricinde tamamlandı.

Taşköprü ve Yolspor takımları-
nın 15’er puanla zirveye ambargo
koyduğu Kastamonu 1. Amatör Lig-
de bu hafta oynanan karşılaşmalar-
da deplasman takımları gülen taraf
oldu. Ev sahibi olarak sadece Taş-
köprüspor’un maç kazandığı 5.hafta
karşılaşmalarında 25 gol atılırken
en farklı maç skorunu Araç Beledi-
yespor 6-1 ile elde etti. Araç Beledi-
yespor deplasmanda Devrekani Be-
lediyesi’ne yarım düzine gol atarak
zirve takibini sürdürürken, 7 gollü
karşılaşmalardan Ormanspor Yols-
por arasındaki maç 4-3 sonuçlandı.

Geçen hafta Taşköprü’ye mağ-
lup olan Cide bu hafta Hanönü kar-
şısında net bir galibiyet alarak dep-
lasmandan karlı dönen takımlar
arasında yer aldı. Haftanın diğer
karşılaşmasında Daday lidere mağ-
lup olmaktan kurtulamadı. 

İneboluspor ile Çatalzeytinspor
arasında oynanan karşılaşmada
Çatalzeytin 2-1 öndeyken çıkan
olaylar nedeniyle maç hakem tara-
fından 75.dakikada tatil edildi.

Toplu sonuçlar:
Taşköprü - Daday Belediye 3-1 
Ormanspor - Yolspor 3-4
Devrekani – Araç Belediye 1-6
Hanönü – Cidespor 1-3
İneboluspor – Çatalzeytinspor 1-2 (Maç
tatil edildi)

Puan durumu: Taşköprüspor ve Araç
Spor 15 puanla 1. ve 2.liği paylaşırken,
Araç Belediye 12 puanla üçüncü, Or-
manspor 7 puanla 4, Daday Spor 6 puanla
5, Devrekani 5 puanla 6. sırada yer aldı. 4
puanlı Cide 7., Çatalzeytin ve İneboluspor
3’er puanla 8 ve 9’uncu sırada bulundu-
lar. Son sırada ise şu ana kadar hiç puan
alamayan Hanönüspor oldu.

Geçen hafta maç sonuçları:
Cide Belediyespor 0 – Taşköprüspor 2
Yolspor 2 – Araç Belediyespor 1
Ormanspor 4 – İneboluspor 1
Çatalzeytinspor 3 – Hanönüspor 2
Daday 5 – Devrekani 2.

Amatörde Taşköprü
Yol rekabeti 
devam ediyor
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MANŞET

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası
Kazak-Türk Üniversitesi’nin ev sahipli-
ğinde yapılan Daimi Konsey 35. Dö-
nem Toplantısı’na, TÜRKSOY Genel
Sekreteri Düsen Kaseinov, Azerbaycan
Milletvekili Nizami Caferov, Kazakis-
tan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Baka-
nı Arıstanbek Muhamediulı, Kırgızis-
tan Cumhuriyeti Kültür, Bilgi ve Tu-
rizm Bakanı  Sultanbek Jumagulov,
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman,
Türkmenistan Kültür Bakanı Yardım-
cısı Nursahet Shırımov, Gagavuz Yeri
(Moldova) Kültür ve Turizm Baş İdare-
si Başkanı Marina Semıonova, Güney
Kazakistan Bölge Valisi Janseyit Tüy-
mebayev, Türkistan Valisi Alipbek
Userbaev, Türk Konseyi Genel Sekreter
Yardımcısı Ömer Kocaman, Kastamo-
nu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş Hoca
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Musa Yıldız, TÜRK-
SOY üyesi ülkeler Kültür bakanlıkları
temsilcileri, Türk Akademisi, TRT ve
Ahmet Yesevi Üniversitesi yetkilileri ve
çok sayıda basın mensubu katıldı.

Daimi Konsey, yapılan başvurular
doğrultusunda T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından önerilen Kasta-
monu, 2018 yılı için Türk Dünyası
Kültür Başkenti olarak ilan etti.

Öte yandan Daimi Konsey, Azer-
baycan, Kazakistan ve Kırgızistan ba-
kanlıklarının önerileri doğrultusunda,
2018 yılının TÜRKSOY üyesi ülkeler-
de, doğumunun 100. yılı münasebetiy-
le Azerbaycanlı bestekar Gara Gara-
yev'i, doğumunun 125. yılı münasebe-

tiyle Kazak bestekar Magjan Jumaba-
yev'i ve doğumunun 90. yılı münase-
betiyle Kırgız yazar Cengiz Aytma-
tov’u “Anma Yılı” olarak ilan edilmesi-
ni kararlaştırdı. Daimi Konsey,
TÜRKSOY Genel Sekreterliği görevini
sürdüren Düsen Kaseinov’u, 2017-
2020 dönemi için yeniden bu göreve
seçti.

Toplantı kapsamında 19. ve 20.
TÜRKSOY Ressamlar Buluşmasına
katılan sanatçıların eserleri arasından

seçilen en başarılı çalışmalara TÜRK-
SOY ödülü verildi.

Toplantının ardından, Daimi Kon-
sey 35. Dönem Toplantısı Sonuç Bildi-
risi yayınlandı.

2017 Türk Dünyası Kültür Başkenti
Türkistan’nın kapanış programı so-
nunda, TÜRKSOY Daimi Konseyi ta-
rafından 2018 Türk Dünyası Kültür
Başkenti seçilen Kastamonu adına be-
rat Vali Yaşar Karadeniz ve Belediye
Başkanı Tahsin Babaş’a takdim edildi.

Kastamonu,
Uluslararası Türk
Kültürü Teşkilatı

TÜRKSOY
tarafından, “2018

Türk Dünyası
Kültür Başkenti”

ilan edildi.
TÜRKSOY Daimi

Konsey 35.
Dönem Toplantısı,
5 Aralık tarihinde

2017 Türk
Dünyası Kültür

Başkenti,
Kazakistan’ın

Türkistan şehrinde
gerçekleştirildi.

Türk dünyası kültür
başkenti Kastamonu

Türkiye Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığı’nın

teklifi ve Türk Dünyası
Daimi Konseyi’nin
onayı ile 2018 yılı

Türk Dünyası Kültür
Başkenti ilan edilen

Kastamonu, 21 Aralık
tarihinde Valilik ve

Belediye Başkanlığı’nın
ev sahipliğinde tanıtım

toplantısı
düzenleyecek.

Toplantıda 2018
yılında yapılacak

çalışmaları içeren bir
sunum da kamuoyu ile

paylaşılacak ve
toplantıya Kültür ve

Turizm Bakanı Numan
Kurtulmuş da

katılacak.

İstamonu Gazetesi muhabirinin
yaptığı araştırmaya göre son Kültür
Başkenti Türkistan’ın Türksoy orga-
nizasyon iş birliği ile özellikle turizm
alanında önemli bir başarı yakaladığı
sonucu ortaya çıktı. 

Eski adı Yesi olan 2017 Kültür
Başkenti Türkistan Kazakistan’ın
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
alınan ilk tarihi eseri olan Hoca Ah-
med Yesevi Türbesi’ne ve 1992 yılın-
da temelleri atılan Ahmet Yesevi Ka-
zak-Türk Üniversitesi’ne de ev sahip-
liği yapan şehir, Kazakistan'ın gelişen
ekonomisinin de katkısıyla hem mo-
dernleşme hem de şehirleşme anla-
mında Türk dünyasının önemli kent-
lerinden biri olarak kabul ediliyor.

Turizm hareketliliği anlamında
şehre yüzde 400’lük katkı yapan et-
kinlikleri organize ederek bu proje-
den en verimli sonuçları alan Türkis-
tan düzenlediği konferanslar, tarihi
İpekyolu teması etrafında gerçekleş-

tirilen çalışmalar ve programla kenti
dünya ölçeğinde tanıtma imkanını

değerlendirmesiyle kazançlı çıkan
şehirlerden oldu.

Kastamonu, etkinlikler çerçevesinde
geleneksel el sanatları, geçmişten günü-
müze yerel sanat ve zanaatların tanıtımı,
Türk dünyasının yetiştirmiş olduğu
önemli isimlerin konu edileceği sempoz-
yumlar, festival, fuar, konserler gibi 75
değişik etkinliğe ev sahipliği yapacak. 

Resmi açılışı 21 Mart tarihinde Nev-
ruz etkinliği ile gerçekleştirilecek olan
Kültür Başkenti etkinlikleri yeni Kültür
Başkenti’nin belirleneceği Türk Dünyası
Daimi Konseyi’nin 36. Toplantısı’nda ev
sahipliği ile tamamlanmış olacak. 

Valilik, kalkınma ajansı, 
belediye, üniversite ve ticaret

ve sanayi odası iş birliği

Yapılacak etkinlikler Türksoy organi-
zasyonun önceki yıllarda gerçekleştirdiği
etkinliklerde olduğu gibi konserler, sem-
pozyumlar, fuarlar, festivaller, Daimi
Konsey tarafından belirlenen anma top-
lantılarının yanı sıra, Kastamonu Valiliği,
belediye, ticaret ve sanayi odasının da
düzenleyeceği çeşitli organizasyonlar çer-
çevesinde yurt içi ve yurt dışında Kasta-
monu’ya özel tanıtım ve çalışmalarla de-
ğerlendirilecek.

KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma

Ajansı) tarafından projelendirilecek olan
taslak çalışma doğrultusunda şekillene-
cek olan program Kültür Bakanı Numan
Kurtulmuş’un da katılması beklenen
lansmanla kamuoyu ile de paylaşılacak.

Kastamonu Belediyesi’nin kuruluşu-
nun 150. yılı nedeniyle özel bir tarihe
denk gelen Kültür Başkentliği etkinlikle-
rinde belediye de özel bir program hazır-
layacak. 

Ticaret Odası, Kastamonu Üniversite-
si ve yerel birçok sivil toplum kuruşu da
çeşitli organizasyonla etkinliklere katkıda
bulunacaklar. Ticaret ve Sanayi Odası
Türk Dünyası üye devletlerin de katılımı
ile düzenlenecek bir ekonomi zirvesine
bu çerçevede ev sahipliği yapacak. 

Düzenlenecek etkinliklerin çeşitli ille-
re de taşınarak çalışmanın çerçevesinin
genişletilmesi bekleniyor.

75 etkinliğe ev 
sahipliği yapılacak

2013 yılında Türksoy’un
önerisi ile seçilen Eskişehir,
kentte oluşturduğu Türk Dün-
yası minyatürü ile hala o yıl-
larda attığı adımın meyvelerini
toplayan kentlerden biri ola-
rak ön plana çıkıyor. Kurduğu
ajansla organizasyonu profes-
yonel bir şekilde kentin ileriye
dönük tanıtım yapılanmasına
yardımcı olacak şekilde de-
ğerlendiren Eskişehir, Esmin-
yatürk projesi ile günümüzde
de ziyaretçi ağırlamaya devam
ediyor. Esminyatürk projesin-
de Mimar Sinan’ın Selimiye
Camisi, Divriği Ulu Camii, Ana-
dolu’nun en eski camilerinden
Diyarbakır Ulu Camii, Türk sa-
nat ve zevkinin göstergesi Ah-
lat Ulu Kümbet, Çifte Minareli
Medrese, Aşık Paşa Türbesi,
Arnavutluk’taki Ethem Bey
Camii ve Saat Kulesi, Azerbay-
can’daki Mümine Hanım Tür-
besi, 1992’de Sırp ve Hırvatlar
tarafından yıkılan Mostar Köp-
rüsü, Alaca Camii, dünyanın

en çok ziyaret edilen tarihi ya-
pılarından olan Tac Mahal,
Hümayun Türbesi, Kerkük’teki
Gök Kümbet, İran’ın 33 Gözlü
Köprüsü, Kazakistan’daki
Hoca Ahmed-i Yesevi Külliye-
si, Rabia Sultan Türbesi, Kı-
rım’dan Hansaray,  Sultan Mu-
rat Türbesi, Priştine Fatih Ca-
mii, Gül Baba Türbesi, Musta-
fa Paşa Camii, Türk dil ve ede-
biyat tarihi için paha biçilmez
şaheserler olan Moğolis-
tan’daki Orhun Abideleri, Öz-
bekistan’daki Uluğ Bey Med-
resesi, Bala Havuz Camii, Mu-
hammed Emin Han Külliyesi,
Çar Minare, İsmail Samani
Türbesi, bir dönem Hac yolunu
kolaylaştıran önemli duraklar-
dan olan Şam’daki Osmanlı
Tren Garı, Medine’deki Os-
manlı Tren Garı, Türkmenis-
tan Sultan Sencer Türbesi,
Sultan Tekeş Kümbeti ve Se-
lanik’teki Bey Hamamı her yaş
grubu ve kültürden ziyaretçi-
nin ilgi odağı durumunda.

Türk Dili konuşulan
ülkelerin  Kültür
Bakanları düzeyinde
düzenlenen Daimi
Konsey, 1993 yılından bu
yana her yıl geleneksel
olarak gerçekleştirdiği
organizasyonlarda son 7
yıldır da edebiyat, sanat
ve kültür dünyasından
isimleri anma etkinlikleri
düzenliyor. TÜRKSOY
tarafından 2012 yılında
başlatılan Türk Dünyası
Kültür Başkenti
uygulama kapsamında
bu unvana ilk
Kazakistan’ın Astana

şehri sahip olmuştu.
Ardından, 2013 yılında
Eskişehir, 2014 yılında
Tataristan Özerk
Cumhuriyeti’nin başkenti
Kazan, 2015 yılında
Türkmenistan’ın Merv
şehri ve 2016 yılında
Azerbaycan’ın Şeki, 2017
yılında Türkistan oldu.

En görkemli tanıtım
Eskişehir’in

Türkistan unvanını çok iyi değerlendirdi
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CEMİYET

Ekoturizm 
derneği armut
tohumu dağıttı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan’ın da ka-
tıldığı MAKFED 2. Olağan Genel Ku-
rulu, Ankara’da OAİB Genel Sekreterli-
ği Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.
Genel Kurulda bir konuşma yapan Ad-
nan Dalgakıran Genel Kurul'da maki-
ne sektörünün hedef odaklı bir strate-
jiyle hareket etmesinin önemine dikkat
çekerek, “Bir sektörün yol haritasını çi-
zerken işe durum analizi yaparak baş-
lamak, eleştirel aklı her zaman ön plan-
da tutmak gerekir. Biz problemli alan-
ları tespit etmenin, çözüm odaklı bir
yaklaşımın ilk adımları olduğuna ina-
nıyoruz. Türkiye üst gelir grubuna ma-
kine, elektronik ve yazılım alanlarında
yapacağı bir atılımla çıkabilir. MAK-

FED olarak organizasyon ve iş birliğine
öncelik vererek, bu hedeflere yönelik
çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yeni dönemde 
daha etkin olacak

Federasyonun yeni dönemde daha
etkin olacağının altını çizen Dalgakı-
ran, amaçlarının sektörün kurumsal-
laşması olduğunun altını çizerek şun-
ları kaydetti: “Üst gelir grubunda yer
alan ülkelerin öncelikleri verimlilik ve
ölçek ekonomisi oluşturabilmektir.
Türkiye ekonomisinin amacı girişimci
sayısını artırmaya çalışmak değil, nite-
likli ara elemanlar yetiştirerek stratejik
sektörlerin rekabet gücünü artırmak
olmalı. Makine sektörü bundan sonra

daha rekabetçi, farklı ve yenilikçi ola-
cak, marka gücünü artırmaya odakla-
nacak. MAKFED de hedef odaklı faa-
liyetleriyle, sektörün ihtiyaçlarına yö-
nelik çözümler üzerinde çalışmayı
sürdürecek.”

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayi-
si İş Adamları Derneği'nin (AIMSAD)
katılımıyla MAKFED üye sayısı 17'ye
yükselirken Adnan Dalgakıran başkan-
lığında oluşturulan federasyon yöneti-
minde şu isimler yer aldı: Kutlu Kara-
velioğlu (POMSAD), Hüseyin Semerci
(PAGDER), Mehmet Sefa Targıt (AY-
SAD), Şenol Önal (TARMAKBİR), Ali
Eren (KBSB), Adil Nalbant (TEM-
SAD), Halil Tamer Öztoygar (İMDER)
ve Önder Bülbüloğlu (TEVİD).

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Anka-
ra'ya kadar uzanan İstiklal Yolu'nun tanıtımının
amaçlandığı İstiklal Yolu Görsel Sanatlar Yarış-
ması'nda dereceye giren ve sergilenmeye değer
görülen eserlerden oluşan sergi, Kastamonu Üni-
versitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Ser-
gi Salonu'nda açıldı.

Sergiye çıkan eserlerin Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Karatekin Üniversitesi ve İstiklal Yolu
Eğitim Kültür Turizm ve
Gençlik Derneği tarafın-
dan Çankırı’da düzenle-
nen yarışmada açığa çık-
tığını anımsatan İstiklal
Yolu Eğitim Kültür Tu-
rizm ve Gençlik Derneği
Başkanı İsmail Çam,
2002 yılından bu yana İs-
tiklal Yolu'nu bütün Tür-
kiye'de tanıtmak için ça-
lıştıklarını belirterek, "Bi-
zim bu hattı cephe gerisinin ana yolu olarak bü-
tün Türkiye'ye tanıtmamız lazım." dedi.

Kastamonu Üniversitesi 
ev sahipliği yaptı

Dernek başkanı Çam yaptığı açıklamada,
Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle İnebolu Li-
manı açıklarına getirilen cephanenin, "İstiklal
Yolu" olarak tabir edilen Kastamonu, Çankırı ve
Ankara güzergahından cepheye ulaştırıldığını
hatırlattı. Kurtuluş Savaşı sırasında kadınların

cephe gerisinde verdiği mücadelenin sembol
yerlerinden birinin İstiklal Yolu olduğunu vur-
gulayan Çam, bu yolu tanıtmak için yaptıkları
çalışmalardan birinin de Kastamonu Üniversite-
si Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sergi Sa-
lonu'nda açtıkları İstiklal Yolu Sergisi olduğunu
belirtti. 

Ankara’da da sergilenecek
Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, Karatekin Üni-
versitesi ve İstiklal Yolu
Eğitim Kültür Turizm ve
Gençlik Derneği olarak
düzenledikleri yarışma
sonucu, Türkiye genelin-
den resim, seramik, hey-
kel, afiş ve fotoğraf kate-
gorilerinde 36 eserin
ödüle layık görüldüğünü,
41 eserin ise sergilenmeye

hak kazandığını anlatan Çam, İstiklal Yolu'nu
anlatan bu eserlerin, açtıkları sergide yer aldığını
söyledi. "İstiklal Yolu cephe gerisinin ana yolu ol-
masına rağmen maalesef hep cepheden bahsedil-
diği için tarihin karanlıklarına itilmekte ve kay-
bolmaktadır. Basılı, görsel materyaller yok dene-
cek kadar azdır. Biz İstiklal Yolu'nu tanıtmak için
basılı görsel materyalleri de arttırmak için çalışı-
yoruz." diyen Çam, İstiklal Yolu'nu anlatan eser-
lerin 12-17 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara'da
da sergileneceğini bildirdi.

MAKFED Dalgakıran
ile devam ediyor

Makine İmalat 
Sanayii Dernekleri
Federasyonu (MAKFED)
genel kurulunda Adnan
Dalgakıran yeniden
yönetim kurulu 
başkanı seçildi.

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560
Bağcılar/İSTANBUL 
Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Otomobilleriniz değerinde
alınır, değerinde satılır 

15 yıllık tecrübemiz siz
değerli dost ve
müşterilerimize hizmet
vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker 0538 450 37 37

Çankırı Kastamonu’da
İstiklal Yolu’nu tanıttı

Küre Ersizlerdere Ekoturizm Derneği,
İpsinne Köyü ziyaret eden doğa yürüyüş-
çülerine tohum dağıttı.

Küre’de eko turizm faaliyetleri göste-
ren derneğin hem köyün tanıtımına hem
de doğal yaşamda dengelerin korunması-
na yönelik çalışmalar yaptığını kaydeden
Ersizlerdere Ekoturizm Derneği Başkanı
Mustafa Çağır, ekim mevsiminde beş bin
elma ile armut tohumunun toprakla bu-
luşturulmasını sağladıklarını bildirdi.

Doğal denge 
korunması gerekiyor

Bölgeyi ziyaret eden doğa sporcuları-
na elma ve armut tohumları dağıtarak
toprakla buluşmasını sağladıklarını kay-
deden Çağır, dağlarda bulunan meyve
ağaçlarının tüm uyarılarına rağmen kesil-
diğine ve doğal dengenin bozulduğuna
vurgu yaptı. Doğal yaşamda dengenin
bozulmasının ekolojik sorunlarla birlikte
güvenlik sorunlarını da beraberinde geti-
receğine dikkat çeken Mustafa Çağır, top-
rakla buluşturdukları tohumların ekosis-
temin hem gelecekte yeniden düzene gi-
rerek sağlıklı hale gelmesi hem de doğa
sporcuları ve bölgeye gelen ziyaretçilere
eko yaşam kültürünün aktarılmasına ola-
nak sağladığını belirtti.

Şeyh Şaban-ı Veli Huzur Birlik
ve Aydınlanma Yolu Projesi için
Başbakanlık Tanıtma Fonuna ta-
nıtım giderleri kapsamında 2 mil-
yon 284 bin liralık müracaatta
bulunuldu. 

Bu kapsamda projenin son
durumu ve gelinen nokta hakkın-
da Kastamonu Gazeteciler Cemi-
yeti (KGC) Konferans Salonu’nda
toplantı gerçekleştirildi. Toplantı-
ya Kastamonu Milletvekilleri

Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Mu-
rat Demir ile Kastamonu Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş, Hz. Pir
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı
yetkilileri katıldı.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kül-
tür Vakfı yetkilisi Süleyman Yücel,
projede gelinen son durum hak-
kında bilgi vererek, Başbakanlık
Tanıtım Fonuna yapılan müraca-
at için de destek istedi. Hz. Pir
Şeyh Şabanı Veli Kültür Yolu Ro-

tası olarak planlanan projenin iki
aşamasının bulunduğunu söyle-
yen Süleyman Yücel, çalışmaların
2017 yılı içerisinde yaklaşık 8 ay-
dan bu yana 10 kişilik gönüllü
ekiple devam ettiğini belirtti.

Toplantıda kendilerine aktarı-
lan bilgiler doğrultusunda gerekli
çalışmaların bizzat takip edilece-
ğini belirten Milletvekili Murat
Demir bütçe konusunun da ta-
kipçisi olacaklarını söyledi.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Rotası için bütçe istendi
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Kastamonu Taşköprü Pirahmetliköyü Dayanışma
Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği (PİRDER) 5.  Olağan
Genel Kurulu 31.12.2017 Pazar günü saat:10.00-13.00
arasında Bulgurlu Mahallesi Söğütlü Çayır Çeşme Sokak
No: 9 Üsküdar-İstanbul adresinde bulunan Bulgurlu Semt
Konağı’nda aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 7 Ocak
2018 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve aynı saatte
nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.
Sayın üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama,
2- Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Denetim Kurulu
raporlarının okunması ve müzakeresi,
5- Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu ayrı ayrı ibrası,
6- Gelecek dönem bütçesinin görüşülerek onaylanması,
7- Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu Asil ve Yedek
üyelerinin seçimi,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.

GENEL KURUL İLANI

Ailelerin,
sülalelerin,
köy ve

kasabaların; giderek
koca bir toplumun
övünç duyacağı ve
kendisi için dayanak
olacak kahramanları
vardır. Bu
kahramanlar kimi
zaman gerçektir,
kimi zaman da
duyulan ihtiyaç
üzerine üretilmiş,
yaratılmıştır.
Üretilmiş bile olsa eğer o topluluğa, o
topluma bir moral güç katıyor ve
birleştirici olabiliyorsa değerlidir.
Efsane olur, mit olur, gerçek olur.
Farketmez.

Gerek var mıdır? Bence evet.
Birleştirici bir unsur olacağı için

kesinlikle olmalıdır. Moral anlamında
olmalıdır. Özgüven yaratmak
anlamında olmalıdır.

Bir örnek vereyim. Bilirsiniz,
İsviçre’de dağların eteğinde karlı,
güneşli günlerde dedesiyle yaşayan bir
Heidi vardır. Gerçek mi? Hayır!
Üretilmiştir. Ama İsviçre’yi dünyaya
sevdiren bu bacaksız kız ve yaşlı
dedesi olmuştur. Ne başbakanı, ne
cumhurbaşkanı, ne kralı, ne kraliçesi.

Japonların Animosu vardır. Çizgi
film karakteri. Amerika’nın Teksas-
Tommiks, Zagor, çizgi kitap.
İspanyolların korsanları,
Danimarkalıların boynuz başlıklı
savaşçıları. Bremen mızıkacıları vardır
Almanların, İtalyanların, Fransızların
ortak kullandığı.

Uzatmayayım.
Neyimiz var ve nasıl

değerlendiriyoruz?
Yunus Emre’yi anlatamadık.
Karac’oğlandan korktuk.
Dadaloğlu’na arkamızı çevirdik.
Veysel’i ucuzlattık ve siyasi

malzeme konusu yaptık.
Kastamonu’nun dünya davul ustası

Karayılan’ı hatırlayan yok.
Köroğlu’ndan neredeyse utanacağız.

Bolu Beyi’ne meydan okudu diye.
İthal sporcularla madalya

peşindeyiz.
UNESCO diye bir örgüt çıkıyor ve

hem hoşgörü yılı olarak Mevlana’yı,
hem de Yüz yılın önderi olarak
Mustafa Kemal’i tanıtıyor da biz
onlardan öğreniyoruz. Kahretsin!

Bakın TV’lere.
Hiçbir kültür ya da tarih değeri

olmayan insanlar saatlerce bir
naneymiş gibi burnumuza sokuluyor.
Evleri, arabaları, havuzlarıyla ağzımız
sulanıyor da!

Kurtuluş Savaşı’nda merkeze söz
verdiği süre içinde tepeyi ele
geçiremediği için intihar eden Albay
Reşit aklımıza gelmiyor. Ve ne ilginç
bilir misiniz? Sadece on dakika
gecikiyor. O, o öldükten on dakika
sonra Çiğiltepe ele geçiriliyor. Buna
ağlamayı beceremeyen bir toplum
perişan olmayı da hak etmiştir artık…

Bol bol izlesin bu toplum.
Kim kiminle aşk yaşıyor,
Kim kiminle hangi kuytu köşede

öpüştü…
Bitiş böyle başlar…
Onların pasaportu hazır.
Biz kalırız Şerife bacıyla baş başa.
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Hey gidinin efesi!Travel Turkey’de Batı
Karadeniz rüzgarı

İzmir’de 11. gerçekleştirilen Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Batı Karadeniz rüzgarı esti
Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri KUZKA desteğiyle kurulan ortak standta tanıtıldı

Bu yıl 11. gerçekleştirilen Travel
Turkey İzmir Turizm Fuarı 7-10 Aralık
tarihleri arasında İzmir Fuar Merkezin-
de gerçekleştirildi. 36 ülke ve 54 ilden
yerli ve yabancı turizm firmasının katı-
lımcı olduğu fuarda, İstamonu ilk kez
yer aldı. Öte yandan fuarda Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile
Kastamonu, Çankırı ve Sinop ortak
stantta tanıtıldı. Taşköprü de fuarın ilgi
çeken stantları arasında öne çıktı. Ayrı-
ca Travel Turkey’e bu yıl Gastronomi
Kongresi sponsoru olan Kastamonu
Belediyesi, fuar standında Kasta-
monu sembollerinin min-
yatürleri ile yer aldı.

Türkiye’nin en
önemli turizm bu-
luşmaları arasında
gösterilen 11. Tra-
vel Turkey İzmir
Turizm Fuarı, Kül-
tür ve Turizm Ba-
kanı Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş’un da
katıldığı törenle ziyarete
açıldı. Açılışın ardından fuar-
da yer alan standlara ziyaret gerçekleş-
tiren Bakan Kurtulmuş, Kastamonu,
Çankırı ve Sinop’un yer aldığı standı zi-
yaret etti. Ziyaret sırasında kendisine
takdim edilen yöresel hediyeleri de ka-
bul eden Bakan Kurtulmuş, kısa bir
sohbetin ardından stanttan ayrıldı.

Fuarda Kastamonu Konağı şeklinde
tasarlanan stantta ağırlanan ziyaretçile-
re tarihi, kültürel, inanç, doğa, kış tu-

rizm unsurları ile yöresel lez-
zetler ziyaretçilerin beğe-

nisine sunulurken,
2018 yılında Kasta-
monu’da düzenle-
necek olan Türk
Dünyası Kültür
Başkenti etkinliği
de tanıtıldı.

Çankırı, tuz
mağarası şeklinde

inşa edilen stantta ise
tuz mağarası, kaya tuzu,

yamaç paraşütü, arkeolojik kazı-
lardan elde edilen eserlerin sergilendiği

müzenin de yer aldığı tarihi, kültürel ve
turizm unsurları ziyaretçilere tanıtıldı.
Yöresel tatların da ikram edildiği stant-
ta ayrıca geleneksel yöntemle elde edi-
len kaya tuzu da ziyaretçilerin damak
tadına sunuldu.

Deniz feneri silueti şeklinde tasarla-
nan Sinop standında ise, tarihi, kültürel
ve yöresel ürünlerin yanında turizm
değerleri ziyaretçilere tanıtıldı. Yoğun
ilgi ile gösterilen stantta, ziyaretçiler
burada bulunan gemi maketleri ile tu-
rizme yönelik hazırlanan yöresel el
emeği ürünleri görmek ve bilgi edinme
imkânı elde etti.

Ça-Tav’da nöbet değişimi

Maşadüzü 
Şenlikleri Ağustos’ta

Taşköprü Belediyesi de fuarda
yer alan ve standı ilgi gören katı-
lımcılardan biri oldu. Özellikle
Taşköprü sarımsağı başta olmak
üzere, Pompeiopolis Antik Kenti,
tarihi Taşköprü konakları ile tarihi
ve turistik yerlerin tanıtımını ya-
pan Taşköprü Belediyesi, 5 bin
adet file sarımsağı da fuar boyun-

ca dağıttı. Taşköprü Belediye Baş-
kanı Hüseyin Arslan, ilçenin ve ili-
mizin tanıtımı için özelikle ulus-
lararası fuarların etkisinin yadsı-
namayacak düzeyde olduğunu be-
lirterek turizmin canlandırılması
için Pompeiopolis Antik Kentini
turizme açma gayretlerinin devam
ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin ilk bölgesel
turizm tanıtım ve iş birliği
fuarı olma özelliğine sahip
Batı Karadeniz Turizm Tanı-
tım ve İş Birliği Fuarı, BA-
KAF’ın da tanıtımının yapıldı-
ğı Travel Turkey’de, fuar ka-
tılımcıları ve ziyaretçilerine
Batı Karadeniz’in turizm fır-
satları ve yatırım olanakları-
nı aktaran broşürlerle tanıtı-
mı gerçekleştirildi. BAKAF
Fuar Koordinatörü Ömer Kı-
zılboğa, 30’u yabancı 130
profesyonel ile bire bir gö-
rüşme sağlandığını belirte-
rek, “Tayland, Filistin, Uk-
rayna, Slovenya, Bosna Her-
sek, Çin ve KKTC turizm 
ofisleri ile kurduğumuz bağ-
lantılar olumlu görüşleri be-
raberinde getirdi. BAKAF’ın
bölgesel fuar organizasyonu
olması özellikle yabancı tu-
rizm profesyonellerinin or-
ganizasyona olan ilgisini
cezbetti.” dedi.

İstamonu’nun isminin de
ziyaretçilerin dikkatini çekti-
ğini vurgulayan Kızılboğa,
“Sadece İstamonu ismini il-
ginç bularak standımızı ziya-
ret eden 100’ü aşkın kişi
oldu. İlk başta yazım hatası,
Kastamonu ya da İstan-
bul’un bir ilçesi olduğu yö-
nündeki görüşlere sahip zi-
yaretçilere İstamonu’nun
yayıncılık ve fuarcılık hakkın-
da faaliyetlerini aktardığı-
mızda memnuniyet verici
söylemlere şahit olduk.”
diye konuştu.

Kızılboğa, turizm profes-
yonelleri ile yaptığı görüş-
mede ise Batı Karadeniz’in
bakir bir coğrafya olduğunun
bilincinde olunduğunu ancak
tesisleşme alt yapısının ol-
gunlaşmamasının dezavan-
tajlarını yaşadığını iletti.

BAKAF 
bölgenin turizm
ve yatırım 
fırsatlarını
Ege’ye taşıdı

Taşköprü Pompeiopolis’i turizme açma hedefinde

Araç Çavuş ve Tavşanlı Köyle-
ri Derneği Ça-Tav Yardımlaşma
Derneği’nde yeni dönem başkanlı-
ğa Ümraniye Huzur Mahallesi
Muhtarı Aziz Tıkır seçildi.

Dernek merkezinde gerçekleş-
tirilen 5. Olağan Kongrede Aziz
Tıkır başkanlığında oluşan yöne-
timde Abdullah Yazar, Kamil Kat-
mer , Hikmet Kalın ve Metin Gör-
mezoğlu  yer aldı. Kongre ile ilgili
konuşan eski başkan Kamil Kat-

mer, yeni dönemde de köylerinin
kültür, gelenek, göreneklerini, yar-
dımlaşma ve dayanışmayı en üst
seviyede tutarak, Aziz Tıkır’ın de-
neyimi ve sosyal yönlerinin de
katkısı ile aktivitelerine devam
edecekleri bir döneme adım attık-
larını ifade etti. Katmer, Kastamo-
nu’nun Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olmasının kent için önemli
bir tanıtım fırsatı olacağına inan-
dıklarını belirtti.

Daday Maşadüzü Yayla Şenlikleri
iki yıl aradan sonra bu sene ağustos
ayında gerçekleştirilecek.  Daday Çevre
Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği, Kayı köyü Derneği ile birlikte
İstişare Toplantısı düzenledi.

Avrupa Gold Davet
Salonunda gerçekleşen
toplantıda konuşan Da-
day Derneği Başkanı Hik-
met Şahin, 2018 yılının
Ağustos ayında Maşadüzü
Yayla Şenliklerinin düzen-

leneceğini açıkladı.
Şenliklerin iki yıldır yapılmadığını

anımsatan Şahin, “Son iki yıldır şehit-
lerimiz anısına Ramazan ayında Da-
day’da Kayı köyü derneğimizle birlikte

hem iar hem de mevlit programı dü-
zenliyoruz.  2018 yılında ramazan et-
kinliğimizin yanı sıra Ağustos ayında
Maşadüzü Şenliğini organize edeceğiz.”
dedi. 

Kayı köyü dernek
başkanı Mustafa Umur
ise, her iki etkinlikte Da-
day derneği ile birlikte
hareket edeceklerini ifade
etti. Toplantıya Çağlayan
Adliyesi Cumhuriyet Sav-

cısı Orhan Turidi, Kas-Der Genel Mer-
kez Yönetim Kurulu Üyesi  Kamil
Kuru ile Gaziosmanpaşa Şube Başkanı
Bahattin Üründü, iş adamı Mustafa
Üründü ve İsmail Selalmaz ile sanatçı
Ilgaz’da katıldı.

İnebolu doğumlu edebiyatçı Oğuz Atay
ölümünün 40. yıldönümünde düzenlenecek
panelle anılacak. İnebolu Kültür ve Sanat
Derneği tarafından tertiplenen program
çerçevesinde düzenlenecek olan ve Prof.
Hasan Sacit Keseroğlu’nun yazara ait Bir
Bilim Adamının Romanı kitabını anlatacağı
panel 16 Aralık Cumartesi günü gerçekleş-
tirilecek. Kastamonu Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi’nde Türk Dili Bölüm Başka-
nı Mirati Madak’ın da katılacağı panele ka-
tılım ücretsiz olacak.

İnebolu Belediyesi Sinema ve Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilecek panel
sonrası, Oğuz Atay’ın ölüm yıldönümü ne-
deniyle doğduğu eve de bir ziyaret gerçek-
leştirilecek.

Oğuz Atay 
panelle anılacak

27-30 Haziran 
2018 tarihleri arasında

İstanbul Fuar Merkezinde
gerçekleştirilecek Batı

Karadeniz Turizm Tanıtım
ve İş Birliği Fuarının

tanıtımının yapıldığı İzmir
Travel Turkey’de İstamonu
Gazetesi de ziyaretçilerin

büyük ilgisini çekti.
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Yıl: 6 12 Aralık 2017

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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