
Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz
Bölgesindeki üretim tesisleri ve
şubeleriyle yurt içinde geniş bir pazar
ağına sahip olduklarını söyleyen Derya
Pen Yönetim Kurulu Başkanı Derya
Ovalıoğlu, 2020’den itibaren tüm
Balkanlarda ağırlıklarını arttıracaklarını
bildirdi. Ovalıoğlu üretici bayisi oldukları
WİNSA’nın yanı sıra kendi markaları IVA
Kapı ve Mobilya Sistemlerini de sektörde
güçlendirdiklerini vurguladı. Firmanın son yıllarda üretim kapasitesini ve hizmet ağını genişlettiğine

dikkat çeken Derya Ovalıoğlu 2020 yılının ikinci yarısında Kastamonu
Organize Sanayi Bölgesinde yeni tesisinin de faaliyete başlayacağını

kaydederek, “Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde 20 bin
metrekare alanda kurulu olan yeni tesisimizin temmuz ayında

faaliyete başlamasını planlıyoruz. Yenilenen makine
parkurumuz ile kapı, PVC ve mobilya başta olmak

üzere alüminyum, cam uygulamaları gibi inşaat
sektöründe etkimizi artıracağız. Tesisin hizmete

girmesiyle birlikte yıllık
üretim kapasitemizi 500

bin metretüle
çıkaracağız.”

dedi. n 4
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İstanbul, koca metropol…
Gurbetçinin karnının doyduğu
ama gözünü bir türlü

doyuramayan yer. 
Hani bülbülü altın kafese

koymuşlar “İlle de vatanım” demiş
ya, o misal.  

Kimimiz isteyerek, kimimiz
mecburiyetten gelmişiz. Kimimiz

de farkında olmadan
doğmuşuz. Bazılarımızın
kütüğü gelmiş İstanbul’a,

nüfus kağıdından bile
silinmiş Kastamonulu

olduğu. Her şey
değişmiş ama
Kastamonulu olmak
ve Kastamonulu
kalabilmek
değişmemiş.

MEMLEKET BİZİM

B a ş y a z ı

Gözde Yüksel n 3
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Kastamonu’nun 
dünyaya armağanı

Cebrail Keleş n 10

www.kutuk.com.tr
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1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

www.seydioglubaklava.com

/1951.seydioglu.baklava

+90 216 307 6196

Çeyrek asırlık Türk markası

Balkanlar’a 
ihracata başladı

Mesele üretim değil
fark yaratmak

Yönetici kadınlar 
çoğalmalı

Günümüzde üretimin değil
teknolojinin önem kazandığını
vurgulayan Adnan Dalgakıran,
ekonomide fark yaratmanın kabul
gördüğünü söyledi. Türkiye’deki
şirketlerin ömrünün 24 yıl olduğuna
ve üçüncü kuşağa aktarılamadığına
dikkat çeken Dalgakıran, şirket
liderlerinin de gelişime açık olması
gerektiğini bildirdi. n 5

Kastamonu Kadın
Derneği’nin düzenlediği
programda konuşan
Dünya Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi ve
CFO’su Burcu Kösem, her şirkete kadın
yönetici bulundurma zorunluluğu
getirilmesi ile gelir eşitsizliğinin daha
kısa sürede ortadan kaldırılacağına
işaret ederken bu sayede şirketlerin da-
ha çok kar edebileceğini vurguladı. n 5

PVC pencere, kapı ve panjur
sistemlerinin çeyrek asırlık
markası Derya-Pen, yurt
içinde yaptığı yatırımların yanı
sıra Yunanistan ve Sırbistan’ın
ağırlıkta olduğu Balkan
ülkelerine gerçekleştirdiği
ihracatla ülke ekonomisine
katkı sağlıyor. 

KOSB’de 20 bin metrekarelik tesis

Derya Ovalıoğlu

16 bin 743 öğrencisi bulunan
Kayseri Üniversitesi’nin Rektörü
Dadaylı hemşerimiz Prof. Dr.
Kurtuluş Karamustafa, “İstamonu
yerel basın gibi görünse de yerel
basının çok üzerinde bir akıl
yürütmektedir” dedi. n 2

İstamonu yerel
basının çok
üzerinde bir gazete

Bir yıldır Bolu Mudurnu
Kaymakamlığını vekaleten
yürüten Taşköprülü hemşerimiz
Özgür Kaya, Amasya Hamamözü
Kaymakamı olarak atandı. n 2

11 Ocak’ta 
İstanbul’da 

5 yıldız 
Dedeman’-
dan n 4

Dava 
24 Mart’a 
ertelendi n 2

5 bin sayfa
okuyana 
altın n 7

Temsilcimiz 
11 Ocak 
Cumartesi günü 
saat 13.30’da 
Tuzlaspor ile karşılaşacak. 

Kastamonu

n 11

Yeni görev 
yeri Amasya

Geçtiğimiz yıl Kırklareli
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü olarak vekaleten atanan
Çatalzeytinli Engin Öztürk, Edirne
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak
görevlendirildi. n 2

Edirne'ye 
atandı
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Tahsin ŞentürkFazıl 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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ÇEVRE İÇİ 
GÖSTEREN AYNA

Gördüm çevrenizi, tanımış oldum çehrenizi.
Çevre içi gösteren ayna.
Ne alt, ne üst; doğusu, batısı…
Çevredir kimliğin aslı.

SUÇLU AYAĞA KALK

İnsanların gözünü ego perdesi bürür,
İnsanoğlu burnunun doğrultusunda yürür.
Bulmak mümkün değildir; Ben suçluyum diyeni,
Her insan kendisini masum ve haklı görür.

İstiklal Caddesi’nde 7 Eylül’de İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki
Halit Ayar’ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin
dava başladı. Halit Ayar’ı bıçakladıkları
iddiasıyla tutuklu bulunan sanıklar Emra Yaşar
ve Erhan Kurdal ağırlaştırılmış müebbet ve 47
yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle hakim
karşısına çıktı.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve
Erhan Kurdal getirildi. Bıçaklanarak öldürülen
Halit Ayar’ın annesi Hanife Ayar, babası
Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan
mağdurlar Mustafa Sinan Nalçacı ve Tolga
Ozan duruşmaya “müşteki” sıfatıyla katıldı.
Halit Ayar’ın ailesinin avukatı, mağdur ve sanık
avukatları salonda hazır bulundu.

Tutukluluk haline devam

Mahkeme heyeti, mağdurlar Mustafa Sinan
Nalçacı, Tolga Ozan ve öldürülen Halit Ayar’ın
annesi müştekiler Hanife Ayar ve babası
Mehmet Ayar’ın suçtan zarar görme
ihtimallerini dikkate alarak katılma taleplerini
kabul etti. Heyet, olayın yeterince aydınlanmış
olduğu gerekçesiyle tanıkların
dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek otopsi
raporunun beklenmesine karar veren
mahkeme, rapor geldiği takdirde duruşmanın
beklenmeksizin dosyanın esasa ilişkin
görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına
gönderilmesine karar verdi.

Sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti
dolayısıyla tutukluluk halinin devamına
hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 24
Mart 2020 tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında Halit Ayar’ın annesi
Hanife ve babası Mehmet Ayar ile avukatları
Ertuğrul Burultay adliye önündeki meydanda
basın açıklaması yaptı.

Anne Hanife Ayar ve baba Mehmet Ayar
yargının yerini bulmasını istediklerini dile
getirdiler. Avukat Ertuğrul Burultay ise
yargılamanın hızlı sürdüğünü, gelecek celse
karar çıkmasının muhtemel olduğunu
belirterek “Ancak ceza infaz yasası onları bir
şekilde cezalarını tam olarak çekmeden
maalesef yeniden suç işlemelerine olanak
tanımakta. Bu sebeple ceza infaz yasasının
yeniden gözden geçirilerek mahkumların ıslah
edilmesi koşuluyla salıverilmesi, bu sebeple
tekrar bu vakaların yaşanmaması
gerekmektedir” dedi.

Yeni görev
yeri Amasya

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Dava 24 Mart’a 
ertelendi
İstiklal Caddesi’nde Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açılan davada sanıklar hakim
karşısına çıktı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilen dava 24 Mart’a ertelendi.

Bir yıldır Bolu Mudurnu Kaymakamlığını
vekaleten yürüten Taşköprülü hemşerimiz
Özgür Kaya, Amasya Hamamözü
Kaymakamı olarak atandı. 1987 yılında,
İstanbul Bakırköy'de doğan Kaya, 4 bin
nüfuslu ilçede görevine başladı.

Edirne'ye
atandı

Geçtiğimiz yıl Kırklareli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü olarak vekaleten atanan
Çatalzeytinli Engin Öztürk, Edirne Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü olarak görevlendirildi.

1978 doğumlu Öztürk, Kastamonulu tek
Çevre ve Şehircilik il müdürü olarak görev
yapıyor.

16 bin 743 öğrencisi bulunan Kayseri
Üniversitesi’nin Rektörü Dadaylı
hemşerimiz Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj
yayınladı.

Karamustafa Gazete İstamonu’ ya
gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Yerel basın değerli unsurlara sahip
olduğu kadar, bir şehir için çok önemlidir.
Hele gurbetteyse daha da önemlidir.

İstamonu yerel basın gibi görünse de yerel
basının çok üzerinde bir akıl
yürütmektedir. Her haa masama ulaşıyor
olmasından, memlekete dair olup bitenleri
en detaylı şekilde buluyor olmaktan
memnunum. Emeği geçenler başta olmak
üzere tüm okurlarını kutluyorum. Bu
vesileyle 2020 yılının, eğitim camiamıza,
ülkemize, milletimize ve dünya
insanlığına hayırlar getirmesini dilerim.

Kastamonu Devlet Hastanesi ve Türk
Kızılayı Kastamonu Şubesi “El Ele" projesi
kapsamında hazırlanan ‘Kızılay Butik
Mağazası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu Devlet Hastanesindeki mağaza
ile hastaneye acil şekilde geldiği için ihtiyacı
olan hasta ve refakatçilere giyecek, hastanede
kalan çocuklara oyuncak hediye edilecek.

Hayırseverlerin desteği ile kurulan mağaza
sayesinde hastanede yatan ihtiyaç sahibi
hastalara hastane ve dışında kullanacağı
kıyafetleri sosyal hizmet biriminin tespiti
sonucu ulaştırılacak.

Kızılay’dan 
butik mağaza

İstamonu yerel basının
çok üzerinde bir gazete
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İstanbul, koca metropol… Gurbetçinin
karnının doyduğu ama gözünü bir türlü
doyuramayan yer. 

Hani bülbülü altın kafese koymuşlar “İlle
de vatanım” demiş ya, o misal.  

Kimimiz isteyerek, kimimiz
mecburiyetten gelmişiz. Kimimiz de farkında
olmadan doğmuşuz. Bazılarımızın kütüğü
gelmiş İstanbul’a, nüfus kağıdından bile
silinmiş Kastamonulu olduğu. Her şey
değişmiş ama Kastamonulu olmak ve
Kastamonulu kalabilmek değişmemiş.

Kastamonu’da ilgiyle takip ettiğim Afacan
bir yazarın köşesinde bizim meşhur
Anadolu’nun yüce dağının adını taşıyan bir
yazar…

Sonunda şöyle diyor
yazısının: “Temsil etmeyin
arkadaş Kastamonu’yu…
İnanın Kastamonu’nun sizin
temsiline hiç mi hiç ihtiyacı
yok!”

İstanbul’daki Kastamonu
derneklerini yermek üzerine
yazılmış, İlber Ortaylı’nın
meşhur “cahilsin” sözüyle
taçlanmış.

Eleştiri haktır ama herkes
haddini ve yerini bilecek…

Popüler olmak için
Kastamonu adını
kullanıyormuş bu dernekler. Yok 'Gazi

Kastamonu' diyormuş,
üniversite 'Şeyh Şaban-ı Veli'
olsun diyormuş, yok efendim
10 Aralık’ta alakası olmayan
resimleri kullanıyormuş, Şerife
Bacı’yla Halime Çavuş’u
karıştırıyormuş…

Kastamonu kaynaklarıyla,
arşiviyle kendini çok güzel
anlatıyormuş da biz
İstanbul’daki Kastamonulular
anlayamıyormuşuz.

Şehre gelen büyüleniyor,
tadan müptelası oluyormuş.

Asıl sorun işte burada
başlıyor; Kastamonu’ya kimse gitmiyor,

gitmek isteyeni Kastamonu’dakiler kabul
etmiyor.

Kağıt üstünde adres taşınmaya gelince
İstanbul’daki Kastamonulu çağrılıyor, yatırım
için İstanbul’daki Kastamonulu örseleniyor,
seçim olduğunda koşa koşa İstanbul’daki
Kastamonulunun kapısı çalınıyor…

Ama İstanbul’daki Kastamonulu
memleket deyince, etkinliklerini tarihi
değerleri anmak adına kendince yapınca
haddini bilecek; turizmci olmayacak kimseyi
şehre getirmeyecek, tarihi sözler
etmeyecek…

O şehrin tarih yazanlarını yıllar sonra
tarihçiler yazmasaydı, kim bilebilirdi
şanımızı ve namımızı?

1985 yılında Şerife Bacı, Halime
Çavuş, Rahime Kaptan, Necibe Nine
ve hatta Kastamonu’nun Millî
Mücadeledeki yeri bir proje
kapsamında derlenmeseydi bugün
olanları kim bilirdi?

Yani 30 küsur yıl önce atılan
tohumlar yeni yeni boy veriyor.
İnsanlar anca anlıyor anca
benimsiyor. 

Ortadaki suç onu yanlış
anlatanlarda değil, hala
anlatamayanlarda… 

Bir gerçek var az okuyoruz, çok
konuşuyoruz. 

Hatalar yapıyoruz ama bunları
düzeltmek bizim elimizde…

“Kastamonu’yu benden başka
kimse anlatmasın, seçkin kişiler
aktarsın” egosunu bırakalım bir
kenara.

Hani Kastamonu’nun tanıtıma
ihtiyacı yokmuş, o şahaneymiş ya… 

Çok doğru… 
Kastamonu çok güzel yönetiliyor

(!)
10 Aralık İlk Türk Kadın

Mitinginin 100. yılında Gazeteci
Pelin Çini’yi vücudunda döğme var
diye programına son üç gün kala
gelmemesini talep edenler
tarafından…

Yine aynı organizasyonda
İstanbul’dan üç bine yakın kadın
giderken, Cumhuriyet Meydanına bir
platform sahne kurmaya üşenen,
sandalye koymaya erinen, ikram
yapmaktan da çekinenler
tarafından…

Ahşap Fuarı’nı 9 yıldır ana fuar
takvimine sokmaktan geri duran, bir
yıl önce tarihi açıklamasına rağmen,
son bir hafta kala “bu sene
hazırlıksızız” diyenler tarafından…

Açıklanan 2020 etkinlik takvimde
Şerife Bacı’yı, Halime Çavuş’u,
Hamamcı Kadı Salih Reisi ve nice
Millî Mücadele kahramanını özel bir
içerikle anmaya gerek duymayanlar
tarafından…

Doğru Kastamonu’nun hiç
kimseye ihtiyacı yok, hiç popülist ve
siyasi bakılmıyor oradan!

Hatasıyla, günahıyla, yanlışıyla
Kastamonu, İstanbul’daki
Kastamonulunun.

Kimseye bırakmaya da niyetimiz
yok!

Mustafa Sandal’ın da dediği gibi
onun arabası var güzel mi güzel,
şoförü de var özel mi özel ama
maalesef ruhu yok…

Kastamonu’nun ruhu
İstanbul’da… 

Selametle…
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Çevrende aptallar olmasın! Akıllılar olursa, güvenirsin.
Aptallar olursa tüm işi
sen yaparsın.

ÖĞÜT 

Neden her yer üniversiteyle
doldurulmaya çalışılıyor?-İşsizliği ötelemek,

-Güvensiz nesil yetiştirmek,- Vakıflar aracılığı ile burs
vererek oy kazanmak.

TESPİT

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

MEMLEKET BİZİM
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Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz
Bölgesindeki üretim tesisleri ve şubeleriyle yurt
içinde geniş bir pazar ağına sahip olduklarını
söyleyen Derya Pen Yönetim Kurulu
Başkanı Derya Ovalıoğlu, 2020’den
itibaren tüm Balkanlarda ağırlıklarını
arttıracaklarını bildirdi.

Firmanın son yıllarda üretim
kapasitesini ve hizmet ağını
genişlettiğine dikkat
çeken Derya Ovalıoğlu
2020 yılının ikinci
yarısında
Kastamonu
Organize Sanayi
Bölgesinde

yeni tesisinin de faaliyete başlayacağını
kaydederek, “Kastamonu Organize Sanayi

Bölgesinde 20 bin metrekare alanda
kurulu olan yeni tesisimizin temmuz
ayında faaliyete başlamasını planlıyoruz.
Yenilenen makine parkurumuz ile kapı,
PVC ve mobilya başta olmak üzere

alüminyum, cam uygulamaları gibi inşaat
sektöründe etkimizi artıracağız. Tesisin hizmete
girmesiyle birlikte yıllık üretim kapasitemizi 500
bin metretüle çıkaracağız.” dedi. Ovalıoğlu üretici
bayisi oldukları WİNSA’nın yanı sıra kendi
markaları IVA Kapı ve Mobilya Sistemlerini de
sektörde güçlendirdiklerini vurguladı.

Çeyrek asırlık Türk markası

Türk turizminin ilk uluslararası otel
zinciri olan Dedeman Turizm Grubu
18'inci otelini Kastamonu'ya yapacak.

10 yıl içinde 50 otele ulaşma
hedefine yönelik çalışmaları
kapsamında Dedaman’ın
Kastamonu’ya açacağı otel Batı
Karadeniz Bölgesinde Zonguldak’tan
sonra ikinci yatırımı olacak.

PVC pencere, kapı ve panjur
sistemlerinin çeyrek asırlık markası
Derya-Pen, yurt içinde yaptığı
yatırımların yanı sıra Yunanistan ve
Sırbistan’ın ağırlıkta olduğu Balkan
ülkelerine gerçekleştirdiği ihracatla
ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 

Balkanlar’a 
ihracata başladı

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

PVC pencere, kapı ve panjur sistemlerinin
yanı sıra, mobilya ve inşaat sektöründe de
hizmet verdiklerini anımsatan Derya
Ovalıoğlu, “Kastamonu ve İstanbul’da son 10
yılda birçok inşaat projesi tamamladık. Hali
hazırda yeni başlayan ve devam eden inşaat
yatırımlarımız yaşam standartları yüksek
sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Tüm
sosyal olanakları içerisinde barındıran
yapılarımızı taksitlendirme yöntemi ile her
bütçeye uygun hale getirdik.” diye konuştu.
Ovalıoğlu, firmanın üretici bayii olduğu
WİNSA’nın geniş ürün skalasından istifade
ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi:
“WİNSA’nın Türkiye’de ilk üretmiş olduğu 90
milimetre profil genişliğine sahip Revotech
Gold ve 84 milimetre profil genişliğine sahip
Revotech sistemleri tüm müşterilerin haklı
beklentisi olan  kalite öncelikli  taleplerine

cevap vermenin haklı gururunu yaşıyoruz.
WİNSA’nın  153 adet   profil tipi ve 23 renk
seçeneğiyle nihai tüketicilerin, mimarların,
mühendislerin her türlü beklentisine ve
taleplerine yönelik ürün ile sistemler
sunuyoruz.”

İnşaat sektöründe temeli sağlam
Derya Pen Yönetim Kurulu Başkanı Derya

Ovalıoğlu kendi markaları IVA Kapı ve
Mobilya Sistemlerini de sektörde
güçlendirdiklerini ifade ederek şöyle devam
etti: “2004 yılında yaşam alanlarında gururla
kullanılacak estetik ve modern tasarımlarla
harmanlanmış kapılar üretmek için
çalışmalarımıza başladık. Kapı endüstrisine
estetik çizgileri ve kalitesiyle yıllarca
kullanılabilecek IVA Dor markamızı
kazandırdık. 

Yirmi yılı aşkın süredir işinde tecrübeli,
titiz ve güven esaslı çalışmayı yıllardır prensip
haline getirmiş ekiple çalışmanın meyvesini
alıyoruz. Kurumsal kimliğimize uygun fark
edilir showroom alanlarımız, güler yüzlü ve
kaliteli hizmetimizle sadece satış odaklı değil,
satış sonrası hizmetlerimizde de çevreye
duyarlılığımızda iddiamızı kanıtlamanın
gururunu yaşıyoruz.”

IVA Dor ile
yıllara meydan
okuyor

Kastamonu

Derya Ovalıoğlu

5 yıldız 
Dedeman’dan

Uçuşlarını geçici olarak durduran
Atlasglobal Havayolları, tarifeli
uçuşlarına yeniden başladı. 26 gün
aradan sonra Atlasglobal
Havayolları'nın ilk seferi 1 Aralık’ta
İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya
gerçekleşti.

Yeniden göklerde

Kastamonu Atıksu Arıtma Tesisi’nin
inşaatı öncesi düzenlenen başlangıç
toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.
Dereköy mevkiinde belirlenen 47 bin
metrekarelik alan üzerine kurulacak
Atıksu Arıtma Tesisi 9 Mart 2022 yılına
kadar tamamlanacak. 14 milyon 215
bin 324 euro olan projenin
finansmanının yüzde 85’ini Avrupa
Birliği, yüzde 6’sını Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, yüzde 9’unu da Kastamonu
Belediyesi karşılayacak. Atıksu Arıtma
Tesisi tamamlandığında 1. kademede
ortalama günlük 31 bin 978 metreküp,
2. kademede ise günlük ortalama 38
bin 267 metreküp atık suyu
arıtabilecek kapasitede olacak.

Kastamonu Belediyesi, günlük bin
kilovatsaat elektrik enerjisi üretecek
Güneş Elektrik Santrali (GES)
Projesi'nin hayata geçmesiyle aylık
elektrik giderinde yüzde 30 tasarruf
sağlayacak. Belediye Türkiye Elektrik
Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel
Müdürlüğüne sunulan GES projesiyle 1
milyon dolar yatırım yapacak ve bu
projeyle yeni istihdam alanı da
oluşturacak. Proje kapsamında güneş
panelleri kent merkezi ve
Kuzeykent'teki kapalı pazar yerleri ile
Fen İşleri Müdürlüğü, kaynak atölyesi,
hayvan barınağı, içme suyu arıtma
tesisi, asfalt plenti şantiye sahası ve
İtfaiye Müdürlüğü binalarına kurulacak. 

Atık su için 
ilk adım

GES'e 1 milyon
dolar yatırım
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Dünya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi Burcu Kösem, her şirkete kadın yönetici
bulundurma zorunluluğu getirilmesi ile gelir
eşitsizliğinin daha kısa sürede ortadan
kaldırılacağına işaret ederken bu sayede
şirketlerin daha çok kar edebileceğini vurguladı.

Kastamonu Valiliği ve İl Kültür Turizm
Müdürlüğü himayesinde Kastamonu Kadın
Derneği organizasyonunda düzenlenen söyleşi
programında konuşan Dünya Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su Burcu Kösem
iş dünyasındaki yönetici kadının yeri hakkında
değerlendirmede bulundu.

Ülkemizdeki şirketlerde üst düzey kadın
yöneticinin Avrupa’ya oranla daha çok olmasına
rağmen ücret eşitliğinin sağlanamadığını ifade
eden Kösem, “Türkiye’de üst düzey yönetici
olmak gerçekten birçok şirkette hala çok zor.
Özellikle raporlara baktığımızda her beş üst
düzey yöneticiden sadece birinin kadın
olduğunu görüyoruz. Avrupa’ya baktığımızda bu
oran yüzde 15’lerde. Türkiye bu konuda aslında
daha ileride. Yönetimde kadın erkek eşitliğini
sağlasak da ücret konusunda ne yazık ki
sağlayamıyoruz. Kadınlarla erkekler aynı işi
yapıyorlar fakat şu an da ortalama yüzde 11
daha düşük ücret alıyorlar. Eğer bir kota, bir
zorunluluk getirmezsek ne yazık ki bu eşitliğin

sağlanması bize sunulan raporlara göre 100 yıl
sürecek.” dedi.

Kadınların duygusal zekasını kullanarak
şirketlerin kar etmesinde daha etkili olduğunu
belirten Kösem şöyle devam etti: “Halka açık
şirketlerin yönetim kurulunun yüzde 25’i kadın
olmalı diyor. Bu güzel oldu ama sadece
zorunluluktan olduğunu çoğu şirkette
görüyoruz. Aile şirketlerinde genellikle yönetim

kurulunda kadınları görüyoruz. Diğer
şirketlerde kadınlar ya bulunmuyor ya da
zorunluluktan bulunuyor. Yönetim kurulu
toplantılarına kabul edilmiyor. Üst düzey kadın
yöneticileri çok tercih etmemelerini duygusal
olmalarına bağlıyorlar. Kadınlar duygusal zekaya
sahipler. İş hayatı, aile hayatını, çocukların sosyal
hayatını bir arada planlayabilmek ciddi bir zeka
gerektirir. Ciddi bir duygusal zeka gerektirir. Bu
sebeple kadınlar duygusal zekalarıyla mutlaka
başarılı olacaklardır. Özellikle yurt dışına
baktığımız zaman şirketlerinin yönetim
kurulunda bir kadın varsa kar ve zararlarında
iyileşme olduğunu görüyoruz. İngiltere’de bir
araştırma yapılmış. Yönetim kurulunda kadın
erkek eşitliği sağlandığı durumda kar-zararda
yaklaşık yüzde 3,5’luk bir iyileşme görülmüş. Bu
sebeple Türkiye’de de kadınların önünün
açılması taraarıyım. Tepe yöneticilerin kadın
olmasından korkmamalıyız. Onlar her şeyi
başarabilirler. Erkekler de her şeyi başarabilirler.
Ayrıma gitmeyeceğiz ama bir eşitlik istiyorsak o
eşitlik olana kadar mutlaka bir kota uygulaması
veya zorunluluk olmak zorunda. Her şirkette
kadın yönetici bulunması zorunluluğu
getirilmeli. Bu zorunluluklarla birlikte 100 yıl
beklemek zorunda kalmayacağız. Çok daha kısa
sürede eşitliği sağlayabiliriz.”

112,58 t 5,955 t 6,625 t 302,24
t
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Türkiye ekonomisinin
yapısal sorunları

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Türkiye’nin pek çok alanda
yapısal sorunu var. Bunları
üç başlık altında ele

alabiliriz. 

1-Siyasal alandaki sorunların
en önemlileri şunlardır: 

-Demokrasinin
güçlendirilememesi,

-İnsan haklarının yeterli
düzeye çıkarılamaması, 

-Çoğunluk-azınlık ilişkilerinin
azınlık haklarını koruyacak
biçimde oluşturulamaması,

- Yasama-yürütme-yargı
ilişkilerinin birbirinden ayrı bir
düzende kurulamaması, 

-Düşünce ve düşünceyi
açıklama özgürlüğünün
yerleştirilememesi. 

2- Sosyal alandaki sorunların
en önemlileri şöyle sıralanabilir: 

-Eğitimin sorgulayıcı, analitik
ve bilimsel temel
oluşturulamaması, 

-Sosyal yaşamada kadın erkek
eşitliliğinin tam olarak
sağlanamaması, 

-Hoşgörü eksikliğinin
giderilmemesi.

3- Ekonomi alanındaki
sorunların en önemlileri
şunlardır: 

-Enflasyon direncinin
çözülememesi, 

-Cari açık ile bütçe açığı
arasında yaşanan gel-gitlerin
giderilememesi, 

-Vergi yapısının bozukluğu, 
-İşsizlik oranının yüksekliği, 
-Cari açığa neden olan ithalatın

ikame edilememesi ve
tasarrufların düşüklüğü.

Yüksek işsizliğin maliyetleri

Yüksek işsizlik pek çok
toplumsal maliyeti bünyesinde
taşır. Mesela yüksek işsizlik
dönemlerinde milli gelir düşer.
Çalışan sayısının azalması demek
ücret gelirinin düşmesi ve
dolayısıyla tüketim talebinin
daralması demektir. 

Talep düştüğünde satılmayan
mal daha az üretileceğinden
üretimde de azalma olur. Bir
dönemde üretim düşerse milli
gelir de düşer. 

Yüksek işsizlik, işsizlerden
vergi alınamayacağı için vergi
gelirlerinin azalması buna
karşılık işsizlik sigortası
ödemelerinin artması demektir.
Yani devletin gelirleri azalırken
harcamaları artar. 

Bu da bütçe açıklarının
yükselmesine yol açar. Yüksek
işsizlik daha çok çalışan kesimde
görüldüğü için alt gelir gruplarına
dahil çalışanların gelirlerinin
azalması sonucunu getirir ve
dolayısıyla gelir dağılımının da
bozulmasına yol açar.

Katıldığı radyo programında Türkiye’deki
şirketlerin yapısını değerlendiren Dalgakıran
Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan
Dalgakıran, “Geçmişte bir şeyi yapmak her
şeydi, önemli bir hadiseydi. Ne üretirseniz
üretin bir şekilde satıyordunuz. Yapabilme
becerisi önemliydi. Şimdi yapmak artık çok
kolay, herkes her şeyi yapabiliyor. Fark
yaratmak, verimli ve rekabetçi yapmak,
markalaştırmak, pazar, market gibi birçok etken
var. Fark yaratma yarışı yapmayı artık basit hale
getirdi. Her şeyi yaparsın, yaparsın da ayakta
tutabilir misin, satabilir misin? Dünyadaki ilk
10 şirket durumu özetliyor. Teknoloji şirketleri
öncelik kazandı. Eskiden 30 yıllık plan yapardı
şirketler, şimdi mümkün değil. Dolayısıyla da
çok daha hızlı karar verebilen, hızlı değişebilen,
değişikliklere en hızlı adapte olabilen şirketler
ayakta durabiliyor. Ayakta durma kavramları
değişti.” dedi.

İş verenlerin şirketleriyle duygusal bağ
kurduğuna dikkat çeken Cideli iş adamı Adnan

Dalgakıran, patronların gelişime açık olması
gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

İşi evlat gibi görüyoruz
“Kaybedecek bir şeyimiz yokken hareket

tarzımız başka, kaybedecek çok şeyimiz varken
hareket tarzımız başka. Kendini emniyete alma
duygusu, bu topraklarda çok var. Gelecek
kaygısı çok fazla duyulan bir yer olduğu için
sürekli toprağa ve mülke yatırım yapılıyor.
İşletmelerimizde daha çok maddi şeylere
yatırım yaparken korkmaz patronlar. Tutmazsa
satma imkanı var çünkü. Ancak organizasyona
yatırım yapmak riskli gözükür. Organizasyona
yatırım demek olmazsa geriye dönüşü olmayan
bir yol demek. Türkiye’de işi, bir evlat gibi
görüyoruz. Bütün eğlencemiz, anlamımız ve

odak noktamız kurduğumuz iş oluyor. Ondan
uzaklaşınca her şeyi kaybetmiş gibi oluyoruz.
Böyle bir sistemde patron sürekli detayların ve
günlük olayların içinde kalıyor. Oysa lider de
kendini sürekli geliştirmesi gereken biri;
dünyayı, yenilikleri takip etmeli yeni şeyler
öğrenmeli. Ülkemizde pozisyon sahiplerine çok
fazla hürmet ediliyor. Dolayısıyla pozisyon
sahipleri kendini geliştirme ihtiyacı duymuyor.
Örneğin Japonya’da yetişmesini sağlamak için
şirketin genel müdürünün arge mühendisinin
altında çalıştığını gördüm. İnanılmaz bir
durum. Bana bunu Batılıların egosunun müsait
olmadığı için yapamayacağı söylendi. Doğru
bir tespitti.” 

Patronun görevi delege etmek
“Türkiye’de işletmeler belirli bir büyüklüğe

geldikten sonra global anlamda en üst seviyeye
geçemiyorlar. Üçüncü kuşağa gidemiyor.
Ortalama işletme ömrü 24 yıl. Ben
profesyonelleşmeye, liyakate ve sisteme
inanıyorum. Doğru bir sistemi kurmak çok
önemli. Bir insan başarılı olmak için çok zeki
olmak zorunda değil. Çok çalışkan olmak
zorunda bile değil. Vereceği işi en iyi yapacak
adamları seçme becerisi varsa, en çalışkan
adamları seçme becerisi varsa, onları yanında
tutma becerisi varsa çok büyük işler başarır.
Olay doğru adamları doğru yerlere getirmek.
Dolayısıyla patronun kendi vizyonunu
geliştirmesi gerekiyor. Herkes gelişirken o da
gelişecek. İşi delege edecek. En önemli liderlik
özellerinden biri de delege etmek. Doğru
imkanları bulmak, onların eğitimine katkı da
bulunmak, organizasyon ve iş birliği. Bir
patronun görevi bunlardır.”

Günümüzde üretimin değil
teknolojinin önem kazandığını
vurgulayan Adnan Dalgakıran,
ekonomide fark yaratmanın kabul
gördüğünü söyledi. Türkiye’deki
şirketlerin ömrünün 24 yıl
olduğuna ve üçüncü kuşağa
aktarılamadığına dikkat çeken
Dalgakıran, şirket liderlerinin de
gelişime açık olması gerektiğini
bildirdi.

Mesele üretim değil
fark yaratmak

Yönetici kadınlar çoğalmalı
İş dünyasındaki yönetici kadınların erkeklerden yüzde 11 daha düşük ücret aldığına dikkat çeken 
CFO Burcu Kösem, mevcut sistemle gelir eşitliğinin sağlanmasının 100 yılı bulacağını söyledi. 
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Kastamonu Valiliği tarafından
yayınlanan takvimde en fazla etkinliğin
14 ile Ağustos ayında gerçekleşeceği
gözlendi.  Mart ve Nisan aylarında 1’er,
Şubat, Haziran, Eylül ve Ekim Aylarında
2’şer, Mayıs ve Temmuz aylarında 4’er,
Aralık ayında ise 5 etkinlik
düzenlenecek.

Şubat

n Ağlı Sinan Kızak Yarışları (8 Şubat)
n İhsan Ozanoğlu Anma Etkinliği (13
Şubat)

Mart

n Mehmet Feyzi Efendi’yi Anma Haası
(Mart Ayının İlk Haası)

Nisan

n Paflagonya Şiir ve Edebiyat Günleri
(15-22 Nisan)

Mayıs

n Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu
Evliyalarını Anma Haası (3-4-5 Mayıs)
n Bozkurt Toplu Pilav Şöleni (26 Mayıs)
n Şenpazar Belediyesi Kültür ve Sanat
Festivali (29-31 Mayıs)
n Devrekani Fatih Sultan Mehmet Han
ve Annesi Hatice Alime Hüma Hatun’u
Anma Etkinlikleri (31 Mayıs), 

Haziran

n 9 Haziran İnebolu Şeref ve
Kahramanlık Günü (8-9-10 Haziran)
n Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü (9-
12 Haziran)

Temmuz

n Uluslararası Azdavay Motosiklet ve
Doğa Sporları Festivali (Temmuz)
n Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve
Sanat Festivali (5-6-7 Temmuz)
n Rıfat Ilgaz Anma Etkinliği (7
Temmuz)
n Abana Kültür Sanat ve Deniz
Şenlikleri (26-27-28 Temmuz)

Ağustos

n Bozkurt Toplu Pilav Şöleni (2 Ağustos)

n Ağlı Kültür ve Yaz Etkinlikleri (5-9
Ağustos)
n Pınarbaşı Türkiye 3. Kanyon ve Doğa
Sporları Festivali (6-7-8-9 Ağustos)
n Çatalzeytin Antik Ginolu Gümüş Balık
Kültür ve Sanat Festivali (7-8-9-10
Ağustos)
n Küre Kilim Festivali (7-8-9 Ağustos)
n Doğanyurt Kestane Balı Festivali (8-9
Ağustos)
n İnebolu  Uluslararası Heyamola Deniz
Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali (7-8-9
Ağustos)
n Taşköprü Uluslararası Kültür ve
Sarımsak Festivali (20-23 Ağustos)
n Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri
Şapka ve Kıyafet İnkılâbı Kutlamaları (23
– 30 Ağustos)
n Atatürk’ün Seydiler’e Gelişi ve Şehit
Şerife Bacı Kültür Etkinlikleri (25
Ağustos)
n Atatürk’ün İnebolu’ya Gelişleri ve
Şapka ve Kıyafet İnkılâbı Etkinlikleri (25
– 27 Ağustos)
n Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün Devrekâni’yi Ziyaretleri
Anısına Kurukavak Törenleri (27

Ağustos)
n Daday 30 Ağustos Zafer At Yarışları
(30 Ağustos)
n Hanönü  Gökçeağaç Panayırı ve
Kültürel Tanıtım Etkinlikleri (Ağustos)

Eylül

n İhsangazi Sepetçioğlu ve Siyez Bulguru
Festivali
n Bokzurt Kestane ve Kestane Balı
Festivali (Eylül ayının son haası)

Ekim

n Kastamonu Ahşap Fuarı (1-2-3-4
Ekim)
n Tosya Kültür ve Pirinç Festivali (15-18
Ekim)

Aralık

n Orhan Şaik Gökyay Anma Etkinliği (2
Aralık)
n İlk Türk Kadın Mitingi  (10 Aralık)
n Behçet Necatigil Anma Etkinliği (13
Aralık)
n Oğuz Atay Anma Etkinliği 
(13  Aralık)
n Dünya Göçmenler Günü (18  Aralık)

Büyükada Nizam Mahallesi'nin 25 yıldır
muhtarlığını yapan 93 yaşındaki Şeref Ali
Coşkuner İstanbul'un en yaşlı muhtarı
olarak görevinin başında bulunuyor.

Aslen Kastamonulu olan Coşkuner,
Gelibolu'daki askerliği sırasında tanıştığı
bir Rum askeri sayesinde Büyükada'ya
yerleşmiş ve uzun zamandır burada
yaşamını sürdürüyor.

Bu yıl muhtarlığının 6'ncı döneminde
olan ve yedi adaya rağmen tekrar seçilen

Coşkuner, "Adalar Belediyesi
Hesap İşleri Müdürüydüm.
1954 yılında girdim 1990
yılında ayrıldım. Sonra
Türkiye'yi gezmeye çıktım.
Ancak 4 sene
gezebildim.1994 yılında
muhtarlığa başladım, halen
de muhtarım. Bu sene
karşımda yedi tane aday
vardı. Hepsi hava aldı geldi. Ben çıkıp da

bir vatandaşa 'Bana oy ver'
demedim. Çünkü ben doğru
çalışırım. Belediyeden tanıyan
arkadaşlar gelip bana hürmet
ederler. Hiç kimsenin işini
geri çevirmem. Tüm
vatandaşa yardımcı oluyorum.
Mezara kadar da yardımcı
olmaya devam edeceğim.
Ancak artık yoruldum, bu son

dönem olsun diyorum" diye konuştu.

İstanbul’un en yaşlı muhtarı

K
işisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 3. Maddesinde kişisel
veri; “Kimliği

belirli veya
belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her
türlü bilgi” şeklinde
ifade edilmektedir.
Bu bilgiler; kişinin
kişisel değerleri,
mal varlıksal
değerlerine ilişkin
olabileceği gibi;
kişinin içinde
bulunduğu sosyal
çevreye ilişkin
bilgiler de
olabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi noktasında
kişisel veri işleme faaliyeti ve işleme
faaliyetinde bulunan taraflar ön planda
olsa da bu faaliyetin asıl unsuru ilgili
kişilerdir. Çünkü ilgili kişi veri
sorumlusunun teknik ve idari donanımı
karşısında güçsüz olan taraf olup hakları
konusunda yasal bir düzenlemeye ve
yeterli düzeyde bilgiye sahip değilse
işlenme faaliyeti açısından zarar görme
potansiyeli oldukça yüksektir.

Kişisel verilerin işlenmesinde
uyulması gereken ilkeler Kanun’un 4/2.
maddesinde şu şekilde sıralanmaktadır:

n Hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun olması,

n Doğru ve gerektiğinde güncel olması,
n Belirli, açık ve meşru amaçlar için

işlenmesi,
n İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı

ve ölçülü olması,
n İlgili mevzuatta öngörülen veya

işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmesi.

TCK’nın 135. maddesinde ise ‘‘Kişisel
verilerin kaydedilmesi’’ konusunda şu
hükümler bulunmaktadır:

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri
kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar
hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasi, felsefi veya dini
görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka
aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel
yaşamlarına, sağlık durumlarına veya
sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri
kişisel veri olarak kaydeden kimse,
yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.

Ayrıca son zamanlarda artış gösteren
ve artmaya devam edeceği aşikâr olan
kişisel verilerin güvenliğine ilişkin
tehditlerden birisi de e-ticaret, e-alışveriş
adı verilen ve bankacılık sektörünü de
ilgilendiren bilgilerin elektronik program
ve yöntemler aracılığıyla yasa dışı
biçimde elde edilerek kullanılmasına
ilişkindir.

E-alışveriş sunan internet sitelerinin
tüketicilerin kişisel bilgilerinin
korunmasına yönelik hassasiyetleri,
sorumlulukları ve gizlilik politikalarının
niteliği oldukça önem arz etmektedir.
Görüldüğü gibi özellikle son yıllarda
kişisel verilerin elektronik ortamlarda
yaygın olarak toplanması, saklanması,
çeşitli şekillerde işlenmesi ve transferi
imkânlarının artması neticesinde bu
verilerin hukuka aykırı bir şekilde
kullanılması riski ortaya çıkmıştır. Oysa
ki özel hayatın gizliliği hem anayasamız
hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
gibi çeşitli uluslararası metinlerde
güvence altına alınmış temel
haklardandır.

Günümüzde kişisel verileri, büyük veri
tabanlarını elinde bulunduran şirketlerin
artık bu verilerden maddi çıkar elde
etmesi ve hatta veri toplamanın başlı
başına bir amaç haline gelmesi kişisel
verinin ekonomik değerini günden güne
arttırmaya devam edecektir. 

Kişisel verilerin ekonomik değerinin
artışı, doğal olarak bu verilere ulaşma
talebini ve müdahaleyi de aynı oranda
artırmaktadır. Bu sebeple özellikle Avrupa
Birliği ülkelerinde ve kıta Avrupası
hukukunun uygulandığı ülkelerden sonra
artık Türkiye’de de kişisel verilerin
korunması yönündeki önlemler hukuki
düzenlemeler aracılığı ile artırılmaya
devam edecektir.

levent@pencerecihukuk.com

Av. Levent Pencereci

6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Çerçevesinde
Verilerin Korunması (3) Yıl boyunca 

37 etkinlik
2020’de Kastamonu il genelinde 37 tane etkinlik gerçekleştirilecek. 8 Şubat’ta Ağlı Sinan Kızak (Kayak)
Yarışları ile başlayacak etkinlikler 18 Aralık’ta Dünya Göçmenler Günü etkinliği ile son bulacak.

Yılın ilk

etkinliği olan

Ağlı Sinan

Kızak Yarışları

8 Şubat’ta

başlıyor

Fotoğraf: Arşiv

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2019
yılında Kastamonu’da 25 bin 677 dekar
arazide toplulaştırma yapıldığını kaydederek,
işlemlerin yüzde 90’ının bittiğini söyledi.

Kastamonu’da 2019 yılında
toplam 28 bin 339 dekar
alanda yürütülen
toplulaştırma ve tarla içi
geliştirme hizmetleri
kapsamında 25 bin 677
dekar alanda arazi
toplulaştırma
çalışmalarının
tamamlanarak tapu
tescil işlemlerinin
gerçekleştirildiğine
dikkat çeken Mevlüt
Aydın, devam eden
çalışmalarla 2 bin 662 dekar
alanın 2020 yılı sonuna kadar
toplulaştırılmasının hedeflendiğini
belirtti.

Ayrıca çalışmalar
kapsamında; sınırları

düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç
kök sökümü ve tarla içi yol yapımı

gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin

yapıldığını da açıklayan DSİ Genel Müdürü
Mevlüt Aydın, Kastamonu’da 1 Ocak 2019
tarihinden bugüne kadar 55 bin dekar alanda
tarla içi geliştirme çalışmalarının
tamamlandığını bildirdi.

Yüzde 90’ı bitti
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Devrekanili iş adamı Nihat Sezer, Tokatlı
çocuk gelişim uzmanı Seçkin Ervan ortaklığıyla
Zeytinburnu’nda kurdukları Merkezefendi
Seçkin Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinde iki yılda 275 öğrenci ve ailesiyle
önemli başarılara imza attıklarını bildirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından ruhsatlandırılan
kurumun sadece
Zeytinburnu’nda değil
İstanbul genelinde öğrenme
güçlüğü çeken öğrencilerin
eğitimi konusunda örnek
merkezlerden biri olmaya aday
olduğunu vurgulayan Nihat
Sezer, “Temelleri 2018 yılında
atılan Merkezefendi Seçkin

Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezimiz ikinci yılını aşan yolculuğunda,
gelişmenin, değişimin ve kolektif paylaşım
ruhundan ödün vermeden devam ettik. İnsanı
yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla her zaman
dürüst, ilkeli ve etik kuralları olan bir kurum
ortaya çıkarmaya çalıştık. Geride kalan iki yıllık
zaman dilimi içeresinde ilk günden itibaren
bizim ile eğitime başlayan çocuklarımıza ve
velilerimize çok teşekkür ediyorum.
Öğrencilerimizin ailelerinin daha önce gittiği
kurumlar ile kıyasladığında bizim farkımızı
görüp, bizzat kendi ifadelerinden güzel sözler
duymak veya dışarıda karşılaştıkları diğer
velilere bizden övgüyle bahsetmelerinden son
derece memnunuz. Bu kapsamda benimle aynı
duygu ve düşünceleri paylaştığına inandığım
Seçkin Ervan’a, uzman klinik psikolog serhat
Damar, disleksi uzmanı Reyhan Kaçar ve özel
eğitimci Merve Adıgüzel başta olmak üzere tüm
eğitimci, idareci, hizmetli çalışma
arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum.”
dedi.

Doğuştan görme engelli olan
Kastamonulu Süleyman Cinci, okuma
yazma bilmiyor ama turistlerle Arapça ve
İngilizce konuşarak anlaşabiliyor.

Kapalıçarşı'da esnafının ‘Hafız’
lakabıyla çağırdığı 57 yaşındaki Süleyman
Cinci, el arabasıyla çikolata ve bisküvi
satarak 40 yıl önce başladığı çalışma
hayatını şimdilerde ise insanları tartarak
devam ettiriyor.

Okuma yazma bilmiyor ama 
İngilizce ve Arapça konuşuyor

Kastamonuluysa olur!

Seçkin çocuklar
2’nci yılında
Merkezefendi Seçkin Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kuruluşunun ikinci yıl
dönümünü yöneticileri, idari personeli, öğrenci ve aileleri ile birlikte kutladı.

5 bin sayfa 
okuyana altın

Küre Çok Programlı Anadolu
Lisesinde 5 bin sayfa kitap okuyan iki
öğrenci çeyrek altınla ödüllendirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Küre
Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Kubilay Salihvatandaş, “Eğitim gören
tüm öğlencilerimize destek olmaya
çalışıyoruz. 

Geçtiğimiz haa federasyonumuz
Küre’de 50 öğrenciye kışlık bot ve mont
teslimatını gerçekleştirdi. Küre Çok
Programlı Anadolu Lisesinde
öğretmenlerinin öncülüğünde kitap
okuyan öğrencilerimizi de bu kapsamda
teşvik etmek istedik. İş adamı Rahmi
Sezer’in desteğiyle bir dönemde 5 bin
sayfa kitap okuyan iki öğrencimize
çeyrek altın hediye ettik” dedi.

Esenyurt
amatörün 
başında

İnebolulu iş adamı Murat Cebecioğlu,
Esenyurt Amatör Kulüpler Birliği
başkanlığına seçildi. 

Kurucu başkanlığı yaptığı ve
başkanvekili olarak görev aldığı Esenyurt
Amatör Kulüpler Birliğinde başkanlığa
seçilen Murat Cebecioğlu “Bugüne kadar
görev alan tüm yönetici arkadaşlarımıza
yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür
ediyorum. Bundan sonra ekibimle
birlikte heyecan ve istekle çalışmaya
gayret edeceğiz.” dedi.

Cebecioğlu’nun asil yönetim
listesinde şu isimler yer aldı: “Elvan
Aslan, Ali Ekşi, Adem Ekiz,
Abdurrahman Acar, Hanefi Kaya, Musa
Bağırtlak, Engin Çakmak, Tuncay
Altaylı, Mehmet Kadıoğlu.” 

iL-ETKEN GENÇLER

“

“

Kastamonulu
gençleri tanıtmak,

hedeflerini
aktarmak üzere

tasarlanan
bölümümüzde

gençlerimizi
gönüllülerle iş birliği,

iletişim ve
dijitalleşme stratejisi
geliştirme temelinde
desteklemek için İl-

Etken Gençler
köşemiz

takdimimizdir.

-8- Yayın hayatına başladığı
ilk gün İstanbul ile
Kastamonu arasında

köprü olma vazifesiyle yola
çıkan İstamonu, 8 yılda ülke
sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası, siyaseti
ve bürokrasisi arasında bir bağ
oluşturdu. Okurlarımızın
bugünü geçmiş ve gelecekle
aynı potada eriterek, sağlam bir
rehber kaynağına erişebilmeleri
en büyük uğraşımız oldu. Bu
kapsamda bundan böyle özel
bir alanla daha karşınızdayız. 

Bu haaki konuğumuz
KAS-DER Genel Merkez
Gençlik Kolları Genel Başkan
Yardımcısı Murat Demirel

Kimdir?

Küre İğdir Köyü nüfusuna kayıtlı olan Murat Demirel, 22 Ağustos 1992 tarihinde
Taksim’de doğdu.  İlk ve orta okulu Ümraniye’de Ahmet Yavuz İlköğretim okulunda, lise
eğitimini aynı ilçedeki endüstri meslek lisesinde tamamladı. Düzce Üniversitesi
İklimlendirme ve Soğutma Bölümü mezunudur. Üniversite döneminden itibaren çeşitli
sivil toplum kuruluşlarında görev almaktadır. KAS-DER Genel Merkez Gençlik Kolları
Genel Başkan Yardımcısı olrak çalışmalarını sürdürmektedir.

Düşünceleri
2017 yılında yaşadığım talihsiz bir rahatsızlıktan dolayı felç oldum. Ancak

bilinmelidir ki hayatın hiçbir zaman pes etmeye, mücadeleyi bırakmaya tahammülü
yoktur. Pes etmedim, inandım ve bu hastalığımı atlattım. Bu süreçte en büyük
destekçim ailem oldu. Hem kendi gelişimimize katkı sunmak hem de Kastamonulu
genç arkadaşlarımıza katkı sunabilmek adına Kas-Der çatısı altında faaliyetlerimizi
sürdürüyoruz. İstanbul’da nüfus yoğunluğuna göre başı çeken iller arasında yer alan
Kastamonu’nun sesi olup Kastamonu da ve İstanbul’da yaşayan gençleri
buluşturmak hedefindeyiz. Ortak payda içerisinde kendimizi ve memleketimizi daha iyi
tanıtmak, X,Y,Z kuşaklarını birleştirip, eğitim kültür adına ileri teknolojilerden robotik
kodlama atölyeleri ile okuyan gençlerimizi uzay çağına hazırlayabilmek gerek ülke,
gerekse uluslararası alanda söz sahibi olabilecek nitelikli gençlerin oluşumunu sağlamak
için çalışmalar yapıp, Kastamonu gençliği olarak bir bütün olmayı planlıyoruz.

Murat 
Demirel

Temelleri 2018 yılında atılan
Merkezefendi Seçkin Çocuklar Özel
Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezinin idari personeli şu
isimlerden oluşuyor: Kurum
Müdürü: Tülin Söğütlüler, Uz. Klinik
Piskolog: İsmet Serhat Damar, Disleksi Uzmanı:
Reyhan Kaçar, Ordiyolog: Gülsüm Kazaklı, Dil
Terapisti: Sena Aydın, Çocuk Gelişim Uzmanı:
Gülşah Sevim, Uzman Öğretici: Nilgün Dikici. Özel

Eğitimciler: Merve Adıgüzel, Dilara Vatansever,
Merve İstanbullu, Ece Zorlu, Merve Haksever,
Ömer Değerli, Ali Zomp, Hüseyin Çelik, Vedat
Dinç.
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2019’un Aralık ayında show tV ekranlarında 16
bölüm yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Yusuf Eren
karakterini canlandıran İnebolulu hemşerimiz Deniz
Can Aktaş (27) sinema ve dizi dünyasının aranan
isimleri arasına girdi.

Denizci bir aileden gelen genç oyuncu Piri reis
Üniversitesi Gemi makineleri ve İşletme
mühendisliği Bölümü mezuniyetinin ardından 2014
yılında Best model finalisti olmuş, kariyerine 2015
yılında yayınlanan tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile
adım atmıştı.

Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı projeler şöyle:
2019 Aşk Ağlatır (Yusuf) (tV Dizisi)
2018 – Avlu (Alp) (tV Dizisi)
2017 – nerdesin Birader (Ali) (tV Dizisi)

2016 – Hayat Bazen tatlıdır (r. Burak) (Dizisi)
2015 – tatlı Küçük Yalancılar (seçkin) (tV

Dizisi)

sosyal medya uygulaması
ınstagram’da araba içinde
yaptığı şarkılı paylaşımlarla
fenomen olan ve daha sonra
“narin Yarim “single çalışmasıyla müzik
kariyerine adım atan Hanönülü

hemşerimiz Banu Parlak
(33), 1 milyon takipçiyi aştı.
ınstagram'da 1 milyon
kişinin üstünde takipçisi

olan Banu Parlak, her yaştan hayran
kitlesine sahip bir isim olmayı başardı.
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Dizilerin İnebolulu
yakışıklısı

1 yıl nasıl geçti?
AtAmAsı yapılan 24 büyükelçinin

arasında Kastamonulu Yeşim
Kebapçıoğlu da yer aldı. Kebapçıoğlu
Kastamonulu ilk ve tek kadın büyük elçi oldu.

CİDE’nin fethini anlatan 735 yıllık
fetihname, İran'ın başkenti tahran'daki

İran milli Kütüphanesi'nde bulundu.

İÇİşlErİ Bakanlığı 107. Dönem
Kaymakam Adayı uyum Kursundan

Kastamonulu 3 isim mezun oldu. Hanönülü
Özgür Kaya ve İnebolulu tanju
Çanakcıoğlu’nun yanı sıra taşköprülü
Zeynep Acar’ın mesleğe başlamasıyla
Kastamonulu mülki idare amiri sayısı 22’e
yükseldi. Öte yandan Zeynep Acar
Kastamonulu ilk ve tek kadın mülki idare
amiri oldu.

AlmAnYA’daki ilk Kastamonulu belediye
başkanı Hanönülü timur Özcan oldu.

Özcan Karlsruhe bölgesindeki Watzbachtal
kasabasının belediye başkanı seçildi.

KAstAmonu Üniversitesinde yeni
rektör medipol Üniv. Hukuk Fakültesi

Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi
topal oldu. GEnÇlİK ve spor Bakan Yardımcılığına

Çatalzeytinli Halis Yunus Ersöz atandı.

KAstAmonusPor 1966,
gerçekleştirdiği olağanüstü genel

kurulda yeni başkanını seçti. salim
Arpacıoğlu’nun istifasının ardından
gerçekleşen kongrede Çatalzeytinli iş adamı
Erkan Özcan, KsK’nın yeni başkanı oldu.
Gün medya Grubun sponsor olmasıyla
takımın adı GmG Kastamonuspor olarak
değişti.

YIL: 8 SAYI: 308 2 OCAK 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

İşletmelerin,
Çevre ve
Şehircilik

Bakanlığı tarafından
çıkarılan ve
yürürlüğe giren
bütün mevzuatlara
hâkim olması
mümkün değildir.
İşletmelerimizin bir
kısmı ani
denetimlerde veya
talep edilmesi
durumunda yükümlülüklerinin
farkına varmakta, işin ciddiyetini
kavramaktadır. 

Ülkemizde uygulanan 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı
yönetmelikler kapsamında; her
tesisimizin mevzuatlar çerçevesinde
farklı noktalarda yükümlülükleri
bulunmaktadır. Avrupa Birliği uyum
süreci ile başlayan
mevzuatlarımızdaki değişiklikler ve
hızlı yenilikler kimi zaman
işletmeleri de idari yaptırımlar ile
karşı karşıya getirebilmektedir. 

Faaliyetlerin kapasitesine
bakılmaksızın; ilk olarak ÇED ve
Çevre İzin Yönetmeliklerine göre
değerlendirilmesi gerekli izinlerinin
temin edilmesi gerekmektedir. Çevre
İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne tabi
tesislerimizin de uzman bir Çevre
Mühendisinden hizmet alması ve
Çevre İzin ve Lisans süreçlerinin
tamamlanması gerekmektedir. 

Yaptırımlar sadece ÇED ve Çevre
İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında
giren tesisler için olmamakla
birlikte, Çevre Kanununa bağlı
mevzuatlar çerçevesinde Atık
Yönetim Sisteminin kurulması, Sıfır
Atık Sistemi, kullandığı hammadde
ve ürün bazında gereken bildirim ve
beyanlarının tamamlanması gibi
farklı birçok yükümlülük söz konusu
olmaktadır.  Güncellenen mevzuatlar
ile yeni yükümlülükler de gündeme
gelmektedir. Örneğin 21.12.2019
tarihinde çıkarılan Atık Yağların
Yönetimi Yönetmeliği ile motor yağı
değişimi yapan işletmelerin
01.01.2021 tarihine kadar Motor
Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
almak ve Bakanlığın çevrimiçi bilgi
sistemine kayıt olmak zorundadır. 

Yeni bir yıla girmemiz sebebi ile
sene başında yapılması gereken bir
önceki yıla ait beyan - bildirim
dönemleri de başlamıştır. Bildirim –
beyan yükümlülükleri Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın Çevrimiçi
Bilgi Sistemi üzerinden
gerçekleştirilmektedir. 2872 sayılı
Çevre Kanunu Madde-20’de,
işletmesinde gerekli önlemleri
almayan, bildirim – beyan
yapmayanlar için cezai yaptırımlara
değinilmekte olup her yıl kanun
uyarınca verilecek idari para
cezalarına ilişkin tebliğ ile bu miktar
artmaktadır. 

Sonuç olarak işletmelerimizin;
Çevre Kanununa bağlı 70’in üstünde
mevzuata hâkim olması söz konusu
olamamaktadır. Bu nedenle tesisi
değerlendirirken yetkilendirilecek
Çevre Mühendisinin mevzuatlar ve
uygulamaları konusundaki tecrübesi,
aynı zamanda güncel değişiklikleri
takip etmesi, faaliyet sahiplerine
hem zaman açısından hem de
ekonomik açıdan katkı
sağlamaktadır. Bizler bu kapsamda
farklı faaliyet kollarında yer alan
birçok tesisimize hizmet verdik,
vermekteyiz. 

Çevre danışmanlık
hizmeti almak 
neden önemlidir?
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Nagihan Karameşe

nagihan@karamese.net

1978 Kastamonu Merkez
doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini
Kastamonu’da tamamladıktan sonra
1999 yılında Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Çevre Mühendisliği
bölümünden mezun olmuştur. Pfizer
İlaçlarında 4 yıl satış deneyimi, 14 yıl
Çevre Danışmanlık sektöründe ÇED
ve Çevre Yönetim Koordinatörü
olarak görev yapmıştır. Halen
işletmelere Çevre Danışmanı olarak
hizmet vermektedir. Evli ve bir kız
çocuk annesidir.
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8’inci yıl gururu

İstamonu Gazetesi İmtiyaz
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz yaptığı teşekkür
ve selamlama konuşmasında geride
kalan yıllarda çok önemli başarılara
imza atan gazetenin gelecekte de
alanında en iyisi olmak için
mücadele edeceğini vurguladı. Teknoloji
çağında İstamonu’nun özel içerikler

ürettiğine dikkat çeken Hüseyin
Karadeniz, “Dünyanın bir ucundaki
haberin saniyeler içinde yayılması
yazılı medyanın   geleceğinin en
büyük tehlikesi. Ha+alık bir gazete
ile dünyadaki ışık hızındaki bu
sistemle yarışabilmek için hiçbir

basın kuruluşunda olmayan haber
içerikleri üretmeyi başardık. Yayın

anlayışımıza göre bir gazete sadece haber
yapmamalıydı; kamuoyu yaratacak toplum
nezdinde toplumun değerlerini bir araya
getirecek proje ve programlar
düzenlemeliydi. Geride bıraktığımız
yıllarda bunları da okurlarımız ve
destekçilerimiz sayesinde başardık. 7 yıldır
amatör bir ruhla profesyonel bir iş
çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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İstamonu
Gazetesi yayın

hayatında 7 yılı
geride bıraktı.

‘İstanbul’daki ilk
ve tek haftalık

Kastamonu
Gazetesi’

sloganıyla 23
Nisan 2012
yılında yayın

hayatına
başlayan

İstamonu 8.
yılını siyaset,

bürokrasi, iş ve
sivil toplum

kuruluşu
temsilcilerinin

yoğun ilgi
gösterdiği
programla

kutladı.
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lazım
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İstamonu ile 
birlikte önemli
projeler yaptık
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Kastamonu’ya
varlığını 
hissettirdi
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Yarını 
konuşacaksak
düne bakmalıyız
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31 mArt mahalli İdareler seçimlerinde
Kastamonu merkez ilçede mHP belediye

başkan adayı rahmi Galip Vidinlioğlu seçildi. 
seçimlere Kastamonu’da belediye başkanı

olarak giren AK Parti’den 6, mHP’den 3, İyi
Parti’den 1 olmak üzere toplam 10 isim
koltuğunu kaybetti. 

seçim sonrası AK Parti merkez ile taşköprü,
tosya, Çatalzeytin, seydiler ilçe belediyeleri
mHP’ye, Cide ve Araç belediyelerini CHP’ye
kaptırdı. 2014 Yerel seçimlerinde kaybettiği
Küre, İnebolu, Bozkurt ve Devrekani
belediyelerini ise geri kazandı. 14 ilçenin
belediye başkanı değişti.

İstAmonu Gazetesi yayın
hayatında 7 yılı geride bıraktı.

‘İstanbul’daki ilk ve tek haalık
Kastamonu Gazetesi’ sloganıyla 23
nisan 2012 yılında yayın hayatına
başlayan İstamonu 8. yılını siyaset,
bürokrasi, iş ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği
programla kutladı.

Gazetemiz köşe yazarlarından
Harun Ünlü (59), gırtlak

kanseri sebebiyle Ankara’daki
evinde vefat etti.

Elektrik
mühendisi

Halit Ayar,
Beyoğlu İstiklal
Caddesi’nde
uğradığı bıçaklı
saldırı sonucu
yaşamını
yitirdi.

İnstagram’da parladı
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HABER

Hiçbir karanlık sonsuza kadar
sürmüyordu. Ve her karanlıktan bir çıkış
mümkündü…

Büyükşehirlerin karmaşasında kaybolan
insanlardan biri olmamak için
gösterdiği çaba şimdi bir otobüsün

cam kenarı koltuğunda solmaya yüz tutmuş
vadileri izlerken aklına geliyordu. Bu durum,
yılların çok uzun süreceğini düşündüğü,
çocukluğunun belki de küçüklüğünün geçtiği
yerlere geri dönmesine sebep oluyordu. Onca
yıl büyükşehirde yaşayıp elde edemediği
mutluluğu Anadolu’nun bir köyünde yeniden
aramaya başlayacağını yıllar önce söylemiş
olsalardı, asla inanmazdı. Çünkü mutluluk
şehir yaşantısı ve ışıltılı sokaklar olarak ona
anlatılmıştı. Oysa bunca yılın ardından ışıltılı
sokakların karanlık köşelerinde kaybolmuş
onlarca yüz görmüştü. Hayatlarının
dağınıklığı içinde kaybolmuş ne kadar çok
insan vardı.

Otobüs karanlık tünellerin içine arkasında
tüm aydınlığı bırakıp giriyor, içinde bir süre
kaldıktan sonra tüm karanlığı arkasında
bırakıp yeniden aydınlığa doğru aynı hızla

ilerliyordu. Şoförün gün aşırı
yaşadığı bu durum, onun için
hiçbir anlam ifade etmiyordu.
Her gün yapılan nice güzellikler
sıradanlaşmıyormuki zaten?
Oysa ne büyük anlamlar
içeriyordu. Hiçbir karanlık
sonsuza kadar sürmüyordu. Ve
her karanlıktan bir çıkış
mümkündü. İnsanlar ve
yaşantılar hakkında yaptığı
tahliller belki de en büyük
mutsuzluğuydu. Ya da tersi…

Ağaçların mevsimlere göre renkten renge
bürünmesi köyüne giden yolu paha
biçilemez hale getiriyordu. Safranbolu’dan
Eflani’ye dönerken ormanların başlaması ile
birlikte köyüne kadar bu uzun yolda
ormanların şehirlerin içine kadar bir
sarmaşık gibi girmesi ve renkten renge
bürünmesi onu mutlu ediyordu. Otobüs
tepelerin başlarına geldiğinde şehirleri birer
karınca yuvası gibi önüne seriyordu. Şehirler,
ovaların içinde sofra bezindeki bir leke gibi
gözüne ilişiyordu. Oysa köyler o örtüde bir
desen gibi ovanın içinde duruyordu.

Şehirleşmek hem Anadolu’ya
hem de insanına bir leke gibi
yapışmıştı.  İnsanların
zihinlerindeki Anadolu ile
yaşayan Anadolu arasında
uçurum gittikçe açılıyordu.
Yaşadıkları şehirlere uyum
sağlayamayan, köyünün
kültürünü şehre taşımaya
çalışanlar gibi şehrin kültürünü
köylere yamamaya çalışan
insanların sayısı gittikçe
artıyordu. Bereketin, çalışmanın

adı olan Anadolu; gittikçe tembelliğin ve
bereketsizliğin adının üzerine
yapıştırılmaması için çaba sarf ediyordu.
Bunun da en büyük şahidi yol boyunca
uzanan ormanlardı. Kesilen onca ağaca
rağmen sahipsiz bırakılmış alanlarda bir
çiçek gibi yerden zuhur etmiş düzensiz ve
çalı hüviyetindeki ağaçlardı. Belli ki şehir
hayatı kendisini çok yormuştu. Kafasını
otobüsün camına yaslayarak yol boyunca
uzanan köyleri, ağaçları ve insanları tüm
yaşanmışlıklara rağmen izlemeye devam etti. 

Devam Edecek…

PENCERE

CHP Hanönü İlçe Başkanlığı olağan kongresi ya-
pıldı. Kullanılan oyların tamamını alan Çetin Metin
Karakoç güven tazeledi. Mevcut ilçe başkanı Çetin
Metin Karakoç'un tek listeyle girdiği kongrede yeni
Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim kurulunda Mus-
tafa Karakoç, Satılmış Hasgül, Hüseyin Yücel, Cevat
Özkan, Hasan Özcan, Hasan Gülmez, Gönül Gökır-
mak, Selahattin Özcan, İbrahim Erol ve Arif Çamlı
yer aldı. Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçek-
leştirilen kongreye CHP Kastamonu Milletvekili Ha-
san Baltacı, CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, CHP İl
Disiplin Kurulu Başkanı Günal Genç, Abana İl Genel
Meclis Üyesi Ercan Öztürk, Daday İl Genel Meclis
üyesi Atilla Bayram Pirci, Taşköprü CHP İlçe başkanı
Özkan Kesgin ve partililer katıldı.

Hanönü’nde 
Karakoç ile devam 

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com
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GEZİ

Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu
Turizm tüm dünyada yükselen değer.

Herkes her yöre bundan bir pay alma
çabasında. Ülkemiz dünyanın en güzel
yerlerine sahip. Denizi, dağı, tarihi,
kültürü ile her adımında tüm dünyayı
kendine çekebilecek turizm değerlerini
barındırıyor.

Belki de en büyük handikap burada
başlıyor. Bu kadar güzellik arasında biz
değerlerimizi nasıl ön plana çıkaracağız.
Bir de rekabet edeceğimiz yerlerde
çalışmalar çok uzun yıllar öncesinde
başlamış bitmiş. Tanınıyorlar. Biliniyorlar.

Kanyon turizmine farklı bir bakış…
Kanyonlar dünyanın en güzel ama bir o

kadar da zor coğrafyalarında yer alır.
Buraları geçmek, görmek için hem fizik
olarak çok iyi durumda hem de eğitim,
ekipman olarak en üst düzeyde olmak
gerekir. Bunu da yapabilecek çok az
sayıda sporcu vardır. Ne kadar eğitimli
donanımlı olursanız olun yine de çok
tehlikelidir. Valla kanyonu, yakın
zamanda bir gurubun geçişi sırasında en
deneyimli dağcı rehber olan Anıl Bakarı
yutmuş ve bugüne kadar da geri
vermemiştir.

Şimdi bu kanyonu herkes geçebilecek,
hem de tehlikesizce, güvenli. Sadece
kanyon sporcularının görebildiği o
güzellikleri kendi gözümüzle görüp doya
doya izleyip fotoğraflarla tüm dünyaya
aktarabileceğiz.

İnanılmaz bir yolculuktur bu doğanın
kalbine yapılan…

Küre Milli Parkı içindeki Horma
Kanyonu ile Ilıca Şelalesi arasına yapılan
3 kilometrelik yürüyüş yolunun
başlangıcında henüz bitmeyen ama çok
yakında hizmete girecek sosyal tesisler
var. Girişi bile anlatmak oldukça uzun
sürecektir biz yine de hızlı adımlarla
geçiyoruz. Vali Yaşar Karadeniz, eski
vekilimiz Murat Demir, kaymakam,
belediye başkanı, milli parklar bölge
müdürümüz ve kalabalık bir heyetle
birlikte Horma kanyonuna ‘merhaba’
diyoruz.

Zarı çayı sessiz sakin azar azar akarken
buyur diyor bize hoş geldiniz.

Horma kanyonunun başlangıcında taa
ilk çağlardan kalan bir değirmenin
kayalıklarda bıraktığı izleri, kayalıkların
başında sanki bir büst gibi duran doğal
heykeli gören görüp göremeyen geçip
gidiyor.

Yanımızdan akan Zarı çayı burada ığıl
ığıl masum akıyor, içinde altın renkli
balıklar oynaşırken, sonbaharın altın
renkleri suya vuruyor. En usta ressamın
paletinde bile böylesi renkler bir araya zor
gelir. İlerliyoruz…

Şendoğan Şahin asma köprüsü… 
İlk adrenalin patlamasını asma köprüde

yaşıyoruz. Sallanan asma köprüde
Pınarbaşı KHGB Müdürü sevgili dostum,
arkadaşım, bir ramazan günü Ilıca
Şelalesinin bizden kopardığı kardeşimin
gülen yüzü geliyor. Şimdi burada olsaydı,
buranın tamamlandığını görseydi eminim
ki en mutlu kişisi olurdu.

Ruhuna bir Fatiha okuyup zalim Zarı
çayının sularına bırakıyorum. Ilıca’dan
düşsün karışsın diye.

Kanyona girdik artık. Yan duvarlar
yükselmeye Zarı ılgıt ılgıt değil ,köpük
köpük çağıldamaya başlıyor.

Buralardan epey gelip geçmişliğimiz
var. İşte şu kayanın kovuğundaki koca
akbaba yuvası duruyor ve hala boş. Yol
üstünde zamanında yapılan ağaç banklar
duruyor ama yıkılmış kırılmış. Kasım
ayında harika bir güneşli günde neşeli bir
şekilde ilerleyen gurup zaman zaman
durup yapılan yerleri manzarayı izliyor.
Aslında 3 kilometrelik bir parkur doya
doya geçeyim diyenler için akşama kadar
sürecek bir masal yolculuğudur.

Yüzüklerin efendisi film seti değil burası
Pınarbaşı Horma Kanyonu…

Kanyonun içine ilerledikçe manzara
değişiyor. Duvarlar iyice yükselip
aşağıdaki manzara baş döndürücü olmaya
başlıyor. Dümdüz kaya duvarının üzerine
bu yürüyüş yolunu nasıl yapmışlar diye
insan hayret etmeden geçemiyor. Ve orada
çalışan emek veren tüm işçilere,
mühendislere, teknik ekibe saygılarımı
sevgilerimi yolluyorum.

Aşağıda ip gibi görünen Zarı çayı
zaman zaman küçük şelaleler cadı kazanı
denilen havuzcuklar oluşturuyor.
Aşağıdan geçmeye kalksaydık nasıl geçilir
diye bakıyor hesap etmeye çalışıyor işin
içinden çıkamıyorum.

Dünyada ilk kez kanyon içine 3 kilometre
yol yapılıyor

Kanyonun öyle bir noktasına geliyoruz
ki anlatmaya kelimeler yetmez. Kocaman
bir yarık var. İki kayanın arasındaki bu
açıklıkta yine kocaman bir kaya duruyor.
Valimiz Yaşar Karadeniz bizleri

kırmayarak o kayayla harika bir fotoğraf
veriyor.

Kanyon için teknik bilgileri Milli
Parklar 10.Bölge Müdürü Hasan Başyiğit
ulusal basına açıklama yaparken valimiz
de buranın bölge turizmi ve Kastamonu
için önemini anlatıyor. Burada çevreye
verilen önemden bahsederek doğanın
içinde doğayla barışık bir tesis yapmak
mümkündür. Burada biz sadece
izleyiciyiz. Müdahale ettiğimiz bir yer
değildir. Zaman zaman yürüyüş yolunun
tam ortasına gelen ağaçların bile
kesilmeyip ona uygun dizayn edildiğini
anlatıyor.

Kanyon sonunda bize kalanlar…
3 kilometrelik yolu yürüyüp bitirdik.

Ilıca Şelalesine doğru inişe geçtik.
Etrafımızda şimşir ağaçları ve onları bir
yorgan gibi saran meşe sakalları, yemyeşil
bir bitki örtüsü karşıladı. Ilıca şelalesi

başlangıcında bir bardak yorgunluk
ayranını içerken kafamı çevirip geriye
baktım.

Horma kanyonu geçişi bitmişti ve ben
hala o güzelliğin etkisinden
çıkamamıştım. O dümdüz duvarlara
yapılan yol sıradan bir yol değildi.

Belki de Pınarbaşı’nın kurtuluş
yoluydu.

Tüm Türkiye’nin çok yakında tanıyıp
akın edeceği bir yol olabilirdi.

Şimdi bize düşen görev bir an önce alt
yapıyı bitirip, konaklama, ulaşım,
rehberlik alanlarındaki eksikliklerimizi
tamamlayıp Safranbolu’yu geride
bırakacak olan bu yeni değerimize sahip
çıkmak korumak kollamak tanıtmaktır.

Bu tesisin hayata geçmesinde emeği
olan herkese ama önce Valimiz Yaşar
Karadeniz’e bir Kastamonulu ve
Pınarbaşı’nı çok seven bir doğa fotoğrafçısı
olarak en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

cebrailkeles@gmail.com

Cebrail Keleş

KASTAMONU’NUN DÜNYAYA ARMAĞANI…
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BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Bu yıl tamamlanması
planlanan 2 bin 575 seyirci
kapasiteli ve 3 maçın aynı
anda oynanabileceği
Kastamonu Merkez Kapalı
Spor Salonu yükselmeye
başladı. 5 bin 700 metrekare
temel üzerine oturan tesis
2021’de faaliyete başlayacak.
Proje bittiğinde ulusal ve
uluslararası birçok
müsabakaya ev sahipliği
yapabilecek şekilde
tasarlandı.

İçerisinde ; 1 adet
basketbol sahası, 3 adet
antrenman basketbol sahası,

4 adet antrenman salonu, 218
metre iki kulvarlı koşu pisti, 6
adet sporcu soyunma odası, 4
adet antrenör soyunma odası,
3 adet hakem soyunma odası,
1 adet hakem ofisi, 1 adet
ilkyardım odası, 1 adet doping
kontrol odası, 4 adet idari
ofis, 2 adet fitness salonu, 3
adet fitness studio, 3 adet vip
salonu, 1 toplantı salonu, 1
basın toplantısı odası, 2
mescid, 64 araçlık kapalı
otopark, 2 adet kafeterya, 4
adet büfe bulunacak. Tesis
toplam 48 milyon liraya mal
olacak.

2021’e hazır

0212 230 5 497

2019/2020 sezonun ilk
yarısında oynadığı 17 maçta 10
galibiyet, 1 beraberlik, 6
mağlubiyetle ve 31 puanla
sezonun ilk yarısını dördüncü
bitiren temsilcimiz, 10 galibiyet,
4 beraberlik, 3 mağlubiyetle ve 34
puanla sezonun ilk yarısını
üçüncü sırada tamamlayan
Tuzlaspor ile İstanbul’da karşı
karşıya gelecek. 

Deplasmanda daha başarılı
performans gösteren
Kastamonuspor ile kendi
sahasında güvenle oynayan
Tuzlaspor arasındaki karşılaşma
heyecanla bekleniyor.

Kastamonuspır dış sahada,
Tuzlaspor ise iç sahada ikinci
sırayı tutuyor.

Kastamonuspor dış sahada 2,
iç sahada 7.sırada yer alırken,
Tuzlaspor da iç sahada 2, dış
sahada 5. sırada bulunuyor. 

Tuzlaspor son 5 maçta 2
galibiyet, 2 beraberlik ve 1
mağlubiyet yaşarken, GMG
Kastamonuspor 3 galibiyet ve 2
mağlubiyet aldı.

33 golle grubunun en çok gol
atan ikinci takımı unvanını
taşıyan temsilcimizin en skorer
oyuncusu ise 11 golle İlyas
Çakmak oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG
Kastamonuspor 1966, ikinci yarının hemen
başında İstanbul’a misafir olacak. Temsilcimiz
11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da
Tuzlaspor ile karşılaşacak. 

KSK, 11 Ocak’ta 
İstanbul’da
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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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