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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Son kararname ile
ataması yapılan 24
büyükelçinin arasında
Kastamonulu Yeşim
Kebapçıoğlu da yer aldı.
Dominik Cumhuriyeti’nin

başkenti Santo Domingo’ya büyükelçi
olarak atanan Yeşim Kebapçıoğlu,
Kastamonulu ilk kadın büyükelçi olma
unvanını da elde etti.

Kebapçıoğlu, daha önce de Kazakistan
Almatı Başkonsolosluğu ve Dışişleri
Bakanlığı Uluslararası Hukuk İçtihatları
Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde de
bulunmuştu.

Kastamonulu
ilk kadın
büyükelçi

DenDen’den lösemi
hastalarına moral

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

13 yıldır yöresel
tanıtım

günlerinin en
etkili buluşma
noktası olan
Kastamonu

Tanıtım Günleri
bu yıl 18-22
Eylül tarihleri
arasında İBB

Maltepe Etkinlik
Alanında

gerçekleşti.
Etkinlik yoğun
ilgi görürken,

katılımcılardan
tam not aldı.

Cide’nin fethini anlatan 735 yıllık
fetihname, İran'ın başkenti Tahran'daki
İran Milli Kütüphanesi'nde bulundu. n 4

İstanbul Kan Gönüllüleri ile İstanbul
Kan Bankası iş birliğinde lösemili
çocuklara moral vermek amacıyla
düzenlenen boğaz turuna Cideli iş adamı
Tamer Köseoğlu da destek oldu.
Köseoğlu’na ait DenDen Mega tekneyle
düzenlenen boğaz turunda lösemili
çocuklar kareoke yarışması, balon şovu ve
palyaço gösterileri ile eğlendi. n 4

735 yıllık fetihname
İran’da bulundu

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) öncülüğünde,
Gün Medya Grubu ana
sponsorluğunda organize edilen
etkinliğe İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Kastamonu Valiliği,
Kastamonu Belediyesi, Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası destek
verirken ziyaretçiler kaliteli bir şölen
yaşadı.

Kastamonu’nun tanıtımının
doğru yapılması adına yöresel
üründe 49, yemek bölümünde 10
katılımcının olduğu etkinlikte çeşitli
yarışmalar ve sahne gösterileriyle
etkili bir içerik sunuldu. 

İstiklal Yolu temasının
vurgulandığı etkinlik,
KastamonuTanıtımGünleri etiketiyle
sosyal medyanın da en çok paylaşım
yapılan organizasyonu oldu. n 6-7

United Group'un teknoloji iştiraklerinden Ortem
Elektronik Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman,
"Ülkemizin katma değerli üretim ve Milli Teknoloji
Hamlesi atağında, bizler otomotiv elektroniği alanında
elimizi taşın altına koyduk" dedi. n 4

İlk maçında Kil-
yos deplasmanına
çıkan İstanbul
Kastamonuspor 1

puan ile sahadan
ayrıldı. 3-3

Ortem’den milli 
teknoloji hamlesi

Dayanışmanın zirvesi İstanbul’a damga vurdu

Tanıtım gün gördü

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
imzasıyla Resmi Gazete’de
yayımlanan atama
kararına göre, değişen 49
ilin emniyet müdürü
arasında Kastamonu’da
yer aldı.  Emniyet Genel
Müdürlüğü emrine atanan
Metin Turgay Karabulak’ın
yerine Kastamonu
Emniyet Müdürlüğüne
Kocaeli Emniyet Müdürü
Necati Denizci atandı.

Denizci, yeni
emniyet müdürü

Kastamonu’nun Millî Mücadele’deki
önemini vurgulayan Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen, Kastamonu’ya gazilik
unvanı verilmesini talep etti. Şen, 1985

yılından itibaren İstanbul’da faaliyet
gösteren Kastamonulular Dayanışma
Derneği’nin en köklü ve etkili sivil toplum
kuruluşları arasında yer aldığını kaydetti.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen:
Kas-Der etkili ve köklü bir STK

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, “Kastamonu'ya gazilik unvanı
vermek bizim için şeref olur" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Gerilimden uzak, kavgadan

uzak, üretime kilitlenmiş güçlü bir
Türkiye'yi birlikte inşa etmeliyiz.
Ürettiğimiz zaman güçlü oluruz" diye
konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Türkiye’yi birlikte inşa etmeliyiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
“Kastamonu İstanbul’a en çok göç veren
illerimizin başında geliyor. Bu kapsamda
İstanbul’da özel bir yanı var.
Kastamonuluların memleketine

besledikleri o güzel duygularını İstanbul’a
karşı beslemesi İstanbul’un daha güzel
gelişmesine daha özel günleri daha güzel
yaşaması anlamına gelir.” şeklinde
konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:
Kastamonu’nun özel bir yanı var

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com

ÖR  SEKTTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN   RÜNDE KALİTE, , GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

Bol gol, tek puan
Kastamonuspor

1966, 2019-2020
sezonunun ilk pu-
anlarını Niğde

deplasmanında
aldı. 3-0

Niğde’ye patladı

n 10

istamonu25eylul_01_Layout 1  9/26/19  6:14 AM  Page 1



istamonu25eylul_02_Layout 1  9/26/19  5:12 AM  Page 1



istamonu27mayis_15_Layout 1  5/30/19  5:23 AM  Page 1



25 Eylül 2019 4
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji
Festivali'nde (TEKNOFEST) Ortem'in 20 yıl
önce TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulmuş
bir firma olduğunu, otomotiv elektroniği ve
telematik sistemler alanında çözümler
geliştirdiklerini söyleyen Karaman, araçlar
üzerindeki elektronik kontrol ünitelerinin
geliştirilmesinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

2004 yılından bugüne yaklaşık 600 bin araç
takip sistemini piyasaya sunduklarını ve bu
sistemlerin sahada aktif olarak çalıştığını ifade
eden Karaman, 2023 hedeflerinin, yerelde
yakaladıkları başarıyı global alanda da
sürdürmek olduğunu vurguladı.

Karaman, 5 ülkede faaliyet gösterdiklerini
aktararak, 2023’e kadar 20 ülkeye ihracat
yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

73 çalışan ve 2 Ar-Ge merkezi ile
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden
Karaman, gömülü elektronik alanının yanı sıra
mekanik tasarım ve otomasyon sistemleri
alanına yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Otomobilden 
akıllı eve kadar her alanda

Faaliyet alanları hakkında bilgi veren Ömer
Şahin Karaman şunları söyledi: “Yerli pazarda
Temsa, Otokar gibi firmaların araçları ve
savunma sanayi bünyesinde üretilen lastik
tekerlekli kara araçlarının kontrol ünitelerini
kendi bünyemizde geliştiriyoruz ve üretiyoruz.
Global pazarda ise Mercedes-Benz ve
Volkswagen ile birlikte çalışıyoruz. Bu
firmaların ticari ve hafif ticari segmentteki
araçlarının yine elektronik kontrol ünitelerini
geliştiriyoruz. Tabii bu kontrol üniteleri
arasında gövde kontrol ünitesi, süspansiyon
kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi gibi farklı
kontrol üniteleri bulunmaktadır. Mısır,
Azerbaycan, Dubai gibi ülkelerde sistemlerimiz
kullanılıyor. Araç takip sistemlerinin 110 bin
adedi Mısır piyasasına verildi. Yaklaşık 70 bin
takip sistemi diğer yabancı ülkelerde hizmet
veriyor. Telematik alanda da ülkemizde ses
getiren projelere imza attık. Büyükbaş hayvan
takibi için kullanılan elektronik küpenin

geliştirilmesini de yine kendi bünyemizde
yapıyoruz. Bunun yanında elektronik kelepçe,
akıllı bahçeler, akıllı evler gibi alanlarda
çalışmalarımız bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz
bu ürün ve hizmetlerin ihracatlarını da
yapmaya devam edeceğiz.”

2020 ihracat yılı

Global binek otomobil markalarının
araçlarına kendi kontrol cihazlarının
yerleştirilmesi için çalışmalarına devam
ettiklerini bildiren Karaman, "Ülkemizin katma
değerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi
atağında bizler otomotiv elektroniği alanında
elimizi taşın altına koyduk. Global ölçekte de
bu alanda faaliyet gösteren 10 firmadan biriyiz.
Allah'ın izniyle 2023 yılında ülkemizin ismini
tüm dünyaya duyuracağız. Şu anda Türkiye,
Almanya, Brezilya, Azerbaycan ve Birleşik Arap
Emirlikleri'nde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
Mercedes-Benz'in Brezilya ve Almanya
fabrikasına, yine Volkswagen grubunun MAN
markasının Polonya ve Almanya fabrikalarına

ihracat yapmaktayız. 2020, bizim için ihracat
yılı olacak. İhracat hedefimizi geçtiğimiz yıl
koyduk ve bu yıl ilk adımını attık. 2023'te
kendimize 20 ülke hedefi koyduk. 2020 yılında
en az 10 ülkede ilk faturayı kesmeyi
planlıyoruz. Bu ihracat hedefinde öncelikli
ülkeler olarak Brezilya, Meksika, Orta Doğu ve
Orta Asya coğrafyası bulunuyor."

Eğitim kurumları ile iş birliklerine önem
verdiklerini vurgulayan Karaman, şunları
kaydetti: "Ortem, Gebze Bilişim Vadisi'nde
hizmet veriyor. Bilişim Vadisi, Gebze Teknik
Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin
koordinasyonunda hizmet veren bir alan.
İstanbul Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi
ve Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği
anlaşmalarımız var. Öğrenci arkadaşlarımızı,
yaz tatillerinde ve sonraki süreçlerde tam ve yarı
zamanlı işe alıyoruz. Eğer arkadaşlarımız
başarılı olursa bizimle çalışmaya devam
ediyorlar. Yine Okan Üniversitesi ve Sabancı
Üniversitesi'nin otomotiv alanı Ar-Ge altyapıları
ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

İstanbul Kan Gönüllüleri ile İstanbul Kan Bankası
iş birliğinde lösemili çocuklara moral vermek amacıyla
düzenlenen boğaz turuna Cideli iş adamı Tamer Köse-
oğlu da destek oldu. Köseoğlu’na ait DenDen Mega
tekneyle düzenlenen boğaz turunda lösemili çocuklar
kareoke yarışması, balon şovu ve palyaço gösterileri
ile eğlendi. Kan ve kök hücre bağışının önemine dikkat
çeken Tamer Köseoğlu, “Lösemi hastası çocuklarımı-
za neşe katmak, onların sevincine ortak olmaktan do-
layı çok mutluyum. Bu çocuklar hepimizin, elimizden
geldiği kadar biz de onlarla heyecanlarını paylaşıyoruz.
Amacımız çocukların yüzünü güldürmek ve farkındalık
oluşturabilmek. Çocukların ve ailelerin tek isteği kan
ve kök hücre bağışının artması. Verilen kanın çok ol-
ması o kadar çok hayatın kurtulmasını sağlıyor” dedi.

DenDen’den lösemi
hastalarına moral

Cide’nin fethini anlatan 735 yıllık
fetihname, İran'ın başkenti Tahran'daki
İran Milli Kütüphanesi'nde bulundu.

Cide’nin ilçesinin 1284 yılında
gerçekleştirilen fethini anlatan belgenin
bir kopyası, Kastamonu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Cevdet Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık
Musalı tarafından başkent Tahran'daki
İran Milli Kütüphanesi'nden alınarak
kente getirildi.

Selçuklular döneminde Çobanoğulları
Uç Beyliği'nin beyi olan Yavlak Arslan
tarafından 16 gün süren savaşın ardından
3 Ekim 1284'te, Kastamonu'nun Cide
ilçesindeki Gideros Kalesi Bizans'tan
alındı.

Yavlak Arslan'ın katibi olan
Azerbaycan asıllı Hasan Abdülmümin el-
Hoyi tarafından Farsça kaleme alınan

fetihnamede, Gideros Kalesi'nin fethi
anlatılıyor.

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cevdet
Yakupoğlu ve Prof. Dr. Namık Musalı,
fetihname hakkında bilgi verdi.

Cide’nin fethi gün yüzüne çıktı

United Group'un teknoloji iştiraklerinden Ortem Elektronik Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman, "Ülkemizin katma
değerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi atağında, bizler otomotiv elektroniği alanında elimizi taşın altına koyduk" dedi.

Ortem’den milli
teknoloji hamlesi

102,51
t

5,831 t 6,390 t 285,86 t

Şirketlerde iştirak
ve taşınmaz satışı

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr
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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

• Hisse devrinde Kurumlar Vergisi
istisnası: Hisselerin edinilmesinin
üzerinden iki tam yıl geçmemişse, elde
edilen kazanç üzerinden hisse devri yapan
şirket yüzde 22 kurumlar vergisi ödeyecek.
İki tam yıl süre geçmişse bu kez kazancın
yüzde 75’i için istisnadan yararlanabiliyor,
yüzde 25’i üzerindense vergi hesaplanıyor.
Kurumlar Vergisi (KV) istisnasından
yaralanabilmek için; satış kazancının
istisnadan yararlanan kısmının, satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna
kadar, pasifte “özel bir fon” hesabında
tutulması da gerekiyor. Satış bedelinin,
satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi de
istisnanın diğer bir koşulu. (KV Kanunu
Md. 5/1-e)  

• Hisse senedi satışında KDV İstisnası:
KDV açısından devredilecek payların hisse
senedi olarak bastırılmış olması önemli.
Eğer hisse senedi varsa iki yıl beklemeye de
gerek olmadan KDV hesaplanmıyor. (KDV
Kanunu Md. 17/4-g) Hisse senedi ile temsil
edilmeyen iştiraklerde ise “kurumun akti-
finde en az iki tam yıl bulundurma” süresi
geçmeden devir gerçekleşiyorsa KDV’de he-
saplanacaktır. (KDV Kanunu Md. 17/4-r)

• Gayrimenkul satışında Kurumlar Ver-
gisi ve KDV istisnası: Şirketlerin; iki yıl ak-
tifinde tuttukları taşınmazlar satıldığında
da kazanç üzerinden vergi istisnası uygula-
nabiliyor. Ancak bu kez istisnanın oranı
yüzde elli. Yani satış kazancının yarısı üze-
rinden vergi hesaplanmıyor. Kalan yarısı
kurumlar vergisine tabi.  Taşınmaz satışın-
daki istisnanın koşulları, iştirak hisselerinin
satışında geçerli olan istisnanın koşulları ile
aynı… Satış kazancının istisnadan yararla-
nan kısmının, satışın yapıldığı yılı izleyen
beşinci yılın sonuna kadar, pasifte “özel bir
fon” hesabında tutulması gerekiyor. Satış
bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikin-
ci takvim yılının sonuna kadar tahsil edil-
mesi de gerekiyor. Şirketler, gayrimenkulle-
ri edindikten iki yıl geçtikten sonra sattıkla-
rında KDV de hesaplamıyor. (KDV Kanunu
Md. 17/4-r) Taşınmaz ticareti ile uğraşan
kurumların bu amaçla ellerinde bulundur-
dukları gayrimenkullerin satışında, KV is-
tisnasının da, KDV istisnasının da uygulan-
ması mümkün olamıyor. 
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13’ÜNCÜ KASTAMONU GÜNLERİ

Yöresel ürün ve gıdaların yanı sıra çeşitli
etkinliklerle Kastamonu ilinin tanıtımının
yapıldığı etkinlikte İstiklal Yolu Sergi açılışını
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İstanbul Milletvekili Akif Hamza
Çebi, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı
Kubilay Salihvatandaş, Kas-Der Danışma
Kurulu Üyesi Muhittin Tığlı, Eyüp Belediye
Meclis Üyesi Emine Çelik ve protokül üyeleri
yaptı. 

19 Eylül Gaziler günü dolayısıyla tarihi milli
park ilan edilen, Kurtuluş Savaşı’nın
Kastamonu’dan Ankara’ya uzanan önemli
güzergâhı İstiklal Yolu da simgesel olarak
etkinlik alanında ziyaretçilere açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Maltepe Sahili’nde bir milyon metrekare alan
üzerinde düzenlenen Kastamonu Tanıtım
Günleri, insan akınına uğradı. Haa sonunu
değerlendirmek isteyen İstanbullular 13.
Kastamonu Tanıtım Günlerine akın etti.
Ziyaretçilerin alanın büyük olmasına rağmen
yer yer adım atmakta zorlanıldığı dikkatlerden
kaçmadı. 

Cumartesi günü saat 15:00 itibarıyla yoğun
ziyaretçi akının olduğu etkinlik alanında kayıt
tutan anketörler pazar günü saat 17:30’a kadar
750 bin kişinin giriş yaptığını açıkladı.

Alanda bazı yöresel ürünler tükenirken,
yemek servis bölümünde uzun kuyruklar
oluştu. Firmaların servise yetişmekte zorlandığı
görüldü.

Kastamonu Tanıtım
Günlerinde insan seli

Murat Başesgioğlu: İstiklal
yoluna sahip çıkmalıyız

13. Kastamonu Tanıtım Günlerine katılan
Kastamonulu yazarlara, teşekkür sertifikası
takdim töreni düzenlendi.

Kastamonulu Şair Yazar ve Ozanlar

Topluluğunda (KASYOT) yer alan Şengül
Yıldırım, Türkân Kebeci, Ahmet Tığlı, Adil
Karagöz, Hidayet Yünsel, Mustafa Çiftçi,
Rafettin Ayvacı, Serkan Küthan, Şengül Yücel,

Necati Korkmazel, Nazım Çalıkoğlu, Ozan
Ahmet Taşkın ve Mehmet Sayan’a sertifikaları
Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu
tarafından takdim edildi.

Yazarlara teşekkür

Bu yıl 
13’üncüsü 
düzenlenen 

Kastamonu Tanıtım 
Günlerinin resmi açılışı 

19 Eylül’de İstanbul Büyük
Şehir Belediyesi Maltepe
Etkinlik Alanı’nda yapıldı.

13. Kastamonu Tanıtım
Günlerinde düzenlenen
Kastamonulu yazarlara, teşekkür
sertifikası takdim töreninde konuşan
Devlet Eski Bakanı Murat
Başesgioğlu “7 bin yıllık bir tarihin
mirasçıları olarak bilinmeyen çok
güzel hazinelerimiz var.
Kastamonu’nun söylenecek çok
türküleri, yazılacak çok senaryoları
var. Onun için eli kalem tutan kardeşlerimize
çok ihtiyacımız var” dedi.

Başesgioğlu Kastamonu’nun tarihsel süreçte
önümüzdeki yıllarda önemli bir döneme
girdiğine dikkat çekti.

Başesgioğlu burada yaptığı konuşmada
13.Kastamonu Tanıtım Günlerinde geniş
kapsamlı bir içerikle karşılaştığını belirterek
“Kastamonu Günleri İstanbul’daki ve
Kastamonu’daki hemşerilerimizi buluşturan,
değerlerin en güzel paylaşıldığı bir platform. Bu
yılda çok güzel, standardı yükseltilmiş bir
şekilde arkadaşlarımız icra ettiler. Onun için
başta Kas-Der Genel Başkanımız ve çalışma
arkadaşları olmak üzere bu güzel platformda
emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik
ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllar daha
güzel olacaktır.” diye konuştu.  

Yazar, şair ve ozanların varlığının
toplum için büyük önem taşıdığına
işaret eden Başesgioğlu, “Bu güzide
sanatçılarımızdan mütevazı da olsa
sertifika takdim etmekten çok büyük
mutluluk duydum. Onlar
Kastamonu’muzun çok büyük
güzelliklerini iyiliklerini bizlere
tanıtmak için göz nuru ürünlerini
seferber eden çok yüksek duygu

taşıyan hemşerilerimiz.  Ortaya koydukları
değerler, eserleri itibarıyla kendilerini tebrik
ediyoruz. Yeni nesillere kalıcı çok güzel eserler
bırakıyorlar onun için emekleri çok büyük.
Şunu da açık yüreklilikle söylemek lazım
toplumumuzda okuma alışkanlığı çok düşük
olduğu için bu kıymetli eserlere fazla itina
gösteremiyoruz. Bu vesile olsun kendi
çocuklarımıza kendi toprağımızın değerlerini
anlatan, bu değerlerimize itina gösterelim.
Onların eserlerini alalım, yeni kişilere
ulaştıralım. Hiç olmazsa hep birlikte
Kastamonu’nun güzelliğini kalıcı bir şekilde
çocuklara ulatırmış oluruz. İnşallah daha güzel
eserler verecekler. 7 bin yıllık bir tarihin
mirasçıları olarak bilinmeyen çok güzel
hazinelerimiz var. Kastamonu’nun söylenecek
çok türküleri, yazılacak çok senaryoları var.

Onun için eli kalem tutan kardeşlerimize çok
ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

Kastamonu’nun tarihsel süreçte önümüzdeki
yıllarda önemli bir döneme girdiğine dikkat
çeken Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu
şöyle devam etti: “Önümüzdeki 2 yıl içerisinde
Kastamonu tanıtım anlamında çok büyük tarihi
olayların güncelliğini yaşayacak bunlardan birisi
10 Aralık 1919 yılında yapılan İlk Türk Kadın
Mitingi; Türkiye’de ilk defa işgale karşı
Kastamonulu Kadınlar bütün dünyanın devlet
başkanlarına ve eşlerine Kastamonu’dan
seslenerek işgale karşı durmuşlardır.  Onun 100.
yıl dönümü 1921 yılında İstiklal yolunda Şehit
olan Şerife Bacının ve onunla birlikte diğer
kadın kahramanların yaşandığı bir destan var,
onun da 100. yılı yakın Memleketimizin manevi
değeri Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin
vuslatının 450. yıl dönümü.  Bu üç önemli tarihi
en iyi şekilde kutlamak görevi başında bulunan
bizlerin ve değerli yöneticilerimizin
sorumlulukları altındadır. İnşallah bunu en iyi
şekilde kutlayacağız. İstiklal Yolumuza da sahip
çıkmalıyız. Ne zaman o yolda 30 bin kişi
yürürse işte o zaman İstiklal Yolu gerçek
manasına kavuşacak. Bunu yapmamız lazım
yerel ve merkezi yönetime bu konuda çok iş
düşüyor.”
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, “Tanıtım günlerimizde
Kastamonu’yu konuşacağız,
Kastamonu’yu hissedecek ve yaşayacağız.
Genel Başkanımız Sayın Remzi Şen,
Kastamonu’yu bütün maneviyatı, milli
duyguları, bu topraklara bakış açısıyla ve
gerçekten özel örnekleriyle bizlere ifade

ettiler. Bunu derinden hissettirdi. Bu
ülkenin her bir şehri, çok değerli ve
önemli. Ekonomi, kalkınma, terörle
mücadele, milli manevi değerler
çerçevesinde buluşmak daha da önemlidir.
81 ilimizden biri olan Kastamonu’nun bu
güzel gününde olmak tüm Türkiye’yi
hissetmektir” dedi.

Kastamonu’yu hissetmek 
tüm Türkiye’yi hissetmektir

Bu yıl Maltepe’de düzenlenen 13’üncü Kastamonu Tanıtım Günleri açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milletvekilleri Akif Hamza Çebi, Aykut Erdoğdu ve Onur Adıgüzel, İyi Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik ve
Hayrettin Nuhoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti Kastamonu İl Başkanı Özcan Büyükerşen, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece
Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kastamonu İl Kültür
Turizm Müdürü Ziver Kaplan, Kastamonu belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kastamonu’ya gazilik unvanı istiyoruz

Açılış programında
Kastamonu’nun Millî

Mücadele’deki önemini
vurgulayan Kas-Der
Genel Başkanı Remzi

Şen, Kastamonu’ya
gazilik unvanı

verilmesini talep etti.

Şen konuşmasında “Hiç işgale uğramamasına
rağmen Kurtuluş Savaşı’nda en çok şehidi veren il
Kastamonu’dur. Kurtuluş Savaşı’nın
kazanılmasında büyük önemi olan cephane taşıma
görevini yerine getiren ve bu uğurda da binlerce
şehit veren il Kastamonu’dur. Kastamonu’nun şehit
sayısı Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ın
şehit sayısının iki katından fazladır. Millî
Mücadelede destansı bir mücadele veren Antep,
Urfa ve Maraş illerimiz nasıl ki Türkiye Büyük
Millet Meclisimiz tarafından Gazi, Şanlı ve
Kahraman unvanlarıyla ödüllendirildiyse biz de
Kastamonulular olarak hakkımız olanı istiyoruz.
Gazi Meclisimizle aynı onur rütbesini paylaşmak
istiyoruz. Gazi Kastamonu’yu istiyoruz. Bunu
Şerife Bacı için, Çanakkale’de, Kaaslarda,
Dumlupınar’da; vatanın her karış toprağında
binlerce Kastamonulu şehidimiz için, Halime
Çavuş için, Ersizler Köyü için, Güzlük Köyü için,
İnebolulu Salih Reis için, Abdurrahmanpaşa

Lisesi’nin öğrencileri için, İstiklal Yolu’nda cephane
taşıyan 80 yaşındaki ninelerimiz için istiyoruz.”
ifadelerine yer verdi.

“Dayanışmanın zirvesiyiz”
Şen, 1985 yılından itibaren İstanbul’da faaliyet

gösteren Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin
en köklü ve etkili sivil toplum kuruluşları arasında
yer aldığını kaydederek “Tarihi, insanlık tarihi
kadar eski olan Kastamonu’muzun gurbetteki
neferleri olarak Kas-Der çatısı altında toplanma
amacımız güzel memleketimizi en iyi şekilde
tanıtmak, gurbette temsil etmek ve hemşerilerimiz
ile birlik, beraberlik, dayanışma içinde ülkemize
hizmet etmektir.  Dayanışmanın zirvesi dediğimiz
Kas-Der, Türkiye’nin en büyük hemşeri
çatılarından biridir. Bir buçuk milyondan fazla
Kastamonulunun yaşadığı İstanbul’da 32 ilçede
Kas-Der şubelerimiz ile hemşerilerimizin her daim
yanındayız.” dedi.

TBMM Temsilcileri: Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Grup
Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. M. Emin
Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, 26.
Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir.

Belediye Başkanları: Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atilla Aydıner, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin,
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Darıca Belediye
Başkanı Muzaffer Bıyık,

Belediye Başkan Yardımcıları: Sultangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, Kağıthane Belediye
Başkanı Yardımcısı Nedret Apaydın, Eyüpsultan Belediye
Başkan Yardımcısı İsmail Uysal

Siyasi Parti Temsilcileri: AK Parti İstanbul İl Başkanı
Bayram Şenocak, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı
Rabia İlhan Kalender, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı
Ersin Saçlı, AK Parti Üsküdar ilçe Başkanı A. Kaan
Pehlivan, AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, AK
Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK
Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, AK Parti Pendik
İlçe Başkanı Rüstem Kabil, AK Parti Maltepe İlçe Başkanı
Mehmet Erikçi,

Bürokratlar: Cumhuriyet Savcısı Yücel Köktürk ve
Orhan Turidi, Mülkiye Başmüfettişi Recep Muhlis Gür,
Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Ataşehir Kaymakamı
İsmail Hakkı Ertaş, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan.

İş İnsanları: Kastamonu Kalkınma Vakfı Başkanı
Remzi Gür, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar,
Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün,
Umursan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Umur.
Kastamonu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sudi Topal,
KASİAD Genel Sekreteri Cemal Şenol, Kastamonu Genç
Çalışma Grubu Başkanı Sadettin Çay ve çok sayıda
KASİAD Üyesi iş adamı katıldı. 

Üst düzey katılım
Kastamonu Belediye Başkanı 
Galip Vidinlioğlu

Eskiye oranla daha derli
toplu bir görüntü
oluşturuldu. İnşallah daha
iyisini daha güzelini birlikte
yapacağız. Sadece
Kastamonu yöresel
ürünlerinin olması ve
kültürünün tanıtılıyor
olması programa ayrı bir

güzellik katıyor. Tüm İstanbulluların
Kastamonu hakkında bilgi sahibi olabileceği bir
organizasyon.  

Sancaktepe Belediye Başkanı 
Şeyma Döğücü

Kastamonu ilimiz tarihi,
kültürü, coğrafyası ve
içerisinde barındırdığı
değerleriyle tam bir
Anadolu kenti olmasının
yanı sıra kadını ve erkeğiyle
kahramanlık destanını
yazan da bir kenttir. İşte
böyle bir kenti İstanbul’da

tanıtma ve anlatma çabası takdire şayan. Emeği

geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm
hemşerilerimizi ve dostlarımızı Kastamonu
Tanıtım Günlerine bekliyoruz. 

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta

Her yıl daha özen
gösterilen ve disipline
edilmiş bir tanıtım günleri
görmekteyiz. Bu yıl
gerçekten çok özel ve
profesyonel bir stant
tasarımı gördük. Bu hem
geçen etkinliklerden
kazanılan tecrübenin hem

de katılımcıların bu işe verdiği önemin
göstergesi. Paydaşlar olarak bizler ve ziyaretçiler
de disipline olmuş bu etkinlikten daha fazla
memnuniyet duyuyor, daha bilinçli ziyaret
ederken, zamanı iyi kullanıyoruz, yöresel
ürünleri seçme imkânı buluyoruz. Emek veren
herkesi kutlamamız gerekir. 

Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç

Kastamonu çok ama çok özel bir memleket,
geleceğimiz açısından bu ilin iyi tanıtılması,

anlatılması lazım. Bu özel
memlekete böylesi güzel
tanıtımlar yakışır,
panayırlar değil.  Herkesin
gezip görmesi gereken bir
coğrafya olduğunu da
belirtmek isterim. 

Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal

Her yıl geleneksel hale
gelen buluşmalar vesilesiyle
sesimin ulaştığı
hemşerilerime diyorum ki;
memleketlerine geri
dönecek düşünce yapısında
olsunlar.  İçerisinde
barındırdığımız değerler
bakımından her alanda

zengin bir potansiyele sahibiz.   Artık bu göç
furyasını terse çevirmeli. Bu birliktelikleri
nüfusumuza ve ekonomimize yansıyacak
şekilde avantaja çevirme vaktidir. Emeği
geçenleri kutluyorum.

Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürü
Ziver Kaplan

Tek kelimeyle muhteşem bir organizasyon 

gördüm.
Yıllardır
uluslararası
fuarlar dahil
birçok etkinlikte
yer almış ve
katılımcı olmuş
biri olarak itiraf
etmeliyim ki,

alana girişten, stant yerleşim
planlarına, yürüyüş yollarından,
açıklayıcı bilgilerin yer aldığı dolu
dolu tanıtıma şahit oldum.
Kastamonu bunu hak ediyor. Tescilli
kültür varlıkları bakımından oldukça
zengin bir ilin tanıtımında bana göre
çığır açılmıştır ve üst seviye
yakalanmıştır, emeği geçenleri tebrik
ediyorum. 

Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir

Batı
Karadeniz
ilçeleri arasında
çok özel bir yere
sahip
Çatalzeytin’in
belediye başkanı

olarak, burada olmaktan son derece
mutluyum. Maltepe’yi bu yıl tanıtıma
katkı sağlayacak şekilde buldum.
Daha önce misafir olarak katıldığım
ve gözlemlediğimizden çok öte bir
adım atılmış, katılımcıların
memnuniyetine, ziyaretçilerin de
memnuniyetini eklendiğimizde işte
olay budur diyebileceğiz.  

Mimar Vedat Tek kültür ve
Sanat Merkezi Müdürü
İlknur Aynan

Bu yıl
organize edilen
etkinlik tam
anlamıyla bir
uluslararası fuar
niteliğine
dönüşmüş.
Doğu Akdeniz
Uluslararası

Turizm ve Seyahat Fuarı ya da İzmir
Travel’den farkı olmayacak bir stant
kurulumu ve sergisi hazırlanmış.
Bizim hak ettiğimiz tanıtım bu olsa
gerek, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum. 

Kubilay 
Salihvatandaş

Ekrem
İmamoğlu

Maltepe
Kastamonu
Tanıtım
Günlerinde
yer alan
katılımcılar
ve
ziyaretçiler,
etkinliğin

içeriğinden övgüyle bahsetti.
Beş gün süren etkinlikte

Kastamonu’nun yöresel
ürünlerinden, turistik
alanlarına kadar tanıtımı
gerçekleştirildi.

Etkinlik alanın ve tanıtımın
uluslararası fuar düzeyinde
hazırlandığını vurgulayan
katılımcılar oldukça memnun
kaldıklarını ifade ederek
şunları söylediler:

Tanıtım
adımı
doğru
atıldı

Kastamonu’ya gazilik unvanını
vermek şereftir

Maltepe'de düzenlenen Kastamonu
Günleri'nin açılışına katılan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, “Kastamonu'ya gazilik
unvanı vermek bizim için şeref olur" dedi.

Kastamonu Tanıtım Günleri açılış
konuşmasında Kastamonu’nun Millî
Mücadeledeki önemini anlatan Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen’in Kastamonu’ya gazilik
unvanının verilmesi talebini iletmesi üzerine
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kastamonu'nun sadece
Millî Mücadele'de değil çağdaşlaşmada da önemli

katkısı olduğunu söyleyerek "Gazi Mustafa
Kemal'in Kastamonu'da tahtaya yeni harfleri
yazdığı fotoğrafı asla unutmam. Kastamonu'nun
değerini 82 milyon olarak biliyoruz. Burada siyasi
partilerin temsilcileri de var. Kastamonu'ya gazilik
unvanı vermek bizim için şeref olur" diye
konuştu. Hep birlikte daha güçlü olunduğunu
söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gerilimden uzak,
kavgadan uzak, üretime kilitlenmiş güçlü bir
Türkiye'yi birlikte inşa etmeliyiz. Ürettiğimiz
zaman güçlü oluruz" dedi.

Remzi 
Şen

Kemal
Kılıçdaroğlu

gobeksablon-istamonu_Layout 1  9/26/19  6:39 AM  Page 1



25 Eylül 2019 8
istamonu.com /istamonu /istamonu

13’ÜNCÜ KASTAMONU GÜNLERİ

Kastamonulular
Dayanışma

Derneği (Kas-Der)
tarafından
düzenlenen

13.Kastamonu
Tanıtım

Günlerinde
yapılan yöresel

yemek
yarışmasında Ağlı
Belediyesi birinci

oldu. Hababam Sınıfı filminin orijinal
romanından farklı olduğunu
vurgulayan Aydın Ilgaz, “Hababam

Sınıfı romanını okuyanlar o günkü eğitim
sistemiyle günümüzdeki eğitim sistemi
arasındaki farkları görürler. Hababam Sınıfı
romanı Kastamonu’nun tarihini, eğitim
düzenini ve mizah anlayışını anlatıyor.
Kitabın namusunu korumak adına patent
başvuruları yapıp, mahkemelerde mücadele
veriyoruz.” dedi.

Çınar Yayın Evi Sahibi Aydın Ilgaz
Kastamonu Tanıtım Günlerinde babası Rıfat
Ilgaz’ın yaşamından kesitler paylaştı.

Hababam Sınıfı romanın kurgusunda
babasıyla birlikte kendi eğitim hayatında da
örneklemeler olduğunu anlatan Aydın Ilgaz,
“Babam Abdurrahmanpaşa Lisesinde
başlayan eğitimine dedemin vefatıyla parasız
yatılı olan Kastamonu Muallim Mektebinde
devam ediyor. Şimdilerde Kastamonu
Rektörlük Binası olan Abdurrahmanpaşa
Lisesi’nin paralelindeki anıt heykellerin
olduğu yerde Kastamonu Muallim Mektebi
bulunuyordu. Kitapta yer alan karakterler
öğretmenlik ve öğrencilik dönemlerinde
tanıdığı insanlardı. Hatta benim Kabataş
Lisesinde yatılı okuduğum dönemdeki
öğretmenlerimden bazıları da o karakterler
arasında yer alıyor. Kitaba karakterleri farklı
yansıttığı oluyordu. Sorduğumda ise 'Ben
öğretmen olarak da öğrenci olarak da
anılarımı da seninkiyle pekiştirdim bir
prototip yaptım’ derdi. Rıfat Ilgaz, hem
öğretmen hem de edebiyatçı olarak kendini
bilen, öğretmen öğrenci arasındaki saygı
sınırını hiçbir zaman aşmayan biriydi.
Kitabında da ne öğretmeni ne de öğrenciyi
küçük düşürücü ifadeler kullanmamıştır. Ne
yazık ki filmlerde farklı yorumlar yapılıp,
farklı karakterler eklenerek aslından
uzaklaşıldı. Hababam Sınıfı romanı okunursa
o yıllardaki ve bugünkü eğitim sistemi
arasındaki farklılıklar görünür.” dedi.

Mesele kitabın 

namusunu korumak

Ilgaz konuşmasında şöyle devam etti:
“Hababam sınıfı birçok bakımdan hep farklı
yorumlanıyor. Popülaritesi artsın diye
filmdeki roller daha abartılı, saygısız
öğrenciler olarak aktarılıyor. Günümüzde de
köfteci dükkanı Hababam, eğlence mekanı
ismi Kel Mahmut konulabiliyor. Gerek
patentlerle gerek hukuksal mücadelemizle
bunları durdurabilmek için elimizden geleni
yapıyoruz.  Hababam Sınıfı romanı
Kastamonu’nun eğitim düzenini, deyimlerini
ve mizah anlayışını anlatıyor. Bütün mesele
kitabın namusunu korumak, bu sebeple
hukuksal mücadelemiz devam ediyor.
Kastamonulu hemşerilerimizden de bu
konuda destek bekliyoruz.” diye konuştu.

Cide’de sarı yazmayı konu olan özel
projelerinin olduğundan da bahseden Ilgaz
“Sarı yazma Cide’nin simgesi olmadan önce
ilk olarak Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kitabında
orada yaşayan kadınların mücadelesini,
kendi hayatından kesitleri, Birinci ve İkinci
Dünya Savaşına dair politik adımları
anlatıyor. Cide ve Sarıyer Belediyesinin de
girişimleriyle bu alanda özel projeler
hazırlayacağız.” şeklinde açıklamalarda
bulundu.

Aydın Ilgaz, Rıfat Ilgaz’ın bölge
ekonomisini canlandırmak için girişimleri
olduğuna de değinerek “Babam üretim
olmadan kalkınmanın olamayacağını
savunurdu. Cide’nin kentleşmesi için birçok
adımı olmuştu bunlardan biri de defne
yaprağının değerlendirilmesiydi. Cide’nin
defne yaprağı Ege ve civarındakiler gibi ince
ve esansız değildir. Mevsim şartlarının çetin
olması, Cide’nin defne yaprağını daha
dayanıklı ve aromalı yapıyor. Defne yaprağı
ilaç sektöründe ve sabun sektöründe değerli
bir ürün. Özellikle bölge kadınlarının toplayıp,
yağını çıkartması konusunda bilgilendirmeler
yapmıştır. Maalesef günümüzde defne
yaprağı Kastamonu’da endüstriyelleşemedi.
Dışarıdan gelen tüccarlar, gayri resmi
yollarla yabancı işçilere toplatıp Ege’nin
defne yaprağı olarak satıyorlar. Babamın
arzusu Kastamonu ve Cide’nin gelir elde
ederek göçü engellemesiydi.
Hemşerilerimizin bu noktadaki adımları çok
önemli.”

Hababam 
Sınıfını okuyun

Jüride Güler Osmanlı Mutfağı sahibi Ali
Güler, İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı
ve Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı
Nedret Apaydın, mutfak araştırmacısı ve yemek
kültürü yazarı Sevil Gökyıldız, Aşçılar Derneği
Başkanı İsmail Ay, başkan yardımcısı Şenol
Özbay, yönetim kurulu üyesi Özlem Mekik,
Haldun Tüzel ve Zeki Kara yer aldı.

Yarışmada Ağlı Belediyesi kesme sarımsaklı
çorba, ekşili pilav, un helvası ve kuş burnu
marmelatlından oluşturduğu menü ile birinci
oldu. Ödülü Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik
Göksu’dan aldı. 

Taşköprü Belediyesinin ikinci, Daday
Belediyesinin üçüncü olduğu yarışmada
Seydiler Belediyesi jüri özel ödülü, Pınarbaşı
Belediyesi, İhsangazi Belediyesi Hanönü
Belediyesi ve Araç Belediyesi mansiyon
ödülünün sahibi oldu.

Yarışmayı izleyenler arasında Bakırköy
Cumhuriyet Savcısı Yücel Köktürk, Esenler
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,
Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultangazi
Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan
Öztürkmen, AK Parti İstanbul Kadın Kolları

Başkanı Rabia İlhan Kalender ile Fatih İlçe
Başkanı Orhan Narin, Esenler İlçe Başkanı
Umut Özkan, Pendik İlçe Başkanı Rüstem
Kabil, Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi ve
İstanbul Yuacılar ve Kadayıfçılar Odası
Başkanı Ayhan Ünal yer aldı.

13.Kastamonu Tanıtım Günlerinde
belediyeler arası bilgi şöleni gerçekleşti.

Maltepe Etiklik Alanında düzenlenen
yarışmada, ilçe belediyeleri adına temsilciler

genel kültür sorularını cevapladı.
Moderatörlüğünü Ufuk Acar’ın yaptığı

yarışmanın jürisinde Hikmet Şahin, Mücahit
Çatal ve Mehmet Yılmaz yer alırken, en fazla

doğru soruya cevap veren Taşköprü Belediyesi
temsilcisi Nejdet Güngör birinci oldu.

Bilgi yarışmasında ikinci Ağlı Belediyesi,
üçüncü ise İhsangazi Belediyesi oldu.

13.Kastamonu Tanıtım Günleri'nde Halat
Yarışması gerçekleştirildi. Devrekani, İhsangazi,
Daday, Seydiler Belediyeleri’nin yarıştığı
programda Taşköprü Belediyesi temsilcileri
birinci olurken ödülünü İstanbul Milletvekili ve
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat
Demiröz takdim etti.

İkinci olan Daday Belediyesi ekibi ödülünü
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila
Aydıner’den, üçüncü olan Devrekani Belediyesi
ekibi ise AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı
Ersin Saçlı’nın elinden aldı.

Ödül töreninde Devlet Eski Bakanı Murat
Başesgioğlu ve Ataşehir Kaymakamı İsmail
Hakkı Ertaş da yer aldı.

İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz 21 Eylül’de

Kastamonu’da olduğunu anımsatarak,
“Kastamonu’da bazı talep ve önerileri dinledik.
On üçüncüsü düzenlenen Kastamonu
Günlerine iştirak etmekten dolayı mutluyum.
Kardeşimin eşi İnebolulu olduğunda oraya da
yabancı değiliz. Çok düzenli bir ortam ve
katılımı yüksek bir program gördüm.  Emeği

geçen herkese gerçekten teşekkür etmek
gerekir, bu işlerin mutfak bölümü çok
yorucudur. Kastamonulularla olmaktan son
derece mutlu oldum. Yarışmacı arkadaşların
Taşköprü Sarımsağı tükettikleri belli oluyor,
çünkü ezilmeden yendiler ve birinci oldular”
dedi. 

Mutfağın ustası
Ağlı oldu

Belediyeler bilgi yarıştırdı

Halat Yarışmasının birincisi Taşköprü
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13’ÜNCÜ KASTAMONU GÜNLERİ

13 Kastamonu Tanıtım Günleri kapanış
programında organizasyon komitesinde
Kubilay Salihvatandaş başkanlığında yer alan
Ekrem Uygun, İsmet Çetinkaya, Rahmi Sezer,
Recep Özdemir, Şeref Sarıkaya ve İmam Bakır’a
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der)
Genel Başkanı Remzi Şen tarafından plaket
takdim edildi.
Kas- Der çok güçlü bir sivil toplum ku-

ruluşudur

Yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları
üyelerini yanına alarak teşekkür konuşması
gerçekleştiren Kas-Der Genel Başkanı Remzi
Şen, “Kas-Der Kastamonu için, Kastamonu’nun
tanıtımı için, Kastamonu’nun kalkınması için
gayret gösteren çok güçlü bir sivil toplum
kuruluşudur. Bunu da bağımsız olarak
sürdürmeye devam edecektir.” dedi.

Şen, Kas-Der’in siyaset üstü olduğuna işaret
ederek, “Aylardan beri süren hazırlıklarımız
sonucunda 18 Eylül’de başladığımız
etkinliklerden biz Kas-Der Genel Merkezi
olarak son derece memnunuz.  Şu çok net
bilinsin ki Kas-Der hiçbir siyasi partinin arka
bahçesi değildir, olmayacaktır da. Kas-Der
Kastamonulular partisidir. Kas-Der Kastamonu
için, Kastamonu’nun tanıtımı için,
Kastamonu’nun kalkınması için gayret gösteren
çok güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Bunu
da bağımsız olarak sürdürmeye devam
edecektir.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şen teşekkür konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu etkinliğin hazırlanmasında görev yapan
başta komisyonumuz olmak üzere, çok değerli
yönetim kurulundaki arkadaşlarımı, gençlik ve
kadın kollarımızı, şube başkanlarımızı
kutluyorum hepsine ayrı ayrı teşekkür

ediyorum. Yine bizi yalnız bırakmayan
açılışımıza katılarak bizi onurlandıran
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın
Kemal Kılıçdaroğlu’na ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na
teşekkür ediyorum. Yine dün aramızda olarak
bizi onurlandıran AK Parti İstanbul İl
Başkanımız Sayın Bayram Şenocak’a, katılım
gösteren çok değerli belediye başkanlarımıza,
AK Parti’nin çok kıymetli genel başkan
yardımcılarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Hepinize, özellikle Kastamonu’dan gelen ve
burada dört dün boyunca tanıtım yapan ilçe
belediye başkanlarımıza, Kastamonu’muzun çok
değerli belediye başkanı Galip Vidinlioğlu’na,
Kastamonu İlk Kültür Turizm Müdürlüğüne,
Kastamonu Valiliğimize ve en önemlisi
Kastamonu’dan Maltepe’ye gelen çok değerli
esnaf kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Kas-Der Genel Merkez Başkan Yardımcısı
Kubilay Salihvatandaş başkanlığındaki
organizasyon komitesinde Ekrem Uygun,
yöresel ürün satış çadırının koordinasyonunu
sağlarken, Rahmi Sezer tüm alanın grafik ve
stant tasarımlarını takip etti.  Ekipte yer alan
İsmet Çetinkaya mali işleri ve etkinlik danışma
birimini yönetti. Recep Özdemir ile Şeref
Sarıkaya ise etkinlik öncesi ve sonrası katılımcı
stantlarıyla ilgilendi.

“En iyisi bu”

Organizasyon Komite Başkanı Kubilay
Salihvatandaş, “Her ne kadar yönetim olarak
ikincisini organize ediyor olsak da 13.
Kastamonu Tanıtım Günleri, bizim koordineli

bir şekilde hazırlandığımız ilk organizasyondu.
Başarılı olmamıza rağmen birçok eksiği de
tespit etik. İnşallah on dördüncü etkinliğimizde
eksikliklerimizi sıfıra indirgeyeceğiz.
Organizasyon komitesi adına başta bize bu
görevi veren ve her an desteklerini esirgemeyen
genel başkanımız Remzi Şen’e, yönetim
kurulumuza, kadın ve gençlik kollarımıza
teşekkür ederim. Ayrıca bizlere profesyonel
destek sağlayan, işlerinin ehli Ufuk Acar,
Hüseyin Karadeniz, İsmail Karakoca, Adem
Salcıoğlu, Bahadır Akçay ve Melis Akgül’e ve
tüm katılımcılara teşekkür ederim. ‘Biz yeni bir
Kastamonu Günleri yapana kadar en iyisi bu’
sloganı ile yeni organizasyonlarda görüşmeyi
temenni ediyorum.”

Organizasyon komitesi
disiplinli çalıştı

13. Kastamonu Tanıtım Günleri, organizasyon komitesine plaket takdimiyle final yaptı. Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen, yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları üyelerini yanına alarak teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

ŞEN’li final
Medya ekibine
tam not

13. Kastamonu Tanıtım Günleri
organizasyon tanıtım ekibi tam not aldı. 

Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı
Kubilay Salih Vatandaş’ın organizasyon
komite başkanlığını yaptığı ekipte yönetim
kurulu üyelerinin yanı sıra dijital, görsel,
işitsel ve basılı medya uzmanları yer aldı.

18-22 Eylül
tarihleri arasında
gerçekleşen
programın sanat
yönetmenliğini ve
sunumunu 15 yıldır
İstanbul’da 93.3
frekansında bulunan
Karadeniz’in Sesi
Radyosu’nda 'Gönül Köşkü' adıyla program
yapan Cideli hemşerimiz Ufuk Acar
gerçekleştirdi. Acar, sunumunun yanı sıra
8 saati aşan sahne performansıyla da göz
doldurdu.

Etkinlik süresince video ve fotoğraf
çekimlerini İstanbul Grafik Tasarım
Matbaa şirketiyle 2 yıldır faaliyet gösteren
İnebolulu hemşerimiz İsmail Karakoca
gerçekleştirdi. Karakoca etkinlikte
detayları irdeleyerek tam not aldı.

Kastamonu Tanıtım Günleri öncesi ve
sonrası dijital ve sosyal medya ayağını
Hoton Medya takip eti.  Firma temsilcileri
Melis Akgül ile Bahadır Akçay
organizasyonu yakından takip ederek anlık
paylaşımlarla ziyaretçilerin odak noktasını
yönettiler.

İstamonu Medya ekibi de etkinliğin tüm
basılı ve görsel medya yönetimiyle takibini
gerçekleştirerek organizasyon içerisinde
yer aldı. Haber akışı İstamonu Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz’in
kontrolüyle sağlandı. 

Aygün’den ziyaret
13. Kastamonu Tanıtım Günlerinin ana

sponsoru Gün Medya Grubu’nun Yönetim
Kurulu Başkanı Cengiz Aygün, etkinlik
alanını ziyaret etti. İlçe belediye başkanlarıyla
görüşmeler sağlayan Cengiz Aygün, “13.
Kastamonu Tanıtım Günlerinin maalesef
açılışında yer alamadım. Ogün Gazetesi
Haber Müdürü Emre Aygün bizi temsil etti.
Kastamonu adının olduğu organizasyonlarda
yer almak bizi ayrıca gururlandırıyor.” dedi.
Aygün’e günün anısına Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen İstiklal Yolu temalı tablo
hediye etti.

13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde, Kastamonulu sanatçılar
sahne aldı. Hasan Yılmaz, Arzu Akça, Enis Mangaloğlu, Burak
Kar, Hüsnü Kemerci, Şerife Yılmaz, Emrah Öz, Kastamonulu
Seyfi, Cideli Emin, Metin Çay, Orhan Canayakın, Kemaneci
Kemal, Hande Haktan, Ahmet Ayverdi, Adnan Bektaş, Hüseyin
Subaşı, Yılmaz Cesur ile Hababam Vokal Grubu beş gün süren
etkinlikte ziyaretçilere müzik şöleni sundu.

18-22 Eylül
tarihleri

arasında
gerçekleşen
Kastamonu

Tanıtım
Günlerinde

Kas-Der
Organizasyon

Komitesi’nin
disiplinli

çalışmaları
dikkat çekti.

Ekrem Uygun

Kubilay Salihvatandaş

İsmet Çetinkaya Rahmi Sezer Recep Özdemir Şeref Sarıkaya

Ufuk Acar

İsmail Karakoca

Yöre sanatçılarından müzik şöleni
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SPOR

Kupa mücadelesinde 3. turda eklenen
Kastamonuspor 1966, ilk eleme maçında
Silivrispor ile karşılaştı. 19. dakikada İlyas
Çakmak’ın penaltı golüyle öne geçen temsilcimiz
rakibin 30. dakikada karşılık vermesiyle ilk
yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Karşılaşmanın
53. dakikasında İlyas Çakmak’ın golüyle avantaj
yakalayan ekibimiz karşılaşmayı 1-2 önde
tamamlayarak, dördüncü tura yükseldi.

Bol gol
tek puan

TFF 1. Amatör Lig 8. Grup’ta
sezonun ilk maçında Kilyos
deplasmanına çıkan İstanbul
Kastamonuspor A Takımı, 1 puan ile
sahadan ayrıldı.

Ahmet Toprak’ın 10. dakikada attığı
gol ile öne geçen temsilcimize Kilyos,
19 ve 25. dakikada Yusuf Musaka ile
cevap verdi. Ekibimiz 41. dakikada
Yunus Eme Alyanak ile ilk yarıyı 2-2
berabere bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk
gol Kilyos’tan geldi. 50.dakikada Tarık
Baruşlu’nun golüne karşılık İstanbul
Kastamonuspor 75.dakikada Ahmet
Zeren ile beraberliği yakaladı.

Kilyos ile İstanbul Kastamonuspor
arasında oynan ilk karşılaşma 3-3
biterken, her iki takımda 1 puan aldı.

Temsilcimiz haftaya Akatlarspor ile
karşı karşıya gelecek.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Kastamonuspor 1966, Ziraat
Türkiye Kupası 3. Tur 1. Eleme
maçında Silivrispor’u mağlup
ederek (1-2), bir üst tura yükseldi.
Kastamonuspor 1966’nın iki
golünü de İlyas Çakmak kaydetti.

İlyas Çakmak 
tur ateşini yaktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden Kastamonuspor 1966,
2019-2020 sezonunun ilk puanlarını
Niğde deplasmanında aldı.

İlk üç maçta puan almayı
başaramayan ve ligin dibine demir
atan kırmızı-siyahlılar Niğde Anadolu
Futbol Kulübü’nü deplasmanda 3
golle geçti.

Kastamonuspor 1966’ya galibiyeti
getiren goller 63 ve 89. dakikalarda
Metincan Cici ile 80. dakikada Ömer
Gür’den geldi.

Kırmızı-siyahlılar bu haa Gazi
Stadı’nda grubun zayıf halkası
Kardemir Karabükspor’u konuk
edecek.

Karşılaşma 29 Eylül’de Gazi
Stadında saat 15:30’da başlayacak.

KSK, Niğde’ye
patladı: 0-3

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Gürel Uzuner, Hamdi Tontu, Cengizhan Öztürk

Niğde Anadolu FK: Muhammet Taha Tepe, Şahan Akyüz, Enis

Durak, Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Atalay Yıldırım, Mustafa

Emirhan Özyaşar, Berkin Taşkın, Mustafa Hakkı Peker, Berkay Tekin

(Kadir Yurttadur 71.Dk), Recep Yemişci

Kastamonuspor 1966: İsmail Şahmalı, Recep Yılmaz, Özgür İleri,

Doğanay Kılıç (Ömer Gür 58.Dk), Metincan Cici, Harun Aydın, Yusuf

Türk (İlyas Çakmak 82.dk), Faruk Öcal, Berkay Sefa Kara (Alican

Karadağ 74.dk), Özgür Yılmaz, Hakan Olkan

Sarı Kartlar: Recep Yemişci 80.dk, Şahan Akyüz 61.dk, Hakkı Yıldız

18.dk (Niğde Anadolu Fk),  Özgür İleri 10.dk, Recep Yılmaz 19.dk,

Faruk Öcal 9.dk, Berkay Sefa Kara 65.dk (Kastamonuspor1966)

Niğde Anadolu FK: 0 

Kastamonuspor 1966: 3
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

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

www.mercanotoyedekparca.com
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