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Meslek eğitim merkezleri, sağlık
merkezi, antrepo gibi tamamlayıcı
unsurlarında yer alacağı yeni nesil
organize sanayi bölgesinin ulaşım ve
lojistik avantajına dikkat çeken İMES
Sanayi Sitesi Başkanı ve Yalova İMES
OSB Başkanvekili Kemal Akar,
"Yalova'da yerli, yenilikçi ve yeşille dost

yeni bir makine üretim üssü kuruyoruz.
İstanbul- İzmir Otoyol gişesinin hemen
çıkışında, Gemlik – Yalova – Dilovası
limanlarına yakın komundaki ulaşım
avantajlarıyla da Yalova İMES OSB
ülkemiz sanayicileri için çok kısa sürede
cazibe merkezi olacak” dedi.

Sınırlı sayıda parsellerin uzun vadeli

ödeme planıyla sanayicinin hizmetine
sunulduğunu kaydeden Akar, kurula-
cak çevre laboratuvarı, ortak sağlık
güvenlik birimi, zemin laboratuvarı,
katı atık ayrıştırma, arama depolama
tesisi ile yatırımcının zorunlu
maliyetlerinin de minimal
edileceğini vurguladı. n 9

İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nin buluşma
noktası haline gelen Yalova’da yenilikçi,

yerli ve yeşil üretimin üssü olma hedefiyle
5 milyon metrekarede yeni nesil organize

sanayi bölgesi kuruluyor.

Makine ihtisas alanında bölgede büyük
bir sanayi ağı oluşturacak Yalova İMES
OSB’de fabrika inşaatlarına 2021 yılında
başlanılması hedeflenirken yatırımcı
talepleri de toplanıyor.

Türkiye’nin modern makine üssü

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları
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   Eko – Kent (Masdar Ciyt) Proje-
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Yalova İMES OSB
Cide Belediye Başkanı

Nejdet Demir ilçenin en
hayati ve önemli konusu-
nun Pınarbaşı- Cide
arasında açılmasını iste-
dikleri yol olduğunu belirt-
ti. Cideli hemşehrilerine

seslenen Cide Belediye
Başkanı Demir, Pınarbaşı
ile Cide’yi birbirine bağlay-
acak 10 kilometrelik yolun
ilçenin önünü açacak, ne-
fes aldıracak özellikte
olduğuna vurgu yaptı. n 10

Cideliler çıkış yolu arıyor

Kastamonu Organize
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren Katar
Alüminyum firması kapa-
site artırımına gideceğini
açıkladı. Yıllık 3 bin ton
üretim yaptıklarını ve kur-
dukları tesisle markalaşma

yolunda ilerlediklerini
kaydeden Katar Alü-
minyum firması sahibi Ah-
met Katar, yurt dışına ihra-
cat çalışmaları kapsamında
10 milyon lira tutarında
kapasite artırımına karar
verdiklerini belirtti. n 5

Katar’dan Kastamonu’ya
10 milyonluk yatırım

İstanbul’un seçkin semt-
lerinin alanında bilinen ilk
üç isminden biri olan

Venüs Pastaneleri, ticari
yaşamında yarım asrı dol-
durmaya hazırlanıyor. n 5

Yarım asırlık lezzet 
markası: VENÜS

Kastamonu Kocaeli
Birlik’e patladı: 3-1

İstanbul Mezuniyet
kurumsal ofisini açtı

Kastamonu kırsalda 
kan kaybı yaşıyor n 9

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar

Kastamonuspor evinde konuk ettiği Kocaeli Birlik karşısında
aldığı net galibiyetle sıralamadaki yerini korudu. n 7

Çatalzeytinli hemşerimiz Ömer Bıyıklı’nın sahibi
olduğu, 10 yıldan bu yana öğrencilerin tören elbise-
leri üretimini
gerçekleştiren İs-
tanbul Mezuni-
yet firması faali-
yet gösterdiği
alanda sayılı ku-
ruluşlar arasında
yer alıyor. n 2

Kemal Akar

Bekir Baş

istamonu31ekim_01_Layout 1  11/1/17  12:03 PM  Page 1



31 Ekim 2017

istamonu.com /istamonu /istamonu
HORMONLU

Irgalamaz onu toplum işi, memleket sorunu; 
365 gün arazi.
O, kendine vatandaş, kendine hükümet.
Geçen gün gözüne toz kaçmış, kuş pislemiş tepesine,
Basmış yaygarayı: ' Nerede bu devlet nerede bu millet!'Tahsin Şentürk

MEŞALE

Sevgi mangaldaki kor, ara sıra eşele,
Saklı tutma içinde, âşikar et, deşele.
Yolunu kaybedersen sevgiyi kılavuz yap,
Sevgi karanlık yolu aydınlatan meşale. Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Kastam   

  

   
   

   
    

   
   

  
   

   
   
   

   
   

   
  

    
   

   
  

  
    

   
       

        
        

        
     
       

       
         

        
       

           
       

         
      

     
    
       

      
         
        

        
         

 
       

       
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
     

     
 

   
    

    
    

    
   

   
      

        
          

         
             

 
         
       

         
        

      
        

 

   
 

     
     

       
      

     
    

        
     

      
    

    
    

     
  

    
     

      
     

    
    

      
     

      
      

      
     
      

     
    
   

     
    

     
     

       
    

    
     

      
     

    
       
 

    
      

      
     
  

    
     

       
       

      
       

     
        

    
   

   
   

   
     

   

   
   

    
      

     
    

   
  

   
 

  
     

    
    

    
    

   
    

     
     

   
     

   
   

    
      

    
   

    
 

    
   

    
   

      
   

   
   

    
    

   
      
    
   

    
  

   
    

    
   

    
    

   
     

  

 
 

   
   

             
             
                

   
     

   

     
     

     
     

     
     

     
      

      
      

    
       
    
     

     
     

      
    

      
        

        
      

       
      
      

      
     

  
      

     
      

      

    
     
     

 
        

     
     

     
     

      
     

 
       
   

      
     

       
   

      
       

       
       

     
       

       
    

       
       
    

      
   

        
  

   
 

  
 

  
   
 

   
  

  
   

   
 

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 baş        
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

Boğziçi, ODTÜ
gibi Türkiye’nin

prestijli
üniversiteleri
olmak üzere,
dünyanın 8
ülkesine de

ihracat yapan
mezuniyet

elbiseleri üreticisi
İstanbul

Mezuniyet
firması İstanbul

Sultangazi’de
kurumsal

yönetim ofisini
hizmete açtı.

İstanbul Mezuniyet 
kurumsal ofisini açtı

Çatalzeytinli hemşerimiz Ömer Bıyıklı’nın
sahibi olduğu, 10 yıldan bu yana öğrencilerin
tören elbiseleri üretimini gerçekleştiren İstan-
bul Mezuniyet firması faaliyet gösterdiği alan-
da sayılı kuruluşlar arasında yer alıyor.

8 ülkeye cübbe dikiyor

Ömer Bıyıklı, gazetemize yaptığı değerlen-
dirmede kuruluşlarının 10. yılına da tekabül
eden açılışın, kurumsallaşma yolunda attıkları
önemli bir adım olduğuna değinerek, oldukça
özel bir alan olan mezuniyet kıyafetleri sektö-
ründe sayılı firmaların başında geldiklerini ifa-
de etti. Dünyanın sekiz ülkesine 2012 yılından
bu yana mezuniyet kıyafetleri ihraç ettiklerini
belirten Bıyıklı, tamamen özel olarak tasarla-
nan ve kuruma özel çalışmalar gerçekleştirdik-
lerini söyledi. Kıbrıs Üniversitesi, Bosna Her-
sek, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Tunus gibi bazı
ülkelerin yanı sıra Türkiye Maarif Vakfı çatısı
altında bulunan üniversitelere de mezuniyet
kıyafeti çalıştıklarını söyleyen Ömer Bıyıklı,
Boğaziçi, ODTÜ ve Van 100. Yıl gibi Türki- ye’nin önde gelen kurumlarının da işbirliği

yaptıkları üniversiteler arasında olduğunu vur-
guladı.

Trendlerin değişmesi ve sektörel
zorluklar biz de avantaj oluşturur

20 yıldan bu yana faaliyet göster-
dikleri sektörde en önemli öncelikleri-
nin hizmet sundukları kurumların
memnuniyeti odaklı yükselen iş po-
tansiyeliyle birlikte istihdam ettikleri
insan gücü ve üretim odaklı çalışma
olduğuna dikkat çeken İstanbul Me-
zuniyet firması sahibi Bıyıklı, “Tekstil
sektöründe güçlü olarak var olabilme-
nin vazgeçilmez unsuru kurumsal yapılanma-
dır. 20 yıllık geçmişi ile İstanbul Mezuniyet iş
birliği içinde olduğu firmalarla aynı dili konu-
şabilmeyi sektörün dinamik yapısı içinde sü-
rekli kendini geliştirerek gerçekleştirebilmiştir.
Trendlerin sürekli değişmesi, sektörün fiyat

dengelerinin sürekli oynaması gibi türlü zor-
luklar firmamızın güçlü kurumsal yapılanması
sayesinde bizi engelleyen değil, dikkatli çalış-
maya yönlendiren ve motive eden süreçler ha-
line dönüşmüştür” dedi.

Ömer Bıyıklı firma olarak yaptıkları işi tek
seferde başarma ilkesinden hareket et-
tiklerini belirterek  şunları söyledi: “İs-
tanbul Mezuniyet müşteri memnuni-
yetini ön planda tutarak, kaliteden asla
ödün vermeden sürekli değişim için-
deki tekstil sektöründe kalite standart-
larında en iyi olma ve işi tek seferde
doğru ve zamanında yapma ilkesi ile
hizmet üretmeye devam etmektedir”  

İstanbul Sultangazi’de gerçekleştiri-
len kurumsal yönetim ofisi açılışına, Ak Parti
Gaziosmanpaşa İlçe başkanı Şahin Pirdal ve
Başkan Yardımcıları, Ak Parti Sultangazi İlçe
Başkanı Suzan Dağlar Civan, Sultangazi Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci katıldı. 

Kastamonu Üniversitesi ile Kasta-
monu Ticaret Borsası arasında üniversi-
te sanayi iş birliği protokolü imzalandı.
Kastamonu Ticaret Borsası'nın Avrupa
Birliği'nden aldığı hibe destekle hayata
geçirdiği endüstriyel orman ürünleri
için ortak kullanım işleme tesisi olarak
açılan KASWOOD üniversite ile enteg-
re çalışacak. KÜ ile Kastamonu sanayisi
için iş birliğini amaçlayan protokol,
Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın ve Kasta-
monu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşe-
ri tarafından düzenlenen törenle imza-

landı. Kastamonu'da endüstriyel orman
ürünlerinin işlenmesi noktasında ortak
altyapı çalışmaları gerçekleştirilmesini
ayrıca endüstriyel orman ürünlerinin iş-
lenmesinde önem taşıyan önceliklerin
tespit edilmesini ve bu alanda araştır-
ma-geliştirme ile teknolojik ilerleme ko-
nusunda her türlü çalışmanın ele alın-
masını amaçlayan protokolle teori ile
uygulama arasında bütünlüğün sağlan-
ması ve araştırma potansiyelinin pratik
hayattaki uygulama ihtiyaçları ile
uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Borsa üniversite ile
protokol imzaladı 

Açılış törenin
ardından

Sultangazi
Belediye Başkanı
Cahit Altunay ve

Başkan
Yardımcısı

Hakan Ceylan
da hayırlı olsun

temennilerini
ilettiler. Başkan

Altunay ürünleri
yakından

inceleyerek,
Ömer Bıyıklı’dan

bilgi aldı.
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Bayrampaşa / İSTANBUL

Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz
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Söylesen tesiri yok, yazsan kimse razı değil…
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Mustafa Yaşar Dilsiz 4haber@istamonu.com / mydilsiz@istamonu.com A J A N D A

Özel sektör firmaları ve ticaret odaları
tarafından dile getirilen gümrük eksikliği
konusunda THY Kastamonu il Müdürü
Karaçam Kastamonu’nun bölgesinde öne
çıkabilmesi için aynı zamanda Safranbolu
destinasyonunu çok iyi değerlendirmesi
gerektiğine işaret ederek, “450 bin iç ve
50-60 bin civarında dış turist olarak Saf-
ranbolu’yu ziyaret ediyor. Bu çok büyük
bir fırsattır ve parasal kaynaktır. Bunun
değerlendirilebilmesi için Kastamonu
Havalimanında gümrük olması gereki-
yor” diye konuştu.
Gümrük Kastamonu’yu uçurur

Karaçam yaptığı değerlendirmede
Kastamonu’da Gümrük olması duru-
munda özellikle Uzakdoğu’dan gelen tu-
ristlerin büyük bir kısmının Kastamo-
nu’ya çekilebileceğine işaret ederek  şun-
ları söyledi: “Kastamonu, Safranbolu’ya
sadece 105 kilometre uzaklıkta bulunu-
yor. Şu anda turizm akışı İstanbul, Anka-
ra veya Samsun üzerinden yürütülüyor.
Daha sonra otobüslerle tur şirketleri tara-

fından Safranbolu’ya, Amasra’ya, Bartın’a
gezi düzenleniyor. Ama Kastamonu Ha-
valimanında gümrük olması durumunda
Kastamonu’ya gelen turistlerin buradan
Safranbolu’ya intikal etmesi çok daha ko-
lay olacaktır. Daha hızlı olacaktır ve daha
rahat olacaktır. Böyle bir durumda Kasta-
monu Havalimanının büyük rağbet göre-
ceğine inanıyorum. Bu konuda destek
bekliyoruz. Kastamonu bölgesinde Güm-
rük olan havalimanı ilk olacaktır. Batı Ka-

radeniz Bölgesinde Kastamonu, havacılı-
ğında merkezi haline gelmiş olur. Güm-
rük hava sahası haline gelirse Kastamonu
Havalimanı, çok hızlı bir şekilde kapasite
kullanımı aktif hale gelir bölgesinde de
açık ara önde olur. Ayrıca Gümrük Hava-
limanı olması durumunda başka sektör-
leri de tetikler. Havacılık, binlerce sektö-
rün ve hizmetin bir araya gelmesiyle olu-
şan bir hizmettir. Bu yüzden başka sek-
törleri de burada tetikler.”

TÜİK Eylül ayında gerçekleşen satışlar ışı-
ğında gayrimenkul sektör istatistiklerini yayın-
ladı. Periyodik olarak yapılan sektör değerlen-
dirmelerinde Kastamonu’nun özellikle konut
stoku ve satışları noktasında Sinop ve Çankırı
illerinin toplamı kadar satışa sahip olduğu so-
nucu ortaya çıktı. Kastamonu’da konut satışları
2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre 4,6 artarak 724 oldu ve 81 il içerisinde 44.
sırada yer aldı. Yapılan satışların büyük bölü-

münü yeni yapılan konutlar oluştururken,
ikinci el satışlarda da gözlemlenebilir artış dik-
katlerden kaçmadı. Yeni yapılarda 500’e yakın
konut satışına karşın, ikinci el konutta da
300’lere varan bir gerçekleşme yaşandı.

Aynı dönemde Çankırı ve Sinop illeri veri-
leri ise toplamda Kastamonu’nun rakamı ka-
dar satış gerçekleştirdi. Çankırı’da Eylül ayında
360 konut satışı gerçekleştirilirken, Sinop’ta bu
rakam 393 satışta kaldı.

Kastamonu gayrimenkulde yükseliyor

Kısa bir süre önce kurulan Kastamonu
Müteahhitler Birliği, yatırımlara yönelik
kamu kurum kuruluşlarının politikasını
eleştiren bir bildiri yayınladı.

Birlik tarafından yazılı olarak yapılan
açıklamada ildeki kamu kurum ve
kuruluşlarının yerel ekonomiye ve
istihdama katkı sağlamak konusunda
duyarsız olduğu iddia edildi. Başka illerde
yerel firmalara kanunlar çerçevesinde
pozitif ayrımcılık yapıldığı öne sürülen
açıklamada “Bizler kendi memleketimizde
dışarıdan gelen firmalarla rekabet edemez
duruma getirildik. Kastamonulu iş
adamlarımızın dışlanması, ilimize özel
sektör olarak yapılacak yatırımların da
önündeki en büyük engeldir” denildi.

Kastamonu’da devlet yatırımları ile iş
yapabilme imkanı bulacak firmalar olduğu
halde, yerel firmaların iş bulabilme
sıkıntısı yaşadığına işaret edilen
açıklamada firmaların bir çok işi
başarabilecek güçte olduklarına dikkat
çekildi. Buna karşılık yerel yönetici ve
kamu idarecilerinin kendilerini tercih
etmediklerini belirten Kastamonu
Müteahhitler Birliği, son yapılan yıkım
ihalesinde yerel firmalardan teklif
alınmamasını ve davet yapılmamasını
örnek gösterdi.

Müteahhitler Birliği açıklamasında
Kastamonu’da yapılacak devlet
yatırımlarından kendileri için pozitif
ayrımcılık yapılması çağrısında bulunuldu. 

Müteahhitler pozitif
ayrımcılık bekliyor

Türk Hava Yolları
Kastamonu İl

Müdürü Savaş
Karaçam,

Kastamonu
Havalimanına

gümrük istediklerini
belirterek, “Gümrük
gelmesi durumunda

Kastamonu
Havalimanı,

bölgesinin merkezi
konumuna

gelecektir” dedi. 

Zordur küçük memlekette büyük
hayalleri olmak… Üretsen kabahat,
konuşsan söylesen yeri geldiğinde

sussan…
Hiç unutmam…
Tavuk bir gün kendi yumurtalarının

arasında farklı bir cisim görmüş… Bir
kartal yumurtası… Kuluçkada ya,
umursamamış, merak da cabası… Dur
bakalım ne çıkacak kabilinden hatta daha
da bir ihtimamla üstüne titreyerek süreci
tamamlatmış o benzemez yumurtaya da…

Çıka çıka çelimsiz, kara kuru bir şey
çıkmış çatlayan yumurtadan…

Diğerleri ile birlikte gel zaman git
zaman…

Büyümekteler…
Ama bu kara kuru, pek de çirkin

yavrucak ha bire otu böceği, sineği çiçeği
sorar durur… 

Tavuk da ana yüreği işte… Ne sorsa
cevap verir…

Bir gün bu çirkin şey havada gördüğü
ve süzülerek akrobasi yapan kartalı
göstererek sormuş:

“Anne mu ne?”
“Kartal yavrum o… Kanatlıların kralı…

”
“Neden bizim gibi yerde değil de

yukarıda o… Kral olduğu için mi?”
“Yok yavrum, kanatları olduğu için o

hep uçar!”
Bizim çirkin gövdesinin iki yanındaki

yelpazeyi çırpmış ve merakla göstermiş;
“Bizim de var ya…”
“Ama yavrum… Biz tavuk o kartal…

Tavuklar uçmaz…”
Çirkin şey daha bir meraklanmış, içi

geçmiş o ara; bir hayale dalmış… Şöyle bir
havalandığını, süzüldüğünü göklerde…

Tavukta bir telaş… Az mı, analık etmiş,

sevmiş, diğerlerinden ayrı tutmuş onu…
Yitirmek de istemiyor…

“Fıtratımız bu yavrum… Biz
uçamıyoruz… Çünkü bizim kanatlarımız
güçlü değil…”

Çirkin şey suratını asıp uzaklaşmış az
öteye doğru… İçinden de uçma talimleri
yaparak… Önce yüksekçe bir yer bulacak,
sonra bırakacak kendini boşluğa… Ve
uçmak!

Diğer yanda anne biliyor gerçeği ama…
Kaybetmek var!
“Olmaz” demiş tavuk, “biz tavuğuz…”
“Denemekten ne çıkar anne…” demiş

içinden çirkin şey… 
Tavuğun dünyası kümesi kadar,

kartalın gökyüzü…
Ve o çirkin şey, kartal yumurtasından

tavuk kuluçkasında çıkmak kaderine
matuf kartal yavrusu diğerlerine
benzememeyi bile dert edemezken…

Bir gün uçabilmenin hayaliyle
yaşlanırken kümeste…

“Bu kartlaştı artık… Kesiyin şunu” diye
gırtlağını koparan köylünün bıçağına
teslim olmuş…

Cesaret, cehaleti aşmak için yüksekçe
bir yere çıkıp bırakıvermektir kendini,
bilgi ummanına… Sormaktır, öğrenmek ve
hayal kurmak… 

Ama illa denemek… Zorlamak…
Terketmek bazen…

Ama…
Dedim ya…
Küçük toplumlarda zordur çirkin

olmak…
Hele ki toplum kümese razıysa!
Akıbet kartlaşmaktır en fazla…
Kanatlarımızın ne işe yaradığını

denemeden nasıl öğreneceğiz?
Değil mi?

O yüzden derim hep…
Söylesem tesiri yok, yazsam kimse razı

değil…
Kümeste alçak sürünmeye talim!

Maazallah…
Ya uçarsak!

FOTOYORUM

Havayolları müdürü de
gümrük istedi
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

110,14
t

3,796
t

4,424
t

155,06 t

Firma sahibi Katar, Kastamonu’nun dı-
şında hiçbir yatırımının veya gayrimenku-
lünün bulunmadığını belirterek, “Kastamo-
nu’dan aldığımızı Kastamonu’ya geri veri-
yoruz. Böyle bir tesisi Kastamonu’ya kazan-
dırmamızdaki amaç memleketimizi katma
değerli ürünler ile tanıştırarak, ilimizin is-
tihdamına katkı sunmaktır. Biz burada sa-
dece istihdam üretmekle kalmıyor, Türki-
ye’deki ilgili sektör liderlerini Kastamonu’da
ağırlayarak ilimizin tanıtı-
mına da katkı sunmaya
çalışıyoruz. Karadeniz böl-
gesinin ilk yerel alümin-
yum entegre tesisi olan
fabrikamızın hepimiz için
büyük bir şans olduğunu
düşünüyorum” diye ko-
nuştu.

Kastamonu’daki sana-
yicilerin sorunlarına de
değinen Katar, “Kastamo-
nu’nun sanayileşmesi önce
kendi öz evlatlarına sahip çıkması gerekir,
şehrimizde bir üst akıl olması gerekir; bu
üst akıl iş adamlarımızı sanayiye teşvik et-
meli ve sevdirmelidir. Üniversite mezunu
beyin göçü içerisinde Türkiye’de ilk dört
içerisindeyiz. Bu genç beyinlerimize katma
değerli işler yaratılarak şehrimizin kalkın-
masında kullanılmalıdır. Şehrimizde diğer
gördüğüm sorunlardan biri, Ticaret ve Sa-
nayi odasından Sanayi odasının ayrılması-
dır. Kastamonu’yu 2023 yılında güçlü, ira-
deli, sanayiciliği benimsemiş, özgürlüğünü
kazanmış bankalardaki yatan paraları orta-
ya çıkarmış yatırım deyince daire ve araba

alan şehircilik modelinden çıkılmış toplu-
mun her kesimin kucaklayan bir iş modeli
olmalı yani sanayicilik esnaf, tüccar ve ban-
kalarda parasını yatıranlara sevdirilmeli;
yol haritasını yapacak olursak eğer sektörler

için komisyonlar üst akıl tarafından oluştu-
rulmalı turizm,  sanayi, elektronik sanayi,
montaj, hizmet sektörü, tarım ve hayvancı-
lık diye ayrılarak, ayrı ayrı yol haritası belir-
lenmelidir” dedi.

Kastamonu Organize
Sanayi Bölgesi’nde

faaliyet gösteren
Katar Alüminyum

firması kapasite
artırımına gideceğini
açıkladı. Yıllık 3 bin

ton üretim
yaptıklarını ve

kurdukları tesisle
markalaşma yolunda

ilerlediklerini
kaydeden Katar

Alüminyum firması
sahibi Ahmet Katar,
yurt dışına ihracat

çalışmaları
kapsamında 10

milyon lira tutarında
kapasite artırımına

karar verdiklerini
belirtti.

İşçinin çalışma süresine
yönelik düzenlemeler (3)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Katar’dan Kastamonu’ya 
10 milyonluk yatırım

İstanbul’un seçkin
semtlerinin alanında bilinen
ilk üç isminden biri olan
Venüs Pastaneleri, ticari
yaşamında yarım asrı
doldurmaya hazırlanıyor.

1971 yılında başlayan pastacılık kari-
yerinin zirvesi olduğunu ifade ettiği Ve-
nüs markasının sahibi Araçlı hemşeri-
miz Bekir Baş, yarım asırlık lezzet öykü-
sündeki sırrın tüketici memnuniyeti ka-
dar önemli olan güven olduğunu belirtti.

Venüs güven duygusuna 
sadakatimizin eseridir

Merkezi Etiler’de bulunan ve seçkin
muhitlerin uğrak yeri olan 4 şubeye sa-
hip olan Venüs Pastaneleri’nin sahibi Be-
kir Baş, rekabette en önemli farkın kalite,

müşteri memnuniyeti kadar markaya
duyulan güven ve sadakat olduğuna
inandığını belirterek, “Sadece ürünleri-
mizle değil, Venüs ismi anıldığında his-
settirdiği güven duygusuna sadakatimiz
sayesinde her geçen zaman zarfında ba-
şarımız büyüyor. Toplamda 200 kişilik

istihdam ve konsept pastanecilik örneği
olarak gösterilen işletmelerimizle yakın
zamanda 50. yılımızı kutlamaya hazırla-
nıyoruz” dedi. 

Venüs Pastaneleri sahibi Bekir Baş
hiçbir başarının tesadüf olmadığını,
emeğin ve çok çalışmanın, dürüstlüğün

ve haklı olarak kazanılmış güvenin eseri
olduğunu bilen biri olarak Venüs mar-
kasının gelecek kuşaklarca da benimse-
necek bir değer olarak yaşayacağını ifa-
de etti.

Daima yenilik ve estetik

Venüs Pastaneleri’nin Etiler, Ataköy,
Göktürk, Levent, Yeşilyurt ve Osmanbey
olmak üzere 6 şubesinin bulunduğunu
anımsatan Bekir Baş, 46 yıldır emek ver-
diği sektörde daima yeniliklere adım at-
tıklarını söyledi. Venüs Pastaneleri’nin
hijyen ve sağlık koşullarının yanı sıra es-
tetik ve sanatla da doğrudan ilişkili oldu-
ğunu vurgulayan Baş, “Yaptığımız ürün-
le sadece damak ve midelere değil, göz
zevkine de hitap etmekten vazgeçmedik.
Yarım asra yaklaşırken tüm şubelerimiz-
le geçmişten gelen tecrübe ve birikimle-
rimiz ışığında hizmet vermekten son de-
rece mutluyum” şeklinde konuştu.

Yarım asırlık lezzet markası: VENÜS

Ahmet 
Katar

Bekir Baş

Bir önceki yazımızda incelediğimiz
"Sürekli Fazla Çalışma"nın yanı sıra İş
Kanunu'nun 41. ila 43.  maddeleri

arasında düzenlenmiş bulunan "Geçici Fazla
Çalışma" kavramını da siz değerli
okuyucularımıza açıklamak isteriz. Geçici fazla
çalışmayı gerektiren durumlardan ilki, "iktisadi
koşulların yarattığı zorunluluk"tur. Bu
çerçevede değerlendirildiğinde, kural olarak
her tür iş için fazla çalışma gündeme
gelebilecek iken "sağlık kuralları yönünden bir
günde azami 7,5 saat ve daha az çalışılması
gereken işler" ile "gece yürütülen işler"
bakımından fazla çalışma yaptırılabilmesi
mümkün değildir.

Fazla çalışmanın gerçekleşebilmesi için
öncelikli olarak İŞÇİNİN ONAYI gereklidir.
Bahsettiğimiz onay, iş sözleşmesi yahut toplu
iş sözleşmesi vasıtasıyla ÖNCEDEN alınmış
olabilmektedir. Keza bu şekildeki fazla çalışma
için ödenecek ücret de, aynı biçimde, sözleşme
şartları içerisinde yerini almış olabilir. Her ne
kadar prensip olarak işçinin fazla çalışmaya
zorlanamayacağı gerçeği mevcut olsa da
İŞVERENİN FAZLA ÇALIŞMAYI İŞ YERİNİN
ÜRETİMİNİ ARTIRMAK MAKSADIYLA
TALEP ETTİĞİ durumlarda, işçinin ret
yönündeki tavrının iş yerinin daha verimli
hâle gelmesine karşı koyma manasında olduğu
açıktır. Tam da bu sebeple işverenin, böyle bir
işçinin iş sözleşmesini fesih hakkının
bulunduğunu kabul etmek gerekir. Öte
yandan, işçinin mesaiyi reddetmesinin
"dürüstlük kuralına aykırılık" teşkil ettiği bir
durum hasıl olursa İŞVERENİN HAKLI
SEBEPLE FESİH HAKKI da gündeme
gelebilecektir.

Tıpkı normal çalışma süresinde olduğu gibi
işçinin yapacağı fazla çalışma da
sınırlandırılarak "BİR YIL İÇERİSİNDE 270
SAATİ AŞAMAYACAĞI", İş Kanunu Madde
41 çerçevesinde hüküm altına alınmıştır. Fazla
çalışılan her bir saate denk düşen ücret ise
"normal çalışma ücretinin saat başına düşen
miktarının "YÜZDE ELLİ FAZLASI"dır. Elbette
ki, mesai ücreti konusundaki bu alt sınırın
tarafların anlaşması vasıtasıyla yükseltilmesi
her zaman mümkündür. Bir diğer opsiyon
olarak işçi, dilediği takdirde, zamlı ücret almak
yerine fazla çalışmış olduğu her bir saat için
BİR SAAT OTUZ DAKİKAYI SERBEST
ZAMAN olarak kullanabilir. Bahsetmekte
olduğumuz "serbest zaman", işçi tarafından
ALTI AY zarfında ve çalışma süreleri
içerisinde kullanılabilir.

Uygulamadaki sorunlar bakımından belki
de en önemli olan husus ise FAZLA
ÇALIŞMANIN İSPATI meselesidir. Bu süreyi
ispatlama yükü işçinin üzerindedir ve bu
konuda işçinin yahut tanıklarının iddialarının
doğru kabul edilebilmesi için bunların hayatın
olağan akışına ters düşmemesi şarttır. Şunu da
belirtmeliyiz ki, örneğinde bir iş yerinde üst
düzeyde çalışan bir işçiye sorumluluklarının
gerektirdiği ölçüde bir ücret ödemesi zaten
yapılıyor ise bu konumdaki bir çalışanın ayrıca
mesai ücretine hak kazanması, kural olarak,
mümkün değildir.

Tüm bu anlattıklarımıza ek olarak İş
Kanunu Madde 42'de ifadesini bulan "zorunlu
durum nedeniyle fazla çalışma" ya da Madde
43'te düzenlenen "Bakanlar Kurulu kararı
üzerine olağanüstü durum nedeniyle fazla
çalışma" gibi diğer birtakım, görece daha az
rastlanan, fazla çalışma türleri de mevzuatımız
kapsamında yer almaktadır.
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Vatan Şairi 
Gökyay
Başkentte anıldı
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HABER

YIL: 6 SAYI: 219 31 EKİM 2017

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Hürriyet gazetesi yazarlarından
Gurme Mehmet Yaşin, geçtiğimiz gün-
lerde gazetenin seyahat ekinde Kasta-
monu mutfağından övgüyle söz etti.

Ulusal yemek yarış-
masında 812 çeşit ye-
meği, 51 çeşit ek-
mek ve 38 çeşit
çorbasıyla derece-
ye giremediği için
üzüldüğünü ifade
ettiği Kastamonu
Mutfağı ile ilgili tam sayfa
bir çalışma yayınlayan Yaşin, Kastamo-
nu için sonbaharın en güzel yaşandığı
şehir tanımını kullandı.

Mehmet Yaşin, saray helvası (çekme
helva) tirit, et ekmeği, kuyu kebabı, Ec-
evit çorbası, siyezi, kel simidi detayla-
rıyla anlattığı yazısında Kastamonu lez-
zetlerini birçok kimsenin tatmadığı ve
tanımadığını belirtti.

Yaşin okurlarını Kastamonu dönüş

yolunda otomobilin bagajına 'Osman-
cık pirinci, çekme helva, Kızılcık tarha-
nası, çemenli çemensiz pastırma, bol
bol sarımsak, tirit için çıplak simit, çeşit

çeşit erik, birkaç kilo siyez bulguru ve
elbette bulabildiğiniz kadar mantarı
koymayı sakın unutmayın' diyerek de
uyardı. 

‘Bu Vatan Kimin’ şiirinin yazarı İnebo-
lulu hemşerimiz Orhan Şaik Gökyay, An-
kara Kastamonulular Platformu tarafın-
dan düzenlenen panelle anıldı.

Panel öncesinde Orhan Şaik Gök-
yay’ın hayatını konu alan bir sinevizyon
gösterisi sunuldu. Panelin açılış konuş-
masını yapan Platform Koordinatörü Be-
kir Kara vatan şairi Gökyay’ın, Türk ede-
biyat tarihindeki yerine vurgu yaptı. Kara,
“Memleketin yetiştirdiği tüm değerlere
hep beraber sahip çıkmamız gerekir.
Platform olarak memleketimizin yetiştir-
diği değerlere sahip çıkmayı kendimize
ilke edindik. Ancak bir sitemimi de dile
getirmeden geçemeyeceğim. Gönül is-
terdi ki hemşerilerimiz bu salonu doldur-
saydı. Vatan şairine de bu yakışırdı.” dedi. 

Panelin konuşmacılarından İnebolulu
hemşerimiz Emekli Albay Atakan Köksal
ise Orhan Şaik Gökyay’ın milli mücadele
yıllarının tüm zorluklarını çocukluk ve
gençlik yıllarında yaşadığını ve bunu şiir-
lerine de yansıttığını söyledi. Bıraktığı
eserlerin aradan geçen onca zamana
rağmen edebiyat dünyasında yerini koru-
duğuna dikkat çeken Köksal, “Vatan şai-
rimiz Gökyay Kurtuluş Savaşı yıllarında
İstanbul’dan Ankara’ya geçenler arasın-
dadır. Gerek bıraktığı eserler aracılığıyla
vatan sevgisini gelecek kuşaklara aktar-
ma mücadelesi için Gökyay’ı minnet ve
şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Panelde konuşan Hacettepe Üniver-
sitesi eski Öğretim Üyesi Araçlı hemşeri-
miz Prof. Dr. Sadık Erik, Celal Ogan ve
Nusret Kebapçı da Orhan Şaik Gökyay’ın
hayatı ve eserleri ile ilgili katılımcılara
bilgilendirmede bulundular.

Devrekani Belediyesi PTT tara-
fından başlatılan kişisel ve kurumsal
pul projesi kapsamında kurumsal
pul çalışması yaptı. Devrekani PTT
Müdürü Cengiz
Abdurrahma-
noğlu, Belediye
Başkanı Müm-
taz Aliustaoğ-
lu’na çalışmala-
rı belediye tarafından tasarlanan pul
albümünü gerçekleştirdiği ziyarette
teslim etti. Başkan Aliustaoğlu ziya-
ret sonrası yaptığı açıklamada, yay-
gın olarak kullanılan posta pullarının
en etkili tanıtım aracı olduğunu dü-
şündükleri ve bu doğrultuda çalışma
yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Devrekani’ye
özel tanıtım pulu

Daday Ümit ve Nafi Çeri
Meslek Yüksekokulu’nun
yeni binası, yapılan tören

ile açıldı.
2013 yılında dönemin

Daday Kaymakamı Zafer
Sağ'ın önderliğinde

kurulan ve içinde
Belediye Başkanı Hasan

Fehmi Taş siyasi parti
temsilcileri, sivil toplum

kuruluş temsilcilerinin ve
esnafların da bulunduğu
Daday Yüksek Öğrenim

Derneği tarafından
temelleri atılan Daday
Meslek Yüksek Okulu

yeni binasında yeni
adıyla resmen açıldı.

Yaşin’den tam sayfa 
Kastamonu mutfağı

Daday Nafi-Ümit Çeri 
Meslek Yüksek okulu açıldı

4 bin 500 metrekare kapalı, 3 bin 500
metrekare de açık alana sahip olan 12
derslikli ve 2 bilgisayar laboratuvarlı eğitim
alanına sahip, akademik ve idari bölümler,
kütüphane, konferans salonu, öğrenci ye-
mekhanesi, öğrenci kantini ve çalışma sa-
lonu ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,
Bankacılık ve Sigortacılık, Yönetim ve Or-
ganizasyon bölümlerinin aktif olduğu ve
300 öğrencinin kayıtlı olduğu bina için Sa-
dık Atalay yer temininde bulunmuş yapı-
mını ise hayırsever İşadamları Ümit Çeri
ve Nafi Çeri üstlenmişti.

Daday Meslek Yüksekokulu binasının
açılış merasimine Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, Daday Kaymakam
V. Abdullah Huzeyfe Çakmak, Daday Be-

lediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, ilçe bele-
diye başkanları, hayırsever iş adamları sa-
dık atalay, Ümit ve Nafi Çeri ile kamu, ku-

rum ve kuruluşlarının temsilcileri, akade-
misyenler, siyasi ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Hanönü ve Boyabat ilçelerini Ayan-
cık ve Türkeli’ye bağlayan Sakız yolu ye-
niden yapılacak. Sinop Milletvekili Na-
zım Maviş, Ayancık ile Türkeli ilçeleri-
nin Ankara ve İstanbul bağlantılarını
sağlayan ve uzun yıllardır yapımı devam
eden karayolunun yapılan ihaleyle kısa
sürede tamamlanacağını bildirdi. Maviş,
yaptığı yazılı açıklamada, Ayancık ve
Türkeli ilçelerinin Ankara ve İstanbul ile
bağlantısının sağlandığı, Sakız yolu ola-
rak da bilinen karayolunun 17 yıldır ta-
mamlanmayı beklediğini hatırlattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Ahmet Arslan ile yaptıkları
görüşme sonucunda yolun tekrar ihale-
ye çıkarıldığını bildiren Maviş, şunları
kaydetti: "Sakız yolumuzun 17 yıldır yı-
lan hikayesine dönen sorununu Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayın Ahmet Arslan'a ilettik. Sayın Ba-
kanımız sağ olsunlar yakinen ilgilenerek
bizzat devreye girdiler. Bu bağlamda
mevcut firmanın yükümlülüğündeki iş-
ler bir yandan hızla tamamlanırken, yo-
lumuz yeniden ihaleye açıldı. 87 milyon
729 bin 800 liralık yatırım bedeli ile ye-
niden ihale edilen yolumuz, ihale süre-

cine uygun bir şekilde tam zamanında
bitirilerek hemşerilerimizin hizmetine
sunulacaktır."

Maviş, ihale sonucunda yolun geri
kalan kısmının üç firmadan oluşan kon-
sorsiyum tarafından tamamlanacağını
belirterek, şu bilgileri verdi: "Sakız yolu-
muzun tamamlanması için yüklenici fir-

malarla sözleşme imzalanmıştır. Yolun
kalan kısmı yeni firma tarafından yapı-
lacaktır. Şu anda virajların azaltılması,
heyelanlı kısımların düzeltilmesi ve yol
yapım çalışması hızlı bir şekilde sür-
mektedir. Yolumuzun biten kısımları ile
yeni yapılacak 18 kilometrelik kısım sı-
cak asfalt olarak kaplanacaktır."

Hanönü yolu yeniden yapılıyor

Vali Yaşar Karadeniz bu eği-
tim döneminde kontenjanları
dolmayan okullarda önümüzde-
ki yıllarda bu sorunun yaşanma-
ması için çalıştıklarını belirtti.

Daday Nafi ve Ümit Çeri
MYO açılışında konuşan Vali
Karadeniz, bu eğitim yılında hayal kı-
rıklığı yaşanan ve bazı MYO’larda hiç
tercih yapılmaması konusunda soru-
nun tespit edildiğini ve ne yapılması
gerektiği üzerinde de çalışma yapıla-
cağını belirtti. Karadeniz yaptığı ko-

nuşmada, "Meslek yüksekoku-
lu bulunan yerlerde kontenjan-
ların boş kalması biraz sıkıntı
yarattı. Ancak hastalık belli ve
çözümü de belli. Önümüzdeki
yıl bu sorun çözülecektir. Bir
öğrenci üniversite sınavından

sonra tercih yaparken okuldan ne
bekler sorusunu cevaplamalıyız. Eği-
timdeki başarı ve mekânın nasıl ol-
duğu araştırılır. Öğrencinin tüm so-
runları cevaplandığı takdirde okunan
yer cazibe merkezi olur” dedi.

Validen kontenjan açıklaması
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İsmail Ertekin ile çıktığı karşılaşmalarda performansı
ile göz dolduran futbolcular, kendisine göre zayıf rakibi
Kocaeli Birlikspor ile Gazi’de çıktığı karşılaşmada oyunu
ile de göz doldurdu. Youssef Yeşilmen Ali Kuçik’in soldan
getirdiği ve ortaladığı orta ile bulduğu golle karşılaşmanın
ilk yarısını 1-0 önce kapatan Kastamonuspor’da 57. daki-
kada Tayyib Kanarya’nın beş defans oyuncusunun arasın-
dan yükselerek attığı kafa golü ile rahatlayan takım 88’de
Ümit’in ortasına iyi yükselen Oğuz’un kafa golü ile farkı
üçledi: 3-0. Rakibin golü ise karşılaşmanın 
sonlarında Raif ’ten geldi. 3-1

Kırmızı siyahlılar bu galibiyetle puanını 19'a çıkararak
6.sırada kaldı, lider Menemen Belediyespor ile puan farkı-
nı da 4'e indirdi.

Sahadan üç puan ve moralle ayrılan taraf Kastamo-
nuspor olurken, Sarıyer ile oynayacağı İstanbul deplasma-

nı öncesi de kayıpsız gir-
meyi başardı.

Takımda 3'er sarı kart
sınırında Faruk Öcal, Er-
kan Sekman, Çağrı Bül-
bül ve Ali Kuçik haayı
hasarsız geçti.

31 Ekim 2017 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

Süper Bayanlar tecrübeyle kazandı
Kadınlar Hentbol Süper Ligi temsilcisi

Kastamonu Belediyespor KHK, İzmir
Büyükşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk
yarısını geride kapatmasına rağmen ikinci
yarıda sonuca ulaştı.

İlk yarısı 16-12 İzmir BŞB lehine
sonuçlanan karşılaşmanın ikinci
yarısında tecrübesi ve akıllı oyunuyla
karşılaşmayı 30-26 kazan Kastamonu
Belediyespor, 8. hafta müsabakasında
Ankara Yenimahalle Belediyespor’la
deplasmanda karşılaşacak. Mücadele 12
Kasım’da saat 17’de oynanacak.

Kastamonu derbisinde 
Artsam farkı: 35-21

Hentbol Kadınlar 1.Ligi'nde aynı
grupta mücadele eden Artsam Koleji
Spor Kulübü ve Kastamonu Gençlik ve
Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Liginin
lideri olan Artsam karşılaşmadan 35 – 21
galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

İki Kastamonu temsilcisinin
karşılaştığı mücadelede favori olan
Artsam ilk yarıyı 17-8 önde kapadı.
Karşılaşmadan 14 sayı galibiyetle ayrılan
Artsam Koleji Atatürk Spor Salonu’nda
gülen taraf oldu.

6. hafta sonunda Artsam koleji 12
puanla liderliğini sürdürürken
Kastamonu GSK henüz puanla
tanışamadı. Lider Artsam bir sonraki
maçını Genç Uşak Spor ile deplasmanda
oynayacak. Karşılaşma 11 Kasım saat
14’te oynanacak.

Kastamonu GSK ise Elazığ Sosyal
Yardımlaşma Spor Kulübü ile evinde
oynayacak. 

Özel İdare, Ereğli ile güldü
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig

temsilcisi Kastamonu Özel İdare,
sahasında konuk ettiği Karadeniz Ereğli
Belediyespor'u Sinan ve Canberk'in attığı
gollerle 2-1 mağlup etti. 

Özel İdare Köy Hizmetleri Spor Kulübü
ilk yarıda gördüğü kırmızı kart dolayısı ile
uzun süre eksik oynamak zorunda kaldı.
10 kişi ile tamamladığı maçtan 3 puan
çıkaran Özel İdare 5 Kasım’da
deplasmanda MKE Kırıkkalespor’a konuk
olacak.

Özel idare çıktığı 5 karşılaşmadan 2
galibiyet 2 mağlubiyet ve bir beraberlik
alarak 7 puanla grubunda 6. sırada yer
alıyor.   

Ferko Basketbol evinde üzüldü
Türkiye Kadınlar 1.Basketbol Ligi

temsilcimiz Ferko Ilgaz H. Kastamonu
Basketbol Spor Kulübü sahasında konuk
ettiği Urla Belediyesi'ne 78-59 mağlup
oldu. Hüsnü Tandoğan Spor Salonu’nda
ağırladığı konuk ekip Urla Belediyesi’ne
19 sayı farkla mağlup olan Ferko,
taraftarını üzdü.

Ferko 5 Kasım’da Mersin Büyükşehir
Gelişim ile deplasmanda karşılaşacağı
mücadelede galibiyet alarak yoluna
devam etmek istiyor. Ferko ilk 4 haftası
tamamlanan liginde 1 galibiyet 3
mağlubiyetle 13. sırada bulunuyor.

Abana Gençlerbirliği judo takımı derece
ile döndü

Türkiye Judo Federasyonu’nun faaliyet
programında yer alan Kuşak Güreşi
branşında Ümitler Türkiye Şampiyonası
Karabük’te düzenlendi. 14 – 15 Ekim
tarihleri arasında düzenlenen
organizasyonda Kastamonu’yu Abana
Gençlerbirliği Judo Takımı temsil etti.

Yapılan mücadelelerin ardından
sporcularımızdan Rüveyda Aslan 70
kiloda ikinci, Rümeysa Kaynar 48 kiloda
ve Mustafa Akarsu 46 kiloda üçüncü,
Olcay Demirci 73 kiloda ve Ebrar
Dibekoğlu ise 52 kiloda beşinci oldu.

SPOR PANORAMA

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

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Otomobilleriniz değerinde
alınır, değerinde satılır 

15 yıllık tecrübemiz siz
değerli dost ve
müşterilerimize hizmet
vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker 0538 450 37 37

Hentbolda Avrupa temsilcimiz
Kastamonu Belediyespor seri başı
olarak katıldığı kura çekiminde
Macar ekiple eşleşti.

EHF Kupası Kadınlar Şampiyo-
nası 2. Tur kura çekimi Avrupa
Hentbol Federasyonu'nun (EHF)
Viyana'daki merkezinde gerçekleş-
tirildi. 3. turda Macar ekiplerinden
Vaci NKSE ile eşleşen Kastamonu Belediyespor takı-
mı ilk maçını 11-12 Kasım, rövanşı ise 18-19 Kasım
2017 tarihlerinde oynayacak.

Yeni Rakip Macar Vaci

Cide Belediyespor 
için toplandılar

Kastamonu 1. Amatör kümede mücadele ede-
cek olan Cidespor için destek gecesi düzenlendi.
Cidespor için Tuğtepe’de bir araya gelen davetliler
destek gecesine Kastamonu Milletvekili Hakkı Köy-
lü, CİDEFED Genel Başkanı Celal Gül, federasyona
bağlı dernek başkanları, Cide Belediye Başkanı
Nejdet Demir, iş adamları ve sporseverler katıldı.
Arzu Akça’nın konser verdiği gecede takım için
maddi yardım toplandı.

Kastamonuspor evinde
konuk ettiği Kocaeli Birlik
karşısında aldığı net
galibiyetle sıralamadaki
yerini korudu

Kastamonu Kocaeli 
Birlik’e patladı: 3-1

Stad: Gazi
Hakemler: Tolga Ahmet Kalaycı, Ali Uğurtan Demirtaş,

Şenol Bektaş 
Kastamonupor 1966: Cengiz - Doğancan(Dk. 72 Alican),

Ümit, Oğuz, Erkan, Youssef (Dk. 83 Haşim), Ali (Dk. 80

Ferit), Savaş, Ömercan, Faruk, Tayyib 

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Onur- Emirhan, Muhammet,

Raif, Melih, Semih (Dk. 69 Tayyib), Berat, Kemal (Dk. 77

Talha), Senin Sergen (Dk. 46 Yahya), Batuhan, Mehmet 

Goller: Dk. 27 Youssef, Dk. 57 Tayyib, Dk. 88 Oğuz (

Kastamonuspor 1966) - Dk. 90 Raif ( Kocaeli Birlikspor)

Sarı kartlar: Savaş ( Kastamonuspor 1966) - Batuhan,

Muhammet ( Kocaeli Birlikspor)

Kastamonuspor: 3 – Kocaeli Birlik: 1
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Mahalle muhtarları ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri ile bilgilendirme toplantısında
bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hü-
seyin Arslan şu açıklamalarda bulundu:

Taşköprü’nün 50 yıllık doğal kaynaklı içme
suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göle-
ti’nde çalışmalar devam ediyor. Bir aksilik ol-
mazsa 2018 yılı sona kadar Taşköprülüler ola-
rak içme suyuna kavuşmuş olacağız. Ayrıca gi-
rişimlerimiz sonucu TOKİ projesi de 310 ko-
nut olarak ihalesi yapılıp start aldı ve çalışmalar
hızlı bir şekilde devam ediyor. Taşköprü
OSB’de de alt yapı ihalesine çıkmak için yakla-
şık maliyet hazırlıkları devam ediyor. Önü-
müzdeki yıl fabrika yapacak arkadaşlara arsa
tahsislerini yapacağız. Önümüzdeki yıl inşallah
gerek OSB’de gerekse diğer hizmetlerimizde
hızlı gelişmeler olacak. OSB’nin yanında bulu-
nan dere de ıslah çalışması için proje tadilatına

gidildi. Buranın ıslahı da kısa sürede yapılacak.
İçişleri Bakanımız ilçemize geldiğinde kendisi-
ne arz ettiğimiz bir konuda ilçe emniyet ve ka-

rakol binalarımız ile ilçe jandarma komutanlı-
ğının yıkılarak farklı alanlara yenilerinin yapıl-
masıydı. Bu konuda da girişimimiz kısa sürede
sonuç buldu. Bu kurumlara yeni binaları için
yer tahsisi yaptık ve yatırım programına alındı.
İlçe emniyet müdürlüğü ve emniyet karakolu
aynı noktada olacak. Ayrıca ilçemiz 2 ayrı KYK
Yurdu’na da kısa sürede kavuşacak. İlçemizin 4
yıllık bir fakülteye de kavuşması için sayın rek-
törümüz nezdinde girişimlerimiz de devam
ediyor. Ayrıca yeni şehirlerarası otobüs termi-
nalimizde de çalışmalar planlandığı gibi devam
etmekte olup, inşallah önümüzdeki yıl burayı
da halkımızın hizmetine açacağız” 

Arslan, daha sonra ilçe muhtarları ve STK
temsilcilerinin öneri ve sorularını dinledi.
Toplantıda Belediye Başkan Yardımcısı Cey-
hun Çorbacı ve belediye birim amirleri de ha-
zır bulundu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkila-
tının 2018 yılı Türk Dünyası Kültür
Başkenti olarak Kastamonu’da bir dizi
program düzenlemesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr.
Kurtulmuş’un önerisiyle Kastamo-
nu’nun 2018 yılı Türk Dünyası Kültür
Başkenti olmasının önerildiğini bildi-
ren Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
çalışmalara başlandığını kaydetti.
Geçmiş yıllarda ülkemizden Eskişe-
hir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti

seçildiğini hatırlatan Belediye Başkanı
Babaş, “Önceki yıl Azerbaycan’ın Şeki
kenti, bu yıl ise Kazakistan’ın Türkis-
tan şehri bu büyük onuru üstlenmişti.
Sayın Bakanımız 2018 yılı için Kasta-
monu’yu önerdi. Kendileriyle görüş-
tük ve bu sorumluluğa talip olduk. Bu
sayede ilimizin ismi uluslararası are-
nada duyulacak. Değerli bakanımıza
ilimizin tanıtımına yapacağı katkıdan
dolayı bir kez daha teşekkür ediyo-
ruz” dedi.

Türk Dünyası’na kültür başkenti olacağız

Tosya, Mehter Takımı kuruyor
Sanatsal ve kültürel faaliyetleriyle

ön plana çıkan Tosya’da il genelindeki
programlarda temsiliyet
gösterebilecek profesyonel Mehter

Takımı kuruluyor.
Belediyenin bando ekibinin yanı

sıra Ahi Yaran Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneğinde çeşitli orta

oyunlarının sergilendiğini anımsatan
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin,
“İlçemizde mehter takımı kurulması
için yaptığımız çalışmalarda sona gel-

dik, ekibimiz hazır. Mehter Takımı-
mız sadece ilçemizdeki değil il ve ülke
genelindeki organizasyonlarda yer
alabilecek kalitede olacak” dedi.

Şanlıurfa ve Kastamonu kültür buluşması
Şanlıurfalılar ve Kastamonulular

Kültür ve Dayanışma Derneği, 11
Kasım’da İstanbul'da düzenleyeceği
'Kardeşlik-Kültür Gecesi' etkinliği ile
farklı illerden İstanbul'a gelerek
yaşamlarını sürdüren insanları bir
araya getirecek.

Küçükçekmece Belediyesi katkıla-
rıyla gerçekleştirilecek etkinlikte her
iki şehre ait tanıtımlar, sıra gecesi,
folklor ekibi oyunları ve her iki kente
özgü ikramlarda bulunulacak. Düzen-
lenecek 'Kardeşlik ve Kültür Gecesi'ne
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ahmet Eşref Fakıbaba, Küçükçekme-
ce Belediye Başkanı Temel Karadeniz,
Kastamonu Valiliği, Kastamonu Bele-
diyesi ve ilçe belediyeleri, sanat ca-
miası ve dernek temsilcileri katılacak.

Geceye katılan davetliler arasın-
dan bir aileye iki kişilik Umre ziyareti,

Kastamonulu bir aileye Şanlıurfa tatili
ve Şanlıurfalı bir aileye Kastamonu ta-
tili çekilişi yapılacak.

Etkinlik 11 Kasım tarihinde Sefa-
köy Kültür ve Sanat Merkezi’nde dü-
zenlenecek. Kardeşlik ve Kültür Gece-
si saat 19.00’da başlayacak.

Bundan tamı
tamına on iki
yıl önceydi.

Kızlarımın ortaokul
zamanları. Yağmurun
gökten boşanırcasına
yağdığı bir gün bizim
kızlar Altınpark’ta
ölmek üzere olan bir
karacık kuracık köpek
görmüşler. Eti butu
bir çocuğun ellerinde
kaybolacak kadar.
Kap kara, çirkin mi
çirkin.

Eve getirdiler.
Nasıl titriyor, bir görseniz.

Komşu veterinere götürdüler kızlar.
İlaç alındı, süt verildi. Bir hafta bizim
balkonun konuğu oldu. Bir hafta sonra
yılışmaya başladı. Oyun oynuyor, hop
yapıyor, zıp yapıyordu. Eh! Dedik.
Şimdi kendi doğasına bırakılabilir.

Kızlar, tören yapar gibi, üçü birden
kucaktan kucağa alıp, buldukları yere
götürdü ve döndüler eve. Bırakıldığı yer
ile bizim evin arası en az bin beş yüz en
çok da iki bin metre. Abartmayayım, bir
saat geçti geçmedi, evin önünde bir
mızıldama sesi. Baktık ki bu!

Nasıl buldun, nasıl geldin, trafiği
nasıl becerdin?

Rahmet olası annem de o gün
bizimleydi ve olayı da izliyordu. Dedi ki
: “ O, sizin nasibiniz!”

Aldık bu iti.
Adına RİTA koydu bizim kızlar.
Tam on iki yıldır bizimle.
Bir kez eve pislemedi. Bir kez boş

yere havlamadı. Bir kez biz “ye”
demeden yemedi. Hiç terbiyesini
bozmadı.. Mesela, bizim apartmanda bir
kişiyi asla sevmedi ve hala sevmiyor.
Yamulmadı yani.

Bıcı bıcı yapalım mı deyince
banyoya koşuyor.

Sabahları sıkışınca patisiyle gelip
beni tırtıklıyor. Hadi dışarıya gidelim.

Bir kez yalan söylemedi.
Asla çalmadı.
Hünkürmedi.
Bi tek zevki var, o da koltukta oturup

yatmak.
Ama koltuğunu pisletmedi.
Bizim evin bütçesini har vurup

harman savurmadı.
Konuklar geldiğinde havlamadı

yüzlerine.
Onları kokladı ve gitti yattı.
Mamasını koyduğumuz kap boş

kalınca nazikçe vurarak hatırlattı bize.
Kışları, çok soğuk olduğunda gelip

ayakucuma yattı.
Apartmanın bahçesine hırsız

girdiğinde tüm apartmanı ayağa kaldırdı
ve o hırsızı yakalattı.

Boştan yere hiç kahramanlık
yapmadı. Örneğin Altınpark’a
gittiğimizde kabadayılık yapmadı. Baktı
ki onlar güçlü, eve döndü. Palavrası hiç
olmadı. Öyle yemek falan da seçmedi.
Biz ne yersek o da yedi. Arada bir
peynir seçiyor, o kadar.

Gerçekten,
Sizin köpeğiniz var mı? Adı ne?
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Bizim köpek Rita!

Taşköprü 2018’i planlıyor

Hanönü Gıda Tarım Hayvancılık Müdür-
lüğü tarafından küçükbaş hayvan dağıtımı
yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Hibe Des-
tek Projesi" kapsamında Hanönü ilçesinde 3
genç çiftçiye, 111 küçükbaş hayvan dağıtıldı.
Genç çiftçileri tarım ve hayvancılığa yönlen-
direrek kırsal alanda genç çiftçilerin artırıl-
ması amacıyla yürütülen proje kapsamında
her bir çiftçiye tamamı hibe olmak üzere 35
dişi, 2'de erkek olmak üzere Turcana ırkı
küçükbaş hayvanlar teslim edildi. Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Burak
Dana yaptığı açıklamada, projeye Hanönü'de
70 kişinin başvurduğunu, bu kişilerden 10
genç çiftçinin 30 bin liralık hibe desteğinden
yararlanmaya hak kazandığını söyledi.

Hanönü’nde 111 
küçükbaş dağıtıldı

Taşköprü Belediye
Başkanı Hüseyin

Arslan, ilçede yapılan
hizmetlerin aralıksız

devam ettiğini
kaydederek 2018

yılında gerek
doğalgaz gerek OSB
gerek içme suyu ve

yeni şehirlerarası
otobüs terminali

başta olmak üzere
birçok hizmetin

hayata geçeceğini
belirtti.  
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Yalova İMES OSB'de önceliğin
çevreye verildiğini söyleyen Ke-

mal Akar şöyle devam etti: “Ye-
şil OSB unvanını uluslararası

boyutta kazanmak temel he-
deflerimiz arasında ilk sı-
rayı almaktadır. Bu doğrul-
tuda gerekli altyapı ve üst-
yapı yatırımları yapmayı,
OSB'nin ortak enerji tüke-
timlerini OSB içerisinde
kurulacak güneş enerji

santralinden temin etmeyi,
arıtma tesisini ileri arıtma olarak

dizayn ederek, arıtılan suyu sulama
suyu olarak OSB katılımcılarının
hizmetine sunmayı, jeotermal ener-
ji santrali, HES gibi yenilenebilir
enerji yatırımları ve indirici merkez
yatırımı yaparak, OSB katılımcısının
enerji birim fiyatlarını OSB'lerdeki
ortamla fiyatlardan en az yüzde 20
daha uygun hale getirmek, liman
yatırımı veya ortaklığı ve/veya işbir-
liği yapmak suretiyle OSB katılımcı-
sının nakliye maliyetlerini minimize
etmeyi, OSB içerisinde antrepo-
depo kurmak ve işletmek suretiyle

OSB katılımcısının lojistik maliyetini
minimize etmeyi, fabrika inşaatları
aşamasında, kuracağı iktisadi te-
şekkül marifetiyle minimum bedel-
le ve uzun vadeli ödeme planlı öde-
me kolaylıklarıyla fabrika inşaatları
için katılımcının yatırım maliyetini
minimize etmeyi ve son olarak ku-
rulacak çevre laboratuvarı, ortak
sağlık güvenlik birimi, zemin labo-
ratuvarı, katı atık ayrıştırma, ara-
ma, depolama tesisi ile katılımcının
zorunlu gelir ve gider harcamaları-
nı minimize etmeyi hedefliyoruz.”
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HABER

n Birinci sayfadan devam

Yeni sanayi alanının artan talepler
doğrultusunda oluşturulduğu ifade
eden Akar “Her geçen gün artarak bü-
yüyen sanayi yatırımlarının ve yatı-
rımcılarının modern altyapı sistemle-
rine haiz uygun fiyat ve ödeme şartla-
rına sahip sanayi parsellerini temin
etmek oldukça büyük bir zorluktur.
İMES Sanayi Sitemizde büyüyen sana-
yicilerimizin daha geniş üretim alan-
larına ihtiyaçlarını gidermek amacıyla
Kocaeli ili Dilovası ilçesinde bulunan
İMES Organize Sanayi Bölgesini kura-
rak sanayicimizin hizmetine sunduk.
Ancak Dilovası İMES Organize Sanayi
Bölgemizin doluluk oranının yüzde
100'e ulaşması ve bölgenin bütün alt
yapı yatırımlarını tamamlaması sonu-
cunda İMES OSB'de yer alamayan sa-
nayicilerin yoğun talebi ile karşılaştık.
Bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak,
ülkemiz sanayicileri için yeni üretim
alanı oluşturmak adına Yalova ilinde
Yalova İMES OSB'nin kuruluş çalış-
malarına başladık. Dudullu İMES Sa-
nayi Sitesi ve Dilovası İMES OSB'de
sanayicilerimizin ihtiyaçlarına göre
elde ettiğimiz tüm OSB bilgi ve tecrü-
belerimizi yeni kuracağımız Yalova
İMES OSB'ye aktaracağız. Yalova
İMES Organize Sanayi Bölgesini başa-
rıyla sanayicilerimizin hizmetine sun-
mayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Doğu Marmara'nın 
en merkezi noktasında

Bölgenin ulaşım ve lojistik avan-
tajlarından bahseden Akar şunları

söyledi:  “Ulaşım ve lojistik avanta-
jıyla göz dolduran Yalova İMES

OSB Doğu Marmara Bölgesi'nin
merkezi konumunda yer alıyor. Yalo-
va ili Çilikköy ilçesi Laledere-Ga-
cık-Kılıç Köyleri üçgeninde, İstanbul
İzmir Otoyolu'na cephe, Kılıç gişesi-
nin hemen çıkısında stratejik bir
noktada konumlanan Yalova İMES
OSB, İstanbul İzmir Otoyolu gişesine

1 kilometre, Yalova Merkez'e 14 kilo-
metre, Osmangazi Köprüsü'ne 16 ki-
lometre, limanlara 13 kilometre, İs-
tanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na
49 klilometre, Bursa Merkez'e 47 ki-
lometre, Gebze'ye 28 kilometre, İs-
tanbul Çamlıca Gişeleri'ne 67 kilo-
metre mesafede kuruluyor.”

Türkiye’nin modern makine üssü

Yalova İMES OSB
İstanbul, Bursa ve

Kocaeli’nin buluşma
noktası haline gelen

Yalova’da yenilikçi, yerli
ve yeşil üretimin üssü

olma hedefiyle 5 milyon
metrekarede yeni nesil

organize sanayi bölgesi
kuruluyor. Makine

ihtisas alanında bölgede
büyük bir sanayi ağı
oluşturacak Yalova

İMES OSB’de fabrika
inşaatlarına 2021

yılında başlanılması
hedeflenirken yatırımcı
talepleri de toplanıyor.

İMES Sanayi Sitesi Başkanı ve Ya-
lova İMES OSB Başkanvekili Kemal
Akar belirli alanda üretimlerin ger-
çekleştirileceğini belirterek şu açık-
lamalarda bulundu: “Makine İhtisas
OSB olarak kurulan Yalova İMES
OSB'de onaylı ÇED raporumuzda ve
kuruluş protokolümüzde kesinleşti-

rilmiş olan makine, yedek parça, oto-
motiv gibi ana sektörlerden oluşan
'Nace' kodları ile belirtilmiş üretimler
gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda par-
seller uzun vadeli ödeme planlarıyla
sanayicilerimizin hizmetine sunuyo-
ruz. Yalova İMES OSB'mizde altyapı
hizmetlerinin yanı sıra hayata geçiri-

lecek sosyal donatı alanlarının çeşitli-
ğini ile hem sanayicilerin hem de böl-
gede istihdam edilecek çalışanların
ihtiyaçlarını eksiksiz biçimde tamam-
layıcı hedefliyoruz. Bu nedenle oluş-
turduğumuz proje doğrultusunda
zengin sosyal donatı alanları da kuru-
yoruz. Bunlar arasında idari bina, ti-

caret merkezi, banklar çarşısı, cami,
tıp merkezi, dijital fuar, sergi alanı,
kreş, meslek eğitim merkezi, meslek
lisesi, meslek yüksek okulu, spor
kompleksi, antrepo, itfaiye, tır-kam-
yon servis aracı parkı, heliport kur-
mayı projelendiğimiz alanlar içerisin-
de yer almaktadır.”

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Çevreci ve yeni nesil

Kastamonu kırsal kan kaybı yaşıyor
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı

Şemsi Bayraktar, kırsala yatırı yapılması ve
göçün önlenmesi için çalışmalar yapılması
gerektiğini belirterek, aralarında Kastamo-
nu’nun da olduğu birçok ilde kırsal nüfus-
taki azalmaya dikkat çekti. Kırsaldan ve iç
bölgelerden göç nedeniyle ülke genelinde
kırsal dağılım dengesinin bozulduğunu be-
lirten Bayraktar, 2007- 2016 yılları arasında
Çorum, Zonguldak, Kırşehir, Yozgat illerin-
de üçte bir, Bolu, Amasya, Bilecik ve Bolu
illerinde dörtte bir azalma yaşanan kırsal
nüfusun Kastamonu’da 35 bin gerileme ya-
şadığına dikkat çekti.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, büyük-

şehir belediye kapsamı dışındaki 51 ilde
köy ve beldelerde yaşayan nüfusun, 2007-
2016 döneminde 7,2 milyondan 6,1 milyo-
na gerilediğini belirtti. Bu dönemde kırsal
nüfusun, Zonguldak’ta 112 bin, Yozgat’ta
74 bin, Çorum’da 70 bin, Sivas ve Kütah-
ya’da 60 bin, Tokat’ta 54 bin, Afyonkarahi-
sar’da 50 bin azaldığını vurgulayan Bayrak-
tar, kırsal nüfustaki düşüşün Adıyaman’da
48 bin, Kastamonu’da 35 bin, Amasya’da 33
bin, Düzce’de 31 bin, Niğde’de 27 bin, Ak-
saray ve Bolu’da 26 bin, Edirne, Isparta ve
Giresun’da 25 bin, Kırşehir’de 24 bin, Nev-
şehir’de 23 bin, Kars ve Muş’ta 21 bin oldu-
ğunu bildirdi.

Kırsala yatırım yapılması ve göçü ön-
leyici tedbirlerin alınması ile kırsal den-
genin yeni baştan kurulması gerektiğine
işaret eden Bayraktar, Kastamonu’daki
kırsal nüfus kaybının nüfusun 5’te 1
oranına tekabül ettiğini vurguladı.

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları
Kulübü üyeleri Yaralıgöz Dağı’na Cumhu-
riyet Bayramı nedeniyle zirve yürüyüşü
düzenledi. Etkinlikten bir hafta önce üye-
leri arasında bir anket düzenleyerek belir-
lediği rota, doğa sporcularının Devreka-
ni’ye bağlı Yaralıgöz oldu. KADASK üyesi
sporcular, Devrekani Yaralıgöz Mevkiinde
bulunan Mamatlar Köyü mesire alanında
toplanarak kamp yaptı. Etkinliğe katılan
doğaseverler, 7,5 kilometre mesafeyi yak-
laşık 1,5 saatte kat ederek 2 bin 57 rakımlı
dağın zirvesine ulaştı.

KADASK Başkanı Dr. Alp Arslan,
“Muhteşem manzaralar eşliğinde zirve tır-
manışına başladık. Yaralıgöz zirve ve ya-
kınları rakım sebebiyle gölgesinde serin-
lenecek ağaçlar bulunmuyor. 11 KADASK
üyesi olarak kısa molalar vererek yaklaşık
1,5 saatte Yaralıgöz zirvesine ulaştık. Zir-
vede bol bol fotoğraflar çekilerek bu güzel
anılar ölümsüzleştirdik. Zirvenin yakınla-
rında bulunan diğer doğal güzellikler de
gezilerek bolca fotoğraf çektiren katılımcı-
lar, çok güzel vakit geçirdiler.” dedi.

Faklı illerde faaliyet gösteren doğa
sporcularının Cumhuriyet bayramı benzer
etkinliklerle kutlarken Kastamonu'da ise
bu tür faaliyetlerin görülmediğini belirten
Arslan, bu etkinlikle öncülük etmeyi
amaçladıklarını ifade etti.

Tosya’da yaygın olarak ekilen ve dünya-
ya ihraç edilen sarı kılçık pirinci yok olma
tehdidi ile karşı karşıya. Yabani otlarla etkin
mücadele edilemediği, ilaçlamanın da fayda
etmediği tarlalarda üretimin her geçen yıl
daha da düştüğü belirtildi. Tosya’da Devrez
Çayı Vadisi’nde yetişen ve adını dünyaya du-
yuran Tosya Pirincinin hasadı yapıldı. İlçede
bulunan tarım alanlarından resmi rakamla-
ra göre 190 bin dekar tarım arazisinden eki-
mi yapılan 8 bin 700 dekar alanda 5 bin 700
ton çeltik elde edildi. Toplam 190 bin dekar
tarım arazisi bulunan ilçede sadece Devrez
Çayı Vadisi üzerindeki tarım alanlarında pi-
rinç ekimi yapılıyor. Vadide üretim yapan
çiftçiler ise yabani ot ilaçlamasının etkisiz
olması nedeniyle verim kaybına uğradıkları-
nı söyledi. Ekim yapıldıktan sonra sadece
bir defa ilaçlama yapılan çiftçiler, bu sene
dört kez ilaçlamaya rağmen yine çeltiklerini
otlardan kurtaramadı. 

Yabani otlar nedeniyle verimlerinin
düştüğünü söyleyen çiftçi Ahmet Şahin,
"Geçen yıla göre bu seneki verimde düş-
me var. Bununda sebebi yabani otla mü-
cadelede başarısız olmamız. Yabancı otta
nedeniyle yüzde yüz randıman alınmadı"
ifadeleri kullandı.

Yaralıgöz’e 
bayrak diktiler

Sarı Kılçık 
yabani ota
karşı koyamadı
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GÜNCEL
Cide

Belediye
Başkanı
Nejdet

Demir ilçenin
en hayati ve

önemli
konusunun
Pınarbaşı-

Cide
arasında

açılmasını
istedikleri

yol olduğunu
belirtti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi
içinde bulunduğumuz yılın büyüme rakamının
yüzde 5,5 olarak gerçekleşeceğini söyledi. 

Partisinin merkez ilçe kongresine katılmak
üzere Kastamonu’ya gelen Bakan Bülent
Tüfenkçi, Türkiye’nin yaşadığı birçok krize
rağmen büyümesini sürdürdüğüne işaret ederek,
2017 yılında büyüme rakamının yüzde 5,5
seviyesinde gerçekleşeceğini belirtti. 

Ekonominin önündeki en büyük tehdidin
terör olduğuna dikkat çeken ve terörle mücadele
de gösterdikleri kararlılıktan bahseden Bakan
Tüfenkci, “Bir yandan terörle mücadele ediyoruz,
bir yandan da Türkiye’yi büyütme mücadelesi
veriyoruz. Daha önce milli gelir 3 bin 500 dolar
civarındayken şimdi 11 bin dolar civarına
yükselttik. Baktığımızda en az Türkiye’yi her
alanda en az 3 kat büyütmüşüz, bazı alanlarda da
5 kat büyütmüşüz. Büyütmeye de devam
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüfenkçi ekonomi rakamlarını da irdelediği
konuşmasında “2017’nin ilk çeyreğinde yüzde
5.2, ikinci çeyrekte yüzde 5.1, üçüncü çeyrekte de
inşallah yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme
bekliyoruz. İnşallah Türkiye 2017’de yüzde 5.5
büyüme oranını yakalayacak. Orta vadeli
planlarımıza da baktığımızda son üç yılın
ortalamasını yüzde 5.5 büyüme oranı olarak
açıkladık ve orta vadeli planlarımıza da sadık
kalacağız. Niye Türkiye’yi yüzde 5’in üzerinde
büyütmek zorundayız. Türkiye’de her yıl 1
milyona yakın gencimiz, iş gücü piyasasına dahil
oluyor. Bu yüzden Türkiye’ye her yıl yüzde 5’in
üzerinde büyüteceğiz ki 1 milyon insanımıza iş
bulalım, aş bulalım” dedi.

25 Ekim’de düzenlenen toplantı
ile ismi ve kuruluşu açıklanan İYİ
Parti Kastamonu’da İlhan Engin
başkanlığında örgütleniyor.

MHP eski il başkanı olan İlhan
Engin, ilçelerin büyük bölümünde
teşkilatlanma çalışmalarının
tamamlandığını ve kısa süre
içerisinde tüm ilçelerde teşkilatlarının açılacağını
belirtti. Engin yaptığı açıklamada partilerinin
kırgınların ya da kendi partilerine küsmüşlerin
partisi olmadığına değinerek, kamuoyunun
yanlış bilgi sahibi olduğuna değindi. Engin
yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “İYİ Parti,
MHP’den ya da bir başka partiden ayrılmış
kişilerin kırgınlıkla kurduğu bir parti değildir.
Partimizdeki ortak payda da vatanseverliktir.
Partimizde çalışma isteğini dile getirenlerin
çokluğu, beslenen umutları boşa
çıkartmayacağımızın işareti olmaktadır.”

Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfençi’nin katılımıyla
gerçekleşen Ak Parti Merkez İlçe
6. Olağan Kongresinde Faruk Öz-
demir delegelerin güven oyunu
aldı. Kastamonu İl Koordinatörü
Hüseyin Devecioğlu’nun divan
başkanlığında tek liste halinde
gidilen kongrede Özdemir, Ah-
met Namlı’dan görevi devraldı. Kongreye,
Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü,
Metin Çelik ve Murat Demir, Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Ak Parti İl Başka-
nı Halil Uluay ve partililer katıldı.

Özdemir, 
görevi devraldı

Türkiye’yi her
alanda en az üç
kat büyüttük

İYİ Parti Kastamonu’da
Engin’den sorulacak

Cideliler çıkış 
yolu arıyor

Cide Dernekler Federasyonu tarafın-
dan İstanbul’da düzenlenen 'Cide ve So-
runlarımız' konulu programda yol şikâ-
yetinde bulunan ve bu konuda muzdarip
olduklarını belirten Cideli hemşehrileri-
ne seslenen Cide Belediye Başkanı De-
mir, Pınarbaşı ile Cide’yi birbirine bağla-
yacak 10 kilometrelik yolun ilçenin önü-
nü açacak, nefes aldıracak özellikte ol-
duğuna vurgu yaptı. Demir, uzun za-
mandır her platformda dile getirdiği bu
konuya sivil toplum kuruluşları başta ol-
mak üzere, muhtarların ve Cide’ye gönül
vermiş tüm kesimlerin desteğinin de
şart olduğunu belirtti.  

Cide’nin geleceği bu yoldadır
Başkan Demir, Kastamonu ve Kara-

bük il merkezleri başta olmak üzere, Es-
kipazar, Eflani, Safranbolu, Daday, Az-
davay, Araç, Seydiler, İhsangazi gibi tari-
hi ve doğal turizm potansiyeline sahip
yerleşim yerlerinin denizle buluşmasını
sağlayacak olan yolun her yıl yüzbinler-
ce turistin bu yolla Cide’ye gelmesinin
de mümkün olacağına işaret etti. Şu an
turizm işaretli olan yolun en azından gi-
diş geliş iki şerit olarak açılmasının Ka-
rabük’le aradaki mesafenin 1 saat daha
kısaltacağına vurgu yaparak, Karabük’ün
de 103 kilometrelik sahil şeridiyle ünlü
olan Cide’yle deniz hasretini giderebile-
ceğini söyledi.  Demir, “Tarih ve tabiat
güzellikleriyle çok önemli olan bölge-
mizde bulunan il,  ilçe sakinleri ve tu-
ristlerin tercihinin Cide olması için bu
10 kilometrelik yolun kesinlikle bitiril-
mesi gerekmektedir.” dedi.

103 kilometre sahil şeridi heba
oluyor

Safranbolu’nun turizm cazibe merke-
zi olmasına rağmen ziyaretçilerin 2-3 sa-
atte ilçeden ayrılmak durumunda kaldı-
ğını vurgulayan Cide Belediye Başkanı
Nejdet Demir, etrafı çeşitli turizm değer-
leri ile çevrili bölgeye en yakın denizin
Cide’de bulunduğunu ve bu yolun açıl-
ması durumunda alternatif bir turizm
seçeneği olarak Cide’nin potansiyelinin
de açığa çıkacağını belirtti. Saatlerce yol-
larda çile çekerek hiç kimsenin tatil yap-
mayacağına işaret eden Demir, 103 kilo-
metre sahil şeridinin ulaşım dezavantajı
yüzünden heba olduğunu, açılacak yo-
lun ekonomiye kazandırılmasında da

yolun öneminin daha da arttığını ifade
etti.

Önemli turizm destinasyonlarını
denizle buluşturacağız

“Karadeniz’in 170 kilometre ile en
uzun sahil şeridine sahip illerinden olan
Kastamonu’nun, yollarının ve denize
ulaşımının engellerle dolu olmasından
dolayı bu potansiyelini değerlendiremi-
yor. Yıllardır açılması için uğraştığımız
Pınarbaşı Cide arasındaki 10 kilometre-
lik yolun açılması hem ilin kıyılarıyla
bütünleşmesinin yolunu açacak hem de
alternatif turizm seçenekleri oluşturmuş
olacaktır. Kastamonu merkez, Karabük il
merkezi ve belli başlı turizm beldeleri-
nin yanı sıra Azdavay, Şenpazar, Pınar-
başı ve İhsangazi ilçelerinden vatandaş-
lar 20 dakikada denize ulaşmış olacak.
Azdavay’a kanyon için gelen bir kafile
denize de ulaşsa, Cide’de bundan fayda-
lansa ekonomiye yansıması en uzun kıyı
şeridine sahip olmanın kazanımını da
ortaya koyacaktır. Ben bulunduğum her
platformda dile getirdiğim bu yol ile il-
gili sizlerin de gerekli makamlarla iletişi-
me geçerek en kısa zamanda ulaşıma
açılarak, Cide’nin ulaşım dezavantajın-
dan kurtarılmasına destek vermenizi is-
tiyorum. Bu sadece benim dile getir-
memle olacak bir iş değil, tüm çevrele-
riyle federasyonu, dernekleri, iş adamla-
rı ile birlikte hareket edersek bu yol açı-
lır. Bu yolun açılması ile de Cide’miz
daha da değerlenir ve turizmden, yerel
ekonomiden hakkettiği payı misliyle
alır” diyen Cide Belediye Başkanı Nejdet
Demir, yollarda yitirilen zaman ve insan
kaybına da dikkat çekerek en acil günde-
min yol olduğunu söyledi. Yapılacak yo-
lun doğa ile de barışık bir sistemle yapı-
labileceğine işaret eden Demir, tünellerle
tabiat parkına zarar vermeden ulaşımın
sağlanabileceğine yönelik bir proje ha-
zırlatıp ilgili yerlere sunduklarına vurgu
yaptı.

Kayabükü Derneği Gençlik kolları
düzenlediği eğitime destek konserinden
elde ettiği gelirle memleketteki kardeş-
lerine el uzattı. Pınarbaşı Kayabükü
Köyü Derneği Gençlik Kolları Başkanı
Musa Yüksek, konserden elde edilen ge-
lirle alınan kırtasiye, giyecek ve ayakka-
bıları memleketteki çocuklara ulaştır-
dıklarını ifade etti. 

Arzu Akça ve İrem Bal’ın destek kon-
serinde sahne aldığı eğitime destek ge-
cesi ile ilgili her iki sanatçı-
ya da tekrar teşekkür eden
Yüksek, “Kastamonu Pınar-
başı Kayabükü Derneği
Gençlik Kolları olarak eği-
time destek için düzenle-
nen  konserden sonra elde
edilen gelir ile Pınarbaşı il-
çesinde durumu iyi olma-
yan  öğrencilere yardımları
ulaştırılmıştır. Gençlik Kol-
ları adına destek veren tüm
dostlara sonsuz teşekkür
ediyoruz” dedi.

Gençlik kolları Başkanı Musa Yük-
sek gazetemize yaptığı değerlendirme-
de, yardımların ilçede dağıtımı organi-
zasyonunda kendilerine destek olan Pı-
narbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yıl-
maz’a da teşekkür etti. Pınarbaşı Beledi-
ye Başkanı Yılmaz ise Pınarbaşı Kaya-
bükü Derneği Gençlik Kolları’nı bu ça-
lışmadan dolayı tebrik ederek, bu örnek
uygulamada olduğu gibi bu tür yardım-
ların devamını diledi.

Ulaşımda yaşadıkları dezavanta-
jın sağlık alanında da sık sık üzücü
hadiselere yol açtığını belirten Cide
Belediye Başkanı Nejdet Demir, ba-
kanlıktan hava ambulans talebinde
bulunduklarını dile getirdi. İlçenin
köylerinin birçoğunda yaşanacak

herhangi bir acil sağlık sıkıntısında
tek çözümün hava ambulans olduğu-
nu yetkililerle paylaştıklarını anlatan
Demir, mevcut sistemde yollarda
ölüm vakalarının yaşandığına dikkat
çekti. Bu talepleri yerine gelirse sa-
dece Cide değil çevre ilçe ve köyleri-

nin de sağlık alanında yaşayacağı ka-
yıpların önüne geçilebileceğini belir-
ten Demir, “Hastamızı bu sayede ge-
rekirse en kısa zamanda Karabük ya
da Ankara’ya ulaştırma şansımız do-
ğacaktır” dedi.

Bakanlıktan hava ambulans talep ettik

Kayabükü Gençliği kardeşlerine ulaştı
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