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Arnavutköy'e bağlı Yassıören Köyü'nde
160 bin metrekare alana yapılması planla-
nan yeni kompleks için açılan mimarlık ya-
rışmasını kazanan İnebolulu hemşerimiz
AE Mimarlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erkurtoğlu, projeye yaz sonu start
verileceğini açıkladı. n 8

Yeni Darülaceze’nin
mimarı Erkurtoğlu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanla-
rımızdan Cevdet Sunay ve Kenan Evren’e
fahri hemşerilik beratı veren Kastamonu
Belediye Meclisinin listesinde başbakanlar
da bulunuyor. Aralarında Adnan Menderes,
Süleyman Demirel’in de bulunduğu isimle-
rin yanı sıra en çarpıcı isimler ise Rauf
Denktaş ve Cemil Kırımoğlu… n 6

İki cumhurbaşkanımız
var

Anadolu Hastanesi’nden
alerji teşhisi n 6

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları

a         
      
          

     

   
      

   Eko – Kent (Masdar Ciyt) Proje-
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Entegre tesis
yönetimi, güvenlik,

profesyonel
temizlik, inşaat,

otomotiv ve
teknoloji

alanlarında hizmet
veren United

Group, İtalyan
Manutencoop ile

birlikte sağlık
tesisi yönetimi

alanında faaliyet
gösterecek

Manuten United'ı
kurdu.

United Group, İtalya’da faaliyet gösteren
80 yıllık entegre tesis yönetimi operatörü
Manutencoop ile yeni bir iş birliğine imza
attı. İki kurumun ortaklığıyla kurulan
Manuten United, Türkiye’de sağlık
sektöründe eksikliği hissedilen entegre tesis
yönetimi ve sterilizasyon gibi kritik
alanlarda hizmet verecek. Manuten
United’ın ilk 5 yıldaki ciro hedefi ise 100
milyon avro olarak planlanıyor.
Global bilgi transferi sağlayacağız

United Group
İcra Kurulu Başkanı
ve Manuten United
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İlhan Altun, yeni şirketle
ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantıda
yaptığı konuşmada, United Group’un bu iş
birliğiyle önemli bir boşluğu doldurduğunu
belirterek, hizmet sektöründeki yüksek
kalitenin firmalara katma değer sağladığını
vurguladı. n 7

İtalyan ortakla
sağlıkta çözüm

İlhan Altun

Ülkemizin gücünün farkına varmamız gerekir diyen AK Parti
İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Umur, “Türkiye’nin
ekonomi ve teknolojide güçlü olması, kendi ayakları üzerinde
durabilme başarısıyla mümkündür. 24 Haziran’dan sonra
Türkiye hızını daha da artıracak Cumhuriyet’in 100. Yılı
hedeflerine koşar adımlarla ilerleyecek. Biz kurulduğumuz
günden buyana tüm kararlığımızla millete hizmet yolunda
gece gündüz çalışıyoruz” dedi. n 10

Gece gündüz 
çalışıyoruz

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü iarda, Orman ve Su İşleri Bakanı Dr.
Veysel Eroğlu ise sahurda Kastamonu’da
düzenlenen programlara katıldı. Her iki

bakanda 24 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili
Genel Seçimi için partilerine destek istedi.

n 6

İftarda Özlü, sahurda Eroğlu

İstanbul Sanayi Odası’nın hazırladığı
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kurulu-
şu” araştırmasında yer alan Kastamo-
nulu şirketlerden İÇDAŞ, Çolakoğlu Me-
tarulji, Elvan Gıda ve Teksan Jenera-
tör’ün toplam üretimden satışları 18
milyar lirayı aştı. n 5

En büyükler 18 milyar
liralık satış yaptı

CHP İstanbul 2. Bölge
Milletvekili Adayı Mehmet
Diribaş, “Tüm siyasi partiler
içerisinde İstanbul 2. Bölgede
seçilebilecek sırada yer alan
tek Kastamonulu aday olmak sorumlu-
luğumu bir kat daha arttırdı” dedi. n 10

İkinci bölgede 
seçilebilecek 
tek adayım

İş adamı Remzi Gür'ün sahibi olduğu
Gürmen Grup şirketlerinden Maspo
Enerji, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde
işletmekte olduğu 10 MW’lık santralin
yanında 30 MW’lık bir jeotermal santral
daha kuracak. n 5

Yenilenebilir enerjiye
ek yatırım

Taşköprülü
hemşerimiz Şükrü
Alperen Göktaş, Cide
kaymakamı olarak göreve
atandı. n 7

Taşköprülü kaymakam
Cide’ye atandı

Saadet Partisi İstanbul 1.
Bölge Milletvekili Adayı
Abdullah Sevim, 24 Haziran
seçimlerinde en büyük sürprizi
partilerinin yapacağını söyledi.
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal
olarak değişime ihtiyacı
olduğunu ve parti olarak bu
değişime duyarlıklarını seçim
sloganı olarak da
benimsediklerini ifade eden Sevim,
seçmenin önemli bir bölümü tarafından
tercih edileceklerini kaydetti. n 10

24 Haziran Türkiye’de
değişim vakti olacak
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YAKIM- YIKIM- YAĞMA

Tahsin Şentürk

GÜL
Dost kazığı yiyerek girdin bunca yaşına,
Hedef oldun onların yumruğuna, taşına.
Dost sandığın onlar ki, keşke düşman olsaydı,
Gönül dostu olanlar gül atarlar başına.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

ÖZPEN
P

0212 597 46 17
0536 874 97 34

...

Şöyle bir bak, bir an;
Gözden geçir çevreyi, kendini sorgula.
Farkın var mı ey insan! Var mı söyle?
Tahrip gücü yüksek bir bombadan!

Ercan YÜKSEL

Ramazan ayının güzelliğinin ve bereketinin tüm aylara ve coğrafyalara
yayılmasını diler; Ramazan Bayramının, ülkemize ve tüm dünyaya

öncelikle barış, huzur ve istikrar getirmesini temenni ediyorum.
Hemşerilerimizin, müşterilerimiz ve tüm İslam Aleminin 

Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur içinde
bir bayram geçirmeyi diliyorum.

www.ersateknik.com.tr  
servis@ersateknik.com.tr
Tel: 0212 237 19 83 – 0212 237 19 67 

ERSA Teknik Servis San. Tic. Ltd. Şti.
Yahya Kahya Mahallesi Yağhane Sokak
No: 14/1 Beyoğlu / İSTANBUL

TÜM KASTAMONULU  HEMŞERİLERİMİN  DESTEKLERİNİ BEKLİYORUM..
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Yarım asra merdiven
dayayan ömrümün üç
onluk dilimini kapsayan
mesleki hayatımda sayısız
örneklerde gördüğüm ve
neredeyse her defasında
daha bir şaşırdığım tek bir
mevzu var; takdir, tekdir
mekanizmasının bizim gibi
az gelişmiş toplumlarda
işlemiyor oluşu…

Cemiyet, siyaset ve
ticaret hayatımızın öne
çıkardığı başat isimler başta olmak
üzere, bir adım ileride yer alacak
başarıyı yakalayabilme bahtiyarlığına
erişmiş insanımıza bakışımız aslında
bizim de toplumsal kalitemizin de
ölçüsüdür. 

Malum siyasi bir sürecin tam da 180
derece kaynama noktasında bir
dönemdeyiz…

Ülkemizde önemli bir seçim
gerçekleşecek ve bu seçim için birçok
partiden aday adayı olarak
memleketimin geleceğinde ben de
hizmete talibim diyen birçok
hemşerimiz başvuru yaparak bunu
resmen ilan etti. Değerlendirmeler
yapıldı ve sonucunda seçilebilir
sıralardan yine bir elin parmaklarını
bulamadık…

Siyaset mi biz mi soruları da haliyle
yeniden özellikle sosyal medyada yer
aldı…

Girişte andığım mesleki gözlemlerim
ışığında rahatlıkla ifade edebileceğim

hakikat şudur ki; bu sonuç
bile bizim maharetimizin
ya da kabiliyetimizin
ürünü değildir.

Hemen itiraz etmeyin…
Siyaseten başarılı

isimlere baktığınızda
referanslarının asla
memleketleri olmadığını
bal gibi de siz bile tespit
edebilir ve hakkını
kuşkusuz teslim
edebilirsiniz… Buna

gerekçe ise şudur; siyaset bir hedef değil
vasıta olması gerekirken, onu
beklentilerin odağına koyarsanız o da
size bunun böyle olmadığını ispata
kalkar ve kişilerin nitelikli, donanımlı
ya da liyakatli olup olmadığından
hareketle sizin çevrenizden birilerine bu
hizmeti ifa görevini tevdi eder.

Bu ne demek?
Siyaset sadece paranızın olması,

popüler olmanız, azıcık köpürtülmeniz
ya da birkaç siyasi figüre yakınlığınızın
yeterli olmayacağı çok daha önemli
özellikler isteyen bir meşgaledir…

Paranız varsa ticaret yapmanız,
projeniz varsa siyaset yapmanız
önerilir…

Ancak…
Toplum yapınızın da bunu size

aşılamış olması hususu büyük önem arz
etmektedir.

Zira kaymağın kalitesini sütün
sağladığını bilmek için sosyolog,
biyolog olmak icap etmez.

Hasbelkader bir noktaya gelebilmiş
isimlerle (donanım, deneyim,
mücadeleden arî olarak) ancak siyasette
lütfen yer alabilirsiniz…

Siz hiç ticarette sermayesiz zengin
olanı gördünüz mü demeyeceğim
elbette ama bu örnek bile açıklar ki,
siyasette memlekete dair saygısı ve
kaygısı olmayanın eylemi koltuk işgali
ve egosunu şişirme dışında işe

yaramaz…
Süt ne ise kaymak odur

yani…
Toplum olarak siz her

başarmak arzusundaki
ferdinizin paçalarından
çekerseniz…

Hayallerinin ardından
giderek hedefine ulaşmak
üzere kısmen yardımınıza
ihtiyaç duyan evlatlarınızı
bir başına
bırakıverirseniz…

Başardığında övmekten
imtina eder, hayal
kırıklığına uğradığında her
halükarda içten içe
mutluluk duyarsanız ve
bunu da afişe ederseniz…

Tüm bunlar olurken de
kriter olarak odağa
kendinizi koyar ve
geçilmenize müsaade
etmezseniz…

Toplumsal olarak üçün
beşin hesabını yapar,
başkalarının başarı
hikâyelerine haset etmek
dışında bir karakterin
ötesine geçemezsiniz…

Süt bozuksa…
Kaymak asla hoş

çıkmaz…
Zira kaymak aslını inkar

etmeyen tek turnusoldur…
Bugüne kadar 6 kitap

yazdım…
Çeşitli gazetelerde bugüne kadar

(geçen gün kontrol ettim) 6 binin
üzerinde makalem çıkmış…

Ama biri çıkıyor…
Daha tek satırını okumadığı kitap

üzerinden beni eleştiriyor…
Neden?
Nedenini siyasette görebilirsiniz…
Bilgisiz fikir sahiplerinin seçeceği

adamların ne olmasını umuyorsunuz?

Siyasal başarının yolu
da ekonomik gelişmenin
yolu da önce değerlerinin
kıymetini vermekten
geçer…

Hayatı kambur köprüde
durup bir kaleye bir kuleye
bakıp bakıp gururlanmakla
geçen adama bunu
anlatabildiğimiz gün…

Başaracağız…
Bağ var üzüm var…
Oturup üzüm yemek

aslında ne kadar kolay
ama…

Bizim derdimiz bağcıyı
yermek…

Bağcının ürettiği
üzümün rekoltesi, değeri,
ederi değil…

Meselemiz takdir etmek
de değil…

Üzüm yetiştirmiş ha; o
halde hakkı ya tekdir ya da
kötektir…

Ama…
Yine döndü dolaştı söz

yine nereye geldi biliyor
musunuz?

Eğitim…
Mermere taşa şekil

vererek ona kıymet
bindiren nasıl ki
heykeltıraş ise…

İnsanı değerli kılan da
onun en asil değeri

ruhunun ve aklının eğitimidir…
Onu eğitimden alıkoymak ise

haksızlık ve en büyük adaletsizliktir…
Ve bir kişiye yapılmış haksızlık,

bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir.
Oysa dediğim gibi…
Üzümü yemek bağcıyı dövmekten

daha kolay…
Ama biz…
Zoru severiz…
Vesselam.

Nankörlük, zayıf insanların
işidir, kudretli insanlar
içinde asla nankör olana
rastlamadım. GOETHE

NE DEMİŞ

Memlekette on yıllardır ne yapılırsa yapılsın
ahvalin eylemsizliğine tepki gösteren Fisiyin
emmi; “Düzelü beee” diyerek kasketini geri
ittirmiş Osman’ın Kahvesinin önündeki söğüt
gölgesinde.

NE YAPMIŞ

Allah'ın kelamı Kuran-ı Kerim'i
bile okumamış insanlara
"neden kitap okumuyorsunuz?"
diye sormak aptalcaydı... Kabul
ediyorum... (MYD)

SÖZLÜK
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Ülkemizde önemli
bir seçim

gerçekleşecek ve
bu seçim için

birçok partiden
aday adayı olarak

memleketimin
geleceğinde ben

de hizmete talibim
diyen birçok
hemşerimiz

başvuru yaparak
bunu resmen ilan

etti.
Değerlendirmeler

yapıldı ve
sonucunda
seçilebilir

sıralardan yine
bir elin

parmaklarını
bulamadık…

“

“

FOTOYORUM

Davet ve 
organizasyon önemli

bir uğraştır

Abanalı otomotiv tasarımcısı ve üre-
ticisi Mekik Motors’u sahibi Eyüp Ateş
ekonomiye destek çalışması kapsamın-
da ihracatçılara özel kampanya düzenle-
di. Uluslararası alanda başarılı tasarım-
larıyla ödül alan, genç yaşına rağmen
üniversitelerde tasarım ve girişimcilik
konferanslarıyla adından söz ettiren ba-
şarılı genç girişimci Abanalı hemşerimiz
Eyüp Ateş, ürettiği otomotiv ekipmanla-
rının satışında indirim kampanyası dü-
zenledi. Ateş, indirim kampanyası ile il-
gili olarak yaptığı açıklamada yüzde 15
Mekik Motors ürünlerinde geçerli ola-
cak indirimin ihracat yapan firmaları
kapsadığını belirtti.

Ülkemi seviyorum
Ateş, ülke olarak ekonomik anlamda

çeşitli iç ve dış etkenlerin de etkisiyle ya-
şadığı olumsuz tabloya ilişkin sektör
çevreleri ve iş dünyasının da moral des-
tekte bulunması gerektiğinden hareketle
üretmiş oldukları ürünlerde ihracat ya-
pan firmaları teşvik amacıyla indirim
uygulamasını başlattıklarını söyledi.
Eyüp Ateş, ülkesini sevdiğinden dolayı
birçok yurtdışı fırsat olmasına rağmen

kendi memleketinde üretmek, tasarla-
mak yolunu seçtiğini ifade ederek, ülke
ekonomisinin daha fazla ihracat, daha
fazla katma değere ihtiyacı olduğu şu
günlerde kendisinin de bir Türk insanı
olarak bu seferberliğe katkısı olmasını
istediğini ve bu amaçla ihracatı teşvik
amacıyla böyle bir indirim kampanyası-
nı başlattıklarını bildirdi.

Nasıl yararlanılabiiyor
Mekik Motors’un özellikle araç

üstü ekipmanlar olarak yaptığı ürünle-
re dair başta Almanya ve otomotiv
devi birçok ülke olmak üzere ihracat
gerçekleştirdiğini vurgulayan Ateş,
kampanyadan yararlanabilmek için
üye kaydı, ihracatçı olduğunu belirtir
belgelerle kendilerine başvurulabilece-
ğini sözlerine ekledi.

Mekik Motors üretim ve satışında
şu ürünler bulunuyor: OTAK Araç
Üstü Çadır, MOTOBOX MotoKabin,
Poliüretan Ön Tampon, Spacer | Flanş,
4x4 Çelik Tampon, Koruyucu Zırhlan-
dırma, Disk Özelleştirme, Motokara-
van ve Özel Üretim karavanlar. Hızlı
İletişim Whatsapp +90 535 237 58 21

Ateş’ten ihracata teşvik

ÜZÜM YEMEK BAĞCIYI DÖVMEKTEN DAHA KOLAY

Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan merkezinden İstanbul’un tüm semtlerine davet organizasyon ve
iş toplantıları konusunda hizmet veren Nida Davet Organizasyon firmasının sahibi Sabri Demir
organizasyon işinin profesyonellik gerektiren önemli bir uğraş olduğunu belirtti.

2002 yılından bu yana davet organi-
zasyon sektöründe yaptığı çalışmalarla
oldukça önemli bir konuma gelen Nida
Davet Organizasyon, yaz döneminde de
önemli işlere imza atmaya hazırlanıyor.

Firma sahibi Sabri Demir, özel ye-
mek ve kokteyl orga-
nizasyonlarından,
servis ekipman kira-
lamasına, fuar, şirket
bayi toplantıları, yıl-
dönümü partileri, do-
ğum günleri, servis
elemanları, fuar hos-
tesleri, cafe break,
brunch ve catering
hizmetleriyle geniş
bir yelpazede hizmet
sunduklarını bildirdi. 

Kuruluşunun 16’ncı yılında geçmiş-
ten gelen deneyim ve tecrübesine kusur-
suzluk ve mükemmel hizmet felsefesini
de yerleştirerek çalışmalarını sürdüren
Nida Davet Organizasyon firmasının
sahibi Demir, özellikle büyük bayi top-
lantıları, kamu, özel kurum ve kuruluş-
larının toplantıları gibi oldukça önemli
organizasyonlara da hizmet verdiklerini
söyledi. 

Demir, Dilara Organizasyon olarak,

catering organizasyonlarını da profesyo-
nel çözüm ortakları olan mutfakları ba-
şarılı bir şekilde kullanıp açılış, davet,
düğün, kokteyl, şirket ve bayi toplantıla-
rında başarılı bir şekilde hizmet vermeye
devam ettiklerini kaydederek, “Nida Da-
vet Organizasyon’un kadrosu, alanındaki
tecrübesi, çalışkanlığı, profesyonelliği ile

açılış, kokteyl, davet gibi özel ihtisas iste-
yen etkinliklerinizde, operasyon öncesi
hazırlık yaparak, operasyon esnasında ve
operasyon sonrasında müşteri memnu-
niyeti odaklı organizasyon ve görev tanı-
mına uygun profesyonelliğin gerektirdiği
şekilde çalışmalarını yürütür” dedi.

Sabri Demir, organizasyon ve davet-
ler kadar, çeşitli fuar ve toplantılara pro-
fesyonel personel ve servis elemanı temi-
ni noktasında da çalışmaları bulunduğu-
na değinerek, amaçlarının hizmet sektö-
rü gibi oldukça hassas bir alanda yaptık-
ları çalışmalarla organizasyon ya da da-
vet sahibinin yükünün büyük bölümünü
alarak onların rahatça organizasyonları-
na odaklanabilmesini sağlamak olduğu-
nu sözlerine ekledi.

istamonu4haziran_04_Layout 1  6/5/18  7:44 AM  Page 1



1 Haziran 2018 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

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
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t
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t

192,17
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Sendika özgürlüğü (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İşbu çalışmamızla birlikte "Sendika Özgür-
lüğü" konulu yazı dizimize başlamış olu-
yoruz. Bahse konu özgürlüğün detay ve in-

celiklerine geçmeden önce bir kavram olarak
açıklamasını yapmakta fayda görüyoruz.

Tıpkı "dernekleşme özgürlüğü"nde oldu-
ğu gibi sendika özgürlüğü de aslında bir "çifte
temel hak"tır. Bu bağlamda, bahse konu öz-
gürlük, öncelikle "Kişiye İlişkin" olarak bulu-
nur. Bireysel sendika özgürlüğü olarak da ad-
landırılan bu olanak, insanlık onuru ile kişili-
ğinin korunup geliştirilmesi yönünden oldu-
ğu kadar "temel haklar" bakımından da büyük
bir ehemmiyet taşımaktadır. Bireysel sendika
özgürlüğüne dair sizlere aktarmamız gereken
bir diğer önemli husus da bu özgürlüğün
"olumlu" ile "olumsuz" yanlarının bulunması-
dır. Söz konusu özgürlük kapsamında kişi,
sendika karşısında serbest olmalıdır. Daha da
önemlisi, kişi ya da kişiler, bu minvaldeki bir-
likleri kurmada olduğu kadar "bunlardan
uzak kalma/kalabilme özgürlüğü" noktasında
da gerekli imkânlara sahip olmalıdır.

Bir diğer ifadesiyle sendikal özgürlük, ger-
çek kişilere ek olarak "sendikaların kendileri-
nin de korunması" anlamını içerir. Dolayısıy-
la bahse konu özgürlük, bir başka yandan,
bizzat sendikal birliklerin varlığı ile bunların
toplu iş sözleşmeleri vasıtasıyla kural koya-
bilme yetkilerine dairdir. Sendika özgürlüğü-
nün bu kısmı da "toplu (kollektif) sendika öz-
gürlüğü" olarak isimlendirilir.

Bireysel Sendika Özgürlüğü

A) Olumlu Sendika Özgürlüğü Kavramı:
Bu kavramı kısaca tanımlayıp açıklamamız
gerekirse "aynı iş koluna mensup kişilerin
ekonomik ve -aynı zamanda- sosyal durumla-
rını koruyup geliştirebilmek maksadıyla sen-
dikalar kurabilme hakkı" şeklinde bir ifade
kullanmamız doğru olacaktır. Aynı şekilde,
kişilerin, hâlihazırda kurulu bir sendikaya
üye olabilme hakkı da bu kapsama girer.

Önemle altını çizmeliyiz ki, sendikalara
katılım yönündeki söz konusu hak, yalnızca
işçilere değil aynı çerçevede "tüm çalışanlara"
ve "işverenlere" de tanınmıştır. Nitekim, hu-
kuki anlamda "işçi" olarak nitelendirilmeyen
"memurlar ile diğer kamu görevlileri"nin de
kendi aralarında sendika ve diğer ilgili üst ku-
ruluşları oluşturma / bunlara üye olabilme
hakları "anayasal anlamda" saklıdır.

Öte yandan, yukarıda bahsettiğimiz hak,
Yabancı işçi ve işverenler için de aynı biçim-
de geçerlidir, zira sendika kurucusu olabilme-
nin şartları arasında, "Türk vatandaşı" olma
gibi bir zorunluluğa mevzuatımızda yer veril-
memiştir. Ek olarak, yabancıların yönetici sı-
fatıyla "sendika organlarında görev almaların-
da" da hukuken herhangi bir sakınca bulun-
mamaktadır.

Bir sonraki yazımızda, "Olumlu Sendika
Özgürlüğünün Sınırlanması" konusuna yer
vererek serimize devam edeceğiz.

info@yasarkizilkum.com.tr

İş adamı Remzi Gür'ün sahibi olduğu Gür-
men Grup şirketlerinden Maspo Enerji, Mani-
sa’nın Alaşehir ilçesinde işletmekte olduğu 10
MW’lık santralin yanında 30 MW’lık bir jeoter-
mal santral daha kuracak. 

MASPO Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ tarafın-
dan Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeniköy Mahalle-
sinde bulunan ruhsatlı sahada Ala-2 Jeotermal
Enerji Santrali (JES) kurmayı planlıyor. Şirket şu
anda aynı sahada 10 MW kapasiteli Maspo IV
JES’i işletiyor.

180 milyon dolar değerindeki Ala-2 JES Pro-
jesi kapsamında her biri 15 MW Kurulu gücünde
iki ünite kurulacak. Tesiste yıllık toplam
249.660.000 kWh elektrik üretilecek ve üretilen
elektrik yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda
enerji nakil hattıyla 154 kV’lık Alaşehir Havza
Trafo Merkezine (TM) bağlanacak. 

Ala-2 JES’in işletilmesi aşamasında 5 üretim ve
3 re-enjeksiyon kuyusu işletmede olacak. Şu anda

sahada işletilmekte olan Maspo IV JES Projesi için
mevcut durumda 3 adet üretim kuyusu, 1 adet re-
enjeksiyon kuyusu bulunuyor. 

Firma 2020 yılına kadar ise ALA-3 JES 50
MW’lık yeni bir yatırımı planlarken toplamda 140
MW jeotermal santrali kurmayı hedefliyor.

Yenilenebilir enerjiye ek yatırım

Türkşeker’e ait 14 şeker fabrikasından
13’ünün satışı resmen tamamlandı. Satışı
gerçekleşemeyen tek işletme ise Kastamonu
Şeker Fabrikası oldu. Başbakan Binali Yıldı-
rım başkanlığındaki Özelleştirme Yüksek Ku-
rulunun (ÖYK) verdiği onay sonrası Bor, Ço-
rum, Kırşehir, Yozgat, Ilgın, Turhal, Afyon, Al-
pullu, Burdur, Elbistan ve Muş Şeker Fabri-
kalarının satışları tek seferde gerçekleşti.
Erzurum ve Erzincan fabrikaları ise önce tek
tek satışa çıkarıldı, ancak talep olmadığı ge-
rekçesiyle daha sonra birleştirilerek paket
halinde satıldı. Kastamonu Şeker fabrikasına
ise 119 milyon 600 bin liralık fiyatı kimse ver-
meyince ihale iptal edildi.

Tek kalan 
Kastamonu Şeker

KOSGEB yatırım yapmayı planlayanlar için 'yerli
makine almaları' şartıyla 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli 300
bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sunacak.

KOSGEB tarafından düzenlenen "2018 Yılı Makine
Teçhizat Faiz Desteği Programı" Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleşti.

Makine Teçhizat Kredi Faiz Destek Programı için
Haziran ayı içinde başvuru alacaklarını söyleyen Özlü,
KOSGEB veri tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet
gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan
işletmelerin başvuru yapabileceğinin altını çizerek, "İş-
letmelerimize alım yaparken "yerli ve yeni" makine ve
teçhizatları tercih etmeleri şartını getiriyoruz. Yani biz
bu destek programımızla yerli ve yeni makine ve teçhi-
zat alımına destek vereceğiz. Yeni destek programımızla
işletmelerimize 450 milyon lira kredi hacmi oluşturaca-
ğız. 100 milyon lira tutarında faiz desteği sağlayacağız.

İşletme başına sağlanacak kredi
faiz desteğinin üst limitini 300 bin
lira olarak belirledik. Kredi vadesi-
nin ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer
aylık eşit taksitler halinde ödemeli
olmak üzere toplam 36 ay olarak
belirlenmiştir." şeklinde konuştu.

Makine ithalatını 
azaltabilir

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkan Yardımcısı Ad-
nan Dalgakıran desteğin yerli makine üreticileri açısın-
dan olumlu olmasının yanında yatırımları da teşvik
edeceğini dile getirdi.

Destekle birlikte kapasite artışına gitmeyi planlayan
KOBİ’lerin hareketlenebileceğine işaret eden Dalgakı-
ran, yerli makine üreticilerinin de kapasitelerinin arta-

cağını kaydetti. Desteğin yerli ma-
kine üreticilerine yansımasının
KOBİ’lerin ne kadarlık yatırım ya-
pacağına bağlı olduğunu ifade
eden Dalgakıran, “Herkes piyasa-
daki durumu analiz etmeye çalışı-
yor. Temkinli duruyorlar. Risk gö-
renler bir malı yarı fiyatına bile al-
mayabilir” dedi.

Yerli makine için geçen yıl ya-
pılan benzer destek programında bazı makine üreticile-
rin yerli malı alma konusunda sıkıntı yaşaması proble-
minin yeniden yaşanmayacağına işaret eden Dalgakı-
ran, İSO’da yerli malı belgesinin kısa sürede verildiğini
bildirdi. Dalgakıran buna rağmen 100 liralık bir maki-
neye 10 liralık parça takan firmalara bu belgenin veril-
memesi için hassas davranıldığını bildirdi.

Yerli makine alan KOBİ’ye destek

-
725 milyon

Alteks Tekstil 637 milyon
569 milyon
528 milyon

Erser Grup- Sterk Plastik OGG 487 milyon
336 milyon
330 milyon

Mutlucan Tuz 297 milyon
275 milyon

230,2 milyon
150 milyon

Albayrak  Turizm 287 milyon

En büyükler 18 milyar
liralık satış yaptı

İstanbul Sanayi
Odası’nın

hazırladığı
“Türkiye’nin 500

Büyük Sanayi
Kuruluşu”

araştırmasında
yer alan

Kastamonulu
şirketlerden

İÇDAŞ, Çolakoğlu
Metarulji, Elvan
Gıda ve Teksan

Jeneratör’ün
toplam üretimden
satışları 18 milyar

lirayı aştı

İÇDAŞ zirvede
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ha-

zırladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu-2017” araştırmasının sonuç-
ları açıklandı. 

Araştırmaya göre listede Kastamo-
nulu 4 ailenin kurduğu şirket yer aldı.
Listede bulunan İÇDAŞ, Çolakoğlu Me-
tarulji, Elvan Gıda ve Teksan Jenera-
tör’ün toplam üretimden satışları 18
milyar 307 milyon 541 bin 924 lira ola-
rak açıklandı.

Kastamonulu şirketler arasında 2017
yılının zirvesinde 9,3 milyar liralık üre-
timden satışları ile Cideli Aslan ailesinin
sahibi olduğu İçdaş Çelik Enerji firması
yer aldı. Grup şirketleri bünyesinde faa-
liyet gösteren İçdaş Elektrik Enerjisi
Üretim firması ise 1,6 milyar lira üre-
timden satış elde ederek 2 basamak ar-
tışla 71.sıraya yükseldi.

İnebolulu Çolakoğlu Metarulji 6,3
milyar lira ile 19. sıradan 14’e, Devreka-
nili Elvan Gıda ise 643 milyon lira ile

292. sıradan 245’e yükseliş performansı
gösterdi. Abanalı iş adamı Özdemir
Ata’nın sahibi olduğu Teksan Jenaratör
ise 2017 yılında 371 milyon liralık üre-
timden satış elde etti.

Tosyalı 4 şirketle listede
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi

Kuruluşu Listesinde Tosyalı Holding 4
şirketi ile yer aldı. Toplamda 7,4 milyar
lira üretimden satış elde eden
şirketlerden Tosçelik Profil 19, Tosyalı
Filmaşin 107, Tosyalı Demir 184,
Tosçelik Spiral Boru Üretim Sanayi ise

386. sırada yükselişe geçti.
İnebolu’daki veriler gizli
Kastamonu Entegre Ağaç San. ve

Tic. A.Ş. 2,7 milyar dolar üretimden sa-
tış ile listede 40. sırada yer aldı. Öte yan-
dan İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasına
kayıtlı 64. sırada bulunan bir firma liste-
de isminin açıklanmasını istemedi.  İs-
mini açıklamayan firmanın Eti Bakır AŞ
olduğu düşünülüyor. Eti Bakır AŞ 2016
yılı verilerinde listede 467 milyon 466
bin 274 lira üretimden satış ile 254.sıra-
da yer almıştı.

2017 2016 (Net) (TL)
9 9 9.307.530.883
14 19 6.314.022.611
19 22 5.003.862.517
40 36 2.794.082.188
64 - - -
71 73 1.671.590.249
107 - 1.200.930.957
184 248 803.178.154
245 292 643.213.174
386 - 405.563.649
428 419 371.185.007
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HABER TURU
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü iarda, Orman ve Su
İşleri Bakanı Dr. Veysel Eroğlu ise sa-
hurda Kastamonu’da düzenlenen
programlara katıldı. Her iki bakanda
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaş-
kanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi için partilerine destek istedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü, Kastamonu Belediye-
si Nikah ve Konferans Salonunda
AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı
tarafından gerçekleştirilen Milletve-
kili Aday Tanıtım Toplantısına katıl-
dı. Özlü, Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş ve AK Parti Kasta-
monu İl Başkanı Doğan Ünlü ile bir-
likte 24 Haziran’da AK Parti’den Mil-
letvekili Adayı olan Hakkı Köylü,
Metin Çelik ve Murat Demir’i sah-
neden lanse etti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Dr.

Veysel Eroğlu da sahur programında
188 milyon lira değerinde olduğu
bildirilen 4 adet taşkın koruma tesisi,
Müteferrik OGM tesisi ve Doğa Ko-
ruma Milli Parklar tesis projelerinin
gerçekleştirime törenine katıldı.
Programda Orman Köylülerine Kul-
landırılan Gelir Getirici Tür ve Or-

köy Kredi Sertifikaları da dağıtıldı.
Bakan Eroğlu burada yaptığı ko-

nuşmada Kastamonu Belediyesinin
Geçici Hayvan Bakımevi projesi için
bakanlığın ilk etaptaki yüzde 10’luk
bedeli karşılayacağını bildirdi. Ayrıca
Taşköprü Belediyesinin içme suyu
isale hattı için talep ettiği desteğe

olur vererek, İlk defa Devlet Su İşleri
kanalıyla içme suyu isale hattının
Taşköprü’ye yapılacağını kaydetti.
Tabiat turizmini geliştirdiklerini
açıklayan Bakan Eroğlu, bu kapsam-
da Tosya’da Dipsiz Göl Tabiat Parkı
Geliştirme Planının da onaylandığı-
nı açıkladı.

Bu yıl 3 Ekim’de düzenlenecek
8. Ahşap Fuarı’nın Türk Dünyası
Etkinlikleri ile zenginleşeceğine
dikkat çeken SFC Entegre Orman
Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Gülamoğlu,  , fuarın iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

SFC Entegre Orman Ürünleri
A.Ş. ile Kastamonu Ağaç İşleri
İmal ve Satıcılar Odası Başkanlığı,
tarafından düzenlenen iar prog-
ramında konuşan Ömer Gülamoğ-
lu, “Bu yıl düzenlenecek Ahşap
Fuarının Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Etkinlikleri çerçevesine alın-
masıyla birlikte yurt içi ve yurt dışından çok sayı-
da ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Lütfen bu fır-
satı iyi değerlendirelim ve hazırlanalım, bazı şans-
lar bir kere gelir. Artık Kastamonu, ahşap ve ahşap
ustalarının bolca yetiştiği bir il olarak anılması en

büyük arzumuzdur. Erzincan de-
nildiğinde nasıl bakır işlemeciliği
ile öne çıkıyorsa artık Kastamonu
denildiğinde ahşap ve ustaları ile
anılmasını arzu ediyoruz” dedi.

Ahşap kullanımının yaygınlaş-
tırılması gerektiğini de söyleyen
Gülamoğlu, şöyle konuştu: “Dün-
yada baktığımızda ahşap yapı ve
bu yapılarda ahşabın kullanım
oranları Amerika’da yüzde 90, Al-
manya’da yüzde 85, Fransa’da yüz-
de 75’dir. Gelişmekte olan ülkeler-
de ise bu oran 1995-2017 yılları
arasında ortalama yüzde 60 civa-

rındadır. Ülkemizde ise bunun yüzde 5 ve 20’yi
geçmediği belirtilmektedir. Bunun için bizlere
çok görev düşüyor. Bizler, Ahşap Fuarının dü-
zenlenmesiyle birlikte kısmen bunu başlatmış
bulunuyoruz.”

Ahşap Fuarı iyi değerlendirilmeli

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

Özel Kastamonu Anadolu
Hastanesinde alerji testleri yapılmaya
başlandı.  

Özel Kastamonu Anadolu Hastaneleri
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Niyazi Diri,
birçok insanın özellikle bahar aylarında
karşılaştığı ve yaşam kalitesini azaltan
ciddi bir modern yaşam rahatsızlığı olan
alerji testlerinin hastanelerinde yapılmaya
başlandığını açıkladı.

Aleji testlerinin kişiden kişiye farklılık
gösterdiğini bildiren Diri, erken teşhisin
öneminden bahsederek şunları söyledi:
“Alerji testi hayati bir testtir. Özellikle
küçük yaşlarda bu testin yapılması, kişinin
gelecekte alerjenlere maruz kalma
durumlarında nasıl önlemler alacağı, nasıl
bir yol izleyeceği konusunda bilinçli
olmasını ve ona göre yaşamasını
sağlayacaktır. Ayrıca ölümcül tehlike
oluşturabilecek anafilaksi (alerjik şok)
ihtimalinin de önüne geçebilecektir. 3
aylıktan büyük olan bebeklerde bu testler
uygulanmaya başlanabilir. Yetişkinlerden
ziyade bebeklerde ve çocuklarda alerji
testi daha sık yapılmaktadır. Can yakıcı
veya ağrı verici bir test değildir. Alerji testi
önemli bir testtir. Test sırasında anafilaksi
geçirme riski olduğundan dolayı bu test
sağlık merkezlerinde yaptırılmalıdır.”

Alerji testi yaptırmadan önce dikkat
edilmesi gerekenler hakkında da bilgiler
veren Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Diri,
“Alerji tedavisi için kullanılan ilaçlar, grip
için kullanılan ilaçlar, kullandığınız
öksürük şurupları, mide ilaçları ve
depresyon ilaçları. Eğer bu ve bunlara
benzer başka ilaçlar da kullanıyorsanız
alerji testi yaptırmadan önce bu ilaçları
mutlaka doktorunuza söylemelisiniz. Aksi
halde alerji testinin sonucunda yanlış
tespit ve sonuçlar ortaya çıkabilir” dedi.

Hanönü’nde, mülkiyeti belediyeye ait
konut ve ticarethane yapımına uygun 2 bin
447 metrekare arsa açık arttırmayla
satılacak.

Hanönü Belediyesi Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden yapılan açıklamada,
Hanönü merkez mahallesin de yer alan
toplam 2 bin 447 metrekare arsanın satışı
için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Satışlarıyla ilgili ihale şartnamesi ve
eklerinin, Belediyenin Emlak ve İstimlak
Müdürlüğünden temin edilebileceği
bildirilen açıklamada, gayrimenkullerin
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre
açık teklif usulüyle 12 Haziran 2018 Salı
günü saat 14.00'te Hanönü Belediyesi
Toplantı salonunda Belediye Encümeni
tarafından ihaleyle satılacağı kaydedildi.

Anadolu 
Hastanesinden
alerji teşhisi

Hanönü Belediyesi
arsa satıyor

1922 yılından itibaren Kastamonu Beledi-
ye Meclisi kararı ile verilen hemşerilik berat-
ları ile ilgili yapılan yayında 95 yılda toplam
26 devlet adamına Kastamonululuk beratı
tevdi edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanlarımızdan Cevdet Sunay ve Kenan
Evren’e fahri hemşerilik beratı veren Kasta-
monu Belediye Meclisinin listesinde başba-
kanlar da bulunuyor. 

Aralarında Adnan Menderes, Süleyman
Demirel’in de bulunduğu isimlerin yanı sıra
en çarpıcı isimler ise Rauf Denktaş ve Cemil
Kırımoğlu… KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş, 1994 yılında Kastamonu ziya-

retlerinde beratını almış. Kırım Milli Meclis
Başkanı Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu da
Bahçesaray ile Kastamonu kardeş şehir anlaş-
ması ve ziyareti anısına beratı 1995 yılında
takdim edilmiş.

Kastamonu tanıtımına destekleri ve ver-
dikleri hizmetlerden dolayı ise 6 tane Kasta-
monu Valisine fahri hemşerilik verilmiş…
Kamil Demircioğlu, Tevfik Sırrı Gür, Necdet
Yalçın hizmet sürelerinde bu berata layık gö-
rülen isimler arasında yer alıyor. Kastamonu
Belediyesi Meclisince verilen beratlar Kasta-
monu Üniversitesi öğrencilerinden Kenan
Göksu tarafından tez konusu yapıldı.

Tosya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçeye
bağlı Mısmıl ağaç köyüne olası yangınlara ilk müdahale
kullanılması amacıyla yangına müdahale tankeri teslim
edildi. Teslim törenine katılan ilçe kaymakamı Deniz
Pişkin, Tosya’da bulunan 54 köyün 26'sına yangın mü-
dahale tankeri verildiğini açıklayarak, ilçe orman işlet-
me müdürlüğünce yapılan çalışma ile bu sayıyı daha da
artıracağını söyledi. 

Dağıtımlar hakkında bilgi veren Orman İşletme
Müdürü Alparslan Kadı ise, “Orman Köylerimizin çok-
luğu ve coğrafi yapımız sebebiyle yangına ilk müdahale
tankeri dağıtımı yaparak yangınlara ulaşım süremizin
ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirge-
meyi hedeflenmekteyiz. Vatandaşlarımız da yangın ko-
nusunda bilgilendiriyor ve yangına ilk müdahalenin
önemini vurguluyoruz" dedi.

Yangına 
ilk müdahaleyi 
yapabilecekler

İki cumhurbaşkanımız
var

İftarda Özlü, sahurda Eroğlu

Kastamonu
Belediyesi
tarafından 1922
yılından itibaren
çeşitli devlet
adamlarına
verilen hemşerilik
beratını alanlar
içinde 2
cumhurbaş-
kanımız
bulunuyor.

Cevdet Sunal Kenan Evren

Rauf Denktaş Süleyman Demirel Abdulcemil Kırımoğlu

Adnan Menderes
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United Group, İtalya’da faaliyet gösteren 80
yıllık entegre tesis yönetimi operatörü Manu-
tencoop ile yeni bir iş birliğine imza attı.

İki kurumun ortaklığıyla kurulan Manuten
United, Türkiye’de sağlık sektöründe eksikliği
hissedilen entegre tesis yönetimi ve sterilizas-
yon gibi kritik alanlarda hizmet verecek. Ma-
nuten United’ın ilk 5 yıldaki ciro hedefi ise 100
milyon avro olarak planlanıyor.
Global bilgi transferi sağlayacağız

United Group İcra Kurulu Başkanı ve Ma-
nuten United Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı İlhan Altun, yeni şirketle ilgili bilgilerin
paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada,
United Group’un bu iş birliğiyle önemli bir
boşluğu doldurduğunu belirterek, hizmet sek-
töründeki yüksek kalitenin firmalara katma
değer sağladığını vurguladı.

United Group’un tarihinin 1974 yılına
uzandığını anımsatan Altun, 2014'te bir deği-
şim ve dönüşüm gerçekleştirerek farklı sektör-
lere yatırım yaptıklarını ve her geçen yıl hızla
büyüdüklerini söyledi.

Altun, "110 kişilik idari kadromuz ve yakla-
şık 5 bin saha çalışanımızla Türkiye’nin 71 ilin-
de, hizmet verdiğimiz her alanda şirketlere en-
tegre çözümler sunuyoruz. United Group ola-
rak, küreselleşen dünyanın iş ve rekabet koşul-
larına uygun şekilde tüm toplumun faydalana-
cağı hizmetler sunarak sektöre katkı sağlamayı
hedefledik ve bunu başardığımız için çok gu-
rurluyuz." diye konuştu.

Farklı sektörlerde edindikleri tesis yönetimi
deneyimini sağlık sektörüne de aktarmaya ka-
rar verdiklerini belirten Altun, bunun için tüm
dünyada sağlık sektöründe tesis yönetimi ko-
nusundan uzmanlaşan en önemli şirketlerden
Manutencoop ile iş birliğine giderek Manuten
United firmasını kurduklarını anlattı.

Söz konusu iş birliğiyle sağlık sektöründe
önemli bir ihtiyacı gidereceklerini, bunu da
global bir vizyon ve yüksek kalite standardında
gerçekleştireceklerini aktaran Altun, Manuten
United ile sağlık hizmetlerine global bilgi
transferi sağlayacaklarını ifade etti.

Şehir hastanelerinde 
büyük imkanlar var

Ulaşmayı planladıkları hedefler için 5 yıllık
bir iş planı yaptıklarını belirten Altun, birinci
hedeflerinin sağlık sektörü olduğunu ancak
ilerleyen dönemlerde farklı alanlarda da faali-
yet gösterebileceklerini söyledi.

Türkiye'de kendileri için şehir hastanelerin-
de büyük imkanlar olduğunu, yeni şirketle has-
tanelerin ihtiyacı olan bütün hizmetleri sağla-
yabileceklerini ifade eden Altun, ilgilendikleri
3 hastane olduğunu, konuyla ilgili görüştükleri
hastane yatırımcıları bulunduğunu da bildirdi

Doğru zamanda 
doğru pazardayız

Manuten United Yönetim Kurulu Başkanı
Danilo Bernardi ise Türkiye’de de tüm dünyada

olduğu gibi kurumların ana işlerine odaklana-
rak verimliliklerini artırdıklarını, yüksek kalite
hizmet sunarak kendilerine katma değer katan
firmaları tercih ettiklerini söyledi. 

Manutencoop Tesis Yönetim Grubu’nun
1938’den bu yana İtalya'da faaliyet gösterdiği-
ni, 20 binden fazla çalışanı ile yaklaşık 1 milyar
avro ciroya sahip olduğunu bildiren Bernardi,
"Hem kamu hem de özel sektöre, bitki yöneti-
minden temizliğe, peyzaj yönetiminden mülk
ve aydınlatma yönetimine kadar çok geniş bir

yelpazede hizmet veren Manutencoop, 40 yıl-
dır sağlık sektörüne özel, tesis yönetimi hiz-
meti sunuyor. Bu sektöre odaklanan yönetim
yaklaşımıyla İtalya’da 140 hastanenin temizlik
ve bakım hizmetlerini yürütüyoruz" şeklinde
konuştu.

Bernardi, danışmanlık şirketlerinin kendi-
lerine Türkiye'de yatırım yapmayı önerdiğini
belirterek, 3-4 yıl Türk ortak aradıklarını ama
sonunda doğru ortağı bulduklarını söyledi.

Ortaklık kurarak ülkeye girmeye karar ver-
diklerini aktaran Bernardi, yeni şirketin alanın-
da başarılı olacağını, doğru zamanda doğru pa-
zarda olduklarına inandıklarını ifade etti.

Manutencoop olarak Katar ve Polonya gibi
farkı ülkelerde de faaliyet gösterdiklerini kay-
deden Bernardi, Manuten United ile başka ül-
kelere de açılmayı planladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığının
İstanbul'un fethinin 565.
yılı dolayısıyla hazırlattığı
özel filmde yer alan gemi-
nin ahşap aksamını Kasta-
monulu ahşap ustası Cihan
Seviç yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İs-
tanbul'un fethinin 565. yılı
münasebetiyle özel bir film
hazırlattı. Fatih Sultan
Mehmet'in gemileri kara-
dan yürütmesinin temsili
görüntüleriyle başlayan vi-
deoda, pek çok tarihi kişi-
lik canlandırıldı.

Videoda yer alan geminin demir aksamını ve
ahşap işçiliğini 8 kişi 4 günde tamamladıklarını
bildiren Cideli hemşerimiz Cihan Seviç, “Tesadüf
eseri başladığımız projenin pruva kısmının ahşap
işlemlerinde 2, demir işlerinde ise 6 kişilik bir
ekiple çalıştık. Pruvanın denize indirilmesi ise 24
kişi tarafından gerçekleştirildi. Sanatsal tasarım-
da ilk kez yer aldık, bizim için güzel bir tecrübe
oldu” dedi.

İstanbul’un fethinin 565. yılı çe-
şitli etkinliklerle kutlanırken; fetih
öncesinde ve sırasında Kastamo-
nu’nun önemi bir kez daha akıllara
geldi.

Fatih Sultan Mehmet’in annesi
Hatice Alime Hüma Hatun’un Devra-
kanili olmasının yanı sıra Osmanlı
Devleti’nde sancak olan Kastamo-
nu’nda fetih sırasında önemli gö-
revler üstlendi.

Çizimlerini Fatih Sultan Meh-
met’in yaptığı fetihte kullanılan Şahi
Topunun bakır ve demir madeni Kü-
re’den getirtilmişti.

Donanmayı taşıyan kızakların ka-
lasları Kastamonu ormanlarından
temin edilmişti.

Ayrıca Candaroğulları Beyliği’nin
son hükümdarı olan Fatih Sultan
Mehmet’in dayısı Kemalettin İsmail
Bey de gemileri ve on bin civarı le-
vendiyle fetihte önemli rol oynamış-
tı.  Kemalettin İsmail Bey Bizans
imparatoruna gönderilen elçi heye-
tinin de başkanlığını yapmıştı.

Fethin 
arkasındaki güç
Kastamonu

565 yıl sonra
fethin gemisini

yaptı

United Group’ta
İtalyan ortaklık

Entegre tesis yönetimi, güvenlik,
profesyonel temizlik, inşaat,
otomotiv ve teknoloji
alanlarında hizmet veren United
Group, İtalyan Manutencoop ile
birlikte sağlık tesisi yönetimi
alanında faaliyet gösterecek
Manuten United'ı kurdu.

Taşköprülü Kaymakam Cide’ye atandı
Taşköprülü hemşerimiz Şükrü Alperen Gök-

taş, Cide kaymakamı olarak göreve atandı.
Gazetemize verdiği özel demeçte, memleketin-

de görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile
getiren Göktaş “Daha önce görev alan mülki idare
amirlerimiz önemli çalışmalar gerçekleştirildiler.
Doğma büyüme Kastamonuluyum, bu sebeple
coğrafyamıza oldukça hakimim. Bölgenin sorun-
ları, yöre halkının yaklaşımını daha iyi anlayabile-
ceğimi düşünüyorum.  Sivil toplum kuruluşları-
mız, muhtarlarımız ve halkımızla birlikte el ele ve-
rerek kısa sürede önemli adımlar atacağımıza ina-
nıyorum.” dedi.

Şükrü Alperen Göktaş kimdir?

09.05.1988 yılında doğan Şükrü Alperen Gök-
taş, Taşköprü nüfusuna kayıtlı olup ilk orta ve lise
tahsilini Kastamonu’da tamamladı. 2012 yılında

Selçuk Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. 2013
yılında il planlama uzmanı olarak göreve başladığı
Kastamonu Valiliğinde 2018 yılına kadar özel ka-
lem müdürlüğünde görev aldı. 106. dönem kay-
makam adayı olan Göktaş 22.05.2018 tarihli İçiş-
leri Bakanlık oluru ile ilk görev yeri Cide’ye atan-
mıştır. Evlidir.
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Yeni Darülaceze’nin
mimarı Erkurtoğlu

Arnavutköy'e bağlı Yassıören Köyü'nde 160 bin metrekare alana yapılması planlanan yeni kompleks
için açılan mimarlık yarışmasını kazanan İnebolulu hemşerimiz AE Mimarlık'ın Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Erkurtoğlu, projeye yaz sonu start verileceğini açıkladı.

250 milyon TL maliyetle hayata geçecek ve
bin 500 kişinin ağırlanacağı yeni Darülaceze'de;
rehabilitasyon merkezi, zihinsel engelli, psiki-
yatrik tanılı, yoğun bakım- ile yatağa yağlı has-
talar için birimler, amfi tiyatro, 1000 kişilik
konferans salonu ve konaklama tesisleri, sosyal
hizmet şehri bulunacak. Planlama alanında, ba-
kıma muhtaç çocuklara yatılı olarak hizmet ve-
recek “Çocuk Sevgi Evi”, “Çocuk Destek Merke-

zi”, “Yetiştirme Yurdu”, ekonomik yoksunluk
içerisinde bulunan yaşlılara huzurevi, engelli bi-
reylere yönelik “Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezleri”, gündüzlü olarak hizmet veren "Sosyal
Hizmet Merkezleri" için alanlar ayrılması plan-
lanıyor. Darülaceze projesinde çalışanlar için de
1+1 ve 2+1 konutlar yer alacak. Proje bir gönül-
lünün bağışladığı arsa üzerine inşa edilecek.
Projenin teslim tarihi ise 2020 yılı olacak.

Dünyada örneği yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4
yıl önce talimatını verdiği yeni Darülaceze için ilk
kazma bu yaz sonu vurulacak. Yeni Darülaceze
için düzenlenen yarışmayı kazanan ve projeyi bi-
labedel hayata geçireceklerini ifade eden AE Mi-
marlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Ahmet
Erkurtoğlu, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki
dev kompleksin dünyada bir benzerinin olmadı-
ğını söyledi.

123 yıldır, 30 bini çocuk, 100 bin kimsesizi
ağırlayan 550 kişi kapasiteli Darülaceze'nin, Ar-
navutköy'e bağlı Yassıören Köyü'nde 160 bin
metrekare alana yapılması planlanan yeni kam-
püsünün konseptini ve projeyi hediye ederek, mi-
mari açıdan ödeme talep etmediklerini söyleyen

Erkurtoğlu, “Darülaceze, bizi heyecanlandıran bir
proje oldu. 160 bin metrekarelik bir alan üzerine
cumhurbaşkanımızın da sürekli belirttiği yatay
mimariyi hayata geçirmemiz için önemli bir fır-
sattı bu. Projemizde, akıllı şehir konseptini uygu-
layacağız. Yani sıfır karbon salınımını sağlayaca-
ğız ve yağmur sularını arıtarak avlu içindeki ka-
nallara aktaracağız. Projemizde, yatağından kal-
kamayan yaşlıların yeşili görmeleri ve hayata bağ-
lı kalmaları için camları yerden tavana kadar
uzattık. Yeşil alanların ağırlık kazandığı, bütün
birimlerin birbiriyle koordinasyonunun kolayca
sağladığımız projemizde ‘3Y' diye tanımlanan,
‘yavaş, yatay, yaşanabilir' şehir konseptini hayata
geçireceğiz" dedi.

Bayrampaşa’da 2014 yılından itibaren faaliyet
gösteren Şakir Et Lokantası, Türk mutfağının ge-
leneksel lezzetlerini yine aynı ilçede Zakir adını
verdikleri yeni restoranın mönüsüne ekledi. 

İşletme ortaklarından Şafak Aydın Silin Türk
mutfağının seçkin lezzetlerinin sunulacağı Za-
kir’de, Kastamonu yemeklerini de belirledikleri
özel günlerde müşterileri ile buluşturmayı hedef-
lediklerini bildirdi.

Restoranlarında grup yemekle-
rinin organize edilebileceğini kay-
deden Silin, “Et severlerin vazgeçil-
mezi olan 27 kişiyi istihdam ettiği-
miz Şakir’in 300 metrekarelik ye-
mek salonunda 135 kişi, 60 kişiyi
istihdam ettiğimiz Zakir’de ise 400
metrekare alanda 200 kişilik kap-
asitemiz bulunuyor. Lezzetli mönü-

lerimizin yanı sıra mekanlarımızın keyif alınabi-
lecek bir atmosferde olmasına özen gösterdik.
Hemşerilerimizin de bu güzel ortamda bu güzel
lezzetleri tatmasını dilerim” dedi.

İşletme hedeflerinden de bahseden Silin, “Ka-
sap Şakir de müşterilerimize tamamen et ürünleri
sunuluyor. Yaklaşık 4 yıldır faaliyet gösteren et
restoranımızın lezzetlerini şubeleşerek İstanbul
geneline yaymak istiyoruz. Zakir’de ise Türk mut-
fağını ele aldık. Öncelikle sulu yemekler sonra dö-
ner çeşitleri yer alıyor. Ancak mutfağımızı daha

da çeşitlendirmeyi daha güzel lezzetler
sunmayı hatta bazı günler Kastamonu gün-
leri yapmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.
İstanbul’da ilk 3’ü hedefliyoruz

Zakir Restoranın genel koordinatörü
Ahmet Demir de İstanbul’un en seçkin ye-
mek salonlarından olmayı planladıklarını
kaydederek şunları söyledi: “Türk mutfağını

ve Kastamonu mutfağını yakından bilen
biri olarak Zakir’in mönüsünü oluştururken
usta şefleri de titizlikle kadromuza ekledik.
Günde 25 çeşit sulu yemek çeşidimiz bulu-
nuyor. Ramazan’da iar programları için
kuzu eti, dana eti, hindi eti, tavuk eti ve köf-
teden oluşan alternatif mönüler oluşturduk.
Hedefimiz 3 yılın bitiminde İstanbul’daki ilk
3 restoran arasında yer alabilmek.”

Et Şakir’de yemek Zakir’de

Geçtiğimiz hafta, Türk – İslam
tarihinin gururlarından birisinin
yıldönümünü kutladık…

İstanbul’un Fethi’nin 565. sene-i
devriyesini…

21 yaşında bir
genç hükümdarın,
dünyayı kendisine
hayran bıraktığı bir
zaferdir bu…

Kimdir 21
yaşında bin yıllık
imparatorluğu
tarihin tozlu
sayfaları arasına
gönderip, dünyanın
hakimi olan
hükümdar?

Daha çocuk
yaşlarında iken eli
değnekli Molla
Gürani’nin yetiştirdiği bir şehzadedir!

9 yaşında hafızlığını tamamlamış
bir Müslümandır!

14 yaşında dünyanın en kudretli
devletlerinden birisinin başına geçmiş
bir devlet adamıdır!

9 dil bilen, tarih, coğrafya, felsefe,
fizik, kimya, matematik ilimlerinde
uzman, edebiyatta hüner sahibi,
dünyanın ilk havan topunu yapan
bilim adamıdır!

Bir Kastamonu evladıdır!
Hoppalaaaa!
Ne güzel bilindik, klişe, genel geçer

üstün meziyetlerle gidiyorduk,
nereden çıktı bu Kastamonu evladı
hadisesi?!

Açıklayalım; Fatih Sultan
Mehmed’in babası Sultan Murat Han-ı
Sani, 1424 yılında Osmanlı sarayına
bir gelin alır Candaroğulları
ailesinden… Adı Hüma Hatundur,
Hatice Hüma Hatun… İsfendiyar
Bey’in torunu, İbrahim Bey’in kızı,
güzelliği dillere destan Hüma Hatun…
Gelin alayında zamanın hatırı sayılır
beyliklerinin aileleri de hazır bulunur.
Kız tarafı Devrekani’den büyük bir
kafile ile çıkar yola… Bu düğün
anısına Devrekani’de yapılan hamam
hala Gelin Hamamı olarak bilinir
mesela…

Ama Fatih’in annesi Hüma
Hatun’un düğünü için yapıldığı pek
bilinmez…

Şahi toplarının nesebindeki Küre
Bakır Madenleri bilinir de İstanbul’u
fetheden ordunun deniz
kuvvetlerindeki on bin kişilik
Candaroğlu levent varlığının
bilinmediği gibi!

Bizans elçisine gönderilen barış elçi
heyetinin başkanlığını Candaroğlu
Hükümdarı Kemalettin İsmail Bey’in
yaptığının bilinmediği gibi…

Fatih Sultan Mehmed’in halasının
Kastamonu’da Hatun Sultan
Türbesinde medfun bulunduğunun
bilinmediği gibi…

Bu vesileyle denize bir damla
dökmüş olduk!

Elhamdülillah!
* * *

Fatih Sultan Mehmed gibi
Kastamonu kimliğinin göğsünü
kabartan onlarca, yüzlerce tarihi
şahsiyet var tozlu sayfalar arasında
hatırlanmayı bekleyen!

Bir de iftiralarla kemikleri
sızlayanlar var; Baltacı Mehmed Paşa
gibi…

Hani şu Çariçe Katerina ile çadır
masalı var ya…

Baltacı denildiğinde akla gelen ilk
hatta tek hadise ÇADIR olayı ne yazık
ki! Onlarca tarihçinin dilinde tüy
bitmesine rağmen, edebiyat sahasına
yansıyan bir iftira ve asparagas, Baltacı
ismini uçkur düşkünü bir kimliğe
bürüyor. Roman sahasında çadır
masalı ısrarla kurgulanıyor…

Malumunuz, Baltacı Mehmed Paşa
da bir yönüyle Kastamonu ile ilintili
bir değerimiz… Doğup büyüdüğü
memleket, Osmancık o zamanlar
Kastamonu Sancağına bağlı…

Bu fakir de edebiyat sahasında,
roman alanında Baltacı Mehmed
Paşa’nın üstüne yapıştırılmaya
çalışılan çadır iftirasına, aynı sahada
cevap vermek için bir adım attı.

Baltacı ismini taşıyan bir tarihi
roman ile Baltacı Mehmed Paşa, Çariçe
Katerina, Deli Petro ve çadır hikayesini
tamamen tarihi belgeler ve bilgiler
ışığında kaleme aldı.

Arka kapak yazısını da günümüzün
en değerli isimlerinden birisi olan
Sadık Yalsızuçanlar kaleme alma lütfu
gösterdi…

Baltacı romanı, şimdi de
Kastamonu kimliğinden lütuf değil,
ilgi, alaka ve destek bekliyor…

Kastamonu kimliğinin değerlerini
Ilgaz’ın dumanlı dağlarının ardına
taşıyacak yeni eserlere imza atabilmek
için…

Baltacı romanı sizindir… Eserinize
sahip çıkmanız dilek ve ümidiyle…

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com

Fetihte 

Kastamonu
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BALTACI 
gerçekleri gün 
yüzüne çıkıyor

İlyasbey Sağ ile
devam ediyor

24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı se-
çimleri öncesi gazetemize değerlendirmelerde bulunan
milletvekili adayı Mehmet Umur, 24 Haziran’ın Türk
demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olacağını anla-
tarak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ön-
derliğinde partimiz kurulduğu günden buyana millete
hizmet sevdamız her geçen gün artarak bugün-
lere geldi. Hamdolsun; atalarımızın dediği gibi
“Görünen köy kılavuz istemez” her şey ortada,
savunmadan, enerjiye, sanayiden spora eği-
timden sanata ve kültüre yapılan çalışmalar
bizim halkımıza kendimizi daha kolay an-
latmamamızı sağlıyor.  Ben her zaman de-
ğerli halkımıza ve hemşerilerime teşekkü-
rü bir borç biliyorum. 24 Haziran seçim-
lerinde de kıymetli oylarınızı partimize
ve şahsıma istiyorum” diye konuştu.

CHP İstanbul 2. Bölge 10. Sıra Milletvekili
Adayı Azdavaylı hemşerimiz Mehmet Diri-
baş, gazetemize ziyarette bulunarak genel ya-
yın yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’e seçim
süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul’da bölge milletvekili olarak aktif
çalışmalar içerisinde yer almak istediğini vur-
gulayan Diribaş, “Her siyasi görüşten Kasta-
monulu büyüklerimin desteğini almış olmak
beni mutlu ediyor. Bizim her siyasi partiden
adayımız olmalı tezini dünde savundum, bu-
gün de savunan bir Kastamonuluyum. Tüm
siyasi partiler içerisinde İstanbul 2. Bölgede
seçilebilecek sırada tek Kastamonulu aday ol-
mak sorumluluğumu bir kat daha arttırdı. Se-
çilene kadar bir parti adayısınız ama seçildik-
ten sonra herkesin, her görüşten insanın ortak
bir değeri ve milletvekilisiniz sonuçta. Şu
anda İstanbul 2. Bölgede sadece Kastamonu-
lular nezdinde değil, ortak kültür ve mirası ta-
şıdığımız Sinop, Zonguldak, Karabük, Çankı-
rı ve Bartın illerimizin de temsilcisi olmak
gibi bir sorumluluğum var. Rabbim nasip
ederse dün sivil toplum kuruluşları arasında
bu kardeşlik bağlarımızın siyaset arenasında
da devam etmesi için elimden geleni fazlasıyla

yapacağımdan kimsenin şüp-
hesi olmasın.” diye konuştu. 

Hemşerilerimden 
destek bekliyorum

Diribaş, 2. Bölgede Kasta-
monulu hemşerilerinden des-
tek beklediğini kaydederek
şunları söyledi: “27 yıldır aktif
siyaset ve sivil toplum kurulu-
şu hayatım bana gösterdi ki,
Kastamonulular olarak az sa-
yıda siyasetçimiz olmasına
rağmen çalışkan ve üretken
yapımızı mecliste hep fark ettirdik. Bende bu
süreçte bir elin parmağını geçmeyecek kadar
az olan Kastamonulu adaylardan bir tanesi-
yim.  Bu süreçte aynı duyguyu paylaştığım
her hemşerimden bir oy beklemek hakkım ol-
duğunu düşünüyorum.”

Din ve siyaset 
kıyaslaması doğru değil

Toplumun sol partilerdeki ön yargılarının
ortadan kaldırılması gerektiğini de söyleyen
CHP İstanbul 2. Bölge 10. Sıra Milletvekili

Adayı Mehmet Diribaş sözle-
rini şöyle noktaladı: “Türki-
ye'de sağ tarafından temsil
edilmeyen azınlıklar özgürce
fikirlerini ortaya koyabildikle-
ri solu tercih etti; Kürtler, Laz-
lar diğer etnik gruplar bu yüz-
den sol partilerde kendilerine
yer bulmuşlardır. Öncelikle,
solculuk inançsızlık demek
değildir.  Algıda bir problem
oluyor. Önemli olan o algıyı
yıkmaktır. Bakın ben Elham-
dülillah Müslümanım, sosyal

demokrat olup da çok net bir şekilde bunu
söyleyebiliyorum. Solculuk eşitlikçiliktir, hak-
ça paylaşımdır, emeğe saygıdır. Ben sermaye-
emek çelişkisinde sermayeden yana tavır ko-
yamam. Bütün insanların eşit olduğunu düşü-
nürüm.  Bu insanlığın ve sosyal demokrasinin
evrensel ilkesidir. Hz. Muhammed'in yaptığı
bu değil miydi? Hz. Ömer’in yaptığı bu değil
miydi? Ne kadar kötü bir şey senin inancınla
benim inancımı karşılaştırmak, inançları sor-
gulamak. Herkes farklı da düşünebilir, önemli
olan ortak paydalarda buluşabilmek.”

Gazetemiz köşe yazarlarından Erdal Ars-
lan’ın ikinci tarihi romanı olan BALTACI, ilk
baskısını yaptı.

1711 yılındaki Prut Savaşının, Osmanlı
Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa’nın Katerina
ile iddia edilen ilişkisinin tarihi belgeler ışı-
ğında yorumlandığı BALTACI romanı, kur-
gusu ve diliyle okura bilgiyi sunarken hayal
gücünün sınırsızlığını da ortaya koyuyor.
Granada Yayın Evinden çıkan roman, Kitap
Yurdu ve Babil internet sitelerinden de temin
edilebiliyor.

Tarihçilerin övgüyle tavsiye et-
tiği romanı yazar Sadık Yalsı-
zuçanlar da şöyle yorumla-
dı: “Yüz bin kişilik bir or-
dunun başında Rusya ku-
şatmasını gerçekleştiren
Baltacı Mehmed Paşa ile
Rus Çarı 1. Petro'nun ka-
rısı Katerina arasında
geçtiği söylenen Çadır
Buluşması bugün hâlâ pek
çok zihni kışkırtır, meşgul
eder. Dönemin Doğulu Batılı
hiçbir tarihçisinin doğrulamadı-
ğı, hemen hiçbir kronikte yer almayan, 19.
yüzyıldan itibaren uydurulan bu mitosun iç
yüzünü, Baltacı gibi yetkin, çok iyi yetişmiş,
Deniz Kuvvetleri’nden gelen büyük devlet
adamının kişiliğini, yaptıklarını, başarılarını;
Osmanlı-Rus savaşının hemen bütün ayrıntı-
larını ve sonrasını, belgelere, sağlam tarihsel
kaynaklara dayanarak anlatan Erdal Arslan’ı,
bu güzelim anlatısından dolayı yürekten kut-
luyorum.  Arslan’ın bu nitelikli romanından
bir kez daha öğreniyoruz ki, Baltacı ile Kate-
rina o çadırda asla buluşmadılar. Böyle bir
olay yaşanmadı. Baltacı o sıralar seksen iki
yaşındaydı. Katerina ise o çadıra hiç gelmedi.
Zaten altınlarına da ihtiyacı yoktu. Sadaret
kethüdasının ve diğer saray bürokratlarının
alıkoydukları altın ve paraların kiri ne yazık
ki Baltacı'nın o temiz kişiliğini lekeledi. İkti-
darın çürütücü ve kıyasıya birbirinin canına-
kanına giren acımasızlığı, O'nu midilli ve
Limni adasına fırlattı. Arslan'ın romanında
büyükelçi olarak gördüğümüz, gerçekte ro-
mancı Tolstoy'un büyük büyük dedesi olan o
ilginç kişilik gibi daha nice tarihsel şahsiyetle
karşılaşacaksınız. 

Roman ile tarihin gerilimli ilişkisinden
yüz akıyla çıkabilmiş bir roman Baltacı.”

Cide İlyasbey Köyü Derneği olağan genel
kurulunda mevcut başkan Mustafa Sağ ile
devam kararı alındı. İlyasbey Köyü Derneği
olağan genel kurulu dernek merkezinde dele-
gelerin katılımıyla gerçekleşti. Tek liste halin-
de gidilen genel kurulda mevcut başkan
Mustafa Sağ delegelerin güven oyunu alarak
yeniden göreve geldi.

Mustafa Sağ burada yaptığı konuşmada
bilgi ve birikimlerini yeni dönemde İstan-
bul’da yaşayan hemşerilerinin birlikteliğine
dair organizasyonlarda kullanacaklarını söy-
lerken, geçmişten günümüze derneğe katkı
sağlayanlara teşekkür etti.

Sağ’ın yönetim listesinde, “Ahmet Esgin, Ci-
han Seviç, Yaşar Ak, Savaş Turhan, Mustafa Dem-
rihas, Tayfun Turhan, Hikmet Gürkan, Ahmet Es-
kin, Sabri Cesur, Ahmet Kayacan, Ümit Say, Gök-
han Ilkıner, Ahmet Say, Mirsat Kara, Erkan Türk,
İlhan Yetişal, Serkan Seviç, M. Ahmet Öztürk,
Mustafa Gürkan, Mustafa Cesurer, Hakkı Dal.”
yer aldı. Denetim listesinde ise şu isimler bulun-
du: “Mehmet Aslan, Celal Tutkun, Saim Demir-
has, Mustafa Say, Yakup Turhan, Yaşar Seviç”

2’nci bölgeden 
seçilebilecek tek adayım

Ülkemizin gücünün farkına varmamız
gerekir diyen AK Parti İstanbul 3. Bölge

Milletvekili Adayı Mehmet Umur,
“Türkiye’nin ekonomi ve teknolojide

güçlü olması, kendi ayakları üzerinde
durabilme başarısıyla mümkündür. 24
Haziran’dan sonra Türkiye hızını daha

da artıracak Cumhuriyet’in 100. Yılı
hedeflerine koşar adımlarla ilerleyecek.

Biz kurulduğumuz günden buyana tüm
kararlığımızla millete hizmet yolunda

gece gündüz çalışıyoruz.” dedi. 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Diribaş, seçim bölgesindeki sıralamasına
dikkat çekerek, “Tüm siyasi partiler içerisinde İstanbul 2. Bölgede seçilebilecek sırada yer alan tek Kastamonulu
aday olmak sorumluluğumu bir kat daha arttırdı. Çünkü seçilene kadar bir parti ve bölge adayısınız ama
seçildikten sonra herkesin her görüşten insanın ortak bir değeri ve milletvekilisiniz sonuçta” dedi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Çelik Enerji Ter-
sane ve Ulaşım Sanayi A.Ş tarafından yapılan fen lisesi ve
anaokulu il protokolünün katıldığı törenle açıldı. İÇDAŞ,
önümüzdeki günlerde ise ilde 100 bin metrekare alanda
hizmet vermesi planlanan mekatronik eğitim ağırlıklı Ana-
dolu lisesinin temelini atmaya hazırlanıyor.

Törende konuşan İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin
İÇDAŞ'ın dışarıdan teknik adam, eleman transfer etmedi-
ğini vurgulayarak, “İÇDAŞ kendi ihtiyacı olan bu elemanları
kendi bünyesinde yetiştirir. Sertifikasını verir ve işini aşını
paylaşır. İÇDAŞ özel okul, özel hastane yapmadı yapmaya-
cak. Yaptığımız okulları daima devletimize olacak. Daha
önce olduğu gibi bu okullarımızı da Millî Eğitim Bakanlığı-
na devrettik.” dedi. Mekatronik eğitim ağırlıklı Tacettin As-
lan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kampüsünün de 11
Haziran’da temelinin atılacağını duyuran Engin, okulun ilk
etapta 40 bin metrekare ikinci ve üçüncü etapları ile 100
bin metrekare kapalı alanı aşacağını bildirdi.

İÇDAŞ eğitim üssü
kuruyor

Küçük yaşlarda geldiği İstanbul’da hayatı-
nın büyük bölümünü Millî Görüş Teşkilatı
ve davası içinde çeşitli kademelerde yönetici
olarak geçirdiğini belirten Sevim, yıllarını si-
yasetin merkezinde geçirmiş biri olarak tes-
pitinin Türkiye’nin kendilerine ihtiyacı oldu-
ğunu ifade etti.

Son yıllarda esnafın, sanayicinin, çiçi-
nin ve toplumun hemen hemen her kesimi-
nin genel adaletsizlik, ekonomik düzensiz-
likten bunalmış olduğunu ve arayış içinde
bulunduğuna vurgu yapan Abdullah Sevim,
24 Haziran tarihinin Türkiye için değişimin
başlangıcı olacağını söyledi. Yıllarca partile-
rinin ülkedeki seçim barajı nedeniyle seç-
menlerce kazanamaz diye tercih edilmediği-
ni belirten Sevim, 24 Haziran seçimlerinde
CHP, İYİ Parti ve DP
ile gerçekleştirilen itti-
fakın bu sorunu orta-
dan kaldırdığına dik-
kat çekerek, partileri-
ni desteklemek iste-
yen her görüşten va-
tandaşın beklentileri-
ne cevap verebilecek
tek parti olduklarını
ifade etti.

Sürpriz 
yaşanacak
Kastamonu’daki

aday dağılımı ve diğer
partilerin durumu-
nun da göz önüne

alındığında en az 1 milletvekili alacak güce
ve enerjiye sahip olduklarını belirten Abdul-
lah Sevim, bu seçimin sürpriz çıkışını ken-
dilerinin yapacağını vurguladı. Kastamonu-
lular olarak görev istenmez verilir düşünce-
sinden doğan bir düşünce şeklinin sonucu
olarak vekil adayları sıralamasında her dö-
nem hayal kırıklığı yaşandığına değinen
Saadet Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili
Abdullah Sevim, bu seçimde de aynı tablo-
nun yaşandığına işaret etti. Kastamonu’da
yapılacak seçim çalışmasının değişim vur-
gusu üzerinden gerçekleştirileceğini söyle-
yen Abdullah Sevim Kastamonu ve ülke ge-
nelinde Saadet Partisi’nin toplumun büyük
teveccühü ile karşılanacağına inandıklarını
sözlerine ekledi.

Umur: Gece gündüz
çalışıyoruz

Soldan Sağa: Saadet Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Halid Özgür Atak
– Saadet Partisi 1. Bölge Milletvekili Adayı Abdullah Sevim –
İstamonu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz.

24 Haziran Türkiye’de
değişim vakti olacak
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İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar
Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı

Ayhan ÜNAL

Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla
kutlarım. Yüce Mevla’m Nice Ramazan-ı

Şerifler, bayramlar yaşamayı nasip etsin.
Dualarımız kabul olsun. Sağlıklı ömürler bol

bereketli helal kazançlar dilerim.

www.istanbulyufkacilarodasi.org
istanbulyufkacilar@hotmail.com
Tel: (0212) 532 94 05

Dervişali Mah.Fevzipaşa
Cad.No:162/B K:1 D:2
Edirnekapı/
Fatih – İSTANBUL

CİDEFED BAŞKANI

Celal GÜL

Mübarek Ramazan ayınız hayırlı, sofralarınız
bereketli olsun. Bu vesileyle önümüzdeki

günlerde idrak edeceğimiz Ramazan
Bayramınızı kutluyor; bu mübarek günlerin,

tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de
birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile

olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ

İzzet AÇIKGÖZ

Bütün İslam dünyasının Ramazan ayını tebrik
ediyorum. Bayramın tüm hanelere, tüm

ocaklara, tüm gönüllere; hemşerilerimize,
ülkemize, İslam dünyasına ve insanlığa huzur,

saadet, selamet getirmesini temenni
ediyorum.

FURKAN PLASTİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yaşar ÇELİK

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan
Ramazan ayı tüm İslam alemine hayırlı olsun.

Bu mübarek ayın müjdelediği Ramazan
Bayramınızın da bereketli geçmesini dilerim.

KÜRE DERNEKLER FEDERASYONU

Yaşar YAZICI

Ramazan ayının bereketinin tüm sofralarda
ve kalplerde hissedilmesini diler;

Mübarek Ramazan Bayramı’nı sevdiklerinizle
beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi

dileriz.

KAS-DER ŞİŞLİ Başkan Yardımcısı 

Zeki ÇEVİK

On bir ayın sultanı Ramazan ayının hayırlara
vesile olmasını diler, tüm hemşerilerimizin,

müşterilerimizin ve İslam aleminin
müjdelenen Ramazan Bayramı’nı kutlarım.
Bu bayramın huzur ve mutluluk içerisinde

geçmesini temenni ederim.

GAZİLER BÜFE 0537 887 28 87
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı Avcılar Girişi Beşiktaş Yönü 
Şişli -İSTANBUL
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Kemal Akar
İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm hemşerilerimin

rahmet, mağfiret ve bereket

ayı olan Ramazan ayının

hayırlı geçmesini diler; 

bu mübarek ayın müjdelediği

Ramazan Bayramını da

kutlarım.
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Yıl: 7 1 Haziran 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. ?n�n� C. No: 15 
Ate?tu?la?Ba?cılar / ?ST

Türkiye’nin İlk ve Tek
Bölgesel Fuarı

“Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İşbirliği

Fuarı” BAKAF2018’e
katılımlarınızdan 

onur duyarız.

Tarih: 27 Haziran 2018
Çarşamba
Saat: 15.00

Yer: İstanbul Fuar
Merkezi 9. Hol

BAKAF 2018’le eş zamanlı olarak
gerçekleşecek olan

14.  Uluslararası Modern Teknoloji
ve Dijital Yayıncılık Konferansı

50 Uluslararası Üniversite- 300
Akademisyen

• Modern Teknoloji ve Dijital
Yayıncılık 
• İslam Ekonomisinde Stratejik
Kalkınma 
• Uluslararası Öncülük Formu
• Uluslararası Buluşlar
Sempozyumu
• İnovasyon ve Gelecek Liderlik
Konferansı

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğretim
Bakanı Sn. Marwan Hamade 
Federal Somali Eğitim, Kültür ve
Yüksek Öğrenim Bakanı Sn. Abd
Tahir Osman’ın Teşrifleriyle

DAVET

      

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı

GÜNGÖREN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ

İbrahim SARGIN

Maneviyatımızın yoğunlaştığı, iftar ve 
sahur bereketinin birlik, beraberlik,
kardeşlik, yardımlaşma duygularının

gönüllerimizde yer ettiği Ramazan ayınızı
kutlar; bu ayın sevinci olan 

Ramazan Bayramının hayırlara vesile
olmasını dilerim.

/SargnSaibrahim_ibrahimsargin@hotmail.com

ÇATALZEYTİN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ

İsmet ÇETİNKAYA

Hayırlarla ve güzelliklerle müjdelenen
Ramazan ayının huzur ve barış içinde

geçmesini dilerim. Aynı duygu ve
düşüncelerle Ramazan Bayramınızı da en

içten dileklerimle kutlarım.
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