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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

S
ivil toplum yapımız
gelenekselleşmiş, mutat,
birbirinin aynısı faaliyetlerden

öteye adım atmayı becerebilmeli
artık. 

Mevcut durumu ve uygulamaları
gözden geçirmekten, ihtiyaca duyarlı
olmaktan çok uzağız. Alternatif ve
farklılaştırılmış programlar
üretemiyoruz. Sosyal, kültürel,

hukuki ve çevresel amaçlar
doğrultusunda lobi çalışmaları,
ikna ve eylemlerin içinde de

bulunamadığımız çok açık.
Kendi döner sermayesini

yaratacak kaynak bulamıyor,
çalışmalarımızda teknik
destek kullanmıyor,
danışmanlık hizmeti
almıyoruz.

TERAZİ VE
SIKLET 

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Hanönülü iş adamı Selçuk
Çotuk tarafından kurulan
Emek Çelik Halat hem yurt
içinde hem de yurt dışında
ihtiyaç duyulan çelik halat, zincir ve bağ-
lantı elemanları tedarikini sağlıyor. n 5

Yalıtım, izolasyon ve
yapı market olarak 2003
yılından itibaren
Kastamonu merkezde faaliyet gösteren
Uzunlar İzolasyon firmasının sahibi
Metin Uzun, enerji tasarrufu, çevre
sağlığı ve iş güvenliği için izolasyon ile
yalıtımın önem taşıdığını vurguladı. n 5

Tasarrufun yolu;
yalıtım ve izolasyon

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata
Spor Kulübü'nün düzenlediği ve
Bakırköy'de yaşayan vatandaşların
anketle belirlediği Sporun Enleri 2019
töreninde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'
Kastamonulu eski bakanlardan Murat
Başesgioğlu'na takdim edildi. n 2

Trakya Avrupa Birliği İş
Geliştirme Merkezi A.Ş.
(ABİGEM) ile Birlik OSB
arasında yapılan protokol
çerçevesinde, Dış Ticaret
İstihbarat Merkezi hizmete
girdi. n 5

Birlik OSB 
ihracata kapı açtı

İstanbul’da Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) ve Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş
birliğinde “Vuslatının 450. Yılında Hz. Pir Şeyh
Şaban-ı Veli” etkinlikleri düzenlendi.

Fatih Sümbül Efendi Camii’nde gerçekleşen
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Bakırköy Leyla
Gencer Kültür Merkezinde düzenlenen programda
37 kişilik kadroyla tasavvuf musikisi ve sema
gösterisi yapıldı.

Burada konuşan Kas-Der Genel Başkanı Remzi

Şen, Kastamonu’nun manevi değerlerini
İstanbul’da yeni nesle anlatmak için çaba
gösterdiklerini kaydederken, Şeyh
Şaban-ı Veli’nin tanıtım adımının
genişletilmesi için adının Kastamonu
Üniversitesine verilmesi önerisinde

bulundu.
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı eski

Başkanı Muharrem Avcı da Hazreti Pir’i
anlama ve anlatma projeleri kapsamında
İstanbul’da 4 yılda 8 etkinliğe imza
attıklarını bildirdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaya ise
Şeyh Şaban-ı Veli’nin başlattığı tasavvuf
anlayışının Afrika, Asya ve Avrupa’da
hüküm sürdüğünü kaydetti. n 2

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

www.seydioglubaklava.com

/1951.seydioglu.baklava

+90 206 307 6196

Elektrik taahhüt, teknoloji, yazılım
ve zayıf akım sistemleri alanında

projeler geliştiren mühendislik
firması Green Şirketler Grubu’nun

Birlik OSB’deki tesis yatırımına 25
milyon lira aktardığını kaydeden

genel müdür Muzaffer Ölçer,
2020’de ise savunma

sanayisine hizmet edecek
35 milyon lira

değerinde ikinci
tesisi kurmayı

hedefledik-
lerini söyledi.

Boğaziçi Köprüsünün aydınlatılmasından, Türkiye’deki tüm
müzelerin güvenlik sitemlerinin hazırlanmasına ve F16
geliştirme projesine kadar geniş bir alanda faaliyet
gösterdiklerini anlatan Araçlı iş adamı Muzaffer Ölçer, kriz
dönemi 2019’u büyüme ve yatırımla geçirdiklerine dikkat
çekerek, “Yazılım ve otomasyonda güçlü bir firmayız. Şirket
olarak 12 patentimiz, 56 tane marka tescilimiz ve faydalı
modellerimiz var. İSO 500’deki yaklaşık 300 tane firma bizim
müşterimiz. İnovatif çalışıp mühendislikle sürekli yeniyi
kovaladığımız için krizden etkilenen bir şirket olmadık.
Aksine krizde çok daha büyüdük” dedi.

F16 geliştirme projesinde

Ölçer yeni tesis kurma hazırlığında olduklarını belirterek,
“Aydınlı Birlik OSB’de 8 bin metrekare alanda kurulu yerli
otomasyon tesisimize 25 milyon yatırım yaptık. Şimdi 35
milyon lira yatırımla aynı bölgede savunma sanayine hizmet
edecek ikinci tesisimizi 12 bin metrekare alanda kurma
hedefindeyiz” diye konuştu. n 4

Başesgioğlu’na
onur ödülü

Krizde büyüdü; yeni tesis kuracak

Savunma sanayisinde
etkisini artırıyor 

Hz. Pir vuslatının
450’nci 
yılında anıldı

Sektöre ve kuruma
özel üretim

Kapasitesini 
yüzde 200 artırdı

Denizin yükünü
çekiyor

İnebolulu iş adamı Engin
Demirezen 22 yıldır, iş güvenliği
ve iş elbiseleri üretimi
gerçekleştiriyor.  n 6

Ağır vasıta otomotiv yedek
parça sektöründe 2005’te 125
metrekarede faaliyet gösteren
Batı Otomotiv’in satış alanı 2
bin metrekareyi, ürün sayısı ise
10 bini aştı. n 6

Muzaffer Ölçer
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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

TALANYA

Savaş açtık çocuklara!
Havanın içinde havayı,
Suyun içinde suyu aratacağız onlara.

SON GÜN

Tadarsın yaşamın doyulmaz lezzetini,
Her gününü, son günmüş gibi yaşarsan eğer.
Bırak sen seneleri, mevsimleri, ayları,
Ömür denen süreçte saniyeye can değer.

Bakırköy Leyla Gencer Kültür Merkezinde
düzenlenen programa İstanbul Milletvekili Arzu Erdem,
Bursa Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bakırköy
Kaymakamı Nazmi Günlü, Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal, Kastamonu 21 ve 23. Dönem Milletvekili
Mehmet Serdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Meclis Üyesi Emel Tığlı, emekli mülki idare amiri Saim
Eskioğlu, Taşköprü Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kartal,
MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan ve Sultangazi
İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti Zeytinburnu İlçe
Başkan Yardımcısı Nihat Sezer, Şeyh Şaban-ı Veli Vakfı
Başkanı Muharrem Avcı, Bolu Hayrettin Tokadi Vakfı
Başkanı Prof. Dr. Musa Okur, Bursa-Kastamonu
Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Tiik, Çorlu
Tümkasder Başkanı Ali Topçu,  Bakırköy Taşköprü
Dernekler Federasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu,
Taşköprü Çevre Köyleri Derneği Başkanı Murat Yılmaz,
Taşköprü Dernek Başkanı Feyyaz Eskioğlu, Kastamonu
Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik’in yanı sıra çok
sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile
davetli katıldı.  Ufuk Acar’ın sunumuyla gerçekleşen
programda Kas-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Rahmi Sezer,
üstlendiği organizasyondan tam not aldı.ırken, komite
üyelerine de ayrıca teşekkür edildi. 

Prof. Dr. Mustafa Kaya, Şeyh Şaban-ı Veli’yi 450
yıldır yaşatan kuvvetin düşünülmesi gerektiğini
vurguladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr.  Mustafa Kaya,
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) ve
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş
birliğinde “Vuslatının 450. Yılında Hz. Pir
Şeyh Şaban-ı Veli” etkinlikleri
çerçevesinde İstanbul’da bin kişilik
salona seslendi.  

Şeyh Şaban-ı Veli’nin başlattığı
tasavvuf anlayışının günümüzde Afrika,
Asya ve Avrupa’da hüküm sürdüğünü
kaydeden Prof. Dr.  Mustafa Kaya, “Şeyh
Şaban-ı Veli Hazretleriyle başlayan yürüyüş Asya,
Avrupa ve Afrika kıtalarını içine almıştır. 450 yıllık bir
bereketten bahsediyoruz. 450 yıldır yaşatan kuvveti
nereden alıyor onu düşünmek gerek.  Şeyh Şaban-ı
Veli’nin şirketi ya da sponsoru yok, üstelik bize bıraktığı
bir yazılı eseri de yok ama insanlar onu arıyor. Bu sır
üzerine yoğunlaşmak lazım” dedi. 

Kendini bilen rabbini bilir
Prof. Dr. Mustafa Kaya önemli şahsiyetlerin

anlatımına özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek
şunları söyledi: “Tasavvuf dünyası bizim kültürümüzün
atar damarlarından biridir. Tasavvufu anlamak için
İslam’ı bilmek gerekir. İslam’ı doğru anlayabilmek için
insanı anmak gerekir. Hz. Pir’le birlikte bu toprakların
ruh dünyasında mühim değişimler olmuştur. İnsanları
dost yapmanın yollarını aramıştır, bütün muttasıfların
görevi budur. Allah dostu olmak bütün müminlerin
hedefidir. Öte yandan büyükleri anmak ve anlamak çok
mühim bir konudur. Çünkü büyükler Allah’ın bize
açtığı en büyük lütuf kapılarıdır. Bu kapıları çalmamız
gerekiyor. Bu kapıları çalarak kendimize gelmemiz
gerekiyor. Bu dünyadaki ana vazifemiz budur. ‘Kendini
bilen rabbini bilir’ sözünü mümkün olsa da 7,5 milyara
duyurabilsek. İnsan kendini lütuf kapılarının
tecrübeleriyle bilebilir. Anmak kolay ama mesele
büyükleri anlamak. Büyükleri anlamak için ter
dökmek, emek vermek gerekir. Onların derdini ve
sırlarını anlamak lazım gelir. Şeyh Şaban- ı Veli’yi ya
da diğer büyükleri bir saat içinde anlatmak tehlikeli bir
havadır. Büyükleri okumak, anlamak vazifemiz,
gücümüz oranında anlatmak da vazifemiz fakat tek
şartla; haddimizi bilerek. O zaman dediklerimizin bir
tesiri olur gerisi aktörlükten ibarettir hiçbir işe
yaramaz yani hiçbir bereketi olmaz.”

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
Kastamonu’nun manevi değerlerini İstanbul’da yeni
nesle anlatmak için çaba gösterdiklerini kaydederken,
Şeyh Şaban-ı Veli’nin tanıtım adımının genişletilmesi
için adının Kastamonu Üniversitesine verilmesi
önerisinde bulundu. Şeyh Şaban-ı Veli’yi ulusal
ölçekte tanıtmak için çalışmalara yoğunluk verilmesi
gerektiğini bildiren Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen, “Türkiye’nin en güçlü hemşeri
derneği Kas- Der olarak gurbetteki
Kastamonuluların sesi olarak maneviyatımızla,
kahramanlıklarımızla, toprağımızın insan
bereketi ile doğamızın güzellikleri ile
Kastamonu’muzu tanıtmaya, anlatmaya
devam edeceğiz. En önemli vazifemiz de
unutturmamak. Yeni nesle, gençlerimize Hz. Pir’in
öğretilerini, Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencilerinin
Çanakkale’de şehit olmalarını Şerife Bacı’yı, Halime
Çavuş’u, Salih Reisi, Ersizler Dere köyünü anlatmaya
devam edeceğiz. Anadolu’nun dört manevi direğinden

biri olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’yi maalesef
yeterince tanımıyor, tanıtamıyor ve anlatamıyoruz.”
dedi.

Kastamonu Üniversitesi yerine 
Şeyh Şaban-ı Veli Üniversitesi

Şen şöyle devam etti: “Anadolu’nun İslam nuruyla
yoğrulmuş Türklüğümüzün diğer 3 muhafızı
olan Hz. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Hacı
Bayram Veli her yıl uluslararası etkinliklerle
çok güçlü bir şekilde ve ulusal medyada geniş
yer alıyorlar. Konya’da Mevlana Üniversitesi,
Nevşehir’de Hacı Bektaş Üniversitesi,
Ankara’da Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile

akademiyi taçlandırıyorlar. Hep birlikte bir yerden
başlamalıyız.  Kastamonu’nun Türkiye’ye ve dünyaya
açılan yüzü Kastamonu Üniversitesinin adını
Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Üniversitesi yapalım. Bu
Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin tanıtılması, anlatılması
ve anlaşılmasına büyük bir adım olacaktır.” 

‘Toprağımızın insan bereketini anlatacağız’

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı eski Başkanı
Muharrem Avcı Hazreti Pir’i anlama ve
anlatma projeleri kapsamında İstanbul’da

4 yılda 8 etkinliğe imza attıklarını bildirdi.
Şeyh Şaban-ı Veli’yi ulusal ölçekte tanıtmak

için UNESCO ve TÜRKSOY’a yaptıkları
başvuruların sonuç vermemesi üzerine süreci
konu alan kitap yayınladıklarını belirten Avcı “ Vakıf
başkanı olduğum  sürece dünya kamuoyunun dikkatini
çekmek üzere sürece birçok proje üzerinde
çalışmamız oldu. 2014 yılında hedef 2019 vizyonuyla
Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerini vuslatının 450. yılına
denk gelen bu senede uluslararası tanıtmak için
adımlar attık. Hem bu yüce şahsiyeti hem de sırlar
alemi güzel Kastamonu’yu dünya çapında
duyurabilmek adına UNESCO’ya yaptığımız
başvurumuz Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin eserinin
olmayışı ve yeterince tanınmadığı gerekçesiyle kabul
görmedi. Daha sonra yöneldiğimiz TÜRKSOY’un,
2019’u Türk dünyası tarafından Şeyh Şaban-ı Veli yılı
ilan etmesi talebimiz de sonuç vermedi. Her şey
nasiple ilgili bize nasip değilmiş dedik ama sineye de
çekemedik. Gelecek nesillere mücadelemizi yansıtalım
istedik. Acı tatlı tüm hatıraları kaleme aldık bütün bu
serüveni baştan sona anlatan kitap hazırladık.” dedi.

Kastamonu’daki çalışmalarının yanı sıra
İstanbul’da 4 yılda 8 etkinliğe imza attıklarını
bildiren Avcı şunları söyledi: “Kas-Der Genel
Başkanı Sayın Remzi Şen yüce velimizin vuslata
erişinin 450. yıl dönümü vesilesiyle vakfımızla iş
birliği içerisindeki anma teklifimizi büyük bir
memnuniyetle kabul etti. Temmuz 2019’dan

itibaren hazırlıklar başladı. Şahsı nezdinde bütün Kas-
Der camiasına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2015 ve 2016’da Üsküdar’da Hanönü Dernekler
Federasyonu iş birliği ile başlayan 2017 yılından
itibaren her iki yakada Bağcılar ve Sultanbeyli’de,
2018’de Fatih, Beykoz ve Maltepe’de Kas-Der’in
katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Hz. Pir Şeyh Şaban-ı
Veli Hazretlerini tanıtım toplantılarımızın sayısı
Bakırköy’deki etkinlikle beraber 8’e ulaşmıştır.
Evliyalar Anma Haftası Tanıtım Toplantısı şeklinde
başlayan Kastamonu’nun somut ve somut olmayan
kültürel mirasını tanıma ve tanıtma noktasında
biçimlenen bu anlamlı toplantılar dalga dalga
genişledi. İnşallah İstanbul’umuzun tüm ilçeleri bu ve
benzeri değerlerimizi benimseyen anlamlı etkinliklerle
buluşturulur. Yeni kuşak hemşerilerimiz
memleketimizin kıymetleri ile kaynaştırılır. İstanbul’da
yaşayan hemşerilerimiz için 2018 Türk .

Türkiye’ye anlattığınız 

450 yıldır yaşatan 
kuvveti nereden alıyor?

Başesgioğlu’na
onur ödülü

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Hz. Pir Vuslatının
450. yılında anıldı
İstanbul’da Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) ve Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş birliğinde
“Vuslatının 450. Yılında Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli” etkinlikleri düzenlendi.

Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor
Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de
yaşayan vatandaşların anketle belirlediği
Sporun Enleri 2019 töreninde 'Yaşam Boyu
Onur Ödülü' Kastamonulu eski bakanlardan
Murat Başesgioğlu'na takdim edildi.

Pencere yeni
yılda açılıyor

Köşe yazarımız Erdoğan Ergin’in Millî
Eğitim Bakanlığının düzenlediği
öğretmenler arası kısa öykü yarışmasında
İstanbul ilçe derecesi alan “Pencere” adlı
hikayesi 2020 yılında İstamonu sayfalarında
okurlarıyla buluşacak.

Azdavaylı eğitimci Erdoğan Ergin’in
Anadolu temasında kaleme aldığı öyküde
baba ocağında kalan ve büyükşehre göçen iki
arkadaşın hayata baktığı pencere konu
alınıyor.

Alınan kararların analizini yapmayı
düşündüren öykü, okuyan herkesin
kendinden kesitler bulmasını sağlıyor.

Öte yandan yazarın Kastamonu köy
isimlerine yer verdiği öyküde yörenin
coğrafyasını, kültürünü betimlemesi de
Kastamonu tanıtımına katkı sağlıyor.

Sivil toplum yapımız gelenekselleşmiş, mutat,
birbirinin aynısı faaliyetlerden öteye adım
atmayı becerebilmeli artık. 

Mevcut durumu ve uygulamaları gözden
geçirmekten, ihtiyaca duyarlı olmaktan çok
uzağız. Alternatif ve farklılaştırılmış programlar
üretemiyoruz. Sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel
amaçlar doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve
eylemlerin içinde de bulunamadığımız çok açık.

Kendi döner sermayesini yaratacak kaynak
bulamıyor, çalışmalarımızda teknik destek
kullanmıyor, danışmanlık hizmeti almıyoruz.
Derneklerimizin kısa, orta ve uzun vadede
sürdürülebilir programları yok denecek kadar az. 

Üstüne basa basa söylüyorum, en çok nakdi ve
zamanı Kastamonu sivil toplum örgütleri
harcıyor. Bu kadar emek yoğunluğu içerisindeki

toplumun birçok şeyi aşması ve başarması
gerekmez mi? 

Özellikle 30-40 yaş arası eğitim ve
kariyer düzeyinde çok önemli görevler
üstlenmiş, 50’li yaşları ve sonrasını
bilgiyle yoğurmuş donanımlı
Kastamonuluları görünce maşallah
demekten kendimi alamıyor, gıpta
ediyorum. 

Bu insanları aidiyet duygusu ile
içimize çekmeye çalışırken,
erkenden kaybetme riski muhtemel
oluyor.

Çünkü o kafa dünyasına bırakın
ulaşmayı; keşfedecek, anlayacak kapasite maalesef
bizde yok.

Bir heyecan yaratmamız gerekir, yeni
uğraşlar…

Her branşta ve meslek grubunda idealist

gençlerle çağı yakalamak zorundayız.
Çağı yakalamak derken, kendi işyerimize

katacağımız bir iki geçten
bahsetmiyorum. Toplumla yoğurup,

bilgi katacağımız ya da ışığından
istifa edeceğimiz, yarınlara
seslenebileceğimiz gençlerden ve
onları elde tutabilmekten söz
ediyorum. 

Geri geri giderek ileri varılmaz.
Önümüze düşenlerin çoğunun
toplumun ihtiyaç ve
beklentilerinin çok gerisinde
kaldığını anlaması gerekiyor.

Yeter bunca misyonsuzluk, vizyonsuzluk,
yetmezlik ve hatta yetememezlik.

Ziya Paşa’nın buyurduğu gibi “Zira bu terazi o
kadar sıkleti çekmez.” 

Çekemediğini görmüyor musunuz?

TERAZİ VE SIKLET

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com
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MANŞET

Boğaziçi Köprüsünün aydınlatılmasından,
Türkiye’deki tüm müzelerin güvenlik sitemlerinin
hazırlanmasına ve F16 geliştirme projesine kadar
geniş bir alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan
Araçlı iş adamı Muzaffer Ölçer, kriz dönemi
2019’u büyüme ve yatırımla geçirdiklerine dikkat
çekerek, “Yazılım ve otomasyonda güçlü bir
firmayız. Şirket olarak 12 patentimiz, 56 tane
marka tescilimiz ve faydalı modellerimiz var. İSO
500’deki yaklaşık 300 tane firma bizim
müşterimiz. İnovatif çalışıp mühendislikle sürekli
yeniyi kovaladığımız için krizden etkilenen bir
şirket olmadık. Aksine krizde çok daha büyüdük.
“dedi.

F16 geliştirme projesinde

Ölçer yeni tesis kurma hazırlığında olduklarını
belirterek, “Aydınlı Birlik OSB’de 8 bin metrekare
alanda kurulu yerli otomasyon tesisimize 25
milyon yatırım yaptık. Şimdi 35 milyon lira
yatırımla aynı bölgede savunma sanayine hizmet
edecek ikinci tesisimizi 12 bin metrekare alanda
kurma hedefindeyiz. F16 geliştirme projesinde yer

aldığımız savunma sanayisinde etkimizi daha çok
artıracağız. Eylül 2020 yılında açılmasını
planladığımız yeni tesisimizde aerodinamik

kanatlar, prototip ve modelleme üzerine tersine
mühendislik hizmetleri vereceğiz.” diye konuştu.

Kendi projelerinin yanı sıra anahtar teslim
projelerde yer aldıklarını ifade eden Ölçer,
“Ankara’da, İzmir’de, Antalya’da bölge
müdürlüğümüz bulunuyor. Dizayn aşamasından
test aşamasına kadar kendi proje liderlerimiz
yönetiminde süreci sürdürüp, bütün aşamaları
gösteren dokümanlar ile teslimat sağlıyoruz.

Türkiye’de bu alanda öncü işler gerçekleştirdik.
Boğaziçi Köprüsü’nün aydınlatılmasında
danışmanlık yaptık, Çanakkale’de abideyi
aydınlattık, Kıbrıs’taki birçok oteli yaptık, İstanbul
– İzmir otoyol projesini komplesini
projelendirdik.” şeklinde konuştu.

Emniyetin güvenliğini sağlayacak

Şirketin teknoloji ve yazılım alanındaki
projeleri kapsamında Emniyet Genel
Müdürlüğünün 48 ildeki tüm operasyonlarını
üstleneceğini bildiren Ölçer, istihdam ettikleri kişi
sayısını da artıracaklarını ifade ederek şunları
söyledi: “Savunma ve güvenlik sistemleri ile
yangın ihbar, CCTV kamera sistemleri, bariyer
sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, plaka tanıma
sistemlerinin keşif, projelendirme, kurulum,
bakım ve onarım ve teknik servis hizmetlerini
hayata geçiriyoruz. Bu kapsamdaki çalışmalarımız
doğrultusunda plaka tanıma sistemlerini
kurduğumuz Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yurt
içindeki 48 ildeki operasyonlarını üstleneceğiz.
Grup şirketlerimizde istihdam ettiğimiz 100 kişi
sayısı da 300’e kadar yükselecek.” 

Bakanlığın çözüm ortağı

Çalışma alanları içerisinde Kültür ve Turizm
Bakanlığının yer aldığını aktaran Muzaffer Ölçer
şöyle devam etti: “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da
çözüm ortakları arasındayız. Türkiye’deki tüm
müzelerin elektrik taahhüdünü, teknoloji, yazılımı ve
turnikelerini biz yaptık. Bunun yanı sıra Anadolu’-
nun tüm kültürel miras ürünlerini, heykelleri,
replikaları, Kastamonu çekme helvasından tutun da
lokumuna kadar geniş skaladaki ürünleri
hazırlıyoruz. Bakanlığın 13 dilde yayın yapan
internet sitesinde kültürümüzü yayabiliyoruz.”

HABER TURUKrizde büyüdü; yeni tesis kuracak

Azdavay’da 12 Aralık 1919 tarihinde
doğan Recep Şirin’in 101. yaş günü, ilçe
Kaymakamı Melih Aydoğan ve Belediye
Başkanı Osman Nuri Civelek’in yanı sıra
komşu ve akrabalarının katılımıyla
kutlandı.

Günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiğini
söyleyen Şirin, uzun yaşamanın sırrının
doğal beslenme ve bedenen çalışmaktan
geçtiğini vurguladı.

İkinci asrın 
ilk yaşına girdi

Hatay’ın Payas ilçesinde Şerife Bacı
Camii inşa edilecek. Şubat 2019 tarihli
Payas Belediyesi Meclis Oturumunda alan
karar doğrultusunda Payas’ın Fatih
Mahallesinde yapılması planlanan Şerife
Bacı Camii yapımı ihaleye çıktı.  Yaklaşık
865 metrekare alanda inşa edilecek
caminin 2 yılda bitirilmesi planlanıyor.  Öte
yanda geçtiğimiz yıl Payas Belediyesi
tarafından ilçede Kastamonu Konağı
hizmete açılmış ve Payas Kastamonulular
Yardımlaşma Derneğine devredilmişti.

Hatay’da 
Şerife Bacı Camii 
yapılacak

Elektrik taahhüt, teknoloji, yazılım
ve zayıf akım sistemleri alanında
projeler geliştiren mühendislik
firması Green Şirketler Grubu’nun
Birlik OSB’deki tesis yatırımına 25
milyon lira aktardığını kaydeden
genel müdür Muzaffer Ölçer,
2020’de ise savunma sanayisine
hizmet edecek 35 milyon lira
değerinde ikinci tesisi kurmayı
hedeflediklerini söyledi.

Savunma sanayisinde
etkisini artırıyor 

Araçlı bilgisayar mühendisi Muzaffer
Ölçer, İstanbul Teknik Üniversitesinin
uluslararası buluş yarışmasında birinci oldu
ve Hollanda’da eğitim hakkı kazandı.
Akademisyen olarak Hollanda’daki

çalışmaları sonrası 2007 yılında yurda
dönerek elektrik taahhüt, teknoloji taahhüt,
yazılım, savunma sanayi ve perakende olmak
üzere 5 sektörde faaliyet gösteren Green
Şirketler Grubunun temellerini attı.

ŞİRKETİN TEMELLERİNİ 2007’DE ATTI
Küre Dağları Milli Parkı'nda bulunan

Loç Vadisi'nde yapılan seyir terasının açılışı
gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje
kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansından (KUZKA) alınan yüzde 75'lik
destekle yaklaşık bin rakımdaki Loç
Vadisi'ndeki seyir terasından Gömeren
Kanyonu, Valla Kanyonu çıkışı ve Kılıçlı
Mağarası görülebiliyor.

Loç’tan 
seyirlik manzara

Taşköprü Belediyesi tarafından Tekke
Camisi bahçesinde bulunan aşevi hizmete
açıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara
hizmet verecek aşevi, pazar günleri dışında
her gün açık olacak. Aşevine, hayırsever
vatandaşların ayni ve nakdi yardımları da
kabul edilecek.

Aşevi tamamlandı  

Kastamonu'ya elektrikli araçlar için
2020 yılında şarj istasyonu kurulacak

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, ilk
etapta iki noktaya şarj istasyonu
kurulacağını bildirerek, "Olukbaşı
Şehirlerarası Otobüs Durağı yanı ve
Kuzeykent Muhtarlık binası yanına
kurulacak olan iki araç şarj kapasiteli
istasyon elektrikli araç kullananların belirli
bir bedel dahilinde hizmetine sunulacak.
İstasyonun 2020 yılı içinde kurulumu
tamamlanarak hizmete açılması
bekleniyor. Elektrikli araç şarj istasyonu,
yerli otomobilin seri üretime geçeceği yıl
olan 2023 itibariyle yaygınlaştırılacak."
dedi.

Elektrikli araca
şarj istasyonu

Abana derneğinde değişim
Abana ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneğinde yeni başkan Hasan Küccük oldu. Derneği
Balat’taki merkezinde gerçekleşen genel kurulda tek liste
halinde gidilirken mevcut başkan Mehmet Kara yeniden
aday olmadı. Delegelerin güven oyu ile başkanlığa
Hasan Küccük seçildi. Hasan Küccük’ün yönetimi Aydın
Can, Erdem Kaya, Mustafa Maden, Ahmet Şen, Murat
Balcı, Kadir Doğan, Niyazi Öztürk, Hasan Topçu, Ali Er
ve Selahattin Küccük’den oluştu. Öte yandan genel
kurula Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Abana
Belediye Meclis Üyesi Feridun Yıldız, AK Parti Abana
İlçe Başkanı Murat Baş ve delegeler katılım sağladı. 
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Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi
A.Ş. (ABİGEM) ile Birlik OSB arasında yapılan
protokol çerçevesinde, Dış Ticaret İstihbarat
Merkezi hizmete girdi. Firmalara ürünlerinin
ihracatı için hedef olabilecek ülke ve müşterilere
ulaşmada teknik destek sağlamak adına kurulan
Dış Ticaret İstihbarat Merkezi’nin lansmanı,
Birlik OSB’de yapılan bir etkinlikle
gerçekleştirildi. 

OSB Başkanı Şenol Telli Ticaret İstihbarat

Merkezinde verilecek hizmetin temel
amacının, OSB’lerinde bulunan
firmaların sistemli şekilde dünyaya
açılması ve ihracatlarını artırarak
sürdürülebilir bir destek
mekanizmasının kurulması olduğunu
söyledi.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin
vereceği hizmetleri anlatan İnebolulu iş adamı
Şenol Telli firmaların hedef pazar araştırması,

rekabetçi ithalat hizmeti, hedef müşteri
araştırması, ihale sorgulama ve
danışmanlık hizmetinden
yararlanabileceklerini kaydetti.

Telli, merkezin Birlik OSB içerisinde
faaliyet gösteren ve hiç ihracat
yapmamış, ihracata yeni başlamış,
ihracat faaliyeti kesintiye uğramış ve

ihracat kapasitesini artırmak isteyen firmalara
teknik destek sağladığının da altını çizdi.

Birlik OSB ihracata kapı açtı

114,42 t 5,947 t 6,670 t 290,21 t

Taşköprü’ye 2017’den itibaren taşıma
usulü ile kullanılan doğalgaz, sabit hat
ile ilçeye verilmeye başlandı. Bu
kapsamda Kırha köyünde kurulan
Kargaz Doğalgaz Basınç Düşürme
İstasyonu’nda doğalgaz vana açma
töreni düzenlendi.

Doğalgaz sabitlendi

Dünyada
ekonomilerin durumu

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Küresel ekonominin büyüklükleri
Yaklaşık 193 ülkenin oluşturduğu

küresel sistemin bir yılda ürettiği mal ve
hizmetlerin toplam değeri 80 trilyon
dolardır. Dünyada kişi başına düşen
ortalama gelir yaklaşık 10 bin 500 dolar.
Küresel sistemin potansiyel büyümesi
yüzde 3,7 olarak hesaplanıyor. Son
yıllarda bu oran potansiyelin altında
kalıyor.

Ekonomilerin sınıflandırılması
Küresel sistemde 189 ekonomi var.

Bunları bir futbol ligi gibi düşünüp
sınıflandırırsak şöyle bir görünüm çıkar
karşımıza. Süper lig: G-7 dediğimiz
ülkeler (ABD, Japonya, Almanya,
İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada). Birinci
lig: Burada G-7 dışındaki gelişmiş ülkeler
bulunuyor (İspanya, Kore, Portekiz,
Kuzey ülkeleri, Hollanda, Belçika vd.)
Terfi ligi: Burada 20'ye yakın emerging
market ya da yükselen pazar ekonomileri
denilen ülke yer alıyor (Çin, Rusya,
Türkiye, Brezilya bu grupta bulunuyor.)
İkinci Lig: Bura da da yine 20 dolayında
yükselen Pazar ekonomisi bulunuyor.
(Bangladeş, Mısır, Fas, Filipinler vd.)
Mahalli Lig: Burada da en az gelişmiş
ekonomiler yer alıyor (Afganistan,
Angola, Çad, Kongo, Habeşistan vd.) Çok
sayıda ülke bu son iki grupta bulunuyor.

ABD ekonomisinin durumu
Amerikan ekonomisi, 2008 yılında

büyük yatırım bankalarından birisi olan
Lehman Brothers'ın batışı sonrasında
krize girdi. Ekonomi küçüldü ve bu
küçülme 6 çeyrek devam etti. İşsizlik
hızla arttı ve 2009 yılı sonuna doğru
yüzde 10'a ulaştı. Aynı dönemde
deflasyon olgusu ortaya çıktı. Amerikan
merkez bankası Fed, ekonomideki bu
çöküşe piyasadaki Hazine tahvillerini alıp
karşılığında piyasaya para vererek
müdahale etti. Bu müdahale ekonominin
orta vadede toparlanmasını ve yeniden
yükselişe geçmesini sağladı. İlerleyen
dönemlerde Amerikan ekonomisi krizden
çıkış noktasına geldi. Fed, bu olumlu
gidişi gördükten sonra ekonomiye para
vermeyi durdurdu ve faiz artırımına
başladı. 2017 Ekim ayından beri de
piyasaya kriz boyunca verdiği fazla parayı
yavaş yavaş geri çekerek sterilize ediyor.

Avrupa ekonomisinin durumu
Avrupa ekonomisi, ABD'nin krize

girmesinden kısa bir süre sonra krize
girdi. Ekonomi peş peşe 5 çeyrek küçülme
yaşadı, işsizlik hızlı bir artış temposuna
girdi ve deflasyonist eğilimler ortaya çıktı.
Avrupa merkez bankası, bu süreçte biraz
gecikecek de olsa Fed'in uyguladığı tahvil
alıp para verme politikasını izledi.
Ekonomi önce canlandı ama bir süre
sonra yeniden ivme kaybetti. 2012-2014
arasında 6 çeyrek yeniden küçülme
yaşadı ve işsizlik yeniden arttı. Buna
karşılık gevşek para politikasında ısrar
eden Avrupa bunun karşılığını almaya
2014'ten itibaren başladı.

Japon ekonomisinin durumu
Japonya, 1990'ların başlarından

itibaren durgunluğa girdi. Büyüme sıfıra
yakın bir düzeyde gitti Küresel krizle
birlikte Japonya'da büyüme küçülmeye
dönüştü işsizlik yükseldi, deflasyonist
baskılar iyiden iyiye arttı. Krizden
çıkabilmek ve Japonya’yı yeniden ayağa
kaldırabilmek için bir yandan Fed benzeri
bir para politikasına başvurulup kamu
harcamaları artırıldı, vergiler düşürüldü.
Bugün gelinen aşamada Japonya büyüme
oranını sıfırlardan yüzde 1-1,5'lara
yükseltirken, işsizlik oranını yüzde 3'ün
altına indirmiş bulunuyor. Bununla
birlikte uzun süreli durgunluğun verdiği
alışkanlıkları kırabilmek açısından
Japonya'nın gevşek ekonomi politikası
uygulamasına bir süre daha devam etmesi
bekleniyor.

Çin ekonomisinin durumu
Uzun yıllar iki haneli büyümeyi

sürdürerek dünya rekorları elinde
bulunduran Çin, küresel krizin ardından
ciddi bir ivme kaybı yaşadı. Yıllık
büyüme oranı yüzde 10'lardan yüzde
6,5'lara geriledi. İhracatının yönlendiği
ekonomilerin düşüş yaşaması sonucu
ihracata dayalı bir ekonomi olan Çin'in
böyle bir durumla karşılaşması normaldi.
Büyümede ortaya çıkan bu ivme kaybına
karşın Çin’de işsizlik ve enflasyonda
anormal bir etkilenme olmadı. 2017'den
başlayarak Amerika ve Avrupa'nın
toparlanmasındaki hızlanma Çin'in
ihracatının da önünü açınca ülke,
yeniden çıkışa geçti. Çin'in önümüzdeki
yıllarda iki haneli büyümeye dönemese
bile yüzde 6-7 oranında yüksek büyüme
oranlarını yakalaması bekleniyor.

Uzunlar İzolasyon firma sahibi Metin Uzun,
enerji tasarrufu, çevre sağlığı ve iş güvenliği
için izolasyon ile yalıtımın önem taşıdığını
vurguladı.

Mesken olarak kullanılan tüm binaların
enerji verimliliğini artırmak amacıyla zorunlu
hale gelen Enerji Kimlik Belgesinde yapı
ruhsatı, mimari ve elektrik projesinin yanı sıra
ısı yalıtım ile mekanik projenin de incelendiğini
kaydeden Uzun, doğru firma tercihlerinin
yapılması gerektiğini söyledi.

Yalıtım, izolasyon ve yapı market olarak
2003 yılından itibaren Kastamonu merkezde
faaliyet gösteren firmanın ısı, su, ses, yangın,
mekanik yalıtım konusunda uzman ekiple
çalıştığını kaydeden Metin Uzun, “Modern
mühendislik ve mimari teknikleri birleştirerek
yüksek kalitede, özgün, mekanlara özel

çalışmalar oluşturuyoruz. Faaliyet alanımızda
konutların yanı sıra endüstriyel tesisler de
bulunuyor. Proje bazlı çalışmalarımızda
istihdam ettiğimiz kişi sayısı 50’yi buluyor.
Enerji verimliliği, proses güvenliği ve iş sağlığı
ve güvenliği açısından ciddi önem taşıyan
endüstriyel izolasyon konusunda da oldukça
iddialıyız. Bu kapsamda birçok resmi kurum ve
özel işletmelerin de çözüm ortağıyız.” dedi.

Uzun, yalıtım, tadilat ve onarım işlem
ağlarının Kastamonu merkez ve civar ilçelerini
kapsadığını vurgulayarak, “Yaşanılan tüm

mekanlarda kişiye ve mekana özgü ihtiyaçları
projelendirip, yüksek kalitede malzeme ve
işçilik kalitesi ile konfor, dayanıklılık ve
sağlamlık yanında, fonksiyonellik ve işlevsellik
katarak işlerimizi tamamlıyoruz. Zamanında
teslimat ve uygun fiyat garantisi veriyoruz.
Yerinde ücretsiz keşif yaptıktan sonra istenilen
kalitede ve malzemeyle bütçeye göre tadilat
çalışması gerçekleştiriyoruz.  Kastamonu
merkez ve civar ilçelerini kapsayan
çalışmalarımızı çevre illere de taşımayı
planlıyoruz” diye konuştu.

Hanönülü iş adamı Selçuk Çotuk
tarafından kurulan Emek Çelik Halat
hem yurt içinde hem de yurt dışında
ihtiyaç duyulan çelik halat, zincir ve
bağlantı elemanları tedarikini
sağlıyor. Denizcilik sektörü başta
olmak üzere otomotiv, inşaat ve demir
çelik sektöründe de faaliyet
gösteren ithalatçı firma,
2021’de üretime geçmeyi
hedefliyor.

Sektörde 2012 yılından
itibaren edindiği tecrübe
sonrası 2017’de Emek Çelik Halat
firmasını kurduğunu aktaran Selçuk
Çotuk, denizcilik sektöründe etkin
olduklarını vurgulayarak faaliyetleri
hakkında şunları söyledi: “Kısa sürede
sektörün liderlerini yakaladık. Çelik
halat halat ekleri, incir ekleri, kaldırma
ekipmanları, polyester sapanlar, marin
halatlar, zincir ithal ediyoruz. İthalatını yaptığımız
çelik ve polipropilen halatı hem ülkemizdeki

firmaların tedarik etmesini sağlıyoruz hem
de ihraç ediyoruz. Bütün kumanyacı

firmalarla çalışıyoruz diyebilirim. İçdaş,
İnce, Yasa ve Bayraktar gibi sektörün
önemli firmalarının çözüm ortağıyız.
Bunun yanı sıra otomotiv, inşaat ve

demir çelik sektörüyle de
çalışmalarımız bulunuyor.” 

Kısa vadeli hedefleri arasında
üretime geçmek olduğunu bildiren
Selçuk Çotuk, tesis yeri arayışında

olduklarını belirterek: “2021
yılında kendi üretim tesisimizi
kurmayı hedefliyoruz.

Kastamonu Organize Sanayi
Bölgesi ya da Serbest Bölge’de fizibilite çalışmalarımız
devam ediyor. Böylece istihdam ettiğimiz kişi sayısını
da ilk etapta 40’a çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Yalıtım, izolasyon ve yapı market
olarak 2003 yılından itibaren
Kastamonu merkezde faaliyet
gösteren Uzunlar İzolasyon
firmasının sahibi Metin Uzun, enerji
tasarrufu, çevre sağlığı ve iş
güvenliği için izolasyon ile yalıtımın
önem taşıdığını vurguladı.

Tasarrufun yolu;
yalıtım ve izolasyon

Denizin yükünü çekiyor
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Havadan bağımsız tahrik sistemine
sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi
kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası
öngörülüyor. Pirireis havuza çekim
aşamasına gelirken, ikinci denizaltı
Hızırreis'in donatımı, 3'üncü ve 4'üncü
denizaltıların gövde imalatları sürüyor.

İnebolulu iş adamı Engin Demirezen 22
yıldır, iş güvenliği ve iş elbiseleri üretimi
gerçekleştiriyor. Akar ve Modeland İş
Elbiseleri markaları ile kurum ve bireylere
yönelik iş elbisesi tedariki konusunda destek
sağladıklarını bildiren Engin Demirezen,
faaliyet alanlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:
“İş ve iş güvenliği elbiseleri alanında 1997
yılından itibaren hizmet veriyoruz. İş
elbisesinin girmediği sektör yok. Eğitimden
gıdaya, lojistikten sağlığa, inşaattan tekstile
kadar her alandaki ihtiyaçları karşılıyoruz.
Akar ve Modeland İş Elbiseleri markalarıyla
kendi imalatlarımızı piyasaya sunuyoruz.
Talepler doğrultusunda tedarikçilerimizden
de destek alıyoruz. Ümraniye’de 6 kişiyi
istihdam ettiğimiz 130 metrekarelik üretim
atölyemizde her türlü iş elbiseleri imalatı
gerçekleştiriyoruz. Sektöre ve kurumlara
özel çözümler sunuyoruz.” 

Hemşeri portföyünü artırma hedefinde
olduklarını kaydeden Demirezen
“Kastamonulu hemşerilerimizle daha sık bir
araya geleceğimiz ticari platformlar olmasını
arzu ediyoruz. Alışveriş yapmak değil ticari
olarak tanışmış olmak bile büyük bir
kazanım.   Bir ürün satın alımı
yapılacağında fiyat teklifi vermek bizi
memnun eder.” dedi.

Engin Demirezen sektörün en büyük
probleminin yeterli donanıma sahip
olmayan kişilerin girmesinden
kaynaklandığını vurgulayarak şöyle devam
etti: “İş Güvenliği Yasasının çıkmasıyla
elbiselere ve malzemelere bir standart
getirildi. Özellikle 2012’den itibaren önü

açık bir sektör.  Bu da bir rekabet oluşturdu.
Hırdavat ve nalbur faaliyetlerini sürdüren
firmalar bu durumdan istifade etmek
isteyerek sektöre hızla giriyor, altından
kalmadıkları için de hızla çıkıyorlar. Her
bedene özel üretim yapılması gerekiyor
bunun karşılamaması sonucu
memnuniyetsizlikler doğuyor çünkü. Bu
sebeple biz de daha önce yaptığı yanlış firma
tercihi sebebiyle kaygılar taşıyan
müşterilerle çalışıyoruz. İş tecrübemizle bu
mağduriyetin önüne geçilmesini sağlıyoruz.”  

Sektöre ve 
kuruma özel üretim

Ağır vasıta otomotiv yedek parça
sektöründe 2005 yılında 125 metrekare
alanda faaliyet göstermeye başlayan Batı
Otomotiv’in satış alanı 2 bin
metrekareyi, ürün sayısı ise 10 bini aştı.

2005 yılında küçük bir atölyede ağır
vasıta yedek parçalarının satışı ile
başlayan faaliyetlerinin zamanla
geliştiğini ifade eden Batı Otomotiv
Genel Müdürü Yılmaz Gündoğdu,
“Yedek parça satışıyla girdiğimiz
otomotiv sektöründe ürün skalamızı ve
kapasitemizi artırarak devam ettik. 125
metrekarede başladığımız faaliyet
alanımız bugün 2 bin metrekareyi, ürün
skalamız ise 10 bini aştı. Firmamız
bünyesinde 25 kişiyi istihdam ediyoruz.”
dedi.

İthal ettikleri ürünleri iç piyasanın
yanı sıra ihraç ettiklerini de bildiren
Pınarbaşılı iş adamı Yılmaz Gündoğdu,
“Man ve Volvo marka ağır ticari
araçların yedek parçalarını ithalat ederek
toptan satışını gerçekleştiriyoruz. İç
piyasada büyükşehirler ağırlıkta olmak
üzere 30 ilde satış ağımız var. Ayrıca
Singapur, Malezya, Güney Kore, Katar,
Dubai, İran, Irak, Avrupa’da Almanya,
Belçika, İspanya, Polonya, İtalya, Fas,
Cezayir, Sudan, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan ve Rusya’nın aralarında
bulunduğu çok sayıda ülkeye ihracat
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Tosya İlçe
Başkanlığına Mustafa Corcor, Çatalzeytin İlçe
Başkanlığına Musa İhsan Uğuz, Seydiler İlçe
Başkanlığına Nevzat Kocatürk, Şenpazar İlçe
Başkanlığına Kamil Sarı atandı. Yeni başkanlara
belgeleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan
Kandemir tarafından takdim edildi.

Dört ilçede değişim

Kapasitesini 
yüzde 200 artırdı

Kamu kurum ve kuruluşlarınca
çeşitli iş ve eylemlerin elektronik
cihazlar ve

ağlar üzerinden
yürütülmesi bazı
riskleri beraberinde
getirmektedir.
Zararlı yazılımlar ve
kötü niyetli kişilerce
yapılan elektronik
saldırılar kişisel,
kurumsal ve
kamusal verilerin
gizliliğini zafiyete
uğratmakta, bilgi
erişimine denetimi
zorlaştırmakta ve
çeşitli güvenlik risklerini ortaya
çıkarmaktadır

Uzun yıllar bu konunun ihmal edilmiş
olması bireylerin hem özel sektöre hem de
devlete karşı gerçek bir korumadan
mahrum kalmasına sebep olsa da
ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile birlikte yeni
düzenlemeler ve kısıtlamalar getirilmiştir.

Günümüzde gerek kamu kurumlarıyla
gerekse özel kuruluşlarla olan çeşitli
ilişkiler neticesinde kişilerin birçok verisi
işlenmektedir. Bu işlemeler sonucunda
kişiler birtakım kazanımlar elde edebildiği
gibi bu verilerin doğru bir düzenleme ile
saklanamaması sebebi ile de birtakım
sorunlar doğması muhtemeldir. Bu
verilerin özellikle özel hayatın gizliliği
kapsamında ele alınması gerekli
görüldüğünden hukuki mekanizmalar
yoluyla koruma altına alınmaya
başlanmıştır.

Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile birlikte
ülkemizde son dönemde başta faaliyetleri
kapsamında kişisel veri işleyen şirketler
olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşun
gündemine verilerin saklanması ve
korunması yerleşmiştir. Pek çok şirket
kurum ve kuruluşun hem en büyük
sermayelerinden biri hem de en büyük
güçlerinden biri müşterilerinden ya da
kullanıcılarından topladıkları veriler olup
hem şirketler açısından hem birey
açısından bu konu hakkında bilgi sahibi
olmak ihlalleri ve hukuka aykırı veri
paylaşımlarının önüne geçilmesi
açısından 2020 itibariyle daha da önemli
hale geleceği aşikârdır.

Güncel yaşamda kişisel verilerin,
özellikle bilişim sistemleri vasıtasıyla çok
büyük miktarlarda ve çok kısa sürelerde
işlenmesi suretiyle ticaret, bankacılık,
sağlık, eğitim, kamu düzeni ve güvenliği
gibi hayatın hemen her alanında
vatandaşlara aynı anda ve milyonlara
ulaşabilecek şekilde çok çeşitli
hizmetlerin verilmesi mümkün hale
gelmiştir. 

Bununla birlikte kişisel verilerin kamu
ve özel sektörde yaygın olarak işlenmesi
ve transfer imkanlarının artması
neticesinde kişi haklarının ihlali riski de
her zamankinden daha fazla hale
gelmiştir.

Gelişen teknolojinin kişisel veriyi
başka bir noktaya taşıması, kişisel verinin
günümüzde neredeyse ekonomik bir değer
olarak görülmeye başlanması, kişisel
verilerin korunması hakkına yönelik
tehditleri artırmış ve kişisel verilerin
bağımsız bir hak olarak korunması
ihtiyacını doğurmuştur yeni
düzenlemelerle birlikte bu konuda
şirketler adına daha kapsamlı adımlar
atılması zorunlu hale gelecektir.

Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak
işlenmiş sayılabilmesi için
başvurulacakken temel yol, kişisel verisi
işlenecek kişinin bu duruma onay
vermesidir. Veri öznesinin “kabulüne
işaret eden, özgürce ve bilgilendirilme
yapıldıktan sonra alınan rıza”sı şartı
mevcuttur. Temel Haklar Şartı’nda da
kişinin verisinin amaçları doğrultusunda
ilgili kişinin rızası ile işlenebileceğini
düzenlemiştir. Çünkü neredeyse herkes,
banka kartı, telefon (SİM) kartı, kredi kartı
ve müşteri kartları gibi nerede olduğumuz
ve ne yaptığımıza ilişkin kayıtların elde
edilmesine imkân verecek araçları
kullanmakta; her gün onlarca bilgi,
incelenmek, tasnif edilmek, yeniden
düzenlenmek ve bir araya getirilmek üzere
elektronik beyinlere aktarılmaktadır.

levent@pencerecihukuk.com

Av. Levent Pencereci

6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Çerçevesinde
Verilerin Korunması (2)

Piri Reis’te 
Gürdesan imzası

Türk Deniz Kuvvetleri ve
Türk savunma sanayisine
yeni kabiliyet ve yetenekler
kazandıran Yeni Tip
Denizaltı Projesi
kapsamında inşa edilen ilk
denizaltı Pirireis, İnebolulu
gemi bakım onarım ve
üretim firması Gürdesan
Gölcük tesislerinde
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın katıldığı
törenle suya indirildi.
Törende ayrıca 5'inci gemi
Seydialireis'in ilk kaynağı da
yapıldı.

2022 yılında hizmete girmesi
planlanan Pirireis

denizaltısının yanı sıra diğer 5
denizaltı ise 2027’ye kadar

hizmete alınarak donanmanın
gücüne güç katacak.

Denizaltılarda Aselsan, Havelsan, Milsoft, Stm
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret

AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, Tübitak, Ayesaş'ın
geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor. Gürdesan,
Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli
üretici inşa sürecine katkı veriyor.

Mustafa
Corcor

Musa İhsan
Uğuz

Nevzat
Kocatürk

Kamil 
Sarı
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Dünya 
şampiyonunu 
ağırladılar

WAKO Büyükler Dünya Kickboks Şampiyonu
milli sporcu Gülşah Kıyak, Kas-Der Esenler
Şubesinin düzenlediği Gençlik Buluşması
etkinliğine konuk oldu. 

Dernek merkezinde gerçekleşen etkinlikte
milli sporcu Gülşan Kıyak gençlere hayatlarının
her alanında amatör de olsa sevdikleri spor
dallarıyla uğraşmaları önerisinde bulundu.

Kas-Der Esenler Şube Başkanı Orhan
Küllüoğlu da gençlik kollarının organizesinde
gerçekleşen bilgi aktarım toplantılarının
geleneksel hale geldiğini bildirerek,
“Gençlerimizin hayatlarını şekillendirmesi ve rol
model almaları için düzenlediğimiz programlarda
hem gençler hem de aileleri bilinçleniyor.
Dezavantajlı durumlardan kurtulmanın mümkün
olduğunun vurgulandığı organizasyonlarda
gençlerimiz geleceğe daha umutla adım
atabiliyor.” dedi.

Halime Çavuş anılacak

Derneğin önümüzdeki dönem faaliyetleriyle
ilgili de bilgi aktaran Küllüoğlu, şunları söyledi:
“Esenler’de şubat ayında Kurtuluş Savaşı
kahramanlarımızdan Halime Çavuş’u anma
programı düzenleyeceğiz. İçeriğinde sergi, tiyatro
ve konferans olacak programımızda hem
Kastamonu’muzun hem de Halime Çavuş’un
daha iyi tanınmasını hedefliyoruz. Öte yandan
sadece Esenler ve Kastamonu’daki
hemşerilerimize değil dünya mazlumlarına da el
uzatma çabasındayız. Bu kapsamda Afrika’da 20
hanenin kullanabileceği temiz su kuyusunun
açılması için girişimimiz bulunuyor.”

Tarihçi İlyas Kara, eğitimci yazar Mehmet Saim
Sayan ve şair Mertcan Karacan’ın sunumu sonrası
program İstiklal Yolu ve İnebolu tiyatro gösterimi
ile son buldu. Programın açılış konuşmasını yapan
İnebolu Erkekarpa Köyü Derneği Başkanı Ali
Özdemir, birçok anma programında ve çeşitli
toplantılarda dile getirilen Kastamonulu
kahramanlara dair bilinmeyen birçok konuyu ön
plana çıkarmak adına tarihsel süreci ele alan bir
etkinlik hazırladıklarını kaydetti.

Eğitimci, yazar Mehmet Saim Sayan Şerife
Bacı’nın Öyküsü konulu sunumunda 1984 yılından
bu yana Şerife Bacı ve İstiklal Kahramanlarının
layıkıyla anılması ve gelecek nesillere aktarımı
konusunda yapılan çalışmalara yer verdi.  Sayan,
Türkiye’de ilk defa kendisi tarafından kaleme alınan
Şehit Bacı öyküsü ile başlayan kartopunun, sanatçı
İlyas İlbey ile sinema filmi projesi aşamasına kadar
gelecek bir değere ulaştığını ifade ederek

düzenlenen programın da önemli bir proje
olduğunu vurguladı. 

Programa Türk Edebiyatında İstiklal
Mücadelesi ve yazarlarımız konulu sunumu ile
katılan genç şair Mertcan Karacan ise Rıfat Ilgaz,
Halide Edip Adıvar, Orhan Şaik Gökyay, Nazım
Hikmet Ran, Fazıl Hüsnü Dağlarca eserlerinden ve
anekdotlarından parçalar aktararak katılımcılara
yazın dünyasına mücadelenin yansımalarını yaşattı. 

Tarihçi yazar ve eğitimci İlyas Kara ise İstiklal
Yolu'nun hikayesini, bu destanı yazan
kahramanları, bu uğurda çekilen çilelerin
öykülerini, İnebolu müüsü Ahmet Hamdi
Efendi'yi, Şaban Reis'i, Kadı Salih Reis ile birlikte
Zeki Sami Bey ve dönem İnebolulu kahramanlarını
anlattığı konuşmasında katılımcılara döneme dair

bilinmeyenleri aktardı.
Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde

Murat Güven’in sunumuyla gerçekleşen programa,
Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, eski
bürokratlardan İlyas Yılmaz, İnebolu Erkekarpa
Köyü Muhtarı Yaşar Denizgezen, Kastamonu
Dernekler Federasyonu Başkanı Fatma Kıranoğlu,
İnebolu Dernekler Federasyonu Başkan yardımcısı
Ümit Maranki, İnebolu Aşağıçaylı dernek başkanı
Şevket Küloğlu, KASYOT üyeleri Rafettin Ayvacı,
Ahmet Tığlı, Mustafa Yaşar Dilsiz’in aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Tarihe tarihi bakış
Millî Mücadelenin 100’üncü yılı
etkinlikleri çerçevesinde İnebolu
Erkekarpa Köyü Derneği
tarafından Fatih’te düzenlenen
anma programında Kastamonu
Millî Mücadele tarihinin
bilinmeyenleri konu alındı.

Kas-Der Esenler Şubesi’nin
düzenlediği Gençlik Buluşması
etkinliğinde yörenin meşhur ürünü
közde patates ikram edildi. Etkinliğe
MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz,
AK Parti Güngören İlçe Başkan
Yardımcısı Erdoğan Öztaş ile Kas-Der
genel merkez ve şube gençlik kolları
yöneticileri katılım sağladı.
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Yenibeyler’e 
yeni başkan

Çatalzeytin Yenibeyler köyü olağan
genel kurulunda Tolga Acar
başkanlığa seçildi. Çatalzeytin
Yenibeyler köyü 8. Olağan Genel
Kurulu dernek merkezinin bulunduğu
Gaziosmanpaşa’da gerçekleşti. 

Çift listeyle gidilen genel kurulda
mevcut başkan Yüksel Bıyıklı yeniden
aday olmadı. Seçim sonrası 198
delegenin oyunu alan Tolga Acar
başkanlığa seçilirken, diğer aday İsa
Özdemir ise 104 oy aldı.

Yenibeyler köyü Dernek Başkanı
Tolga Acar, üyelere yönelik sosyal ve
ticari girişimleri artırma hedefiyle
çalışmalarını sürdüreceklerini
bildirerek, “Derneğimize gelir getirici
faaliyetler oluşturarak ekonomik
durumunu güçlendiren bir yapıya
kavuşmasını planlıyoruz. Bu
kapsamda Kastamonu yöresel
ürünlerini dernek merkezimizde
haftanın belirli günü satışa
çıkartacağız. İlk yılımızı dernek gelirini
artırmak ve üye portföyümüzü
genişletmek için geçireceğiz. İkinci yıl
ise gerek köyümüzde gerek
İstanbul’da girişimler başlatacağız.
Öte yandan köyümüzün İstanbul’da
ticaretle uğraşan çok sayıda mensubu
bulunuyor. Onların derneğimiz
çatısında bir araya gelmesi ve iş
birlikleri içerisinde bulunması
konusunda çalışmalarımız olacak.”
dedi.

Yapılan son kongre ile yönetim
süresi 3 yıldan 2 yıla düşürülürken
Tolga Acar’ın başkanlığındaki asil
listede şu isimler yer aldı: “Mehmet
Kayrancı, Asım Mardin, Vural Uzun,
Sedat Oruç, Secan Öveç, Yunus
Bıyıklı.”
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Bozkurtlular Dayanışma Derneği 11.Olağan
Genel Kurulu 22 Aralık’ta Kağıthane Belediyesi
Meclis Salonunda gerçekleşti.

Divan başkanlığını Hasan Kuz, katip
üyeliklerini ise Mehmet Ali Palaz ile  Mustafa
Adatepe’nin yaptığı genel kurula tek liste halinde
gidildi. Mevcut Başkan Mustafa Dikmen’in
yeniden aday olmadığı genel kurulda Ali Peker
delegelerin güven oyunu alarak göreve geldi.

Ali Peker burada yaptığı teşekkür ve selamlama
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Daha önce
yönetiminde yer aldığım derneğimizde başkan
olmak bir gurur kaynağı. Bu bir bayrak yarışı ve bu
bayrağı geçmişten günümüze  temiz bir şekilde
getiren tüm yöneticilerimize ve üyelerimize
teşekkür ediyoruz. Bizim görevimiz de daima en
iyi çalışmaları yapmak olacak.” dedi.

Başkan Ali Peker’in 3 yıl görevde kalacak
yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: “Halil
Eroğuz, Mustafa Er, Önder Mocan, Atilla Aydın,
Mahmut Aksoy, Ahmet İsmail Yüksel, Niyazi
Kütük, Şahin Doğan, Eyüp Tütü, Mehmet Bozkurt,
Abdurrahman Topçu, Nevzat Özkan, Ekrem
Yüksel, Cahit Aydın.” 

Yoğun katılımla geçen genel kurulda,

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin,
Kâğıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret
Apaydın, 23. Dönem Kastamonu Milletvekili
Ümit Şafak, Bozkurt eski Belediye Başkanı

Bozkurt Ekeş, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı
Serkan Cantürk, MHP Bozkurt İlçe Başkanı
Müjdat Kalkan, Yalova İmes Yönetim Kurulu
Başkanı Süheyl Erboz da yer aldı.

İnebolu ve Küre ilçe sınırların-
daki Küre çayına yapılması
planlanan HES projesine onay
veren ÇED raporu, köylülerin
açtığı davayla iptal edildi. İdari
Mahkeme itiraz yolu kapalı
olmak üzere yürütmeyi
durdurma kararı verdi. 

İnebolu ilçesine bağlı Alaca, Kayaelması,
Çaydüzü, Güneşli köyleri ile Küre ilçesine
bağlı Topçu, Beşören ve Güllüce köyleri
sınırlarındaki Küre (Zarbana) Çayı üzerinde
Ceykar Elektrik Üretim A.Ş tarafından yapımı
planlanan Kaya Regülatörü ve HES Projesi’ne
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Olumlu
kararı vermişti. Bu karara tepki gösteren yöre
halkı ve sivil toplum örgütleri “HES'inize
Karşı Hepimiz Platformu” adı altında
toplanarak HES’e karşı mücadele başlattı.
Eylemler, yürüyüşler düzenleyen platform
üyeleri ÇED raporunun iptali içinde dava
açmıştı.

Mahkeme yürütmeyi durdurdu

Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi’nin
talebi üzerine Jeoloji, Ziraat, Harita, Kadastro,
İnşaat, Çevre, Orman Yüksek,
BiyologLimnoloji-Hidrolik Mühendisleri,
Orman Botaniği-Bitki Sitematiği, Şehir ve
Bölge Plancılarından oluşan bilirkişi heyeti
proje alanında inceleme yaptı. Heyetin
hazırladığı sonuç raporuna göre; Özlüce HES
için olumlu rapor verilen ÇED dosyasında

birçok eksiklik, yanlışlık ve hata olduğunu,
proje alanında kesilecek ağaçların mutlak
koruma veya risk altındaki türlerden
olduğunu, 193 omurgalı hayvan türünün
yaşadığını, Koru Alanı olarak Doğal ve Özgün
Karakter gösteren kayın gürgen, karaçam ve
meşe ağaç türlerinden oluştuğunu, kesilecek
ağaç miktarının yaklaşık bin 208 adet olacağı
belirtildi.

Bilirkişi raporunda ayrıca, HES’in
yapılması sonucunda doğal ve yaban hayatın
ekosistemi üzerinde geri dönülmeyecek
olumsuz etkiler doğurabileceği gibi bu
durumun Bern Sözleşmesine aykırı olduğunu
açıklandı. Bilirkişi raporunu inceleyen
Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi ise
kararında itiraz yolu kapalı olmak üzere
yürütmeyi durdurma kararı verdi.

HES’te kazanan köylü

Bayrağı Ali Peker
devraldı

İstanbul’da 1995 yılından
itibaren faaliyet gösteren
Bozkurtlular Dayanışma Derneği
Olağan genel kurulunda
başkanlığa Ali Peker seçildi.

Bozkurtlular Dayanışma Derneği Yönetimi

YIL: 8 SAYI: 307 25 ARALIK 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST
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Takvimler Miladi 1873 yılının son ayında, 20’nci
gününü dökerken kışın ayazına yaprağını,
dünyanın incisi İstanbul’un Fatihini yad eden

ilçesinin, Sarıgüzel semtinde bir erkek çocuğu
“merhaba” dedi dünyaya…

Efendiliği, titizliği, tertibi ismine taşınan ve
dostlarınca temiz lakabı verilen Tahir Efendi, Ragiyf
ismini üfledi küçük çocuğun kulağına…

Ebced hesabıyla 1290 senesini vurgulamak için bir
kuru ekmeğin ismini seçmişti.

Ne var ki, bu isim, sadece Tahir Efendinin
dudaklarında yer buldu kendisine.

Ailesi ve yakınları Akif dediler ona…
Akif oldu küçük çocuk!
Allah’a yönelen bir Akif…
İbadetini hiç aksatmayan bir Akif…
İşinde sebat eden bir Akif…
Direnen bir Akif…
İsmiyle müsemmalaştı Akif.  
4 yaşına geldiğinde tahsil hayatına ilk adımı attı

Akif, mahalle mektebinin kapısını aralayarak.
İbtidai mektebi ve rüştiyenin ardından mülkiyeye

gitti. 
Tarihler 1888’i gösterirken, mülkiyenin ali

kısmındaki ilk senesinde Akif ve ailesinin hüzün yılı
yaşandı.

Önce Tahir Efendinin ebedi aleme irtihalinin
acısını yaşadı aile. Ardından, büyük Fatih Yangınında
evleri küle döndü.

Akif, bu yaşananlar üzerine mülkiyeyi bırakıp, bir

an önce iş sahibi olabilmek gayesiyle Baytar
Mektebine geçiş yaptı.

1893 yılında, 20 yaşında mezun oldu baytar
mektebinden, kürsünün zirvesinde yer alarak.

Ve memuriyete merhaba dedi günler sonra. 
25 yaşına geldiğinde İsmet Hanıma söz verdi “bir

ömür aynı yastığa baş koymak için”.  6 evlat verdi
İsmet Hanım Akif ’e… Feride, Cemile, Suat, Emin,
Tahir ve İbrahim Naim. İbrahim Naim 1,5 yaşında
iken evlat acısını yaşattı Akif ve İsmet Hanıma. 

20 yıllık memuriyetine, amirine yapılan haksızlığa
tahammül edemediği için son verdi Akif. Üstelik,
işine son verilen müdürün yerine en güçlü aday
kendisi iken…

Cihan harbinde Almanya’ya gitti, Müslüman
esirlere gerçeği göstermek için… Ve bunlardan
taburlar dolusu gönüllüler geçti Osmanlı safına…

Arabistan çöllerinde Lawrence ve Lawrence’ ların
karşısındaki en güçlü silahı oldu Teşkilat-ı
Mahsusa’nın. 

Mondros Mütarekesinin ardından Türk’e dayatılan
Sevr paçavrasına karşı duran en güçlü kalem oldu.

Ve Millî Mücadelenin Kalem Komutanı olmak için
10 Nisan 1920 günü İstanbul’dan Ankara’ya hareket
etti.

Akif, 24 Nisan 1920 günü ulaştı istiklal ruhunun
kalbine. 

Eskişehir, Antalya, Burdur, Afyon… Onlarca şehir
ve kasabayı dolaştı… Gecesiyle gündüzüyle Millî
Mücadeleyi anlattı. 

Burdur Mebusu olarak girdi Meclise…
Ve 19 Ekim 1920 günü Kastamonu’ya

vasıl oldu.
Kastamonu’dan yaktığı meşale bütün

yurdu aydınlattı sımsıcak…
Nasrullah Camii kürsüsünden

haykırdığı vaazı Sebilürreşad Dergisi
sayfalarıyla taşındı Anadolu halkının
yüreklerine…

Ve Millî Mücadelenin Kalem
Komutanı oldu.

12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisinin
duvarlarında yankılanırken İstiklal Marşı… Alkış
tutanlar ellerin içi kızarırken coşkudan ve
heyecandan… Şairi Mehmet Akif utancından salonun
dışına çıktı. 

Mebusluğu sadece bir dönem sürdü Akif ’in… 
1 Nisan 1923 tarihinde seçim kararı alındı. Millî

Mücadeleyi yapan Kurucu Meclisin en önemli
mebuslarından birisi olan, İstiklal Marşı’nı yazan,
İslam dünyasının şair-i muazzaması Mehmet Akif,
ikinci mecliste yer almadı.

5 Mart 1925 tarihinde, Mehmet Akif ’in başyazarı
olduğu Sebilürreşad Dergisi son sayısını çıkardı. Bir
gün sonra da birçok yayın organı ile birlikte kapatıldı.

Derginin kapatılmasının şaşkınlığını üzerinden
atamadan daha büyük bir şaşkınlık ve ıstırap yaşadı
Akif. Millî Mücadelenin en güçlü savunucularından
birisi olan Sebulürreşad Dergisinin sahibi ve yakın
dostu Eşref Edib, vatana ihanet suçlamasıyla İstiklal

Mahkemesi tarafından tutuklandı. Bu da
yetmedi, Akif ’in peşine de hafiyeler
takıldı. Yüreğindeki vatan, millet, bayrak,
hürriyet aşkını mindere çalan hüzün,
kırgınlık ve hüsranı dengine vurarak
Mısır yoluna vurdu bedenini… 

Yüreği daima vatanında kalarak…
1936 yılına kadar süren on yılı aşkın

bir hasreti yaşadı Mısırın çöl sıcağında…
Kendisine tevdi edilen ve bin lira avans

verilen Kur’an-ı Kerim meali vazifesini
yapmaktan vazgeçti, Mısır’da yaşarken… Aldığı
avansı iade etti Türkiye hükümetine…

19 Haziran 1936 tarihinde İstanbul’a geldi. 
Hastalığı iyice ilerlemiş, hayatın ve yaşadıklarının

yükünü omuzları kaldıramaz hale gelmişti.
27 Aralık 1936 Pazar günü, çektiği bütün

sıkıntıları, yaşadığı bütün hüzünler sona erdi ve
sonsuzluk alemine göçtü.

Cenazesi üniversite gençliğinin omuzları üzerinde
yürüdü ebedi istirahatgahına kadar. Hayallerini
kurduğu Asım’ın Nesli bastı bağrına naaşını… Ve bu
millete en büyük armağanı olan İstiklal Marşı
gırtlakları yırtarak, gözlerden seller akıtarak Akif ’e
son vedasını yaptı.

Asım’ın Nesli diyordun ya, gerçek bir nesil oldu…
Gençliğin yüreğine senin sevgin ve hasretin

doldu…
Ruhun şad olsun Destan Adam…
Ruhun şad olsun Mehmet Akif…

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

BİR DESTAN ADAM: MEHMET AKİF ERSOY 
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SPOR

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Kastamonu 1. Amatör Lig’de
7. hafta sona erdi. Taşköprüspor
bu hafta da liderliği bırakmazken,
en çok gol atan takım oldu.

Ev sahibi Taşköprüspor
Seydilerspor karşısında 12-1,
Tosyaspor da Çatalzeytinspor
karşısında 1-0 galip geldi.

Deplasman Kastamonu
Ormanspor Devrekani

Belediyeesnaf’ı 10-0, Kastamonu
Yolspor Cide Belediyespor’u 5-2,
Yurdum Gençlikspor Bozkurt
Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.

Ligin 7. haftasında lider 19
puanla Taşköprüspor olurken,
Kastamonu Ormanspor
18.puanla ikinci, Kastamonu
Yolspor 17. puanla üçüncü sırada
yer aldı. 

Lider gol oldu

0212 230 5 497

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Özel İdare
Köy Hizmetleri Spor sezonun ilk yarısını ikinci
sırada tamamladı. 

Oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik 1
de mağlubiyet alarak 30 puana ulaşan
temsilcimiz, lider Çarşambaspor'un 6 puan
gerisinde şampiyonluk iddiasında olduğunu
gösterdi.

Ekibimizin iç sahada daha başarılı oyun
sergilediği gözlendi.  Kendi sahasında çıktığı 7
maçın 6’sında galibiyet 1’inde mağlubiyet elde

eden Özel İdare, deplasmanda 3 beraberlik 3 de
galibiyet kazandı. Rakip ağlara 28 gol gönderen
temsilcimiz kendi kalesinde ise 10 gol gördü.

Takımın en skorer oyuncuları 6’şar gol atan
Oğulcan Ahmet Erdul, Canberk Taşdeler ve
Hamza Tosun oldu. Ramazan Akarsu 3, Sefa
Yılmaz, Fatih Güler ve Sefa Furkan Karkacıoğlu
2’şer, Murat Can Yayla 1 gol kaydetti.

Özel İdare KHS 19 Ocak 2020’de başlayacağı
ikinci yarının ilk maçında Görelespor ile
karşılaşacak.

Özel İdarenin 
ilk yıl karnesi

Ligin 15. haasında İstanbul
Kastamonuspor, İBB Esenler Stadında
Olimpiyatspor ile karşılaştı. İlk yarıyı
29. dakikada Mohammadreza
Balooli’nin golüyle 1-0 önde kapatan
ekibimiz, ikinci yarının son

dakikalarında arayı açtı.
88. dakikada Furkan Karakuş,

90.dakikada Adnan Sohtorik’in
golleriyle temsilcimiz maçı 3-0’lık
skorla önde kapattı. Halilrıfatpaşa’nın
ligden çekilmesi sonrası ertesi haada

da hükmen galip olan temsilcimiz 17.
haaya 34 puanla, 3.sırada atım attı.

Ligin bitimine son iki haa kala,
İstanbul Kastamonuspor’un rakipleri
Yeşilova Esnafspor ve Rumeli
İdmanyurdu  olacak.

Olimpiyatı
rahat geçti

Türkiye şampiyonu

Samsun’da gerçekleşen Gençler Kılıç
Türkiye Şampiyonasında Ali Yasin Bayram ve
Fatima İbrahimova eşliğinde katılan milli
eskrimcimiz Emirhan Çiftci, müsabakalar
sonunda birinci olarak altın madalyanın sahibi
oldu ve Kastamonu’ya Türkiye Şampiyonu
olarak döndü.

Çeyrek finaldeler

Karabük’te düzenlenen Anadolu Yıldızlar
Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında erkek
bölge takımız ilk karşılaşmasında Sinop
temsilcisini 63 – 21 skorla geçerken, Amasya
ekibine 75 – 49 mağlup olarak grubunu ikinci

tamamladı. Kız bölge takımımız ise ilk
maçında Zonguldak ekine 73 – 55 mağlup
oldu. İkinci maçında Düzce ile karşılaşan
temsilcimiz bu mücadeleden 50 – 12 galip
ayrılarak grubunu ikinci bitirdi. Takımlarımız
almış oldukları bu sonuçların ardından ilimizi
17 – 19 Ocak tarihlerinde Tokat’ta
düzenlenecek Analig Çeyrek Finallerinde
temsil etmeye hak kazandı.

SPOR PANORAMA

İstanbul 1. Amatör Lig
8.Grupta oynanan maçta
İstanbul Kastamonuspor
Olimpiyat’ı 3-0 mağlup
ederek 3. sıraya yükseldi.

istamonu25aralik_10_Layout 1  1/2/20  11:14 PM  Page 1



25 Aralık 201911
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Kastamonulular
Dayanışma
Derneği’nin

Genel Başkanı
Remzi Şen,

“Türkiye’nin ilk
yerli otomobili
olan TOGG C-

SUV ve  C-
Sedan

modellerinin
üretilecek  37’nci
iki araca talibiz”

dedi.

Kardeşler ortak 
hayalde buluştu

Mehmet-Ahmet , Mustafa Akkuş ve Ahmet Akkuş

Sıfır sermaye ile 1998 yılında unlu
mamuller pazarında ticarete adım atan
Küreli, Mustafa, Ahmet ve Mehmet
Akkuş kardeşler, faaliyete geçirdikleri
ikinci pastane şubesi ve imalathanesiyle
girişimcilere örnek oldular. 

İşçi olarak çalıştıkları dükkanı iflas
etmesi sonucu üç kardeş olarak
işletmeye başladıklarını bildiren Mustafa
Akkuş, zorlu ticaret serüvenleri sonrası
toptan ve perakende satışları
gerçekleştiren dükkanları açtıklarını
kaydetti.

Mustafa Akkuş, “1998 yılında
imalathane olarak işe başladık. Sadece
toptan satışlar gerçekleştiriyorduk.  14
yıl toptancılıkla geçti 70 noktaya ürün
tedariki sağlıyorduk. 2009 yılında ikinci
şubemizin faaliyete başlamasıyla
perakende sektörüne ağırlık verdik.
Toptan satışlarımız hala devam ediyor.
Tek seferde 700 poğaçayı yapabilen
makinemiz, bin 200 kır pidesini teslim
edebilecek potansiyelimiz mevcut. 7
kişiyi istihdam ediyoruz. Yine
müşterilerimizden gelen yaş pasta
siparişlerini bir gün önceden alıp,
istedikleri gün ve saatte teslim ediyoruz.
Diğer ürünlerimizde de sipariş bazlı
çalışıyoruz. “ dedi.

Ahmet Akkuş da yaptıkları iş bölümü
ile güçlendiklerini vurgulayarak,
“Sermayemiz olmadan 14,16 ve 18
yaşında olan üç kardeş olarak çırak
olarak başladığımız işte birbirimize
tutunduk. Yokluktan geldik, zor günler
geçirdik ancak şükürler olsun bugün
geldiğimiz noktada kendi mülklerimizde
çalışıyor ve yaşıyoruz. Birlikten doğan
kuvvetin göstergesi olduğumuz için
mutluyuz” diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk
Kaymakcı, Tosya'da bir dizi programa
katıldı. Lise eğitimine kadar lisede
bulunan Faruk Kaymakcı ilk olarak İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
organize edilen kariyer günlerinde
öğrencilere tecrübelerini aktardı.
Buradaki programın ardından ilçe
yöneticilerine nezaket ziyaretinde
bulunan Kaymakcı, Tosya
Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları
toplantısına katıldı.
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Kas-Der 37’nci yerli araca talip
Türkiye’nin ilk yerli

otomobil girişimi
Devrim’in ardından,
fikri mülkiyet
haklarına sahip bir
otomotiv markası
yaratma hedefiyle
Anadolu Grubu,
BMC, Kök Grubu,
Turkcell, Zorlu Grubu
ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
(TOBB) iş birliğiyle
kurulan Türkiye’nin
Otomobili Girişim Grubu (TOGG)
tarafınca geliştirilen yerli
otomobilin tanıtımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’ın
katılımlarıyla Gebze’de düzenlenen
törenle gerçekleşti.

Konu üzerine
açıklama yapan Kas-
Der Genel Başkanı
Remzi Şen, “TOGG
C-SUV ve C- Sedan
modellerinin üretim
bandından 37. sırada
çıkacak her iki modele
Kas-Der olarak talibiz.
Ön ödeme dahil her
şeye hazırız.
Ülkemizin 60 yıllık
rüyası gerçekleşmiş
oldu. Başta

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere
bakanlarımıza, Türkiye Otomobil
Girişim Gurubu’na ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Bu
gururu Kas-Der olarak 37. üretim
bandındaki araçla ölümsüzleştir-
mek istiyoruz.” diye konuştu. 

Tosya’nın iç işlerine
dahil oldu
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Yıl: 8 25 Aralık 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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