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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

KSK 4 köşe oldu

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

8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında
birincisi yapılan Kastamonu
Ahşap Fuarı’nın üzerinden tam 8

yıl geçti. Dokuzuncusu ise 2 Ekim 2019
tarihinde start veriyor.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, 9
yıldır Valilik, Belediye, Kuzka, Ticaret
Odası, Ağaç İşleri Odası gibi kamu
kurumları ve özel sektör temsilcilerinin
koordinesinde yapılan, tüm imkanlara
sahip olunmasına rağmen Kastamonu

Ahşap Fuarının bu denli
ilerleyememesine, deyim

yerindeyse patinaj çekmesine bir
türlü anlam verebilmiş değilim. 

En acısı ise içerisinde kamu
kurumlarının bulunuyor

olmasına rağmen harcanan
enerji ve mesainin
karşılığının alınamamış
olmasıdır.

Kendi eksenine

mahkûm bir fuar

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 4

Kastamonu’da 27-
28 Eylül tarihleri

arasında
gastronomi

festivali Kastrofest
düzenlendi.

Türkiye’de ve
dünyada ün salmış
şeflerin katılımıyla

gerçekleşen
festivalde, tarım

ve geleneksel
lezzetler dalında

birçok söyleşi
programı tertip

edildi.

Festival Kastamonu’nun,
Türkiye’den sadece Gaziantep ile
Hayat’ın yer aldığı, Adana’nın da
başvuru sürecinde bulunduğu
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı
kapsamında ‘Gastronomi Kenti’
dalındaki ilk adımı olarak
değerlendirildi.

Dünya Mirası Kastamonu
İnisiyatifi öncülüğünde
gerçekleştirilen Kastrofest, 27
Eylül’de kortej yürüyüşü ve kazan
ateşinin yakılmasıyla başladı.

Bu yılki teması “Geleneğe Saygı,
Geleceğe Miras” olarak belirlenen
festival kapsamında konuşan
Kastamonu eski Valisi Enis Yeter,
şehrin yemeklerinin UNESCO

listesine girmesi gerektiğini
vurguladı. Vali Vekili Ünal
Kılıçarslan Kastamonu’nun
Gastronomi Festivali’nde atağa
geçmeye hazırlandığını kayderken
Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu,
tüm yöresel ürünlerin patentinin
alınması için çalışmalarının
olduğunu bildirdi. Dünya Mirası
Kastamonu İnisiyatifi üyesi iş adamı
Mehmet Reis de Kastamonu mutfak
kültürünün öneminden bahsederken
festivale şehrin sahip çıkması
gerektiğine işaret etti.  Gülsen Kırbaş
ise “Kastamonu, yemek kültürünün
başkentidir. Bu payeyi hak ettiğimizi
biliyoruz, herkes de bilsin istiyoruz”
diye konuştu. n 7

Yaratıcı şehirler ağında

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

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

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

İnsanlık tarihinin
en eski atölyesi 

Kastrofest,
ünlü şefler
Danilo Zanna,
Hazer Amani,
Sahrap Soysal,
Ayşe Tüter ve
konuk ülke
İtalya'dan
katılan şef
Michele
Esposito'nun
gastroshowları
ve alanında
uzman
isimlerin yer
aldığı söyleşiler
ile büyük ilgi
gördü.

İLK ADIM

Danilo Zanna

Hazer Amani

Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın da yapıyı sosyal
medya hesabından “Ezber bozan
bir keşif daha. Kastamonu’da
bulunan Kahin Tepe’de
yaşam tarihi, 12 bin yıl
önceye gidiyor.”  diye
paylaştı.

Araç’ta Kültür ve
Turizm Bakanlığı
Kastamonu Müze
Müdürlüğü başkanlığında
sürdürülen Kahin Tepe kazısında,
Akeramik Neolitik döneme ait
öğütme taşı, süs eşyası gibi eserler
bulundu.

Kazı danışmanı Düzce
Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Protoistorya ve Önasya
Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi
Nurperi Ayengin, bölgedeki
çalışmalara geçen yıl Başköy köyü

yakınlarında baraj
kurtarma kazısı olarak
başladıklarını anımsattı.

Kahin Tepe'nin
konum olarak stratejik
bir yerde bulunduğuna
işaret eden Nurperi

Ayengin, "Bölgedeki yerleşim yeri,
ovaya hakim bir alana
konuşlanmış. Önünden Araç Çayı
geçiyor. Kahin Tepe'nin önünden
geçen su kaynağı bölgenin besin
ekonomisine katkı sağlarken,
savunmayı da güçlendiren bir
yapıya sahip." dedi. n 9

Araç’ta geçtiğimiz yıl
başlayan Kahin Tepe

kazısında, insanlık
tarihinin en eski taş

atölyesine ulaşıldı.
Kahin Tepe’deki yapı,

UNESCO Dünya
Miras Listesi'nde
insanlık tarihinin

bilinen ilk
tapınaklarıyla

dünyanın dikkatine
üzerine çeken
Şanlıurfa'daki

Göbeklitepe ile aynı
döneme ait
benzerlikler
gösteriyor.

İstanbul
Kastamonuspor,

Akatlarspor’u 4-2
mağlup ederek,

ligdeki ilk
galibiyetini aldı.

İstanbul
KSK’dan 

4 gollü
galibiyet

Kastamonuspor 1966, ligin beşinci
haftasında karşılaştığı Kardemir
Karabükspor'u Gazi Standında 4-0'lık
skorla mağlup etti.  Ligdeki ikinci
galibiyetini alan temsilcimiz, 12.sıraya
yükseldi. n 10

Devrekani’de düzenlenen 5.
Geleneksel Hasat Şenliğinde
konuşan Belediye Başkanı Engin
Altıkulaç, “Devrekani Karadeniz
Bölgesinde patates üretiminde

marka. İlçede bu kapsamda
soğuk hava deposunun şart
olduğunu söylerken, entegre
tesise ihtiyaç duyuluyor” diye
konuştu. n 5

Daday’da inşa edilmesi
planlanan 400 kapasiteli
öğrenci yurdu için yüklenici
firma ve belediye arasında ön
anlaşma yapıldı. n 5

Ön anlaşma yapıldı

Soğuk hava deposu şart

Ayar’ı katledenlere 
müebbet talebi n 6

Pınarbaşı mesire alanına 
200 gün kaldı n 5

n 10
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

Kiap okuyordu adam/ parkta
Işığı bulaşıyordu gözlerine sözcüklerin
Binip kitabın kanatlarına / uçtu
Görülen o son kitap okuyucusuydu.

YAZIK

İbadet on bölümdür, dokuzu helal rızık,
Helal nasip yemeyen kendine atar kazık.
Haramı ezberleyip helali unutmuşsa,
Yazık ki o gafile, yazık, yazık, çok yazık.

8-11 Eylül 2011 tarihleri arasında
birincisi yapılan Kastamonu Ahşap
Fuarı’nın üzerinden tam 8 yıl geçti.

Dokuzuncusu ise 2 Ekim 2019 tarihinde
start veriyor.

Üzülerek ifade etmeliyim ki, 9
yıldır Valilik, Belediye, Kuzka,
Ticaret Odası, Ağaç İşleri Odası gibi
kamu kurumları ve özel sektör
temsilcilerinin koordinesinde
yapılan, tüm imkanlara sahip
olunmasına rağmen Kastamonu
Ahşap Fuarının bu denli
ilerleyememesine, deyim
yerindeyse patinaj çekmesine bir türlü anlam
verebilmiş değilim. 

En acısı ise içerisinde kamu kurumlarının
bulunuyor olmasına rağmen harcanan enerji ve
mesainin karşılığının alınamamış olmasıdır.

Aslına bakarsanız rotası olmayan bir
gemiden farkı yok yapılan fuarın, tam olarak ne
yapılmak istenildiği bilmeyen bir anlayış
içerisindeyiz.  Sen, ben, bizimkiler mantığıyla
fuar yapılmaz, yapılamaz. 

Edirne'den Batum'a ahşapla ilgili bir tek

fuarın bulunmadığı Karadeniz
Bölgesi’nde sadece Ahşap Fuarı yapmak
mı olmalı derdimiz ya da fuar kenti mi

olmalıyız?  Bana göre fuar kenti olmalıyız. 

Kastamonu Ahşap Fuarı 
bölgesel olmalı 

Sekizincisi yapılacak olan
ahşap fuarı için dönemin
Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş’ın davetlisi olarak
belediye binasında yapılan
koordinasyon toplantısına
katıldım.  Söz alarak, Kastamonu
Ahşap Fuarının tüm yürütmesini

koordine edebileceğimi belirtmiş bununla
birlikte kendi döngüsü içerisinde dönüp duran
fuar yerine, daha canlı bölgesel bir fuara
dönüştürülmesini savunmuştum.  Ayrıca
meselenin sadece ahşap fuarı yapmak olmaması
gerektiğini, ilimizin bir fuar kenti olması ve
hatta yine Karadeniz Bölgesinde yapılamamış
olan “Doğaltaş Mermer Fuarı”yla birlikte eş
zamanlı düzenlenmesiyle çok güçlü bir ivme
kazanabileceğimizi belirtmiştim. 

Tepkiler şu şekildeydi:
Kastamonu Valisi Sayın Yaşar Karadeniz:

“Burada amacımız Kastamonu Ahşabını

tanıtmak. Bölgesel olacak şekilde düşünürsek,
kendimizi ifade edemeyiz. Fuarın bir şirkete
verilmesi o şirketin kazanç sağlaması olur.” 

Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin
Babaş: “Kastamonu Belediyesi olarak, bu yıl
valilik ve Kuzka’nın da güçlü desteğiyle
Kastamonu Ahşap Fuarını yapacağız. Doğaltaş
Mermer Fuarını dahil etmek ve bölgesele
çevirmek bizi amacımızdan uzaklaştırır.”

İstanbul’a döndüm, iki hafta sonra
Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin
Babaş’ın basına düşen açıklaması şu şekilde idi:
“Fuara katılımcı sayısını arttırmak için
Kuzeykent Miting Alanı’nda Demet Akalın
konseri ve yine bu kapsamda oto drift
gösterileri yapılacak.” 

Geçen fuardan eksik kalanlar
Ne Demet Akalın ne de dirift bu işin aslına

uygun seçenekler değil bana göre, ilk kez
geçtiğimiz yıl İstanbul’da bulunan sektör
temsilcileri etkin olarak davet edilmesine
rağmen onlarla bir sempozyum
gerçekleştirilmemesi bir tarafa butik tarzda iş
yapan mimarların davetliler arasında olmayışı
bir başka büyük eksiklikti.  Fuar giriş alanına

kayıt sistemi oluşturulmamış olması ise işin bir
başka üzücü tarafıydı. 

2013 Ağustos ayının başıydı. Dönemin
Kastamonu Valisi Sayın Erdoğan Bektaş’ı
aradım. 3. Ahşap Fuarı öncesi İstanbul’da
sektör temsilcileriyle İstamonu Buluşmaları
adı altın da bir toplantı düzenleyebileceğimizi
belirttim.  Sayın Vali’nin ilk sözü “Kulağa hoş
geliyor. Projelendirin bana dönün” oldu.
Dört gün içerisinde salon, katılımcılar, gün ve
saat uygunluğunu belirttim.   Kendilerinin
olurlarıyla programa start verdik. 

Tarih: 15 Ağustos 2013
Yer: İstanbul İkitelli Masko Mobilyacılar

Sitesi
Konu: Kastamonu’da 2013 yılı 5-8 Eylül

tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek
olan Ahşap Fuarı MASKO’da tanıtılıyor.

Programın adı:
"Ahşabın gölgesinde yeşeren umutlar

sempozyumu"

Masada ve salondaki konuşmacı isimler:
• Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş
• Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği

Başkanı Ahmet Güleç
• TOBB Orman Ürünleri Meclisi Başkan

Vekili Sabri Avcı
• MÜSİAD Dayanıklı Tüketim ve Mobilya

Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş
• MASKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim

Kurulu Başkanı Hasan Karcı
• Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği

Başkanı Engin Küçük
• İstanbul Sanayi Odası 39. Mobilya

Komite Başkanı Aydın Aslandağ
• Kastamonu Sanayici ve İş adamları

Derneği Başkanı Ayhan Aslan
• İstanbul Sanayi Odası 4. Komite Meclis

Üyesi Mehmet Umur
• MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Adnan

Bostan

• TÜMSİAD İstanbul Şube Başkanı Eyüp
Topal’ın katılımcı olduğu bana göre de
Kastamonu orman varlığı başta olmak üzere,
fuar ve ahşabımızın enine boyuna
konuşulduğu verimli ve bir o kadar bereketli
toplantı oldu. 

Programdan bir hafta sonra Valimiz
Erdoğan Bektaş’ı arayarak ısrarla İstanbul
toplantısına katılımcı olanların Kastamonu
Ahşap fuarı boyunca ağırlanması ve katılımcı
olmaları için davet çalışması yapılması
gerektiğini belirttim. Sayın Vali yine kabul
ederek olur verdiler. 

Dönemin Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği Başkanı Ahmet Güleç ve
beraberindeki heyet Kastamonu’ya geldi. İlk
olarak Vedat Tek Kültür Merkezi ziyaret
edildi. Ahmet Güleç’in özellikle el işçiliği olan
ve moda konumunda bulunan “Country
mobilya”, “Kırsal mobilya”, “Ahşap mobilya”
tarzında gördüğü ürünleri almak isteyince
dönemin Kastamonu Vali Yardımcısı Atila
Kantay’ın cevabı çok ilginçti; “Sayın başkanım
endüstriyel ürünler değil bunlar. 3-5 taneden
fazla veremiyoruz böyle bir üretim

merkezimiz de yok.  Yine bir hafta sonra
ilimize gelen Ahmet Güleç’in basına düşen şu
açıklaması benim ve ekibim için “ahşapta
umut yeşerdi” tarzında olmuştu: 

“Güleç: durumdan 
vazife çıkardık” 

N Design Mobilya Yönetim Kurulu
Başkanı ve Türkiye Mobilya Sanayicileri
Derneği Başkanı Ahmet Güleç,
“Kastamonu’yu ahşap mobilyanın amiral
gemisi yapmak istiyoruz” Ülkemizin 2023
vizyonu çerçevesinde mobilya sektörünün
önüne koyduğu hedefleri mevcut üretim
merkezleri ile gerçekleştirmesinin mümkün
olmadığını kaydeden Güleç, “Muhakkak
Kastamonu gibi illerin devreye girmesi lazım”
şeklinde konuştu. Güleç, aynı zamanda
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı
olarak sektöre hizmet verdiğini ifade ederek,
ilimize ahşap mobilya sektöründen yatırımcı
gelmeye devam edeceğini, “Dernek başkanı
gelirse diğerleri de gelir” sözleriyle dile getirdi.
Ziyaret programı kapsamında KUZKA
uzmanlarından ilimizdeki yatırım ve teşvik
konularında bilgi alan Güleç ve Aydın, Vedat
Tek Kültür Merkezi’nde yer alan örnek
ürünlerin sahibi olan atölyelerin yetkilileri ile
görüştü, hammadde varlığı ile ilgili köylerde
inceleme yaptı, akşam yemeğinde ise Vali
Erdoğan Bektaş’la bir araya geldi.

Özetlemek gerekirse,
-Bursa İnegöl’de, Ankara Siteler ’de,

İstanbul Masko’da tanıtımını yapılamayan bir
fuarın başarı şansının olmayacağı gibi, burada
amacın sadece fuar yapmak olmaması
gerektiğini fuar kenti olmamız gerektiğini de
şiddetle savunuyorum.  

-Batı Karadeniz bölgesini kapsayacak
şekilde ahşapla ilgili tüm üretici ve
tedarikçilerin buluşabileceği bir fuara ev
sahipliği yapamadığımız sürece kendi
eksenimizde dönmeye mecbur kalıyoruz öyle
de oluyor zaten. 

-Fuarı hangi özel şirket yaparsa yapsın,
mutlaka özelleştirilmeli, özgün bir fuar
anlayışıyla yine tüm kurumların desteğiyle
Kastamonu Ahşap Fuarı ile birlikte Doğaltaş
Mermer Fuarı Kastamonu’ya kazandırılmalı. 

Yanı başımızda Samsun yılda 17 fuara ev
sahipliği yapıyorken, bizim kendimize ders
çıkarmamız gerekmiyor mu?

Kendi eksenine mahkûm bir fuar

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

-Batı Karadeniz bölgesini
kapsayacak şekilde ahşapla

ilgili tüm üretici ve tedarikçilerin
buluşabileceği bir fuara ev

sahipliği yapamadığımız sürece
kendi eksenimizde dönmeye

mecbur kalıyoruz öyle de oluyor
zaten. 

-Fuarı hangi özel şirket yaparsa
yapsın, mutlaka özelleştirilmeli,
özgün bir fuar anlayışıyla yine

tüm kurumların desteğiyle
Kastamonu Ahşap Fuarı ile

birlikte Doğaltaş Mermer Fuarı
Kastamonu’ya kazandırılmalı. 

“

“

3. Ahşap Fuarı’na İstamonu katkısı: Ahşabın gölgesinde yeşeren umutlar sempozyumu
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EKONOMİ

102,80 t 5,709
t

6,261
t

275,37
t

Faiz, kur ve 
risk ilişkisi

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

D
ış kaynak ihtiyacı olan bir
ekonomide faiz, döviz kuru ve
riskler karşılıklı içindedir.

Cari açık veren ve bu açığı
borçlanma ağırlıklı dış finansman ile
finanse etmeye çalışan bir ekonomide
riskler artarsa ülkeye döviz girişi
düşecek ve dolayısıyla döviz kurları
yükselecek demektir. Cari açık veren ve
bu açığı ağırlıklı olarak dış
borçlanmayla finanse eden bir
ekonomide, riskler yükselmeye
başlamışsa, faiz ile kur arasında aynı
yönde bir ilişki söz konusu olacaktır.
Döviz kurları yükselirse faizlerde
yükselir. Ekonomik göstergelerinin
yanı sıra, sosyal ve siyasal alanlarda da
riskleri artan bir ekonomiye borç
verenler daha yüksek faiz talep ederler.
Eğer riskleri düşürebilme ya da
borçlanmayı azaltabilme imkânı yoksa
faizler yükselecek demektir.

Faiz düşerse yatırımlar artar mı?
Faizin düşmesinin yatırımcının

yatırımları artırmaya karar vermesini
etkileyen iki neden var: 

1- Yatırımda kullanılacak kaynaklar
yalnızca öz kaynaktan ibaret olmaz.
Yatırım kaynağı, öz sermayenin
yanında borçlanmayı da gerektirir.
Dolayısıyla faizler düşük olursa
yatırımcının borçlanmayı göze alması
daha kolay olur.

2- Faiz yüksek olursa yatırımcı,
yatırım yapmak yerine parasını faiz
getirecek şekilde bankaya yatırır ve
böylece riski düşük gelir elde eder,
yatırımdan vazgeçer.

Faiz düşüşünün analizi 
Merkez Bankası’nın bankalara borç

vermekte uyguladığı faizi düşürdüğünü
varsayalım. Bu düşüşün bankaların
mevduat faizlerine ve oradan da kredi
faizlerine yansıması bekleniyor.

Faizlerin düşmesi sonucu yatırım
talebiyle birlikte tüketim talebi de
artacaktır. Bunun iki nedeni vardır: 

1- Düşen faizler, tasarruftan
harcamaya dönmeye özendirecektir. 

2- Düşen faizler, tüketicilerin kredi
alarak tüketime yönelmesine yol
açacaktır.

Faizlerin düşmesi, harcamaların
artmasına, harcamaların artması da
önce talebin sonra da arzın artmasına
yol açmış, bütün bunların sonucunda
enflasyon (P) ve GSYH (Y) yükselmiş
olmaktadır. Faizleri indirmek çok
akıllıca görünüyor. Ne var ki kazın
ayağı öyle değil. Faizleri düşürmenin
doğru zamanı enflasyonun düşmeye
başladığı ve gelecekte de düşeceğine
ilişkin beklentilerin oluştuğu
zamandır. Bu şekilde yapılacak bir
planlama beklentileri de olumlu
etkileyerek daha ileri iyileşmelere
zemin hazırlayabilir.

Devrekani’de düzenlenen 5.
Geleneksel Hasat Şenliğinde konuşan
Belediye Başkanı Engin Altıkulaç,
geçmişten günümüze ilçenin tarımda
önemli bir aşama kaydettiğini
vurgulayarak, “Eskiden biz sadece
Devrekani’de hububat tarımı
yapıyorduk yem bitkisi, tohum da
üretiyorduk ama şu anda
topraklarımızın ciddi bir kısmını başta
pancar olmak üzere, patates, silajlık
mısır gibi sulu tarımda üretilen
ürünlerimizi de üretebiliyoruz. Tarım
yapılan 220 bin dekar alanın 55
dekarında sulu tarım uygulaması
gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Devrekani’de dekar başına yaklaşık 4
ton patates verimi aldıklarını kaydeden
Engin Altıkulaç, “Patateste literatüre
baktığınız zaman dünya ortalamasının
dekarı 2,5 ton olduğunu görürsünüz.
Biz, Kastamonu coğrafyasına hatta Batı
Karadeniz coğrafyasına Devrekani

olarak patates anlamında markamızı
vurduk. Maalesef yıllardan beri
uğraşıyor olmamıza rağmen bir soğuk
hava depomuz yok. Geçtiğimiz yıl bu
dönemde satılan patatesle kış aylarında
satılan patatesin arasındaki fiyat
farkından kaybımız 1,5 ton soğuk hava
deposu yapıyor. Bizim bir yolunu bulup
ilçemize soğuk hava deposu mutlaka
kazandırmamız lazım.” diye konuştu.

Mısır ve patates konusunda ilçenin
entegre tesis kurulması alt yapısına
sahip olduğuna işaret eden Altıkulaç,
“15 yıl önce sadece 1 parselde silajlık
mısır ekebilmiştik. Şu anda silajlık
mısırda ciddi bir artış var. Sadece silajlık
mısırı üretmekle de kalınmamalıdır. Biz
hayvancılık memleketiyiz. Silajlık mısırı

ağırlıklı olarak hayvanlarımıza yem
olarak kullanıyoruz ama artanı bizim
artık Devrekani’de paketleyip satmamız
lazım. Dolayısıyla bizim bir paketleme
tesisini de ilçemize kazandırmamız
gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Kurumunun soğuk hava
deposuna yüzde 55 hibe desteği
sağladığını kalan yüzde 45’lik ödenek
için ise belediyenin öncülüğünde, iş
adamları ve üreticilerin birlikte hareket
etmesiyle yapılacak girişimlere destek
sağlayacağını ifade etti.

Şenlik kapsamında en iyi patates, en
iyi pancar ve en iyi mısır hasadı
kategorilerinde üreticilere ödül verildi.

Devrekani’nin
Karadeniz
Bölgesinde

patates
üretiminde

marka
olduğunu

vurgulayan
Belediye
Başkanı

Engin
Altıkulaç,
ilçede bu

kapsamda
soğuk hava
deposunun

şart
olduğunu
söylerken,

entegre tesise
ihtiyaç

duyulduğunu
da bildirdi.

YIL: 8 SAYI: 297 30 EYLÜL 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

Soğuk hava 
deposu şart

Ön anlaşma yapıldı
Daday’da inşa edilmesi planlanan 400 kapasiteli

öğrenci yurdu için yüklenici firma ve belediye
arasında ön anlaşma yapıldı.

İlçe esnaflarından Mehmet Ali Çiçi'nin
bağışladığı arsa üzerine yapılacak yurt 200 kişi
erkek, 200 kişi kız öğrenci kapasitesine sahip olacak.

Toplam maliyeti 8 milyon lira olan yurt için
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ile
yüklenici firma Hisar Proje İmar Planlama
Mühendislik ve Mimarlık İnşaat Danışmanlık
Şirketi’nin Yönetim Kurulu Üyesi Harun Çapçı’nın
arasında ön sözleşme imzalandı.

Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi
ihalesini kazanan yüklenici firma Cihan İnşaat ile
Pınarbaşı Belediyesi arasında sözleşme
imzalandı. 

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar,
yüklenici firmanın 300 günde tamamlanması
gereken proje için 200 günde bitirme sözü
verdiğini bildirdi.

Mesire alanına 200 gün kaldı

Kastamonu Sanayici ve İşadamları
Derneği (KASİAD) Kastamonu Şubesi
tarafından 2 Kasım’da düzenlenecek
2. İş Dünyası Zirvesi’nin konusunu
kendir oluşturacak.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen İş
Dünyası Zirvesi bu sene
2 Kasım tarihinde
Kastamonu’da
gerçekleşecek.

KASİAD Kastamonu
Şube Başkanı Ahmet
Katar, geçtiğimiz yıl
olduğu gibi yine geniş
katılım bekledikleri
zirvenin tek gündem maddesinin
kendir olacağını ifade ederken,
toplantının detaylarının önümüzdeki
günlerde paylaşılacağını bildirdi.

Zirvenin 
konusu kendir
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HABER

Kastamonulu
gençleri tanıtmak,

hedeflerini
aktarmak üzere

tasarlanan
bölümümüzde

gençlerimizi
gönüllülerle iş birliği,

iletişim ve
dijitalleşme stratejisi
geliştirme temelinde
desteklemek için İl-

Etken Gençler
köşemiz

takdimimizdir.

-5- Yayın hayatına başladığı ilk
gün İstanbul ile Kastamonu
arasında köprü olma

vazifesiyle yola çıkan İstamonu, 8
yılda ülke sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası, siyaseti ve
bürokrasisi arasında bir bağ
oluşturdu. 

Okurlarımızın bugünü geçmiş
ve gelecekle aynı potada eriterek,
sağlam bir rehber kaynağına
erişebilmeleri en büyük uğraşımız
oldu.

Bu kapsamda bundan böyle
özel bir alanla daha karşınızdayız. 

Bu haaki konuğumuz Kas-
Der Genel Merkez Gençlik Kolları
Başkan Yardımcısı Cahit Kaya.

Kimdir?

Azdavay nüfusuna kayıtlı olan Cahit Kaya, 1 Kasım 1984 tarihinde Azdavay
Samancı köyünde doğdu. İlk, orta ve lise tahsili İstanbul’da tamamladı. Kocaeli
Üniversitesi Seyahat Acentelik Bölümü mezunudur.  Üniversite dönemi ve
sonrasında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile organizasyonlarda görev aldı.

Kas-Der Kağıthane Gençlik Kolları ve Kas-Der Şişli Gençlik Kolları
Başkanlığı, Demokrat Parti Şişli Gençlik Kolları Başkanlığı, Demokrat Parti
İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Kas-Kon Denetleme Üyeliği, Tüketici
Hakları Koruma Derneği Üyeliği, Tema Vakfı Üyeliği, Kastamonu Demokratlar
Derneği Başkan Yardımcılığı, Adnan Menderes Federasyonu Gençlik Kolları Başkan
Yardımcılığı görevlerinin ardından Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan
Yardımcısı olarak atandı. Turizm sektöründe faaliyet göstermektedir. İtalyanca
ve Rusça bilmektedir.

Düşünceleri
Kastamonu gençlerinin globalleşen Türkiye’mizin her bir

noktasında olması yerini alması gerekmektedir. Kastamonu
gençliğinin projeler ile birlikte anılması ve anlatılması elzemdir.
Günümüzde gençlere verilecek önem bugün ve gelecek için
önemli bir adımdır. Cahit Kaya
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İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak
öldürülmesi soruşturmasında savcılık, tutuklanan şüpheliler
Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında "kasten öldürme"
suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise 32'şer yıla
kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan
iddianamede, tutuklu şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın,
"nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede bu şüpheliler hakkında ayrıca, "kasten
öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından
da 21 yıldan 32'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame onaya sunulmak üzere başsavcılığa gönderildi. 

Cezaevinden yeni tahliye
olan Erhan Kurdal ve izinli
olarak dışarıda bulunan Emra
Yaşar’ın birçok suçtan sabıkası
bulunuyor.

Senede bir gün
arkadaşlarıyla dışarı
çıkmasının mükafatı bu
muydu?

Adaletin yerini bulmasını
istediğini belirten Devrekanili
hemşerimiz anne Hanife Ayar,
“Acımız hafiflemeyecek. Her
gün tekrar tekrar yaşıyoruz
aynı acıyı. Çocuğumu toprağın
altına koyduktan sonra onların
gün yüzü görmemesi lazım
diye düşünüyorum. Bundan
sonra kimse iyi halden dışarı
çıkmaması lazım. Benim
çocuğum senenin bir günü
arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı, o
günde onu öldürdüler.
Hapisten izne çıkıp oğlumu
öldürdüler. Senede bir gün
arkadaşlarıyla dışarı
çıkmasının mükafatı bu
muydu? Kendi çocuklarının
aynı şekilde öldürüldüğünü
düşünüp kararları öyle alsınlar.
İyi halden kim bıraktıysa

bunları dışarıya bir kere daha
düşünsünler bu kararı.
Adaletin yerini bulmasını
istiyorum sadece”  dedi.

"Suç makineleri dışarda
ellerini kollarını sallayarak
rahatça dolaşmasınlar"

Evlatlarının geri
gelmeyeceğini ancak başka anne
babaların da aynı acıyı
yaşamamaları için süreci
yakından takip edeceklerini
vurgulayan baba emekli polis
memuru Mehmet Ayar ise, “73
değil 173 yıl isteseler de
evladımızı geri getiremeyecekler.
Bunun farkındayız ancak baştan
beri başka anneler babalar
üzülmesin diye iyi halden dışarı
çıkarılanlar konusunda
yetkililerin bir kez daha
düşünmelerini istiyoruz. Suç
makineleri dışarıda ellerini
kollarını sallayarak rahatça
dolaşmasınlar. Bizim acımız
dinmeyecek hiçbir şekilde.
Başka evlatlar ölmesin anne
babalar üzülmesin istiyoruz. Tek
dileğimiz bu. Süreci takip
etmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.

Bu caniler cezaevinden
çıkmasın

Ayar’ı katledenlere
müebbet talebi

Erhan Kurdal Emra Yaşar
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Kaybolan Yerel Tarım Değerlerimiz
ve Nitelikli Kastamonu Ürünlerinin
Geleceği, Geleneksel Mutfaklar ve
Gastro Turizme Etkileri, Kenevirin
Dönüşü başlığındaki panellerin yanı
sıra Turizme Yeni Bir Bakış: Eko-
Gastronomi ve Sürdürülebilirlik,
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmada Fon
ve Teşviklerin Önemi, Sürdürülebilir
Tarımda Geleneksel Ürünlerin Önemi,
Gastronomi Festivallerinde Adana
Örneği, Duayenlerden Kastamonu
Mutfak Kültürü isimli söyleşi

programlarıyla da önemli bilgiler
sunuldu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği
alanlardan biri de Mutfak Gereçleri
Sergisi oldu. Bakır, toprak ve tahtanın
hakim olduğu sofralar dikkat
çekiciydi.

Geleneksel Kastamonu mutfağı
yarışması ile üniversite öğrencilerinin
yarıştığı bölümler de heyecanla takip
edildi. Program sonunda katılımcılara
ve yarışmalarda dereceye girenlere
ödülleri takdim edildi.

Kastamonulu iş adamı Remzi
Gür’e ait Gürmen Grup
bünyesinde faaliyet gösteren
Maspo Enerji’nin Manisa’daki
ikinci jeotermal santrali devreye
alındı. 

Ön lisansı 2017 yılında
verilen 30 MW’lık Ala-2
jeotermal santrali için T.C.
Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı incelemelerin
ardından ruhsatı verdi.

Manisa Alaşehir’de 2010
yılından itibaren faaliyetlerini
sürdüren Maspo Enerji, 12 bin
650 hektarlık jeotermal sahası ile
bölgenin en büyük ve en verimli ruhsatına sahip
bulunuyor. 

10 MW jeotermal santrali kurulu güce sahip olan
Ala-1’den sonra 30 MW’lık Ala-2’yi dereye sokan
firma, 2020 yılı sonuna kadar 50 MW’lık Ala-3
adında yeni bir yatırım da planlıyor. 

Firma toplamda 140 MW jeotermal santrali
kurmayı planlıyor. 

Ala-2’nin devreye alınmasıyla ilgili açıklama
yapan Gürmen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Remzi
Gür “Vatana millete hayırlı olsun. Emeği geçenlere
teşekkür ederim.” dedi.

Çatalzeytin’de bir bakkalın veresiye deerini satın alan
hayırsever, mahallelinin borçlarını sildirdi.

Çatalzeytin Merkez Camisi altında bakkallık yapan
Recep Demir’in veresiye deerini isminin açıklanmasını
istemeyen hayırsever satın aldı.

Yurt dışında işi olarak çalıştığı öğrenilen hayırsever,
veresiye deerinde kayıtlı toplam 14 bin 800 lirayı ödedi.

Veresiye deerini satan bakkal Recep Demir “Veresiye
deeri satın almak eski bir gelenektir. Sevabını almak
isteyen yurtdışındaki bir gurbetçimiz deerimi satın
almak istedi. Ben de deerdeki alacaklarımı topladım.
Parayı alıp veresiye deerini teslim ettim. Yeni deer alıp

kullanmaya başladım.” dedi.
Kaynak: Çatalzeytin Mektubu Gazetesi

Bakanlık Ala-2’yi onayladı

Kastrofest, ünlü
şefler Danilo Zanna,

Hazer Amani, Sahrap
Soysal, Ayşe Tüter ve
konuk ülke İtalya'dan

katılan şef Michele
Esposito'nun

gastroshowları
büyük ilgi gördü.

Dolu dolu
festival

Hafta
sonunu
özenle

hazırlanmış bir
festivalde
geçirdim;
Kastrofest…

Genelde ilk
başlanan işlerde
küçük adımlar
atılır ancak
Kastamonu
Gastronomi
Festivali
şehrimizin
yemek
kültürünün
açığa çıkması
için önemli ve büyük bir
adımdı.   Hititlerden günümüze
uzanan lezzet yolculuğundaki
geç kalınmışlığın izlerinin bir
çırpıda silinmesi hedeflenmiş
besbelli.

Hedefe kitlenen Dünya
Mirası Kastamonu İnisiyatifi
koordineli bir iş çıkarmışlar;
inanmışlar ve en önemlisi de
taşın altına var güçleriyle
girmişler.

Bu etkinlikte turizmci
olması dolayısıyla Gülsen
Kırbaş, ana sponsor olması
sebebiyle de Reis Gıda ve
Mehmet Reis ismi ön plana
çıksa da grubun her bir üyesi
mütevazı yapılarıyla dikkat
çekiyordu.

Bu mütevazılığı gördüğüm
şu manzarayla aktayım sizlere;

Açılış öncesi protokol kazanı
kaynarken, grubun
hanımefendilerinin
oturduğundan emin olan
beyefendi üyeleri en ön sırada
değillerdi. Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis
en sağda, misafirleri ağırlarken
kendinden yaşça büyüklere
sandalye gösterme
çabasındaydı. Sol tarafta ise
Yılmaz Redüktör Yönetim
Kurulu Başkanı Ender Yılmaz,
Doktor Atıf Uğurlu ve
Kastamonu Genç Çalışma
Grubu Başkanı Zafer
Küçükşabanoğlu ayakta
programı izlemekteydiler.
Kendilerine yer göstermek
isteyenleri de kibarca geri
çevirdiler konuklarına
verdikleri önem sebebiyle.

Festival boyunca onlar
farkında olmasa da gözüm iki
kişi üzerindeydi; biri Mehmet
Reis diğeri de Sakine Eruz.

Sakine Hanım, eğitimci
kimliğinin yansıması olsa gerek
tüm söyleşi programlarının
takipçisiydi. (Vakit bulabildikçe
takip ettiğim programların
keşke video kayıtları alınsaydı
da gastroshowları izleyenler
ileride ne kaçırıldıklarını fark
edebilselerdi.)

Ve Mehmet Reis…
Yazarlardan, turizmcilere,
öğretim görevlilerinden,
sunucuya, yemek uzmanlarına
kadar hepsinin dilinde
övgüyleydi. Parayla satın
alabileceğiniz şeyler sınırlıdır
ve gönül almak parayla satın
alınamayacak kadar değerlidir.
Mehmet Bey tüm gönüllerdeydi
bunun da yansıması
katılımcıların gözlerindeydi.
Hoşuma giden en güzel sahne
eşiyle birlikte stantları gezip
alışveriş yapmasıydı. Emin
olun bunu da göstere göstere
yapmıyordu dediğim gibi ben
uzaktan gözümü dikmiş onları
izliyordum ya da daha kibar
tabirle bir gazeteci olarak
gözlem yapıyordum.

Bazı isimler yıllar geçse de
efsanelikleriyle gündemden
düşmezler tıpkı Mehmet Reis
gibi tıpkı Vali Enis Yeter gibi…

1997 – 2003 tarihleri
arasında Kastamonu Valilisi
olarak görev yapan Enis
Yeter’in birçok adımıyla bugün
Kastamonu kültürünün
temelini görebiliyoruz.

Kastrofest’te de
oradaydı. Merak
edenler arama
motoruna yazsın,
eğer o dönemki
projeler devam
etseydi Tarihi
Kentler Birliğinde
ve ÇEKÜL’de ne
durumda olurduk.
Kısa bir ipucu
vereyim bugün
tüm ülkenin
yarıştığı Gaziantep
yerinde belki de biz
otururduk, gerisini
siz düşünün.

Kastrofest’te
mevcut Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Göç, Güvenlik ve
Sosyal Uyum Bölgesel Üst
Düzey Çalıştayı sebebiyle
Trabzon’daydı, geçtiğimiz hafta
düzenlenen İstanbul
Kastamonu Günlerinde de
Uluslararası Coğrafi İşaretli
Ürünler Zirvesi için
Ankara’daydı.  

Şehrin en büyük
temsilcisinin zaten hemşeri
buluşmasıymış yok efendim
yerelden ulusala gastronomi
şehri şahlanması için adım
atmasıymış bunlarla pek
ilgilenmesi gerekmez (!)

Kendilerini temsilen bir
dönem vekaleten de olsa
Kastamonu valiliği yapan, vali
yardımcısı Ünal Kılıçarslan
teşrif buyurmuşlardı.

İktidar parti mensupları da
Devrekani’de hasat şenliği
Hanönü’nde panayır derken
gerçekten çok yoğunlardı. (!)
Programa uğramaya fırsat
bulamadılar sebep bu olsa
gerek.

Festivalde zengin yemek
kültürümüzün tam olarak
yansıtılamadığı eleştirilerini
duydum sevgili
meslektaşlarımdan, ancak bu
görev platformun değil yerel
idarenin olmalıydı. Valilik,
belediye, ticaret odası
öncülüğünde öyle stantlar
kurmalıydı ki görünce ağızlar
direkt sulanmalıydı. Çekme
helva yapımı gösterilmeli,
makarnalar elde kesilmeli,
gelenekselliği sürdüren ustalar
hünerlerini sergilemeliydi.  

Bir de özellikle söyleşideki
yabancı konuşmacıların sık sık
dile getirdiği öneri
bulunuyordu; eğer bir şehrin
gastronomisi ön plana
çıkarılıyorsa, şehir
sahiplenmeli. Belediye, valilik,
ticaret odası, sivil toplum
kuruluşu ve siyasi parti
temsilcileri halkla birlikte
uyum içerisinde olmalı. Örnek
Gaziantep, Adana, Hatay…

Tüm şeflerin
dilinde Kara
Çorba

Festivalin ilk günü Sahrap
Soysal Pınarbaşı ve Azdavay’ın
yerel lezzeti Karaçorbayı öve
öve bitiremedi. Aynı övgüyü
katlayarak Hazer Amani de
devam ettirince sadece Türkiye
değil dünya mutfağına da bu
lezzeti taşıyabileceğimizin
sinyalleri yakıldı; anlayana.

Kastrofest bitti; umarım
sürdürülebilirlik esasında
devamı tüm şehrin katkısıyla
gelir. 

Dikkat; kazan ateşi alevli
yanıyor, yanan kazanın
kalkmaması için iyi düşünmek,
çok çalışmak gerek.

Kazan kaynıyor

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

Dostun bir tek gülü
yaralar beni.

Günün sözü

Bakkalın veresiye defterini satın aldı
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Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure programlarını
Kastamonu sivil toplum kuruluşları da üyeleri ve hemşerileriyle birlikte düzenledi.
Geniş katılımlı gerçekleşen programlarda dayanışmanın önemi vurgulandı.

Yaşarlı Derneği 
Merkezi Kağıthane’de bulunan Bozkurt Yaşarlı Köyü

Derneği, Talatpaşa Mahallesinde bulunan dernek
lokalinde geniş katılımlı bir etkinlik düzenledi. Mehteran
takımının gösterisinin ardından Kur’an-ı Kerim
Tilavetinin gerçekleştiği programda dernek başkanı Niyazi

Kütük faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.
Programa Kağıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin,

Başkan Yardımcısı Levent Dirice, Talatpaşa Mahalle
Muhtarı Oktay Bayar, KASİAD Genel Sekreteri Cemal
Şenol ve Bozkurtlular Dernek Başkanı Mustafa Dikmen’in
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

DÖMODER Derneği  
Kağıthane’de faaliyet gösteren Cide Derebucağı Öveçler

Menük Ortaca Köyleri Derneği (DÖMODER), Nurtepe
Sosyal tesislerinde geniş katılımlı aşure programı
düzenledi. Programa Devlet eski Bakanı Murat

Başesgioğlu, Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlut Öztekin,
Başkan yardımcısı Levent Dirice, AK Parti Kağıthane İlçe
Başkanı Serkan Cantürk, CİDEFED Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda
dernek üyesi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

LOÇ Yöresi Derneği  
Cide Loç Yöresi Derneği geleneksel aşure programını

Şişli’de bulunan dernek merkezinde gerçekleştirdi.
Programa CİDEFED Genel Başkanı Mehmet Yılmaz,köy

dernek başkanları ve yöresel sanatçıların bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.  Dernek başkanı Hayati Bal burada
gerçekleştirdiği konuşmada “Her şey paylaştıkça güzel ve
anlamlı, teşrifleriniz için teşekkür ediyorum.” dedi.

Daday Derneği  
Faaliyetlerini 2004 yılından itibaren sürdüren Daday Çevre

Köyleri Derneği Geleneksel Aşure Programını Eyüp
Yeşilpınar’da bulunan dernek merkezinde gerçekleştirdi.
Programa Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. İsmail
Uysal, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyeleri Metin Çırpan,
Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyesi İsmail Selalmaz,

Eyüpsultan Yeşilpınar Muhtarı Sinan Demir, Sultangazi 75. Yıl
Muhtarı Sedat Çetintaş, Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir
Muhtarı Muharrem Polat ve Daday Kayı Köyü Dernek Başkanı
Mustafa Umur katıldı.  Burada bir konuşma yapan dernek
başkanı Hasan Kara, “Aşure kazanlarımız birliğimiz ve ağız
tadımız için her yıl kaynamaktadır. Soframızı ve lokmamızı
paylaştığımız herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Velioğlu Derneği   
Merkezi Kağıthane Seyrantepe’de bulunan Cide Velioğlu

Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği
geleneksel aşure programına Kâğıthane Belediye Başkanı
Mevlut Öztekin, AK Parti Kağıthane ilçe başkanı Serkan
Cantürk, CİDEFED Genel Başkanı Mehmet Yılmaz ve köy
dernek başkanları katıldı. Programda konuşan Dernek
başkanı Uğur Göksu, “Birliğin tesisi bu gibi
organizasyonlarda bir araya gelmemize vesile olan
etkinliklerdir. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum” dedi. 

Harmangeriş Derneği    
Faaliyetlerini 1994 yılından itibaren sürdüren Şenpazar

Harmangeriş Köyü Derneği geleneksel aşure programını
Güngören’de bulunan dernek merkezinde düzenledi.
Programa Kas-Der Güngören Şube Başkanı Murat
Kabaoğlu, Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik
ve Fatma Kalafatoğlu ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.
Burada bir konuşma yapan dernek başkanı Savaş Öztürk,
“Katılımları ile bizleri onurlandıran, soframızı paylaşan
herkese müteşekkiriz” dedi. 

Küre Derneği   
2006 yılından itibaren faaliyet gösteren Küre ve Çevre

Köyleri Derneği’nin ikinci geleneksel aşure programı
Bağcılar’da yer alan dernek merkezinde gerçekleşti. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program sonrası
konuşan dernek başkanı Salim Sarıel, “Geçtiğimiz yıl

başlatılan aşure programımızı, iar ve mantı
etkinliklerimiz gibi geleneksel hale getirdik. Her şey
paylaştıkça güzel oluyor, üye ve hemşerilerimizin
sağlayacağı destek ile daha güzel çalışmalar
gerçekleştireceğimize inanıyorum.” diyerek üyelerin daha
katılımcı olması için çağrıda bulundu.

Sektörde
yaklaşık olarak
7 yıldır işyeri

hekimliği
yapıyorum.
Zamanında iş yeri
hekimliği
sertifikasını alıp,
'Lazım olur belki'
diyerek biz
hekimlerde bolca
bulunan sertifika
rafına kaldırdım.

Ülkemizde, Haziran 2012
tarihinde yürürlüğe giren
6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu; çok
tehlikeli, tehlikeli ve 50’den
fazla çalışanı bulunan az
tehlikeli firmalara iş yeri
hekimi ve iş güvenliği
uzmanı bulundurma
zorunluluğu getirince,
sertifikamı tozlu raflar
arasından çıkarma
zamanının geldiğini
anladım. 

Ülkemizde hekim açığı
zaten fazla, yeni olan bu
sektörde çok çok daha fazla.
Çoğunlukla devlet
kurumlarımızda çalışan
hekimlerimiz kanunun
öngördüğü ölçüde aylık en
fazla 30 saat iş yeri hekimliği
yapabiliyor. Durum böyle
olunca yapılan ek iş bir iş
gibi görülüyor. Hem hekim
açısından hem de hizmet
verilen firma açısından
hizmet kalitesi istenilen
seviyede olmuyor.

Ben de bu işi hakkıyla
yapmak adına, bağlı
bulunduğum devlet
kurumundan istifa edip
Fırtına OSGB bünyesinde
tam zamanlı iş yeri
hekimliği yapmaya
başladım. 

Tabi doğal olarak “OSGB
ne demek?” diye
soruyorsunuz. Kulağa hoş
gelen bir kısaltması var ve
çoğunlukla da OSB
(Organize Sanayi Bölgesi) ile
karışıyor. 

Gelip 'Geçen hafta
firmamız kurşunlandı bize
koruma sağlayabilir misiniz?'
diyen de çıkmıyor değil!
Ama bunların tamamen
dışında. OSGB, Ortak Sağlık
ve Güvenlik Birimi demek.
OSGB’ler bünyesinde iş yeri
hekimi, iş güvenliği uzmanı
ve diğer sağlık personelini
bulunduran, kuruluşunda ve
hizmet sürecinde ciddi
denetimlere tabi tutulan,
hizmet verdiği firmlar
açısından sürekli bir
muhatabın bulunduğu, yeri
yurdu belli Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bağlı çalışan
özel kuruluşlardır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu,
işverenlere, iş yeri
hekimlerine ve iş güvenliği
uzmanlarına ciddi
sorumluluklar getiriyor. Ben
iş yeri hekiminin
sorumluluklarını okurken
korkmadım desem yalan
olur. Ama asıl korkması
gereken işverenler, firmadaki
tüm sorumluluklar kanunun
4. maddesinde yazdığı üzere
işverene yüklenmiş.
'Allahtan işveren değilim'
dedirtecek kadar ağır
sorumluluklar. Doğal olarak
iş verenin destek almadan
bu kadar sorumluluğun
altından kalkması imkânsız.
Tam da burada devreye
OSGB’ler ve bünyesinde
çalışan hekim ile iş
güvenliği uzmanı arkadaşlar
giriyor. İşveren ve iş yeri
çalışanları ile ekip ruhu
doğrultusunda
sorumlulukları minimalize
etmeye çalışıyoruz.

İş yeri hekimleri
eskisi gibi sadece
ilaç yazıp, işveren
tansiyonu
ölçmüyor. (Bunları
da yapmaya devam
ediyor tabi).
Çalışanların detaylı
şekilde testler ve
görüntüleme
yöntemleriyle de
destekleyerek işe

giriş muaynelerini tüm
çalışanlar için tek tek özenle
yapıyor. (Eskisi gibi git
sağlık ocağından sağlık
raporu al getir devri bitti.
Zaten ülkemizde sağlık ocağı
sistemi de kalmadı, yerine
aile hekimlikleri kuruldu.
Kanundaki ciddi
sorumlulukları bilen aile
hekimi arkadaşlar zaten artık
rapor da vermiyorlar, haklı
olarak git iş yeri hekiminden
al diyorlar. Zaten o
raporların bir geçerliliği de
kalmadı) Amacımız işçinin o
günkü sağlık durumunu tam
olarak ortaya koymak,
yapacağı işe uygunluğunu
belirlemek, var olan sağlık
problemininin işten kaynaklı
artmasını engellemek veya
oluşabilecek meslek
hastalıklarından işçiyi
korumak. 

İşveren açısından önemi
ise anlatması zor ama şöyle
bir örnekle açıklayalım: 

Sağ kulağında yüzde 40
işitme kaybı olan bir işçi,
eğer işe girmeden önce
muayenesini işyeri hekimi
tarfından yapılır ve sağlık
kayıtlarına işitme testi ile
birlikte koyulursa, ilerde
oluşacak hukuki bir süreçte
bu belge işveren açısından
koruyucu nitelikte olacaktır.
Aksi durumda bu işitme
kaybının hangi iş yerinde
olduğunu ispatlamanın
imkânı olmayacaktır.

Görevlerimiz içinde
önemsediğim en önemli
işlerden biri de sağlık
eğitimleri.  Ülkemizdeki
sağlık okur yazarlığındaki
vahim durumu, ilk yardım
konusundaki bilgisizliğimizi
düşününce eğitimler en
önem verilmesi gereken
bölüm oluyor bizim için.
Yaklaşık 20 milyon sigortalı
çalışanın olduğunu ve bu
çalışanların iş sağlığı
kapsamında ilk yardım
eğitimi verilebilecek olması
bizim açımızdan heyecan
verici. Bu kadar insana
ulaşabilecek başka bir sektör
olamaz diye düşünüyorum.
Eğitimler kapsamında
firmanın tehlike durumuna
göre çalışanlara yıllık 8-16
saat eğitim vermemizi
emrediyor 6331 sayılı
kanun. Bu saydıklarım iş
yeri hekimin görevlerinden
sadece birkaç tanesi, fırsat
olursa farklı bir yazıda
diğerlerine de değinmek
isterim.

Amacımız bu yazıyla
işverenleri korkutmak değil,
farkındalık oluşturmak,
sorumluluklarını
hatırlatmak. Tavsiyemiz
6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunun, tüm
işverenler tarafından bir kez
okunması, eğer iş sağlığı ve
güvenliği hizmeti alınıyorsa
bunların belirli aralıklarla
denetlenmesi, hizmet alınan
firmadan en az yılda bir defa
iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında yapılan işlerle
ilgili rapor istenmesi. 

İş kazaları ve meslek
hastalıklarının olmadığı
güvenli ve sağlıklı bir
işletmede hizmet vermenin
önceliğiniz olması
dileğiyle… 

Hüseyin Keten

info@firtinaosgb.com.tr

İşyeri hekimi Aşure kazanları 
kardeşlik için kaynadı
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Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın da yapıyı sosyal
medya hesabından “Ezber
bozan bir keşif daha.
Kastamonu’da bulunan Kahin
Tepe’de yaşam tarihi, 12 bin yıl
önceye gidiyor.”  diye paylaştı.

Araç’ta Kültür ve Turizm
Bakanlığı Kastamonu Müze
Müdürlüğü başkanlığında
sürdürülen Kahin Tepe
kazısında, Akeramik Neolitik
döneme ait öğütme taşı, süs
eşyası gibi eserler bulundu.

Kazı danışmanı Düzce Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü
Protoistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim
Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi
Ayengin, bölgedeki çalışmalara geçen yıl
Başköy köyü yakınlarında baraj kurtarma kazısı
olarak başladıklarını anımsattı.

Kahin Tepe'nin konum olarak stratejik bir
yerde bulunduğuna işaret eden Nurperi

Ayengin, "Bölgedeki yerleşim
yeri, ovaya hakim bir alana
konuşlanmış. Önünden Araç
Çayı geçiyor. Kahin Tepe'nin
önünden geçen su kaynağı
bölgenin besin ekonomisine
katkı sağlarken, savunmayı da
güçlendiren bir yapıya sahip."
dedi.

"Yapı, Göbeklitepe ile
aynı döneme ait"

Bölgede iki ayrı dönemde
yerleşim olduğunu belirten

Ayengin, "Erken tunç çağına tarihlendirilen bir
yerleşim var. Bu alanda adak çukurlarını
görüyoruz. Adak çukurlarında döneme özgü
çok fazla malzeme bulundu ama maalesef
bunların çoğu, tarımsal faaliyet sırasında
bozulmuş. Bunların altında ise Akeramik
(seramiksiz) Neolitik dönemle tarihlendirilen
yuvarlak plan tespit ettik. Çukur, Akeramik
Neolitik dönemin tipik yapısı." ifadesini
kullandı.

Ayengin, geçen yılki ilk kazılarda elde
ettikleri buluntularda bölgenin erken bir
döneme ait olduğunu hissettiklerini
vurgulayarak, "Yuvarlak yapıyla birlikte buranın
Akeramik Neolitik döneme tarihlenen bir taş
atölyesi olduğunu söyleyebiliriz. Akeramik
Neolitik dönemin en meşhur yerleşimi,
Göbeklitepe. Göbeklitepe ilk tapınım yeri
olarak değerlendirilirken, burası da taşların
işlendiği bir atölye. Orada bir ibadethane
görüyoruz, burada da bir atölye."
değerlendirmesinde bulundu. 

Buluntuların Karadeniz Bölgesi açısından
önem taşıdığına dikkati çeken Ayengin, şöyle
devam etti:

"Bugüne kadar Karadeniz'de bu döneme
tarihlendirilen bir yer bulunmamıştı.
Karadeniz'de böyle bir yerleşim yeri olduğu
bilinmiyordu. Karadeniz Bölgesi'nde bugüne
kadar bulunan en eski yerleşim yeri.
Günümüzden 12 bin yıl önceki ilk
yerleşimlerden biri olması açısından çok
önemli. Dönemine ait diğer yerleşim yerleri ile
eserlerde benzerlik fazla."

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği
Eylül ayı toplantısında Ar-Ge ve teşvik belgeli
yatırımları konu aldı. Güneri Açıkgöz
tarafından gerçekleştirilen sunumda 'Ar-Ge
destekleri ve teşvik   belgeli yatırımların
sağladığı mali avantajlar' konu başlığındaki

sunum yönetim kurulu üyelerine aktarıldı.
KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, iş
dünyasını ilgilendiren bilgilere yönetim kurulu
toplantılarında yer verdiklerini belirterek,
“Yönetim kurulumuzun ve üyelerimizin iş
kapasitesi ve istihdamı artıracak bilgilere

alanında uzman üyelerimiz cevap oluyor. Her
ay düzenli gerçekleşen toplantımızda bu
kapsamda farklı konuları ele alıyoruz.” dedi. 

KASİAD Genel Sekreteri Cemal Şenol da
toplantıda çalışmaları ve üye faaliyetleri
hakkında bilgi aktardı.

İş dünyası bilgileniyor

Araç’ta geçtiğimiz
yıl başlayan Kahin

Tepe kazısında,
insanlık tarihinin

en eski taş
atölyesine ulaşıldı.

Kahin Tepe’deki
yapı, UNESCO
Dünya Miras

Listesi'nde insanlık
tarihinin bilinen ilk

tapınaklarıyla
dünyanın

dikkatine üzerine
çeken

Şanlıurfa'daki
Göbeklitepe ile

aynı döneme ait
benzerlikler
gösteriyor.

İnsanlık tarihinin
en eski atölyesi

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

Levent Kaya,
yeni yapının 
başında

Devrekani Dernekler Federasyonu,
son yönetim kurulu toplantısında
görev değişimine giderek yeniden
yapılandı.

Mevcut başkan Hasan Osmancıoğlu
yerini Kaya Otel sahibi Levent Kaya'ya
devretti.

Osmancıoğlu ise başkanvekili oldu.
Toplantıda alınan kararla genel

sekreterliğe Eyüp Küçük, muhasip
üyeliğe Ümit Ay, teşkilatlanma
başkanlığına Medet Yüce, sosyal işler
başkanlığına Yüksel Bakır, tanıtım ve
medya başkanlığına Kadir Ay, yerel
yönetimler başkanlığına ise Yücel Ünal
getirildi.

KASGEG’den
akademi hedefi

Kastamonu Genç Girişimciler
Derneği (KASGEG), gençlere iş ve staj
imkanı sağlayacak akademiyi kurmayı
hedefliyor.

Derneğin faaliyetlerinde altıncı yılını
doldurduğunu anımsatan KASGEG
Kurucusu ve Genel Başkanı Zafer
Küçükşabanoğlu, uzun soluklu
çalışmalar içerisinde olduklarına işaret
ederek, “2013 yılında kurulan ve
Kastamonu’ya genç ve vizyoner bir soluk
getiren KASGEG, Kastamonu'nun
geleceğini düşünen 200'ü aşkın üyesi,
İstanbul genel
merkez,
Kastamonu
şubesi ve Ankara
temsilciliği ile
altıncı yılına
ulaştı. Altıncı
yılımızda en
önem verdiğimiz konuların başında
KASGEG Akademi geliyor. KASGEG
Akademi’yi kurmamızın amacı,
memleketimizdeki gençlerimizin
geleceğe yönelik eğitimler vererek,
donanımlı olmalarını sağlamaktır.
KASGEG Akademi sayesinde yüzlerce
gencimize iş ve staj imkanı sağlamayı
hedefliyoruz. Bizler Kastamonu'muzun
2030,2040'li yıllarını düşünüyoruz.” dedi.

Derneğin istihdam artırıcı projelere
ağırlık vereceğini ifade eden
Küçükşabanoğlu, KASGEG Yüksek
İstişare Kurulu’nu oluşturacaklarını da
kaydederek, “Dernek olarak amacımız
siyasetçi, akademisyen, iş adamı,
eğitimci, bürokrat gibi birçok alanda
görev yapmış ve yapan çok geniş tabanlı
bir Yüksek İstişare Kurulu oluşturmak.
Bu sayede de memleketimizin geleceği
için ortak akıl üretip, katkılar sağlamayı
hedefliyoruz.” diye konuştu.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020
sezonunun beşinci haa mücadelesinde
Kastamonuspor 1966 ile Kardemir
Karabükspor karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz ligde hiç puanı
bulunmayan Kardemir Karabükspor'u ilk
45 dakika içinde 4-0 ile mağlup etti.  4 ve
34. dakikada Metincan Cici, 19.dakikada
Özgür İleri  ve 38. dakikada Faruk
Öcal’ın penaltı golleriyle galip olan
Kastamonuspor, geçmişten bugüne
üçüncü kez resmi mücadeleye çıktığı
Karabükspor  karşısında tarihinin en

farklı skorunu da aldı.
Niğde deplasmanında aldığı

galibiyetle kendine gelen Ziraat Türkiye
Kupası’nda Silivrsipor’u eleyerek adını bir
üst tura yazdıran Kastamonuspor 1966,
grubun zayıf takımı Karabükspor’u 4
golle mağlup ederek yükselişini
sürdürdü. Kırmızı siyahlılar bu
galibiyetle bir basamak atlayarak, 6
puanla 12.sıraya yerleşti.

Kastamonuspor 1966, 5 Ekim’de
deplasmanda Bodrum Belediyespor’a
konuk olacak.

Hedefimiz ilk 5 takım içerisinde yer almak
Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü

Ahmet Yıldırım, hedeflerinin ilk 5 takım
içerisinde bitirmek olduğunu söyledi.

Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü
Ahmet Yıldırım, Kardemir Karabükspor’u
ilk yarıda buldukları gollerle 4-0
yendiklerini belirterek, “Bu daha bir
başlangıç. Devamı gelecek” dedi.

Taraftarlara mesaj gönderen Teknik
Direktör Yıldırım, “Zor bir maçtı bizim için,
gerçekten de konsantre olmak zordu.
Çünkü maalesef Karabükspor'un durumu
herkes tarafından da biliniyor. Bu tür
maçlarda konsantre olmak zor.
Oyuncularımızın özellikle ilk devredeki
istek ve arzuları bizleri çok mutlu etti.
Takımımız daha iyi olmaya başladı, hazır
olmayan oyuncularımızı hazır hale

getirmeye başladık, onlarda iyi performans
veriyorlar. Kazandığımız için mutluyuz, bu
bir başlangıç. İnşallah bunun devamı
gelecek. Herkesin inanması önemli.
Mesela karşı tribünün daha dolu olması
lazım. Çünkü bizim hedefimiz küme
düşmemek veya orta sıralarda oynamak
değil, hedefimiz ilk 5 içerisinde kendimize
yer bulmaktır. O yüzden herkesin, gelen
veya gelemeyen herkesin desteğine
ihtiyacımız var. Sadece eksiğimiz taraftar
konusudur, onlar da ilerleyen maçlarda
daha fazla destek olurlarsa biz çok daha iyi
sonuçlar alabiliriz. Tüm oyuncularımdan
memnunum. Kalabalık bir kadroya sahip
olduğumuz için iki kulvarda da ilerlemek
istiyoruz, inşallah sonuna kadar gideceğiz”
diye konuştu.

İstanbul KSK’dan 
4 gollü galibiyet

İstanbul Kastamonuspor,
Akatlarspor’u 4-2 mağlup ederek,
ligdeki ilk galibiyetini aldı.

TFF 1.  Amatör Lig 8. Grup’ta
mücadele eden İstanbul
Kastamonuspor sezonun ikinci
haftasında İBB Şenlikköy Stadında
Akatlarspor ile karşılaştı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1’lik
skorla İstanbul Kastamonuspor lehine
sonuçlandı. 

Ekibimizin gollerini 1 ve 20.
dakikada Ahmet Toprak, 5.dakikada
Mohammadreza Balooli kaydederken,
rakibin ilk yarıdaki golünü Mahmud
Al-Bazz attı.

İkinci yarı 75. dakikada Rasim
Berke Boyuneğmez’in golüyle arayı
kapatmaya çalışan rakibe, 90.
dakikada yine Mohammadreza Balooli
cevap verdi.

Karşılaşma 4-2 İstanbul
Kastamonuspor galibiyetiyle sona erdi.

Temsilcimiz, ligin üçüncü
haftasında Merkezefendi ile karşı
karşıya gelecek.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Kastamonuspor 1966, ligin beşinci haftasında karşılaştığı
Kardemir Karabükspor'u Gazi Standında 4-0'lık skorla mağlup
etti. Ligdeki ikinci galibiyetini alan temsilcimiz, 12.sıraya yükseldi.

KSK 4 köşe oldu

Oynadığı 5 maçta 2
galibiyeti, 3 mağlubiyeti
bulunan Kastamonuspor
rakip ağalara toplamda 8
gol gönderdi.
Kastamonuspor 1966’da 10
numaralı formayı giyen
Metincan Cici, son iki maçta
toplamda 4 gol atarak göz
doldururken, takımın en
skorer oyuncusu oldu.

10 numara 

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde
mücadele eden Araç Belediyespor, lige
mağlubiyetle başladı. 2019-2020

sezonunun açılış karşılaşmasında
temsilcimiz, ilk maçını deplasmanda Sivas
Belediyespor Kulübü ile yaptı. Sivas Taha

Akgül Spor Salonu’nda oynanan
karşılaşma, Sivas Belediyespor’un 26-
21’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Araç Belediyespor kötü başladı
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Merkez: Maltepe Mah. Litros Yolu No:6
Topkapı - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: (0212) 679 37 20 (Pbx) 
Fax: (0212) 416 16 56

Bu Proje Deryapen & Conoğlu Ortak Girişimidir

Kastamonu: Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 32 KASTAMONU
Tel: (0366) 214 43 46 
Fax: (0366) 214 43 47

4 2+1 ve   3+1 daireler 
4 Kapalı otoparklı,
4 Akıllı mobil sistemler
4 Kendi kendini söndüren
akıllı yangın söndürme
sistemi
4 Fitnes, Mescit, Çocuk
oyun parkları 
4 Peyzaj alanları 
4 Kafeterya ve  Toplantı
salonları

Her şey EVinizin altında

Zengin renk ve desen kartelası ile sizlerde bu kapılardan birine sahip olabilirsiniz
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0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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