
2005 yılında başlayan sivil toplum
hayatım, o günden itibaren kıyısı
kenarı değil, hep merkezinde yer alan
bir çalışma azmiyle devam etti.
Hamdolsun halen de devam ediyor. Bu
süreç boyunca çok değiştiğimi ve
birçok konuda geliştiğimi
görebiliyorum. 

Dünya sürekli değişirken ve
giderek küçük bir köy halini
alırken değişmeyen kurallarımız

var. Mesela; bu kadar çok
dernek ve dernekçilik geçmişi

olan bir ilin mensuplarının hala
kendileri arasında “demokrasi

kültürünü” oluşturamamış
olması çok ilginç ve bir o
kadar da vahim geliyor
bana. 

BİLİNEN
YANLIŞLAR VE
BİLİNMEYEN
DOĞRULAR 

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 3

Kastamonu'da 31'inci Dönem
Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel
Kursu Mezuniyet Töreni’ne katılan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandar-
ma teşkilatının profesyonellik oranının
yüzde 82’ye ulaştığını bildirdi. n 6

Teşkilat
profesyonelleşiyor

Kastamonular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) 20. Olağan Genel Kurulunda
mevcut başkan Remzi Şen güven
tazeledi. Şen’in yönetim listesine 12 yeni
isim girdi. n 3

Remzi Şen 
güven tazeledi 

Araçlı Avukat Ercan Kader Sancaktepe
Belediyesi Başkan yardımcılığına atandı. n 2

Başkan
yardımcılığına
atandı

Ataşehir Belediyesi 1. Başkan Vekilliğine
Bozkurtlu Kudret Aslan seçildi. n 2

Belediye
meclisine
vekalet edecek
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Önceki dönem Kastamonu
Milletvekili Murat Demir, Emin Demir ve
Mustafa Demir babaları merhum Hasan
Demir adına Gölköy’de bulunan
Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay
Komutanlığı içerisinde cami yaptıracak.
Kasım ayının ilk haası açılması
planlanan caminin temel atma töreni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun
katılımıyla sağlandı. n 6

Hoş Geldin
Ramazan

Mehmetçik ocağına
cami yaptıracaklar

İhracat rotası Avrupa

İçdaş Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonu
Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Vakfının
Genel Başkanı olan Ayhan Aslan,
Türkiye’nin yıllık 6 milyon ton yassı çelik
ihtiyacı olduğunu belirterek, sektöre yatırım
yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Yassı çeliğin özellikle inşaat, otomotiv,
beyaz eşya, gemi, makine ve boru sanayi gibi
6 ana sektörde 25 bini aşkın firmanın ihtiyaç
kaleminde yer almasına rağmen büyük
ölçekte üretimin Erdemir Ereğli, Habaş,

Çolakoğlu ile sınırlı
olduğuna dikkat

çeken Ayhan
Aslan,
kuracakları yassı
çelik üretim
tesisinin yıllık 3
milyon ton
üretime sahip
olacağını, böylece
Türkiye’nin bu

alanda 40 milyar
doları bulan dışa

bağımlılığına son
vermek

istediklerini
kaydetti.

Ramazan ayı, Diyanet İşleri
Başkanlığı'nın yayınladığı

takvime göre; 2021 yılında 13
Nisan'da başlayacak.

Müslümanlar ilk sahurunu
12 Nisan gecesini 13 Nisan’a

bağlayan gün yapacak.
Kadir Gecesi 8 Mayıs’ta

ihya edilecek.
Ramazan Bayramı'nın

birinci günü ise 13 Mayıs'ta
idrak edilecek. n 4

Sanayideki gelişimlerin yanı sıra tarımda da stratejik
planlarının devam ettiğini söyleyen Ayhan Aslan, İÇDAŞ
Tohum Gen Bankası ile milli tohumları korumak amacıyla
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 50 milyon liralık yatırımla
kurdukları gen bankasında 400 bin ton tohum örneğinin
muhafaza edilmesine imkan olduğuna işaret eden Ayhan
Aslan, “Gelecekte tarımı olmayan ve tarımda söz sahibi
olamayan ülkelerin diğer sektörlerde faaliyet göstermesinin
öneminin olmayacağı öngörülüyor. Anadolu tohumlarını
güvence altına alarak geliştirmek, milli tarımımızı yabancı
ülkelere bağımlılıktan kurtarmak hedefiyle dünyanın en
önemli tohum bankalarını örnek alarak geliştirilen İÇDAŞ
Tohum Gen Bankası, gelecekte ülke ekonomisine ve tarımına
çok büyük katkılar sunacak.” dedi. İçdaş Yönetim Kurulu
Üyesi Ayhan Aslan, tarımsal alanda yonca tohumu ve hayvan
yemi üretimine de başladıklarını belirtti.

Tarımsız sektörlerin 
önemi kalmayacak 

Ülkemizin en
büyük özel
sektör çelik
imalatçısı olan
İÇDAŞ A.Ş.,
yıllık 3 milyon
ton üretim
kapasitesine
sahip yassı
çelik üretim
tesisi kurmaya
hazırlanıyor.
350 milyon
dolarlık yeni
yatırım bir
milyon
metrekare
alanda
konuşlanacak.

İÇDAŞ’TAN DEV
YATIRIM DAHA

Kastamonu ihracatı mart ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
91,7 oranında azalarak 14 milyon 497 bin
49 dolara geriledi. Mart ayında ihracat
Avrupa ülkelerinde yoğun-laşırken,
listenin başında Belçika yer aldı. n 5

Ayhan Aslan
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Araçlı Avukat Ercan Kader Sancaktepe
Belediyesi Başkan yardımcılığına atandı. 2019
yılında AK Parti’den Sancaktepe Belediyesi
meclis üyesi seçilen Kader, meclis başkan
vekilliği görevini sürdürüyordu. Ercan
Kader’in atanmasıyla birlikte İstanbul’da
Kastamonulu belediye başkan yardımcısı
sayısı 6’ya yükseldi.

İstanbul’da belediye başkan yardımcılığını
sürdüren Kastamonulular arasında Ercan
Kader’in yanı sıra Kağıthane’de Nedret
Apaydın, Sultangazi’de Nurcan Öztürkmen,
Eyüpsultan’da İsmail Uysal, Sultanbeyli’de
Faruk Lafçı, Pendik’te Tarık Kuru bulunuyor.

Kimdir?
1976 yılında Üsküdar doğumlu olup aslen Araçlıdır.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aktif
siyasete 2003 yılında AK Parti Sarıgazi Belde Teşkilatında
başlamıştır. Partide2005-2008 yılları arasında Ümraniye ilçe
yönetim kurulu üyeliği, 2015- 2018 yılları arasında İstanbul
İl Başkanlığı Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde
bulunmuştur. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Sancaktepe
Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmiştir. Serbest avukatlık
yapan Ercan Kader evli ve 3 çocuk babasıdır. 

5 Nisan 2021
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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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2şiir
şair

BAHANE ŞAHANE
Sevgi Kaf Dağının ardında;
Saygı okyanus aşırı; yıkıldı dostluk köprüsü.
Kalmadı muhabbet; itiş kalkış, carul curul
Kavga yerine döndü memleket.

ŞEREFİ ARAYIŞ

Parayı kaybedince çalışıp kazanmak var,
Şerefi kaybedince çamura uzanmak var.
Kaybedilen şerefi aramak nafiledir,
Sahrada Mecnun gibi boşuna gezinmek var.

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

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) Kastamonu Şube Başkanı Ahmet
Sevgilioğlu, genel başkan Abdurrahman

Kaan’ın katılımı ile gerçekleştirilen 4. Olağan Genel
Kurul Toplantısı sonrası hedefleri
hakkında bilgi aktardı.

Sevgilioğlu, açıklamasında şu
ifadelere yer verdi:  “Kardeşlik
platformu ve bereket kapısı olan
MÜSİAD çatısı altında üyelerimizin
işlerinin daha da büyütülmesi ve
ihracatlarının yaygınlaştırılarak
artırılmasına öncelik vereceğiz. Ayrıca
bölgedeki şubelerimizle daha sıkı iş

birliği yapılarak ticaret hacimlerimizin
artırılması, Genç MÜSİAD’ın
büyütülerek daha aktif hâle getirilmesi;
ilim adamlarımızdan,
üniversitemizden daha fazla
faydalanılması gibi yepyeni projeleri
hayata geçireceğiz. Bunlar, bizim
üyelerimize karşı görevlerimizdir
ancak istihdam sağladığımız,
yaşadığımız bu kadim şehre karşı da

vefa borcumuz vardır. Sanattan yeme içme sektörüne,
inşaattan sanayiye, kültürden eğitime, turizmden sağlığa
her sektörde; konusunda uzman, sektöründe etkin
üyelerimizle birlikte, bütün sivil toplum kuruluşları ve
kamu kurumlarımızla ülkemizin refahı ve bekası,
şehrimizin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması,
turizminin gelişmesi ve halkımızın yaşam kalitesinin
artırılması için birlikte çalışmak istiyoruz. Bu bağlamda
üzerimize ne düşerse herhangi bir karşılık beklemeden
yapmaya hazırız.”

Yeni projeleri 
hayata geçireceğiz
MÜSİAD Kastamonu Şube
Başkanı Ahmet Sevgilioğlu,
üyelerinin iş verimini artırabilmek
için yeni projelere öncelik
vereceklerine işaret etti.

Kader
Başkan 

yardımcılığına 
atandı

Ataşehir Belediyesi 1. Başkan Vekilliğine
Bozkurtlu Kudret Aslan seçildi. Ataşehir
Belediye Meclisi'nin 2021 Yılı Nisan Ayı
toplantılarının 1. Birleşiminde iki yıllık görev
süreleri sona eren Meclis 1'inci ve 2'nci
başkan vekili, meclis divan katip üyeleri ve
belediye encümen üyeleri için seçim
gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Ataşehir Belediye
Meclisi'nde; 1. Başkan Vekilliğine Bozkurtlu
olan Meclis Üyesi Kudret Aslan seçildi.

İstanbul’da Belediye Meclisi 1. Başkan
Vekili olan tek Kastamonulu olma unvanını
taşıyan Kudret Aslan, yeni dönemin Ataşehir
Belediye Meclisi'ne ve tüm Ataşehir halkına
hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kimdir?
1962 yılında Bakırköy’de doğan Kudret Aslan, aslen

Bozkurtludur. Lise tahsilinin ardından ticari hayata adım
atmıştır. 1999 yılında DSP’den Üsküdar Belediye Meclis Üyesi
seçilmiş, 2002 yılında AK Parti’ye geçiş sağlamıştır. 2009
yılında Ataşehir İlçe Başkanlığı kurucuları ve kurucu meclis
üyesi adayları arasında bulundu. 2009-2014 yılları arasında
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görev
aldı. 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP’den Ataşehir
Belediye Meclis Üyesi seçildi, bu süreçte daimi encümen üyeliği
görevi tevdi edildi. Son olarak da Ataşehir Belediyesi 1. Başkan
Vekilliğine seçildi. 

Belediye meclisine
vekalet edecek
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2005 yılında başlayan
sivil toplum hayatım,
o günden itibaren

kıyısı kenarı değil, hep
merkezinde yer alan bir
çalışma azmiyle
devam etti.
Hamdolsun halen
de devam ediyor.
Bu süreç boyunca
çok değiştiğimi ve
birçok konuda
geliştiğimi
görebiliyorum. 

Dünya sürekli
değişirken ve
giderek küçük bir köy halini alırken
değişmeyen kurallarımız var. Mesela; bu
kadar çok dernek ve dernekçilik geçmişi olan
bir ilin mensuplarının hala kendileri arasında
“demokrasi kültürünü” oluşturamamış olması
çok ilginç ve bir o kadar da vahim geliyor
bana. 

Örneğin; genel kurullarda birden fazla
listenin her zaman kutuplaştırdığını
düşünürüz. Oysa her yarışma ve mücadelenin
içerisinde farklılıklar ve tatlı sertlikler olur.
Önemli olan genel kurul adabı içerisinde ve
terbiye sınırını aşmadan bu tür farklılıkları ve
tatlı sertlikleri büyütmeden, kavga konusu
yapmadan içimize sindirebilmemiz, bunların
korkulacak şeyler olmadığını bilmemizdir.
Çok listeli ve bol adaylı kongreler aslında
ufuk açıcıyken, tek listeli kongreler yeni
insanların yetişmesi ve yönetim süreçlerine
katılması konusunda kısır döngü içerisinde
olduğumuzu, yenilikçi projeler üzerinde
farklı düşünceleri olgunlaştırmadığımızı da
göstermektedir. 

Şurası bir gerçek ki derneklerimiz bu
haliyle bile insanımıza çok şey kattı. Tanışma,
kaynaşma, yardımlaşma gibi temel
kavramların yanı sıra kendini ifade etme,

özgüven, topluma hitap gibi birçok özelliği
kazandırdı bizlere.

Ama inatla değişmeyen ve uzun süre de
değişmeyeceğini düşündüğüm kafa yapımız
mevcut. Proje üretmeyen / üretemeyen,
hemşerisinin ayağına gitmeyen/gidemeyen
bir girdabın içinde döne döne kendini imha
eden bir yapıda kaybolmamak için can
çekişiyoruz adeta.  Oysa günümüz bilişim ve
iletişim çağı her şeyi bir anda toplamak ve
toparlamak daha mümkün hale gelmişken
uzağız aktif hale gelmekten. 

Bu hafta “bilinen yanlışlar ve bilinmeyen
doğrular” diye ikiye ayırmak mümkün
yukarıda özeti geçen yazımı.

1- Başına başkan seçildiğimiz kurumların
önceliklerini okumakta ve uygulamakta ciddi
zafiyetlerimiz var.  En büyük sorunumuz
hedef belirleyememektir.

2- Genel bir kanı ise düşündüğünü
planlayamayan, planladığını ise
uygulayamayan bir kafa yapısındayız. 

3- Birçok derneğimiz, yenilikçi ve bakış
açıcısı değişmemiş insanlar yumağından
arınmamış olunca, sadece yönetim listesi 25
kişi olan birçok derneğin kongresinde de 20
kişinin katılımıyla seçime gidilmesi doğal
artık. 

4- Başkan seçerken genelde bizim için iki
kriter önemli hale geliyor; ya “iyi adam” ya da
“maddi durumu iyi”. Bu kriterler çerçevesinde
ilerleyince “liderlik” vasıfları başlamadan
ölüyor. Sonrası mı? Ben istemedim ki
“seçtiler.” 

5- Bilmek lazım ki, bu işlerde ne iyi adam
olmak yetiyor. Ne de paralı!

6- Seçilen başkan adayı, görev dağılımı
esnasında yetkili isimleri belirlemede zorlanır
hale gelmekle kalmıyor. Görev dağıtımı
yapılan kişileri yönetmekte ve görev vermekte
zorlanınca ortaya “görev bilincini” yitirmiş
bir yönetici çıkıyor.

7- Her başkan kendi (sınırlı sayıdaki) yaş
skalasında kişilerle muhatap oldu. Diğer yaş
gruplarının istek ve beklentilerinin ne
olduğunu soramayınca, cemiyette kendisini
yenileyemeyen, sürekli artan yaşlı nüfusa
sahip, zoraki görev verilmiş ve halen
yapabilirim derdinde olan insanlar çoğaldı.  

8- Unvanında “Yardımlaşma” ve
“Dayanışma” yazan derneklerimiz, yıllardır
yardım ve dayanışma işlerini bize proje diye
yutturdular maalesef. Alan el ile veren eli
buluşturmak zaten asli vazifeleriyken yaptılar
bunu. Öğrencisine burs verirken de çanta,
defter, önlük yardımı yaparken de bu
böyleydi. Evi yanana, muhtaç olana verirken
de adına proje yapıyoruz dediler. 

9- Bilinen kahvaltılı ve yemekli
toplantıların dışında, aşure, piknik, gece gibi
organizasyonlarla biten ve daha da ötesine
gidemeyen nice 2-3 seneler gördük. 

Herkes bu değişmesi ve dönüşmesi
gereken sistemin farkında aslında, değişen ve
dönüştüreni bulduğunda kulp takmaya da
hazır ne hikmetse… 

Çok büyük boşluk içerisindeyiz. Her yaş
grubuna hitap edecek, onları önemseyecek,
farkındalık yaratacak, işlerin içerisinde
olamadığımızı görüyorum.  Eski ve karasaban
düzenle ilerleyen lokal dernekçiliğimizin
geldiği nokta ya tabela ya da çanta
dernekçiliği.

Gün bizden daha iyi yapanları alkışlama
günü. Marifet, alkışı kıskanmak, hafife almak
değil, daha yüksek alkışı almaya aday
olmaktır… 

Ez cümle, bilmemiz gereken en önemli
konu “artık mızrak çuvala sığmıyor” ya
karasaban düzenle eski sistem alın teri
dökmeye, koş baba dön başa devam edeceğiz
ya da akıl teriyle daha az zamanda çok kaliteli
işler yapacağız. 

Seçenek bizim…

BİLİNEN YANLIŞLAR VE BİLİNMEYEN DOĞRULAR

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com
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GÜNCEL

Kastamonu Kadın Derneği’nin
“Hayallere Giden Adımlar, İlham Veren
Hikayeler” isimli projesinin ilk konuğu,
Dünya Eko A.Ş. CEO’su Burcu Kösem oldu.
Taşköprülü öğrenciler ile bir araya gelen
kösem, hayat hikayesinde kesitler sundu.

Kastamonu Kadın Derneği’nin Taşköprü
Belediyesi ile iş birliğinde düzenlediği
program Taşköprü Belediyesi Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.

Öğrenciler ile bir araya gelen Kösem,
iletişimin öneminden bahsederek “Hedefe
giden yolda sizlerin ne istediği önemli.
Başarılı olmak için temel şartlardan biri
sevdiğimiz işte çalışmamız gerekiyor, ya da
sevdiğimiz işi kendimizin yaratması
gerekiyor. Beyin bedava deniliyor ama
beyin milyarların üzerinde denecek kadar
değerli bir şey. Sorunlarda bizi
marifetlendirmek için bu dünyada vardır.
Sorunsuz büyüdüğünüzü düşünün hiçbir
marifet kazanmazsınız” şeklinde konuştu.

Burcu Kösem konuşmasının ardından
öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kastamonu Kadın Derneği Başkanı
Emine Çelik 6 yıldır proje üreten bir kurum
olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini
vurgulayarak, rol model isimlerle
öğrencilerin eğitimlerinde hedeflerini
belirlemelerine destek sunmayı
planladıklarını kaydetti. 

Programın sonunda Taşköprü Belediye
Başkanı Abdullah Çatal, ziyaretlerinden
dolayı ve seminerde verdiği desteklerden
dolayı Burcu Kösem ve Emine Çelik’e
teşekkür ederek, plaket ve yöresel ürünler
hediye etti.

Kösem’in hikayesi
ilham verdi

Devrekani
Federasyonu mevcut
başkan Levent Kaya
ile devam etme kararı
aldı.

Devrekani
Federasyonu 7.
Olağan Genel Kurulu,
Esenler’de bulunan
dernek merkezinde
gerçekleşti.

Tek liste halinde
gidilen genel kurulun
divan başkanlığını
Hidayet Yünsel, katip
üyeliklerini ise Bahattin Üründü ile Baha
Küçükoğlu yaparken, mevcut başkan
Levent Kaya güven tazeledi.

Levent Kaya’nın yönetim kurulu asil
listesinde Hasan Osmanoğlu, Medet Yüce,
Yüksel Bakır, Satı Mehmet Kaymakçı,
Mehmet Gür, Ercan Baran, İsa Demirci,
Mustafa Süleymanoğlu yer alırken, yedek
listede Fayık Tan, Mustafa Demir, Nejat
Açar, Mehmet Alper, Cihan Köprülü, Sezai
Kutlu, Serdar Şen, Mehdi Özkan, Dursun
Çelik bulundu.

Denetleme kurulu asil listesinde Ömer
Mıstaçoğlu, Çetin Demirci ve Ertan Tezcan,
yedek listesinde ise Yaşar Kayacan, Yaşar
Korkmaz ve Ümit Şahbaz yer aldı.

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) 20. Olağan Genel
Kurulunda Bahçelievler Şube
Başkanı Yaşar Kartal’ın genel merkez
yönetimine girmesiyle birlikte
boşalan koltuğa Cem Ulaşan atandı.

Kaya ile devam 
Kastamonular Dayanışma Derneği (Kas-Der)

20. Olağan Genel Kurulu Bakırköy Leyla Gencer
Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda
delegelerin güven oyunu alan mevcut başkan
Remzi Şen yeniden göreve geldi. 

Şen’in 37 kişiden oluşan yönetim listesinde 12
yeni isme yer verdiği gözlendi.

Remzi Şen başkanlığında 3 yıl görev yapacak
asil yönetime Alina Şanlı, Altan Aygün, Arzu
Akça, Emel Tığlı, Prof. Dr. F.Zehra Tan,  Gülay
Gür, İbrahim Aslan, Mustafa Yiğit, Serkan Acar,
Tamer Köseoğlu, Yaşar Kartal ve Yılmaz Cesur
yeni giren isimler olurken;  Canan Yurdakul,
Ekrem Uygun, Gökhan Yüksel, H. Kubilay
Salihvatandaş, Hüseyin Sel, İsmet Çetinkaya,
Kudret Kayran, Mehmet Çamur, Muammer
Kapucuoğlu, Av. Muhammed Kaynar, Murat Bal,
Necati Gürsu, Nevin Çalışkan, Nihat Sezer, Av.
Nüket Aydın,  Orçun Şekercioğlu,  Orhan
Ortakçı, Osman Tellioğlu, Rahmi Sezer, Recep
Özdemir, Şahin Özdemir, Şerafettin Ay,  Saffet
Sarıkaya, Ulaş Çoban ile devam kararı alındı. 

Yönetim Kurulu Yedek listede şu isimler
bulundu: 

Hüseyin Çetin, Selman Yoksul,  Salim
Mıstaçoğlu, Fuat Çiçek, Savaş Öztürk, Selahattin
Mildan, Adem Ova, İzzet Açıkgöz, Murat Güney
Kemal Yetişgin,  Hasan Elbuz, Yılmaz Can, Naim

Çetinkaya, Ümit  Yılmaz, Ahmet Öztürk,
İbrahim Genç, Recep Aslan, Orhan Küllüoğlu,
Mustafa Kaya, İsmail Yalçınkaya, Murat Salman,
Ahmet Binici, Ahmet Akkuş, Onur Can Akkaş,
Ferhat Tüysüz, Esra Sezer, Kübra Huriye Kuzu,
Sercan Okur, Mustafa Çelebi, Fatma Nur
Koparan, Hamide Lafcı, Cengiz Yıldız, Vedat
Çalık, Esra Bezci, Aysun Koltuk, Derya Şişman,
Tuğba Usta.

Disiplin Kurulu Asil Liste:
Av. Feyyaz Eskioğlu, Hatice Yazıcıoğlu, Av.

Onur Gemici, Kemal Turgut, Fikri Aytekin,
Muzaffer Taş, Ekrem Acar. 

Disiplin Kurulu Yedek Liste:
Salim Ertürk, Bayram Akgün, Yunus Kartal,

Elif Seven Seyfi Akyol, Nurdan İleri, Canan
Fiden. 

Remzi Şen 
güven tazeledi 
Kastamonular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) 20. Olağan Genel
Kurulunda mevcut başkan Remzi
Şen güven tazeledi. Şen’in yönetim
listesine 12 yeni isim girdi.

Genel Kurula AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur ve İstanbul İl Yönetim Kurulu
Üyesi Ali Yazlı, İBB Danışmanı ve İsper YKÜ Mehmet Ali Özkan, AK Parti Esenler İlçe
Başkanı Umut Özkan ve Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel, Sultanbeyli Belediyesi
Başkan Yardımcısı Faruk Lafçı, Taşköprü Federasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu, Kas-
Der Danışma Kurulu Üyesi Muhuttin Tığlı ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Ulaşan atandı
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Bu ramazan ayının da geçen sene olduğu gibi
Kovid-19 şartlarında karşılandığına işaret
eden Erbaş, bu dönemin aile bağlarının

güçlendirilmesi için bir fırsat olarak görülmesi ve
ramazanın manevi güzelliklerinin evlerde aile
bireyleriyle birlikte yaşamaya daha çok özen
gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Evde teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât
sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce
kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle
teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla
kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır.
Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin
sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih
namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının
tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu
namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda
verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış
olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar
niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

n Yatsı namazının farzı ve son sünneti
kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

n Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını
kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet
ederek iitah tekbirini alıp eller bağlanır.

n Sübhâneke okunur.-Sübhaneke'nin
okunması bitince, Eûzü-Besmele, Fatiha ve bir sûre
okunur. Rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci
rekata kalkılır.

n Besmele, fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve

secde yapılır ve oturulur. İkinci rekatın sonundaki
bu ilk oturuşta "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve
Allâhümme barik" okunur ve üçüncü rekata

kalkılır.
n Üçüncü rekatın başında Sübhaneke okunur.

Sonra Eûzü-Besmele, fatiha ve bir sure okunur.
Sonra rükû ve secdeler yapılarak dördüncü rekata
kalkılır.

n Besmele, Fatiha ve bir sure okunur ardından
yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.

n Bu son oturuşta da Ettehiyyatü, Allâhüme
salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve
Rabbenağfirli okuduktan sonra selâm verilir.
Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış
olur.

n Aynı şekilde dörder rekat kılınmaya devam
edilerek yirmi rekat tamamlanır.

n Sonra da vitir namazı kılınır.

Âyet-i Kerime
“O (sayılı günler), doğruyu eğriden

ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda
açıklamalar ve insanlara rehber olarak
Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır. …” 

(Bakara Suresi, 2/185.)

Hadîs-î Şerif
“Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce

Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu
ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem
kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları
bağlanır.” (Nesâî, Sıyâm, 5.)

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Dini
Soruları Cevaplandırma Komisyonunca
“Orucu Bozan ve Bozmayan Muayene ve Te-
davi Yöntemleri” konusu kurul kararıyla be-
lirlendi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer
verildi:

-  Dinimiz, hasta olan ve tedavi sürecinde
bulunan kişilerin oruç tutmamalarına ruhsat
vermektedir. Bu nedenle, tedavisi devam
eden kişiler, sağlıklarına kavuşup, tedavileri
tamamlanıncaya kadar oruçlarını erteleyebi-
lirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında her-
kesle birlikte oruca devam etmeyi arzu edi-
yorlar ve oruç tutmalarına başka bir engelle-
ri de bulunmuyorsa, muayene ve tedavilerini
iftardan sonra yaptırmalarının önerilmesinin
uygun olduğuna,

- Astım hastalarının kullandığı spreyin;
göz, kulak ve burun damlasının; kulak zarın-
da delik bulunmayanların kulak yıkatması-
nın; dil altı kullanmanın; idrar kanalını gö-
rüntülemenin, idrar kanalına ilaç akıtmanın;
su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan başka
bir maddenin vücuda girmemesi kaydıyla en-
doskopi, kolonoskopi yaptırmanın; makat
veya ferçten ultrason çektirmenin; lokal
anestezi uygulamanın; makattan ve ferçten
fitil kullanmanın; suyun bağırsaklara veril-
mesinden sonra bekletilmeyip bağırsakların
hemen temizlenmesi kaydıyla lavman yaptır-
manın; hastaya herhangi bir sıvı maddesi ve-
rilmeden hemodiyaliz yaptırmanın; gıda ve
keyif verici olmayan enjeksiyon yaptırmanın;
anjiyo, biyopsi yaptırmanın, kan vermenin,
merhem sürmenin, vücuda ilaçlı bant yapış-
tırmanın orucu bozmayacağına,

- Gıda ve keyif verici enjeksiyon yaptır-
manın; gıda içerikli sıvıların bağırsaklara ve-
rilmesinin veya orucu bozacak kadar su emi-
lecek şekilde lavman yaptırmanın; su, yağ ve
benzeri gıda özelliği taşıyan başka bir mad-
denin vücuda girmesi durumunda endosko-
pi, kolonoskopi yaptırmanın; bölgesel ve ge-
nel anestezinin; kulak zarı delik olup, orucu
bozacak kadar su mideye ulaşacak şekilde
kulak yıkatmanın, periton diyaliz ve damara
serum verilerek yapılan hemodiyalizin orucu
bozacağına, karar verildi.

*Orucu Bozan ve Bozmayan Tedavi Yöntemleri Konulu
2005/155 No'lu Kurul Kararı

Orucu bozan 
ve bozmayan 
tedavi yöntemleri
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RAMAZAN

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli
Heyeti Başkanı Ali Erbaş, Kovid-
19 tedbirleri kapsamında,
ramazanda teravih namazının
camilerde değil evlerde
kılınmasının uygun olduğuna
karar verildiğini bildirdi.

Teravih namazı
evde kılınacak

Kur’ân-ı Kerîm, Allah katından hem lafız
hem de mana olarak indirilmiş olan ilahî
kelâmın adıdır. Bu itibarla Arapça olarak
indirilmiş olan Kur’ân’ın (Yusuf 12/2; Taha
20/113) manasını aktarmak üzere herhangi
bir dilde yazılmış olan hiçbir meal, bizatihi
Kur’ân hükmünde değildir. Çünkü tilaveti de
ibadet olan, Kur’ân-ı Kerîm’in bizatihi
kendisidir. Bu doğrultuda hatim,
Kur’ân’ın mealinden okunması
değil, Kur’ân’ın tamamının,
Arapça metni üzerinden
Fatiha suresinden
başlanarak Nas suresine
kadar okunmasıdır.

Dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’in meal ve
tefsirlerinin okunması suretiyle hatim
yapılmış olmaz.

Bununla birlikte bir Müslümanın, Yüce
Allah’ın öğütleri ve buyruklarını öğrenmek
maksadıyla Kur’ân-ı Kerîm’in mealini ve
tefsirlerini okuması, Kur’ân’ın inzal sebebine
muvafık (Nisa 4/82, Muhammed 47/24) ve

sevaba vesile olacak bir durumdur. Bu
vesileyle Kur’ân’ın hem Arapça

lafzını hem de manasını aktaran
meal ve tefsir türü eserleri
okumaya gayret etmek de
önemlidir.
**Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları Karar

Yılı: 2021 - Karar No: 2

Meal okumak hatim yerine geçer mi?
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Dedeman Hotels & Resorts
International’ın yeni oteli Park Dedeman
Kastamonu hizmete açıldı. KAS Proje İnşaat
ve Yatırım A.Ş. tarafından hayata geçirilen
KastaMall Alışveriş Merkezi ve Rezidans
Karma Projesi içinde yer alan Park
Dedeman Kastamonu, iş dünyasının
beklentilerinin yanı sıra, bölgenin düğün ve
kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak
potansiyelde bulunuyor. 

Park Dedeman otellerine bir yenisini
daha eklemenin heyecanını yaşadıklarını
belirten Dedeman Hotels & Resorts
International Yönetim Kurulu Başkanı Banu
Dedeman şunları söyledi: “Yeni otelimizi
2018 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti
seçilen Kastamonu’da açmış olmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz. Park
Dedeman Kastamonu, bölgenin ilk ve tek
uluslararası markalı oteli olma özelliğini
taşıyor. Yer aldığımız her bölgede olduğu
gibi Kastamonu’da da Dedeman markası
olarak bölgenin kültür turizmini artırmak ilk
önceliğimiz olacak. Bu misyon ile
çalışmalarımız devam ederken, misafir
ağırlamalarımız ve rezervasyonlarımız
başladı.” 

KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Park Dedeman
Kastamonu’nun hizmete girmesi ile ilgili
“KastaMall projemiz sadece bölgeyi değil
çevre illeri de besleyecek karma bir yapıya
sahip. Konaklama hizmetinin yanında,
toplantı, kongre, yemek, nikâh, düğün
salonları ve spor salonları ile hizmet
verecek Park Dedeman Kastamonu,
bölgeye ve dolayısıyla çevresine her
anlamda bir farklılık getirecek. Kalite ile
özdeşleşen Dedeman markasının ilimiz ve
projemizde yer almasından büyük
memnuniyet duyuyoruz. Park Dedeman
Kastamonu, KastaMall projesine de büyük
değer katacaktır” diye konuştu.

Park Dedeman
Kastamonu açıldı

Bölgenin en büyük salonuna sahip olan
Park Dedeman Kastamonu’da, 600 kişilik
balo salonuna ek, farklı ölçülerde 5 toplantı
odası, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu,
sauna, hamam ve masaj salonları da yer
alıyor. Bölgedeki yatak kapasitesine katkı
sağlayacak olan Park Dedeman Kastamonu,
özellikle kongre, nişan, düğün ya da iş
sebebiyle gelen grupların Kastamonu’da
konaklamasına fırsat yaratmayı planlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre geçtiğimiz yıl mart ayında 17 milyon 884 bin
dolar ihracat rakamını yakalayan Kastamonu’nun
ihracatı bu sene 14 milyon 497 bin dolara geriledi.

Yılın ilk üç ayında yapılan ihracat rakamı ise
geçtiğimiz yıla göre ise yüzde 31,5 artarak 61
milyon 58 bin 39 dolara yükseldi.

Kastamonu’dan mart ayında 13 sektör 32
ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 6 milyon 388 bin
dolar ile demir ve demir dışı metaller sektörü başı
çekerken onu, 4 milyon 957 bin dolarla mücevher,
946 bin dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon, 647
bin dolar ile madencilik ürünleri sektörü takip
etti. Mart ayında ihracatta kümelenmenin Avrupa
ülkelerinde olduğu gözlendi. Bu kapsamda en
fazla ihracat 4 milyon 957 bin dolar ile Batı
Avrupa ülkesi Belçika’ya gerçekleştirildi.
Belçika’yı 3 milyon 990 bin dolarla Finlandiya, bir
milyon 845 bin dolarla İspanya, 705 bin dolarla
Birleşik Krallık takip etti.
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Türk Ticaret Kanunu’nun 129. maddesine
göre, bir ortağın sermaye taahhüt
borcunu yerine getirmemesi durumunda

ortağın temerrüt faizi ödemesi gerekmektedir.
Şirket, yerine getirilmeyen sermaye taahhüdü
için uğramış olduğu zararların tazminini
ortaktan isteyebilecektir. Şirketin, ortağından
faiz talep etmemesi ve sermaye taahhüt
borcunun yerine getirilmemesi durumunda
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesine
göre örtülü kazanç dağıtımının gerçekleştiği
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kabul
edilmektedir.

Sermaye şirketlerinde ortakların en önemli
görevi, şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri
sermayeyi eksiksiz ve zamanında yerine
getirmeleridir. Bu yapılmadığında şirketin
gecikme için faiz isteme hakkı doğmaktadır. Bu
faiz istenmediği zaman, bu durumun bazı
vergisel sonuçları olmaktadır.

Yasal Mevzuat
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan

hükümler
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun

“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. maddesine göre;

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere
uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri
bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet
alım ya da satımında bulunursa, kazanç
tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları,
kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu
gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi
veya sermayesi bakımından doğrudan veya
dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu
altında bulundurduğu gerçek kişi veya
kurumları ifade eder. Ortakların eşleri,
ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile
üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın
hısımları da ilişkili kişi sayılır.

İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak
ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü
kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en
az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı
hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi
olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az
%10 oranında oy veya kâr payı hakkının olduğu
durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili
kişiler açısından bu oranlar topluca dikkate
alınır.

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili
kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da
satımında uygulanan fiyat veya bedelin,
aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması
durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun
olmasını ifade eder.

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı
işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri,

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en
uygun olanını kullanarak tespit eder:

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi:
b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun

fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin
makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması
suretiyle hesaplanmasını ifade eder.

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi:
ç) İşlemsel kâr yöntemleri:
d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki

yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı
yoksa mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak
kendi belirleyeceği bir yöntemi de kullanabilir.

(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet
alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya
bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin
talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak
belirlenebilir.

(6) Tamamen veya kısmen transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan
kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının
uygulamasında, bu maddedeki şartların
gerçekleştiği hesap döneminin son günü
itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar
mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar
sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme
işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna
göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin
yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum
adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve
ödenmiş olması şarttır.

(7) Yurt içindeki işlemler nedeniyle
kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü
Hazine zararının doğması şartına bağlıdır.
Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk
ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve
bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler
adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü
vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk
ettirilmesidir.

(8) Transfer fiyatlandırmasına ilişkin
belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve
zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla,
örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle
zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik
tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı
cezası (Vergi Usul Kanunu’nun 359.
maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına
sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli
olarak uygulanır.

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan
hükümler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Nakdî
Sermaye” başlıklı 344. maddesine göre; nakden
taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en
az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de
şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde
ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı
tescilden önce ödenir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 482.
maddesine göre; sermaye koyma borcunu süresi
içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara
gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle
yükümlüdür.

Değerlendirme ve sonuç
Şirket ortaklarının sermaye taahhüdünde

bulunmaları halinde; 501- Ödenmemiş
Sermaye hesabı kullanılmakta ve bu taahhüt
yerine getirildiği zaman da bu hesap
kapanmaktadır.

Temerrüt faizinin hesaplanabilmesi için; faiz
oranının ve temerrüde düşme tarihinin tespiti
önem arz etmektedir.

Taahhüt edilen sermayenin en az yüzde
yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin
tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Bu
sürelerin bitiminde taahhüt yerine getirilmez
ise temerrüde düşme hali söz konusu olur ve bu
tarihten, taahhüdün yerine getirildiği tarihe
kadar temerrüt faizi hesaplanır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analiz
Merkezi(RAM) tarafından, bilanço analizleri
yapılmakta ve bilançosunda yüksek tutarda
ödenmemiş sermeye bulunan şirketler vergi
incelemesine sevk edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13.
maddesinde transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımı müessesesi
düzenlenmiştir. Vergi inceleme elemanları da
taahhüt edilip ödenmemiş olan sermayeler için
dönem sonlarında KVK 13 kapsamında adat
geliri hesaplamaktadırlar. Şirket tarafından,
ortağın sermaye taahhüdünü zamanında yerine
getirmemesi durumu gözardı edilip; faiz
tahakkukuna yönelik bir işlem yapılmaması
durumunda; vergi incelemesi sırasında;
taahhüd edilip ödenmeyen sermayeler için
örtülü kazanç aktarımından hareketle
tarhiyatlar yapılmaktadır. Hesaplanması
gereken temerrüt faizi tutarı matrah farkı
olarak alınmakta ve bunun üzerinden;
kurumlar vergisi, geçici vergi ve katma değer
vergisi hesaplanarak şirketten alınmaktadır.
Üstelik 1 kat vergi ziyaı cezası ayrıca
kesilmektedir. Bunun yanında; Şirketin, elde
ettiği tespit edilen temerrüt faizine fatura
düzenlemediği ve bu faizi defterlere
kaydetmediğinden bahisle 213 sayılı VUK’un
352. maddesi gereğince usulsüzlük cezası ve 213
sayılı VUK’un 353. maddesi gereğince özel
usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Şirketler bu türden taahhütleri biran evvel
kapatma yoluna gitmelidir.

Kastamonu ihracatı mart ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 91,7 oranında azalarak 14
milyon 497 bin 49 dolara geriledi.
Mart ayında ihracat Avrupa
ülkelerinde yoğunlaşırken, listenin
başında Belçika yer aldı. 

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

Ödenmemiş sermaye şirketler için nasıl bir tehlike yaratmaktadır?

Rota Avrupa YIL: 9 SAYI: 349 5 NİSAN 2021

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Eko Basım Yayın ve Dağ. Tic. San. AŞ. 
Halkalı Merkez M. Tuna C. Alkaya S. No: 11 Küçükçekmece/İSTANBUL

Soldan Saga: Mustafa Yıldız, Tekin Yıldız, 
Ali Yıldız, Banu Dedeman, Mustafa Yaşar, 
Burak Yıldız, Sefer Yıldız, Murat Özmestçi
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Daday Derneğinde Mustafa Pehlivan
dönemi başladı. Daday Derneği Çevre
Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği 9. Olağan Genel Kurulu
Eyüpsultan’da bulunan dernek merkezinde
gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen genel
kurulda Mustafa Pehlivan, Daday
Derneğinin yeni başkanı seçildi.

Pehlivan yaptığı
açıklamada, " İşimizin zor
olduğunun bilincindeyiz.
Devraldığımız bu bayrağı
daha da ileriye taşımak için
çalışacağız. Hedeflerimiz
planlarımız ve projelerimiz
var. Bunlardan en önemlisi
Daday'da bir şube

açmaktır. Bundan sonra Daday Derneği
sadece İstanbul sınırlarında değil, öz
yerinde de olacak. Daday'ın gündem de olan
tüm projelerinde bitirilmesi için çalışacağız.
Bunlar Daday Kastamonu Daday Eflani yolu
ve diğer projelerdir. Hatta ilçemize
doğalgaz gelmesi için çalışmalar yapacağız.
Ben genel kurulumuza gelen herkese ve
önceki dönem tüm dernek yönetimlerine
teşekkür ediyor, yapılan bu genel kurulun
üyelerimize ve Daday'ımıza hayırlı olmasını
diliyorum." dedi. Pehlivan’ın asil yönetim
listesinde şu isimler yer aldı: “ Hasan Ali
Çetin, Murat Kara, Mustafa Terzi, Hakan
Selalmaz, Hikmet Şişman, Gülsüm Şahin,
Tahsin Şişman, Bahattin Bal, İsmail Çatal,
Ali Uzunhasan, Bahri Karamustafa, Hasan
Kara.”

Pehlivan 
dönemi başladı

Cide’de yıpranmış Türk bayrakları Engin
Gürçay tarafından yenileriyle değiştirildi.

Güzellik salonu işletmecisi Engin
Günçay, yaklaşık bir ay önce ailesi ile
gezmek için Kumköy Çınarcık
Mahallesi'nde bulunan Muna Seyir
Tepesine gitti. Burada asılı Türk bayrağının
yıpranıp renginin solduğunu fark eden
Günçay, bayrağı değiştirmeye karar verdi.
Yaklaşık 2 hafta sonra bölgeye arkadaşları
ile birlikte giden Günçay, bayrağı yenisi ile
değiştirdi. Günçay, daha sonra Ece
Mahallesi, Malyas Kanyonu ile Gideros
Koy'unda yıpranmış Türk bayraklarını da
arkadaşları ile yeniledi.

Bayrağımıza sahip çıkacağız

Engin Günçay, Muna Seyir Tepesinde
yıpranan bayrağı görünce değiştirdiğini
anlatarak, "Burada şanlı bayrağımız
dalgalanmaktaydı. Ancak rüzgarın verdiği
etkiyle bayrakta yıpranmayı fark ettim.
Kendim o anda söz verdim. 'Bir daha
buraya gelmek kısmet olursa, bu bayrağı
yenileyeceğim' diye. Daha sonra birden
fazla yerde durumun böyle olduğunu fark
ettim. Onun için yeni bayraklar temin ettim.
Muna Seyir Tepesi ile başladım. İlgimi
çeken bütün deforme olan bayraklarımızı
onurla, gururla ve şerefle değiştirmeyi
arzuladım. Onun için bayrağımızı asmak
nasip oldu bizlere. Bundan sonra Cide
ilçemizde ve bağlı olan köylerde
deformasyona uğradığını düşündüğüm,
gördüğüm tüm bayrakları elimden geldiği
kadar, gücümün yettiği kadar
değiştireceğim. Bu bayraklar için çok
canlar feda edildi, kolay kazanılmadı.
Bayrağımıza sahip çıkacağız" dedi.

Azdavay’da yaklaşık 66 bin metrekarelik
hazire arazisi belediyeye tahsis ediliyor.
Hazine arazisinin sanayi arsası olmak
üzere kullanılacağını bildiren Azdavay
Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, “Bu
çalışmamız; yatırımcıya iş yeri, iş ihtiyacı
olan hemşehrilerimize ekmek kapısı olacak
inşallah” dedi. 

Türk bayraklarını
yeniledi

Hazine arazisi
sanayiye 
kazandırılıyor
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Abana Gençlik
Merkezi’ne 
kavuşuyor

Asayiş ve Güvenlik Toplantısına katılmak
üzere Kastamonu’da bulunan İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Gölköy’de 31'inci Dönem
Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu
Mezuniyet Töreni'ne iştirak etti. Törende

güvenlik güçlerinin profesyonel ekiplere
dönüştüğünü vurgulayan Bakan Süleyman Soylu,
“Jandarma teşkilatımızın profesyonellik oranı
2017’de yüzde 59’du, bu rakam yüzde 82’ye
çıkmış durumdadır. Aynı şekilde sahil güvenlik

komutanlığımız ise 2016’daki yüzde 71
seviyesinden, Allah’a hamdolsun ki yüzde 100
hedefine ulaşmıştır.  Emniyet, jandarma ve sahil
güvenlik komutanlıklarımızda çok yüksek bir
entegrasyon sağlanmıştır” dedi.

Önceki dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Emin Demir ve Mustafa Demir babaları merhum Hasan
Demir adına Gölköy’de bulunan Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde cami yaptıracak.

Kasım ayının ilk haası açılması
planlanan caminin temel atma töreni İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla
sağlandı.

Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu,
“ Hayırlı evlatlar, annelerinin, babalarının
hayır hasenat yaparak dua kapılarını açık

tutanlardır. Yani burada kılınacak her namaz,
yapılacak her dua, buraya ziyarette bu tesisten
istifade edecek her insan, attığı her adımla
inşallah öteki dünyada babanıza, ailenize
dualar edecek ve onların amel deeri
işleyecek” dedi.

Caminin yapıldığı alanın kahraman

Mehmetçiğin yetiştiği ocak olduğuna dikkati
çeken Bakan Soylu şunları söyledi: “Bu
ocakta böyle bir ihtiyacın giderilmiş olması
hakikaten çok önemli, çok hayırlı bir adım.
Allah bereketinizi daim etsin. İnşallah bu
güzel eseri, camimizi kasım ayının ilk
haasındaki ilk cuma gününde açacağız.”

Soylu: Teşkilat 
profesyonelleşiyor

Mehmetçik ocağına
cami yaptıracaklar

Kastamonu'da 31'inci Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni’ne katılan
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma teşkilatının profesyonellik oranının yüzde 82’ye ulaştığını bildirdi.

Kastamonu Dernekler Federasyonu (KAS-
DER-FED) ve Kastamonu Sanat Kurulu
şehadetinin 100. yılı anısına Millî Mücadele
kahramanı Şehit Şerife Bacı’nın hikayesini
canlandırmak için çalışmalara başladı.

Yönetmenliğini Kastamonu Sanat Kurulu
Başkanı Yılmaz Cesur’un yaptığı
çalışmanın çekimleri Kastamonu,
İnebolu, Küre, Seydiler’de
gerçekleşiyor.

Canlandırmada Tuncay
Akça, KAS-DER-FED Genel
Başkanı Fatma Kıranoğlu
Kastamonulu ses sanatçısı Mete
Tafracı, müzik sanatçısı Birsen
Sömek, Nazan Cesur, tiyatrocu
Dursun Güney ve İlker Sefa rol alıyor.  

Yılmaz Cesur, 'Şehit Şerife Bacı' adlı belgesel
çalışmasının 40 dakika süreceğini bildirerek
kurgu çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KASDERFED Başkanı
Fatma Kıranoğlu ise “Bu
belgeselde tarihimizi
kültürümüzü gelecek nesillere

aktarmak istiyoruz. Bizim tek
amacımız tarihimizi yaşatmak.

Şehit Şerife Bacının 100.yıl anısına
da böyle bir ölümsüz anı yapmak

istedik. Bu projemizi bir yıldır yapmak
istiyorduk. Bizlere destek olan herkese teşekkür
ediyoruz.” diye konuştu. 

Şehit Şerife Bacı’nın 
hikayesini canlandırıyorlar

Abana Belediye binasının üst katının
gençlik merkezine dönüştürülmesi için
yerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne
tahsisi yapıldı. Belediye Başkanı Yunus
Akgül ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü
Cengiz Kaya tarafından imzalanan protokol
kapsamında kısa bir süre içerisinde binanın
merkez haline dönüştürülmesi için
çalışmaların başlatılması hedefleniyor.

ZAYİ: Pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür.
Hayrullah Kurbani
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Azdavaylı atlet Seren Şabanfakı
Atletizmi Geliştirme Projesi Marmara
bölgesi 2. Kademe yarışmasında birinci
olarak, Türkiye yarı finaline katılmaya
hak kazandı.

Atletizmi Geliştirme Projesi Marmara
Bölgesi 2. Kademe Yarışları Sakarya’da
gerçekleşti.  Toplamda 7 takım ve 32
sporcunun katıldığı yarışmada 13
yaşındaki Azdavaylı atlet Seren
Şabanfakı birinci oldu.

Bir buçuk kilometrede finale 5 dakika
37 saniyede ulaşan Şabanfakı, Aydın’da
düzenlenecek Türkiye Yarı Finalinde
İstanbul’u temsil edecek.

Şabanfakı
birinci oldu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ndeki
temsilcimiz Kastamonu Belediyespor,
kendi evinde ağırladığı Elazığ Sosyal
Yardımlaşma Spor Kulübünü 41-19
mağlup etti. Karşılaşmanın ilk devresi
de temsilcimizin 26-5 üstünlüğü ile sona
ermişti. Ekibimiz, aldığı bu sonuçla ligde
ikinci sıradaki yerini korudu.

Elazığ’ı devirdi
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GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı
Cengiz Aygün, rakibin son dakikadaki golüyle
beraberliğe razı olunan Konyaspor maçını
değerlendirirdi.

Takımın bu sezon var oluş mücadelesi
verdiğini vurgulayan Cengiz Aygün, hakem
hatalarını konuşmaktan yorulduklarını ifade
ederek şunları söyledi: “ Sezon başından
itibaren ligi dikkatle takip eden değerli
hemşerilerim ve futbol kamuoyu bilir ki;
takımımız bu mücadelesini sürdürürken birçok
maçta bariz hakem hatalarına maruz kalmıştır.
Oynadığımız 1922 Konyaspor maçında da
maalesef benzer hakem hatalarını sahada
gördük. Bizler sadece sahada oynanan futbolu
konuşmak isterken, her haa hakem hatalarını
konuşmaktan yorulduk. Müsabaka hakeminin
acemi kararları, maçı gereğinden çok fazla
uzatması ve uzatma dakikalarının bitmesine
rağmen maçı sonlandırmaması sadece art
niyetle açıklanabilir diye düşünüyorum.
Baktığımız zaman 6 dakikalık uzatmada, rakip
takım 90+7’de gol atıyor.”

Kastamonuspor için mücadelemiz
devam edecek

Karşılaşması sonrası Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le
görüşerek bir kez daha taleplerin iletildiğini

belirten Cengiz Aygün şöyle devam etti: “ 
Gerek şahsım gerek başkanımız

gerekse de yönetim kurulu üyesi
arkadaşlarımız, bu zamana kadar
her koşulda takımımızın hakkını
savunmak için mücadele
etmiştir. Bundan sonra ki
süreçte de Kastamonuspor için
mücadelemiz devam edecektir. 

Ayrıca düşme hattındaki diğer
takımların maçlarını da yakinen
takip etmekteyiz. Zira kulağımıza
türlü şaibeler gelmektedir.
Kastamonuspor camiası hiçbir zaman hakkı

olmayan bir şey istemez, her türlü
şaibeden uzak durmuştur ve durmaya

devam edecektir. Valimiz, Belediye
Başkanımız, Milletvekillerimiz ve
Siyasi Partilerimizin İl
Başkanları Kastamonuspor
mevzubahis olduğunda tek
yürektir. Bununla birlikte başta
İstanbul olmak üzere

Türkiye’nin dört bir yanında
bulunan milyonlarca

Kastamonulu hemşehrimizde
olayları yakinen takip etmektedir.

Kimse Kastamonu’nun gücünü sınamasın.” 

Mübarek Ramazan-ı
Şerifinizi en kalbi

duygularımla kutluyor,
başta kıymetli üyelerimiz
olmak üzere İslam alemi

ve tüm insanlık için barış,
huzur ve refaha vesile

olmasını diliyorum.

Mehmet 

Yılmaz
Cide Dernekler 

Federasyonu 
Başkanı

HESAP ADI: 
Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

1922 Konyaspor karşılaşmasını değerlendiren
GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz
Aygün hakem hatalarına dikkat çekti. 

GMG Kastamonuspor, önde girdiği
Karatay Termal 1922 Konyaspor
mücadelesinde son dakika golüyle
beraberliğe razı oldu. 

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden GMG Kastamonuspor, 32.
hafta müsabakası kapsamında Karatay
Termal 1922 Konyaspor’u Gazi Standında
ağırladı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Birkan

Öksüz’ün golüyle öne geçen ekibimiz
soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Rakibi beraberliği getiren gol ise
uzatmalarda geldi. (90+7)

Kastamonuspor 32 puanla 17.sıradaki
yerini korudu.

Sarı kart bolluğu 
Karşılaşmada 6’sı GMG

Katamonuspor oyuncularına yönelik
olmak üzere toplamda 8 sarı kart çıktı.

Son dakika golü

Hakem 
hatalarından 

yorulduk
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Türkiye'nin her yerindeyiz
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Beykoz -İstanbul 
Beytullah Topçu
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