
KATSO Başkanı Selçuk Arslan ve Meclis
Başkanı Mehmet Pattaban’ın yeni dönem
meclisine seçilemediği genel kurulda
Oğuz Fındıkoğlu’nun grubu kazanırken,
Arslan’ın yönetiminde 8 isim yeni dö-
nemde de yer alacak. Fındıkoğlu liste-
si 18 isimle seçimde üstünlüğü ele
geçirerek önümüzdeki dönem
KATSO’nun yönetim kurulu
başkanlığı yolunda meclis se-
çimlerindeki üstünlüğünü
ilan etmiş oldu. n 7
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Ahşap tehlikede

Üniversite, sanayi ve odaların iş birliği ile
ahşap eylem planı yapılması, çalıştay düzenle-
nerek sektör mensuplarının sorunlarının da bi-
rebir tespit edilerek çözüme kavuşturulması ge-
rektiğine inandıklarını ifade eden Can, amaçla-
rının Ahşabın da başkenti olan Kastamonu’nun
ülke çapında hak ettiği yere ulaşması noktasın-
da desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. 

Geleceğe miras kalmalı

Can, İstanbul’da düzenlenen Yapıda Ahşap
ve Ahşap Ürünler Fuarı’na katılım konusunda
amaçlarının diğer fuarlarda olduğu gibi Kasta-
monu ahşap ustalığı ve işçiliğinin daha geniş

kitlelere duyurulmasının yanı sıra ziyaretçilere
Kastamonu ile ilgili gerekli sunum ve tanıtı-
mın da yapıldığını hatırlattı. 

Kültür Başkenti çalışmaları konusunda da
değerlendirme yapan Ergün Can, Kastamo-
nu’nun tarihi ve kültürel derinliğinin kaybol-
maya yüz tutmuş mesleklerin de canlandırıl-
ması, gelecek kuşaklara miras bırakılması ile
daha da anlamlanacağına işaret ederek, gele-
cek 10 yıl içinde ustalık yok olma tehlikesi
içinde bulunduğunu belirtti. n 5

Otomotiv yan sanayii sektöründe
faaliyet gösteren Esan Akü, start-stop
teknolojisi ürününün de yer aldığı
grubunu Automechanika Fuarı’nda
tanıttı. n 5

Esan Akü 
göz doldurdu

Kastamonu Ağaç İşleri İmal ve
Satıcıları Odası Başkanı Ergün Can,
ahşap ustalığının geleceğinin tehlikede
olduğunu belirterek bir an önce
üniversite, sanayi ve odaların
işbirliğiyle ‘Ahşap Eylem Planı’
hazırlanmasının gerekliliğine işaret etti.

Kastamonu Ticaret Borsası tarafın-
dan Rekabetçi Sektörler Programı çer-
çevesinde 10 milyon Euro yatırımla ku-
rulan Endüstriyel Orman Ürünleri İçin
Kurulan Ortak Kullanım İşletme Tesisi’ni
ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğ-
lu, yatırımın bölge için de önemli olduğu-
nu belirtti. n 3

Yatırım bölgenin
değeri

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2018-
2022 döneminde Erdal Bahçıvan’ın asıl
listesinde Kastamonulu iş adamları Ke-
mal Akar ve Adnan Dalgakıran görev
alırken, Öğütülmüş Tahıl Ürünleri Komi-
te Başkanı Mehmet Umur, Ender Yılmaz
ve Aydın Aslandağ meclis üyesi olarak
bulundular. n 2

İSO’da 5 isim

“Geçmiş tecrübemizle, geleceği üre-
tiyoruz” sloganıyla yola çıkan Aslandağ
Grubu üreticisi olduğu Tresette Mutfak,
Artella Ahşap Kapı ile distribütörlüğünü
gerçekleştirdiği Pedini İtalyan Mutfak,
Okey Porte Çelik Kapı, Elite, TO BE mar-
kalarını “4A Collection” adı altında topla-
yarak 30’uncu yılında Etiler’de yeni ma-
ğazasını açtı. n 5

30. yılında yeni
şubesini açtı

Fırıncılar Odası
‘Çetin’ dedi n 8

Hz. Pir Kültür Vakfı
Başkanı Muharrem
Avcı, Şeyh Şaban-ı Veli
Hazretlerinin Kastamo-
nu’nun medarı iftiharı
ve asgari müştereği ol-
duğunu belirtti. n 6

Hz. Pir ortak
müştereğimiz

Kastamonu Belediyesi
2017 yılı gelir-gider kesin
hesabına ilişkin açıklama
Başkan Tahsin Babaş’tan
geldi. 2017 yılını yüzde
95’lik bir başarıyla geride
bırakan Kastamonu Bele-

diyesi’nin 157 milyon lira olarak ger-
çekleştiğini belirten Babaş, bu raka-
mın 2015 yılında 104 milyon, 2016 yı-
lında ise 118 milyon lira olarak ger-
çekleştiğini ifade etti. n 7

2017’yi yüzde
95’le kapattı

EHF Kupası Yarı
Final ilk karşılaşma-
sında Kastamonu Be-
lediyespor, sahasında
konuk ettiği Romanya

temsilcisi Craiova’ya
23-22 yenildi. Kastamo-

nu Belediyespor, karşılaş-
manın ilk yarısını 15-11 üs-

tünlükle kapadı. n 10

Final 
Avrupa’ya

kaldı

Sancaktepe’de 
Ayhan Hoca farkı

Kemal
Kılıç’sız ikin-
ci maçına çı-
kan Kasta-
monuspor
1966, evinde
karşılaştığı
Sancaktepe
Belediyes-
por’u 3 golle
geçti. n 10
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KATSO’da yeni
dönem başlıyor
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MEZARLIKTA

Tahsin Şentürk

ASKIDA BURUŞMAYANLAR

Etliye karışmazsın, sütlüye karışmazsın,
Kimseye rakip olmaz, kimseyle yarışmazsın.
Gardıroptaki ceket, pantolondan farkın yok,
Ütülü esvap gibi askıda buruşmazsın.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçük

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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

ar 

2
şiir

şair

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

İnebolu’da faaliyet
gösteren Dereli

Elektromagnetik
Fren Sanayi ve Dış

Ticaret Limited
Şirketi tarafından

elektromagnetik fren
üretiminde kullanılan

ve yurt dışından
ithal edilen

doğrultucu parçanın
Kastamonu

Üniversitesi (KÜ)
imkanlarıyla

üretilmesi
konusunda iş birliği

anlaşması imzalandı.

Toprağı çapalar
Su serperim gömütlere
Çocukluğumu yaşarım
Ölüler ülkesinde.

Kastamonu’da Devlet Su İşleri 23.
Bölge Müdürlüğü tarafından Kırık Barajı
inşaatı devam ediyor. 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından ya-
pılan Kırık Barajı'nda şu ana kadar yak-
laşık yüzde 6 fiziki gerçekleşme sağlan-
dığı ifade edildi. Kırık barajının hizmete
alınmasıyla 92 bin 270 dekar zirai arazi
suyla buluşturulacağını ifade eden yetki-
liler barajdan yılda 13,82 milyon metre-
küp içme suyu temin edileceğini belirtti-
ler. Sağ sahil sıyırma kazıları ve derivas-
yon tüneli kazı ve destekleme imalatları
devam eden projenin sağ sahilinde şim-
diye kadar yaklaşık 700 bin metreküp
kazı yapıldığı belirtildi.

70 milyon lira 
katkı sağlanacak 

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Kastamonu’ya önemli ya-
tırımlar yaptıklarını belirterek, şunları
söyledi: "İnşasına devam ettiğimiz ve
2021 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz Kı-
rık Barajı ile 92 bin 270 dekar ziraiyi suy-
la buluşturarak ülke ekonomisine yılda
70 milyon lira katkı sağlayacağız. Yine
aynı baraj ile yılda 13,82 milyon metre-
küp içme suyu temin ederek Kastamo-
nu’nun 2055 yılına kadar içme suyu ihti-
yacını güvence altına alacağız. Tesis için
156 milyon 380 bin lira tutarında harca-
ma yapacağız."

Kırık’ta çalışmalar
sürüyor

Üretimin ekonomik hale gelmesi-
nin ülke sermayesine katkı sunacağını
kaydeden Dereli Fren Genel Müdürü
Ahmet Dereli, “Elektro manyetik fren-
lerde doğru akım kaynağına ihtiyacınız
var bunu da yapan hocalarımın da üs-
tünde çalıştığı bir doğrultucu. Alterna-
tif akım giriyorsunuz doğru akım ola-
rak çıkış alıyorsunuz ve elektro mıkna-
tıs oluşturuyorsunuz. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü ve Kamu-Üni-
versite-Sanayi İş Birliği grup üyeleri bu
işe başladığında heyecanlandım. Süreç
bir yıl oldu ama çok şükür maksat hâsıl
oldu. Emeği geçen herkese teşekkür
ediyoruz. Ekonomik anlamda da uy-
gun değer seviyeyi yakalayıp Türkiye’de
yapmaya devam ederiz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın da “Bu
konuda bizimde derdimiz her şeyimi-
zin yerli üretim olması. Tüm mamulle-
rimizde inşallah yüzde yüz yerli üreti-
me geçeceğiz. Üniversitemizin Elektrik
Elektronik Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyeleri Faruk Erken ve Osman Çi-
çek’in geliştirdikleri sistem verim bakı-
mıyla yurtdışından alınandan daha iyi.”
diye konuştu. Bilim, Sanayi ve Teknolo-

ji İl Müdürü Cafer Açıkel ise 2013 yı-
lında göreve başladığında duyduğu he-
yecanı yitirmediğini kaydederek, Kas-
tamonu’nun sanayisinin gelişmesi için
üniversite ile birlikte katkı sunmaya ha-
zır olduğunu kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi ile Dereli
Elektromagnetik Fren Sanayi firması
arasında yapılan işbirliği anlaşması im-
zalama törenine Rektör Prof. Dr. Seyit
Aydın, Dereli Fren Genel Müdürü Ah-

met Dereli, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürü Cafer Açıkel, Kamu-Üniversi-
te-Sanayi İşbirliği (KUSİ) Kastamonu İl
Temsilcisi Prof. Dr. Saim Ateş, Tekno-
loji Transfer Ofisi yönetim kurulu üye-
leri Doç. Dr. Adem Yavuz Sönmez,
Kastamonu Üniversitesi Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özgür Öztürk, Dr. Öğr. Ü.
Osman Çiçek, Dr. Öğr. Ü Faruk Erken
katıldı.

Üretim üniversiteden

Türkiye’nin 18 bini aşkın üyesiyle
en büyük sanayi odası olan İstanbul
Sanayi Odası’nın (İSO) 2018-2022
döneminde görev yapacak meslek
komitesi ve meclis üyeleri gerçekleşti-
rilen seçimle belirlendi. Odakule’de
gerçekleştirilen seçime tek liste ile ka-
tılan İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan, 120 Meclis Üyesi’nin
109’unun sandık başına gittiği seçim-
de, 108 üyenin oyunu alarak ikinci

kez başkan seçildi. 
Bahçıvan’ın yönetim kurulu asil

listesinde İnebolulu iş adamı Kemal
Akar ve Cideli iş adamı Adnan Dal-
gakıran yer alırken, Abanalı iş adamı
Ender Yılmaz Dadaylı iş adamı Meh-
met Umur ve İnebolulu iş adamı Ay-
dın Aslandağ meclis   üyesi olarak gö-
rev aldılar.  25. Grup Ev Mobilyaları
Komitesinde ise Cideli iş adamı Meh-
met Görgülü yer aldı.

İSO’da 5 Kastamonulu
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Üniversite, sanayi ve odaların iş birliği ile
ahşap eylem planı yapılması, çalıştay düzen-
lenerek sektör mensuplarının sorunlarının
da birebir tespit edilerek çözüme kavuştu-
rulması gerektiğine inandıklarını ifade eden
Can, amaçlarının Ahşabın da başkenti olan
Kastamonu’nun ülke çapında hak ettiği yere
ulaşması noktasında desteğe ihtiyacı oldu-
ğunu vurguladı. 

Can, İstanbul’da düzen-
lenen Yapıda Ahşap ve Ah-
şap Ürünler Fuarı’na katı-
lım konusunda amaçlarının
diğer fuarlarda olduğu gibi
Kastamonu ahşap ustalığı
ve işçiliğinin daha geniş kit-
lelere duyurulmasının yanı
sıra ziyaretçilere Kastamo-
nu ile ilgili gerekli sunum ve tanıtımın da
yapıldığını hatırlattı. 

Kültür Başkenti çalışmaları konusunda
da değerlendirme yapan Ergün Can, Kasta-
monu’nun tarihi ve kültürel derinliğinin
kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin de can-
landırılması, gelecek kuşaklara miras bıra-
kılması ile daha da anlamlanacağına işaret
ederek, gelecek 10 yıl içinde ustalık yok
olma tehlikesi içinde bulunduğunu belirtti.

Kastamonu’da düzenledikleri fuarlara si-
vil toplum kuruluşlarının ilgisizliğinden ya-
kınan Oda Başkanı Ergün Can, bu yıl Kültür
Başkenti programına alınan Ahşap Fuarı’nın
en azından İstanbul’da faaliyet gösteren mes-
lektaşlarının ilgi göstermesi noktasında bek-
lentilerini dile getirerek, Kastamonu’nun de-
ğerleri arasında ahşabın çok ayrı yeri bulun-

duğunu vurguladı.
İzbeli Ahşap, Kastamonu Antik Mobilya,

Nur Antik, Monywood Masif Mobilya fir-
malarının ürünleriyle destek verdiği Yapıda
Ahşap Fuarı’nda görüştüğümüz Kastamo-

nulu ustaların ortak beklentisi meslekleri ve
ürünlerine ilginin yerelde de gösterilmesi
olurken, hazırlanan ürünlerin ziyaretçiler ta-
rafından beğenilmesinin ise tek tesellileri ol-
duğu belirtildi.

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın
yeni binasının açılışı için Kastamonu’ya
gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
İnebolu yolunun tamamlanması ve lima-
nın hizmete alınmasıyla birlikte ilçenin
kaderinin değişeceğini ifade etti.

Ilgaz Tüneli’nin açılmış olmasının
bölgenin İç Anadolu aksı ve güneyle bağ-
lantısının sağlanmasıyla birlikte yapımı
devam etmekte olan İnebolu yolunun ta-
mamlanarak liman ile de entegre edilme-
siyle İç Anadolu’nun kuzeye en kolay çı-
kış yolunun İnebolu olacağına değinen
Hisarcıklıoğlu, Karadeniz ülkelerine ihra-
cat kapısı olarak önemli bir işlev kazana-
cağını da belirtti. Güney Limanlarında ve
Ege’de bulunan limanlarda doluluğun al-
ternatif kapılara ihtiyacı bulunduğuna
işaret eden TOBB Başkanı, İnebolu’nun

sosyal ve ekonomik olarak yaşayacağı de-
ğişimin de etkisiyle önemli bir merkez
haline geleceğine dikkat çekti. TOBB

Başkanı Hisarcıklıoğlu, İnebolu TSO
Başkanı Şakir İşeri’nin kendilerinden ta-
lep ettiği okul ile ilgili olarak da olumlu

yanıt verdi. Başkan, açılışta okul talebini
dile getirerek görevde olursa İnebolu’ya
okulu kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Kastamonu Ticaret Borsası tara-
fından Rekabetçi Sektörler Progra-
mı çerçevesinde 10 milyon Euro ya-
tırımla kurulan Endüstriyel Orman
Ürünleri İçin Kurulan Ortak Kulla-
nım İşletme Tesisi’ni ziyaret eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yatı-
rımın bölge için de önemli olduğu-
nu belirtti.

Kastamonu ziyaretinde yatırımı
yerinde inceleyen ve tesisi gezerek
bilgi alan TOBB Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu, burada yaptığı değerlen-
dirmede oda ve borsaların illerin po-
tansiyellerini değerlendirmek üzere

yaptıkları yatırımları önemsediğini
belirterek bu tür yatırımların da des-
tekçisi olmaya devam ettiklerini ifa-
de etti. AB projesi ile Kastamonu’da
ağır sanayiye destek unsuru olabile-
cek bir işletme ve tesis kazandırılma-
sının önemine dikkat çeken Hisar-
cıklıoğlu, küçük ve orta boy işletme-

lerin tesisin modern imkanlarından
istifade edebilmesinin o işletmelere
de değer katacağını söyledi.

Kastamonu’da Endüstriyel Or-
man Ürünleri İçin Ortak Kullanım
İşleme Tesisinin Kastamonu’ya hayır-
lı olması temennisinde bulunan
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu

tip projeler çok az, bu proje ilklerden
birisi oluyor. Kastamonu’yu kutlar,
tebrik ederim. Bütün illerimize de bu
tür projeleri tavsiye ediyoruz. Bütün
odalarımız, bu tür hibeler için proje
hazırlayıp illerine, ülkelerine tesisler
kazandırsınlar. Bütün odalarımıza
tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Borsadan bölgeye değer katan proje

Sinop Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Kalkınma Bakanlığına nükleer salgınlara kar-
şı koruma sağlayacak proje sundu. Projeyle
nükleer salgınlar karşısında koruma amaçlı
"nükleer zırh" üretilecek. 

Sinop Üniversitesi
Mühendislik Fakültesinde
Nükleer Enerji Bölümü-
nün olduğunu belirten Si-
nop Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Nihat Dalgın,
nükleer mühendislik ala-
nında Türkiye’de ilk sıraya
geçmeyi planladıklarını
söyledi. Rektör Dalgın,
"Mühendislik Fakültemiz-
de Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümümüz
var. Türkiye’de 2 tane var. Biri Hacettepe Üni-
versitesinde, biri de bizde. Başka yerde yok.
Öğrenci sayımız fazla var diyemeyiz ama yeni
tanınan yeni bilinen bir bölüm olduğu için
cazip hale gelecek. Biz onun için yeteri kadar
hatta yeterinden fazla da öğretim elemanı
tahsis ettik, ediyoruz. YÖK de bize bu anlam-
da destek çıkıyor. O alanda yurt dışında yetiş-
miş elemanlar yurda döndüğü zaman YÖK
bize yönlendiriyor, biz de onları kadromuza
katıyoruz. Bugünlerde yabancı uyruklu bir
hocayı bir yıllığına olsun getirmeyi düşünü-
yoruz. YÖK ile böyle bir protokol imzalamayı
düşünüyoruz. Nükleer enerjiyle alakalı 15-20
arkadaşımız tarafından Kalkınma Bakanlığı-
na bir proje sunuldu. 40 milyonluk bir proje,
temel laboratuvar alt yapısı oluşacak. Projenin
özünde, arkadaşlar nükleer zırh üretecek.
Nükleer salgınlara karşı hem bireyi hem de
kurumları koruyacak zırhlar üretmeyi tasarlı-
yorlar. Projeyi Kalkınma Bakanlığına gönder-
dik, takibini yapıyoruz. Nükleer mühendislik
noktasında Türkiye’de ilk sıraya konuşlanmayı
planlıyoruz" dedi.

Ülkemizin önemli sarımsak üretim mer-
kezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçe-
sinde üreticiler, bu yıl fiyatların yükselmesiyle
iyi gelir elde etmeyi umuyor. Sarımsak üretici-
leri geçen sene, fiyatların düşmesinden dolayı
zarar etti. Şubat ve mart aylarında dikimi ger-
çekleştirilen Taşköprü sarımsağında üreticiler,
bu yıl fiyatın yeniden yükselmesini ve iyi gelir
elde etmeyi ümit ediyor.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet
Butur yaptığı açıklamada, sarımsağın "Kasta-
monu'nun beyaz altını" olduğunu, iklim ve
toprak yapısı dolayısıyla Taşköprü sarımsağı-
nın aromasının ise diğerlerinden ayrıldığını
söyledi.

Sert düşüş üreticiyi 
zarara uğrattı

Sarımsak fiyatının 2016 yılında zirveye
ulaştığına işaret eden Butur, "Sarımsağın kilo-
gramı 20 liraya kadar çıkmıştı. Bu aslında çok
iyi olmadı. Bu durum 2017 yılında üretimi ar-
tırdı. Bu sebeple geçen yıl fiyatlar oldukça dü-
şük seyretti, üretici için hayal kırıklığı oldu"
dedi.

Sarımsakta 8-10 yıldır belirli bir istikrar
bulunduğunu, kilogramının 5 ila 10 lira ara-
sında satıldığını belirten Butur, bu istikrarın
fiyatın çok yükselmesi ve buna bağlı olarak
ekim alanın artmasıyla bozulduğunu anlattı.
Bu yıl da en az 2017 yılındaki kadar sarımsak
üretimi olacağına dikkati çeken Butur, "2016
yılında 22 bin ton, 2017 yılında da 30 bin ton
civarında sarımsak rekoltemiz oldu. Diğer
bölgelerde de ürün fazlalığı var. Onun da etki-
siyle geçen sene fiyatlarda gerileme oldu. İn-
şallah 2018 yılında sarımsağımız para eder.
İnşallah geçmiş yıllardaki gibi bir istikrar sağ-
lanır" ifadelerini kullandı.

Sinop Üniversitesi
nükleer zırh 
üretecek

Sarımsak 
dibi gördü

Kastamonu Ağaç
İşleri İmal ve

Satıcıları Odası
Başkanı Ergün

Can, katılım
sağladıkları

organizasyon-
ların tümünde

ahşap severleri
Kastamonu’ya

davet ettiklerini
belirterek,

mesleklerinin
geleceği

anlamında
çalışmalar
yapılması
gerektiği

çağrısında
bulundu.

Yol ve Liman İnebolu’yu uçurur

Ahşap yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya

ÖZEL
HABER

2-8 Ekim tarihleri arasında Kastamo-
nu’da düzenlenecek olan Ahşap Fuarı’nın
tanıtımına yönelik olarak İstanbul’da
gerçekleşen Yapıda Ahşap ve Ahşap
Ürünler Fuarı’na katılan Kastamonu Ah-
şap Grubunun standı büyük ilgi gördü.

Kültür Başkentliği ile ülke gündemin-
de ulusal bazda gündem olarak adını du-
yuran Kastamonu, tanıtımının önemli bir
bölümünü oluşturduğunu düşündüğü ah-
şap konusunda da etkin tanıtım ve sektö-

rün canlanmasına yönelik çalışmalar yü-
rütüyor. 

Kastamonu Valiliği, KUZKA, Belediye
ve KATSO tarafından desteklenen ve bu
yıl 8’inci defa Kastamonu’da düzenlene-
cek olan Kastamonu Ahşap Fuarı tanıtımı
için Harbiye’de düzenlenen Yapıda Ahşap
ve Ahşap Ürünler Fuarı’na katılan Kasta-
monu Ağaç İşleri Odası ve dört firma aç-
tıkları stantla ziyaretçilerin ilgi odağı
oldu.

Ahşabın ustaları İstanbul’daydı

Fuara İzbeli Ahşap firmasını temsilen katılan
İzmirli tasarımcı Aslı Günay da Kastamonu ah-
şabının dekorasyon ve stil meraklıları için önemli
özelliklere sahip bulunduğunu vurgulayarak dö-
nüşebilir ürünlerin kombinas-
yonu olarak da oldukça değerli
bir konsepte sahip olduğunu
kaydetti.

İzbeli Ahşap ile birlikte ta-
sarladıkları kombinasyonları
Emirgan’da açtıkları ortak
showroomda sergilediklerini
ifade eden Günay, açılalı daha
bir ay olmasına rağmen büyük
ilgi gören ürünlerde kullanıcıların en çok dikka-
tini çeken öğenin, eski kullanılmış malzemeler-
den kombinlenen ürünler olduğuna dikkat çekti.

Hayattan izler taşıyan,
orijinalliği bozulmadan
hatta aynı dokuda ve
renkte boyanan ah-
şap ürünlerin çok
özel olduklarını
belirten Qushh
Design firması ku-
rucu ortaklarından
Aslı Günay, İzbeli ah-
şap tarafından üretilen
ürünlerin koleksiyonerle-
rin yakından ilgilendiği bir seri
olduğunu ifade etti.

Günay, Serdar İzbeli ile ortak olarak kurduk-
ları Qushh Design firmasıyla Sarıyer’de açtıkları
ahşap showroomda Kastamonu ahşabının özgün

tasarımları ve koleksiyonunu
sunduklarını bildirerek,

dünyadaki yönelimin
paralelinde özellikle

koleksiyonerlerin
ilgisini çeken ahşa-
bın sağlıklı, ömür-
lük ve gelecek ne-

sillere miras bırakı-
labilecek özellikler ta-

şıdığına işaret etti. 
Kastamonu’yu ziyaret

ettiğinde otantik yönüne, bozul-
mamış doğasına da hayran kaldığını belir-

ten Günay, ahşapta da Kastamonu’nun önemli
bir üretim ve tasarım merkezi olduğunu sözleri-
ne ekledi.

Kastamonu ahşabı koleksiyonerlerin radarında
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Dünyada bilimin bile
açıklayamadığı bir takım
gizemli ve hala esrarını
koruyan bazı olaylar vardır.
Aklın ve mantığın
alamayacağı, oluveren,
davası yüzyıl süren…

Yıl: 1950
Yer; Times Meydanı…
Olay; acayip görünümlü,

şaşkın bir adama bir araç
çarpıyor ve adam oracıkta
ölüyor…

Garip olan bir durum yok yani… En
azından akışta herhangi bir aleladelik
görünmüyor. Ta ki ölen kişinin kimlik
tespiti için üst araması yapılana değin…

Şahsın üst aramasında çıkanlar; 5
cent değerinde bira jetonu. Jeton,
bilinmeyen bir barın (saloon) adını
taşıyor. Hiçbir adres defterinde adı
geçmeyen bir ahırdan at yıkama ve
bakım bileti. Eski zamandan kalma
banknotlar, toplam 70 dolar. Rudolph
Fentz isimli bir iş kartı ve bir adres. Bu
adrese 1876 yılında Philadelphia'dan
yollanmış bir mektup. 

Bulunan eşyalardan hiçbirinin o çağ
ile alakası yok.

New York Polis Teşkilatı kayıp
bürosundan Hubert V. Rihm, iş kartının
üstünde yer alan iş yerine giderek
soruşturma yapıyor. İş yeri sahibinin,
Rudolph Fentz hakkında hiçbir şey
bilmediği isminin adres defterinde
yazmadığı, parmak izlerinin de kayıtlı
olmadığı ve hakkında hiç kimse kayıp
bildiriminde bulunmamış…

Rihm, soruşturmaya devam ediyor ve
sonunda 1939 yılına ait bir adres
defterinde Rudolph Fentz'in oğlunu
(Rudolph Fentz JR) buluyor. Rihm,
adresteki bina sakinleriyle görüştüğünde
Fentz'in oğlunu hatırlayan insanlarla
konuşuyor, Fentz'in oğlunu 60 yaşında,
yakınlarda çalışan bir adam olarak
tanımlıyorlar. Fakat onun da
emekliliğinden sonra 1940 yılında
oradan taşındığını tespit ediyor. 

Rihm, Fentz'in oğlunu biraz daha

araştırdıktan sonra, adamın
5 yıl önce öldüğünü ama
eşinin halen Florida'da
yaşadığını öğreniyor. Rihm
kadınla görüşüyor ve
kocasının babası yani
Rudolph Fentz'in 1876
yılında 29 yaşındayken
kaybolduğunu öğreniyor.
Fentz, öğle vakti yürüyüş
için evden çıkmış ve bir
daha geri dönmemiş.

Hikâye bir şehir
efsanesine dönüştü ve yıllarca dilden
dile dolaştı.

2007 yılında Alman haber arşivleri
için çalışan bir araştırmacı 1951'e ait bir
gazetede Rudolph Fentz olayının
haberini buldu. Daha tuhaf olan,
araştırmalarda Rudolph Fentz'in 1876
yılında, 29 yaşında kaybolduğuna dair
birçok güçlü kanıt bulunması.

Peki Fentz nasıl zamanda yolculuk

mu yapmıştı yoksa o hep söylediğimiz
uzaylılar tarafından kaçırılıp geri mi
gönderilmişti gibi sorulara takılmaya
lüzum yok ve hala o esrar perdesi
çözülebilmiş değil…

Bunca esrarengiz olayı anlatmamın
bir nedeni var…

Fentz olayının yaşandığı yıllarda bir
İnebolu vardı…

Ticaretin, sosyal yaşamın ve genel
itibarıyla halkın neredeyse Anadolu’nun
en modern şehrinin keyfini sürdüğü
yıllar. Hollanda, Fransa, Marsilya’ya
gemiyle ihracatın yapıldığı, sineması
tiyatrosu ve sosyal yaşam alanlarının
dönem şartlarının aksine güler yüzlü,
mutlu insanların yaşadığı bir kent…

Türkiye çok partili ve
seçenekli hayata adım
attıktan itibaren bir takım
karanlık tanrıların laneti
kente yeniden çöktü ve o
güzelim güler yüzlü ve
mutlu insancıklar tıpkı
ellerinden kayıp giden
imkanları gibi sırra kadem
bastılar…

Bugün gelinen noktada
ise durum tıpkı Rudolph
Fentz olayındaki gibi
gizemini korumakta…

İnebolu ve o insanlar, o
görkemli ticari ve içtimai
hayatlar nereye kayboldu?

Yüzleri gülen
insanlardan hangi karanlık
tanrılar intikam almak
istedi?

Glykon’un laneti olabilir
miydi bu?

Aslında her şey Glykon
ve Aleksandros ile
başlıyor…

Rivayete göre milattan
sonra 2. yüzyılda,
Paphlagonia bölgesindeki
Abounouteikhos ya da
Ionopolis (İnebolu) adlı
küçük bir kentte ortaya
çıkan Aleksandros adındaki
bir şarlatan, evinde
beslemekte olduğu ve
Glykon adını verdiği bir
yılanın aslında yeniden
doğan Şifa Tanrısı
Asklepios olduğunu ilan
etmişti. Güya kendisi de
Yeni Asklepios’un yani
Tanrı Yılan Glykon’un peygamberiydi.
Aleksandros’un Asklepios olduğunu
iddia ettiği yılanın insan gibi bir başı
vardı ve kehanetlerde bulunabiliyordu.
Bu yeni din kısa bir sürede büyük bir
kabul gördü. Bir taraftan insan başlı
Glykon’un heykelleri yapılırken, diğer
taraftan bazı kentler onun tasvirlerini
taşıyan sikkeler bastırdılar. Dinsizlere,
Epikurosçulara ve Hristiyanlara kapalı
olan bu dinin cemaati Karadeniz
kıyılarına, Balkanlara ve Roma’ya kadar
yayıldı.

Halamgillerin eşi
tarafından uzaktan
akrabamız olan Samosatalı
yazar Lucianus da
Aleksandros’la tanışmış,
ama onun sahte bir
peygamber ve bir
düzenbaz olduğunu hemen
anlamıştı. Bunu bilen
Aleksandros da onu
öldürmek üzere bir plan
kurmuş ama başarılı
olamamıştı. Lucianus,
Aleksandros’un foyasını
ortaya çıkarmak ve onu
yargılatmak için harekete
geçtiyse de,
Aleksandros’un
müritlerinden biri olan
Rutilianus’un dostu ve o
yılın Bithynia-Pontus
valisi olan L.Lollianus
Avitus onu bundan
vazgeçirdi.

Bu Aleksandros,
70’inde ayağındaki
kangrenden ölüverince
namı ve laneti dışında
kentte bir şeyi kalmasa da
efsanesi hala yaşıyor…
Öyle ki, saman alevi
dönemler hariç İnebolu
asla Aleksandros sonrası
gün yüzü görmemiş bir
kenttir. 

Çünkü Aleksandros’a
bağrını açan kent karanlık
tanrılar tarafından
lanetlenerek ebedi bir
uykuya, bunaltıcı bir
sosyal yaşam buhranına

sürüklenip o vadide kıyameti bekler
durumda gün doldurmakta…

Fentz ve İnebolu arasındaki bu
gizemli bağlantının nedeni ise daha
çarpıcı…

Fentz, 1876 yılında İnebolu’ya gelen
bir ticaret gemisine binerken görüldüğü
iddiası var…

Fentz 1950 yılında Times
Meydanı’nda yeniden görüldü…

İnebolu’nun akıbeti ve laneti ise hala
birkaç asır sürecek gibi…

Kastamonu’da olduğu gibi.

Ağaçta duran kuş,
dalın kırılmasından
asla korkmaz…
Çünkü, onun güveni
ağaca değil
kanatlarınadır. –
(Henrik İbsen)

NE DEMİŞ

İstanbul Sanayi Odası Meslek
Komiteleri seçiminde
Kastamonulu iş
adamlarımızdan Adnan
Dalgakıran, Mehmet Umur,
Kemal Akar ve Aydın Aslandağ
Meclis Üyesi olarak seçildi…

NE YAPMIŞ

Fransızcadan dilimize girmiş olan "folklor" sözcüğü,
sanıldığı gibi "halk oyunu" demek değildir. Bir
bilim dalının adıdır. "Halk bilimi" demektir.
Fransızca folk, halk demektir. Fransızcada lore
sözcüğü bilgi demektir. Yanlış olarak "halk oyunu"
anlamında kullanılmaktadır. Oysa halk oyunları,
halk biliminin incelediği alanlardan yalnızca biridir.

SÖZLÜK
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

1856 yılında
New York

limanından
İnebolu’ya

hareket eden
gemide sırra
kadem basan

Rudolph Fentz,
1950 yılında
enterasan bir

trafik kazasıyla
ortaya çıktı.

“

“

RUDOLPH FENTZ, İNEBOLU VE ALEKSANDROS’UN GİZEMİ…

FOTOYORUM

İstanbul'da ikamet eden Zeynel G. adlı vatandaş,
içinde İnebolu Limanı'nın işletme hakkının 49 yıllığı-
na devredilmesi ve bazı gayrimenkullerin satışı için
tek parça halinde yapılan ihalenin iptali talebiyle 15
Aralık 2015 tarihinde Danıştay 13. Dairesi'nde dava
açmıştı. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
aleyhine açılan dava 2 yıl sonra karara bağlandı. Da-
vayı inceleyen Danıştay 13. Dairesi, 7 Şubat 2018 tari-
hindeki duruşmada ihalenin iptaline hükmetti. İptale
ilişkin gerekçeli kararın ise yazımı ve imzaları tamam-
landıktan sonra taraflara tebliğ edileceği öğrenildi.

Gerekçe ihalenin bir arada yapılması

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda
özelleştirme ihalesinin iptaline gerekçe olarak, İnebo-
lu Limanı işletmesi, Hopa Termik Santrali, İstanbul
Ortaköy'de yeşil alan olarak imar planında yer alan
bir gayrimenkul, İstanbul Eyüp ve Mardin Mazıda-
ğı'ndaki birer gayrimenkulün bir arada ihale edilmesi
gösterildi. Söz konusu varlıklar arasında irtibat kuru-
lamadığını ve bir arada ihale edilmesinin rekabeti
azalttığı vurgulanan kararda, yapılan gruplamanın
4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Kanunu amaç
ve ilkeleri ile uyumlu olmadığı ifade edildi.

Limanda vatandaş 
haklı bulundu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca İnebolu Limanı'nın işletme hakkının 49 yıllığına Eti Bakır şirketine
devredildiği ihale, Danıştay tarafından oy çokluğuyla iptal edildi.

Kastamonu’da önemli konaklar arasın-
da gösterilen ve Kas-Der Kurucuları ara-
sında yer alan Yavuz Ballık’ın sahibi olduğu
Ballık Konağı kiraya veriliyor. İşletmesini
Kastamonulu müteahhit ve iş adamı Şev-
ket Kebeli’nin yürüttüğü Ballık Konağı’nın
turizm sektörü kökenli biri tarafından dev-
ralınarak işletilmesi öngörülüyor.

Toplam 10 oda ve 40 yatak kapasiteli
olan Ballık Konağı hem Kastamonu turizmi
açısından hem de konakların ekonomiye
kazandırılması anlamında büyük öneme sa-
hip olduğunu belirten işletmeci Şevket Ke-
beli, iş yoğunluğundan dolayı ilgilenemedik-
leri konağı devretmek istediklerini belirtti.
Kastamonu’ya günü birlik gidenlerce de sık
ziyaret edilen konaklar arasında bulunan
Ballık Konağı, iç teşrifatı ve konumuyla da
oldukça önemli bir yere sahip bulunuyor.

Ballık konağı 
devren kiralık
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

110,46 t 4,111
t

5,082
t

177,41
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Özel işçi gruplarını
koruyucu hükümler (4)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

"Özel İşçi Gruplarını Koruyucu Hü-
kümler"i ele aldığımız dizimizin dör-
düncü ve işbu son yazısında, Küçük İş-
çileri Koruyucu Nitelikteki Hükümler'e
dair hukuki tespit ve görüşlerimizi dek-
lare etmeyi sürdürüyoruz:

- Küçük İşçileri Yer ve Su Altında
Çalıştırma Yasağı: Küçüklerin de tıpkı
kadınlar yönünden vurguladığımız gibi
kablo döşemesi ile maden ocakları, tü-
nel inşaatı ve kanalizasyon gibi yer al-
tında ya da su altında çalışılacak işlerde
görevlendirilmeleri yasaktır. Burada be-
lirttiğimiz iş türleri, esas itibarıyla, sı-
nırlayıcı mahiyette değildir ve dolayı-
sıyla mühim olan, işin özellikleri anla-
mında "yer altında veya su altında" ya-
pılıyor olmasıdır.

- Küçük İşçileri Gece Çalıştırma Ya-
sağı: İş Kanunu Madde 73/1, "SANAYİ-
YE AİT İŞLERDE 18 YAŞINI DOLDUR-
MAMIŞ ERKEK ÇOCUKLARIN (VE İS-
TER İSTEMEZ YAŞLARINA BAKIL-
MAKSIZIN TÜM KADIN İŞÇİLERİN)
gece döneminde çalıştırılmalarını ya-
saklamıştır. Öte yandan, yine aynı mad-
de içeriğinde, "sanayi işlerinin haricin-
deki işlerde çalışan çocukların" çalıştı-
rılabilmesine yönelik ise herhangi bir
belirleme yapılmış durumda değildir.
Öte yandan, bir bütün ve genel olarak
mevzuatımızın ilgili hükümlerinde, "on
iki yaş ile on altı yaş arasında bulunan
çocukların saat yirmi'den sonra gece ça-
lıştırılmaları yasaktır" denilmek marife-
tiyle gece çalışması, çocuklar yönünden
de yasaklanmıştır.

- Küçük İşçilere (Yıllık) 20 Günden
Az İzin Verme Yasağı: Her ne kadar
haftalık izin meselesine dair çocuklar
bakımından özel bir hüküm İş Kanu-
nu'nda yer almasa da Madde 53/5'te
"küçük işçilerin yıllık ücretli izinleri"
ile alakalı özel bir hüküm ihdas edil-
miştir. Belirttiğimiz bu hüküm uyarın-
ca küçük yaştaki işçilere sağlanacak
yıllık ücretli izin süresi, 20 günden az
olamaz.

Küçük İşçilere Dair Özel 
Hükümlere Aykırılığın Yaptırımı

Küçük işçinin istihdam edildiği sıra-
da, söz gelimi, asgari yaşa yahut gece ça-
lıştırılma yasağına aykırı bir iş sözleş-
mesi akdedildiğinde, şayet iş sözleşmesi
henüz ifa edilmemişse, bahse konu akit,
batıl (hükümsüz) kabul edilir ve aslında
en baştan itibaren hükümlerini doğur-
maz. Bir önceki yazımızda da aslında
kadın işçiler açısından belirttiğimiz üze-
re, şayet iş sözleşmesinin tamamı değil
de yalnızca bir kısmı kadın çalışanları
koruyucu hükümlere aykırılık içeriyor-
sa o zaman yalnızca o bölümü hüküm-
süz konuma gelir. Böyle bir ihtimalde,
ortaya çıkan sözleşme boşluğu, sırasıyla
İş Kanunu, (varsa) toplu iş sözleşmesi
ve gelenek üzerinden doldurulur. 

Öte yandan, haklarının korunabil-
mesi bakımından, söz konusu küçük
işçi, her ne kadar batıl sayılan böyle bir
iş akdi çerçevesinde çalışmış sayılsa da,
işçi olduğu kabul edilir. Son olarak be-
lirtmek durumundayız ki, saydığımız
tüm "küçük işçileri koruyucu hüküm-
lerden" çoğuna aykırılıkta bulunulması,
İş Kanunu Madde 104 gereğince işvere-
ne veya işveren vekiline uygulanması
gereken türden bir idari para cezasını
da gerektirir.

info@yasarkizilkum.com.tr

“Geçmiş tecrübemizle,
geleceği üretiyoruz”

sloganıyla yola çıkan
Aslandağ Grubu
üreticisi olduğu

Tresette Mutfak,
Artella Ahşap Kapı ile

distribütörlüğünü
gerçekleştirdiği Pedini
İtalyan Mutfak, Okey

Porte Çelik Kapı, Elite,
TO BE markalarını “4A
Collection” adı altında

toplayarak 30’uncu
yılında Etiler’de yeni

mağazasını açtı.

30’uncu yılında yeni
şubesini açtı

Otomotiv yan sanayii sektöründe
faaliyet gösteren Esan Akü, start-stop
teknolojisi ürününün de yer aldığı gru-
bunu Automechanika Fuarı’nda tanıttı.

5-8 Nisan tarihleri arasında uluslar-
arası oto yedek parça ve otomotiv yan
sanayii fuarı Automechanica Fuarı’na
katılan Esan Akü’nün Yönetim Kurulu
Üyesi Yaprak Birmiş, fuarda sergiledik-
leri ürünler ve çalışmaları hakkında ga-
zetemize bilgi verdi. 

Birmiş, Gebze’de bulunan fabrikala-
rında ürettikleri ürünlerle tüm Türkiye
genelinde bayileri ve uygulayıcılarıyla
birlikte büyük bir aile olduklarına deği-
nerek, yeni nesil teknolojileri de bünye-
sinde barındıran ürün spektleriyle oto-
motiv yan sanayiinde konumlandıkla-
rını noktadan daha ileri hedeflere ulaş-
makta olduklarını belirtti. Birmiş, 150
çalışanı ve geniş bayi ağıyla Esan Akü

ailesi olarak fuarda sergiledikleri ürün-
lerin çevre dostu teknolojiler de dahil
olmak üzere, start-stop teknolojisinin
de uygulandığı standart kurşun asit
akülere göre 3 buçuk kat daha fazla
çevrim ömrüne, yüzde 30 daha fazla
marşa basma kapasitesine ve hızlı şarj

kabulüne sahip yeni nesil akü-
lerin büyük rağbet gördüğünü ifade
ederek, “Birçok otomobil modelinin
artık mikro-hybrid sistemlerle donatıl-
dığı da düşünüldüğü zaman, biz de
start-stop sistemlerinde kullanılan akü-
ler konusunda önemli bir ürünümüzü

sektöre sunduk. Fuarımızı bayilerimi-
zin yanı sıra otomotiv sektörüne ilgi
duyanların da büyük ilgisi oldu” dedi.

Avrupa ve Türkiye'deki sayılı akü
üretim firmaları arasında bulunan
Esan Akü’nün Avrupa, Asya ve Afrika

kıtalarında 40'dan fazla ülkeye ihra-
cat yapmakta olduğunu da kayde-
den Yaprak Birmiş, yıllık üretimi-
nin yüzde 70'ini yurt dışına ihraç
eden firmalarının, üretim için
gerekli makine ve hammaddele-

rin büyük çoğunluğunu da yurt dı-
şından temin ettiklerini söyledi.

Yaprak Birmiş Esan Akü’nün ilk
kurulduğu yıllarda üretimini sadece
yerel pazara sunan ve özellikle son 10
yılda gerçekleştirdiği teknolojik yatı-
rımlarla hedeflerini ve ürün gamını ge-
nişleten bir marka haline geldiğini söz-
lerine ekledi.

Tarıma Dayalı Yatırımların Destek-
lenmesi projelerinde 167 projenin top-
lam yatırım tutarı 16,5 milyon lira olarak
açıklandı. Taşköprü 68, merkez ilçe ise
48 proje ile hibe tutarlarında aslan payını
alan bölgeler oldu.

Kırsal kalkınma destekleri kapsa-
mında Tarıma Dayalı Yatırımların Des-
teklenmesi projesinde Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’na sunulan proje-

lerin tamamı programa alınarak destek-
lenecek. 2018 yılı için bir tanesi ekono-
mik yatırım, 166’sı ise çiftlik faaliyetleri-
nin geliştirilmesi olmak üzere toplam
167 projenin tamamı kabul edildi. Top-
lam tutarı 16 milyon 505 bin 553 lira olan
projelerin hibe tutarının ise 8 milyon 57
bin 659 lira olduğu açıklandı.

Yatırımcıların 45 gün içerisinde İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne

başvurarak hibe sözleşmelerini imzala-
maları ve 31 Mayıs 2019 tarihine kadar
projelerini tamamlamaları gerekiyor.
Seydiler’de yapılacak olan 1 ekonomik
yatırımın hibe tutarının 600 bin lira oldu-
ğu açıklanırken, Çiftçilik Faaliyetlerinin
Geliştirilmesi kapsamındaki 166 proje-
nin ilçelere dağılımı ve alacakları hibe
tutarları ise şöyle; Ağlı 2 proje 59 bin 500
lira hibe; Araç 1 proje 31 bin lira hibe;

Daday 9 proje 300 bin 550 lira hibe; Dev-
rekani 24 proje 955 bin 117 lira hibe; Ha-
nönü 4 proje 100 bin 450 lira hibe; İhsan-
gazi 2 proje 74 bin 500 lira hibe; İnebolu
1 proje 21 bin 325 lira hibe; Küre 1 proje
92 bin 210 lira hibe; Merkez ilçe 48 proje
2 milyon 178 bin 863 lira hibe; Seydiler 5
proje 189 bin 650 lira hibe; Taşköprü 68
proje 3 milyon 421 bin 942 lira hibe; Tos-
ya 1 proje 32 bin 500 lira hibe.

Kırsaldan 8 milyonluk yatırım

Esan Akü, Automechanika’da göz doldurdu

Davet ve etkinlik alanlarının bulun-
duğu 800 metrekarelik alanda kurulan
mağazada executive şeflerin sunum ya-
pacağı Tresette Mutfak Show Alanının
yanı sıra kış bahçesinde baristaların özel
sunum gerçekleştireceği kahve köşesi de
yer alıyor.

Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Aslandağ, 4A Collecti-
on’da yapı malzemeleri ihtiyacına cevap
vereceklerini kaydederek, “Türkiye’de
yapı malzeme sektöründeki tecrübe-
mizle hızlı çözümler sunuyoruz. Hiz-
met kalitemizle, verdiğimiz sözleri hep
tutarak sektördeki yerimizi sağlamlaş-
tırdık. Kapı markamız Artella’dan sonra
yeni göz bebeğimiz Tresette Mutfak ile
de sektördeki çıtayı yükselttik. Bugün
gönül rahatlığıyla Türkiye’nin en kaliteli
markalı kapılarını ürettiğimizi söyleye-
biliriz. Yine dünyanın en iyi markaları-
nın distribütörlüğünü de yaparak müş-
terilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap ve-

riyoruz. Şimdi de yepyeni yapılanma-
mız 4A Collection konsept mağazacılı-
ğımızın ilk atılımını Etiler şubemizle ya-
pıyoruz. Artık markalarımıza ulaşmak
için Caddebostan dışında Etiler mağa-

zamıza da gelebileceksiniz. 4A Collecti-
on’da müşterilerimizin kapı, mutfak, çe-
lik kapı, mobilya, parke, duvar kağıdı
gibi yapı malzeme ihtiyaçlarına cevap
vermeye odaklandık” dedi.

İnşaat sektörünün önemli temsilcilerinin katılım gösterdiği açılışta, ünlü Şef Yağız
İzgül’ün, Aslandağ Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslandağ ile birlikte siyez
risotto, bonfile çeddar dürüm ve tiramisudan oluşan menüyü hazırladı.
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğına bağlı olarak Araç’ta faaliyet gös-
teren Kış Gülü Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezlerinin dördüncü şubesi-
nin temeli atıldı. 

Ruhsal engelli 100 hasta kapasiteli
olarak minimum 40 personel ile hiz-
met verecek olan 4.
Kış Gülü Rehabili-
tasyon ve Bakım
Merkezinin temel
atma töreninde ko-
nuşan Araç Beledi-
ye Başkanı Mustafa
Ayanoğlu bakım ve huzur evi projesi
içinde çalışma başlattıklarını bildirdi.
Ayanoğlu, “İlk bakım ve rehabilitas-
yon merkezinden temeli atılan dör-

düncüsüne değin geçen sürede eli-
mizden gelen desteği verdik vermeye
de devam edeceğiz. Dördüncü mer-

kezin temelini atılmasından dolayı
çok mutluyum emeği geçen destek
veren herkese teşekkür ediyorum. İn-

şallah 500 kişilik bir bakım ve huzur-
evini de hayata geçireceğiz, bu yönde
de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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

Şehrin ağaçları
sergilendi

Kastamonu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü öğrencisi
Fatemeh Rashidi tarafından
‘Şehrimin Ağaçları’ adlı minyatür
sergisi açıldı.

Dokuzuncu sergisini açtığını
belirten Fatemeh Rashidi, “Bu
sergide Kastamonu Orman varlığı
açısından zengin bir şehir, nevruz
olması hasebi ile böyle bir şey
düşündüm. Türkiye’yi çok
seviyorum. Eserlerimden birinde de
15 Temmuz Darbe Girişimi ve şehit
olanlar için de bir esere yer verdim”
dedi.

Üniversite 
ilkokul açacak

Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu
Üniversitesi tarafından açılacak olan
ilkokulun 2018-2019 eğitim öğretim
döneminde öğrenci almaya
başlayacağını söyledi.

Okulda anasınıfı ve ilkokulun 120
öğrenciyle eğitime başlayacağını
belirten Aydın, "Binamız
tamamlandı. Okulda müzik sınıfı,
rehberlik birimi, çocuk kütüphanesi,
yemekhane ve spor salonu mevcut."
dedi.

İlkokulun üniversitenin tüm
imkanlarından yararlanacağını
aktaran Aydın, "Öğrencilerimiz,
üniversitemizin laboratuvar ve
akademik birikiminden
faydalanabilecek. İlkokul çağında
laboratuvarlar dahil olmak üzere
üniversitenin tüm imkanlardan
faydalanabilecek. İlkokul çağında
üniversiteli olacaklardır. Bunun
yanında spor salonumuz ve
kütüphanemizi kullanabilecekler.
Eğitimin kalitesini artırmak
amacıyla Eğitim Fakültesi Öğretim
Üyelerinden oluşan bilim
kurulumuz, her türlü desteği
verecek. Okulun koordinasyonu
sağlanırken, faaliyetler
denetlenerek eğitim kalitesinin
yükseltilmesi için çalışılacak. Bilim
kurulumuz öğretmenlere de düzenli
eğitimler verecek" diye konuştu.

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin vusla-
tının 449’uncu yılı münasebetiyle İs-
tanbul’un Fatih ilçesinde Şeyh Şaban-ı
Veli Kültür Vakfı ile İhya Vakfı tarafın-
dan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Anma ve
Anlama etkinliği düzenlendi.

Halveti Tarikatı’nın bir diğer kolu
olan Sümbüliye kolunun da katkı sağ-
ladığı programa katılan Muharrem
Avcı, gazetemize verdiği özel demeçte
Şeyh Şaban-ı Veli’nin ismi geçtiğinde
her kesimin sahiplendiğini kaydetti.

Kültür Başkentliği programı çerçe-
vesinde de Hz. Pir’in çeşitli etkinliklerle
anıldığının altını çizen Avcı, Fatih’te
Sümbül Efendi kolunun ev sahipliği
yaptığı programın İstanbul’da bu kap-
samda düzenlenen dördüncü etkinlik
olduğunu bildirdi.

İlk olarak Üsküdar’da düzenlenen
Hz. Pir anma ve anlama toplantılarının
Bağcılar, Sultanbeyli programları aka-
binde Fatih’te değerli ve güzel katılımlı
bir toplantıyla anılmasının önemli ol-

duğuna değinen Avcı, sadece Kas-
tamonu için değil Anadolu evli-
yalarının son temsilcisi sayı-
lan, Hacı Bayram Veli, Hacı
Bektaş-i Veli ve Mevlana
Celaleddin gibi değerler ara-
sında olduğunu vurguladı.

İstanbul’un da Hz. Pir’i
daha yakından tanıması nok-
tasında düzenlenen programlar
kapsamında Beykoz’da da bir top-
lantı tertip edileceğini söyleyen Avcı,
gençleri ve yeni kuşakları manevi mi-
marları öğrenmesi, anlaması, hayatları-
na taşımaları ve örnek almaları nokta-
sında gayretlerin ürünü olan bu toplan-
tıların sürdürülebileceğini ifade etti. 

Hz. Pir’in pirlerin sonuncusu Pir-i

Hatemi olduğuna dikkat çekerek Kül-
tür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş tarafından duyurulan ve
tüm Türkiye genelinde tıpkı Şeb-i Aruz

törenleri gibi yaygın bir prog-
ramla anılması noktasında

vakıf olarak amaçlarından
birinin gerçekleştiğine de
değinen Avcı, “Önümüz-
deki yıl vefatının 450’nci
yılı münasebetiyle UNES-
CO ile de bir program çer-

çevesinde tüm dünyada bu
değerimizin anılmasını amaç-

lıyorduk. Ancak eser sunamadı-
ğımız için bu amaç gerçekleşmedi.

Bizim vakıf olarak amacımız Şeyh Şa-
ban-ı Veli Hazretleri ile birlikte kadim
kültürümüz ve tasavvuf kültürünün de
tanınması ve tanıtılmasıdır. Bu doğrul-
tuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
dedi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kasta-
monu etkinlikleri kapsamında Taşköp-
rü’de “Nine/Dede Torun Buluşması” ve
54. Kütüphaneler Haası etkinliği yapıl-
dı. Etkinlik kapsamında Taşköprü Bele-
diyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bağcı-
lar Belediyesi’nin desteğiyle yapılan yeni
nesil kütüphanede “Nine/Dede torun
Buluşması” yapılarak torunlar dede ve
nineleriyle birlikte kitap okudu.

Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu’nun

Kütüphaneler Haası’na ilişkin hazırladı-
ğı oratoryo ve skeçler izleyenlerden bü-
yük beğeni aldı. Kütüphaneler Haası
nedeniyle düzenlenen resim, kompozis-
yon ve şiir yarışmalarında dereceye giren
öğrencilere ödülleri verildi. 

Programda kitap okumanın önemin-
den bahseden Vali Yaşar Karadeniz, “Ni-
çin kitap okumalıyız bunu kavramalıyız.
Ne kadar kitap okursak ailemizi etrafımı-
zı kolay anlamamıza yardımcı olur. Ki-

taplar genel olarak doğru bilgileri içerir.
İnternet mecrası var günümüzde fakat
buradaki tüm bilgilerin doğruluğunu
yine kitaplardan teyit ediyoruz. Eğer öğ-
renciyseniz kitap okursanız derslerinize
olumlu yansıması olacak. Öğretmeniniz
birçok konuyu anlatırken siz o konuya
ön bilgiyle girmiş olacaksınız. Yaşlanma-
manın yolu kitap okumaktan kendinizi
yenilemekten geçer. Kendinizi yenile-
mezseniz eskimiş olursunuz. Kastamonu
olarak geçmişten gelen kadim kültürü-
müzü gelecek nesillere aktarabilelim ve
yeni edebiyatçılar çıkartabilelim” dedi.

“Yeni nesil çocuklar, yeni ne-
sil kütüphaneler” 

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süley-

man Yüksel de Kütüphaneler haasının
bu yılki temasının ‘Yeni Nesil Çocuklar,
Yeni Nesil Kütüphaneler’ olduğunu belir-
terek “Ülkemizde istenilen kütüphaneler-
den bir hayli uzağındayız. Fakat önü-
müzdeki süreçte Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’nın bu temasıyla bu sorunun da
giderileceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Kitap okuma oranının yükselmesinin
yanı sıra kütüphanelerin de artması ge-
rektiğine işaret eden Taşköprü Belediye
Başkanı Hüseyin Arslan ise “Ülkemizde-
ki kütüphanelerdeki kitap sayısı 13 mil-
yon. Amerika’da bir şehir kütüphanesin-
deki kitap sayısı ise 11 milyondur. Bura-
dan da okuyan bir toplum olmadığımızı
görüyoruz. Türkiye İstatistik Kuru-
mu'nun geçen yıllarda yayınladığı verile-

re göre, Türkiye'de kitap okumaya kişi
başına ayırılan süre günde yalnızca bir
dakika. Buna karşın, televizyon izlemeye
6 saat, internete 3 saat harcanıyor. Türki-

ye'de düzenli kitap okuyanların oranı ise
neredeyse binde bir. Bu oran, en fazla ki-
tap okuyan ülkelerin başında gelen İngil-
tere ve Fransa’da yüzde 21, Japonya'da
yüzde 14, ABD'de yüzde 12 civarında”

Dede Torun Kitap Buluşması

Hz. Pir ortak 
müştereğimiz

Hz. Pir Kültür Vakfı
Başkanı Muharrem
Avcı, Şeyh Şaban-ı
Veli Hazretlerinin
Kastamonu’nun
medarı iftiharı ve
asgari müştereği
olduğunu belirtti.

Kış Gülü 4’üncü şubesinin
temelini attı
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KATSO Başkanı Selçuk Arslan ve Meclis Başkanı
Mehmet Pattaban’ın yeni dönem meclisine seçileme-
diği genel kurulda Oğuz Fındıkoğlu’nun grubu kaza-
nırken, Arslan’ın yönetiminde 8 isim yeni dönemde
de yer alacak. Fındıkoğlu listesi 18 isimle seçimde üs-
tünlüğü ele geçirerek önümüzdeki dönem KAT-
SO’nun yönetim kurulu başkanlığı yolunda meclis se-
çimlerindeki üstünlüğünü ilan etmiş oldu.

KATSO seçiminden galibiyetle çıkan Oğuz Fındı-
koğlu, yaptığı açıklamada teveccüh gösterilen görevin
yükünü ve sorumluluğunu çok iyi bildiklerini belirtti
ve seçim öncesi açıkladıkları projeleri ve taah-
hütleri en kısa sürede yerine getirmenin
gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Fındıkoğlu yaptığı açıklamada
“KATSO’da açacağımız yeni bir
sayfa ile büyük işlere imza atmak
için yolumuzda yürüyeceğiz. Se-
çim sonuçları, KATSO’nun ne
kadar taze bir nefes alma ihtiya-
cının olduğunu da ortaya koy-
muştur. Ülkemizin en köklü
odalarından biri olan Kastamo-
nu Ticaret ve Sanayi Odası’nın,
ilimizin ekonomisinin lokomotifi
olduğu bilinci ile çalışacağız” dedi.

10 farklı meslek gurubu için ku-
rulan sandıklarda oylarını kullanan
oda üyeleri değişimi işaret etti. Gayri
resmi sonuçlara göre 10 farklı meslek gru-
bundan 26 üyenin yer aldığı meslek gruplarına
Selçuk Arslan'ın listesinden 8 kişi, Oğuz Fındıkoğ-
lu'nun listesinde ise 18 kişi yer aldı.

Seçimlere mevcut başkan sıfatı ile 6. Meslek Gru-
bu olan İnşaat Müteahhitleri grubundan giren Selçuk
Arslan, kendi grubundan seçilmeyi başaramadı. Di-
ğer başkan adayı Oğuz Fındıkoğlu ise seçimleri 1'inci
Meslek Grubu olan Bankalar, Sigorta Acenteleri, Ku-
yumcular grubundan girip seçimleri kazandı.

İş adamı hemşerimiz Orhan Gü-
müş’ün sahibi olduğu Gürsan Gemi Yat
Turizm İMEAK Deniz Ticaret Odası se-
çimlerinde 14. Komiteden listenin üçüncü
sırasından meclise girmeye hak kazandı.

8 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ve
Tahir Kıran’ın kazandığı Deniz Ticaret
Odası seçimlerinde meslek komitesi ve
meclis üyeleri seçiminde meclise girmeye
hak kazanan Gürsan Gemi Yat Turizm firması, sek-
törünün önemli firmaları arasında bulunuyor. 

1982 yılında gemi yapımıyla sektörde
faaliyet göstermeye başlayan ve dolmuş
motorlarını modern bir hale getirerek, ye-
mekli boğaz turunun oluşmasında fikir
babalığı yapmış olan Orhan Gümüş’ün
şirketi sektörde 35 yılı da geride bıraktı.
Gümüş, 1993 yılında Gümüş Damla tek-
nesiyle beraber, kiralık tekne ve yat orga-
nizasyonlarını profesyonel olarak, turizm

belgeli olarak hizmete alan firmasıyla hizmet ver-
meye devam ediyor.

Kastamonu Belediyesi
2017 yılı gelir-gider kesin he-
sabına ilişkin açıklama Baş-
kan Tahsin Babaş’tan geldi.
2017 yılını yüzde 95’lik bir
başarıyla geride bırakan Kas-
tamonu Belediyesi’nin 157
milyon lira olarak gerçekleşti-
ğini belirten Babaş, bu raka-
mın 2015 yılında 104 milyon,
2016 yılında ise 118 milyon
lira olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Borç 21 milyon 385 bin lira

Bu yılki tahmini bütçenin 182 milyon lira oldu-
ğunu dile getiren Babaş, “Bu bütçe ile yılı kapata-
mayabiliriz. Bunu ek bütçe ile arttırabiliriz. Kasta-
monu hızla büyüyen bir şehir. Onun için meclisimi-
ze de çok teşekkür ediyorum. Üretiyoruz, hizmet
yapıyoruz. Yağımızla kavruluyoruz. Şunu iddia edi-
yorum. Ülke genelinde İller Bankasına en az borcu
olan il belediyesiyiz. 21 milyon 385 bin lira borcu-

muz var. Bütün araçlarımızı
yeniledik. Şehir parkını yap-
tık. Onlarda da belirli miktar-
da kredi kullandık. Belediye
bünyesinde 1 yaşında bile ara-
cımız bulunmuyor. Kimseye
muhtaç değiliz. Kimseden de
bir şey istemiyoruz. Kendi
kendimize yetiyoruz. Elimiz-
den geldiği kadar hizmet yap-
maya gayret gösteriyoruz”

diye konuştu.
İnşaat sektöründeki büyüme ve gelişmenin ken-

te olumlu yansımalarına dikkat çeken Babaş, Mer-
cedes firmasının kendilerine ulaşarak Kastamo-
nu’ya fabrika yapma düşünceleri olduğunu dile geti-
rerek bunun da Kastamonu adına olumlu ve önemli
bir gelişme olduğunu belirtti. Üretim ve istihdama
dayalı alanlarda çalışmaların yoğunlaştırılmasının
gerekliliğine de işaret eden Belediye Başkanı Babaş,
istihdamı artırıcı çalışmalara ellerinden gelen her
şeyi yaparak destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Yeni bir 
dönem  başlıyor

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasının (KATSO) gerçekleştirilen genel kurulunda MÜSİAD
Kastamonu İl Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun listesi galip geldi.

Maliye Bakanlığı ile yapılan
görüşmeler sonucunda E-
Defter ve Defter Beyan

Sisteminin
giderek artırılacağı
ve hatta 2020
yılında bilanço
usul defterler de
dahil olmak üzere
tüm defterlerin bu
sistemler
üzerinden
tutulmaya
başlayacağı ve
kağıt ortamında
defter
tutulmayacağı yönünde çalışmalar
olduğu görüldü.

E-Defter de işletmenin bütün
resmi muhasebesi aylık olarak E-
Vergi Dairesine gönderilerek
kapatılıyor. Geriye doğru işlem
yapma imkanı ortadan kalkıyor.
Muhasebesini anlık ve düzgün
tutmayan işletmeler için çok büyük
cezalar veriliyor. İşletmenin defter
ve belgeleri sürekli ve anlık
denetime açılıyor.

E-Deftere tabi olma limitlerinin
kısa bir süre içerisinde yıllık ciro
rakamının 5.000.000,00 -TL’ye
indirileceği hatta bu limite ilave
olarak bu limitin altında bile kalsa
tek faturada 50.000,00 TL satış
yapan her mükellefin cirosu ne
olursa olsun E-Defter olarak devam
etme zorunluluğu getirileceği bu
konuda halen maliye bakanlığının
çalışmalarını sürdürdüğü bilgisine
ulaşıldı.

Neler yapmalıyız?
-Şirket Sahipleri ya da defterleri

bilanço defteri olan mükellefler ilk
fırsatta bir ön muhasebe elemanı
istihdam etmeliler. Şirket
muhasebesini ayda bir evrakları
muhasebeciye eksiği ile vermekle,
sonradan çek, senet gibi bilgileri
gecikmeli vermekle muhasebe
tutulamaz, büyük cezalar
yenilebilir. (KOSGEB Nitelikli
Eleman Desteğinden faydalanılarak
en az 2 yıl Muhasebe, İşletme gibi
Meslek Yüksek Okulunda okumuş
eleman alabilirler)

- Ön muhasebe elemanı sürekli
mali müşavirin eğitiminden
geçmeli, gerekli yazılım, bilgisayar
altyapısı eksiklikleri giderilmeli.
(KOSGEB’den yazılım desteği de
alınabilir.) Muhasebe elemanı
sadece muhasebe elemanı olmalı.
Aynı zamanda şoför, posta, amele,
tezgahtar, doğramacı, betoncu,
kalıpçı olmamalı.

-Ticaretiniz birebir
belgelendirilmeli ve buna derhal
acilen başlanmalı. Her alış satışınız
belgelenmeli, resmi muhasebe
tutulmalı, gayri resmi
muhasebeden vaz geçilmeli, bütün
evraklar mali müşavir denetiminde
ön muhasebeye ulaşmalı. 

-Asgari ücretin üstünde işçi
çalıştırıp asgari ücretten göstermek,
satışları bire bir fatura etmemek,
alınan çekler, cirolar, senetlerin
muhasebeleşmemesi, cari
hesapların birebir
muhasebeleşmemesi elektronik
deftere geçmiş bir şirketin 3-5 yıl
içinde çok ağır cezalarla
karşılaşmasına sebep olacaktır.

Hayırlı işler dilerim.

Fatih Köse

fatihkose74@gmail.com

Elektronik defterden
kaçış yok

1. Grup: Fındıkoğlu Kuyum-
culuk- Oğuz Fındıkoğlu, Patta-
banoğlu Kuyumculuk Ltd. Şti.-
M. Feyyaz Pattabanoğlu

2. Grup: Derya Pen Plastik
Alüminyum .Doğrama
San.Tic.Ltd.Şti. - Numan Ovalı-
oğlu, Pehlivanlar Oto Lastik
Gıda İnş. Nak. Zah. Kom. San.

Tic. Ltd. Şti. - İlhan Pehlivan,
Keserciler Koll.Şti. - Furkan Ke-

sercioğlu
3. Grup: Yiğitler Grup Sosyal

Hiz.Bilgi İşlem Otomasyon
Tem.İnş.Emlak Peyzaj San.Tic.Ltd.Şti. -

Erkan Erdem, MMB Gıda İnşaat Oto.İletişim
San.Tic.Ltd.Şti.- Mustafa Özsoy, Nur Su Temizlik
Taah.Nak.Yemek Üretimi San.Tic.Ltd.Şti. (Kısmet
Keşcioğlu) Veya Mütevelliler Turizm
San.Tic.Ltd.Şti. (Serkan Mütevelli) 

4. Grup: Küresel Et Entegre İnşaat Taah.San.
Ve Tic.Ltd.Şti. -Bülent Çetin, İzbeli Çiftliği Organik
Tarım Turizm San.Tic.Ltd.Şti. -Burak İzbeli

5. Grup: Üna Enerji Ve Yapı Sistemleri San. Ve

Tic. A.Ş. - Metin Ünal, Avantaj Mağazacılık İnşaat
Taah. San.Tic.Ltd.Şti. -Mustafa Şensoy,  Yenikom-
şuoğlu Giyim Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. -Mehdi Yeni-
komşuoğlu

6. Grup: Kastyapı İnşaat Emlak Tur.San. Ve
Tic.Ltrd.Şti. - Tezcan Biçicioğlu, Gülşen Yapı İnşa-
at San.Tic.Ltd.Şti. - Hasan Gülşen, Arpacı
İnş.Nak.Tur.Taah.Paz.San.Tic.Ltd.Şti. - Salim Ar-
pacı

7. Grup: Öz Ye-Ye Kuruyemişleri İhracat İhha-
lat Ltd.Şti. - Turgay Dellaloğlu, Harun Eser Gıda
Ve Temizlik Ürün. İnş..San. Ve Tic.Ltd.Şti.- Meh-
met Eser,  Duranlar Gıda-Mesüt Duran

8. Grup: Kastamonu Motor Aksamı İmalat San.
Ve Tic. A.Ş. - Turgut Demir, Güven Makina- Rıfat
İğdirli, Atr Yapı İnş. Temizlik Araç Kir. Harf. Gıda
Tur.San. Ve Tic.Ltd.Şti. -Ahmet Tırpan

9. Grup: Biltur Nakliye Petrol Ürünleri
San.Tic.Ltd.Şti. -Mehmet Fevzi Civcioğlu, Ünlüler
Petrol İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. - Necmi Ünlü

10. Grup: Kastamonu Yapı İnşaat
San.Tic.Ltd.Şti. -Recep Mor, Özçakmak Mühen-
dislik İnş.San.Tic.Ltd.Şti. -Abdullah Muhammet
Özçakmak.

Kastamonu Ticaret Borsasının tek
liste ile gidilen genel kurulunda mevcut
Başkan Sedat İşeri ile devam kararı
alındı.

2005 yılında çeşitli zorluklarla kuru-
lan bir borsadan Kastamonu’ya aktif bir

sivil toplum kuruluşu kazandırmaya uza-
nan bir başarı öyküsüne sahip oldukları-
nı ifade eden Sedat İşeri, gönüllülük esa-
sına dayalı bir prensiple memlekete hiz-
met ettiklerini belirtti. 

İşeri’nin yönetim listesindeki 14 kişi-

lik meclis kurulunda şu isimler yer aldı:
“Serdar İzbeli, Ömer Yüksel, Ömer Güla-
moğlu, Faruk Yanık, Erol Akar, Muhittin
İnan, Bülent Eynihan, Tarık Altıkulaç,
Şükrü Hasanalioğlu, Can Aytekin, Ab-
durrahman Bodur ve Bahri Arpacıoğlu.”

Borsa’da İşeri güven tazeledi

Gümüş, Deniz Ticaret
Meclisi’nde

2017’yi yüzde 95’le kapattı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından
açıklanan Nefes Kredisi ile ilgili başvu-
rular başladı. KOBİ’ler aylık 0,99
faiz/kar payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay
vade ile 200 bin liraya kadar kredi kulla-
nabilecekler.

Kastamonu’da ise Ticaret ve Sanayi
Odasının aldığı karar doğrultusunda
daha fazla esnafa destek olunabilmesi
için kredi tutarı 100 bin liraya çekilir-
ken, dağıtılacak tutarın yaklaşık 25 mil-
yon lira olduğu bildirildi.

Başvuru şartları neler?

-Başvuru için TOBB’a bağlı oda ve
borsalara üye KOBİ olmak gerekiyor.

-Kredi kullanmak için önce oda
merkezi ya da temsilciliklerden ‘TOBB
Nefes -Kredisi Başvurusu İçindir’ ibareli
‘Faaliyet Belgesi’ alınacak.,

-Ardından Ziraat Bankası, Deniz-
bank, Halkbank, Vakıank, Ziraat Katı-
lım ve Vakıf Katılım şubelerine müraca-
at edilecek.

-KOBİ, uygunluğu değerlendirildik-
ten sonra ticari kredi kullanabilecek.

Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf
almayacak.

Nefes Kredisi
için başvurular
başladı

Pasaport ve sürücü belgeleri ile
ilgili beklenen değişiklik
doğrultusunda Nisan 2018 itibarı ile
nüfus müdürlükleri tarafından
verilmeye başlanıyor. Buna göre daha
önce emniyet müdürlüğünce verilen
pasaport ve sürücü belgelerine
yönelik hizmetler nüfus ve
vatandaşlık işleri müdürlüğü
üzerinden gerçekleştirilecek.

Pasaport ve 
sürücü belgelerinde
yeni dönem
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İstanbul Fırın-
cılar Odası Genel
Kurulu yapıldı.
Genel kurul top-
lantısı sonrasında
gerçekleşen se-
çimde, rakiplerini
geçerek ipi göğüs-
leyen Dadaylı
hemşerimiz Erdo-
ğan Çetin, Kara-
bük Eflanili Fahri
Özer'in 22 yıllık
başkanlık döne-
mine son vererek
İstanbul Fırıncılar Odası’nın yeni başkanı oldu.

Toplam 909 seçmenin kayıtlı olduğu oda
seçimlerimde 470 oy kullanıldı.  Mevcut
başkan Fahri Özer’in 116, Hafik
Tüylüoğlu'nun 167 oy topladığı seçimlerde
geçerli sayılan 456 oyun 173’ünü alan

Erdoğan Çetin odanın yeni başkanı oldu.
Erdoğan Çetin'in listesinde şu isimler yer

aldı: "Eşref Şeref Keleş, Refik Çakır, Muham-

met Usta, Recep Karaduman, Yavuz Demirkol,
Erkan Çelik, Ahmet Sarı, Nevzat Kodak, Mus-
tafa Yurdakul, Orhan Özel ve Erhan Akkuş.”

Kas-Der Beykoz Şubesi’nde gerçekleş-
tirilen genel kurulda mevcut başkan Sü-
leyman Çalık yeniden göreve geldi. Kas-
Der Beykoz Şubesinin 14. Olağan Genel
Kurulu Beykoz Necmettin Erbakan Kül-
tür Merkezinde yoğun bir katılımla ger-
çekleştirildi. Genel kurulda şehitler için
dualar edilirken, Şerife Bacı ve Milli Mü-
cadele’nin tüm kahramanları da anıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda de-
legelerin güven oyunu alan Çalık, dernek
yerini satın almak için girişim başlattıkla-
rını kaydederek, Kastamonu’yu en iyi şe-
kilde temsil etmek için faaliyetlerini sür-
düreceklerini söyledi.

Kongreye Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, CHP Genel Sekreteri ve İs-
tanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kas-

Der Genel Başkanı Orhan Gümüş, İstan-
bul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
Muharrem Kaşıtoğlu ile birlikte çok sayı-
da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcisi katıldı.

Çalık yönetim listesinde şu isimler
yer aldı: “Ergün Kartal, Mustafa Köse,

Belgüzar Topal, Remziye Sungu, Fatma-
nur Koparan, Şenol Akçay, Yaşar Aydın,
Recep Yüksel, Şaban Alaş, Mehmet
Aksu, Ahmet Taş, Adem Yıldız, Ahmet
Çelebi, Aydın Kalp, Mustafa Çelik,
Ömür Sarınuman, Metin Yangöz, Mu-
harrem Sucuoğlu.”

Kastamonulular Dayanışma Derneği Kartal Şu-
besinin genel kurulunda görevi Ahmet Öztürk dev-
raldı. Mevcut başkan Vedat Berber’in yeniden aday
olmadığı   ve tek liste halinde gidilen genel kurulun
divan başkanlığını Orçun Şekercioğlu, katip üyelik-
lerini ise Talha Bayrakdar ve Kubilay Salihvatandaş
yaptı.

Başkan Ahmet Öztürk, kurucuları arasında yer
aldığı şubede bayrak yarışını devraldığını ifade ede-
rek, “1994 yılında kurulan Kasder Kartal Şubemizin
kurucuları arasında yer alıyorum. Yeni dönemde teş-
kilatlanma çalışmalarımıza hız vereceğiz. Diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla olan irtibatımızı artırıp, Kasta-

monu’nun Kültür Başkenti olması dolayısıyla kültü-
rel programlar düzenleyeceğiz. Bu zamana kadar bir-
liğimize destek sağlayan tüm üye ve yöneticilerimize
teşekkür ediyor, hemşerilerimizi Kas-Der Kartal Şu-
besi çatısı altında yer alamaya davet ediyoruz.” dedi.
Öztürk’ün asil yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

“Kubilay Salihvatandaş, Talha Bayraktar, Erol Yurda-
kul, Ahmet Er, İbrahim Yılmaz, Ercan Ersoy, Ümit
Uyanık, Murat Güney, Resul Uyanık, Ahmet Tekşen,
Fulya Savaş, Mustafa Aksoy, Muhsin Çilbiroğlu, Gü-
lay Demircioğlu, Mehmet Köroğlu, Saim Akbaş, Mu-
hammed Ali Yardımcı, Kemal Kaya.”

Fırıncılar 
Çetin’i seçti

İstanbul Fırıncılar Odası’nın yeni başkanı Dadaylı hemşerimiz Erdoğan Çetin oldu.

Kastamonulular Dayanışma Derneği
Zeytinburnu Şubesinin 5. Olağan Genel
Kurulunda Naim Çetinkaya göreve geldi.

Çift liste halinde gidilen genel kurulda
mevcut başkan Ayhan Akduman ve Naim
Çetinkaya’nın listeleri seçime gitti. Çetin-
kaya 189 oy ile seçim yarışını kazanırken,
Akduman 117 oy aldı.

Çetinkaya’nın asil yönetim listesinde
şu isimler yer aldı: “Muhsin Erol, Hakan
Kuzuahmetoğlu, Orhan Yılmaz, Murat
Uçar, Seçkin Turan, Yalçın Şenlik, Tahsin
Dinç, Bayram Taş, Remzi Öner, Nurettin
Arslan, Şahin Apaydın, Abdurrahman Çe-
tinkaya, Müzeyyen Kurt,  Hüsnüye Nurgül
Arslan, Zeynep Tekin, Şerife Sezer, Mus-
tafa İnan, Ergün Yılmaz.”

Zeytinburnu’nda
Çetinkaya zamanı

Kastamonulular Da-
yanışma Derneği Tuzla
Şubesinin 5. Olağan Ge-
nel Kurulunda mevcut
başkan Hasan Elbuz,
delegelerin güven oyu-
nu alarak yeniden gö-
reve geldi. Tek liste ile
gidilen genel kurulun
divan başkanlığını Ya-
kup Yılmaz katip üye-
liklerini ise Ozan Paşa
Şen ve Sevtap Yıldız
gerçekleştirdi.

Elbuz’un yönetim kurulu asil listesinde,
“Cevat Kurudirek, Muammer Kızıl, Ayhan
Anaç, Tuğba Yıldırım, Ali İhsan Kaya, Mus-
tafa Özdemir, Muammer Turcan, Ozan
Paşa Şen, Erkan Ergin, İsfendiyar Şıvgın,
Fethi Şenol, Hasan Dağlı, Necla Kızıl, Sev-
tap Yıldız, Sibel Yıldız, Mustafa Çağdaş, Er-
kan Elbuz, Servet Korkmaz” yer aldı.

Tuzla’da 
yeniden Elbuz

Beykoz Çalık ile devam ediyor

Kartal’ı Öztürk devraldı

Kastamonulular Da-
yanışma Derneği Fatih
Şubesinde mevcut baş-
kan Kemal Kebapçı ile
devam kararı aldı.

Tek liste halinde gi-
dilen genel kurulda Ke-
bapçı’nın yönetim kuru-
lu asil listesinde, “Şe-
nol Özdemir, Selahattin
Kara, İlker Dilek, Ah-
met Rüzgar, Orhan Or-
takçı, Tacettin Civriz,
Tuncay Başar, Muhar-

rem Demir, Hayati Altıkulaç, Hüseyin Öz-
türk, Ümit Maranki, Adem Kurt, Zeki Ay-
doslu, S. Mehmet Yaldız, İsmail Üstün,
Cengiz Aygün, Yaşar Karakal, Adem Ta-
şan” bulundu.

Fatih’te Kebapçı
güven oyu aldı

Şube seçimi sonrası yeni seçilen Başkanı
tebrik eden Ayhan Akduman (sağda),
geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Kas-Der camiasına başsağlığı diliyoruz.

Akduman’ı kaybettik

Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları
Başkanlığı görevini yürüten Uğur Aykın, genel
başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Gençlikten Sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ömer Akyol’un yerine ataması

gerçekleştirilen Aykın’ın gençlikten sorumlu olarak
görev yapacağı öğrenildi. 

Aykın, Karadeniz Gençlik Birliği
çalışmalarında da Kas-Der Genel Merkezi
temsilen görev yapıyordu.

Aykın, genel başkan yardımcısı
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Nikah şahidi 
Erdoğan

Dernek Başkanı Ayhan Savaş başkanlığında ye-
niden bir araya gelerek köylerinin ihtiyaçlarının
yanı sıra gurbetteki hemşerileri ile bağlarını güç-
lendirmek adına yeniden yapılanan
Güde Köyü Kalkındırma Yaşatma
Derneği, kadın kollarının or-
ganizasyonu ile 500’e yakın
İnebolulu hemşerisi ve çe-
şitli Kastamonulu der-
nek başkanlarının da
katılımıyla kahvaltıda
buluştu.

Dernek Kadın Kol-
ları Başkanı Emine Çe-
tin Kabadayı ve dernek
başkanı Ayhan Savaş, der-
nek olarak yeni döneme yö-
nelik hedeflerini aktardıkları
çalışmalar hakkında katılımcılara
bilgi verdiler. Kahvaltı organizasyonuna
Bozkurt Dernekler Birliği Başkanı Mustafa Dik-

men, Cumhurbaşkanlığı
Halkla İlişkiler Biriminde Ko-

ordinatör Erol Şahin, Kastamo-
nu Kadın Derneği Başkanı Emine

Çelik ve yönetim kurulu üyesi Fatma Kala-
fatoğlu, İnebolulu iş ve siyaset dünyasından isimler

aileleriyle birlikte katıldılar.
Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin’in su-

numunu yaptığı organizasyonda derneğe emeği
geçenlere plaket takdim edilirken, katılımcılar üye-
lik formu doldurarak yeni dönem için derneğe
destek verdiler.

Son yıllarda artan kanser ölümleri nedeniyle
Araç Birlik Platformu Araç Terke Köyü Derneği
ile birlikte Gültepe Kültür Merkezi’nde kanserle
mücadele ve farkındalık etkinliği düzenledi.

Araç Birlik Platformu Başkanı Rafettin Ayva-
cı tarafından geliştirilen ve akademik bilgilerin
yanı sıra teşhis ve tedavinin önemine dikkat çe-
kilen etkinliğe, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç, Kas-Der Genel Başkanı Orhan Gümüş, Üs-
küdar Kastamonulular Derneği Başkanı Hasan
Kuru ve yönetimi, Ağlı Derneği Başkanı Hüseyin
Aydilek, AK Parti Kağıthane Kadın Kolları Baş-
kanı Meryem Karaköse,  Saadet Partisi Kağıtha-
ne İlçe Başkanı Halit Özgür Atak, Araç Federas-
yon Başkanı Mehmet Alver, Sancaktepe Kasta-
monulular Dernek Başkanı İmren Şerbetçi, Ça-

Tav Dernek Başkan Yardımcısı Kamil Katmer,
Araç Dernek Başkanı Ahmet Dağlı, İnebolu Der-
nekler Federasyonu Yönetim kurulu üyesi Ali

Özdemir, İstanbul Kastamonuspor Yönetim ku-
rulu üyesi Zeki Çevik, Kastamonulu ilçe ve köy
derneklerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri

ve davetliler katıldı. Açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Rafettin Ayvacı, kanserle ilgili erken teş-
his, tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek
üzere organize ettikleri projeye hemşerilerinin
gösterdiği ilgi için etkinliğe destek veren Terke
Köyü Derneği Başkanı Ramazan Karadaş’a, Dev-
ri Alem Koleji Sahibi Sezai Eyüpoğlu ve öğrenci-
lerine ve katılımcılara katkılarından dolayı teşek-
kür etti. Kanser tanısı ve teşhis tedavi yöntemleri
hakkında katılımcılara sunum gerçekleştirilen
etkinlikte Devri Alem Koleji öğrencileri de kan-
serle ilgili geliştirdikleri projeyi aktardılar.

Sunumunu Kazım Kaydıoğlu’nun gerçekleş-
tirdiği etkinlikte Halide Göksoy ve Gülşen Ay-
gün de sahne aldı. Geceye katılan isimlere ayrı
ayrı teşekkür plaketi takdim edildi.

Şekerciler ve Pastacılar Odası başkanlığına
seçilen Araçlı hemşerimiz Aykut Şener, seçim
öncesi süreçte projeleri arasında bulunan çağ-
rı merkezini faaliyete geçirdiklerini açıkladı.

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Odası
Başkanı Şener gazetemize yaptığı değerlendir-
mede oda üyelerine daha iyi hizmet verebil-
mek için çağrı merkezinin sabah 8’den gece
12’ye kadar cevap verecek şekilde çalışmaya
başlatıldığını belirtti. Hukuki konularda da-
nışmanlık dahil, oda üyelerinin sorunları, yar-
dım talepleri, sektör mensuplarının haksız re-
kabet, uygunsuz çalışma gibi konularda ihbar
hattı olarak da hizmet verecek olan çağrı mer-
kezinin ücretsiz bir uygulama olduğunu ifade
eden Aykut Şener, tüm oda mensuplarının bu
hizmetten günde 16 saat boyunca yararlanabi-
leceklerini söyledi.

Oda çağrı Merkezi 0850 550 1453 numa-
ralı telefona merdiven altı imalathaneler, çalış-
ma ve hijyen koşulları ihlali gibi konuların
yansıtılması çağrısında bulunan Şener, oda
mensuplarının bu konularda sorumluluk al-
malarının mesleklerinin geleceği ve itibarı
açısından önemli olduğuna değinerek, mes-
lektaşlarının haklarını her alanda aramak üze-
re göreve geldiklerini vurguladı.

Suriyeliler ve merdivenaltı üretim
halk sağlığını tehdit ediyor

Oda mensuplarının sorunları, sektördeki
haksız rekabet ve denetim gibi sorunlara ilişkin
ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslara da başla-
dıklarını da hatırlatan Başkan Şener, odanın
merkezinin Fatih’e taşınması noktasında da çalış-
malarının devam ettiğini belirtti.

Şener, sektörün en büyük sorunlarından biri-
nin Suriyeli belgesiz, kayıt dışı hizmet veren şe-
kerci, pastacı dükkanlarıyla oluşturdukları hij-
yen, denetim ve kaliteden uzak çalışmaları konu-
sunda da temaslarda bulunduklarını ve bu konu-
yu ilgili mercilere taşıyarak, merdiven altı tabir
edilen halk sağlığını tehdit eden belgesiz ve hij-
yen dışı iş yerleriyle mücadele konusunda da ça-
lışmalarını hızlandıracaklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Milletvekili hemşerimiz
Avukat Fatma Benli ile bürokrat hemşe-
rimiz Uğur Yalçın, Ankara Grand Otel’de
düzenlenen düğün töreni ile dünya evine
girdi.

Siyaset, iş ve bürokrasi dünyasının
önemli isimlerinin de yer aldığı düğün
töreninde Fatma Benli ve Uğur Yalçın’ın
nikahını Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mustafa Tuna kıyarken, nikah
şahitliklerini Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman yaptı. Çiin evlilik cüz-
danını ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ge-
lin Fatma Benli’ye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan düğüne eşi
Emine Erdoğan ile birlikte katılırken, da-
vetliler arasında İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, Gıda,Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıe-
roğlu yer aldı.

DMO Tosyalı 
hemşerimize 
emanet

Tosyalı hemşerimiz Mücahit Civriz,
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev-
lendirildi. Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdür Yardımcılığına 13 Kasım 2017
vekaleten atanan Civriz, 26 Ocak’ta asa-
leten göreve başlamıştı. 28 Mart’ta Dev-
let Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeli-
ğine getirilen Mücahit Civriz. 4 Nisan
itibariyle Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı görevine başladı.

Mücahit Civriz kimdir?

1981 yılı Eskişehir doğumlu olan Civ-
riz, 2009-2011 yılları arasında Devlet
Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim
Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştü.

Şener hızlı başladı

1970’li yıllarda kurulan ve yaklaşık 20 yıl önce kapatılan İnebolu Güde Köyü Kalkındırma ve
Yaşatma Derneği düzenlediği kahvaltılı buluşmayla cemiyetçiliğe güçlü bir dönüş gerçekleştirdi.

Güde hemşeri ateşini
yeniden yaktı

Araç Birlik Platformu kansere dikkat çekti
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SPOR

Kazanan çıkmadı
Kastamonu 2. Amatör Futbol Ligi 5. haf-

tada oynanan Küre BB Spor - Seydilerspor
karşılaşmasında istenmeyen olaylar yaşan-
dı. Karşılaşmada her iki takım da hakemin
hatalı kararlarından yakınırken, maç sonu
tansiyon yükseldi. Volkan Akgül ve Recep
Gümüş'ün karşılıklı golleri ile 1-1 biten mü-
cadele sonunda iki ekip arasında tartışma
büyüdü. Olaylarda Seydiler'den 3 Küre'den
1 kişi kırmızı kart görürken, tartışmalara
güvenlik görevlileri noktayı koydu.

Taşköprü hazırlık maçlarında galip
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele

edebilmek için Özel İdare KH Spor ile play-
out oynayacak olan 1. Amatör Şampiyonu
Taşköprüspor son hazırlık maçında Çankırı
1. Amatör Lig Şampiyonu Kurşunluspor'u
Hasan Uslu, Hasan Bayraktar, Mesut Yarar
(2) ve Oğuzhan Doğan'ın attığı gollerle 5-3
mağlup etti. Taşköprüspor daha önce oyna-
dığı hazırlık karşılaşmalarında Çankırıs-
por'u 1-0, Safranbolu Belediyespor'u 3-1
mağlup etmişti.

BAL’ı 6. bitirdik
BAL Ligi temsilcimiz Kastamonu Özel

İdare KH Spor sezonun son lig maçında TM
Kırıkkalespor'u Sinan Söylemez (2) ve Can-
berk Taşdeler'in attığı gollerle 3-1 mağlup
ederek baraj maçı öncesi moral depoladı.

Karşılaşmada iki gol atan kaptan Sinan
Söylemez, bir de asist yaparak yıldızlaştı. Bu
sezon 12 maça ilk 11'de başlayan deneyimli
oyuncu attığı 13 golle takımın gol yükünü
çekti. BAL Ligi baraj maçında Taşköprüspor
ile karşılaşacak olan Özel İdare KH Spor'da
teknik patron Sait Taş'ın en etkili silahı şüp-
hesiz Sinan Söylemez olacak.

Özel İdare KH Spor aldığı bu galibiyetle
2017-18 sezonunu BAL Ligi 6. Grup'ta 41
puanla 5. sırada tamamlamış oldu.

Güreşçilerimiz Türkiye Şampiyonası
için Rize’de

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Okul
Spor Faaliyetleri Gençler B Güreş Türkiye
Şampiyonası Rize’de yapılacak. Çorum’da
düzenlenen grup müsabakalarında 42 kilo-
gramda ikinci olan Taşköprü Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Selahattin
Topçu ve 50 kilogramda üçüncü olan İnebo-
lu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Do-
ğancan Yüce ilimizi Türkiye Şampiyona-
sı’nda temsil edecek. Kastamonu mücade-
lelere Mustafa Kapucu ve Yusuf Atmaca eş-
liğinde iki sporcu ile katılacak.

Küçük yıldızlar belirlendi
2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Okul

Spor Faaliyetleri Küçükler – Yıldızlar Oryan-
tiring İl Birinciliği yapıldı. Saat Kulesi ve çev-
resinde düzenlenen il birinciliği yarışları so-
nunda Yıldızlar Kız ve Erkeklerde Taşköprü
SEKA Ortaokulu birinci oldu.

Yıldız Kızlarda Merkez Ortaokulu ikinci,
Özel Artsam Ortaokulu üçüncü olurken, Yıl-
dız Erkeklerde Özel Artsam Ortaokulu ikin-
ciliği, Merkez Ortaokulu ise üçüncülüğü
elde etti. Küçük Kızlarda birincilik kupası
Özel Artsam Ortaokulu’na Küçük Erkekler-
de Taşköprü SEKA Ortaokulu’na gitti.

İl Birinciliği yarışlarını Küçük Kızlarda
Taşköprü SEKA Ortaokulu ikinci, Küçük Er-
keklerde Özel Artsam Ortaokulu ikinci,
Merkez Ortaokulu ise üçüncü bitirdi.

SPOR PANORAMA

Avrupa Hentbol Federasyonu
(EHF) Kupası’nda mücadele eden
Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol
Takımı, Romanya ekibi Craiova ile
Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya
geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını Kas-
tamonu Belediyespor, 15-11 üstün-
lükle kapadı. Karşılaşmanın ilk yarı-
sında rakibine karşı üstün bir oyun
sergileyen Kastamonu Belediyespor,
ilk yarıda gösterdiği üstünlüğü ikinci
yarıda sürdüremedi. İkinci yarıda pas
hataları yapan, rakibine çok fazla top
kaptıran Kastamonu Belediyespor,
elde ettiği ataklardan da eli boş dön-
dü. Maçın son 10 dakikasında Ro-
manya ekibi Craiova, Kastamonu Be-
lediyespor’a üstünlük kurarak önce
arayı kapadı ardından skoru 4 farka
kadar çıkardı. Farkın açılmasına izin
vermeyen Kastamonu Belediyespor,
farkı 1’e kadar indirmesine rağmen

karşılaşmadan 23-22 yenik ayrıldı.
Kastamonu Belediyespor ile Craiova
arasındaki rövanş maçı, Romanya'da
14 Nisan Cumartesi günü yapılacak. 

Hakan Günal turdan umutlu

Takımı 1 sayı ile
mağlup olarak tur
vizesini Romanya’ya
bırakan Antrenör
Hakan Günal, Kas-
tamonu Belediyes-
por olarak finale

yükselecek güçte olduklarını belirtti.
Karşılaşma sonrası açıklamalarda bu-
lunan Günal yaptığı değerlendirmede
şunları söyledi: “Saha avantajımızı
kullanamadık. Zor bir rövanş maçı
olacak, daha iyi çalışacağız. Benim
ümidim var, takımıma güveniyorum.
Oynayacağımız rövanş maçında galip
gelip turu geçebilecek güçteyiz" dedi.

EHF Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında Kastamonu Belediyespor, sahasında konuk ettiği Romanya temsilcisi
Craiova’ya 23-22 yenildi. Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 üstünlükle kapadı.

U13 Ligi ikinci haa mücadelesinde İstanbul
Kastamonuspor, Mimar Sinan Stadyumu’nda
3’üncü ligde mücadele eden Halide Edip Adıvar’ı
ağırladı. İlk düdük ile birlikte sahaya hükmeden
oyuncular, henüz maçın başında buldukları goller-
le farkı açmaya başladı. Takım ilk yarıyı 8-0 önde
kapatarak soyunma odasına girdi.

İkinci yarıya beş oyuncu değişikliği ile başlayan
İstanbul Kastamonuspor karşılaşmanın bu bölü-
münde pas yapıp topu dolandırarak karşılaşmayı
11-0 galip bitirdi. Maçın adamı 4 gol ve 2 asistlik
performansı ile forvet hattında oynayan minik
Özcan oldu. İstanbul Kastamonusporlu minikler
galibiyetlerini Afrin’e armağan ettiler.

Minikler 
gol olup yağdı

Sancaktepe’de Ayhan Hoca galip
Kemal Kılıç’sız ikinci maçına

çıkan Kastamonuspor 1966,
evinde karşılaştığı Sancaktepe
Belediyespor’u 3 golle geçti. Kılıç
sonrası deplasmanda oynadığı
karşılaşmada puan kaybeden
Kastamonuspor seyircisi önünde
rakibine biri penaltıdan olmak
üzere toplam 3 gol atarak moral-
lendi. Ayhan Kaşukçu’ya emanet

edilen takımda, oyunun ve daha
derli toplu görüntünün kan deği-
şikliğinin yansıması olarak değer-
lendirildiği karşılaşma sonrası
tribünler de rahat bir nefes almış
oldu. Puanını  39’a yükselten
Kastamonuspor 1966, ligin 31.
haasında  deplasmanda Diyar-
bakır temsilcisi Amed Sportif
Faaliyetler ile karşılaşacak.

Kızlar final biletini
Avrupa’ya bıraktı

Stat: Gazi 

Hakemler: Ali Karatutlu, Aykut Küçük, Cemil Tunç 

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Ümit Karaal,

Oğuz Özden, Youssef Yeşilmen (Halil İbrahim Tuna dk. 76), Muhammed

Haşim Çoban, Savaş Tağa (Burak Can Kunt dk. 82), Seydi Kayasoy,

Mustafa Pınar (Oğuzhan Öztürk dk. 62), Salih Sefercik, Ferit Erişçi 

Sancaktepe Belediyespor: Mehmet Çoban, Süleyman Olgun, Yener

Demirci, İlker Akşar, Melik Derin (Gökhan Çetinus dk. 84), Umut Koçin,

Selim Kayacı (Serhat Zübeyr Koruk dk. 74), Caner Solmaz, Recep

Burak Yılmaz, Bahadır Erol, Samet Akaydın 

Goller: Youssef Yeşilmen (dk. 20 pen.), Muhammed Haşim Çoban (dk.

65), Halil İbrahim Tuna (dk. 85) (Kastamonuspor 1966), Süleyman Olgun

(dk. 45) (Sancaktepe Belediyespor) 

Sarı Kart: Bahadır Erol (Sancaktepe Belediyespor)

Kastamonuspor 1966
: 3

Sancaktepe Bld. Spor
: 1
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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