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Hedef 105 ülke
ERSU Gemi sahibi Cideli iş adamı

Muammer Turcan’ın 500 bin lira öz
sermaye ile kurduğu ERVALP Ortak
Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) birinci
yılını doldurdu. n 5

Yeni yatırımı 
500 bin lira

MAKFED, makine sektörünü dağınık
yapısından kurtarıp bir araya toplamak
için Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1 mil-
yon metrekare alanda Makine İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi kuracak. n 7

TFF 2 Lig’de 2018
- 2019 sezonu fikstür
çekimi yapıldı. TFF
2.Lig Beyaz Grup’ta
mücadele edecek
Kastamonuspor 1966,
lige Gazi Stadyumunda
başlayacak. Kendi evinde 2 Eylül’de
Sancaktepe Belediyespor’u ağırlaya-
cak temsilcimiz, ilk devre iki kez İstan-
bul deplasmanında top koşturacak.n 4

Mücadele 
Gazi’de başlıyor

MAKFED Vize’de
kümelenecek

Cidefed’de 
Yılmaz dönemi n 9

Kastamonu menşeili firmalardan
SFC Entegre, Yılmaz Redüktör, Boskay
Metal, Üntel Kabloları ve Dalgakıran
Makine Türkiye’nin ikinci büyük 500 sa-
nayi kuruluşu arasında yer aldı. 5 fir-
manın üretimden elde ettikleri net kar
1 milyar 167 milyon 964 bin 853 lira
olarak kayıtlara yansıdı. n 5

1 milyar liralık
performans

Enerji sektöründe 24 yıldır faaliyet gösteren Vekmar
2023’te ihracat hedefini 105 ülkeye çıkarmayı planlıyor. 

Elektrik sektöründe Vekmar ve
Bartek’in yanı sıra 2011 yılında faaliyete
başlayan Toreks şirketlerinin olduğunu
bildiren firmanın yönetim kurulu
başkanı Şenol Telli, Marmara ve Ege
Bölgesi lojistik üsleri ile orta gerilim
sistemleri, aydınlatma, endüstriyel
tesislerde enerji dağıtımı ve kontrolü,
exproof motor uygulamaları konularında
da ürün temini ve mühendislik
alanlarında hizmet verdiklerini ifade etti.

450 kişiyi istihram ediyor

Genel merkezi İstanbul’da bulunan
firmanın 10 bin 500 metrekare alanda
450 kişi istihdam ettiğini kaydeden Telli,
dünyanın birçok noktasında güneş enerji
santrali kurulumu ile ilgili çalışmalarının

da olduğunu belirtti.
Ülkemizde Çanakkale Köprüsü,

Sabiha Gökçen Havalimanı, Arçelik,
İstanbul Metrosu,  şehir hastaneleri  ve
tünellerin de aralarında bulunduğu
birçok dev projede çözüm ortağı olarak
hizmet verdiklerini vurgulayan Telli,
projelerin elektrik ekipmanları,  trafo
teminleri ve servislerinin de
karşılanmasının yanı sıra 7/24 acil
müdahale edebilme kabiliyetlerinin
olduğunu dile getirdi.

Telli, ABB, Schneider Electric, Eaton
gibi  dünya enerji sektöründe önde gelen,
geniş ve kaliteli ürün gamına sahip
kuruluşların distribütörlüğünü ve
uygulama partnerliğini sürdürdüklerini
söyledi.

Tosyalı Holding’in İskenderun’a
bağlı Sarıseki Mahallesi’nde 2.
OSB’de inşa ettiği Tosyalı
İskenderun Port faaliyete başladı.
Toplamda 125 milyon dolar

bütçeyle tamamlanan limanın 4,5
milyon ton kömür-3,5 milyon ton
diğer yük olmak üzere,8 milyon
ton yük taşıma kapasitesi
bulunuyor.

Tosyalı 
Limanı 
faaliyette

Bozkurt’a
yeni 
meydan

Bozkurt’ta yeni mey-
dan oluşturulması için ça-
lışmalar başlatıldı. Boz-
kurt Belediyesi tarafından
mevcut meydanı genişlet-
mek adına 12 dükkandan
oluşan projenin temelleri
törenle atıldı. n 8

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Salcıoğlu
tanıtımın
her 
alanında

Azdavay Belediye Başkanı Osman
Nuri Civelek Orman ve Su İşleri
Bakanlığının arazisi olan Suğla

Yaylasının bulunduğu 500 dönümlük
arazi A tipi mesire alanı olarak
belediyeye devredildiğini açıkladı. n 8

Suğla Yaylası artık belediyenin

n 2

Şenol Telli
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HABERLERİN SÖYLETTİĞİ

Tahsin Şentürk

BARIŞA ÇAĞRI
Bir yanda kavga vardır, bir yanda itiş kakış,
Bir yanda ikbal için ölümüne bir yarış.
Bırakın bu kavgayı ey fâniler ordusu,
Bekler sizi kabirde nihayetsiz bir barış.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

“Diş fırçalamıyoruz…”
-Birbirimize diş bilemekten sıra mı geliyor?

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

güvencesiyle

2016 yılından itibaren  geliştirdikleri projelerin so-
nucunu aldıklarını kaydeden Kastamonu Tanıtım
Ajansı genel koordinatörü Adem Salcıoğlu, farkındalık
oluşturma, dikkat çekme, tanıtma, bilgilendirme, be-
nimsetme ve sahiplendirme hedefinde olduklarını
kaydetti.

Proje kapsamında geçen yıl 3 bölüm yayınlanan
Rota37’nin bu sezon kesintisiz olarak her
haa Mavi Karadeniz TV’de olacağı-
nı söyleyen Adem Salcıoğlu Kasta-
monu’nun tanıtımı ve gelişimine
televizyon ekranlarında olacak
yayının katkı sunacağını ifade
etti. 

Her sektörde, dünyadaki tüm
Kastamonulu işletmelerin bilgi ve
konumlarına ulaşabilecek, Kastamo-
nu’nun panoramik ve keşfedilmesi gereken
noktalarına erişebilecek rehber37.com’un da kütüpha-
ne niteliğinde olduğunu vurgulayan Salcıoğlu, web si-
tesinin yeni içeriklerle zenginleştiğine dikkat çekti.

Projenin 3. ayağı olan Atölyebeyzadem’in de faali-

yete geçtiğini açıklayan Salcıoğlu, “Kültürel
değerlerimizi, tarihimizi doğal güzelliklerimizi iş-

leyen fotoğraf ve tasarımlarımızla hediyelik ve anı
ürünleri imal ediyoruz ve bunu yavaş yavaş pazara
sunmaya başladık. Böylece Kastamonulular memle-
ketlerini çok daha bilinçli ve somut değerlerle anlata-

bilecekler.” dedi.
Çalışmaların Kastamonu tanıtımı adına büyük bir

fırsat olduğunu söyleyen Adem Salcıoğlu “Destek olan
herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi ge-
leceğe ışık tutacak çalışmalarımıza sahip çıkmaya da-
vet ediyorum” diye konuştu.

Adem Salcıoğlu
Reklam Ajansı

bünyesinde faaliyet
gösteren Kastamonu

Tanıtım Ajansı alt
yapısını tamamladı.
Ajans, Kastamonulu

firmaların iletişim
bilgilerinin yanı sıra
yerleşim yerlerinin

konumunun
paylaşıldığı

rehber37.com’u aktif
hale getirirken

Kastamonu tanıtımını
içeren Rota 37’yi yeni

sezonda Mavi
Karadeniz

ekranlarında
yayınlayacak. Özgün

tasarımları içeren
Kastamonu kültürel

hediyelik ve anı
ürünleri ise

atölyebeyzadem.com
adresinden satışa

sunulmaya başlandı.

Salcıoğlu tanıtımın her alanında
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HABER

Elektrik sektöründe Vekmar ve Bartek’in
yanı sıra 2011 yılında faaliyete başlayan Toreks
şirketlerinin olduğunu bildiren firmanın
yönetim kurulu başkanı Şenol Telli, Marmara
ve Ege Bölgesi lojistik üsleri ile orta gerilim
sistemleri, aydınlatma, endüstriyel tesislerde
enerji dağıtımı ve kontrolü, exproof motor
uygulamaları konularında da ürün temini ve
mühendislik alanlarında hizmet verdiklerini
ifade etti.

Genel merkezi İstanbul’da bulunan firmanın
10 bin 500 metrekare alanda 450 kişi istihdam
ettiğini kaydeden Telli, dünyanın birçok
noktasında güneş enerji santrali kurulumu ile
ilgili çalışmalarının da olduğunu belirtti.

7/24 hizmet veriyoruz

Ülkemizde Çanakkale Köprüsü , Sabiha
Gökçen Havalimanı, Arçelik ,İstanbul Metrosu,
şehir hastaneleri  ve tünellerin de aralarında
bulunduğu birçok dev projede çözüm ortağı
olarak hizmet verdiklerini vurgulayan Telli,
projelerin elektrik ekipmanları,  trafo teminleri
ve servislerinin de karşılanmasının yanı sıra
7/24 acil müdahale edebilme kabiliyetlerinin
olduğunu dile getirdi.

ABB, Schneider Electric, Eaton gibi  dünya
enerji sektöründe önde gelen, geniş ve kaliteli
ürün gamına sahip kuruluşların
distribütörlüğünü ve uygulama partnerliğini
sürdürdüklerini söyleyen Şenol Telli, yurt
dışıyla kurdukları güçlü bağlantıların da
sektörde hızlı ivme kazanmalarına etki
sağladığına değinerek şunları söyledi:
“İstanbul’da 1994 yılında faaliyete
başladığımızda yaklaşık 5 bin firma vardı. Biz 5
bin birinciydik. Şu anda çok şükür

sektörümüzün en etkili firmaların içindeyiz.
Bunu klasik yönetmelerin dışında yurtdışıyla
sürekli irtibatımızın da bize vermiş olduğu
avantaj ile farklı iş teknikleri uygulayarak
sağladık. Dolayısıyla güven unsuru öne çıktı.
7/24 kesintisiz hizmet vererek, tüm olağanüstü
durumlarda bütün müşterilerimizi destekledik.
Bugün, sadece yurt içinde değil,
Azerbaycan’dan, Katar’a, Çin’den, İtalya’ya,
Rusya’dan, Bulgaristan’a kadar 70 ülkede varız.
Daha yeni Ganada ’da İngiliz bir firmaya bir
fabrika projesini tamamladık.  Hedefimiz 2023
yılına kadar ihracat yaptığımız ülke sayısını

105’e çıkarmaktır. Vekmar Yönetim Kurulu
Başkanı Şenol Telli, yeni geliştirdikleri
yöntemden de bahsederek şöyle devam etti:
“Yurtdışı koordinemizi güçlendirmek için 5 yıl
önce bir model geliştirdik. Ganalı, Fildişili,
Brezilyalı, Iraklı, Faslı ve Ukraynalı arkadaşları
ekibimize stajyer olarak aldık. Bugün her birinin
ayrı bir sorumluluk sahası var ve bu bize çok şey
kattı.  Özellikle Afrika’da olan global firmalarla
olan çalışmalarımızda önemli ölçüde yol kat
ettik. Oranın yerel dinamikleriyle olan rekabet
ortamını ise Türkiye’deki global firmaların
koordinasyonu ile aşmaya çalışıyoruz.”

Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü 4 dö-
nemdir görev yaptığı Adalet Komisyonu’nda
başkanlığa seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama
çalışmalarının ilk müzakere birimi olan komis-
yonlara seçimler yapıldı. Bu kapsamda 27. Dö-
nem Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Ada-
let Komisyonu Başkanı seçildi.  Köylü 22. Dö-
nemde TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve 23.
24. ve 26. Dönem Adalet Komisyonu Başkanve-
kili olarak görev yapmıştı. Yeni dönemde Kasta-
monu Milletvekillerinden Metin Çelik Anayasa
Komisyonu üyesi olarak yer alırken Hasan Bal-
tacı ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu’na seçildi.

Eski bakanlara görev

Öte yandan seçimden önce bakan olan 5
isim TBMM'de komisyon başkanlığı görevine
getirildi. Başbakan eski Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.
Kültür eski Bakanı Numan Kurtulmuş Milli
Eğitim Komisyonu Başkanı oldu. Milli Savun-
ma eski Bakanı İsmet Yılmaz, Meclis Milli Sa-
vunma Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik eski Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise Ka-

dın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı se-
çildi. Son kabinede Başbakan Yardımcılığı ya-
pan Hakan Çavuşoğlu ise İnsan Haklarını İnce-
leme Komisyonu Başkanı oldu.

Değişmedi

Seçimlerden önce komisyon başkanı olan 5
isim yeniden aynı görevlere getirildi. AB Uyum

Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar
(Şanlıurfa), Dışişleri Komisyonu Başkanlığı Vol-
kan Bozkır (İstanbul), Çevre Komisyonu Başka-
nı Muhammet Balta (Trabzon), Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı Sadi Bilgiç (Isparta), İçişleri
Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç (Kahra-
manmaraş) oldu.

Yeni vekillerden başkanlar

24 Haziran'da ilk kez milletvekili seçilen bazı
isimler komisyon başkanlığa getirildi. Emniyet
eski Genel Müdürü Erzurum Milletvekili Sela-
mi Altınok Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu
Başkanı oldu. Konya eski Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek ise Ulaştırma ve Turizm
Komisyon Başkanı seçildi. Ordu Milletvekili Şe-
nel Yediyıldız ise Sağlık Komisyonu Başkanlığı-
na getirildi. Kars Milletvekili Yunus Kılıç da Ta-
rım Komisyonu Başkanı oldu.

AK Parti grup başkanvekilliği görevinden
alınan Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise Sa-
nayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığına geti-
rildi.  Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü
(Kastamonu), Dilekçe Komisyonu Başkanı Bel-
ma Satır (İstanbul) ve KİT Komisyonu Başkanı
Mustafa Savaş (Aydın) oldu.

Köylü adaletin başında

Kastamonu Üniversitesi ile Taşkent
Sulama ve Tarım Mekanizasyon Mühendisleri
Üniversitesi ve Uluslararası İslam Akademisi
arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın ve beraberindeki heyet,
Uluslararası İslam Akademisini ziyaret
ederek, Rektör Prof. Dr. Nematulla İbrahimov
ile görüştü. 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz
Demirel, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muharrem Çetin, İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mehmet Atalan ile TÖMER
Müdürü Dr. Yasin Şerifoglu'nun da hazır
bulunduğu görüşmede konuşan İbrahimov,
son dönemde ülkede gerçekleştirilmekte olan
değişimler ve reformlar hakkında bilgi verdi,
ayrıca yeni kurulan Uluslararası İslam
Akademisinin faaliyetlerini anlattı.

Akademi bünyesindeki kütüphanede çok
sayıda incelenmemiş tarihi kitap ve el
yazılarının bulunduğunu kaydeden
İbrahimov, bu kitapların araştırılması ve
incelenmesi, karşılıklı bilgi alışverişi, öğrenci
ve öğretim görevlilerinin değişimi ve diğer
alanlarda Kastamonu Üniversitesi ile iş birliği
yapmak istediklerini kaydetti. 

İbrahimov, helal ve inanç turizmi
konularında öğretim görevlilerine ihtiyaç
duyduklarını belirterek, Kastamonu
Üniversitesinden yeni eğitim yılından
başlayarak bu alanlarda çalışacak öğretim
görevlileri göndermelerini istedi. 

Aydın da Uluslararası İslam Akademisine
helal turizm, inanç turizmi, İslam bankacılığı
ve ekonomisi ve diğer konularda öğretim
görevlisi desteği sağlamaya hazır olduklarının
altını çizerek, akademi ile ayrıca ortak
diploma konusunda çalışmak ve
sempozyumlar düzenlemek istediklerini
vurguladı. 

Görüşmenin ardından İbrahimov ve
Aydın, Uluslararası İslam Akademisi ile
Kastamonu Üniversitesi arasındaki iş birliği
anlaşması ile Mevlana Değişim Programı
kapsamında iş birliği anlaşmasını imzaladı. 

Aydın ve beraberindeki heyet, ülkedeki
temasları kapsamında ayrıca Taşkent Sulama
ve Tarım Mekanizasyon Mühendisleri
Üniversitesini ziyaret ederek, üniversite
Rektörü Prof. Dr. Oktam Umrzakov ile iş
birliği imkanlarını değerlendirdi.

Görüşmenin ardından iki üniversite
arasında öğrenci ve öğretim görevlileri
değişimi ve ortak bilimsel araştırma
çalışmalarına yönelik iş birliği anlaşması ile
YÖK Mevlana Değişim Programı
kapsamında iş birliği anlaşması imzalandı. 

200 ülkede 160 milyondan fazla bağlantı
test edilerek hazırlanan rapora göre, dünyanın
en hızlı interneti 60,39 Mbit/sn ile Singapur’da
görülürken, Türkiye’nin bu listeye 4,90
Mbit/sn hız ile 91’inci sıradan girdiği tespit
edildi. Böylelikle, 5 GB büyüklüğünde bir HD
çözünürlükteki filmin Singapur’daki indirilme
süresi 11 dakika 18 saniye olurken, Türkiye’de
bu sürenin 2 saat 19 dakika 14 saniye olması
dikkat çekti. Araştırmaya göre Singapur’u 46
Mbit/sn hızla İsveç ikinci sırasından, 43,99
Mbit/sn ile de Danimarka üçüncü sıradan
izledi. Buna karşın listenin son sırasında yer
alan ülke 0,31 Mbit/sn ile Yemen olarak
görüldü. Onu, 0,49 Mbit/sn ile Doğu Timor,
0,56 Mbit/sn ile de Türkmenistan son
sıralardan takip etti. Türkiye’nin hemen
arkasında ki ülke de Şili olurken, 5 GB
büyüklüğünde bir HD çözünürlükteki filmin
orada indirilme süresi 2 saat 24 dakika 7
saniye olarak tespit edildi.  Listenin son
sırasında yer alan Yemen de ise bu süre 36
saat 52 dakika 20 saniye olarak saptandı.

Özbekistan ile 
iş birliği

Singapur’da 
11 dakika 
Türkiye’de 2 saat

Enerji sektöründe 24 yıldır
faaliyet gösteren Vekmar
2023’te ihracat hedefini 105
ülkeye çıkarmayı planlıyor. 

Enerjisa Kastamo-
nu’da merkez, Tosya,
Taşköprü, Cide ve
Araç’ta İşlem Merkezi
açtı. Abonelik başvu-
rularında gerekli ev-
rakları temin edilebile-
ceği merkezlerde elek-
trik faturası ödemesi,
elektrik abonelikleriyle
ilgili açma-kapama ve
nakil işlemleri, doğalgaz, su ve cep telefonu fatura-
ları da dâhil olmak üzere geniş yelpazede fatura
ödeme imkânı bulunuyor. Enerjisa İşlem Merkez-
leri’nde (EİM) yapılan elektrik faturası ödemele-
rinde müşterilerden işlem bedeli alınmıyor.

4 yeni işlem
merkezi

İnebolu’nun Evrenye Ayvat Köyü nüfusuna
kayıtlı olan Şenol Telli, İlk okulu
Avustralya’nın Sidney şehrinde tamamladı.
Kartal Teknik Lisesinin ardından, lisans
eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği Bölümünde eğitim
gördü. Aile geleneği olarak ticarete atıldı.
Evli ve 2 erkek çocuğu babasıdır. Aynı
zamanda Birlik OSB Yönetim Kurulu
Başkanıdır.

Şenol Telli kimdir?

Vekmar’ın 
hedefi 105 ülke

Kastamonulular Dayanışma Derneği Kağıthane Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt’un
babası Muzaffer Kurt (71) yaklaşık bir aydır çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitirdi. Merhumun cenazesi 8 Temmuz’da Seydiler’in Sabuncular köyünde
toprağa verildi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği Şişli Şubesi Başkan Yardımcısı İsa Özlü vefat etti.
Merhumun cenazesi defin işlemleri için İstanbul’dan Kastamonu’ya gönderildi. 15 Temmuz’da
öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise İsmail Köyü’nde defnedildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kastamonuspor 1966'nın sevilen
taraftarlarından Neco Baba lakaplı Amigo Necdet Çiftçi hayatını kaybetti. Merhumun  cenazesi
15 Temmuz tarihinde Kastamonu Hazreti Pir Caminde kılınan cenaze namazının ardından
Mercan Kadın Aile Kabristanlığına defnedildi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Çevik’in
amcası Cemil Çevik (80) yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Merhumun
cenazesi 18 Temmuz’da Fatih İsmail Ağa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp
Mezarlığında defnedildi. Merhum Muzaffer Kurt, İsa Özlü, Necdet Çiftçi ve Cemil Çevik’e
Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.

İSTAMONU GAZETESİ

TAZİYE
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Gözüm Resmi
Gazete’de kulağım
mülki idare

amirlerinde… Heyecanla
bekliyorum çıkacak yeni
yaz kararnamesini.
Beklentim albüm olması
yönünde ancak olay yaz
olunca single’a talim olmak
gerek.

İçimde bir umut; hani
şöyle okkalı bir yerde
Kastamonulu bir vali olsun
diye…

Sonra diyorum ki
Türkiye’nin 81
vilayetinden birinde olsa
da yeter, şu şeytanın
bacağını bir kırsak neler
yaparız neler.

Zira mülki idare amirliğinde
tecrübeleriyle övündüğümüz kişilerin
yaş haddinden dolayı emeklilikleri de
geldi birer birer. 

Karadeniz Ereğli Kaymakamıydı son
olarak Nazım Madenoğlu. Birinci
dereceden mülki idare amiriydi.
Tecrübe desen var, mesleki karizma
desen var otorite desen hepsi sanki
onda toplanmış.

Ancak yaşını alınca başını da alıp

gitti. Görev süresi doldu.
Yerine hem hemşerisi hem
de onunla aynı özellikleri
taşıyan Saim Eskioğlu
vekalet ediyor. Yaş
potasına giriyor Eskioğlu…
Amasya Vali Yardımcısı
Nevzat Sinan, Sakarya Vali
Yardımcısı Erdoğan Ülker,
Yalova Vali Yardımcısı
Yıldırım Uçar da eriyor o
potada.

Hiçbirinin bir eksiği
yok diğerinden; liyakat,
tecrübe, görev aşkı,
memleket sevdası…

Devlet baba diye
adlandırdığımız
tamlamanın vücut bulmuş

halleri adeta…
Hadi diyelim onlar yaş sınırına

takılacaklar.
Adana’da bir vali yardımcısı var

İsmail Hakkı Ertaş, İstanbul Ataşehir
Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu var,
Zonguldak Kozlu Kaymakamı Ahmet
Karakaya sonra…

Onları hemen yakından takip ediyor
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu,
Zile Kaymakamı Adnan Tezcan,
Bulancak Kaymakamı Hamdi Üncü…

Kaya dibinde yetişen
fidan gibiler. Görünüyor
mücadeleyle geldikleri yer;
ortada yaptıkları
çalışmalar. 

Eh biraz fazla
mütevazılar. 

'Allah devlete zeval
vermesin' diye varını değil
yoğunu veren bir toplumun
içinde yetişenlerden de
aksi beklenemez herhalde.

Düşünüyorum vali
olmak için ne lazım diye;
hani şöyle etkili vekiller
olsa bir bakan olsa kimse
bizi tutamaz diye planlama
yaparken siyasi bir güç
beynime bildiğiniz balyozu
vurdu.

Öyle kaymakamlık
mülakatını geçip, doğu
demeden batı demeden ayrım
yapmadan vatandaşın yanında olmak
çözüm değilmiş.

Görev aldığın yerdeki fiziki şartları
iyileştirmek hiç de yeterli gelmezmiş.

Omuzlarım düştü masaya, buz
kestim…

Sanki kimsenin duymaması
gerekiyormuş gibi sessizce sorabilme

cesaretini buldum; peki ne
lazım?

Görev yapılan yerdeki
siyasi iktidar ile kurulan
sıcak bağlantıymış asıl
olan.

Bunu söyleyen yerel
yönetimlerin kitabını
yazan bir siyaset erbabı
olmasa kabullenmem bu
kadar kolay olmazdı.

Ama itirazım var; sırf
birilerinin şirin görünmek
adına yürüdüğü yolu
değiştirmesine,
başkanlarının da aynı
düşüncede değil diye
ötekileştirmesine.

Şimdi kimse demesin
yok öyle bir şey diye…

Hiç düşünülmez mi
gemiyi ilk terk edeceklerin

fareler olduğu…
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GÜNCEL

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

İtirazım var; sırf
birilerinin şirin

görünmek adına
yürüdüğü yolu
değiştirmesine,

başkanlarının da
aynı düşüncede

değil diye
ötekileştirmesine.

“

“

Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor
Mücadele Gazi’de
başlıyor

KARARNAME YOLDA DA KARAR KİMDE?

TFF 2 Lig’de
2018- 

2019 sezonu
fikstür 
çekimi 

yapıldı. TFF
2.Lig 

Beyaz Grup’ta
mücadele

edecek
Kastamonu-
spor 1966, 

lige Gazi
Stadyumunda

başlayacak. 

Kendi evinde 2 Eylül’de Sancaktepe
Belediyespor’u ağırlayacak temsilcimiz,
ilk devre iki kez İstanbul
deplasmanında top koşturacak.
Ekibimiz ligin 2. haası olan 9 Eylül’de
Atatürk Olimpiyat Standında
Eyüpspor’a, 11. haası olan 4 Kasım’da
ise Yusuf Ziya Öniş Stadında Sarıyer
Spor Kulübü’ne konuk olacak.

İlk devre rakiplerimiz ise 
şöyle olacak:
02.09.2018 Sancaktepe Belediyespor
09.09.2018 Eyüpspor
16.09.2018 Ankara Demirspor
23.09.2018 İnegölspor
30.09.2018 Gaziantepspor
07.10.2018 Bodrum Belediyespor
13.10.2018 Niğde Belediyespor
17.10.2018 Bayrampaşaspor
21.10.2018 Samsunspor
28.10.2018 Keçiörengücü
04.11.2018 Sarıyer
11.11.2018 Hacettepespor
18.11.2018 Utaş Uşakspor AŞ.
25.11.2018 Grand Medical Manisaspor
02.12.2018 Sakaryaspor A.Ş.
09.12.2018 Amed Sportif Faaliyetler 
16.12.2018 Gümüşhanespor

“Putperestiz ama farkında değiliz;
tapıyoruz güce…”

Gözde Yüksel

Haftanın sözü:

Ülkemizi Avrupa Hentbol
Federasyonu (EHF)
Kupası'nda temsil edecek
olan Kastamonu
Belediyespor 1.Turda
İsviçre'nin VSLC Brühl
Handball takımıyla eşleşti. 8-
9 Eylül'deki ilk maçlarda
deplasmana gidecek
Kastamonu ekibi, 15 veya 16
Eylül'deki rövanşta rakibini
konuk edecek.

Temsilcimiz geçen sezon
EHF kupasında yarı final
oynamıştı.

Çanakkale’de düzenlenen 15
Temmuz Muayai
Şampiyonasına antrenör Eldar

Elizade eşliğinde Kastamonu’dan
katılan Yiğitşah Bulut Türkiye
üçüncüsü oldu.

Avrupalıya
İsveç 
rakip

Not: Koyu renkli olanlar deplasman maçlarının
bilgisini içerir.

Fotoğraf: Arşiv

Bulut Türkiye 3’sü Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon
olarak tamamlayarak Süper Lig'e
yükselen temsilcimiz Artsam KSK,
katılım bedelini ödemediği için üst lige
kabul edilmedi. 

Yönetimsel ve maddi sorunların
devam ettiği öğrenilen takım bu sezon
liglere katılmamayı düşünüyor.
Artsam'ın şampiyon sporcuları yeni
takımları ile anlaşmaya başladı.

Artsam ligde yok
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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

92,31 t 4,805 t 5,597 t 189,56 t

Sendika özgürlüğü (5)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

"Sendika Özgürlüğü" konulu yazı
dizimizin son kısmını oluşturan bu
metinde, "Ekonomik ve Sosyal Güçler
Tarafından Sınırlanma" konusuyla
"Olumlu Sendika Özgürlüğüne
Aykırılık" üst başlığını irdelemeye
devam ediyoruz.

Ekonomik ve Sosyal Güçler
Tarafından Sınırlanma: Her ne kadar
günümüzde Devlet yönünden nispeten
daha özgürlükçü bir bakış açısı hâkim
olsa da zaman zaman piyasa şartları
içerisindeki "ekonomik ve sosyal güçler"
(doğrudan Devlet tarafından olmasa da)
tarafından sendika özgürlüğünün
kısıtlanmak istendiği durumlar ortaya
çıkabilmektedir. Devlet'in ise esas
itibarıyla böyle bir tehlikeye karşı da
sendikaların özgürlüğünü, üstelik
günümüzde artan önemiyle, koruması
gerekmektedir.

Sözleşmeyle ve Sözleşme Dışında
Sınırlama: Olumlu sendika özgürlüğünü
kısıt altına alan belki de en önemli
husus, işçilerin herhangi bir sendikaya
girmesini yasaklayan veya hâlihazırda
üyesi bulunduğu sendika(lar)dan
ayrılmaya zorlayan sözleşme hükümleri
ile özellikle çeşitli işverenler arasında
mevcut olup "belli bir sendikanın üyesi
bulunan işçileri" çalıştırmama
durumunu doğuran anlaşma
hükümleridir. İşte, bahsettiğimiz bu
mahiyetteki tüm sözleşmeler, hukuken
hükümsüzdür ve dolayısıyla da bunlara
uyma yükümlülüğü de
bulunmamaktadır. Daha çok rastlanan
bu tip sözleşmesel durumların haricinde,
aynı zamanda, sözleşme dışı birtakım
fiili durumlarla da (tek yanlı hukuki
işlem gerçekleştirilmesi ya da eylemsiz
kalmak gibi pratikteki bir sonuç) sendika
özgürlüğüne tamamen aykırı hâllerin
ortaya çıkabildiği görülmektedir.

OLUMSUZ SENDİKA
ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIK: Tıpkı
"olumlu sendika özgürlüğü" kavramında
olduğu gibi "olumsuz" sendika özgürlüğü
bakımından sözgelimi, "İŞÇİYİ BİR
SENDİKAYA GİRMEYE ZORLAYAN
SÖZLEŞMELER" sendika özgürlüğüne
halel getirir. Bahsetmekte olduğumuz bu
durumun bir başka görünümü de
"işverene, yalnızca ama yalnızca toplu iş
sözleşmesini imzalayan sendikaya üye
işçileri çalıştırma zorunluluğu"nun
birtakım sözleşmeler vasıtasıyla
getirilmiş olmasıdır. Hukukumuz
bakımından sendika özgürlüğü ile
bağdaşmayan bu tip hükümlerin de esas
itibarıyla geçerliliği bulunmamaktadır.
Benzer minvalde izlenen bir diğer yol da
işverenlerin, hiçbir veya belli bir
sendikaya üye olmayan işçileri, mevcut
toplu iş sözleşmesi koşullarından
yararlandırmamalarıdır.

Bu noktada dile getirmemiz gereken
"sınırlayıcı önlemler" açısından ise belirli
örnekleri siz okuyucularımıza vermek
isteriz. Olumsuz sendika özgürlüğü
çerçevesinde işveren, hiçbir sendikaya
üye olmayan işçiyi, sırf bu sebeple (hiçbir
sendika ile üyelik ilişkisi bulunmama) işe
almamazlık yapamayacağı gibi yine aynı
nedenden ötürü kendisine ekstra bir
koruma / ayrıcalık tanıma yoluna da
gidemeyecektir. Öte yandan, pozitif yani
yürürlükteki birtakım hukuki normlar,
belirli statüleri "sadece sendikalı ya da
belirli şekilde sendikalaşmış işçilere"
tanıyorsa böyle bir olasılıkta işveren, söz
konusu hukuki duruma bağlı yararları,
sendikalaşmamış veya diğer şekillerde
sendikalaşmış işçilere sağlamakla
mükellef değildir. Bahse konu tarzdaki
ihtimallere en çok "toplu iş sözleşmesi
hukukunda" rastlanmaktadır.

Tüketici hakem heyetlerinin, nüfus
yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar
göz önünde bulundurularak yeniden
yapılandırılması amacıyla hakem heyetleri
bir araya getirildi. Hakem heyetlerine artık
e-Devlet kapısı üzerinden de başvuru
yapılabilecek. Bu kapsamda bazı hakem
heyetleri bir araya getirildi ve 1 Ağustos'tan
itibaren toplam 211 tüketici hakem heyeti
karar merci olarak yetkilendirildi.

Bu kapsamda, Bakanlığın onayıyla
tüketici hakem heyetlerinin, nüfus
yoğunluğu, başvuru sayıları gibi bazı
hususlar göz önünde bulundurularak
yeniden yapılandırılması amacıyla, il
merkezlerinde ya da yakın ilçelerde
merkezler oluşturmak suretiyle hakem
heyetlerinin bir araya getirildiği bildirildi. 

Tüketici hakem 
heyetlerinde 
yeni dönem

Tuzla Aydınlı Mahallesinde faaliyet gösteren
OSGB’nin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve
diğer sağlık personelleri ile birlikte 10 kişilik bir
kadroya sahip olduğunu bildiren Muammer
Turcan (39), sağlık ve güvenlik planı, iş güvenli-
ği uzmanlığı, iş yeri hekim hizmeti, risk değer-
lendirmesi, iş güvenliği eğitimleri, yangın eğiti-
mi ve tatbikatı, acil durum eylem planı, periyo-
dik kontroller ve mobil sağlık hizmetlerini ver-
diklerini ifade ederek geniş bir hizmet ağına sa-
hip olduklarını kaydetti.

Farklı yatırım alanlarına yönelerek ticari ha-
cimlerini artırdıklarına işaret eden Turcan 3.
Havaalanının 52 milyon metreküp zemin kum
dolgu işlemini yüklenici firma ile partner olarak
yaptıklarını açıklarken uluslararası gemi tamiri
ve yedek parça tedariki alanında faaliyet göste-

ren Ersu Gemi firmasının ise 12 yıllık deneyime
sahip olduğunu hatırlattı.

Turcan, limandaki gemilerin bekleme sürele-
rinde bakım işlemlerini tamamladıklarını böy-
lece zaman ve maliyetten tasarruf edildiğine de
dikkat çekerek şunları söyledi: “Gemilerin suda-
ki yolcuğunda aşınmalar oluyor. Küçük çaplı bu
tamir aşamalarında geminin tersaneye girmesi
demek zaman ve maliyet kaybı. Türkiye suların-
da limana giren gemilerin 1 günlük bekleme sü-
releri oluyor. Bizde onarım işlemlerini bu süre
içerisinde tamamlıyoruz. Duruma ve iş hacmine
göre 40 kişiye yakın istihdam ettiğimiz kişi sayı-
sı bulunuyor. Yedek parça tedarikini ise genel-
likle yurt dışından karşılıyoruz” dedi.

Yeni yatırımı
500 bin lira

ERSU Gemi sahibi Cideli iş adamı Muammer Turcan’ın 500 bin lira öz sermaye ile kurduğu
ERVALP Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) birinci yılını doldurdu.

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Kastamonu menşeili firmalardan SFC
Entegre, Yılmaz Redüktör, Boskay Metal,
Üntel Kabloları ve Dalgakıran Makine
Türkiye’nin ikinci büyük 500 sanayi
kuruluşu arasında yer aldı. 5 firmanın
üretimden elde ettikleri net kar 1 milyar
167 milyon 964 bin 853 lira olarak
kayıtlara yansıdı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu 2017
araştırmasına göre Kastamonulu
firmaların geçen yıla oranla üretimden
elde ettikleri satışlar arttı.

2016 yılında listede olmayan SFC
Entegre bu yıl 283 milyon lira üretimden
satış gerçekleştirerek 47.sırada yer aldı.
Yılmaz Redüktör 281 milyon lira ile
105’ten 51. sıraya yükselirken, geçtiğimiz
yıl 366.sırada bulunan Boskay Metal 226
milyon lira ile 197. sıraya yerleşti. 

Üntel Kabloları 190 milyon liralık
üretimden satışı ile 352’den 319’a
yükselirken, Listede 2016’da 479.sırada yer
alan Dalgakıran Makineleri 185 milyon
lira ile 376. sırada bulundu.

İkinci büyüklerden
1 milyar liralık

performans

No (Net) (TL)
47 283.897.605
51 281.456.867
197 226.641.732
319 190.300.688
336 185.667.961
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YIL: 7 SAYI: 244 18 TEMMUZ 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Azdavay Belediye Baş-
kanı Osman Nuri Civelek
Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığının arazisi olan
Suğla Yaylasının bulun-
duğu 500 dönümlük arazi
A tipi mesire alanı olarak
Azdavay Belediyesine
devredildiğini açıkladı.

Yöresel ürün satış alanı ve kafeteryası
projelendirilen Çatak Kanyonu Cam Tera-

sının işletme hakkının da
belediyeye verildiğini bil-
diren Civelek, ilçe bele-
diyesi ve kaymakamlık
tarafından iyileştirme ça-
lışmaları yapılan 4 kilo-
metrelik cam teras yolu-
nun Kastamonu Özel

İdare tarafından ihale edildiğini ifade
ederken beton asfalt işinin ise ağustos
ayında gerçekleştirileceğini kaydetti.

İhtisasını 21 yıldır
çocuk sağlığı ve has-
talıkları alanında de-
vam ettiren Dr. Işıl To-
paçoğlu, Özel Kasta-
monu Anadolu Hasta-
nesinde hasta kabulü-
ne başladı. Daha önce
Özel İsfendiyar Anado-
lu Hastanesinde görev yapan Topa-
çoğlu, bir süredir devlet hastanesin-
de hizmet veriyordu.

Topaçoğlu yeniden
Anadolu’da Taşköprü’de Kredi

Yurtlar Kurumu Mü-
dürlüğü’ne devri yapı-
lan bina, Yüksek Öğre-
nim Kız Öğrenci Yurdu
olarak hizmet verecek.
130 kişilik yurdun kısa
sürede hizmet vermeye
başlayacağını bildiren Taşköprü Belediye Başkanı Hü-
seyin Arslan, Özelleştirme İdaresi tarafından KYK
Kastamonu İl Müdürlüğü’ne devredilen 15 dönümlük
alanda 300 kişilik Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu ya-
pımının da yatırım programına alındığını bildirdi.

Yurt kapasitesi artıyor

Suğla Yaylası 
artık belediyenin

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

Dükkan karşılığında inşaat ve alt yapı
işlemleri müteahhit firma tarafından
karşılanacak proje 6 blok olarak tasarlandı. İki
kat  bitişik nizam olarak tasarlanan yapı
toplamda 12 dükkandan oluşuyor.

Bir ay içinde bitmesi planlanan ilk 3 bloğun
temeli 15 Temmuz’da atılırken, diğer 3 bloğun
ihalesi ise 16 Temmuz tarihinde
gerçekleştirildi.

Bozkurt’ta yeni
meydan

oluşturulması için
çalışmalar
başlatıldı.
Bozkurt

Belediyesi
tarafından

mevcut meydanı
genişletmek

adına 12
dükkandan

oluşan projenin
temelleri  törenle

atıldı. 

Bozkurt’a yeni
meydan

34. Abana Kültür, Sanat ve
Deniz Şenlikleri 27-29 Tem-
muz’da yapılacak, 27 Temmuz
Cuma günü saat 18.00'da açılış
töreniyle başlayacak şenlik sü-
resince Kolpa grubu, Resul
Dindar, Merve Özbey ve Erdem
Kınay ile Aydilge sahne alacak.

Şenlikler kapsamında kültür,
sanat ve deniz etkinliklerinin

yapılacağını anlatan Abana Be-
lediye Başkanı Altan Erdoğan,
"Yerli ve yabancı birçok ziyaret-
çimizi ağırlamaya hazırladığı-
mız Abana festivali için çalış-
malarımız sürüyor. Tüm halkı-
mız ve misafirlerimizin festiva-
limizi onurlandırmasını diliyor,
saygılarımı sunuyorum." diye
konuştu.

Üniversite adayları ilk defa
bu yıl uygulanan YKS
sınavına girdiler. YKS

nitelik ve nicelik olarak önceki
YGS ve LYS’ye
göre değişiklikler
barındıran bir
sınav ve sistem
oldu. Öğrenciler
temel yeterlilik ve
alan yeterlilik
sınavlarına peş
peşe iki gün
içerisinde katılıp
sonuçları
heyecanla
beklemeye
başladılar.
Öğrencilerin sınavdan çıktığı
andan itibaren ki beyanları ise
sınavın daha çok yorumlama ve
muhakeme etme yeteneğini ölçtüğü
oldu. Bunun yanında sınavda
özellikle matematiğin kendilerini
zorladığını ifade ettiler.

Sınavın öğrencilerimizdeki
okuduğunu anlama ve anladığını
yorumlama kapasitelerini ölçmeye
çalışmasındaki gaye de gösteriyor
ki okuma alışkanlığı olan
öğrencilerimizin sınavda daha
avantajlı bir duruma geçtiği okuma
alışkanlığı bulunmayanların ise
zorlandığı gözlemlenmektedir.
Kaygılı ve belirsizlik durumundan
tedirgin olan öğrencilerimize ise
tavsiyelerimiz şu şekilde: artık
sınav sona erdi ve karar verme
zamanındayız. 

Mezun grubuna kalacak olan
öğrencilerimizin durumu başka bir
yazı konusu lakin tercih yapacak
öğrencilerimiz ve aileleri telaş
halindeler.

Sağlıklı bir üniversite tercihi
yapabilmek için ilk olarak hangi
meslek dalında uzmanlaşmak
istediğimize karar vermek
zorundayız. Zihinlerdeki şu
soruları duyuyor gibiyim: Hocam 2
yıllık mı 4 yıllık mı tercih yapalım?
Devlet üniversitesi mi? Vakıf
Üniversitesi mi daha iyi? Şehir dışı
tercih etmeli miyim? Hepsini ve
daha fazlasını cevaplayalım... 

İlk olarak şuradan başlayalım
üniversitenin her insanın tecrübe
etmesi havasını solumasının kişisel
gelişimine birçok katkısı olan bir
yer olduğunu çok iyi bilmek
gerekir. Hem mesleğimizi
belirleyen hem de uzaklaşılacak
alanımızın okunacağı okul nasıl bir
yer olacak dersek; ilk cevabı
öğretim elemanı kadrosunu
oluşturan akademisyenlerin
çalışmalarına bakmak olacaktır.
Zira çok büyük ya da çok lüks
kampüslerin duvarları bizleri
geleceğe hazırlamayacak. En
önemli olan husus bölüm ve
fakülte hocalarının nitelikli
bilimsel çalışmalarının niteliği ve
nicelikleridir. Yani
üretkenlikleridir. Bu da
öğrencilerimize ihtisas yapacakları
alanlarda yüksek seviyede bilgi
donanımına sahip olmalarına ve
hocalarının tecrübelerinden
faydalanmalarına vesile olacaktır.

Bölüm fakülte hocalarının bu
vasıflara sahipliğinden sonraki en
önemli husus ise öğrencisini Ar-Ge
çalışmalarında destekleyen
politikalara sahip okulların tercih
edilmesi konusudur. Şehir dışında
veya ikamet ettiğimiz şehirlerde
tercih yapılması konusu ise aile ve
öğrenci arasında vereceği karardır.
7-14 Ağustos arası tercih dönemine
kadar öğrencilerimize yazacakları
okulları ziyaret edip
akademisyenlerini çok iyi
değerlendirmeleri ve o bölüm
öğrencileri ile diyalog kurmalarının
meslek ve okul seçiminde önemli
rol oynamasını tavsiye eder, tüm
üniversite adaylarına başarılı tercih
dönemi geçirmelerini dilerim.

Emir Alp Coşar

emiralpcosar@gmail.com

Üniversite sınavı
yerini tercih

maratonuna bıraktı

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine
ait olan Araç Harp Müzesi, devamlı
açık bulundurulacak.  Sadece resmi
ve dini bayramlar ile 18 Mart Şehitler
Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde
ziyaretlere açılan Araç Harp Müzesi,
alınan karar doğrultusunda her gün
mesai saatleri içerisinde açık
bulundurulacak.

Harp Müzesi her
gün açılacak  

Abana festivale 
hazırlanıyor
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Makine İhtisas OSB Tanıtım Toplantısında
konuşan MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran,
İstanbul’un Avrupa Yakasında ve Trakya’da bulu-
nan makine üreticilerinin rahat çalışma alanı
oluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini
vurgulayarak, “Firmalarımızın yüzde 26’lık bü-
yük bir bölümü İstanbul’da yer alıyor. Sanayinin
şehrin sıkışık yapısı içinde büyüyüp gelişme im-
kânı bulunmuyor. İstanbul’un doğusunda Dilo-
vası ve Gebze’de 2 adet Makine İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi mevcut ancak İstanbul’un Avrupa
Yakasında ve Trakya’da dağınık halde faaliyetle-
rini sürdüren firmalarımızın böyle bir şansı yok-
tu. Bu gerçekten hareketle makine üreticilerimi-
zin daha modern ve büyümeye açık alanlara sa-
hip olacağı Makine İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesini hayata geçiriyoruz. OSB’mizi Türkiye’nin
göz bebeği, Avrupa’ya komşu konumu ile de öne
çıkan Trakya Bölgesi’nde kuruyoruz. Kırklareli-
Vize’de bulunan PAGDER&ASLAN Plastikçiler
İhtisas Özel OSB’ye komşu olacak Makine İhti-
sas OSB ile üreticilerimizi sektörün ihtiyaçlarına
cevap veremeyen OSB’lerden ve şehrin sıkışık
yapısından kurtarmayı hedefliyoruz” dedi.

Asrey İnşaat’ın MAKFED ile Kırklareli Vi-
ze’de Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ku-

rulması için iş birliği içinde olduğunu bildiren
PAGDER & Aslan Plastik İhtisas Organize Sana-
yi Bölgesi (PAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve
Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Aslan

Eroğlu da 2012 yılında Plastik Sanayicileri Der-
neği (PAGDER) ile yapılan protokol ile 650 bin
metrekarelik alanda PAGDER&ASLAN Plastik
ihtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin kurul-

duğunu hatırlatarak bu girişimin
ülkemizde özel sektör ve sivil top-
lum örgütünün birlikte hareket
etmesi adına ilk adım olduğuna
dikkat çekti.

Makine imalat sanayi için de
aynı adımların atılmak istendiği-
ni kaydeden Eroğlu, “Yüzde 30
daha ucuz enerjiden yüzde 45

yatırım teşvikine, İstanbul ve Avrupa’ya komşu
lokasyondan taşınma kredi desteğine kadar pek
çok avantajın yanı sıra modern alt yapı olanak-
ları ve sosyal yaşam alanları ile makine sanayi-
mizi ihtiyaç duyduğu bir ihtisas OSB’ye kavuş-
turmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Kırklareli Valisi Osman Bil-
gin ise Vize ilçesinin üçüncü ha-
valimanı ve Kanal İstanbul proje-
lerinin yanı sıra Pekin’den Lon-
dra’ya uzanacak hızlı tren hattı
ile Avrupa’ya daha güçlü bağlarla
bağlanacak bir lokasyonda  yer
aldığına dikkat çekerken, yatırı-
mın ve altyapı çalışmalarının

gerçekleşmesi yönünde destekçi olacaklarını
kaydetti.

Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED), makine sektörünü dağınık yapısından kurtarıp bir araya
toplamak için Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1 milyon metrekare alanda Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuracak. 

Makineciler Vize’de
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ
15 Temmuz 2016 işgal girişiminde Kastamonulu Ayşe Aykaç, Hikmet Baysal, Onur Ensar Ayanoğlu, Mehmet Yılmaz, Murat
Demirci, Mustafa Kaymakçı, Osman Yılmaz ve Samet Uslu ile birlikte şehit olan kahramanlarımızın ruhları şad olsun.
Kurşunlara, tanklara ve askeri jetlere göğsünü siper edip yaralanan gazilerimize ve tüm Türkiye’ye de teşekkür ederiz.

400 bin
metrekarelik

büyüme alanı ile
birlikte 1 milyon

metrekare arazi üzerinde
kurulacak Makine İhtisas

Organize Sanayi Bölgesi üç etaptan
oluşacak. Birinci etap metrekaresi 55

dolar, İkinci etap metrekaresi 70 dolar, üçüncü
etap metrekaresi 85 dolardan başlayan avantajlı

fiyatlarla sunulacak. Dolar kuru 4.5 Türk Lirasından
sabitlenen OSB’de parseller 5 bin metrekare ve katları

şeklinde dağılacak.

MAKFED
Makine İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi
tanıtım toplantısına; Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, İstanbul Vali
Yardımcısı İsmail Gültekin, Pınarhisar Belediye
Başkanı Mustafa Cingöz, MAKFED Yönetim Kurulu
Başkanı Adnan Dalgakıran, TOBB Türkiye Makine ve Teçhizat
İmalatı Meclisi Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Asrey İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aslan, PAOSB Yönetim Kurulu Başkanı
ve Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, MAKFED
Yönetim Kurulu Üyesi ve  PAGDER Başkan Yardımcısı Hüseyin
Semerci ile MAKFED üyesi derneklerin başkanları katıldı.
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BATI KARADENİZ

30 dönümlük arazide
macera parkı

Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar
Yıldız, termal turizmi gençler için de ter-
cih edilebilir hale getirmeyi amaçladıkla-
rını belirterek “450 dönümlük arazide
yükselen Narven Termal Kasaba’nın 30
dönümlük ormanlık arazisine Narven
Macera Parkını kurduk. Bizim en önemli
varlığımız, yamacına yaslandığımız, yeşi-
lin her tonunu içinde barındıran Bolu or-
manımız. 7’den 70’e bütün yaş grubundan
konuklarımız, termal sularımızda şifayla
buluşmanın yanı sıra ormanın içinde,
birbirinden eğlenceli ve heyecanlı doğa
sporları yaparak macera tutkularını doya-
sıya yaşayacaklar” dedi.

Kurumlarının sporun destekçisi ol-
duğunu da vurgulayan Yıldız şunları
söyledi “Bu amaçla 2016 yılında tesisi-
miz bünyesinde Narven Spor Kulübü’nü
kurduk. Kulüp aktivitelerimiz çerçeve-

sinde konuklarımız basketbol, futbol,
doğa yürüyüşü, satranç, masa tenisi, bi-
lardo, yüzme, plates, bisiklet gibi birbi-
rinden farklı birçok spor dalında faaliyet
gösterebiliyorlar.”

Karadeniz. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu
‘Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde’
kategori bazında bakanlık ödülü ve bölgesel
ödül almaya layık görülen çalışmalar arasına
girmeyi başardı. 

Ülke genelinde eğitim ve öğretim alanında
özgün ve modern uygulamaların geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması ve ödüllendirilerek teşvik
edilmesi amacı ile 2017-2018 eğitim öğretim
yılında 6.’sı düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde
Yenilikçilik Ödülleri" kapsamında alınan 4 bin
841 başvuru arasında ödül başvuru raporları-
nın değerlendirme sürecinin tamamlandı. Ya-
pılan değerlendirme sonucu Türkiye genelinde
62 proje saha ziyaretine kalırken, Cumhuriyet
Ortaokulu’da 2 projesi ile saha ziyaretine kaldı.

21-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın bağımsız değerlendiricileri
tarafından yerinde incelenene okullar ve ödül
almaya hak kazanan projeler belirlendi. Mayıs
ayında 4 bin 841 proje içerisinden 2 projesi ile

saha ziyaretine kalan Cumhuriyet Ortaokulu
bireysel kategoride Fen Bilimleri Öğretmeni
Şenol Yıldız’ın projesi öğretim yöntem ve tek-
nikleri alanında Batı Karadeniz Bölge 1.’si, Tür-
kiye sıralamasında ise 3. oldu.

Öğretim yöntemiyle
Türkiye 3.’sü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Ortaokulu 4 bin 841 proje arasında
öğretim yöntem ve teknikleri kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Karabük’ün Yenice ilçesinde belediye
ekiplerinin Yirmibeşler Mahalllesi'ndeki yol
genişletme çalışmaları kapsamında bin 800
yıllık taş sandık mezar çıktı. 

M.S 1. ya da 2. yüzyıla ait olduğu düşü-
len Roma dönemi taş sandık mezar içeri-
sinde çıkan gözyaşı şişeleri ile 'unguantari-
um' diye adlandırılan malzemeleri ile polis
ekiplerince koruma altına alındı.

Bolu’da, TEM Otoyolu Abant-Bolu Batı kavşakları arasında başlayan ve 28
gün sürecek yol çalışması nedeniyle trafik İstanbul-Ankara istikametinden çi
yönlü gerçekleştiriliyor.  Yol çalışması 13 Ağustos’a kadar sürecek.

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, yaşlı nüfus
oranının en yüksek olduğu il, 2017
yılında yüzde 18,2 ile Sinop oldu.
Bu ili yüzde 16,8 ile Kastamonu,
yüzde 15,4 ile Artvin ve Çankırı iz-

ledi. Sinop’un Türkiye’deki iller
arasında en yaşlı nüfus oranında
başı çekmesi; gençleri göç verme-
sinden ve emekli olan Sinopluların
memleketlerine geri dönmelerin-
den kaynaklanıyor. 

En yaşlı il Sinop

Kardemir Karabüks-
por’da uzun yıllar futbol
oynayan, teknik direktör-
lük görevi yapan ve geçen
sezon çıktığı 11 maçta oy-

nattığı oyun sistemiyle göz
dolduran Levent Açıkgöz,
sosyal medya hesabından
Karabükspor’dan ayrıldığı-

nı duyurdu.

Yoldan bin 800
yıllık tarih çıktı

Karabük Üniversitesi ile Safranbolu Kültür
ve Turizm Vakfı Başkanı iş adamı Şefik Yıl-
maz Dizdar arasında Safranbolu Meslek Yük-
sekokulunun yeni binasının yapımı için pro-
tokol imzalandı. 

Rektörlük protokol odasında gerçekleşen
törende Safranbolu’daki KBÜ Rektörlük ko-
nutu ve Safranbolu MYO atölyelerin bulun-
duğu alana iş adamı Şefik Dizdar tarafından
yapılacak yeni binanın inşası için protokol
gerçekleştirildi.

Protokol kapsamında; Karabük Üniversi-
tesi Safranbolu Meslek Yüksekokulunun yeni
binasının inşaatı ile ilgili her türlü harcama ve
giderler hayırsever iş adamı Şefik Dizdar tara-
fından karşılanacak. Kısa süre içerisinde inşa-
at çalışmalarına başlanacağı belirtilen binanın
en geç 2019 yılının Eylül ayında tamamlan-
ması planlanıyor. 

Toplamda 3 bin 703 metrekare kapalı ala-
na sahip olacak yeni Meslek Yüksekokulu bi-
nasında normal sınıflar, çizim sınıfları, labo-
ratuvarlar, öğretim elemanı ve memur odala-
rı, seminer ve toplantı salonları, grup çalışma
odaları ve mescit bulunacak.

Safranbolu MYO
yenileniyor

Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürlüğü koordinesinde Bartın'da kaba yem ih-
tiyacının karşılanması ve çeşitliğin arttırılması-
na yönelik tek yıllık olan ve süt otu olarak da
bilinen İtalyan çimi denemesi yapıldı. 

Bartın’da Samsun Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden deneme
için temin edilen İtalyan çimi tohumluğu Şire-
mirçavuş, Şiremirtabaklar, Çeştepe ve Yeğenli
köylerinde olmak üzere 4 çiçiyle toplam 20
dekarda ekimi gerçekleştirildi. Yapılan dene-
meler sonucunda ilk biçimde 1 dekar alandan
ortalama 900 kilogram kuru ot alındı. Bar-
tın'da normal koşullarda üç biçimin sonunda
İtalyan çiminden ortalama 1.500 kilogram
kuru ot alınacağı belirlendi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ab-
dulsetter Bayram İtalyan çiminin besi ve yo-
ğunluk değerinin avantajını vurgulayarak, “Bi-
rim alandan birden fazla biçim alınan bu çeşit;
kuru ot olarak, silaj yapılarak, günlük yeşil biçi-
lerek ve otlatma yapılarak değerlendirilmekte,
içindeki protein oranı yüzde 19’u geçerek, pro-
tein oranı yüzde 16 olan yoncaya rakip olmak-
tadır. Kuru madde oranı yüzde 30-45 arasında
olmasıyla besi hayvanlarında kondisyon artışı,
süt hayvanlarında yüzde 20 süt veriminde artış
sağlamaktadır” dedi. 

Süt verimine 
İtalyan çözümü

13 Ağustos’a kadar tek yön

Bolu’da faaliyet
gösteren Narven

Termal Kasaba’da
‘Macera Parkı’

kuruldu.  Macera
Parkı’nın içinde

320 metre
uzunluğunda

zipline hattının
yanı sıra 34

etaptan oluşan 5
farklı ip parkuru,
12 metrelik dev

salıncak, 12
metrelik powerfun

ve 13 metrelik
tırmanma duvarı

yer alıyor. Macera
Parkı’nın içinde
ayrıca okçuluk

sahası, atv
parkurları, 
mini-kart 

pisti de 
bulunuyor. 

Kardemir’den ayrıldı
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CEMİYET

CİDEFED’de
Mehmet Yılmaz
dönemi

Yağız’a vefa

Zakkum, Otilia, Aydilge, Rubato, Burcu
Güneş, Komedyen Taner Ayyıldız, Hulki
Cevizoğlu ile birlikte çok sayıda oyuncu-
nun, sanatçının, yazarın ve gazetecinin festi-
vale katılacağını bildiren Kıyı Medya Grubu
Nurcan Ezel Hümay, etkinlikle eş zamanlı
olarak Cide Alışveriş ve Eğlence Günlerinin
de düzenleneceğini söyledi.

Hümay etkinlik içeriği hakkında şu bil-
gileri aktardı: “Türkiye’nin neredeyse her ili-
ni festivalimize dahil ettik. Bu festivallerin
amacının iyi kavranması demek faydasının
da arttırılması demektir. Kültür alışverişi
için uzanan elimizi Türkiye’nin dört bir ta-
rafından geri çevirmeyen illerle etkileşimi
en üst düzeye çıkardık. Aydın, Afyon, Ma-
latya, Erzurum, Ankara, Hatay, Balıkesir ve
daha pek çok ilimiz festivalimize renk kata-
cak. On gün boyunca her sabah 10.30 ile
gece 24.00 saatleri arasında gündüz ve gece
programları ile ilçenin sürekli hareket halin-
de olması sağlanacak. Davetli illerimizin ge-
tirdiği, gıdadan giyime, hediyelik eşyadan el
sanatlarına kadar tüm ürünlerine erişebile-
ceğiz. Yine gündüz saatlerinde alanda yapı-

lacak kültürel ve sanatsal etkinlikler için
imza ve söyleşi günlerine katılarak sevdiği-
miz yazar ve sanatçılarla buluşma imkanı
bulacağız. Çocuklar için de faydalı aktivite-
ler hazırladık. Akşam saatlerinde de birbi-

rinden değerli ses sanatçıları bizlere unutul-
maz konserler verecek. Sahnede çeşitli ülke-
lerin ve illerin kültürlerini yansıtan dans
gösterileri ve nefes kesen hava akrobasisi
görsel bir şölen oluşturacak.”

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) genel başkanlığına iş adamı
Mehmet Yılmaz seçildi.

CİDEFED Genel Kurulu 14
Temmuz’da Kağıthane Belediyesi Meclis
Salonunda gerçekleşti. Tek liste halinde
gidilen genel kurulun divan başkanlığını
İshak Aslan, katip üyeliklerini ise Recep
Çetinkaya ve Hasan Çolakoğlu yaptı.
Mevcut başkan Celal Gül’ün aday
olmadığı genel kurulda Mehmet Yılmaz
delegelerin güven oyunu alarak göreve
geldi.

Burada konuşan Cide Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz sivil toplum kuruluşları içinde
yer almanın gönüllülük esasına
dayandığını vurgulayarak, “Bayrağı
devraldığımız bir dönem önceki
başkanımız Celal Gül ve yönetiminin
yanı sıra daha önce görev üstlenen
dernek yöneticilerimize teşekkür
ediyorum. Bu bayrağı daha üst çıtalara
çıkarmak için çalışacağız.  Görev
süremizde birçok konuda yeniliklere ve
çalışmalara imza atacağız.” dedi.

Genel kurulda 26. Dönem
Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
Tuzla Belediye Meclis Üyesi Mustafa
Sevim, Kağıthane Belediye Meclis Üyesi
ve CİDEFED birinci dönem başkanı Ali
Güler, Kurucu Başkan Mehmet Öz,
ikinci Dönem Başkanı Recep Çetinkaya,
Kastamonu Kadın Derneği Başkanı
Emine Çelik, gazetemizi temsilen genel
yayın yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz
ve yazı işleri müdürümüz Gözde Yüksel
hazır bulunurken çok sayıda misafir ve
dernek üyesi de yerini aldı.

Mehmet Yılmaz başkanlığında 3 yıl
CİDEFED’i yönetecek asil kadro şu
isimlerden oluştu: “Mehmet Yılmaz,
İbrahim Sargın, Ali Rıza Yıldırım, Ercan
Yıldırım, Ali Konuk, Yaşar Kes,
Muammer Kızıl, Hayati Bal, Mevlüt
Çelik, Mevlut Bal ve Murat Güven”

Denetleme Kurulunda ise şu isimler
yer aldı: “İshak Aslan, Tuncay Şenol,
Mehmet Görgülü”

Bizim Kastamonulular Derneği
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nöroloji uzmanı Kastamonulu
hemşerimiz Dr. Orhan Yağız’ı yılın en
şeatli doktoru seçti. 

Emekliye ayrılan Yağız’a plaketi son iş
gününde dernek başkanı Mustafa
Kayıkçı ve beraberindeki heyet
tarafından verildi. Heyette Yıldız Teknik
Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ekerim
de yer aldı. Yağız mesleki kariyerinin son
gününde onurlandırılmaktan dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Bizim Kastamonulular Derneği
Başkanı Mustafa Kayıkçı ise
Kastamonulu yetişmiş insan değerlerinin
önemini vurgulayarak, “Orhan Hocamız
çok merhametli bir insan. Bu yüzden
derneğimiz tarafından kendisini yılın en
şeatli doktoru olarak seçtik. Hocamız
gibi değerlerin hayatın her alanında
hatırlanması gerektiğini düşünüyoruz.”
dedi.

Çataloluk piknikte 
buluşturdu

Cide
Çataloluk

Köyü
Derneği

(ÇADER) 15
Temmuz’da

Güngören
Belediyesi

mesire
alnında
piknik

düzenledi.

Gençlik Festivali
Ağustos’ta

Cideli sunucu Ümit Ay’a veda
Kanser teşhisi sebebiyle yaklaşık

2 yıldır tedavi gören Cideli sunucu
Ümit Ay (30) hayatını kaybetti. 15
Temmuz’da yoğun bakım
ünitesinde hayata veda eden Ay’ın
cenazesi İstanbul’dan ertesi gün
Cide’nin Alayüz köyünde öğle
namazına müteakiben defnedildi.

İstamonu Gazetesi olarak
merhuma Allah’tan rahmet
yakınlarına ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Bu yıl 2.’si
düzenlenecek

olan
Uluslararası
Cide Kültür

Sanat ve
Gençlik

Festivali 11 -
20 Ağustos

tarihleri
arasında

gerçekleşecek. 

Ahmet Aykın, Rahmi Aydın, Cideli Emin
ve Nur İpekçioğlu’nun sahne aldığı
programda geçen yılın piknik ağası Birol Duş
ile yarışan Ramazan Salman açık artırmayı
kazanarak 2018-2019 ÇADER Piknik Ağası
seçildi.

Program kapsamında 15 Temmuz
Şehitleri Anma Günü dolaysıyla Kur’an-ı
Kerim okundu. Piknikte katılımcılara
geleneksel olarak yapılan keşkek de ikram

edildi.
ÇADER Başkanı İbrahim Sargın

geleneksel olarak devam eden piknik
programlarının bağları kuvvetlendirdiğine
dikkat çekerek, “Pikniklerimize ve diğer
organizasyonlarımıza desteğini esirgemeyen
tüm üye ve iş adamlarımıza teşekkür
ediyorum. Üyelerimiz arasında kaynaşma ve
dayanışmanın üst seviyeye çıkması
sağlanıyor böylece” dedi.
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SAĞLIK

Kum havuzları 
tuvaletten de mikroplu

Hayvanların dışkılarından barsak parazitlerinin
yanı sıra kist hidatik, toksocara gibi çocukların ha-
yati organlarına zarar verebilen parazitlerin bulaş-
ma riski artıyor.  

Çocuk oyun alanlarına kedi köpek girişinin en-
gellenmesi, evcil hayvanların düzenli veteriner
kontrolleri ile parazitlerden arındırılması, hayvan
sahiplerinin dışkılarını toplaması yönünde bilincin
kazandırılması ve kum havuzlarının kullanılmama-
sı hayvanlardan parazit bulaşmasının önlenmesinde
ilk yapılması gereken önlemler olarak öne çıkıyor.
Çocuk hastalıklarının oluşmaması için çocukları
parktaki kumlardan uzak tutmak, onları yakından
izleyerek ellerini ağızlarına götürmesini engellemek
ve park sonrası ilk fırsatta ellerini yıkamak da alın-
ması gereken tedbirler arasında yer alıyor.

Salıncak ve kaydıraktan sonra eller yıkanmalı
Çocuk hastalıklarına yol açan diğer bir etken de

parklardaki oyun araçlarında bulunan mikroplar.
Yoğun mikrop bulunan bu aletlerle çocuğun teması
ve elini ağzına götürmesi sonucu bakteri ve amip-
lerle ishalli hastalığa yakalanabiliyor. Çocukların cil-
dinde sıyrık ya da yara bulunması durumunda sa-
lıncak ya da kaydırak gibi aletlerden uçuk mikrobu
gibi virüsler, stafilokok gibi bakterilerin bulaşma

riski de söz konusu. Bu durumda yaranın iyileşmesi
beklenmeli ya da parka gitmeden açık yaraya yara
bandı yapıştırılmalı.

• Çocuk Sağlığı & Hastalıkları ve Çocuk
Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz

Yazın terlik, açık ayakkabı kullanımı artar.
Ayakkabı seçimini doğru olmalı, yumuşak,
deri ayakkabı tercih edilmelidir. Parmak arası
terlikler bu bölgeyi tahriş edebilir, yaraya ne-
den olabilir. Diyabetlilerin, özellikle de ayak-
larında duyu kaybı gelişmiş olanların kesin-
likle çıplak ayakla dolaşmamaları gerekir. Ba-
zen çok kolay çıkabilen bir terlik veya ayak-
kabı giyildiğinde hasta durumu fark etmeyip
batan bir şeyi ya da ayağın yandığını hissede-
meyebilir. Bu durum iyileşmesi çok güç yara-
lara neden olur. 

Ayakkabı uygun değilse 
sandalet tercih edin

Ayakta his kaybı (nöropati) varsa ve terlik
giyiyorsanız ayağınızdan çıktığını fark etme-
yebilirsiniz. Ya da fark etseniz bile kalabalık
ortamlarda bu durumu kontrol edemeyip
çivi, sivri çakıl, ya da aşırı sıcak olan bir yere
basmak zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle
ayakkabı giymek uygun değilse bile sandalet
tercih etmelisiniz.

Her akşam ayak tabanlarınızı
kontrol edin

Özellikle kumsal gibi sıcak ve batıcı-sivri
şeyler içerebilecek zemine çıplak ayakla bas-
mayın. Ayaklarınızı koruyun. Her akşam
ayak tabanlarınızı bir ayna yardımı ile kont-
rol edin. 

• Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Uzmanı 

Prof. Dr. Serpil Salman

Özellikle de bunaltıcı yaz sıcaklarında imda-
dımıza yetişen klimalar, bakımları yapılmadığı ve
bilinçsiz kullanıldığında ciddi sağlık sorunlarına
yol açabiliyor. Yaz aylarında soğuk algınlığı, yaz
nezlesi ve bilinçsiz klima kullanımının neden ol-
duğu beta enfeksiyonları (ateşli boğaz enfeksiyo-
nu) ile lejyoner hastalığı sık görülüyor. Klimaların
havayı çok kurutmasına bağlı üst solunum yolla-
rında farenjit, burun tıkanıklıkları ve sinüzit gibi
problemler yaşanıyor. Temelde yatan problem ise
ani ısı değişiminin bağışıklık sistemimizi bozarak
daha kolay hastalanmamıza neden olması.
Lejyoner hastalığı griple karışabiliyor

İnfluenza ailesinden virüslerin neden olduğu;
yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, burun akıntısı
ve boğaz ağrısı gibi şikayetlerle seyreden bir has-
talık olan grip ülkemizde daha çok sonbahar ve
kış aylarında, mevsim geçişlerinde görülse de yaz
aylarında da gerek klimalar gerekse kalabalık or-
tamların etkisiyle daha da artış gösteriyor. ‘Klima
hastalığı’ olarak adlandırılan hastalık ise tıpta as-
lında Lejyoner Hastalığı olarak bilinen, başlangıç
saasında grip ile benzer bulgularla başlasa da
tedavi edilmez ise hayatı tehlikeye sokabilecek so-
nuçlar doğurabilen bir hastalık.
Yüksek ateş, halsizlik ve ishal varsa!

Lejyoner hastalığına lejgonella bakterilerinin
neden olurken, bu bakteri klima sularında, kaplı-

calar, otel havuzları, soğutma sistemleri, hastane-
ler, kısacası durgun ve beklemiş sularda üreyebili-
yor. Sıcak ve nemli ortamı sevdiğinden yazın gö-
rülme sıklığı artıyor. Hastalarda yüksek ateş, hal-
sizlik ve ishal ile akciğer enfeksiyonlarına neden
olabilir. Bu durumlarda mutlaka en yakın hekime

başvurulmalı ve gerekli tedavilere başlanmalıdır.
Yaz sıcaklarında bu önerilere dikkat

l Odanızın ortalama sıcaklığını 22-25 derece
arasında tutun. Çok sıcak ortamda iken klimanın
ayarını birdenbire çok soğuk dereceye getirme-
yin.

l Klimanın çarpmaması için üfleme gücü
orta-düşük seviyede kalsın.

l Klimanın doğrudan rüzgarına maruz kal-
mayın.

l Klimanın hava üfleyen kanallarını yüzünü-
ze üfletmeyin.

l Nem dengesini sağlayan bir klima tercih
edin.

l Uzun süre güneşin altında kalmak vücut
direncini düşüreceğinden güneşten korunun.

l Üst solunum yollarını temizlemek için bol
bol su için.

l Bakımı yapılmayan klima sularında bakteri
üreyebildiğinden klimaların ve havalandırma sis-
temlerinin bakımlarını yaptırın, filtrelerini değiş-
tirin.

l Temizliğinden emin olmadığınız havuza
girmeyin, varsa havuzunuzun ilaçlandırılması ve
dezenfeksiyon çalışmalarının yapılmasına özen
gösterin.

l Sağlıklı beslenin ve egzersiz yapın.
Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları 

Uzmanı Dr. Esin Özlem Atmış

Yazın en çok klimalar hasta ediyor

Günlük hayatın içindeki stres, yoğun
iş temposu, kronik yorgunluğa vücuttaki
inatçı kas ağrısı ve tutulmalar de eklenin-
ce hayat giderek zorlaşıyor. Kulunç olarak
da bilenen, yumuşak doku romatizması
anlamına gelen “fibromiyalji” günümüz-
de pek çok kişiyi etkisi altına alıyor. Kesin
tanı konulmasının oldukça zor olan fib-
romiyalji daha çok işkoliklerde görülüyor.

Kadınlarda 
daha sık görülüyor

Fibromiyalji; boyun, sırt, boyun,
omuz ve kalçalarda bir türlü geçmek bil-
meyen tutulmalar, kas ağrılarına neden
oluyor. 3 aydan uzun süren yaygın kas-
eklem ağrısı, vücutta bazı hassas ağrılı
noktalar, yorgunluk, sabah tutukluğu ile
karakterize kronik bir hastalık olan fibro-
miyalji her yaşta ve her iki cinste de görü-
lebiliyor. Ancak sıklıkla 25-60 arası ve ka-
dınlarda, erkeklerden daha fazla rastlanı-
yor. Özellikle mükemmeliyetçi kadınlar
ve işkolikler risk altında bulunuyor.

Stres ve endişe de 
neden oluyor

Strese bağlı olarak gelişen tutulmalar,
beyin ve çevre sinirler arasındaki iletimde
görev alan serotonin ve adrenalin gibi
bazı kimyasal maddelerde eksiklik veya
bozukluğa neden olabiliyor. Vücutta ağrı
algılanmasında önemli olan bu maddele-
rin eksikliği üzerine eklenen, aşırı stres ve
endişe ise durumu daha karmaşık bir
hale getiriyor. Son çalışmalar depresyon,
uyku bozukluğu ve çevresel faktörlerin
fibromiyalji yakınmalarını kısır döngüye
çevirdiğine dikkat çekiyor. 

Tek seanslık radyofrekans 
tedavisi!

Tedavide öncelikle serotonin ve adre-
nalin maddelerini yerine koyan antidep-
resanların kullanımı büyük önem taşıyor.
Beraberinde yapılması gereken boyun,
omuz ve sırttaki ağrılı tetik noktalara rad-
yofrekans tedavisi uygulamasıdır.  Rad-
yofrekans akımı üreten özel bir jeneratör
ve bu akımı dokuya ileten bir radyofre-
kans iğnesi ile ağrılı tetik noktalara girile-
rek radyofrekans akımı pulsed modunda
10 dakika uygulanır. Yapılan çalışmalarda
başarı yüzde 70 oranındadır. Hastaya uy-
gulama bir kez yapılır ve ortalama 6 ay ila
2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve
sırt ağrıları azalır. Pulsed radyofrekans
akımı uyguladığı bölgede doku hasarı
yapmadan ağrı sağaltımı sağlar, bu ne-
denle bu işlem hastaya tekrar tekrar uy-
gulanabilir.

Algoloji (Ağrı) 
Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora

Halk arasında rahim ağzı kanseri ola-
rak bilinen “serviks kanseri”, ülkemizde
ve dünyada kadınlarda görülen en sık
7’nci kanser türü olarak biliniyor. Çoğu
kanserde olduğu gibi rahim ağzı kanse-
rinde de erken tanı yaşamsal önem taşı-
yor. Bu nedenle, kanser oluşmadan önce
lezyonları yakalamak için düzenli muaye-
ne ve smear testinin yanı sıra doktorların
önerilerini dikkate almak gerekiyor. 

Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene
ve tarama programları ile kontrol altına
alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi
edilebilen bir kanser türüdür. Günümüz-
de bu kanserin taramasında kullanılan en
yaygın yöntem PAP smear testidir. 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Ezgi Roza Gül

Yapılan çalışmalara göre parklarda bulunan kum havuzlarında tuvalettekinden 2 bin kat daha fazla bakteri ve
mantar bulunuyor. Umuma açık parklarda bulunan kum havuzlarında hayvanlar da tuvalet ihtiyacını karşılayabiliyor.

İşkoliklerin 
kasları ağrıyor 

Smear testi ile
erken teşhis
mümkün

Diyabetiniz
varsa çıplak
ayakla 
dolaşmayın
Yazın, özellikle tatilde
çıplak ayakla gezmeyi
herkes çok sever.
Ancak diyabetliyseniz
ve ayaklarda sinir
harabiyeti başlamışsa
batan bir şeyi ya da
yanığı
hissedemeyebilirsiniz.
Diyabet (şeker) gibi
kronik hastalığı
olanların ayak sağlığı
için tatilde de dikkatli
olması gerekiyor. 
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Yıl: 7 18 Temmuz 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
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www.mercanotoyedekparca.com
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