
“Bölgemiz, turizm başta olmak üzere madencilik, KOBİ ve
tarım hayvancılık açısından hamle yapılabilecek

potansiyele sahip. Ancak bu değerleri tek bir çatı
altında, böylesi güzel koordine edilmiş ve
düşünülmüş bir fuar organizasyonu ile
etkisi daha güçlü olacak şekilde bir araya
getirmek olağanüstü bir başarı olacaktır.”
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Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ın yer
aldığı 8 ili kapsayan Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın
(BAKAF) bölge için büyük önem
taşıdığını belirtti.

Son 10 yıldır bölgeye olan yatırım
ağının arttığına dikkat çeken Kastamonu
Milletvekili Demir, “Ulaştırma Bakanlığı
başta olmak üzere Tarım ve Hayvancılık

ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarımız
bölgede ciddi çalışmalara imza atmış
bulunuyor. Alt yapı ve üst yapı ile ilgili
hükümetimizin yaptığı çalışmalar Batı
Karadeniz’e müthiş bir açılım ve
farkındalık getirdi. Bu zamana kadar
yapılan tüm bu girişimlerin daha etkin
duyurulması ve bölgeye olan ilginin daha
da artması için Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın en önemli
adres olduğunu düşünüyorum” dedi. n 5

Erdemir’den 350 milyon
dolarlık yatırım

n 7

Sabıkalı kavşakta 
acı bilanço

n 4

Bartın OSB’ye yüksekokul
n 7

Milletvekili Murat Demir:Bartın, Bolu,
Çankırı, Düzce,
Karabük,
Kastamonu, Sinop
ve Zonguldak’ın yer
aldığı 8 ili kapsayan
Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve
İş Birliği Fuarı’nın
yerel ekonomiyi
canlandıracak yeni
bir soluk olmasının
yanı sıra ülke
dışında da büyük
etki bırakacağını
ifade eden
Kastamonu
Milletvekili Murat
Demir, “Türkiye’nin
ekonomisin hız
kazanmasının
önüne
geçilemeyeceğinin
işareti olan
BAKAF,
bölgemiz
açısından bir
milat anlamına
geliyor.” dedi.

bölge
açısından bir
milattır!

Kastamonu Belediyesinin
Çocuk Trafik Eğitim Parkı
projesi AK Parti Genel Mer-
kezi Yerel Yönetimler Baş-
kanlığının yaptığı değerlen-

dirmede ödüle layık görüldü.
Ödülü Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın elinden aldı. n 2

Erdoğan’dan Babaş’a ödül

Tüm Türkiye’den yöresel
ürünlerin sergileneceği YÖ-
REX Yöresel Lezzetler Fuarı
Antalya’da açıldı. Coğrafi işa-
retli ürünlerin de yer alacağı
fuara KATSO desteği ile katı-

lan Kastamonu, başta sarım-
sak olmak üzere, siyez ürün-
leri, Tosya pirinci, Tosya bıç-
kısı, çekme helva, Doğanyurt
kestane balı, üryani eriği gibi
ürünlerini sergileyecek. n 2

Kastamonu’da yılın ilk yedi aylık diliminde kurulan
şirket sayısı 80 oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 10’luk artış olduğunu gösterdi. n 5

Kastamonu Lezzetleri 
YÖREX Fuarında

Kastamonu
Ağustos ayı ihra-
catıyla Türkiye sı-
ralamasında ilk
yüze adını yazdır-
dı. İhraç ürünlerinden elde

edilen gelirler baz
alındığında
önemli bir başarı
yakalayan kentte
ihracatın yükünü

madencilik sırtladı. n 5

İhracatta ilk 100’deyiz

Yılın ilk yarısında 
80 yeni şirket 

Ligin ilk haasında Ha-
tayspor’a desplasmanda, To-
katspor’a da kendi seyircisi
önünde mağlup olan takım
büyük tepkiler karşısında
hoca değişikliğine gitmek
durumunda kaldı. Sorunun
oyuncularda olmadığına kanaat getiren ve
tecrübeli bir isim olan İsmail Ertekin ile
anlaştıklarını duyurdu. n 10

Kastamonuspor’da
Aksaçlı dönemi…

Avrupa Şampiyonlar Ligi karşı-
laşması öncesi Kastamonu Beledi-
yespor'un iki önemli oyuncusu Anas-
tasia Sinitsyna ile Nataliya Kotsi-
na’ya Norveç vize vermedi. n 9

Şampiyon sahipsiz kaldı
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 
4 Her Marka Forklift
Tamiri, Yedek Parça
4 Bakım Servisi, 
4 Transpalet ve Lastik
Satışı 

YALLAH DÜMDÜZ

Ne sağı var, ne solu,
Yok inişi yokuşu.
En işlek yol;
Yolsuzluğun yolu…Tahsin Şentürk

AİLE

İnsanın var oluşu anne baba iledir,
Aile denen eser bir yıkılmaz kaledir.
Her şey orada başlar, şekillenir orada,
İyilik- kötülüğün mektebi ailedir.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

n      
  

  
     

     
     

    
  

   
    

   
   
   

  
     

P       

Kastam   

  

   
   

   
    

   
   

  
   

   
   
   

   
   

   
  

    
   

   
  

  
    

   
       

        
        

        
     
       

       
         

        
       

           
       

         
      

     
    
       

      
         
        

        
         

 
       

       
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
     

     
 

   
    

    
    

    
   

   
      

        
          

         
             

 
         
       

         
        

      
        

 

   
 

     
     

       
      

     
    

        
     

      
    

    
    

     
  

    
     

      
     

    
    

      
     

      
      

      
     
      

     
    
   

     
    

     
     

       
    

    
     

      
     

    
       
 

    
      

      
     
  

    
     

       
       

      
       

     
        

    
   

   
   

   
     

   

   
   

    
      

     
    

   
  

   
 

  
     

    
    

    
    

   
    

     
     

   
     

   
   

    
      

    
   

    
 

    
   

    
   

      
   

   
   

    
    

   
      
    
   

    
  

   
    

    
   

    
    

   
     

  

 
 

   
   

             
             
                

   
     

   

     
     

     
     

     
     

     
      

      
      

    
       
    
     

     
     

      
    

      
        

        
      

       
      
      

      
     

  
      

     
      

      

    
     
     

 
        

     
     

     
     

      
     

 
       
   

      
     

       
   

      
       

       
       

     
       

       
    

       
       
    

      
   

        
  

   
 

  
 

  
   
 

   
  

  
   

   
 

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 baş        

          
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT
SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Ak Parti Belediye Başkanları istişare
ve değerlendirme toplantısı Ankara’da
gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Ço-
cuk Trafik Eğitim Parkı projesiyle ödüle
layık görüldü.

Yaklaşık 7 dönüm bir alanda yer alan
Kastamonu Belediyesi Çocuk Trafik Eği-

tim Parkı; sinyalize kavşak sistemi, yön-
lendirme ve bilgilendirme imkanı tanıyan
düşey işaretlemeleri, yaya geçitleri ve yol
çizgi boyalarını kapsayan yatay işaretle-
meleri ile çocukların hem trafik eğitimi
alabilecekleri hem de uygulama yaparken
eğlenceli zaman geçirebilecekleri bir park
olarak hayata geçirilmişti.

Kastamonu ve Sinop illerinde toplanan def-
neyaprağı ticaretinde beklentinin üzerine çıkıldı.
2016 yılında başlatılan program çerçevesinde
orman köylüsüne gelir kaynağı oluşturma çalış-
maları projesi çerçevesinde geliştirilen defne ey-
lem planında sonuçlar belli oldu. Kastamonu ve
Sinop illeri için toplam 950 ton olan kapasitenin
yılın ilk yarısı baz alındığında 800 tonu aşmasıyla
hedef revize edilerek bin 300 tona yükseltildi.
Sadece Cide’de 200 ton olan planlamaya karşılık
450 ton defne üretiminin yıllık gerçekleşmenin
revize edilmesine ve beklentilerin de yükselme-
sine neden oldu.  

Kurutulmuş defneyaprağının tonunun 9 bin
lirayı bulduğu ve bölgeye söz konusu ürünün
üretim planlaması doğrultusunda 1 milyon lira
gelir getireceği hesaplanırken, 2005 yılı ihracatı
12 milyon dolar olan defnenin projeyle birlikte
2016 yılında 40 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.
Bölge halkına alternatif geçim kaynağı olan def-
ne, özellikle sahil ilçelerinde büyük ilgi görüyor.

Bölgeye defne 
yaprağı dopingi

Tüm Türkiye’den yöresel ürünlerin sergi-
leneceği YÖREX Yöresel Lezzetler Fuarı An-
talya’da açıldı. Coğrafi işaretli ürünlerin de
yer alacağı fuara KATSO desteği ile katılan
Kastamonu, başta sarımsak olmak üzere, si-
yez ürünleri, Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, çek-
me helva, Doğanyurt kestane balı, üryani eri-
ği gibi ürünlerini sergileyecek. ‘Sizin oraların
nesi meşhur’ konseptinin öne çıktığı fuarda
Türkiye’nin değişik illerinden binlerce ürün
Antalya’da 5 gün boyunca ziyaretçilere tanıtı-
lacak. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
adına Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Ars-
lan, Meclis Başkanı Mehmet PAttaban ve
Meclis Üyeleri Antalya'da gerçekleşen YÖ-
REX Yöresel Ürünler fuarına katılım sağladı.

Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kal-
kınma Bakanı Lütfi Elvan ve Tobb Başkanı
M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla açılışı
gerçekleşen fuarda Kastamonu’dan Çoba-
noğlu Çekme Helva, Bintelli Çekme Helva,
Bülbüloğlu Çekme Helva, Sepetçioğlu Çek-
me Helva, Miskos Çekme Helva, Tokalı Tica-
ret Siyez Bulguru, Paflogonya Ticaret Siyez
Bulguru ve Siyez Unu, Tosya Madeni Eşya
Odası Başkanlığı Tosya Bıçkısı, Taşköprü Ti-
caret ve Sanayi Odası Sarımsak, Doğanyurt
Belediye Başkanlığı Doğanyurt Kestane Balı
ürünleri ile tanıtıma katıldılar.

Kastamonu Lezzetleri
YÖREX Fuarında

Erdoğan’dan Babaş’a ödül
Kastamonu Belediyesinin Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesi AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığının yaptığı
değerlendirmede ödüle layık görüldü. Ödülü Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Candaroğlu’na destek ziyareti
İmes Sanayi Sitesi Başkanı ve TFF

As Başkanı Kemal Akar, Üsküdar Be-
lediye Meclis Başkan Vekili Esat Ka-
lay, Ak Partili İl Yönetim Kurulu Üye-
leri Halil İbrahim Tur ve Saadettin
Çay, Ak Parti Genel Merkezi tarafın-
dan Arnavutköy İlçe Başkan adayı
olarak belirlenmesi dolayısı ile Mus-
tafa Candaroğlu’na hayırlı olsun ziya-
retinde bulundular.

Ziyarette konuşan Kemal Akar, “İl
başkanımız Sayın Selim Temurci’yi
ilçe başkan adaylığı konusunda ilçe-
deki demografik yapıyı dikkate alarak
belirledikleri isabetli karar dolayısı ile

tebrik ediyorum. Mustafa Candaroğ-
lu’nun teşkilata, ilçesine ve partiye
önemli katkılar sunacağına inanıyo-
rum. Çalışmalarında başarılar diliyo-
rum.” dedi. Aday belirlenmesi nede-

niyle gerçekleştirilen ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Can-
daroğlu da, başta Akar olmak üzere
hemşerilerinin destekleri ve bu
önemli ziyaret için teşekkür etti.

İstamonu misafirlerini ağırladı
İstamonu Gazesinin Kâğıthane’de

bulunan ofisinde aynı gün siyaset, bü-
rokrasi ve sanayide yer alan üst düzey
yetkililer ağırlandı.

İmes Sanayi Sitesi Başkanı Kemal
Akar, Üsküdar Belediye Meclis Baş-
kan Vekili Esat Kalay, Kızılay Avrasya
Şubesi Başkanı Saadettin Çay’ın neza-
ket ziyaretinde heyet gazetemiz İmti-
yaz Sahibi Hüseyin Karadeniz tara-
fından karşılandı.

Ziyarette KASTEXPO’nun Kasta-
monu iş dünyası adına yapılan en et-
kin programlardan biri olduğu vur-
gulanırken İstamonu Fuarcılığın bu
çalışmanın öncüsü olmasının da sağ-
lam bir alt yapıya işaret ettiğine dik-
kat çekildi. Kastamonu iş dünyasının
ekonomik girişimlerinin değerlendir-

diği görüşme sonrasında Kağıthane
Kaymakamı Hasan Göç İstamo-
nu’nun misafiri oldu. Çankırılı kay-
makam Hasan Göç, İstamonu’nun
gerçekleştireceği Batı Karadeniz  Tu-
rizm ve İş Birliği Fuarının (BAKAF)
bölgeye önemli bir ivme kazandıraca-
ğını söylerken, çalışmanın yakın ta-
kipçisi olacağını ifade etti.
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HABER

Sungur Gedik’in sahibi olduğu Pınar-
başı Et firmasının ürünlerinin pişirilerek
servis edildiği mekan özenle hazırlanmış
dekoru ile daha şimdiden Anadolu Ya-
kasında sayılı mekanlar arasına girmeye
aday gösteriliyor.

Kerte Gusto isimli kafe restoranın
adının tıpkı yıllar önce kurduğu toptan
perakende beyaz ve kırmızı et sektörün-
deki Pınarbaşı ismi gibi memleketinden
esinlendiğini belirten Sungur Gedik, yeni mekanın et ürünlerinin pişirilerek

özel sunumunu içereceğini, ailece Ana-
dolu Yakasında kısa sürede müdavimler
oluşturacak iddiada bir yer olacağını
söyledi. Çekmeköy Çatalçeşme Mahalle-
si’nde bulunan KerteGusto’nun 17 Eylül
Pazar günü saat 14.00’de gerçekleşecek
açılışında Ağlılı THM Sanatçısı Enis
Mangaoğlu’nun da sahne alacağını bildi-
ren Gedik, “ Tüm dost ve hemşerilerimi-
zi KerteGusto’nun açılışında görmek is-
teriz.” dedi.

Arnavutköy Haraççı Mahallesi Eski
Edirne Asfaltı üzerinde bahçesiyle
birlikte yaklaşık bin metreka-
re alanda faaliyet gösteren
tesisi 6 ay önce hizmete
açtıklarını bildiren
Nurhan Gün, doğum
günü dahil olmak üze-
re gruplara da hizmet
verdiklerini ifade etti.

Haa sonu serpme
kahvaltının yanı sıra öğle
yemeği menüsünün mantı
ve etli ekmeğin olduğu yöresel yiyecek-
lerden oluştuğunu söyleyen Gün, “Haa
içi serpme kahvaltı,  kahvaltı tabağı ve
öğlen de sulu yemek seçeneği ile müşte-
rilerimize ev yapımı lezzetler sunuyoruz.

İşletmemizde kullandığımız yumurta ve
süt ürünlerini köylerden temin edi-

yoruz. Reçellerimizi kendi-
miz yapıyoruz. Domates,

salatalık ve ceviz gibi
ürünleri de bahçemiz-

den sofraya taşıyoruz.” dedi.
Mutfaktan servise kadar kardeşi Sevil

Temiz ile birlikte ilgilendiklerini belirten
Gün, şehrin gürültüsünden uzak sakin
bir gün geçirmek isteyen herkesi tesise
davet ettiğini de kaydetti.

İnebolu’da arıcılık faaliyetine hobi
olarak başlayan Adem Dilekoğlu
ürettiği balları kurduğu site üzerinden
tüm dünyaya pazarlamaya başladı.

Uzun yıllar kariyer ve yaşam
mücadelesini yurtdışında eğitim
alanında veren İnebolulu hemşerimiz
Adem Dilekoğlu, 2014 yılında aldığı bir
kararla arıcılık yapmaya başladı.
Çalışmalara 2 kovanla başlayan ve 2
yılsonunda 50 kovanın üzerine çıkarak
üretim
izinlerini de
alan
Dilekoğlu, bal
çeşitleri içinde
en çok
beğenilen ve
talep gören
kestane
balının
katkısız
üretilebileceği
tek yerin
Kastamonu
sahil ilçeleri
olduğunu
belirtti.

Yıllık 300 kilo bal üretimi
yapılabildiğine işaret eden Adem
Dilekoğlu, iç pazarda çeşitli
nedenlerle karşılaştığı handikaplar
üzerine kurduğu internet sitesi
üzerinden tüm dünyaya bir şifa kapısı
araladığını ve satış yaptığını söyledi.
İnebolu Kestane Balı markasıyla
piyasada bulunan ürünü hakkında da
bilgiler veren Dilekoğlu, arı
üreticiliğinin yerel yönetim
desteğinden uzak oluşundan dolayı
başarıların kişisel ölçekte kaldığını
ifade etti.

Doğanyurt ilçesinin coğrafi işaret
çalışmalarıyla kat ettiği başarıya da
vurgu yapan Adem Dilekoğlu,
İnebolu’da hiçbir şekilde destek ya da
teşvik görememelerinin kestane balı
için en verimli olan ilçede beklenen
üretim kotalarının altında kalınmasına
yol açtığını söyledi. Haziran başı
Temmuz sonu aralığında hasadı
yapılan kestane balının, orman yapısı
ve coğrafi avantajlar nedeniyle sahilde
hiçbir katkı maddesi katılmaksızın
üretilebildiğine dikkat çeken
Dilekoğlu, bu yıl üretimde yağışlar
nedeniyle kestane çiçeklerinin hasar
görmesinden kaynaklı düşüş
yaşadıklarını belirtti. Dilekoğlu kendi
kurduğu site üzerinden hem ürününün
hem de İnebolu tanıtımının yapıldığını,
bu tür faaliyetler için bireysel
çabaların yerel ve özel teşviklerle
desteklenerek güçlendirilmesi
gerektiğini sözlerine ekledi.

İnebolu’dan 
dünyaya 
şifa kapısı

KerteGusto 
Çekmeköy’de açılıyor

Kız kardeşlerden doğanın içinde tesis

Pınarbaşılı
hemşerimiz

Sungur
Gedik’in,
köyünün
isminden

esinlenerek
kurduğu kafe

restoranı
KerteGusto’nun

açılışı,17
Eylül’de özel

bir programla
gerçekleş-

tirilecek.

İşletmeciliğini
Çatalzeytinli kız

kardeşler Nurhan
Gün ile Sevil

Temiz’in yaptığı
Arnavutköy’deki

Tuzluk Kahvaltı ve
Yemek Salonu, ev

yapımı lezzetler ve
doğal ürünleri bir

arada sunuyor.

Sungur Gedik

Nurhan Gün - Sevil Temiz

Adem Dilekoğlu
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TÜİK tarafından Nisan, Mayıs ve Haziran
ortalamasını gösteren Mayıs dönemine
ait işsizlik rakamlarının yüzde 0.8

artışla yüzde10.2’ye çıktığı açıklandı. Bu
istatistiklere yansıtılan (!) bölüm…

Genç bir nüfusa sahip olmakla
övündüğümüz memleketimizin geleceği
açısından hayati önem taşıdığına inandığım
bir soruyla konuya açıklık getirmek
istiyorum; sorun işsizlik mi yoksa eğitim
politikalarının getirdiği mesleksizlik mi?
Çünkü eğitim politikalarındaki belirsizlikler
öncelikle son 10 yıllık dağılıma baktığımızda
sorunun daha doğrusu işsizliğin temel
nedeninin mesleki eğitimden hızla
uzaklaştırılan gençlerin mesleksiz bireyler
olmasından kaynaklanıyor.

İş dünyasındaki genel ekonomik
dalgalanmaya bağlı dar boğaz ve buna bağlı
küçülme gerçeği ile birlikte iş sahalarının
çoğunlukla az eleman çok iş mantığıyla
hareket etmesi, yabancı uyrukluların Türk
vatandaşlarının 4/1 mukabilinde ücretlerle
istihdam edilmesi gibi bazı basit tespitler
görünen işsizliğin nedeni olarak gösterilebilir.

Ancak ara eleman yetiştiren okulların
azlığı ve dolayısıyla teknik eleman
yetiştirilemiyor oluşunun da etkisiyle ‘Ne iş
olursa yaparım’ noktasına sürüklenmiş ama
yine de işsiz bir büyük kesim işsizlik
rakamlarına yansımayan dilim olarak da
mevcut. Mesleksiz işsizler herhangi bir beceri
veya ufka da sahip olamadıklarından dolayı,
AB fonlarıyla dönem dönem iş sahibi yapılma

modelleriyle eritilmeye çalışılsa da ortada bir
hakikat daha var; eğitimsizlik ve vasıfsızlık…

MEB TÜİK verileri ışığında işsizlik
oranlarına bakıldığında, 20-29 yaş genç
nüfusta hem erkeklerde hem de kadınlarda
işsizlik oranları yüksekokul ya da fakülte
mezunlarında alt eğitim kademe mezunlarına
göre daha yüksek çıkmaktadır. Bu resmi
pencereden bakış açısı…

Ancak yukarıda da değindiğimiz
mesleksizlik aslında en büyük işsizlik
nedeni… Artık eğitim kendine amaç olarak
sadece aldığı bireyi sağ salim (!) mezun edip
kurtulmayı seçmiş. Oysa her bireyin tıpkı
hayatındaki diğer kararlarda olduğu gibi rahat
ve istikrarlı bir yaşam için bir planı olması
zorunluluğu olduğu da muhakkaktır. Ancak
amaçsız (daha doğrusu sadece okutayım
salayım sakat mantığı) ve bireyi değil sistemi
esas alan eğitim ile ortaya plansız programsız
eğitilmiş diplomalı (!) işsizler, daha doğrusu
mesleksiz bireyler çıkmaktadır.

Siyasetin karar verdiği eğitim modeli
nedeniyle içi boşaltılan ve dönemsel rüzgara
bağlı eğitim anlayışı ile mesleki okulların bile
gerçek amacına hizmet edemeyecek derecede
cılızlaştırdığı sistem her geçen gün
mesleksizliğe bireyler üretmeye devam
etmektedir. 

Ülkemizde en temel sorun işsizlik ve
bunun nedeni de maalesef “iş beğenmiyorlar”
diyerek ayrıca ötelenen bireylerin mesleksiz
oluşudur… Tıpkı eğitim sisteminin mesnetsiz
olduğu üzere…

Sorun işsizlik mi mesleksizlik mi?

13 Eylül 2017

Mustafa Yaşar Dilsiz 4istamonumyd@gmail.com / mydilsiz@istamonu.com A J A N D A

FOTOYORUM

Komisyon, Devrekani Kavşağı’yla ilgili
yaptığı araştırmayı İl Genel Meclisi üyele-
riyle paylaştı. Raporu okuyan İl Genel
Meclisi AR-GE Komisyonu Başkanı Mev-
lüt Kaplan, Devrekani Kavşağı’nda yerinde
tespit ve çalışma yaptıklarını belirterek,
“Son 6 yıl içerisinde Devrekani Kavşağında
toplam 32 kaza meydana geldi. Bu kazala-
rın 31 tanesi ölümlü kaza ile sonuçlandı.
Bu 32 kazada 31 kişi hayatını kaybederken,
65 kişide yaralandı” dedi.

Meclise sunduğu raporda en çok ölüm-
lü kazanın bu yıl yaşandığını belirten Kap-
lan,  Devrekani Kavşağında meydana gelen
11 kazada 24 kişinin  hayatını

kaybettiğini,4 kişinin de yaralandığını bil-
dirdi. Komisyon raporunun okunmasının
ardından rapor, Karayolları 15. Bölge Mü-

dürlüğüne gönderilmek üzere İl Genel
Meclisi üyeleri tarafından oy birliğiyle ka-
bul edildi.

1 Eylül itibarı ile
başlayan denizlerde
avlanma yasağının
sona ermesiyle de-
nize açılan balıkçı-
lar umduğunu bu-
lamadı.

Bilinçsiz avcılık,
antiperiyodik avlanma
gibi nedenlerle istavritin kaybol-
duğu, palamutun daha olgunlaşmadığına işaret eden
balıkçıların umudu hamsiye kaldı. Yerel balıkçılar açı-
sında sıkıntı görünmese de büyük balıkçıların ve tek-
nelerin balık azlığından dolayı morallerinin bozuk ol-
duğu gözlenirken, palamutun Karadeniz’e geç intika-
linin de sebep olduğu denizdeki durgunluğun önü-
müzdeki dönemde hamsi ile aşılması umut ediliyor.

Geçen sezon istavrit ve çinekop bolluğu yaşayan
balıkçılar bu yıl sezon başı itibarıyla palamutun gere-
ken boyut ve ağırlığa ulaşmamış olmasından dolayı
beklemeye geçti. Sezonun geçen yıla oranla sönük
başlaması sonucu büyük balıkçı tekneleri tüm umu-
dunu hamsiye bağladı.

Sabıkalı kavşakta acı bilanço
İl Genel Meclisi
Araştırma ve

Geliştirme (AR-GE)
Komisyonu,

Kastamonu-
İnebolu karayolu
üzerinde bulunan

Devrekani
Kavşağı’nda son

zamanlarda artan
trafik kazalarını
incelemeye aldı. 

Ogüzelim manzaranın ortasında
turizmdeki becerimizi özetleyen
bir harabe karşılamakta

ziyaretçileri…
Aslında iyi niyetle başlanmış bir

proje bu; Ilgaz Dağı'na gelen
ziyaretçilerin dikkatini çeken ve önemli
bir noktada 2 bin metre rakımda
Karakeçilik Tepe’de bulunan bu tesisin,
Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne
geçtikten sonra, Orman ve Su İşleri
10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından
turizm ofisi ve seyir terası olarak
projelendirildiği aktarılıyor.

Ancak…
Ülkemizin gözde milli parklarından

biri olan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda 27 yıl
önce yapımına başlanılan kamu tesisi ne
tamamlanabiliyor ne de yıkılabiliyor…

Bu arada sorup sorgulanacak muhatabı
da yok!

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nın Çankırı
kısmında kalan ve en göz önünde olan
tepede yer alan tesisler, Orman Bakanlığı
ve Milli Parklar arasında sıkışıp kalmış.
Bu haliyle görenleri hayrete düşüren
yapımına başlanılmış ve
tamamlanamamış bu bina aslında
ülkemizde sayısız kaderine terkedilmiş
onlarca ucubeden sadece biri…

Şimdilerde Küre Milli Parkı için de
tesisleşme düşünen sayın yetkililere rica
etsek; önce şu yıllardır başlanıp
bitmeyenleri bir halletseniz de sonra
yeniden bir oturup düşünsek dedirtecek
cinsten bir durum… Ya yap, ya da yık…
Bu cennetin tam kalbine saplı kör bıçak
da neyin nesi…

Yer; Ilgaz Dağı Milli Parkı…
Fotoğraf; sosyal medyada bir tepki
mesajından…

Kavşakta kazaların önüne geçilmesine yönelik
maket ekip arabası konulması sosyal medyada bü-
yük tepki çekti. Halk ölüm kavşağında kalıcı ve etkili
çözüm beklerken yetkililerin bu uygulamasının akıl

almaz olduğu yorumlarında bulundu. Jandarma
geçtiğimiz kurban bayramı öncesi sabıkalı kavşakta
kazaları önlemek için maket bir ekip arabası koya-
rak sürücülerin hız kesmesini sağlamaya çalışmıştı.

Sosyal medya hesabı üze-
rinden Ağustos ayı başında
Devrekani Kavşağı ile ilgili
paylaşım yapan Ak Parti
Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay ise; Kara-
yolları 15. Bölge Müdürlüğü ile görüşme
yaptıklarını, yakında kavşak düzenlemesi ile
ilgili ihale yapılacağını duyurmuştu. Paylaşı-
lan bilgi notunda çözüm olarak ışıklandır-
manın yetersiz kalacağı, projenin köprülü
kavşak modeli olarak düşünüldüğü aktarıl-
dı. İhaleye çıkan çalışmanın bu yıl içinde ta-
mamlanacağı bilgisine de yer verilen Ulu-
ay’ın açıklaması sonrası gözler yeniden kara-
yollarına çevrildi.

‘Kavşakla ilgili 
karayollarından 
söz aldık’Maketli 

önlem 
tepki 
çekti

Karadeniz kurudu mu?
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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

108,15 t 3,4570
t

4,108
t

147,17

Bartın, Bolu, Çankırı,
Düzce, Karabük,

Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak’ın yer

aldığı 8 ili kapsayan
Batı Karadeniz

Turizm Tanıtım ve İş
Birliği Fuarı’nın yerel

ekonomiyi
canlandıracak yeni
bir soluk olmasının

yanı sıra ülke dışında
da büyük etki

bırakacağını ifade
eden Kastamonu
Milletvekili Murat

Demir, “Türkiye’nin
ekonomisin hız

kazanmasının önüne
geçilemeyeceğinin

işareti olan BAKAF,
bölgemiz açısından
bir milat anlamına

geliyor” dedi

Kıdem tazminatı ve ihbar
tazminatına ilişkin

aydınlatıcı bilgiler (3)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İşçinin aynı işverene ait aynı yahut değişik iş
yerlerinde FARKLI ZAMANLARDA
çalışmış olması durumunda, şayet işçinin

daha önce imzaladığı iş sözleşmesi "kıdem
tazminatının ödenmesini gerektirmeyen" bir
sebeple son bulmuşsa bahse konu sözleşme
çerçevesinde çalışılan süre, kıdem
tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

İşçinin "farklı kamu kuruluşlarında"
çalışması yönünden ise söz konusu
kuruluşların farklı bakanlıklara bağlı olması
gibi bir durum, farklılık yaratmaz. Kural olarak
bu süreler birleştirilerek kıdem tazminatı
hesaplanır. Ayrıca, iş yerinin devri ihtimalinde
de işçinin aynı iş yerinde ve fakat değişik
işverenlerin yanında geçirmiş olduğu çalışma
süresinin yine TÜMÜ dikkate alınarak
hesaplama yapılır. Yürütülen işin değiştirilmiş
olmasının da bu anlamda herhangi bir
ehemmiyeti yoktur. Öte yandan, prensip
olarak, işçilerin, iş yerinin devri sebebiyle
kıdem tazminat talebinde bulunma hakları da
yoktur, zira "iş yerinin devri" de iş sözleşmesini
kendiliğinden sona erdiren bir hâl değildir.
Eski işveren ile yeni işveren arasındaki "kıdem
tazminatını ödeme sorumluluğu" bakımından
ise eski işveren yalnızca kendi çalıştırdığı süre
yönünden -İş Kanunu Madde 6 uyarınca devir
tarihinden itibaren 2 yıl süreyle yükümlülük
altındayken- devralan (yeni) işveren ise
işçilerin TÜM ÇALIŞMA SÜRESİ için
mesuliyet altındadır. Bununla birlikte ilgili
dönemler açısından devralan işverenin eski
işverene rücu hakkının saklı olduğunu da ifade
etmek isteriz.

Bütün koşulların gerçekleşmesi durumunda
işçi, "işe başladığı tarihten itibaren iş
sözleşmesinin devamı süresince" geçirmiş
olduğu her tam yıl için 30 günlük ücreti
tutarında kıdem tazminatı talep edebilir. Bir
yıldan artan süreler açısından da "oranlama"
yapılması gerekecektir. Öte yandan,
hesaplamaya esas alınacak ücret ise "GENİŞ
ANLAMDA ÜCRET"tir, bir diğer deyişle işçiye
nakden ödenmiş olan karşılığın yanı sıra
"sağlanmış olan akdî ve kanunî menfaatlerin"
de hesaplamaya dâhil edilmesi şarttır. İşçiye
sağlanan asıl ücret yönünden her zaman için
"işçinin son brüt ücreti" esas alınacaktır. Asıl
ücretin ekleri yönünden değerlendirme
yapıldığında da "para yahut parayla ölçülebilen
nitelikler" dikkate alınmak durumundadır.
Ayrıca, asıl ücretin ekleri her şeyden önce
"SÜREKLİ" nitelik arz etmelidir. Bu bakımdan,
geçici nitelikte olmayan ücret ekleri, kıdem
tazminatının hesaplanma anından göz önünde
bulundurulur. Bahsettiğimiz ücret eklerinin
kıdem tazminatı hesabına katılması yönünden
"fazla çalışma ücretinin" de geçici nitelik
taşıdığını belirtmemiz gerekir, bu sebeple fazla
çalışma ücretlerinin kıdem tazminatı hesabına
katılması mümkün değildir.

Kıdem tazminatı borcunun işveren
tarafından ödenmemesi (geç ödenmesi)
durumunda, işçiler yönünden büyük zararlar
doğabileceğinden, bahsettiğimiz sebeple
açılacak davanın sonucunda "hâkim, gecikme
süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata
uygulanan en yüksek faizin ödenmesine"
hükmedecektir. Böyle bir durumda, faizi dava
tarihi yerine temerrüt tarihinden itibaren
hesaplamak gerekir. Son olarak ifade etmemiz
gerekir ki, işçilere ödenecek kıdem tazminatı
yönünden her dönem için değişen tutarlarda
bir "tavan" uygulaması mevcuttur ve 2017
yılının ikinci yarısı bakımından bu tutar,
4.732,48 TL'dir.

t

Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ın yer
aldığı 8 ili kapsayan Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın (BA-
KAF) bölge için büyük önem taşıdığını
belirtti.

Son 10 yıldır bölgeye olan yatırım ağı-
nın arttığına dikkat çeken Kastamonu
Milletvekili Demir, “Ulaştırma Bakanlığı
başta olmak üzere Tarım ve Hayvancılık
ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarımız
bölgede ciddi çalışmalara imza atmış bu-
lunuyor. Alt yapı ve üst yapı ile ilgili hü-
kümetimizin yaptığı çalışmalar Batı Ka-
radeniz’e müthiş bir açılım ve farkındalık
getirdi. Bu zamana kadar yapılan tüm bu
girişimlerin daha etkin duyurulması ve
bölgeye olan ilginin daha da artması için
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Bir-
liği Fuarı’nın en önemli adres olduğunu
düşünüyorum.” dedi.

“BAKAF dünyaya çok önemli
mesajlar verecek”

BAKAF’ın yerel ekonomiyi canlandı-
racak yeni bir soluk olmasının yanı sıra
ülke dışında da büyük etki bırakacağını
ifade eden Murat Demir, “Bölgemiz, tu-

rizm başta olmak üzere madencilik,
KOBİ ve tarım hayvancılık açısından
hamle yapılabilecek potansiyele sahip.
Ancak bu değerleri tek bir çatı altında,
böylesi güzel koordine edilmiş ve düşü-
nülmüş bir fuar organizasyonu ile etkisi
daha güçlü olacak şekilde bir araya getir-
mek olağanüstü bir başarı olacaktır.
Her biri farklı değerler üreten
bölge sanayisi ve iş adamlarımı-
zın, bu fuarda ülkemizin yanı
sıra bölgeye ve hatta dünyaya
çok önemli mesajlar vereceği-
ne inanıyorum.  Ülkemiz eko-
nomisinin hız kazanmasının
önüne geçilemeyeceğinin işareti
olan BAKAF’ın bölgemiz açısın-
dan bir milat anlamına geldi-
ğinin de altını çizmek
istiyorum.”  diye
konuştu.

BAKAF
çalışmaları

kapsamında organizasyona destek veren
belediye, valilik ve üniversite iş birlikleri-
nin hep hayal edilen bir girişim olduğuna
da vurgu yapan Demir, çalışmalara her
zaman gereken desteği vermeye hazır ol-
duğunu söyledi. 

Bölgede potansiyelin yüksek ancak
farkındalığın eksik olduğunu vurgulayan
Milletvekili Murat Demir, Batı Karadeniz
illerinin oluşturacağı sinerjiye güvendiği-
ni dile getirerek şunları söyledi:  “İstamo-
nu Fuarcılık Şirketi Sahibi Hüseyin Kara-
deniz ofisimizde bizi ilk ziyaretinde ko-

nuyu açtığında büyük heyecan
duydum. Böylesi bir organizas-

yona bölgeyi iyi bilen bir karde-
şimizin öncülük etmesi beni
ayrıca gururlandırdı. Bölgenin
büyük ihtiyacı olan birlikte ha-
reket edilerek ortak kazanımlar
oluşturma çabasına önemli kat-
kılar sunacağına inandığım fua-
rın başarılı geçmesi Bartın, Bolu,

Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve

Zonguldak illeri-
mizin hanesine
artı olarak kay-
dedilecektir.”

Demir: BAKAF bölge 
açısından bir milattır!

İhracatta ilk 100’deyiz

Yılın ilk yarısında 80 yeni şirket

Kastamonu Ağustos ayı ihracatıyla Türki-
ye sıralamasında ilk yüze adını yazdırdı. İh-
raç ürünlerinden elde edilen gelirler baz alın-
dığında önemli bir başarı yakalayan kentte
ihracatın yükünü madencilik sırtladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ağus-
tos ayı ihracat raporunda Kastamonu’nun
Ağustos 2017 döneminde bir önceki yılın
ayını döneminde 3 milyon 863 bin dolar olan
ihracatını yüzde 41 artırarak 5 milyon 464
bin dolar yaptığına dikkat çekildi. 

2016 yılının ilk 8 ayında 30 milyon 10 bin
dolar olan ihracatını 2017 yılının aynı döne-
minde 75 milyon 130 bin dolara çıkaran ih-
racatçılar liginde kendisine 53’üncü sıradan
yer buldu.  2017 yılının ilk 8 ayında yaptığı

ihracatın büyük bir bölümünü madencilik
ürünlerinde yapan Kastamonu’nun bu sek-
törde toplam 42 milyon 881 bin dolarlık ih-
racat yaptığı belirtildi. Madencilik ürünlerini
13 milyon 418 bin dolar ile hazır giyim ve
konfeksiyon ürünleri, 10 milyon dolar ile
mücevher ürünlerinin izlediği bilgisi verildi.

Kastamonu’da yılın ilk yedi aylık
diliminde kurulan şirket sayısı 80
oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 10’luk artış olduğu-
nu gösterdi. Türkiye Odalar Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi verilerine göre Kastamonu’da
Temmuz ayında 9 yeni şirket kurulur-

ken 10 şahıs işletmesinin de kapandı.
2017 Ocak- Temmuz dönemi ku-

rulan ve kapanan şirketler istatistiğine
göre, Kastamonu’da toplam 80 şirket
kuruluşu gerçekleştirilirken, aynı dö-
nemde kapanan şirket sayısı ise 8
oldu. Kurulan şirketlerin büyük bölü-
münü inşaat yapım ve ilgili faaliyet

kolları oluştururken, şahıs işletmele-
rinde de hizmet sektörü ön plana çık-
tı. Ocak -Temmuz döneminde 60 şa-
hıs işletmesi açılırken aynı döneme
dair verilere göre 34 şahıs işletmesi de
kapanış yaptı.

TOBB kaynaklarında yer alan bil-
gilerde Ocak -Temmuz dönemi 2016

yılı verilerinin bu yılın ilk dilimine
oranla yüzde 10’luk açılış/kapanış or-
talaması göze çarptı.

Geçtiğimiz yıl Ocak -Temmuz dö-
neminde 71 yeni şirket açılışı yapılır-
ken kapanan şirket sayısı ise 12 olarak
gerçekleştiği değerlendirmede yer
aldı.

Daday’da pancar üretiminde-
ki kotanın kalkması üzerine şe-
ker pancarı üretimi de arttı.  Da-
day’da daha önce ilçede bulunan
Şeker Pancar Şefliği kapanmış,
ülke genelinde şeker pancarında
uygulanan kota uygulaması son-
rası pancar üretiminde de büyük
düşüş yaşanmıştı. Bu yıl itibarı
ile şeker pancarındaki kotanın
kaldırılması sonrası Daday’da da

pancar üretiminin arttığı belirtili-
yor. Gelişen teknoloji ile birlikte
yaygın olarak kullanılmaya baş-
lanılan makineleşme, sulama ve
ilaçlama teknikleri ile bu yıl şe-
ker pancarı üretimi geçen yıla
göre arttı. Geçen yıl 230 dekar
alanda bin 610 ton olarak ger-
çekleşen şeker pancarı ekiminin,
bu yıl 350 dekar alanda 2 bin 330
ton olduğu belirtiliyor.

Kota kalktı pancar üretimi arttı
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Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Şenpazar Belediyesi tarafından projelendirilen aralarında 30 yataklı Belediye
Konukevi’nin de olduğu birçok tesisin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Şenpazar’a Belediye
Konukevi yapıldı

Şenpazar Cumhuriyet Meydanı’nda
gerçekleştirilen toplu açılış törenine, Kasta-
monu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu
Milletvekilleri Murat Demir, Hakkı Köylü,
Kastamonu ilçe belediye başkanları, ku-
rum müdürleri, sivil toplum ve siyasi parti
temsilcilerinin yanı sıra çevre ilçe ve köy-
lerden çok sayıda kişi katıldı.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar,
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kasta-
monu Murat Demir ve Hakkı Köylü’nün
yaptığı konuşmaların ardından toplu açılış
kurdelesi kesilerek tesisler resmi olarak
hizmete girdi.

Toplam maliyet 800 bin lira

Şenpazar Belediyesi tarafından yapımı
tamamlanarak hizmete açılan tesisler ara-
sında bulunan 1987 – 2009 yılları arasında
belediye başkanlığı yapan Hasan Sarı’nın
ismi verilen Belediye Sosyal Tesisleri top-
lam 300 bin liraya mal oldu. Maliyetin 100
bin lirası bağışlardan sağlanırken kalan kı-
sım belediye bütçesinden karşılandı. Eski-
den Hükümet Konağı olarak kullanılan bi-
nada yapılan çalışmalarla yeniden ilçeye
kazandırılan konak artık turizm, konakla-
ma hizmeti verecek.

Diğer yatırımlar arasında ise belediye
düğün salonu, iki adet çocuk parkı, asfalt

ekibi şantiyesi ve 30 bin litrelik asfalt emül-
siyon depolama tankı, sathi kaplama asfalt

aracı da bulunuyor. Yatırımların toplam
maliyetinin 800 bin lira olduğu öğrenildi.

Ölümünün 450. yılı olan
2019'u 'UNESCO Şeyh Şabanı
Veli Yılı' yapmak için oluşturu-
lan çalışma grubunca yürütü-
len çalışmalar sayesinde, Şeyh
Şabanı Veli Külliyesi bünyesin-
de yer alan müzeyi ziyaret
edenlerin sayısında 3 yılda bü-
yük artış olduğu belirtildi.

Hedef UNESCO 2019 Ça-
lışma Grubu adıyla oluşturulan gönüllü
ekip tarafından gerçekleştirilen program
çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında
bilgi veren Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, ilgi-
nin her geçen süre zarfında daha da artarak
sürdüğünü, hedeflenen çalışmanın meyve-
lerinin alınmaya başlandığına vurgu yaptı.

2014 yılında başlatılan ça-
lışmanın Şeyh Şabanı Veli’yi
evrensel boyuta taşımayı
amaçladığına değinen Avcı, bu
çalışmanın ilk adımı olarak ye-
rel tanıtım üzerinde yoğunla-
şarak önce ilin kendi değerini
tanımasını hedeflediklerini ve
bu doğrultuda çalışmalar yap-
tıklarını belirtti. Avcı, tanıtım

faaliyetlerinin devam edeceğini aktararak,
“İnanç turizmi olarak 1 milyon ziyaretçi
hedefimiz var. Ayrıca Kastamonu'da kış,
deniz, gurme, doğa, yayla, kültür turizmi
gibi pek çok alan bulunuyor. Bu nedenle
bütünleşik turizm olarak düşünüldüğünde
kent olarak 5 milyon turist hedefi koyma-
mız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

2019 aşısı tuttu; Şeyh Şabanı
Veli Müzesi’ne yoğun ilgi

29 okul 
yıkılacak

Bozkurt Belediyesi tarafından, Hamza
Mahallesine merhum Abana Belediye
Başkanı Rıdvan Oyar adına yapılan mesire
alanının açılışı kalabalık bir katılımla ger-
çekleşti. Mesire alanının açılışına, Boz-
kurt Kaymakamı Murat Acar, Bozkurt Be-
lediye Başkanı Bozkurt Ekeş, Abana Bele-
diye Başkanı Altan Erdoğan, merhum
Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar’ın
eşi Seda Oyar ve kardeşi Cemalettin Oyar
ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Araç’ta bir süredir görüşmeleri süren
tekstil fabrikası girişiminden olumlu so-
nuç aldı. İlçede Kültür Binası olarak bili-
nen binada yapılan düzenlemelerle İstan-
bul’da tekstil faaliyeti gösteren bir firma
ile anlaşma imzalayan Araç Belediye Baş-
kanı Mustafa Ayanoğlu, firma yetkilileri ile
birlikte işçi başvurularının değerlendiril-
mesini de organize etti. Şirket sahipleri Ali
Osman Kaya, İsmail Erdem ve Emel Din-
çer ekipleri ile birlikte işçi alımı için baş-
vuruda bulunanlarla yüz yüze görüşme-
lerde bulunarak bir mülakat gerçekleştir-
diler. Görüşmelerin ardından firmanın
üretim faaliyetlerini gerçekleştireceği
Araç Kültür Ve İş Merkezi binasındaki ala-
nı incelemeye giden firma yetkilileri bura-
da alanın etkin kullanımı, makinaların yer-
leşimi, iş sirkülasyonu için gerekli incele-
melerde bulundular.

Ayanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada, ilçelerinin en önemli sorunu olan iş
ve istihdam sorununu çözmek üzere baş-
lattıkları çalışmadan sonuç elde etmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AK Parti Kastamonu İl
kongresi öncesi
gerçekleştirilen ilçe
kongrelerinden üçünde eski
başkanlar güvenoyu alarak yola
devam dedi. Pınarbaşı,
Şenpazar ve Tosya ilçe
teşkilatları açıklanan takvim
doğrultusunda düzenlenen
kongrelerde eski başkanların
listeleri yeniden seçildi. 

Pınarbaşı’nda Sinan Yılmaz,
Şenpazar’da Kamil Tunç ve
Tosya’da da Metin Ekşi yeni
dönemde de ilçe teşkilatlarının
başkanlığını sürdürecek.
Kongrelere il yönetiminin yanı
sıra, Kastamonu milletvekilleri
de katıldı.

Değişim yerine 
güvenoyu

Kastamonu’da deprem riski taşıdığı belirle-
nen 29 okulun yıkılıp yeniden yapımına karar
verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacı-
oğlu merkez ilçede görev yapan okul ve kurum
müdürleri ile yaptığı toplantıda deprem riski ta-
şıdığı kesinleşen okulların yıkımı konusunu
görüştü. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016
yılında Kastamonu’da gerçekleştirilen deprem
testi sonuçlarına göre yıkım kararı verilen 29
okul ve kuruma ait 32 bina ile ilgili yıkım, ya-
pım ve öğrenci taşımasının planlanması ile ilgili
istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bahçacıoğlu
yıkım kararı verilen okulların diğer okullara ta-
şınarak eğitim öğretime devam etmesini ve bu-
nunla ilgili planlamanın zor bir süreç olduğunu
bu işlemler gerçekleştirilirken Kastamonu’nun
her kesiminden kendilerine yardımcı olunması
için destek beklediklerini belirtti. 

Gazetemiz aracılığı ile 6 yıldır
hemşerilerimizi ekonomik gelişmeler
konusunda aydınlatan köşe

yazarımızdan Yeminli Mali Müşavir
Yaşar Kızılkum’un adı da Şenpazar’da
ölümsüzleştirildi.  Kızılkum’un adı

ilçede kısa süre sonra hizmet vermeye
başlayacak park ve amfi tiyatrosunun
olduğu alana verildi.

Yaşar Kızılkum Parkı ve Amfi Tiyatrosu

Siyez ürünlere de hayat veriyor
İhsangazi'de yüzyıllardır genetiği

korunarak ve değişime uğramadan
üretilen siyez, Eti tarafından değer-
lendirildi.

Eti, Burçak Bisküvi ürün gamına
siyez buğdayından ürettiği özel bir
seri ekledi. Tatlı bisküviler bölü-
münde yer alan ürün Burçak ismiy-
le çıktı.

Eti Burçak ailesinin yeni ürünü
üzerinde “Anadolu’nun Asırlardır
Mirası Siyez Buğdayı” başlığı altın-
da, “Siyez Buğdayı, Kastamonu’nun
İhsangazi ilçesinde yaygın olarak
yetiştirilmektedir. Yüzlerce yıl de-
ğişmeden günümüze kadar ulaşma-
yı başarmıştır. Genetik yapısıyla
tüm buğdayların atası olarak kabul
edilir.” Eti pazarlama bölümü yetki-
lilerinden aldığımız bilgiye göre şu

anda raflara sınırlı sayıda çıkarılan
ürünün genel dağıtımı bayram son-
rası başladı. 131 gramlık 12 paketin
bir arada yer aldığı bisküvi, bazı
zincir mağazalarda raflarda yerini
aldı.

Siyez günlük hayatımıza girdi

Uno tarafından üretilen tost ek-
meğinde de kullanılan siyez, yaygın-
laşmaya devam ediyor. Zincir mar-
ketlerde de rahatlıkla ulaşılabilen

ürüne rağbetin iyi olduğu belirtiliyor.
Değişik markalar altında daha da

yaygınlaşması beklenen siyez kulla-
nımı hali hazırda ekmek ve makarna
olarak satışta olan ürünler bulunu-
yor. Katkı içermediğinden çabuk tü-
ketilmesi gereken siyez ürünleri özel-
likle ekmek ve makarna grubunda
özel sipariş ile satışı yapılıyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine daya-
nan ve “Hitit buğdayı” olarak bilinen
siyez buğdayı, araştırmalara göre 14
kromozomdan oluşuyor. İhsangazi’de
yılda ortalama 2 bin ton siyez buğda-
yı elde ediliyor. İç ve dış piyasada alı-
cı bulması nedeniyle sipariş yoğunlu-
ğu yaşanan siyez, kısa sürede tükeni-
yor. Yoğun talep nedeniyle son 10
yılda ilçede siyez buğdayı ekim alan-
ları da hızla artıyor.
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BATI KARADENİZ

Bartın Üniversitesi ile Bartın
OSB ortak girişimi ile organize
sanayiye meslek yüksekokulu
kuruluyor.

Organize sanayi bölgesine
ziyaret gerçekleştiren Bartın
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Orhan Uzun, konu hakkında
bölgedeki iş adamları ve sanayi
kuruluşları ziyaretinde görüş
alışverişinde bulundu. Bartın OSB
Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu’nun
da eşlik ettiği ziyaretlerde, sanayiye
ara eleman sağlanması ve kurulacak
okulda eğitim görecek öğrencilere
de uygulama alanı avantajının
verimli bir çalışmayı beraberinde
getireceğine değinen rektör Uzun,

daha önce ortak proje olarak
geliştirilen Eğitim İnovasyon
ve Test Merkezi’ndeki başarıyı
yüksek okulda da
tekrarlayabileceklerine
inandıklarını kaydetti.

Yakın zamanda yasalaşan
Üretim Reformu Paketi

çerçevesinde OSB’lerde meslek
yüksekokulları kurulmasının
teşvik edildiği ve
destekleneceği belirtildiğine
vurgu yapan Uzun, İnovasyon
ve Test Merkezi’nin bir
bölümünün MYO olarak
faaliyete geçme potansiyeline

yönelik temasta bulunduklarını
söyledi. Rektör Uzun buradaki
sanayi okul işbirliğinin öğrencilerin
istihdamı için de önemli olduğuna
vurgu yaparak, “Bartın OSB’de
kurulacak meslek yüksekokulunda
yetişen insan kaynağının daha fazla
sanayi ve iş dünyası odaklı olmasını
sağlayacağını umuyoruz. Meslek
yüksekokulunda öğrenim görecek
öğrencilerimiz eğitimlerinin bir
bölümünü bu sanayi kuruluşlarında
gerçekleştirecek. Bu sanayi
kuruluşları onların adeta bir atölyesi
ve eğitim alanı olacak. Bu sayede
öğrenciler beceri odaklı yetkinlikler
kazanarak mezuniyetleri sonrasında
iş dünyasına kazandırılacak” dedi.

Bartın Organize Sanayi’ye yüksekokul yapılacak 

Ereğli Demir Çelik,
son bir buçuk yıl

içinde 350 milyon
dolarlık yatırım yaptı.

Erdemir Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer
Baktır ve üst kademe

yöneticileri ortak
düzenledikleri

kahvaltı programında
bölgeye yatırımları,

hedefleri ve
gündemdeki konulara
ilişkin basın toplantısı

gerçekleştirdi.

Toplantıda Erdemir olarak, son bir
buçuk yıl içinde 350 milyon dolarlık yatı-
rım harcaması yaptıklarına değinen Yö-
netim Kurulu Başkanı Baktır, yatırımların
sürmesi için karlılığın da önemli olduğu-
nu söyledi. Yerel hammadde kullanımına
büyük önem verdiklerini ifade eden Bak-
tır, yapılan yatırımın yüzde 35’lik dilimi-
nin yerli ve yerel yatırımcıya destek kap-
samında bulunduğunu vurguladı.

Geçen yılı 9,5 milyon ton üretim ile
kapattıklarını belirten Erdemir Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer Baktır, bu rakamın
içinde bulunduğumuz yıl 4,6 milyon ton
olarak gerçekleştiğini açıkladı. Baktır, is-
tihdam olarak ise 8 bin kişiye ulaştıkları-
nı, işçi sayısının çok fazla olmasına rağ-
men işten çıkartma gibi bir düşünceleri-
nin olmadığını söyledi. Kurum olarak

yerli sanayiye önem verdiklerine de vur-
gu yapan Baktır, yerli firmalara da pozitif

ayrımcılık politikalarının devam edeceği-
ni kaydetti.

Zonguldak’ta bulunan Gökgöl Mağ-
arası mevkiinde sosyal donatılı üst geçit
projesi hayata geçecek. Zonguldak İl
Genel Meclisi Eylül ayı meclis toplantı-
sında gündeme alınan sosyal donatılı
üst geçit projesi, ziyaretçilerin mağaraya
olan ilgisini artırmanın yanı sıra bir tu-
rizm yatırımı olarak hedefleniyor. Daha
önce aynı mevkiye sosyal tesis yapmayı
hedeflediklerini belirten İl Genel Mecli-
si Başkanı Necdet Karaveli, karayolları-
nın bölgedeki yol yapım çalışmaları ne-
deniyle iptal ettikleri projeyi geliştirdik-
lerini söyledi. Yeni projede, ziyaretçile-

rin ihtiyaç duyabileceği sosyal alanların
yanı sıra, hediyelik eşya ve yöresel el sa-

natları ürünlerinin de sergilenebileceği
bir çalışma hayata geçirilecek.

Gökgöl Mağarasına 
sosyal donatılı üstgeçit

Düzce'de düzenlenen ve 4 gün sü-
ren Yakın Karadeniz Düzce Baja Rallisi
Topuk Yaylası'nda tamamlandı.Nefes-
leri kesen yarışta  dereceye giren spor-
culara kupaları Vali Zülkif Dağlı ve
protokol üyeleri tarafından verildi. 

Düzce ve 7 ilçesinde, Türkiye Mo-
tosiklet Federasyonu (TMF), Düzce
Valiliği, Düzce Belediyesi ilçe belediye
ve kaymakamlıklarının iş birliğiyle Ya-
kın Karadeniz Baja Rallisi organize
edildi. R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde
mücadele eden sporcular, Kaynaşlı
Motor Sporları Merkezinden başladık-
ları yarışlarda, 450 kilometrelik etabı
tamamladı. Kaynaşlı ilçesinde bulunan
Topuk Yaylası'na ulaşan sporcular, bu-
rada hazırlanan zorlu orman özel eta-
bını geçerek, rallinin son etabını ta-
mamladı.

Etap sonunda Ralli 1 (R1) kategori-
sinde Şakir Şenkalaycı (AVMK-KTM)

birinci, İzzet Kazdal (Ayazdere-BETA)
ikinci, Salih Serim (Kartepe-KTM)
üçüncü oldu. Rallinin diğer kategorile-
rinin sonuçları ise şöyle: 

Ralli 2: İslam Yıldız (STMOK-Husqvar-
na), Aydın Kırdar (AVMK-Yamaha), Erhan
Yalçın (TİTUS-Yamaha). Ralli 3 (ATV): Bilal
Şengül (Kartepe-Artic Cat), Haktan Özkul
(BAMOS-Canam), Osman Şengül (Kartepe-

Artic Cat). Ralli Genç: Bayram Uysal
(KEMK-Husqvarna), Eren Mert Kocaman
(FOSK-KTM), Yusuf Işık (KNN4-Yamaha).
Ralli Veteran: Sinan Ordu (Kartepe-KTM),
Hüseyin Neziroğlu (YMK-KTM), Murat Ko-
cabıyık (BMK-KTM). Ralli4 (UTV): Orçun Ko-
ral (EOSK-Canam), Çağdaş Çağlar (HMSK-
Canam), Ekin Vural (EOSK-Canam). Ralli
Kadın: Gökçen Kabaş (BAMOS-Sherco).

Bartın Kurucaşile yolunda inşa
edilen tünellerin en büyüğü olan Ka-
raman-Tekkeönü tünelinin yapımına
başlandı. Bolu Tüneli uzunluğunda
olacak olan tünel 800 milyon liraya
ihale edilmişti. Karaman ile Tekkeö-
nü’nü birbirine bağlayacak ve Hacı
Mahmut yokuşunu ortadan kaldıra-
cak olan 4 bin 625 metre uzunluğun-
daki Karaman Tüneli'nin de inşasına
başlandığı öğrenildi. Bartın Milletveki-
li  Yılmaz Tunç sosyal medya hesabın-
dan yaptığı açıklamada 60 kilometre-
lik Bartın-Kurucaşile yolu tamamlan-
dığında 46 kilometreye düşeceğini ve
26 kilometre uzunluğunda 5 adet tü-
nel inşa edilen yolun, 1 milyar 550
milyon liraya mal olacağını belirtti.

Çankırı Belediyesi kendi bünye-
sinde kullandığı elektriği kuracağı
güneş enerji santrallerinden sağla-
mak için çalışmalara başladı. Yıllık
700 bin lira civarında gelir elde etme-
yi de hedefleyen belediye, kuracağı
güneş enerji santralleri için 5,5 mil-
yon lira harcanacağını, bu giderin
önemli bir kısmının Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı’ndan hibe yolu ile
karşılanacağını belirtti. Belediye Baş-
kanı İrfan Dinç, santrallerin kurulma-
sı ve üretime geçiş safhasının yıl so-
nuna kadar tamamlanacağı söyledi.

Kurucaşile Bartın
yolu kısalıyor

Çankırı Belediyesi
kendi elektriğini
üretecek

Yaşamın harala
gürelesi
arasında

farkında değiliz,
biliyorum. Bir dilim
ekmek peşinde
savrulduk. Kim,
nereye ve neden gitti?
Bunu hiç tartışmadık.
Bir anafor bizi kendi
dibine çekti. Gerçi bu
anaforu biliriz de pek
ses etmeyiz,
nedense…

Bir şeyin daha farkında değiliz:
Devasa kentler artık insan için yaşam
merkezleri olmaktan çoktan uzaklaştı.
Gazetelerin üçüncü sayfaları, büyük
kentlerdeki ölüm haberlerini vermek
için yarışıyorlar. İş kazaları, trafik
kazaları, cinnet geçirip başkalarını ve
kendisini yok edenler, yangınlar, töre
cinayetleri, gasp, soygun… Yani bu
büyük büyük diye hoplayıp
zıpladığımız kentler giderek yaşanılası
olmaktan uzaklaşıp, tesadüfen sağ
kalınan yerler oluyor.

Bir başka şeyin de farkında değiliz:
Bilimsel ve teknolojik gelişme önce bu
büyük kentlerde kendisini gösteriyor.
1900’lü yıllardan 2000’li yıllara gelirken
yaşadığımız devir devir değil. Bilimsel
ve teknolojik gelişme ne ilginçtir ki biz
kafa kol emeği ile yaşamaya alışmış
insanları devreden çıkarıyor. Yakın
gelecekte otomasyon ve robot teknolojisi
üretimin tüm alanlarına egemen olacak.
Yani sana iş kalmayacak arkadaşım.

Bir anımı paylaşmak isterim. Orta
Anadolu’da çalışıyor iken bir yem
fabrikası kurmuştu Alamancılar.
Yaklaşık yirmi kişi çalışıyor ve en az
yüz insan ekmek yiyordu. Sonra bir
elektronik beyin yerleştirdiler fabrikaya.
İşini koruyan sadece gece bekçisi
kalmıştı.

Evet, köylerimiz.
Bırakıp gittiğimiz baba ocaklarımız.
Yarın robotların sizi kovduğu

kentlerden gidebileceğiniz tek adresiniz.
Elması elma, inciri incir, fındığı

fındık, cevizi ceviz, armudu armut,
fasulyesi fasulye, mısırı mısır olan
köylerimiz.

Gürültüsü olmayan, kapıları
kapanmayan evlerle dolu, arsızı hırsızı
henüz çakallaşmamış köylerimiz.

Uykunun uyku olduğu, yemeğin
yemek olduğu, dilin bizim dilimiz
olduğu, canlarla can ciğer olduğumuz
bizim köylerimiz.

Yeşilin saf yeşil olduğu, sarının saf
sarı olduğu, karın bembeyaz kaldığı,
başucumuzda ölülerimizin yattığı,
davullu zurnalı, köçekli bizim
köylerimiz.

Binmiş bir büyük kent kervanına
gidiyoruz.

Sonu yok ağam…
Robotlar geliyor sizin yerlerinize.

Dijital fabrikalar...
Mühendislerimiz işsiz biliyorsunuz.
Ne can atardık yirminci yüz yılın

ortalarında mühendis, doktor, öğretmen
olalım diye.

Kendiniz için değil belki de,
torunlarınız için köylerinize sahip
çıkın.

Gidip soluklansınlar diye.
Elin Alman’ı, elin Arap’ı gelip köy

peşinde koşuyorsa bir bildikleri vardır
her halde.

Bahçenizdeki ağaçları kurutmayın
gözünüzü seveyim.

Torunlarınız için...
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Köyünüze 
sahip çıkınErdemir’den 350 milyon

dolarlık yatırım

Baja Rallisi nefes kesti
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Geçtiğimiz haayı liglere veri-
len ara nedeni ile çalışarak geçiren
Kastamonuspor, ilk haa 2-0’lık
skorla yaşadığı mağlubiyetin yara-
larını saramadan bu defa da To-
katspor’a aynı skorla yenildi.  To-
katspor karşılaşmanın ardından

Hatay maçı sonrasında '3 haaya
lideriz' açıklaması yapan Teknik
Direktör Tarık Daşgün’e taraar
kısa süreli protesto tezahüratı yap-
tı. Maça ilginin oldukça düşük ol-
duğu gözlenirken, kuraları geçtiği-
miz haa çekilen Türkiye Kupa-

sı’nda takımın sergileyeceği per-
formans da gündeme geldi.

Kastamonuspor 1966, ligin 3.
haa mücadelesinde 16 Eylül 2017
Cumartesi günü saat 19:00’da Mer-
sin Stadı’nda Mersin İdmanyurdu
ile karşılaşacak. 

Geçtiğimiz sezon Play-Off’larda
elenen ve bu sezona 2.Lig’de devam
eden Kastamonuspor şu an bulunduğu
ligin en değerli ekibi oldu.

Sezon sonu takımdan çok sayıda
oyuncu göndererek yeni oyuncularla
şans arayan ve bu ölçüde ses getiren
transferlere imza atan Kastamonuspor
1966, Maçkolik’in verilerine göre 2.Lig
Kırmızı Grup’ta futbolcu değerleri baz
alınarak yapılan değerlendirmeyle en
değerli ekip unvanına sahip oldu. 

Kadrosuna TFF 1.Lig’de
oynayan Murat Kalkan,
Bekir Sevgi, Youssef Ye-
şilmen, Ömer Can Sokullu,
Çağrı Bülbül, Alican Kara-
dağ ve Abdullah Hal-
man’ı katan Kastamonus-
por 1966, 2.Lig’den ise
Burak Cengiz, Ferit Erişçi,
Doğan Can Otman, Ümit Ka-
raal, Savaş Taga, Okan Yıldız, Halil
İbrahim Tuna, Ali Kuçik ve Tayyip Ka-

narya’yı ekledi. Bu transfer-
ler için 4 milyon 850 bin
Euro’luk kadro değerine

ulaşan takım rakiplerine
oranla takım değeri olarak
da farklı bir konuma
yükseldi.

2.Lig Kırmızı Grup’ta
4 milyon Euro’luk kadro

değeri ile 2’nci sırada olan Sa-
rıyer’in 850 bin Euro önünde bulu-

nan Kastamonuspor 1966, 2.Lig’de sa-

dece 6 milyon 300 bin Euro değere sa-
hip Sakaryaspor’un gerisinde yer aldı.
2.Lig Kırmızı Grup’ta kadro değeri en
düşük olan takım ise 226 bin Euro’luk
değeri ile Kocaeli Birlikspor oldu. Ko-
caeli Birlikspor’u 855 bin Euro’luk de-
ğeri ile Mersin İdman Yurdu takip etti.

Kırmızı siyahlı temsilcimiz ayrıca
1.Lig’de mücadele eden Gazianteps-
por’un önünde yer alırken, Altınor-
du’nun ise sadece 100 bin Euro gerisin-
de bulunuyor.
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Samsun’da düzenlenen Taekwondo
Gençler Türkiye Şampiyonasında
Kastamonu’yu temsil eden Türk Telekom
GMSK sporcusu Onur Talha Soykan bronz
madalya kazandı. Samsun Yaşar Doğu Spor
Salonu’nda yapılan şampiyonada 71 ilden bin
330'u erkek, 700'ü bayan olmak üzere 2 bin 30
sporcu mücadele etti. 7 – 11 Eylül tarihleri
arasında yapılan şampiyonaya antrenör İsmail
Arıkan eşliğinde katılan genç sporcu Onur
Talha Soykan 59 kiloda Türkiye üçüncüsü
olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Futbol Antrenörleri
Derneği (TÜFAD) Kastamonu
Şubesi'nin 2’nci Olağan
Kongresinde Nezir Öztürk
başkanlığa seçildi.

Şerife Bacı
Öğretmenevinde yapılan
kongrede mevcut başkan

Ahmet Tabak’ın ve Nezir Öztürk’ün listeleri
delegelerin karşısına çıktı.  57 delegenin oy
kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayılırken
Nezir Öztürk 30, Ahmet Tabak ise 26 oy aldı. 

TÜFAD Başkanı olarak seçilen Nezir
Öztürk’ün yönetimi Selim Aydın, Turhan Çevik,
Mustafa Kara, Muhammet Cenk Sinanoğlu,
Baykal Oran, Kayhan Akbay, Erol Karaçam, Ali
Atalay, Serkan Ertaş, Ahmet Özer, Volkan
Özkadam, Ceyhun Gültekin, Tarık Öztürk ve
Hasan Düzgün’den oluştu.

Üst Kurul delegeliklerine ise Nezir Öztürk,
Cengiz Kasap, Mustafa Kara, Turhan Çevik,
Cem Namlı ve Erol Karaçam getirildi.

İstanbul Kastamonuspor’un
2017 – 2018 kura çekimi
sonrası mücadele edeceği grup
belli oldu. 2017-2018 sezonunda
12 grupta oynanacak Spor Toto
Bölgesel Amatör Lig Fikstür
Çekimi, İstanbul'da yapıldı. Orhan
Saka Amatörler Evi'nde düzenlenen
fikstür çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu
Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali
Düşmez ile TFF Bölgesel Amatör Lig İcra
Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi'nin yanı sıra
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de mücadele
eden 159 kulübün temsilcileri katıldı. 

Bu yıl iddialı bir şekilde sezona hazırlanan
İstanbul Kastamonuspor 12. Grupta başarı için
ter dökecek. İstanbul temsilcimizin grubunda
Sakarya İMÇ, Öz Yarımburgaz, Rumeli Kavağı,
İstanbul Ünye, Sağmalcılar Spor, Öz Alibeyköy,
Şehzadebaşı, Şirintepe ve Kuruçeşme
bulunuyor. Takım kadrosunda ise şu isimler
yer alacak: Arda Zengin, Baran Bozyiğit, Batın
Şen, Bünyamin Sayan, Erdem Tosun, Mert
Çakır, Muhammed Bayram, Muhammed
Şimşek, Murat Özer, Özcan Kızıl.

Onur Talha Soykan
bronz madalya aldı

TÜFAD’ta yeni 
başkan Nezir Öztürk

İstanbul KSK 
kurayı çekti

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Kastamonuspor 
yine üzdü: 2-0

Şampiyon sahipsiz kaldı
Norveç’te gerçekleşen Avrupa Kupası

final mücadelesine talihsizlerle başlayan
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol
Takımı, aldığı mağlubiyetler sonrası şam-
piyonlar ligine veda etti. Yolculuk öncesi
vize şoku yaşayan ekibimizin durumuna
Hentbol Federasyonu, Spor Bakanlığı gibi
üst düzey kurumların etkisiz kalması, ül-
kemizi temsil eden bir takımın yanında
olmadığı söylentileri sosyal medyada da
büyük tepkilere neden oldu.

Avrupa Şampiyonlar Ligi karşılaşması
öncesi Kastamonu Belediyespor'un iki

önemli oyuncusu Anastasia Sinitsyna ile
Nataliya Kotsina’ya Norveç vize vermedi.

As iki sporcusunu vize nedeniyle geride
bırakmak zorunda kalan Kastamonu Be-

lediyespor, 10. dakikada kaptan Serpil İs-
kenderoğlu’nun sakatlanmasıyla Hırvat
HC Podravka Vegeta'ya 21-17 mağlup
oldu. 

Bu moral bozukluğu ardından Kasta-
monu Belediyespor, EHF Kadınlar Şam-
piyonlar Ligi Ön Eleme Turu 1. Grup'taki
ikinci ve son maçında da Belarus temsilci-
si Gomel’e 29-28 yenilerek grubunun dör-
düncüsü oldu. EHF Şampiyonlar Li-
gi'nden elenen Kastamonu Belediyespor,
yoluna EHF Kupası 2. turundan itibaren
devam edecek.

Sezona Hatay
mağlubiyeti ile

başlayan
Kastamonuspor
1966 ligin ikinci

haftasını da mağlup
tamamladı. Kendi
sahasında konuk
ettiği Tokatspor’a

2-0 yenilen
temsilcimiz

geçtiğimiz sezon da
rakibine aynı skorla
3 puan kaptırmıştı.

Bölgesel amatör ligde bu sezon mücadele
edecek takımlar belli oldu. Yapılan fikstür
çekimi sonrası Kastamonu İl Özel İdaresi Köy
Hizmetleri Yolspor 6. Grupta yer aldı. Grupta
temsilcimizin yanı sıra bölgemizden de 9 yeni
takım bulundu. Temsilcimizle birlikte
Bartınspor, Devrekspor, Yeniçağaspor, 100. Yıl
Soğuksuspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor,
1074 Çankırıspor’un mücadele edeceği ligin
başlama tarihi saha denetimlerinden sonra
belli olacak. Bal Liginde ilk hafta Kastamonu
temsilcisi Kastamonu İl Özel İdaresi Köy
Hizmetleri Yolspor, Bartınspor ile kendi evinde
karşılaşacak.

Özel İdare 
6. Grup’ta 

Stat: Gazi Stadyumu

Hakemler: Semih Kurt, Barkın Güdü, Suat Göz 

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Erkan Sekman,

Abdullah Halman, Ali Kucik, Savaş Tağa (Mustafa Pınar dk. 83), Ömer

Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ (Halil İbrahim Tuna dk. 53 ),

Ferit Erişçi (Tayyib Kanarya dk. 62), Okan Yıldız

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Tokatspor: Vedat Kapurtu, Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Ercüment

Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Alperek Pak (Arif Çoban dk. 86 ), Emre

Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Nezir Özer (İsmet Kavuştu dk. 89),

Batuhan Türk (Emin Soğuk dk. 73), Hakan Ateş

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Goller: Alperen (dk. 70), Arif (dk. 90) (Tokatspor)

Sarı Kartlar: Ömer Can Sokullu, Ali Kucik (Kastamonuspor 1966), Ali

Kemal Yüksever, Hakan Ateş, Mehmet Öztonga, (Tokatspor)

Kastamonuspor : 0 Tokatspor : 2

Türkiye Ziraat Kupasında eşleş-
meler belli oldu. İlk maçları 19-20-21
Eylül'de oynanacak olan 3. turda
Kastamonuspor'un rakibi 3. Lig ekip-
lerinden Ofspor oldu.

TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim

Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat
15.00'te yapılan kura çekimine, TFF
yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. 

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda,
2. tur müsabakaları sonucu rakipleri-
ni eleyen 33 takım, Süper Lig'den 5

takım, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım
ile TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım ol-
mak üzere toplam 92 takım mücade-
le edecek. 

Kastamonuspor 1966 ilk maçı
evinde seyircisi önünde oynayacak.

Kupada rakip Ofspor

Genel Menejer Cevher: ‘Avrupa defterini kapatmadık’
Kulüp Genel Menajeri Ahmet Cev-

her, vize şoku, şampiyonlar ligi eleme
maçları ve bundan sonraki hedefleri
hakkında gazetemize yaptığı açıkla-
mada Hentbol Avrupa Şampiyonlar
Ligi’nden talihsiz bir şekilde elenme-

leri sonrası yollarına Avrupa
Kupası’nda devam edeceklerini
belirtti.

Ahmet Cevher konu ile ilgili
yaptığı açıklamada, Avrupa
Hentbol Federasyon Başkanı’nın bile

kendilerine yardımcı olmak
üzere Norveç Konsolosluğu ile
iletişime geçmesine rağmen,
Türkiye nezdinde ne federas-
yonlarında ne de bakanlık dü-

zeyinde yardımcı olunmadığını söyle-

di. Yollarına Avrupa Kupasında devam
edeceklerini bildiren Cevher, Kasım
ayında İspanya- Portekiz takımlarının
eşleşmelerinden galip gelecek ekiple
21 – 22 Kasım tarihlerinde karşılaşa-
caklarını kaydetti.

En değerli takım Kastamonuspor
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3 milyon izlenme 
hedefiyle yayında

Sezona kötü başlangıç yapan Kastamo-
nuspor 1966’da fatura hocaya kesildi.

Kastamonuspor 1966 yönetimi başarısız
sonuçlar ve takımdaki isteksizliğin faturasını
daha sezon başı göreve getirdiği Teknik So-
rumlu Tarık Daşgün ile yolları ayırdıklarını
açıkladı. 

Ligin ilk haasında Hatayspor’a desplas-
manda, Tokatspor’a da kendi seyircisi önün-
de mağlup olan takım büyük tepkiler karşı-
sında hoca değişikliğine gitmek durumunda
kaldı. Sorunun oyuncularda olmadığına ka-

naat getiren ve tecrübeli bir isim olan İsmail
Ertekin ile anlaştıklarını duyurdu.

2004-2005'te Turgutluspor'u, 2009-
2010'da Bandırmaspor'u 3'üncü Lig'de şam-
piyon yapan Ertekin, Balıkesirspor'la 2012-
2013'te 2'nci Lig, 2013-2014'te ise PTT 1'inci
Lig'de mutlu sona ulaştı. Balıkesirli futbolse-
verlerin "Beyaz saçlı prens" lakabını taktığı
İsmail Ertekin, Balıkesirspor'u 39 yıl sonra
Süper Lig'e, Bandırmaspor'u ise 23 yıl sonra
PTT 1'inci Lig'e taşıyan teknik adam olarak
tarihe geçti.

Kandıramazsı
n isimli

albümle müzik
piyasasında
büyük yankı

uyandıran
Ilgaz, 3 milyon

izlenme
hedefiyle
piyasaya

çıkan Ayrı
Masalar isimli

single ile
müzikseverleri

n beğenisini
topladı.  

Aslen Çatalzeytinli olan Ilgaz; Er-
dem Kınay ve Onur Sarım gibi dene-
yimli isimlerle çalıştığı ilk albümüyle
müzik otoritelerinden de tam not al-
mayı başarmıştı. NYS Müzik etiketiy-
le çıkan, söz ve müziği yine Onur Sa-
rım’a ait olan Ayrı Masalar isimli sin-
gle parçası ile müzikseverlerle yeni-
den buluşan genç popçu, çektiği klip
ile de çok konuşulacak bir iş çıkardı.

Yönetmen Ali Kışlar’ın çektiği klip
farklı sinematografisiyle ve bir ayrılık
hikayesiyle ekranlarda dönmeye baş-
ladı. İzleyenlerden çekim kalitesi, hi-
kaye akışı ve şarkının etkileyici sözle-
rinin yanı sıra yorumuyla da büyük
beğeni toplayan Ilgaz’ın yeni klibinin
kısa zamanda zirve şarkılar arasında
yerini alması bekleniyor. Tarzı ve
müziği ile önemli bir dinleyici kitlesi-

ne ulaşan Ilgaz, yeni parçası Ayrı Ma-
salar ile de albümdeki başarısını per-
çinlemek ve müzik dünyasında sağ-
lam adımlarla ilerlemek istiyor.

Ilgaz: Başarılı bir çalışma
oldu

Uzun süredir, çok kapsamlı bir ça-
lışma neticesinde gelinen noktanın
umut verici olduğunu belirten Ilgaz,

“Bölgeme ve ülkeme güzel eserler ka-
zandırmak istiyorum. İnşallah yakın
zamanda 3 milyon civarında izlenme
oranıyla gündem olacağını düşündü-
ğüm çalışma için öncelikle aynı coğ-
rafyanın parçası olmaktan gurur duy-
duğum hemşerilerimden destek bek-
liyorum. Albümde emeği geçen çok
değerli dostlarım var onlara ayrı ayrı
teşekkür ediyorum.” dedi.

Söz & Müzik,Düzenleme: 
Onur Sarım 
Perdesiz Bas Gitar: 
İsmail Soyberk 
Klarnet: Göksun Çavdar 
Yaylılar: İstanbul Strings 
Perküsyon: Mehmet Akatay 
Piyano: Atilla Altunkeser 
Akustik, Klasik Gitar ve Vokaller:
Onur Sarım 
Mix & Mastering: Celil Yavuz 
Yönetmen: Ali Kışlar

Doldur bir kere daha dert bitmedi henüz
Gitti gitmesine de unutamadım henüz
Aç hadi bir şişe daha ayık kalamayız bugün
Yaramız çok derin karışma bize bugün

Dün ne hayaller peşinde koşuyorduk biz 
Bugün ayrı masalarda içiyoruz ikimiz

Sorma bir kere daha acımız taze henüz
Çatma kaşlarını da unutamadık henüz
Git kapat kapıları kimse gelmesin bugün
Bizi ayrı masalarda kimse görmesin bugün

Şarkının Sözleri

Alternatif tarım ürünleri deneme
ekimleri çerçevesinde Kastamonu’da
yetiştirilen kinoa bitkisi başarılı sonuç verdi.

Astronot gıdasının hammaddesi olarak
bilinen ve 1 kilosunun 10 kilo etin besin
değerine eşit olduğu belirtilen kinoa bitkisi
Kastamonu’da da denendi. Kastamonu
Ziraat Odası tarafından yapılan açıklamada
200 dönümlük alanda gerçekleştirilen kinoa
bitkisi hasadının gerçekleştirildiği ve
bitkinin yerel iklime uygun olduğunun
tespit edildiği belirtildi. 

Buğday ile aynı işlevi gördüğü düşünülen
ve gluten içermemesi ile sağlıklı beslenmek
isteyenlerin rağbet ettiği Kinoa bitkisi,
doyurucu etkisiyle alternatif ürünler
arasında değerlendiriliyor. 

Astronot 
yiyeceğinde
başarılı sonuç

Daşgün gitti Ertekin geldi!

Üniversite çağındaki öğrenim gören
öğrencilere yönelik Cide Dernekler Fe-
derasyonu tarafından verilecek olan
burslar için başvurular başladı.

Cide Dernekler Federasyonu Ge-
nel Başkanı Celal Gül, üniversite öğ-
renimi gören Cideli gençlerin eğitim
öğretimine destek olmak üzere
başlattıkları burs çalışması
için, şartları tutan öğrencileri
değerlendirdiklerini belirt-
ti. Gül, bu yıl 50 öğrenci
için başlattıkları burs ça-
lışmasını önümüzdeki

yıllarda geliştirme hedefinde olduklarını
ve bu çalışmalarda kendilerine destek
veren iş adamlarına da katkılarından
dolayı yönetim kurulu adına teşekkür et-

tiğini sözlerine ekledi. 
Burs başvurusunda bulunacakla-

rın CideFed Gençlik Kolları Başkan-
ları Rıdvan Kuru  ve Metin Demir-

top ile iletişime geçmeleri ge-
rekiyor.

Rıdvan Kuru: 
0507 516 06 75

Metin Demirtop: 
0536 376 42 58

Cidefed burs başvuruları başladı
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29 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
9 yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL

istamonu21sbt_09_Layout 1  2/23/17  10:44 AM  Page 1



Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta

9-10 HALL

“Alın terimizin bereketiyle...”

Türkiye'nin 

farklı
sektör

30
ticaret hacmi
7.5

katılımcı
firma

300
kapalı alan
12.000m2 

stand alanı
6.500m2 

milyar $

Ana Sponsor

                                                                                                                                                                  

Ana Sponsor
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