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‘Kastamonu 
huzur kenti’

Kastamonu’da 2018 Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti programına katı-
lan Başbakan Binali Yıldırım, “Şe-
hirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek
kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehir-

lerimizi betonlaşmaya teslim etme-
yeceğiz” dedi. 2018 Türk Dünyası
Kültür Başkenti ilan edilen Kasta-
monu’da başlayan kutlamalara Türk
Dünyasından 18 farklı ülkenin tem-

silcileri de katıldı. 2018 Kastamonu-
Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış
ve TÜRKSOY Nevruz programının
galası Kastamonu Atatürk Spor Sa-
lonu’nda devam etti.

İstamonu Fuarcılığın davetlisi
olarak İstanbul’a gelen Katar Tica-
ret Odası Genel Müdürü Saleh bin
Hamad Al Sharqi, Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fua-
rı’nda konuk ülke olarak katılım ve
bölgedeki yatırım fırsatlarını ya-
kından incelemek üzere iş adamla-
rının alım heyeti olarak fuarda ikili
görüşmeler yapılması noktasında
mutabakat sağladıklarını açıkladı.

İstamonu Fuarcılık Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Karade-
niz ile bir araya gelen Katar Ticaret
Odası Genel Müdürü Al Sharqi, 75
bin üyesi bulunan Katar Ticaret
Odasının Türkiye’de turizm yatı-
rımları başta olmak üzere birçok

alanda iş birliği fırsatlarını değer-
lendirebileceklerini bildirdi. 
MÜSİAD’ın da gündeminde

Öte yandan BAKAF2018 temas-
ları kapsamında ziyaret edilen MÜ-
SİAD Başkanı Abdurrahman Kaan
da Batı Karadeniz Bölgesi’nin bakir
ve tanınmayan bir değer olduğunu
ifade ederek, BAKAF’ın isabetli ve
doğru bir proje olduğunu belirtti.
Kaan, İstamonu Fuarcılık tarafın-
dan düzenlenen fuarın hem bölge-
sel turizm hem de ekonomik kal-
kınma anlamında önemli katkılar
sunacak bir çalışma olduğuna işaret
ederek MÜSİAD olarak projede yer
almak istediklerini belirtti. n 3

KATAR da 
BAKAF 2018’de

Türk Dünyası
Kültür

Başkentliği açılış
programı için

Kastamonu’ya
gelen Başbakan

Binali Yıldırım,
Kastamonu’nun

tarihi, kültürel ve
mistik değerlerin

merkezi
olduğuna vurgu
yaparak, şehri

huzur kenti
olarak niteledi.

Nevruz 
ateşini 

Bakan yaktı
Kastamonu 2018 Türk Dünyası

Kültür Başkentliği resmi açılışı tüm
Türk Dünyası’nda olduğu gibi Bahar
Bayramı adı verilen Nevruz ateşinin
yakılmasıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasında Kastamo-
nu’nun 2018 Türk Dünyası Başkentli-
ği sürecine ve günün anlam ve öne-
mine dair bir konuşma yapan Kültür
ve Turizm Bakanı Numan Kurtul-
muş, daha sonra protokol ile birlikte
Nevruz Ateşi’ni yaktı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare-
ler Genel Müdürlüğü tarafından be-
lirlenen 2018 yılı Kastamonu KÖY-
DES ödeneği 73 milyon 176 bin 260
lira olarak belirlendi. n 5

KÖYDES’e 
73 milyon lira

MÜSİAD Kasta-
monu Şube Başkanı
Fındıkoğlu, Türkiye
Şeker Fabrikaları
tarafından yapılan
özelleştirme kapsamın-
da satışa çıkarılan şeker
fabrikalarının ihalelerine katılma
kararı aldı. n 5

MÜSİAD
şekere talip

AK Parti ilçe teşkilatlarındaki re-
vizyonlar doğrultusunda İstanbul
ilçe teşkilatlarında Kastamonulu-
ların görev aldığı ilçelere Esenler ve
Arnavutköy de eklendi. n 9

İki ilçe daha
Kastamonulu

oldu
Zafer coşkusu salona sığmadı

Kas-Der Bayrampaşa Şubesi tarafından Bayrampaşa Belediyesi ev sahipli-
ğinde Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi ve
Kastamonu etkinliği salona sığmadı. n 9

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta
Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk et-
tiği Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk devresin-
de 4-1’lik skorla İsmail Ertekin’i gönderen Sarı-
yer, Kemal Kılıç’ı da bu skorla uğurladı. n 10

Sarıyer Kılıç’ı da 
yolladı: 0-1

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kasta-
monu Belediyespor'un yarı final maçının Kasta-
monu’da oynanmasını kabul etti. n 10

Yarı final ilk maçı
Kastamonu’da

Umut Özkan Mustafa Candaroğlu

İstanbul’da Kasta-
monu nüfusuna kayıtlı
ilçeler bazında dağılım-
da Bağcılar ilçesi en çok
hemşerimizin yaşadığı,
Adalar ise en az hemşe-
rimizin bulunduğu yer-
leşim yeri oldu. 2017 yılı
adrese dayalı nüfus ka-
yıt sisteminde halen kü-
tüğü Kastamonu’da bu-
lunup İstanbul’da yaşa-
yan 559 bin 989 kişi bu-
lunuyor. n 2

Kütüğe göre
en fazla 
Bağcılar

Gazi Üniversitesi
Öğretim Üyesi- Defne
Tanıtım Derneği Başka-
nı Prof. Dr. İbrahim
Uslu, Batı Karadeniz’de
yöre halkının gelirinin
artırılması ve orman
alanlarının değerlendi-
rilmesine yönelik
köylünün def-
neye yönelme-
si gerektiğini
belirtti. n 6

Defne
altın 
değerinde

n 7
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YARGI

Tahsin Şentürk

TARİF
Bir cömert tarifiyle para denen şey nedir?
“ Cimriyi bağlı tutan menfaat kemendidir.”
Paraya kulluk etme, o sana kulluk etsin,
Para, iyi bir uşak, kötü bir efendidir.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

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Aslen Çatalzeytinli olan yeni dönem genç şairler
arasından büyülü sözcükleriyle sıyrılmaya aday
Mertcan Karacan, şiirin gereken önemi görmüyor
oluşunun temelinde güncel sorunlar ve sosyal
gerçeklerin bulunduğunu söyledi.

İnsan insana düşman,
Hayvan hayvana dost.
Yanıltmasın dostlar,
Yanlış bedende post…

İstanbul’da Kastamonu nüfusuna kayıtlı
ilçeler bazında dağılımda Bağcılar ilçesi en
çok hemşerimizin yaşadığı, Adalar ise en
az hemşerimizin bulunduğu yerleşim yeri
oldu. 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sis-
teminde halen kütüğü Kastamonu’da bulu-
nup İstanbul’da yaşayan 559 bin 989 kişi
bulunuyor.

Bağcılar, Ümraniye, Kağıthane, Gazios-
manpaşa, Esenler, Pendik, Sultangazi ilçe-
lerinde 25 bin Kastamonulu yaşarken, 20
bin bandı üzerinde Fatih ve Küçükçekmece
ilçeleri de yer aldı.

En çok Kastamonuluya ev sahipliği ya-
pan ilçe olan Bağcılar’da 30 bin 786 Kasta-
monulu yaşarken, Ümraniye 29 bin 844 kişi
ile ikinci ilçe oldu. Kağıthane 27 bin 707,
Gaziosmanpaşa 27 bin 599 ve Esenler 27
bin 477 kişi ile ilk beşi oluşturdu.

Karadeniz nüfusuyla dikkat çeken Pen-
dik’te toplam 26 bin 957 kişinin yaşadığı
öğrenilirken, Sultangazi ilçesi de 26 bin 531
kişi ile listede yer aldı. Üsküdar’da 25 bin
445, Fatih’te 23 bin 56, Küçükçekmece’de
22 bin 716 kişi yaşıyor. 

Tahmini olarak 50 bine yakın Kastamo-
nulu nüfusun bulunduğu Beykoz ilçesinde
kütük kayıtlarına göre 18 bin 396 kişinin
yaşadığı görülürken, Maltepe ilçesi de 18
bin 357 kişiyle onu takip etti. Eyüp Sultan
ilçesinde oturan Kastamonu nüfusuna ka-
yıtlı sayısı 17 bin 874 kişi olarak istatistikle-
re yansıdı. Kastamonu nüfusuna kayıtlı
olup İstanbul’da yaşayan diğer ilçelerde
yaşayan Kastamonuluların sayısı ise şu şe-
kilde gerçekleşti: Bahçelievler 17 bin 661,
Ataşehir 16 bin 135, Esenyurt 15 bin 301,
Sancaktepe 14 bin 828, Kartal 13 bin 745,
Güngören 13 bin 162, Arnavutköy 12 bin
981, Bayrampaşa 12 bin 804, Sarıyer 11 bin
67, Tuzla 10 bin 615, Çekmeköy 10 bin 603,
Zeytinburnu 10 bin 434, Şişli 10 bin 236,
Kadıköy 10 bin 21, Beyoğlu 9 bin 986, Ba-
şakşehir 9 bin 219, Sultanbeyli 8 bin 40, Av-
cılar 7 bin 650, Beylikdüzü 5 bin 886, Bakır-
köy 4 bin 721, Beşiktaş 4 bin 49, Büyükçek-
mece 3 bin 909, Silivri 2 bin 622, Şile 681,
Çatalca 565, Adalar 283.

Kütüğe göre en
fazla Bağcılar

Öğrencilik yaşamı süren Mertcan
Karacan Kastamonu gezisi esnasında
gazetemize yaptığı değerlendirmede
şiirin sesini daha geniş kitlelere du-
yurmak için çaba gösterdiğini ve okur
kitlesinin her geçen gün daha erime-
sindeki tehlikenin dikkate değer oldu-
ğunu belirtti.

Şiir yalnızlaştırıldı

Son kitabı Bırak Kal-
sın Küllerimiz ile edebi-
yat çevrelerinden büyük
ilgi gören ve kendine
has üslubu ile şiiri yeni-
den yorumlayan genç
şair, küçük yaşlardan
itibaren şiirle büyüdü-
ğünü ifade ederek en
yakın arkadaşlarının
da şair ve yazarlar ol-
duğunu kaydetti. Gü-
nümüz dünyasında
edebiyatın ve şiirin,
okur anlamında yoksulluğuna dikkat
çeken Karacan, esin kaynağı olan ve
örnek aldığı şair ve yazarların eserle-
rinde rastlanan büyünün günümüzde
yok olduğuna işaret ederek şiirin yal-
nızlaştığını vurguladı.

Rıfat Ilgaz, Yaşar Kemal, Nazım

Hikmet, Orhan Veli, günümüz şairle-
rinden Sunay Akın’ın Türk edebiya-
tında oluşturduğu toplumculuğun ye-
rini günübirlik konularda dile getiril-
miş şiirle, edebiyatla ilgisi bulunma-
yan ve çabadan yoksun olduğu hisse-
dilen ürünlerle karşılaşan okurun
edebiyattan gittikçe uzaklaştığına işa-
ret eden Karacan, şiirin de bir bilim
olduğunu ve matematiğinin olduğunu
kaydetti. Ancak, şiirin basit bir heves

ya da gençlik heyecanı
gibi algılanmasının teme-
linde yatan bu özensiz
söylemlerin uzaklaştırdığı
okurun yeni arayışlar için-
de olduğuna dikkat çeken
Mertcan Karacan, şairin
de çok iyi bir okur olması
ve okurlarına içeriği ve
toplumsal değeri olan me-
sajları da iletmesi gerektiği-
nin önemine dikkat çektiği
değerlendirmede şiirin in-

sanın kimyasının dizelere dökülmesi
olduğunu belirtti.

Karacan, son kitabı ile ilgili söyleşi
ve imza günlerinin de devam ettiğini
ve en son TÜYAP Bursa Kitap Fua-
rı’nda okurlarıyla buluşma ve söyleşi
fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

Çift canlı şairin
derdi var

istamonu26mart_02_Layout 1  3/29/18  12:59 PM  Page 1



26 Mart 2018 3
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

İstamonu Fuarcılık tarafından Katar
Ticaret Odasına yazılan resmi yazıya
cevaben, Türkiye’ye geldiğini bildiren
Al Sharqi, Batı Karadeniz Turizm Tanı-
tım ve İş Birliği Fuarı’na konuk ülke
başta olmak üzere, iş adamlarının katı-
lımı noktasında görüş alışverişinde bu-
lunmak üzere temaslar kurulacağını be-
lirtti. Düzenlenen fuarın Batı Karadeniz
Bölgesindeki turizm destinasyonları ve
eğitim fırsatlarının yanı sıra ticari iş bir-
likleri ve yatırımlar noktasında da de-
ğerlendirilebilecek potansiyele sahip ol-
duğuna dikkat çeken Sharqi, BAKAF
2018’in son yıllarda artan Türkiye Katar
ilişkilerine de önemli bir değer kataca-
ğını söyledi.  

“BAKAF 2018 sadece fuar
değil”

Türkiye’nin turizm
seçenekleri ve ticari
yatırımlar noktasında
kendileri için önemli
bir lokasyon olduğuna
işaret eden Al Sharqi,
Katarlı iş adamlarının
Türkiye’de yatırım
yapmak için zaten çe-
şitli girişimler içeri-

sinde olduklarını vurgulayarak bu kap-
samda BAKAF 2018’in ortaya çıkaraca-
ğı gücün sadece turizm ve tanıtım ol-
mayacağını söyledi. 

Sharqi, BAKAF 2018’in bölgenin
keşfine yönelik yatırımcıya doğrudan
fırsatların da aktarılabileceğine vurgu
yaparak “Sadece fuar gibi gözükmüyor,
bir bölgenin her alanda keşfini, ciddi-
yetle ele alınmasını ve değerlerinin gün
yüzüne çıkması noktasında komplike
bir proje olarak dikkat çekici bir çalış-
ma” dedi. 

Al Sharqi, alım heyetleri ve bölgeyi
yakından tanımak isteyen Katarlı iş
adamlarının fuara katılımı noktasında
Ticaret Odası olarak katılım sağlamala-
rının yanı sıra BAKAF 2018’e katılacak
iş adamlarına da her türlü desteği vere-
ceklerini belirtti. Katar Ticaret Odası
Genel Müdürü Al Sharqi, İstamonu Fu-

arcılık yetkililerinin oldukça önemli bir
çalışmaya imza attıklarını da ifade ede-
rek Nisan ayı başında BAKAF ekibiyle
Katar’da önemli imzalar atılacağını kay-
detti. 

MÜSİAD’da gündem 
BAKAF 2018  

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü
Saleh bin Hamad Al Sharqi geçtiğimiz
Haziran ayında gerçekleştirilen MÜSİ-
AD’ın  6’ncı genel kurulunda genel Baş-
kan olarak göreve gelen Abdurrahman
Kaan’ı makamında ziyaret etti. AlShar-
qi’nin MÜSİAD ziyaretinde İstamonu
Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Karadeniz, MKC Turizm Koordi-
natörü Hala Attar’da hazır bulundu.
Heyet Batı Karadeniz Turizm Tanıtım
ve İş Birliği Fuarı hakkında da bir süre
sohbet etti. 

MÜSİAD Genel
Başkanı Abdurrah-
man Kaan ziyarete ge-
len heyeti kabulünde
yaptığı değerlendir-
mede, Batı Karadeniz
Bölgesi’nin bakir ve
tanınmayan bir değer
olduğunu ifade ede-

rek, Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve
İş Birliği Fuarı BAKAF’ın isabetli ve
doğru bir proje olduğunu belirtti. Kaan,
düzenlenen fuarın hem bölgesel turizm
hem de ekonomik kalkınma anlamında
önemli katkılar sunacak bir çalışma ol-
duğuna işaret ederek MÜSİAD olarak
projede yer almak istediklerini söyledi.

Kaan kabulde yaptığı değerlendir-
mede 10 bin üyesi bulunan MÜSİAD’ın
Ocak ayında Katar ziyareti gerçekleştir-

diklerini ve düzenledikleri fuarda
olumlu sonuçlar elde ettiklerini vurgu-
layarak “MÜSİAD olarak mevcut ticari
gücümüz ve potansiyelimizle her türlü
desteği vereceğimizi Katar ziyaretimiz-
de de belirtmiştik. Dost ve kardeş ülke
Katar ile her türlü iş birliği noktasında
tüm üyelerimizle birlikte destek olaca-
ğımızı yinelemek istiyorum” dedi.

Katar’ın içinde olduğu Batı Karade-
niz Fuarı’nda karşılıklı dış ticaret zemi-
ni bulunması noktasında iş birliği yapa-
bileceklerine işaret eden Kaan, “Batı
Karadeniz Türkiye’nin en güzel bölgele-
rinden biridir. Çok bakir, yatırım fırsat-
ları bulunan değerlendirilmeye açık bir
bölge. Fuarın bu konuda oldukça de-
ğerli sonuçlar ortaya koyacağını düşü-
nüyorum” dedi.

Biz Türkiyeli yatırımcıları
yabancı olarak görmüyoruz

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü
Saleh bin Hamad Al Sharqi ziyarette iki
ülke arasındaki dostluk kardeşliğe de
vurgu yaparak her türlü iş birliğine ha-
zır olduklarını ifade etti. Sharqi “Türki-
ye ile Katar arasında iktisadi ve siyasi
olarak çok iyi bir dostluk ve iş birliği-
miz var. Var olan ilişkilerin ve çalışma-
ların geliştirilmesi noktasında çalışma-
lar yapmak ve iş birliği noktasında yapı-
labilecek projeler için hazırız.” dedi.

Katar’daki ticaret odası 75 bin üye-
siyle faaliyet gösteren bir kuruluş oldu-
ğunu ifade eden Sharqi, MÜSİAD ile
Katar’daki iş adamlarının Türkiye’de,
Türkiye’deki iş adamlarının da Katar’da
iş yapabilmeleri noktasında karşılıklı iyi
niyet anlaşması imzalamak istediklerini
söyledi. Sharqi “Bizim için Katar’da

Türk şirketleri yabancı muamelesi gör-
müyor ve biz onları kardeşlerimiz ola-
rak görüyoruz. Bu bağlamda biz de
Türkiye’de iş adamlarımızın yatırımları
noktasında çalışmalara zemin oluştur-
mak için bir anlaşma imzalamaya hazı-
rız. Bu çalışmalar çerçevesinde BAKAF
2018’de yer almaktayız” diyerek sözleri-
ni tamamladı. Ziyaret karşılıklı olarak
plaket takdimleriyle son buldu.

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu’yu,
UNESCO Dünya Kültür Miras Lis-
tesi’nde görmek istediklerini söyledi. 

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, beraberinde Kastamo-
nu Valisi Yaşar Karadeniz ve Vali
Yardımcısı Ünal Kılıçaslan ile birlikte
Şeyhoğlu Konağında toplantı düzen-
lendi. Başkan Babaş, Kastamonu’nun
turizmde tanıtım noktasında özellik-
le son yıllarda ciddi bir mesafe kat
ettiğini belirterek, “Kastamonu’nun
kendisine dair özellikleri bulunuyor.
Kullanabileceğimiz kültürel ve tarih-
sel değerlerimiz bulunuyor. Ama
bunları şimdiye kadar iyi tanıtama-
dık. Bu yüzden doğru yerde doğru
zamanda iyi tanıtmamız gerekiyor.
Bu amaçla şehir olarak hem valiliği-
miz hem belediyemiz hem de ilçele-
rimiz olmak üzere birlikte bir şeyler
yapmaya gayret gösteriyoruz. Sadece
il merkezini tanıtmıyoruz, ilçeleri-

mizin de kendisine has çok güzel
kültürel değerleri bulunuyor, biz
bunları da tanıtmaya çalışıyoruz”
dedi. 

Kültür Merkezine 
5 milyon lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı ola-
rak kalıcı eserler arasında kapalı ala-
nı 12 bin metrekare olan Kültür
Merkezi Projesinin 2018 yılı yatırım
programına alındığını açıklayan

Başkan Babaş, “Kastamonu’nun
Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan
edilmesinden ötürü bu yıl Kültür ve
Turizm Bakanlığı olarak kalıcı eser-
ler arasında ilimize Kültür Merkezi
yapılacak. Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti ilan unvanına sahip olmak
Türkiye’de tek şehre 6 yılda bir nasip
oluyor. 2013 yılında bu unvanı Eski-
şehir taşıdı, bu yılda inşallah biz taşı-
yacağız. Bize sunulan bu imkanın
bizler farkındayız, bu yüzden ciddi

bir şekilde çalışmalarımızı yürütüp
bu imkanı değerlendirmek istiyoruz.
Bunu da birlikte başaracağız inşal-
lah. Bu işi şahsileştirmeden bir bü-
tün ve bir il olarak herkesin görseline
ve hizmetine sunmamız gerekiyor.
Bu yüzden yıl boyu dolu dolu faali-
yetler hazırladık. Bunların yanı sıra
kalıcı eserler içinde ciddi çalışmala-
rımız bulunuyor. Bu kapsamda Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı olarak kalıcı
eserler arasında kapalı alanı 12 bin
metrekare olan Kültür Merkezi Pro-
jesinin 2018 yılı yatırım programına
alındı ve yıl ödeneği olarak ta 5 mil-
yon liralık bir ödenek tahsis edildi.
Kültür Merkezi’nin Kastamonu’ya
yapılması bizler için çok büyük bir
avantaj. Kültür Merkezi’nin büyük
bir maliyeti var, bunu bakanlık karşı-
layacak bizlerde inşallah bu konuyu
takip edeceğiz. Kültür Merkezi’nin
ihale edilmesi için elimizden gelen
gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Türk Dünyası Kastamonu Kültür
Başkentliği programına katkı sunacak
olan ve Kültür Bakanlığı himayesinde
kutlanacağı duyurulan Hz Pir Anma ve
Anlama etkinliklerinden birisine İstan-
bul ev sahipliği yapacak. İhya Vakfı ile
Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı ortak
programıyla 31 Mart saat 19.30’da Fatih
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde
düzenlenecek programda Hz Pir Şeyh
Şaban-ı Veli Hazretlerinin çalışmaları,
şiirlerinden bestelenen ilahiler, konfe-
rans ve bir de tanıtım filmi katılımcılara
sunulacak. İstanbul’da yaşayan yoğun
Kastamonu nüfusu göz önüne alınarak

hazırlanan program ile
ilgili olarak İhya Vakfı
Başkanı Yusuf Öcalan,
gurbetteki hemşerileri-
mizi Kastamonu’ya gö-
türmek yerine, progra-
ma onların gelmesini
sağlamak üzere Kasta-
monu’da bulunan Hz Pir

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı ile ortak-
laşa bir program hazırladıklarını belirtti.
Halvetiliğin Tebriz dolaylarına dayanan
köklü geçmişiyle, Anadolu’nun fethi
sonrası göçlerle Kastamonu dolayların-
da yerleşik bir manevi oluşum olan Şa-

banilik ekolünün temsilcisi Şeyh Şaban-
ı Veli’nin hayatı, yaşantısının konu edil-
diği programın önemine dikkat çeken
Öcalan, Sümbül Efendi Camii Derneği
Başkanı Kastamonulu Orhan Narin’in
de katkılarıyla İstanbul’da hazırlanan
programla Kültür Başkentliği çalışması-
na da katkı sunmanın hedeflendiğini
ifade etti.

İhya Vakfı Başkanı Öcalan yaptığı
değerlendirmede İstanbul’da da tarika-
tın önemli kollarından Sümbüliye kolu-
nun ortak bir değeri olan Halvetiliğin de
anlatılacağı programa tüm Kastamonu-
luların davetli olduklarını belirtti.  

Şeyh Şaban-ı Veli Anadolu'nun
4 büyük evliyasındandır

Sümbül Efendi Camii
Derneği Başkanı Orhan
Narin de yaptığı açıklama-
da Hz. Pir Şeyh Şaban-ı
Veli'nin Anadolu’nun 4 bü-
yük evliyasından biri oldu-
ğunu ifade ederek, İstan-

bul'daki Kastamonuluların da Kültür
Bakanlığı himayesine alınan Şeyh Şa-
ban-ı Veli Hazretlerini anma ve anlama
etkinliklerine destek vermekten mem-
nuniyet duyduklarını belirtti.

Büyük Birlik Par-
tisi (BBP) Kurucu Ge-
nel Başkanı Muhsin
Yazıcığlu şehadetinin
9. yılında Sultanbeyli
Belediyesi ve Büyük
Birlik Partisi Sultan-
beyli İlçe Teşkilatı’nın
ortaklaşa düzenlediği
etkinlikte anıldı.

Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan Kültür
Merkezinde gerçekle-
şen anma programına BBP Genel Başkan Yar-
dımcıları Ahmet Yelis ve Bayram Karacan,
BBP İstanbul İl başkanı Mustafa Mican, Sul-
tanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultan-
beyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok
sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Yazıcıoğlu’nun hayatına dair
kesitler paylaşılırken, panel de düzenlendi.
Yazıcıoğlu’nun gençliği, siyasi mücadele anla-
yışı, insani yönleri ve ülkenin geleceğine dair
konuların anlatıldığı panele BBP Genel Baş-
kan Yardımcısı hemşerimiz Ahmet Yelis de
konuşmacı olarak katıldı.
“Ana dava dosyasının açılmasını

bekliyoruz”
Yelis, Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopteri-

nin düşmesi sonucu vefat etmesiyle ilgili ta-
kipsizlik kararıyla sonuçlanan dosyanın yeni-
den açılmasının beklediğini ifade ederek,
“Muhsin Yazıcıoğlu suikastının çözüme ka-
vuşturulması Türk mahkemelerinin boynuna
milletimizin taktığı bir borç halkasıdır.
Ana dava dosyasının açılmasını bekliyoruz ve
dosyanın açılacağını ümit ediyoruz.” dedi.                      

Türk-İslam Birliğinin gerekliliğine vurgu
yapan Yelis şunları söyledi: “ Parti kuruluş sü-
recinde yaptığımız ilk büyük toplantının ko-
nusu 'Yeni dünya düzeni ve Nizam-ı Alem'
idi. Rahmetli başkanımız açık bir kölelik dü-
zeni olan yeni dünya düzeni karşısında, kızıl
elmamızı; 'Nizam-ı Alem Ülküsü' ve 'Türk-İs-
lam birliği' olarak ilan etmişti. 'Yeni Dünya
Düzeni' denilen, emperyalizm karşısında;
hakça paylaşım, ahlak, adalet ve erdem’i önce-
leyen “Nizam-ı Alem” Projesine duyulan ihti-
yaç, günümüzde daha da elzem hale geldi.”

İstanbul Fırıncılar Oda-
sı başkanlığı için adaylığını
açıklayan Dadaylı hemşeri-
miz Erdoğan Çetin, fırıncı-
ların ve fırınların sorunları
noktasında kısa ve orta va-
deli çözümlerle yönetime
talip olduklarını açıkladı. 

İstanbul Fırıncılar Oda-
sı’nın 31 Mart tarihinde
gerçekleştirilecek seçimlerinde başkan adayı
olan Çetin, yüksek bayi iskontoları, elektrik
maliyetleri ve ruhsatsız fırınlardan kaynaklı
olarak fırıncı esnafının para kazanamadığını
ifade ederek yeni dönemde bu sorunların çö-
zümüne yönelik bir programla yola çıktıkları-
nı belirtti. Çetin İstamonu muhabirine yaptığı
değerlendirmede Zeytinburnu’nda 39 ilçeden
fırıncı esnafıyla buluştukları toplantıda da so-
runları dile getirdiklerini ve çözüm önerileri-
ni paylaştıklarını söyledi.

İade ekmek olayının da bir sorun olarak
karşılarında durduğunu ve en çok bu konuda
esnaf şikayetlerinin bulunduğunu belirten Er-
doğan Çetin, marketlerin ve bayilerin ekmek
iade etmesinin önüne geçecek çözümleri gö-
reve geldiklerinde hayata geçireceklerini, bu
yolla hem israfın önlenmesine hem de esnafın
kazancının korunmasına hizmet edeceklerini
vurguladı.

Oda olarak düzenlenecek belgeyle indi-
rimli akaryakıt, elektrik alımını da sağlaya-
caklarına değinen Erdoğan Çetin, hukuki so-
runlarla ilgili de kuracakları hukuk bürosuyla
meslektaşlarının sorunlarını sahiplenerek çö-
züme kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Çetin, meslektaşlarının da sorunlarının çözü-
mü noktasında kendilerini desteklemeleri ha-
linde göreve gelmeleri durumunda fırıncıları
yöneten değil meslektaşlarına hizmet eden bir
oda hedefini hayata geçirmek istediklerini
sözlerine ekleyerek, tüm meslektaşlarını bu
değişim için oy kullanmaya davet ederek söz-
lerini noktaladı.

Yazıcıoğlu anıldı

Odaya 
Çetin aday

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Saleh bin Hamad Al Sharqi, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’na katılım ön görüşmeleri için İstamonu Fuarcılığı ziyaret etti.

Kastamonu UNESCO’yu da istiyor

Katar Ticaret Odasından
BAKAF’a yeşil ışık

Lübnan, Su-
dan, Somali ve
Kuveyt’inde eği-
tim bakanlığı
düzeyinde BA-
KAF 2018’e ka-
tıldığını bildiren
İstamonu Fuar-
cılık Yönetim
Kurulu Başkanı

Hüseyin Karadeniz, onlar-
ca üniversitenin katılımıyla
BAKAF 2018 ile eş zamanlı
Uluslararası Üniversiteler
Birliği  tarafından düzenle-
necek olan 14’üncü Ulus-
lararası Modern Teknoloji
ve Dijital Yayıncılık Konfe-
ransı’nın da akademisyen
ve öğretim üyesi bazında
bölgeye farklı tanıtım yolu
açacağını söyledi.

Lübnan- Sudan-
Kuveyt ve Somali
eğitim düzeyinde
katılıyor

İstanbul’da Hz. Pir anma ve anlama etkinliği
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Kastamonu Kalkınma
Vakfı Mütevelli
Heyeti Başkanı

Kastamonu Valimiz Yaşar
Karadeniz, son Kastamonu
Kalkınma Vakfı
toplantısında İstanbul
Kastamonu tartışmalarının
gündem konularının önüne
geçmesine isyan ederek
sonunda duruma el
koymak zorunda kalmış…

Valimizi tanırım…
Naif, bey efendi, aydın ve kesinlikle

karıncaya bile imtina ile yaklaşımı olan
bir mülki amir olarak bilinir… 

Asla hamasetle, şahsi gayretle ve
fevri hareketle uzaktan yakından alakası
bulunmayan bir naif kişiliğe sahip
Valimiz, son Kalkınma Vakfı
toplantısında bizim üst düzey
hemşeriler arasında İstanbul mu
Kastamonu mu polemiğine de el
koyarak asıl sorulması gereken soruyla
son noktayı koymuş; “Burada anlamsız
bir İstanbul-Kastamonu tartışması
görüyorum. Önemli olan Kastamonu mu
İstanbul mu tartışması değil, önemli
olan biz bu vakıf olarak Kastamonu’ya
ne yapacağız ona bakmak lazım!”

Uzun zamandır hatta Kastamonu
cemiyetçilik adımları ilk defa atılırken
bile mesele olan İstanbul Kastamonu
polemiği valimize kadar uzandı yani…

İstanbul olmadan Kastamonu,
Kastamonu olmadan İstanbul
tartışmaları ve Kastamonu’nun
İstanbul’a “Gereken hassasiyetten uzak
duruluyor” yaklaşımı daha yeni bir

mevzu değil aslında…
Hele hele…
Kastamonu Şeker

Fabrikası gibi el ve can
yakan bir mevzu varken…

Kastamonu için belki
yüzyılda bir gelecek
tanıtım fırsatı demek olan
Dünya Başkentliği
heyecanını bile gölgede
bırakacak birçok yatırım,
atılım ve gelecek
projeksiyonlarına yönelik

taze mevzular kapıdayken…
Valimizin önünde böylesi geçmişten

gelen enteresan bir hesaplaşmanın
mantığını anlayamamışsam da…

İstanbul’da abi pozisyonunda
bulunan değerli iş adamlarımızdan
müteşekkil ve Kastamonu sorunlarına
ekonomik, sosyal ve siyasal çözümler
üretmesi beklenen insanların kısır bir
döngüye, İstanbul mu Kastamonu mu
gibi sığ bir tartışmaya sürüklenmesi pek
manidar…

Mehmet Yıldırım…
Kastamonu adına mecliste gelmiş

geçmiş en aktivist vekillerimizden ve
kürsüye Kastamonu’yu nakşetmiş bir
değerimiz…

Diyor ki; 1992’den 2018’e siyasilerle,
sivil toplumla birçok şeyi birlikte
çözüme kavuşturduk… Ancak
Kastamonu’da bir özel hastaneyi
ortadan kaldıran bir güce kurban edilen
sağlık sektöründeki eksik giderilemiyor
ve bir sivil toplum örgütü olarak
vakfımız neden buna müdahil olamıyor?

Ve ekliyor…
Sayın vekillerimiz kusura

bakmasınlar ben çok konuşuyorum…
Ölüler konuşmazlar ve ben bir ölü
değilim… Şeker Fabrikası mevzusu ve
Özel Hastaneyi vakıf olarak üstlenin
diyorum. Vakfı İstanbul’a mı taşıyalım
diyorsunuz… Taşıdınız mı? Yükünüzü
burada boşaltın… Şeker Fabrikası’nı
Başbakan’dan bize vermesi için ben
istedim… Girişimde bulunalım…

Valimiz devreye giriyor…
Diyor ki özetle; Güncel konumuz

Kastamonu Kültür Dünyası Başkentliği
ve bu çalışmalarda kimsenin ismi,
logosu geçmiyor… Tek bir logomuz var

o da Kültür Dünyası
Başkenti Kastamonu
logosudur. Burada anlamsız
bir İstanbul Kastamonu
tartışması görüyorum. Bu
tartışmayı gerçekten
anlamsız buluyorum.

Devam ediyor sayın
Valimiz; Önemli olan
İstanbul mu Kastamonu mu
tartışması değil, önemli
olan biz vakıf olarak
Kastamonu için neler
yapabiliriz üzerinde
konuşmamızdır. Eğer vakıf
olarak biz Kastamonu’ya bir
şeyler katabilirsek bir şey
yapmış oluruz. Eğer
katamıyorsak yönetim
İstanbul’da olsa ne olur,
Kastamonu’da olsa ne olur?

Ve ekliyor…
Başkanlığı bende olsa ne

olur iş adamında olsa ne
olur?

Bunlar önemli değil…
Önemli olan sonuç, çıktıya
bakmak lazım, ortaya çıkan
nedir?

Kastamonu İstanbul
tartışması anlamsız
dedim…

Neden dedim?
İstanbul’un

Kastamonu’ya katkısı
olmuyor değil, Yurduntepe
örneğinde İsviçreli
müteşebbisin gelmesinde
Sudi Topal’ın katkısı
büyüktür.

Ve valimiz…
Aslında biz söylediğimizde bazı

çevrelerce çok eleştirilen bir mevzuyu
gündeme getirmiş; örneğin vakıf şöyle
bir amaç edinemez mi? Mesela her yıl
Kastamonu’ya bir eğitim tesisi
yapmak… İlla okul demiyorum, turizm
tesisi olur, Kastamonu’ya değer katacak
yatırımlar olur…

Evet…
En önemlisi de valimizin iş

adamlarımıza yönelik tavsiye
niteliğinde ama tarihe geçecek önerisi;
vakıf olarak hedefler konulması, o

hedefler doğrultusunda
belli başlı çalışmalar
yapılması, bir kaynak
oluşturulması ve sadece
kamu kaynaklarına
yüklenmek yerine vakıf
eliyle çalışma yapılması…

Bunu yaparsak…
Bu yolda olursak ve

çalışırsak…
O zaman 20 yıldır

devam eden patinajın da
ortadan kalkacağını
düşünüyorum…

Sayın Valimize katılıyor
ve yürekten minnet ve
şükranlarımı arz
ediyorum…

İstanbul ya da
Kastamonu polemiğiyle
kaybedilen onca yılların
temelinde hep bir
hakemlik tartışması da
bulunuyordu…

Kastamonu Kalkınma
Vakfı için bu patinaj
bitecek mi?

Elbette ki hayır…
Ama son tahlilde şöyle

bir durum var…
Sayın Valimizin de

belirttiği üzere ve
toplantıda değerli iş
adamımız Remzi Gür
Beyefendinin ifade
buyurduğu gibi vakfın
kamusal bir yapıya
dönmesinin yolu
açılmalı…

Sonra mı?
O sonraki iş…

1992’de dendiği gibi…
Hele bir vakıf kurulsun, hele bir yol

alınsın, hele bir önümüzü görelim…
Gelinen nokta; patinaja devam…
Fa’liyatu hayrun minen nevm…
Ama şeker fabrikası, özel hastane

mevzusu bir sonraki toplantıya sarktı…
İstanbul mu Kastamonu mu

tartışması da…
Selam saygı ve en kalbi

muhabbetlerimle efendim…
Hepinizi seviyoruz…

“Burada anlamsız bir İstanbul-Kastamonu
tartışması görüyorum. Önemli olan Kastamonu
mu İstanbul mu tartışması değil, önemli olan biz
bu vakıf olarak Kastamonu’ya ne yapacağız ona
bakmak lazım!” Vali Yaşar Karadeniz

NE DEMİŞ

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı, Başbakan’a mektup
yazarak yerel basının sorunlarına
çözüm noktasında destek ve
inayet talebinde bulunmuş…

NE YAPMIŞ

TİYATRO; insanın
insana insanla
insanca
anlatılmasıdır…

SÖZLÜK
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A J A N D A

“Önemli olan
İstanbul mu

Kastamonu mu
tartışması değil,
önemli olan biz

vakıf olarak
Kastamonu için

neler
yapabiliriz
üzerinde

konuşmamızdır.
Eğer vakıf
olarak biz

Kastamonu’ya
bir şeyler

katabilirsek bir
şey yapmış
oluruz. Eğer

katamıyorsak
yönetim

İstanbul’da olsa
ne olur,

Kastamonu’da
olsa ne olur?”

“

“

İSTANBUL MU KASTAMONU MU?

FOTOYORUM

Kastamonulu hemşerimiz ti-
yatro sanatçısı, oyun yazarı, yö-
netmeni ve Tiyatro Eğitim Der-
neği kurucusu ve başkanı Kemal
Oruç ile tiyatronun insan hayatı-
na, eğitime ve günlük yaşama
dair faydaları üzerine bir ziyaret
gerçekleştirdik. Dezavantajlı top-
lumlarda tiyatronun hayatın an-
laşılması, farkına varılması nok-
tasında önemli bir ayraç olduğu-
na değinen Tiyatro Eğitim Der-
neği Başkanı Oruç, tiyatronun
toplumun tüm katmanlarına
yansıtılması gereken bir zorunlu-
luk olduğunu ifade etti. Drama-
nın sadece tiyatronun bir kolu olmadığına
dikkat çeken Oruç, eğitim hayatı ve iş hayatın-
da adaptasyon, motivasyon, verimli olma, öğ-
renme, kavrayış, uygulama disiplini ve becerisi
kazanmaya yönelik önemli bir değer olduğu-
nu belirtti.

Sadece öğrenciler değil 
öğretmenler de ders alıyor

Tiyatroyla tanışma yaşının erken oluşuyla
ilintili olarak, insanın meziyetlerinin de gelişe-
ceğine vurgu yapan Kemal Oruç, oluşturduk-
ları tiyatro atölyesinde de ağırlıklı olarak dra-
ma eğitimi verdiklerini, orta öğretim kurum-
larına yönelik yazılmış drama metinleri olma-
dığından hareketle okullarla iş birliği içerisin-
de çocuklara ve gençlere bu alanda tamamla-
yıcı bir programla katkı sunmaya çalıştıklarını
kaydetti.

Sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de
pedagojik formasyon kadar önemli olan dra-

mada yetkinliği konusunda has-
sas olunması gerektiğine dikkat
çeken Oruç, geçtiğimiz yıl içeri-
sinde İstanbul’da Milli Eğitim
Müdürlüğü bünyesindeki on
okulda öğretmenlere yönelik
drama eğitimi verdiklerini hatır-
lattı. Okul kapandığında öğret-
menler için zorunlu eğitimler
arasına alınan drama eğitiminin
öğrencilerle iletişimden, onların
derslerde dramayı nasıl kullana-
bileceklerine ve dolayısıyla ken-
dilerinin de gelişmesine katkı su-
nacak seminerle destek verdikle-
rini belirten Oruç, oyun yazarlı-

ğı, oyunculuk, eğitmenlik ve yönetmenliğin
yanı sıra kitaplarıyla da tiyatro camiasına biri-
kimlerini aktarmaya devam ettiğini söyledi.

Yaratıcı drama tiyatroda 
hiç kullanılmamış

Bir şeyler anlatmak isteyen insanlar için
oyunculuk neyse kitap yazmanın da bir an-
lamda o değerde bir dışavurum olduğuna de-
ğinen Tiyatro Eğitim Derneği Başkanı Oruç,
bir insanın sadece oyuncu, sadece yazar, sade-
ce eğitmen olmayacağını, bir insanın donanı-
mı ve birikimi doğrultusunda diğer insanlara
faydalı faaliyetlerle kendini de ifade edebilece-
ğini söyledi. Kemal Oruç, şu ana kadar 9 kitap
yazdığını belirterek son kitabı Yaratıcı Drama
Eğitimi kitabıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yara-
tıcı Drama, Cihan Özdeniz ile birlikte yazdığı-
mız bir kitap. Onun dışında diğer 5 kitap be-
nim yazdığım kitaplardan oluşuyor. Son ola-
rak Oyunculuk Eğitiminde Yaratıcı Drama Ki-

tabı yayımlandı ve bu kitap yaratıcı dramanın
oyunculuk eğitiminde ne işe yaradığını anlatı-
yor. Bu kitapta 24 tane de uygulama planı var.
Yani yaratıcı drama her alanda
mükemmel bir şekilde etkisini
gösterirken tiyatro alanında nere-
deyse hiç kullanılmamış. Özellik-
le konservatuarlarda yaratıcı dra-
ma dersi yok. Seçmeli ders olarak
konulmuş olmasına rağmen hiç
işlenmemiş, bunu da zaten son
kitabımda araştırıp yer verdim.
Yıllardır yaratıcı dramayı oyun-
culuk eğitiminde kullandığımda
inanılmaz sonuçlar almış, dene-
yimlemiş biri olarak oturup bu-
nun kitabını yazarak insanlara
aktarma gereği duydum.” 

Orta öğretim düzeyinde çocuklara yönelik

eserler de bulunmadığına dair tespitte bulu-
nan Oruç, “Okul tiyatrosu üzerine ülkemizde
ne yazık ki hiç araştırma ve çalışma yapılma-

mış. Okullarda müsamereler,
tiyatro oyunu diye sergileniyor
ancak nasıl yapılacağına dair
yazılmış hiçbir şey bulunmu-
yor. Bu alanda yapılmış ilk ciddi
çalışma ve kitabı eğitim ve sanat
dünyasına kazandırdım. Hem
dramanın hem de okul tiyatro-
sunun okullarda eğitimde nasıl
kullanılması gerektiğine yer ver-
diğim kitapta o düzeyde oynana-
bilecek oyun metinleri ile de des-
tek verdim. Okul tiyatrosunda
dair yazmış olduğum ‘Otello’nun

Delisi’ bu alanda basılan ilk kitabımdır.” diye
konuştu. n Emel Yüksel

Çabam insan kavramının içini doldurmak

Tiyatro Eğitim
Derneği

Başkanı ve
tiyatro eğitmeni

Kemal Oruç,
yazdığı kitaplar,

oyunlaştırdığı
metinler,
oynadığı

karakterlerin
tümünün tek

amacının insan
kavramının içini

doldurma
çabasından

ibaret olduğunu
belirtti. 

“Beş Adımda Delirmek” isimli oyunu
Geleneksel İzmir Tiyatro Festivali’nde
kendi yazdığı, bir psikoloğun hayatından
kesitler sunulan üç kişilik oyunla yer ala-
caklarını belirten Oruç, oyunun İstanbul’da
da sahneleneceğini belirtti. 31 Mart Dünya
Tiyatrolar Günü’nde İsmet İnönü Sanat
Merkezi’nde oyunlarını sahneleyeceklerini
aktaran Oruç, İzmirli sanatseverlerle oyu-
nun ilk defa buluşacağını söyledi.

Oyun insanların hayatlarında aslında
istemedikleri bazı anlık gelişmelerle sü-
rüklenebilecekleri ve tesadüfmüş gibi gö-
rünen, hayatlarının kalan kısmında da yö-
nünü tayin eden birtakım olaylara verdiği

tepkilerin nihai noktasının izleyiciyle pay-
laşımı olduğunu ifade eden Kemal Oruç,
yazdığı, yönettiği ve oynadığı oyunun içinde
sürprizleri de barındırdığını anlattı.

10 yıldır Özel Evrim Okulları’nda dra-
ma dersleri vermeye devam eden Kemal
Oruç, dernek bünyesinde bulunan drama
atölyesinin yanı sıra talep doğrultusunda
tüm Türkiye’de köylere varana kadar eği-
tim verdiklerini ifade etti. Uzun yıllardır
birlikte çalıştıkları ve kendisi de drama
eğitmeni ve oyuncu olan Cihan Özdeniz ile
birlikte drama atölyesi eğitimleri yanı sıra
kolektif kitap yazma ve değişik projeleri de
birlikte yürüttüklerini söyledi.

İlk oyun 36. İzmir Tiyatro Festivali’nde
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Köy altyapıları ve sanat yapılarının
gerçekleştirilmesine yönelik olarak
merkezi bütçeden Kastamonu için
2018 yılında ayrılan pay 50 milyon li-
ranın üzerine çıkarıldı. 2016 yılında
toplam 16 milyon lira olan ve geçtiği-
miz yıl ise 45 milyon liralık ödenekle
geçilen KÖYDES yatırımlarında için-
de bulunduğumuz yıl yapılacak öde-
melerin 73,2 milyon lira olması plan-
landı. Resmi veriler ışığında bakıldı-
ğında Kastamonu’ya son üç yıllık dö-
nemde 134 milyon liranın üzerinde
KÖYDES ödeneği ayrıldı.
Taşköprü Merkez’e yaklaştı

Ödenekler yapılırken il çevre dü-
zeni, trafik yoğunluğu, nüfus fazlalığı,

nüfus artış hızı, çevresine hizmet ver-
me potansiyeli gibi kriterlerin göz
önünde bulundurulduğu belirtilen
KÖYDES ödeneğinde 10 milyon 866
bin 593 lira ödenekle Merkez en bü-
yük payı alırken, ilçeler bazında ise
Taşköprü 9 milyon 445 bin 420 lira
pay alarak ilçelerde birinci sırada yer
aldı. 

Araç ilçesinin 7 milyon, 5,6 mil-
yon lira aldığı 2018 KÖYDES ödene-
ğinde Azdavay, Cide ve Devrekani’ye
4’er milyon lira ayrıldığı görüldü. En
büyük ilçelerden Tosya’nın 2018’de
merkezi bütçeden köyler için alacağı
pay 3,8 milyon lira olarak listeye yan-
sırken, 3,5 milyon lira ile Daday üst
sıralara en yakın ilçeler arasında yer

aldı. Küre 2 milyon 958 bin, Doğan-
yurt 2 milyon 771 bin, Bozkurt 2 mil-
yon 593 bin, Pınarbaşı ise 2 milyon
185 bin lira pay aldı. KÖYDES Hanö-
nü, Şenpazar, İhsangazi ilçelerinin 1,7
milyon lira, Seydiler’in 800 bin lira,
Ağlı’nın ise 700 bin lira aldığı 2018
bütçesinden Abana’ya 325 bin lira
çıktı.

2005’ten bu yana 
KÖYDES adı altında öde-

nek çıkarılıyor 
Nisan 2005’te İl Özel İdareleri ve

Köylere Hizmet Götürme Birliklerin-
ce köy altyapılarına yönelik en he-
saplı şekilde sorunların çözülmesi
için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdare-

ler Genel Müdürlüğünce projelendi-
rilerek hayata geçirilmişti.

Projenin öncelikleri arasında, su
kaynağı olan, ancak bugüne kadar su
götürülmemiş köyler, su kaynağı ve
sistemi olan ancak çalıştırılamayan
köyler (motor, trafo, enerji nakil hat-
tı, depo kaçağı) bulunuyor.

Köy yolları ile alakalı sorunlar
noktasında ise KÖYDES kapsamında
hiç yolu olmayan köyler (ham yollar)
stabilize kaplama yolu acil onarım
isteyen köyler, sanat yapıları
hazırlanmış, tesviyesi bitmiş grup
köy yollarının stabilize kaplanması,
standardı düşük stabilize yolların
ıslahı ve asfalt kaplanması gibi
işlemleri yürütüyor.
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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
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Özel işçi gruplarını
koruyucu hükümler (3)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

"Özel İşçi Gruplarını Koruyucu Hüküm-
ler"i ele aldığımız işbu dizimizin üçüncü yazı-
sında, kadın işçileri koruyucu nitelikteki hü-
kümlere aykırı davranılması durumunda yap-
tırımlarının ne şekilde gerçekleşeceğini incele-
meye devam ediyoruz.

Şayet iş sözleşmesinin tamamı değil de
yalnızca bir kısmı kadın çalışanları koruyucu
hükümlere aykırılık içeriyorsa o zaman yalnız-
ca o bölümü hükümsüz konuma gelir. Böyle
bir ihtimalde, ortaya çıkan sözleşme boşluğu,
sırasıyla İş Kanunu, (varsa) toplu iş sözleşmesi
ve gelenek üzerinden doldurulur. Öte yandan,
haklarının korunabilmesi bakımından, söz ko-
nusu kadın işçi, her ne kadar batıl sayılan böy-
le bir iş akdi çerçevesinde çalışmış sayılsa da
işçi olduğu kabul edilir. Özellikle cinsiyeti se-
bebiyle haksız bir uygulama ile karşı karşıya
kalıp ücreti daha düşük ödenmiş bulunan bir
kadın işçi, YOKSUN BIRAKILDIĞI HAKLA-
RA İLAVETEN "DÖRT AYA KADAR ÜCRETİ
TUTARINDA" uygun bir tazminatı da dava
yoluyla talep etme hakkına sahiptir. Yine aynı
biçimde, "cinsiyet", "medeni hâl", "aile yüküm-
lülükleri", "doğum", hamilelik" ve "analık hâli"
ile "kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak ol-
duğu zamanlarda işe gelmemiş olması", işve-
renler yönünden, iş sözleşmesinin feshedile-
bilmesi için geçerli neden oluşturmaz. Son
olarak belirtmek durumundayız ki, tüm yazıla-
rımız boyunca saydığımız "kadın işçileri koru-
yucu hükümlerden" çoğuna aykırılıkta bulu-
nulması, İş Kanunu Madde 104 gereğince işve-
rene yahut işveren vekiline uygulanması gere-
ken bir tür idari para cezasını da gerektirir.

Kadın işçileri koruyucu hükümlerden kap-
samlı şekilde bahsetmemizin ardından değer-
lendirmelerimize KÜÇÜK İŞÇİLERİ KORU-
YUCU HÜKÜMLER ile devam ediyoruz. Hu-
kukumuzda Küçük İşçileri Koruyucu Hüküm-
ler'e yer verilmesinin hem genel koruyucu hü-
kümlerimiz ile (Anayasa'da bulunulan hü-
kümler gibi) hem de doğrudan küçüklerin ge-
reksinimlerinin karşılanması gerektiği anlayışı
ile bağdaştırılabilmesi mümkündür. Bu genel
çerçeve kapsamında, Küçük İşçiler İçin Konul-
muş Özel Hükümler'e aşağıdaki şekilde deği-
nebiliriz:

- Belli Yaştan Küçük İşçi Çalıştırma Yasağı:
Ülkemizde "kural olarak" çalışma yaşı 15'tir.
Bir diğer ifadeyle 15 yaşından küçük çocukla-
rın çalıştırılması yasaktır. Bununla beraber İş
Kanunu Madde 71/1 uyarınca "on dört yaşını
doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış ço-
cuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmele-
rine ve eğitimi devam edenlerin ise okullarına
devamına engel olmayacak HAFİF İŞLERDE
çalıştırılabilirler." Bu bağlamda, "Çocuk ve
Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik" aracılığıyla bahse konu
işçilerin, kendi fiziksel ve ruhsal yapılarına
uygun olarak çalıştırılabilecekleri işler, listeler
formunda belirtilmiştir. Ayrıca, Türkiye, Asga-
ri Çalışma Yaşına İlişkin 138 Sayılı Uluslarara-
sı Çalışma Sözleşmesi'ni onaylanıp yürürlüğe
koymuştur ve söz konusu Sözleşme'de de as-
gari çalışma yaşı -kural olarak- 15 şeklinde ka-
rarlaştırılmıştır.

Bir sonraki yazımıza Küçük İşleri Koruyu-
cu Hükümler ile devam ederek bu bölümü ni-
hayete erdireceğiz.

info@yasarkizilkum.com.tr

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 2018
yılı Kastamonu KÖYDES ödeneği 73 milyon 176 bin 260 lira olarak belirlendi.

Ödeneğimiz 
73 milyon lira

Müstakil Sanayici ve İş adamları
Derneği (MÜSİAD), üyeleri tarafından
oluşturulacak olan yatırım ortaklığı ile
Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından
yapılan özelleştirme kapsamında satışa
çıkarılan şeker fabrikalarının ihaleleri-
ne katılma kararı aldı.

MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş
Geliştirme Komisyonu ve SENYAP
Yatırım Ortaklığı ile yapılan çalışma-
lar ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
tarafından satışa çıkarılan Kastamo-
nu, Kırşehir, Yozgat, Bor, Çorum, Er-
zincan, Erzurum, Ilgın, Turhal, Af-
yon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş
Şeker Fabrikaları için ihale tarihlerin-
de teklif verilecek.

MÜSİAD Kastamonu Başkanı

Oğuz Fındıkoğlu, bu özelleştirmenin
sıradan bir özelleştirme olmadığını ve
şekerin başlı başına stratejik ve birçok
sektörü de doğrudan etkileyen kritik

öneme haiz bir ürün oldu-
ğuna dikkat çekti.

MÜSİAD Sektör Ku-
rulları ve İş Geliştirme

Komisyonu ile SENYAP Yatırım Or-
taklığı iş birliğiyle bu özelleştirme iha-
lesine katılmanın, misyonlarının bir ge-
reği olarak görüldüğünü belirten Fındı-
koğlu, "Rekabetçi, yenilikçi ve güçlü
mekanizmalar ile üretmeye yönelik
faaliyetlerine hız kesmeden devam
eden MÜSİAD camiamız, Kooperatif
düşüncesini dar kalıplardan çıkarıp, öz-
gün ve gelişmiş bir yorumlama düşün-
cesi ile iş birliği, yatırım ve kalkınma
eksenli bir sisteme dönüştürmeyi
amaçlamaktadır. Söz konusu şeker fab-
rikalarının yine milletimizin emrinde
çalışmaya devam etmeleri amacıyla
çıktığımız bu yolda yeni ortaklar ve
yeni birlikteliklerin çok daha hayırlı
olacağını düşünmekteyiz" dedi.

Şeker fabrikalarına talibiz

Makedonya Dış Yatırımlardan So-
rumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan
Kahil Makedonya’nın yakın bir süre
içerisinde Avrupa Birliği’ne dahil ola-
cağını kendisinin Türk iş adamları ile
çalışmalar yaparak Makedonya’da Türk
iş adamları lobisi oluşturulması yö-
nünde gayret sarf ettiklerini ifade etti.  

Makedonya Dış Yatırımlardan So-
rumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan
Kahil MÜSİAD Kastamonu şubesinin
davetlisi olarak Kastamonu’da çeşitli
temaslarda bulundu. 

MÜSİAD Kastamonu şubesinin
genel merkezinde düzenlenen toplan-
tıda ülkesindeki yatırım imkanları,
devlet destekleri ve genel ticaret hak-
kında bilgilendirmeler yaparak brifing

veren Kahil, Kastamonu 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti açılış progra-
mına katılarak Başbakan Binali Yıldı-
rım, Kültür ve Turizm Bakanı Numan
Kurtulmuş ve diğer yetkililer ile de gö-
rüşmeler  yaptı.

Ziyaretinin ikinci gününde Seydi-
ler OSB’de çekme helva, gazlı bez ve
mermer fabrikalarını ziyaret eden ya-

pan Kahil, Kastamonu’nun birçok bal-
kan ülkesindeki şehirlerle benzer özel-
liklere sahip olduğunu söyleyerek “Ta-
rihini ve kültürünü korumayı başaran
ve 2018 Yılı Kültür Başkenti olan Kas-
tamonu’ya hayran kaldım. İlk fırsatta
tekrar ziyaret edeceğim.” dedi.

Bu şehre 
hizmet etmek borcumuz

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede
bulunan MÜSİAD Kastamonu Şubesi
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise konu ile
yaptığı açıklamada, "Gerek üyelerimi-
zin gerekse Kastamonulu iş adamları-
mızın işlerini geliştirmelerine yönelik
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ya-
kın bir zamanda Azerbaycan’da temas-

larda bulunduk. Bu ziyaret sebebiyle
de Makedonya Dış Yatırımlardan So-
rumlu Devlet Bakanımız Sayın Kahil
misafirimiz oldu. Yakın bir zamanda
da bu çalışmalarımızı değerlendirerek
ilimiz ve ülkemiz için neler yapabiliriz
konusunu masaya yatıracağız.  Bu şe-
hirde yaşayan iş adamları olarak bu
şehre hizmet etmek boynumuzun bor-
cudur. Bu şehirde işini geliştirecek, is-
tihdam yaratacak, üretim yapacak her-
kese hizmet ise asli görevimizdir.” diye
konuştu. 

Makedonya Devlet bakanı Kahil
ile birlikte gelen Makendonya heyetine
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet
Eren’de eşlik etti. 

Makedonya’ya lobi çağrısı
SFC Entegre Orman Ürünleri, enerji yo-

ğunluğunu son 3 yılda ortalama yüzde 32,4
oranında azaltarak ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar ürünleri imalatı alt sektörü içerisinde
birincilik ödülünü almaya hak kazandı. SFC
Entegre Orman Ürünleri Fabrikası, 2009-2013
yılları arasındaki Referans Enerji Yoğunluğuna
(REY) göre, enerji yoğunluğunu son üç yılda
(2014-2016) ortalama yüzde 32,4 oranında
azaltarak ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürün-
leri imalatı alt sektörü içerisinde birincilik
ödülünü almaya hak kazandı. SFC Entegre Or-
man Ürünlerine ödülü, bu yıl 9’uncusu 29-30
Mart tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirile-
cek Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda veri-
lecek. SFC Entegre Orman Ürünlerinin ödülü-
nü Fabrika Müdürü Bilal Karakaya alacak.

Yenilenebilir enerji
ödülü SFC’nin
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HABER TURU

YIL: 6 SAYI: 235 26 MART 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
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Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Hanönü’nde bir kadın gi-
rişimci, yıllardır ekimi ya-
pılmayan kendir bitkisi-
nin ekimine başladı. 

Fatih Sultan Meh-
met'in İstanbul'u fethi
sırasında Haliç'ten ge-
milerin kızaklarla çekil-
diği urganların yapımında
kullanılan Taşköprü’de yetişen
kendir, coğrafya ve tarih sayfaların-
dan silinme tehlikesiyle karşı karşıya
kalmış, Taşköprü’de bulunan Kendir
Fabrikasının kapanması ve ardından
Seka Kağıt Fabrikasının özelleşmesi-
nin ardından bölgede kendir ekimi
tamamen durmuştu. Hanönü’nde
yaşayan Fatma Topuz adlı kadın gi-
rişimci de evinin altına kurduğu kü-
çük bir atölye ile kendirden yapılan
ürünler üretmeye başlayarak yurt
dışına ihraç edebilecek duruma gel-
di. Uzun yıllardır bölgede ekimi

dahi gerçekleşmeyen kendirden çe-
şitli ürünler yaparak yurt dışına ithal
etmeye başladığını söyleyen Fatma
Topuz, geçen yıl Samsun Vezirköprü
ilçesinde kendir ekimi yaptırdığını,
bu sene Hanönü’nde vatandaşlardan

kiraladığı 40 dönüm tarlaya kendir
ekimi yaptırdığını ifade etti. Evinin
altındaki dükkânda kurmuş olduğu
atölyede üretim yaptığını anlatan
Topuz, 7 kişiyi de iş sahibi yaptı. To-
puz ayrıca, bin metrekare kapalı ala-

nı bulunan bir yere 30 kişinin istih-
dam edileceği bir iş yeri kurmak is-
tediğini, fakat şimdiye kadar 2 kere
müracaat etmesine rağmen Kasta-
monu’da kendir ekimi yapılmadığı
için ruhsat alamadığını kaydetti.
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Öğrencilerden
güncel yapı 
malzemeleri 
semineri

Kastamonu Üniversitesi Beton
Teknolojileri ve İnşaat Bölümü
tarafından inşaat sektörü
profesyonelleri için güncel yapı
malzemeleri ve iş güvenliği konulu
seminer düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Ahmet
Yesevi Salonu’nda iki gün süren
seminerde; güncel yapı
malzemeleri, uygulama teknikleri,
iş güvenliği ve uygulama alanlarında
yenilikleri de içeren bir dizi güncel
bilgiyi aktardılar.

Sektörün tüm ilgi duyacağı
konular ele alındı

Binalarda ısı yalıtımından, dış
mekan boyalarında kullanılan
güncel teknolojilere, Gelecekte
Sürdürülebilir Prefabrik Yapılar,
BIM ve Endüstri 4.0’dan Alçının
Hayatlara Dokunuşu gibi geniş bir
perspektife sahip olan seminerlere
Kastamonu firmalarından da katılım
sağlandı. 

Kastamonu gayrimenkul sektör
firmalarından Yapı Sarrafı’nın da bir
sunum gerçekleştirdiği seminerde
öğrenciler ile sektör profesyonelleri
güncel malzemeler ve uygulama
alanlarına dair sunumları ilgiyle
takip ettiler.

Hazır beton ve beton yol
uygulamaları konusunda da önemli
başlıklar altında sektör
uzmanlarınca yapılan sunumlara
ülkemizin önemli mesleki
örgütlerinin de temsilci bazında
katılmaları dikkat çekti.

Bölüm temsilcisi Haktan Samet
Aksakaloğlu, ülkenin önemli meslek
birliği, dernekleri, firmalarının
düzenledikleri organizasyona ilgisi
ve katkılarının Kastamonu’da
faaliyet gösteren firmaların yanı sıra
kendileri için de yararlı olacağını
düşündüklerini ifade etti. 

Aksakaloğlu gazetemize yaptığı
değerlendirmede, "Etkinliğe İnşaat
Malzemesi Sanayicileri Derneği
bünyesinde katılan şirketler;
Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği ve
Agrega Üreticileri Birliği Gümüş
OSGB ve Yapı Sarrafı başta olmak
üzere, etkinlikte emeği bulunan tüm
kişi ve kuruluşlara Kastamonu
Üniversitesi öğrencileri olarak
tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz"
dedi.

Atıl durumdaki bozuk orman alanla-
rının sahiplendirilerek ekonomiye ka-
zandırılmasının önemine dikkat çeken
Prof. Dr. Uslu, geliştirilecek her projenin
hem göçle eriyen orman köylerine hem
de ekonomiye büyük girdiler sağlayaca-
ğına dikkat çekti.

Uslu yaptığı değerlendirmede şu bil-
gilere yer verdi: “Orman alanını ve yöre
halkının gelir kaynağını artırmak ama-
cıyla özel ağaçlandırma çalışmaları ya-
pılması çok önemli. '5 Bin Köye 5 Bin
Gelir Getirici Orman Projesi' ile de atıl
durumdaki bozuk orman alanları or-
man köylüsüne gelir kapısı oluyor. Ben-
ce bu kadar güzel bir projede, en iyi gelir
getiren ağaçlandırmalar yapılmalı. Bu
noktada ağaç seçimi çok önemli. Defne-
nin hem tohumundan hem de yaprakla-
rından faydalanıyoruz. Bugün gelir geti-
rici ağaçlandırmada defne ilk sırada yer
almalı”

Türkiye’nin her bölgesinde defne yeti-
şebildiğini özellikle Karadeniz Bölgesinin
en iyi defne ağaçlarının geliştiği bölge ol-
duğuna değinen Prof. Dr. İbrahim Uslu
“Örneğin Kastamonu bölgesinde defne
ağaçları güzel ve iri bir şekilde yaprak-
lanıyor, aynı şekilde tohumları da

öyle. Defne yaprağının kilosu yurtdışın-
da 700 liraya ulaşıyor. Türkiye’de büyük
marketlere gidip, baharat markalarına
baktığınızda defnenin kilosu 500 liraya
geliyor. Defne altın değerin-
de. Karadeniz Bölgesi’nde
defneye ağırlık veril-
mesi köylüyü zen-
gin eder.” dedi.

Hanönü doğumlu olan Murat At-
maca, oğlu ile birlikte Rami’de kurduk-
ları atölyede adeta vidaya yön veriyor-
lar. 50 yıla yakın süredir meslekte mü-
cadele eden ve vida üretiminde önemli
başarılara ulaşan Atmaca, işleri artık
oğlu Zafer Atmaca’ya devretmekte ol-
duğunu söyledi. 
Hem oğul, hem çırak, hem

de ortak

Levent Oto Sanayi sitesinde başla-
dığı ve 47 yıldır büyük bir titizlikle sür-
dürdüğü mesleğini her konuda dona-
nımlı olan oğlu Zafer’e devretmenin

mutluluğunu yaşadığını ifade eden
Murat Atmaca, oğlunun kendi yanın-
da yetiştiğini ve kendisine hem çıraklık
hem de donanımıyla büyük destek ol-
duğunu belirtti. Atmaca yaptığı değer-
lendirmede, 47 yıldır bağlantı sektörü-

nün içinde yer alan Gül Vida isimli fir-
masının kalite ve müşteri memnuniye-
tinden asla ödün vermeden faaliyetle-
rine devam ettiğini ifade etti.

Süreç içerisinde sektörde aranan
bir firma olduklarını dile getiren yılla-
rın emektar sanayicisi Murat Atmaca
firmasının sektörde daha bilinen ve ta-
nınan marka olma yolunda ilerlediğini
belirterek, “Bugün müşteri portföyün-
de satıcı ve tüketici özellikli birçok sek-
tör firmasına hizmet vermeye devam
eden firmamız, kalite ve müşteri mem-
nuniyetinden asla ödün vermeden faa-
liyetlerine devam etmektedir” şeklinde
konuştu. 

Ürünlerinin otomotiv, elektronik,
mobilya, inşaat sektörlerinde kullanıl-
dığını dile getiren Atmaca, her kesim-
de kullanılabilecek 50 çeşit vida üret-
tiklerini ifade ederek müşterilerinin
internet sitelerinden de kendilerine
ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Duayen vidacı nöbeti devretti

Karadeniz’de defneye
ağırlık verilmeli

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi- Defne Tanıtım Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uslu, Batı
Karadeniz’de yöre halkının gelirinin artırılması ve orman alanlarının değerlendirilmesine
yönelik köylünün defneye yönelmesi gerektiğini belirtti.

Yıllar sonra ilk kendir tohumu
toprakla buluştu

Doğanyurt ilçe merkezinde 40
metrekarelik işyerinde 44 yıldır köfte-
cilik yapan Ömer Akça, 17 yaşından bu
yana aynı işyerinde ilçeye gelenlere
bizzat kendi hazırladığı köftelerle hiz-
met veriyor. 1974 yılından bu yana Do-
ğanyurt'un yanı sıra çevre ilçelerden
müşterilerin köfte yemek için dükka-
nına geldiğini ifade eden Akça, "Bu iş-
yerinde 44 yıldır köftecilik yapıyorum.
Köftemizi yiyenler tekrar bir porsiyon
daha istiyor" dedi.  Köftesinden yiyen-
lerin müdavim olduğunu dile getiren
Akça, "Ankara, İstanbul ve büyük şe-
hirlerden dahi burada yiyenler tekrar
yine yemeye geliyorlar. Bu sebepten
burada köfte yiyenler müdavim oluyor
ve her yerde bizim tanıtımımızı yapı-
yorlar. Bu dükkân yıllarca aynı şekilde
hiç bozmadan organik etimizi müşte-
rimize ağız tadıyla sunuyor. Çünkü biz
etimizi Doğanyurt'un en yüksek yayla-
rında kekik yiyen hayvanlarımızın
etinden, kaburga ve koltuk tarafından
yapıyoruz" diye konuştu.

Ömer Usta 
50. yıla yürüyor

istamonu26mart_06_Layout 1  3/29/18  10:39 AM  Page 1



26 Mart 2018 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Kastamonu’nun kimliğini, dokusunu, karakterini
yaşatmaya devam ederek ilham veren şehirlerden bi-
risi olmayı sürdüreceğini ifade eden Yıldırım şunları
söyledi: “Mimarisi, tarihi eserleri, dokumacılığı, ye-
mek kültürüyle Kastamonu’yu her daim yaşatıyoruz,
yaşatacağız.  Şehir ve mimari hayati öneme sahip iki
konudur. Şehir sadece bir yerleşim yeri değildir. Her
şehrin bir de ruhu vardır. Medeniyetler tarihi bir
yandan da şehirlerin tarihini ifade eder. Tarih yaz-
mak isteyenler şehirleri gezerler tarihe konu pek çok
şeyi şehirler tarihçilere sunar. Büyük medeniyetler
kendilerini özgün şehirleriyle dünyaya anlatır. İnsan
şehri inşa ederken, şehir de insanı inşa eder. Birbirle-
rinin karakterlerini, kültürlerini şekillendirirler. Türk
ve İslam dünyasının medeniyet merkezi olan önemli
şehirleri vardır. İstanbul, Bursa, Konya, Kastamonu
Şanlıurfa, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kazan, Bağ-
dat, Şam, Kahire, Kudüs, Medine gibi sembol şehirle-
rimize uğradığınızda sizlere derin bir medeniyet an-
latısı yapılır. Camiler, medreseler, bedestenler, hanlar,
şadırvanlar, sokaklar ve evler birer tarih öğretmeni
olur sizlere geçmişinizi anlatırlar. Yalnızca aklınıza
değil bu mekânlar aynı zamanda ruhumuza, kalbi-
mize de seslenir. Şairlere ilham kaynağı olur şehirler.
Kastamonu da Şeyh Şaban-i Veli hazretlerine zim-
metlidir. Şehirler maneviyatlarını bu yüce şahsiyetler-
den alır. Şehirlerin düşmanları da vardır. Bunlardan
birisi savaşlardır. İşte Bağdat, Şam, Kudüs maalesef
savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdık-
ları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü maalesef içle-
rinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı
da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir
anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri
gölgeler adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız.
Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi
betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz.” 
“Ne zaman Kastamonu’ya gelsek hu-

zur buluruz”

Kastamonu’ya özel sorumluluğumuz var

Başbakanlığının ötesinde Kastamonulular ile dü-
nür olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım,
kente son 15 yılda yapılan yatırımları da hatırlatarak
sözlerini şöyle tamamladı: 

“Ben aynı zamanda sizin dünürünüzüm. Dolayı-
sıyla Kastamonu’ya karşı özel bir sorumluluğumuz
da var. Başbakan olmanın ötesinde Kastamonu’ya
son 15 yılda neler yapıldığını burada anlatacak deği-
lim. Herhalde anlatsam bu program çok uzun sürer.
Ama Kastamonu’dan çıkıp Ankara’ya giderken kışın
ortasında Ilgaz Dağı’nın ortasında yolda kaldığınızda
Kastamonu’nun zorluğunu hep beraber yaşamışsı-
nızdır. Bu sıkıntıyı ben de yaşadım. O gün kararı ver-

dik. Kastamonu mutlaka Ilgaz’a tünel yapılacak ve
Kastamonu artık yaz kış erişilir ulaşılır hale gelecek.
15 Temmuz tünellerimiz yapıldı hizmet veriyor. Şim-
di baraj yapılacak o yolu da yeni bir tünelle Kırık tü-
nelleriyle yeni bir yol haline getiriyoruz. Böyle Kasta-
monu-Ankara çok daha kısalmış olacak. Kastamo-
nu’nun Türk tarihinde çok önemli yeri var. Milattan
önce 400 yıl öncesine ulaşan tarihi var. Ama Kasta-
monu en büyük kahramanlığını İstiklal mücadele-
sinde vermiş bir şehirdir. İnebolu’dan Kastamonu
üzerinden istiklal mücadelesi yapan kahramanları-
mızın bütün mühimmatları bu güzergahtan taşın-
mıştır. Kastamonu deyince Şerife Bacı akla gelir. As-

lanlarımız Afrin’de yurt içinde yurt dışında alçak te-
rör örgütlerine göğüslerini siper ederek milletimizi
ülkemizi her türlü terör belasından korumak için
amansız mücadele veriyorlar. Bu vesile ile gerek 15
Temmuz’da, gerek istiklal mücadelemizde, gerekse
Fırat Kalkanında Zeytin Dalı Harekatında ülkenin
bağımsızlığı için milletin huzur ve güvenliği için ca-
nını seve seve veren bütün şehitlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Gazileri-
mize güzel ömürler diliyorum. İşte Kastamonu de-
yince istiklal mücadelesini şehitlerimizi, bu mübarek
toprakları hatırlarız. Ne zaman Kastamonu’ya gelsek
huzur buluruz. Kastamonulu kardeşlerimizin tabiriy-
le buraya geldik gözüm gönlüm açıldı. Bu vesile ile
uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimizin Kas-
tamonu’da huzur bulacağına ve Kastamonu’nun gü-
zel insanlarının güzel ev sahipliğiyle karşılayacağın-
dan hiç şüphemiz yoktur. Kastamonu güzel bir kültür
hanı hak ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız gerekli
hazırlıkları yapıyor. Kastamonu’ya kültür başşehri ol-
ması vesilesiyle çok güzel bir kültür merkezini de ka-
zandırmış olacağız. Bugün bu coşkuyu, bu sevgiyi
büyükelçiler, misafirler, vekillerimiz, valilerimiz ve
bütün misafirlerimizle birlikte belediye başkanları-
mızla, bakanlarımızla birlikte paylaşırken size mille-
tin adamı adam gibi adam Cumhurbaşkanımızın se-
lamını da getirdim. Bu coşkuyu bu heyecanı bizimle
paylaşan bütün dostlarımızı selamlıyor TÜRKSOY
başta olmak üzere emeği geçen bütün herkese huzur-
larınızda teşekkür ediyorum.” 

Başbakan Binali Yıldırım’a programın anısına çe-
şitli hediyeler verildi. Programa Başbakan Yardımcısı
Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nu-
man Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov, 18 ülkenin büyükelçileri, yabancı davetliler
ile milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Program,
Türk dünyası ülkelerinden gelen ekiplerin hak oyun-
larıyla devam etti.

Şehirlerin düşmanları da vardır
bunlardan birisi savaşlardır

Türk Dünyası Kültür Başkentliği açılış programı için Kastamonu’ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu’nun tarihi,
kültürel ve mistik değerlerin merkezi olduğuna vurgu yaparak, şehri huzur kenti olarak niteledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtul-
muş ise Kastamonu’nun Türk dünyası kültür
başkenti programının galasında şu ifadelere
yer verdi: “2018 yılı Türk dünyası kültür baş-
kenti unvanını alan Kastamonu’da sizlerle be-
raberiz. Kastamonu bu unvanı hak etmiş işin
gereğini yerine getiriyor bütün Kastamonu hal-
kı bu rolünü benimseyerek en güzel şekilde
icra ediyor. İnşallah yıl boyunca Kastamonu
Kültür Başkenti olduğunu hak ettiğini bütün
dünyaya gösterecektir. Nevruz tabiatın yeniden
canlanması, yeniden dirilişi, öldü zannedilen
canlı varlıkların yeniden ayağa kalkışını sem-
bolize etmesi açısından öğreticidir. Kastamo-
nu’yu Türk dünyasının başkenti ilan ederken
öne çıkan özelliklerden en önemlisi Anadolu

coğrafyasında kadim kültürümüzü en iyi şekil-
de yaşatmış olmasıydı. Ayrıca bugün nevruzla
bu başlangıcı yapıp yıl boyunca bu etkinlikleri
sürdüreceğiz. Şükranla ve minnetle ifade et-
mek isteriz ki eğer Afrin’deki kahramanlar çok
kısa bir süre içinde Afrin harekâtını bitirmiş ol-
masalardı bugün biz burada Nevruz’u huzur ve
barışı gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık. Bu
harekatı çok kısa bir süre içerisinde başarıyla
tamamlayan TSK’nın bütün mensuplarına, ko-
mutanından en alt rütbedeki erine kadar her-
kese şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hayatlarını
hiç tereddüt etmeden hiçbir şekilde bir adım
dahi geri kalmadan feda etmeyi başaran şehit-
lerimizin manevi hatıraları önünde saygıyla
eğiliyoruz.”

Kastamonu’nun son 15 yılda makus tarihini
yendiğini ifade eden Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş kentteki yatırımlara dikkat
çekerek, “2018 Türk Dünyası Kültür başkenti
Kastamonu açılış programının ilimize, ülkemize
ve Türk dünyasına hayırlar getirmesini niyaz
ediyorum. Eski çağdan günümüze kesintisiz
kronolojisi bin 800’ü aşkın kültür varlığı, konak-

ları, tarihi çarşısı ile müze kent olan Kastamo-
nu, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkent’i olarak
en iyi şekilde tanıtılacaktır. Eşsiz doğası, vadile-
ri, şelaleleri, endemik bitkileri ve eşsiz yöresel
bitkileriyle Kastamonu son 15 yılda kazandığı
yatırımlarıyla makus talihini yenmiştir. Bu sü-
reçte ilimizin hayalleri gerçekleşmiştir” diye ko-
nuştu.

“Afrin’deki kahramanlar harekatı kısa süre içinde bitirmiş olmasalardı
bugün Nevruz’u gönül rahatlığıyla kutlayamayacaktık” 

Müze Kent Kastamonu en iyi şekilde tanıtılacak

“Kastamonu kültür başkentliğini
sonuna kadar hak ediyor” 

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “Bu-
gün Nevruz günü, Türk dünyasının bayramı.
Bugün Türk dünyasının kalbi Kastamonu’da
atıyor. Kastamonu bir yıl daha Türk dünya-
sının kalbi olmaya devam edecektir. Yüzyıl-
lara dayanan birikimlerini Türk dünyası ile
paylaşacaktır. Kahraman ordumuzun Af-
rin’de elde ettiği zaferle iki bayramı bir ara-
da kutlayacağız. Bilimsel toplantı, etkinlik,
yayın, tanıtım ve benzeri alanlarda toplam
116 proje başlığı elde edilerek bir yıllık pro-
je takvimi oluşturulmuştur. Bu etkinliklerin
bir kısmı uygulanmış kalan kısmı ise prog-
ramdan sonra icra edilmeye devam edile-
cektir” ifadelerini kullandı.

Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu ifade
eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov
ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür başkenti olan
Kastamonu’nun bu unvanı sonuna kadar hak et-
tiğine dikkat çekti. Kaseinov, “Bugün Türk halk-
ları ile birlikte yaşayan komşu ve akraba millet-
ler için büyük bir bayram. Nevruz baharın müj-
decisi, bolluk ve bereket, Nevruz Bayramınız
kutlu olsun. Birliğiniz daim, kardeşliğimiz kaim
olsun. Himayenizi ve desteklerinizi her zaman
yakından hissediyoruz. Sizden aldığımız güç ile
zengin kültürümüzü dünyaya tanıtıyoruz. İnsan-
lık medeniyetine değer katmaya devam ediyo-
ruz. Kültür dünyamızın en doğusundan en batı-
sına kadar davet ettiğimiz sanatçılar ve seçkin
davetlilerimizle nevruzun tüm renklerini sun-
maya çalışacağız. Bu senede kültür başkenti
açılışımızı nevruz kutlamaları ile yapacağız. Bu
bayramlaşmanın ve şölenin mimarı olan Kültür
ve Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyo-
rum. İyi ki Kastamonu kültür başkenti olmuş.
Bu unvan Kastamonu’ya çok yakışıyor. Kasta-
monu kültür başkentliğini sonuna kadar hak
ediyor. Ve bu hakkı sonuna kadar veriyor. Bize
sadece sofrasını değil gönüllerini açan, tüm
Kastamonululara tüm emeği geçenlere çok te-
şekkür ederim” şeklinde konuştu. 

“Kastamonu yüzyıllara 
dayanan birikimlerini Türk
dünyası ile paylaşacaktır” 

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Baş-
kentliği resmi açılışı tüm Türk Dünyası’nda oldu-
ğu gibi Bahar Bayramı adı verilen Nevruz ateşinin
yakılmasıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm
Bakanı Numan Kurtulmuş, Türksoy Genel Sekre-
teri Büyük Elçi Düsen Kaseinov, Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Seyit Aydın, Milletvekilleri Murat Demir, Metin
Çelik, Hakkı Köylü, il protokolü, vatandaşların da

katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan tö-
ren alanında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasın-
da Kastamonu’nun 2018 Türk Dünyası Başkentliği
sürecine ve günün anlam ve önemine dair bir ko-
nuşma yapan Bakan Kurtulmuş, daha sonra önce
protokol ile birlikte Nevruz Ateşi’ni yaktı, gelenek-
sel yumurta tokuşturma ritüeli ve demir dövme
merasimi sonrasında Türki Devletlerin yanı sıra
çeşitli Balkan ülkelerinden de katılım sağlayan
folklor ekiplerinin gösterilerini izledi.

Türk Dünyası Kültür Başkentliği programı
nedeniyle Kastamonu’ya gelen TÜRSOY ile 28
ülkeden diplomatik temsilcileri, büyükelçilerle
Ferko Ilgaz
Otel’de Türki dev-
letlerin büyükelçi-
leri Bakan Kurtul-
muş ile yemekte
bir araya geldi.
Kastamonu’nun
tarihi güzelliklerinden bahseden Bakan Kur-
tulmuş, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak

Kastamonu’yu Türk Dünyasında daha tanınır
hale getirme arzusunda olduklarını kaydetti.
Nevruz kutlamaları etkinlikleri dolayısıyla bü-

yükelçilerin, Kas-
tamonu’nun tarihi
mekanlarını gez-
me imkanı bula-
caklarını belirten
Bakan Kurtulmuş,
şehrin tanınırlığını

artırmak üzere bundan sonra da çeşitli etkin-
likler düzenleyeceklerini söyledi.

Büyükelçiler Bakanla 
Kültür Başkenti’nde buluştu

Nevruz 
ateşi 
Kurtulmuş’tan
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Beşiktaş Kabataş Vakfı ile Kartalpaşa Gençlik ve
Spor Kulübü organizasyonunda düzenlenen progra-
ma Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ak Parti
Kartal İlçe Engelliler Komisyonu da destek sağladı.

Down Sendromlu çocuklar ve ailelerinin katılı-

mıyla düzenlenen kahvaltı programı günün anısına
hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kartalpaşa Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Küre-
li hemşerimiz Kubilay Salihvatandaş, “Sahip oldukları
fazladan 1 kromozomla eksiklerin üstesinden gelen

down sendromlu çocuklarımızla bir araya geldik.
Down sendromlu çocuklara destek verilince bizler-
den bir farkının olmadığının toplumun her kesimi-
nin bilmesini ve bu çocukları özellikle desteklemele-
rini istiyoruz.” dedi.

İnebolu Çamdalı Derneği 2. Geleneksel Kahv-
altısını Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezinde dü-
zenledi. Dernek üyelerinin aileleri ile katılım sağ-
ladığı program yoğun katılımla gerçekleşti.

İstanbul’da düzenledikleri kay-
naşma programlarını köylerinde
de yaptıklarını bildiren Çamdalı
Derneği Başkanı Recep Bayrakta-
roğlu, “Üyelerimizle yaptığımız
toplantıları ailelerimizi de katarak
yaptığımızda daha verimli sonuç-
lar aldığımızı gördük. Geçtiğimiz

yıl başlattığımız kahvaltı programının bu yıl ikin-
cisini gerçekleştirdik.  Aynı heyecanı köyümüze
de aktardık. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz kahv-
altı programını köyümüze taşımanın yanı sıra bu
yıl mevlit programı ve fırında ekmek pişirme
programı da düzenleyeceğiz” dedi.

Bayrakdaroğlu derneklerinin üye sayısının

artması için de çalışmalarının olduğunu ifade
ederek şunları söyledi: “Armutça, Kolca ve mer-
kez mahalleden oluşan Çamdalı Köyümüzün İs-
tanbul’da bulunan derneğinin 82 üyesi bulunuyor.

Derneğimizin üyelerinin, hemşerilerimizin ve ha-
yırseverlerin desteği ile köyümüzde bulunan tari-
hi okulumuzun, lojmanımızın ve camimizin ba-
kım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdik.  Set
duvarla tehlike oluşturan alanların önüne geçen
çalışmalar gerçekleştirdik.  İstanbul’da da yeni ge-
len neslin geleneklerini unutmaması için çaba
gösteriyoruz. Çalışmalarımızın  daha çok olabil-
mesi için derneğimize olan üye sayımızın artma-
sını gençlerimizin daha çok talepkar olmalarını
arzu ediyoruz.”

Çatalzeytin Celallar Köyü Derneği 7.
Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan
Şendoğan Soytaş güven tazeleyerek üçüncü
dönemine adım attı. Sultanagazi Çatalzeytin
Yardımlaşma Derneğinin genel merkezinde
gerçekleşen genel kurula, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, Cebeci mahalle muh-
tarı Zeki Yıldız, Sultangazi Belediyesi Meclis
Üyesi İzzet Açıkgöz’ün yanı sıra çok sayıda siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Tek liste ile gidilen genel kurulda delege-
lerin güven oyunu alarak göreve devam eden
Şendoğan Soytaş burada yaptığı konuşmada,
kadın ve gençlik kolları faaliyetlerini artıra-
caklarını bildirdi. Soytaş, sosyal yardım prog-
ramlarının da devam edeceğini kaydetti.

Soytaş’ın başkanlığında görev yapacak
yönetim asil listesinde şu isimler yer aldı:

“Hulusi Özbek, Murat Akyavuz, Suna Fatma Kalafa-
toğlu, Yakup Tokan, Ayhan Altun, Evliya Atay.”

İstanbul Esenyurt İnebolulular Derne-
ği'nin 5. olağan kongresi Esenyurt’ta bulunan
dernek merkezinde gerçekleştirildi. Dernek
üyeleri ve İstanbul’da oturan İneboluluların
yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kongrede
mevcut Başkan Kadir Çayanoğlu ve yönetimi
üyelerin oy birliğiyle aynı göreve yeniden se-
çilerek güven tazeledi.

Başkan Kadir Çayanoğlu, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, kongreye katılım sağlayan herkese teşek-
kür etti. İstanbul'da İneboluluların tek adresi olan
Esenyurt İnebolulular Derneğine sahip çıkılması ge-
rektiğini vurgulayarak destek beklediklerini belirten
Çayanoğlu, gazetemize kongreyi ve dernek çalışma-
larını değerlendirdi. Çayanoğlu,  8 yıldır faaliyet gös-

teren derneğin İstanbul’da İneboluluları tem-
sil eden dernekler içinde en aktif dernekler-
den biri olduğunu ifade etti. Dernek merke-
zinde İnebolu ve Kastamonu organik ürünle-
ri satışının da yapıldığını kaydeden Çayanoğ-
lu, gurbette bulunan hemşerilerinin gıda ihti-
yaçlarının büyük bölümünü temin edebile-
cekleri organik pazarla da hizmet verdiklerini

söyledi.
İstanbul'da 2010 yılından bu yana faaliyet göste-

ren Esenyurt İnebolulular Derneği'nin Kadir Çaya-
noğlu  başkanlığında yönetiminde Hüseyin Yalçın,
Mehmet Çetinkaya, Engin Şivetoğlu, Mustafa Yıl-
maz, Turgut Özkaya, Muhammet Erdin, Ali Öz,
Emrullah Sünnetçioğlu ve Turan Sinanoğlu yer aldı.

Soytaş, üçüncü dönemde

Çamdalı Ailesi buluştu

Kartalpaşa’dan 
meleklere uzanan el

Cide Yalçınköy Derneği’nin yoğun ka-
tılımla gerçekleşen genel kurulunda mev-
cut başkan Ali Konuk güven tazeleyerek
yeniden göreve geldi. CİDEFED Genel
Merkezi’nde düzenlenen kongreye CİDE-
FED Genel Başkanı Celal Gül, Recep Çe-

tinkaya, Güngören Belediye
Meclis Üyesi İbrahim Sargın,
DÖMODER Başkanı Ali Rıza
Yıldırım, LOÇ Derneği Başka-
nı Hayati Bal, Yalçınköy der-
neği üyeleri katıldı. Tek liste
halinde gidilen seçimde Ali
Konuk başkanlığında yeni yö-

netim listesi şu şekilde oluştu; Ali İm, Ali
Salman, Emrah Demiröz, Sercan Sevim,
Erdal Sevim, Enes Yıldırım, Cemal Ak-
yol, Muharrem Sevim, Yunus Akyol, Ha-
san Keskin, Ertuğrul Çetinkaya, Erdi
İpek, Hasan Uğur, Ahmet Yıldırım, Seba-
hattin Kutay, Hüseyin Çınar, Muammer
Gül, Kenan Aslan ve Ayhan Uygun.

Ağlı Kültür ve Dayanışma Derneği
ahde vefa gecesi düzenleyecek.

Dernek Başkanı Hüseyin Aydilek 14
Nisan’da düzenlenecek programda der-

neğin kuruluşundan itibaren
görev alan yöneticilerin onur-
landırılacağını bildirdi. Aydi-
lek, “Ağlı Kültür ve Dayanışma
Derneği 1995 yılında İstan-
bul’da faaliyetlerine başladı.
Çeyrek asra adım atmaya ha-
zırlanan derneğimizin kuru-
cularını, başkanlarını ve yöne-

ticilerini onurlandırmak adına ahde vefa
gecesi düzenleyeceğiz. Tüm hemşerileri-
mizi gecemize davet ediyoruz” dedi.

Yalçınköy Konuk
ile devam dedi

Ağlılılar, ahde vefa
gecesi düzenleyecek

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kartalpaşa Spor Kulübü ve Kabataş Derneği
organizasyonuyla Kartal’da down sendromlu çocuklar için moral etkinliği gerçekleştirildi.

İnebolulular güven tazeledi

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı
ilk kez Ankara’da Hakimiyet-i
Milliye Gazetesi ve Sebilürreşad

Dergisinde yayınlanmıştır. Bunu hepimiz
biliriz…

Fakat Mehmet
Akif’in İstiklal Marşı’nı
ilk kez Kastamonu
Açıksöz Gazetesi’ne
gönderdiğini bilmeyiz! 

Mehmet Akif, 19
Ekim – 24 Aralık 1920
tarihleri arasında
Kastamonu’da Milli
Mücadele çalışmaları
yapmış, Müdafaa-i
Milliye Cemiyeti
üyeleri, gençler ve halk
ile toplantılar, sohbetler
gerçekleştirmiş ve
Nasrullah Kürsüsünden
vermiş olduğu vaaz ile sadece Kastamonu’da
değil tüm Anadolu’da Milli Mücadele
ruhunu şaha kaldırmıştı…

Nasrullah Camii kürsüsünden verdiği
vaaz, Eşref Edib tarafından o vaaz verirken
not edilerek Sebilürreşad Dergisinde
yayınlanınca adeta yer yerinden oynamıştı.
Üç sefer yeniden basılan dergi kapışa gitmiş,
Diyarbakır el – Cezire Kumandanlığı
tarafından da cephedeki askerlere dağıtılmak
üzere çoğaltılmıştı…

Kastamonu’da kaldığı süre içinde
ömürlük dostlukların da temelinin atıldığı ve
Akif’in Kastamonu’ya ayrı bir sevgi beslediği
yaptığı büyük jestle anlaşılıyor. Nedir bu jest?

Kastamonu’da Milli Mücadele’nin
bayraktarı ve sözcüsü konumundaki Açıksöz
Gazetesi’nin 21 Şubat 1921 tarihli nüshasının
ilk sayfasını süsleyen İstiklal Marşı... Akif,
ucunda para ödülü olduğu için ve
edebiyatını, şiirini kimselerle yarıştırmak
istemediği için İstiklal Marşı yarışmasına
katılmamıştı. Ancak yarışmaya katılan yedi
yüzden fazla şiirden hiçbirisi de meclisi ve
komisyonu tatmin etmemişti. Hamdullah
Suphi Bey’in şahsi gayretiyle İstiklal Marşı
yazmaya razı edilen Mehmet Akif, Tacettin
Dergahında adeta inzivaya çekilerek İstiklal
Marşı’nı yazıp tamamladığında ilk iş olarak
ne yaptı dersiniz?

Bunun ipuçlarını Kastamonu Açıksöz
Gazetesi’nin 21 Şubat 1921  tarihli
nüshasındaki İstiklal Marşı’nın üst
kısmındaki açıklama veriyor… Gazete İstiklal
Marşı’nı okurlarına takdim ederken şu
cümleleri kuruyor:

“Şairi Azam ve muhterem Mehmed Âkif
Bey Efendi üstadımız (İstiklal Marşı) unvanlı
bir bedai nefiselerinin ilk neşri şerefini
gazetemize lûtuf buyurdular. Her mısraında
Türk ve İslam ruhunun ulvi ve mübarek
hisleri titreyen bu abidei sanatı kemali
hürmet ve mubahatla derc ederiz”

Evet! Milli şair Mehmet Akif, İstiklal
Marşı’nı ilk kez Kastamonu Açıksöz
Gazetesi’ne gönderiyor. Ancak o günün posta
şartlarında Akif’in mektubunun
Kastamonu’ya ulaşması bir hafta kadar
sürdüğü için, Açıksöz Gazetesi’nin İstiklal
Marşı’nı yayınlayabilmesi 21 Şubat 1921
tarihinde mümkün oluyor. Ankara’da ise 17
Şubat 1921 günü yayınlanıyor… Yani
Kastamonu’dan dört gün önce…

Fakat şöyle bir husus gözlerden kaçıyor
ne yazık ki; Akif, Ankara gazetelerinde
yayınlanmadan önce İstiklal Marşı’nı
Kastamonu Açıksöz Gazetesi’nde
yayınlanmak üzere postaya veriyor… 

Zamanın posta şartları, Açıksöz
Gazetesi’nin İstiklal Marşı’nı ilk kez
yayınlama şerefine erişmesine mani olsa da
Ankara dışında ilk kez yine Kastamonu
ahalisi okuyor İstiklal Marşı’nı…

Bugün, söz konusu nüsha
Kastamonuluların övünç kaynağı olarak tablo
halinde misafirlerine hediye ettikleri en
önemli değerlerinden birisi durumunda…

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com

İstiklal marşı ile ilgili
bilinmeyen bir hadise
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Çanakkale Zaferi’nin 103. Yıl dönümü dolayı-
sıyla düzenlenen etkinlik Devlet eski Bakanı Murat
Beşesgioğlu, İstanbul Milletvekilleri Hulusi Şen-
türk ve Hüseyin Bürge, Bayrampaşa Belediye Baş-
kanı Atilla Aydıner, Kas-Der Genel Başkanı Orhan
Gümüş’ün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok
sayıda kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Protokol konuşmalarında Kastamonu’nun milli
mücadeleye katkıları ve Çanakkale vurgusu ön pla-
na çıkarken, tarihçi yazar İlyas Kara’nın milli mü-
cadelenin bilinmeyen kahramanlarını aktardığı su-
numu da büyük ilgi gördü.

Kastamonu madalyayı hak ediyor

Bayrampaşa Kas-Der Şube Başkanı Şaban Can
yaptığı konuşmada “Kurtuluş Savaşımızın şanlı
destanında en anlamlı satırları yazan memleketi-
mizin asil evlatları, sadece tarihe adlarını altın
harflerle yazmakla kalmamış, aynı zamanda ülke-
miz üzerinde emelleri olan sırtlan sürüsüne unu-
tulmayacak dersler vermişlerdir. Bunun küçük bir
nişanesi olarak Maraş´a Kahraman, Antep´e Gazi,

Urfa´ya Şanlı unvanı verilmiştir. Hiç kuşkusuz bu
soyut madalyayı en az bu kadar hak eden illerimiz
arasında Kastamonu gelmektedir. Kastamonu, Ça-
nakkale savaşında en fazla şehit veren illerin başın-
da gelir” diyerek Çanakkale Zaferindeki önemine
dikkat çekti. 

Can, “Kastamonu ve Kastamonuluların Çanak-
kale ve Kurtuluş savaşında gösterdiği katkılar, va-

tan sevgisine örnek gösterilecek niteliktedir. Özel-
likle Kurtuluş savaşında cephane naklinde Kasta-
monu kadınlarının gösterdiği fedakârlık ve başar-
dıkları büyük işler tam anlamıyla bir destan oluş-
turacak vasıadır.” dedi.

Kastamonulu sanatçı Mete Tafracı ve Sepetçi-
oğlu Halk Oyunları Ekibinin sahne aldığı program
katkı yapanlara plaket takdimiyle sona erdi.

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Kağıthane Şu-
besi 7. Olağan Genel Kurulunda
Yılmaz Can başkanlığa seçildi.

Kas-Der Kağıthane Şubesi 7.
Olağan Genel Kurulu Kağıthane
Belediyesi Meclis Salonunda ger-
çekleşti. Mevcut başkan Mehmet
Akın’ın yeniden aday olmadığı ge-
nel kurula tek liste halinde gidildi.
Zeki Şeref ’in divan başkanlığında
Hüseyin Karadeniz ve Recep Çe-
tinkaya’nın katip üyeliğinde ger-
çekleşen genel kurulda Yılmaz
Can delegelerin oyunu alarak yeni
dönemde başkanlığa seçildi.

Can burada yaptığı teşekkür
konuşmasında bayrağı devralma-

nın gururunu yaşadığını be-
lirterek, “Yeni yönetimimizi
oluştururken hem Kastamo-
nu’ya hem de Kağıthane’ye
faydası olabilecek isimlerin
aramızda olmasını istedik.
Bu kapsamda bayrağı dev-
raldığımız arkadaşlarımızın
desteği ile genç ve dinamik
isimler kadromuza katıldı. Önü-
müzde yenilikçi çalışmalara adım

atacağımız bir dönemin he-
yecanını yaşıyoruz.” dedi.

Genel Kurula Devlet
eski Bakanı Murat Başesgi-
oğlu, Kağıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç, Kas-Der
Genel Başkanı Orhan Gü-
müş’ün aralarında bulundu-
ğu çok sayıda sivil toplum

kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi
katıldı. Kas-Der Kağıthane Şube-

si’nin 3 yıl görev yapacak yönetim
listesi şu isimlerden oluştu: Yılmaz
Can, Onur Gemici, Gökhan Kızıl-
kum, Gözde Yüksel, Ahmet Kurt,
Hüseyin Türkmen, Hüseyin Kuru,
Murat Yurdakul, Fidan Çay, Elif
Taştan, Cihan Seviç, Ayşe Kut, İb-
rahim Toprak, Semih Özkan, Enes
Güneyli, Bekir Koparan, Muhar-
rem Avan, Ali Rıza Yıldırım, Ercan
Yıldırım.

Kağıthane ‘Can’ dedi

Yağmurlu bir bahar sabahı...
Açmış nergislerim...
Menekşeler çoktan

uyanmıştı
bahara. Dört
gözle laleleri
bekleyen ben
her sene onları
son defa
görüyormuşum
gibi yüreğime
kokusunu çeke
çeke müjde gibi
karşılarım.
Hürmet ederim
çünkü. Hatırı
büyük bende.
Nazeninliğiyle
saygıyı ve ihtişamlı bir sükuneti
hakkeder çünkü. Bahar işte illa
kendine hayran bırakacak. Bu
mevsimde doğdum diye
demiyorum ama yenile yenile
büyüyen yürekler gibi, son çizgide
takati azanlar gibi, son nefeste bir
derin koku arzulayanlar gibi bahar
yeniden doğuştur. Ölüm de öyle
değil mi? Ömrümüzün aslında yeni
bir doğuşu. Başka bir âleme
başlangıç. O yüzdendir ki
doğduğumda yeryüzünün
çiçeklendiği gibi son nefesimi
verdiğim günün de bahara tevafuk
etmesi için dua ederim. Gelişimiz
güzel bir mevsime denk geldiyse
gidişimiz de öyle olsun
arzumuzdur. Bu değildi aslında
yazıya başlama sebebim. Bahar aldı
aklımı başımdan. O işini iyi
yapıyor; bizi kendine hayran
bırakıyor da mevzumuz başka.
Anlamak ve anlaşılmak üzerine
kelam edecektim. Niyeti halis
tutalım ve cümleler arasında seyr-ü
sefer eyleyelim. Geçenlerde bir
gönül dostum anlattı: "Hayır, ben
onu demek istemedim; o yanlış
anladı!" Bunun üzerine devam
eden küsüşmeler ve alınan tavırlar
ve yüreğe yüklenen affetmeme
duygusunun ağırlığı. Sonu nasıl
gelişti nasıl devam ediyor
bilmiyorum ama dünya döndükçe
bu döngü devam edecek. Bir insanı
tanırken, geleceğe taşıma
noktasında yürüdüğümüz yolların
üzerindeki taşları temizlemek
zorundayız.

Yanlış anlaşılmalar işte bu
yolun dikenlerini temizlemek için
fırsat da. Hassas düşünenler için bu
yol daha da meşakkatli. Daha ağrılı.
Daha sıkıntılı. Empati çok önemli
ama yaramızı da anlatmayalım mı?

Tıpkı benim CNR kitap fuarında
talim terbiyeden sorumlu Alpaslan
Durmuş Bey'le karşılaştığımda
aramızda geçen anlaşılmazlık gibi.
Kendisine bir eğitimci olarak
5.sınıf kitabında karşılaştığım
makarna ve salça tarifinin neden
eklediğini sorduğumda aldığım
cevap "kitaplarda olması gereken
yönerge ve kazanımlarda tarifname
var, biz ihale yaparız ve firma da
buna göre yapmıştır. İster ayakkabı
nasıl bağlanır onu anlatır, ister
salça nasıl yapılır? Bu tarifnameye
uygun mu uygun geri kalan kısmı
talim terbiye ve protokol bilir?”
Elbetteki bu ifadeyi anlamadım.
Edebi anlamda uygun olmadığını,
formasyona göre değil, desem de
sonunda "beni anlamıyorsunuz"
kısmında nihayetlendi. Yani kimse
kimseyi anlamadı. Çünkü anlamak
gayret ve istek gerektirir bir de
hakkaniyet. Eleştiri ve talep
söylemde kaldı. Aksak ve acı bir
anlaşılmazlık deneyimi olarak
sadrımda yerini aldı. Oradan
çıktığımda hava iyice kararmıştı ve
yağmur yağıyordu.
Anlaşılmamıştım evet ama
Rabbimin ferahlık vereceği
sebepleri her zaman mevcuttu.
Yeniden bir bahar geliyordu ve ben
kendimi anlıyordum. 

Not: Bu yazım hayatı büyük bir
ustalıkla anlaşılır hale getiren
Gözde Yüksel'e ithafımdır.

Anlaşılmak ve
anlaşılamamak

üzerine

Kas-Der Bayrampaşa Şubesi tarafından Bayrampaşa Belediyesi ev sahipliğinde Mehmet Akif Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen Çanakkale Zaferi ve Kastamonu etkinliği salona sığmadı.

Gaziosmanpaşa 
Üründü ile devam

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Gazi-
osmanpaşa Şubesinde mevcut başkan Bahattin Üründü ile
devam kararı alındı.

Dernek merkezinde gerçekleşen genel kurulda delege-
lerin güven oyunu alan Bahattin Üründü, “Yeni bir dö-
nemde aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımızla hem
Türk Dünyası ilan edilen Kastamonu’muz için özel çalış-
malar yürüteceğiz hem de Gaziosmanpaşa’da hemşerileri-
mize varlığımıza daha çok hissettirece-
ğiz.” dedi.

Kas-Der Gaziosmanpaşa Şubesi’nin
asil yönetim listesinde şu isimler yer
aldı: “Kudret Kayran, İsmail Selalmaz,
Mehmet Görgülü, Özcan Kaya, Adnan
Yorgancı, Serkan Acar, Seda Sönmez,
Hasan Göksu, Kenan Danacı, Cihan
Demir, Erkan Eren, Halil Şişman, Ne-
cati Gürsu, Yaşar Demirkoparan, Mu-
rat Sezgin, Asım Bodur, Gülsüm Şahin,
Ercan Özdemir.”

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Zafer coşkusu 
salona sığmadı

Sancaktepe’de Demir güven tazeledi

İstanbul’da iki ilçe daha Kastamonulu oldu

Kas-Der Sancaktepe Şubesi, tek lis-
teyle Rahmi Demir başkanlığında yeni
yönetimiyle genel merkez kongresi ön-
cesi güven tazeledi. Devlet eski Bakanı
Murat Başesgioğlu, Kastamonu Millet-
vekili Murat Demir, İstanbul Milletvekili
Hulusi Şentürk, Sancaktepe Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet Genç, Kas-Der
Genel Başkanı Orhan Gümüş, Tosya Federas-
yonu Genel Başkanı Ali Tekin, Araç Birlik
Platformu Başkanı Rafettin Ayvacı ve yöneti-
mi, Sancaktepe’de bulunan siyasi parti ilçe teş-
kilatlarının temsilcilerinin de katılımıyla ger-
çekleştirdiği kongrede tüzük gereği yüzde 20
kadın ve gençlik düzenlemesinin hayata geçi-
rildiği listeyle yeni dönem görev alacak isimle-

ri belirlemiş oldu.
Kongrede konuşma yapan milletve-

killeri ve eski Bakan Başesgioğlu siyaset-
te etkin bir şekilde yer almanın önemine
dikkat çekerken, şube başkanı Rahmi
Demir de  yeni isimlerle güçlendirilmiş
yönetimle daha güçlü, daha dinamik bir

kadroyla Kastamonu için çalışacaklarını be-
lirtti. Demir’in listesi şu şekilde oluştu: Rahmi
Demir, Ahmet Tan, Ahmet Şenol Özbek, Ay-
dın Mızrak, Ayşe Baycan, Cemil Çelik, Hasan
Yılmaz, İsmet Çetinkaya, Mehmet Özay, Meh-
met Sümer, Mustafa Acar, Nazım Özkan,
NURİ Uçar, Rahime Çankır, Selma Polatkan,
Tuğba Bayın, İrfan Ergün, Yılmaz Ünlü, Zilver
Kader.

Esenler’de daha önce de ilçe
başkanlığı görevini yürüten İne-
bolulu hemşerimiz Avukat Umut
Özkan ve aslen Cideli mimar
hemşerimiz Mustafa Candaroğlu
ilçe başkanı olarak İstanbul’da si-
yasette aktif isimler arasında yer-
lerini alırken, çeşitli kademelerde de Kastamo-
nulu isimlere görev verilmesi dikkat çekti. 

AK Parti ilçe başkanlıklarının yanı sıra

Güngören ilçesinde de önceki
haalarda boşalan belediye mec-
lis üyeliği için Cideli hemşerimiz
AK Partili İbrahim Sargın asil lis-
teye alınarak aktif göreve getiril-
mişti. Fatih İlçe Tarım Müdür
Yardımcılığı görevine getirilen

Taşköprülü Abdullah Başer de son dönemde
ataması yapılan bürokrasideki Kastamonulu-
lar arasında yer alıyor. 
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SPOR

Yıldızlar final bileti ile döndü
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Mü-

sabakaları Samsun’da düzenlendi.24 – 25
Mart tarihleri arasında düzenlenen ve Kas-
tamonu kız ve erkek bölge takımlarımız ile
birlikte toplam 10 ilden katılımın sağlandığı
yarışmalar sonunda sporcularımız ilimize
yarı final bileti ile döndü.

Antrenörler Sebahattin Önder, Bilal Şe-
ker ve Soner Hüner eşliğinde yarışmalara
katılan sporcularımızdan Özkan Karandı
yüksek atlama ve cirit atmada, Sevda Ya-
mak gülle atmada Demet Tarhan cirit at-
mada birinci olurken, Asude Bakırcı 1500
metre koşuda ikinci oldu, Furkan Çay ise
2000 metrede ikinci, 800 metre koşuda dör-
düncü oldu.

Alınan bu sonuçların ardından erkek ta-
kımımız yarışmaları dördüncü, kız takımı-
mız ise beşinci tamamlayarak 28 – 29 Nisan
tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek olan
yarı finallere katılma hakkı kazandı.

Minikler çift madalya ile döndü
Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet

programında yer alan Süper Minikler – Mi-
nikler Eskrim Kuşadası Cup 24 – 25 Mart
tarihleri arasında düzenlendi. Müsabakala-
ra antrenör Ali Yasin Bayram eşliğinde katı-
lan sporcularımızdan Nil Güngör minikler
bayanlarda birinci olarak altın madalya ka-
zanırken, bir diğer sporcumuz Tuna Biçici-
oğlu minikler erkek kılıçta üçüncü olarak
bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupalı kızlar yaşlıları ziyaret etti
Bu sezon EHF Kupası'nda gösterdiği

performansla ülkemizi başarıyla temsil
eden Kastamonu Belediyespor, Kastamonu
Huzurevi'ni ziyaret etti.

Kastamonu Belediyesi Spor İşleri Müdü-
rü Metehan Babaş, İdari Menajer Ahmet
Cevher, Antrenör Hakan Günal, teknik ekip
ve sporcuların katılımı ile gerçekleşen ziya-
ret Huzurevi sakinlerini çok sevindirdi. Her-
kesle selamlaşıp tanışarak tatlı sohbetler
gerçekleştiren takımımız, onlara çeşitli he-
diyeler verdiler.

Takım Kaşukcu’ya emanet
Kastamonuspor 1966'da Kemal Kılıç'ın

görevden ayrılmasının ardından takım alt-
yapı antrenörü Ayhan Kaşukçu eşliğinde ça-
lışmalarını sürdürüyor. Ayhan Kaşukçu li-
sans seviyesi gereği özel izinle maksimum 2
maç kırmızı siyahlı takımın başında olabili-
yor. Kastamonuspor 1966 bu süreçte yeni
bir hoca ile anlaşmak zorunda. Bu sezon
Tarık Daşgün, İsmail Ertekin ve son olarak
Kemal Kılıç ile anlaşma fesheden takımda
kural gereği yeni hoca anlaşması yapılama-
yacağından yönetimin nasıl bir yöntem izle-
yeceği de merak konusu oldu.

SPOR PANORAMAMartı Gazi’den 
3 puanı kaptı

Ligin 28. haasında aldığı yenil-
giyle 36 puanla 9. sıradaki yerini ko-
ruyan temsilcimiz 31 Mart’ta deplas-
manda İnegölspor ile karşı karşıya ge-
lecek. Ligin bitimine 6 haa kala 11
galibiyeti 14 mağlubiyeti ve 3 beraber-
liği bulunan Kastamonu spor 1966,
rakip ağlara 38 gol gönderirken, kendi
kalesinde 36 gol gördü.

Maçtan dakikalar

17'nci dakikada Kastamonuspor
1966 atağında Aydın'ın sol çaprazdan
vuruşu kalecide kaldı.

20'inci dakikada Ferit'in uzun pa-
sıyla ceza alanı ön çizgisinde topla bu-
luşan Youssef 'un vuruşunda top kale-
cide kaldı.

24'üncü dakikada Kastamonuspor
1966'da kazanılan serbest vuruşta to-
pun başına Youssef geçti. Youssef 'in
direk kaleyi gönderdiği top direkten
döndü. Dönen topta Sarıyer savun-
ması topu uzaklaştırdı.

29'uncu dakikada Fatih'in ortasın-
da Yaser'in kafa vuruşunu kaleci Bekir
kornere çeldi.

42'nci dakikada Sarıyer sağ kanat-
tan Emrah ile geldi. Emrah'ın ortasına
arka direkte vole vuran Kerem topu
ağlara gönderdi. 0-1

İlk yarıda abaları gole ulaşmayı
sağlamayan Kastamonuspor devreyi
yenik kapattı.

İkinci yarıda da mücadeledeki ye-
tersizlik gözlerden kaçmazken, kenar
yönetiminin de lidge havlu atmış gö-
rüntüsünün oyuncuları etkilediği göz-

lenirken Kastamonuspor maçı 10 ki-
şiyle tamamlayabildi.

50'nci dakikada Kastamonuspor
1966'dan Ferit sağ kanattan ceza saha-
sına ortaladı. Haşim'in kafa vuruşun-
da top üstten auta gitti.

55'inci dakikada Doğan Can raki-
be yaptığı sert müdahale sonrası kır-
mızı kart gördü.

59'uncu dakikada Youssef sol ka-
nattan orta şut karışımı topunu Kubi-

lay Anteplioğlu son anda kurtardı.
66'ncı dakikada Serkan'ın kullan-

dığı kornerde on direkte topa Emrah
kafa vurdu. Bekir topu son anda üst-
ten kornere tokatladı.

90'ncı dakikada Kastamonuspor
1966'dan Ümit'in sol kanattan ortası-
na ceza sahası içinde Oğuz kafa vur-
du. Top yandan auta çıktı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk ettiği Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.
Ligin ilk devresinde 4-1’lik skorla İsmail Ertekin’i gönderen Sarıyer, Kemal Kılıç’ı da bu skorla uğurladı.

STAT: Gazi

HAKEMLER: Sinan Dereci, Kerem Yükünç,

Kürşathan Akın

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir - Doğan

Can, Ümit, Oğuz, Halil İbrahim, Burak Can

(Dk.75 Mustafa), Youssef (Dk. 85

Cengizhan), Haşim, Nuri (Dk. 70 Seydi),

Oğuzhan, Ferit

SARIYER: Kubilay - Yaser, Erkut (Dk. 90

Sefa), Emrah, Kemal, Adem, Fırat, Serkan

(Dk. 85 Ozan), Kerem (Dk. 75 Ali), Yusuf,

Fatih 
GOLLER: Dk.42 Kerem (Sarıyer)

SARI KARTLAR: Seydi, Ferit

(Kastamonuspor 1966) Serkan, Kemal,

Fırat, Erkut (Sarıyer spor)

KIRMIZI KART: Dk.55 Doğan Can

(Kastamonuspor 1966)

Kastamonuspor 1966 : 0

Sarıyerspor : 1

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kastamo-
nu Belediyespor'un yarı final maçının Kastamonu
Atatürk Spor Salonu'nda oynanmasını kabul etti.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu, Avrupa
Hentbol kriterlerini sağlamamasına karşın ( Çi
tribün yok, kale arkalarında mesafe yok vb.) yapı-
lan başvuruyu kabul edilerek maçın Kastamo-
nu'da oynanması onaylandı. Taraarımızla birlikte
bu sezon önemli başarılara imza atan takımımız
SCM Craiova ile oynayacağımız yarı final ilk ma-
çında yine halkımızı arkasına alarak avantajlı skor-
la Romanya'ya uçmak istiyor. Avrupa Kupası ilk
maçı 7 Nisan tarihinde Kastamonu’da oynanacak.

Yarı final ilk maçı 
Kastamonu’da 
oynanacak

Antalya'da düzenlenen Üniver-
siteler Arası Futbol Turnuvası'nda
ilimizi temsil eden Kastamonu Üni-
versitesi ilk maçında İzmir 9 Eylül
Üniversitesi'ni Erdi Sarı(2) ve Can-

berk Taşdeler'in attığı gollerle 3-0
mağlup etti. Kastamonu Üniversite-
si maça Mücahit Çirişoğlu, Batuhan
Ay , Canberk Taşdeler, Fırat Çelik-
kol , Kemal Aydın, Tahir Horuz, Er-

can Eskin, Hasan Bayraktar, Burak
Saka, Erdi Sarı, Eren Öztürk 11'i ile
başlarken, takımımız yarın ikinci
maçında Samsun 19 Mayıs Üniver-
sitesi ile karşılaşacak.

Kastamonu Üniversitesi ilk maçını kazandı
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