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Siyasetin gönül işi olduğunu
ifade eden Küçükçekmece Belediye
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç,
karşılık beklemeden yapılan
hizmetlerin mükâfatının alındığına
dikkat çekti. n 4

‘Siyaset 
gönül işidir’

‘Binali Yıldırım 
ne diyorsa odur’

2016 yılında dönemin Başbakanı
Binali Yıldırım’ın “Sayın Bahçeli'nin lafı
üstüne laf söylemek bize yakışmaz. Ne
diyorsa odur" şeklindeki açıklamasını
anımsatan MHP Kastamonu İl Başkanı
Yüksel Aydın “Bugün de bizim için
aynısı geçerli. Sayın Binali Yıldırım ne
diyorsa odur. Kendilerinin İstanbul
adaylığını tebrik ediyorum,
İstanbul’daki hemşerilerimizin destek
vermesini bekliyorum” dedi. n 6

Mütevazılığımız en
büyük zafiyetimiz

Ataşehir Belediye Meclis Başkanı
Mustafa Kemal Aldoğan, seçim
stratejilerinin değişmesi gerektiğine
işaret ederek, “Kastamonulular olarak
ağırlığımız ve gücümüzün farkında
değiliz. Siyaseten birilerinin bize görev
vermesini bekliyoruz. Bu mütevazı
duruşumuz en büyük zafiyetimiz
oluyor” diye konuştu. n 7

Salıncak hayali, mülki
idare amiri yaptı

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat
Sinan çocukluğunda kaymakamlık
lojmanında gördüğü salıncağa binme
hayalinin kendini mülki idare amiri
olmaya ittiğini söyledi. n 5

Kastamonu tarihinde bağımsız seçilen tek belediye başkanı
olan Mümtaz Aliustaoğlu, gazete İstamonu’ya yaptığı ziyarette
Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’e, Milliyetçi
Hareket Partisine geçme sürecini, Cumhur İttifakının
yansımalarını ve Devrekani’de yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Devrekani’nin Kastamonu merkeze en yakın ilçe olmasının
dezavantajını yaşadığını ifade eden Aliustaoğlu, hayvancılık ihtisas
organize sanayi bölgesi ile güneş enerji santralinin ödenek
bekledin bildirirken Devrekani Meslek Yüksek Okulunda öğrenci
sayısının artması için ek bölümlerin açılmasına ihtiyaç
duyulduğunu kaydetti.

İhtisas OSB’de yer tahsisi yaptık
Devrekani Belediye Başkanı ve MHP adayı Mümtaz

Aliustaoğlu şu açıklamalarda bulundu:
“Devrekani Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi

Bölgesi ile ilçenin hem hayvancılık hem de tarım
alanında gelişmesini hedefliyoruz. Amasya
Suluova’yı örnek alarak bu projeye başladık.
Mücavir alanı bin 300 dönüm hazine arazisinin yer
tahsisini sağladık. İlçemizdeki siyasiler, sivil
toplum kuruluşları ve müdürlüklerle koordine
olarak 3 ay önce bakanlığa müracaatımızı yaptık.
Ancak ülkemizin yaşadığı ekonomik durum
nedeniyle 2019’da mevcut projelere devam
ediliyor, yeni projeler programa alınmıyor.”

CHP’nin 27 Ocak’ta gerçekleşen Parti
Meclisinde İstanbul ile İzmir’in aralarında

bulduğu çok sayıda ilin ilçe belediye başkan
adayı ilan edildi.

İstanbul’da partinin Bahçelievler
Belediye Başkan adaylığına gösterdiği

isim beklendiği üzere Eczacı Mehmet Ali
Özkan oldu.  İnebolulu hemşerimiz
Hüseyin Selami Çelebioğlu’nun
başvuru yaptığı Eyüp Sultan
Belediyesi Başkan Adayı olarak ise
parti meclisi Emel Bilenoğlu’nda
karar kıldı. n 4

Abana Sanayi Bölgesinde iş adamı
Ali Görsoy tarafından mobilya üretim

fabrikası kurulacak. Yaklaşık bin 600
metrekarelik kapalı alana sahip olacak
fabrikada ilk etapta 20 kişinin istihdam
edilmesi planlanıyor. 

Abana’da mobilya
üretim 
fabrikası kurulacak

Kastamonulular Dayanışma
Derneği Pendik Şubesinin
faaliyetlerini sürdürdüğü
Kastamonu Kültür Evi’nin resmi
açılışı törenle yapıldı. Pendik Kavak
Pınar Mahallesinde Kastamonu
mimarisine uygun olarak inşa
edilen konağın açılışında konuşan
Pendik Kas-Der Şube Başkanı
Hüseyin Mercan, “2004 yılından
itibaren Pendik’te faaliyet gösteren
derneğimiz etkisini artırarak
devam etmekte. 30 binin üzerinde
Kastamonulunun yaşadığı
Pendik’te açılışını yaptığımız
konağın, ilçenin sosyal dokusuna
renk katacağını ve örnek oluştura-
cağını düşünüyoruz” dedi. n 6

Pendik Kastamonu
Kültür Evi 
resmen açıldı

İttifak taşraya da
yansımalı

Devrekani Belediye
Başkanı Mümtaz

Aliustaoğlu, Cumhur
ittifakının Anadolu

illerine yansımadığını
işaret ederek, “Bu

ülkenin geleceği için
Cumhur İttifakının

devam etmesi lazım.
Büyükşehirlerde
yapılan çalışma

taşraya yansımıyor.
Anadolu’da insanlar

kutuplaştırılıyor.
Gelecek için gerçek

manada bir
birliktelik yapılmalı”

dedi.

Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP)
İstanbul’un
Bahçelievler ilçesinde
belediye başkan
adayı olarak Cideli
hemşerimiz Mehmet
Ali Özkan’ı gösterdi.

Bahçelievler’de 
Özkan aday

n 7
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Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ÖNCE MİLLET
ÖNCE MEMLEKET

İBRAHİM ŞENGÜL
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI
Aslen Cide nüfusuna kayıtlı olan İbrahim Şengül, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. Ailesi
ile birlikte 1976 yılında yerleştiği Göktürk’te 1996 yılına kadar tarım faaliyetleri
içerisinde yer aldı. Çeşitli alanlardaki ticari girişimlerinin ardından 1999 yılında İnfo
Gayrimenkul ve Danışmanlık firmasını kurdu. Cide Günebakan Derneği başkanı olup,
evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Tahsin ŞentürkFazıl 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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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

YASA

Hırsızı kollayan yasa,
Hane sahibine tasa.
Hapis de ona görünüyor,
Öte dünyada.

İRADEYLE HASBİHÂL

Düğümle ellerimi, gözlerimi de kapat,
Kulağımı, dilimi kesip ateşe fırlat.
Onlar birer piyondur, bırak ufak işleri,
Sıkıysa nefs urunu beynimden sıyırıp at.

Yeni başkan 
Osmancıoğlu oldu

Devrekâni Dernekler Federasyonu’nun 6.
Olağan Genel Kurulu Esenler Kültür Merkezi
Salonunda yapıldı.  İbrahim Coşar’ın sunumuyla
gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Av.
Fikret Özkan, katip üyeliklerini Ümit Şahbaz ve
Selçuk Bartınlı yaptı. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren
Devrekâni Dernekler Federasyonu eski
Başkanlarından Muzaffer Balcı yapılan çalışmaları
katılımcılara aktardı.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda 164
delegenin güven oyunu alan Hasan Osmancıoğlu,17
derneğin bağlı olduğu Devrekani Dernekler
Federasyonunun yeni başkanı oldu.

İstişare halinde olacağız 
Osmancıoğlu burada yaptığı

teşekkür ve selamlama
konuşmasında yönetimi ile birlikte
başarılı çalışmalar
gerçekleştireceklerini kaydederek
“Toplantılar yaparak,
hemşerilerimizle istişare ederek,
herkese söz hakkı vererek ilçemiz ve
derneğimiz için çalışmalarımızı en
iyi şekilde sürdüreceğiz. Bugüne kadar hizmet veren
tüm dernek başkanı, yönetim kurulu üyelerimize de
teşekkür ediyorum. Vefat edenleri de bir kez daha
rahmetle yad ediyoruz. Ayrıca kongremize katılan
herkese de federasyonumuz adına teşekkür
ediyorum. Kongremizin Devrekâni’mize, ilimize ve
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Hasan Osmancıoğlu’nun yönetim listesinde,
“Ercan Baran, Eyüp Küçük, Fatma Alper, Hamdi
İşleyen, Hüseyin Küçükoğlu, İsa Demirci, Levent
Kaya, Medet Yüce, Mehmet Kaymakçı, Salim

Mıstaçoğlu, Tuğba Aksu, Ümit Ay, Yücel Ünal,
Zeynep Doğan”  yer alırken, denetleme kurulu asil
üyeliklerinde “Ümit Şahbaz, Yaşar Kayacan ve
Derya Ovalıoğlu” bulundu. 

Başesgioğlu: “Dünü bugüne 
taşımamız gerekir”

Devrekani Dernekler Federasyonunun genel
kurunda konuşan Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, yeni yönetime iyi niyet dileklerini
iletirken Kastamonu’nun tanıtımının bilinçli
yapılması gerektiğini vurguladı. Başesgioğlu
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Doğduğumuz
toprakların kültürünü derneklerimiz ve
etkinliklerimiz ile olduğumuz yerde yaşatmaya
devam ediyoruz.  Maalesef Kastamonu’muzun
içinde bulunduğu zenginliği ülkemize ve dünyaya
istediğimiz gibi de duyuramıyoruz. Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e intikal eden nadir vilayetlerden
birisiyiz, bu zenginliği gereği kadar tanıtamıyoruz ve
gösteremiyoruz. İstiklal Yolu ve Şerife Bacının
şahadete erişinin 100. yılına giriyoruz.  Bütün
canlılığıyla dünü bugüne taşımamız gerekir. Yine
ilimizde bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin

vuslatının 450. yıl dönümünü dolasıyla gelecek
nesillere aktarılması için önemli bir misyon
üstlenmemiz gerekiyor. Ülkemize ve dünyaya da
gereği kadar duyurmamız, en iyi şekilde bunları
gündeme taşımamız gerekiyor” 

Göksu: “Devrekani’de Esenler ’den
izler bulmanız mümkün” 

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Esenler
’de Devrekâni nüfusunun çok fazla olduğunu
belirterek şunları söyledi: “Esenler Belediyesi olarak
her zaman Kastamonulu ve Devrekânili
hemşerilerimizin yanında olduk.  Devrekani’ye
vardığınız da Esenler’den izler bulmanız
mümkündür. Başkanımızın talep ettiği ne olduysa
elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık.
Derneklerimizin iki temel konusu olmalı. Birincisi
bizler doğduğumuz toprakların kültürünü yeni
nesillere aktarmalıyız. Diğer bir konu ise tanışma ve
dayanışma. Derneklerimiz bizleri buluşturan,
tanıştıran ve kaynaştıran çok önemli buluşma
mekanları haline geldiler, işte bu yüzden biz de
derneklerle olan bağlarımıza bu ölçüde katkı
sunmaya devam ediyoruz.”

Devrekani Dernekler Federasyonunun yeni başkanlığına Hasan Osmancıoğlu seçildi.
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HABER

CHP’nin 27 Ocak’ta gerçekleşen Parti Meclisinde
İstanbul ile İzmir’in aralarında bulduğu çok sayıda ilin ilçe
belediye başkan adayı ilan edildi.

İstanbul’da partinin Bahçelievler Belediye Başkan
adaylığına gösterdiği isim beklendiği üzere Eczacı Mehmet
Ali Özkan oldu.  İnebolulu hemşerimiz Hüseyin Selami
Çelebioğlu’nun başvuru yaptığı Eyüp Sultan Belediyesi
Başkan Adayı olarak ise parti meclisi Emel Bilenoğlu’nda
karar kıldı. CHP’nin Özkan’ı açıklamasıyla birlikte
Marmara Bölgesindeki Kastamonulu belediye başkan
adayı sayısı 4 oldu. Daha önce AK Parti Bakırköy Belediye
Başkan Adayı Mehmet Umur, Saadet Partisi Beykoz
Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu, AK Parti
Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık olarak
açıklanmıştı. Derince de ise Millet İttifakı sebebiyle
CHP’nin desteklenecek olması kararı üzerine İYİ Parti
adayı Nurcan Acaroğlu Göktaş’ın adaylığı boşa düştü.

Mehmet Ali Özkan 
15 Mart 1969 yılında Cide’de dünyaya gelen Mehmet Ali Özkan,

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun
oldu. İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, Yenibosna
Bölge Temsilciliği, Denetçi Eczacılık görevlerinde bulundu. Kasta-
monulular Dayanışma Derneği Bahçelievler Şube Başkanlığı, Cide
Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Der-
nekler Federasyonu 3. Bölgeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılı-
ğı yaptı. İstanbul Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi,
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bahçelievler Şubesi, Bosna
Basket Spor Kulübü, Patika Spor Kulübü, Tenis Eskrim Dağcılık
Spor Kulübü üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarındaki Mahalli İdareler Se-
çimlerinde CHP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi seçilmiştir. 30
Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Bahçelievler Belediye Başkan
Aday Adayı olarak çalışmalar yürütmüştür.29 Kasım 2015-25 Mart
2018 tarihleri arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev
yapmıştır. 1995 yılından bugüne Bahçelievler İlçesi Yenibosna Zafer
Mahallesinde serbest eczacılık yapmaktadır. Meslektaşı, Eczacı Di-
lek Özkan ile evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

Abana Sanayi Bölgesinde iş adamı Ali Görsoy
tarafından mobilya üretim fabrikası kurulacak.

Yaklaşık bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip
olacak fabrikada ilk etapta 20 kişinin istihdam
edilmesi planlanıyor. 

Bir yıl içerisinde fabrikanın kurulması için
çalışmaların başlatılacağını belirten iş adamı Ali
Görsoy,” Burada ahşap ve mobilya sektöründe her
türlü modüler ve mobilyaların üretimini
gerçekleştirip yurt ve yurt dışında pazara sunacağız.
Hedefimiz kısa bir süre içerisinde fabrikamızın
temelini atarak hizmete sokmak. Memleketimize
hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Abana’da mobilya üretim fabrikası kurulacak

Siyasetin gönül işi olduğunu ifade eden
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Hamza Gönenç, karşılık beklemeden yapılan
hizmetlerin mükâfatının alındığına dikkat çekti.

2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde
Küçükçekmece Belediyesinde 37.sıradan
belediye meclis üyesi adayı gösterilmesine
rağmen sahada aktif olarak görev aldığını
anımsatan Hamza Gönenç, “Seçilemeyeceğimi
bile bile sahadaydım. 2005 yılında AK Parti
Küçükçekmece ilçe yönetimine girdim. Temel
Bey’in 2. kongrede yerel yönetimlerden
sorumlu yönetim kurulu üyesi olması
dolayısıyla birlikte çalıştık. İlçe teşkilatımızın
kurucu başkanı olan Mevlüt Uysal’ın 2007
yılında milletvekili aday adaylığı sebebiyle
istifası sonucu boşalan koltuğuna Temel
Karadeniz atandı. 3. ve 4. kongrelerde de
seçimle ilçe başkanı oldu. Ben de o süreçlerde
ilçe teşkilatında başkan yardımcısı olarak görev
yaptım. Temel Bey’in belediye başkanı olması
sonrası ise belediye başkan yardımcılığına
atandım” dedi. 

800 bin kişinin belediye başkan
yardımcısıyım

Küçükçekmece’de yaşayan 800 bin kişinin
belediye başkan yardımcısı olduğunu
vurgulayan Hamza Gönenç, “2 yaşımdan
itibaren Küçükçekmece’de yaşıyorum. Yaklaşık
46 yıldır ikamet ettiğim ilçemde belediye
başkan yardımcısı olduktan sonra da herkese
adil ve eşit uzaklıktayım. Siyasi görüşü ya da
memleketi ne olursa olsun 800 bin kişinin
belediye başkan yardımcısı olduğumun
bilincinde hareket ediyorum. Kastamonulu
hemşerilerime saygım ve sevgim sonsuz. Belki
bu eşitlik durumundan dönem dönem
memnun olmuyorlar ama önce Allah’a sonra
da bana oturduğum koltuğu tevdi edenlere
karşı mahcubiyet duymamak için, gönül
muhasebesini sağlam yapmak gerekiyor. Bu
kapsamda objektif olabilen hemşerilerimin de
benimle ilgili tereddüdünün olduğuna
inanmıyorum” diye konuştu.

Siyaset 
gönül işidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde belediye
başkan adayı olarak Cideli hemşerimiz Mehmet Ali Özkan’ı gösterdi.

Bahçelievler’de 
Özkan aday

istamonu29ocak_04_Layout 1  2/3/19  1:50 AM  Page 1



+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

29 Ocak 2019 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

EKONOMi

Salıncak hayali, mülki
idare amiri yaptı

102,93 t 5,207
t

5,960
t

220,67
t

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan çocukluğunda kaymakamlık lojmanında gördüğü salıncağa
binme hayalinin kendini mülki idare amiri olmaya ittiğini söyledi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan Kastamonu
Kadın Derneği tarafından düzenlenen söyleşi programında
Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Gözde Yüksel’in sorularını
cevapladı.

Özel ve mesleki   hayatından kesitler paylaşan Nevzat
Sinan şu açıklamalarda bulundu: 

İlk okulu okuduğunuz Nevşehir’de vali yardımcısı
olmak nasıl bir duygu?

Ben 2 yaşında annemi 3 yaşında babamı kaybettim.
Çocukluğumun yetim döneminde teyzemin sayesinde
yaşama ve okuma fırsatı buldum.  Rahmetli babamın
(eniştesi) öğretmen olması dolayısıyla Nevşehir’e tayini çıktı.
Cumhuriyet İlk Okulu’nda okudum. Okuduğumuz okul
cumhuriyet döneminde inşa edilen ilk okullardan biriydi.  O
dönemde tüm zorlu şartlara rağmen eğitime önem verilerek
yapılan okulun, ülkemizin kalkınmasındaki temel taşlardan
biri olarak görüyorum. Okulumuzun önünde 2 tane çeşme
vardı; İstiklal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa adında. O yüzden
istiklalimize düşkünüzdür ve Mustafa Kemal Paşa’yı
herkesten çok severiz. Okulumuzun duvarında ‘Cumhuriyet
ilk mektebi’ yazardı. Bizim kuşağın hepsi Cumhuriyetin
çocuklarıdır.  O dönemden bu zamana çok sayıda arkadaşım
var Nevşehir’de, hepsine de kapım tülden.

Mülki idari amirliğini tercih sebebiniz ne oldu?
Bir salıncak buna neden oldu. Çankırı Ilgaz’da ilk

okulda öğrenciydim, okulumuzun karşısında kaymakamlık
lojmanı vardı, lojmanın bahçesinde de salıncak. O salıncak
rüzgarda devamlı sallanırdı. Bütün okul çocukları o
salıncak yüzünden kaymakam olmak isterdi. Ben de aynı
şekilde kaymakam olmayı istedim. Aralarından bir tek ben
sıyrıldım.

Bindiniz mi peki salıncağa?
Çankırı’da kaymakam adayıyken Ilgaz’da bir kaymakam

abi vardı ona sordum salıncağın durup durmadığını. Benim
salıncağı nerden bildiğimi sordu, anlattım çocukluk
hayalimi, bir gün geleceğimi söyledim. Gittiğimde salıncak
paslanmıştı, kopacak gibi olsa da bindim. Geçmişteki
hayallerimiz geleceğimizin temelidir; yıllar sonra o
salıncağa oturdum, içimde ukde kalmadı.

Ressamlık serüveniniz nasıl başladı?
1970’li yıllarda Ankara Üniversitesinde Siyasal Bilgiler

Fakültesinde öğrenciyken rahmetli babam çok düşük bir
maaş alan öğretmendi. İmkanlar sınırlı beni okutmak için
bütçesinin bir kısmını ayırıyor geri kalanıyla da ailesine
bakmaya çalışıyordu. Ankara Saman Pazarında bir
arkadaşım dükkanlarda açık kapalı yazan çi yönlü tabela
yazdırdı. İlk işim sonrası 5 tane daha sipariş verdi, sonrası
da geldi. Saman Pazarındaki tüm dükkanlar benim
yaptığım tabelayı kullanır oldu. Bu girişimim rahmetli
babamın bütçesine ciddi bir destek oldu. Sonra resimle
uygulamaya karar verdim. Fakülte ikinci sınıa, o dönemde
çok meşhur olan Yılmaz Güney’in resmini ahşap levhaya
yapıp, kitap çarşısındaki bir kitapçıya götürdüm. Kitapçı
resmi satmayı düşünüp düşünmediğimi sordu. Alıcı çıkarsa
satmayı düşündüğümü söyledim.  Yapacağım tüm resimlere
talip olduğunu belirterek bana çekmeceden tomarla para
uzattı. Şaşırmıştım bir paraya baktım bir de adama.  “Bu
para bir resim için çok değil mi?” dedim. “Delikanlı bu bir
resim için fazla değil, senin özel bir yeteneğin var ilerde
daha büyük işler yapacağına inanıyorum” dedi. Ressamlığa
adım atmam böyle oldu. Şu anda Ankara’nın eski evlerinde
hala benim yaptığım resimler yaşar. 

Size ışık olan isimler var mıdır?
Büyük önder Atatürk benim ışığımdır.

“Atatürk’ün izinde Adım Adım Anadolu” sergisinde
görev aldığınız yerleri konu aldığınız çok sayıda resim
var onlardan biri de 1999 yılında Düzce Kriz Merkezi
Başkanlığı yaptığınız döneme ait. O süreci bize anlatır
mısınız?

Büyük bir acıydı. Çocuklar öldü, anneler öldü, evler
yakıldı, geçmiş kayboldu. Ama biz insanoğlu çok çabuk
unutuyoruz her şeyi. Hala yanlış yapıyoruz, yanlışların
arkasından gidiyoruz. Klasik Türk umursamazlığı; bize bir
şey olmaz. Hala ders almadık dip dibe evler yapıyoruz,
güvenlik sıfır. Tehlike kaçınılmaz.

Görev aldığınız iller arasında kıyas yapsak…
Çok şanslıydım gerçekten Türkiye’nin çoğu bölgesinde

görev yaptım.  Hep sevdiğim yelerde, beni seven insanlar
arasındaydım.  O yüzden kötü yer neresi bilmiyorum.

Kastamonu ve Çankırı’nın sizdeki yeri nedir?
Bizim aile prensibimiz vardır her sene tatile çıkarken

önce Ilgaz ardından Tosya’daki ebeveynlerimizin mezarını
ziyaret ederiz. Önce ölülerimizi sonra dirilerimizi ziyaret ile
geçer zamanımız.  Bu iki topraktan kopmam mümkün değil.

Mesleki hayatınızda sizi en çok ne kızdırır, bununla
ilgili bir anınız var mı? 

Bardağı hep sonradan taştırırım. Yozgat’ta ihtilal
döneminde kaymakamlık yaparken aynı zamanda belediye
başkanıydım. Dükkânlarla yollar iç içeydi, tozlar
dükkanlara giriyordu. Genç ve heyecanlı bir kaymakam
olarak caddenin tüm esnaflarını topladım, tabi herkesin
seve seve katılım yapacağını düşünüyorum. Biri söz aldı
“Kaymakam bey bu iş vicdan değil cüzdan meselesi. Her
dükkanı ölçersiniz, ondan sonra parayı almaya başlarsınız.
Alamazsanız da onu Allah bilir” dedi. Bu tür insanlar her
şehirde vardır. Dürüst vatandaşlar payına düşeni öderken,
onlar aradan sıyrılırlar. Benim de bu duruma göz
yumacağım düşündü. Ben de “Arkamda koskoca hem ordu
hem devlet var. Alıp alamayacağımızdan endişen olmasın,
onu kesin alırız. Vicdan meselesi değil cüzdan meselesi
olduğunu sayende öğrendim. Toplantı bitmiştir biz bunları

yapacağız, siz de payınıza düşenleri tıkır tıkır
ödeyeceksiniz.” dedim. Tretuvarları yaptırdım ardından
katılım payı olarak 3’te birini dükkan sahiplerinin ödemesi
gerekiyordu. İhale etsek müteahhit işçi, su ve kum parasını
alacaktı. Ben de öyle yaptım. İşlem bittikten sonra tüm
dükkan sahiplerinden parayı peşin aldık ama ilk tahsilatı
itiraz edenden gerçekleştirdik. 

Daha sonra hiç yanlış olduğunu düşündüğünüz bir
davranışınız oldu mu peki?

Yanlış değil ama bugün olsa yapmazdım dediğim bir
davranış oldu. Rahmetli babam Çankırı Milli Eğitim
Müdürüyken ben de Şabanözü Kaymakamıydım. Bir köye
okul yapacağız ancak çimento bitmiş, o dönemde Türkiye’de
çimento zor bulunuyor. Babama telefon açtım okulun
inşaatının durmaması için Milli Eğitim Müdürlüğüne
gelecek çimentoyu köye göndermesini talep ettim. Okula
gelecek çimentoyu da halka dağıtacaktık. Biz
konuştuğumuz gibi yaptık. Ancak babam görevini yaparken
ufak bir aksamaya sebep olmuş, birkaç gün sonra kamyon
tekrar köye indirmiş çimentoyu. Çimentoyu aldırdım halka
dağıtım. Kısa bir süre sonra il koordinasyon toplantısı oldu.
Babam da milli eğitim müdürü olarak raporunu sundu.
Ben de ona soru sormak üzere elimi kaldırdım. Vali bey bir
bana baktı bir de babama. Sonra “Arkadaşlar belki de
mesleki kariyerinizde bir daha göremeyeceğiniz bir olay var,
isterseniz baba oğul ilişkisini bozmamak adına bunu
görmezden gelelim” dedi. Babama dönerek cevap vermek
zorunda olmadığını söyledi. Babam ise “Ben 40 yıl
öğretmenlikten sonra milli eğitim müdürlüğüne geldim.
Esasen kaymakam beyin soracağı soruyu da biliyorum o
mesele de haklı bir okulun inşaatı yarım kalmadı ama
müsaade edin kaymakam bey kaymakamlığını ben de milli
eğitim müdürlüğümü yapayım” dedi. Ağır bir şekilde
soruyu sordum, rahmetli babam da cevabını verdi.
Toplantıdan kol kola çıktık. Yıllar sonra düşündüm bugün
olsa aynı şeyi yapmazdım. Aradan 40 yıl geçmiş, biz
babamın dönemindeki gibi iyi öğretmenler
yetiştiremiyoruz. 

Nasıl bir eş ve babasınız?
Kastamonu’nun erkekleri kadınına saygılıdır. Çankırı’da

çocukluğum eşimle birlikte geçti, onu sayar ve severim.
Kızımın önünü hiç kesmedim o da beni hiç üzmedi. Onu
çok seviyorum. Lütfen anne ve babalar çocuklarınızın
önünü kesmeyin. Onların gidebildiği yere kadar destek
olun. En zor işlerden birisi çocuk yetiştirmektir. Çocuğu
kendiniz için yetiştirmezsiniz. O çocuk sizin ülkenizin de
geleceği. Yaptığınız sert davranış ülkeye yapmış olduğunuz
en kötü davranıştır. Eğer çocuğunuzu asi yetiştirirseniz
yarın ülkenizin asi bir çocuğu olur. Eğer insan seven bir
çocuk yetiştirirseniz. Yarın sizi seven bir insan yetişmiş olur.
Ne ekersen onu biçersin. Eğer çocuklarınızın önünü
kesmeden onun duygularını önemseyerek,
heyecanlandırarak onlara destek olarak gelecek kurabilirsek
geleceğimizin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Mesleki kariyeriniz temmuz ayında yaş haddinden
dolayı sonlanacak bu noktada duygularınız nedir?

Nevşehir’de başladığım adım adım gezime Nevşehir’de
son vereceğim. Resmi olarak 45 yıl; bir fiil bir ömrümü bu
meslek içinde kullandım. İnsan sevgisini, doğa sevgini bu
meslekte öğrendim.  Bazen eşim diyor ki “Sen emekli
olunca ne yapacaksın?” Gideceğim yine belediyenin işine
karışacağım, yanlış yapılanlara müdahale edeceğim.  Bu bir
yaşam modelidir, devam edecektir. 

Ekonominin temel
göstergeleri (3)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

İŞSİZLİK ORANI
Temel makroekonomik göstergelerin

en başta geleni ekonomik büyüme ise
ikinci sırada geleni de işsizlik oranıdır.
Hatta işsizlik oranını ilk sırada
göstersek bile yanlış olmaz. Ekonomik
büyüme işsizliğe, gelir düzeyine ve
yoksulluğa olan etkileri dolayısıyla
önem taşırken, işsizlik ise direkt olarak
toplumsal refaha olan etkisi nedeniyle
önem taşır. Bir ülkede işsizlik ne kadar
yüksekse toplumsal refah açısından
işler o kadar kötü, işsizlik ne kadar
düşükse toplumsal refah açısından işler
o kadar iyi demektir. Ek olarak,
işsizlikte yükselişin suç oranlarını
arttırdığını gösteren bilimsel çalışmalar
da vardır. Yani işsizlik toplumun
huzuru açısından da önem
taşımaktadır. 

İşsizlik oranı, işsiz sayısının işgücü
sayısına bölünüp 100 ile çarpılmasıyla
hesaplanır. Yani halk arasında genelde
sanıldığı gibi işsizlik oranı bir ülkenin
nüfusunun ne kadarının işsiz olduğunu
değil, işgücüne dahil olup da işsiz
durumda bulunanların oranını gösterir.
İşgücü ise 15 ve üzeri yaşta olup da bir
işte fiilen çalışanların ve iş arayıp da
bulamayanların toplamıdır. Öğrenciler,
ev kadınları, emekliler veya herhangi
başka bir nedenle iş aramayanlar
işgücüne dahil değildir.

1. Nelere dikkat etmeli?
Tarım, inşaat ve turizm gibi

sektörlerde faaliyetlerin artmasıyla her
yıl yaz aylarına doğru işsizlikte düşüş
yaşanırken, bu sektörlerdeki
faaliyetlerin azalmaya başlamasıyla kış
aylarına doğru ise işsizlikte yeniden
yükseliş olur. Karşılaştırmaları önceki
ay ile değil, önceki yılın aynı ayı ile
yapmak gerektiği unutulmamalıdır.

2. Okun yasası
İşsizlik oranı ile ekonomik büyüme

arasında negatif yönlü bir ilişki vardır.
Ekonomik büyümenin yüksek olduğu
dönemlerde işsizlik oranı düşük,
ekonomik büyümenin düşük olduğu
dönemlerde işsizlik oranı yüksek olur.
Bu ilişki Amerikalı iktisatçı Arthur M.
Okun ’un adına ithafen “Okun Yasası”
olarak bilinir.

Ekonomik büyümenin hızlanması
daha fazla kişinin istihdam edilmesini
sağlar ve bu da işsizlik oranının
düşmesine yol açar. Türkiye genç bir
nüfusa sahip olduğu için işgücü
piyasasına yeni girişler de yüksektir. Bu
nedenle ülkemizde sadece işgücü
piyasasına yeni girişleri karşılayabilmek
ve dolayısıyla işsizlik oranının sabit
kalmasını sağlayabilmek için bile
ekonomide kayda değer bir büyüme
yaşanması gerekmektedir. Türkiye’de
işsizlik oranında düşüş yaşanması için
ekonominin hızlı (yüzde 6’nın üstü)
büyümesi şarttır.

3. İşsizlikte düşüş için büyüme ne
olmalı?

Ekonomideki büyüme sıfır
olduğundan işsizlik oranı 1,39 puan
yükselmektedir. İlgili literatürde “Okun
Kat sayısı” adı verilen eğim kat
katsayısı ise ekonomideki her yüzde
1’lik büyümenin işsizlik oranında 0,24
puanlık düşüş yarattığını ifade
etmektedir. Türkiye’de işsizlik oranının
sabit kalması için ekonomik büyümenin
yüzde 5,8 olması gerektiği
(1,39/0,24=5,8) sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu sonuç Türkiye’de
işsizlik oranında düşüş yaşanabilmesi
için ekonominin hızlı büyümesi
gerektiğini ifade etmektedir.

YIL: 7 SAYI: 267 29 OCAK 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com
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HABER

Kastamonuspor 1966, 27 Ocak’ta İstan-
bul temsilcisi Eyüpspor ile Gazi Stadında
karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 18. dakikada
Mustafa Çakır’ın kafa golüyle 1-0 önde ta-
mamlayan ekibimiz, ikinci yarıyı 78. daki-
kada Sinan Akaydın’ın atağıyla kapattı.

Karşılaşma 2-0’lık skoru alan Kastamo-
nuspor 1966’nın galibiyetiyle kapandı. 

Kastamonuspor 1966, bu sezonda oy-
nadığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik
ve 4 mağlubiyet alırken; 5'inci sıradaki yeri-
ni korurken puanını 39’a yükseltti. 42 pu-
anla lider olan Sarıyer ile arasındaki puan
farkı ise 3'e indi.

En çok gol atan, en az gol 
yiyen takımız

Kastamonuspor 1966, 19. haada oy-
nadığı Eyüpspor maçı sonrası grubunda 37
golle en çok gol atan ve 15 gol ile kalesinde
en az gol gören takım oldu.

Rakibi Ankara 
Demirspor 

Temsilcimiz ilk devre 3-1 mağlup ettiği
10 puanla, 16'ncı sırada bulunan Ankara
ekibi Demirspor ile 3 Şubat’ta deplasman
mücadelesi verecek. 10 Şubat’ta ise Gazi
Stadında İnegölspor’u ağırlayacak.

‘Binali Yıldırım 
ne diyorsa odur’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhur
İttifakının sürekliliğinin kabul görmesi
gerektiğine işaret etti.

Devrekani Dernekler Federasyonu
kongresinde yaptığı konuşmada 2016 yılında
dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın “Sayın
Bahçeli'nin bugüne kadar yaptığı açıklamalar
ümit vericidir, yapıcı açıklamalardır. Biz
Meclis'te bu teklife kendi şartları dahilinde
olumlu katkı yapacakları yönünde
anlamaktayız. Bahçeli'nin lafı üstüne laf
söylemek bize yakışmaz. Ne diyorsa odur"
şeklindeki açıklamasını anımsatan Yüksel
Aydın “Bugün de bizim için aynısı geçerli.
Sayın Binali Yıldırım ne diyorsa odur.
Kendilerinin İstanbul adaylığını tebrik
ediyorum, İstanbul’daki hemşerilerimizin
destek vermesini bekliyorum” dedi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın,
Cumhur İttifakına desteklerinin süreceğini
belirterek, “Cumhur ittifakını hala
kanıksayamayanlar var. Bizde de var, AK
Parti’de; ancak bu milletin bekası ve devamı
için bu ittifak devam edecek. Bizim
geçmişimize bakanlar dünde aynı
sorumlulukla millet ve devlet yanında
olduğumuzu göreceklerdir. Türk Devleti ve
milleti var olacak ki bizim varlığımızın bir
anlamı olacak. Biz de onun için ülkemiz, ilimiz
ve memleketimiz için çalışıyoruz, mücadele
ediyoruz. İttifaka da tüm partili arkadaşlarımla
birlikte her zaman uyacağız" diye konuştu.

Kastamonulular Dayanışma
Derneği Pendik Şubesinin
faaliyetlerini sürdürdüğü
Kastamonu Kültür Evi’nin resmi
açılışı törenle yapıldı.

Pendik Kavak Pınar
Mahallesinde Kastamonu
mimarisine uygun olarak inşa
edilen konağın açılışında konuşan Pendik Kas-
Der Şube Başkanı Hüseyin Mercan, “2004
yılından itibaren Pendik’te faaliyet gösteren
derneğimiz etkisini artırarak devam etmekte.
30 binin üzerinde Kastamonulunun yaşadığı
Pendik’te açılışını yaptığımız konağın, ilçenin

sosyal dokusuna renk katacağını ve örnek
oluşturacağını düşünüyoruz. Konağımız
herkese açık olacak, Kastamonu kültürünü
tanıtmak için çabalayacağız. En büyük
amacımız ise Kastamonu Kültür Evinin bir
eğitim yuvası olmasıdır.” dedi.

Açılış törenine İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk, 26.
Dönem Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Pendik
Kaymakamı İlhan Ünsal,
Pendik Belediye Başkanı Dr.
Salih Kenan Şahin, Pendik
Belediye Başkan Yardımcısı

Cevat Yaman, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem
Kabil, MHP İlçe Başkanı Yüksel Cebe, Pendik
Müüsü Hüseyin Baş, Kas-Der Başkanı Remzi
Şen ve şube yöneticileri, Pendik Dernekler
Federasyon Başkanı Av. Ramazan Öztürk ile
çok sayıda kişi katıldı.

Pendik Kastamonu Kültür Evi resmen açıldı

KSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptıKSK, 2’de 2 yaptı

TFF 2. Lig Beyaz
Grup’ta mücadele

eden Kastamonuspor
1966 ikinci devrenin

ikinci
karşılaşmasında

konuk ettiği,
Eyüpspor’u 2-0'lık
skorla mağlup etti.

Stat: Gazi
Hakemler: Gürel Uzuner, Hamdi Tontu,

İlker Ayten
Kastamonuspor1966: Muhammed

Birkan Tetik, Mustafa Çakır, Abdulaziz

Solmaz, Sinan Akaydin, Ozan Kılıçoğlu,

Erkan Taşkıran, Şaban Özel, Soner

Dikmen, Oğuzhan Öztürk, Yakup Yiğit,

Bahri Can Avcı

Eyüpspor: Evren Özyiğit, Gökhan Çalışır,

Atakan Arslan, Berkan Burak Turan,

Doğan Ateş, Kubilay Akyüz, Hakan Yavuz,

Yüksel Kayaalp, İsmail Ayaz, Hasan

Güleryüz,Yunus Emre Gedik.

Goller: Mustafa Çakır (18.Dk -H), Sinan

Akaydin,(78.Dk -F) – Kastamonuspor1966

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Yakup Yiğit,

Muhammed Birkan Tetik 70.Dk Sinan

Akaydin (Kastamonuspor1966)- Murat

Akçay, Gökhan Çalışır, Doğan Ateş, Yunus

Emre Gedik (Eyüpspor)

Kastamonuspor1966: 2 – Eyüpspor: 0
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ŞİMDİ SULTANGAZİ VAKTİ...

SADIK ARSLAN
SULTANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI

Sadık Arslan 1968 yılında nüfusuna kayıtlı olduğu Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesinde doğdu. Ticari
faaliyetlerine endüstriyel mutfak ekipmanları sektöründe yer alan ASMİD ve ASNUR şirketlerinin yönetim
kurulu başkanı olarak devam etmektedir. Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinin
ardından, Kas-Der Sultangazi Şube Başkanlığı görevini yürütmektedir. Siyasi faaliyetlerine 1993 yılında Refah
Partisinde başladı. Kuruluşundan itibaren içerisinde olduğu AK Parti’nin 2007 yılında Sultangazi Mahalle
Başkanlığını yaptı. 2008 yılında partinin Sultangazi ilçe yönetiminde yer aldı. Hali hazırda Sivil Toplum ve
Halkla İlişkiler Komisyonu’nda STK Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, Cumhur ittifakının Anadolu illerine
yansımadığını işaret ederek, “Bu ülkenin geleceği için Cumhur İttifakının devam etmesi
lazım. Büyükşehirlerde yapılan çalışma taşraya yansımıyor. Anadolu’da insanlar
kutuplaştırılıyor. Gelecek için gerçek manada bir birliktelik yapılmalı” dedi.

İttifak taşraya da
yansımalı

Kastamonu tarihinde bağımsız seçilen tek belediye başkanı
olan Mümtaz Ali Ustaoğlu, gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ile yaptığı görüşmede, Milliyetçi Hareket
Partisine geçme sürecini, Cumhur İttifakının yansımalarını ve
Devrekani’de yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Devrekani’nin Kastamonu merkeze en yakın ilçe olmasının
dezavantajını yaşadığını ifade eden Aliustaoğlu, hayvancılık
ihtisas organize sanayi bölgesi ile güneş enerji santralinin ödenek
bekledin bildirirken Devrekani Meslek Yüksek Okulunda
öğrenci sayısının artması için ek bölümlerin açılmasına ihtiyaç
duyulduğunu kaydetti.

Devrekani Belediye Başkanı ve MHP adayı Mümtaz
Aliustaoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“AK Parti’nin yönetimde olduğu 10 yıllık süreçte Türkiye
hem iç hem de dış politikasında çığır atladı. Ancak geldiğimiz
son nokta partinin taktik değiştirmesi gerekliliği ortaya çıkıyor.
Sadece çıkarları uğruna partide yer alan insanlar
olduğunu görüyoruz. Tartışmaya ve eleştiriye
tahammül yok. Bunların olmadığı bir ortamda siyaset
yapmak mümkün değil.  AK Partiden dışlanma
etkenlerinden birinin de öz eleştiri ortamlarına çok
girmem olduğunu düşünüyorum. Kayıtsız şartsız biat
kültürünü doğru bulmuyorum. Yeni bir siteme geçtik,
ülkemizin geleceği için Cumhur İttifakının devam
etmesi gerekiyor ama bu şartlar altında olmaz.
Zeminin sağlam temeller üzerine oturtulması
gerekiyor. Büyükşehirlerde kol kola,
omuz omuza girilip bu uğurda çalışma
sürdürülüyor ancak taşrada çatışma
devam ediyor. Belediyelerin
kaybedilmesi ya da kazanılması bir
şey ifade etmez burada dikkat
edilmesi gereken konu insanları
kutuplaştırmamak olmalı.” 

“Devrekani Hayvancılık İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi ile ilçenin
hem hayvancılık hem de tarım
alanında gelişmesini hedefliyoruz.

Amasya Suluova’yı örnek alarak bu projeye başladık. Mücavir
alanı bin 300 dönüm hazine arazisinin yer tahsisini sağladık.
İlçemizdeki siyasiler, sivil toplum kuruluşları ve müdürlükler
birlikte olarak 3 ay önce bakanlığa müracaatımızı yaptık. Ancak
ülkemizin yaşadığı ekonomik zorluk nedeniyle 2019’da mevcut
projelere devam ediliyor, yeni projeler programa alınmıyor.
Bugünkü değeri 60 milyon lira olan projenin programa
alındıktan sonra 3 yıl içinde bitmesi planlanıyor. Hayvan
yetiştirilmesinden kesimine ve entegre tesise kadar birçok aşama
olacak organize sanayi bölgesi hayata geçtiğinde yem bitkileri de
bölgeden temin edilecek. Böylece hem hayvancılık hem tarım
gelişecek.  Tarımla uğraşan da hayvan yetiştiren de kazanacak,
paranın dışarı çıkma şansı olmayacak. Öte yandan yapmayı
planladığımız güneş enerji santrali de ödenek sebebiyle askıda.
Hedefimiz Avrupa Birliği hibelerinden istifade edebilmekti. Son

2 yıldır dış politikada yaşanan sıkıntılı süreç dolayısıyla
Avrupa fonlarının alınmasında zorluk yaşıyoruz. İller

Bankasından kredi çekmemiz de daha fazla maliyet
getireceği için projeyi askıya almak zorunda kaldık
beklemedeyiz.” 

“Devrekani merkeze yakın olmasının
dezavantajlarını yaşıyor. Çalışan memurlarımız

Kastamonu’da yaşıyor, çocuklarını orada okula
gönderiyor, geriye sadece yükü kalıyor. İnsanları

karnını doyuramadığın yerde tutamazsın bizim
mücadelemiz Devrekâni’de insanları tutabilmek.

Devrekâni’ye yapacak hizmetlerimin
bittiğine inansaydım yeniden aday
olmazdım.”

“Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin ilk yüksekokulu Devrekani’de
yapıldı. Devrekani Meslek Yüksek
Okulunun açıldığında 400 olan
öğrenci sayısı bugün 100 küsüre
düştü. Açıldığında 9 bölüm
tasarlandı 3 tanesi faaliyete başladı.
O günden bu zamana 1 tane bile
yeni bölüm açılmadı.”

Kastamonu sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve siyasilerinin içinde yer al-
dığı geniş kapsamlı toplantılarla yeni yol
haritasının belirlenmesi gerektiğini vur-
gulayan Ataşehir Belediye Meclis Başka-
nı Mustafa Kemal Aldoğan, “İstan-
bul’da çok kalabalık olmamıza
rağmen her seçim döne-
minde hüsrana uğruyoruz.
Bunun sorumlusu olarak
başkalarını aramamıza
gerek yok, sebebi belli.
Maalesef her zaman bu
mütevazı duruşumuzun
karşılığı hüsran oluyor. En
büyük zafiyetimiz mütevazı
olmamız. Kendi ağırlığımızın
ve gücümüzün farkında değiliz.
Hakkımızı hep karşı tarafın vermesini
bekliyoruz. Hayatın bir gerçeği hak veril-
mez alınır. Her seçim insan ömründen 5
yıl götürüyor. Yaptığımız hatalar bize za-
man kaybettiriyor. İnsan ömründe sınırlı
sayıda 5 yıl var. Sivil toplum kuruluşları-
mızın, siyasilerimizin yani tüm Kastamo-
nuluların şapkasını önüne koyma zamanı
geldi ve geçiyor bile. Bu zamana kadar
yürüdüğümüz anlayışla hareket etme-
memizin mümkün olmadığı aşikar. Yeni-
den oturup değerlendirme yapmalıyız. İs-
tanbul’daki bu gücümüzü birleştirerek
hiçbir siyasal yapının emrine girmeden
sadece Kastamonuluların hakkını savu-
nan ve bu gücü hissettiren bir yapılanma-
ya gidilmesi elzemdir. İlçe belediye baş-
kanlığı talep ettiğimiz muhataplarımıza
büyükşehir belediye başkanlığına talip ol-
duğumuzu söylemeli ve anlatmalıyız. Bu
konudaki kararlı duruşumuzu tüm Kas-
tamonular olarak birlikte sergilemeliyiz.
Yani önce kendimiz inanmalıyız sonra et-
rafımızı inandırmalıyız “ diye konuştu.

Yarım kalan işleri tamamla-
yacağız

Ataşehir Belediyesinin yaşadığı hu-
kuksal süreç sebebiyle Kastamonu’yla il-
gili planladıkları hedeflere ara vermek
zorunda kaldıklarını ifade eden Aldoğan,
“Kısıtlı imkanlarımız çerçevesinde böl-
gemde şahsıma hemşerilerim tarafından

ulaştırılan taleplere siyasi hiçbir hesabın
içine girmeden yardımcı olmaya çalışıyo-
rum. Birinci partimin Kastamonu olduğu
bilinciyle hareket ediyorum. Geçtiğimiz
yıllarda Daday ile Ataşehir’in kardeş be-

lediye protokolü imzalamasına ve-
sile olduk. Ataşehir’de Şerife-

bacı Cumhuriyet Müzesi
adıyla bir kültür merkezi
oluşturmak için yer tespiti
yaptık. Ancak Ataşehir
Belediye Başkanı Battal
İlgezdi’nin görevden
uzaklaştırılması ve beledi-

yenim geçirdiği hukuksal
süreç nedeniyle yatırımları-

mıza ara vermek durumunda
kaldık. Bu kapsamda kültür evimi-

zin inşaatına başlayamadık, Daday’a da
istediğimiz yardımları yapamadık. İnşal-
lah önümüzdeki dönem hemşerilerimizin
de desteğiyle bu yarım kalan işleri ta-
mamlayacağız” ifadelerini kullandı. 

“İstanbul’da hiçbir belediye
başkanı kalmamalı”

Ataşehir Belediye Meclis Başkanı
Mustafa Kemal Aldoğan, Ataşehir Beledi-
ye Başkanı Battal İlgezdi’nin görevden
alınması ve CHP’nin ilçede yeniden bele-
diye başkan adayı olarak göstermesiyle il-
gili yaptığı değerlendirmede ise şunları
söyledi: “Başkanın görevden uzaklaştır-
ma sebebi hakkında açılmış davaların
üzerinden bir yılın üzerinde zaman geç-
mesine rağmen mahkeme ne bir karar
verdi ne de göreve iade etti. Eğer hakkın-
da dava açılan her belediye başkanı gö-
revden uzaklaştırılacaksa İstanbul’da bir
tane bile belediye başkanının koltuğunda
oturmaması lazım. İstanbul’da hakkında
dava açılmayan belediye başkanı yoktur.
Şahsi kanaatimce Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi’ye büyük bir haksızlık
yapılmıştır. Tüm bunlara rağmen Ataşe-
hir’de kendisine olan ilgi ve sempati hiç
kaybolmadı. Öyle ki Cumhuriyet Halk Par-
tisi yine kendisini aday gösterdi. Önümüz-
deki dönemde İnşallah başkanımızla bir-
likte Kastamonu ve Kastamonulularla il-
gili güzel işler yapacağımıza inanıyorum. 

Mütevazılığımız en
büyük zafiyetimiz
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   Mehmet Umur, 1965 yılında Kastamonu’da doğdu. 
30 yıldır Bakırköy’de yaşıyor. Eğitim hayatını tamam-
ladıktan sonra aile şirketlerinde ticaret hayatına baş-
ladı ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam 
ediyor.
   Sanayici ve aynı zamanda da kendi sektöründe 
İstanbul Sanayi Odası’nda Meclis Üyesi ve Komite 
Başkanıdır. Bakırköy İşadamları Derneği’nde (BİAD) 
2 dönem Başkan Yardımcılığı yapmış olup şu an 
Onur Kurulu üyesidir. İSOV Mütevelli Üyesi, TOBB 
delegesidir.  Kastamonu Sanayici İşadamları Derneği 
(KASİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2003 
yılları arasında KASDER Bakırköy Şube Başkan Yar-
dımcılığı yapmıştır.
   Siyasete 2003 yılında Ak Parti Bakırköy İlçe Yöne-
tim Kurulu Üyesi olarak başladı. Aynı yıl Yerel Yöne-
timler Siyaset Akademisi’ni başarıyla tamamladı.
   2006-2018 yıllarında 4 dönem İl Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptı.
   24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde İstanbul Mil-
letvekili Adayı olan Umur, 30 yıllık Bakırköylü olup, 
evli ve 2 çocuk babasıdır.
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