
İstanbul’da nüfus
yoğunluğu

anlamında en
yüksek rakama

sahip olan
Kastamonu,

nüfusunu
nüfuzuna

yansıtamıyor. İlk
göçünü 50’li

yıllarda veren
kentin,

İstanbul’daki
nüfus varlığı

yıllar geçtikçe
artmasına

rağmen siyaseten
karşılık

bulmaması
tartışma konusu

olmaya devam
ediyor. 
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Uluslararası
Üniversiteler Birliği
(UÜB), Batı
Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İşbirliği
Fuarında (BAKAF2018) yer
alan illerdeki üniversitelerle
işbirliği amacıyla çalışmalara
başlandığını bildirdi.

Birlik Başkanı

Mouhammed El
Gabbani, tüm

dünya genelinde
yaklaşık 8 milyon

öğrenciyle etkileşim ve
iletişim halinde olan kurumun,
Türkiye’de 3 üniversite ile
çalışmalar yaptığını bu sayıyı ve
iş birliklerini yaygınlaştırmayı
hedeflediklerin belirtti. n 2

1927 yılında yapılan ilk düzenli nüfus sayı-
mında sahip olduğu 335 bin 601 kişilik nüfusu
ile ülkemizin 63 ili arasında sekizinci sırada bu-
lunan Kastamonu, bu rakama 90 yıl sonra an-
cak ulaşabildi. Ulaşım akslarının kırsala uzan-
masıyla başlayan göçü en hızlı bir şekilde 60’lı
yıllarda yaşayan kentin, başta İstanbul, Kara-
bük, Ankara, Samsun ve Kocaeli gibi iş ve istih-
dam imkânı bulunan metropollere göçü sürekli
gelişmesi önünde de engel oluşturuyor. n 9

Hem var 
hem yokuz!

İstanbul baz alındığında resmi ra-
kamlara göre bir milyona yakın Kasta-
monulunun sadece AK Parti ve CHP’de
49 meclis üyesi aktif görev alıyor. Bu
rakam 20 bin Kastamonulunun içinden
1 meclis üyesi çıktığını gösteriyor.

20 bin Kastamonulu’ya 
1 meclis üyesi

Batı Karadeniz, 
UÜB gündeminde

Bahçelievler ilçe
siyasetinde uzun yıllar
her kademede görev
alarak etkili bir isim
haline gelen Mehmet Ali
Özkan’ın, il yönetimiyle yaşadığı
delege polemiği seçim kurulu

tarafından lehine
sonuçlandı. CHP
Bahçelievler İlçe Başkanı
Özkan 3 Aralık tarihinde
gerçekleşecek 11. olağan

genel kurulunda yeniden başkan
adayı olarak yer alacak. n 4

Özkan yeniden aday

İstanbul Fuar Merkezinde
27-30 Aralık tarihleri arasında
gerçekleşecek Türkiye’nin ilk
genel şehir fuarı
KASTEXPO’nun tanıtım ve
istişare toplantısında konuşan
Murat Başesgioğlu, iş dünyasına
dair öngörülerde bulundu.

Sendikal süreçlere yerel
yönetimlerin de dahil olması

gerektiğini vurgulayan Devlet
eski Bakanı Murat Başesgioğlu,
“İşi korumadan işçiyi korumak
mümkün değil” dedi. n 9

Ekim ayında Bartın, Bolu,
Çankırı, Düzce Karabük,
Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak’ta 113 şirket
kurulurken buna karşılık 43
işletme ve şirketin de kapanış
bildirimi gerçekleşti. n 8

‘İşi korumadan işçiyi 
korumak mümkün değil’

113 işyeri
açıldı

Çankırı'da 1899 yılında 2.
Abdülhamit’ten dilekçeyle
içme suyu ve sulama
ihtiyaçlarını karşılamak için
baraj yapılmasını isteyen
köylülerin talebi, 118 yıl
sonra yerine getirildi. n 8

118 yıl
sonra...

Depo içi
sistemlerin tedarikçisi
olan 37 Makina, ithal
ürünlerin güvenilir
adresi olmayı
hedefliyor. İstifleme
sektöründe 2012 yılından
itibaren hizmet veren

İnebolulu iş adamı
Ömer Demirtaş’ın
sahibi olduğu firma
fokli, trans palet,
jeneratör satışı,

kiralaması ve servisinin yanı
sıra yedek parça tedariki de
sağlıyor. n 5

Depolara düzen getiriyor

Kastamonu Günlerine yoğun katılım
İstanbul’da en yoğun nüfusa

sahip Kastamonu Günleri Yenika-
pı Etkinlik Alanı’nda 5 gün bo-
yunca gurbetteki Kastamonulula-
rı bir araya getirdi.

22-26 Kasım tarihleri arasında
düzenlenen Kastamonu Günle-
ri’ne ilçe belediyelerinin tümü ka-
tılırken, el sanatları ve yöresel lez-
zetler stantları da ziyaretçilerden
yoğun ilgi gördü. n 10

Kastamonu’da son yılarda
tarımsal ve hayvansal ürün-
lerde üretim rakamlarında
yaşanan düşüşün temelinde
göç kadar etkili olan birçok

sorun bulunduğunu belirten Kastamonu
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Os-
man Yaman, asıl sorunun parçalı arazi ya-
pısı olduğunu belirtti. n 9

Hocası İsmail Ertekin’le yollarını ayıran
Kastamonuspor, altyapı antrenörleriyle çık-
tığı Amed Sportif karşılaşmasında 5 gol ata-
rak rakibini gol yağmuruna tuttu. n 7

Kastamonu Mil-
letvekili Murat De-
mir, 2 yıldır sürdür-
mekte olduğu
TBMM Çevre Komis-
yonu üyeliğinin yanı
sıra, Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynak-
lar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonunda gö-
rev aldı. n 2

Sanayici
vekil sanayi
komisyo-
nunda

KSK 5’lediÜretimde düşüşün 
temelinde 

sadece göç yok

ÖZEL
HABER
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BİNA GENEL
ÖZELLİKLERİ

n Bloklarda C30 hazır
beton
n Radye temel sistemi
n Asansör
n Merkezi sistem
kalorifer
n Basketbol Sahası ve
Yürüyüş Yolu
n Havuz
n Güvenlikli nizamiye
n Açık otopark
n Fitness
n Apartman girişinde
kamera güvenlik sistemi
n Merkezi dijital uydu
sistemi
n Isı yalıtımlı mantolama
n Çocuk oyun alanı
n Peyzaj ve Aydınlatma
n İçme suyu, kullanma
suyu arıtma sistemi
n Toplantı Salonu
n Mescit

DAİRE
ÖZELLİKLERİ

n Çelik dış kapı
n Antrede dekoratif
vestiyer
n Odalar laminant parke
n Kalorifer
n Islak hacimler ve
mutfak seramik
n Odalarda kartonpiyer
n Mutfak dolapları
n Mutfakta granit tezgah
n Banyoda havlupan
radyatör
n Isı Pay Ölçer Sistemi
(Yaktığın Kadar Öde)

www.efbi.com.tr

info@efbi.com.tr

Merkez Büro: Barutçuoğlu Plaza Kat: 1
No: 3 (Migros) KASTAMONU
Tel : 0366 214 46 11
Faks : 0366 214 48 11

Pınarbaşı Pınarkent: Atatürk Mah. Atatürk
Cad. No 13/b Pınarbaşı
GSM : 0530 644 83 23

0530 462 84 41
0553 362 44 01

29 Kasım 2017

istamonu.com /istamonu /istamonu
BEDEL

Tahsin Şentürk

SIR

Bir şeyi iki kişi biliyor ise şayet,
Sır olmaktan çıkar o, şüyu bulur nihayet.
Anan, baban, dostların, her kim olursa olsun,
Sırrını bir sırdaşa sakın etme emanet.

Bugünü boşa mı harcadın;
Bil ki yarın ona muhtaçsın.

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

Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
2 yıldır sürdürmekte olduğu TBMM Çev-
re Komisyonu üyeliğinin yanı sıra, Sana-
yi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi
ve Teknoloji Komisyonunda görev aldı. 

Milletvekili Demir, yeni komisyon
görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları
söyledi: "28 Kasım 2015 tarihinden bu
yana sürdürmekte olduğum TBMM Çev-
re Komisyonu Üyeliğinin yanı sıra AK
Parti Grubumuzun takdiri ile ülkemizin
son yıllardaki önemli gündem maddeleri
olan petrol, elektrik, doğalgaz, LPG piya-
sası ile yenilenebilir enerji başta olmak
üzere enerji ile ilgili diğer konular, ma-
dencilik, ticaret, sanayi, tüketici hakları,
rekabet hukuku, marka, patent, faydalı
model, coğrafi işaretler, şeker piyasası,
AR-GE, akreditasyon ve benzeri konular-
daki kanun tasarı ve tekliflerinin görü-
şüldüğü Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyo-
nunda görev almış bulunmaktayım. Her
iki komisyonda da Kastamonumuzu ba-
şarı ile temsil etmeyi Cenab-ı Hak'tan
diliyor siz hemşerilerimin dua ve destek-
lerini bekliyorum."

Birlik Başkanı Mouhammed El
Gabbani, tüm dünya genelinde yakla-
şık 8 milyon öğrenciyle etkileşim ve ile-
tişim halinde olan kurumun, Türkiye’de
3 üniversite ile çalışmalar yaptığını bu
sayıyı ve iş birliklerini yaygınlaştırmayı
hedeflediklerin belirtti.

Gabbani, Batı Karadeniz
Bölgesinde yer alan ve
katılımcısı oldukları
BAKAF 2018’de yer
alacak illerdeki
yüksek öğretim
kurumlarıyla ortak
çalışmalarla kültü-
rel, akademik iş bir-
liği hedeflediklerini
vurguladı. Uluslararası
Üniversiteler Birliği olarak
30 üniversiteyle bu tür iş birliği
içinde olduklarına dikkat çeken Başkan

Gabbani, Arap Üni-
versiteler Birliği
bünyesinde bulu-
nan 360 üniversite

ile de ortak program
ve projelerle çalışma

yaptıklarını söyledi. Tür-
kiye’deki üniversitelerle de

benzeri çalışmalar yapmak üzere
bölge illerindeki üniversitelerle iletişi-

me geçeceklerini, öğrenci değişim
programları başta olmak üzere ortak
eğitim programları, ülkeler arası kültü-
rel işbirliği gibi çalışmaları gerçekleşti-
receklerini söyleyen Dr Mouhammed
El Gabbani, hedef olarak bölge illeriyle
ülkeler arası kültür elçiliği programı
başlatarak, turizm ve eğitim çalışmala-
rını ortak bir proje halinde geliştirmeyi
amaçladıklarını belirtti.

Etkileşimde bulundukları 8 milyon
öğrencinin bölge hakkında yakından
bilgi sahibi olarak, ilgili illerdeki eğitim
imkanlarından yararlanmasının aynı
zamanda o iller için önemli bir tanıtım
fırsatı olduğuna işaret eden Gabbani,
27-30 Haziran tarihleri arasında ger-
çekleşecek BAKAF 2018’in bu işbirlik-
lerinde önemli bir aktör olacağını söz-
lerine ekledi.

Bozkurt Şeyhoğlu Derneği 9. Ola-
ğan Kongresinde mevcut Başkan Er-
doğan Öztaş yeniden seçildi. 

Dernek merkezinde gerçekleşen
kongre sonrası delegelere teşekkür
eden Öztaş, “Derneğimizin kurulu-
şundan bugüne, köyümüzün ve ilçe-
mizin, ekonomik, sosyal, kültürel an-

lamda daha güçlü bir yapıya kavuş-
ması için çalışan üyelerimize ve yö-
neticilerimize teşekkür ediyorum.
Yeni yönetimimizle birlikte çalışma-
larımızı daha ileriye taşıyacağız.”
dedi. 

Öztaş’ın yeniden başkan seçildiği
kongrede listede şu işimler yer aldı:

“Bayram Demirayak, Hüseyin Uzun-
boy, Uğur Acar, Muhammet Özde-
mir, Murat Demirel, Muhammet Ço-
şar, Yaşar Güler, Salim Demirbaş,

Ergün Avcı, Uğur Çubukcu, Mehmet
Altıntaş, Hasan Özen, Salim Kara-
kaş, Erdoğan Avcı, Hüseyin Güler,
Ahmet Çoşar ve Şükrü Yenisoy”

Şeyhoğlu’nda Öztaş güven tazeledi

BAKAF, Üniversiteler
Birliği’nin gündeminde
Uluslararası Üniversiteler Birliği, Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarında
(BAKAF2018) yer alan illerdeki üniversitelerle işbirliği amacıyla çalışmalara başlandığını bildirdi.

Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani
Mouhammed 
El Gabbani

Ömer
Kızılboğa

Demir sanayi
komisyonunda

istamonu29kasim_02_Layout 1  12/1/17  8:00 AM  Page 1



istamonu29kasim_03_Layout 1  12/1/17  7:09 AM  Page 1



GÜNÜMÜZÜ GÖRDÜK!

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Öz-
kan 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek 11.
olağan genel kurulunda yeniden başkan
adayı olarak yer alacak.

Bazı ulusal gazetelerde de yer alan
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Bahçeli-
evler İlçe Kongresi’ne delege müdahalesi
Kastamonu kamuoyunda geniş yankı
buldu.

Kastamonulu siyasetçiler içinde par-
tili partisiz birçok kesimin yakından ta-
nıdığı ve çalışmalarını takdir ettiği Bah-
çelievler İlçe Başkanı Mehmet Ali Öz-
kan, yaklaşan ilçe kongresi ile ilgili sun-
duğu delege listesinin değiştirilmesini il
seçim kurulu üzerinden yargıya taşımış;
daha sonra ilçe seçim kurulu Özkan ta-
rafından sunulan delege listesinin geçer-
li olduğu kararını tebliğ etmişti.

Bu karara rağmen il yönetiminin
Özkan’a baskı uyguladığı ve ilçe kongre-
sinde kendi delegelerinin yer aldığı bir
listeyle seçimin yapılmasını istemesi

sonrası olay ulusal gazetelerde de yer
aldı. Konu ile ilgili sosyal medya üzerin-
den yapılan paylaşımlarda Kastamonu
kamuoyu siyasette zaten çok az isimle
temsil edilen illerine haksızlık yapıldığı,
çeşitli yollarla ve hileli yollarla siyaset
içinde başarılı Kastamonulu isimlere
dönem dönem bu tarz muamelelerin
yapıldığına dair tepki mesajlarıyla Öz-
kan’a destek verdi.

Özkan ise yaptığı açıklamada hizmet
gayesinde olduğunu vurgulayarak 3
Aralık’ta gerçekleşecek CHP Bahçeliev-
ler İlçe Kongresinde yeniden aday ola-
cağını kaydetti.

CHP Hanönü İlçe Olağan Kon-
gresinde İlçe Başkanlığına Çetin
Metin Karakoç seçildi. Kastamo-
nu'nun Hanönü ilçesi Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) İlçe Olağan
Kongresi Belediye Düğün Salo-
nunda partililerin katılımı ile yapıl-
dı. Kongreye CHP Kastamonu İl
Başkanı Muzaffer Bıyıklı, CHP
Kastamonu İl Yönetimi, Hanönü
Belediye Başkanı Serkan Uçar, AK
Parti Hanönü İlçe Başkanı Tahsin
Yıldırım, MHP Hanönü İl Genel Meclis üyesi
Metin Yamalı, delegeler ve partililer katıldı.

İlçe kongreleri 10 Aralık’ta 
tamamlanacak

Kongrede konuşan il Başkanı Muzaffer
Bıyıklı, şimdiye kadar 8 ilçenin kongresini
yaptıklarını 10 Aralık’ta Merkez ilçe kon-
gresini yaparak ilçe kongrelerini tamamla-
yacaklarını söyledi. Bıyıklı, katılımcılara te-

şekkür ederek kongrenin hayırlı
olması temennisinde bulundu.

Mevcut başkan Recep Has-
gül’ün sağlık sorunları nedeniyle
aday olmadığı kongrede tek aday
olan Çetin Metin Karakoç tek liste
ile seçime girdi. Seçime katılan
delegelerin tamamının oyunu alan
Karakoç, CHP Hanönü İlçe Baş-
kanlığına seçildi.

Karakoç, “Ülkemizin içinde bu-
lunduğu ortam ve yakın tarihteki

kaderimizi etkileyecek seçimlerde partimi-
zi daha ileri noktalara götürmek ve halkı-
mızın mutluluğu amacıyla Cumhuriyet
Halk Partisi Hanönü İlçe Kongresinde baş-
kanlığa aday oldum. Yıllardır özel sektörde
edindiğim bilgi, tecrübe ve becerilerimi
Hanönü halkının mutluluğu için Cumhuri-
yet Halk Partisini önce yerelde sonra ge-
nelde iktidar yapmak için kullanacağım”
dedi.

Karakoç Hanönü ilçe başkanı oldu
Bahçelievler ilçe

siyasetinde
uzun yıllar her

kademede
görev alarak
etkili bir isim
haline gelen
Mehmet Ali
Özkan’ın, il
yönetimiyle

yaşadığı delege
polemiği seçim

kurulu
tarafından

lehine
sonuçlandı. 

Kastamonu Günleri bir yoğunluk, bir
ilgi ve hay huyla bitti gitti… Emeği
geçenlere teşekkür ediyor ve çok

önemli bir hatırlatmada da bulunmadan
geçmeyeyim diyorum; özünde ahalinin
tıka basa karnını doyurduğu, stantlarda
katılımcıların bolca birbirini
ziyaretlediği, Kastamonu olarak harbiden
günümüzü gördüğümüz bir hafta sonu
yaşadık…

Organizasyon için tek kelime
etmeyeceğim, tebrik ve teşekkürümü
ettim zaten…

Amma…
Bir dahakine katılımcıların derslerini

çalışarak gelmeleri şart…
Özellikle Kastamonu Günleri demek

gelip kendini kurulan stantlarda
göstermek değildir…

Davul zurna şovlar, sarı yazma, Tosya
bıçağı, kayık, kağnı, taa bin bir zahmet
Kastamonu’dan yüklenilip getirilmiş saat
kulemiz, kambur köprümüz, sarımsak ve
kraliçemiz, belediye başkanlarımız, o
birbirinden iddialı stantlarımız…

Çok güzeldi…
Açılış konuşmalarında duyduğum ve

bugüne kadar bunca övgüye mazhar ama
nedense hala bildiğimin ötesine
geçmeyen Kastamonu güzellemeleri on
numaraydı…

Fatih Belediye Başkanımız Mustafa
Demir, Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz,
elbette Tahsin Başkan, sunucumuz Ufuk
Acar’ın takdim ettiği gibi gururlarımız
vekillerimiz ve hatta konuğumuz İstanbul
vekili Hamzaçebi…

İyi ki dedim, iyi ki Kastamonuluyum…
Gurur duydum!
Rekor katılım sağlanan Kastamonu

Günleri’nin bana sorarsanız en flaş
ziyaretçisi Yılmaz Hoca oldu… Orada bir
iki kişiye tekme tokat girsin diye çok
bekledim ama… 

Sanırım tembihlemişler… Hocam bu
memleketin adamı mert havası sert olur
filan diye…

Oldukça sıcak karşılandı ve İstanbul
Kastamonuspor standının yanı sıra tüm

etkinlik alanını hiç ayırt
etmeden turladı… Sağ
olsun, bütün nezaketi ve
karizmasıyla şereflendirdi
günümüzü…

Aklıma kadınların altın
günü geldi nedense…

Hani teyzeler börek,
çörek, ekmek, kek filan
yapar da her hafta bir
teyzede gıybetlenirler ya…

Yenilir içilir, fallar
bakılır, dümenden
temenniler yapılır… 

Nereden geldiyse işte…
Aklıma orada ikide bir bu
teyzelerin günü geldi…

Her şey vardı
etkinlikte…

Düşünsenize, Kastamonu
namına aklınıza ne gelirse…

Ama…
Bir şey yine yoktu…
Suçlamak değil niyetim,

bir dahakinde dikkate alınır
belki diye, buraya bir not
düşelim istiyorum.

Gelenlere ne verildi
mesela?

Gelmeyenler ne kaybetti?
Katılımcılar, başkanlar

bu etkinlikten ne aldılar?
Beş gün mü kaybettiler,

beş yıl mı kazandılar
mesela…

Muhasebesi yapılmalı…
Yok o sanatçı niye

çıkmamış, yok şu neden
gelmemiş meselesi bir yana…

Bakan Soylu mesela…
“Seçim yakın olsa gelir miydi?” diyen

de oldu…
“Bakanın haberi var mı acaba?” diyen

de…
Ama bence yanlış düşünceler bunlar…
“Kastamonu denince türküleri,

türküler denince daha dumanı üstünde
çıkış parçası Ozanoğlu’nun Çanakkale
Türküsü olan albümü yapmış sanatçılar

da etkinliğin aranılanları
arasındaydı bence… O
albümden almak
isteyenlerin hayal
kırıklığının bir açıklaması
olmalı” diyenler de…

En nihayetinde…
İstanbul’da nüfusumuza

paralel bir yoğunlukta
katılım sağlandı…

Elbette herkesi memnun
etmek o kadar kolay değil
ama…

Memnuniyet önemli…
Demeyecektim…
Ama demeliyim

arkadaş…
Etkinlik çadırının dışında

“milli otomobil” vurgusu da
gördü sanki insanlar…

Yahu…
Eyyy hazırun…
Adam oraya bir imza

kampanyasına yönelik defter
mefter koyar… Ülke
gündemine milyonlarca
talep imzasını çakar…

2 milyon imza ne demek
biliyor musunuz? 

Bırak otomobil
fabrikasını, uzay üssü bile
kurdurur adama…

Tabi ki gerçekten
istiyorsanız!

Ama yok arkadaş…
İçimde her nedense

yazıya başladığımdan beri
susmayan ses diyor ki;

“Kime anlatıyorsun kardeş?”
Sahi kime anlatıyorum?
Ha unutmadan…
Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya

değdi mi derseniz…
Hem de nasıl demek isterdim…
Peki ne oldu nihayetinde derseniz…
Bütün samimiyetimle söylemeliyim ki;

günümüzü gördük!
Hem vallahi hem billahi…

Resmi rakamlar açıklanmadı ama
böylesine yoğun ve geniş katılımlı bir
etkinlik dernekçiliğimizin çınarı Kas-Der

için de muhteşem bir data vesilesi olmuştur
diye düşünüyorum… Bu verilerden bir basın
mensubu ve Kastamonulu bir kardeşiniz olarak
yararlanmak isterim.

1. Etkinlikte yer alan belediyeler
stantlarında ziyaretçilere neler sundu?

2. Turizm ve tanıtım amaçlı
etkinlikte Kastamonu tanıtımına yönelik
ne tür bir aktivite gerçekleştirildi?

3. Ziyaretçi profili ile ilgili data
çalışması demografik dağılım, eğitim,
yaş, cinsiyet, katılım yerleri, kariyer
durumu, Kastamonu hakkında fikirleri
gibi bilgileri içeren bir çalışma yapıldı
mı?

4. Şayet böyle bir çalışma yapıldı ise;
etkinliği turizmimizin ve kültürümüzün
tanıtılmasında önemli olan kaç turizm
otoritesi, kurum veya kuruluşu ziyaret
etmiştir? Ziyarette kendilerine görsel
tanıklık dışında ne tür materyaller
sunulmuş, anlatılmış ve aktarılmıştır?

5. Etkinlik çerçevesinde

Kastamonu’da bu yıl düzenlenen etkinliğin
ana temasının açılışta da dile getirildiği üzere
yerli ve milli otomobilin Kastamonu’da
üretilmesi deklarasyonuna ve platform
kurulmasına rağmen, yüzbinlerce
Kastamonulunun teveccüh gösterdiği bir
organizasyonda neden ilgili mercilere
sunulmak üzere bir İMZA KAMPANYASI
düşünülmemiştir?

6. Bir turizm ve tanıtım günü etkinliğinde
amaç kalabalık oluşturmaktan ziyade,
ziyaretçi kitlesine yönelik veriler elde etmek
suretiyle daha sonra bu bilgileri kurumsal bir
çalışma olarak topluma kazandırmak değil
midir?

7. Sayısız turizm değerine sahip
olduğumuza göre; katılımcılar ve ziyaretçiler
arasında yapılacak çekilişle hem o mekanların

tanıtımına hem de orada bulunan yoğun
kitlenin dikkatinin amaca yönelik
teyakkuzda tutulmasını sağlayacak
çalışmalara neden ihtiyaç duyulmamıştır?

8. Kültür sanat etkinliği çerçevesinde,
panel ve turizm sunumlarına yönelik bir
çalışma eksikliği ziyaretçilerin de dile
getirdiği bir konuydu. Bu konuda bir
çalışma neden düşünülmedi?

9. Etkinliği ziyaret eden çok ünlü
isimler, belediye başkanları,
milletvekillerinden Kastamonu ile ilgili
lobi desteği istendi mi?

10. Şayet yukarıda anılan konularla
ilgili bir çalışma yapılmadı ise; Kastamonu
Günleri etkinliğinin yapılış gayesi, hedefi
ve misyonu nedir?

Kastamonu Günleri hakkında birkaç soru:

FOTOYORUM

Gazetemizin bir önceki
sayısındaki “Kastamonu
Valiye Hasret” manşetini
gören bir genel başkan;
“Biz bu konuyla yakından
ilgileniyoruz zaten!”

NE DEMİŞ:

İnebolu Belediyesi, ilçenin
sembollerini özenle etkinlik
alanına muhteşem bir
planla yerleştirerek en
başarılı tanıtıma imza attı.
Kemaneci Murat ve ekibi,
Heyamola, İstiklal Manş
Yüzücüleri Takımı da
tanıtımı taçlandırdı.

NE YAPMIŞ:

SÖZLÜK:
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

“Yahu…
Eyyy hazırun…
Adam oraya bir

imza
kampanyasına
yönelik defter
mefter koyar…

Ülke gündemine
milyonlarca

OTOMOMOBİL
FABRİKASINI

İSTİYORUZ talep
imzasını çakar…
2 milyon imza ne

demek biliyor
musunuz? 

Bırak otomobil
fabrikasını, uzay

üssü bile kurdurur
adama…

Tabi ki gerçekten
istiyorsanız!”

“

“

Özkan yeniden aday

çevrende herkes şaşırsa bunu da
senden bilse
sen aklı başında kalabilirsen eğer
herkes senden kuşku duyarken hem
kuşkuya yer bırakır
hem kendine güvenebilirsen eğer
bekleyebilirsen usanmadan
yalanla karşılık vermezsen yalana
kendini evliya sanmadan
kin tutmayabilirsen kin tutana

düşlere kapılmadan düş kurabilir
yolunu saptırmadan düşünebilirsen
eğer
ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım
diye yerinir
ikisine de vermeyebilirsen değer
söylediğin gerçeği eğip büken
düzenbaz
kandırabilir diye safları dert
edinmezsen
ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
koyulabilirsen işe yeniden

döküp ortaya varını yoğunu
bir yazı-turada yitirsen bile
yitirdiklerini dolamaksızın dile
baştan tutabilirsen yolunu
yüreğine sinirine dayan diyecek
direncinden başka şeyin kalmasa da
herkesin bırakıp gittiği noktada
sen dayanabilirsen tek

herkesle düşüp kalkar erdemli
kalabilirsen
unutmayabilirsen halkı krallarla
gezerken
dost da düşman da incitemezse seni
ne küçümser ne de büyültürsen
çevreni
her saatin her dakkasına
emeğini katarsan hakçasına
her şeyiyle dünya önüne serilir
üstelik oğlum adam oldun demektir

Rudyard KIPLING
Çeviri: Bülent ECEVİT 
Gazeteci, Şair ve Devlet Adamı

ADAM OLMAK 

Ayıyı köye muhtar yaparsan,
armudu rüyanda görürsün! -
ANONİM
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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

109,71
t

3,884
t

4,593
t

160,39
t

Eyüp’te 17 kişilik kadroyla faaliyet
gösteren 37 Makina’nın, işetmelerdeki iş
gücünü azaltarak karlılığı yükselttiğini
söyleyen Ömer Demirtaş, “Forkli, istif
makinası, transpalet, jenaratör, personel
yükselticiler, yük platformları, yük asan-
sörleri gibi depo içi ekipmanlarının hem
satışını hem kiralamasını hem servisini
gerçekleştiriyoruz. İnsan gücü yerine iş-
ler makinelere devredildiğinde zaman
ve maddi açıdan büyük karlılık sağlanı-
yor.” dedi.

İstifleme makinalarında bakım ve
onarım hizmeti verdiklerini belirten

Demirtaş, “Az sayıda olsa da kendi ima-
latlarımız bulunuyor. 2. el makine satışı-
nı gerçekleştiriyoruz, revizyonlarını ya-
pıktan sonra akabinde satışa sunuyoruz.
Yük asansörlerimiz, özel trans paletler,
yük kaldırma makinalarının hem üreti-
mini hem de ithalatını yapıyoruz. Şu
anda ithalatçı olma yönünde ilerliyoruz.
Bakımını, servisini dışarıdan tedarikle
satışını yaptığımız ürünlerin ithalatını
yapmak istiyoruz.” diye konuştu.

Özellikle Kastamonulu işletmelere
fiyat politikalarında avantaj sağladıkları-

nı bildiren Demirtaş şunları söyledi:
“Ticari faaliyetlerimi 2003 yılından iti-
baren İstanbul’da sürdürüyorum. Kasta-
monu’da doğan ve yetişen biri olarak
hemşericiliğe büyük önem veriyorum.
2012 yılında kurduğum 37 Makina’da
çalışan 17 kişilik ekibimizin çoğu Kasta-
monulu. Kastamonu’da yoğun müşteri
portföyümüz var. İstanbul’da ağırlıklı
olarak Avrupa Yakasına hizmet veriyo-
ruz. Akkaya İnşaat, Metsan, Acs, Raf-
türk, Unka Gıda gibi hemşerilerimizle
çalışıyoruz, hedefimiz bu sayının artma-
sı. Bu kapsamda hemşerilerimize piyasa
fiyatımızın yüzde 20 altında uygulama
gerçekleştiriyoruz.” 

37 Makina firmasının sahibi Ömer
Demirtaş İstamonu hakkında yaptığı
değerlendirmede ise şu ifadeleri kul-
landı: “İstamonu İstanbul’da iş yapan,
faaliyet gösteren firmaların birbirini ta-
nıması açısından çok faydalı bir mecra.
Sizin gibi kurumların sayısının artması,
sivil toplum kuruluşlarımızın da ilimi-
zin tanıtıma ve hemşerileri tanıştırma-
ya yönelik girişimlere ağırlık vermesi
gerekiyor.”

Kastamonu’da et ile eş değer tutulan
Kanlıca Mantarı havaların da kurak geç-
mesiyle birlikte bulunmazken Muğla’da
kilosu 40 liradan satılıyor.

Kastamonu yöresinde özellikle son-
bahar döneminde insanların önemli bir
geçim kaynağı haline gelen Kanlıca Man-
tarı bu sene havaların da kurak geçmesi
yüzünden pazarda istediği yeri tam ola-
rak alamadı. Eylül ve Ekim ayla-
rında pazara inen Kanlıca
Mantarı kilogramı 20 lira-
dam alıcı bulmuştu. Ön-
ceki senelerde ilk dö-
nemlerde kilosu 20 lira-
ya kadar çıkan Kanlıca
Mantarı sonbahar mevsi-
minin son dönemlerinde ki-
losu 5 liraya kadar düşüyordu.

Kastamonu’da Kanlıca olarak anılan
Kanlıca Mantarı Muğla’da Çıntar Mantarı
olarak biliniyor. Muğla’da, kilosu 40 liraya
satılan mantar türü olan Çıntar diğer
adıyla Kanlıca Mantarı ailelerin geçim
kaynağına dönüştü. Mantarın fiyatını du-
yanlar işi gücü bırakıp, kanlıca toplamaya
başladı.

Ege Bölgesi’nde ilk sonbahar yağ-
murlarından sonra çam ormanlarının
diplerinde ortaya çıkan bir mantar türü
olan Kanlıca, köylünün geçim kaynağı
olarak pazar tezgahlarına düştü. Bölgede

sofraların vazgeçilmez besini olan Kan-
lıca, halk pazar ve yol kenarlarında sey-
yar satıcıların tezgahlarında büyük rağ-
bet görüyor.

Kilosu 40 liradan başlıyor

Ormanlık alanlardan çıntarı toplaya-
rak pazara satmak için getiren Çiçek Ka-
rataş (50), “Bu yılki çıntar mevsiminin

kilosu 40 liradan başladı. Bu fiyata
rağmen vatandaşın ilgisin-

den memnunuz. Satışları-
mız iyi. Bu mantar, son-
bahar yağmurlarının
yağmasıyla birlikte çam
ağaçları altında çıkar.

Çok lezzetlidir ve diğer
mantarlara göre pahalıdır. Et

kadar gıdalıdır” dedi.

Kansızlık tedavisinde 
kullanılıyor

Demir açısından zengin olması nede-
niyle kansızlık tedavisinde kullanılması
tavsiye edilen Kanlıca Mantarı, ayrıca
kalp ve damar hastalıklarında etkili olan
folik asitçe de zengin. Bazı türlerinde ba-
ğışıklık sistemini arttıran kimyasal bile-
şikler mevcut. Yağ içermediği için prote-
in değeri yüksektir ve rejim yemeği ola-
rak da kullanılıyor.

Kazım Bolat / Kastamonu

Kanlıca Muğla’da ortaya çıktı

Askerlik ve yurtdışı 
SSK borçlanması

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Depolara düzen getiriyor
K

ardeşim 1971 doğumlu olup,
15.08.1995 tarihinde işe girmiş olup,
1 aylık SSK sigortalılığı var. 1999

yılında kısa dönem (8 ay) askerlik yaptı. 1
Ocak 2001 tarihinden itibaren de kesintisiz
Bağ-Kur sigortalısıdır. Bağ-Kur’dan ne
zaman emekli olabilir? SSK’dan emekli
olabilir mi? Askerlik borçlanması yapılırsa,
faydalı olur mu? (Aliye Bağ)

Kardeşiniz bir aylık 4/a ( SSK)
kapsamındaki prim gününü 4/b ( Bağ-
Kur) sigortalılığıyla birleştirerek 58 yaşını
doldurduğunda 4/b statüsünden emekli
olur. Son  bin 261 gün 4/a kapsamında
prim ödemek koşuluyla, SSK başlangıcı
23 Kasım 1995 tarihinden önce
olduğundan 55 yaşını doldurduğunda 4/a
statüsünden emekli olur. Askerlik
borçlanması emeklilik şartlarını
değiştirmez. Her iki statüden emekliliği
için de prim günü ihtiyacı
olamayacağından, askerlik borçlanması
yapmasına gerek yok.

1 Haziran 1966 doğumluyum. Bağ-
Kur’a giriş tarihim 17 Haziran 1998. Şu
ana kadar primlerimi düzenli olarak
yatırmaktayım. Ayrıca Bağ-Kur giriş
tarihinden önce yurtdışında çalıştığım için
10 yıllık yurtdışı borçlanması yapabilirim.
Ne zaman emekli olabilirim? (Ali Baş)

17 Haziran 1998 tarihinde başlayıp
aralıksız devam eden 4/b (Bağ-Kur)
sigortalılığınıza göre, 4/b statüsünden
emeklilik için 25 tam yıl (9 bin gün) prim
günü ve 57 yaş şartlarına tabisiniz.
Aralıksız prim ödemeye devam
ederseniz, prim şartını 17 Haziran 2023’te
tamamlarsınız. Bu tarihte 57 yaşınızı da
doldurmuş olacağınızdan emekli olmaya
hak kazanırsınız. Yurtdışındaki çalışma
sürenizin 8 yıl, 7 ayını borçlanırsanız
emeklilik yaşınız 51’e iner ve 1 Haziran
2017’ de emekli olabilirsiniz.

Taşköprü Belediyesi ile KARGAZ şirketi
arasında imzalanan protokolle hızlandırılan
doğalgaz altyapısının hazırlanması ve vatan-
daşların kullanımına sunulması çalışmala-
rında sona gelindi. Sembolik açılışı yapılan
doğalgaz şebekesi için talep toplama çalış-
ması da resmen başlamış oldu.

KARGAZ Genel Müdürü Kasım Kahra-
man abone merkezi açılış töreninde yaptığı
konuşmada Taşköprü’de Aralık ayı içerisin-
de şehir içi hattı döşenen kısımlara doğal-
gazın taşıma sistemiyle verilmeye başlana-
cağını, 2018 yılında ise Kastamonu-Taşköp-
rü doğalgaz hattının döşenerek ilçe merke-
zinin büyük bir kısmının doğalgaza kavuşa-
cağını kaydetti. Belediye Başkanı Hüseyin
Aslan ise Taşköprü’nün sanayi kuruluşlarını
yitirdiğinden bu yana ilçede olumlu işlere
imza atarak ilçedeki moral bozukluğunu gi-
dermek için gayret gösterdiklerini ifade
ederek, “Göreve geldiğim zaman hayalim-
deki şey şuydu; Taşköprü önemli sanayi ku-
ruluşlarını kaybetmişti. En büyük arzum bu
çıkmazdan ilçemizi kurtarmaktı. Kendi di-
namiklerimizle ayağa kalkmalıydık. Bunun
için bu ilçenin temel sorunu olan göçünü
durdurarak nüfusun burada kalmasını sağ-
lamalıydık” dedi.

Taşköprü vanaları
açmaya hazır

Depo içi sistemlerin
tedarikçisi olan 37

Makina, ithal
ürünlerin güvenilir

adresi olmayı
hedefliyor. İstifleme
sektöründe 2012
yılından itibaren

hizmet veren
İnebolulu iş adamı
Ömer Demirtaş’ın

sahibi olduğu firma
foklift, trans palet,

jeneratör satışı,
kiralaması ve

servisinin yanı sıra
yedek parça tedariki

de sağlıyor.

Çelikten villa kent kurulacak
Kastamonu’da faaliyet göster-

meye başlayan Altın Grup fir-
ması, ilde tamamen çelik kons-
trüksiyondan villa projesi ger-
çekleştireceklerini belirtti.

Basın mensuplarıyla proje
hakkında bilgi vermek üzere bir
araya gelen şirket yetkilileri, dep-
rem bölgelerinde güvenli proje-
ler olarak tercih edilen çalışmayı
Kastamonu’da hayata geçirmek
istediklerini kaydettiler. Firma
yetkilisi Abdullah Uğur ve İsmail
Dündar, çelik ve prefabrik ile il-
gili kamuoyunda bir önyargı ol-
duğuna işaret ederek bunun
yanlış olduğunu ve devlet proje-
lerinde de konstrüksiyon uygu-
lamalarına geçiş yapıldığına dik-
kat çekti. 

Kastamonu’nun da bir dep-
rem bölgesi olduğunu vurgula-
yan Abdullah Uğur, çelik siste-
minde yapının esnemesine ola-

nak sağlayacak özellikte olduğu-
na dikkat çekerek, “Cıvatalı sis-
tem daha güvenli bir uygulama-
dır ve maalesef genel olarak yay-
gın kanaatin bu tip yapıların sağ-
lıksız olduğu yönünde olmasını
da aşmak istiyoruz. Kastamo-
nu’da bir villa kent projemiz var
ve şu an arsa arayışımız sürüyor.
Bağımsız, hiçbir ortak kullanım
olmayan müstakil havuzlu villa-
lar inşa edeceğiz” dedi.

Şirket yetkililerinden İsmail
Dündar ise, villa projesinde kul-
lanılan çelik konstrüksiyon ve
malzemenin üretimi hakkında
basın mensuplarına bilgileri
daha önce yaptıkları çalışmalar
üzerinden göstererek aktardı.
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Ankara’da düzenlenen Turizm Şu-
rası sonuç bildirgesinde kademeli
olarak sertifika mecburiyeti getirile-
ceğine dikkat çekildi. Sertifika zorun-
luluğu konusunda 2019 yılında yüzde
25 hedefinin koyulduğu Şura kararla-
rına göre, sektörde 2023 yılında ta-
mamen sertifikalı personel istihda-
mına izin verileceği belirtildi. 2019 yı-
lında turizm sektöründe istihdamda
yüzde 25, 2021'de yüzde 50, nihai ola-
rak 2023'ün sonunda yüzde yüzünün
diplomalı ya da sertifikalı olmasına
karar verildiği belirtilen değerlendir-
mede sertifika ya da diplomalıların en
az yüzde 20'sinin de üniversite mezu-
nu olması karara bağlandı.

Turizmde sertifika
zorunluluğu geliyor
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Dünya-
nın en ünlü
dergilerin-
den Time
ve The
Economist,
Anadolu
Ajansı’nın
Abana mu-

habiri Semih Yüksel’in drone ile çek-
tiği kış fotoğraflarına instagram say-
falarında yer verdi.

Binlerce beğeni alan Semih Yük-
sel’in fotoğrafları ülkemizdeki gazete
ve dergilerin de dikkatini çekti. Yine
birçok ulusal dergi ve gazete sayfala-
rında Semih Yüksel’in fotoğraflarına
yer vererek kışın geldiğini duyurdu.

Kastamonu’daki yöresel
ürünleri korumaya yönelik
kurulan coğrafi işaret komis-
yonları çalışmalarını sürdü-
rüyor. Kamu, üniversite,
meslek odaları, sivil toplum
örgütleri ve özel sektörün iş
birliğinde yürüyen komisyon-
lar başvuru dosyalarını tes-
lim etmeye başladılar. 

“Kastamonu Siyez Bulgu-
ru” ve “Kastamonu Çekme
Helvası” komisyonları, coğ-
rafi işaret tescili dosyalarını
hazırlayarak Türk Patent ve
Marka Kurumu’na geçtiği-
miz hafta teslim edildi. Kas-
tamonu Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından başvurusu
yapılan her iki ürün hakkın-
da Türk Patent ve Marka Ku-
rumu coğrafi işaret kararı
verecek.

Helva ve 
siyez için
başvuru 
yapıldı

İlk adım atıldı…

Öğretmenler için 4 bin çam
fidanı toprakla buluştu

Kastamonu’da toplam 56 bin 21 öğ-
renciye karşılık 3 bin 855 öğretmen gö-
rev yapıyor. Ortalama 15 öğrenci başına
bir öğretmen düşerken bu rakam Türki-
ye ortalaması olan yüzde 14’ün üstünde
yer alıyor.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ü ilk
ve orta öğretim kurumlarında öğrenci
olan Kastamonu’da 3 ilçede mesleki tek-
nik okul bulunmazken, ilde toplam 453
okul eğitim ve öğretim faaliyetlerine de-
vam ediyor.

Öğretmenlerin yüzde 45’i
merkezde

Kastamonu’da görev yapan öğret-
menlerin bin 390’ı merkezde yer alır-
ken, ilçeler içinde en fazla öğretmen
Tosya, Taşköprü ve İnebolu’da yer alıyor.

Öğrenci sayıları olarak bakıldığında ilçe
nüfuslarına oranla yüzde 16,5 oranla
eğitim gören öğrenim çağındaki çocuk-
ların en yoğun yaşadığı ilçe ise İnebolu.
Cide ile aynı nüfusa sahip İnebolu’da
toplam 3 bin 565 öğrenci bulunurken,
bu rakam Cide ilçesinde 2 bin 413 ola-

rak rakamlara yansıdı.

Doğanyurt’ta 
46 öğrenciye 1 okul

Nüfusu toplam 6 bin olan Doğan-
yurt ilçesinde 46 öğrenciye bir okul dü-
şüyor. Derslik başına 20 öğrenci düşen

ilçede öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı ise 17.  Nüfusu 40 bin nüfuslu
Tosya ve Taşköprü ilçelerinde nüfusa
göre öğrenci sayısının yüzde 6’larda yer
alması, ilçedeki insanların çocuklarını il
dışında okuttuklarını gösteriyor. Bu iki
ilçede toplam 76 okul yer alırken, top-
lam öğrenci sayısı da 12 bin 957 oldu.

Üç ilçede teknik ve mesleki
eğitim yok

Kastamonu’da üç ilçede mesleki tek-
nik okul bulunmazken, toplam derslik
sayısının 3 bin 79 olduğu öğrenildi. İlçe-
lerdeki derslik sayısının bin 720 olduğu
Kastamonu’da merkezde bin 359 derslik
bulunuyor.

Sürdürülebilir turizm çalışmala-
rının ilk adımı Kastamonu’da atıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm
Fakültesince Uluslararası Sürdürüle-
bilir Turizm Kongresi düzenlendi.
Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda
gerçekleştirilen kongreye, Türki-
ye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Filipinler, Malez-
ya, Madagaskar, Pakistan ve Mori-
tanya'dan 110 akademisyen katıldı.

Kongre açılışında
Birlemiş Milletler Genel
Kurulu tarafından 70.
dönem çalışmaları kap-
samında 2017 yılının
kalkınma için “Sürdürü-
lebilir Turizm Uluslar-
arası Yılı” olarak ilan

edildiğini dile getiren Rektör Seyit
Aydın, sürdürebilir turizm için ilk
adımın gerçekleştirilen kongre ile
Kastamonu’da atılmasının memnu-

niyet verici olduğunu ifade etti.
Aydın, sürdürülebilir turizmin

kapsayıcı ve sürdürülebilir ekono-
mik kalkınma, toplumsal kapsayıcı-
lığın sağlanması, kaynakların etkin
kullanımı, kültürel değerlerin ko-
runması, karşılıklı anlayış, gibi ulus-
lararası 5 ana alanda turizm rolünü
güçlendirmeyi öngördüğünü kay-
detti.
Birçok yerde hatalar yapıldı

Kongre açılış progra-
mında konuşan Kasta-
monu Valisi Yaşar Kara-
deniz, turizmin  geliş-
mesi için profesyonel
adımlar atılması gerekti-
ğine işaret ederek, “ Ül-
kemiz turizm anlamında

son 30 yıldır gerçekten büyük geliş-
meler kat etti ve bu konuda dünya-
nın sayılı ülkelerinden birisi arasına

girdi. Ancak Kastamonu bu gelişim
içerisinde olması gereken yere gele-
medi. Bu ekonomik anlamda bir ka-
yıptır. Ama bu gelişmeyi kazanca
dönüştürmenin de mümkün oldu-
ğunu belirtmek isterim çünkü bu ge-
lişme süreci içerisinde birçok yerde
çok hatalarda yapıldı ve biz bu hata-
ları biliyoruz. Aynı hataları bizim
yapmamamız gerektiğini de biliyo-
ruz. Bu arada turizmi gerçekleştirir-
ken onu sürdürülebilir kılmak adına
daha sistemli daha profesyonel ve
daha bilimsel bir iş birliği içerisinde
Kastamonu turizmini ileriye götür-
memiz gerekiyor” diye konuştu.

Kongrenin açılışına Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz, Rektör Seyi-
tAydın, Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş, İdare Mahkemesi
Başkanı Hakan Yumuşak, Kıbrıs
Güzelyurt Belediye Başkanı Mah-
mut Özçınar, Nevşehir Ürgüp Bele-

diye Başkanı Fahri Yıldız, İzmir Urla
Belediye Başkanı Sibel Uyar, kamu
kurum ve kuruluşların amirleri,
akademik ve idari personel ile öğ-
renciler katıldı.

1-3 Kasım tarihleri arasında An-
kara'da düzenlenen 3. Turizm Şura-
sı'nda alınan kararların görüşüldüğü
kongrede, Şura kararlarının ardın-
dan yerel yönetimlerde sürdürülebi-
lir turizmle ilgili çalışmalar konuşul-
du. Kongreye katılan belediye baş-
kanları konu hakkında deneyimleri-
ni paylaştı.

Açılış programında PTT tarafın-
dan hazırlanan 1. Uluslararası Sür-
dürülebilir Turizm Kongresi için ha-
zırlanan özel pul için protokol üye-
leri imza attı.

Kongrede Kent Turizmi, Gastro-
nomi Turizmi ve Kültür Turizminde
sürdürülebilirlik konulu 3 bildiri su-
nuldu.

Kastamonu Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ile Kastamonu Orman
Bölge Müdürlüğü organizesinde
24 Kasım Öğretmenler Günü do-
layısıyla gerçekleştirilen etkinlikte
çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz,
24 Kasım Öğretmenler Günü ne-
deniyle tüm öğretmenlerin öğret-
menler gününü kutlayarak, “Her
gün öğretmenle günü gibi olur,
inşallah her gün fidanlar dikilir”
dedi.

Kastamonu Orman Bölge Mü-

dürü Hayati Özgür ise, Orman
Genel Müdürlüğü tarafından 81
ilde buna benzer organizasyonla-
rın düzenlendiğini belirterek, “İl
genelinde görev yapan tüm öğret-
menlerimiz adına bu fidanları
toprakla buluşturduk” diye ko-
nuştu.

Konuşmaların ardından öğret-
menlerinde katılımıyla fidanlar
toprakla buluşturuldu. Ardından
“24 Kasım Öğretmenler Günü
Hatıra Ormanı” yazısı altında ha-
tıra fotoğrafı çektirildi.

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

Öğretmen başına 15, derslik
başına 18 öğrenci düşüyor

Abanalı gazeteci
dünya basınında

Kastamonu genelinde
eğitim istatistiklerine
göre öğretmen başına
düşen öğrenci sayısı
Türkiye ortalamasının 
1 puan üstünde yer aldı.

Kastamonu Orman
Bölge Müdürlüğü

tarafından il genelinde
görev yapan 4 bin 165

öğretmenin her biri
adına bir fidan dikilerek,
“24 Kasım Öğretmenler

Günü Hatıra Ormanı”
oluşturuldu. 

ÖZEL
HABER
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SPOR

Özel İdare Sinanlarla güldü
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz

Kastamonu Özel İdare KH Spor evinde konuk
ettiği Yeniçağa Spor'u ikinci yarıda Sinan Söyle-
mez ve Sinan Süren'in attığı gollerle 2-0 mağ-
lup etti. İlk yarısı penaltı berabere sona eren
karşılaşmada Özel İdare’de skoru penaltıdan
Sinan Söylemez ile Sinan Süren belirledi.
Basketbolda yüzümüz gülmüyor

Türkiye Kadınlar 1. Basketbol Ligi temsilci-
miz Ferko Ilgaz H. Kastamonu Basketbol Spor
Kulübü Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda ağır-
ladığı Mersin temsilcisine mağlup olarak taraf-
tarını üzdü.

Evinde rakibine 8 sayıyla mağlup olan Fer-
ko Ilgaz Kastamonu, şu ana kadar 2 galibiyet
alabildi. Liginde 11 puana sahip Kastamonu
Basketbol, 15. sırada bulunuyor. Ferko’nun 10.
hafta rakibi ise Kırçiçeği Bodrum Basketbol
olacak. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salo-
nunda oynanacak müsabakanın favorisi istatis-
tiki verilere bakıldığında rakip Kırçiçeği Bod-
rum olsa da Ferko Ilgaz bu maçı çıkış maçı ola-
rak görüyor. Bu karşılaşmada takımın 7,75 sayı
ortalamasıyla oynayan oyuncusu Dilek, riba-
untlarda Azia ve serbest atışlardaki isabetiyle
Nazlıcan’a büyük iş düşecek. Rakibin en büyük
silahı ise yüksek sayı ortalamasına sahip oyun-
cusu Sasha. Oyuncu Mersin maçında takımının
76 basketinden 37’sini potaya göndererek bü-
yük bir başarı yakalamıştı.
İstanbul Kastamonuspor 
son iki maçtır mağlup

Sağmalcılarspor takımına konuk olan İs-
tanbul Kastamonuspor karşılaşmayı 3-1 yenik
tamamladı. Eski Bakan Murat Başesgioğlu’nun
da izlediği karşılaşmada rakibinden 2 fark yiyen
İstanbul Kastamonuspor devreyi 14 puanla
5’inci olarak bitirdi. Takım ilk devreyi 4 galibiyet
2 beraberlikle tamamlarken, son iki maçından
da mağlup ayrıldı. İkinci devre maçları öncesi
gerekli takviyelerle hazırlıklara şimdiden baş-
layan İstanbul Kastamonuspor, hafta sonunda
düzenlenen Kastamonu Günleri’nde ünlü tek-
nik direktör Yılmaz Vural’ı standında ağırladı.
Vural’a Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetme-
ni Necil Ülgen de eşlik etti.

SPOR PANORAMA

Amed’i 5’lik yaptı

Yılmaz Hoca Kastamonu’ya göz kırptı

Hocası İsmail
Ertekin’le
yollarını
ayıran

Kastamonu-
spor, altyapı

antrenör-
leriyle çıktığı
Amed Sportif
karşılaşma-

sında rakibini
gol

yağmuruna
tuttu.

Ligin 2. haasında Mersin İdmanyurdu
deplasmanında iş başına gelen İsmail Ertekin
ile geçtiğimiz haa yollarını ayıran Kastamo-
nuspor 1966, evinde Amed Sportif ile karşılaştı.
Ligin 14. haasında altyapı antrenörleri Ayhan
Kaşukçu ve Muharrem Özkalaycı yönetiminde
sahaya çıkan futbolcuların hırsı ve 90dakika
mücadelesi sonunda taraar Gazi’den mutlu
ayrıldı. Haşim, Youssef, Ali Kuçik, Ferit Erişçi
ve Tayyib'in attığı gollerle 5-0’lık farklı galibi-

yetle yeni bir başlangıç yapan Kastamonuspor
aldığı galibiyetle puanını 22’ye çıkararak haa-
yı 8. sırada tamamladı. Tribünler futbolculara
ve takımı karşılaşmaya çıkaran alt yapısı hoca-
larına maç boyunca tezahüratla destek verdi. 3
Aralık tarihinde sahasında lig ikincisi Aet Af-
yonsporu konuk edecek Kastamonuspor’da
devre arasına Ayhan ve Muharrem Hoca ile gi-
dilmesi, 2.yarıya hazırlık kampında yeni hoca-
nın getirilmesi planlanıyor.

Stat: Gazi

Hakemler: Veli Karakaya, Ercan Aydın, Onur Tanrıverdi

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğancan Otman, Ümit

Karaal, Oğuz Özden, Youssef Yeşilmen, Haşim Çoban (Çağrı

Bülbül dk. 57), Ali Kuçik (Ferit Erişçi dk. 72), Savaş Tağa

(Ömercan Sokullu dk. 80), Faruk Öcal, Okan Yıldız, Tayyib

Kanarya 

Amed Sportif: Zülküf Özer, Erdi Bakırcı, Okan Dernek

(Mahsum İnanç dk. 80), Murat Yılmaz (Yusuf Kerçin dk. 87),

Cumhur Yılmaztürk, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi,

Oğuz Çetinkaya, İlter Ayyıldız (Ercan Çapar dk. 57), Abdullah

Topkara, Mazlum Demir 

Gol: Haşim Çoban (dk. 8), Youssef Yeşilmen (dk. 21), Ali Kuçik

(dk. 65), Ferit Erişçi (dk. 74), Tayyip Kanarya (dk. 88)

(Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Mehmet Sıddık İstemi, Zülküf Özer, Mazlum

Demir (Amed Sportif A.Ş.)

Kastamonuspor 1966 : 5

Amed Sportif Faaliyetler : 0

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde
mücadele eden Kastamonu Beledi-
yespor, Eskişehir Şehir Koleji ile oy-
nadığı Avrupa Kupası maçı nedeniy-
le ertelenen 9. hafta karşılaşmasın-
da, 22 sayı fark attı. Yasemin, Sıla,
Serpil ve Anastasia etkili oyunlarıyla
karşılaşmaya damga vururken, mü-
cadeleden Kastamonu Belediyespor
GSK 45 – 23 galip ayrıldı. Maç öncesi
EHF kupasında grubu belli olan
Kastamonu Belediyespor, karşılaş-
mada oldukça yüksek tempolu ve
bol skorlu bir mücadele ortaya ko-
yarak rakibine şans tanımadı.

En skorer oyuncular 11 golle
Eskişehir Koleji’nden Ayşenur ve 13
golle Kastamonu Belediyespor’dan Yasemin ve 8 golle Sıla oldu. Müca- delede Serpil ve Anastasia 7, Seric

ise 5 golle skora katkıda bulundu.

Anadolu’ya da farklı tarife

Eskişehir’de çıktığı 10. hafta
mücadelesinde karşılaştığı Anadolu
Üniversitesi mücadelesini 46-31
kazanan Kastamonu Belediyespor
deplasmandan karlı dönen takım-
lardan oldu. Avrupa’daki başarıların
morali ile liginde iyi bir hava yakala-
yan temsilcimiz, bir yandan Avru-
pa’da kaldığı grup maçlarına odak-
lanırken ligde aldığı sonuçlarla da
moral depoluyor. Temsilcimiz 3
Aralık tarihinde  gerçekleşecek 11.
hafta müsabakasında Ardeşen
Gençliği konuk edecek.Avrupa mo-
raliyle farklı kazanıyor.

Avrupa moraliyle farklı kazanıyor

Uzun zamandır
hasret kalmıştık
böylesine güzel

farkla galip geldiğimiz
müsabakalara…

Kastamonuspor li-
gin 14. Haftasında ko-
nuk ettiği Amed Spor-
tif Faaliyetler takımını
5-0 yenerek tekrar ka-
vuştu umut dolu gün-
lerine…

İsmail Ertekin'in is-
tifa etmesiyle sahaya
Ayhan Kaşukçu ön-
derliğinde çıktı Kasta-
monuspor 1966 takımı. En önemli 2 oyun-
cusu olmadan Gazi’ye gelen konuk takım
Amed Sportif Faaliyetler,  karşılaşmaya ol-
dukça istekli başladı; 8.dakikaya kadar 3
kez tehlikeli geldiler kalemize ve 1 topu da
direkten döndü. 9.dakika'da Savaş ile kul-
landığımız serbest vuruşta Haşim'in kafa
golü ile 1-0 öne geçtik. Konuk takımın daha
önde oynama merakı Kastamonuspor'un
ekmeğine yağ sürdü. Sürekli önde oynama-
ya çalışan Amed, arkada açıklar vererek
Kastamonuspor 1966 takımının ceza sahası
içinde kolay pozisyon bulmasına olanak
sağladı. Youssef ile ikinci golü bulan Kasta-
monuspor 1966 adeta farka gideceğinin
sinyallerini verdi.    

İkinci yarıya daha istekli başladı Kasta-
monuspor 1966, özellikle parantez açmak
isterim ki; hemen hemen birçok pozisyon-
da topu kesen ve sahanın en çok asist ya-
pan konumunda olan Savaş'ın performansı
muhteşemdi, 59.dakikaya kadar sahada
basmadık yer bırakmayan ve 1 gol atarak
görevini başarıyla tamamlayan Haşim'in
yerine Çağrı'yı oyuna aldı Ayhan Hoca.
Skoru korumaya yönelik bu hamlesinde ga-
yet başarılı oldu ve karşılaşmanın farka git-
mesine de katkı sağladı. Çağrı'nın oyuna
girmesiyle orta sahada daha çok pozisyon
üreten Kastamonuspor 1966, Ali Kuçik ile
üçüncü golü buldu, Dakika 73'te oyuna gi-
ren Ferit, dakika 75'te bir gol atarak takımı-
nı 4-0 öne geçirdi, dakika 88'de sahneye çı-
kan Tayyib Kanarya takımını 5-0 öne geçi-
rerek maçın skorunu belirledi. Konuk takı-
mın 2 topunun direkten dönmesi şans fak-
törünün bizden yana olduğunu da gösterdi.
Özellikle şunu da belirtmek isterim ki son
3 golde takım kaptanı Faruk'un katkısı gö-
rülmeye değerdi, o gollerin yarısını kapta-
na yazabiliriz.

Amed mücadelesinde sahaya 3 Kasta-
monulu futbolcusu ile çıktı Kastamonuspor
1966 takımı.Diğer futbolcularımızın da yeri
ayrı ama bu 3 Kastamonulunun sergilediği
performansa ayrı parantez açmak gerekir.
Faruk, Ali Kuçik ve Muhammed Haşim Ço-
ban sergiledikleri mücadele ve attıkları gol-
ler ile yine gönüllerimize taht kurdular.   

Her zaman söylemişimdir ''sahip çıkılan
her değer geleceğe büyük yatırım inşa eder''
diye. İşte bu üç futbolcu biz Kastamonulu-
lar tarafından sahip çıkıldığında neler ya-
pabileceklerini gösterdiler. Aynı sözlerim
Ayhan Hoca içinde geçerli. 

Bu takımın öyle çok kariyerli ve
tecrübeli bir hocaya değil kendi öz
evladına ihtiyacı var.

Bize BİZ gerek!

Emrah Demiröz

emrahdemiroz@gmail.com

Türk futbolunun renkli isimle-
rinden Teknik Direktör Yılmaz Vu-
ral, Yenikapı’da düzenlenen Kasta-
monu Günleri’nde İstanbul Kasta-
monuspor’un davetlisi olarak Kasta-
monulularla buluştu. Yoğun ilgiyle
karşılaşan Yılmaz Vural, kendisine
sorulan bir soru üzerine “Kastamo-
nu’ya hayırlı olacağım…” sözleri
‘hoca Kastamonu’ya göz kırptı diye
yorumlandı.

Kastamonu Günleri ziyaretinde
İstamonu Gazetesi standını da ziya-

ret eden hoca, spor sayfasını incele-
yerek beğenisini ifade etti. Kastamo-
nuspor ile ilgili soruları esprilerle
geçiştiren deneyimli hoca, hayranla-
rıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Kastamonu Amatör Ligin 3. haasın-
da bol gollü müsabakaların yaşandığı
maçlarda 21 gol atılırken, bu gollerin
6’şar tanesi Taşköprü ve Araç’tan geldi.
n Kastamonu 1. Amatör Ligi'nde kurduğu
iddialı kadro ile şampiyonluk hedefinde iler-
leyen Taşköprüspor evinde konuk ettiği Ça-
talzeytinspor'u Mesut (2 gol), Hasan, Erdi,
Hasan ve Tevfik'in attığı gollerle 6-0 mağlup
ederek puanını 9'a çıkardı. Lige 9-0’lık flaş

galibiyetle giren Taşköprü geçen hafta da Or-
manspor’u 2 golle mağluğ etmişti. Ligin ilk 3.
haftasında 17 gole ulaşan Taşköprü, grubu-
nun korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
n Araç Belediyespor, Daday Belediyespor'u
Emre Taner Horuz (2 gol), Kemal Durna (2
gol), Ümit Hediye ve Hakan Türe'nin attığı
gollerle 6-1 skorla mağlup etti. 
n İnebolu’ya konu olan Yolspor, deplasman-
da Oğuzhan, Selahattin ve Fatih'in attığı gol-
lerle 3-0 galip gelerek galibiyet serisini sür-

dürdü. Ligde Taşköprü, Araç Belediyespor ile
aynı puanda bulunan Yolspor 3. sırada yer
aldı. 
n Hanönüspor ile karşılaşan Ormanspor ise
mücadeleden 2-1 galibiyet ile ayrıldı. Karşı-
laşmada Hanönü Kerim'in 41. dakikada attığı
golle ilk yarıyı 1-0 önde bitirse de Ormanspor
ikinci yarıda 53'te Hakan, 65'te Cem'in attığı
gollerle maçı lehine çevirerek haftayı 3 pu-
anla tamamladı.
n Haftanın tek beraberliği Cide ile Devrekani

arasında oynanan karşılaşmada karşılıklı bi-
rer golle geldi.
n Amatör ligde 3. Hafta sonunda ilk 3 sırayı
Taşköprü, Araç ve Yolspor 9’ar puanla, son
iki sırayı ise henüz galibiyetle tanışmayan
Hanönü ve Çatalzeytinspor 0 puanla aldılar. 
n Amatör ligde 4. Hafta karşılaşmaları ise
şöyle olacak: Çatalzeytinspor – Hanönü, Cide
Belediye – Taşköprüspor, Daday – Devrekani,
Kastamonu Orman – İneboluspor ve Yolspor
Araç – Belediyespor.

Amatörde Taşköprü fırtınası sürüyor

Avrupa’da başarılı sonuçlar-
la gündemde olan Kastamonu
Belediyesi Bayan Hentbol Takı-
mı2nun, son 16 turunda müca-
dele edeceği grup ve rakipleri
çekilen kuralar sonucu belli
oldu. Avrupa Hentbol Federas-
yonu'nun (EHF) Viyana'daki

merkezinde 23 Kasım Perşem-
be günü çekilen EHF Kupası son
16 kuraları sonucu C Grubunda
yer alan Kastamonu Belediyes-
por’u zorlu bir yarış bekliyor.  C
Grubunda yer alan Kastamonu
Belediyespor grubunda Norveç,
Polonya ve Danimarka temsilci-

lerine karşı mücadele edecek. C
Grubunun favorisi olarak göste-
rilen Polonya temsilcisi Vistal
Gdynia temsilcimiz ve diğer ra-
kiplerine oranla gruptan çok ra-
hat çıkabilecek güce sahip bir ta-
kım olarak değerlendiriliyor. 

Byasen (Norveç) ve Viborg

(Danimarka) takımları Kastamo-
nu Belediyespor’un puan olarak
geçebilme şansına sahip olduğu
takımlar olsa da karşılaşmalar-
da özellikle Kastamonu’da yapa-
cağı mücadelelerin kayıpsız ge-
çilmesi halinde grup ikincisi ola-
bileceği öne sürülüyor.

Zor grup çıktı
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Osmanlı’dan
söz
edeceğim.

Bize öğretilmiştir ki
tamı tamına 6 yüz
yıl egemen olmuş
bir devlettir
Osmanlı. Mikrofonu
eline alan her bilge
(!) böyle başlar
konuşmaya. Ama ya
hiç tarih
okumamışlardır ya
da bile bile yalan
söylemektedirler.

Basit anlatayım.
1300-1453 yılları arası

Osmanlı’nın kedisini gerçekleştirme
ve dünya devleti olma çabasıdır.
1453; yani İstanbul’un fethi, bu
çabanın son noktasıdır. Osmanlı,
artık bir dünya devletidir. Devlet, iyi
eğitim almış, öngörüsü güçlü, yakın
çevresinden en uzak çevresine kadar
ayrıntıların farkında olan, yerinde
karar almada usta ellerin
yönetimindedir.

Doğuda ve batıda 5 milyon
kilometre kareye yayılır. Laiktir ve
adildir. Disiplinli bir ordusu vardır
ve ordusuna güvenen hükümdarlar;
hükümdarına güvenen askerler
vardır. Geleneklere bağlılık vardır,
geleneklerden oluşmuş kanunlar
vardır ve iyi işlemektedir. Rüşvet
kelle götürür, iltimas zindana tıkar.
Hak eden hak ettiği yere gelir.
Soyuna, sopuna, milliyetine
bakılmaz. Dinine, mezhebine
bakılmaz. Halk ise huzurludur.

Tam 1699’a kadar. Bu tarih,
bitişin başlangıcı olmuştur. İlk
toprak kaybı…

Yani Osmanlı, ancak 246 yıl adam
gibi yaşayabilmiştir.

Sonra mı?
Ah şu saltanat keyfi ve kaygısı

yok mu?
Bir din uleması vardır ki

konumları güçlüdür ve
dokunulmazdırlar. Ellerinde fetva
kurumu vardır. Örümcek gibi
sarmışlardır yönetimin çevresini.
Hükümdar vardır ama onlar
hükümdara hükmederler.

Batıda ve dünyanın birçok
yerinde bilim, almış başını
gitmektedir ve ne yazık ki bu ulema
bilime karşıdır. Çünkü, bilim
geliştikçe ve yayıldıkça kendi
otoriteleri sarsılacaktır.

1699’da Osmanlı ilk kez bir alt
lige düşer; toprak kaybetmeye başlar.

Saltanat kaygısı saraylarda kelle
götürmeye başlar.

İlgisiz ve bilgisiz hanedan
mensuplarının eline kalır devlet ve
devletin halkı.

Eğitim, çağın çok gerisinde
kalmıştır. Medrese hocası olan
müderrisin oğlu olursan beşikte de
olsan müderris olursun. Doğuştan
bilim adamısın yani ve maaşlı.

Adalet biter. Rüşvete dayalı torpil
düzeni başlar. Parayı bastıran vali
olur, bey olur, kadı olur.  Vergi
toplama işi özelleştirilir. Köylere, at
üzerinde eli kırbaçlı vergi
toplayıcıları girmeye başlar. Toplum
yozlaşır ve savrulur. Ahlak dibe
vurmuştur.

Saraylarda tantana dizginlenemez
düzeydedir. 

Üretemeyen devlet borca sarılır.
Dün emrinde olan validen borç
istemek zorunda kalır. Eyaletlerde
merkezi yönetime karşı bir isyan
başlar. Ama sarayın derdi sadece
saraydır.

Saray, sanayide ve bilimde
gelişmiş batılılara muhtaç haline
gelir. Borç üstüne borç alır. Bu
borçların hiçbir kuruşu halk için
kullanılmaz. Yolsuzluk tepe
yapmıştır. Eğitim, tümden
yabancıların elindedir. Ülkenin tüm
değerleri yok pahasına parsel parsel
uyanık batılılara satılır. Kesesini
dolduran tüyer.

Dünyaya hükmeden o devlet,
ayrılıkçı gruplara bile söz geçiremez.
Masaya oturur.

Ve en son padişah, bir İngiliz
gemisine biner ve arkasına
bakmadan kaçar.

Uzun tarihten kısa bir öykü…
Not: 1920-1945 yılları arasında bir

kuruş borç alınmamıştır. Bu arada,
keyfe keder saray borçları da
ödenmiş ve daha ilginci yüzde 9’luk
bir kalkınma endeksi ile bugün bile
kırılamamış bir rekor yakalanmıştır.

Daha çok şey söylenir ama…
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Bir devletin
çöküşü113 işyeri açıldı

Ekim ayında Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak’ta
113 şirket kurulurken buna karşılık 43 işletme ve şirketin de kapanış bildirimi gerçekleşti

Ekim ayında Kastamonu’da 5 şirket
açılışı yapılırken 7 tanede şahıs işletme-
si hayata geçirildi. Batı Karadeniz Hav-
zası olarak bilinen iller arasında ise
Bolu, Düzce ve Zonguldak en çok ku-
ruluş bildirilen iller olarak göze çarptı.
Düzce ve Zonguldak 20 ve Bolu 15 şir-
ket kuruluşu ile ilk sırayı paylaşırken,
bu üç ilde toplam kuruluş bildirimi ise
78 oldu.

Düzce’de sadece 1 işletme
kapandı

Bolu’da 15 şirket ve gerçek kişi işlet-
mesi kurulurken kapanan şirket ve iş-
letme sayısı ise 6 olarak gerçekleşti.
Düzce ise kurulan şirket ve şahıs işlet-
mesinde toplamda 24 bildirime karşılık
kapanan hanesinde 1 şahıs işletmesi
yer aldı. Zonguldak’ta kapanan şirket
ve şahıs işletmesi toplam 8 olurken,
buna karşılık 20 şirkete ilaveten 13 şa-
hıs işletmesi kuruluşu bildirildi.

Bölge illerinde yeni 
sermaye 13 milyonu geçti

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce Kara-
bük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak
illerinde kurulan şirketler sermeye bil-
dirimi olarak toplam 13 milyon 300
bin liralık bildirim gerçekleştirdi. Yılın
ilk on ayında ise sermaye bildirimi 185

milyon lirayı aştı. 
En yüksek bildirimi Bolu, Düzce

Zonguldak üçlüsü gerçekleştirirken, ra-
kamsal olarak 87 milyon lira bildirildi. 

İlk on ayda bin 163 şirket
kuruldu

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce Kara-
bük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak

illerinde bu yılın ilk on ayı baz alındı-
ğında ise şirket ve şahıs işletmeleri ku-
ruluşu için toplam bin 163 olarak ger-
çekleşti. Kapanan şirket sayısı ise bu se-
kiz ilde 471 oldu. İlk on ayda Zongul-
dak (286) ve Düzce (272) en çok kuru-
luş bildiriminde bulunulan iller oldu.
Bartın, Çankırı ve Sinop illerinde ilk on
ayda kuruluş bildiriminde bulunulan
şirket ve şahıs işletmelerinde 2 haneli
rakamlara varılamazken, Zonguldak
119 kapanan şirket ve şahıs şirketi ile bu
alanda da iller arasında önde yer aldı. 

İLLER AÇILAN KAPANAN
(OCAK EKİM 2017 dönemi)

Bartın: 95 83
Bolu: 189 47
Çankırı: 77 30
Düzce: 272 52
Karabük: 155 52
Kastamonu: 181 64
Sinop: 78 24
Zonguldak: 286 119

İSTAMONU EKONOMİ SERVİSİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kentte
sanayi kültürünün oluşması için
kamu, sivil toplum kuruluşları ve
üniversite işbirliği ile bir sanayi ku-
rultayı hedeflediklerini belirti.

Vali Dağlı başkanlığında valilik
toplantı salonunda sanayiciler, aka-
demisyenler ve sivil toplum temsil-
cileri ile bir araya gelerek Düzce

sanayisinin masaya yatırıldığı top-
lantıdan kurultay kararı çıktı. Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Düz-
ce TSO ve üniversite işbirliği ile dü-
zenlenecek sanayi kurultayı için ça-
lışmalara başladıklarını ifade eden
Vali Zülküf Dağlı, söz konusu kurul-
tayın Bakan Özlü’nün de katılımıyla
Aralık ayında yapılacağını duyurdu.

Düzce ‘Sanayi Kurultayı’ düzenleyecek

Keltepe’de hazırlıklar sürüyor
Karabük’ün turizm merkezlerin-

den biri olacak Keltepe kayak merke-
zinde kış sezonu yaklaşırken hazırlık-
lar devam ediyor. Karabük İl Özel
İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun,
Keltepe Kayak Merkezi inşaatında ya-
pılan incelemeleri yakından görmek
üzere ziyaret gerçekleştirerek incele-

melerde bulundu.
Genel Sekreter Mehmet Uzun,

Kayak Merkezi’nde çalışmaların tüm
hızı ile devam ettiğini söyleyerek,
“Özel İdare ekipmanlarımızla çalış-
ması yapılan ve tamamlanmak üzere
olan pistleri kontrol ettik. Burada
Özel İdare olarak üzerimize ne düşü-

yorsa yapıyoruz. Ekiplerimiz şuanda
pistler üzerinde çalışıyor ve kaya pat-
latması yapılması gereken bazı kısım-
larda çalışmalar yapılacak. Bunun dı-
şında telesky ile çıkış yolları da ta-
mamlandı. Çalışmalar bir ekskavatör
ve bir adet dozer ile başarılı bir şekil-
de devam ediyor” dedi.

Çankırı'da 1899 yılında 2. Abdül-
hamit’ten dilekçeyle içme suyu ve
sulama ihtiyaçlarını karşılamak için
baraj yapılmasını isteyen köylülerin
talebi, 118 yıl sonra yerine getirildi.

İstiklal Gazetesi’nin yayınladığı
ve DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün ya-
pımını gerçekleştirdiği Ildızım Barajı
ve içme suyu projesi ile ilgili ilginç
bir detay ortaya çıktı. Köylülerin ifa-
delerine dayanılarak ve DSİ Bölge
Müdürü Mahmut Dündar tarafın-
dan da doğrulanarak gündeme gelen
Abdülhamit’e yazılan dilekçenin 118
yıl sonra karşılanması sosyal medya-
da da geniş yankı buldu.

Gerçek bir ‘asırlık rüya’
Çankırı'nın Korgun ilçesi Ildızım

köyü sakinlerinin 1899 yılında Sul-
tan 2. Abdulhamid'e verdikleri dilek-
çeyle talep ettikleri içme suyu ve su-
lama barajı, 118 yıl sonra yapıldı. Il-
dızım köyü sakinleri, yaşadıkları su
sorununun çözülmesi için 1899'da 2.
Abdulhamid'e dilekçe yazdı. Dilek-

çede "Çankırı'nın Ildızım köyünde
tatlı su bulunmaması sebebiyle yağ-
mur ve kar sularını biriktirerek ihti-
yacımızı gideriyoruz. Suların toplan-
dığı boğazın önünde bir bent olma-
dığından biriken sular akıp gitmek-
tedir. Buraya bir bent inşası için ye-
tersiz kalan paranın padişah tarafın-
dan karşılanmasını talep ediyoruz."
ifadeleri kullanıldı. 

Haberde bugüne kadar çeşitli ne-
denlerle gerçekleştirilemeyen baraj
yatırımına, dilekçenin üzerinden
116 yıl geçmesinin ardından Orman
ve Su İşleri Bakanlığınca başlandığı
ve yaklaşık iki yıl süren çalışmanın

ardından tamamlanan Ildızım (De-
mirçevre) Barajının köylülerin hiz-
metine sunulduğu belirtildi. Yapılan
çalışma ile Korgun'daki 2 bin 930
dekar arazinin suyla buluşturulacağı
belirtildi.

Ildızım Köyü Muhtarı Mehmet
Halil Türkyılmaz da baraja kavuş-
tukları için mutlu olduklarını, köylü-
lerin bunu uzun yıllar beklediğini
dile getirdi. Bugüne kadar hem içme
suyu hem de arazilerini sulama ko-
nusunda sorun yaşadıklarını anlatan
Türkyılmaz, özellikle yaz aylarında 3
ayı aşan susuzluğun bu proje ile sona
erdiğini belirtti.

118 yıl sonra işleme konan dilekçe

Bu yıl kilosu 25 bin lira-
dan alıcı bulan ve gıda, tıp,
giyim sektörlerinde farklı
özelliklerinden yararlanılan
safran için anavatanında
heykel dikildi. Geç-
tiğimiz günlerde
hasadı gerçekleş-
tirilen ve bu yıl ki-
logram fiyatı 25
bin lirayı bulan
safranın heykeli,
Safranbolu Kültür
ve Turizm Vakfı katkılarıyla
Safranbolu Güzel Sanatlar
Lisesi tarafından gerçekleş-
tirildi. Yapımına 4 ay önce
başlanan, 2 metre 20 santi-
metre yüksekliğindeki saf-
ran heykelinin açılışı için
Safranbolu’da tören düzen-
lendi. Eski Çarşı bölgesin-
deki Kazdağlı Meydanı'nda
düzenlenen törene Vali Ke-
mal Çeber, Safranbolu Kül-
tür ve Turizm Vakfı Başkanı
Şefik Dizdar, davetliler, yerli
ve yabancı turistler ve va-
tandaşlar katıldı.

Safranın
heykelini
diktiler

Bartın, Bolu, Çankırı,
Düzce, Karabük, Kastamo-
nu, Sinop ve Zonguldak ille-
ri arasında yılın ilk 9 ayında
en çok konut satışı Bolu’da
gerçekleşti. Toplam 5 bin
279 konut satışının gerçek-
leştiği Bolu’yu, Düzce ve
Kastamonu takip etti. 

Batı Karadeniz Bölge-
sinde yer alan 8 il baz alına-
rak yapılan araştırmada
2017 yılında en çok konut
satışının ise Eylül ayında
gerçekleştirildiği görüldü. 4
bin 860 konutun satışının
gerçekleştirdiği Eylül ayı ra-
kamlarında da 995 satışla
Bolu tüm illerden önde yer
aldı. Kastamonu 724, Zon-
guldak 727, Düzce 739, Bar-
tın 424, Karabük 481, Sinop
393 ve Çankırı 377 konut
satışı gerçekleştirdi.

Evlenme
rekoru 
Bolu’nun
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Sendikal süreçlere yerel yönetim-
lerin de dahil olması gerektiğini vur-
gulayan Devlet eski Bakanı Murat Ba-
şesgioğlu, “İşi korumadan işçiyi koru-
mak mümkün değil.” dedi

İstanbul Fuar Merkezinde 27-30
Aralık tarihleri arasında gerçekleşe-
cek Türkiye’nin ilk genel şehir fuarı
KASTEXPO’nun tanıtım ve istişare top-
lantısında konuşan Murat Başesgioğ-
lu, iş dünyasına dair öngörülerde bu-
lundu.

Özellikle Anadolu’da kurulan işlet-
melerin, ilin ve orada yaşayanların
kalkınmasının en büyük destekçisi ol-
duğunu belirten Başesgioğlu, Kasta-
monu’da sendikal süreçlerin iyi yöne-
tilemediğine işaret ederek “Bu zor
şartlarda sanayicilerimizin kahraman
tabiriyle anılmasında yeri var. Hem
işin gereklerini yerine getirmek hem
de maliyetlerin altından kalkabilmek
kolay değil. Küresel sermayenin bas-
kısından kurtulmak için ülkemizdeki
sanayici ve iş adamlarının sektörlerin-
de gelişilmelerine destek olunması
gerek. Aksi takdirde hem işçi hem de
işveren büyük kayıplar yaşıyor. Sendi-
kal süreçlerin iyi yönetilememesi so-
nucu yakın zamanda Kastamonu da bu
durumdan nasibini aldı. 

SFC’deki 90 gün süren grev, işlerin
taşerona devredilmesini zorunlu kıldı.
Gürmen’deki grev yatırımcının çekil-
mesiyle sonuçlandı. İşçilerin haklarını
talep etmesi ve yasal grev sürecini
kullanması gayet normal. Ama bun-
dan en büyük zararı yine işçi ve iş ve-
ren gördü. Bu kadar uzun süren uzla-
şamama ortamı olmaz. Bu gibi sendi-
kal dönemlerde, sendika başkanları-
nın işçiyi ve işvereni düşünmesi, bele-
diyelerin de muhakkak sürece dahil
olması ve arabulucu olması gerekir.
İşi korumadan işçiyi korumak müm-
kün değil” diye konuştu.

Kastamonu ile İstanbul’un birlikte
yaşama ve düşünme mecburiyetinde
olduğunu vurgulayan Başesgioğlu,
manevi   değerlere sahip çıkılması ge-
rektiğine dikkat çekerek Şeyh Şaban-ı
Veli’nin görüşlerinin İslam dünyasına
aktarılmasının yanı sıra Ege’ye kadar
uzanan İstiklal Yolu’nun yeniden can-
landırılması gerektiğini kaydetti. Öte
yandan Murat Başesgioğlu 29 yıllık si-
yasi hayatında yaşadığı tecrübeleri ki-
tap haline getirmek için çalışmalar
sürdürdüğünü de bildirdi.

Kastamonu Milletvekilleri Murat
Demir, Metin Çelik ve Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Bilim Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanı Faruk Özlü ile makamında
otomobil gündemiyle bir araya geldi.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan
Murat Demir, Bakan Özlü’nün konuş-
masının kendilerinde olumlu bir ka-
naat oluşturduğunu belirtti. Demir
açıklamasında şunları söyledi: “Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın
Faruk Özlü'yü makamında ziyaret et-
tik. Gündemde olan otomotiv fabrika-
sıyla ilgili talebimizi birebir kendisine
ilettik. Fabrikanın ilimize kurulması
konusunda gerek alt yapı gerek arazi
konusu gerekse de ulaşım anlamında
her türlü hazırlığımızın tam olduğunu
kendilerine ilettik. Samimi yaklaşımı
ve konuya gösterdiği duyarlılıktan do-
layı kendilerine teşekkür ediyoruz.
Sayın Bakanımızın şu sözü bizi mutlu
etti ve umutlandırdı "Fabrika kurul-
ma aşamasına geçildiği noktada Kas-
tamonu mutlaka tercihlerimiz arasın-
da olacaktır. Önümüzdeki hafta sayın
valimizin de olduğu geniş katılımlı bir
toplantıda bir araya gelebileceğimizi
teyitleşerek kendilerine teşekkür et-
tik” dedi.

‘İşi korumadan
işçiyi korumak
mümkün değil’

Bakan Özlü’ye
otomobil 
ziyareti

1927 yılında yapılan ilk düzenli nü-
fus sayımında sahip olduğu 335 bin
601 kişilik nüfusu ile ülkemizin 63 ili
arasında sekizinci sırada bulunan Kas-
tamonu, bu rakama 90 yıl sonra ancak
ulaşabildi. Ulaşım akslarının kırsala
uzanmasıyla başlayan göçü en hızlı bir
şekilde 60’lı yıllarda yaşayan kentin,
başta İstanbul, Karabük, Ankara, Sam-
sun ve Kocaeli gibi iş ve istihdam imkâ-
nı bulunan metropollere göçü sürekli
gelişmesi önünde de engel oluşturuyor.

Göçle gelen güvensizlik! 
Göçle birlikte ilk kuşak tarafından

yerleşilen kentlerde uyum, kabulleniş ve
kabul ediliş süreci oldukça uzun sürdü-
ğü gözleniyor; Kastamonulular ancak
son 20 yılda toplumdaki yerini kabul et-
tirmeye başladı. Kastamonuluların en
yoğun yaşadığı kent olan İstanbul’da
dernekleşme, ticari ve içtimai hayat
içinde yer tutuş çalışmaları ise son bir-
kaç kuşak tarafından hayata geçirildi.

Siyasi alanda nüfusuna oranla sık sık
gündeme gelen temsil noktasındaki ak-
saklıkların temelini büyük kentlere yer-
leşen Kastamonuluların öncelik sırasın-
da bulunmayan örgütlenme,  oluşum-
larda ve belli makamlarda üst düzeyde
yer alma noktasındaki duruşları  oluştu-
rurken bu durum yakın zamanda ken-
dini hissettirmeye başladı.

Siyasette yokuz!
Büyük kentlerde iş ve aş derdinde

bulunan Kastamonulular, ilerleyen za-
manlarda önce birbirleri ile bir araya
gelmek üzere kurdukları derneklerle
sosyal yaşam içinde kendini gösterir-
ken, siyaset her zaman en son halka
olarak bir kenara kalmış durumda yer
aldı. 2000’li yıllarla birlikte başlayan

kendi gücünün ve potansiyelinin farkı-
na varan kişilerin siyasete yönelmesiyle
oldukça cılız bir akım başlasa da Kasta-
monu gerçek anlamda siyasette edil-
genlikten etkenliğe geçiş yapmayı başa-
ramadı.

20 bin Kastamonulu 
’ya 1 meclis üyesi 

İstanbul baz alındığında resmi ra-
kamlara göre bir milyona yakın Kasta-
monulunun sadece AK Parti ve
CHP’de 49 meclis üyesi aktif görev alı-
yor. Bu rakam 20 bin Kastamonulunun
içinden 1 meclis üyesi çıktığını gösteri-
yor. Son yapılan seçimlerde İstan-
bul’dan 2 milletvekiliyle TBMM’de
temsil edilen Kastamonu, siyasi parti
ilçe teşkilatlarında yönetim kademesin-
de de mahalle birimleri, ilçe teşkilatları
dahil bin 300 civarında bir temsile sa-
hip bulunuyor. Mahalli idarelerde 10
civarında muhtarın bulunduğu Kasta-
monuluların siyasi partilerde görev al-
mak, partilere üye olarak çalışmak
noktasında ise oldukça geri planda kal-
ması dikkatleri çekiyor.

Tüm siyasi partilerin veri tabanında

üye olan Kastamonu sayısının da top-
lamda 20 – 30 bin civarında olduğu
öne sürülüyor. Gazetemiz tarafından
230 Kastamonulu ile İstanbul’daki 8 il-
çede gerçekleştirilen kamuoyu yokla-
masında herhangi bir siyasi partiye üye
olan Kastamonulu sayısı yüzde 5 olarak
ortaya çıktı. Bir siyasi partiye üyeyim
diyenlerin ise büyük bir bölümünün
hiçbir şekilde üye olduğu partiyle oy
verme dışında bir bağı bulunmazken,
birçok hemşerimiz de siyasete ayıracak
zamanı olmadığını öne sürerek çalış-
maların büyük bölümüne katılamadı-
ğını ifade ettiler.

Siyasetin kendilerine bir faydası bu-
lunmadığını düşünenler kadar, memle-
ket olarak yok sayıldıklarını öne süren-
lerin de oldukça önemli oranda olduğu
araştırmaya katkı sağlayan Kastamonu-
lular içinde, siyasete nasıl girebilecekle-
ri noktasında da önemli bilgi eksiklik-
leri olduğu görülüyor. Araştırmada so-
ruları yanıtlayan hemşerilerimizin için-
de genç kuşak siyaseti güvensiz buldu-
ğunu ifade ederken, ekonomik neden-
lerle siyasi faaliyetler içinde yer almadı-
ğını belirtenler de mevcut.

İstanbul Fuar Merkezinde 27-30
Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek
Türkiye’nin ilk genel şehir fuarı KAS-
TEXPO’nun tanıtım ve istişare top-
lantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Kastamonu Sanayici
ve İş Adamları Derneği
(KASİAD) himayesinde
İstamonu Fuarcılık orga-
nizasyonuyla 27-30 Ara-
lık 2017 tarihleri arasın-
da düzenlenecek fuarın

yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını
bildiren KASİAD Genel Başkanı Ay-
han Aslan, “Tosyalı Holding’den,  El-
van Gıda’ya, Gürmen Giyimden İç-
daş’a, Çolakoğlu’ndan Teksan Jenera-
töre, Reis Gıda’ya kadar Türkiye’nin
en büyük sanayi firmaları KASTEX-
PO’da yer aldı. Türkiye ekonomisine
önemli katkılar sunan Alanında öncü
olan  150’ye yakın Kastamonulu fir-
manın KASTEXPO’da olmasından
son derece memnunuz. Stantların
yüzde 80 doluluk oranına ulaşması
hemşerilerimizin ekonomiye can
suyu olduklarının kanıtıdır.”  dedi.

Ticari hacim olarak 7 buçuk mil-
yar dolarlık değere sahip KASTEX-
PO’nunn Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin(TOBB) 2017 yılı resmi fuar
takviminde Türkiye’nin ilk ve tek res-
mi şehir fuarı olma özelliği ile dikkat
çektiğini vurgulayan Ayhan Aslan,
“Kastexpo’ya 30 farklı sektörden 200
firmanın katılımını bekliyoruz. 27-30
Aralık 2017 tarihleri, gücümüzü ispat
edip 2018’e umutla gireceğimizin, böl-
gesel ve küresel güçlere karşı dik dura-
cağımızın göstergesi olacaktır” diye
konuştu.

Toplantıya Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu
Milletvekili Murat Demir, Eski  Dev-

let Bakanlarından Murat Ba-
şesgioglu, Abana Belediye
Başkanı Altan Erdoğan,
Araç Belediye Başkanı
Mustafa Ayanoğlu, Boz-
kurt Belediye Başkanı Boz-
kurt Ekeş, Devrekani Beledi-
ye Başkanı Mümtaz Aliustaoğ-
lu, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet
Şahin, Şenpazar Belediye Başkanı
Cem Çınar, Pınarbaşı Belediye Başka-
nı Mehmet Yılmaz, Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş, KASİAD Ge-
nel Başkanı Ayhan Aslan ve yönetim
kurulu üyeleri, çok sayıda iş adamı ve
medya temsilcisi katıldı. Toplantıda
yer alan konuşmacılar şu açıklamalar-
da bulundu:

Önemli bir ekonomik güç 
Kastamonu Belediye

Başkanı Tahsin Babaş:
“Ülke ekonomisine yön
veren başarılı Kastamo-
nu firmaların katılımıyla
ilki zirve olarak gerçek-
leşen KASTEXPO’nun

bu yıl fuar olarak önemli bir ekono-
mik güç olacağına eminiz. Bizde Kas-
tamonu Belediyesi olarak KASTEX-
PO’da yer alacağız.  Kastamonu’da gü-
zel gelişmeler oluyor. Kastamonu’nun

2018 Kültür Başkenti olması
yönünde çalışmalarımız
devam ediyor. Doğal gü-
zelliklerimizi bozmadan
çalışmalar yapıyoruz, yatı-
rımcıyı da bu şartla davet

ediyoruz. İlimizin arsa de-
ğer artışı yaşaması da son yıl-

larda olan potansiyelimizi göz önüne
seriyor. Köylerimizden ilçe ve il mer-
kezlerine göçün azalması gerekiyor.
Tarımsal faaliyetlerin artması için gi-
rişimlerimiz sonlandığında bu göçün
de duracağına inanıyoruz. Ancak böl-
gesel güçlendirmelerle göçün önüne
geçebilir. Bu kapsamda Kastamonulu
iş adamlarının da destekleyici olması
gerekir.” ifadelerini kullandı.

Şirketler birliği kurulmalı
Kastamonu Milletve-

kili Murat Demir: “Tür-
kiye’nin ilk şehir fuarı
KASTEXPO gücümüzü
göstermek için önemli
bir adım. Bu gücü şir-
ketler birliğine dönüştü-

rüp Kastamonu’da yatırım yapmak
adına çalışma başlatılmalı. Üretimin
olmadığı hiçbir ilin kalkınması müm-
kün değil. Şu an Kastamonu’da 37 bin
kayıtlı çalışan var. Bizim sorunumuz

iş bulamamak değil maalesef iş be-
ğenmemek. Otomobil fabrikasını
Kastamonu’ya istemek hayal gibi gö-
rünebilir. Ama hayal kurulmadan hiç-
bir iş gerçekleşmez. Kastamonu ola-
rak siyasetçisi, bürokratı, sivil toplum
örgütü, sanayicisi bu iş için kenetlen-
dik. Bizim açıklamalarımızın ardın-
dan Kastamonu OSB’nin kamulaştır-
ma çalışmalarına onay verilmesi baş-
laması bir umut oluşturdu. Kamulaş-
tırma çalışmalarının maliyetini biz
karşılayacağız. Bir milyon 400 bin
metrekare alanın, 400 bin metrekare-
sini ücretsiz tahsis edeceğiz. Ayrıca il
olarak da 5 bin araç almayı taahhüt
ediyoruz. Bu girişimlerimizle otomo-
bil için ilimizde önemli adımlar atıl-
masını bekliyoruz.”
Avantajlarımızı paylaşmalıyız 

United Group
CEO’su İlhan Altun:
“KASTEXPO, ülkemi-
zin ve bizim şehrimi-
zin sanayi gücünü or-
taya koyacak bir fuar
organizasyonu. Her yıl

tekrarlanmalı, birbirimizden haber-
dar olmalı ve elde ettiğimiz avantaj-
ları paylaşmalıyız. Kastamonulu sa-
nayicilerin sahibi olduğu teknolojiyi
yakından takip eden büyük firmala-
rın olduğunu biliyoruz. Ancak Tür-
kiye’nin yüzde 95’i KOBİ.  Firmala-
rımızın yüklendiği maliyetleri dü-
şürmelerine yardımcı olmak, yeni
gelir kaynakları bulmalarına vesile
olabilmek düşüncesiyle United Gro-
up KASTEXPO’nun  ana sponsorlu-
ğunu üstlendi. Bu kapsamda tesisle-
rimizin daha iyi yönetimiyle ilgili
de fuar için de sempozyum gerçek-
leştireceğiz.”

Kastamonu’da son yılarda tarımsal
ve hayvansal ürünlerde üretim ra-
kamlarında yaşanan düşüşün teme-
linde göç kadar etkili olan birçok so-
run bulunduğunu belirten Kastamo-
nu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Osman Yaman, asıl sorunun
parçalı arazi yapısı olduğunu belirtti.

İstamonu Gazetesi’nin konuya iliş-
kin sorularını cevaplayan Yaman, üre-
timdeki düşüş seyrini doğrularken,

ilin tarımsal tabanlı fiyat reka-
betinde yaşadığı olumsuzlukla-
rın üretime de yansıdığını ifade
etti. 

Yaman “İlimiz genelinde
tarım arazileri kısıtlı, dar alan-
larda, işletme büyüklüğü yeter-
siz, parsel sayısı fazla ve dağınık, ik-
limsel ve coğrafik kısıtlar, sulama im-
kanının yetersiz olması gibi nedenler-
den dolayı tarımsal üretimde tam ola-

rak mekanizasyona geçilemedi-
ğinden üretim zor ve maliyetler
yüksek. Hayvancılıkta da benzer
şekilde yetiştiriciler açısından
yem üretimi, otlak ve meraların
yetersiz ve kalitesiz olduğundan,
üretim maliyetleri artarken kar-

lılık düşüyor.” dedi.
Yaman ilin tarımsal faaliyetlerde

elektrik, mazot, gübre, ilaç gibi girdi
maliyetlerinin dünya fiyatlarının üze-

rinde seyrettiğine vurgu yaparak
“Ayrıca piyasa manipülasyonları sek-
töre büyük zarar veriyor. Parçalı arazi
yapısı nedeniyle tarıma elverişli alan-
ların azlığı, tarımda örgütlenmenin
yetersizliği ve kooperatifleşmenin be-
nimsenmemesi gibi faktörlerin yanı
sıra sulamada yapılan yanlış uygula-
malar, üretim miktarı ve kalitenin ye-
tersizliği de tarımdan uzaklaşmaya
neden oluyor.”

Girdi maliyetleri dünya ortalamasının üstünde

Hem var hem yokuz!
İstanbul’da nüfus

yoğunluğu anlamında en
yüksek rakama sahip olan

Kastamonu, nüfusunu
nüfuzuna yansıtamıyor. İlk
göçünü 50’li yıllarda veren
kentin, İstanbul’daki nüfus

varlığı yıllar geçtikçe
artmasına rağmen
siyaseten karşılık

bulmaması dönem dönem
tartışma konusu olmaya

devam ediyor.

KASTEXPO için nefesler tutuldu

Dernekleşme ve dernek-
lerde görev alma, üye olma

noktasında da siyasi partiler-
de yaşanan durumun benzeri
bir tablo olsa da kurulan der-
nek sayısı olarak bakıldığında
en fazla derneğe sahip il ola-

rak Kastamonu göze çarpı-
yor. İstamonu haber merke-

zinin geçen yıl yapmış olduğu
araştırmada ulaşılan 400’ün
üzerindeki hemşeri derneği
içinde aktif dernek sayısı da

oldukça düşük bir rakama
karşılık geliyor. Derneklerin

yapı gereği dışarıdan üye
olma sistemine kapalı olma-
sından kaynaklı olarak sınırlı

üye sayısıyla birlikte, çeşitli
nedenlerle üye olanların sa-

yısı da oldukça düşük seviye-
de. 38 bin üye kaydı bulunan

derneklerde aktif olan üye
sayısı ise 5 bine yakın.

Derneklerde
de durum

farksız
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22-26 Kasım tarihleri arasında dü-
zenlenen Kastamonu Günleri’ne ilçe
belediyelerinin tümü katılırken, el sa-
natları ve yöresel lezzetler stantları da
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 

Açılışı Vali Yaşar Karadeniz, Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamo-
nu Milletvekilleri Murat Demir ve
Metin Çelik, İstanbul Milletvekili Fat-
ma Benli ve Akif Hamzaçebi, Kas-Der
Genel Başkanı Orhan Gümüş, Fatih
Belediye Başkanı Mustafa Demir ve
ilçe belediye başkanlarının katılımıyla
gerçekleşen Kastamonu Günleri 26
Kasım Pazar akşamı sona erdi.

Bu yıl ilk defa Yenikapı’da düzen-

lenen ve 11.si gerçekleştirilen Kasta-
monu Günleri’ne Sancaktepe, Gazios-
manpaşa, Üsküdar ve Beşiktaş Beledi-
yeleri de stant kurarak katılım sağlar-
ken, fuarın ev sahipliğini Fatih Bele-
diyesi üstlendi.

Gündem Dünya 
Kültür Başkenti

Açılışta konuşan Kastamonu Mil-
letvekili Murat Demir, 2019 Kültür
Başkentliği konusunda en güçlü ada-
yın Kastamonu olduğunu ve bakanlık
düzeyinde destek gördüklerinin altını
çizerek bu hedefin gerçekleşeceğine
vurgu yaptı. Kastamonu’nun gün-

demde olan yerli otomobil konusun-
da da oluşturduğu kamuoyu ile dik-
kat çektiğini ifade eden Demir, bir sa-
nayici olarak ilin otomobil üretebile-
cek her türlü altyapıya sahip olduğu-
nu vurgulayarak, taleplerini yineledi.

Vali Yaşar Karadeniz ise Kastamo-
nu’nun turizm potansiyelinin sadece
yazın değil, her mevsim turizme ola-
nak sağlayan bir özelliğe sahip oldu-
ğunun altını çizerek, eksikleri tespit
ettiklerini ve bunların giderilmesi ile
kentin dört mevsim turizm imkanını
geniş kitlelerle paylaşacak duruma ge-
leceğini belirtti. 

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da

Kültür Başkenti olma yolunda yaptık-
ları çalışmaları ve restorasyon projele-
riyle ilgili bilgi aktarımında bulunur-
ken, Kastamonu’nun tarihin başkenti
olduğu vurgusunu yaptı. Yaptıkları ça-
lışmalarla Dünya Kültür Başkenti
olma noktasında önemli aşamalar kay-
dettiklerini ifade eden Babaş, Kültür
Bakanlığı’nın da destekleri ile bu hede-
fe ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerden yoğun ilgi

Son üç günde ziyaretçi akınına
uğrayan ve özellikle yöresel ürün
stantlarına ilgi gösterilen Kastamonu
Günleri etkinlikleri çerçevesinde İs-

tanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başka-
nı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediye
Başkanı İsmail Erdem, Beşiktaş Bele-
diye Başkanı Murat Hazinedar, Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı Tahsin
Usta Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen, Kâğıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, Sultangazi Belediye Baş-
kanı Cahit Altunay, Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu, belediye mec-
lis üyeleri, siyasi parti il ve ilçe teşkilat
başkan ve yöneticileri, Kastamonu ve
İstanbul milletvekilleri, spor dünyası-
nın renkli simalarından Teknik Di-
rektör Yılmaz Vural gibi isimler de
stantları ziyaret ettiler.

Bu yıl 11.si düzenlenen etkinliğin
Yenikapı’daki ilk buluşma teması
gündemde olan yerli ve milli otomo-
bil fabrikası talebi olarak belirlenmiş-
ti. Katılımcı stantlarının bulunduğu
çadırın dışında bu talep görsel olarak
yer aldı. Açılış konuşmalarında da
kısmen değinilen yerli otomobil ko-
nusunun ziyaretçilerin gündeminde
yer almaması dikkat çekiciydi.

Resmi açılış öncesi Kastamonu
Belediyesi standında da protokol ara-
sında gündeme gelmeyen etkinlik te-
masına açılış konuşmasında sadece
Murat Demir değinerek, bir sanayici
olarak otomobili yapabilecek güçte
ve altyapıya sahip bir kent vurgusuna
değindi.

Etkinlik teması ‘yerli otomobil’ ilgi çekmedi

İstanbul’da en
yoğun nüfusa

sahip Kastamonu
Günleri Yenikapı

Etkinlik Alanı’nda
5 gün boyunca

gurbetteki
Kastamonuluları
bir araya getirdi.

Kastamonu Günlerine
yoğun katılım

Kastamonu Günleri açılış
konuşmasında Kastamo-
nu’nun en köklü sivil toplum
kuruluşu olan Kas-Der’in
hemşerilerinin gurbette yaşa-
dığı süreçlerde bir araya geldi-
ği çatı olduğunu ifade etti. Gü-
müş,  Kastamonu’nun dört
mevsimi yaşayan nadir illerden
biri olduğuna işaret ederek
şöyle konuştu: "Evliyalar şeh-
rimizi insanlara tanıtmak ve
oraya davet etmek istiyoruz.
Yemeklerimizi, pastırmamızı,
çekme helvamızı ön plana çı-
karmak istiyoruz. Kastamonu-
İstanbul köprüsünü daha da
güçlendirmeyi arzu ediyoruz.
Bugün İstanbul'da 1 milyonun
üzerinde Kastamonulu yaşıyor.
Ancak bunların çoğu Kastamo-
nu'ya bir kez bile gitmemiş ve
memleketlerini bilmiyor. Bu
nedenle Ocak ayından itibaren
memleketini görmeyen hem-
şerilerimizi otobüslerle Kasta-
monu'ya götüreceğiz."

Kastamonu yöresel ürün-
lerinin etkinlik alanında ziya-
retçilere sunduğu tatlar da
göz doldurdu. Başka yöreler-
den esnaf katılımının bu yıl
büyük ölçüde engellenmesi
kararının etkinlik alanına yan-
sıdığı görülürken, pastırma,
çekme helva, sarımsak, mar-
melatlar, tarhanalar, hamurlu
ekmekler, pirinç, siyez, mısır
unu, etli ekmek, düğün böre-
ği, kuyu kebabı, eğşi, tereyağı
ve diğer süt ürünleri, kestane
balı, çiçek balı, kara kovan su-
nulan ürünlerdi.

Kastamonu’yu
yerinden 
tanıtacağız

Yöresel ürünler
ve yemeklere
büyük ilgi

Kas-Der Genel Başkanı Gümüş: 

Daha önceki birçok etkinliğe davet
edilmediği gerekçesiyle katılmayan
İnebolu Belediyesi, bu yıl Yenikapı’da
ilki gerçekleşen Kastamonu Günle-
ri’nde yer alarak yaptığı
etkinliklerle de fuarın en
gözde organizasyonu ol-
mayı başardı.

Geçen yıl açtığı Kent
Müzesi’nde sergilediği bazı
temaları da standında ser-
gileyen İnebolu Belediyesi,
etkinlik ortak kullanım
alanlarında yer alan İstiklal
Madalyası Rolevesi, İstiklal Yolu Kon-
septli dış mekân uygulaması ve stan-
dındaki aşı boyalı ev teması ziyaretçi-

lerin ilgisini çekmeyi başardı.
İnebolu Belediyesi Heyamola
Ekibi, İnebolu Belediyesi İs-
tiklal Yolu Manş Yüzücüleri
takımı, Kemaneci Murat ve
ekibi ile etkinlik boyunca
standına ziyaretçileri çek-

meyi başaran çalışmayla Kastamonu
Günleri’nde en aktif katılımcı oldu.

Etkinliğin ilk günü İnebolu Güveci
ikramıyla ulusal basına da konu olan

İnebolu Belediyesi, etkinlikler çerçe-
vesinde ilçenin adını uluslararası dü-
zeyde elde ettikleri başarıyla duyuran
Manş Yüzücülerine plaket takdim
ederek ödüllendirirken, İnebolu İstik-
lal Manş Yüzme Takımı Fransa’da al-
dıkları başarı beratını Belediye Baş-
kanı Engin Uzuner’e sergilenmesi için
teslim etti. Yapılan programda İnebo-
lulu ses sanatçısı Soner de sahne
aldı. 

İnebolu Belediyesi ilk defa katıldı

Siyasilerden 
büyük ilgi

Kastamonu Günleri etkinlik-
leri çerçevesinde stant alanla-

rında Cideli katılımcıların fazlalı-
ğı ve el sanatları ürünlerinin

ağırlıklı olarak Sarı Yazma’nın
neredeyse etkinliğin genel sem-

bolü haline gelmesi ön plana
çıktı. Ahşap el sanatları, organik

ürünler, hediyelik eşyalar gibi
ürünlerin de ilgi beklediği etkin-
likte ziyaretçilerin ilgisini en çok

çeken ürün Sarı Yazma oldu. 

Etkinlikte Cide
ağırlığı; Sarı

Yazma

Kastamonu Günleri, başta
etkinliğe destek olan İstanbul

Belediyelerinden Fatih, Beşiktaş,
Üsküdar, Sancaktepe ve Gazios-
manpaşa’nın yanı sıra, Sultanga-
zi, Kağıthane Belediye Başkanla-

rı da etkinlik alanını ziyaret etti-
ler. Eski İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanı Topbaş’ın da
aralarında bulunduğu siyasi

isimler, stantlardan alışveriş ya-
parak destek olurken, siyasi par-
tilerin İstanbul’daki il ve ilçe teş-

kilatları da Kastamonu Günle-
ri’nde ziyaretçi olarak katıldılar. 

Bu yıl sonu düzenlenecek olan
KASİAD ile İstamonu Fuarcılık tara-
fından organize edilen KASTEXPO
Fuarı ve 2018 yılı Haziran ayında dü-
zenlenecek olan Türkiye’nin 8 ili kap-
sayan ilk bölgesel Turizm ve Tanıtım
Fuarı BAKAF 2018’de Kastamonu
Günleri ziyaretçilerine tanıtıldı. Bartın,
Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kasta-
monu, Sinop ve Zonguldak illerinin ta- nıtım ve yatırım fırsatlarını ülke gün-

demine taşıyacak Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı hakkın-
da ziyaretçilere bilgi aktarıldı.

Etkinlikte İstamonu Gazetesi Ha-
ber Müdürü Mustafa Yaşar Dilsiz ve
köşe yazarı Tahsin Şentürk’ün yanı
sıra Mülkiye Baş Müfettişi Recep
Muhlis Gür,  Mertcan Karacan, Ozan
Ozanoğlu, Serkan Kütan ve Salih
Koç okurlarıyla  bir araya geldi.

Türkiye’nin ilk şehir fuarı ve Bölgesel Turizm Fuarı da Yenikapı’da yer aldı

Kastamonu Günleri’ne eksiksiz katı-
lan ilçe belediyeleri kurdukları stantlarda
yerel motifler ve ürünlerini sergilediler.
Belediye stantları arasında Taşköprü sa-
rımsak konsepti ve Pompeopolis vurgu-

suyla, Küre kilim ve el sanatları konsep-
tiyle, Tosya bıçakçılık ve pirinç vurgu-
suyla ziyaretçileri karşılarken, birçok be-
lediye standı sadece hemşeri buluşması-
na odaklı bir tanıtım çalışması yaptı. 

Bozkurt Belediyesi standında son
gün kaldırılan yabani hayvan başlığı en
çok ilgi gören obje olarak ön plana çıkar-
ken, ziyaretçiler bu sürprizi çok yakın-
dan incelediler. Ahşap ürünleri, tekstile

dayalı yöresel sembol başlık ve örtülerin
de büyük ilgi gördüğü tanıtımlara Beşik-
taş, Sancaktepe, Üsküdar ve Gaziosman-
paşa Belediyeleri de tanıtım günlerinde
stant kurdular. 

Belediye stantlarında yerel motifler ilgi gördü
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