
Batı Karadeniz Bölgesinde araların-
da Kastamonu'nun da bulunduğu Bar-
tın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Si-
nop ve Zonguldak illerinin tanıtımın ya-
pılacağı Batı Karadeniz Turizm Tanıtım
ve İş Birliği Fuarı (BAKAF2018) Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinin 2018 yılı
yurt içi fuar takvimini açıklanmasıyla

kamuoyunun dikkatini çekti.
Bu yıl açıklanan ilk takvimde yer

alan 474 fuarın içinde Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarının
Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olması
ulusal basında da yankı bulurken ha-
ber ajansları ve gazetelerin ekonomi
sayfalarında da geniş yer verildi.
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İstamonu Fuarcılık tarafından 27-
30 Haziran 2018 tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi'nin 9, 10 ve
11'inci Hollerini kapsayan 20 bin
metrekare alanda düzenlenecek
BAKAF, Bartın, Bolu, Düzce,
Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop
ve Zonguldak illerinin turizm ve
ticari faaliyetlerini aktarmayı
planlıyor. Türkiye’nin ilk ve tek
bölgesel fuarı olma niteliğini taşıyan
BAKAF’da konuk ülke uygulaması ile
iş geliştirme platformu ortamı
oluşturulması da hedefleniyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından yayımlanan 2018

Ana Fuar Takvimini değerlendirerek
BAKAF’ın öneminden bahseden
İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz, “Bu yıl
açıklanan ana takvime 474 fuar
girmeye hak kazandı. İstanbul’da
yapılacak 218 fuar içinde 133 ihtisas,
83 uluslararası ihtisas fuarı
bulunuyor. BAKAF, Bartın, Bolu,
Düzce, Karabük, Çankırı,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak
illerinin konuk değil, ev sahibi
olduğu bir ihtisas fuarı. Bu özelliği ile
hem ülkemize hem de fuar sektörüne
yeni bir soluk getirecek” diye
konuştu. n 7

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ve Beykoz
Belediyesi Meclis Üyesi
Muharrem Kaşıtoğlu,
Beykoz’da yürüttüğü
'Belediye Başkan Yardım-
cılığı' görevinden istifa etti.

Hemşehrimiz Kaşıtoğlu,
geçtiğimiz günlerde
Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek ile ilgili atmış
olduğu bir tweetle tartış-
malara neden olmuştu. n 8

Kaşıtoğlu görevinden 
istifa etti

Saadet Partisi 6. Olağan İstanbul İl Kongre-
si, Bostancı Gösteri Merkezinde partililerin
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tek liste halinde
gidilen seçimde Seydilerli hemşerimiz  bdullah
Sevim, Birol Aydın’dan görevi devraldı. n 6

Abdullah Sevim 
İstanbul’a başkan oldu

Dış pazara 1 milyon bağlantı elemanı

Kastamonu turizmine özel teşebbüs eli

Bozkurtlu iş adamı Mehmet Şen’e ait olan MET-
SAN Yedek Parça,  Kuzey Avrupa ve Orta Doğu’ya
milyon adetlere varan otomotiv bağlantı elemanı ih-
raç ediyor. n 5

Kastamonu
Genç Çalışma
Grubu, Kasta-
monu Kalkınma
Vakfı ve Avrasya
Kızılay birlikteliği
ile oluşturduğu
burs komisyonu
kahvaltısında

konuşan Kastamonu Valisi Ya-
şar Karadeniz, “Gençlerin de
bu destekleri boşa çıkarmaya-
rak kendilerini çok iyi yetiştir-
meleri gerekir” dedi. n 6

Vali Karadeniz: 
Gençler kendilerini
çok iyi yetiştirmeli

İstanbul’da faaliyet gösteren Taşköprülü turizmci
Fatih Sezgin, kültür turları içinde yer alan Kastamo-
nu ile ilgili önemli girişimleri olduğunu belirtti. n 5

Kastamonu Kalkınma Vakfı Başkan
Yardımcısı Remzi Gür üniversite öğrencilerinin

memleketten uzak olmalarından kaynaklı
kendilerini eksik hissetmemeleri
gerektiğini vurgulayarak, “Her birimiz

hem kendimize hem ülkemize hem de dünyaya
faydalı olmalıyız. Öğrencilerimizden de
beklentimiz budur. Her türlü maddi manevi
ihtiyacınızda bizler sizlerleyiz, yanınızdayız”
ifadesini kullandı. n 6

BAKAF 2018 hakkında bilgi
veren Karadeniz, “Batı Karadeniz
Bölümü, ülkemizin en değerli
ormanları, tabiat parkları su
havzaları, tarihi ve turistik alanlarına
sahip. Türkiye’nin ilk 500 sanayi

kuruluşu arasında yer alan firmalar
bölgede önemli bir güç. Yer altı ve yer
üstü zenginliklerinin yanı sıra
tarım ve hayvancılık alanında
ciddi uygulamalar söz
konusu” dedi.

TOBB tarafından
2018 Ana Fuar

Takvimi yayımlandı.
Bu yıl açıklanan ilk
takvimde yer alan
474 fuarın içinde

Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş
Birliği Fuarı (BAKAF),

Türkiye’nin ilk
bölgesel fuarı olarak

dikkat çekti.
İstamonu Fuarcılık

Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin

Karadeniz, "BAKAF,
hem ülkemize hem de

fuar sektörüne yeni
bir soluk getirecek"

dedi.

Türkiye’nin ilk bölgesel
fuarı                oldu

      

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı

BAKAF 2018 ulusal basında geniş yankı buldu

‘Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında
yer alan firmalar bölgede önemli bir güç’

‘Sizler sahipsiz değilsiniz’

Kastamonuspor’un Bodrum keyfi

İşçilikten patronluğa
uzanan başarı n 5

Gazi Stadyumunda Bodrumspor’u 3-
1’lik skorla yenen Kastamonuspor, ilk
galibiyetini alarak siah yaptı. n 10

Kastamonu iş
dünyasının buluşacağı
Türkiye’nin ilk şehir
konseptli fuarı olan
KASTEXPO’o
hakkında
değerlendirmede bulunan
KASİAD Genel Sekreteri

Cemal Şenol, yüzde 70
doluluk oranını
yakalayan fuarın
büyük bir birliktelik
olduğuna değinerek
bu birlikten yeni

projeler ve ortak iş birliği
doğacağını belirtti. n 2

Kastamonu sanayici ve 
iş adamları rotayı 

KASTEXPO’ ya çevirdi
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Rüşvet ala, rüşvet vere
Açmadığın kapı, aşamadığın engel kalmadı.
Bu kez ecel çıkmış karşına; yakana Azrail
yapışmış,
Hadi bakalım görelim; şimdi söksün rüşvetin.Tahsin Şentürk

REZİL

Güzellikler içinde asaletten güzeli,
Demir çarık giyerek aransa da bulunmaz.
Rezillikler içinde cehaletten rezili,
Sözlükler satır satır taransa da bulunmaz.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 baş        
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Türkiye ekonomisine önem-
li katkı sunan, ağırlığı imalat
sanayisi olmak üzere yap-
tıkları çalışmalarla, ihracat
ve üretim rakamlarıyla de-
ğer üreten firmalar 27-30
Aralık 2017 tarihleri arasın-
da İstanbul Fuar Merkezi’nde
İstamonu Fuarcılık organizas-
yonunda buluşmaya hazırlanıyor.

Ticari hacim olarak 7 milyar dolar-
lık değere sahip, Kastamonulu sanayici
ve iş adamlarının fuar tarihine aylar
kala ilgisi de artarak sürüyor. Konu
hakkında bir değerlendirme yapan İs-
tamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz, fuara ka-

tılım sağlayan firma sayısının
hedefledikleri rakama yak-

laştığını belirtti. 
Karadeniz yaptığı

açıklamada şu bilgileri
paylaştı: “KASTEXPO

fuarımıza katılım sağlayan
firmaların büyük bölümü

imalat sanayimizin ve Kasta-
monu iş dünyasının önemli markaları

durumundadır. Bir önceki Kastamonu
iş dünyası buluşmasında bir araya ge-
tirdiğimiz markaların böylesi önemli
ve Türkiye’de şehir konseptli tek fuar
olan KASTEXPO hakkında yaklaşım-
ları oldukça değerli. Şu ana kadar fuar-
da yer alma noktasında mutabakat sağ-

lamış olduğumuz firmaların ülke ihra-
catında, ekonomik gelişmesinde büyük
katkıları bulunuyor. Katılımcı firmala-
rımızın sadece şirketleri ya da oluşum-
ları adına değil, ülke ve bölge ekonomi-
sine girdisi yaklaşık 7 milyar dolarlık
bir iş hacmini kapsıyor. 24 bin 914 kişi-
ye iş ve istihdam sağlayan 114 firmanın
üretim ve hizmet mücadelesi 1 milyon
800 bin metrekarelik bir alanda kesinti-
siz sürüyor. Böylesi değerli bir topluluk
ile sadece KASİAD oluşumu içinde bu-
lunan değil tüm çevrelerden fuarda ka-
tılıma ilginin gün geçtikçe artmasıyla
yıl sonunda Kastamonu iş dünyası ken-
dini gösterme, sesini duyurma fırsatını
değerlendirecek.”

Kastamonu iş dünyasının bulu-
şacağı Türkiye’nin ilk şehir konseptli
fuarı olan KASTEXPO’o hakkında
değerlendirmede bulunan KASİAD
Genel Sekreteri Cemal Şenol, yüzde
70 doluluk oranını yakalayan fuarın
büyük bir birliktelik olduğuna deği-
nerek bu birlikten yeni projeler ve
ortak iş birliği doğacağını belirtti.

KASİAD olarak kurulduğundan
bu yana hedefledikleri sinerjnin bir
ürünü olarak gördükleri KASTEXPO
fuarının Kastamonulu sanayiciler
için iç ve dış piyasada pazar payı ar-
tırma talebine cevap verebilecek po-
tansiyeli bünyesinde barındırdığına
işaret eden Şenol, düzenlenen fua-
rın ortak pazara çıkış yolu olduğunu
vurguladı.

Kastamonu iş dünyasının bulu-
şacağı KASTEXPO fuarını geleceğe
ışık tutacak bir proje olarak değer-
lendirdiklerini, KASİAD olarak he-
deflerinin üye firmaları segmentle-
rinde birer adım daha öne çıkarmak
olduğunu söyleyen Şenol “Başarılı
sanayici ve iş adamlarımızı onurlan-
dırmalı, çalışmalarında onlarla bir-
likte hareket ederek hem Türkiye
hem de dünya ölçeğinde ön plana
çıkarmalıyız. Ticari işletmelerimizin

uzun soluklu işler yapmasını sağla-
malıyız. Çünkü bizler Kastamonulu
sanayiciler olarak iç ve dış piyasada
pazar payımızı artırmak istiyoruz.
KASİAD yöneticileri olarak aldığımız
yük belli, bu yükü güvenli bir limana
taşımak istiyoruz.” dedi.

Kastamonulu Sanayici İş Adam-
ları Derneği Genel Sekreteri Cemal
Şenol, her alanda başarının ilk adı-
mının ekonomik olarak güçlü ol-
maktan geçtiğine işaret ederek,
“Güçlü bir sanayi daha güçlü iş bir-
likleri ve lobiler kurulabilmesinin
yolunu açacaktır. Bunun sağlanabi-
leceği yerlerden biri de KASTEXPO
fuarı ve benzeri iş dünyası platform-
larıdır.” diye konuştu.

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

KASTEXPO katılımcıları 
25 bin kişi istihdam ediyor

Kastamonulu
sanayici ve iş
adamlarının

yılsonu
buluşması

KASTEXPO’da
katılımcı sayısı
her geçen gün

artıyor.
İstamonu
Fuarcılık

verilerine göre
Eylül ayı sonu
itibarıyla fuar

katılımcısı
firmaların üretim

ve hizmet
alanları 2 milyon

metrekare,
yarattıkları

istihdam sayısı
ise 25 bine

ulaştı.

Bu birliktelikten ortak iş
birliği anlayışı doğacak

MODESA Yönetim Kurulu Başkanı
Alaattin Taruz, KASİAD ile birlikte
oluşturulan bu çalışmanın Kastamonu
iş dünyasının birbirleri ile ticaretinin
önünü açacak, yeni imkanlar sunacak
bir fırsat olarak gördüğünü söyledi.
Yıllardır Kastamonulu iş adamlarının
yapmakta geç kaldığı bir projenin ha-
yata geçirilmiş olmasından duyduğu

memnuniyeti dile getiren Taruz, KAS-
TEXPO fuarının Kastamonu iş dünyası-
nın en büyük kazanımı olduğunu ifade
etti.

Alaattin Taruz, fuar katılımcısı fir-
malar için en büyük kazancın birbirle-
rini tanımak, kendi ticaretlerinde
hemşerilerine öncelik tanıyarak iş bir-
likleri geliştirmek olacağına dikkat

çekti. Taruz, bu yıl
daha geniş katı-
lımlı ve konsept
bir şehir fuarı ola-
rak düzenlenen
KASTEXPO’da
Karar Mobilya ve
MODESA Sanayi Sitesi olarak yer al-
dıklarını belirtti.

KASTEXPO en büyük kazanımımızdır
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ALEYNA… Ve aleykümselam…

30 Eylül 2017

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

Türkiye genelinde önemli kurum ve kuru-
luşlarda görev yapan hemşerilerimiz arasında
her görev yaptığı yere tarzıyla, yaklaşımı ve fi-
kirleri ile farklılıklar katan Tosyalı hemşerimiz
Nevzat Sinan, 2012 yılında göreve başladığı
Amasya’dan Niğde’ye atandı. Birinci sınıf vali
yardımcısı olan Sinan, Niğde’ye hareketi öncesi
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
Amasya halkına ve çalışma arkadaşlarına teşek-
kür ederken önemli noktalara da vurgu yaptı.

Nevzat Sinan yayınladığı veda mesajında
şunları aktardı: “Değerli dostlarım; 

25 Eylül 2017 saat 10-11 arasında sizlere
veda edip Amasya'daki görevimi sonlayıp yeni
görev yerim olan Nevşehir'e hareket edeceğim.
Bu şehre tayinim çıkınca 'küçük bir şehir' dedi-
ler, bende 'ayağımı uzattığımda ayaklarım dışa-
rıda mı kalacak?' dedim. 'İki dağın arasında sı-

kışmış gibi hissedersin' dediler. Bende 'bu şehir-
de nefes alabilirim' dedim. 'Büyük alışveriş mer-
kezleri yok' dediler, bende 'bakkalda mı yok?'
dedim. Sonunda bu şehirde çok şey buldum
Hititlerin, Romalıların, İlhanlıların, Osmanlıla-
rın ve sonunda Türkiye Cumhuriyetin kurucu-
su büyük önder Atatürk’ün izlerini ve onların
nefeslerini buldum. Koca Hititlerin, Romalıla-
rın, İlhanlıların, Osmanlının ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin kuruluşunun sığdığı bu şehre ben
de sığdım ve güzel dostluklar yaşadım. En güzel
eserlerimi bu şehirde yapabildim. Herkesi sev-
dim herkesten sevgi gördüm. Her güzel şeyin
sonu olduğu gibi bu güzel şehrinde sonuna gel-
dik. Elveda Amasya, dostlarım, her şey için te-
şekkürler.”

Vali yardımcımız Sinan’a yeni görev yerinde
başarılar diliyoruz.

Kastamonu’da ahşap sektörünün gelişmesine
katkı sağlamak ve piyasalarda rekabet gücünü artır-
mak amacıyla organize edilen Ahşap Fuarı, sektörün
beklentilerinin altında kalması, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarını harekete geçirdi.

Türkiye’nin önemli orman varlıklarına sahip olan
bölgenin yüzde 30’luk envanterinin yüzde 17’si sınır-
ları içinde bulunan Kastamonu’da orman ürünlerinin
değerlendirilmesine yönelik olarak planlanan Ahşap
Fuarı beklentilerin altında kalınca değerlendirme
toplantısı Vali Karadeniz başkanlığında gerçekleşti-
rildi. Yapılan toplantıda Ahşap Fuarının 3-7 Ekim
2018’de düzenleneceği açıklanırken, oluşturulan ko-
misyonun Kastamonu Valiliği AB Valilik Proje ve Ko-
ordinasyon Merkezi sekretaryasında her ay bir araya
gelerek çalışmalar hakkında durum değerlendirme-
si kararı aldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Eylül ayı
toplantısında fuarlara katılım için yol haritası çizildi.
Dönem başkanı Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ön-
cülüğünde gerçekleştirilen toplantıda bu yıl ve önü-
müzdeki yıl ülkemizde gerçekleştirilecek turizm fuar-
larında Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin birlikte
tanıtılması karara bağlandı.

Hemşerimiz Sinan’dan
ders niteliğinde veda

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayınladığı
genelge ile yöresel ürünlere zincir
mağazaların reyon ve raflarında yüzde 1 yer
verilmesi noktasında mağazalara tanıdığı
sürenin sonuna gelindiğini duyurdu. Bu
gelişme şu anlama geliyor, artık siyez, çekme
helva, yerel marmelat, kulaklı makarna,
bazlamaç, pestil, pekmez, hoşaf gibi yüzlerce
ürünümüz albenili raflarda arz-ı endam
edecek…

Zincir mağazalar bu ürünleri almazsa 20
bin lira ceza yiyecekmiş… Olmadı ısrar
ederse 40 bin…

Muhteşem geliyor kulağa…
Ah hakikatler! Çok kötüsünüz…
Peki hakikat ne?
Konu ile ilgili bu işlerde hangi ürünler

rafa çıkabilir diye kafa yorup yöresel ürünler
konusunda faaliyet gösteren üç beş
müteşebbisimizi arayalım dedik.

Önce bir tanım yapalım; yöresel ürün,
herhangi bir endüstriyel işlemden geçmemiş,
el ürünü yöntemlerle mamul haline
getirilmiş, katkı ve koruyucu içermeyen,
kimyasalla tanışmamış ürünlere verilen son
zamanlarda moda olmuş bir tanımlama…

Yani; siyez, çekme helva, yerel marmelat,
kulaklı makarna, bazlamaç, pestil, pekmez,
hoşaf gibi…

Araştırmaya başlarken aklımda manda
yoğurdu da vardı…

Amma velakin mandamız olmadığından
yoğurdumuz uyumamış…

Uzatmayalım…
Süt mamulleri hususunda da bereketli

sandığım memleketimizin günlük üretiminin
250 – 300 ton olduğunu duyunca… (üretim
dezavantajı, raf ürününde sürüm şart)

Özellikle bize ait yerel ürünlerin pardon
yöresel diyecektik raf ömürlerinin uzun
olmayışından mütevellit zaten o raflara
çıkamayacağını öğrenince… (fiziki
dezavantaj, katkısız koruyucusuz ürün rafta
yer alamıyor)

Asıl önemlisi diyelim ki çıkmayı başarmış
ürünler için o rafların maliki konumunda
olan mağazaya da marketlerin koşullarının
ağırlığıyla karşılaşınca… (rekabet
dezavantajı, milyon dolarlık makinelerle
ticari yarış mümkün değil)

Bize ekmek çıkmayacak bir tasarı olan raf
hikâyesini rafa kaldırmayı uygun gördüm…

Ama ben bir şeyi anlayamadım…
Hadi zincir mağazalar olmuyor, orada

yukarıda da andığımız nedenlerden ötürü yer
bulamıyoruz.

Bizim yöresel ürünlerimiz yerel market ve
satış noktalarında rağbet görüyor mu?

Bu soruyu sorduğumuz
müteşebbislerimizin dedikleri hayret
vericiydi; HAYIR!

Çünkü o esnaflarımız yöresel ürünlerin

(imalat süreci ve organik oluşundan kaynaklı
maliyetlere sahip oluşundan dolayı doğal
olarak biraz pahalıdır) yerine şimdi kıyamet
kopartarak “bizi onların tahakkümünden
kurtarın” diye çığrıştıkları zincir mağazaların
ürünlerini raflarında bizim yerel insanımıza
sunuyorlar…

Neden?
Elbette ticaret kar zarar dengesi güdülerek

yapılmaktadır. Doğası gereği emsal ürün
daha hesaplı iken daha pahalıyı sunmamak
esnafın en doğal hakkıdır…

Lakin…
Yöresel ürünler dediğimiz ve o

memleketin değerlerinden olan ürünlere de
raflarınızda yer açmanıza engel teşkil edecek
bir durum olabilir mi?

Malını satmadığınız yöre insanını, biz
batıyoruz diye kurtarma operasyonuna
davetiniz ne kadar ciddiye alınabilir?

Zincir mağazalar ve marketler karşısında
rekabet edemeyeceği aşikâr bizim gibi dar
gelirli memleketlerde, daha sahaya çıkarken
“daha ucuz” avantajıyla sahaya girmesine
müsaade edilen mevzubahis işletmeleri
coşkuyla karşılayan ve hatta dükkânında
biten yoğurdu, pirinci, yumurtayı (ne acı
değil mi bunlar eskiden memleketimizde
üretilen ürünlerdi, şimdi köylü bile
yumurtayı, yoğurdu marketten (!) alıyor) alıp
rafına iştahla dizen esnaf…

Memleketine gelenleri yabancı yerli
ayrımı yapmadan adaletle (!) kazıklayan,
pazaryerinde çift etiket uygulaması getiren ve
tatilciyi yolan esnaf…

Ezcümle…
Esnafımıza elbette sahip çıkacağız…
Kampanyalarına destek de olacağız ve

olmalıyız…
Ama…
Ey esnaf…
Sen de meslek ahlakına sahip çık ne olur!
Zira aynı memleketin çocuklarıyız

birbirimizi kandırmak ayıp olur!
Değil mi?

Memleket uyuma esnafına sahip çık!

Valilik önlem almak üzere
harekete geçti

KUZKA 3 ili 
birlikte tanıtacak

Amasya Vali
Yardımcısı olarak

görev yaptığı
kentten Niğde Vali
Yardımcısı olarak
atandığını sosyal

medya hesabından
duyuran

hemşerimiz
Nevzat Sinan,

duygu ve
düşüncelerini

içeren paylaşımıyla
önemli mesajlar

verdi.

FOTOYORUM

Göğsümüzü kabartan, ufkumuzu açan,
umutlarımızı artıran şeyler. Yıllar yılı
biz yerel esnaf bu gidişle yok olur

dedikçe zincir mağazaların Kastamonu ve
güzelim ilçelerinin bağrına birer hançer gibi
saplayanların bu başarısını “Müjde… XXXX
geliyor…” diye manşetten verenler…

Bugün de “Esnafına sahip çık”
manşetlerini başlığa taşımış…

Diğer yandan…
Memlekete yatırım olarak gördükleri

zincir mağazaların açtıkları devasa
bankamatikleri (sadece paranızı
yatırabilirsiniz memleketinize kuruş
bırakmaz) gururla ve iftiharla açan pek
muhteremler de “esnafına sahip çık”
kampanyasına sahip çıkmış…

Memlekette güzel şeyler oluyor…
Mesela hayalhaneler muhteşem

çalışıyor… Koltukta kim oturuyorsa bir
hayal kuruyor, hoooop memleket rahatlıyor.

Burada toplum yararına kurulan ve
gerçekleştirilen hayallerden değil, nefsani
hayallerden dem vurduğumun bilinmesini
şeddeli olarak bildiririm… Zira münafıklar
hep sözlerin anlattığına değil kimden
çıktığına bakıp yanlış anlamakta pek
mahirler.

Hayal diyorduk…
Mesela bu hayallerin bazıları akıllara

zarar… Ağaçlardan denizi göremeyen biri
çıkıyor tıraşlıyor tepeciği, al sana manzara…
Toplum yararı neresinde bunun? Sonra
heyelan oldu, yol kaydı, köy yürüdü…

Mesela memleketin ahalisinden
toplananlarla bir uçak satın alınıyor ama
işletmeye gelince talip bile çıkmıyor…
Hayalinde hep bir uçakta kahvaltı yapmak
olan birinin pahalıya mal olan girişimi
olarak rafa kalkıyor… Toplum yararı nerede
bunda?

Sonra…

Asıl elzem konularda suya sabuna
dokunmadan halka şirin gelecek makyajlarla
hayalhaneden nağmeler okuyarak sözde
hizmetler başlığı altında destanlar yazmış
ol!

Toplum yararına yapılan tüm hayallere
eyvallah…

Ancak…
Zaten fakir bir toplum olan (Zorunlu

fukaralık) bir memleketin kaynaklarını
hayallerinizin gerçekleşmesi için çarçur
etmenize de kimse müsaade etmez…

* * *
Geldi geçti…
Bir Aleyna konseri oldu…
İyi de oldu…
İyi ki de oldu… Yerel halk ancak

televizyonlarda görebileceği bir çocuğumuzu
canlı canlı izleme şansına sahip oldu…
Esnaf da, köylü de ve dahi civar il ve
ilçelerden on binler Bozkurt’a aktı… 

Sonuç…
Aleyna ulusal magazinde konu oldu…
Esnaf ertesi sabah bir uyandı kasa

tamtakır yine… Kaderiyle baş başa…
Konsere gelenler de arkalarında

Cumhuriyet Meydanında hoş bir seda
bırakmış… Akşamki canlılık, o muhteşem
ambiyans sadece bin yılda bir görülebilecek
rüya olarak tarihe not düşünmenin dışında
bir yarar sağlamamış…

Burada konseri eleştirdiğimiz
algılanmasın, aslında mesele bir değil on
konser yapılsın…

Zira her aktivite tek sermayesi kuru
kalabalıktan medet ummak dışında bir dalı
bulunmayan esnafa umuttur… 

Sonuç önemli…
Aleyna geldi… 
Selamünaleyküm…
Memleketin durumu…
Ve aleykümselam!

Kiralanması gündeme gelen ve sportif olta
balıkçılarının tepkileriyle dikkatleri üzerine çeken
Beyler Barajı’nın kiralanmasından vazgeçildi.
Beyler Barajı’nın balık tutmak için şirketlere kira-
lanması ile ilgili Sportif Olta Balıkçılığı Federas-
yonu tarafından başlatılan kamuoyu çalışması

neticesinde baraj oltacılara kaldı. Gelen tepkiler
üzerine düzenlenecek ihalenin iptal edildiğini du-
yuran Kastamonu İl Tarım Hayvancılık Müdür-
lüğü, “3 Kasım 2017 tarihinde ihale edileceği du-
yurulan Beyler Barajı kiralanması görülen lüzum
üzerine iptal edilmiştir” şeklinde duyuru yaptı.

Beyler
Barajı 

oltacılara
kaldı
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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

103,90 t 3,566 t 4,193 t 146,30
t

İstanbul’a 12 yaşında geldiğini ve sektöre
çıraklıktan başladığını söyleyen iş adamı
Mehmet Şen (54), askerlik sonrası dikiş ma-
kinaları parçaları üreterek imalat sektörüne
adım attığını kaydetti.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte otomo-
tiv sanayiine geçiş yaptığını ifade eden Şen, “
1986 yılında kurulan Metsan Yedek Parça,
son 5 yıldır Arnavutköy’de 2 bin 700 metre-
karesi kapalı olmak üzere 9 bin 700 metreka-
re alanda faaliyet gösteriyor.  Otomotiv bağ-
lantı elemanları üretimi yaparak yurtdışı pa-
zarında önemli bir yer tutuyoruz.” dedi.

Firma ürün konseptinde bulunan 2 bin
500 kalem otomotiv ve makine bağlantı ele-
manlarının bin adetini kendi tesislerinde üre-
tirken bin 500 parça kelemi fason verdiklerini
bildiren Şen, “Birçok marka aracın, metal ve
plastik muadil parçalarının üretimini yapan
firmamız, her yıl üretim kapasitesini arttıra-
rak iç ve dış pazar taleplerine cevap veriyor.
Yurt içinde birçok firma ile çalıştığı gibi, Ku-
zey Avrupa ve Orta Doğu’nun birçok ülkesi-
ne de ihracat gerçekleştiriyoruz. Çeşitli ülke-
lere yaptığımız ihracat ile ülke ekonomimize

katkı sağlarken iç piyasadaki tedarikçileri-
mizle güç birliği yapıyoruz.” diye konuştu. 

Kurduğu firmanın bir aile şirketi olduğu-
nu 3 çocuğunun da firmada çeşitli bölümler-
de görev aldığını belirten Şen, genel müdür
yardımcılığı, muhasebe ve ihracat departman
sorumluluklarını paylaşan çocuklarının da
sektörü kendisi gibi sevdiklerini vurguladı.

Yapılırken heyecan duyulma-
yan işler, başarılamaz

Mehmet Şen, kalite standartları hakkında
ise şu bilgileri verdi: “ISO 9001 Kalite stan-

dartlarında çalışan firmamız deneyimli tek-
nik kadrosu, kalifiye personelleri, yenilikçi
vizyonu ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile
çalışmalarını sürdürüyor. Firmamızın yöneti-
cileri ve çalışanları yaptıkları işi benimseyen
ve geliştiren anlayışla 'Yapılırken heyecan du-
yulmayan işler, başarılamaz.'  ilkesini benim-
seyerek çalışıyorlar.”

Kastamonu otomobil 
üretebilir, ama…

Mehmet Şen, Kastamonu’ya yatırım ko-
nusunda birkaç defa girişimde bulunmaları-
na rağmen yatırım şansı bulamadıklarını ifa-
de ederek kentin sanayi konusunda gerekli
kimliği kazanamamış olduğunu gördüğünü
söyledi. Sadece birkaç büyük ölçekli firmanın
varlığı ile sanayi kenti olunamayacağına deği-
nen Şen, imalat ve yan sanayi konusunda ya-
tırımlarla Kastamonu’nun gerçek bir sanayi-
leşmeden söz edebilir hale gelebileceğine dik-
kat çekti. İş adamı Mehmet Şen, ekonomide
dış pazarların önemli olduğunu ve Kastamo-
nu’nun da bu faktörü göz önüne alarak ana
sanayiden çok yan sanayi oluşturma planıyla
hareket etmesi gerektiğini belirtti. Şen, Kasta-
monu’da yerli otomobil üretilebilmesinin
mümkün olduğuna inandığını ancak böyle
bir üretim için öncelikle orada yan sanayi
oluşmasının önemine vurgu yaptı. 

“Mevcut sanayicilerimizin yüzde 25’i oto-
mobil üretebileceğimize inansa ve destek ver-
se, bir araya gelse bu çok rahatlıkla gerçekleş-
tirilebilir” diyen Şen, Kastamonu’nun avantaj-
larını yeterince kullanamadığına işaret etti.

Otomotiv yan sanayi
sektöründe 30 yılı

aşkın süredir hizmet
veren METSAN

Yedek Parça,  Kuzey
Avrupa ve Orta
Doğu’ya milyon
adetlere varan

otomotiv bağlantı
elemanı ihraç ediyor.
Bozkurtlu iş adamı

Mehmet Şen’e ait
olan firma

Arnavutköy’de
yaklaşık 10 bin
metrekare alan
üzerinde kurulu

tesisindeki
üretimlerinin yanı

sıra fason üretim de
veriyor.

Kıdem tazminatı ve ihbar
tazminatına ilişkin

aydınlatıcı bilgiler (4)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Bu yazımızla birlikte "ihbar tazminatı"
meselesini irdelemeye başlıyoruz.
Öncelikle, eksikliği ihbar tazminatı

ödenmesinin dayanağını oluşturacak feshi
ihbar zorunluluğunun "BELİRSİZ SÜRELİ"
ve "SÜREKLİ NİTELİKTEKİ" iş sözleşmeleri
bakımından uygulama alanı bulduğunu
belirtmemiz gerekir. Feshi ihbar beyanı
açısından hukuken herhangi bir geçerlilik
şartı aranmamakla birlikte ispat anlamında
"yazılılık" şartının karşılanması oldukça
önemlidir. İş Kanunu anlamında, işi altı
aydan az sürmüş olanlar için 2 haftalık, altı
aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olanlar
için 4 haftalık, bir buçuk yıldan üç yıla
kadar sürmüş olanlar için 6 haftalık ve
nihayetinde üç yıldan fazla sürenler için ise
8 haftalık feshi ihbar süresi mevcuttur. Söz
konusu bildirim önellerinin asgari nitelikte
olduğunu ve taraflarca, dilerlerse,
uzatılabileceğini de unutmamak gerekir.

İşverenin yukarıda bahsetmiş
olduğumuz bildirim önellerine uymaksızın
iş sözleşmesinin feshedildiğini işçiye ihbar
etmesi durumunda, işçi, "BAHSE KONU
BİLDİRİM ÖNELİNİN BİTİMİNE KADARKİ
ÜCRETİNİ" talep etme hakkına sahiptir. Bu
bağlamda, ihbar tazminatının talep
edebilmesi HERHANGİ BİR ZARAR
KOŞULUNA BAĞLI DEĞİLDİR, zira yasa
koyucu tarafından bu hak, herhangi bir
koşula bağlanmaksızın çalışana tanınmıştır.
Bir diğer deyişle, işçi, derhal yeni bir iş
bulmuş olsa bile, değindiğimiz sürelere
karşılık gelen ücret tutarını hak etmiş
olacaktır.

Tıpkı kıdem tazminatında gördüğümüz
ve daha önceki yazılarımızda vurgulamış
olduğu gibi, ihbar tazminatının esasını
oluşturacak ücretin belirlenişi anlamında da
"geniş anlamda ücret" dikkate alınacaktır. 

Diğer bir açıdan, geçersiz feshi ihbar
yönünden işçinin sorumluluğu anlamında
yeni işverenin de hâkim tarafından
belirtilecek derecede yükümlü
kılınabileceği hâller mevcuttur. Şayet
işçinin bildirim öneline uymaksızın
sözleşmesini feshetmesine yeni işveren
neden olmuşsa yahut yeni işveren, işçinin
bu usulsüzlüğünü bilmesine karşın onu işe
almışsa veya yeni işveren böyle bir durumu
sonradan öğrenmesine rağmen işçiyi
çalıştırmaya devam ediyorsa işçinin eski
işvereninin yanından derhal ayrılmasından
dolayı oluşan zarardan İŞÇİNİN YANI SIRA
YENİ İŞVEREN DE SORUMLU
OLACAKTIR.

Bildirim öneline uyularak
gerçekleştirilen feshi ihbarın "hakkın kötüye
kullanılması" teşkil edebildiği örnekler de
mevcuttur. Bu anlamda, biçimsel yönden
herhangi bir eksiklik bulunmamakla birlikte
"izlenen amacın haklı görülmediği"
durumlar, kötüye kullanılmış feshi ihbarlar
içerisinde değerlendirilmektedir. Böyle bir
durumun kanıtlandığı hâllerde, işveren
tarafından işçiye, uygulamada "KÖTÜ
NİYET TAZMİNATI" olarak da adlandırılan
"BİLDİRİM ÖNELİNE DENK DÜŞEN
ÜCRETİN ÜÇ KATI" tutarında bir ödeme
yapılması durumu ortaya çıkabilecektir.

Dış pazara 1 milyon
bağlantı elemanı

Tarihi ve turistik değerleri ile son
yıllarda önemli bir ivme yakalayan
Kastamonu turizmine yönelik tu-
rizm şirketlerinin de ilgisi artıyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren Taş-
köprülü turizmci Fatih Sezgin, dü-
zenledikleri kültür turları içinde
yer alan Kastamonu ile ilgili önem-
li girişimleri olduğunu belirtti.
Acentesi bulundukları Pronto
Tur’un tüm Türkiye genelindeki
bayilerine Kastamonu turunun pa-
ket olarak sunulması için çalışma
başlattıklarını söyleyen Sezgin, bu
paketlerin kente sadece yerli değil
yabancı tur operatörlerinin de ilgi-
sini artıracağına dikkat çekti. 

Kendi deneyimli ve profesyonel turizm reh-
berleriyle verecekleri hizmet hakkında gazete-
mize açıklamalarda bulunan Unique Turizm
sahibi Fatih Sezgin, “Daha önce yaptığımız kül-
tür turlarından farklı olarak, Türkiye genelinde
faaliyette bulunan ve bizim de acentesi olduğu-
muz Pronto Tur tecrübesi ve sinerjisiyle Kasta-
monu’yu tüm ülke genelindeki tur paketleri

arasına alma çalışmaları sürüyor.
Kastamonu binlerce yılık tarihi ve
kültürel geçmişini günümüze dek
korumuş, çeşitli medeniyetlere ev
sahipliği yapmış ve halen günümüz-

de izlerini muhafaza eden önemli
bir Anadolu kentimiz. Bu medeni-
yetler beşiği kentin yerli turizmin
yanı sıra uluslararası destinasyon-
lara da sunularak, Kastamonu’nun
değerlerinin keşfedilmesine hiz-
met etmek istiyoruz” dedi.

Sezgin, 2005 yılından bu yana
faaliyet gösteren firmalarının dün-
ya genelinde yüzlerce ülke ve yüz
bine yakın otel ve destinasyonla

bağlantısı olduğunu vurgularken bu potansiyeli
doğup büyüdüğü kente aktararak katkıda bu-
lunmak arzusunda olduğunu kaydetti. 

Firma olarak turlarının genelde yabancı öğ-
renci gruplarına yönelik olduğuna değinen
Sezgin, Türkiye’de okuyan yabancı öğrencilere
Kastamonu’yu da bir alternatif olarak sunma
çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kastamonulu işçi ka-
dın KOSGEB desteği ile
aldığı krediyi fırsata çe-
virerek bir anda ulusal
gündeme ismini taşıdı.

Kastamonu yerel ga-
zetelerinde de geniş yer
verilen başarı hikayesinin
kahramanı olan Kastamonulu
Hamide Sekecek, 21 yıl işçilik
yaptığı sektörde patron oldu.
Sekecek, tamamı kadın yakla-
şık 83 kişilik ekibiyle ayda 200
bin parça ihracat yapar duru-
ma geldi. Bebek giysilerini
yurtdışında önemli pazarlara
satan Sekecek duygularını
“Kadınlarımız biraz çekingen
duruyor. Kendilerine güven-
dikten sonra hiçbir kadının
başaramayacağı iş yoktur.
Çok büyük cevherlerimiz var.
Anadolu insanı aslında özveri-

li, istekli bir yapıya sahip ve is-
terse her işi başarabilir. İsti-
yorum ki kadınlarımız kork-
masın. Güçlüyüz, çok güçlü-
yüz” şeklinde ifade ediyor. 

KOSGEB İl Müdürü Nevzat
Erol da Sekecek’e makine
ekipman, personel ve kira gi-
derleri için destekte bulun-
duklarını belirterek, “Gördü-
ğümüz bu manzaradan mut-
luyuz. Çünkü biz bir kadını
destekledik, o da 83 kişiyi
destekliyor. Onlara iş kazan-
dırmış. Bu tarz girişimlerin
örnek olmasını istiyoruz.”
diye konuştu.

İşçilikten patronluğa uzanan
başarı

Kastamonu turizmine özel teşebbüs eli
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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.

Kastamonu Genç Çalışma Grubu, Kas-
tamonu Kalkınma Vakfı ve Avrasya Kızılay
birlikteliği ile oluşturduğu burs komisyonu
kahvaltısında konuşan Remzi Gür, üniver-
site öğrencilerine seslendi.

Öğrencilik yıllarında herkesin zorluk-
lar yaşayabileceğini ama bunun onları yıl-
dırmaması gerektiğini söyleyen Kastamo-
nu Kalkınma Vakfı Başkan Vekili Remzi
Gür, gençlerin gayretlerle her zorluğun üs-
tesinden gelerek çok büyük işler başara-
caklarını belirtti. Gür İstanbul’da maddi
manevi her türlü sıkıntılarında gençlerin
yanında olduklarını, burs sağlayan tüm iş
adamlarının da öğrencilere sahip çıktığına
işaret ederek, “Bizim de sizden isteğimiz
kendinizi çok iyi yetiştirmenizdir. İnsanın
insana faydalı olması gerekir. Sizler de top-
luma faydalı olmaya gayret edeceksiniz.
Her birimiz hem kendimize hem ülkemize
hem de dünyaya faydalı olmalıyız. Sizden
beklenen budur. Her türlü maddi manevi
ihtiyacınızda bizler sizlerleyiz, yanınızda-
yız” diye konuştu.

Burs bütçesi 3 milyon lira

Kastamonu Genç Çalışma Grubu, Kas-
tamonu Kalkınma Vakfı ve Avrasya Kızılay
birlikteliği ile oluşturulan burs bütçesi bu
yıl için 3 milyon lira olarak açıklandı.

İstanbul’da düzenlenen
kahvaltıda öğrenci ve burs
verenleri bir araya getiren or-
ganizasyona Kastamonu
Kalkınma Vakfı Başkanı Vali
Yaşar Karadeniz, Vakıf Baş-
kan Yardımcısı iş adamı
Remzi Gür, Kastamonu Be-

lediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu
Milletvekili Hakkı Köylü, Cumhuriyet Sav-
cısı Orhan Türidi, Ataşehir Kaymakamı
Zafer Karamehmetoğlu, AK Parti İl Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mehmet Umur, Yalova
İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sü-

heyl Erboz, İMES Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Akar, Kastamonu Genç Çalışma
Grubu Başkanı Sadettin Çay, Teksan Jene-
ratör frması sahibi Özdemir Ata, Bozkurt
Yüksekokul Yaptırma Derneği Başkanı Ha-
san Kuz, Kastamonulu sanayici ve iş adam-
larının yanı sıra burs alan öğrenciler katıldı.

11 öğrenci ile yola çıktık

Kahvaltı organizasyo-
nunda katılımcılara hitap
eden Genç Çalışma Grubu
Başkanı Sadettin Çay,
2000’li yıllara kadar öğrenci
ve gençlik hareketi olarak İs-
tanbul’da yükseköğrenim
gören Kastamonulu gençle-

re yardımcı olmak üzere yola çıktıklarını
belirtti. 2000 yılından sonra dernek olarak
daha fazla destekçi ve daha fazla öğrenciyle
Avrasya Kızılay’ın da katkıları ile yola de-
vam ettiklerini bildiren Çay, katkı ve des-
teklerinden dolayı katılımcı iş adamlarına,
burs destekçilerine teşekkür etti. Çalışma-
larının sadece İstanbul’dan ibaret olmadı-
ğını da vurgulayan Çay, Avrasya Kızılay
desteğiyle Abana’ya yaptırılan 300 öğrenci
kapasiteli yurdun Kredi Yurtlar Kurumuna
devrinin hazır olduğunu söyledi.

Kastamonu Genç Çalışma Grubu Baş-
kanı Saadettin Çay, 11 öğrenci ile başlayan

çalışmanın Kastamonu Kalkınma Vakfı, iş
adamları ve Avrasya Kızılay’ın da desteğiy-
le geçen yıl bin 148 öğrenciye ulaştığını
açıkladı. Bu yıl 900 öğrencinin burs alma-
ya devam edeceğini ek olarak da toplamda
iki bin yeni öğrenci başvurusu aldıklarını
söyleyen Çay, tüm başvuru sahiplerine
burs vermek arzusunda olduklarını ancak
bu yıl hedeflerinin bin 500 öğrenci olduğu-
nu ve 3 milyon liralık burs sağlanacağını
ifade etti.
Burs, gençler için çok önemli

Kastamonu Kalkınma
Vakfı Başkanı Vali Yaşar Ka-
radeniz ise yaptığı konuşma-
da, İstanbul’da görev yapmış
biri olarak Kastamonu’da
göreve geldiğinden bu yana
geçen süre zarfında, yapılan
çalışmalara değinerek ger-
çekleştirilen burs desteğinin

gençler için çok önemli olduğuna dikkat
çekti. Gençlerin de bu destekleri boşa çı-
karmayarak kendilerini çok iyi yetiştirme-
leri gerektiğine işaret eden Vali Karadeniz,
Kastamonu’nun Osmanlı İmparatorluğun-
dan beri bir şehir kimliğine, kültürüne sa-
hip olduğunu ve İstanbul’da bu kadar üni-
versite öğrencisi bulunmasının Kastamo-
nu’nun gücünü gösterdiğini ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardım-
cısı Seydilerli hemşerimiz Abdullah Se-
vim, partisinin İstanbul il başkanı oldu.
Saadet Partisi 6. Olağan İstanbul İl Kon-
gresi, Bostancı Gösteri Merkezinde par-
tililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tek
liste halinde gidilen seçimde Abdullah
Sevim, Birol Aydın’dan görevi devraldı.

İstanbul’da bir siyasi partinin ilk kez
Kastamonulu il başkanı olarak tarihe
geçen Sevim, yaptığı konuşmada İstan-
bul’un imar yanlışlarına dikkat çekerek
yapılan yatırımların denetlenemeyecek
duruma geldiğini ifade etti. Görevi dev-
raldığı Birol Aydın’a da hizmetleri için
teşekkür eden Sevim, İstanbul’a hizme-
tin ümmete hizmet olduğunu ifade etti.

Tosya’ya gıda
dağıtım üssü
kuruluyor

A 101 marketler zinciri Kastamonu,
Çorum, Sinop ve Amasya il ve ilçelerinde
bulunan mağazalarına sevkiyat için ku-
racağı depo yerini belirledi.Tosya Kay-
makamı Deniz Pişkin’i ziyaret ederek
konu hakkında bilgi veren mağaza yetki-
lileri, D 100 karayolu üzerinde kuracak-
ları deponun çevre illerle koordinasyo-
nunu kolaylaştıracak yer arayışlarında
Tosya’yı seçtiklerini belirttiler.

Zincir mağaza yetkilileri 10 bin met-
rekaresi kapalı alan olmak üzere toplam
20 bin metrekarelik alanda Depo ve Lo-
jistik Bölge Müdürlüğü’nün açılacağını ve
ilçede ilk etapta 120 kişiye istihdam ola-
nağı sağlanacağını belirttikleri ziyarette,
iş başvurularının alımına A 101 mağaza-
larında başlandığı ifade edildi. Yetkililer,
bölge dağıtım deposunun Ocak 2018’de
faaliyete geçeceğini bildirdiler.

‘Sizler sahipsiz 
değilsiniz, bizler varız!’

Kastamonu Kalkınma Vakfı
Başkan Yardımcısı Remzi
Gür üniversite öğrencilerinin
memleketten uzak
olmalarından kaynaklı
kendilerini eksik
hissetmemeleri gerektiğini
vurgulayarak, “Her birimiz
hem kendimize hem
ülkemize hem de dünyaya
faydalı olmalıyız.
Öğrencilerimizden de
beklentimiz budur. Her türlü
maddi manevi ihtiyacınızda
bizler sizlerleyiz,
yanınızdayız” dedi.

Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş
yaptığı konuşmada yapı-
lan hizmetler nedeniyle
Kalkınma Vakfı Başkanı
olarak Remzi Gür ve
burslar ile ilgili çalışma-
lar için Sadettin Çay’a te-
şekkür etti. Kastamonu

Belediyesi olarak yapılan çalışmaları
takdirle karşıladıklarını ifade eden Ba-
baş, “Yapılan çalışmaları yerinde gör-
me fırsatı bulduk. Kastamonu Kalkın-
ma Vakfı’nın bir üyesi olarak bursun tek
başına yeterli olmadığını, bu çalışmala-
rın duyurulması, yaygınlaştırılması ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu çalışmanın
genişletilmesi noktasında biz de elimiz-
den geleni yapmaya hazırız. Bu çalış-
mayı Kastamonu’da bulunan üniversi-
temiz için de hayata geçirerek onlara
da faydalı olabileceğimize inanıyorum.
Burs verilen öğrenci sayısının artırılma-
sı, daha fazla kişiye ulaşılması nokta-
sında ben de desteğe varım” dedi.

Desteği daha da artırmak
için biz de varız!

Yalova İMES OSB Yö-
netim Kurulu Başkanı
Süheyl Erboz bu yolculu-
ğa 20 yıl önce çıktıkların-
da İstanbul’da dernek
oluşumlarının bulunma-
dığını ve o dönemde en
büyük hizmetin dayanış-
madan önce bir adres

olduğunu vurguladı. Dernekleşme aşa-
masından dayanışma noktasına ulaş-
manın ciddi çalışmaların ürünü olduğu-
na dikkat çeken Erboz, o günlerden bu-
güne kat edilen mesafenin ve gelinen
noktanın gurur verici olduğunu belirtti.
Süheyl Erboz buluşmaya katılan öğren-
cilere, gençlere ve çalışmada emeği
bulunanlara teşekkür etti.

Bu noktaya 
birden gelinmedi…

Kastamonu Millet-
vekili Hakkı Köylü yaptı-
ğı konuşmada öğrenim
yıllarından kesitler sun-
du. 1967’de Hukuk Fa-
kültesini kazanarak İs-
tanbul’a geldiğinde bu-
rada okuyan öğrenci sa-
yısının 50 kişi olduğuna

dikkat çeken Köylü, o rakamlardan
bugün binlerce öğrenciye ulaşmış ol-
manın gelişmişliğin göstergesi oldu-
ğunu söyledi. Köylü, gençlere hitaben
“Ülkenin geleceğini sizler oluştura-
cak, reformları sizler yapacaksınız.
Vicdanınızı kimseye emanet etmeyin”
diye konuştu.

Vicdanınızı kimseye 
emanet etmeyin…

Düzenlenen organizasyonda
konuşmacılar gençlere şu
tavsiyede bulundular:
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İstamonu Fuarcılık tarafından 27-30
Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezi'nin 9, 10 ve 11'inci Holleri-
ni kapsayan 20 bin metrekare alanda dü-
zenlenecek BAKAF, Bartın, Bolu, Düzce,
Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak illerinin turizm ve ticari faali-
yetlerini aktarmayı planlıyor. Türki-
ye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olma ni-
teliğini taşıyan BAKAF’da konuk ülke
uygulaması ile iş geliştirme platformu
ortamı oluşturulması da hedefleniyor.

"Hem ülkemize 
hem de fuar sektörüne 

yeni bir soluk getirecek"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(TOBB) tarafından yayımlanan 2018
Ana Fuar Takvimini değerlendirerek
BAKAF’ın öneminden bahseden İsta-

monu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karadeniz, “Bu yıl açıklanan
ana takvime 474 fuar girmeye hak ka-
zandı. İstanbul’da yapılacak 218 fuar
içinde 133 ihtisas, 83 uluslararası ihtisas
fuarı bulunuyor. BAKAF, Bartın, Bolu,

Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu,
Sinop ve Zonguldak illerinin konuk de-
ğil, ev sahibi olduğu bir ihtisas fuarı. Bu
özelliği ile hem ülkemize hem de fuar
sektörüne yeni bir soluk getirecek” diye
konuştu.

BAKAF 2018 hakkında bilgi veren Kara-
deniz, “Batı Karadeniz Bölümü, ülkemizin
en değerli ormanları, tabiat parkları su
havzaları, tarihi ve turistik alanlarına sahip.
Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasın-
da yer alan firmalar bölgede önemli bir
güç. Yer altı ve yer üstü zenginliklerinin

yanı sıra tarım ve hayvancılık alanında
ciddi uygulamalar söz konusu. Tüm
bu olanaklara sahip olmasına rağ-
men bölgenin tanıtım ve sunum-
dan kaynaklı markalaşmasının
önündeki engeller sıkça dile geti-
rilmektedir.BAKAF bölge illeri-
nin kendini ifade edebileceği bir
ihtiyaca cevap vermek üzere
planlanmış bir fuar olarak dü-

zenlendi. BAKAF bölge potansiyeli ve sun-
duğu fırsatların aktarılmasıyla bölgeye ya-
tırımcının ilgisinin de çekileceği alternatif
bir pazar olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı
olan BAKAF’ın, 27-30 Haziran 2018 tarihle-
ri arasında İstanbul Fuar Merkezinin 9,10
ve 11'inci hollerinde 20 bin metrekare
alanda gerçekleşeceğini vurgulayan Kara-
deniz şöyle konuştu:

"Fuar alanın 9 ve 10'uncu holleri ba-
kanlıklara, illerin valilik, belediye, sanayi ve
ticaret odalarının, üniversitelerinin arala-
rında bulunduğu kamu kurum ve kuruluş-
larına ayrılacak. 11'inci holde ise yerel
markalar, yöresel ürünler, yöreye özgü el
sanatları ve coğrafi işaretli ürün stantları

yer alacak. Turizm çeşitliliği, keşfedilme-
miş güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte
geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar sun-
duğu bölgede; mahalli ve yerel idare birim-
leri, sanayi ticaret odaları, özel kurum ku-
ruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte
hareket edeceği BAKAF, Batı Karadeniz
adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu olma
özelliği taşıyacak. Batı Karadeniz Bölümü-
nün büyümesine doğrudan etki sağlaması
hedeflenen BAKAF 2018’de yer alacak olan
konuk ülke ile iş geliştirme platformu im-
kanı da oluşturulacak. Sonrasında ise fua-
rın hem bu bölgelere taşınmasını hem de
uluslararası kimlik kazanmasını hedefliyo-
ruz. Böylece fuar hem bölgeye hem de
Türkiye ekonomisine katkısını artıracak.”

Türkiye’nin ilk bölgesel turizm fuarı
olan BAKAF 2018’in TOBB tarafından ya-
yımlanan resmi fuar takviminde yer alma-
sı, ulusal yayınların ekonomi sayfalarının
yanı sıra haber ajansları, bölgesel ve yerel
medyada da geniş yankı buldu.

Batı Karadeniz Bölgesinde aralarında
Kastamonu'nun da bulunduğu Bartın,
Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Sinop ve
Zonguldak illerinin tanıtımın yapılacağı
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birli-
ği Fuarı (BAKAF2018) Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin 2018 yılı yurt içi fuar
takvimini açıklanmasıyla kamuoyunun
dikkatini çekti. Bu yıl açıklanan ilk tak-
vimde yer alan 474 fuarın içinde Batı Ka-
radeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fua-
rının Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olması
ulusal basında da yankı bulurken haber
ajansları ve gazetelerin ekonomi sayfala-
rında da geniş yer verildi.

Bölge illerinin turizm hareketlerinin

ve yatırım olanaklarının ülke gündemine
taşınmasını amaçlayan BAKAF 2018 Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
açıklanan ana fuarlar takviminde yer al-
masının ardından değerlendirmelerde
bulunan İstamonu Fuarcılık Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, BAKAF
2018 Fuarının ana takvimde yer alması-
nın bölgenin turizm değerleri ve yatırım
fırsatlarının yatırımcıların dikkatini çek-
mesine de olanak sağlayacak önemli bir

girişim olduğunu belirtti. 
Karadeniz, turizm varlıkları olarak

kanyondan yamaç paraşütüne, sağlık tu-
rizminden inanç ve kültür turizmine bir-
çok alana sahip 8 ilin birlikte tanıtılacağı
ve yatırım fırsatlarının yatırımcıların dik-
katine sunulmasında önemli bir adım ol-
duğuna dikkat çekti.

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin
dönem dönem düzenlenen çeşitli fuarlarda
yer aldığına da değinen Karadeniz, bu fua-
rın özelliğinin kolektif tanıtım olanağı anla-
mına geldiğini, başta valilikler, sanayi tica-
ret odaları, sivil toplum kuruluşları, üniver-
siteler ve belediyeler olmak üzere yaratıla-
cak sinerjiyi avantaja çevirerek Türkiye'de
bir ilk olan BAKAF çatısı altında tanıtılaca-
ğını belirtti. Karadeniz, bölgede yayın ya-
pan gazete ve internet haber sitelerinde de
büyük yankı bulan BAKAF 2018 Fuarı ile
ilgili çalışmaların devam ettiğini de bildirdi.

BAKAF 2018 ulusal basında geniş yankı buldu

Azıcık tarih
bilgisi olanlar
bana hak

verecektir sanıyorum.
İnsanlık, en vahşi
dönemini yaşıyor.
Tarihte acımasız
savaşlar yaşanmıştır.
Masum sayısız insan
yaşamını yitirmiştir.
Başka canlıları ise hiç
sayamıyoruz. Atlar
örneğin. İnsanlığın ilk
dostu olan atlar ve
köpeklerdir ama atları
vurup öldürdük.
Üstelik atların hiçbir çıkarı yokken.

Yalnız, tarihte vahşet gibi duran bu
savaşların; ölmelerin ve öldürülmelerin
bir anlık kararla, yani halk demesiyle
“ha” deyince olduğunu sanmayın. Her
savaşın arkasında kendi insanına yönelik
yığınlarca hesap ve ayrıntı vardır. Ama bu
savaşlarda asla bir kişi ve o bir kişinin
hevesleri esas olmamıştır. Divanlar
kurulmuş, günlerce, belki de aylarca
düşünülmüş-tartışılmıştır.

Kimse bu söylediklerimden savaşları
onayladığım anlamını çıkarmasın. Ama
savaşın da bir adabı olduğunu söylemeye
çalıştığımı anlasın.

Geldiğimiz nokta, insanlığın kendi
tarihinden utanacağı bir nokta.

Savaşlar artık pisleşti.
Kimse ne için, ne adına sorularına

yanıt vermiyor ya da aramıyor.
İğrenç bir insanlık sendromu.
Birileri savaşmayı özendiriyor ve

aptallar sürüsü bunu üzerine vazife
ediniyor.

Kapı komşusundan başlıyor
savaşmaya.

Karısını, çocuğunu öldürüyor.
Bir kılıf buluyor tabi.
Öğretilmiş kılıflar.
İnsan sıfırlanıyor.
Öyle bir hale geldik ki; evden çıkarken

geri dönmeyi hesaplayamıyoruz.
Öyle bir hale geldik ki evden çıkarken

yumruklarımızı sıkıyoruz.
Eyyyy!
Ne oldu bize? 
Kim bizi bu hale getirdi?
Bir anne, okula gönderdiği çocuğunun

akşam eve dönüp dönmeyeceğini merak
ediyorsa tüm gün, insan çoktan ölmüş
demektir.

Bir baba, yarın ekmek bulabilecek
miyim diye kıvranıyorsa aile çökmüş
demektir.

Bir işçi, cep telefonuna gelecek bir
mesajla işine son verildiğini görmemek
için akşam telefonunu kapatıyorsa emek
ve emeğin erdemi pas pas olmuş
demektir.

Bir öğretmen sınıfta ders anlatırken
kuracağı bir cümlenin hesabına nasıl
yazılacağını düşünüyorsa iş bitmiştir
arkadaş.

Evimiz, iş yerimiz, kahvemiz,
lokantamız savaş alanı.

Neyin uğruna ve kimin için?
Nereye geldik?
Söyleyeyim!
Bir evde dört kişi var ve her birinin

savaşacağı üç düşmanı var.
Bırakalım gagala gugalayı.
Silkinip yeniden insan olalım.
Arılar gibi, karıncalar gibi, atlar, gibi,

inekler gibi, öküzler gibi.
Her birinin başımızın üstünde yeri var.
Bir biz başımızı başlardan

esirgemedeyiz….
Doğmamış çocukların küfürlerini duyar

gibiyim.
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Vahşet!

Türkiye’nin ilk bölgesel
fuarı BAKAF oldu

TOBB tarafından
2018 Ana Fuar
Takvimi yayımlandı.
Bu yıl açıklanan ilk
takvimde yer alan
474 fuarın içinde
Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve
İş Birliği Fuarı
(BAKAF),
Türkiye’nin ilk
bölgesel fuarı
olarak dikkat çekti.
İstamonu Fuarcılık
Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin
Karadeniz, "BAKAF,
hem ülkemize 
hem de fuar
sektörüne 
yeni bir 
soluk 
getirecek" 
dedi.

‘Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer
alan firmalar bölgede önemli bir güç’

“Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı
olan BAKAF, 26-30 Haziran 2018 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezinin 9,10 ve
11. hollerinde 20 bin metrekare alanda ger-
çekleşecek. Fuar alanın 9 ve 10. holleri ba-
kanlıklara, illerin valilik, belediye, sanayi ve
ticaret odalarının, üniversitelerinin arala-
rında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşla-
rına ayrılacak. 11. holde ise yerel markalar,
yöresel ürünler, yöreye özgü el sanatları ve
coğrafi işaretli ürün stantları yer alacak. 

Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş güzel-
likleri, tarım ve sanayinin birlikte geliştiği

ve ekonomiye önemli katkılar sunduğu böl-
gede; mahalli ve yerel idare birimleri, sa-
nayi ticaret odaları, özel kurum kuruluş ve
iş dünyası derneklerinin birlikte hareket
edeceği BAKAF, Batı Karadeniz adına ger-
çek bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği
taşıyacak. Batı Karadeniz Bölümünün büyü-
mesine doğrudan etki sağlaması hedefle-
nen BAKAF 2018’de yer alacak olan konuk
ülke ile iş geliştirme platformu imkanı da
oluşturulacak. Fuarın hem bu bölgelere ta-
şınması hem de uluslararası kimlik kazan-
ması hedefleniyor.”

“Bu yıl TOBB tarafından açık-
lanan ana takvime 474 fuar girme-
ye hak kazandı. İstanbul’da yapıla-
cak 218 fuar içinde 133 ihtisas, 83
uluslararası ihtisas fuarı bulunu-
yor. BAKAF,  Bartın, Bolu, Düzce,
Karabük, Çankırı, Kastamonu, Si-
nop ve Zonguldak illerinin ev sahi-
bi olduğu ilk ve tek ihtisas fuarı.”

Hüseyin Karadeniz
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HABER

İstanbul
Büyükşehir

Belediyesi ve
Beykoz

Belediyesi Meclis
Üyesi Muharrem

Kaşıtoğlu,
Beykoz’da
yürüttüğü

'Belediye Başkan
Yardımcılığı'

görevinden istifa
etti.

Hemşehrimiz Kaşıtoğlu,
geçtiğimiz günlerde Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Melih Gökçek ile ilgili atmış ol-
duğu bir tweetle tartışmalara
neden olmuştu. Muharrem Ka-
şıtoğlu, bugün akşam saatlerin-
de Beykoz Belediyesi'ne gide-
rek Başkan Yücel Çelikbilek'e,
2014 Yerel Seçimleri'nin ardın-
dan getirildiği "Başkan Yardım-
cılığı" görevinden istifa ettiğini
beyan eden dilekçesini verdi.

İstanbul’da eriyoruz 
İstanbul siyasetinde 5 olan

başkan yardımcısı sayımız bu-
harlaşıyor. Bayrampaşa Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Mehmet

Acar’dan sonra istifa ettiğini
açıklayan Beykoz Belediye
Başkan Yardımcısı Muharrem
Kaşitoğlu’ndan sonra Sultan-
gazi Belediye Başkan Yardım-
cısı Fevzi Dülger, Küçükçek-
mece Belediye Başkan Yardım-
cısı Hamza Gönenç, Pendik
Belediye Başkan Yardımcısı
Cevat Yaman hale hazırda gö-
revde olan Kastamonulu siya-
setçilerimiz.

Şimdi soru şu?
Bir Muharrem Kaşıtoğlu,

kaç yıl da gelir/ yetişir?
Bir Muharrem Kaşıtoğlu,

bilgi, birikimi ile hak ve hayal
ettiğimiz siyasi yarınların hesa-
bını kim verecek?

Taşköprü Ziraat Odası Başkanlı-
ğı’nın yeni binasının açılışı Türkiye Zi-
raat Odaları Birliği Genel Başkanı Şem-
si Bayraktar’ın katılımıyla yapıldı.

Açılış programında konuşan Bay-
raktar, ülke olarak küçük aile işletmele-
rine gerekli desteğin verilmesi gerekti-
ğine işaret ederken bu yönde hükümet-
lerin de önemli katkılar sunması gerek-
tiğini vurguladı.

“Kastamonu’da sarımsağı, siyezini
korumamız gerekiyor, ürünlerimize sa-
hip çıkmamız gerekiyor” diyen Bayrak-
tar oda başkanlarının kendilerinden ta-
leplerinin tohumda sertifika çalışması
olduğunu belirtti. 
Kırsal kalkınmaya işaret etti

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süley-
man Yüksel, Taşköprü Belediye Başkan
Yardımcısı Ceyhun Çorbacı da açılışta
birer konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından Taşköprü
Ziraat Odası Başkanı Murat Çelik tara-
fından Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a, Taş-
köprü Kaymakamı Kerem Süleyman
Yüksel ve Belediye Başkan Yardımcısı
Ceyhun Çorbacı ile Birlik yönetim ku-

rulu üyelerine plaket takdim edildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği

(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayrak-
tar, Taşköprü Ziraat Odası açılışına ka-
tıldıktan sonra Kastamonu Ziraat Odası
Başkanlığını ziyaret ederek, Kastamo-
nu’nun tarımdaki sorunlarına değindi. 

Bölgenin en büyük sorununun sula-
ma olduğunu dile getiren Genel Başkan
Bayraktar, Kastamonu’daki zirai sorun-
lardan haberdar olduğunu ifade ederek,
“Avrupa Birliği, Kırsal Kalkınma Proje-
lerine varıncaya kadar çok değişik alan-
larda hizmet veriyor. 2017 yılı ile ilgili
Ankara’da yaptığımız toplantıda ‘Çiçi-
mize daha fazla ulaşma, çiçimizle
daha fazla buluşma yılı’ ilan ettik.

Üründe tohumun sertifikalı olması
önemli. Birde sarımsağın bazı destekle-
ri almasıyla beraber, alan bazlı destek
verilmiyor. Alan bazlı destek talep edi-
yorlar bu da fevkalade önemli. Ama en
az bunun kadar önemli olan bir şey
daha var. Bu bölgede bu ürünleri işle-
yecek sanayinin de çok gelişmediğini
görüyoruz. Kırsal kalkınma manasında
bu bölgenin biraz geri kaldığını görü-
yoruz” dedi.

Sanayiciye de seslenen TZOB Genel
Başkanı Şemsi Bayraktar, “Biz  reel bir
sektörüz, doğal koşullara açık alanlarda
üretim yapıyoruz. Sanayi bizim rakibi-
miz değil. Onlarda bizim insanımız. Sa-
nayi bize lazım, ürünlerimize katma

değer katacağız. Pazar sorunumuz da
halledilmiş olacak. Ama bazen tekelleş-
meler bizi yoruyor. 1 TL’ye, 80 kuruşa
süt olmaz, bu hayvanlar kesime gider.
Et ve Süt Kurumu olmasa süt 70 kuruş.
Ahırlarda hayvan kalmaz. Sanayicimiz
kendi ayağına kurşun sıkmasın. Gide-
ceğimiz başka bir memleket yok. Bizi
besleyecek başka bir ülke yok. Bu ülke-
de kardeşçe kazan, kazan politikasıyla
birbirimizi koruyarak üretime devam
edeceğiz. Sanayicilerimiz süt fiyatlarını
yükseltsin. Aksi takdirde süt yurt dışın-
dan bulunacak. Doğal afetler devam et-
tiği takdirde, dünya açlık kriziyle karşı
karşıya gelecek” diyerek yerel üreticinin
korunması çağrısında bulundu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
zincir marketlerde yöresel ürünlere raf
ayırma zorunluluğu konusunda yerel
üreticiler uygulamanın imkânsız oldu-
ğunu belirtti. Ağustos 2017’de bakanlı-
ğın tanıdığı sürenin dolması üzerine
'Yöresel ürünler raflarda yer alacak mı?'
sorusu gündeme geldi. Kastamonu ve
çevre illeri baz alındığında yöresel
ürünlerin büyük marketlerde de yer al-
masının düşünce olarak güzel olduğu-
nu ifade eden üretici ve tedarikçiler, ça-
lışmanın uygulama şansı bulunmadığı-
nı belirtiyor.
Yöresel ürünlerin rafa değil

desteğe ihtiyacı var…
Kastamonu’da faali-

yet gösteren yöresel
ürün tedarikçisi konu-
munda bulunan firma-
lar uygulamadan fay-
dalanma şanslarının
olmadığı görüşünde
birleşiyor. Paflagonya
Organik işletmesi sahi-

bi Mustafa Afacan, düşünce olarak par-
lak bir fikir olmasına rağmen yöresel
ürünlerin raflarda yer almasının ola-
naksız olduğunu belirtti. Afacan, yöre-
sel ürünün endüstriyel işlem görmemiş
ürün anlamı taşıdığına dikkat çekerek,
makinaların devreye girdiği, üretim
adetlerinin yükseldiği durumda ortada
yöreselliğin kalmayacağına dikkat çek-

ti. Yöresel ürünlerin market raflarına
değil destek ve teşvike ihtiyacı olduğu-
nu vurgulayan Mustafa Afacan, yöresel
ürünlerin geçirdiği üretim evrelerinin
yansıra raflarına girmesi öngörülen
marketlerin koşullarını hiçbir yerel
üretici ya da tedarikçinin karşılayama-
yacağını ifade etti.

Yöresel ürünler rafta değil
lafta kalır!

'Süt ürünlerinin
yöresel ürün kapsa-
mında market rafların-
da bahsedildiği şekilde
yer alabilir mi?' soru-
sunu cevaplandıran
Sevsüt firması sahibi
Hayati Hamzaoğlu da
üretim adetleri olarak

da fiyat rekabeti anlamında da imkân-
sızlığına dikkat çekti. Süt üretiminde
günlük 300 tonluk rezervin yetersizli-
ğinden bahseden Hamzaoğlu, yöresel
ürünlerin raflarda yer alması fikrinin
sadece laa kalabileceğini söyledi. Bü-
yük endüstriyel üretim yapan firmala-
rın yerel esnaf tarafından da süt üretici-
leri tarafından da tercih edildiğini belir-
ten Hayati Hamzaoğlu, yerel satış nok-
talarında bile bunun mümkün olmadı-
ğına işaret etti. Hamzaoğlu, Kastamo-
nu’da bulunan işletmelerin dolaylı yol-
dan raflarda yer alabildiğini belirtti.

Yöresel ürün tedarikçileri umutsuz

Kaşıtoğlu istifa etti
Alınan kararla kapasite artırımı zorunlulu-

ğu doğan Sinop Havalimanı terminalinde yeni-
leme çalışmaları tamamlandı. Pistteki çökme-
ler nedeniyle kapatılan Samsun-Çarşamba
Havalimanında bakım ve onarım çalışmaları
nedeniyle hava trafiğinin Sinop Havaalanı’na
aktarımı nedeniyle doğan mevcut 650 metre-
karelik terminal binası genişletildi. 60 milyon
lirayı bulan yatırımla yenilenen yeni terminal
binası 12 bin 500 metrekarelik bir kapalı alana
sahip hale getirildi. Sinop Havaalanında çalış-
malar tamamlandığında bu kapasite ile yıllık
yolcu hedefini de 2,5 milyon olarak hedefliyor.

Sinop Havalimanı
2,5 milyon 
yolcu hedefinde

Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 35'ini
karşılayan Düzce'de   bu yıl Ağustos ayında bin
84 ton fındık ihracatı yapıldı. Düzce Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açık-
lamada, Türkiye genelinde fındık üretimi ve ih-
racatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sa-
hip olduğu vurgulandı. Kentte, henüz hasat dö-
neminin başlangıcı olan ağustos ayında pazara
inen ürünün bin 84 tonunun Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine ihraç edildiği belirtilen açıklamada,
"Fındıkta hasat dönemi bu ay sona eriyor. Fın-
dığın haricinde 857 ton diğer gıda maddeleri ve
840 ton tavukayağı ihracatı yapıldı." denildi.

Abana’da 2017 yılı programına alınarak ya-
pılması planlanan Sahil Tahkimatı Projesi
Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü
tarafından 40 milyon lira bedelle ihaleye çıka-
rılacak. 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek
ihale Ekim başında ilan edilecek. Abana sahi-
linin yüzde 90’lık kısmında denize girilebilirli-
ğini sağlaması bakımından önemli olan bu
proje turizm açısından büyük önem taşıyor.

Düzce ihtiyacın 
yüzde 35’ini 
karşılıyor

Abana sahil 
tahkimatı ihalesi 
27 Ekim’de

Konum olarak Zonguldak, Karabük ve Bartın
illerinin ortasında kalan Çaycuma’da düzenle-
nen fuar sayısı bu sene ikiye çıktı. Bölgenin kal-
kınması ve tanıtılması için çalışmalar yürüten
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının iş birliğiyle
gerçekleştirilecek fuarların ilki Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Sektörüne yönelik, ikincisi ise Yapı,
Mobilya ve Dekorasyon Sektörlerine yönelik ola-
rak planlandı.  Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve
çevre illerden de ilgi gören “Farmers’ Fair- Batı
Karadeniz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarının
ikincisi 28 Eylül – 01 Ekim 2017 arasında gerçek-
leştirildi. Gıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki
105 firmanın katılımıyla açılan fuar Çaycuma
eski Pazaryerinde tahsis edilen alanda kurulan
stantları çevre illerden ziyaretçiler de katıldı. 

Bu fuarı takiben 5–8 Ekim 2017 tarihleri ara-
sında bölgede ilk defa yapılacak olan Yapı, Deko-
rasyon ve Mobilya Fuarı düzenlenecek. Toplam 5
bin metrekarelik alana kurulacak olan fuarların
bölgeye ve ilgili sektörlere canlılık kazandırması
hedefleniyor.

Çaycuma iki fuara
birden ev sahipliği
yapıyor

Taşköprü Ziraat Odası 
yeni binası hizmete açıldı

Taşköprü Ziraat Odası 
yeni binası hizmete açıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
hayata geçirdiği yeni düzenleme raf-
larının en az yüzde 1’ini yöresel
ürünlere ayırmayan mağazalara 20
bin lira ceza uygulanması getiriyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan 2015 yılında ‘6585 sayılı Pera-
kende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun’ yürürlüğe girmişti. 6
Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe ko-
nulan Perakende Ticarette Uygula-
nacak İlke ve Kurallar Hakkında yeni
yönetmelik gereği ile gıda, içecek, te-
mizlik ve kişisel bakım ürünlerinin
satışını yapan büyük mağaza ve zin-

cir mağazalara satış alanlarının en
az yüzde 1’ini yöresel ürünlerin satı-
şına ayırması şartı getirilmişti. 

Yönetmelik ile söz konusu işlet-
melere yöresel ürünlere raf tahsisi
yapmaları için tanınan bir yıllık geçiş
süreci 6 Ağustos 2017 tarihinde sona
ermişti. Bu tarihten itibaren raf tah-
sisi yapmayan büyük mağaza ve zin-
cir mağazalar ile bayi işletme ve özel
yetkili işletmelere her bir mağazası
ya da şubesi için 20 bin lira idari para
cezası uygulanacak. Denetimler Ba-
kanlık ve ilgili yerel yönetimler tara-
fından yapılacak.

Yöresel ürünlere raf zorunluluğu
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CEMİYET

Derebucağı, Öveçler, Menük, Ortaca
Köyleri Derneği (DÖMODER), aşure etkin-
liği ile köylüleri ve hemşerileriyle buluşa-
cak. Dernek merkezinde 8 Ekim Pazar
günü gerçekleştirilecek aşure etkinliği
öncesi kahvaltı düzenleneceğini belirten
dernek yetkilileri, geçtiğimiz kurban bay-
ramında Öveçler Köyü İpsamla Mahalle-
si’nde evi yanan Güllü Yılgın için yardım
toplanacağını duyurdu. Oğuzeli Sokak
15/1 Seyrantepe Şişli adresinde gerçekle-
şecek olan Aşure programı sabah 9’da
kahvaltı ile başlayacak.

DÖMODER aşure
etkinliğinde 
buluşturacak

Kastamonu Çankırı Karabük Eczacı
Odası yeni dönem başkanını belirlemek
için sandığa gitti. Tek liste halinde gidilen
seçimde mevcut başkan İhsan Orkun Yıl-
maz güven tazeledi. İhsan Orkun Yılmaz
başkanlığında, Emin Hakan Yılmaz, Şe-
refnur Şule Tüfekçi, Aytaç Korhan Özcan,
Mehmet Uğur Alp,  Serhat Gökçe ve Uy-
gar Şimşek’ten oluşan yönetim kurulu iki
yıl görev yapacak. 

Eczacılar Odasında
güven

SS Kastamonu Pancar Ekiciler Koope-
ratifi'nin ertelenen 54'üncü Olağan Kon-
gresi 8 Ekimde olağanüstü kongre olarak
gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Hik-
met Çalık ve Ali Çufadaroğlu'nun aday ol-
duğu kongre seçim güvenliliğinin ortadan
kalkması gerekçesi ile iptal edilmişti. 

İl Dernekler Müdürlüğüne geçtiğimiz
ay kuruluş dilekçesini veren Kastamonu-
lu Müteahhitler Birliği resmen kuruldu.

İlk toplantısını yapan ve 20 kurucu
üyeden oluşan Kastamonulu Müteahhitler
Birliği 6 ay içinde gerçekleştirilecek kon-
greye kadar görev yapacak yönetim kuru-
lunu belirledi. Salim Arpacıoğlu başkanlı-
ğında oluşturulan geçici yönetim kuru-
lunda başkan yardımcılığı görevine Hüda-
ver Eski, Saymanlığa M. Turhan Mütevelli
getirildi. Yönetim kurulu üyelikleri ise
Mahir Altıkulaç, Özhan Arslan, Ferdi Kar-
gılı ve Necmi Ünlü’den oluştu.

Müteahhitlerin il ekonomisinde yüzde
50 oranında katkıları ve rolleri olduğunu
ifade eden Kurucu Başkan Salim Arpacı-
oğlu, bu kadar hızlı büyüyen ve il ekono-
misinde belirleyici olan bir sektörün so-
runlarının da olduğuna vurgu yaparak,
“Müteahhitlerimizin sorunlarının çözümü
için çalışacak ve gerekirse üst mercilere
konuları intikal ettireceğiz.” dedi.

Müteahhitler Birliği
kuruldu

Pancar Kooperatifi
8 Ekimde 
seçime gidecek

Mavi Karadeniz televizyonunda
İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Hüseyin Karadeniz’in mo-
deratörlüğünde yayınlanan program-
da Pınarbaşı Belediye Başkanı Meh-
met Yılmaz, Pınarbaşı Dernekler Fe-
derasyonu Başkanı Yılmaz Dağcı,
KALDES-DER Başkanı Salim Subaşı,
Dernek başkan yardımcısı Bayram
Mut, KASİAD Genel Sekreteri Cemal
Şenol, Pınarbaşı Ak Parti ilçe başkanı
ve turizmci Sinan Yılmaz ilçe turiz-
mine yönelik çözüm önerileri ve ya-
pılan çalışmaları değerlendirdiler.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Meh-
met Yılmaz yaptığı değerlendirmede,
ilçelerinin 60 yatak kapasitesine sa-
hip, ilin önemli doğa turizm kaynak-
larına ev sahipliği yapan bir yerleşim
yeri olduğuna dikkat çekerek, mağara
turizmi ve doğal kaynak suları bakı-
mından gelecekte ismini daha yukarı
taşıyacak bir merkez olacaklarını ifa-
de etti. Yılmaz, bölgede bulunan aktif
ziyaret edilebilen yerler arasında tüm
Türkiye’nin yakından tanıdığı Ilgarini
Mağarası, Ilıca Şelalesi, Valla Kanyo-
nu ve sayısız mağaranın turizm için
büyük bir değer olduğuna değindi.
Yılmaz, turizme kazandırma çalışma-
ları devam eden irili ufaklı birçok tu-
rizm değerinin de faaliyete girmesiyle
ilçelerinin önemli bir turizm girdisi-

ne sahip olabileceğini söyledi.
KALDES-DER Başkanı Salim Su-

başı ise, yapılan çalışmalarda sürdü-
rülebilirlik ve kalıcı turizm atılımları-
nın yapılmasına vurgu yaparken, ya-
tırımcıların bir bölgeyi tercih etmele-
rinde en önemli etkenin yöresel de-
ğerler kadar yatırım dönüşümü oldu-
ğuna dikkat çekti. Kalıcı ve yöreye
artı değer katacak turizm çeşitliliği-
nin desteklenmesi gerektiğine işaret
eden Subaşı, dernek olarak tüm Kas-
tamonu’yu kapsayan bir tanıtım plan-
ları olduğunu söyledi.

Doğayı denizle, denizi 
doğayla buluşturuyoruz…

KASİAD Genel Sekreteri Cemal
Şenol, yerel çalışmaların başarısının
memleketin iş adamları tarafından
başka alanlarda da başarılı işlerle
mümkün olacağına dikkat çekerken
yıl sonunda İstanbul’da düzenlenecek
olan KASTEXPO iş dünyası fuarının
Türkiye’de bir ilk olan şehir özel fuarı
olduğunu ve bunun da Kastamo-
nu’nun tüm dünyaya bir mesajı oldu-
ğunu belirtti. Yerel turizmin genel ta-
nıtımla bütünleşerek başarıya ulaşa-
cağına vurgu yapan Şenol, memleke-
timizin her ilçesinde ayrı bir turizm
değeri bulunduğunu, yatırım fırsatla-
rı sunduğunu söyledi.

Programa telefonla katılan Kasta-
monu milletvekilleri Murat Demir ve
Metin Çelik de yatırımlar ve Kasta-
monu’nun geldiği nokta itibarı ile
Batı Karadeniz Bölgesi özelinde
önemli işler başarıldığına dikkat çek-
tiler. Başta Kastamonu Belediyesi ol-
mak üzere tüm ilçe belediyelerinin
kendi imkânlarının yanı sıra merkezi
imkânlardan yararlanabilmesi adına
çalışmalara destek olduklarının altını
çizen Murat Demir, özellikle Kasta-
monu İnebolu yol çalışmasında pro-
jelendirilen tüneller ve mesafenin
kısaltılmasına yönelik çalışma ile do-
ğayı denize denizi de doğayla buluş-
turacaklarını ifade etti. Kastamo-
nu’nun en büyük bütçeli yatırımı olan
bu projenin ciddi bir turizm, ticaret
ve yaşanabilirlik kalitesini de üst sevi-
yelere taşıyacağını vurguladı.

Yatırımların önünü açtık

Kastamonu Milletvekili Metin Çe-
lik de il milletvekilleri olarak yerel
idarelerle uyum içinde Kastamonu
için önemli çalışmalara imza atıldığı-
na dikkat çekerek, kendilerine gelen
talepler doğrultusunda yatırımların
kesintisiz ve doğrudan memleketle
buluşmasının önünü açtıklarını ifade
etti.

Pınarbaşı Federasyon Başkanı Yıl-

maz Dağcı yaptığı değerlendirmede
Pınarbaşı’nın turizm potansiyelinin
olması gerektiği seviyeye çekilebilme-
si için yatırımcıların ilgisinin ilçeye
ve değerlerine çekilmesinin önemine
işaret etti.

KALDES-DER Başkan Yardımcısı
Bayram Mut da yaptığı değerlendir-
mede doğa turizminin önemli mer-
kezlerinden biri olunabilmesi imkâ-
nının o değerlerin fark edilip yatırım-
cıların dikkatine sunulması ile müm-
kün olacağını söyledi. İlçeye 50 kilo-
metre mesafede bulunan Safranbo-
lu’nun 500 bin ziyaretçi sayısıyla ör-
nek olması gerektiğine işaret eden
Mut, yapılacak yatırım ve tanıtımlarla
bu rakama yaklaşık ziyaretçiyi Pınar-
başı ve Kastamonu turizminin önem-
li yerlerine çekebilmenin yollarının
aranması gerektiğini belirtti. Hedefle-
rinin bu doğrultuda çalışmalarla ye-
rel turizm çeşitliliğinin geliştirilerek
yöreye ekonomik katkısını artırmak
olduğunu söyledi.

Ak Parti Pınarbaşı ilçe başkanı ve
turizmci Sinan Yılmaz ise konaklama
konusunda ilçenin toplamda 60 yatak
olan kapasitesinin talepler doğrultu-
sunda artırılması gerekebileceğine
dikkat çekerek, ilçenin turizm açısın-
dan ve tesisleşme açısından gelişime
açık olduğunu vurguladı.

Pınarbaşı Kayabükü Köyü Genç-
lik Kolları tarafından organize edi-
len 'Eğitime Desteğe Var mısın?'
konserine beklenenin üstünde des-
tek geldi.

Kastamonulu sanatçılar İren Bal
ve Arzu Akça’nın da ücretsiz olarak
sahne aldığı konsere Küçükçekmece
Belediyesi Başkan Yardımcısı Ham-
za Gönenç, Kağıthane Belediye Baş-
kan Yardımcısı Hasan Çakır, Pınar-

başı Belediye Başkan Yardımcısı
Mehmet Çetin, Pınarbaşı Dernekler
Federasyonu Başkanı Yılmaz Dağcı,
ilçe ve köy dernekleri yönetim ve
başkanlarının yanı sıra çok sayıda
davetli katıldı. Eğitime destek amaç-
lı yapılan açık artırmada Kayı Boyu
Osmanlı Tuğrası ve Türk Bayraklı
tabloyu satın alarak destekte bulu-
nan Küçükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Hamza Gönenç, tabloyu

Pınarbaşı Dernekler Federasyonu’na
hediye etti. 

Düzenlenen etkinlikle ilgili de-
ğerlendirme yapan Kayabükü Der-

neği Gençlik Kolları Başkanı Musa
Yüksek, eğitime destek konserine
katılan protokol üyelerine, ücretsiz
sahne alan İrem Bal ve Arzu Ak-
ça’ya, konsere katılım sağlayan da-
vetlilere teşekkür etti. Konserden
elde edilen gelirle öğrenim çağında-
ki çocuklara giyim ve kırtasiye yar-
dımının amaçlandığını belirten
Yüksek, etkinliğin beklentilerinin
üstünde gerçekleştiğini söyledi.

Ak Parti ilçe kongrelerinde Araç, Ağlı
ve Azdavay ilçe teşkilatlarında eski baş-
kanlarla gidilen kongreler sonuçlandı.

Araç’ta Yüksel Özdemir ve yönetimi,
Azdavay ilçesinde Mehmet Özdemir ve

Ağlı’da da mevcut başkan Bülent Ergin ve
yönetimiyle devam kararı çıktı.

Daday ilçesinde yapılan kongrede ise
Servet Bıyıklı yeni ilçe başkanlığına
seçildi.

Üç ilçe daha güven tazeledi

Kültürel Değerleri 
Koruma ve Sürdürülebilir
Kalkınmayı Destekleme
Derneği (Kaldes-Der)
tarafından hazırlanan
Yerel Gündem
programında Pınarbaşı
ilçesi özelinde
Kastamonu’da turizm ve
yatırımlar konusu
değerlendirildi.

Yerel Gündem; turizmde
yeni arayışlar

Pınarbaşı Gençliğinden eğitim konseri
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SPOR

Kastamonuspor yükselişte
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden

ve sezona kötü başlamasına rağmen İsmail
Ertekin ile toparlanarak ligin 5. sırasına
yerleşen Kastamonuspor 1966, bu sezon
Gazi’de ilk iç saha galibiyetini Bodrum
Belediyesi Bodrumspor karşısında 3-1’lik net
skorla aldı. Sahasında Sivas Belediyespor’la
golsüz beraberlik alan ve deplasmanda
Tuzla’yı tek golle geçen Kastamonuspor son
aldığı galibiyetle takımın iyiye gittiğinin
sinyallerini vermeye başladı.

İl Özel İdarede kayıp yok!
BAL Ligi Ankara Grubunda mücadele eden

Kastamonu İl Özel İdare Spor Kulübü ise
Bartınspor’a evinde mağlup olarak moralsiz
başladığı ligde aldığı galibiyetle moral topladı.
Keçiören Bağlumspor önünde mücadeleci bir
oyun ortaya koyan ve deplasmanda elde ettiği
bu değerli galibiyetle ilk 3 puanını alan İl Özel
İdare 3.hafta maçını Çukurcaspor’la oynayacak.

İstanbul Kastamonuspor puanla başladı
İstanbul Amatör Lig temsilcimiz İstanbul

Kastamonuspor da ligin ilk maçını berabere
bitirerek deplasmandan puan çıkartmayı
başardı. İstanbul Kastamonuspor zorlu Öz
Alibeyköyspor’la sahasında 1-1 berabere
kalarak ligine puanla başlamış oldu.

Kastamonu Belediyespor Avrupa
maçlarını Kastamonu’da oynayacak…

Şampiyonlar Ligi Eleme Grubu'nu 4. sırada
tamamlayan temsilcimiz Kastamonu
Belediyespor, EHF Kupası 2. eleme turunda
İspanya'nın Super Amara Bera Bera takımı ile
eşleşti.

Yapılan görüşmeler sonucu iki maçın da
Kastamonu'da gerçekleştirilmesi
kararlaştırıldı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden
Kastamonu Belediyespor maçlarını 14 Ekim
2017 günü saat 15.00 ve 15 Ekim 2017 günü
saat 17.00'de Kastamonu Atatürk salonunda
oynayacak. Daha önce Challenge Cup'ta finale
yükselme başarısı gösteren takımımız Avrupa
heyecanını bir kez daha şehrimize getirecek,
taraftarlara zevkli iki muhteşem maçı izleme
fırsatı sunacak.

Avrupalı toparlandı…
Hentbol Kadınlar Süper Liginde mücadele

eden Kastamonu Belediye GSK, ilk maçında
Trabzon deplasmanında mağlubiyetle lige
başladı. Zağnosspor ile yaptığı mücadeleyi 28-
25 kaybeden temsilcimiz Mudanya Belediye
Dinçspor ile evinde karşılaşacağı
karşılaşmada yara saracak. 

Hentbol 1. Liginde Artsam kaldığı yerden
devam

Hentbol Kadınlar 1. Ligi mücadelelerinde
iki temsilcimizden biri olan Artsam Koleji,
geçen 2 haftada aldığı galibiyetlerle liginin
liderliğini elde ederken, diğer temsilcimiz
Kastamonu Gençlik ikinci hafta
mücadelesinde Genç Uşak karşısında
deplasmanda aldığı 32-27’lik mağlubiyetle
üzdü. Ligin ilk hafta maçında oynaması
gereken maçı oynamayan Kastamonu Gençlik
3. Hafta mücadelesi için Yalıkavakspor önünde
şans arayacak.

Artsam ligin ilk maçında deplasmanda
Pazarspor’u 32-26 yenerken, Kemalpaşa
Ataspor mücadelesini de farklı kazanarak
liginin lideri oldu. 7 Ekim’de evinde Sivas
Belediyespor’u ağırlayacak olan Artsam’da
moraller yerinde.

Ferko Federasyon Kupası’nda grup lideri
olarak finalde

Türkiye Kadınlar 1. Basketbol Ligi
temsilcimiz Ferko Ilgaz H. Kastamonu
Basketbol Spor Kulübü, Federasyon Kupası
grup aşaması son maçında Urla Belediyesi'ni
57-56 mağlup ederek grup lideri olarak final
aşamasına yükseldi. Ferko Ilgaz liginin ilk
maçını Ankara deplasmanında Çankaya
Üniversitesi ile oynayacak.

Kastamonu’yu futbol, hentbol ve
basketbolda çeşitli liglerde temsil
eden takımlarımızın büyük bölümü
bulundukları liglerde başarılı sonuçlar
almaya devam ediyor.

Türkiye Kadınlar 1. Basketbol Ligi temsilcimiz Ferko Ilgaz

SPOR PANORAMAKSK’nın bodrum keyfi
Bodrumspor karşılaşmasına istekli ve hırslı başla-

yan Kastamonuspor, dakika 33’te attığı nizami gol of-
sayt gerekçesiyle sayılmayınca hemen sonrasında ye-
diği golle devreyi 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda İs-
mail Ertekin yaptığı müdahalelerle karşılaşmada önce
dengeyi getiren gole, uzatmalarda da farkı ikiye çıka-
ran oyuna imza atarak 6. haada üst sıralara yükselme
trendini sürdürdü. İkinci yarıya Halil İbrahim Ali Ku-
çik değişikliği ile başlayan, 50’de Abdulah Halman Ha-
şim Çoban değişikliğine giden deneyimli hoca, orta
sahaların çok rahat geçildiği karşılaşmada eşitliğin
79’da yakalanmasında da oyuncu değişiklikleri ile di-
rekt etki eden kararlar verdi. Nitekim 79’da Erkan Sek-
man’ın kaydettiği golle takım beraberliği sağladı: 1-1 

Kastamonuspor 83’te Youssef Yeşilmen’in yerine
oyuna giren Savaş Tağa’nın ayağının tozuyla attığı gol-
le eşitliği bozarak oyun üstünlüğünü de ele geçirdi: 2-1 

Karşılaşma bu skorla bitecek diye beklenirken
uzatmalarda son sözü Haşim Çoban söyledi: 3-1.

Gazi Stadyumunda ilk
galibiyetini alarak

siftah yapan
Kastamonuspor’da

keyifler yerinde. İsmail
Ertekin yönetiminde

kupadaki şok dışında
takımda yaşanan

iyileşme süreci
meyvelerini vermeye

başladı. Mersin
maçıyla başlayan ve
Tuzla deplasmanında

da tekrarlanan
galibiyet alışkanlığı
kendi evinde Sivas

beraberliği ile kafaları
karıştırsa da

Bodrumspor’u ilk
devresini yenik

kapatmasına rağmen
3-1 alarak maçı

çevirmesi moralleri de
geri getirdi.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5. haftasında
Tuzlaspor ile Kastamonuspor 1966 Tuzla
Belediye Stadı'nda bir araya geldi. Karşı-
laşmayı Kastamonuspor 1966 1-0 kazan-
dı. Mutlak galibiyet parolasıyla karşılaş-
maya çıkan Kastamonuspor 1966 ilk 10
dakikalık bölümde evsahibinin kontrolün-
de geçen maçın neredeyse bütününde
mücadelesi ile gözdoldurdu. İlk değişikliği
Halili İbrahim’in yerine Ali Kuçik’i alarak
yapan Teknik Direktör İsmail Ertekin, ma-
çın ilerleyen dakikalarında ise Ömer

Can’ın yerine Savaş, Youssef Yeşilmen’in
yerine de Ferit Erişçi’yi oyuna aldı.

Karşılaşmada tek gol Abdullah Hal-
man’dan gelirken, gol pasını Youssef Ye-
şilmen yaptı. Kastamonuspor aldığı galibi-
yetle puanını 7’ye çıkarırken, sıralamada
da 8’nci sıraya yükseldi. Kastamonuspor
ilk 5 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik ve 2
mağlubiyet alırken, 7 gol atıp kalesinde 4
gol gördü. Kastamonuspor, 6’ncı hafta
karşılaşmasında kendi sahasında Bod-
rum Belediyespor’u konuk edecek. 

Stat: Gazi
Hakemler: Serkan Ergün, Mücahit Değermenci, Oğün Kamacı 

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

Karaal, Çağrı Bülbül, Halil İbrahim Tuna (Ali Kucik dk. 45), Abdullah Halman

(Haşim Çoban dk. 50), Youssef Yeşilmen (Savaş Tağa dk. 83), Ömer Can Sokullu,

Faruk Öcal, Alican Karadağ 

Bodrum Belediyespor: Birkan Tetik, Erkan Değişmez, Uğur Karakoç (Emre Şahin

dk. 88), Muhammed Akarslan, Tolga Deniz, Salim İyik, Mehmet Bağı (Semih Ergül

dk. 84), Muhammed Aran, Emrah Öztürk, Medeni Bingöl, Celal Dumanlı 

Goller: Erkan Sekman (dk. 79), Savaş Tağa (dk. 84), Muhammet Haşim Çoban (dk.

90) (Kastamonuspor 1966), Mehmet Bağlı (dk. 44) (Bodrum Belediyespor)

Sarı Kartlar: Faruk Öcal, Erkan Sekman (Kastamonuspor 1966), Medeni Bingöl,

Uğur Karakoç (Bodrum Belediyespor)

Kastamonuspor : 3 Bodrumspor : 1

Kastamonu deplasmanı seviyor
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