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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’nde
gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında
konuşan Vali Karadeniz, göç olayının temel
nedeninin ekonomi olduğuna işaret ederek bunu
aşmanın yolunun üretimden geçtiğini kaydetti.

Karadeniz, “Biz, bir orman memleketiyiz.
Tomruk, ormandan alınıp fabrikaya getirilip yarı
mamul haline geldikten sonra, onu en son
tüketicinin kullanabileceği hale dönüştürebiliyorsak
o zaman biz, asıl hedefimize ulaşmış olacağız” dedi.

Ekonomi ve sosyal hayatın birbirine endeksli
olduğunu belirten Karadeniz, “Ekonomi, sadece

insanların cebinde para görmesi anlamına
gelmiyor. Bunun yanında diğer alanlarda daha iyi
eğitim hizmeti almak, daha iyi spor hizmeti almak,
daha iyi sağlık harcaması yapabilmek dolayısıyla
ilimizin, halkımızın daha müreffeh bir yaşamı
demek. Biz bu konuya yoğunlaşmaktayız.
Kastamonu açısından uzun yıllardır yaşanan
göç olayında temel nedeninin ekonomiye
dayalı olduğunu bilirsek, bu başlığın aslında
Kastamonu için çok önemli olduğunu
söylemeye sanırım gerek kalmayacaktır”
diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Ba-
baş İnebolu Limanının serbest bölge
olmasının gerekliliğine işaret etti.

İnebolu Limanı serbest
bölge olmalı

KÜ Rektörü Seyit Aydın, öğren-
cilerin kente katma değerinin199
milyon lira olduğunu söyledi.

Eğitimin kente katkısı 
199 milyon lira

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları
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   Eko – Kent (Masdar Ciyt) Proje-
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Şehidimizi uğurladık
Van'ın Başkale ilçesinde bölücü terör örgütü

mensupları ile girilen çatışmada şehit olan
Cideli Uzman Çavuş Kemal Zeren, İstanbul'da
düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde

kılınan cenaze namazı sonrası düzenlenen
törenin ardından Çengelköy Mezarlığına
defnedilen şehit Kemal Zeren için Cide
Soğuksu Derneği’nde akşam kuran okunarak
dualar edildi. n 2

‘Ekonomik gelişme
üretimle mümkündür’
Kastamonu’nun ekonomik göstergelerinin olumlu yönde
olduğunu söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, ekonomide gelişmenin
mal ve hizmet üretmekle mümkün olacağını vurguladı.

Vali Yaşar Karadeniz

Sürdürülebilir Gıda Konfe-
ransı’na konuşmacı olarak katı-
lan Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, “Gelecek-
te ürün bolluğu bitecek, ithalat
azalacak. O günlere hazırlıklı ol-
malıyız. Tohumlarımıza sahip
çıkmalıyız” dedi. n 4

Düzce 1. Organize Sana-
yi Bölgesi’nde kurulan ahşap
oyuncak üretim fabrikası ta-
mamen ahşap ve doğal bo-
yalarla ürettiği oyuncaklarla
dünya oyuncak pazarında
hızla yükseliyor. n 9

Tohumlarımıza
sahip 
çıkmalıyız

İhraç ettiğimiz ürünler 
ithal olarak geri geliyor

Küre Belediye Başkanı
Kamil Aydınlı, Profesör Or-
han Kural’ın mirasının bir
bölümünün Küre’de bir kültür
merkezi kurulabilmesi için
bağışladığını açıkladı. n 6

Orhan Kural’ın mirasından
Küre pay alacak

İntermob fuarına katılan Kastamonu Entegre 3
boyutlu müşteri memnuniyeti inovasyonu ile büyük
ilgi gördü. n 5

Kastamonu Entegre 
inovasyonla gelişiyor

Kastamonuspor 1966 TFF
2. Lig 9. Hafta müsabakasında
deplasmanda Eyüpspor’a
karşı oynadığı mücadeleyi 4-3
kazanarak üst sıralara yolcu-
luğunu sürdürdü. n 7

Kastamonu olimpiyatta
plaka yazdı: 3-4

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
tarafından yürütülen “GÖLSU”
projesi kapsamında gerçekleşti-
rilecek Sinop Saraydüzü Barajı
Sulaması çerçevesinde 22 bin
dekar zirai arazi sulanacak. n 8

Saraydüzü Barajı 22 bin 
dekara hayat verecek

Çankırı İstiklal için 
yürüdü n 8

Detaylar sayfa 3’te
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MEZARLIK’TA MIRILDANIŞ

Heey! Karacaahmet, biraz merhamet;
Geleni yutuyorsun, tok karnına…
Ve sen zincirin son halkası Zincirlikuyu;
Var mı senin ayarında bir derin dondurucu!Tahsin Şentürk

KAPIYI ARALAMAK

Kavgaya sebep çoktur, sen, sınırda durala,
Bahane uydurmadan hâl çaresi sırala.
Kilitli olmasına aldırma kapıların,
Affederek barışın kapısını arala.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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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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Kastamonu Günleri için
bilgilendirme toplantısı

Bu yıl 22-26 Kasım tarihleri ara-
sında İstanbul Yenikapı’da düzenle-
necek olan Kastamonu Günleri Tanı-
tım Toplantısı KATSO Konferans Sa-
lonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantı yapılan çalış-
malar hakkında bilgilendirme ve du-
rum değerlendirilmesi yapılarak
sona erdi. Toplantıya Kastamonu Va-
lisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş, Kasta-
monu Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Selçuk Arslan, ilçe kaymakam ve
belediye başkanları, Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş, Yönetim Ku-
rulu üyeleri katıldı.

İstanbul Yenikapı’da İl tanıtım
günleri için tahsis edilen yaklaşık 25
bin metrekarelik alanda gerçekleşe-
cek olan Kastamonu Günleri hakkın-
da bilgilerin paylaşıldığı toplantıda ko-
nuşan Vali Karadeniz yaptığı açıkla-
mada, “Kastamonu Günlerinin İstan-

bul’da yapılması önemli. Kastamonu
adına etkinliklerin güzel etkili ve ama-
cına uygun bir şekilde yapılması açı-
sından herkes gerekli hassasiyeti
gösteriyor. Etkinliğin amacına uygun
şekilde yapılması önemli” dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
daha önceden olduğu gibi Kastamo-
nu yöresel ürünlerinin tanıtım günle-
rinde eksiksiz yer alabilmesi için tüm
imkanlarını seferber edeceklerini ifa-
de ederek, ziyaretçilerin etkinlik ala-
nında gerçek Kastamonu’yu görme-
lerinin sağlanacağını belirtti.

KASDER Genel Başkanı Orhan
Gümüş yaptığı konuşmada, daha ön-
ceki yıllardan bu yana oluşan yerel
ürünlerin tamamen Kastamonu’yu
ifade etmiyor oluşu ile ilgili çalışma
yaptıklarını ve bu konuda yüzde 70
oranında başarı sağladıklarını ve ar-
zulanan düzeyde temsil için ellerin-
den geleni yaptıklarını ifade etti.

Şehidimizi uğurladık

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

Daday Atakent: Merkez Mah. İnönü Cad.
Eflani Selalmaz Yolu No: 50/52 Daday
GSM : 0530 644 83 23

0530 462 84 41
0553 362 44 01

Cenaze törenine, şehidin ailesi, Orman ve
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi
Vasip Şahin, askeri yetkililer, Kastamonu
Milletvekili Murat Demir, Ataşehir Kayma-
kamı Zafer Karamehmetoğlu, Üsküdar Bele-
diye Meclis Üyesi Murat Yılmaz, Üsküdar Be-
lediye Meclis Başkanı Esat Kalay, Çekmeköy
Belediye Meclis Üyesi Selamet Aygün, İMES
Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Akar, KASDER Genel Başkanı Orhan Gü-
müş, CİDEFED Genel Başkanı Celal Gül, Cİ-
DEFED Genel Sekreteri Mehmet Yılmaz,
Tuzla Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı, İlçe
Belediye Başkanları, Cide ve Kastamonu
Dernekleri başkan ve yönetim kurulu üyeleri
ve vatandaşların da aralarında bulunduğu

çok sayıda hemşerimiz katıldı.
Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde

kılınan cenaze namazı sonrası düzenlenen
törenin ardından Çengelköy Mezarlığına def-
nedilen şehit Kemal Zeren için Cide Soğuksu
Derneği’nde akşam kuran okunarak dualar
edildi.

Van'ın Başkale
ilçesinde bölücü

terör örgütü
mensupları ile

girilen çatışmada
şehit olan Cideli

Uzman Çavuş
Kemal Zeren,

İstanbul'da
düzenlenen
törenle son
yolculuğuna

uğurlandı. 
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HABER

n Birinci sayfadan devam
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, il pro-

tokolü ve özel sektörün de katılımıyla düzen-
lenen ikinci il ekonomisi değerlendirme top-
lantısı Kastamonu Orman Bölge Müdürlü-
ğü’nde gerçekleştirildi. İlin ekonomik duru-
mu ve potansiyelini, devam eden kamu ve
özel sektör yatırımları ve istihdam konularını
değerlendirmek amacıyla yapılan toplantıda
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Aydın’ın
açıkladığı öğrencilerin kente katma değeri-
nin199 milyon lira olduğunu açıkladı. Top-
lantıda KUZKA Genel Sekreter Vekili Serkan
Genç 2017 yılı sonu itibariyle 13 Mali Destek
Programı ile 3 Teknik Destek Programı sun-
duklarını, sadece Kastamonu’ya 32 milyon
500 bin lira destek sağladıklarını söyledi.

“Akademik olarak çalışmada ortaya çıkan
verilere göre, 2016-2017 döneminde, Türk öğ-
rencilerimizin ortalama yıllık harcama tutarı 166
milyon lira. Yabancı öğrencilerimizin harcama-
sıysa 24 milyon 100 bin lira olarak hesaplanmış.
Geçen dönem, toplamda 190 milyon lira civarın-
da bir harcamaları var. Genel olarak bütçemize
giren ve kullanılan döner sermaye gelirlerimiz
de 4 milyon 500 bin lira civarında. Bunlar tabi te-
mel olarak eğitim faaliyetleri ve diğer hususlar,
üretim de var. Mesela lisansüstü eğitimden 1 bu-
çuk milyon lira civarında gelir var. Uygulama
alanlarımızdan ve tesislerimizden gelirlerimiz de
3 milyon 700 bin lira civarında. Kongre, sempoz-
yum, panel gibi hususlardan gelen de 750 bin lira
civarında. Toplamda da 199 milyon lira civarında
bir rakamı ekonomide döner hale getirmişiz.”

Rektör Aydın: 
“İl ekonomisine eğitimin
katkısı 199 milyon lira”

Av sezonun açılışının üzerinden iki ay
geçmesine rağmen Karadeniz’de
umduğunu bulamayan balıkçılar suyun
biraz daha soğumasını bekliyor.

Balık avının istenen düzeyde
gerçekleşmemesi sonucunda fiyatlara
yansıyan yükselme vatandaşlar tarafından
da hissedilse de balıkçıların yorumu
denizin küstüğü şeklinde. Karadeniz'de
büyük gırgırların henüz istenilen düzeyde
hamsi avlayamadığını söyleyen balıkçılar,
şu an en çok çıkan balık türünün, istavrit ve
palamut olduğunu ifade ediyor.

Balıkçıların genel olarak ifadesi fiyat
yükselmesinin önüne geçebilecek tek olgu
hamsinin bollaşması olarak gösteriliyor.
Hayatını balıkçılıkla geçiren Kastamonulu
balıkçı Ali Çakır gazetemize fiyatların
düşmesi için büyük balıkçıların denize
çıkması olduğunu söyledi. Çakır, "Geçen
hafta hava muhalefeti nedeniyle 4-5 gün
boyunca gırgır tekneleri denize açılamadı.
Havaların düzelmesiyle birlikte Karadeniz'e
açılan balıkçılar, ağlarını yeniden denize
sermeye başladılar ancak beklenen hamsi
ağlara takılmıyor. Şu anda ağlara takılan
balık istavrit ve palamut. Karadeniz
hamsisi yemek isteyen vatandaşlar,
havaların soğumasını bekleyecek.
Tezgahlarda hamsi 20 liradan satılıyor.
Umudumuz önümüzdeki aydan itibaren
hamsinin bollaşmasıdır."

Karadeniz 
balıkçıya küstü

Kastamonu ekonomisi
masaya yatırıldı

Şehit Şerife Özden Kalmış
adı kütüphanede yaşayacak

Kastamonu Kadın Derneği’nin giri-
şimleriyle başlatılan kampanya çerçeve-
sinde oluşturulan kitaplığın açılışı ger-
çekleştirildi.

Toplanan kitapların yer aldığı Taş-
köprü’ye bağlı Bekdemirekşi İlköğretim-
okulu Kütüphanesi’ne Şehit Polis Memu-
ru Şerife Özden Kalmış’ın ismi verildi.
Düzenlenen açılış törenine Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz’in eşi Zehra Kara-
deniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş’ın eşi Nebahat Babaş, Taşköprü

Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve
eşi Gamze Yüksel, Taşköprü Belediye
Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, İlçe

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucu-
oğlu, Kastamonu Kadın Derneği Başkanı
Emine Çelik ve dernek üyeleri katıldı.

Belediye, yerel siyasi parti tem-
silcilikleri ile sürekli dayanışma için-

de olduklarını ve Küre için yapılması
gereken projelere destek olduklarını

ifade eden Salih-
vatandaş, Küre
merkezinde bulu-
nan Akşemsettin
Camii ve askeriye-
nin kamera siste-
mini finanse ettik-
lerini söyledi.

Başkan Aydınlı
da federasyon ile
birlikte önümüz-
deki dönemde bir-
likte iyi çalışmalar
yapacaklarına işa-

ret ederek, yeni seçilen yönetime ve
katılımcılara teşekkür etti.

Kubilay Salihvatandaş’ın  yeni yö-
netiminde şu isimler yer aldı: Engin
Aytekin, Yaşar Yazıcı, Celal Özkan,
Murat İster, Ahmet Gezer, Kemal
Yetişgin, Satı Tanbaş, Selim Çelebi,
Yılmaz Tutar, Şaban Özdemir, Yıl-
maz Bilir, Orhan Yılmaz, Orhan Yıl-
maz, Adem Turan, Ahmet Tak yöne-
tim kurulunda, Mesut Koyuncu, Ah-
met Özdemir ve Salim Özel Dene-
tim kurulunda yer alırken, disiplin
kurulunu Kamil Aydınlı, Alaattin
Çetin, Kadriye yıldız, Nihat İster ve
Şakir Şahin.

Kastamonu’da ikincisi gerçekleştirilen ekonomik durum değerlendirme toplantısında Kastamonu Üniversitesi öğrencile-
rinin kente 199 milyon liralık girdi sağladığı, destekler kapsamında ise 32,5 milyon liralık katkı elde edildiği açıklandı

Küre 
Federasyonu
Salihvatandaş
ile devam 
ediyor

Küre Belediye Başkanı
Kamil Aydınlı’nın da katıldığı
genel kurula tek liste ile
gidilirken federasyon üyesi
derneklerin ortak kararı ile
önümüzdeki dönemde de
Salihvatandaş’ın ekibiyle
devam etmesi
kararlaştırıldı.

Genel Kurulda bir
konuşma yapan Federasyon
Başkanı Kubilay Salih
Vatandaş, 2014 – 2017
yılları arasında Küre
Derneklerini temsilen
bulunmaları gereken tüm
toplantılara azami katılım
gösterdiklerini ifade
ederek, Küre ve Kürelileri
temsil etme gayreti içinde
olduklarını ifade etti.

Küre Dernekler
Federasyonu
tarafından
gerçekleştirilen
olağan genel kurulda
mevcut Başkan
Kubilay
Salihvatandaş ile
devam kararı çıktı.

Toplantıda değerlendirme ya-
pan Kastamonu Belediye Başkanı
Babaş da İnebolu Limanının ser-
best bölge olmasının gerekliliğine
işaret etti. Babaş, İnebolu Limanı-
nın da devreye alınmasıyla önemli
başarılar elde edileceğine vurgu
yaparak şunları söyledi: “Ulaşımı
iyi bir şekilde sağladığınızda illerin
gelişmesi daha hızlı oluyor. İnebo-
lu Limanı çok önemli. 2000’li yıl-
larda ticaretimizde bir duraklama
oldu. Ama şu anda geldiğimiz se-
viyede yatırımlarımız devam edi-
yor. İnebolu ve Mersin arasında li-
man ulaşımının yapılması ilimiz
için büyük bir katma değer” 

Toplantıda bir sunum gerçek-
leştiren KUZKA Genel Sekreter
Vekili Serkan Genç ise destek

programları çerçevesinde yaptık-
ları katkı ve projelerden söz etti.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın ise kendileri
tarafından yapılan çalışmaların
önemine işaret ederek, özellikle
uluslararası diyaloglar çerçeve-

sinde kentin ekonomisine dolaylı
katkılarını ve öğrencilerin kente
bıraktığı parayı dile getirdi. İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Zafer Ka-
rahasan ise kent kimliğine vurgu
yaparak ekonominin de bir kimlik
olduğuna dikkat çekti.

Tahsin Babaş; “İnebolu Limanı serbest bölge olmalı”

Kastamonu Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Mahmut Elp, "Bu yıl son yılların en
sıcak yaz sezonunu eylül ayının bir
bölümünü de içine alacak şekilde
yaşadık. Bunun balık sezonuna
etkileri oldu. Karadeniz'deki balık
popülasyonunun dengesi değişti.
Ümidimiz bu değişimin ülkemiz ve
balıkçılarımız lehine olumlu yönde
gerçekleşmesidir." dedi. Rakamsal
verilerin balık popülasyonunun
azalma eğiliminde olduğunu
gösterdiğine dikkati çeken Elp,
mevsimlerin da canlıların miktarı ve
yoğunluğunda önemli etkisi
bulunduğunu belirtti. Mahmut Elp,
2007 yılında 518 bin 201, 2010 yılında
399 bin 656 ton olan balık avının
2015'te 345 bin 765, 2016 da ise 263
bin 724 ton şeklinde gerçekleştiğini
anlatarak, bu balıkların yüzde 70'inin
Karadeniz'den avlandığını kaydetti.

Uzun süren 
yaz avı etkiledi
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Raporda İl Afet Acil Durum Müdür-
lüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü hariç di-
ğer paydaş kuruluşlara yılda ortala-
ma 100 bin lira bile ödenek akta-
rılamadığı belirtilirken dört yıl-
da ayrılan kaynaklar göz önüne
alındığında ödeneklerin ihtiyacı
olmayan kurumlara gönderildiği
bilgisine yer verildi. İGM üyeleri kay-
nak kullanmayan kurumların ödenekleri-
nin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür-

lüğü’ne ya da meclisin uygun göreceği
başka kalemlere aktarılmasının uygun

olacağını ileri sürdüler.
Yapılan açıklamada;  Emniyet

Müdürlüğü’nün 543 bin 253 lira
ödeneğin 190 bin 752 lirasını, İl
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-

dürlüğü’nün 1 milyon 967 bin lira
ödeneğin 1milyon 735 bin 291 lirası-

nı, İl Sağlık Müdürlüğü’nün 250 bin lira
ödeneğin 167 bin 479 lirasını,  Halk Sağlı-

ğı Müdürlüğü’nün 335 bin lira ödeneğin
221 bin 167 lirasını, Gençlik Hizmetleri ve
Spor Müdürlüğü’nün 737 bin lira ödene-
ğin 697 bin 528 lirasını, Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü’nün 583 bin lira ödeneğin
373 bin 406 lirasını, Aile ve Sosyal Politi-
kalar Müdürlüğü’nün 240 bin lira ödene-
ğin  179 bin 638 lirasını harcadığı bildiril-
di. Açıklamada Kamu Hastaneleri Birliği
Sekreterliğinin ise aktarılan 100 bin liralık
ödeneği hiç kullanmadığı kaydedildi.

Sürdürülebilir Gıda Konferan-
sı’nda konuşmacı olarak katılan Reis
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Reis, “Gelecekte ürün bolluğu bi-
tecek, ithalat azalacak. O günlere ha-
zırlıklı olmalıyız. Tohumlarımıza sa-
hip çıkmalıyız” dedi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kon-
ferans kapsamında gıda sektörünün
önde gelen isimleri ve otoriteleri bir
araya getirildi. Düzenlenen konfe-
ransta, gıdanın sürdürülebilir gelece-
ği için göçün önlenmesi ve kırsalda
istihdamın desteklenmesi gerektiği
vurgulandı.

Konferansa konuşmacı olarak ka-

tılan Reis Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Reis, tohum ve tohum-
culuğun önemine dikkat çekti. Reis,
dünyada küresel iklim değişikliği ve
kuraklığa bağlı olarak ham madde fi-
yatlarında yaşanan dalgalanmalardan
örnek verdiği konuşmasında şunları
kaydetti: “2016 Dünya Bakliyat Yı-
lı’nda dünyada bakliyat fiyatları yüz-
de 40 ila 80 arasında artış gösterdi.
Bugün yaşanan sorunun çözümü
adaletli paylaşımdan geçiyor. Ancak
üretim de mutlaka artmalı. Gelecekte
ürün bolluğu bitecek, ithalat azala-
cak. O günlere hazırlıklı olmalıyız.
Tohumlarımıza sahip çıkmalıyız”

Tohumlarımıza sahip çıkmalıyız

İl Genel Meclisi toplantısında bakım
onarım masrafları nedeniyle idareye yük
olduğu öne sürülen İl Özel İdaresi’ne ait
olan ve atıl durumda bulunan taşınmaz-
ların satılması gündeme geldi.

Plan ve Bütçe Komsiyonu tarafından
hazırlanan ve Komisyon Başkanı Mevlüt
Ersin tarafından okunan raporda, atıl
durumdaki taşınmazların bir an önce
satılarak kaynağa dönüştürülmesi ve İl

Özel İdaresi’nin bakım aynı zamanda
onarım yükünden kurtarılması gerektiği
görüşü yer aldı.

Ağlı İşhanı, Daday İşhanı, Taşköprü
Kaymakam Lojmanı, Koru Köyü Tavuk
Çiliği ile Ortalıca’daki arazilerin satışı ya-
pılması gereken başlıca taşınmazlar ara-
sında yer aldığının belirtildiği raporda sa-
tıştan elde edilecek gelirin yatırıma dön-
üştürülmesinin uygun olacağı bildirildi.

Mevlüt Ersin açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi: “Köylerimizin ihtiyacı
olan yol, su, kanalizasyon ve parke ihti-
yaçlarını karşılamak için hep beraber
çaba sarf etmememiz gerekmektedir.
Bütçenin elverdiği kadarı ile bazılarını
yapıyoruz. Yapamadıklarımızın tamamı-
na yakını yeterli bütçemizin olmayışın-
dandır. Özel İdare’nin bünyesinde bulu-
nan taşınmazların durup dururken dev-

letimize birçok külfeti oluyor. Yıllardır
taşınmaz mülk olarak duruyor. Buradan
gelecek parayla köylünün ihtiyacı olan
su, yol ve kanalizasyon gibi hizmetlerin
yapılması çok daha doğru olacaktır. Bu
satış işlemlerini yapıp gelirini yatırıma
çevirdiğimizde hem devleti masraan
kurtarmış oluruz hem de ilçelerimize
bağlı birkaç köyümüzde projeleri hayata
geçirebiliriz.”

İl Özel İdare taşınmazları satılsın

AKDENİZ Üniversitesi’ne bağlı
Korkuteli Meslek Yüksek Okulu'nun
düzenlediği Kariyer Günleri'ne
hemşerimiz Korkuteli Kaymakamı Erol
Tanrıkulu konuk oldu.

Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu,
Korkuteli Meslek Yüksek Okulu
tarafından düzenlenen Kariyer
Günleri'nde çocukluk ve gençlik
yıllarından meslek yaşamına uzanan
hayatından kesinler anlattı. Tecrübelerini
paylaşan Kaymakam Tanrıkulu, ülke
insanına hep güler yüzle hizmet etmeye,
sosyo-kültürel değerlerimizi yaşatmaya,
insanları anlamaya ve problemlerini
çözmeye gayret ettiğini söyledi. Meslekte
17 yıllık bir süreci geride bıraktığını
aktaran Kaymakam Erol Tanrıkulu,
öğrencilerin sorularını cevapladı.

Tanrıkulu 
kariyerini anlattı

Kastamonu İl Özel
İdaresi’ne gönderilen

Plan Bütçe Komisyonu
raporunda ilgili

kurumların aktarılan
ödenekleri tamamen

kullanmadığı bildirildi.

Bu başlık altında nasıl bir yazı
yazılabilir düşüncesiyle girişmedim
bu satırları aktarmaya... Tamamen

önkoşulsuz oturdum masaya ve aşağıda
okuyacağınız yazıyı dökmeye başladım
beynimin mesanesinden...

Bu yazıda sözü edilen olay ve
kahramanlar tamamen ve bizzat hayatın
içerisinden süzülmüş, düşünceler tamamen
orijinal ve karakterler birebir günlük
yaşamın içinde var olan kimi zaman
kızdığımız, kimi zaman sevdiğimiz,
çoğunca görmek dahi istemeyeceğimiz kişi
ve kişiliklerden oluşmaktadır.

Bugün bir film izledim ve bu yazının
ilhamı da sanırım o filmde yaşananlar ve
kahramanın çılgınca dünyasının bana açtığı
pencere oldu... Dünyanın her yerinde
savaşlar yaşanıyor, insanlar ölüyor... Çoğu
ne uğruna öldüğünü dahi bilmeden,
sorgulamadan/sorgulayamadan... Bebekler,
kadınlar, acizler, düşkünler ölüyor... Evet...
Zenginler, asiller, soylular ve elitler
ölmüyorlar bu savaşlarda... Onlar bu
savaşların müsebbibi, başlatanı oluyorlar
ama öleni, kaybedeni, yitireni olmuyorlar...

Bosna temalı filmde izlediğim hayatı
sanırım ömrüm boyunca unutamayacağım
ve beynime kazıdığım TİLKİ'nin hayali asla
peşimi bırakmayacak... Savaş suçluları
listesinin en başında yer alan ve belli başlı
Müslüman katliamlarının emrini veren bu
adamın dolgu rolde olduğu AV PARTİSİ
filminden bahsediyorum... İnanın filmin
kahramanlarından çok kurgusu beynimde
yer etti... O görüntülerden yüreğime dolan
acı, nefret ve insanlık utancı dışında
filmden hiçbir kahramana odaklanamadım
diyebilirim...

Sırpların Bosnalılara uyguladığı insanlık
dışı akıl almaz mezalimin bütün suçluları

isimleri değişse de cismen ve fikren hala
Avrupalı kimlikleri ile aramızdalar... Ama
garip olanı ne biliyor musunuz? Kesinlikle
bu savaşların savaşan iki devlet ya da
milletin dahi bilincinde olmadığı kanlı bir
alışverişin kurbanlığı olduğuna inancım
kuvvetlendi bu film bittiğinde... İki adım
kadar yaklaştığı TİLKİ'nin kaçmasına göz
yuman gizli servis elemanlarının söylediği
şey ise hala kulaklarımı tırmalıyor: Onu
yakaladığınızda ne olacağını
sanıyorsunuz... Cezalandırılabileceklerini
mi?

Her savaş kendi içinde haklı nedenlere
sahipmiş gibi gösterilse de hiçbir savaş
insani değildir... Bugün Irak'ta uygulanan,
dün Bosna'yı yakıp yıkan, yarın belki de
dünyanın bir başka yerinde silah
tüccarlarının körükleyeceği kardeş
kavgasının tek mantıklı izahı yoktur...
Gerekçesi var... Gerekçe uluslararası silah
ticareti...

Yıllardır İsrail, ABD, Rusya gibi savaş
hastası devletlerin hangi başarılı
mücadelesini gördünüz hatırlayanınız var
mı? Ne oluyor oralarda diye sorabileniniz?
Ben vicdanen Filistin'den Irak'a,
Çeçenistan'dan Bosna'ya bu insanlık
suçunun baş aktörlerinin yaptıkları
karşısında susan/susmak zorunda olan
dünyada nefes almaktan utancımı en
azından bir kez daha dile getirmekten başka
elimden bir şey gelmediği için kendimden
utandığımı belirtmek istiyorum.

Ve en enteresan tarafı da şu ki...
TİLKİ yüzlerce belki de binlerce gizli

servis elemanına 5 yıldır yakalanamadığı
halde 3 savaş muhabirince avda
yakalanarak Bosnalıların ortasına
bırakılıyor filmin finalinde... En azından
içiniz rahatlıyor böyle bir finalle...

Ama...
Acı olan şu ki; bu sadece bir tanesi ve

bilinen örneği... 
Diğer Radovan Karadzicler ortada... 
Sığınaklarında ya da fildişi kulelerinde

dünyanın hangi bölgesinde yeni bir
kıvılcım çaksak hayalleri ve planlarıyla
sabahlıyorlar bir yerlerde...

Bu kadar adi mi insanlık?
Bu kadar acımasız mı?
Medenileştikçe yabanileşiyor muyuz

gerçekten?
Çağ ilerledikçe biz daha mı

hayvanlaşıyoruz?
Yukarıda aktardıklarım tepki konusu

olabilir belki... Dedim ya bu yazdıklarım
asla planlanmadı... Oturdum ve tek seferde
yazdım... Düşüncelerimin taştığı anda
hiçbirine engel olmaya elvermedi içim...

Ve sonuç olarak şunu eklemek
istiyorum...

Tarih bir gün şu gerçeği de yazar
umarım: Onlar öyle azmışlardı ki Tanrı
dayanamayıp dünyayı kana bulayanları
kendi kanlarında boğdu...

Temenni sadece...
Yazının mahiyeti mi?
Dedim ya...
İşte öyle bir şey...

FOTOYORUM

Verilen ödenekler kullanılmamış

istamonu23ekim_04_Layout 1  10/24/17  10:57 AM  Page 1



23 Ekim 2017 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı
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Bu yıl 23.sü düzenlenen Avrasya Ambalaj
Fuarı TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre
Merkezi’nde 25 – 28 Ekim tarihleri arasında
düzenlenecek. 32 ülkeden bin 114 firma ve
firma temsilciliğinin katılımcı olarak yer aldı-
ğı fuarda 5. Hol 511 nolu stantta ürünlerini
sergileyecek olan Azdavay Kâğıt Ambalaj fir-
ması sahibi Mehmet Civelek, rekabetin ol-
dukça güç olduğu bir sektörde yaptıkları ça-
lışmalarla önemli bir konuma ulaştıklarına
dikkat çekerek, 94 ülkeden 55 bini aşkın res-
mi ziyaretçiye ürünlerini ve çalışmalarını ser-

gileyecekleri fuarda yeni iş birlikleri kurmayı
amaçladıklarını belirtti. Firması hakkında bil-
gi veren Civelek “Geniş bir makina parkına
sahip Azdavay Kâğıt Ambalaj olarak Mirada
ve Glora markalı endüstriyel temizlik kağıtla-
rının yanında körüklü kese kağıtları ve sargı-
lık amaçlı Ambalaj Kağıtları üretmekteyiz.
Ürettiklerimizin yanı sıra yurtiçinden ve
yurtdışından tedarik ettiğimiz bin çeşit ürün-
le ev dışı tüketim pazarına hizmet vermekte-
yiz” dedi.

Fuarlar rekabet açısından kilit
öneme sahip

Avrasya Ambalaj Fuarı’nda yer alan Fur-
kan Plastik Ambalaj firması sahibi Yaşar

Çelik ise sektörde edindikleri 20 yıllık tecrü-
be ile ürünlerini fuarda ziyaretçilerle buluş-
turmayı hedeflediklerini ifade ederek, fuar-
ların üretim sanayiinde zorlu rekabet açısın-
dan kilit öneme sahip olduğuna işaret etti. 

Yaşar Çelik yaptığı değerlendirmede,
Furkan Plastik olarak dün-
ya ambalaj sektöründeki
gelişim ve değişim doğrul-
tusunda her geçen süre
zarfında profesyonelleşme
ve ürünlerde ihtiyaçlar
doğrultusunda geliştirme
ile sektörde kalıcı bir yere
sahip olmayı hedefledikle-
rini belirtti.

Sahipleri
Kastamonulu olan

Furkan Ambalaj
ve Azdavay

Ambalaj firmaları
25 Ekim tarihinde

başlayacak 23.
Avrasya Ambalaj
Fuarı’na katılıyor.

İşçinin çalışma süresine
yönelik düzenlemeler (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Farazi çalışma süresini yahut bir diğer
ifadesiyle "çalışma süresinden sayılan
hâlleri" örneklendirmeye başlayarak

yazı dizimize devam ettiğimizde karşımıza
çıkan temel durumlardan birisi "işçinin,
işvereninin talimatı doğrultusunda iş yerinin
dışında başka bir yere çalışmak üzere
gönderilmesi"dir. Bu anlamda, işçi tarafından
yolda geçirilen zaman günlük çalışma
süresinden sayılır.

Aynı hususta verebileceğimiz bir diğer
örnek de "işverenin işçiye karşı temerrüdü"
olarak kategorize edebileceğimiz durumdur.
Bir başka deyişle işçinin, iş yerinde her an
işvereninin talimatlarına hazır bir şekilde
bulunmasına karşın çalıştırılmaması
ihtimalinde, işçinin esasen hazır olmasına
karşın çalışmadan geçirdiği süreler de "farazi
çalışma süresinden" sayılır. Benzer minvalde,
işçinin işveren tarafından başka bir yere
gönderilmesi yahut işverenle ilintili olarak
herhangi bir yerde oyalanması nedeniyle
ASIL İŞİNİ ifa edemeyecek pozisyonda
kaldığı durumlar da işçi yönünden fiilen
çalışılmış olarak değerlendirilir. Uygulamada
sıkça rastlayabildiğimiz bir diğer durum da
ilgili kadın işçilere günde bir buçuk saat
olarak tanınan "süt izni"dir. Bu durumdaki
kişiler bakımından da söz konusu süre,
çalışma süresinden sayılmaktadır.
Açıklamaya çalıştığımız hususla ilgili
verebileceğimiz son örnek de "işçilerin
işveren tarafından işin niteliği sebebiyle
TOPLUCA VE ÖNCEDEN BELİRLİ BİÇİMDE
İŞ YERİNE GETİRİLİP GÖTÜRÜLMELERİ
esnasında araçta geçirilen süreye ilişkindir.
Burada önemli olan hususlar, işçilerin
karayolları, demiryolları ya da köprü inşaatı
gibi amaçlar doğrultusunda çalışma alanına
götürülmeleri, bahsedilen taşımanın toplu ve
düzenli bir biçimde hayata geçirilmesi ile
böyle bir taşımanın hem "işin niteliği" hem
de "uzaklık" gereği gerçekleştiriliyor
oluşudur.

İş dünyası bakımından belki de en önemli
kavram olan "FAZLA ÇALIŞMA" hususuna
geldiğimizde ise bu konudaki
hesaplamaların, başından beri değindiğimiz
HAFTALIK esasa göre yapıldığını önemle
ifade ederiz. Dolayısıyla belli istisnalar ayrık
tutulmak şartıyla haftalık 45 saatlik çalışma
süresi aşıldığından "mesai" olgusundan söz
edebiliriz. Bununla birlikte mesai, her şeyden
evvel, İŞVERENİN İSTEĞİYLE VE
KENDİSİNİN BİLGİSİ KAPSAMINDA
yapılmış olmak zorundadır. Dolayısıyla,
işverenin isteği ve haberi olmaksızın yapılan
fazla çalışma, kural olarak bu doğrultuda bir
ücrete hak kazandırmaz.

Pek çok sektörde ise spesifik olarak
"teknik zorunluluk", "sağlık" ya da "güvenlik"
nedenleriyle çalışma süresinden önce yahut
sonra sürekli nitelikte yapılması elzem olan
birtakım hazırlama, tamamlama ve temizleme
işleri bulunmaktadır ve  bu tarz işler,
"SÜREKLİ FAZLA ÇALIŞMA" kapsamında
değerlendirilir. Böyle bir durumun en temel
koşullarını ise bahsettiğimiz bu çalışmaların
ZORUNLU oluşu ve asıl işçiler tarafından
esas işlerine EK OLARAK aynı zamanda
çalışma saatleri haricinde yürütülmesi
meydana getirir. Bu koşulları sağlayan
özellikteki fazla çalışma türü, günde EN
FAZLA 2 SAAT boyunca gerçekleştirilir ve
söz konusu fazla çalışmanın karşılığı olarak
işçiye YÜZDE ELLİ ARTIŞLI ücret ödenir.

Azdavay ve Furkan Ambalaj
Avrasya Ambalaj Fuarı’nda

İnebolu Ticaret ve Sanayi Odasını
ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, Kas-
tamonu-İnebolu yolunun yapımına
başlanacağını, İnebolu Limanı’nın da
aynı proje üzerinden yeniden ihaleye
çıkartılacağını belirtti. İnebolu Ticaret
Odası’na gerçekleştirdiği ziyarette ken-
disine İnebolu Limanı’nın durumu hak-
kında sorulan soruya ihalenin yeniden
yapılacağını belirten Karadeniz, yargı-
nın çekincelerinin de göz önünde bu-
lundurulacağını söyledi. 

“İnebolu Akdeniz’in kapısı
olacak!”

Limanın verimli olabilmesinin yapı-

mına başlanan İnebolu yolunun yapı-
mıyla bağlantılı olduğuna dikkat çeken
Karadeniz, “Bu yol sadece İnebolu’nun
değil bundan sonra Türkiye’nin uluslar-

arası konjonktüre göre daha güçlü ol-
masını sağlayacak bir güzergah olacak

ve limanıyla beraber ayrı bir güç
katacaktır” diye konuştu. 

Projelendirilen yolun tamam-
lanmasıyla İnebolu Limanı saye-
sinde Akdeniz’den Karadeniz ül-
kelerine ihracatın yolunun açıla-
cağını kaydeden Vali Karadeniz,
“Antalya’daki ihracatçı ürettiği

sebzeyi ve meyveyi Rusya’ya 2 gün içe-
risinde ulaştırabilecek. Oradaki market-
lerin raflarına bu sebze ve meyveler bu
güzergahtan gidecek. Çünkü İstan-
bul’dan yapılan ihracat zaman kaybına
yol açıyor” dedi.

İnebolu Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Şakir İşeri kamuoyuna
yeniden ihale edileceği şeklinde
yansıyan İnebolu Limanı hakkında
ihalenin bir an önce yapılmasını
istediklerini belirtti. İşeri, gazete-
mize yaptığı değerlendirmede
ihalenin şekli ya da kimin ihaleyi
alacağı konusunun kendilerini ilgilen-
dirmediğine değinerek, “Bir an önce

kim alırsa alsın. Artık bu iş bitsin
ve yatırım yapılsın. Kimin aldığı-
nın, ihalenin kime aldığının bir
önemi yok. Yeter ki yatırım yapa-
cak biri alsın. Bu yüzden bir an
önce bu ihale neticelendirilsin”
dedi. 

İnebolu gibi önemli bir ticaret
ağının atıl durumda tutulmasının eko-
nomiye yarattığı negatif etkiye de deği-

nerek, İnebolu yolunun tamamlanması
sonrası İnebolu Limanı’nın daha da
önemli hale geleceğini ancak yatırım
yapılmadığı durumda aynı kısır döngü-
nün süreceğini vurguladı. Konu ile ilgili
her fırsatta yetkililerle, milletvekilleriy-
le görüştüklerini ifade eden İnebolu
TSO Başkanı Şakir İşeri tek temennile-
rinin bu ihale hikayesinin yatırımla so-
nuçlanması olduğunu sözlerine ekledi.

İşeri: Bizi ihale değil yatırım ilgilendiriyor

İntermob fuarına katılan Kasta-
monu Entegre 3 boyutlu müşteri
memnuniyeti inovasyonu ile büyük
ilgi gördü.

İnovasyon çalışmalarına önem
veren ve bunu müşterilerine yansıtan
Kastamonu Entegre, bu alana yönelik
gerçekleştirdiği çalışmalarını "IDS -
Interior Design Studio" adlı dijital
platform ile fuara katıldı. 

Bu sene 14- 18 Ekim tarihleri ara-
sında düzenlenen İntermob Fua-
rı'nda beğeniye sunulan proje, tek bir

noktadan yönetilen ve tüm dijital gö-
rüntüleme kanallarında kullanılabi-
len teknolojik altyapısıyla öne çıkı-
yor. Proje kapsamında kullanıcılar,
3D kartela özelliği ile tüm ürünleri
gerçeğine en yakın görüntüler eşli-
ğinde inceleme fırsatı yakalarken, sa-
nal showroom özelliği VR gözlükler
ile gerçek mekânda birebir ölçekli
ürün tecrübesi yaşatıyor.

Mobil cihazlara ücretsiz indirile-

bilen IDS - Interior Design Studio"
uygulaması, Kastamonu Entegre'nin
ürünlerini bir arada değerlendirme
fırsatı sunuyor. Kullanıcıların, ihtiyaç
duydukları her yerde her an ulaşabi-
lecekleri sistem, tüm ürünlerle ilgili
detaylı bilgiler içeriyor. 

Fuar katılımcılarından da büyük
ilgi gören sistem kiosklar vasıtasıyla
ziyaretçiyle ürünler bütünleştirmeyi
başardı.

Kastamonu Entegre inovasyonla gelişiyor

Liman ihalesi yenilenecek

Pınarbaşı Belediye Başkanı
Mehmet Şahin, ilçelerinde çıkan
suyun işletmeci bulamadıkları için
boş aktığını ifade etti. Kısa bir süre
önce Ilıca Köyü civarında yapılan sı-
cak su sondajı çalışmaları ile çıkar-
dıkları 12 derece soğukluk özelliği-
ne sahip suyun 24 saat boşa aktığı-
na değinen Başkan Şahin, yatırımcı
bulamadıklarından dolayı çaya akan
suya çözüm arıyor. Şahin, katıldığı
bir televizyon programında dile ge-
tirdiği içilebilir nitelikte suyun boşa
akmasına üzüldüğünü ifade ederek,
şişeleme yaparak bu değeri ekono-
miye kazandıracak bir yatırımcı bu-
lamadıklarını belirtti.

Yatırımcıları ilçesinde boşa akan
bu suyun işlenmesi için davet eden
Pınarbaşı Belediye Başkanı Meh-
met Şahin, “Oldukça değerli bir var-
lığımız 24 saat boyunca çaya karışı-
yor ve biz sadece seyretmek duru-
mundayız. Bu konuda iş adamları-
mızın ilgisini ve yatırımlarını bekli-
yoruz” dedi. 

Pınarbaşı 
şişeleme 
firması arıyor
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Kore Gazilerinin
torunlarına 
vefa bursu
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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.

Küre Uzunöz Köyü’nde başla-
yan şantiye kurulumu sonrasında
bir ay içinde start alacağı belirtilen
yol çalışması hakkında bilgi veren
Demir, “Güney, Kuzey aksın ta-
mamlanması ve İç Anadolu ve Ak-
deniz'in Rusya'ya yaptığı ihraç etti-
ği ürünlerin en kısa zamanda ulaş-

masını sağlayacak İnebolu limanı-
nın da bitmesi ile birlikte, Kasta-
monu ihracatta önemli bir ticaret
güzergahı olacak. Aynı zamanda
bu çalışma İnebolu, Abana, Boz-
kurt, Çatalzeytin, Küre, Doğanyurt,
Seydiler ve Ağlı ilçelerinin gelişme-
sine önemli katkı sağlayacak. Az-

davay, Pınarbaşı gibi ilçelerimizde-
ki doğal madeni dünyanın en kali-
teli mermerlerinin daha düşük
nakliye maliyetleri ile ihracatına
büyük olanak sağlayacak. İlimizin
en öncelikli projeleri arasında yer
alan, sahil yolumuzda inşallah bu
yola entegre olduğunda, Kastamo-

nu her açıdan çok ilgi çekici bir şe-
hir haline gelecek” dedi.

Murat Demir, önümüzdeki dö-
neme ilişkin 7,5 milyar lira tutarın-
da yatırım yapılacağı ile ilgili Kara-
yolları Şube Müdürlüğü’nden yapı-
lan açıklamanın da kendilerini
doğruladığını sözlerine ekledi.

Küre Belediye Başkanı Kamil Ay-
dınlı, Profesör Orhan Kural’ın mirası-
nın bir bölümünün Küre’de bir kültür
merkezi kurulabilmesi için bağışladığı-
nı açıkladı.

Küre Belediye Başkanı Kamil Ay-
dınlı, İstanbul ziyareti çerçevesinde b İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Maden Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Or-
han Kural ile bir araya geldi. Aydınlı
kendi sosyal medya hesabından yaptığı
duyuruda ‘Orhan Kural Kültür ve Mes-
lek Edinme Merkezi’ yapılmasını iste-
yen Orhan Kural’ın, bu kararı ziyaretin

ardından almış olduğunu belirtti.
Orhan Kural’ın vasiyetle ilgili kızı-

nın da rızasını aldığını aktaran Başkan
Aydınlı, ziyareti sonrası açıklama yapan

hocanın mirasının bir bölümünü Ersiz-
lerdere’de kurulacak Orhan Kural Kül-
tür ve Meslek Edinme Merkezi için ba-
ğışladığını öğrendiğini belirtti.

Tosya’da hafızlığını tamamlayan 13 er-
kek ve 6 bayan öğrenci için icazet merasi-
mi düzenlendi. İlçede her yıl yapılan ve
gelenekselleşen hafızlık icazet merasimi
bu yıl 19 hafız için yapıldı. Sabah namazı-
nın kılınmasının ardından Belediye Dü-
ğün Salonunda düzenlenen programda
açılış konuşmasını İlçe Müüsü Eyyüp
Demir yaptı. 13 erkek ve 6 bayan olmak
üzere 19 öğrencinin hafızlığını tamamla-

dığının altını çizen Müü Demir Kur’an
Kurslarında hafız yetiştirmeye devam et-
tiklerini söyledi.

Programda konuşan Kastamonu Müf-

tüsü Osman Aydın icazetlerini tamamla-
yan hafızları tebrik ederek eğitim hayatla-
rında başarılar diledi. İl Müüsü Osman
Aydın’ın duasının ardından Belediye Dü-
ğün Salonundaki program sona erdi. Ha-
fızlar ve katılımcılar kortej yürüyüşü ile
ilahiler eşliğinde Ulu Cami önüne kadar
yürüdü. Burada okunan Kur’an-ı Kerim
ve ilahilerin ardından İl Müü Yardımcısı
Yüksel Başkan tarafından dua yapıldı.

Pınarbaşı’nda bu yıl ilki düzenle-
nen Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları
Festivali 4 gün boyunca önemli etkin-
liklere ev sahipliği yaptı.

1. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporla-
rı Festivali, 12-15 Ekim tarihleri ara-
sında Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınar-
başı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa
Sporları Araştırma Derneği iş birliğin-
de düzenlendi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) görevlileri, Afet ve Acil Du-
rum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
ekipleri ile çeşitli illerden gelen Kanyon
ve Doğa Sporları Araştırma Derneği
üyeleri ve doğaseverlerin katıldığı festi-
valde kanyon geçişleri ve doğada yürü-
yüş programları da düzenlendi. Etkin-

liğin son günü ise Arzu Akça ve Sadık
Karaca’nın yer aldığı sanat gecesi ardın-
dan plaket takdimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Nebi Çanga, ilçenin
potansiyelini değerlendirmek istedik-
lerini belirterek "Festivalimizin amacı

doğa sporları kültürünü yaygınlaştır-
mak. Bu yönde çalışmalarımızı sürdü-
receğiz." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz
da festivalin, önümüzdeki yıllarda
programa daha çok etkinlik eklenerek

yapılacağını ifade etti. Kanyon ve Doğa
Sporları Araştırma Derneği Başkanı
Hasan Gedikli ise ilçenin kanyon eğiti-
minde pilot bölge olarak belirlendiğini
aktararak, eğitimlerin önümüzdeki yıl-
larda da süreceğini bildirdi.

Pınarbaşı’nda doğanın içinde festival

Güney Kore Ankara Büyükelçiliği ta-
rafından, Kastamonulu üç Kore gazisinin
torunlarına eğitim yardımında bulunul-
du. Kastamonu’ya gelen Güney Kore
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Hava
Ateşesi Hava Pilot Kurmay Yarbay Yong-
şik Park, Kastamonulu Kore gazileri
onuruna yemek verdi.

Kastamonu’da düzenlenen yemekli
toplantıda, Kastamonulu Kore gazileri
Mehmet Ecevit, Mehmet Sadık Salcı ve
Mehmet Güleryüz’ün torunlarına burs
sertifikaları verildi. Ayrıca Kore Gazile-
rinden Cemal İlikkan, Fazlı Topal, Meh-
met Ecevit, Mehmet Sadık Salcı, Mehmet
Güleryüz ve İbrahim Çakıroğlu’na günün
anısına savaşan Türk Askeri heykelcikle-
ri takdim edildi.

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçiliği Hava Ataşesi Hava Pilot Kur-
may Yarbay Yongşik Park burs takdimi
sonrası yaptığı konuşmada, Kastamo-
nu’da Kore Gazileri ve aileleriyle bir ara-
da bulunmaktan büyük onur duyduğunu
belirterek, “Öncelikle Kore halkını barı-
şa, özgürlüğe ve refaha kavuşturarak
bizlere gösterdiğimiz fedakarlıklarınız
için en derin şükranlarımı ve saygılarım
sunarım. Türkiye ile Güney Kore coğraf-
ya olarak birbirlerine uzak olmasına rağ-
men Dünya barışının kurucuları olarak
geleneksel kardeşlik ve iş birliğini sür-
dürmektedir” dedi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılı-
çarlan’ın da katıldığı toplantıda Belediye
Başkanı Tahsin Babaş ve il protokolü de
yer aldı.

Hanönü ilçesi Yeniköy Çayırcık
Mahallesinde yeni yapılan cami ilçe
protokolünün katılımıyla hizmete
açıldı. Yeniköy Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği tarafından yapılan çalış-
mayla Yeniköy Çayırcık Mahallesinde
daha önceden köy konağı olarak kul-
lanılan bina tadilatla cami olarak dü-
zenlendi.  Caminin açılışını Hanönü
İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyı-
cının yanı sıra Belediye Başkanı Ser-
kan Uçar, Müftü Osman Sağlam, Ha-
nönü Jandarma Bölük Komutanı
Jandarma Kıdemli Başçavuş Meh-
met Ali Güngör, din görevlileri ve va-
tandaşların katımıyla yapıldı.

Hanönü Çayırcık
Camii hizmete
açıldı

Kastamonu
İnebolu arası

yapımı ihale edilen
projeye bir ay

içerisinde
başlanacak.
Kastamonu

Milletvekili Murat
Demir tarafından

yapılan
bilgilendirmede 1

milyar 630 milyon
liraya mal olacak

çalışma
kapsamında

şantiye kurma
çalışmalarına

başlandığı
belirtildi.

İnebolu yolu için 
çalışmalar başladı

Orhan Kural’ın mirasından
Küre pay alacak

Hafızlar için icazet merasimi yapıldı
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Karşılaşmaya günler öncesinden
bilet krizinin vurduğu damga, tribün-
lere yansıyınca keyifsiz bir maç olaca-
ğını düşünenleri yanılttı. Takımlar
maça oldukça istekli başladı; 7 gollü bir
mücadele izleyenleri de memnun etti.

Karşılaşmaya Ali Kuçik 
damgası, 1 gol 2 asist

Diplerden kurtulma mücadelesi
veren Eyüpspor ile üst sıralara tutun-
ma yarışında olan Kastamonuspor
arasında oynanan karşılaşmada ilk gol
Ali Kuçik asistiyle Tayyib Kanarya’dan
geldi (Dakika 23). Golden 3 dakika
sonra yine Ali Kuçik son çizgiye ine-
rek ortaladı ve Tayyib Kanarya ikinci
defa Eyüp ağlarını havalandırdı (Da-
kika 27) 2-0

Golün ardından biraz rehavete uğ-
rayan Kastamonuspor, santradan ge-
len topu ağlarında gördü: 2-1 

Oyun hakimiyetinde zorlanan
Kastamonuspor defansı, ceza sahası
dışından yapılan ortaya Erkan’ın elle

müdahalesi sonucu beyaz noktaya gi-
den Eyüpspor, durumu 32’de beraber-
liğe taşıyan golü buldu: 2-2

İlk yarısı berabere sonuçlanan kar-
şılaşmada Kastamonuspor Ferit ve
Çağrı’yı oyuna alarak değişiklikle
ikinci yarıya başladı. Yine orta saha
mücadelesi olarak devam eden ve iki
tarafında sık sık hücum organizas-
yonları ile rakibini tarttığı müsabaka-
da 70. dakikada Eyüpspor karşılaşma-
da ilk defa öne geçti: 3-2

Golün ardından ilk yarıda atılan 2
golün sahibi Tayyib Kanarya’nın yeri-
ne oyuna giren Haşim’in attığı gol be-

raberliği getirdi: 3-3
72. dakikada golü atan Haşim bu

defa gollerin asistini yapan Ali Kuçik’e
yaptığı asistle gelen golle Kastamo-
nuspor hem 3 puana hem de 4. golü-
ne ulaşmış oldu. Karşılaşma sonrası
Kastamonuspor 16 puana yükselir-
ken, zirve umudunu da sürdürdü.

Kastamonuspor ligin 10. Haasın-
da 29 Ekim’de sahasında alt sıra ta-
kımlarından Kocaeli Birlik ile karşıla-
şacak. 4 Kasım’da İstanbul’da Sarıyers-
por ile karşılaşacak olan kırmızı si-
yahlılar 12. Haa Gazi’de İnegölsporu
ağırlayacak.
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Kastamonu olimpiyatta
plaka yazdı: 3-4
Kastamonuspor 1966 TFF 2. Lig 9. Hafta müsabakasında
deplasmanda Eyüpspor’a karşı oynadığı mücadeleyi 4-3
kazanarak üst sıralara yolculuğunu sürdürdü.

Hentbol Kadınlar 1. Ligde Artsam’ın bileği
bükülmüyor

İstanbul deplasmanında farklı bir skorla
rakibini mağlup eden Artsam liderliğini sür-
dürdü. Kadınlar 1. Lig temsilcisi Artsam 5.
hafta karşılaşmasında Yenimahalle 1923 kar-
şısında 46 – 24 galip geldi.

Ligin diğer bir temsilcisi Kastamonu GSK
ise bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı ve 5.
hafta itibarı ile henüz puanla tanışamadı. Kas-
tamonu GSK Bursagücü GSK takımına 32-37
yenilerek puan ümidini ileriki haftalara bıraktı.
29 Ekim’de Artsam Koleji ile karşılaşacak olan
Kastamonu GSK lidere karşı nasıl bir sonuç
alacağı merak konusu.

İl Özel İdare yine mağlup
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücade-

le eden Kastamonu Özel İdare deplasmanda
konuk olduğu Kırşehir Belediyespor'a yenildi.
Ligin 4. haftasını maç yapmadan geçen Kasta-
monu temsilcisi maçtan önce 4 puandaydı. İlk
yarısı 2-0 biten ve maçın ikinci yarısında Sinan
Söylemez’in golü ile ümitlenen Özel İdare kar-
şılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Özel İdare Köy
Hizmetleri Spor Kulübü bir sonraki maçını
kendi evinde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile
yapacak. Ligin 7. haftasında karşılaşacağı lider
Kırıkkalespor karşılaşmasına moralli çıkmak
isteyen İl Özel İdare’nin evindeki maçta Ereğ-
li’yi yenip 3 puan alması gerekiyor.

İstanbul Kastamonuspor Şirintepe’yi yendi
İstanbul Kastamonuspor geçen haftaki

mağlubiyetin etkisinden çabuk kurtularak Şi-
rintepe deplasmanından 3 puanı 3 golle kur-
tardı. İstanbul Kastamonuspor bir sonraki ma-
çını İMÇ Sakaryaspor ile evinde oynayacak.

Kadınlar Hentbolda Şampiyona Muratpaşa
şoku

Hentbol Kadınlar Süper Lig temsilcimiz
Kastamonu Belediyespor, Antalya'da konuk
olduğu Muratpaşa Belediyespor'a 31-29 mağ-
lup oldu. İlk yarısı 16-12 biten karşılaşmada
Kastamonu Belediye ilerleyen dakikalarda et-
kili mücadelesini maç sonucuna yansıtamaya-
rak salondan mağlup ayrıldı. Kadınlar Hentbol
Süper Ligin namağlup lideri Muratpaşa önün-
de 2 sayıyla mağlup olan Kastamonu Beledi-
yespor 25 Ekim’de İzmir Büyükşehir Belediye-
si ile evinde mücadele edecek. 

Ferko Ilgaz Kastamonu Fenerbahçe Gelişim’i
mağlup etti

TKBL 2. Lig 3. Hafta mücadelesinde Fener-
bahçe deplasmanına çıkan Ferko Ilgaz Kasta-
monu Basketbol karşılaşmayı 65-53 kazana-
rak büyük sevinç yaşadı. Lige istediği başlan-
gıcı yapamayarak 2 mağlubiyet alan Ferko, bu
mücadele ile parkeden mutlu ayrıldı. Çankaya
ve Edirne mağlubiyetleri sonrası aldığı bu gali-
biyetle moral bulan Kastamonu Basketbol,
Urla Belediyesi ile Hüsnü Tandoğan’da karşı-
laşacak. 

Kastamonu Belediyesi kulüplerde şampiyon
Kulüpler Kick-Boks Ligi 1. Etap Şampiyo-

nası Bolu’nun Gerede ilçesinde düzenlendi.
Düzenlenen turnuvaya Kastamonu Beledi-

yesi Spor Kulübü’nden toplam on beş sporcu
katıldı.  Toplam 16 ilden 34 kulübün katıldığı
organizasyonda 400 sporcu madalya mücade-
lesi verdi. Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü
kulüpler sıralamasında şampiyon olmayı ba-
şarırken, sporcular çıktığı müsabakalar sonu-
cunda altı altın, üç gümüş ve 2 bronz madalya
kazandı.

Berkay Ozan Şahin, Emircan Maden, Kar-
delen Çığlıoğlu, Elif Halıcı, Atakan Çakır, Emir-
can Küllüoğlu altın madalya alırken, Hilal Yö-
reci, Mert Kuloğlu, Elif Sena Yavuz gümüş ma-
dalyanın sahibi oldu. Buse Kara ve Hasan Yö-
reci 3 ise bronz madalya kazandı.

SPOR PANORAMA

Stad: Atatürk olimpiyat

Hakemler: Gökçen Öztürk, Emin Barlas, Arif Dilmeç

Eyüpspor: Ömer Faruk Ay, Gencay Erten, Serkan Baloğlu, Mehmet Tosun, Kubilay Akyüz,

Bilal Gülden, Vahit Yaşar, Emrah Metoğlu, Murat Akçay, Erkan Yetişmiş, İsmail Ayaz 

Kastamonuspor 1966: Cengiz BiçerFaruk Öcal, Oğuz Özden, Doğan Can Otman, Ümit

Karaal, Erkan Sekman, Alican Karadağ, Savaş Tağa, Ali Kuçik, Ömer Can Sokullu, Tayyib

Kanarya
Goller: Eyüpspor; Kubilay (Dk 28- 70), Mehmet (Dk 39 penaltı),  Kastamonuspor 1966;

Tayyib Kanarya (Dk 23-27), Haşim Çoban (Dk 72), Ali Kuçik (Dk 81)

Eyüpspor: 3 – Kastamonuspor:4

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560
Bağcılar/İSTANBUL 
Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Otomobilleriniz değerinde
alınır, değerinde satılır 

15 yıllık tecrübemiz siz
değerli dost ve
müşterilerimize hizmet
vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker 0538 450 37 37

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta karşılaşma-
sında deplasmanda oynanan Eyüpspor maçı öncesi
gündeme bilet fiyatları damgasını vurdu. Eyüpspor
yönetiminin bilet fiyatını 50 lira olarak açıklaması
sonrası, İstanbul’da ciddi bir taraftar desteği bulunan
Kastamonuspor’da moraller bozuldu. Karşılaşma bi-
letinin süper lig düzeyinde bir rakama denk gelmesi
üzerine açıklama yapan taraftar grupları Eyüpspor’u
fırsatçılık yapmakla suçladı.

Eyüpspor yönetimi konu hakkında açıklama yap-
mazken, Kastamonuspor taraftarlarından sosyal
medyada ve çeşitli kaynaklarda ciddi derecede tepki
mesajları yağdı. 

Kastamonuspor kulübü tarafından taraftara takı-
mı yalnız bırakmayın çağrısı yapılırken, 50 lira olan
bilet fiyatının tribünlere yansıdığı görüldü. Karşılaş-
mayı bine yakın taraftar izledi. 

Eyüpspor’a 
yoğun tepki

İstanbul KSK
profesyonel ellerde

1992 yılında Kastamo-
nuspor'u çalıştıran tecrü-
beli teknik adam 15 yıl
sonra tekrar bir Kastamo-
nu takımının başına geçti.
İstanbul amatörde müca-
deleden İstanbul Kasta-
monuspor ile anlaşan
Cemşir Muratoğlu genel
anlamda takımdan so-
rumlu olarak çalışacak.

Kulüpten yapılan açık-
lamada profesyonel ve
birçok önemli kulüplerde
görev alan Cemşir Mura-
toğlu’nun İstanbul Kasta-
monuspor antrenörü ola-
rak çalışacağı belirtildi.

Kulüp yöneticileri Cemşir Muratoğlu’un genel an-
lamda hem alt yapı çalışmalarında gençlerin eğiti-
miyle ilgileneceğini hem de A Takım Teknik Antrenö-
rü olarak sahada yerini alacağını bildirdi. 

Cemşir Muratoğlu ilk antrenörlük deneyimini
Kastamonupor ile 1992 yılında yaşamıştı. 1998 yılında
Otto Bariç’in Fenerbahçe’den gönderilmesi ile takı-
mın başında görev alan Muratoğlu, o sezon takımda
yardımcı antrenör olarak görev yapmış ve takımı ligi
2. olarak tamamlamıştı. Fenerbahçe, Trabzonspor
gibi kulüplerde antrenör olarak çalışan Muratoğlu
Vanspor’da da teknik direktörlük yapmıştı.

Ali Kuçik 1 gol 
2 asistle maça
damga vurdu
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Tarihi Kurtuluş Savaşı için çok büyük
öneme sahip İstiklal Yolu güzergahında
bulunan Ilgaz etabını da içeren parkurun
Çankırı Merkez’de başlayan etkinlik yürü-
yüşünde konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş,
İstiklal Yolu'nun milli mücadele açısından
büyük önem taşıdığını söyledi. Milli Mü-

cadele dönemini anmanın
gururunu yaşadıklarını belir-
ten Aktaş, şu değerlendirme-
de bulundu: "Milli mücadele-
de, Karadeniz'den gelen as-
keri lojistik malzemelerin
sevkiyatının yapıldığı İnebo-
lu-Ankara hattının ilimiz sı-
nırları içerisinde kalan bu

bölümünde yürümüş olmanın gurur ve
heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizin şanlı
sayfalarında yer alan bu yolda seyahat
ederek o günleri tekrar yad ediyoruz."

Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Hasan Ayrancı ise İstiklal Yolu'nun
kutlu bir yol olduğunu dile getirdi. İstiklal
Yolu proje çalışmasını ilk defa üniversite
olarak kendilerinin başlattığını aktaran
Ayrancı, Çankırı Karatekin Üniversitesi
olarak İstiklal Yolu'nun çalışmalarına bü-
yük önem verdiklerini ve geleceğe aktarıl-
ması için çalışmalarına devam edecekleri-
ni sözlerine ekledi. Düzenlenen etkinliğe
doğa yürüyüşçüleri, öğrenciler ve vatan-
daşlar da katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından yürütülen “GÖLSU” pro-
jesi kapsamında gerçekleştirilecek
Sinop Saraydüzü Barajı Sulaması
çerçevesinde 22 bin dekar zirai ara-
zi sulanacak.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından
Sinop’ta gerçekleştirilen faaliyetler
hakkında bilgi veren DSİ Genel Mü-
dürü Murat Acu, “DSİ olarak son 14
yılda Sinop’ta 35 yerleşim yerine yıl-
lık 19,11 milyon m3 içme suyu sağ-
ladık.  5 baraj inşa ettik. 47 bin 390
dekar araziyi sulamaya açtık ve çi-
çilerimize yıllık 26 milyon  lira zirai
gelir artışı sağladık. 26 derenin ısla-

hını tamamladık” dedi. 
22 bin 130 dekar tarım 

arazisi sulanacak 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından yürütülen “GÖLSU” proje-
sinden Sinop’un da büyük oranda

faydalanacağını belirten DSİ Genel
Müdürü Murat Acu, proje kapsa-
mında Sinop Saraydüzü Barajı Sula-
ması çerçevesinde 22 bin 130 dekar
tarım arazisinin sulanacağını ifade
etti. Acu; “İş kapsamında Y1 yedek
boru hattı üzerindeki 902 m uzunlu-

ğundaki sulama tüneli, Ana boru
hattında 13 bin 265 m CTP boru, ye-
dek boru hatlarında 2 bin 865 m
CTP boru ile 36 bin m HDPE boru
döşenmiştir. Boru döşenen kısımlar-
daki sanat yapıları tamamlanmıştır.
Toplulaştırma çalışmaları devam et-
mektedir. Cazibeli kısmın inşaatı ta-
mamlandıktan sonra, pompaj ile su-
lanması planlanan 11 bin340 dekar
alan 2. Kısım olarak ihale edilecek-
tir” diye konuştu.

Acu, işin tamamlanması ile ülke
ekonomisine yıllık 12 milyon 67 bin
608lira katkı sağlanmasının hedef-
lendiği belirtildi.

Düzce Üniversitesi tarafından
‘Mobilya Endüstrisinde Üniversite-
Sanayi İşbirliğinin Önemi ve Kurum-
sal Gelişim’ konulu konferans düzen-
lendi.

Düzce Belediyesi Kültür Merke-
zi’nde düzenlenen 4. Uluslararası
Mobilya ve Dekorasyon Kongresinde
mobilya endüstrisi ve üniversite-sa-
nayi işbirliği konusu tüm yönleri ile
ele alındı. Düzce Üniversitesi öncülü-
ğünde yapılan kongrenin açılış ko-
nuşmasını gerçekleştiren Kongre Dü-
zenleme Kurulu Başkanı ve Düzce
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Ayhan Aytin, sektör raporlarına ba-
kıldığında ülkemizin mobilya ihraca-
tının arttığını belirterek dünyada iş-
lem hacmi bakımından 16 ile 18. sıra

bandında yer alan ül-
kemizin işlem büyük-
lüğünün ise yüzde 1-2
civarında olduğuna
dikkat çekti. Sektörün
gelişmesi için herkese
büyük görevler düştü-
ğünü ifade eden Doç.
Dr. Aytin, kongreyi
Düzce’de düzenleme-
nin gururunu yaşadıklarını dile geti-
rerek destek olan kişi ve kurumlara
teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Nigar Demircan Çakar ise yaptığı
konuşmada, mobilya sektörünü yeni-
likçi, rekabetçi ve ülkemiz adına mar-
ka çıkaran bir sektör şeklinde nite-
lendirdi. 

Programa katılan
Vali Yardımcısı Hasan
Bağcı, ülke ekonomi-
sinde önemli yer tu-
tan mobilya sektörün-
de ham madde ve ni-
telikli iş gücü konu-
sunda sıkıntılar ya-
şandığına işaret ede-
rek, küresel ekonomi-

de önemli paya sahip olmak için bu
konulardaki problemlerin çözülmesi-
nin önemi üzerinde durdu.

Konferansa mobilya sektöründen
firmalar ve temsilcileri de katılarak
yaptıkları çalışmalar hakkında su-
numlar gerçekleştirdiler. Kastamonu
Entegre firması da bir sunum gerçek-
leştirdi.

Mobilya sektöründe sanayi 
üniversite iş birliği konferansı

Azıcık tarih bilgisi
olanlar bana hak
verecektir sanıyo-

rum. İnsanlık, en vahşi
dönemini yaşıyor. Tarih-
te acımasız savaşlar ya-
şanmıştır. Masum sayısız
insan yaşamını yitirmiş-
tir. Başka canlıları ise hiç
sayamıyoruz. Atlar örne-
ğin. İnsanlığın ilk dostu
olan atlar ve köpeklerdir
ama atları vurup öldür-
dük. Üstelik atların hiç-
bir 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 insanı-
na 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-tartışıl-
mıştır. Kimse bu söylediklerimden savaşları
onayladığım anlamını çıkarmasın. Ama sava-
şın da bir adabı olduğunu söylemeye çalıştığı-
mı anlasın.

Geldiğimiz nokta, insanlığın kendi tarihin-
den 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 ak-

şam eve dönüp dönmeyeceğini merak ediyor-
sa 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 te-
lefonunu kapatıyorsa emek ve emeğin erdemi
pas pas olmuş demektir.

Bir öğretmen sınıfta ders anlatırken kuraca-
ğı bir cümlenin hesabına nasıl yazılacağını dü-
şünüyorsa 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 savaşa-

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

ler gibi, öküzler gibi.
Her birinin başımızın üstünde yeri var.
Bir biz başımızı başlardan esirgemedeyiz…
Doğmamış çocukların küfürlerini duyar gi-

biyim.
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Vahşet

Çankırı İstiklal için
yürüdü Geleneksel olarak her yıl 22 Ekim’de

düzenlenen İstiklal Yolu Yürüyüşü
Çankırı’da gerçekleştirildi.

Saraydüzü Barajı 22 bin dekara hayat verecek

Bolu’da, 1989-2014 yılları ara-
sında görev yapmış 3 belediye baş-
kanının icraatlarının yer aldığı kita-
bın tanıtımı yapıldı.  

Bolu’da, başkan olarak 1989-
1999 yılları arasında görev yapan
Necdet Gören, 1999-2004 yılları
arasında görev yapan Yüksel Ceylan
ve 2004’den beridir görevde olan
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yıl-
maz’ın çalışmalarının anlatıldığı
‘Son Çeyrek Yüzyılda İcraatlarıyla
Bolu Belediyesi’ isimli kitabın tanıtı-
mı gerçekleştirildi. Kitabın tanıtım
toplantısına eski başkanlar Necdet
Gören ve Yüksel Ceylan da katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Bolu
Belediye Başkanı Yılmaz, kitabın
Bolu’nun son 25 yılından yola çıka-
rak, geleceğe ışık tutmak amacıyla
hazırlandığını belirtti. 

Bolu Belediyesi’nden
25 yılın kitabı

Sinop Üniversitesi, ev sahipliğinde dü-
zenlenen “Uluslararası Sinope ve Karade-
niz Arkeolojisi” Sempozyumu sona erdi. 7
farklı ülkeden alanında seçkin bilim adam-
larının katılımıyla gerçekleştirilen “Ulus-
lararası Sinope ve Karadeniz Arkeolojisi
Sempozyumu” düzenlenen değerlendirme
oturumu ile çalışmalarını tamamladı.

13-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Si-
nop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uy-
gulama otelinde gerçekleştirilen sempoz-
yumda, alanında yetkin bilim adamları ve
arkeoloji uzmanları, Sinop’un arkeolojik
geçmişi ile alakalı sunumlar gerçekleştirdi.
Sinop odaklı yeni arkeolojik çalışmalara ön-
cülük edecek olan sempozyumda, Sinop’ta-
ki mevcut arkeolojik çalışmalarda detayları
ile ele alındı.  Katılımcılar tarafından yoğun
ilgi ile takip edilen sempozyumda, Sinop’ta-
ki arkeolojik çalışmaların mevcut durumu
ve ihtiyaçları gündeme getirildi.

Arkeoloji Sempozyumu
tamamlandı
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HABER

Düzce’de yapılan oyuncaklar hem
fiyat olarak hem de kalite olarak Çin’e
rakip olma boyutuna gelirken, Düz-
ce’de bir oyuncak OSB’nin de yolunu
açmış bulunuyor. Öte yandan fabri-
kadan ihraç edilen birçok ürün başka
firmalarca ithalat edilerek yeniden
ülkeye giriş yapıyor.

Gümüşova İl-
çesi’nde oyuncak
OSB kurulması
yönündeki açıkla-
maların ardından
harekete geçen gi-
rişimci makine
mühendisi Ali
Kanburoğlu tara-

fından, yüzde yüz yerli, doğal olan
ahşap oyuncaklar için üretim fabrika-
sı kurulmuş. 15 bin metrekare kapalı
alanı olan ve 35 kişinin çalıştığı fabri-
kada hali hazırda 60 çeşit değişik ah-
şap oyuncak üretiliyor. Düzce’de üre-
tilen ahşap oyuncaklar bayan çalışan-
ların ellerinde şekillenerek çocukla-
rın beğenisine sunuluyor.

Milli oyuncak projesi için 
çalışıyoruz

Oyuncak fabrikasının imalat mü-
dürü Kemal Pehlivan, gazetemize
yaptığı açıklamada 2008 yılından bu
yana yerli oyuncak sektöründe yer al-
dıklarına vurgu yaparak, oluşturduk-
ları Ar-Ge ile dünyaya oldukça özel
tasarım oyuncaklar ithal eder duru-

ma geldiklerine dikkat çekti.
Pehlivan, Düzce’de olmalarının se-

bebini ise “Düzce’ye kurulacak olan
oyuncak OSB’nin ilk adımlarını at-
mak için oldu. Yüksek kapasiteli, bol
çeşitli üretim yapan firmayız. Kendi
markamızın yanı sıra birçok firmanın
da oyuncak üretimi yapıyoruz. Şu
anda 60’a yakın ürün çıkarıyoruz.
Bunun yanında hali hazırda Ar-Ge
yapılmış 100’ün üzerinde ürün bu-
lunmakta. Kapasiteyi her geçen gün
arttırmanın peşindeyiz. Bunu yapar-
ken kaliteden asla ödün vermiyoruz.
Tamamen yerli üretim, doğal ve orga-
nik oyuncaklar üretiyoruz. Bize özel
bizim kültürümüze has oyuncakları
nasıl üretiriz? Sürekli bunun çalışma-

sını yapıyoruz. Bize ait olan milli
oyuncak projesi içinde yer almak isti-
yoruz. Bunun için adımları attık. İn-
şallah kurulacak olan oyuncak
OSB’de de daha büyük bir yerde daha
kapasiteli şekilde üretime devam et-
mek istiyoruz” diyerek açıkladı.

Hammaddeden tasarıma
yüzde yüz yerli

“Çin malı oyuncaklara rakibiz” di-
yen Kemal Pehlivan “Kullandığımız
ahşap kayın ağacı. Kayın ağacı Karade-
niz Bölgesi’ne özel bir ağaçtır. Anti
bakteriyel bir ağaçtır. Yılda 2 bin 500
metreküp ağaç işliyoruz. Şu anda
Çin’den ithal edilen oyuncaklarla ala-
kalı firmalar bize dönüş sağlıyorlar.

Yüksek kapasiteli ürünlerde Çin fiya-
tından daha düşük fiyatlara üretim ya-
pıyoruz. Bunu da piyasaya yaymak is-
tiyoruz. Artık Çin’den ürün getirtmeye
gerek yok. Bu fabrika bu tesis, ülkemiz
için üretim kapasitesi ile ülkemizin
hizmetindedir” şeklinde konuştu.

Kemal Pehlivan, ürettikleri tüm
oyuncakların sağlık yönünden testle-
rinin yapıldığını işaret ederek “Son
yıllarda ithal edilen ürünlere testlerin
arttırılması, plastik oyuncaklardaki
sağlıksız ürünlerin piyasada oluşan
bilinçle ilgi yitirmesi bizim bir adım
daha öne geçmemizi sağlıyor. Biz
bunu hem ticari olarak yapıyoruz
hem de ülke ekonomisine katkı sağla-
dığımıza inanıyoruz. Bizim çalıştığı-
mız ürünlerin yüzde 95’i Çin’den it-
hal edilen ürünler kategorisinde. Biz
yüksek kapasite üretime ulaştığımız
için aynı fiyatlara daha yüksek kalite-
de ürünler yapabiliyoruz. İhracat ko-
nusunda da büyük avantajlarımız
oluyor. Bu tarz ürünlerin Çin’den Av-
rupa’ya ihracatında sıkıntılar oluyor.
Türkiye’nin lojistik konumundan do-
layı bu tarz avantajlarımız da var.
Üretimin yanı sıra yerli ve milli ka-
rakterlerin de üretimine geçeceğiz.
Karagöz, Hacivat, Galata Kulesi, Ke-
loğlan, gibi puzlle, zeka oyunları
ürünleri yapacağız. Tasarımı yapılan
ürünler piyasaya çıkacak bekliyoruz.
Sağlık açısından tüm testlerimiz yapı-
lıyor” diye konuştu.

Zonguldaklı ev kadını, 2
çocuk annesi, Aynur Çakar
6 yıl önce KOSGEB'den
aldığı destekle başladığı iş
yaşamında eko turizm
projesi ile zirveye oynuyor

Çaycuma’da ilçeye gelen neredeyse
tüm ziyaretçilerin yakından tanıdığı,
küçük bir yoğurtçu dükkanından ilçe
ekonomisine önemli bir marka kazan-
dıran Aynur Abla olarak bilinen Çakar,
hazırladığı Eko Turizm ve Organik Ta-
rım projesiyle bölge basınınca günde-
me taşındı.

Yoğurt satarak iş kadını
oldu

Ticaret hayatına köylü kadınların
Cuma günleri pazara getirdiği birkaç
bakraçtan ibaret manda yoğurdunu
küçük bir dükkanda satmaya başlaya-
rak giren Aynur Çakar, ilk zamanlarda
yoğurt satarak para mı kazanılır diyen-
lerin bile artık takdir ettiği bir işletmeci
ve iş kadınını olarak biliniyor. Yöresel
ürünler ve manda yoğurdu ile artık
ülke genelinde bir üne kavuşan Çakar,
ilçede Manda Birliği kurulması ve iş
yerini açtığında 200 olan manda sayısı-
nın bin 200’lere dayanmasının da ön-
cülüğünü etti. Köylü kadınların ürün-

lerine raflarında yer veren ve o ürün-
lerle ilgili sadece hanımlara ödeme
yapmasıyla da bilinen Çakar, “Eşlerine
asla ödeme yapmıyorum, emek kimin-
se bedelini de o almalı. Bu yüzden her-
kes ürettiği her şeyi bana getiriyor ve

bedelini alıyor. Köylerden onlarca te-
darikçim var ve onların ürünlerini iş-
yerimde satışa sunuyorum” diyor.

Hedefini aşan girişim

"5 yıl önce Çaycuma'da insanlar dı-

şarıdan gelen misafirlerimiz için yo-
ğurt bulmakta güçlük çekiyorlardı. Yo-
ğurt bulmak için köylülerimize 1 haa
önceden söylüyorlardı. Ben dükkan aç-
tıktan sonra yoğurdumuz her gün bu-
lunmaya başladı. Dışarıdan gelen mi-
safirlerimiz de bundan çok memnun.
Hedeflerimiz bu kadar değildi ama in-
sanların talebi arttıkça bizim de hedef-
lerimiz büyüdü. Hedefim manda sayı-
sını arttırmak ve köylerde olan göçü
durdurmak" diyen Aynur Çakar, son
olarak aynı amaçla eko turizm ve orga-
nik tarım çalışmasını projelendirerek
başvurusunu gerçekleştirdi.

Sattığı yoğurda adını veren marka-
sıyla oldukça ilgi odağı olan Çakar’ın
hedefi, köylerde yerleşik nüfusun istih-
dama kazandırılması amaçlı ürün ye-
tiştiriciliğini teşvik etmek ve köy ka-
dınlarına ek gelir sağlamak olarak özet-
lediği projesini Zonguldak Valisi Ke-
mal Çeber’e sunduğunu ve oldukça
olumlu karşılandığını belirtti.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ahşap oyuncak üretim fabrikası tamamen
ahşap ve doğal boyalarla ürettiği oyuncaklarla dünya oyuncak pazarında hızla yükseliyor

İhraç edilen ürünler 
ithal olarak geri geliyor

Bak şu kadının yaptığına!

Çalar saatin ince
ve tiz sesiyle
sabahın ilk

ışıklarınla uyandı
genç adam. Yüzünü
yıkamak için banyoya
yöneldi. Aynaya asık
bir yüz bıraktı.
Yüzünü yıkadı ve en
güzel pamuk
havlusuyla kuruladı
ve mutfakta kahve
makinasına en kısa
sürede gününü
aydınlatacak kahveyi
yaptı. Birkaç yudum
alırken bir yandan da
günlük haberlere bir
göz attı. Daha sonra oldukça pahalı takım
elbisesini giyerek son model arabasına
yöneldi ve keşmekeş bir trafiğin içinde
kayboldu. Zihninde o kadar çok şey vardı ki!
Günlük yapılacak işler, telefonlar, mailler…

Ne trafiğin içinde çiçek satan adam
umurundaydı, ne de su satan küçük çocuklar.
Hatta seslerini duymamak için arabadaki
müziğin sesini biraz daha açtı. Sonunda
gelmişti işyerine. Birkaç kişiyle selamlaştı ve
akşama kadar yoğun bir tempoda çalıştı. İşten
sonra sinema ya da konsere gitme planları
yaptığı günün sonunda yorgun argın sadece
yemek yiyerek uyumayı tercih etti.
Hayatından bir gün daha bitmişti. Yol
boyunca trafiğin en zor saatlerinden
birindeydi yine. Radyoda sevdiği bir melodi
bulma umuduyla karıştırıp durdu. Bir
frekans dikkatini çekti. 

Tam da onun hayatını anlatıyordu.
Kalitesi yüksek bir sitede oturmak, kazancı
yüksek bir işte çalışmak, son model bir
arabaya sahip olmak ve pahalı kıyafetlerimiz
olması bizi en sevdiğimiz arkadaşımızla
aramızdaki mesafeyi ne kadar açıyor farkında
mıyız? En son kendiniz için sevdiğiniz bir
şeyi ne zaman yaptınız? Kendinizi en son ne
zaman dinlediniz? En son bir hastayı ya da
ihtiyaç sahibi birinin hatırını sordunuz mu?
Dahası en son sevdiğiniz kitabı ne zaman
okudunuz? En son kimin doğum gününü
kutladınız? En son kimi sevindirdiniz?

O an bütün trafik onun üzerine doğru
geliyordu sanki. Elini alnına götürdü ve
inceden bir baskı hisseti. Doğruydu. Son
birkaç yıldır terfi etmek adına gece gündüz
çalışmıştı. En son kendisi için ne yaptığını
hatırlayamadı. Daha bir yoruldu. Hem bedeni
hem de yüreği. Eve vardığında ilk yaptığı şey
ceketini çıkarıp en sevdiği müziği açmak
oldu. Sonra en sevdiği yere yemek yemeye
davet etti arkadaşını. Geçmiş de olsa doğum
gününü kutlamak istedi. Yaptı da. Onun için
güzel bir hediye aldı. Güzel bir yemek
ayarladı. Sohbete başladıklarında uzun
zamandır hayatında pek çok şeyin ne kadar
aynı olduğunu arkadaşının hayatındaki
sürekli değişen ve büyüyen hayattan sonra
fark etti. 

İkisi de iyi eğitim almışlardı arkadaşıyla. O
da üst düzey bir yöneticiydi. Kısa bir süre
önce bir hastalık hayatına girmiş ve bir
mucize olmuş iyileşmişti. O günden sonra
hayatın ince dokunuşlarının sesine kulak
veriyorum dedi ona. Hayatın bir ikram
olduğunu ve yaşadığı her günün bir armağan
olduğunu hatırlattı ona yeniden. Hırslarının
yorgunluklarına değmediğini ve aslında
önemli olanın kendine yetebilmek, kendini
tamamlayabilmek olduğunu anlattı. 

Ertelediklerinin her gün büyüyerek onu
zamanla ne kadar mutsuz ettiğini
hatırladığından beri hırslarından arınmış,
gelen günün verdiklerine yapabilecekleri
kadarını eklemekle de mutlu olunabileceğini,
başarının sonunda kısa süreli mutluluktan
başka bir şey olmadığını gece boyu söyledi
durdu. O an kendine yöneldi genç adam
uzun zamandır mutlu olup olmadığını
düşünmemişti bile. Başarılı olmak sadece
bedenini günden güne yoruyordu sadece.
Hiçbir şey eskisi gibi değildi zaten. Giden
zamandı ama zamanla giden ne çok şey
vardı! 

Ertesi sabah yine aynı saatte uyandı ama
bu sefer aynaya gülümsedi. Akşam için uzun
zamandır gitmek istediği oyuna bir bilet
almayı tasarladı. Yolda en sevdiği müziği
çaldı ve bir çocuktan mendil aldı. Çiçekçiden
de masası için bir çiçek. İşe vardığında ne
yorgundu ne de mutsuz. Hayat devam
ediyordu, devam da etmeliydi elbette ama
yapmak zorunda olduklarımızın yapmak
istediklerimizi ertelemesine izin vermeden…

Hayatı ıskalamadan…

Şımartılmış
yalnızlığımız

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Ürettikleri ürünün kendileri
tarafından ihraç edildikten sonra bazen
karşılarına daha yüksek fiyata ithal
edilmiş olarak çıktığına dikkat çeken
Kemal Pehlivan, “Biz burada üretiyoruz,
yurt dışına gönderiyoruz, onlar

kutulayıp bize kendi markaları ile geri
gönderiyorlar. Bizim 10 liraya
verdiğimiz ürün yine bize 80 lira olarak
geri dönüyor. Bunun da önüne geçmeyi
hedefliyoruz. Çünkü oyuncakta
kullanılan ham madde kayın ağacı ve bu

ağaç Karadeniz bölgesinde bulunuyor.” 
Pehlivan fabrikada şu anda 35

kişinin istihdam edildiğini en kısa
sürede vardiyalı sisteme geçerek bu
sayıyı 70’e kadar çıkmayı planladıklarını
söyledi.

Sattığımız oyuncaklar kutulanıp bize ithal olarak geri dönüyor!

Aynur Çakar’ın başarısı sade-
ce kendi iş yaşamı ile sınırlı değil,
girişim ve destekleriyle önce
Manda Birliği kurulmasına öncü-
lük etmiş ve artık çalışmanın bo-
yutu mandacılığın teşviki ve OSB
kurulmasına uzanmış durumda.
Manda Birliği Başkanlığını yürüt-
mekte olan Mustafa Özkan’ın

Zonguldak TSO girişimiyle Manda
Organize Sanayi Bölgesi kurma
girişimlerini yürüttüğünü belirten
Çakar, “Gökçebey’de manda or-
ganize sanayi bölgesini tamamla-
yacaklar. İl Genel Meclisi’nden
karar çıkmış. Biz de arka planda
gereken bilgiyi sağlayacağız” di-
yerek gelinen noktayı özetliyor. 

Manda OSB kuruluyor
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1- AÇIKLAMA
Konuya ilişkin olarak düzenlediğimiz

2017/37 sayılı Sirkülerimizde, halihazırda 48
meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
zorunluluğunun olduğu ve söz konusu
mesleklerde çalışanlardan MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi olmayan kişilerin
çalıştırılmaması gerektiği belirtilmişti.

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
getirilen mesleklere İlişkin son Tebliğ 26 Eylül
2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğ ile 33 meslekte daha MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiş
ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
getirilen meslek sayısı 48’den 81’e çıkmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının
2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33
meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi
olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden
itibaren on iki ay sonra yani 25.09.2018
tarihinden sonra çalıştırılamayacaktır.

2- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı
aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre
ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim
okullarından ve üniversitelerin meslekî ve
teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden
mezun olup, diplomalarında veya ustalık
belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda
çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik
Belgesi şartı aranmamaktadır.

3- Sınav ve belgelendirme ücretleri için
devlet katkısı olacak mı? Ne zaman
başlayacak?

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup,
Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen
mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik
Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş
sınav ve belgelendirme kuruluşlarının
gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan
kişilerin;

- 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı
ile sınav ücreti,

- 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine
kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin
yarısı

Fondan karşılanmaktadır.
Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari

ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler
itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar
Kurulunun kararıyla belirlenmektedir.

Bu itibarla, hali hazırda mesleki yeterlik
belgesi alınmasın zorunlu olduğu 81 meslekte
çalışan işçilerden belge alması gerekenlerin
31/12/2017 tarihine kadar belge almalarının
sağlanması yerinde olacaktır.   

4- Kimler yararlanıcı olabilir?
MYK tarafından yayımlanan ulusal

yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini
belgelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili
yeterlilikte yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarına (YBK) başvuru yapabilir.

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan
mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan
sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan
bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir
kez yararlanıcı olabilirler.

5- Sınavdan başarısız olan adayların

ücretleri fondan karşılanacak mı?
Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların

sınav ve belgelendirme ücretleri fondan
karşılanmayacaktır.

6- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden
edinilebilir?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu
tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş
belgelendirme kuruluşlarında teorik ve
uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları
halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya
hak kazanırlar.

7- Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
getirilen meslekler ve belge zorunluluk
tarihleri aşağıda yer almaktadır: 
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MYK Mesleki
Yeterlilik

Belgesi
Zorunluluğuna

33 meslek
daha ilave

edildi
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