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İstamonu Gazetesi öncülüğünde
Cide Dernekler Federasyonu ve
Çatalzeytinliler Yardımlaşma

Derneği’nin katkılarıyla düzenlenecek
olan program 5 Mart 2017 tarihinde
Esenler Kültür Merkezinde
gerçekleşecek.

Ankara Üniversitesi Dekan
Yardımcısı Doç Dr. İhsan Çapcıoğlu
moderatörlüğünde yapılacak
programa; 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş
Müfettişleri Fazıl Can ile Recep
Muhlis Gür, Amasya Vali Yardımcısı
Nevzat Sinan, Adana Vali Yardımcısı
İsmail Hakkı Ertaş, Yalova Vali

Yardımcısı Yıldırım Uçar, Mersin Vali
Yardımcısı Mehmet Demirezer,
Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kozlu
Kaymakamı Ahmet Karakaya,
Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi,
Zonguldak Alaplı Kaymakamı Saim
Eskioğlu, Karadeniz Ereğli
Kaymakamı Nazım Madenoğlu,
İstanbul Ataşehir Kaymakamı Zafer
Karamehmetoğlu, Tekirdağ Şarköy
Kaymakamı Hamdi Üncü, Antalya
Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu,
Tokat Zile Kaymakamı Adnan Tezcan,
Samsun Ladik Kaymakamı Engin
Tok’un konuşmacı olarak katılmaları
bekleniyor. n 2
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United Group Ana
Sponsorluğunda ger-
çekleşecek olan prog-
ram hakkında görüşle-
rini belirten Çatalzeytinli
iş adamı  United Group
CEO’su İlhan Altun, “İs-
tamonu Buluşmaları
kapsamında düzenlene-
cek programın, yaşayan
insan değerlerini be-
nimsemek, hemşeri ol-
gusunu pekiştirmek
adına başarılı geçeceği-
ne inanıyorum. Emeği
geçecek her-
kesi şimdi-
den kutlu-
yorum”
dedi.

Yaşayan 
insan 
değerleri 
benimseniyor

96 yıl öncesine yolculuk
Eyüp Kültür Merkezi ile Beşiktaş Fulya Kül-

tür Sanat Merkezinde18 Şubat Cumartesi akşa-
mı yoğun katılımla gerçekleşen Şehit Şerife
Bacı Anma Etkinlikleri katılımcıları 96 yıl önce-
sine götürdü. n 6

Geçmiş ve günümüz 
gelecek için el ele

KSK’dan 5 gollü galibiyet

Kastamonu Kadın Derneğinin (Kast-Kader)
11 Mart Cumartesi günü Fulya Sanat Merkezin-
de gerçekleştireceği  'Geçmişin İzi Geleceğin
Yüzü' programı öncesinde düzenlenen lansman
toplantısında Kastamonulu başarılı kadınlar ve
kahraman kadınların aile mensupları bir araya
geldi. n 9

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kır-
mızı Grup’ta karşılaştığı Kırklarelispor’u saha-
sında 5-1 yendi. İkinci yarıya farkla başlayan
temsilcimiz 5.  galibiyetini alırken puanını 35’e
yükseltti. n 7

KASİAD’ın 11. Olağan Genel Kurulunda mev-
cut başkan Ayhan Aslan delegelerin güvenoyuyla

yeniden genel başkan seçildi. Aslan’ın yeni
yönetimde uluslararası platformda mar-
kalaşan firmaların sahibi olan çok sayıda
iş adamının olduğu gözlendi.

Ayhan Aslan

Başkan Aslan’a güven oyu
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk

Özlü: “İstanbul'da 1,5 milyon nüfusu olan Kasta-
monuluların KASİAD çatısı altında bir araya

gelmesi son derece önemli. Bu birlik ve be-
raberlik ruhunuzun devam etmesini te-

menni ediyorum.”

2017 daha iyi olacak

4

Bakan Faruk Özlü

Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş,  yıllık
üretiminin yüzde 65’ini yurt dışına ihraç ettiklerini

belirterek, “15 yıldır Gürcistan pazarında bu-
lunan firmamız, buradaki bayi sayısını 4’e
çıkardı. Böylece yurt dışındaki mağaza sa-
yımızı 7’ye yükselttik” dedi.

5

Gürcistan’a 4 şubesini açtı

Atilla Birmiş

4

Altından 
Kastamonu çıkacak

İstamonu Buluşmaları,
Türkiye’nin dört bir yanında
görev yapan Kastamonulu
mülki idare amirleri
'Kastamonu’dan Türkiye’ye
Altın Adamlar' programında
'Bürokrasi ve Farkındalık
Zirvesinde'  İstanbul’da bir
araya getirecek.

Gazete İstamonu Yazı İşleri Müdürü
Gözde Yüksel, “ Kastamonu’dan Türki-
ye’ye Altın Adamlar konseptinde bir
araya gelecek olmanın heyecanını taşı-
yoruz. Türkiye’den Kastamo-
nu’ya Altın Adamlar serisinin
üçüncüsünde ilkinde olduğu
gibi yeniden mülki idare
amirlerimiz ile buluşacağız.
Kartopu misali başarılı
işlere imza atmaya
heyecan duyan
kadro ve hemşeri
örgütleriyle bir-
likte daha bir-
çok iş başara-
cağımıza
eminiz” dedi.

‘Değerlerimizle 
birlikte başaracağız’

Bürokrasi ve 

Farkındalık Zirvesi

İlhan Altun Gözde Yüksel
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İstamonu Gazetesi öncülüğünde Cide
Dernekler Federasyonu ve  Çatalzeytinliler
Yardımlaşma Derneği’nin katkılarıyla

düzenlenecek olan program 5 Mart 2017
tarihinde Esenler Kültür Merkezinde
gerçekleşecek.

Ankara Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç
Dr. İhsan Çapcıoğlu moderatörlüğünde
yapılacak programa; 

- İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişleri
Fazıl Can ile Recep Muhlis Gür
- Amasya Vali Yardımcısı Nevzat Sinan
- Adana Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş
- Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar
- Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Demirezer
- Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kozlu
Kaymakamı Ahmet Karakaya
- Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi
- Zonguldak Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu

- Karadeniz Ereğli Kaymakamı Nazım
Madenoğlu
- İstanbul Ataşehir Kaymakamı Zafer
Karamehmetoğlu
- Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Hamdi Üncü
- Antalya Korkuteli Kaymakamı Erol
Tanrıkulu
- Tokat Zile Kaymakamı Adnan Tezcan 
- Samsun Ladik Kaymakamı Engin Tok’un
konuşmacı olarak katılmaları bekleniyor. 

Gazete İstamonu Yazı İşleri Müdürü
Gözde Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada  “Onuncusunu düzenleyeceğimiz İs-
tamonu Buluşmaları kapsamında üçüncü
kez Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın
Adamlar konseptinde bir araya gelecek ol-
manın heyecanını taşıyoruz. İstamonu Ga-
zetesiyle memleket adına ilkler başarmış
olmanın gururunu okurlarımız adına yaşı-
yoruz.” diye konuştu.

İstamonu Buluşmalarının ilk kez 2013
yılında başladığını anımsatan Gözde Yük-
sel şunları söyledi: “Bir memleket, değer-
leri üzerinde daha değerlidir. Bu düşün-
ceyle hareketle 2013 yılında Türkiye’de
mobilya sektöründe söz sahibi iş adamla-
rını İstanbul’da bir araya getirip, 'Ahşabın
Gölgesinde Yeşeren Umutlar Sempozuyu-
mu'nu düzenlememizin ardından sırasıyla
'Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın Adamlar'
serisinin ilkini, dört seriden oluşan 'Bir’e
Çeyrek Kala'yı ve ' Sanayici Gözüyle Kasta-

monu Paneli'ni gerçekleştirdik.  Türki-
ye’den Kastamonu’ya Altın Adamlar serisi-
nin üçüncüsünde ilkinde olduğu gibi yeni-
den mülki idare amirlerimiz ile buluşaca-
ğız. Kartopu misali başarılı işlere imza
atmaya heyecan duyan kadro ve
hemşeri örgütleriyle birlikte daha
birçok iş başaracağımıza eminiz” 

Programa tüm Kastamonuluları
davet eden İstamonu Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü Gözde
Yüksel konuşmasını şu
cümlelerle sonlandırdı:
“Yayın hayatında 5.  yılı-
nı dolduran gazetemiz
memleketimizin de-
ğerlerini, anlatmak
ve yaşatabilmek
üzerine çalışmala-
rını sürdürüyor.
Memleketimizin yaşa-
yan insan hazinelerini

bir araya getirerek farkındalık oluşturmak
ve enerjimizi açığa çıkarmak çabasındayız.
Tüm hemşerilerimizi de bu sinerjiye ortak

olmak için 5 Mart Pazar günü Esenler
Kültür Merkezinde gerçekleşecek

olan Bürokrasi ve Farkındalık Zir-
vesine bekliyoruz.”

Altından Kastamonu çıkacak

İstamonu
Buluşmaları,
Türkiye’nin

dört bir
yanında

görev yapan
Kastamonulu

mülki idare
amirleri

'Kastamonu’-
dan

Türkiye’ye
Altın

Adamlar'
programında
'Bürokrasi ve

Farkındalık
Zirvesinde'
İstanbul’da

bir araya
getirecek.

İhsan Çapcıoğlu Fazıl Can Recep Muhlis Gür Nevzat Sinan İsmail Hakkı Ertaş Yıldırım Uçar Mehmet Demirezer Ahmet Karakaya

Ayhan Terzi Saim Eskioğlu Nazım Madenoğlu Zafer Karamehmetoğlu Hamdi Üncü Erol Tanrıkulu Adnan Tezcan Engin Tok

‘Değerlerimizle birlikte başaracağız’

Öte yandan Cide
Dernekler Federasyonu
Başkanı Celal Gül ile
Çatalzeytinliler
Yardımlaşma Derneği
Başkanı İsmet Çetinkaya
'Kastamonu’dan Türkiye’ye
Altın Adamlar-  Bürokrasi
ve Farkındalık Zirvesi ile
birlikte hareket etmenin
öneminin benimseneceğini
kaydettiler.

Hanönü Kaymakamlığı
tarafından, Bağdere köyüne
köprü yaptırıldı. Köprüye
aynı köyde yaşayan Kore
gazisi Muttalip Ayber'in adı
verildi. Bağdere köyü muh-
tarı Hüseyin Tuncal, yetkililere teşekkür
ederek, 'Bağdere köyümüzün içinde bu-
lunan dereye bir köprü yapılmasını iste-
miştik. Sağ olsun Kaymakamlığımız da
bu isteğe kayıtsız kalmadı ve köyümüze
yapılan köprüye Kore gazisi olan, Ko-
re'de esir düşen gazimiz Muttalip Ay-
ber’in adını verdiler' dedi. Kore gazisi
Muttalip Ayber ise Bağdere köyüne yapı-
lan köprüye adının verilmesini sevinçle
karşıladığını belirterek Kaymakamlığa
ve muhtarlığa teşekkür etti.

Kore gazisinin adı
köprüye verildi
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Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği 11. Olağan Genel Kurulunda yeniden başkan seçilen Ayhan Aslan’ın listesinde 4
bayan görev aldı. Buna göre Seçil Özkan Arslan ve Fikriye Aslan asıl liste de yer alırken, Esma Bitirim ve Av. Yüksel Ilgın ise ye-
dek liste de yer alan isimler oldu. 

Fikriye Arslan Esma Bitirim Seçil Özkan Arslan Yüksel Ilgın
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EKONOMİ

Ayhan Aslan’la yeniden
Kastamonu

Sanayici ve İş
Adamları

Derneğinin 11.
Olağan Genel

Kurulunda mevcut
başkan Ayhan

Aslan delegelerin
güvenoyunu

alarak yeniden
göreve geldi.

KASİAD Genel
Başkanlığında 3.

döneme giren
Aslan’ın yeni

yönetimde
uluslararası
platformda
markalaşan

firmaların sahibi
olan çok sayıda
Kastamonulu iş

adamının olduğu
gözlendi.

KASİAD Genel Kurulunda açıklamalarda
bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü 2017’nin 2016 yılından çok daha
iyi geçeceğini belirterek, ekonomide bir to-
parlanma dönemi olacağını, hükümetin çok
sayıda karar aldığını, alınan kararların uy-
gulanmasının henüz başında olunduğunu, iş
dünyasına ve ekonomiye yansımasının daha
tam gerçekleşmediğini kaydetti. 

Gelecek bir ay içerisinde 10,3 milyar lira-
lık sıcak paranın KOBİ'lerle buluşacağını
ifade eden Bakan Faruk Özlü, "Varlık Fonu,
BES ve diğer ekonomik tedbirlerin inşallah
meyvesini yakın zamanda alacağız." dedi.

KOBİ’lere yönelik bakanlık olarak önemli
destek çalışmaları yaptıklarını belirten Özlü,
yaklaşan referandumla ilgili de şu açıkla-
malarda bulundu: “Bu referandum neden
önemli iki şey söyleyeceğim. Artık hızlı ol-
mak daha önemli devletin hızlı çalışmaya
ihtiyacı var. Bu referandumda evet dediği-
mizde birincisi bu referandum sonucu orta-
ya çıkacak sonuçlar geleceğimiz için bugün
için değil bu gün bir şey yok. Geleceğimiz
için koalisyonlar ebediyen son bulacak. Bu
referandumda evet çıktığında artık bundan
sonra hiçbir şekilde koalisyonla karşılaşma-
yacağız. O liderler zirvesi ne bileyim koalis-
yon kuruldu mu kurulamadı mı kaç parti bir
araya geldi falan bunların hepsi sona ere-
cek.Bu çok önemli bir nokta” 

Sistemde sıkıntı var
“Bu referandumun sonucu cumhurbaş-

kanlarıyla başbakanlar arasında cumhuriyet
tarihi boyunca rastladığımız anlaşmazlıkla-
ra son verecek olması. Tarihe bakın, Musta-
fa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasında
bile son dönemlerde sıkıntı vardı.

Tarihimize baktığımızda her zaman baş-
bakanlarla cumhurbaşkanları arasında bir
problem bir sürtüşme var. Bunun çok sayı-
da örneği vardır. Örneğin Süleyman Demi-
rel- Tansu Çiller yine öyle Turgut Özal-Me-
sut Yılmaz, Ahmet Necdet Sezer-Bülent Ec-
evit saydığınız zaman aşağı yukarı hepsinde
bir sıkıntı var. Şimdi bu insanların hepsi mi
kötüydü hepsi mi geçimsizdi? Hayır, sistem-
de bir sıkıntı var çünkü sistem yetkilerin so-
rumsuz tuttuğu bir cumhurbaşkanına yetki
veriyor, sorumlu tuttuğu başbakanın bir kı-
sım yetkilerini paylaştırıyor. Dolayısıyla bu
referandumun ikinci sonucu cumhurbaş-
kanlarıyla başbakanlar arasında cumhuriyet
tarihi boyunca rastladığımız anlaşmazlıkla-
ra son verecek olması.”

Özlü’den samimi itiraflar 
Özlü, Kastamonu Sanayici ve İşadamları

Derneğinin (KASİAD) Olağan Genel Kurul
Toplantısının açılışında yaptığı konuşmada,
kendisinin Düzceli olduğunu, küçükken ba-
basının, Düzce'nin eskiden Kastamonu’ya
bağlı olduğunu söylediğini, bu sebeple ken-
disini aynı zamanda Kastamonulu da hisset-
tiğini kaydetti.

Kastamonu denildiğinde aklına gelen bir
anısını paylaşmak istediğini ifade eden
Özlü, şunları dile getirdi: “1980-1990 ara-
sında İstanbul’daydım. Bir arkadaşım vardı,
Kastamonuluydu, trafik kazasında onu kay-
bettik, Allah rahmet eylesin. Öğrencilik yıl-
larımızın devam ettiği bir gün Beşiktaş’ta,
acıktık paramız da yok. 'Yurtta yemek yeriz'
dedim. O da 'Ben bu sorunu çözeceğim'
dedi.  Beşiktaş'ta rastgele bir pastaneye
girdik. Selam verdi 'Ben Kastamonuluyum'
dedi, pastaneci de 'Ben de Kastamonulu-
yum' dedi. Sonra pasta, börek, çay, kahve
karnımızı doyurduk. Arkadaşımın da pasta-
necinin de Kastamonulu olması o gün bizim
karnımızı doyurdu."

2017 daha 
iyi olacak

Bakan Faruk Özlü: KASİAD’ın 11. Olağan Genel Kuru-
lu, Ataköy’de bir otelde Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Faruk

Özlü ’nün katılımıyla gerçekleşti
Divan başkanlığını Mehmet Reis’in,

katip üyeliklerini ise Ender Yılmaz, Şera-
fettin Özkan ve Hüseyin Kaya’nın yaptığı
genel kurula tek liste halinde gidilirken,
mevcut başkan Ayhan Aslan delegelerin
tamamının güven oyunu alarak yeniden
göreve geldi. Aslan’ın asil yönetim liste-
sinde Mehmet Umur, Aydın Aslandağ,
Hidayet Kadiroğlu, Atilla Birmiş, Hayri
Konuk, Hüseyin Kaya, Cemal Şenol, Sezai
Alkan, Kubilay Tüfekçi, Ali Dalgıç, Şenol
Ak, Bilal Kütük, Murat Arer, Seçil Özkan
Arslan ve Fikriye Aslan yer aldı. 

Yedek yönetim listesinde ise Tamer
Köseoğlu, Altan Yavuz, Avukat Fikret Öz-
kan, Avukat Yüksel Ilgın, Erdoğan Sürü-
cü, Orhan Aslan, Atila Gür, Şenol Telli,
Esma Bitirim, İzzet Açıkgöz, Doğan Baş,
Demir Yılmaz, Sungur Gedik, Ahmet
Yüksel ve Erol Şahin bulundu. 

15 yeni isim
Öte yandan KASİAD yönetiminde Hi-

dayet Kadiroğlu, Atilla Birmiş, Hayri Ko-
nuk, Ali Dalgıç, Şenol Ak, Bilal Kütük,
Seçil Özkan Arslan ve Fikriye Aslan ile
listeye yedeklerden giren Tamer Köseoğ-
lu, Altan Yavuz, Atila Gür, Şenol Telli, De-
mir Yılmaz ve Ahmet Yüksel ilk kez yer
alan isimler olarak dikkat çekti.

Genel kurula 
KASTEXPO damgası 

KASİAD’ın düzenleyicisi olduğu 27-30
Aralık 2017’de gerçekleşecek KASTEX-
PO’nun öneminin vurgulandığı program-
da şu ifadelere yer verildi: 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.

Faruk Özlü: “İstanbul'da 1,5 milyon nü-
fusu olan Kastamonuluların KASİAD ça-
tısı altında bir araya gelmesi son derece
önemli. Bu birlik ve beraberlik ruhunu-

zun devam etmesini temenni
ediyorum.”

KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan: “KASİAD

yüzlerce iş adamının bu-
luşma ve iş birliği
yapması için
önemli bir merkez

haline geldi. Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi-
nin 9. ve 10. salonlarında 27-30 Aralık ta-
rihleri arasında gerçekleşecek KASTEX-
PO hem Kastamonu tanıtımına hem de iş
adamlarımızın birlikte ticaret yapma kül-
türüne önemli katkılar sağlayacak. 30
farklı sektörde 300 Kastamonulu firmanın
katılımcı olacağı fuara tüm Kastamonulu
iş adamlarını da bekliyoruz.” 

KASİAD Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Umur:
“Son yıllarda KASİAD olarak
önemli girişim ve iş birlikte-
liklerine imza attık. Bu giri-
şimlerimiz her dönemde ar-
tarak devam ediyor.”

Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş,
“Kastamonu’da gözle görülür
bir değişim ve dönüşüm söz
konusu. Sağlıktan, alt yapıya,
üst yapından turizme birçok
alanda girişimlerimiz oldu.

KASİAD’dan beklentimiz Kastamonu’da
istihdama yönelik faaliyetlerini
artırmasıdır. Ancak açık hava müzesi
konumunda olan Kastamonu’muzun
turizminin gelişmesi için ilk etapta iş
adamlarımızın bir konak satın alıp
restorasyonunu gerçekleştirmesini
istiyoruz.”

Kastamonu Milletvekili
Murat Demir: “Uzun
dönem yönetim kurulu
üyeliği yaptığım KASİAD’ın
mensubu olmaktan son
derece mutluyum. Ciddi

atılımlar gerçekleştiren KASİAD özellikle
KASTEXPO ile Türkiye’de il bazında
faaliyet gösteren sektör derneklerine
örnek oldu. Türkiye’de 2017 yılında
yapılacak 461 fuarın İstanbul’da
gerçekleşecek 217’sinin içinde yer alan ilk
şehir fuarı KASTEXPO’yu marka yaparak
gerçekten çığır açtı.”

Cemal Şenol

Hasan Arpacı

Hüseyin Kaya

KASİAD 11. Olağan Genel Kuru-
luna; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Faruk Özlü, Kastamonu Millet-
vekili Murat Demir, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş, Kasta-
monu İl Genel Meclis Başkanı Meh-
met Kayıkçı, Kastamonuspor Kulüp
Başkanı Metehan Babaş, Türk Ar-
matörler Birliği Yönetim Kurulu

Başkanı A. Bedri İnce, İMES Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal Akar, Küçük-
çekmece Belediye Başkan Yarımcısı
Hamza Gönenç, Türgev Yönetim Ku-
rulu Üyesi M. Fatih Kalender,  İÇDAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Bayram
Aslan, Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, Yılmaz Re-
düktör Yönetim Kurulu Başkanı En-

der Yılmaz, Teksan Jeneratör Yöne-
tim Kurulu Başkanı Özdemir Ata,
United Group Ceo’su İlhan Altun,
İnebolu Tersanesi CEO’su İhsan Ka-
ravelioğlu, Kastamonu Kadın Der-
neği Başkanı Emine Çelik, Belediye
Meclis üyeleri İzzet Açıkgöz, Salim
Kain, CİDEFED Genel Başkanı Celal
Gül,  Çatalzeytinliler Dernek Başka-

nı İsmet Çetinkaya, Dünya Gazetesi
Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO’su
Burcu Kösem’in yanı sıra İsmet Kü-
tük, Ali Kütük, Mehmet Görgülü, Ah-
met Dal, Ali-İsmet Kütük, Hamit
Tonba, Akif-Şerafettin Özkan, Ahmet
Karadağ, Yaprak Soysalan ve Erdo-
ğan Gencer’in aralarında bulunduğu
çok sayıda iş adamı katıldı.

11. Dönemde 4 kadın görev aldı

Ayhan Aslan, Bakan Faruk Özlü
’ye programa katılımlarından dola-
yı plaket takdim etti.

Kastamonuspor Kulübüne destek amacıyla 5
Mart’ta yapılacak gecenin tanıtımı için salon gi-
rişine stant açıldı. Kulüp Başkanı Metehan Ba-
baş’ın da katıldığı programda 100’e yakın dave-
tiye satışı gerçekleşti.  Başkan Metehan Babaş,
salon çıkışında Bakan Özlü ’ye isminin yazıldığı
KSK forması takdim etti. Özlü ise kulübe başarı
dileyerek forma için teşekkür etti.  

Kastamonuspor 1966
stant açtı
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Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş,
firmanın Ortadoğu ve Kaasya’nın ardından
son yıllarda gerçekleştirdikleri atılımlar ile

Avrupa ve Afrika pazarlarında da
önemli markalar arasında yer aldığını
kaydetti. Avrupa, Asya ve Afrika’da
gerçekleşen otomotiv sektörünün
en prestijli fuarlarına katılarak mar-

ka bilinirliğini her geçen yıl arttır-
dıklarını ifade eden Atilla Bir-

miş, ürün ve hizmet kalite-
sinden ödün vermeden
aktif olarak bulunduğu
pazarlarda mevcut ve
yeni çözüm ortakları ile
daha da büyümeyi he-
deflediklerini bildirdi.
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Esan Akü yurt dışı 
bayileri artıyor

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

İşçi, taşınan iş yerine
gitmek zorunda mı?

Yeminli Mali Müşavir

Yazılarınız sayesinde birçok bilgi sahibi
oldum. Aklıma takılan bir konu var.Bi-
zim ofis İzmir’den Turgutlu’ya taşınıyor.

Bu haber bize sonradan verildi.Ve ben burada-
ki düzenimi bırakmak istemiyorum.Sonuçta
herkesin bir yerde düzeni var.Ortada bir söz-
leşme yok, ben de fevri davranıp ortalığı kızış-
tırmak istemiyorum.Bir de 2014 yılında şahıs
firmasından limited şirkete geçiş yaptık ve
beni oradan alıp şirkete aktardılar.Sigorta geç-
mişime baktığımda 2014 yılında çıkış ve giriş
gözüküyor.Ama ben 3 yıllık sigortalıyım ve yıl-
sonu 4. yıla giriş yapacağım.Bu konuda bana
nasıl yol gösterebilirsiniz? Ben bu durumu iste-
miyorum desem ve geçmiş dönemdeki çıkışa
itiraz edip, 3 yıllık tazminatımı alabilir mi-
yim?Alabilirsem bu 3 yıllık tazminat nasıl he-
saplanacak? Gökhan Yılmaz

4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesine
göre işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleş-
mesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği
ve benzeri kaynaklar yada işyeri uygulamasıy-
la oluşan çalışma koşullarında esaslı bir deği-
şiklik ancak durumu işçiye yazılı olarak bildir-
mek suretiyle yapabilir.Bu şekilde uygun ola-
rak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü
içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişik-
likler işçiyi bağlamaz.

İşçi değişiklik önersini bu süre içinde kabul
etmezse, değişikliğin geçerli bir nedene dayan-
dığını ve fesih için başka bir geçerli nedenin
bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildi-
rim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir. İşçi bu durumda 4857 sayılı İş
Kanununun 17 ile 21. madde hükümlerine
göre dava açabilir.

Kanun maddesinde esaslı değişikliğin tanı-
mına yer verilmemiş. Ancak iş sözleşmesinde
işçinin, işverenin başka işyerlerinde görevlen-
dirilebileceğine ilişkin hüküm yoksa ve işyeri
bulunduğu ilin büyükşehir sınırları dışında bir
yere taşınıyorsa, çalışma koşullarında esaslı
değişiklik olarak kabul edilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum.

Bu durumda değişikliğin işveren tarafından
yazılı olarak bildirilmesi ve sizin tarafınızdan
da altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edil-
mesi gerekir. Aksi halde değişiklikler sizi bağla-
maz. Bu durumda işveren değişikliğin geçerli
bir nedene dayandığını veya fesih bir başka bir
geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak
açıklamak ve bildirim süresine uymak veya bil-
dirim süresine ilişkin ücretinizi ihbar tazminatı
olarak ödemek suretiyle iş sözleşmesini feshe-
debilir.bu durumda kıdem tazminatının da
ödenmesi gerekir. İradeniz dışında yapılan ferdi
işletmeden limited şirkete geçiş nedeniyle ferdi
işletmede geçen hizmet sürenizin de kıdem taz-
minatı hesabına dahil edilmesi gerekir. Her iki
işletmedeki toplam çalışma sürenizin her tam
yılı için 30 günlük son ücretiniz üzerinden, bir
yıldan artan süre için de oransal olarak kıdem
tazminatı hesaplanması gerekir.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
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������
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Yıllık üretiminin yüzde
65’ini yurt dışına
ihraç eden Esan

Akü’nün
Gürcistan’daki bayisi

4. şubesini açtı.
Gürcistan pazarında

15 yıldır var olan
Esan Akü’nün son

bayisiyle birlikte yurt
dışındaki mağaza

sayısı 7’ye yükseldi.

Aile geleneği devam ediyor

Aydınlatma sektörünün 45 yıllık
köklü firmalarından Renktaş
Metal’in faaliyetlerini 6 kardeş

devam ettiriyor. Babaları Saadettin
Can’ın 1972 yılında kurduğu şirketin gü-
nümüzde bin 100 metrekare imalat, 240
metrekare sergi alanına sahip olduğunu
ve 24 kişiye istihdam imkanı sağladığını
kaydeden Abdullah Can (38) ,  “Baba-
mızdan devraldığımız işletmemizi gele-
ceğe emin adımlarla taşımak istiyoruz.
Bu kapsamda 6 kardeş büyük çaba har-
cıyoruz” dedi. Geniş ürün yelpazesi ile
toptan ve perakende satış ağlarının bu-
lunduğunu bildiren Can, “ Çoğunluğu
avize üreticileri olmak üzere toptan ve
perakende seçeneklerimizle parça teda-

rik ediyoruz. Ayrıca zücaciye sektörün-
de, ev tekstili ve mobilya, elektrik ve oto-
masyon sektörüne de özel çözümler su-
nuyoruz. Her türlü talaşlı imalatı gerçek-
leştirebiliyoruz. ”diye konuştu.

Ürün tedarikçisi oldukların firmala-
rın avizelerinin satışını da geçekleştir-
diklerini ifade eden Abdullah Can, eko-
nomideki dalgalanmaların sektöre yan-
sımasını ise şu cümlelerle değerlendirdi:
“Satış mağazamızda Begüsa, Venön Ay-
taç Aydınlatma gibi firmaların avizele-
rinin satışını gerçekleştiriyoruz. İşleri-
mizde eskiye oranla yavaşlamalar ger-
çekleşse de faaliyetlerimiz devam edi-
yor. Çünkü aydınlatmalar ve avizeler ar-
tık günlük yaşantımızın bir parçası.”

Abanalı iş adamı Saadettin
Can’ın 1972 yılında
temellerini attığı Renktaş
Metal’in günümüzdeki
faaliyetleri Abdullah, Aydın,
Yasin, Recep, Ramazan,
Ömer Can kardeşler
tarafından sürdürülüyor.

Abdullah Can

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Kastamonu
Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu’da orman köy-
lüsüne 2003 yılından bu yana 44 milyon 630 bin lira
katkı sağladı.  Bu miktarla Kastamonu, Orköy deste-
ğini en fazla alan il oldu. Kastamonu’da da güneş
enerjisi, süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, fenni arıcılığı ve
süt koyunculuğu başta olmak üzere birçok alanda or-
man köylülerine  katkı sağlayan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,  2003 yılından bu yana ilimizde 7 bin 104 ai-
leye destek verdi. Bakanlık 2017 yılında ise 200 aileye
2 milyon 500 bin lira destek vermeyi hedefliyor.

Geçen yıl kamulaştırma ça-
lışması tamamlanan Taşköprü
Organize Sanayi Bölgesinin
(OSB) alt yapı çalışmaları için ön
inceleme yapıldı.

Alt yapı ihalesini yapacak fir-
ma yetkilileri tarafından hazırla-
nan haritalar ile alt yapı projesi
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı tarafından onaylandı.

Firma yetkilileri ile Bilim Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığından
ilçeye gelen teknik yetkililer, OSB
alanında incelemelerde bulundu.
Zemin araştırma sondajları ya-
pılmak üzere bakanlık elemanla-
rı nezaretinde toprak numuneleri
alınarak analize gönderildi.

Taşköprü Belediye Başkan
Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada,
OSB altyapı projelerinin kısa za-
manda tamamlanmasını beklen-
diklerini söyledi. Önümüzdeki ay-
larda bakanlığın yol, elektrik, su
ve kanalizasyon işlerini yapacağı-
nı ifade eden Çorbacı, OSB'nin il-
çeye önemli katkıları olacağını da
sözlerine ekledi.

Abana’da yapımı devam eden
“Cemile-İsmet Şen Öğrenci Ko-
nukevi ve Sosyal Tesisleri”nin
kaba inşaatı tamamlandı. Temeli
3 Aralık 2015’te atılan yurdun
2017-2018 eğitim öğretim döne-
mine yetiştirilerek öğrenci kabu-
lüne başlaması bekleniyor.

Taşköprü
OSB'de inceleme

Kaba inşaat bitti

En çok desteği 
biz aldık!

Atilla Birmiş
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96 yıl öncesine
yolculuk
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GÜNCEL

YIL: 5 SAYI: 192 21 ŞUBAT 2017

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Eyüp Kültür Merkezi
ile Beşiktaş Fuya

Kültür Sanat
Merkezinde18 Şubat

Cumartesi akşamı
yoğun katılımla

gerçekleşen Şehit
Şerife Bacı Anma

Etkinlikleri
katılımcıları 96 yıl
öncesine götürdü.

Kastamonu Gençlik Hareketi Der-
neği tarafından Eyüp Kültür Merke-
zinde düzenlenen programın sunumu-
nu eğitimci- yazar Erdoğan Ergin yap-
tı. Kur’an- ı Kerim tilavetiyle başlayan
programda Şehit Şerife Bacı’nın hayatı
kısa bir film ile anlatıldı.  Program eği-
timci- yazar İlyas Kara’nın tarihi anek-
dotlarıyla dolu konuşmasının ardın-
dan sanatçı Mete Tafracı’nın kahra-
manlık türküleri ile son buldu.  

Programa İstanbul Milletvekili Ah-
met Hamdi Çamlı, Eyüp Belediye Baş-
kanı Remzi Aydın, AK Parti Eyüp İlçe
Başkanı Süleyman Aykaç, Belediye
Meclis üyeleri Hüseyin Sevim ve Ali
Güler, Kastamonu Gençlik Hareketi
Derneği Başkanı Aziz Çakır, Çatalzey-
tinliler Dernek Başkanı İsmet Çetinka-
ya ve çok sayıda Kastamonulu katıldı. 

Kaskon- Kas-Der-Fed, Kas-Der ve
çok sayıda sivil toplum kuruluşunun
katkı ve katılımıyla Şehit Şerife Bacı

Platformunun Fulya Kültür Sanat
Merkezinde düzenlediği  'Şehit Şerife
Bacı ve Kahramanlar Programı' yoğun
katılımla gerçekleşti

Sanatçı Yılmaz Cesur’un sunuyla
gerçekleşen programa eski Bakanlar-
dan Murat Başesgioğlu, Beşiktaş Bele-
diye Başkanı Murat Hazinedar, Avcılar
Belediye Başkanı Handan Toprak Ben-
li, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet

Şahin, Kas-Der Kurucu Genel Başkanı
Yavuz Ballık, Kaskon Genel Başkanı
Selami Çelebioğlu, Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş, çok sayıda si-
vil toplum kuruluşu temsilcisi ve Kas-
tamonulu katıldı.

Nehir Aydın’ın Şehit Şerife Bacı’nın
hayatını sinevizyon eşilğinde anlattığı
program katılımcılara plaket takdi-
miyle son buldu.

Tüm Şehitleri ve
İstiklal Yolu Kah-
ramanlarını
Anma Progra-
mı kapsamında
düzenlenen
'Kurtuluşa Giden
Yolda İstiklal Yolu
Yürüyüşü' yakla-
şık 200 kişinin
katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Programa
Türkiye’nin çeşitli
illerinden katılan
yürüyüşçüler 4 gün sü-
ren program kapsamında Kurtuluş
Savaşında cephanelerin taşınma-
sında önemli bir merkez olan ve
günümüzde İstiklal Yolu olarak ad-
landırılan İnebolu- Kastamonu ara-
sındaki yolu 4 günde tamamladılar.

Kastamonu Valiliği, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, İnebolu, Küre,

Seydiler ve Kasta-
monu Belediyele-

rinin iş birliğin-
de düzenlenen
programın baş-
langıcı İnebolu

Limanında oldu.
Temsili olarak ka-

yıklardaki cepha-
nelerin Ha-
mamcı Kadı
Salih eşliğinde
mavnacılar ile

sahile çıkartılma-
sı ve kağnıya yük-

lenmesi canlandırıldı.
Yürüyüşe katılan gruplar, gece-

leri İnebolu, Küre ve Seydiler ilçele-
rinde kar üzerinde kuran kamp
alanlarında konaklarken  parkur
Kastamonu cumhuriyet Meydanın-
da Vali Vekili Ünal Kılıçarslan’a
Türk Bayrağı’nın teslime dilmesiyle
son buldu.

Kurtuluşa giden yol

Değerli Okuyucularım,
Anayasa’nın 18
maddesi değişti.

Referanduma gidilecek.
Siyasi partiler, sahaya inecek
halkı bilgilendirecek…

Anayasa teklifi
görüşmesinde hatipler, yeteri
kadar bilgi veremediler veya
vermediler. Birbirlerine
hakaret, tahrik edici
cümleler derken kavga...
Meclise yakışmayan
hareketler, tasvip edilmeyen
görüntüler…

Her siyasi parti kendi yol
haritasını çizdi… Meydanlarda neler
söyleyecekler veya neler söylemeyecekler
konusunda milletvekilleri
bilgilendirildi… Meydanlar, meclise
benzemiyor. Halk, siyasilerden doğru
konuşmalarını ve net açıklama
yapmalarını isteyecek. Halk, hangi
siyasinin yalan konuşacağını, hangi
siyasinin doğru konuşacağını, hangi
siyasinin şovmenlik yapacağını iyi bilir…
Meydanlarda demagoji yapmadan açık,
net ve somut bilgi veren taraf,
referandumu önde götürecektir.

Anayasa teklifi görüşmelerini birinci
turdan itibaren internetten Meclis TV’yi
canlı olarak izledim. Milletvekillerinin
Mecliste yaptığı mesaiyi ben de yaptım.
Hakaret içeren cümleleri duydum,
sataşmaları, saldırıları, kavgaları,
kürsünün işgalini ve kürsünün
kırılmasını açık ve net gördüm. Ama
yasalara niçin karşıyım, yasaları neden
teklif ettik konusuna tatmin edici
konuşmaları göremedim...  Bu nedenle
meydanlar, Meclise benzemeyecek.
Meydanlar, inandırıcı ve somut bilgiler
isteyecek… Bu vesile ile kafa karıştıran
sorulara açıklık getirmeyi ve bazı
kavramlar hakkında bilgi vermeyi uygun
gördüm…

Padişahlık ve saray kavramları:
Padişahlık ve saray kavramlarında

seçim yoktur. Sarayda birkaç bürokrat
padişahı seçer. Halk, bürokratların seçmiş
olduğu padişaha tabi olur. Halka
sormadan veya halka gitmeden saray ve
padişah tahakkümü söz konusu olur…

Tarafsızlık ilkesi:
Bir insanın, düşüncelerini söylemekte

veya siyasi partiyi desteklemekte
tarafsızlığını kaybetmez. Gözlemlerini,
somut ve soyut örnekleri, tecrübelerini ve
okuduğu makaleleri yanlış veya doğru
yorumlar ve karar verirse taraflı olduğunu
ortaya koymaz. Ama söz konusu kişi,
yasaları ve kanunları uygulamakta tarafsız
olmak mecburiyetindedir. Bir hakem
Beşiktaşlıdır ama Beşiktaş - Galatarasay
maçını yönetirken taraf olmamak
zorundadır. Hakemin Beşiktaşlı olması
tarafsız olmasını engellemez.  Peygamber
efendimiz mensup olduğu dinden yana
taraf idi ama yürütmede adaleti sağlardı
yanı tarafsızdı… Tarafsızlık; hatalı olan
baban ise, babanın hatalı olduğunu
söyleyebilmektir. 

Eyalet sistemi:
Eyalet sistemi, cumhurbaşkanlığı

hükümet sisteminde kabul görseydi
bunun adı başkanlık sistemi olurdu.
Unutmayalım başkanlık sisteminde de
cumhuriyet ilkeleri esastır. 

Feshetmek:
Karşılıklı olarak seçime götürme

anlayışını bazıları da karşılıklı feshetmek
olarak niteliyor. Abdülhamit birinci
meclisi feshetti yani meclisin bütün
yetkilerini aldı ve meclisi işlemez hale
getirdi, işte bunun adı “feshetmek”tir. 

Karşılıklı seçime götürme ise seçim
kararı alınır, yeni meclis oluşana kadar
eski meclis bütün fonksiyonları ile
işlerliğini devam ettirir. Feshetmek ile
karşılıklı seçime götürme farklı anlayıştır
veya farklı uygulamadır…

Anayasaya teklif edilen yasalar,  iki
parti tarafından meclise getirildi:

Geçmişte Anayasa konusunda ne
yapıldığına bakalım.

1. 19 Ekim 2011 tarihinde kurulan

Anayasa Uzlaşma Komisyonu
çalışmalarına başlanmış idi... 

2. Komisyon çalışmaları
siyasi partilerin milletvekili
çoğunluğuna değil de eşit
sayıda üçer temsilci vererek
12 üyeden oluşturulmuştu...

19 Ekim 2011 tarihinde
Uzlaşma komisyonunun
Katılım, Veri Toplama ve
Değerlendirme”  Sürecinde;

1. 165 üniversiteye, 78 il
barosuna, 60 siyasi partiye,
18 belediye birliğine, 17
kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşuna, 7 yüksek

mahkemesine, 7 kamu görevlileri
sendikaları üst kuruluşlarına, 6 muhtarlar
birliği derneklerine, 4 işçi ve işveren
sendikaları üst kuruluşuna, RTÜK’e,
Vilayetler Hizmet Birliği ve Başbakanlık
İnsan Hakları Başkanlığına e-posta ile
görüş istenmiştir.

2. Komisyonun resmi web sitesi
üzerindeki görüş bildirme sistemi
üzerinden, yeni anayasa konusunda 66
bin 15 kişi tarafından görüş bildirilmiş.
Komisyonun e-posta adresine ise  Bin 872
kişi veya kuruluş tarafından e-posta
yoluyla görüş gönderilmiş.

3. Posta yoluyla Komisyona Bin 50 kişi
veya kuruluştan görüş intikal ettirilmiş.
Bu görüşler yaklaşık 18 bin 350 sayfada
kaleme alınmış.

4. Anayasa Uzlaşma Komisyonuna 104
üniversite, 5 enstitü, 58 vakıf, 102 dernek,
32 platform, 19 diğer STK, 21 kamu
kurumu, 21 siyasi parti, 34 meslek örgütü,
30 sendika (çatı kuruluşları dâhil) olmak
üzere 426 kurumsal görüş intikal
ettirilmiş.

5. Katılım sürecinde Anayasa Uzlaşma
Komisyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonu (TESK), HAK-İŞ)
Konfederasyonu,  Kamu Emekçileri
Sendikaları Konfederasyonu (KESK),
Türkiye KAMU-SEN, Memur Sendikaları
Konfederasyonu (MEMUR-SEN) ve
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (DİSK) gibi çatı
kuruluşları da ziyaret edilmiş. 

6. Yine Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğince düzenlenen Türkiye Konuşuyor
toplantılarına destek veren Komisyon, bu
çerçevede 12 ayrı ilde gerçekleştirilen
toplantılara iştirak ederek. toplam 77
toplantı gerçekleştirmiş.

7. Katılım, veri toplama ve
değerlendirme aşamasında
gerçekleştirilen 77 toplantı da
eklendiğinde, sürecin tamamında 327
toplantı yapılmış.

8. Bu çalışmalarda “Temel hak ve
özgürlükler” başlığı altındaki maddeler 4
kez, “Yargı” başlığı altındaki maddeler 3
kez, diğer başlıklar altındaki maddeler ise
2 kez müzakere edilmiştir.

9. Komisyon, tüm aşamalar için
hedeflendiği süre olan 2012 yılı sonunda,
yazım aşamasını dâhi
sonuçlandıramamıştır. Sonuç olarak yeni
bir anayasanın tümünde uzlaşmanın
sağlanamayacağı anlaşıldığından, süreç
2013 yılının sonunda son bulmuştur.

10. Toplantılar ve veriler tasnif
edilerek, Anayasa Uzlaşma
Komisyonunun havuzuna aktarıldı. Yeni
anayasaya dair her kesimin talep ve
beklentileri ilk defa bu kadar netlik
kazanmıştı.

12 Şubat 2016 Perşembe TBMM
Anayasa Uzlaşma Komisyonu, 6 saat
süren toplantıda komisyonun adından yol
haritasına kadar herhangi bir uzlaşamaya
varılamadı…

16 Şubat.2016 Anayasa Uzlaşma
Komisyonu 3. toplantısında uzlaşma
sağlanamadan milletvekillerinden bazıları
masadan kalktı.

Değerli okuyucularım,
Anayasa Uzlaşma Komisyonunun

havuzuna aktarılan 18 bin 350 sayfada
kaleme alınmış veriler ışığında, 18 madde
meclise getirildi. Bilgi vermek bizden,
takdir sizden…  

Selam ve saygılar…

Referanduma bir adım kala

Ahmet Yaşar Zengin

ahmetyasarzengin61@gmail.com

Kaskon Gençlik Kolları adına Özlem Kazan Kas-Der Gençlik
kolları adına ise Uğur Aykın’a gençlere yönelik çalışmalarından
dolayı teşekkür edildi.

Foto: Cebrail Keleş
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Kastamonuspor
1966, Spor
Toto 2. Lig

Kırmızı Grup’ta
karşılaştığı

Kırklarelispor’u
sahasında 5-1

yendi. İkinci
yarıya farkla

başlayan
temsilcimiz 5.

galibiyetini
alırken puanını
35’e yükseltti.
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GÜNCEL

KSK’dan 5 gollü galibiyet

Kastamonuspor 1966, ligin 23. haasında ken-
di evinde konuk ettiği Kırklarelispor’u 5-1’lik
net bir skorla geçti. Karşılaşmaya iyi başlayan

kırmızı siyahlılar, rakibini İskender Alın, Hasan Aya-
roğlu ve Muhammet Haşim Çoban’ın golleriyle 5-1
yenerek, Play-Off hattıyla arasında bulunan puan far-
kını 3’e indirdi. KSK, önümüzdeki haa Trabzon’da
Play-Off potasına girme maçına çıkacak.

Ligin 23.haasında kendi evinde Kırklarelispor’u
ağırlayan Kastamonuspor 1966, rakibini İskender
Alın (3), Hasan Ayaroğlu ve Muhammet Haşim Ço-
ban’ın golleriyle 5-1 yendi. Dolu tribünler önünde

oynanan maça iyi başlayan Kastamonuspor, rakip sa-
hada üstünlüğü ele alırken, 19.dakikada İskender
Alın’ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci devreye daha is-
tekli başlayan KSK, 70 ve 74.dakikalarda İskender’le
farkı 3’e çıkardı. 78.dakikada Ahmet Devret’in golüy-
le umutlanan Kırklarelispor, 82.dakikada Hasan Aya-
roğlu ve 86.dakikada Muhammet Haşim Çoban’ın
golleriyle Gazi’den 5-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Pua-
nını 35 yaparak 8.sıradaki yerini koruyan Kastamo-
nuspor, Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını ise
3’e düşürdü. Temsilcimiz önümüzdeki haa deplas-
manda 1461 Trabzon’la karşılaşacak.

Stat: Gazi
Hakemler: Seser Tuna xx, Mutlu Çiğdem xxx, Onur Tanrıverdi xxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xx, Hasan Ayaroğlu xxx, Erkan Sekman
(Haşim Çoban dk. 78 xx), Arda Havar (Yaşar Çetin dk. 72 x), Oğuz Özden xx, İskender
Alın xxxx, Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xx
(Kerem Seras dk. 46 x), Salih Sefercik xxx
Kırklarelispor: Ozan Öztürk xx, Saffet Yazar xx, Soner Birinci xx, Mustafa Soytaş x
(Barış Bakır dk. 76 ), Nazif Şener xx, Mert Sinan Pekesen xx, Oğuzhan Erdoğan x
(Ahmet Baykal dk. 65 ), Ahmet Devret x, Sedat Debreli xxx, Şahinali Terzi x, Bahadır
Öztürk xx
Goller: İskender Alın (dk. 16, 70 ve 73), Hasan Ayaroğlu (dk. 81), Haşim Çoban (dk. 86)
(Kastamonuspor 1966), Sedat Debreli (dk. 78) (Kırklarelispor)
Sarı kart: Ozan Öztürk (Kırklarelispor)

Kastamonuspor 1966 : 5 Kırklarelispor: 1

Arapça Hilaftan
gelir. Karşıt olan,
karşıtını

düşünen, karşı durum
ve tutum alan
anlamındadır. Türkçeye
çevirecek olursak farklı
düşünen, ileri sürülenin
yerine yeni bir düşünce
üreten anlamı çıkar.

Muhalefet,
insanlığın gelişim
evresinde en önde
olandır. Kimse kusura
bakmasın muhalefeti
olmayan insan ya da
kurum, kuruluş, devlet
her zaman çağının gerisine düşmek
zorundadır.

Özellikle devlet yönetimlerinde
muhalefetsizlik, öngörüsüzlüğü, tembelliği,
keyfiliği ve giderek zulmü yaratır.
Muhalefetsiz iktidarlar giderek insanı yok
sayma noktasına gelirler.

Köleler insan olduklarının inancına
dayanarak isyan etmeselerdi bugün
yeryüzünde eşitlik diye bir kavram
olmayacaktı. Köle isyanı koskoca Roma
İmparatorluğu’nu dize getirdi. İnsan,
insanlığının farkına vardı.

Fransa’da soylu zulmüne karşı yoksul
köylü ve emekçi isyan etmeseydi; yani
muhalif olmasaydı bugün demokrasi diye
bir kavramı tanımıyor olacaktık.

Bugünün emperyalist ABD’si nasıl
kuruldu bilir misiniz? 13 İngiliz sömürge
koloni Kraliçe’ye karşı muhalefet etti, isyan
etti. Yıl 1777.

Rusya’da Çar’a karşı tamı tamına 4
milyon işçi ve yüz milyon köylü muhalefet
etti ve Çar’ı devirdi. Bugün, dünyanın iki
süper gücünden birisi.

Hindistan’da Mahatma Gandhi,
üzerinden güneşin batmadığı biline İngiliz
sömürgeciliğine karşı muhalefet etti ve
bugün Hindistan dünya bilişim merkezi.
Neredeyse ilk dörtte.

Daha çok sayabilirim.
Peki!
Muhalefetsiz ya da muhalifleri yok eden

Saddam, Kaddafi, Salazar, El Beşir, Suud
ailesi, Katar Emiri, Hitler, Mussolini
yönetimlerinin kendi halklarına sunduğu
gelecek nasıl oldu dersiniz?

Temiz ve namuslu bir iktidar muhalefete
saygı duydukça, muhalefetin önerilerini
kendisi için bir görev olarak aldıkça,
eleştirileri kendisi için bir yol gösterici
olarak gördükçe gücüne güç katar ve
sonsuzlaşır. Bu, aynı zamanda halkı için en
iyisini bulma ve uygulama fırsatı yaratır.

Lokantaya gidiyorsun, masada tuzluk
yok. Garsona tuzluk var mı? diye
soruyorsun. Garson neredeyse ana avrat
sövecek. Dış mihraklar, teröristler tuz istiyor
demek ki sen de dış mihraksın, teröristsin.

Şimdi bana soruyorlar: Bulgur pilavı mı,
pirinç pilavı mı?

Pirinç pilavı diyorum.
Vay! Sen misin pirinç pilavı seven.

Demek sen Çin yurttaşısın. Demek sen yerli
milli patlıcanı reddediyorsun. Demek ki sen
benim canım patlıcanıma hakaret ediyorsun.
Demek sen dinen vacip olan patlıcanı hakir
görüyorsun. Demek sen de vatan hainisin.
Demek sen de terör örgütü başının sevdiği
pirinç pilavını seviyorsun.

Ne diyeyim.
Dilim varmıyor.

Muhalefet

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Çatalzeytinli pop
müzik sanatçısı
Recep Bal’ın  Kas-

tamonuspor 1966’ya yap-
tığı  marş büyük beğeni
topladı. Sanatçı Ilgaz’a fi-
kir ve alt yapı desteği ve-
ren iş adamı Yaşar Çelik
ise bu durumdan son de-
rece memnun. Kırklare-
lispor maçı devre arasın-
da çalınan eser taraarlar
ve taraar grupları tara-
fından beğenildi.  

Ayrıca 18 Şubat Cu-
martesi günü Ataköy Sheraton Ataköy
otelde yapılan KASİAD olağan genel ku-
rulunda çalınan eser iş adamları tarafın-

dan  da ilgi gördü. 
Önümüzdeki günler-

de klip çekilmesi düşü-
nülen eser için, Kastamo-
nuspor 1966 Kulüp Baş-
kanı Metehan Babaş ile
görüşüldüğünü belirten
sanatçı Ilgaz Doğduğu-
muz toprakların kulübü
olan KSK 1966’ya yapılan
eserin kıymetli olduğunu
belirtirken gereken has-
sasiyeti gösteren taraar
gruplarına da teşekkür
ettiğini söyledi. Marşa fi-

kir babası olan Yaşar Çelik’e de teşekkür
eden Ilgaz, “Kastamonuspor  1966 güzel
olan her şeyi hak ediyor” dedi.

Ilgaz’a ilham oldu

Azdavay Belediye Başkanı
Osman Nuri Civelek ilçeye öğ-
renci yurdu yapılması için iş
adamlarına ziyaret gerçekleş-
tirmeye başladı. Başkan Cive-
lek bu kapsamda Ülker mar-
kası ile bilinen Yıldız Holding
Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ali Ülker’i Beylerbe-
yindeki evinde ziyaret etti.

Civelek yurt  yapımı için Ül-
ker’den destek alacaklarının
sinyalini vererek, “Saygın iş
adamı Ali Ülker’i  Beylerbe-
yi’ndeki malikanelerinde ziya-
ret ettik. Göstermiş oldukları
misafirperverlik ve yapacağı-
mız yeni yurt binamıza verdik-
leri katkılardan dolayı şükran-
larımı sunuyorum.” dedi.

Av merakıyla bilinen Ül-
ker’in Kastamonu’ya özel heli-
kopter ile geldiği sezonda
özellikle Azdavay’da konakla-
dığı biliniyor.

Azdavay’a 
yurt için Ülker’e
ziyaret
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29 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
9 yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL
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Geçmişin İzi Geleceğin Yüzü lansman
yemeği Merter Güneş Hotel’te Kasta-
monulu başarılı kadınların ve kahra-

manlık gösteren Kastamonulu kahraman ka-
dınların ailelerinin katılımıyla düzenlendi.

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Gözde
Yüksel’in sunumuyla gerçekleşen programda
barkovizyon eşliğinde programın düzenlen-
me amacı ve içeriği aktarıldı.

Kastamonu Kadın Derne-
ği Başkanı Emine Çelik bura-
da yaptığı konuşmada 2 yıl
önce faaliyetlerine başlayan
derneğin Kastamonu kadının
sivil toplum örgütlerinde ba-
şarılı olabildiğini göstermek

adına kurulduğunu ifade etti. “Kastamonu
kadını bir yola çıkar asla bu yola çıkarken
kahraman olmak için çıkmaz, mücadele et-
mek için çıkar ama geçirdiği mücadele onu
gördüğümüz gibi kahramanlaştırıyor. Bizde
bu yola kahraman olmak için çıkmadık ama
bir mücadele veriyoruz. Hem kadının varlığı-
nı kabul ettiriyoruz hem de Kastamonu adı-
na çeşitli çalışmalar yaparak gerçekten mem-
leketimize sahip çıkmak istiyoruz.” diyerek
11 Mart’ta gerçekleşecek Geçmişin İzi Gele-
ceğin Yüzü Programının geleneksel hale ge-
tirmek istediklerini kaydetti.

Kastamonu kadınları Türkiye’yi
kucaklayacak

Dünya Gazetesi Yönetim
Kurulu Üyesi ve CFO’su Bur-
cu Kösem ise genç kızlara eği-
tim desteği sağlamak amacıy-
la düzenlenecek programa he-
deflenenin üzerinde desteğin
olmasından duyduğu mem-

nuniyeti dile getirdi. “ İnanıyorum ki genç
kızlarımıza umut ışığı yakacağız. İlk hedefi-
miz 100 kızımıza burs verebilmekti. Ancak
şimdiden 200 eğitim desteği sözü aldık. Her-
kesin desteği ile bu sayının daha çok artaca-
ğına inanıyorum. Geçmişin İzi Geleceğin
Yüzü Projesi ile Kastamonu kadınının büyük
gönüllülüğünü ortaya çıkarmak istedik önce.
Sadece Kastamonu’nun kızlarına mı yer vere-
lim diye düşündük ama sonra dedi ki biz
Kastamonu kadını büyük gönüllüyüz; Kasta-

monu kadınları bütün Türkiye’deki genç kız-
ları kucaklamalı. Tüm Türkiye’ye örnek ol-
malı. Biz bir kıvılcım yakarız belki bu aleve
dönüşür dedik. Gerçekten görüyorum ki ale-
ve dönüşecek ama bundan sonraki aşamalar-
da daha güzel şeyler yapacağız. Platformalar
oluşturacağız. Kastamonu kadınının dertleri-
ni dinleyeceğiz, onların dertleriyle birlikte
dertlenmek yerine çözüm bulmaya çalışaca-
ğız. Bundan sonra sanırım çok daha bir araya
geleceğiz.” 

Öte yandan programa katılan davetliler
ise ' Geçmişin İzi Geleceğin Projesi'  hakkın-
da şu söylemlerde bulundu:

Emine Kütük – Kütük Mermer AŞ. Yö-
netim Kurulu Üyesi /Çatalzeytin

İş hayatımın yanı sıra
farklı sivil toplum kuruluşla-
rında faaliyet gösteriyorum.
Uzun zamandır Kastamo-
nu’yla ilgili bir şeyler yapmak
istiyordum. Daha önce ak-
lımda tasarladıklarımla uyuş-

tuğu için projede yer aldım. İlk etapta eğitim
için güzel adımlar atabiliriz. Bunun süreklili-
ğinin yanı sıra farklı projeleri oluşturmak,
değerlendirmek ve üretmek için çalışmaların
içinde yer almak isterim.

Seçil Özkan- İmren İnşaat Yönetim Ku-
rulu Üyesi- Endüstri Mühendisi  /Seydiler

'Geçmişin İzi Geleceğin
Yüzü' projesinin gerçekten
başarılı olacağına inanıyo-
rum. Ortada büyük bir azim
ve inanç var. Bu sebeple des-
tek olmaktan son derece mut-
luyum. İnşallah iyi niyetle

başlanan proje iyi sonuçlarla karşılaşır. 
Doç. Dr. Özge Çelik - İstanbul Kültür

Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Öğretim Üyesi /Merkez

Babamın ve halamın vefa-
tından sonra Kastamonu ile
bağlarımız biraz kopmuştu.
Bu proje tekrar baba toprağı-
na dönüş gibi oldu benim
için. İlerleyen dönemlerde ye-
rel kadınlarımızın sorunları-

na belki zamanla eğilebiliriz diye düşünüyo-
rum.  Projeye her şekilde destek vermeye

canı gönülden hazırım.
Burcu Aykaç - 15 Temmuz Demokrasi

Şehidi Ayşe Aykaç’ın kızı /Cide
Kadınlarımızın her alan-

da desteklenmesi gerektiğine
inanıyorum. İnşallah kadına
yönelik projeler artarak de-
vam eder. Bu noktada anne-
min anısına gösterdiğiniz
saygıdan dolayı teşekkür edi-

yorum.
Güler Sarıcı – SRC Teknolojileri Yöne-

tim Kurulu Üyesi / Araç
Sivil toplum kuruluşların-

da yer almak gerçekten çok
meşakkatliyken bir kadın ola-
rak mücadele vermek daha
zor. Kastamonu sivil toplum
kuruluşunda yer alan erkek-
lerimizin eşlerini yanında ge-

tirmelerini istediğimizde hala zorluklara kar-
şılaşırken böylesine sadece kadınlardan olu-
şan bir girişim karşısında duygulanmamak
mümkün değil.1919 yılında ilk kadın mitin-
gini gerçekleştiren Kastamonu kadınlarının
anlayışını günümüze taşıyabilmeliyiz.

Tülay Vatansever – Necibe Nine’nin To-
runu / Devrekani

Öncelikle bu programın
düzenlenmesi ailemiz adına
büyük bir onur. Bu güne ka-
dar geç kalınmış olunması
bizleri üzüyordu.  Ama bun-
dan sonra inşallah tüm sosyal
sorumluluk projelerinde bir-

likte yer alacağız.
Sevil Demirel - Rahime Kaptan’ın To-

runu / Cide
Projeyi ilk duyduğum an-

dan beri heyecan doluyum.
Rıfat Ilgaz’ın romanı haricin-
de Rahime Kaptan ilk kez
dile getiriliyor. Bunun bile
düşünülmesi ailemiz için bü-
yük mutluluk kaynağı.

İksir Sema Aydın – İksir Hotel Sahibi /
Daday

İstanbul’da doğdum kazandım ama ken-
dimi hep Kastamonu’ya sorumlu hissettim.
Emekli olduktan sonra da memleketime yatı-

rım yaptım. Bu projeyle biz
destekleyeceğiz kızlarımız
okuyacak bir araya gelecek.
Onlar geri dönecek ve önce
kendilerine sonra memleket-
lerine faydalı olacaklar. Biz bu
halkaları bir araya getirirsek

görevimizi yerine getirmiş olacağız.  
İlknur Aynan - Kastamonu Valiliği Kül-

tür ve Sanat Merkezi Müdürü /Merkez
Kadın olan her yerde ışık

saçılıyor, her duruma farklı
bakılabiliyor. İyi düşünüp gü-
zel gördükten sonra güzel şey-
ler oluyor. Biz önce hoşgörü
sonra saygı birlik beraberlik
içinde Kastamonu’nun adına

bir şeyler yapalım. Diğer kadınlara, çalışma
ekiplerine, derneklere örnek olacak çalışma-
lar gerçekleştirme arzusunda olalım

Selma Cengiz – Teferruat Reklam Ajan-
sı Sahibi – Geçmişin İzi Geleceğin Yüzü
Reklam Danışmanı / Seydiler

Kastamonu kadını adına
ilk kez yapılan bu projeye yü-
rekten inanıyorum. Projenin
danışma heyetinde almak ay-
rıca gurur kaynağı benim için.
Azmimiz çalışkanlığımız ve
desteğimizle güzel çalışmalara

imza atacağız.
Nejla Sakarya –Eğitimci- yazar – radyo

programcısı /İhsangazi
Kadına, annedir insandır

çalışandır gibi etiketler ekle-
mekten ziyade ona insan ola-
rak baktığımızda daha fazla
katma değer üretebiliriz diye
düşünüyorum. Kadın bir çı-
nardır. Hangimizin evinde

annemize babamıza ait bir şey
yok? Buda kültürdür
aslında. O kültürü
nasıl yaşatabildi-
ğiniz, nasıl katma
değer ürettirebil-
diğinizle alakalı
bir şey. ‘Kadını
yaşatın ki, dünya
yaşasın’ diyorum.

Kastamonu Kadın
Derneğinin (Kast-
Kader) 11 Mart
Cumartesi günü

Fulya Sanat
Merkezinde

gerçekleştireceği  '
Geçmişin İzi

Geleceğin Yüzü'
programı
öncesinde

düzenlenen
lansman

toplantısında
Kastamonulu

başarılı kadınlar ve
kahraman

kadınların aile
mensupları bir

araya geldi. Genç
kızların eğitimine

destek olmak
amacıyla hayata

geçirilen sosyal
sorumluluk
projesinin

lansmanında
programın

sürekliliği için
önerilerde
bulunuldu.
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Geçmiş ve günümüz 
gelecek için el ele
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Yıl: 5 21 Şubat 2017

0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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