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Bil Koleji Halkalı’da

Kalıp ve iskele sistemleri üzerine 45 yıl-
dır faaliyet gösteren TMS Grup geliştirdiği
yenilikçi sitemlerle, Katar inşaat sektörün-
de ivme kazanıyor. 2015 yılında kurduğu
TMS Qatar ile ülkedeki etkinliğini artıran fir-
ma, otel, rezidans, metro ve köprü projele-
rinin yanı sıra 10 tane otoyol ve 2 tane stad-
yum projesinin de çözüm ortağı oldu. n 4

Bil Koleji Halkalı
Kampüsü anaokulu,

ilkokul, ortaokul,
anadolu ve fen lisesi
olarak 2018-2019

eğitim öğretim
sezonunda tüm

hazırlıklarını
tamamladı.

Yaklaşık 16 bin metrekare alanda
kurulu Bil Koleji Halkalı Kampüsü
öğrencilerine açık ve kapalı spor tesisleri,
geniş yeşillik alanlarıyla bol aktiviteli bir
okul hayatının yanı sıra üniversite ve iş
hayatına yönelik gelecek sunuyor.

Halkalı Atakent Mahallesinde 70
kişilik uzman eğitimci kadrosuyla bu
sezon eğitim ve öğretime başlayacak
kampüste 5 derslikten oluşan anaokulu,
36 derslik bulunan ilk-ortaokulu
sınıflarına ait 7 aktivite salonu ile 5
laboratuvar, 24 derslikten oluşan lise
bölümüne ise özel 3 laboratuvar
bulunuyor. Kampüs tüm eğitim
kademelerinde İngilizce ve Almanca
yabancı dil ağırlıklı eğitim programını
uyguluyor. n 6-7

Dışişleri Bakan
Yardımcısı olarak
atanan Tosyalı büyükelçi
Faruk Kaymakcı’nın
ardından Araçlı
hemşerimiz Prof. Dr.
Mustafa Safran Milli
Eğitim Bakan
Yardımcısı olarak görevlendirildi. Böylece uzun
zamandır bakanlık nezdinde müsteşar yardımcılığı
görevinin üzerinde bakanlıkta üst düzey
Kastamonulu temsilcilerimiz oldu. n 9

Dışişleri’nden sonra
Milli Eğitim’de de varız

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Turan Akpınar Ankara İl
Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.
Akpınar, eğitimde yenilikçi bir anlayış
sergileyeceklerine işaret etti. n 9

Bil Koleji Halkalı Kampüsü Kurucusu Ceren
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Kayacan kampüse ilk etapta 15 milyon değerinde
yatırım yaptıklarını açıkladı. 15 bin 500 metrekare
alanda kurulacak kampüsün, Bil Kolejlerinin 36.
şubesi olduğunu belirten Devrekanili iş adamı Yaşar
Kayacan, kurumun Kastamonulu şirketler ve sivil
toplum kuruluşları ile özel protokol çalışmalarının
olacağını kaydederek “Öncelikli olarak,
çocuklarımızın mutlu olacağı, mekânlar oluşturarak
onları düşünen, düşündüğünü tasarlayarak hayata
aktaran değerleri üreten nesiller yetiştirmek için Bil
Kolejleri Halkalı Kampüsünü açıyoruz” dedi.

Çocuklarımızın mutlu
olacağı eğitim ortamı
hazırladık

Sektöründe, yük kaldırma ve gerdirme
sistemleri üzerine 45 yıldır faaliyet
gösteren Şenol Makina, TÜBİTAK destekli
Ar-Ge projesi olan bin 100 tonluk hidrolik
çelik halat baskı makinasını üreterek

dünyada bir ilke imza attı. Yenilikçi
teknoloji ile geleneksel üretim anlayışını
harmanlayan proje, iş ve işçi güvenliği,
zaman ve maliyet açısından da önemli
avantajlar sağlıyor. n 8

Katar’ın inşasında
rol oynuyor

İstanbul Maden İhracatçıla-
rı Birliği (İMİB) Başkanı Aydın
Dinçer, 2018 yılı temmuz ayı
sonu itibariyle gerçekleşen ih-
racat rakamlarının geçen yılın
temmuz ayına göre yüzde 4,57
artışla 404 milyon dolar sevi-
yesine ulaştığını söyledi. n 10

İhracat 
404 milyon dolar

Türkiye'nin yerli
gazozlarını gazoz
severlerle buluştur-
mayı misyon edinen
Sevda Gazozcusu
Vefa merkezden
sonra ilk şubesini
Balat'ta açtı. Elvan
Gıda’da açılışa özel
sokak etkinliği dü-
zenledi. n 9

Gazoz sevdası 
yayılıyor 

Köklü geçmişten
aydınlık bir

geleceğe

Karekodlu hidrolik makine ürettiler 

İhsangazi’de buğdayın atası" olarak bili-
nen siyezde verim yüzde 30 arttı. İlçede yıl-
da ortalama 3 bin tonun üzerinde üretilen
siyez buğdayı, bu yıl hava şartlarının üreti-
me uygun seyretmesi sayesinde üreticisi-
nin yüzünü güldürdü. n 10

Siyez’de yüzler güldü

M. Safran F. Kaymakçı

F. Kaymakçı

Ankara’nın eğitimi 
Akpınar’a emanet

Kurban Bayramımız Kutlu Olsun
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Tahsin Şentürk

GÖRMEDİM, DUYMADIM,
SÖYLEMEDİM

Sana verilen sırrı sakın kimseye verme!
Mahrem olan konuya merak edip de girme!
Kurtulmak istiyorsan en ağır günahlardan,
Aşikâr ayıbı duyma, deme ve görme!Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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0212 597 46 17
0536 874 97 34

...

Yazmışlar cama; 
Günlük taze yoğurt, taze tavuk, taze yumurta.
Aslında bayat laflar bunlar
Tabii ki işin aslı; taze para faslı.

Sektör mensuplarının özveri ve milli birlik
inancı içerisinde çalışmalarına devam ettiğini
belirten MOBİSAD Başkanı hemşerimiz
Mustafa Kemal Turnacı, “Yerli markalarımız
ve üreticilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz
toplantılar neticesinde öncelikle
firmalarımızın hizmet etme ve başarılı olma
konusundaki enerjisini net bir şekilde
hissetmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede çözüm
önerilerimizi paylaşmak üzere,
Bakanlıklarımız ve Bilgi Teknolojileri
Kurumumuz ile istişarelerimiz devam ediyor.
Gerekli çalışmalar ve sektörel düzenlemeler
yapıldığı taktirde ilk başta yerli üretimimizin
yüzde 40 seviyelerine rahatlıkla çıkacağını düşünüyoruz”
dedi.

Yerli markalarla görüşmelerin yapıldığını bildiren
Turnacı, “Türkiye pazarında 2017 yılı verilerine göre
iletişim teknolojileri alanındaki donanım pazarı
büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar dolar civarında
olduğunu söyleyebiliriz. Dışa bağımlılığı en aza

indirmenin fazlasıyla önemini hissettiğimiz
bugünlerde biz de yerli ve milli markalar ile
istişare toplantılarımızı gerçekleştirdik. Gerek
teknoloji açısından, gerekse kaynaklarımızın
ülkemizde değerlendirilmesi açısından büyük
önem taşıdığı, istihdam oranına olumlu etkisi
olacağını ve bu yönelmenin hızla
desteklenerek sonuca gidilmesi gerektiğini
düşünüyoruz” diye konuştu.

MOBİSAD olarak sektördeki bütün
markalara eşit mesafede olduklarının altını
çizen Turnacı, “Her sivil toplum kuruluşu gibi
önceliğimiz ve sorumluluğumuz ülkemize
hizmet edip memleketimizin menfaati

doğrultusunda hareket etmektir. Mevcut pazarımızda
yerli markaların payını arttırmak için ilgili kurumlarla
birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sektörümüzde bu
bilgi birikime sahip birçok firma mevcuttur. Çok net
söyleyebiliriz ki, bizim sektörümüzde birçok babayiğit
vardır ve tüm imkanları ile ülkemize hizmet etmeye
hazırdır” şeklinde konuştu.
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Mobilde yerli üretim
yüzde 40 artacak

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın yerli

elektronik cihazlara
yönelmesi gerektiğini

kapsayan açıklaması üzerine
Türkiye ekonomisinin hassas

bir sınav verdiğini belirten
Mobil İletişim Araçları ve

Bilgi Teknolojileri İş Adamları
Derneği (MOBİSAD) Başkanı

Mustafa Kemal Turnacı,
sektörlerinde yerli

üretimimin yüzde 40
seviyelerinde artması için alt

yapının hazır olduğuna
işaret etti.

Çocuklar mağdur
Çocuklar güvenlik güçlerine en fazla

ya mağdur ya da suça sürüklenme
sebebiyle geliyor.

TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl ülke
genelinde güvenlik birimlerine 335 bin
242 çocuk çeşitli sebeplerle getirildi. 155
bin 24 çocuğun mağdur olma sebebiyle

geldiği güvenlik güçlerine 107 bin 984
çocuk suça sürüklenme nedeniyle teslim
edildi.

Kastamonu’da Türkiye geneliyle
eşdeğer bir tablo gösterdi. 2017’de
Kastamonu’da bin 575 çocuk güvenlik
güçlerine getirildi.

Kastamonu’daki çocukların 711’i
mağdur, 468’i suça sürüklenme, 295’i
bilgisine başvurma, 33’ü kabahat işleme,
17’si bulunma, 2’si kurumdan kaçma,2’si
evden kaçma 1’i madde kullanımı 46’sı
ise diğer sebeplerden güvenlik
güçlerinde kayıt altına alındı.
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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

90,26 t 5,963 t 6,756 t 227,02
t

İmar barışı

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı
yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle
vatandaşlarımızın imar sorunlarının

çözülmesidir. 
1. İmar Barışından hangi yapılar

faydalanacak?
31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız

veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve
kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı
kapsamındadır.

Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve
öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi
Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye
çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da
belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.
Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde
yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal
donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara
yapı kayıt belgesi düzenlenemez. 

2. İmar Barışı kapsamında kat
mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra
maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve
varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk
gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı
kullanma izin belgesi aramaksızın, tapuda
bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat
mülkiyeti tesis edilebilecektir. 

Yani kat mülkiyetinin kurulması için
maliklerin tamamının anlaşması ve imar
planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların
terk edilmesi gerekmektedir. 

Bu durumda, daha önce yapı kayıt
belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir
bedel daha ödenecektir.

3. Hazine taşınmazı üzerindeki
yapıların durumu?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da
yapı kayıt belgesi verilebilecektir. 

Hazine taşınmazı üzerindeki yapı
sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra
yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat
edebilecek ve yıllardır kullandıkları
arsaların rayiç bedel üzerinden satın
alabileceklerdir.

4. Müracaatlar nasıl yapılacak?
Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden

veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara
başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-
devlet sistemi üzerinden takip
edilebilecektir.

5. Müracaatlar için son tarih nedir?
31.10.2018 tarihine kadar devam

edecektir.
6. Yapı kayıt belgesi bedeli nasıl

hesaplanacak?
Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli;
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık

maliyeti toplamı üzerinden konutlara %3,
ticari kullanımlarda ise %5 olacak şeklinde
hesaplanacaktır. 

Son Ödeme Tarihi Nedir?
Yapı kayıt belgesi bedeli en son

31.12.2018 tarihine kadar yatırabilecektir. 
Gerek görülmesi halinde başvuru ve

ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla
kadar uzatılabilecektir. 

E-Devlet üzerinden yapılacak müracaatta
gereken bilgiler

1) e-Devlet şifresi.
2) Geçerli bir cep telefonu numarası.
3) Geçerli bir e-posta adresi.
4) Beyan edilecek yapının adresi.
5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri.
6) Toplam inşaat alanı; konutların ve

ticari birimlerin ayrı ayrı toplam alanları
(m²).

7) Yapıdaki konut ve ticari birim sayısı. 
8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim

değeri (TL/m²) (İlgili belediyesinden
alınabilecektir.) 

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı;
varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek
alan (m²). 

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı
seçeneklerden seçilecek).

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif
edilmesi. 

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını
gösteren birer adet fotoğraf. Fotoğrafların
dosya formatı. jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.

• 400m² iskanlı yapıya sonradan 150m²
eklenti yapılmıştır. Yapı Kayıt Belgesi
başvurusu yapının tamamı için değil, sadece
eklenti kısmı olan 150m² için yapılacaktır.

Kastamonu’yla İzmit’te bulunan
tesislerinde ürettikleri kalıp ve iskele
sistemlerinin yüzde 80’ini ihraç ettik-
lerini bildiren TMS Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi, Orta-
doğu ve Körfez ülkelerinin merkezi
durumunda bulunan Katar’daki firma-
larının Türkiye’yi en iyi şekilde temsil
etmek için faaliyetlerini sürdürdüğü-
nü dile getirdi.

Geçen yıl dünya-
dan iskele ve kalıp sis-
temleri üzerine 580
milyon dolar ihracat
gerçekleştiren Katar’ın
inşaat sektöründe
önemli bir pazar oldu-
ğunu ifade eden Kubi-
lay Tüfekçi, ülkede et-
kin bir oyuncu olmayı
hedeflediklerini kay-

dederek “Katar’da alt yapı gelişmeye
başladıkça, özel sektör yatırımları da
hız kazanıyor. Doha ve Lusail şehirleri
başta olmak üzere ülkede birçok nok-
tada çalışmalarımız artarak devam
ediyor. Otel, rezidans, metro ve köprü
projelerinin yanı sıra 10 tane otoyol ve
2 tane stadyum projesinin de çözüm
ortağı durumundayız.” dedi.  

İnşaat sektöründe mühendislik ve
planlama zorluklarını aşmak için ge-
liştirdikleri sistemlerden de bahseden

Tüfekçi “Modern kalıp sistemlerinin
kullanılması her şeyden önce iş gü-
venliği ve verimlilik getirmesi gereken
unsurlar. Bizim şirket olarak Ar-Ge
çalışmalarımızı yönlendirdiğimiz
konu katma değeri yüksek olan ürün-
lerin açığa çıkması. Bu çalışmalarımız
neticesinde endüstriyel kalıp sistemi
Simpex  ile hidrolik tırmanma sistemi
Climbex’i geliştirdik. Hidromekanik

kumandalı kaldırma ekipmanına sa-
hip Climbex Sistemi, vince bağımlı ol-
mamayı sağlarken, farklı yükseklik ve
kesitlere kolay adapte edilebilir özelliği
olan Simpex vinç ile kullanılan sistem-
ler arasında ayrıcalıklı bir yerde bulu-
nuyor. Kastamonu ve İzmit’teki üretim
tesislerimizdeki kalıp ve iskele sistem-
lerinin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz.”
diye konuştu.

TMS’den Katar’da
dev adımlar

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Tosya’ya ayrıcalık tanındı
Bu yıl Kastamonu’da 3-7 Ekim tarihleri

arasında sekizincisi düzenlenecek Kastamonu
Ahşap Fuarı’nda Tosya ahşap ürünlerine ayrı
bir alan ayrılacak.

Tosya’da yapılan Ahşap Fuarı tanıtım
toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz,
"Ahşap üretimi ilimizin her ilçesinde
yapılmakla birlikte Tosya'nın ayrı bir önemi
var. Özellikle kapı ve mobilya üretiminin
makine kısmında Tosya diğer yerleşim
yerlerimize göre daha önde gidiyor.
Dolayısıyla fuarın hazırlık toplantısın Tosya’da
yapılması konusunda buradaki odamızın
talebi oldu ve o talep doğrultusunda toplantıyı
yaptık. 8. Kastamonu
Ahşap Fuarı'nın ayrı bir
sokağında sadece Tosya
ürünleri sergilenecek. Bu
bakımdan da fuarda özel
bir konum elde etmiş
oldu.” dedi. 
Fuara özel yarışma

Öte yandan fuar
kapsamında Kuzey
Anadolu Ajansı (KUZKA)
ve Kastamonu El Sanatları
Eğitim Merkezi
Müdürlüğü tarafından "
Kastamonu Hediyelik Eşya
Yarışması" da
düzenlenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışma için
başvurular 14 Eylül Cuma günü mesai

bitimine kadar kabul
edilecek. Kastamonu’nun
imajını özgün bir şekilde
anlatan, soyut veya somut
kültürünü yansıtan ve ağaç
ürünlerinden yapılmış
yeni turistik hediyelik
eşyaların üretilmesi için
düzenlenen yarışmada

hediyelik eşya olarak
tasarlanmış ürünün son halinin gönderilmesi
talep edilirken, gönderilecek ürünlerin
tasarımlarının özgün ve seri üretime uygun

olması seçilme kriterlerine etki yapacağı
bildirildi.

Dereceye giren ürünler için birinciye 4 bin
500 lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira
ödül verilecek. Mansiyon ve Jüri Özel
Ödüllerinin ise bin lira olduğu yarışmada
dereceye girenlere ödülleri 3 Ekim’de 8.
Kastamonu Ahşap Fuarı’nın açılış töreninde
takdim edilecek.

Şartname, başvuru formuna ise
www.kuzka.gov.tr ve
www.kastamonuahsapfuari.gov.tr
adreslerinden ulaşılabilecek.

Kalıp ve iskele
sistemleri üzerine
45 yıldır faaliyet

gösteren TMS
Grup geliştirdiği

yenilikçi
sitemlerle, Katar

inşaat
sektöründe ivme
kazanıyor. 2015
yılında kurduğu

TMS Qatar ile
ülkedeki

etkinliğini artıran
firma, otel,

rezidans, metro
ve köprü

projelerinin yanı
sıra 10 tane

otoyol ve 2 tane
stadyum

projesinin de
çözüm ortağı

oldu.

1973 yılından bu yana ürettiği
kalıp ve iskele sistemleriyle
Türkiye ve yurt dışında tercih
edilen ilk marka haline gelen TMS,
Olimpiyat Stadı, Formula 1 pisti
Osmangazi Köprüsü, 3. Boğaz
Köprüsü, gibi referans projelerinin
yanında, doğalgaz çevrim santrali,
yol ve endüstriyel alt yapılar,

alışveriş merkezleri, oteller, elçilik
binaları, konut gibi pek çok projede
güvenilirliği ile hizmet veriyor.
Ayrıca Hazar Denizi'nin en büyük
limanı sıfatını alan Türkmenbaşı
Liman Projesi'nin Gözetleme
Kulesi'nde, Tüpraş Residuum
Projeleri’ne iskele ve kalıp tedariki
ile de göz dolduruyor.

Türkiye’de ilk kez modüler iskele ve çelik yüzeyli panel sistemler üreten
TMS Grup, geliştirdiği endüstriyel kalıp sistemi “SIMPEX” ile hidrolik
tırmanma sistemi CLIMBEX ile sektöründe ön plana çıkıyor.
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Hamza Gönenç
Küçükçekmece Bld. Başkan Yardımcısı

Ekrem Acar
Esenler Belediyesi Meclis Üyesi

KURBAN
BAYRAMINIZI

TEBRİK 
EDERİM

BAYRAMINIZI
TEBRİK 
EDERİM

Bütün İslam aleminin
mübarek Kurban

Bayramı’nı, en kalbi
duygularımla kutlar,

Sevdiklerinizle birlikte
sağlıklı ve huzurlu bir

bayram geçirmenizi diler,
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Öncellikli olarak, çocuklarımızın mutlu
olacağı, mekanlar oluşturarak onları
düşünen, düşündüğünü tasarlayarak
hayata aktaran, değerleri üreten nesiller
yetiştirmek için Bil Okulları Halkalı
Kampüsü’nü açıyoruz.

Hedefimiz çocuklarımızın köklerine

bağlı yerel değerlerden ilham alarak
evrensel değerlerine içselleştirmiş; vatanı
milleti ve tüm insanlık için üretken
bireyler yetiştirmektir. Her şeyden
önemlisi ahlaki ve insanı değerleri
özümsemiş iyi insan olmaları için çaba
sarf etmektir. 

Kurumsal politikanın temel taşlarını;
plan, program, kalite anlayışı, farklı
disiplinler arasındaki uyum ve
koordinasyona öncelik tanıyan sisteme
dayalı bir ekip çalışması üzerine inşa ettik.
Bünyemizde, teknolojiyi günlük yaşam
biçimine dönüştürmüş, kültürel değerleri

ile insanlığın geldiği ortak değerlere
entegre olmuş, 21. yüzyılın dokusu,
kültürü ve becerileri ile donatılmış,
dünyanın dilini dünyanın dilleri ile
konuşabilen bireylerin yetişeceği dünya
okullarını hazırladık. 

Bil Koleji
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Bil Koleji Halkalı
Kampüsü anaokulu,
ilkokul, ortaokul,
anadolu ve fen lisesi
olarak hizmet verecek. 5
derslikten oluşan
anaokulu, 36 derslik
bulunan ilk-ortaokulun
yanı sıra kampüste 7
aktivite salonu, 3
laboratuvar, 3 sınıan
oluşuyor. Lise ise 24
derslik, 5 laboratuvar ve
6 sınıan oluşuyor.
Kampüste toplam 3 bin
886 metrekare de ortak
olan bulunuyor. Eğitim
gören öğrenciler için buz pateni alanı, spor
kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sinema ve
konferans salonları, laboratuvarlar, bilim

teknoloji odaları, aerobik salonu, satranç sınıfı,
ahşap boyama salonu, robotik ve kodlama
sınıfları gibi çeşitli alanlar da yer alıyor.

Köklü geçmişten, aydınlık bir geleceğe

Bil Koleji Halkalı Kampüsü
anaokulu, ilkokul, ortaokul,
anadolu ve fen lisesi olarak
2018-2019 eğitim öğretim
sezonunda tüm hazırlıklarını
tamamladı.
Yaklaşık 16 bin metrekare
alanda kurulu Bil Koleji
Halkalı Kampüsü
öğrencilerine açık ve kapalı
spor tesisleri, geniş yeşillik
alanlarıyla bol aktiviteli bir
okul hayatının yanı sıra
üniversite ve iş hayatına
yönelik gelecek sunuyor.

Bil Koleji Halkalı ’da

Halkalı Atakent Mahallesinde 70 kişilik
uzman eğitimci kadrosuyla bu sezon eğitim ve
öğretime başlayacak kampüste 5 derslikten
oluşan anaokulu, 36 derslik bulunan ilk-
ortaokulu sınıflarına ait 7 aktivite salonu ile 5
laboratuvar, 24 derslikten oluşan lise bölümüne
ise özel 3 laboratuvar bulunuyor. Kampüs tüm
eğitim kademelerinde İngilizce ve Almanca
yabancı dil ağırlıklı eğitim programını
uyguluyor.

Toplam 4 bin metrekareye yakın ortak alanı
bulunan kampüste eğitim gören öğrenciler için
buz pateni alanı, spor kompleksi, kapalı yüzme
havuzu, sinema ve konferans salonları, STEM,
laboratuvarlar, bilim teknoloji odaları, aerobik
salonu, satranç sınıfı, ahşap boyama salonu,
hobi sınıfları, robotik ve kodlama sınıfları gibi
çeşitli alanlar da yer alıyor.

Bil Koleji Halkalı Kampüsü Kurucusu
Ceren Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Kayacan kampüse ilk etapta
15 milyon değerinde yatırım yaptıklarını
açıkladı. 15 bin 500 metrekare alanda
kurulacak kampüsün, Bil Kolejlerinin 36.
şubesi olduğunu belirten Devrekanili iş
adamı Yaşar Kayacan, kurumun
Kastamonulu şirketler ve sivil toplum
kuruluşları ile özel protokol çalışmalarının
olacağını kaydederek “Öncelikli olarak,
çocuklarımızın mutlu olacağı, mekânlar
oluşturarak onları düşünen, düşündüğünü

tasarlayarak hayata aktaran değerleri üreten
nesiller yetiştirmek için Bil Kolejleri Halkalı
Kampüsünü açıyoruz. Hedefimiz
çocuklarımızın köklerine bağlı yerel
değerlerden ilham alarak evrensel
değerlerine içselleştirmiş, vatanı milleti ve
tüm insanlık için üretken bireyler
yetiştirmektir. Her şeyden önemlisi ahlaki
ve insanı değerleri özümsemiş iyi insan
olmaları için çaba sarf etmektir” dedi.

Bil Kolejlerinde okuyan öğrencilerin
Aydın Üniversitesinde ve iş hayatında

önemli avantajlara ulaşabileceğini de
vurgulayan Kayacan, “Bil Grubuyla yaklaşık
20 yıldır iç içeyim. Matbaa biriminde
pazarlama genel müdürlüğüne kadar birçok
kademede aldığım görevin ardından kendi
matbaa tesisimi kurduğumda yine ticari
ilişkilerimiz devam etti. Kurumun içinden
çıkan değerlerini benimsemesi hem eğitim
hem de iş hayatında başarıyı getiriyor. Bil
Kolejlerinde okuyan öğrenciler Aydın
Üniversitesinde eğitim programların
avantajını yaşarken kariyer planlamasını da
rahatlıkla yapabiliyor.” diye konuştu.

Çocuklarımızın mutlu olacağı
eğitim ortamı hazırladık

Okulumuzda

l Bilgiyi
l İnovasyonu 
l Teknolojiyi
l İletişimi
l Sağlığı
l Güvenliği

Bilerek ve görerek
yaşayacaksınız
Halkalı ’da aktif olarak
hizmet verecek bir
dünya okuluyuz.

Matbaacılık, inşaat ve eğitim alanında
faaliyet gösteren Ceren Şirketler
Grubunun hedeflerinden de bahseden
Yaşar Kayacan, 67 milyon lira olan
cirolarını yıl sonunda 100 milyon liraya
çıkarmayı planladıklarını bildirirken,
2019’un ilk çeyreğinde kendi tesislerinde

üretime başlayacaklarını söyledi. Ceren
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Kayacan 150 kişiyi istihdam eden
matbaa tesisi ve idari yönetim binasının
olacağı yeni merkezinin Esenyurt’ta 17
bin metrekare alanda kurulacağını ifade
etti.

Esenyurt’ta yeni tesis yatırımı1 kampüs 5 okul 

Okulumuzun açılışına özel

Kastamonulu hemşehrilerimize

özel indirimimiz olacaktır% 37
indirim

BİL KOLEJİ BİL KOLEJİ BİL KOLEJİ BİL KOLEJİ BİL KOLEJİ BİL KOLEJİ

YAŞAR KAYACAN

212 696 96 96
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Gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yeni ürün hak-
kında bilgi aktaran Şenol Makina Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Şenol, makinenin kalıp tanıma sisteminin opera-
törün elinden yetkiyi büyük ölçüde aldığını vurgulayarak,
“Kalıp bozulmalarını ve operatör hatalarını sıfıra indiren
bu sistem hem makine hem de kalıplarda daha uzun bir
ömür sunuyor” dedi.

İlk TÜBİTAK başvurusu reddedilmişti
TÜBİTAK’a ilk sunulan Ar-Ge projesinin reddedilme-

si ile projeyi kendi imkanlarıyla hayata geçirdiklerini bildi-
ren Cideli iş adamı Tuncay Şenol “5 yıl önce 450 tonluk
test cihazı için başvurduğumuz TÜBİTAK, alt yapımızı
yetersiz bulmuş ve Türkiye için önemli olmayan bir test
makinası şeklinde düzenlediği raporla projemizi reddet-
mişti. Ancak bu durum bizi inandığımız yoldan geri çevir-
medi. Kendi imkanlarımızla test cihazını hayata geçirdik.
Bir yıl sonra bize olumsuz rapor veren TÜBİTAK test için
iş gönderdi. Çünkü başka test yaptıracağı yer yoktu. Bu
vesileyle ön çalışmayı yapmış ve kendimizi ispat etmiş ol-
duk.” diye konuştu.

Ar-Ge projesi Fransa yolcusu
Şenol, makinenin standart muadillerini üreten Avrupa

ve Uzak Doğu rakiplerini, teknoloji ve maliyet olarak geri-
de bıraktıklarına dikkat çekerek şunları söyledi: “1100
tonluk hidrolik pres makinesinin karekodsuz olarak dün-
ya genelinde üreticileri bulunuyor.  Biz Çin’e hem kalitede
hem de fiyatta üstünlük sağladık; teknolojik olarak da Av-
rupa ile yarışır duruma geldik. Araştırma geliştirme faali-
yetlerimizle teknoloji sayesinde tamamını geride bıraktık.
Sadece Türkiye’de değil, dünyada bu şekilde üretimi yapı-
lan ilk makineyi Fransa’ya ihraç edeceğiz.”

Sistemimiz karekoda dönecek

Firmanın üçüncü kuşak temsilcisi olan yönetim kurulu
üyesi ve ihracat müdürü Bahadır Şenol ise karekod uygula-
masını ürettikleri tüm makinelerde kullanmayı planladıkları-
nı kaydederek şu açıklamalarda bulundu: “TÜBİTAK des-
tekli Ar-Ge projemiz olan 1100T çelik halat baskı makina-
mız, hidrolik pres prensibiyle çalışan, yük kaldırma ve taşıma
işlemlerinde kullanılan çelik halatların sapanlama işleminin
yapılmasında kullanılıyor. Bununla alakalı olarak çeşitli ima-
latlarımız, Avrupa standartlarında üretildiğine dair sertifika-
larımız, kalite belgelerimiz mevcut. Tüm bunları TÜBİTAK
Ar-Ge projesi ile taçlandırdık. Güç sabitleme kalıp tanıma
sistemi ve kalıp sabitleme sistemi ile bu üç özelliği üzerinde
barındıran tek makine.  Bu yönleriyle ülkemiz açısından bir
ilki içerisinde barındırıyor. Şenol Makina olarak imalatını
yaptığımız sektöre hizmet veren makinalarımızın tamamın-
da kullanmayı düşündüğümüz bir sistemi de hayata geçirmiş
olduk. Tüm Avrupa ve Orta Doğu’ya ihracatını yaptığımız
makinalarımızın bugünden itibaren yüksek katma değerli bir
şekilde imalatına ve ihracatına devam edeceğiz.”

Karekodlu hidrolik
makine ürettiler 

Sektöründe, yük
kaldırma ve

gerdirme sistemleri
üzerine 45 yıldır
faaliyet gösteren

Şenol Makina,
TÜBİTAK destekli
Ar-Ge projesi olan

bin 100 tonluk
hidrolik çelik halat
baskı makinasını

üreterek dünyada
bir ilke imza attı.
Yenilikçi teknoloji

ile geleneksel
üretim anlayışını

harmanlayan
proje, iş ve işçi

güvenliği, zaman
ve maliyet

açısından da
önemli avantajlar

sağlıyor.

Şenol Makina 9 Ağustos Perşembe günü Tuz-
la Erdem Sanayi Sitesi’nde bulunan fabrikasında
TÜBİTAK destekli Ar-Ge projesi 1100T Çelik Ha-
lat Baskı Makinası için özel bir lansman düzen-
ledi. Şirket yetkilileri, sektör temsilcileri ile fir-

ma yetkililerine ürün ve üretim aşamasıyla ilgili
bilgi aktardı. Program sonunda Şenol Makina
Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şenol, Yönetim
Kurulu üyeleri Tuncay ve Bahadır Şenol sektör
temsilcilerine ikramlarda bulundu.

1972 yılında merhum Turan Şenol tarafından Karaköy
Perşembe pazarında temelleri atılan Şenol Makina, 1983
yılına kadar çeşitli talaşlı imalat ve hidrolik pres imalatı
gerçekleştirdi. Yük kaldırma ve gerdirme malzemelerinin
standarda uygun olarak üretilmesi için Türkiye' de ilk
defa yapmış olduğu makinalarla sektörün ihtiyaç duyduğu
zincir kilidi, kanca, makara, çektirme, fırdöndü, calaskal
arabası, halat gerdirme takımları gibi malzemeleri ürete-
rek yurt içindeki pazarda önemli yer edindi.

1996 yılında kurumsal alt yapısını güçlendiren firma,
Şenol Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanıyla
faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, CNC destekli
kendi imalatı olan birçok ürünü sektörünün hizmetine
sundu. Firma, kendi ürettiği malzemelerin satışı ile birlik-
te çelik halat ve tel sanayi (kırmızı damar) bayiliğini üst-
lenmesinin yanı sıra kalitesini ispat etmiş markaların yük
kaldırma ve gerdirme malzemelerinin de satışını yap-
maktadır. Yurt içi piyasasında kendi tescilli markası olan
Cermax hidrolik yük kaldırma ve çektirme ekipmanları ile
yer edinmiştir.

Şenol Makina

Halit Şenol, Bahadır Şenol, Tuncay Şenol
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Turan Akpınar Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne atandı. Yaptığı ilk açıklamada
eğitimde yenilikçi bir anlayış sergileyecekle-
rine işaret eden Devrekanili hemşerimiz Ak-
pınar şu ifadelere yer verdi: “Ankara’da eğitim
alanında başarının artırılması, eğitim ortam-
larının daha da iyileştirilmesi için herkesin
desteğine ihtiyacımız var. Bu anlamda başta

öğrenci velilerimizin, hayırseverlerimizin, si-
vil toplum örgütlerimizin bize destek vere-
ceklerinden eminim. Temel stratejimiz eğiti-
me erişim, eğitimde kalitenin artırılması ve
eğitim altyapısın tamamlanması olacaktır.
Hedefimiz her alanda sürekli iyileşme ve ge-
lişmedir. Okullarda bilimsel, sosyal, sportif
ve kültürel çalışmaların daha fazla yapılması
için çaba harcayacağız.”

Akpınar Ankara’nın 
eğitiminden sorumlu

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

Geçtiğimiz haa Resmi
Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla AB
Nezdinde Türkiye Daimi
Temsilcisi olarak görev yapan
deneyimli isim Faruk Kaymakcı
Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak
görevlendirilmişti. Mesleki
kariyerinde stratejik noktalarda
önemli görevler alan isim olarak
ön plana çıkan Kaymakcı’nın ardından YÖK
Denetleme Kurulu üyesi Mustafa Safran Milli
Eğitim Bakan yardımcılığı görevine getirildi.

9 Ağustos 2018 tarihli Resmî
Gazete ilanına göre Araçlı
hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa
Safran ile Karabük Üniversitesi
eski rektörü 26. Dönem Karabük
Milletvekili Prof. Dr. Mahmut
Özer Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı olarak atandı.

Eğitim camiasında önemli
çalışmaları bulunan Mustafa

Safran İstamonu Buluşmaları kapsamında
düzenlenen birçok toplantının da
moderatörlüğünü de gerçekleştirmişti.

Devrekani’de düzenlenen 3.
Geleneksel At Yarışları, Kastamonu
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti
etkinlikleri kapsamında gerçekleşti.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları
Federasyonu’nun desteklediği
Devrekani ve Türkeli Belediyesi’nin
organizasyonunda hayata geçen
etkinliğe çeşitli illerden 70 jokey
katıldı. Baş, başaltı, tay, deste, küçük
orta, büyük orta, dörtlü tay, Arap
saan, yerli dörtnal kategorilerinde
dereceye girenlerin ödüllendirildiği
program Devrekani ilçe
meydanındaki konser ile sona erdi.

Devrekani Belediye Başkanı
Mümtaz Aliustaoğlu burada yaptığı
konuşmada yoğun katılımdan dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirirken,

Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek
Özcan da etkinliği düzenlemekten
dolayı mutluluk duyduklarını ifade
etti.

Yarışlara destek verdiklerini
bildiren Türkiye Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu Atlı Kızak-
Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal
Genç ise Devrekani’de düzenlenen
yarışlarda bulunan atların tamamının
federasyona bağlı kulüplerde yer
aldığını bildirerek, "Çeşitli şehirlerden
atlar ve jokeyler Devrekani’de yarışlara
katılmak için geldi. Federasyon olarak
8 ayrı branşta görev yapıyoruz. Yerel
yönetimlerin bizden talep etmesi
durumunda gerekli yarışları
federasyon bünyesinde yapmaya
hazırız.” dedi.

Devrekani’yi atlılar sardı

Türkiye'nin yerli gazozlarını gazoz
severlerle buluşturmayı misyon edinen
Sevda Gazozcusu Vefa merkezden sonra
ilk şubesini Balat'ta açtı.  Elvan Gıda’da
açılışa özel sokak etkinliği düzenledi.
Elvan Group Başkanı Hidayet Kadiroğlu
ile Elvan Group CEO'su Özmen Genç de
etkinliğe katılarak Sevda Gazozcusu
Kurucu Ortağı Mahmut Saklı'yı açılışta
yalnız bırakmadı. Ticari geçmişi  1952
yılına dayanan Elvan Gıda’nın, bir
döneme damga vuran Elvan Gazozu
üretmeye başladığını anımsatarak,
yeniden tüketicilerle buluşturmaktan
duydukları memnuniyeti dile getirdi.

6 tanesi yurt içinde, 2 tanesi yurt
dışında bulunan fabrikaları ve 2000’e
yakın çalışanı ile uluslararası bir kimliğe
bürünmüş Elvan Şirketler Grubu artan
ürün gamı ile paralel Elvan Gıda, Cici
Çikolata, ANL Gıda, Cicisüt, Intersweet,
Element ve Ahmet Hamdi Makine
şirketlerinin birleşiminden oluşuyor.

Reis Gıda hem israfı
önlemek adına hem de
tüketicinin alım gücüne
göre düşük gramajlı
ürünlerin bir ay sonra
raflarda satışa
sunacak. Dünya
gazetesinden İrem
Çetingöz ve Sercan
Akıncı’nın haberine
göre, dövizdeki her
yüzde 10’luk artışın

enflasyona yüzde 1.5 olarak yansıdığını
belirten Mehmet Reis,  “Dört kişilik bir
aile bir paket pirincin üçte birini pilav
yapıyor. 1 kilogram kırmızı mercimek
alan bir aile 55 tas çorba yapıyor. Yarım
kilogram paketlerin olmasında fayda
var. Alım gücü zayıfladığı için ekonomik
ürünlere doğru yönelme olacak. Yayla ve
Duru gibi markalar da bu uygulamaya
geçti. İki üç kişilik ailenin tüketebileceği
gramajlar yapılmalı” dedi.

Gazoz sevdası 
yayılıyor

Gramaj düşecek

Dışişleri’nden sonra
Milli Eğitim’de de varız

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak
atanan Tosyalı büyükelçi Faruk

Kaymakcı’nın ardından Araçlı
hemşerimiz Prof. Dr. Mustafa Safran
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak

görevlendirildi. Böylece uzun
zamandır bakanlık nezdinde

müsteşar yardımcılığı görevinin
üzerinde bakanlıkta üst düzey

Kastamonulu temsilcilerimiz oldu.

M. Safran F. Kaymakçı

Devrekani 3. Geleneksel At Yarışları kapsamında baş kategorisin-
de Mehmet Falay, başaltı kategorisinde Atilla Özge, tay kategorisinde
İsa İleri, deste kategorisinde Ercan Şen, küçük orta kategorisinde Er-
can Şen, büyük orta kategorisinde Mahmut Taslak, dörtlü tay katego-
risinde Salih İleri, Arap safkan kategorisinde Hüseyin Arslan ve yerli
dörtnal kategorisinde Namık Özen birinci oldu.

Yoğun katılımla geçen etkinlikte
Kastamonu Milletvekili Hasan Balta-
cı,  Devrekani Kaymakamı Recep
Gündüz, Tosya Belediye Başkanı Ka-
zım Şahin, Taşköprü Belediye Başka-
nı Hüseyin Arslan, Daday Belediye
Başkanı Hasan Fehmi Taş, Bozkurt
Belediye Başkanı Bozkurt Ekkeş, Ağlı
Belediye Başkanı Şahin Çolak, Pınar-
başı Belediye Başkanı Mehmet Yıl-
maz, Hanönü Belediye Başkanı Ser-
kan Uçar, Seydiler Belediye Başkanı

Mehmet Şahin, Tarım İl Müdürü Os-
man Yaman, Türkiye Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu Atlı Kızak-Gele-
neksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç,
Kastamonu MUSİAD Başkanı Musta-
fa Şensoy, Kastamonu Ticaret Borsa-
sı Başkan Yardımcısı Serdar İzbeli,
Kastamonu Asayiş Şube Müdürü Me-
sut Şahin, Ankara Kas-Der Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Şen, Bursa
Kas-Der Başkanı İsmail Tiftik, iş ada-
mı Hayati Hamzaoğlu da yer aldı.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Yarışlar öncesi atla selamlama gezintisi yapan Devrekani
Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, dengesini kaybederek
düştü. İlçe devlet hastanesinde tedavisi gerçekleşen Aliustaoğlu
daha sonra etkinlik alanına geri döndü.

Devrekani Cumhuriyet Meydanında düzenlenen halk konserinde
Mete Tafracı, Kastamonulu Seyfi ve Hatice Kurtoğlu sahne aldı.
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İhracat 
404 milyon dolar

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 2018 yılı temmuz ayı sonu itibariyle gerçekleşen
ihracat rakamlarının geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 4,57 artışla 404 milyon dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Madencilik sektörünün ihraç ettiği
endüstriyel hammaddelerinin tek başına yüzde
44'lük bölümünü oluşturan doğal taş
ihracatının ise yılın ilk yedi ayında geçen yılın
aynı dönemine oranla yüzde 3,21'lik azalma
gösterdiğini ve 1,2 milyar dolar olarak
gerçekleştiğini aktaran Dinçer, temmuz ayı
doğal taş ihracatının yüzde 2,1'lik artışla 177
milyon dolar rakamına ulaştığının altını çizdi. 

Ayrıca Dinçer, maden sektörünün en çok
ihracat yaptığı ülkelerin; Çin Halk
Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri,
Belçika, Türkiye'nin en fazla doğal taş ihraç
ettiği ülkelerin de Çin Halk Cumhuriyeti,

Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi
Arabistan olduğunu bildirdi.
Dünyada 'Turkish Stones' markası

Hedeflerinde yeni pazarlar
olduğunu aktaran rakamlar
incelendiğinde mevcut pazarlardaki
paylarını artırmak ve yeni pazarlara
ulaşmak için yoğun bir şekilde
çalıştıklarını vurgulayan İMİB Başkanı
Aydın Dinçer, özellikle pazar çeşitlendirme
açısından önemli bir yol haritası sunan UR-GE
projelerinin ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle
Türkiye'de ağırlanan alım heyetlerinin katkısına

dikkat çekti. 
Dinçer, "Aslına bakarsanız birlik

olarak hedefimiz çok net. Türkiye'nin
yüksek oranlarda ihracat yapamadığı
ülkelerden önemli pay almak. Bu
kapsamdaki Hindistan, Vietnam,
Kanada, Suudi Arabistan, Avustralya,
ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Endonezya
ve Malezya'yı hedef pazar olarak
önümüze koyduk. Bunun yanı sıra

özellikle sektörü düşük fiyat sıkıntısından
kurtarmamıza olanak sağlayacak Turkish
Stones markasını tüm dünyaya tanıtmak için
çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesine bağlı Daday Nafi
ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu’na atçılık ve
aşçılık bölümleri açılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Daday
Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, üniversite
binasını yapan Nafi ve Ümit Çeri’nin katılımı
ile rektörlük binasında gerçekleşen görüşmede

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit
Aydın’ın atçılık ve aşçılık bölümlerinin
açılacağını bildirdiğini söyledi.

Daday MYO’da Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Finans Bankacılık ve
Sigortacılık, Yönetim ve Organizsyon
bölümlerinde eğitim ve öğretim veriliyordu.

İnebolu Belediyesi tarafından ilçe merkezine 4
kilometre uzaklıkta bulunan İskele altı mevkiinde
kurulan kent ormanının açılışı yapıldı. Zeytin Dalı
Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit olan, Jandarma
Uzman Çavuş Arif Demirel’in isminin verildiği kent
ormanında, piknik ve oyun alanlarının yanı sıra
hayvanat bahçesi ile sosyal alanlar da yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan İnebolu Belediye
Başkanı Engin Uzuner,  ilçede ilk kez bir tesis açılışını

törenle yaptıklarını bildirerek, “ Afrin şehidimiz
Çavuş Arif Demirel’in ismini vermemiz sebebiyle
ilçemizde ilk kez yaptığımız bir tesisin açılışını
törenle gerçekleştirdik. Şehidimizin unutlmaması
ailesinin bir nebze olsun acısını hafifletmek için bu
adımı attık. İlçemizde söz verdiğimiz yatırımları da
kısa sürede tamamlayacağız.” dedi. Uzuner, Şehit Arif
Demirel Kent Ormanı’nın eksiklerinin de kısa sürede
tamamlanacağını sözlerine ekledi.

8. Uluslararası İnebolu
Heyamola Deniz Şenlikleri
Kültür ve Sanat Festivali
kapsamında düzenlenen
İnebolu İstiklâl 2. Açık
Deniz Yüzme Yarışında bin
500 metrelik parkurda Emrah Özsevim, 3 bin
metrelik parkurda ise kadınlarda Nilay Erkal birinci
oldu. 

İnebolu İstiklal Açık Deniz Yüzme Yarışı 200’e
yakın yüzücünün katılımıyla bin 500 ve 3 bin
metrekare olmak üzere iki kategoride gerçekleşti. 

Organizasyona onur konuğu olarak en yaşlı

yüzücü ünvanlı Levent
Aksüt, Olimpiyat Komitesi
ve Boğaziçi Yüzme
Komitesi Üyesi Celal
Porsun ile Salih Göktebin
katılırken, yüzme

yarışlarında dünya 9.’ su Nilay Erkal, Cebeli Tarık
Boğazını Yüzerek Geçen İlk Türk unvanlı Emre
Seven, Manş Denizini Geçen İnebolu Belediyesi
İstiklal Manş Yüzme Takımı, Çılgın Türkler Manş
Yüzme Takımı, Hacettepe Üniversitesi Manş Yüzme
Takımı, Mudanya Belediyesi Strokes4peace Manş
Yüzme Takımı da yer aldı. 

İnebolu’da kent ormanı açıldı

Denizden dereceyle çıktılar

Birçok sanatçının sahnesine vokal ve
enstrümantal destek sağlayan müzisyen
Rahmi Aydın, 35. sanat yılını sahnede
kutlayacak. Pendik’te bulunan Classes
Boutıque Hotel’de 22 Eylül 2018 Cumartesi
günü saat 19.00 ila 24.00 saatleri arasında
gerçekleşecek programa çok sayıda
tanınmış sanatçının da katılması
bekleniyor.

Sanat hayatında destek sağlayan
herkese teşekkür eden Rahmi Er,
programa davet gerçekleştirerek şunları

söyledi: “Sanat ve sanatçı dostu olarak
camiada 35 yıldır varım. Çıkardığımız her
albüme katkı sunan değerli dostlarımız
oldu. Bu vesileyle üzerimizde hakkı olan
herkese çok teşekkür ediyorum. 22
Eylül’de yapılacak 35. sanat yılı
kutlamalarında da tüm dost ve
hemşerilerimi yanımda görmekten mutlu
olacağımı ifade etmek isterim.” dedi.

Aydın, 0533 495 04 82   numaralı hattan
detaylı bilgi ve rezervasyon için destek
alınabileceğini de bildirdi.

35. sanat yılını kutlayacak

İşyerindeki zorbalığın ve
psikolojik tacizin İngilizcesidir
mobbing kelimesi. İster kamu

ister özel sektörde kültür ve
cinsiyet fark
etmeksizin
herkesin başına
gelebilecek
tramvatik bir
olaydır bundan
mütevellit çok
boyutlu ve çok
disiplinli bir
şekilde
incelenmesi
hayati önem
taşımaktadır zira
mobbinge uğrayan
insanlar eşlerinden ayrılabilir,
intihar etme eğilimi barındırıp
hayatlarına son verebilirler.  Peki
mağdurlar ne tür davranışlara
maruz kalırlar? Ya da mobbing
uygulayıcıları neden bu yola
başvururlar? Mobbinge maruz
kalmaktan şahsımızı ve toplumdaki
insanları nasıl koruyabiliriz?

Zorbalıkla alakalı bilgi ve
tecrübelerimi literatürdekilerle
birleştirerek şu şekilde
açıklayabilirim; psikolojik tacize
uğramış insanlar ile yaptığım
görüşmelerde onların başlarına
gelenler benzer nitelikte aslında ....
Kişi büro malzemesi olarak
kullandığı araç-gereçlerin
birdenbire kaybolduğunu fark
etmeye başladığında, ardından
mesai arkadaşları ile sonu
gelmeyen tartışmalar yaşıyor,
çalışma ortamına girdiğinde
konuşmalar fısıldaşmalara
dönüşüyor, işiyle alakalı çok
önemli haber ve bilgilere ulaşması
engelleniyor, uzmanlık alanının
altında işler verilerek kişi
bezdirilmiş oluyor. Birey mesai
saatlerini beraber geçirdiği
insanlara karşı kışkırtılmaya
kontrol dışı hareket ettirilmeye
itiliyor, davetlere gelmesi
engellenip kişiye karşı sözlü ve
fiziki saldırılar gerçekleşiyor.
Kişinin giyim tarzından tutun da
oturup kalkmasına kadar alay
ediliyor. Kişinin her türlü önerisi
düşünülmeksizin reddedilip yine
her konuda eleştirilip dışlanarak
psikolojik travmalara sebep
olunuyor.

Peki mobbinge uğrayan kişinin
özelliklerini ve neden
kıskanıldığını sorarsanız yanıtı
basit, zira mobinge uğrayanların
başına gelenler kadar kurbanların
kişisel ve mesleki yaşantıları da
benzerlik göstermektedir.
Mobbinge uğrayan insanlar o iş
ortamına yeni girmiş insanlardır
bunun da nedeni kendinden önceki
uygulayıcının ortamda sevilmesi,
mağdurun daha yetenekli ve daha
çalışkan olabilme ihtimalini
barındırmasıdır. Yeni gelen çalışan
her konuda sabote edilerek işten
soğutuluyor. Bunun yanında
kişinin üstleri tarafından takdir
edilmesi, müşteriler tarafından
övgüyle bahsedilmesi mobbinge
uğrama tehdidini artırıyor.

Mobbinge uğrayan kişi uğramış
olduğu zorbalıkla ailesi ve çevresi
tarafından elindeki işi
beceremeyen insan gözüyle
bakılabiliyor, mesleki imajını,
kimliğini hatta eşini bile kaybetme
riski yaşayabiliyor çünkü yaşadığı
travmalar onu depresif davranışlara
sevk ediyor. Yaşanılan
olumsuzluklar neticesinde mağdur
zihinsel düzeyde ve değişen
kimyasal dengesinde oluşan
travmatik olgular sonucu, alıngan
bir yapıya bürünüyor. Böyle bir
durumla karşı karşıya kalmış
kurbanın psikolojik yardım alması
zaruri olmuştur. Netice itibariyle
bireyin bozulan psikolojik sağlığı
ve iş yaşantısındaki kayıplarının
giderilmesi ancak idari ve adli
müracaatlarda bulunularak
yapılabilir. Bu girişimler yeni
psikolojik taciz vakalarının da
önüne geçecektir.

Emir Alp Coşar

Psikolog

emiralpcosar@gmail.com

İş yerinde zorbalık:
Mobbing

Tosya’da yaklaşık 9 yıl-
dır günlük olarak yayın ya-
pan Tosya Haber 37 ve
Tosya Açıksöz Gazeteleri
artan maliyetler sebebiyle
haftalık yayın yapma kararı
aldılar.

Konu hakkında açıklama yapan Kas-
tamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Erkan Yılmaz, yerel gazetelere desteğin
artması gerektiğini vurgulayarak şunla-
rı söyledi: “Yerel basınımız maalesef
son dönemde ağır ekonomik yükler al-
tında ezilmektedir. Haziran 2017- Hazi-
ran 2018 döneminde asgari ücretli bir
fikir işçisinin işverene maliyeti yüzde 10,
gazete baskı kalıbının maliyeti yüzde 25,
gazete kağıdının maliyeti yüzde 35, ga-
zete baskı boyasının maliyeti yüzde 25
artmıştır. Tosya Haber 37 ve Tosya
Açıksöz Gazetelerimizin aldıkları son
kararı, giderlerdeki büyük artış, gelir-
lerdeki o denli azalışı göz önüne aldığı-
mız da saygıyla karşılıyor, Tosyalı hem-
şerilerimizin bundan böyle bu iki gaze-
temize daha çok sahip çıkacaklarına
olan inancımı ifade etmek istiyorum.”
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Tosya’da gazeteler
haftalığa döndü

Spor Toto 2. Lig temsilcimiz Kasta-
monuspor 1966, Topuk Yaylası kampı
kapsamında üçüncü hazırlık maçında
Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti. Aynı lig-
de kırmızı grupta yer alan Fethiyes-
por’la karşılaşan temsilcimiz maça So-
ner Dikmen, Yakup Yiğit, Erkan Taşkı-
ran, Muharrem Ozan Cengiz, Mustafa
Çakır, Bekir Sevgi Ozan Kılıçoğlu, Ayhan
Gürbüz, Bahri Can Avcı, Abdulaziz Sol-
maz, Şaban Özel ilk 11'i ile başladı. 

Ekibimiz Abdulaziz Solmaz ve Erkan
Taşkıran'ın penaltı golleriyle rakibini 2-
0’lık skorla devirdi.

Skor kötü performans iyi

Kastamonuspor 1966, bir diğer Spor
Toto 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Zon-
guldak Kömürspor karşısında galibiyet
şansı bulamadı. 

Dödüncü hazırlık maçına çıkan tem-
silcimiz Zonguldak ekibi karşısında 3-
1’lik skorla yenilgiye uğradı. Takımımı-
zın tek golü Niyazi Batuhan Salman'dan
gelirken, kötü skora karşı iyi bir perfor-
mans sergilendi.

Ekibimiz hazırlık maçları kapsamın-
da daha önce Adana Demirspor'a 1-0
mağlup olurken, Boluspor U21karşısın-
da 4-1 skorla galip gelmişti.

Galibiyeti penaltılar
belirledi

Daday MYO’ya 
geleneksel bölümler 

İnebolu 8. Uluslararası Heyamola Deniz
Şenlikleri Kültür ve Sanat Festivali, açılışı
mevlit ile başladı. İnebolu Belediyesi Şehit
Arif Demirel Kent Ormanı açılış programına
İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Ata-
soy, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Yılmaz,

İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner,
Kastamonu eski Milletvekili Emin Çınar,
Aile ve Sosyal Politikalar Kastamonu İl Mü-
dürü Abdullah Savaş, ilçe müftüsü Abdullah
Bora ile Şehit Arif Demirel’in ailesinin ara-
larında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
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Yıl: 7 12 Ağustos 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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