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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Küçük adımlarla büyük işler 

Dünya üzerinde uygulamasına neredeyse
bir asır önce başlanan gayrimenkul yatırım
fonunun Türkiye’de 2013 yılında yasal
düzenlemeyle kontrol altına alındığını
belirten 24 Gayrimenkul Portföy Yönetim
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yeniay,
“Türkiye bir gayrimenkul cenneti olmasına
rağmen, gayrimenkullerin
menkulleştirilmesi konusunda son birkaç
yıla kadar bir yasal düzenlemeye sahip
değildi. Oysa dünya son 100 yılda
gayrimenkullerini menkulleştirme
noktasında ciddi adımlar attı.  Fonlar
kuruldu ve bunlar işler hale geldi. Ülkemizde
gayrimenkullerin menkulleştirilmesi için
yatırım fonlarına 2013 yılında yasal
düzenleme getirildi. Yatırım fonları,
yatırımcıyı yüzde yüz koruyan,
profesyoneller kanalıyla yatırımcının
varlığını gayrimenkule yatırım yapmak ve
işletmek suretiyle elde edeceği değeri,
güvenli olarak tekrar yatırımcısına aktaran
bir yatırım aracı haline geldi” dedi. n 4

Reis Gıda’nın ana sponsorluğunda İnebolu
Gençlik ve Spor Kulübü ile Balkan Ülkeleri
Dostluk Derneğinin iş birliğinde düzenlenen
Şerife Bacı İstiklal Koşusunda, 2 kilometrelik halk
koşusuyla 10 kilometrelik yarış düzenlendi. n 7

Türkiye’de yasal düzenlemelerle
hızla gelişen gayrimenkul yatırım
fonları, küçük alım güçleriyle
büyük yatırımların yapılmasına
olanak sağlıyor. Korunaklı yatırım
aracı olarak görülen fon, vergi
avantajının yanı sıra iskonto
getirisiyle de dikkat çekiyor. 

Gayrimenkul 
Yatırım Fonu

Yaşar Kayacan: Kastamonulu 
iş adamları fırsatı değerlendirmeli 

Kastamonulu iş adamlarının yatırım
gayrimenkul fonunun sağladığı portföy
çeşitliği ve risk dağıtma avantajlarını
değerlendirmesi gerektiğini kaydeden
işadamı Yaşar Kayacan ise şunları söyledi:

“Son dönemlerde arz fazlasının
yarattığı fiyat düşüşlerini ciddi
bir potansiyel olarak görüyoruz. Türkiye’de
gayrimenkul fiyatlarını uzun vadede
destekleyen temel unsurlar hala baki.”

Doğal güzellik için 
hijyen ve güven

Şişli’de faaliyet gösteren Natural
Estetik ve Güzellik Merkezi, lazer
epilasyon, bölgesel zayıflama, cilt
tedavileri ve estetik uygulamalarında
kadınların yanı sıra erkeklere de erkek
estetisyen eşliğinde hizmet veriyor.
Merkezde günümüzün en çok tercih
edilen lazer epilasyon yöntemlerinin
başında gelen buz başlıklı lazer
uygulamasını
gerçekleştirdiklerini de bildiren
firma sahibi Engin Gürçay,
‘Hijyen ve Güven’ sloganıyla
hareket ettiklerini vurguladı.   

Yüzde 10 iskonto

Natural Estetik ve Güzellik
Merkezinin tüm uygulamalarının

@naturalestetikmerkezi instagram
adresinden takip edilebileceğini
hatırlatan Engin Gürçay, İstamonu
Gazetesi aracılıyla randevu alan tüm
Kastamonululara yüzde 10 iskonto
yapılacağını da söyledi. n 5

Cideli Aslan ailesinin sahibi olduğu
İÇDAŞ sponsorluğunda, Mehmet Akif
Ersoy’un çocukluk yıllarının anlatıldığı
ve hayatından kesitlere yer verilen Akif
belgeselinin ilk gösterimini yaptı.
Şenpazarlı hemşerimiz Erdoğan
Özerdem’in Mehmet Akif Ersoy’un
yetişkin dönemini canlandırdığı,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şairin,
“Sessiz Yaşadım" şiirini seslendirdiği
belgeselin galası Çanakkale
Milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide
İskenderoğlu’nun katıldığı geniş bir
resepsiyonla Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi İÇDAŞ Kongre
Merkezi'nde gerçekleştirildi. n 6

Macaristan’da
ki Kick Boks
Gençler Avrupa
Şampiyonasında
milli takımı temsil
eden Kastamonu
Belediyesi GSK
sporcusu Berkay
Ozan Şahin
Avrupa üçüncüsü
oldu. n 7

Şahin, 
Avrupa
üçüncüsü 

İnebolulu hemşerimiz Korgeneral
Mehmet Özlü, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Değerlendirme ve
Denetleme Başkanlığına atandı.

Ayrıca Kastamonu İl Jandarma
Komutanlığına Adıyaman İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Mücahit
Alkıran atandı. n 4

TSK’da 
iki atama

Çatalzeytinliler
Yardımlaşma
Derneği uzun bir
aradan sonra ilk kez
Sultangazi Kent
Ormanında 15 Eylül
Pazar günü piknik
düzenleyecek.

Çatalzeytinliler
Yardımlaşma Derneği
Başkanı Cemal Demir,
“İstanbul Çatalzeytin
arasındaki 28 yıllık gönül
bağı olan derneğimizin uzun
bir aradan sonra yapacağı
ilk organizasyon olma

özelliği taşıyan program, üyelerimiz
arasındaki sosyal ilişkileri artırmak,
birbirimizi daha iyi tanımak ve
paylaşmak amacını taşıyor” dedi. n 4

Mehmet Özlü Mücahit Alkıran

Şehit Şerife Bacı’nın
izinde koşuldu

Akif belgeseli
gala yaptı

Çatalzeytinliler
Bayramı 
15 Eylül’de

Aziz Yeniay

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com

ÖR  SEKTTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN   RÜNDE KALİTE, , GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.
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MANŞET

n Birinci sayfadan devam

Yatırım fonunda yer alacak
yatırımcıların yatırım araçlarında 1
milyon lira varlığının olması
gerektiğini vurgulayan Aziz Yeniay,
“Fonlarda, bankalarda, borsada,
finans kurumlarında, yatırım
araçlarında 1 milyon lira varlığı
bulunan kişili nitelikli yatırımcıdır.
Yatırım yapacak yatırımcıların
nitelikli yatırımcı olmak zorunluluğu
bulunuyor. Ancak 1 milyon lirası olan
kişinin 1 milyonla yatırım yapması
gerekmiyor, 10 bin lira ile de yatırım
yapabilir.” diye konuştu.

Korunaklı yatırım aracı 

Gayrimenkul yatırım fonunun
borsanın aksine spekülasyonlardan
uzak ve daha korunaklı bir yatırım
aracı olduğuna işaret eden Yeniay,
“Borsadaki yatırımda bir şirketin
payını satın alırsınız ve bu borsada
günlük olarak spekülasyona tabidir.
Gayrimenkul yatırım fonunda bir
şirkete yatırım yapmazsınız,
doğrudan gayrimenkule, dolayısıyla
da bir varlığa yatırım yaparsınız. Bu
varlık günlük olarak bir spekülasyona
bağlı değildir.  Burada orta ve uzun
vadeli yatırım yaparsınız.
Gayrimenkul yatırım fonu
avantajlarından biri de
spekülasyonlardan uzak ve daha
korunaklı bir yatırım aracı olmasıdır.”
ifadelerine yer verdi.

En küçük risk noktasında

Gayrimenkul yatırım fonlarının
riskleri Türkiye’de tanımlanabilecek
en küçük risk noktasında olduğuna
dikkat çeken Aziz Yeniay, vergi ve

iskonto avantajlarından da
bahsederek şunları söyledi:
“Gayrimenkul yatırım fonları
dünyada çok uzun yıllardır devam
eden yatırım araçlarıdır. Bizler de
bunu Türkiye’ye getirirken orada
yaşanılan olumsuzlukları, tecrübeleri
değerlendirerek, aksaklıklardan
arındırarak getirdik. Diyelim ki
gayrimenkul yatırım fonu
şirketlerinin başına bir şey geldi.
Yatırımcının gayrimenkul fonuna
hiçbir şekilde zarar gelmez. SPK
şirketi kontrol eder ve sıkıntı
gördüğünde yatırımcının fonunu
başka bir şirkete aktararak aynı
şekilde işletilmesini sağlar.
İşletmelerin risklerinden de tamamen
bağımsızdır. Gayrimenkul
yatırımcıları her gayrimenkul alım
satımında devlete tapu masrafları
öderler. Fonlarda bu geçerli değildir.
Ayrıca vergi avantajları da vardır.

Fakat buradaki en önemli avantaj,
küçük alım güçlerinin bir araya
gelerek büyük alım güçleri elde etmesi
ve o büyük alımların getireceği
iskontodan faydalanmasıdır.”

24 Gayrimenkul Portföy Yönetim
Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz
Yeniay, gayrimenkul yatırım fonunun
dış kaynağa olan ihtiyacını
karşılayacağını belirterek şöyle devam
etti: “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde
sadece İstanbul için gayrimenkul
yatırım fonları kanalıyla 15-20 milyar
dolarları konuşacağımızı çok net
görebiliyorum. Dolayısıyla da bunun
anlamı şudur; önümüzdeki yıllar için
40 – 50 milyar dolarlar çok rahat
konuşulabilir.  Türkiye’nin de yıllık
olarak 15-20 milyar dolarlık dış
kaynağa ihtiyacı var. Bu kaynak da bu
şekilde sağlanabilir. Gayrimenkullerin
de nakit paraya dönüşmesi için de
önemli bir enstrümandır.”

İnebolulu hemşerimiz Korgeneral
Mehmet Özlü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına
atandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları
kapsamında alınan kararların ardından
atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla
gerçekleştirildi.

127 general ve amiralin atama
işlemlerinin gerçekleştirildiği atama
işlemleri sonunda 2017 yılından bu yana
Muharip Hava Kuvvet ve Birleşik Hava
Harekat Merkezleri Komutanı olarak
Eskişehir'de görev yapan Korgeneral
Mehmet Özlü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına
atandı. Öte yandan rütbesi tuğamiralliğe
yükseltilen Cideli hemşerimiz Fuat Gedik
de İskenderun Deniz Üs Komutanı olarak
görevlendirildi.

Havayı 
denetleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan
Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik
atama kararnamesinde Kastamonu’nun
jandarma komutanı değişti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına
Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli
Albay Mücahit Alkıran atandı.

Jandarma 
komutanı değişti

Matematik 
durakta

Akademide 
mezuniyet

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88
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Küçük adımlarla büyük işler 

Gayrimenkul 
Yatırım Fonu

Kastamonulu iş adamlarının
yatırım gayrimenkul fonunun sağladığı
portföy çeşitliği ve risk dağıtma
avantajlarını değerlendirmesi
gerektiğini kaydeden Yaşar Kayacan
ise şunları söyledi: “Son dönemlerde
arz fazlasının yarattığı fiyat düşüşlerini
ciddi bir potansiyel olarak görüyoruz.
Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarını uzun
vadede destekleyen temel unsurlar
hala baki. Bunların başında da genç
nüfustan kaynaklanan yeni hane halkı
oluşumunun getirdiği konut talebi
geliyor.  Sadece bu yeni piyasa
dinamiklerinde daha dikkatli ilerlemek
lazım artık eskisi gibi en azından bir

süre her alınan gayrimenkulün ileride
kar yarattığı kısa bir sürede kara
dönüştüğü bir dönem yaşanmayabilir.
Burada da gayrimenkul yatırım
fonunun ciddi katma değer sağlamak
için devreye giriyor. Yatırımcılar kendi
başlarına erişemeyeceği kadar iyi
şartlarda alınan bir gayrimenkul
portföyüne sahip oluyorlar.  Pazarlık
koşulları bireysel olarak yatırımcıların
elde edebileceği koşullardan daha
avantajlı. Her türlü yatırımın en temel
şartlarından bir tanesi riski dağıtma.
Portföyü çeşitlendirme noktasında
yine gayrimenkul yatırım fonu hiç
kimsenin tek başına sağlayamayacağı

kadar önemli bir çeşitlendirme
sağlıyor.  Bir yatırımcı kendi parasıyla
maksimumda 5 projeye ortak
olabilirken gayrimenkul yatırım
fonunda çok çeşitli projelere riski
dağıtarak ortak olma şansı var.  Ortaya
çıkan fırsatları dikkatle irdelemek ve
profesyonel ekiple incelemek
gerekiyor.  Ekip arkadaşlarımız
Türkiye’nin önde gelen tüm büyük
şehirlerinde çeşitli projeleri çok ciddi
bir profesyonel değerlendirmeden
geçiriyor. Her proje hem teknik hem
de finansal ve ekonomik boyutu
itibarıyla ciddi bir değerlendirmeden
geçiyor.” 

Kayacan: Kastamonulu iş adamları fırsatı değerlendirmeli 

Akademi başkanlığını Çatalzeytinli
hemşerimiz Tümgeneral Hüseyin
Kurtoğlu’nun yaptığı Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi’nde 2018-2019 Eğitim
Öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay
ve astsubayların mezuniyet töreni 23
Ağustos’ta gerçekleşti.  Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Jandarma Genel
Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve
misafirlerin katılımıyla düzenlenen
programda 515 subay ve 3 bin 431
astsubay mezun oldu. 

1991 yılında İstanbul’da kurulan Çatalzeytinliler
Yardımlaşma Derneği uzun bir aradan sonra ilk kez
piknik düzenleyecek. Sultangazi Kent Ormanında 15
Eylül Pazar günü gerçekleşecek organizasyona yoğun
katılım bekleniyor. Çeşitli kültürel faaliyetlerin yanı
sıra yarışmaların düzenleneceği programda Ozan
Ahmet Taşkın, Recep Bal (Ilgaz) sahne alırken, davul
zurna ekibi gösterilerini sunacak.

Organizasyon için açıklamalarda bulunan
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal
Demir, “İstanbul Çatalzeytin arasındaki 28 yıllık

gönül bağı olan derneğimizin uzun bir
aradan sonra yapacağı ilk organizasyon
olma özelliği taşıyan program,
üyelerimiz arasındaki sosyal ilişkileri
artırmak, birbirimizi daha iyi tanımak
ve paylaşmak amacını taşıyor. İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü,
Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun, Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen, Çatalzeytin Belediye

Başkanı Ahmet Demir, Sultangazi
Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan
Öztürkmen, Eyüp Belediye Başkan
Yardımcısı Dr. İsmail Uysal,
Kağıthane Belediye Başkan
Yardımcısı Nedret Apaydın, iş

adamları ve meclis üyelerinin
aralarında bulunduğu geniş bir davet

gerçekleştirdik. Ailelerimizle birlikte
Çatalzeytinliler büyük yaz sonu piknik

buluşmasına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Çatalzeytinliler Bayramı 15 Eylül’de
Cide’de, okullarda öğrencilerin

matematik korkusunu yenmeleri ve
matematiğe karşı olan olumsuz algıyı
yıkmak için geliştirilen 'Durakta Matematik'
projesi uygulamaya konuldu. Projede
kapsamında ilçedeki otobüs duraklarına
karikatürlü ve resimli matematik
işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı.
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Merkezde günümüzün en çok tercih
edilen lazer epilasyon yöntemlerinin
başında gelen buz başlıklı lazer
uygulamasını gerçekleştirdiklerini de
bildiren firma sahibi Engin Gürçay,
‘Hijyen ve Güven’ sloganıyla hareket
ettiklerini vurguladı.   
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4 mevsim uygulanabilmesi, ağrısız, yan

etkisi olmayışı dolayısıyla konfor taşıyan buz
başlıklı lazer uygulamasını tercih edildiğini
ifade eden Natural Estetik ve Güzellik Merkezi
sahibi Engin Gürçay, işlem süresini 12 seans
sunduklarını bildirerek “Lazer epilasyonda
kullanılan bazı dalga boyları bronz tene
uygulanamaz, güneşlendikten sonra minimum
1 ay beklemek gerekir. Bu nedenle yaz aylarına
denk gelen lazer epilasyon seansları hep sorun
olmaktaydı. Buz başlıklı lazer ile bu sorun
ortadan kalktı. Buz lazer seansından 1 haIa
önce ve 1 haIa sonra aktif güneşe çıkmamak
yeterli yani her mevsim uygulama mümkün.
Neredeyse tamamen acısız, epilasyon esnasında
cildi- 3 dereceye kadar soğutan patentli CE
teknolojisine sahip. Bu gelişmiş kompakt
soğutma cildi serinletiyor, yan etki riskini
minimuma indiriyor ve danışan konforunu üst
seviyeye çıkarıyor. Özellikle genital bölge,
erkeklerde sırt gibi derin tutulumlu kılların
lazer epilasyonunda buz lazer ağrısız olması ile
son derece konforlu bir uygulama sunuyor.
Geniş kapsama alanına sahip başlık ile

epilasyon seansları daha kısa sürede bitiyor.
Bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde lazer
epilasyon yapılmasına olanak sağlıyor. Yaklaşık
5 aydır merkezimizde gerçekleştirdiğimiz buz
başlıklı lazer uygulamasını kadınların yanı sıra
erkek müşterilerimiz de özelikle tercih ediyor.
Erkek danışanlarımızla erkek estetisyen
personelimiz ilgileniyor. Komple vücut ve özel
bölgeler için uygulamalarımız mevcut. Hijyen
ve güven politikamızla 12 seansta işlemleri
tamamlıyoruz” diye konuştu.
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Merkezin hizmetlerinden kadın ve erkeklerin

faydalanabileceğini belirten Engin Gürçay
uygulama alanlarıyla ilgili de şu bilgiyi paylaştı:
“Buz başlıklı lazer epilasyon işlemlerinin yanı
sıra bölgesel zayıHamada kavitasyon, radyo
frekans, soğuk lipoliz, ısı battaniyesi, pasif
jimnastik, tihinning plate, G5 masajı ile bölgesel
zayıHama uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Aynı
zamanda cilt tedavilerinde karbon peeling, cilt
gençleştirme ve sıkılaştırma, leke ve akne
tedavisi, dermapen ve liIing uygulamalarını
sunuyoruz. Medikal cilt bakımında hydrafacial
yani 12 başlıklı profesyonel cilt bakımı
uygulamamız ise danışanlarımızın en memnun

kaldığı hizmetler arasında yer alıyor. Kalıcı
makyaj, kaş şekillendirme, manikür ve pedikür
işlemlerimiz de mevcut. Merkezimizde
uygulamalarımızı kadın ya da erkek fark
etmeksizin gerçekleştiriyoruz.”
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Natural Estetik ve Güzellik Merkezinin tüm

uygulamalarının @naturalestetikmerkezi
instagram adresinden takip edilebileceğini
hatırlatan Engin Gürçay, İstamonu Gazetesi
aracılıyla randevu alan tüm Kastamonululara
yüzde 10 iskonto yapılacağını da söyledi.

İnebolu Deliktaş ve Hacı İbrahim köyünün
ihtiyaçları İstanbul’da faaliyet gösteren derneğin
öncülüğünde tamamlanıyor.

Beykoz’da faaliyet gösteren İnebolu Deliktaş
Hacı İbrahim Köyü Derneği (De-Hader)
öncülüğünde bu sene restorasyonu
tamamlanan cami ile birlikte inşaatı biten köy
konağının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Köyün ihtiyaçlarının derneğin öncülüğünde
hayırseverlerin desteğiyle tamamlandığını
kaydeden De-Hader Başkanı Salih Şahin, bu
kapsamda çalışmalarının devam edeceğini
söyledi.

De-Hader’in faaliyetlerinin 2 köy ve 7
mahalleyi kapsadığını bildiren başkan Şahin
önümüzdeki sene ise Deliktaş köyünde atıl
vaziyette bulunan okul binasını onararak
misafirhane ve kafeteryanın bulunacağı kültür
merkezi olarak hizmet vermesini
planladıklarını söyledi.

Derneğin bir dönem önceki başkanı Metin
Temel ise törenle açılışı gerçekleştirilen yapılar
hakkında şu bilgiyi paylaştı: “Hacı İbrahim

Köyü Eğrioğlu Mahallesinde 1962 yılında
yaptırılan 2 katlı ahşap cami yıkılmak üzere
iken, iş adamı Osman Arslan ve eşi Necla
Arslan tarafından yenilenerek ibadete açıldı.
Cami restorasyonuna ek olarak kendileri
tarafından bir de şadırvan yaptırıldı. İçerisinde
muhtarlığımızın bulunduğu köy konağımızı da
derneğimiz, köylülerimiz ve
hayırseverlerimizin desteği ile yaklaşık 300 bin
lira maliyetle tamamlayarak törenle açılışını
gerçekleştirdik.” 

Bu sene 225 yıllık Deliktaş köyü eski Cami
alanında 23.  geleneksel cami yanı etkinliğinin
gerçekleştirildiğini de anımsatan Temel, “Hem
İstanbul’da hem de köyümüzde
geleneklerimizin yaşatılması için çaba
gösteriyoruz.  Gerek köyümüzün ihtiyaçlarını
gerek İstanbul’da bulunan hemşerilerimizin
sosyal alanda kaynaşmasını sağlamak için
programlar düzenliyoruz. Hemşerilerimizin
duyarlı yaklaşımları da bizleri memnun ediyor.”
diye konuştu. 

Cide’ye bağlı Denizkonak, Çamaltı ve
Uğurlu Köyleri Su Ürünleri KooperatiG
kurulumu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanlığında atılan imzalarla
tamamlandı. İş adamı Murat Demir, yaptığı
bilgilendirmede, “İlimize, ilçemize ve
köylerimize hayırlı olsun. Sahil kesimlerinde
geçimini balıkçılıktan sağlayan
vatandaşlarımız için çok önemli olan
kooperatif aktif bir kooperatif olacaktır.
Barınak içinde tekne bakım onarımı, yeni
balıkçı tekne yapımı, soğuk hava depolama
alanı olacaktır” dedi.

Su ürünleri kooperatifi kuruldu

Şehir katkısıyla köy yenileniyor

Şişli’de faaliyet gösteren Natural Estetik ve Güzellik Merkezi, lazer epilasyon, bölgesel zayı,ama, cilt tedavileri
ve estetik uygulamalarında kadınların yanı sıra erkeklere de erkek estetisyen eşliğinde hizmet veriyor
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Pınarbaşı’nda fotoğraf yarışması
düzenlenecek. Pınarbaşı Belediyesi tarafından
4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek
Geleneksel 3. Fotoğraf Maratonu kapsamındaki
yarışmada ‘Pınarbaşı'nda Doğa’ ve
‘Pınarbaşı'nda Yerel Yaşam’ kategorilerinde
başvurular kabul edilecek. Yarışma kapsamında
her kategori için birinciye 3 bin lira, ikinciye 2
bin lira, üçüncüye bin lira verilirken mansiyon
bedeli 500 lira, sergileme bedeli 150 lira olacak.
Jüri de ise Muhsin Divan, Ufuk Teksoy, Feyza
Berker, Tufan Kartal, İsmail Tütün yer alacak.

Fotoğra�ar yarışacak
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BASKI İSTANBUL: ADAKOĞLU  Baskı Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti.
İ.O.S.B. S.Demirel Bulv.HESKOP San.Sit.S1 Bl No:1 Başakşehir/İstanbul
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Kastamonulu
gençleri

tanıtmak,
hedeflerini

aktarmak üzere
tasarlanan

bölümümüzde
gençlerimizi

gönüllülerle iş
birliği, iletişim
ve dijitalleşme

stratejisi
geliştirme
temelinde

desteklemek
için İl-Etken

Gençler köşemiz
takdimimizdir.

-4- Yayın hayatına
başladığı ilk gün
İstanbul ile

Kastamonu arasında köprü
olma vazifesiyle yola çıkan
İstamonu, 8 yılda ülke
sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası,
siyaseti ve bürokrasisi
arasında bir bağ oluşturdu. 

Okurlarımızın bugünü
geçmiş ve gelecekle aynı
potada eriterek, sağlam bir
rehber kaynağına
erişebilmeleri en büyük
uğraşımız oldu.

Bu kapsamda bundan
böyle özel bir alanla daha
karşınızdayız. 

Bu haaki konuğumuz
Kas-Der Genel Merkez
Gençlik Kolları Eğitim, Arge
ve Strateji Birim Başkanı
Kübra Huriye Kuzu.

Kimdir?

Devrekani nüfusuna kayıtlı olan Kübra Huriye Kuzu, 3 Aralık 1996 yılında İstanbul’un
Bakırköy ilçesinde doğdu. Mahmutbey İlköğretim Okulunun ardından Bağcılar
Akşemsettin Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimine İstanbul Aydın
Üniversitesinde İngilizce Endüstri Mühendisliği Bölümünde son sınıf öğrencisi olarak
devam etmektedir. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır ayrıca Kas-Der
Genel Merkez Gençlik Kolları Eğitim, Arge ve Strateji Birim Başkanlığı görevini
sürdürmektedir. 

İş hayatına atılmak konusunda oldukça hevesli olup, öğrencilik hayatı boyunca çeşitli
işlerde çalışarak, gönüllü stajlar yaparak deneyim kazanmıştır. 

İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Düşünceleri
Ülkemiz bütününde Kastamonulular olarak büyük bir aile

olduğumuz Kas-Der camiasında olduğum için çok mutluyum.
Bizler Kas-Der gençliği olarak başta ülkemize ve memleketimize
faydalı olacak projeler içerisinde olup büyük bir birlik beraberlik
içerisinde daha çok genç arkadaşımıza ulaşmak istiyoruz. Bizler
gençliğe inanıyoruz, güveniyoruz. Gerekli eğitime ve inanca sahip
olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Kendimizde bu
inancı görüyoruz, başaramayacağımız hiçbir hedef bulamıyoruz,
gelecekten korkmuyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek şu an
ellerimizde ve biz geleceğe şu an şekil veriyoruz.

Kübra Huriye Kuzu

Cideli Aslan ailesinin sahibi olduğu İÇDAŞ
sponsorluğunda Milli şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un hayatının anlatıldığı Akif belgeselinin galası
31 Ağustos’ta gerçekleştirildi.

Mehmet Akif ’in hem Bayramiç’te geçen
çocukluğunun hem de resmi belgelerde doğum
yerinin Bayramiç olduğunun ilk kez anlatıldığı
yapım olan belgesel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından da bir şairin şiirinin okunduğu
ilk film olma özelliği gösteriyor.

Belgeselin yönetmenlik koltuğunda Nihal
Ağırbaş otururken, yapımcılığını Ehli Hayal Film
şirketi üstlendi. Belgeselin senaryosu ise gazeteci
Ömer Erbil’e ait.

Akif isimli
belgeselde, milli şairin
Fatih’te doğduğu tüm
kayıtlarda belirtilmesine
rağmen, nüfus
kaydında neden
Çanakkale’nin
Bayramiç ilçesi yazdığı
da anlatılıyor.

Usta şair Mehmet
Akif Ersoy’un
Çanakkale’nin
Bayramiç ilçesinde geçirdiği çocukluk
yıllarını konu alan belgeselde, zaman zaman vatan
şairinin hayatından kesitler de yer alıyor.

Akif belgeseli, şairin vatansever ve mücadeleci
kimliğinin yan sıra edebi kişiliğine ve sosyal hayatına
da ışık tutuyor. Yapım, Necid çöllerinde yaşadığı
günlerden Biga’dan mebus seçildiği döneme, İstiklal
Marşı’nı kaleme aldığı Tacettin Dergahı’na şairin
hayatındaki önemli olayları izleyicilere aktarıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şiir okudu
Belgeler, röportajlar, gerçek mekanlardan

faydalanarak hazırlanan belgeselin bir sürprizi de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu
şiir. Erdoğan, milli şairin cenaze töreninin
canlandırıldığı sahnede Ersoy’a ait “Resmim için”
şiirinden şu dizeleri okudu:

“Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince /
Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir.

Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma / Sessiz
yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?”

Akif belgeseli
gala yaptı

Ersoy’un doğduğu ev olan yapı, Çanakkale
Milletvekili Bülent Turan’ın girişimleri, İÇDAŞ
A.Ş’nin desteğiyle 2017’de restore edilerek müze
haline dönüştürülmüştü. Akif’in Bayramiç’te
çocukluğunun geçtiği evde de çekimler yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk yıllarını Ayaz
Akgün, yetişkin dönemini ise Erdoğan Özerdem
canlandırdı. Annesini Seren Temel, babasını Ünal
Zorer ve yakın arkadaşı Mithat Cemal Kuntay’ı ise
Kahraman Sivri oynadı. Mehmet Akif’in cenazesinde
üstünde örtü bile olmayan tabutuna Türk bayrağını
getirip örten Emin Efendi lokantalarının sahibi Mahir
usta karakterini ise, Hürriyet gazetesi İstihbarat
Müdürü Celal Korkut canlandırdı.
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Reis Gıda’nın ana sponsorluğunda
İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile
Balkan Ülkeleri Dostluk
Derneğinin iş birliğinde
düzenlenen Şerife Bacı İstiklal
Koşusunda, 2 kilometrelik halk
koşusuyla 10 kilometrelik yarış
düzenlendi.

İnebolu’da 358 yarışmacının
katılımıyla düzenlenen etkinlikte
erkekler genel klasmanda birinci Yaşar
Yerlikaya, ikinci Rıza Kartlı, üçüncü Yasin Kısek
olurken kadınlarda birinci Leyla Erbay, ikinci
Okyanus Yıldız, üçüncü ise Derya Kılıç oldu.

Yarış sonunda yapılan ödül
törenine İnebolu Kaymakamı

Abdullah Atakan Atasoy,
Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu, İnebolu
Belediye Başkanı Mustafa Huner
Özay, Gençlik ve Spor İl Müdürü

Reşat Asrak, Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis katıldı.
Mehmet Reis törende yaptığı

konuşmada İnebolu’nun Kurtuluş
Savaşındaki önemini anlatırken, Şehit Şerife Bacının
hayatından ve Kastamonulu kahramanların
hayatlarından kesitler paylaştı.

Macaristan’da 26-31 Ağustos tarihlerinde
düzenlenen Kick Boks Gençler Avrupa
Şampiyonasında milli takımı temsil eden Kastamonu
Belediyesi GSK sporcusu Berkay Ozan Şahin Avrupa
üçüncüsü oldu. Gençler kategorisinde ilk senesi
olmasına rağmen iyi bir performans sergileyen
Şahin, yurda bronz madalya ile dönecek.

Şahin, Avrupa 
üçüncüsü 

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Kastamonu'ya cephane taşırken şehit
olan Şerife Bacı anısına 25 Ağustos’ta "Şerife Bacı İstiklal Koşusu" yapıldı

Şehit Şerife Bacı’nın
izinde koşuldu İş sağlığı ve güvenliği; iş

yeri ortamında var olan
tehlikeleri bertaraf ederek

risklerin minimize
edilmesiyle çalışanı iş
kazalarından, meslek
hastalıklarından koruyan,
üretim güvenliğini temin
ederek, zamanın ve kişisel
performansın da maksimum
verimlilikte kullanılmasını
sağlayan, iş yerlerinde
kullanılan her türlü araç, gereç ve
makine ile bina güvenliğini risk
altında tutabilecek diğer unsurların
güvenlik denetimi ile çalışanın ve iş
yeri ortamının güvenliğinin yanı sıra
iş yeri çevresinin de güvenli alanlar
olarak kalmasını sağlayan,  bu
kapsamda yapılan teknik ve bilimsel
çalışmalar olarak tanımlanabilir.

1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi,
iş sağlığı ve güvenliği alanında
çerçeve direktif olarak kabul edilmiş
ve daha sonra bu çerçeve direktife
dayanarak çok sayıda bireysel direktif
çıkarılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu da Avrupa
Birliği yasalarına uyum sürecinde
hayatımıza girmiştir.

Yaşamın başlangıcından
günümüze, teknolojinin çalışma
hayatında yarattığı büyük
dönüşümler, bir yönüyle toplumsal
refahın yaratımı ve gelişimini
hedeflerken, diğer tarafıyla ise insan
yaşamını ve içinde yer alınan çalışma
ortamına yönelik tehdit algısını
belirlemiştir. 

Sanayi çağının oluşmaya başladığı
dönemlerden bugüne, makineleşmenin
ve üretim süreci içerisinde yer alan
birbirinden farklı kimyasal maddelerin
oluşturduğu iş kazaları ve meslek
hastalıkları o dönemlerden günümüze

belirgin bir toplumsal sorun
haline gelirken, diğer açıdan;
oluşan bu sorunların
önlenmesine yönelik
güvenlik tedbirlerinin
alınmasını da gerekli
kılmıştır.

Bu kapsamda çıkarılan
6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunuyla; iş
yerlerinde sağlıklı ve güvenli
çalışma ortamı sağlamak

amacıyla, tüm işletmelerde
uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.

Yakın tarihimizde ülkemizde
yaşanan acı olaylara örnekler vermek
gerekirse;

13.05.2014’de gerçekleşen ve 301
işçinin ölümüne sebebiyet veren Soma
maden faciasını hiçbirimiz
unutmadık. İş güvenliği hizmetlerinin
yetersiz olması ve işverenlerin bu
konuda gerekli tedbirleri ve güvenlik
önlemlerini almaması sonucunda bu
tür kazaların yaşanması
kaçınılmazdır.

06.09.2014 tarihinde
Mecidiyeköy’deki rezidans inşaatında,
işçileri taşıyan asansör 32. kattan
zemine çakıldı ve sonucunda 10
işçimiz hayatını kaybetti. 

29.11.2016 da Adana'nın Aladağ
ilçesinde 10’u öğrenci 12 kişi yurtta
çıkan yangın ile yaşamını yitirdi. 

Türkiye’nin iş güvenliği konusunda
milat olup ders çıkarması gereken bu
acı olaylar karşımızda iken, bizler ne
yazık ki bu kötü örneklerden halen
ders çıkaramadık.

Ülkemizde yakın dönemlerde
yaşanan acı olaylar göz önüne
alındığında; iş sağlığı ve güvenliğinin
önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

Unutmayalım ki iş kazalarını
önlemek için alınan her önlem,
işletmenin sermayesini ve geleceğini
teminat altına almaktadır.

Cihan Vatansever

İş Güvenliği Uzmanı
www.firtinaosgb.com.tr

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi
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