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1962 yılından
buyana faaliyet

gösteren
Kastamonu Şeker

Fabrikası için
özelleşme süreci
resmen başladı.

Özelleştirme
Yüksek Kurulunun

kararı ile toplamda
240 çalışanı ile

181 bin ton
pancar işleyen

fabrika 3 milyon
teminatla satışa

konuldu.
Yayımlanan

kararda isteklilerin
son tekliflerini 11

Nisan tarihine
kadar

verebilecekleri
bildirildi.

Şekerde son
kota 11 Nisan

Aralarında Kastamonu’nun da
bulunduğu Türkiye Şeker Fabrika-
sı AŞ’ye ait 14 şeker fabrikasının
satış yöntemiyle özelleştirilmesi
için ihale açıldı. Erzincan, Erzu-
rum, Alpullu, Elbistan, Muş, Bor,
Kırşehir, Yozgat, Burdur Çorum,
Ilgın, Turhal ve Afyon işletmele-
riyle birlikte özelleşme sürecine
giren Kastamonu Şeker Fabrikası
geçtiğimiz yıl 23 bin 800 ton şeker
üretimi gerçekleştirilmiş, 18 mil-

yon 300 bin lira değerinde gelir
elde etmişti.

Öte yandan özelleşme kararının
ardından Kent Konseyi’nin çağrı-
sıyla Kastamonu Şeker Fabrika-
sı’nın satışa çıkarılacak fabrikalar
listesinden çıkarılması için toplantı
düzenlendi. Toplantıda Fabrikanın
Kastamonuluların içinde olacağı ve
pancar üretimini arttıracak bir
konsorsiyum tarafından satın alı-
nıp bacasının tütmesinin sağlan-

ması konusu gündeme taşındı.
Toplantıya Milletvekili Metin

Çelik, CHP İl Başkanı Hasan Bal-
tacı, MHP İl Başkanı İbrahim Ma-
şalacı, İYİ Parti İl Başkanı İlhan
Engin’in yanı sıra Kent Konseyi
Başkanı Mehmet Çelik, KATSO
Başkanı Selçuk Arslan , Pancar
Kooperatifi, Şeker İş, Ziraat Odası
başta olmak üzere sivil toplum ku-
ruluşlarının başkan ve yöneticileri
katıldı. n 2

Mehmetçik Vakfı’na anlamlı bağış

Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş’ı makamın-
da ziyaret eden Uluslararası
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRK-
SOY Genel Sekreteri Prof. Dü-
sen Kaseinov Kastamonu’nun
ülkenin en özel şehirlerinden
biri olduğunu belirtti. n 10

Türkiye’nin en özel
şehri Kastamonu

Eğitim sektöründe 20 yılı
aşan profesyonel deneyimini
Eduprofill Investments Devr-i
Alem Kolejleri markasıyla
Kastamonu’ya da kampüs açı-
yor. Devr-i Alem Kolejleri
2018-2019 eğitim öğretim dö-
nemi itibariyle Kastamonu’da
anasınıfı, ilk, orta öğretim ve lise branşlarında
eğitim vermeye başlayacak. n 3

Devr-i Alem 
Kastamonu’da

27-30 Haziran tarihleri arasında İstamonu Fu-
arcılık tarafından organize edilen ve TOBB tara-
fından Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olarak
açıklanan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş bir-
liği Fuarı BAKAF 2018’in uluslararası havayolu
ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları oldu. n 2

      
      

’ın resmi 
havayolu THY oldu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
KDV muafiyetinin 2018 ve 2019 yıllarında tüm ma-
kine alımlarında geçerli olması için çalışma yap-
tıklarını söyledi. n 5

Makineye KDV 
muafiyeti geliyor

Kültür Başkentliği 
bağlarımızı 

güçlendirecek
Türkolog Sezgin Gül-

can, Kültür Bakanlığınca
önerilerek Türksoy teşki-
latınca Kültür Başkentliği
ilan eden Kastamo-
nu’nun, ebedi kardeş top-

luluklar arasında zedelenen güveni
yeniden tesis etmek için bir fırsat ol-
duğunu vurguladı. n 7

Bu yıl kuruluşunun 20’nci
yılını kutlayan Soğuksu Der-
neği siyaset, cemiyet ve iş
dünyasından önemli isimle-
rin katılımı ile gerçekleşen
gecede yapılan açık artırma-
dan elde edilen 15 bin liralık
gelirin tamamını Mehmetçik
Vakfı’na bağışladı. n 9

Tosya vekil istiyor

Bizim Kastamonulular
“Her şey 
senin için” dedi n 8

Tosya Dernekler Federasyo-
nu Başkanı Ali Tekin, Ankara
ziyaretlerinde mecliste Tosyalı
vekil görme taleplerini dile ge-
tirdiklerini ifade etti. n 9

Neden hayal olsun?
İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu

Şube Başkanı Fatih Köse, TCDD ta-
rafından bu yıl yapımına başlanması
planlanan 16 yeni demiryolu projesi-
ni örnek göstererek demiryolu istek-
lerini yineledi. n 7

Saray kalitesi geliyor
Geçen yıl Kastamonu Orga-

nize Sanayi Bölgesi’nde üretim
için tesisini kurmaya başlayan
Saray Cam Mart ayı sonunda
imalata başlıyor. n 5
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Tahsin Şentürk

Arena

Kavgayı bilmeyenler evvel âhir sevişir,
Türkçesi kıt olanlar ana avrat sövüşür.
Düştük bir arenaya bakarız aval aval
Akıllılar tartışır, aptallar da dövüşür

A benim mendil satan çocuklarım
Mendillerinizin tamamı 
Yetmez silmeye
Memleketimin gözyaşlarınıFazıl 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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Uluslararası katılım ve konuk
ülke katılımları ile Batı Karadeniz
turizm değerlerini ve yatırım fırsat-
larını kıtalararası düzeyde tanıtacak
olan BAKAF 2018 katılımcılarının
Türkiye uçuşları için ulaşım spon-
sorluğunu Turkish Conventions uy-
gulamasıyla çözüm ortaklığı anlaş-

ması doğrultusunda THY ile ger-
çekleştirdi. Sponsorluk anlaşması
gereği BAKAF 2018 Fuarı’na katıla-

cak ülkelerden gelecek olan delegas-
yonların Türkiye seyahatlerinde
uçuş indirimi ve çeşitli olanaklardan

yararlanabilme imkanı bulunuyor.
İstamonu Fuarcılık ile THY ara-

sında imzalanan anlaşmayla BA-
KAF 2018’in yabancı davetlileri bu
anlaşmayla Batı Karadeniz’in eşsiz
turizm güzellikleri ve yatırım fır-
satlarıyla da tanışma fırsatı yakala-
yacaklar.

Uluslararası Üniversiteler Birli-
ği tarafından bu yıl 14’üncüsü dü-
zenlenecek olan Uluslararası Mo-
dern Teknoloji ve Dijital Yayıncılık
Konferansı, BAKAF 2018 ile eş za-
manlı olarak İstanbul Fuar Merke-
zi’nde düzenlenecek. 

Türkiye’nin ilk bölgesel turizm
tanıtım ve iş birliği fuarı olarak 27-
30 Haziran tarihleri arasında İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde düzenle-
necek olan Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş birliği Fuarı BAKAF
2018 ile eş zamanlı olarak düzen-
lenen ve Uluslararası Üniversiteler
Birliği’nin organize ettiği 14. Ulus-

lararası Modern Teknoloji ve Diji-
tal Yayıncılık Konferansı’nda 30
ülkeden 300 katılımcı yer alacak. 

BAKAF 2018 Fuarı’nın da ka-
tılımcısı olan Uluslararası Üniver-
siteler Birliği, bölge üniversitele-
riyle iş birliği ve öğrenci prog-
ramları konseptiyle Batı Karade-

niz Turizm Tanıtım ve İş birliği
fuarı katılımcısı üniversiteleri-
mizle ortak çalışma müzakerele-
rine de ev sahipliği yapacak olan
kongrede, dijital yayıncılıkta yeni
gelişmeler, buluşlar, yazılımlar ve
modern teknolojiye ilişkin akade-
misyenlerin sunumlarına
yer verilecek.

Uluslararası Üniversite-
ler Birliği’ne bağlı üniversi-
telerin akademik kadroları-
nın sunumlarını gerçekleş-
tireceği konferansın Genel
Sekreteri Uluslararası Üni-
versiteler Birliği Başkanı

Muhammed Kheir Al Gabbani,
dünyadaki modern teknoloji ve
dijital yayıncılıkta son gelişmelerin
bilimsel kadrolarca sunumunun
gerçekleştirileceği konferans çer-
çevesinde uluslararası katılımcıla-
rın yanı sıra fuar katılımcısı üni-

versitelerle de iş birliğinin
hedeflendiğini belirtti. Al
Gabbani yaptığı değerlen-
dirmede konferansın bölge
üniversiteleri ile de istişare
ve iş birliği çalışmalarına te-
mel oluşturacak görüşmele-
re ev sahipliği fırsatı yarata-
cağını ifade etti.

Dijital yayıncılığın kalbi
BAKAF 2018’de atacak

Şekerin 
son 20 yılı

n 2000 yılında toplam 600 istihdam
kapasitesi bulunan Kastamonu Şeker Fab-
rikasının 2017 yılında 49 memur, 143 daimi
işçi ve 48 geçici işçi olmak üzere 240  kişilik
kadrosu bulunuyor.

n 1998 yılında 11 bin 142 hektar alanda
dikimi yapılan pancar kademeli olarak
2000’de 9 bin 734 hektarla, 2007’de ise 9
bin 401 hektarla sınırlandırılmıştı. 2017 iti-
bariyle 3 bin 673 hektarda ekim yapıldı.

n 1998 yılında 14 bin 719 kişinin tarla-
sında pancar ettiği Kastamonu’da bu ra-
kam getirilen kotalarla 2000 yılında önce 12
bin 946’ya, 2007 yılında ise 9 bin 401 kişiye
gerilemişti. 2017 yılında ise hali hazırda
pancar ekimi yapan çiftçi sayısı 2 binli ra-
kamlarda.

n 1998 yılında 348 bin ton işleyen fabri-
ka, 2000’de 482 bine yükselme yaşasa da
hemen ardından 2001 yılında 320 bine çe-
kilmişti. 2007’de işlenen pancar 250 bin
tona ve 2017 yılında da son rakam 180 bin
tona kadar düşürüldü. 

n 1998 yılında üretilen 48 bin 450 tonluk
şeker imalatı da aradan geçen 19 yılda ka-
demeli bir şekilde 23 bin 850 tona gerileyen
üretim satış gerekçeleri arasında öne sü-
rülen zarar göstergelerinden biri olarak
öne sürülüyor.

Resmi sponsor THY oldu
27-30 Haziran tarihleri arasında İstamonu Fuarcılık tarafından organize edilen ve TOBB tarafından
Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel fuarı olarak açıklanan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş birliği Fuarı BAKAF
2018’in uluslararası havayolu ulaşım sponsoru Türk Hava Yolları oldu.

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı
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HABER

Eğitim
sektöründe 20

yılı aşan
profesyonel
deneyimini
Eduprofill

Investments
Devr-i Alem

Kolejleri
markasıyla

Kastamonu’ya
da kampüs

açıyor.

2017 yılında aktif hale gelen EduProfill
Investments, bünyesindeki 5 kampüse sa-
hip Devr-i Alem Kolejleri ve 4 kampüsle
eğitim hizmeti veren Form Kolejleri ile bü-
yümesini sürdürüyor. Bünyesinde 4 bini
akın öğrenci ve 500 eğitmen kadrosunun
yanı sıra Kâğıthane’de Devri Alem, Sultan-
gazi ve İzmir’de Form Kolejleri olarak faa-
liyetlerini devam ettirmekte olan EduPro-
fill, Devrekanili hemşerimiz Sezai Eyüpoğ-
lu’nun yönetiminde yeni yatırımını da
Kastamonu olarak belirledi.

Eğitime 5 milyon dolarlık 
yatırım

Toplam 5 milyon dolarlık yatırımla
toplam 9 eğitim kampüsünde modern ve
bilimsel eğitim teknikleriyle, geleneksel
eğitim anlayışına karşın fütüristtik bir sis-
tem benimseyen kurumlarda ilkokul, orta-
okul ve lise seviyesinde eğitimler veriliyor. 

Eduprofill Investments Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sezai Eyüpoğlu, memleketine
yaptığı eğitim yatırımıyla ilgili şu bilgileri
paylaştı: “Eğitim, kalkınmanın lokomotifi-
dir. Hayatını eğitime adamış biri olarak
memleketimde de eğitim kalitesini artır-

maya kararlıyım. Kolejlerimizde öğrenim
süreci boyunca her öğrencinin bilişsel, aka-
demik, psikolojik ve sosyal gelişimleri, ya-
bancı dil programları ile ilgili uzmanları-
mız, dijital eğitim teknolojileri ile donatıl-
mış sınıflarımız, öğrencilerin becerilerini
geliştirebilecekleri sağlıklı ve güvenli sosyal
alanları olan eğitim kampüsleri sunuyoruz.
Hedefimiz, eğitim ekosistemi içerisindeki
her bir kişinin bir projesinin olması, hayata
dokunması, ülkesinin ve dünyanın yarınla-
rını dönüştürecek çocuklar yetiştirmek. Kı-
sacası, Devr-i Alem Kolejleri olarak gelece-
ğin eğitim anlayışını Kastamonu’ya yani

memleketime taşıyoruz.”
2018-2019  Devr-i Alem  

eğitim ve öğretim yılı

2017-18 eğitim döneminde İstanbul
Kağıthane’de 14 bin metrekarelik kampü-
sünde eğitime başlayan Devr-i Alem Eği-
tim Kolejleri, gelecek eğitim ve öğretim yı-
lında Halkalı, Kurtköy, Başakşehir ve Kas-
tamonu kampüsleriyle faaliyetlerini sürdü-
recek. Devr-i Alem Kolejleri 2018-2019
eğitim öğretim dönemi itibariyle Kasta-
monu’da anasınıfı, ilk, orta öğretim ve lise
branşlarında eğitim vermeye başlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta son 12
haada tek galibiyet alabilen, son 5 maçının
ise 4'ünü kaybeden Bodrumspor ile karşıla-
şan Kastamonuspor fırsat tepti. Tuzla galibi-
yetiyle geçen haayı puanla kapatarak mo-
rallenen Kastamonuspor deplasmanda kar-
şılaştığı Bodrumspor ile suni çimin azizliği-
ne uğrayarak 0-0 berabere kalıp düşme hat-
tına gerileyen rakibi karşısında hem puan
kaybetti hem de iki oyuncusundan eksik
olarak maçı tamamlayabildi. 

Maçın adamı Bekir oldu

Karşılaşmanın henüz 2'nci dakikasında
gelişen Bodrumspor atağında sağ kanattan
gelen ortaya Bodrumsporlu Şaban'ın volesi-
ni kaleci Bekir güzel bir refleksle kornere çeldi.

42'nci dakikada Oğuz'un Bodrumsporlu Erhan'ı
düşürmesiyle kazanılan serbest vuruşu Mehmet İnce-
bacak kullandı. Mehmet'in şutunda kaleci Bekir gole
engel oldu.

60'ıncı dakikada Bodrumspor'un sol kanattan ge-
liştirdiği atakta Şaban topu ceza sahasının yanına ka-
dar getirerek Erhan'ı gördü. Kastamonu kalecisi Be-
kir, Erhan'dan önce davranıp tehlikeyi savuşturdu.

90'ıncı dakikada ev sahibinin sağdan Erçağ'la kul-
landığı kornerde Celal'den seken topa Şaban'ın vuru-
şunu yine Bekir kurtardı. Karşılaşma 0-0'lık skorla
sonuçlandı.

Kastamonuspor 1966'nın bu haa sahasında oy-
nayacağı zorlu Menemen Belediyespor karşılaşma-
sında Seydi ve Ali Kuçik sakatlık dolayısıyla, Oğuz
Özden de kart cezası nedeniyle takımında yer alama-
yacak. Suni çimden kaynaklı olarak karşılaşmanın 17.
dakikasında Ali Kuçik, Seydi ise 80’de sakatlanmıştı.

Kastamonuspor mücadele sonrasında ligin 9’uncu sı-
rasındaki yerini korurken, play off bandı ile arasında-
ki puan farkını kapatma şansını da yitirmiş oldu. Li-
derle oynayacağı karşılaşma öncesi zayıf rakibini sa-
hanın azizliğinden dolayı elinden kaçıran Kastamo-
nuspor, evinde oynayacağı karşılaşmada sürpriz pe-
şinde. Karşılaşma 25 Şubat tarihinde Kastamonu
Gazi Stadında oynanacak.

Avrupa’da ve ligde başa oynayan Kas-
tamonu Belediyespor hentbol takımı Tür-
kiye Kupası’nda da final iddiasını sürdü-
rüyor. Çekilen kurada Kasta-
monu Belediyespor’un çey-
rek finalde Rize ekibi Arde-
şen ile oynayacağı kesinleşti.
Kadınlar Türkiye Kupası'nda
ilk maçlar 3-4 Nisan, rövanş-
ları ise 10-11 Nisan tarihle-
rinde yapılacak. İlk maçını
deplasmanda oynayacak
olan Belediyespor, Ardeşen’i
geçip final yolculuğu ve kupa serisini de-
vam ettirmenin hesaplarını yapıyor.

Liderle kapışacak

Bu sezon EHF Kupası ve Türkiye Ku-
pası'nın yanı sıra Süper Lig'de de şampi-
yonluk hedefinde devam eden kızların lig
karşılaşmasında rakibi kadrosunda eski
oyuncusu Ceren Demirçelen'i de bulun-
duran Muratpaşa Belediyesi olacak. 

Şampiyonluğun en büyük favorilerin-
den olan Antalya temsilcisi ligde de lider
durumda. Hazırlıklarını sürdüren Kasta-
monu Belediyespor, zorlu mücadelede ta-
raar desteğini de arkasına alıp galip ge-
lerek bu önemli virajı kayıpsız geçmek is-
tiyor. Karşılaşma Atatürk Spor Salo-
nu’nda oynanacak.

Türkiye Kupası’nda
rakip Ardeşen oldu

Efbi İnşaat geçen yıl yapımı-
na başladığı Pınarbaşı’nda üret-
tiği konutlarda yeni yaşam alanı
konseptiyle ilçeye gurbetçilerin
ilgisini çekmeye devam ediyor.

Pınarkent konutları satış so-
rumlusu Huriye Fide, üç ayrı ka-
tegoride ve üç ayrı bloktan olu-
şan konutların yıl sonu itibariyle
tamamlanarak daire sahiplerine
teslim edileceğini belirtti. Gaze-
temize Pınarbaşı’nda inşa ettik-
leri konutlar hakkında bilgi ve-
ren Fide, şirket olarak Ağlı ve
Daday projelerine ek olarak ge-
çen yıl yapımına başladıkları ko-
nut satışlarından 150’ye yakın
talep aldıklarını ifade etti. Fide,
büyük bir bölümü İstanbul’dan
olmak üzere çevre illerden de
konut talebi aldıklarını söyledi. 

Konfor ve doğal yaşam
bir arada

Efbi İnşaat tarafından 5 dö-
nüm arazi üzerinde otoparklı,
asansörlü, yüzme havuzlu, süs
havuzlu, kapalı spor salonu ve

fitness gibi birçok im-
kana ve sosyal donatıya
sahip konutların Kasta-
monulu iş adamları ta-
rafından tercih edilme-
sinde Pınarbaşı ilçesinin do-
ğayla iç içe ve sakin bir yerleşim

yeri olmasının da etkili olduğu-
na dikkat çeken Fide, 70 metre-
karaden başlayan 1+1 ve 2+1,
3+1 dairelerin özellikle ilçe sa-
kinlerince de ilgiyle karşılandı-

ğını vurguladı. Müşterilerinin
İstanbul’da yaşadıkları or-

tamlardaki konforu
ürettikleri konutlara
yansıttıklarını ifade
eden Pınarkent Ko-
nutları Satış Sorumlu-
su Huriye Fide fiyatla-
rın 90 bin liradan baş-
ladığını ve özel ödeme
seçeneklerinin de bu-

lunduğunu kaydetti.
Fide, konutların 2018 yılı
sonunda hak sahipleri-

ne teslim edileceğini sözleri-
ne ekledi.

Pınarbaşı’na gurbetçi ilgisi

Devr-i Alem 
Kastamonu’da

Bu defa da saha izin vermedi!

STAT: Bodrum Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Hamit Basık, Cengizhan Öztürk, Hakan Yoldaş 

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan - Erkan, Şaban,

Medeni (Dk. 71 Erçağ), Mehmet Bağlı (Dk. 77 Batuhan), Erhan,

Tolga, Emre, Orhan, Mehmet İncebacak (Dk. 57 Celal), Mesut 

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir - Oğuz, Veli, Seydi, Onur, Nuri

Fatih, Oğuzhan, Ferit, Youssef, Muhammet Haşim (Dk. 46 Halil

İbrahim), Ali (Dk. 17 Abdullah)

SARI KARTLAR: Oğuz (Kastamonuspor), Orhan, Şaban, Erkan

(Bodrumspor)

Bodrum Belediyesi Bodrumspor : 0

Kastamonuspor 1966 : 0

Huriye Fide

Atletizm seçmeleri tamamlandı
Kastamonu’yu Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm

Grup Birinciliği yarışlarında temsil edecek
sporcuları belirlemek amacı ile Gazi Stadyumun-
da il seçmeleri gerçekleştirildi.

Seçmelere Daday Selalmaz YBO, Elyakut Or-
taokulu, Taşköprü Bekdemirekşi Ortaokulu,
Hanönü Şehit Faruk Karagöz Ortaokulu, Bozkurt
Ortaokulu, Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya YBO,
Org. Atilla Ateş Ortaokulu ve M. Akif Ersoy Or-
taokulu’ndan sporcular katıldı. 

Toplam 108 öğrencinin mücadele ettiği yarış-
malar 100 – 300 – 800 – 1500 ve 2000 metre koşu,
100 metre engelli koşu, Uzun – Yüksek atlama,
Gülle – Cirit atma ve 3 adım atlama kategori-
lerinde düzenlendi. 

AFDK cezayı kesti
Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Devrekani

Belediyesi’nin itirazı üzerine, 17 Şubat tarihinde
oynanan Devrekani - Daday maçını inceleyerek ;
karşılaşmada bir önceki maçta kırmızı kart
gördüğü halde futbolcu oynatıldığı için mücade-
lenin 3-0 hükmen Devrekani'ye verilmesine kar
verildi. 

Ayrıca AFDK ; Bahsi geçen futbolcu Tugay
Özkan'a 4 maç, yönetici Satı Bayrak'a 30 gün ve
teknik patron Kadir Bal'a da 30 gün hak mahru-
miyeti cezası verdi.

Halk oyunları yarışmaları sona erdi
2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Okul Spor

Faaliyetleri ve Kulüplerarası Halk Oyunları İl Bir-
inciliği yarışmaları yapıldı. Atatürk Spor Salonu’n-
da düzenlenen yarışmalara yaklaşık 250 öğrenci
katıldı. Minikler – Yıldızlar ve Gençler kategori-
lerinde düzenlenen il birinciliğinde Geleneksel
Düzenlemeli Minikler dalında Gazipaşa İlkokulu
birinci, Orhan Şaik Gökyay İlkokulu ikinci, Toki
İlkokulu üçüncü oldu. Geleneksel Düzenlemeli
Yıldızlar dalında il birincisi Merkez Ortaokulu
olurken, ikinciliği Şehit Mehmet Yılmaz İmam
Hatip Ortaokulu elde etti.

Geleneksel Düzenlemeli Gençler dalında ise
10 Aralık Mesleki ve TAL il birincisi oldu. Gelenek-
sel Düzenlemesiz Minikler kategorisinde Orhan
Şaik Gökyay İlkokulu birinci olurken, Yıldızlar
dalında ise Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu birinci,
Taşköprü Alatarla Ortaokulu ikinci, Taşköprü
Atatürk Ortaokulu üçüncü oldu. 

Kulüpler kategorisinde ise birincilik ödülü
yıldızlar dalında Merkez İlköğretim Okulu Gençlik
ve Spor Kulübü’ne gitti. Derece elde eden okullar
ve katılımcılar ödüllerini Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Adem Keloğlu,
Halk Oyunları İl Temsilcisi Müjgan Buturoğlu ile
okulların idareci ve öğretmenlerinden aldı.

Kastamonulu Sürem’e üç altın
Türkiye Özel Sporcular Federasyonu faaliyet

programı gereği düzenlenen Özel Sporcular
Yüzme Türkiye Şampiyonası Antalya’da yapıldı. 18
– 20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen şampiy-
onaya ili temsilen ve antrenör Osman Depişgen
eşliğinde katılan Mustafa Nurullah Sürem üçü al-
tın olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

12 – 15 yaş arası kategorisinin birlikte değer-
lendirildiği yarışlarda kendinden büyük yaştaki
sporcuları geçerek başarıya imza atan 12 yaşın-
daki Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü
sporcusu Nurullah Sürem 50 – 100 ve 200 metre
kurbağalamada birinci olarak üç altın madalya
kazandı. Sürem, 200 metre serbest yarışında ikin-
ci, 100 metre serbest yarışında üçüncü ve 50 me-
tre serbest yarışında ise dördüncü oldu.

Artsam açık ara şampiyonluğa gidiyor
Kastamonu’yu Kadınlar 1’inci Hentbol

Ligi'nde temsil eden ve 16 maçta aldığı 15 gali-
biyet 1 beraberlik ile şampiyonluğun açık ara fa-
vorisi olan Kalyoncu Vakfı-Artsam SK deplasman-
da konuk olduğu Çankaya Eğitim GSK'yi 31-25
mağlup etti. Kalyoncu Vakfı ligin 18. haftasında
sahasında Yenimahalle 1923 ile karşılaşacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilimizi
temsil eden Ferko Ilgaz Kastamonu Basketbol
Spor Kulübü yönetimi, Belediye Başkanı Tahsin
Babaş’ı makamında ziyaret ederek destek-
lerinden ötürü teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Nihat Saka "Şehrimizde her
alanda olduğu gibi sporun gelişmesinde de üstün
gayret gösteren sayın Belediye Başkanımız
Tahsin Babaş'a ve Kastamonuspor 1966 da kulüp
başkanlığı, Belediyespor Hentbol takımıyla sayısız
başarıya imza atarak spor yöneticiliğiyle şehrim-
ize hizmet Metehan Babaş'a takımımızın her za-
man olduğu gibi zor gününde de yanında ol-
masından ve ziyaretimizdeki nezaketinden dolayı
gönülden teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ferko KBSK'dan
teşekkür ziyareti

PANORAMA
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Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finans-
man ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılan-
ması amacıyla yapılan düzenleme çerçevesinde,
gerçek veya tüzel kişi üreticilere, tarımsal amaç-
lı kooperatiflere ve lisanslı depo yatırımlarına
yönelik krediler dışında diğer kamu kurum ve
kuruluşları hariç olmak üzere Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğüne (TİGEM), 1 Ocak 2018-31
Aralık 2020 tarihleri arasında banka tarafından
uygulanan tarımsal kredi faiz oranlarından hay-
vansal ve bitkisel üretim kalemlerinde indirim
yapılarak, kredi üst limitleri aşılmamak suretiy-
le tarımsal kredi kullandırılabilecek.

Birden fazla üretim konusunda kredi tale-
binde bulunan üreticilere kullandırılabilecek
toplam kredi üst limiti, krediye konu ürünler-
den en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre
belirlenecek. Üreticiler indirim oranlarından,
kullanacakları kredi miktarına göre ve yatırımla
işletme dönemleri esas alınarak kademeli olarak
yararlandırılacak. 

Banka yüz bin lira 
faizsiz kredi verecek

Sütçü, etçi, kombine sığır yetiştiricilerine
kredi üst limiti 12,5 milyon lira olmak üzere
alacakları 100 bin liraya kadar kredilerin faizle-
rinde yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu oran
100 bin lira ile 750 bin lira arasındaki krediler-
de yatırım döneminde yüzde 100, işletme döne-
minde yüzde 50, 750 bin lira ile 5 milyon lira
arasındaki kredilerde sırasıyla yüzde 75 ve yüz-
de 50, 5 milyon lira ve 12,5 milyon lira arasın-
daki kredilerde yüzde 50 ve yüzde 25 olarak uy-

gulanacak. Yaygın hayvansal üretimde de 100
bin liraya kadar faizsiz kredi verilebilecek.

Damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hay-
van besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık,
kanatlı sektörü, kanatlı damızlık yetiştiriciliğin-
de alınacak kredilerde de değişen oranlarda faiz
indirimi sağlanacak.

Üretime kredili destek
Su ürünleri sektöründe de üst limiti 5 mil-

yon lira olmak üzere 100 bin liraya kadar hem
yatırım hem de işletme döneminde faizsiz kredi

verilecek. 100 bin lira ile 5 milyon lira arasında-
ki kredilerin faizlerinde de yatırım döneminde
yüzde 100, işletme döneminde yüzde 50 indi-
rim uygulanacak. 

Bitkisel üretimde kontrollü örtü altı tarım
yapan işletmelere, kullanacakları 750 bin liraya
kadar olan kredilerin faizlerinde yatırım döne-
minde yüzde 75, işletme döneminde yüzde 50
indirim yapılacak. Yurt içi sertifikalı tohum,
fide, fidan üretimi için 10 milyon liraya kadar,
bunların kullanımı için de 100 bin liraya kadar
faizsiz kredi sağlanabilecek.

Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü
Satış Salonu'nda yapılan ihalede, 3 bin
774 metreküp orman emvali, açık artırma
usulüyle ihaleye sunuldu. Birçok ilden
yaklaşık 250 ağaç işleri sektör
mensubunun katıldığı ihaleyle ilgili
değerlendirme yapan Hanönü Orman
İşletme Müdürü Tuğrul Boduroğlu,
gerçekleşen satışta Türkiye rekoru
kırdıklarını ifade etti.

Boduroğlu, ihaleye sunulan orman
emvalinin tamamının satıldığı söyleyerek,
"Bir metreküp tomruk 350 liradan ihaleye
sunuldu. Birinci sınıf bir metreküp
tomruğun satışı bin 50 liradan
gerçekleşerek Türkiye rekoru kırıldı.
Daha önce yine Hanönü Orman İşletme
Müdürlüğünün açtığı ihalede bin 6 liraya
satışı yapılmıştı" dedi.

Tomruk 
satışında rekor
bedel

Yer Yozgat…
Kadışehri ilçesi Kabalı

Köyü…
2009 yılında köylüler

sınırları kaldırıp tarlaları
birleştirme kararı alıyor…

Meyve bahçesi haline
getirilen arazi köyü cazibe
merkezi haline getiriyor,
köye geri göç başlıyor… 

Şanlı bir kaymakam ile
Muhtar Hüseyin el ele
veriyor ve köylüyü ikna
ederek 10 bin dönüm bir
koca meyve bahçesi yapma
fikrini aşılıyorlar önce…
Sonra sınırlar aşılıyor,
elbette beyinlerde… Küçük
olsun benim olsun demek
prangasından paçasını
kurtaran köylü dönemin
kaymamı İsmail Şanlı ve
Muhtar Hüseyin Ünal’ın
gayretleriyle sınırları
kaldırıyor ve arazi
birleştirmeden elde edilen
alan meyvecilik için
projelendirilip çalışma
başlatılıyor.

Yaklaşık 600 tarlanın
sınırlarının kaldırılmasıyla,
10 bin 920 dönümlük bir
alan elde ediliyor. 

Paranın tümü de
devletten değil ha… 

Proje için köylünün
elinde bulunan 230
traktörün 210’u satılarak kalan 20 tanesi
ile bütün bir köyün arazisi işlenmiş
başlangıçta… Yani imece usulü… 

Projenin ilk etabında 5 bin dönümlük
alana elma, armut, şeftali ve kiraz
fidanları dikilerek meyve bahçesi
oluşturuluyor. Kamu, özel sektör ve
vatandaş iş birliğiyle bahçe 25 yıllığına
bir şirkete kiralanarak köye yatırımcı
çekiliyor. 

Köylüler bir yandan arazilerinin
kullanılması nedeniyle kira alırken, diğer
yandan sigortalı olarak çalışmaya
başlıyor... 70 kişi kadrolu olarak
çalışırken, hasat zamanı işçi sayısı 650'ye
çıkıyor. Öyle ki kadınlar asgari ücretle
çalışıp evlerinin mutfak dolaplarını
değiştiriyor, çamaşır makinesi alıyor,
üniversite öğrencileri de harçlık
biriktiriyor. Refah seviyesi artan köyde
çok katlı evler yükselirken, kente
gidenler de geri dönüyor...

Yer Yozgat…
Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı

Köyü’nün tüm fertleri hem
topraklarından kira alıyor hem de

çalışarak gelir elde ediyor…
Ne yapıyorlar?
Sınırları kaldırıyorlar…
Neden?
Küçük olsa onların olsa

mesela…
Büyümek büyük büyük

dert demek değil mi?
Hayır…
Köyü koca bir meyve

bahçesine çeviren örnek
projeyi Fakıbaba fark
ediyor…

Projenin öncüsü Şanlı
Kaymakam Tarım
İşletmeleri Genel Müdürü
oluyor… Köyde uygulanan
projeyi yerinde inceleyen
Bakan hayran kalıyor ve
tüm Türkiye genelinde 250
köy için model seçilerek
uygulamaya konmasını
söylüyor. İşin başına da
İsmail Şanlı’yı getiriyor.

Yer Yozgat ha…
Kadışehri ilçesi Kabalı

Köyü…
Bir muhtar ve kaymakam

el ele tarımda ithalat
rekorları kıran bir ülkede rol
model çıkarıyor…

Gelelim bize…
Ektiği biçtiği diktiği para

etmeyen memleket…
Toplulaştırmaya, tarla

kavgalarıyla aslanlar gibi
direnen küçük olsun benim

olsunculara kapı gibi örnek; Kabalı
Köyü…

Bakın o projenin mimarlarından
dönemin muhtarı Hüseyin Emmi neden
böyle bir şeye karar vermiş?

Daha önce arpa, buğday ektikleri
arazilerinin bölündüğü için 1 dönüme
kadar küçüldüğünü ve zarar ettiklerini
belirterek projeye başladıklarını
söylüyor... Özellikle yaşlı köylüleri

güçlükle ikna ettiklerini ifade eden Ünal,
"Çok sıkıntılar çektik ama zoru başardık.
Köylü dikiminde, çapalanmasında,
sürümünde çalıştı. Herkesin evine iş, aş
geldi. İşsizliği köyümüzde çözdük,
şehirden de göç alıyoruz. Köy nüfusu 150
kişi arttı" diyor...

Yer Yozgat… Kadışehri Kabalı Köyü…
Kafalarındakiler dahil sınırları

kaldırıp koca köyü meyve bahçesi yapan
köylü tarım için rol model…

Mevcut arpa ve buğday tarımı ile yılda
200 bin lira gelir getiren bu arazilerin,

meyvecilik projesi ile yılda
60 milyon lira gelir
getirmesi planlanmış… Ve
uygulanmış…

Bize gelince…
Şeker gitti

malumunuz…
Şaka gibi değil Seka

gibi… Hazırun uyandı
ama… Mecburiyetler var malum…

Ama asıl önemli olan bir şey daha
var…

Birlik olmayı beceremediğimizden
dolayı şeker fabrikamızı kendimiz
alabilecek altyapıyı sağlayamıyoruz.
Tıpkı Seka gibi…

Diğer yanda…
Sarımsağımız tehlikede…
Toprakta ve tohumda ıslaha nedense

önem vermediğimizden dolayı genetik
özelliklerinden uzaklaşmaya başlıyor… 

Üreticimiz kısa yoldan zengin olma
adına getirip o canım Kastamonu
Taşköprü toprağına Çin sarımsağını
ekerek toprağı da zehirledi… Mahsulü ve
genetiği de…

Ülkemizin tarımsal kaygısı ve tarıma
saygısı olan markalarından Reis Gıda’nın
Yönetim Kurulu Başkanı hemşerimiz
Mehmet Reis her platformda dile
getiriyor; sarımsak S.O.S. veriyor diye…

Ama dinleyen kim…
Para etmiyor diye çekmiş römorku

dere kenarına…
Mahsulü döküyor Hasan Emmi…
Öte yanda…
Hüseyin Emmi de köyüne bacasız

fabrika kurmuş; meyve bahçesi… Paraya
para demiyor…

Ülkeye model oluyor, Tarım
Bakanlığına ilham veriyor…

Biri Yozgat…
Diğeri Kastamonu afedersiniz…
Ne diyoruz?
Göç veriyoruz ha…
Daha çok şey vereceğiz bu gidişle… 
Şeker gibi…
Seka gibi…
Şaka gibi değil mi?
Ama gerçek işte ne yazık ki!
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Üreticimiz kısa
yoldan zengin

olma adına
getirip o canım

Kastamonu
Taşköprü

toprağına Çin
sarımsağını

ekerek toprağı
da zehirledi…

Mahsulü ve
genetiği de…

“

“

"Ne kadar bilirsen bil;
söylediklerin karşındakinin
anladığı kadardır."  MEVLANA

Göreve ilk atandığında bölge
halkının fakir olmasından
etkilenerek verimsiz olan tarım
arazilerini verimli hale
getirmeyi tasarlayan ve bu
konuda çalışma başlatan
dönemin Yozgat Kadışehri
Kaymakamı İsmail Şanlı, köy
muhtarının da gayreti ile çok
zor bir işi başararak köylüleri
ortak bir amaç etrafında
birleştirmiş, elde edilen 10 bin
900 dekarlık bir alanın 5 bin
640 dekarına meyve bahçesi ve
modern bir işletme tesis etmiş.

Kastamonu Şivesi: İlk kez
duyanlarda kısa süreli donma,
kilitlenme yapabilen, hele küfür
ve argoya pek aşina olmayan
insanlarda ortamdan
uzaklaşma isteği uyandırabilen
ama memleketten uzaklaştıkça
insanın kulağında bir özlem
olarak kalan, Kastamonulu bir
arkadaşla konuşulduğunda illa
ki İstanbul ağzının yerini alan,
Türkçenin e’cük küfürlü, argo
dolu, kaba ama doğal,
zorlanmadan uzak bir hali. 

Ek bilgi: 
1. "k" harfi yoktur boşuna

aramayın onun yerine yumuşak
g ile karışık bir "g" vardır.
a.q.=a.g.

2. -yor eki -ya şeklini almıştır.
geliyorlar --> geliyala

3. heceler birbirinin içine
geçmiştir. şo yaağa dooru git --
> şu yana doğru git.

Uyarı:
Yüksek dozda alınması bağımluluk

yapabülü

NE DEMİŞ:

NE YAPMIŞ:

SÖZLÜK:

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA…

Tarım ve hayvancılığa faizsiz kredi

FOTOYORUM

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi tarafından, sığır yetiştirene ve sertifikalı tohum kullanana 100 bin lira faizsiz kredi
kullandırılacak. Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İsmail Şanlı

istamonu20subat_04_Layout 1  2/27/18  7:20 AM  Page 1



20 Şubat 2018 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

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

118,79
t

3,786 t 4,661 t 162,18
t

Geçen yıl Kastamonu Organize
Sanayi Bölgesi’nde üretim için tesi-
sini kurmaya başlayan Saray Cam
Mart ayı sonunda imalata başlıyor.

Azdavaylı Selçuk ve Serdar Ke-
di’nin sahibi olduğu Saray Cam İş-
leme Fabrikası inşaatında son aşa-
maya gelindi. Mart ayı sonunda
faaliyete geçecek olan ve Kastamo-
nu’nun yanı sıra Çorum, Çankırı,
Zonguldak, Bartın, Karabük ve Si-
nop illerine de ürettiği cam ürünle-
riyle hizmet verecek olan Saray
Cam ile ilgili gazetemize değerlen-
dirme yapan Selçuk Kedi, Kasta-
monu Organize Sanayi Bölgesinde
kurdukları fabrikanın bölgede bü-
yük bir açığı kapatacağını söyledi.

Yıllık 600 bin cam işleme kap-
asiteli ve 50 kişilik istihdamla tama-
men kendi kaynaklarıyla faaliyete
alacakları cam işleme fabrikasında
geniş ürün spektiyle bölgeye hitap
edecek yerli markalar arasında da
bir ilk olduklarına değinen Kedi,

“Sektörde 27 yıldır hizmet veriyo-
ruz. Beylikdüzü’nde 25 kişiyi istih-

dam ettiğimiz tesisimizde yılda 120
bin metrekare cam işliyoruz. Dış
cephe, mimari projelerde yer alıyo-
ruz. Temperli cam, masa camları,
dekoratif cam, ısı cam, pvc olmak
üzere her çeşit cam ve işlenmiş ca-
mın satışının yanı sıra montajını da
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Kastamonu’ya yatırım yaparak
doğdukları memleketlerine vefala-
rının gereği olarak çalışmaya de-
vam ettiklerini ifade eden Kedi, ya-
tırım yaparken felsefelerinin kâr
amacı gütmek olmadığını belirte-
rek “Yatırım yaparken ilk memleke-

timizi düşündük, çünkü oraya bir
vefa borcumuz var.  Elbette mali
yönden de hesaplarımızı yaptık.
Ancak kârımızı önde tutmadık.
Öyle olsaydı doğu ve çevresine yatı-
rım yapardık. Kastamonu’nun
4’üncü teşvik bölgesine alınması se-
bebiyle destekler minimalize edildi.
Biz fabrikamızı organize sanayi böl-
gesinde kurduğumuz için 5’inci teş-
vik bölgesi desteklerinden faydala-
nabildik ama ilimizde yatırımların
çoğalması ve cazibe merkezi olabil-
mesi için yatırımcı teşvikleri artırıl-
malı” dedi.

Özel işçi gruplarını
koruyucu hükümler (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İş mevzuatımızın birçok hükmü, esas
itibarıyla, hem kadın hem de erkek
işçiler bakımından uygulama alanı

bulur, zira ortak sorun ve menfaatlerden
bahsedilmesi söz konusudur. Örnek
kabilinden olmak üzere işe alınma,
sendika kurma yahut sendikaya girme
özgürlüğü, sosyal güvenlik ile iş sağlığı ve
güvenliği gibi hususlar herhangi bir
cinsiyet ayrımına gidilmeksizin tüm
işçilerimiz yönünden hayata geçirilir.
Bununla birlikte, kadın işçilerin kadın
olmalarından kaynaklanan ya da analık
görevlerinden ileri gelen birtakım özel
sorumluluklarını bulunduğu da
yadsınamaz bir gerçektir. İşbu yazımızla
beraber kadın işçilerle başlayarak,
mevzuatımız çerçevesindeki, "Özel İşçi
Gruplarını Koruyucu Mahiyetteki
Hükümler" ele alınacaktır.

Mevzuat kapsamında incelememize
başlarken hukukumuzda yer alan "Normlar
Hiyerarşisi"ne de uygun düşecek şekilde,
başlangıcı Anayasa ile vermemiz gerekir.
Söz gelimi, Anayasa Madde 50/I-II'de
"kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne
uymayan işlerde çalıştırılmaması gerektiği"
öngörülmüş ve "küçükler, kadınlar ile
bedeni ve ruhi ve yetersizliği
bulunanların" özel olarak koruma altında
tutulacağı vurgulanmıştır. Bu bağlamda,
sadece kadın çalışanlara uygulanabilecek
olan bu "ÖZEL" hükümlerden en
ehemmiyetli olanları ise ÜCRET EŞİTLİĞİ,
YER ALTI VE SU ALTI İŞLERİ, GECE
İŞLERİ, ANALIK DURUMUNDA
ÇALIŞMA, AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER,
EMZİRME İZNİ VE DOĞUM
DURUMUNDA ÜCRETSİZ İZİN TALEP
ETME olarak sıralanabilir.

Yukarıda değindiğimiz Anayasa
hükmü ve aynı zamanda "Normlar
Hiyerarşisi"ne de uygun düşecek biçimde,
İş Kanunu'nun 5. maddesi de birinci fıkrası
aracılığıyla "BİR İŞ İLİŞKİSİ DÂHİLİNDE
CİNSİYETE DAYALI OLARAK
HAKSIZCA AYRIMCILIK YAPILMASINI
YASAKLAMIŞ"tır. Bu bahsettiğimiz
hüküm de ifadesini, aslında, aynı
maddenin üçüncü fıkrasında şu şekilde
bulmuştur: "biyolojik veya işin niteliğine
ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında,
şartlarının oluşturulmasında,
uygulanmasında ve sona ermesinde,
CİNSİYET VEYA GEBELİK nedeniyle
doğrudan veya dolaylı farklı işlem
yapılamaz."  Böyle bir yöntem izlenmesi
suretiyle yasa koyucunun, "kadın
çalışanların erkek çalışanlar karşısında
mağdur edilmesini önleme" amacı da
hedefine ulaşmış olmaktadır.

Yazımızın bu noktasından itibaren ise
başlıklar altında, İş Kanunu kapsamında
kadın çalışanları koruyucu nitelikte olmak
kaydıyla hangi tarz hükümlerin kaleme
alındığını inceleyeceğiz:

- Kadın ve Erkek İşçiler Arasında Ücret
Eşitliği: İş Kanunu'nun özellikle 5.
maddesi içerisinde, aynı veya eşit
değerdeki bir iş için "daha düşük ücret"
kararlaştırılamayacağı ve hemen ardından
ise "işçinin cinsiyeti nedeniyle özel
koruyucu hükümlerin uygulanmasını
haklı kılmaz" denilerek hukukumuzda da
"ÜCRETTE CİNSİYET AYRIMI
YASAĞI"nın benimsendiği ortaya
konmuştur.

- Kadın İşçileri Gece Vakti Çalıştırma
Yasağı: İş Kanunu'ndaki genel bir prensip
olarak kadın işçiler, gece döneminde
çalıştırılamazlar. Bu durumun tek istisnası
ise "işin barındırdığı özellik sebebiyle" 18
yaşını doldurmuş kadın işçilerin ilgili
yönetmelikte gösterilen koşullar altında
çalıştırılmasına izin verilmesi hâlidir.

info@yasarkizilkum.com.tr

Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk

Özlü, KDV
muafiyetinin 2018 ve
2019 yıllarında tüm
makine alımlarında
geçerli olması için

çalışma yaptıklarını
söyledi. Şu anda,

ancak teşvik belgesi
alan yatırımlarda KDV
istisnası uygulandığını
dile getiren Özlü, “Yeni
düzenlemede, inşallah

her türlü yatırımda,
makine ve teçhizat

alımını kolaylaştırmış
olacağız” dedi.

Makineye KDV
muafiyeti geliyor

İzmir’de düzenlenen Türkiye
Makine Sanayi Zirvesi’nde konuşan
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Özlü, 24 Ocak’ta Yerlileştirme Yük-
sek Kurulu’nun hayata geçirildiğini
anımsatarak, “Bu kurul sanayinin it-
halata bağımlılığını azaltacak ve re-
kabet gücünü artıracak programları
hayata geçirecek. Ayrıca makine ya-
tırımlarında KDV muafiyetine ha-
zırlanıyoruz. 2018 ve 2019 yılların-
da, makine ve teçhizat alımlarında,
KDV almamayı hedefliyoruz. Bu-
nunla ilgili birtakım sıkıntılar oldu-
ğunu biliyorum. Sorunları tespit

edip Bakanlar Kurulu’nda konuyu
gündeme getireceğim. Bildiğiniz
gibi, şu anda, ancak teşvik belgesi
alan yatırımlarda KDV istisnası uy-
gulanıyor. Yeni düzenlemede, inşal-
lah her türlü yatırımda, makine ve
teçhizat alımını kolaylaştırmış ola-
cağız” dedi.
Yerli makineye yönelmek

durumundayız

Türkiye Makine Sanayi Zirve-
si’nde konuşan MAKFED Başkanı
Adnan Dalgakıran ise üretim araç-
larının üretiminin bütün ülkeler

için stratejik önemde olduğunu söy-
ledi. “Eğer kendi makinenizi üret-
miyorsanız, makinenin kullanım
ömrü dolmadan, teknolojik ömrü
dolduğundan siz 3-4 yılda bir karla-
rınızı bu makineleri yenilemeye
harcıyorsunuz” diyen Dalgakıran,
son 60 yılda düşük gelir seviyesin-
den orta gelir seviyesine yükselen
ülke sayısının 20’den fazla olduğunu
kaydetti. Dalgakıran, “Bulunduğu-
muz yerdeki rekabetçi ülke sayımız
gittikçe artıyor. MAKFED olarak bu
konuda kapsamlı bir projeksiyon
ortaya koymak amacındayız” dedi.

Şirketin yeni serisi X’in X Class arazi aracı-
nın tanıtım materyalinde “MACERAYI DİLE-
DİĞİN YERDE YAŞA! Karabük’ün Yenice il-
çesindeki bu eşsiz ormanlar trekking ve kamp
yapmak için dört mevsim hazır. Doğa yürü-
yüşleri ile yetinmeyenler için kaya tırmanışı ve
kanyon geçişi gibi alternatifleri ile bire bir. Tü-
rünün X Örneği Mercedes X-Class Yenice’de
kamp tutkusunu dört mevsim yaşayın” diye-
rek müşterilerine duyurdu.

Otomotiv devi
Mercedes Benz, yeni
ürettiği of-road serisi

aracının tanıtımını
Yenice Ormanları’nın

ve doğasının
övgüsüyle yaptı.

Saray kalitesi geliyor

Yenice ormanlarına “Yıldız”lı tanıtım
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Araç Rafet Vergili Meslek
Yüksekokulunun ilçenin ekono-
misine daha fazla katkı sağlaması
noktasında geliştirilmesine yöne-
lik bir dernek kurulması için
Araç Belediye Başkanlığında bir
toplantı gerçekleştirildi.

İlçedeki siyasi parti  ile meslek
örgütü temsilcileri, işadamları ve
sivil toplum kuruluşu temsilcile-
rinin katılım gösterdiği toplantı-
da konuşan Araç Belediye Başka-
nı Mustafa Ayanoğlu, Araç Rafet
Vergili Meslek Yüksekokulunun
Araç için son derece önemli bir
konu olduğunu, ilçenin ekono-
mik, sosyal ve kültürel hayatında
hayati bir yer tuttuğunu ifade
ederek “En başta okulun ilçeye
kazandırılması için nasıl müca-
dele verdiysek ve bunu başararak
açılmasını sağladıysak, şu anki
durumda da okulun yaşatılması

ve geliştirilmesi içinde ciddi bir
gayret göstermemiz gerekiyor. Bu
yönde de ilk ve en önemli aşama-
lardan biri okulun yerleşkesinin
satın alınarak okula kazandırıl-
masıdır. Hali hazırda Orman Ge-
nel Müdürlüğüne ait olan yerleş-
kenin satın alınarak Kastamonu
Üniversitesi Araç Rafet Vergili
Meslek yüksekokuluna verilmesi,
okulun gelişmesi, kalkınması ve
büyümesi açısından çok önemli-
dir. Bu yüzden bu konuda şartları

değerlendirelim, plan ve progra-
mımızı yapalım ve ne yapılması
gerekiyorsa yine hep birlikte be-
raberce bu yönde gayret göstere-
lim” dedi.

MYO derneği kurulacak

Daha sonra karşılıklı fikir
alışverişleri ve konunun değer-
lendirmelerinin yapıldığı toplan-
tıdan bu konuda birlik ve bera-
berlik içinde hareket edilmesi, iz-
lenecek yol haritasının belirlen-

mesi ilk etapta Kastamonu Üni-
versitesi Araç Rafet Vergili Mes-
lek Yüksekokulu Yaptırma, Yaşat-
ma ve Geliştirme Derneği adlı
yeni bir dernek kurulması karar-
laştırılarak, derneğin kurucular
kurulu üyeleri tespit edildi. 

Kurulması kararlaştırılan
Derneğin Kurucular Kuruluna
Abdullah Aydın, Cengiz Pamuk-
cu, Süleyman Yazkan, Tevfik Öz-
demir, Adem Özdemir, Sami Sa-
vukçam ve Necmi Kütükçü seçil-
diler. Siyasi parti temsilcisi, iş
adamı ve sivil toplum örgütü
üyesi ilçedeki değişik katmanlar-
dan bir araya gelen derneğin ilk
etaptaki hedefinin Araç Rafet
Vergili Meslek Yüksekokulu yer-
leşkesinin Orman Genel Müdür-
lüğünden alınarak Kastamonu
Üniversitesine kazandırılması ol-
duğu belirtildi.

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

Araç, MYO için dernek kuruyor

Beyaz Altın masada
Azdavay 
kuşağı zamana 
direniyor

Azdavay’da kadınların yüzyıllardır ya-
şamın her alanında kullandığı yöresel
kıyafetlerini tamamlayan el örgüsü ku-
şakları yapan kişi sayısı gittikçe azalıyor. 

İlçede dokuma tezgahlarında üreti-
len yöresel kıyafetler, gelenek halinde
anneden kıza, ka-
yınvalideden geline
aktarılarak günü-
müze ulaşan el sa-
natları arasında bu-
lunuyor. Yöre ka-
dınlarının bir bölü-
mü, entari, kuşak,
önlük, delme, şerit,
paçalı don, tekke ve
yazmadan oluşan
yöresel kıyafetleri günümüzde de kul-
lanmaya devam ediyor. Hazır giyimin
artmasıyla yöresel kıyafetlere ilgi azalır-
ken, buna paralel olarak kıyafetleri ta-
mamlayan kuşakların kullanımının da
azalmasından dolayı kuşak üretimi ya-
pan ustaların da zaman içinde işlerini bı-
rakmasına neden olduğu belirtiliyor.

Günümüzde sayıları oldukça azalan
kuşak üreticisi kadınlar yaptıkları ku-
şakları ilçe pazarına götürerek değer-
lendiriyor ve geçimine katkı sağlamaya
çalışıyor. Pazarda 270 lira civarında satı-
lan kuşaklardan haftada bir adet üretile-
bildiğini ifade eden kadınlar, hızlı çalış-
tıkları takdirde üç günde bir kuşak üre-
tebildiklerini belirtiyorlar.

Tosya’da meslek
kursları açılacak

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin,
kadın girişimcilere yönelik meslek edin-
dirme kursları açabilmek için gerekli
çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kültür merkezinin meslek edindir-
me kursları için oldukça uygun bir ala-
na sahip olduğunu belirten Şahin, şun-
ları kaydetti: "Özellikle kadın girişimci-
leri kapsayacak kursları, ilçemizde bu
yönde faaliyet gösteren kurumlarla bir-
likte yürüteceğiz. Geçtiğimiz günlerde
Safranbolu'da kadın girişimcilerle bir-
likte inceleme gezisi yaptık. Önümüzde-
ki günlerde de Amasya'da meslek edin-
dirme kurslarına yönelik incelemelerde
bulunacağız. Bu incelemeler sonunda
belirleyeceğimiz alanlarda açacağımız
kurslar sayesinde kadın girişimcileri
meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz.
Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığımız ça-
lışmalarda, kadın girişimcilerin ilçemi-
ze özgü yöresel ürünleri yapabilmeleri
ve pazarlayabilmeleri için uygun iş yer-
leri de bulunacak."

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesis-
leri’nde gerçekleştirilen toplantıya ka-
tılan Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür-
lüğü Öğretim Üyesi Dr. Gülay Beşirli,
Taşköprü sarımsağının parmak izinin
çıkartıldığını ve tohumculuk kanunu
gereği Taşköprü’de sertifikalı tohum
ekilmesi gerektiğini belirterek, bu sa-
yede hastalık ve zararlı tohumların
önüne geçilebileceğini kaydetti.
“Bugünkü sıkıntının nedeni

rekolte artışı”
Bugünkü en büyük sıkıntılarının

rekolte artışının olduğunu belirten
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
ise, “Diğer sarımsakların ekimine ve
ekim oranına müdahale etme şansı-
mız olmadığından dolayı bizim kendi
ürünümüzün marka değerini arttır-
mamız gerekli. Bu ambalajla olur, tes-
islerimizin sayısını arttırarak olur.
Logo çalışmasıyla olur. Uzun vadede
akademik çalışmalara yönelmemiz
gerekiyor. Soğuk hava deposu çok
önemli. Şu an ki sorun soğuk havadan
değil. Bu günkü sıkıntı bana kalırsa
rekolte artışı” diye konuştu.

“Taşköprü sarımsağı 
korunmalı ve gelecek 
kuşaklara aktarılmalı”
Türkiye’de üretilen sarımsağın en

büyüğünün Taşköprü’de üretildiğinde
aktaran Taşköprü Kaymakamı Kerem
Süleyman Yüksel de “Daha çok çö-
züm odaklı bir toplantı yapmayı he-
defledik. 2 tane sorun var ki bunların
altını çizmek gerekiyor. Ülkemiz de
üretilen sarımsağın büyük bir kısmı
Taşköprü’de üretiliyor. Fakat pazarda
üretilen sarımsağın tamamı Taşköprü
sarımsağı olarak satılıyor. Bu büyük
bir sorun. Birde ilçemizde dikimi ya-
pılan Taşköprü sarımsağı her geçen yıl
geleneksellikten ve orijinallikten
uzaklaşıyor. Taşköprü sarımsağının
hem korunması hem de gelecek nesil-

lere aktarılması büyük önem arz edi-
yor” şeklinde konuştu.

“Sarımsak ekim alanının
tescillenmesi gerekiyor”
Taşköprü Belediyesi’nin 30 yılı aş-

kın yıldır sarımsağın tanıtımı ve hak
ettiği yere gelmesi için çalıştığını anla-
tan Taşköprü Belediye Başkanı Hüse-
yin Arslan ise, "Taşköprü sarımsağı-
nın yaklaşık 5-6 yıl önce Çin Beyazı
denilen tohumla, ciddi sıkıntılar yaşa-
yacağı noktasında çeşitli tartışmalar

yaşadık. Köylümüze bunu anlatmaya
çalıştık, festivallerde yerli ürünü dere-
celendirmeye çalıştık. Taşköprü Bele-
diyesi olarak belediye meclisinden ka-
rar alarak diğer sarımsakların Taşköp-
rü sarımsağı olarak satılmaması nok-
tasında denetimler yaptık. Ama sonuç
bu sene sarımsak para etmiş olsaydı
biz bu sıkıntıların belki farkında ol-
mayacaktık. Fakat kazanç olmadığı
gün netice karşımıza büyük bedel ola-
rak çıkıyor. Biz coğrafi işareti aldığı-
mız noktada, nasıl tescilli yapıların

korunması
gibi bir husus

varsa sarımsak
ekim alanının da tescilli sarımsak ala-
nı yapılması gerek. Farkındalık yarata-
madığımız takdirde toplantılarımız-
dan bir fayda alamayız”

“Kastamonu’nun 
en yıldız ürünü 

Taşköprü sarımsağıdır”
Kastamonu İl Özel İdaresi Genel

Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ise
şöyle konuştu: “Kastamonu’nun en
yıldız ürün Taşköprü sarımsağıdır.
Geriye ne kalıyor, gerçek Taşköprü sa-
rımsağını üretebilmek ve gerçek Taş-
köprü sarımsağını pazarlayabilmek.
Belli bir alanın tescillenerek Taşköprü
sarımsağının dışında bir ürünün ekil-
mesine izin verilmemesi gerekiyor.
Taşköprü sarımsağının tohumunu da
pazarlayarak daha geniş kitleye ulaştı-
rılabilir.”

“Birçok il sarımsak 
üretimine başladı”

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Osman Yaman da, Kastamo-
nu’da 25 bin dekar alanda sarımsak
üretildiğini ifade ederek, “Taşköprü
56 tohumunun sertifikalandırıldığını,
geçtiğimiz yıllarda Taşköprü sarımsa-
ğının yüksek fiyattan satılması nede-
niyle birçok ilde sarımsak üretimi ya-
pılmaya başladı” dedi.
“Sarımsak ekimini ruhsata

bağlamalıyız”
22. Dönem Kastamonu Milletve-

kili Mehmet Yıldırım ise, 7 yaşından
beri sarımsakla büyüdüğünü belirte-
rek, “Geçmişte Taşköprü’de sarımsak,
kendir ve pancar ekiliyordu. Bunlar-
dan ikisi gitti. Biri kaldı oda can çeki-
şiyor. Taşköprü Sarımsağının yeniden
şaha kalkması gerekiyor. Planlı üretim
yaparak sarımsak ekimini ruhsata
bağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Kastamonu İHH tarafından hazırla-
nan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dai-
resi Başkanlığı tarafından desteklenen
Şeyh Şaban-ı Veli Yetim Destekleme
Merkezi törenle açıldı. 

Sakarya Caddesi Sakarya Apartma-
nını altında bulunan iş yerinde açılan
Şeyh Şaban-ı Veli Yetim Destekleme
Merkezi’nin açılışında konuşan Vali Ya-
şar Karadeniz, “Gerek sosyal yardımlaş-
ma ve dayanışla vakıfları olsun gerekse
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
olsun, gerekse diğer kamu kurum ve ku-
ruluşların eliyle özellikle dezavantajlı

gruplara yönelik neredeyse normal tüke-
tim standardını sağlayacak bir gelire ge-
lecek ailelerimiz var” dedi. Gençlerin sa-
hipsiz bırakılmaması gerektiğine işaret
eden Vali Karadeniz, “Dernekler Dairesi
Başkanlığımız tarafından da desteklenen
buradaki projemizde yetimlere yönelik
bir eğitim merkezi oluşturulacak. Onun

için hem kendi vatandaşlarımız açısın-
dan geçerli hem de ülkemize misafir ola-
rak bulunanlar açısından geçerli. Proje-
nin hazırlanmasında ve hayata geçiril-
mesinden emeği geçenlere teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da 20 bin mülteciyi mi-
safir ettiklerini söyleyen Kastamonu Be-

lediye Başkanı Tahsin Babaş da şunları
kaydetti: “Kastamonu’da yetim çok.
Özellikle de gelen mültecilerden yardı-
ma muhtaç çocuklar var. Bunları ben
sokaklarda, parklarda görüyorum. Şu
aşamada Kastamonu’daki mülteci sayısı
tahmin ediyorum ki 20 bine ulaşmıştır.
Bu da ciddi bir rakam. Onlara yardım
edebilmek için sivil toplum kuruluşları
ile birlikte yapılan bu projelerin içerisin-
de olmaya gayret ediyoruz”

Konuşmaların ardından İl Müüsü
Osman Aydın’ın duasıyla birlikte açılış
kurdelesi kesildi.

Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz

başkanlığında
“Beyaz Altın

Taşköprü
Sarımsağının
Sorunları ve

Çözüm Önerileri”
konulu toplantı
gerçekleştirildi. 

Kastamonu’nun en büyük so-
rununun tanıma sorunu olduğu-
nu söyleyen Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz not aldığı sorun-
ları sıralayarak, “Tohumlu üre-
tim sahasının mutlaka ama mut-
laka ayrı tutularak bu bölgenin
sadece tohumluk üretim amacıy-
la kullanılması ve bu sahanın
hastalıklardan, virüslerden ayrı
bir safha olarak muhafaza edil-
mesi. Bir başka belirttiğim konu
sarımsağın destekleme kapsa-

mına alınması. Bu şekilde en
azından kayıt dışı üretimin kayıt
altına alınması. Yine benim not
altına aldığım bir başka konu ta-
rım arazilerinin ekim aşamasın-
da ve ekim sonrasında mutlaka
ama mutlaka denetlenmesi ve
buraların bir hastalık yuvası hali-
ne dönüşmesinin önlenmesi.
Yine bir başka not aldığım nokta
üreticilerin sertifikalandırılması
ki böylece bilinçli üretim yapıl-
ması gerçekleşecek” dedi.

“Taşköprü sarımsağı 
tanınma sorununu aştı”

Şeyh Şaban-ı Veli Yetim Destekleme Merkezi açıldı
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İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şube Baş-
kanı Fatih Köse, Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları (TCDD) tarafından bu yıl yapımı-
na başlanması planlanan 16 yeni demiryolu pro-
jesini örnek göstererek demiryolu isteklerini yi-
neledi. Türkiye’nin dört bir yanına demiryolu
projelerinin yapıldığını ifade eden Köse, “Türki-
ye, Anadolu’nun dört bir yanına yeni demiryolla-
rı planlıyor. Kastamonu için neden hayal olsun?”
açıklamasında bulundu.

Demiryolu ile
Kastamonu’nun
Karadeniz’e kıyısı
olan ülkelere ulaşı-
mının kolaylaşaca-
ğını ifade eden
Köse, “İnebolu Li-
manı ve entegre de-
miryolu demek;
Karadeniz'e sınırı
olan ülkelerdeki
300 milyon insana

ulaşmak demektir. Devletimiz nasıl Trabzon’da
havaalanı varken denizi doldurarak Ordu-Gire-
sun havaalanı yaptı ise ve şimdi Artvin-Rize’ye
yine denizi doldurarak havaalanı yapıyorsa, Mar-
maray Projesini hayata geçirdi ise Kastamonu’yu
da demiryolu ağına bağlayacak güçtedir.” dedi.

Sanayici açıkça söylemese de 
her fırsatta bunu dile getiriyor…

Konu ile ilgili gazetemize de bir değerlendir-
mede bulunan Köse, maksatlarının Kastamonu
için en hızlı kalkınma modeline zemin hazırlaya-
cak uygulamalara tıpkı diğer illerde olduğu gibi
öncelik verilmesi gerektiği noktasında hassasiyet-
lerinden kaynaklı olarak konuyu gündemde tut-
makta ısrar ettiklerini ifade etti. Köse, sanayinin
bir kente gelebilmesinin yolunun ulaşımın eko-
nomik, lokasyonunun merkezi, limanlar ve lojis-

tik ağın entegre olması gerektiğini belirten uz-
manların dile getirdiği çözümün demiryolu ol-
duğunu belirterek, açıkça dile getirmek isteme-
dikleri halde sanayicilerin de ortak beklentisinin
bu yönde olduğunu yineledi. 

Türk Devletleri ile ticarette de
önemli bir avantaj 

Teknik Elemanlar Derneği de 2015 yılında
gündeme getirdiği demiryolu konusunda Kasta-
monu’nun çıkış yolu olması bakımından büyük
önem taşıdığını ifade ediyor. En ucuz taşımacılı-
ğın demiryolu olması ve Kastamonu’da hayata
geçirilmesi ile elde edilecek ekonomik kazanımın
çok ciddi rakamlar olduğunu belirten Dernek
Başkanı Sinan Avanoğlu da oldukça maddi
avantajlar sağlayacak olan ve tıpkı geçmişte oldu-
ğu gibi günümüzde de Anadolu’nu kuzey güney

aksının geçiş nok-
tası olma avantajı-
nın önemine işaret
etti. Avanoğlu, de-
miryolu konusun-
da girişimlere baş-
lanmasının önemi-
ne dikkat çekerek,
Türk Dünyası Baş-
kenti olarak ilan
edilen Kastamo-
nu’yu en kestirme

yoldan sadece demiryolu ile birbirine bağlamak
mümkün olacaktır diyerek, kentin Türki devlet-
ler ile olan ticari münasebetlerinde de oldukça
önemli avantajlar sunacak olan bu projenin mu-
hakkak yeniden gündeme alınmasının zorunlu
olduğunu dile getirdi.

Neden hayal olsun?
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Aslen Şenpazarlı olan ve yaklaşık 25
yıldır Türk Dünyası ile ilgili çalışmalar
yapan Türkolog Gülcan, 20-30 yıl önce-
sinde Türkiye’den giden iş adamlarının
ve akademisyenlerin neden olduğu bir-
takım sıkıntıların bu süreç içerisinde
oluşturulacak iş birlikleri ile yeniden
normale döndürülme fırsatının iyi de-
ğerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek,
başkentlik fırsatının ticari ve kültürel
birçok kazanımı da beraberinde getire-
ceğini ifade etti.

Malazgirt öncesi de vardık

Kastamonu’nun sadece evliyalar di-
yarı olmadığını belirten ve Türklerin ta-
rihin en eski çağlarından bu yana her za-
man çeşitli medeniyetler için başkentlik
özelliği taşıdığını söyleyen Gülcan, Ma-
lazgirt zaferin öncesinde başlayan ve
Yesevi erenlerinin akınların altyapısı
maksatlı ziyaretlerinden nasibini alan ve
Anadolu’da Türklüğün önemli bir mer-
kezi konumunda bulunan Kastamo-
nu’nun Türk Dünyası için de önemli bir
kent olduğunu kaydetti.

Kültür Başkentliği çalışmalarının sa-
dece kültürel alışverişle sınırlandırılma-
sının eksik kalacağına işaret eden Sezgin
Gülcan, Kastamonu’nun tanıtımı nokta-
sında elde bulunan zengin argümanla-
rın, tarihi altyapının ve değerlerin bu sü-
reçte doğru bir şekilde aktarılarak, geç-
miş bazı ilişkilerden kaynaklı sorunların
giderilerek bizim iş dünyamızla ticaret
yapabilmeleri noktasında duydukları
güvensizliğin ortadan kaldırılmasının
gerekliliğine dikkat çekti.
Türk Dünyası Asya topluluk-

larından ibaret değil
1992 yılında ilk defa

Kırgızistan’a gittiğinde
orada karşılaştığı

insanların baba-
annesi gibi

konuştu-
ğunu

akta-
ran

Gülcan, “Bizim eskiden kapılarımızdaki
açkı denilen kilitler bahçe avluları, kara-
kovan dediğimiz arılar için yapılan sepet
kovanlar, kapı tokmakları gibi onlarca
objeyle sanki köyümüzde yaşıyor hissiy-
le ve sıcaklığıyla karşılaşırdık. Bu genle-
rimizde bir tanışıklık olduğunu da gös-
teriyor. Bu boylarda elbette zaman ve ta-
rihsel süreçte farklı kollarla kaynaşmak
suretiyle değişimler yaşanmış, 1991 yı-
lında birçoğu özgürlüğüne kavuşmuş bu
topluluklardan ibaret olmayan bir dünya
o bölge. Rusya sınırları içinde muhtar
özerk öyle bölgeler var ki, ta Japon Deni-
zi’nden başlayarak Yakutlar, Altaylar,
Başkırtlar, Kazanlar gibi Tebriz Erdebil
bölgesindeki ve Afganistan’ın kuzeyinde
yer alan Mezarı Şerif gibi yine orta do-
ğuda kalmış Musul, Kerkük, Halep ve
Telafer gibi Türkmen yurtları bulunuyor.
Aynı zamanda sadece Asya değil Bal-
kanlarda da ciddi anlamda Türk boyları
hala günümüzde mevcut durumdadır.
Yani Türk Dünyası olarak yüzlerce renk
iplikten dokunmuş bir kilim gibiyiz as-
lında” diyerek tarihin her döneminde
birçok coğrafyada izlerin mevcut oldu-
ğunu belirtti.

Aradan geçen ve göçler ya da tarihsel
olaylarla boyların bağlarının koptuğunu,
dillerin karıştığını ve ortak dilin de kay-
bolduğunu söyleyen Sezgin Gülcan, Ka-

zak alfabesinin 40 harf, Kırgız alfabesi-
nin 28 haren oluştuğunu örnek vererek
ortak dil oluşturmanın zorluğuna dikkat
çekerek akraba topluluklardan hangisine
gidilirse gidilsin günümüz Türkçesi ile
yüzde 50 oranda anlaşma olanağının
hala mevcut olduğunu belirtti.
Kastamonu sadece evliyalar

şehri değildir
Kastamonu’nun bilinenin ötesinde

derin bir tarihe sahip olduğunu vurgu
yapan Gülcan şunları aktardı: “Her şey-
den önce Kastamonu’nun tarihsel derin-
liğini ifade etmekte yarar var. Kastamo-
nu Malazgirt’in fethinden önce Yesevi
erenlerinin yoğunlukla gönderildiği böl-
gelerden biridir. Bir takım Kastamo-
nu’yu anlatan kitaplarda da çoğunlukla
gördüğümüz bir tabir vardır: Evliyalar
Şehri… Aslında bu altyapıyı Yesevi kül-
türüne sahip erenlerin oluşturduğunu,
özellikle akınlar öncesinde bölgenin alt-
yapısını öğrenmek amacıyla gönderilmiş
safi Türk ve Maturidi mezhebi mensubu
erenlerin altyapısını teşkil ettiği bir vila-
yettir Kastamonu. Kastamonu’muzun
hala bugün bile bazı köy isimlerimize
baktığımızda Ayvat gibi, Ören gibi, Kayı
gibi isimlerin Türk Dünyası’nda da yay-
gın kullanılan isimler olduğunu görü-
rüz. Hatta aynı köy isimlerini Araç’ta,

İnebolu’da, Taşköprü’de de görmek
mümkündür ve hala kullanılmaktadır.
Kastamonu’nun Türklerden öncesinde
Bizans hatta adına Paflagonya dediğimiz
Gas kavminin yaşadığı derin bir tarihi
vardır.”

Türk dünyası 
bizim sılamızdır

Türk boylarının günümüzde vatan
olarak sınırlanmış yerlerde Türkiye için
büyük özlem ve kavuşma hayalinde ol-
duklarının da altını çizen Sezgin Gülcan,
bu bölgelerin kültürel altyapıları, benzer-
likleri kadar önemli olan 100 yıllık bir
hasret bulunduğundan bahsederek, Kül-
tür Başkentliği olayının bu hasrete nefes
aldıracak bir fırsat olabileceğine dikkat
çekti. Günümüzde o toprakların bizim
sılamız olduğu vurgusunu yapan Gülcan,
özellikle kan uyumunun dikkate alınma-
sı gerektiğine işaret ederek bizim tarihsel
süreçte yaşadığımız Araplaşma ile uzak-
laşmış olsak da kültürel genetiği ön plana
alarak çalışmalara bir temel taşı haline
getirmemiz gerektiğine vurgu yaptı.

Enver Paşa’nın dedelerinin de Boz-
kurt ilçesinin Killi Köyü’nden oldukları-
nı ifade eden Gülcan, tıpkı Atatürk’te ol-
duğu gibi Sadık Paşa, Halit Paşa gibi bir-
çok komutanın da Kastamonulu olduk-
larına işaret etti.

Kültür Başkentliği köklerimizle
bağlarımızı güçlendirecek

Türkolog Sezgin
Gülcan, Kültür
Bakanlığınca

önerilerek
Türksoy

teşkilatınca Kültür
Başkentliği 

ilan eden
Kastamonu’nun,

ebedi kardeş
topluluklar

arasında
zedelenen güveni

yeniden tesis
etmek için bir

fırsat olduğunu
vurguladı.

TCDD tarafından bu yıl
başlanması planlanan yeni
demiryolları projeleri:

1- Gebze-Sabiha Gökçen-Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü- 3. Havalimanı-Hal-
kalı Yeni Demiryolu Projesi

2- Halkalı (Ispartakule)-Kapıkule
Yeni Demiryolu Projesi

3- Bursa-Gemlik Yeni Demiryolu
Projesi

4- Eskişehir-Kütahya(Alayunt)-Af-
yonkarahisar(Zafer Havaalanı)-Burdur-
Isparta-Antalya Yeni Demiryolu Proje-
si(Kuzey-Güney Koridoru)

5- Antalya-İzmir(Burdur-Denizli-
Aydın-İzmir) Hızlı Demiryolu Projesi

6- Samsun-Merzifon-Çorum-Kırık-
kale(Delice)-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-
Yenice-Adana-Mersin Yeni Demiryolu
Projesi(Kuzey-Güney Koridoru)

7- Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı De-
miryolu Projesi

8- Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-
Antalya Yeni Demiryolu Projesi

9- Tokat-Turhal Yeni Demiryolu Pro-
jesi

10- Gaziantep-Nizip-Şanlıurfa-Mar-
din-Nusaybin Yeni Demiryolu Projesi

11- Kahramanmaraş-Nurdağ Yeni
Demiryolu Projesi

12- Erzincan-Erzurum-Kars Yeni
Demiryolu Projesi

13- Sivas-Malatya-Elazığ-Diyarbakır
Yeni Demiryolu Projesi

14- Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yeni
Demiryolu Projesi

15- Erzincan-Gümüşhane-Trabzon
Yeni Demiryolu Projesi

16- Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu
Projesi.
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“Çanakkale
Türküsü”nün yanı

sıra çok sayıda eseri
TRT repertuarına
kazandıran İhsan

Ozanoğlu, ölümünün
37. yılında

Kastamonu’daki
kabri başında anıldı.

Programa
Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz,

Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin

Babaş, Kastamonu
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın
ile kamu, kurum ve

kuruluşların
temsilcileri,

Ozanoğlu ailesi ve
öğrenciler katıldı.

Ozanoğlu unutulmamalı

Vali Yaşar Karadeniz burada yaptığı
konuşmada, “Çanakkale’nin Türküsü
Çanakkale’nin olduğunu bilirdim. Ça-
nakkale Eceabat’ta görevdeyken bu
türkünün İhsan Ozanoğlu’na ait oldu-
ğunu öğrendim. Ozanoğlu sadece tür-
kü ile kalmamış Kastamonu kültürü,
Kastamonu halk müziğine çok büyük
katkıları olmuş güçlü bir şair ve güçlü
bir halk ozanıdır.  Ozanoğlu unutul-
maması gerekiyor ve nesilden nesile
bilgileri aktarılmalıdır. Sadece Oza-
noğlu değil Kastamonu’nun yetiştirmiş
olduğu ulus düzeye yansıyan edebiyat-
çılarımız var.  Kültür Başkentliği sıra-
sında bunları dikkate alma ve prog-
ramları yapmak durumdayız. Kültür
Başkenti olmak kolay değil. Öncelikle
iyi bir birikim olacak. Kastamonu’da o
birikim var.  O birikimi değerlendire-
rek kültürel değerler çıkarmak önemli-
dir” dedi.

Ozanoğlu iyi bir Kastamonu
beyefendisidir

Belediye Başkanı Tahsin Babaş da
“Kastamonu’nun değerleri çok. Bizim
de değerleri yaşatmamız geleceğe fay-
dası çoktur.  Kastamonu kadim bir şe-
hirdir. Ama bazı eksiklerimiz olabilir.

Kişisel, manevi ve fiziki değerlerimizi
korumalıyız. Ozanoğlu iyi bir edebi-
yatçı, iyi bir dost, iyi bir halk şairi, iyi
bir Kastamonu beyefendisidir. Kasta-
monu’nun yüzünün yansıtan bir değer-
dir.  Ozanoğlu’na Allah’tan rahmet di-
liyorum. Ailesi de onu yaşattığı teşek-
kür ediyorum.” diye konuştu.
74 seneye muhteşem eserler

sığdırmış

Anma programında konuşan Kas-
tamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın şunları söyledi: “74 senelik
ömründe sığdırdığı işler ile insanları

hayrete düşürecek performans ve çalış-
ma görüyoruz. Kastamonu ne kadar
övünse azdır. Böyle bir insan Kastamo-
nu’da yetişmiştir. Bize düşen Ozanoğ-
lu’nun kıymetini bilir ve bilinir hale
getirmektir. Nurettin Topçu ve benzeri
büyüklerimizin seviyesinde anma
programı ve tanınma halini yakala-
maktır. İnşallah bizde üniversitemize
düşen şekliyle, akademik anlamda ya-
pacağız. Ozanoğlu tefsirde, hadiste,
müzikte, edebiyatta, gazetecilikte var.
Her insanın olabileceği bir seviye değil.
İnsanlarımız bir iş yaparlar. Allah rah-
met eylesin Ozanoğlu her saha da var
ve hakkını vermiş. Bizlere düşende
Ozanoğlu’nun tanınması ve keşfedil-
mesi için gerekeni yapmaktır.” 

İhsan Ozanoğlu’nun oğlu Günay
Ozanoğlu ise yaptığı konuşmada anma
programların tertiplenmesinde emeği
geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bizim Kastamonulular 
‘Her şey senin için’ dedi

İhsan Ozanoğlu 
kabri başında anıldı

Esenler Kaymakamlığı Toplantı
ve Konferans Salonu’nda dernek
üyelerinin yanı sıra ilçe ve çevre
semtlerden katılımcıların da katılımı
ile gerçekleştirilen, “Her şey senin
için” temalı sosyal sorumluluk pro-
jesinin, sevgililer gününü farklı bir
etkinlik olarak değerlendirmek üze-
re tertiplendiğini belirten Bizim Kas-
tamonulular Derneği Başkanı Mus-
tafa Kayıkçı, tüm katılımcılara orga-
nizasyona gösterdikleri ilgi ve ver-
dikleri destek için teşekkür etti.

Hemşerilerimizden 
organ bağışı

Geçtiğimiz günlerde organ bağışı
yaparak hayat veren iki bağışçının da
ödüllendirildiği etkinlikte eşine böb-
reğini veren Alınören Köyü Dernek
Başkanı Mehmet Alper ve eğitimci
Yasemin Haklı’ya yaptıkları bağışlar
için ödülleri de takdim edildi. 

Dernek Başkanı Kayıkçı gazete-
mize yaptığı değerlendirmede sosyal

ilişkilerin ve bireyler arası diyalogla-
rın neredeyse bitme noktasına geldi-
ği ve iletişimsizliğin had safhada ol-
duğu dönemde organ bağışı konu-
sunda büyük fedakârlık yapan Kas-
tamonulu hemşerilerinin bu davra-
nışının ödüle değer olduğunu belir-
terek, “Memleketimiz geçmişte ol-
duğu gibi özünden ve değerlerinden,
Kastamonu’yu Kastamonu yapan
özünden, merhametinden hiçbir şey
kaybetmemiştir. Burada Mehmet Al-
per beyin eşi Ayşe Hanım’a, yine Ya-
semin Haklı hocamızın eşi Doğan
Haklı beye organını bağışlaması bu-
nun en belirgin özelliğidir. Merha-
metin, yardımseverliğin, insanlar
arası iletişimin her zamankinden
daha çok önem kazandığı günümüz-
de bu tür davranışlar her türlü takdi-
ri hak eden ve bize biz olduğumuzu

hatırlatan davranışlardır. Bu vesile
ile bir araya gelerek hem hemşerile-
rimizi bu duyarlılıklarından dolayı
ödüllendirmek hem de bu konuda
bir sosyal farkındalık yaratmak dü-
şüncesi ile düzenlediğimiz konferan-
sla böyle bir etkinlik düzenledik.
Konferansta Süleyman Oğuz Hoca-
mızın da değindiği gibi insanların bir-
birine yabancılaştığı bir dönemde
böylesi davranışları toplum olarak
daha fazla kişiye duyurmak ve örnek
oluşturmak dernek olarak bizim de
sorumluluğumuz gereğidir diye dü-
şünüyoruz” dedi.

Kastamonu özünden 
kopmamış

Konferansa konuşmacı olarak
katılan İstanbul Üniversitesi İnsan ve
Toplum Sağlığı Bölümü Öğretim

Üyesi Doçent Dr. Süleyman Oğuz da
özellikle dizi filmler ve sinema üze-
rinden toplumda başlatılan çözül-
menin karşısında bu tür davranışla-
rın Kastamonu gibi özüne bağlı Ana-
dolu kentlerinde zamana direndiğine
dikkat çektiği konuşmasında, bağış-
çılara topluma örnek olduklarından
dolayı teşekkür etti. Toplumsal ola-
rak milli ve manevi değerlerin defor-
masyona uğradığı günümüzde Kas-
tamonu’nun ve Kastamonuluların
hem doğdukları topraklarda hem de
gurbette özlerinden kopmaksızın ge-
lenek, göreneklerine bağlı olarak
kültürlerini yaşatan ender toplum-
lardan olduğuna değinen Oğuz, Bi-
zim Kastamonulular Derneği’nin bu
projesinin tüm sivil toplum kuruluş-
ları için de örnek teşkil edecek bir
uygulama olduğunu vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi
darbecilere karşı direnen gazilere
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından imzalanmış Devlet
Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Ara-
larında Cideli hemşerilerimiz İbrahim
Akın, Serdar Hür, Kahraman Bat, Boz-
kurtlu hemşerilerimiz Ergün Yapıcı,
Safiye Bayat, Abanalı hemşerilerimiz

Sinan Öztürk ve Kerime Akay İlikçi’nin
de bulunduğu gazilere Devlet Övünç
Madalyası ve Beratları takdim edildi.

İstanbul’da düzenlenen törende
madalya ve beratlarını Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan
Kaya ile Enerji Bakanı Berat Albayrak
tarafından alan gazilerimiz, ülkenin
karşı karşıya kalacağı her durumda

her zaman mücadeleye ve desteğe ha-
zır olduklarını ifade ettiler.

Öte yandan umre ziyaretinde oldu-
ğu için düzenlenen törene katılamayan
İbrahim Akın’a madalya ve beratı Sul-
tangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve
Sultangazi Sosyal Hizmet Merkezi Mü-
dür Vekili Bekir Cenikli tarafından tes-
lim edildi. 

Gazilerimize devlet övünç madalyaları verildi

Esenler’de faaliyet
gösteren İstanbul
Kastamonulular Derneği
anlamlı bir etkinlik ve
konferansla önemli bir
farkındalık projesini
hayata geçirdi.

Esenler Kaymakamı Hulusi Şa-
hin’in de katıldığı konferansın sunu-
munu Kastamonulu sanatçı Arzu
Akça gerçekleştirdi. Bağışçılara ve
katılımcılara Bizim Kastamonulular
Derneği tarafından etkinliğe özel
olarak tasarlanan geçmişte aydın-
lanmada kullanılan tarihi gaz lamba-
sı hediye edildi. Organizasyona Bizim
Kastamonulular Derneği Onursal
Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi

öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Eke-
rim, Esenler Kaymakamlık Yazı İşleri
Müdürü Medi DAŞ, İstamonu Gaze-
tesi ve Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz, Devre-
kani Dernekler Federasyonu Başka-
nı Ramazan Yüksel, Arnavutköy Ka-
radenizliler Dernek Başkanı Halil
Demir, Seydiler Dernek Başkanı Ya-
şar Şen, Abanalılar Derneği Kurucu
Başkanı Celal ŞEN, Alınören Derneği

Başkanı Mehmet Alper, Tosya Der-
nekler Federasyonu Kurucu Başkanı
Yılmaz Asil, Türk Sanat Müziği Sa-
natçısı Arzu Akça, Kuz Köyü Derneği
Kurucu Başkanı Muzaffer Bal, Yöne-
tim Kurulu Üyesi Şükrü Bal, Kasta-
monulu iş adamı İsmet Değirmenci,
Hüseyin Bakır, Murat Ay, Fulya Ca-
mii İmamı Hasan Osmancıoğlu, Ah-
met Balaman ve Hüseyin Vural ve
kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Katılımcılara aydınlığın tarihi sembolü hediye edildi

Tarih : 25 – 26
Şubat 1992…

Yer: Hocalı
Kasabası

Olay: Rus
destekli Ermeni
ordusunun bilinçli,
kasıtlı ve sistematik
soykırım vahşeti.

Bilanço: 106
kadın, 63 çocuk,
70`ten fazlası ise
yaşlı olmak üzere
toplam 613 Azerbaycan Türkü’ nün
işkence yapılarak katledilmesi. 487
ağır yaralı, 1275 rehin ve 150 kayıp.

Bir zamanlar doğu Anadolu
bölgesinde, Erzurum, Erzincan, Kars,
Van, Iğdır, Ağrı dolaylarında on
binlerce Müslüman – Türk’e tarihin
görmediği bir vahşet ve nefretle
saldıranların torunları, milenyuma 8
kala bütün dünyanın gözleri önünde,
arkalarına Rus ordusunun da desteğini
alarak pervasızca aynı vahşeti
tekrarlamaktan çekinmediler…

İsrail’in Filistin ve Gazze’de…
Fransa’ nın Cezayir’de…
İtalya’nın Libya’da…
Sırpların Bosna’da…
İngilizlerin Hindistan’da…
Budistlerin Arakan’da…
Esik Avrupalı yeni Amerikalıların

yeni dünyada…
Tek dişi kalmış canavarın dünyanın

dört bir yanında sergilediği vahşetten
sadece bir perdeydi Hocalı Soykırımı…

Bundan tam 26 yıl önce bugün,
insanlık tarihinin en utanç verici olayı
yaşandı…

Hamile kadınların karınlarındaki
bebekler kasaturalarla çıkarıldı…

Yazı – tura atarak cinsiyeti üzerinde
bahisler oynandı…

Bir kasaturaya saplanmış bebekler
annelerinin göğüslerine itildi…

Kadınların kafaları kale direği,
küçük bir çocuk kafası top yapıldı.
Futbol oynandı…

Kulaklar kesildi, bacaklar, kollar
hızar testereleriyle doğrandı…

Gözler oyuldu…
Babaları, kardeşleri, kocaları

önünde kızlara, kadınlara tecavüz
edildi…

Kafatasları yüzüldü insanların, bir
zamanlar Amerikalıların Kızılderili
kafalarını yüzdükleri gibi…

Bu bir kin değildi…
Nefret olamazdı…
İntikam hak getire…
Bu planlanmış, düşünülmüş,

taşınılmış ve sistematik olarak özenle
uygulanmış bir soykırımdı…

Sahi ne demek soykırım?
1948’de Birleşmiş Milletler

Soykırım Suçunun Engellenmesi ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’nde
(SSECS) 2. Madde şöyle diyor ; “ulusal,
etnik, ırksal ve dinsel bir grubun
bütününün ya da bir bölümünün yok
edilmesi niyetiyle girişilen şu
hareketlerden herhangi biridir: grubun
üyelerinin öldürülmesi; grubun
üyelerine ciddi bedensel ya da zihinsel
hasar verilmesi; grubun yaşam
koşullarının bunun grubun bütününe
ya da bir kısmına getireceği fiziksel
yıkım hesaplanarak kasti olarak
bozulması; grup içinde doğumları
engelleyecek yöntemlerin
uygulanması; [ve] çocukların zorla bir
gruptan alınıp bir diğerine verilmesi.”

Bundan tam 26 yıl önce İKİ
DEVLET TEK MİLLET’ in yarısı olan
Azeri kardeşlerimiz, insanlığın kolay
kolay unutamayacağı ve
hazmedemeyeceği bir vahşet yaşadı…

“Bize soykırım yaptınız”
aymazlığındaki yavuz hırsızın
kalbindeki karalık, yüreğindeki
karanlık; 1915 yılının ardından 1992
yılında sergiledi esfeli safilinliğini…

Sözü Üstad Mehmet Akif’ e
bırakıyorum bu noktada…

Tükürün milleti alçakça vuran
darbelere! 

Tükürün onlara alkış dağıtan
kahbelere! 

Tükürün ehl-i salîbin hayasız
yüzüne! 

Tükürün onların asla güvenilmez
sözüne! 

Medeniyet denilen maskara
mahlûku görün, 

Tükürün maskeli vicdanına asrın
tükürün!

Hocalı 
soykırımı

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com
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CEMİYET

Derneğin kuruluşundan bu yana
emeği geçen tüm üyelerinin katılı-
mıyla gerçekleşen Soğuksu Derneği
gecesine Afrin operasyonu damgasını
vururken, Dernek Başkanı Tuncay
Şenol yaptığı açılış konuşmasında ge-
leneksel açık artırmada Türkiye Hari-
tası üzerine işlenmiş Türk Bayrağı
tablosu için toplanan bağışın tümü-
nün Şehit Ailelerine iletilmek üzere
Mehmetçik Vakfı’na bağışlandığını
belirtti.

Kastamonu Milletvekili Murat
Demir’in de katıldığı gecede Üsküdar
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen,
Belediye Meclis Başkan Vekili Esat
Kalay, CİDEFED Genel Başkanı Ce-
lal Gül, federasyon ve dernek eski
başkanları, Cideli derneklerin temsil-
cileri, Kas-Der Tuzla teşkilatı, Cideli
iş adamları, dernek üyeleri Soğuksu
Derneği’nin kuruluş yıldönümünde
yönetimi yalnız bırakmadılar.

Dernek Kastamonu evi yapıyor
Dernek Başkanı Tuncay Şenol

yaptığı konuşmada derneğin ilk ku-
rulduğu yıllarda edinilen bir arsanın
üzerine dernek merkezi yapılması
noktasında Üsküdar Belediyesi ile ya-
pılan görüşmeler ve düzenlemelerle
kısa zamanda bir merkez inşa ede-
ceklerini, mimari olarak Kastamonu
evlerinin örnek alınacağını belirtti.
Kuruluşundan bu yana derneğin tüm
çalışmalarında yer alan, sorumluluk
üstlenen üyelerine de teşekkür eden

Şenol, dernek olarak yaptıkları çalış-
malara dair bilgiler aktardı.

Şenol yaptığı konuşmada “Bizden
sonraki nesillerimizin birbirinden ve
kültüründen uzaklaşmaması adına
edindiğimiz arsamıza şirin bir Kasta-
monu Konak kültürünü yansıtan lo-
kal binamızı gerçekleştireceğiz” diye-
rek yapımına başlamayı hedefledikle-
ri konak hakkında bilgi verdi. 

CİDEFED Genel Başkanı Celal
Gül ise, Soğuksu Derneği ve Cideli
derneklerin toplumsal ve sosyal ko-
nulardaki duyarlılıklarının her zaman
en üst düzeyde olduğuna dikkat çeke-
rek, Soğuksu Derneğinin de çalışma-
ları ile her zaman örnek bir sivil top-
lum kuruluşu olduğunu dile getirdi.
Kültür Başkenti’ne destek

verin

Cide Soğuksu Derneği gecesinde
konuşma yapan Kastamonu Milletve-
kili Murat Demir, gündemde olan

Afrin Operasyonuna ilişkin görüşle-
rini açıkladıktan sonra hükümet ola-
rak ilçeye ve ile yapılan yatırımlara
dair bilgiler aktardı. Kastamonu’nun
tarihi boyunca en yüksek tutarlı yatı-
rımlarla sorunlarının çözümüne yö-
nelik adımlar atıldığına dikkat çeken
Demir, yatırımların hız kesmeden
devam ettiğini belirtti. Siyasete girer-
ken hiçbir zaman bir sonraki dönemi
düşünerek iş yapmayı benimsemedi-
ğini, amacının sadece memleketine
hizmet etmek olduğunu vurgulayan
Demir, hizmetlerin takdirinin millete
ait olduğunu ifade etti. Kültür Baş-
kentliği doğrultusunda iş adamlarına
kartvizit ve kurumsal çalışmalarda
logo uygulaması desteğinde bulun-
maları çağrısında bulunan Demir,
Kastamonu için önemli bir şans olan
Kültür Başkentliği sürecinde herkese
görevler düştüğünü söyledi.

21 Mart’ta resmi açılışını Başba-
kan Yıldırım’ın tapacağını ifade ettiği

Kültür Başkenti etkinlikleri arasına
Cide Sarı Yazma Festivalini de dahil
ettiklerini söyleyen Murat Demir,
böylece Cide’nin tanıtımının da daha
görkemli ve geniş çaplı olarak yapıla-
bileceğini vurguladı. İş adamlarını
yaz aylarında ve program süresince
elverdiği ölçüde katılımlar noktasın-
da Kastamonu’ya davet eden Demir,
bu çalışmanın Kastamonu’yu dünya-
ya tanıtma fırsatı olduğuna dikkat
çekti.

Yatırım zamanı

Genel anlamda ekonomide bir te-
dirginlik havası yaratılmak istendiği-
ne vurgu yapan Demir, ekonomide
kesinlikle bir negatif gelişme olmadı-
ğını, operasyonun yarattığı havanın
etkisinin de geçici olduğuna dikkat
çekerek, yatırımlar için asıl zamanın
böyle zamanlar olduğunu belirtti.
Kastamonu’nun 2019 yılına kadar ge-
nel bütçeden 9,5 milyar liralık yatı-
rım aldığına da değinen Kastamonu
Milletvekili Demir, bu rakamın ol-
dukça önemli olduğuna dikkat çekti.
“İnebolu Kastamonu yolu için 2 mil-
yar 102 milyon lira ayrıldı, Cide için
bakacak olursak 2018 yılı için 50 mil-
yon liralık bir yatırım alındı. Bu yatı-
rımlar devam edecek” diyen Demir,
ekonomide iddia edilen küçülmenin
algıya yönelik olduğunu 2017 yılının
önemli bir büyüme rakamıyla kapa-
tıldığını hatırlattı.

Tosya Dernekler federasyonu
Başkanı Ali Tekin, Ankara ziyaretle-
rinde mecliste Tosyalı vekil görme ta-
leplerini dile getirdiklerini ifade etti.
Kastamonu’nun en büyük ilçesi ko-
numunda olan Tosya’nın Ankara, İs-
tanbul, Bursa ve Kastamonu illerin-
den vekil çıkarması gerektiğine dair
düşüncelerini Cumhurbaşkanlığı Da-
nışmanı Ahmet Selim Köroğlu’na
ilettiklerini belirten Tekin, gazetemi-
ze ziyaret hakkında değerlendirmede
bulundu.

Tekin yaptığı açıklamada şu bilgi-
leri aktardı: “Ankara’ya Cumhurbaş-
kanlığı danışmanı Ahmet Selim Kö-
roğlu’nun davetlisi olarak gittik. Sivil
toplum kuruluşlarından sorumlu
olan Köroğlu’na memleketimizin so-
runları hakkında bilgilendirme ger-
çekleştirdik. Kastamonu Tosya, Tosya
İskilip yolları hakkında destek istedik.

En önemli ve önemsediğimiz konu-
muz ise Tosya Devlet Hastanemizin
C sınıfından B sınıfı olarak değerlen-
dirilmesi konusunda Cumhurbaşka-
nımızın desteğini istedik. Aslında 100

bin nüfus altında B sınıfı hastane ola-
mıyorlar. Ancak Tosya konumu itiba-
riyle bölge hastanesi durumunda bu-
lunuyor. Hastaneden yararlanan sayı
ilçe nüfusunun da üzerinde bir orta-
lamaya geldiğinden hizmet kalitesi ve
personel olarak B sınıfı olarak işlem
yapması noktasında doğan zarureti
dile getirerek bu talebimizi de ilettik.”

Tosya Federasyonu Başkanı Te-
kin, artık Tosyalıların Ankara’da bir
temsilci görmek istediklerini ifade
ederek şunları söyledi: “Ayrıca Tosya
olarak bir milletvekili çıkarmak ve
mecliste Tosya olarak da temsil nok-
tasında sayın Cumhurbaşkanımıza
talepte bulunduk. Kastamonu’nun en
büyük ilçesi olarak hemşerilerimizin
de İstanbul’dan Ankara’dan ve diğer
illerimizden vekilimizin mecliste yer
alması noktasında beklenti içinde ol-
duklarını aktardık.”

Kaşıtoğlu 
Beykoz’un 
masalını yazdı

Özboyu’na Tosya
Marangozlar
Odası el uzattı

Üç buçuk yıl Beykoz Belediye Başkan Yar-
dımcılığı görevini yürüten Bozkurtlu hemşe-
rimiz Muharrem Kaşıtoğlu, yeni çıkan çocuk
kitabıyla doğup büyüdüğü Beykoz’u konu
alan eseriyle kitap raflarında yerini aldı.

Daha önce yazmış olduğu, 8 baskı yapan
"60'lar, Hikaye, 70'ler Terane, 80'ler Şahane"
başlıklı kitabıyla edebiyat severlerin yakından
tanıdığı Kaşıtoğlu, "Beykozlu Edebiyatçıları-
mız ve Edebiyatımızda Beykoz" ve "Yazmış
bulunduk" isimli eserlere de imza atmıştı.

Beykoz’a vefa kitabı

Yeni kitabı Beykoz  Masalı ile ilgili gazete-
mize bir değerlendirme yapan Kaşıtoğlu, ken-
disinin bir kültür insanı olduğunu ve bundan
sonra da siyasetin yanı sıra kültürel çalışmala-
rını da daha aktif yürüteceğini söyledi. Kaşı-
toğlu, kitabı yazma fikrinin ise şöyle açığa çık-
tığını söyledi: "Beykoz Belediyesi olarak yaptı-
ğımız zabıta adayları yazılı sınavında, Beykoz'a
dair genel kültür sorunlarına cevap verme ko-
nusunda yetersizlik olduğunu gördüm. Sonra
çeşitli vesilelerle okul ziyaretlerimde de çocuk-
ların yaşadıkları bölgeye dair çok az bilgiye sa-
hip olduklarını fark ettim. Bu durum çocukla-
rı sıkmayacak şekilde masal tadında bir kitap
yazmamın faydalı olacağını düşündürdü. An-
layacağınız bu kitap boğazın incisi Beykoz için
bir vefa kitabı." ifadeleriyle açıkladı.

Tanıtım bülteninden…

“Her şey yavru martının ailesini kaybet-
mesi ile başladı...

Bilinmeze doğru çıktığı yolculuk onu Bo-
ğaz’ın İncisi’ne, İstanbul’un en güzel ilçelerin-
den birisi olan Beykoz’a sürükledi.    

Yolunu ve yurdunu kaybeden yavru mar-
tıya sahip çıkan ve mihmandarlık yapan yaşlı
ve bilge martı ile birlikte Beykoz’da büyük bir
serüvene kanat açtılar.   

Anadolu Feneri’nden Anadolu Kavağı’na,
Paşabahçe’den Kanlıca’ya, Göksu’dan Polenez-
köy’e... Pek çok eşsiz güzelliğe şahitlik ettiler. 

Verdikleri molalarda tarihin derinliklerine
yolculuk yaptılar.  

Bazen Ahmet Mithat Efendi oldular, ba-
zen Orhan Veli... Bazen bir kasra kondular,
bazen bir köprüye... Bazen bir tepeden baktı-
lar Beykoz’a, bazen de bir kaleden...  

Gündüzden uçup geceye kondular... Küçü-
cük yüreklerinde çarpan umudun hayaliyle...”

Tosya Marangozlar Odası, çıkan yangın
sonucu işyeri yanan esnafa iş makinası yardı-
mında bulunacak. Tosya’da haa marangoz
atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çı-
kan yangın sonrasında 8 ev tamamen yanarak
kullanılamaz hale gelmiş yangında 1 kişi ya-
narak hayatını kaybetmiş 5 kişide yaralanmış-
tı. Tosya Marangozlar Odası Başkanı Sacettin
Börekçi ve Tosya Arama Kurtarma Dernek
Başkanı Mehmet Ali Kotan, Özboyu köyüne
giderek yangında marangoz atölyesi ve iş ma-
kineleri tamamen yanan İsmail Kansız’ı ziya-
ret etti.  

Ziyarette bir değerlendirme yapan Börek-
çi, “Bu esnaf kardeşimiz yangında annesini
kaybetti. Bu tarif edilemez bir acı kendisine
başsağlığı diliyoruz. Ayrıca kardeşimizin ma-
rangoz dükkanı içinde makineler ile birlikte
tamamen yandı. Tosya Marangozlar Odası
olarak yönetim kurulunu toplayarak aldığı-
mız karar ile bu kardeşimizin dükkanında ya-
nan iş makinelerinin yenisini alarak tekrar
dükkanının faaliyete geçmesini sağlayacağız.
Biz Sivil Toplum Kuruluşları ve Odalar ile
başkanları bu günler için varız'' dedi.

Tosya vekil istiyor

Mehmetçik Vakfı’na
anlamlı bağış

Bu yıl kuruluşunun 20’nci
yılını kutlayan Soğuksu
Derneği siyaset, cemiyet ve
iş dünyasından önemli
isimlerin katılımı ile
gerçekleşen gecede yapılan
açık artırmadan elde edilen
15 bin liralık gelirin
tamamını Mehmetçik
Vakfı’na bağışladı.

Kastamonu’nun Çanakka-
le’de en fazla şehit veren bir
memleketin evlatları olarak,
bu yıl yüzüncü yıl nedeniyle
bin kişiyle kutlamalara iştirak
edeceklerini söyleyen Ali Te-
kin, “18 Mart’ta Çanakkale
zaferinin yıldönümü nedeniy-
le Tosyalılar olarak Çanakka-
le’ye bin kişilik bir kafile ile
ziyaret edeceğiz ve orada 500
kişilik bir kan bağışı çalışma-
sında bulunacağız. Bu vatan
için can verenlerin huzurunda
vatan için kan verenler kon-
septli bir çalışma olarak bunu
gerçekleştireceğiz” diyerek
sözlerini noktaladı.

Can verenlerin 
torunları vatan
için kan veriyor

Kastamonu Gençlik Hareketi Baş-
kanı Aziz Çakır, Şehit Şerife Bacı
Anma programı kapsamında 81 ilden
81 kadın ile Şehit Şerife Bacı’nın
memleketi Seydiler’de program dü-
zenlemeyi amaçladıklarını bildirdi.
Çakır, gazetemize yaptığı açıklamada
ve bu doğrultuda çalışmalara başla-
dıklarını belirterek, konu hakkında
Seydiler Belediyesi ve Kastamonu Be-
lediyesi ile de durumu istişare ettikle-
rini söyledi.

Organizasyonlar 
tek tip oldu

Kastamonulu Şehit Şe-
rife Bacı denildiğinde her-
kesin sadece tek tip orga-
nizasyonlarla ve İstan-
bul’da gerçekleştirilen top-
lantılarla anmasının Kas-
tamonu’ya bir değer üret-
mediğinin altını çizen Çakır, hedefle-
rinin kent tarihi ve Kurtuluş Sava-

şı’nın bu simge kahrama-
nının tüm ülke genelinde
tanınmasına yönelik ça-
lışmalar yapılması gerek-
tiğine inandıklarını kay-
detti. Kastamonu Gençlik
Hareketi olarak İstan-
bul’da da anma organizas-
yonunun ilkini kendileri-
nin gerçekleştirerek ön-

cülük ettiğini vurgulayan Aziz Çakır,
hedeflerinin 81 ilde Şehit Şerife

Bacı’nın bir milli kahraman olarak
anılmasını sağlamak olduğunu ifade
etti. Bu doğrultuda Türkiye’nin tüm
vilayetlerini temsilen 81 kadınla Kas-
tamonu’yu ziyaret ederek, Şerife
Bacı’nın öyküsünü aktaracaklarını
belirten Kastamonu Gençlik Hareketi
Başkanı Çakır, organizasyonla Türk
Dünyası Kültür Başkentliği çerçeve-
sinde de Kastamonu tanıtımına
önemli bir katkı sunmayı hedefledik-
lerini sözlerine ekledi.

81 Şerife Bacı ile Kastamonu’ya gidiyoruz
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Kastamonu İl Özel İdaresi tarafın-
dan 2015 yılında ihaleye çıkarılan ve
yapım çalışmalarına hızla başlanan
50 yatak kapasiteli Taşköprü Devlet
Hastanesi, yeni hizmet binasına taşı-
narak vatandaşlara hizmet vermeye
başladı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından 2014
yılında ihale çalışmasına başlanan
2015 yılında da ihalesi yapılarak ilk
kazma vurulan Taşköprü Devlet
Hastanesi’nin poliklinikleri de vatan-
daşlara hizmet vermeye başladı.

Mevcut hastane içerisinde bulu-
nan arazi üzerine yapılan yeni hasta-
ne 20 bin 864 metrekare arsa alanı, 8
blok ve 4 kattan oluşuyor. Ayrıca top-
lam kapalı alanı 12 bin 518 metreka-
re olacak. Toplam yatak sayısı 50, re-
zerv yatak sayısı 20, poliklinik oda
sayısı 15, hasta oda sayısı 30, diyaliz
yatak sayısı 9, ameliyathane salonu
2, genel yoğun bakım yatak sayısı 4,
kuvöz sayısı 4, acil oda sayısı 4, acil
yatak sayısı 8 ve SDL oda sayısı 2 ola-
rak dizayn edildi.

Çelik’ten açıklama

Kastamonu Milletvekili Avukat
Metin Çelik, sosyal medya hesabı
üzerinden yaptığı açıklamada, Taş-
köprü Devlet Hastanesi’nin acil ser-
visinin hafta sonu, poliklinik servisle-
rinin ise 19 Şubat Pazartesi günün-
den itibaren hizmet vermeye başla-
yacağını belirterek, Araç Devlet Has-
tanesi ile Taşköprü Devlet Hastane-
si’nin iki ilçeye de hayırlı uğurlu ol-
masını temenni etti.

İnebolulu komedyen Taner Ayyıl-
dız İstanbul Beşiktaş’ta ilk profesyo-
nel sahne deneyiminden başarılı bir
performansla ayrıldı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Leyla Alaton’un da izlediği
ilk sahne deneyiminde oldukça coş-
kulu bir performans sergileyen Ta-
ner Ayyıldız’ı İnebolulu TRT sanatçı-
sı Ufuk Uğuriş, İnebolu Federasyonu
üyeleri, sanatçının sosyal medya ta-
kipçileri de izledi.

Beşiktaş’ta Container Sanat
Merkezi’nde sahne alan Ayyıldız, şo-
vunun önemli bir bölümünü ayırdığı
Kastamonu şivesi ile harmanlanmış
hikayeleriyle izleyenlerden bol bol
alkış aldı. Özellikle izlenme sayısıyla
meşhur olan “Ağzıma kürekle vuru-
la” sikecini de izleyenlerin talebi
üzerine şovun finali sonrası yeniden
canlandıran Taner Ayyıldız, kendini
izlemeye gelenlerle günün anısına
fotoğraf çektirdi. 

Kastamonu şivesiyle sosyal
medya hesabında paylaştığı mini
skeci beğenerek paylaşan Alaton’un
ilk şovunda yanında olmasından gu-
rurlandığını ifade eden Taner Ayyıl-
dız, gösterilerin devamının gelece-
ğini ifade etti. Gazetemize ilk şovu
ile ilgili değerlendirme yapan Ayyıl-
dız, hemşerileriyle bir araya gel-
mekten duyduğu heyecanı dile geti-
rerek, sosyal medya üzerinden ta-
kipçilerine mini gösterilerinin de-
vam edeceğini sözlerine ekledi.

Taşköprü Devlet
Hastanesi hizmet

Taner’den A Plus
performans

Türk Dünyası Başkentliği programı
çerçevesinde kentte bulunan Kaseinov
ve Türk Dünyası’nın çeşitli kentlerin-
den gelen misafirler, Kastamonu Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş’ı makamın-
da ziyaret etti. 

Kastamonu Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş, ziyarette konuklarına Kas-
tamonu’yla ilgili bilgi verirken Türk
Dünyası’nın Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Kastamonu’da gerçekleştirilen
etkinliklere iştiraklerinin kendisini
çok memnun ettiğini belirtti. Başkan
Babaş, tüm Türk Dünyası’nı 21 Mart’ta
Kastamonu’da yapılması planlanan ve

açılışında Başbakan Binali Yıldırım’ın
da bulunacağı Türk Dünyası Kültür
Başkenti açılışına davet etti.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov ise ziyarette yaptığı konuş-
mada Kastamonu’nun Türkiye’nin en
özel şehirlerinden biri olduğunu ve
Türk Dünyası Kültür Başkenti olmayı
hak ettiğini belirterek, “Değerli Bele-
diye Başkanımız Tahsin Babaş, Kasta-
monu’nun değerlerinin tanıtılması
adına gerekli her girişimi yapıyor. Biz-
lerin de desteğiyle bu eşsiz kenti dün-
yaya tanıtacağız. Kastamonu gerçekten
çok özel bir şehir” diye konuştu.

Kültür Başkentliği etkinlikleri
çerçevesinde Kastamonu’da dü-
zenlenen anma etkinliği için ken-
te gelen Kültür Bakanlığı Bakan
Yardımcısı Hüseyin Yayman, ba-
kanlık olarak Kastamonu’nun ta-
nıtımı için önemli çalışmalar ya-
pılacağına işaret etti.

Kastamonu'nun 2018 Türk

Dünyası Kültür Baş-
kenti olmasının öne-
mine değinen Yayman,
"Bundan sonra inşallah
daha çok Kastamo-
nu'ya geleceğiz. Kasta-
monu'nun sözde değil
özde emrindeyiz. Kas-
tamonu'nun, kültür başkenti ol-

masının ardından ya-
pılacaklar konusunda
elimizden ne geliyorsa
yapacağız. Önümüzde-
ki günlerde bunu daha
net göreceksiniz." diye
konuştu.

Kentin tanıtımı
noktasında çalışmalar yapılacağı-

na dikkati çeken Yayman, "Gün-
dem şu an biraz yoğunlaştı ama
kültür başkenti olarak Kastamo-
nu'nun gündemde kalması için
çalışmalar yapılacak. Bu konuda-
ki takvimimiz hazır ve mart ayın-
da çalışmalar başlayacak, tanıtım
ve reklama geniş yer verilecek."
ifadelerini kullandı.

Bakanlık Kastamonu’yu önemsiyor

Türkiye’nin 
en özel şehri

Uluslararası 
Türk Kültürü

Teşkilatı TÜRKSOY
Genel Sekreteri

Prof. Düsen
Kaseinov

Kastamonu’nun
ülkenin en özel

şehirlerinden biri
olduğunu belirtti. 

Kastamonu'nun 2018 yılı Türk
Dünyası Kültür Başkenti ilan edil-
mesi nedeniyle Kastamonu Beledi-
yesi Konferans Salonu'nda, Uluslar-
arası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRK-
SOY) tarafından "TÜRKSOY Basın
Ödülü" töreni düzenlendi. Ödül tö-
reninde Anadolu Ajansı muhabiri
Nazlı Yüzbaşıoğlu'na, Türk kültürü-
nün tanıtılması ve zenginleştirilme-
sine sağladığı katkılarından dolayı
"TÜRKSOY Basın Ödülü" verildi.

Kazakistanlı şair Mağcan Cuma-
bay'ı anma yılı açılış töreniyle eş za-
manlı düzenlenen ödül töreninde,
10 ülkeden 16 basın mensubuna
ödülleri takdim edildi. Türk kültü-

rünün tanıtılması ve zenginleştiril-
mesine sağladığı katkılardan dolayı

AA Dış Haberler Editörlüğünde dip-
lomasi muhabiri olan Nazlı Yüzbaşı-

oğlu'na ödülünü Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman
verdi. 

AA'nın yanı sıra TRT Haber'den
Fikret Yıldız'a da ödül verilen tören-
de, KKTC, Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tataristan, Başkurdis-
tan, Bulgaristan, Makedonya ve Ko-
sova'dan başarılı gazetecilere de
ödülleri takdim edildi.

Törene, Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Kastamonu milletvekille-
ri Murat Demir ve Metin Çelik, Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Dü-
sen Kaseinov ile çok sayıda davetli
katıldı.

Çanakkale'de, İÇDAŞ Yönetim
Kurulu Üyesi Tacettin Aslan'ın ismini
taşıyan, kültür ve sanat evi düzenlenen
törenle hizmete açıldı.

Üç bin kişilik Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Tacettin Aslan Camiinin zemin katın-
da hizmet vermeye başlayan kültür ve
sanat evinde hem çocuklara hem de
yetişkinlere özel alanlar oluşturuldu.

Toplamda 500 metrekare alan üze-
rinde kurulu kültür ve sanat evinde 4-
6 yaş arasında çocuklara oyun alanla-
rı, dini eğitim hem de yabancı dil eği-
timi verilecek 20’şer kişilik 2 sınıf açı-
lırken yetişkinlere yönelik hat ve ebru

sanatı kursları için bölümler oluştu-
ruldu.

İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yıl-
maz Aslan “2016 yılında ilk başta ca-
minin devreye girmesiyle birlikte böl-
geye güzel bir eser kazandırılmış oldu.
Daha sonrasında Çanakkale’ye kazan-

dırılan bu eseri tamamlayıcı bir unsur
olarak Tacettin Aslan Kültür ve Sanat
Evi'nin yapılması fikriyle böyle bir
eser ortaya çıktı. Camide ibadetlerini
yapan ailelerinin çocukları güvenli el-
lerde hem kültür ve sanatla zamanını
geçirecek, hem de camiye ısınmış ve

sevmiş bir nesil olacaklar. Bu eser
bu düşünceye güzel bir vesile oldu.
Ayrıca çocuklarımızın yabancı dil öğ-
renmesi ve çeşitli sanat konularında
gelişimleri için derslikler kazandırıl-
mış oldu. İnşallah vatanımıza milleti-
mize ve bölgeye hayırlı bir hizmet olur
diye düşünüyoruz” dedi. Konuşmala-
rın ardından Vali Orhan Tavlı ve AK
Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
tarafından İÇDAŞ Yönetim Kurulu
Üyesi Yılmaz Aslan'a teşekkür plaketi
takdim edildi.

Türk Dünyası Basın Ödülü Anadolu Ajansının

Tacettin Aslan Kültür ve Sanat Evi açıldı
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Yıl: 6 20 Şubat 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

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

www.mercanotoyedekparca.com
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