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İstamonu’ya
çift ödül

Kıyı Medya Grubu’nun
organize ettiği Cide Kül-
tür Sanat ve Gençlik Fes-
tivalinde İstamonu iki
ödül birden aldı.  İstamo-
nu Gazetesi İmtiyaz Sahi-
bi Hüseyin Karadeniz’e
'Değerlerin Gelecek Ku-
şaklara Aktarılması, Top-
lumun Bilinçlenmesinde
Üstün Başarı ve Onur
Ödülü' verilirken, gazete-
miz onursal başkanı aynı
zamanda Ceren Matbaa
AŞ. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yaşar Kayacan,  Ya-
şam Boyu Başarı Ödü-
lü’ne layık görüldü. n 8

Coğrafi işarete
ve uluslarara-
sına doğru

Doğanyurt kestane ba-
lının coğrafi işaretinin
alınmasının yanı sıra fes-
tivalin de uluslararası dü-
zenlenmesi için girişim
başlatılacak. Doğanyurt’ta
bu yıl ikincisi düzenlenen
Kestanebalı Festivali iki
gün süren etkinliklerle
gerçekleşti. n 8

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği

(TOBB) tarafından
Devrekani’de 20 bin

metrekare alan
üzerinde kurulan

meslek
yüksekokulunun

inşaatı tamamlandı.
Doğalgaz

çalışmalarının
başlamasıyla birlikte
imar planları yeniden

düzenlenen ilçede,
inşaat sektörünün

de önü açılıyor.
Devrekâni tarım ve
hayvancılığın yanı
sıra zengin maden

kaynaklarıyla da
dikkat çekiyor. 

Devrekani 
gelecek 

vadediyor
İlçenin her açıdan gelir

getirici kaynaklara sahip
olduğunu vurgulayan Devrekani
Belediye Başkanı Mümtaz
Aliustaoğlu,  yapılacak her
yatırımın karlılık taşıdığını
belirterek, “ Devrekani’de
yapılacak yatırımlara hayır
olarak bakılmamalı. Yapılacak
her yatırım kar etme olanağı
sağlıyor. Devrekani nüfusuna
kayıtlı herkes ilçesini
hatırlamalı.
Kastamonuluyum ama
Devrekani ilçesindenim
denmeli.  Tüm
hemşerilerimizden
memleketlerine
daha duyarlı
olmalarını
bekliyoruz
sadece.
Hiç
kimse

Devrekani’ye yaptığı yatırım
sebebiyle zarar etmez. Yatırım
yapan Devrekanili kendi
memleketine yaptığı yatırımdan
hem kazanacak hem de ait
olduğu topraklara kazandıracak”
dedi.
Yurt arsa tahsisine hazır

İnşaatı tamamlanan yeni
meslek yüksekokulunun çevre

düzenlenmesinin
tamamlanmasının
ardından duyulan yurt
ihtiyacının giderilmesiyle
birlikte eğitime

başlayacağını bildiren
Aliustaoğlu, “İnşaatı

biten 24 derslikli
yeni meslek

yüksekokulunda 9
yeni bölüm daha

açılacak” diye
konuştu. n 3

Miras; meslek
ad ve soyadı

Hemşerilerimiz yeni 
komuta kademesinde

Merhum Mecit Çetinkaya’nın
aramızdan ayrılışının ardından
39 sene geçmiş olsa da Türk
denizciliğine bıraktığı miras
sadece ailesi tarafından değil
sektörün tüm temsilcileri
tarafından benimsendi. En

küçük oğlu ve onun da oğlu
denizde, sporda, sosyal hayatta
açtığı yolda ilerliyor. Kelkit’ten
yetimhaneye oradan İnebolu’ya
uzanan; geçmişteki izleri
geleceğe taşıyan bir serüveni
sizlere aktarıyoruz. n 10

Tokat Zile Kaymakamı
Devrekanili hemşerimiz Adnan
Tezcan İstamonu’nun
Kağıthane’de bulunan çalışma
ofisini ziyaret etti. Gazetemiz
İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz ile yaptığı görüşmede

İstamonu’nun kapsayıcı
yapısından bahseden Tezcan,
“Görevimiz dolayısıyla
Türkiye’nin dört bir yanındayız,
İstamonu sesimiz ve gözümüz
oluyor ne kadar teşekkür etsek
azdır” dedi. n 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de
yayımlanan Yüksek Askeri Şuara Kararıyla
hemşerilerimiz Mehmet Özlü ve Mustafa
Erkal Kuzuoğlu yeni komuta kademesinde
rütbeleri yükselerek yer aldılar. n 2

Üç kuşaktır aynı isim ve soy isimle aynı mesleği
icra ediyor Kastamonulu Mecit Çetinkaya’lar…  

Üç kuşak Mecit Çetinkaya

Tezcan’dan iadeyi ziyaretCami için su
gerek

İnebolu’da Şahinbaba
Türbesi mevkiine yapıl-
ması planlanan cami,
araziye su getirilemediği
için inşa edilemiyor. n 6
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 
4 Her Marka Forklift
Tamiri, Yedek Parça
4 Bakım Servisi, 
4 Transpalet ve Lastik
Satışı 

SON KİTAP OKUYUCUSU

Kiap okuyordu adam/ parkta
Işığı bulaşıyordu gözlerine sözcüklerin
Binip kitabın kanatlarına / uçtu
Görülen o son kitap okuyucusuydu.Tahsin Şentürk

YAZIK

İbadet on bölümdür, dokuzu helal rızık,
Helal nasip yemeyen kendine atar kazık.
Haramı ezberleyip helali unutmuşsa,
Yazık ki o gafile, yazık, yazık, çok yazık.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın dern        
Kastamonulula         
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

y       Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

Tokat Zile Kaymakamı Devrekanili hemşerimiz Adnan Tezcan
İstamonu’nun Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini ziyaret etti.

BİNA GENEL
ÖZELLİKLERİ

n Bloklarda C30 hazır
beton
n Radye temel sistemi
n Yangın sistemi
n Merkezi sistem
kalorifer
n Asansör
n Havuz
n Güvenlikli nizamiye
n Açık otopark
n Fitness
n Apartman girişinde
kamera güvenlik sistemi
n Merkezi dijital uydu
sistemi
n Isı yalıtımlı mantolama
n Çocuk oyun alanı
n Peyzaj ve Aydınlatma
n İçme suyu, kullanma
suyu arıtma sistemi
n Toplantı Salonu
n Mescit

DAİRE
ÖZELLİKLERİ

n Çelik dış kapı
n Antrede dekoratif
vestiyer
n Odalar laminant parke
n Kalorifer
n Islak hacimler ve
mutfak seramik
n Odalarda kartonpiyer
n Mutfak dolapları
n Mutfakta granit tezgah
n Banyoda havlupan
radyatör
n Isı Pay Ölçer Sistemi
(Yaktığın Kadar Öde)

www.efbi.com.tr

info@efbi.com.tr

Tezcan’dan 
iadeyi ziyaret

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Harika havuzlu ve fitness salonlu benzersiz konutlarımızla bir
çok sosyal aktivite alanını evinizin bahçesine taşıdık

Merkez Büro: Aktekke Mah. Barutçuoğlu
Plaza Kat: 8 No: 42 (Migros) KASTAMONU
Tel : 0366 214 46 11

214 20 11 
Faks : 0366 214 48 11

Ağlı Kalekent: Ağlı Merkez Sarıçayır Mevkii
Kale Yolu Toki Konutları Karşısı AĞLI
GSM : 0542 314 80 65

0530 462 84 41

Hemşerilerimiz yeni 
komuta kademesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Yüksek Askeri Şuara Kararıyla
hemşerilerimiz Mehmet Özlü ve Mustafa
Erkal Kuzuoğlu yeni komuta kademesinde
rütbeleri yükselerek yer aldılar. Geçen yılki
YAŞ kararıyla tümgeneral rütbesindeki gö-
rev süresi 1 yıl uzatılmış ve Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Harekat Başkanlığında görev-
lendirilen İnebolulu hemşerimiz Mehmet
Özlü’nün rütbesi korgeneralliğe yükseltilir-
ken Kurmay Albay Mustafa Erkal Kuzuoğlu
ise tuğgeneralliğe terfi etti. Özlü ve Kuzuoğ-
lu, 30 Ağustos’tan itibaren görevlerine yeni
rütbeleriyle devam edecekler.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz ile yaptığı görüşmede İsta-
monu’nun kapsayıcı yapısından bah-
seden Tezcan, “ İlk olarak Trabzon
Araklı’dayken ziyaretime gelmenizle
tanıştığım İstamonu Gazetesi, 8
ay önce daha ben Zile’ye
gitmeden masama
ulaşmıştı. Nüfusu 56
bin olan Zile’de İs-
tamonu’nun beni
karşılayan bir
hemşerim gibi ol-
ması hem duygu-
landırdı hem de gu-
rurlandırdı. Görevi-
miz dolayısıyla Türki-
ye’nin dört bir yanındayız,
İstamonu sesimiz ve gözümüz oluyor

ne kadar teşekkür
etsek azdır.” dedi.

Hüseyin Karade-
niz ise şunları söyledi:

“ Devletin sıcak yüzünü
Kastamonu’nun hoş görüsü

ile birleştirip gittiğiniz her yerde bizle-

ri temsil ediyorsunuz. Umarım mesle-
ki kariyerinizde en üst mertebeye ula-
şırsınız. Biz bunun için elimizden ne
geliyorsa yapmaya hazırız. Kastamo-
nulu vali özlemimizin sizin gibi mülki
idare amirlerimizin değerinin anlaşıl-
masıyla giderileceğinden eminiz.”

Mehmet 
Özlü
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HABER

Kastamonu tanıtımına destek
sağlamak için geçtiğimiz mayıs
ayında Taşköprü’yle başlayan gezi
turuna devam eden Kastamonu Ka-
dın Derneği (Kast-Kader),  50 kişi-
lik heyet ile Çatalzeytin’e gitti. 

Gezi programını değerlendiren
Kast-Kader Başkanı Emine Çelik,
Kastamonu’nun her ilçesinin köklü
bir tarihe ve doğal güzelliğe sahip ol-
duğuna dikkat çekerek “İlçelerimi-
zin sahip olduğu potansiyelin farkı-
na varması gerekiyor.  Çatalzeytin
gezimizde rotamız Ginolu Limanı ve
Kalesi,  Yusufoğulları ve Karacakaya
Şehitliği, Türkmen Pazarı ve ilçe
merkezi oldu.  Dönüşte de Vedat Tek
Kültür Merkezinde tüm misafirleri-
mizle birlikte ilk ve tek şapka müze-

sini ziyaret ettik. Gezimizde Kasta-
monu nüfusundan olmayan birçok
misafirimiz vardı. Bu gezinin tekrar-
lanması talebinde bulundular.” dedi.

Kastamonu’nun tüm ilçelerine
gezi programı düzenleyeceklerini de
bildiren Çelik, “Sivil toplum kuru-
luşları temsilcileri Kastamonu’nun

gönüllü turizm elçileri olmalı. Kül-
türümüzü hem biz tanımalıyız hem
de başkalarına tanıtabilmeliyiz.”
diye konuştu.

Eğitimci- yazar Ergun Usta’nın
rehberlik yaptığı guruba Çatalzeytin
Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz
da kahvaltıda eşlik etti.

İlçenin her açıdan gelir getirici kay-
naklara sahip olduğunu vurgulayan
Devrekani Belediye Başkanı Mümtaz
Aliustaoğlu,  yapılacak her yatırımın
karlılık taşıdığını belirterek, “Devreka-
ni’de yapılacak yatırımlara hayır olarak
bakılmamalı. Yapılacak her yatırım kar
etme olanağı sağlıyor. Devrekani nüfu-
suna kayıtlı herkes ilçesini hatırlamalı.
Kastamonuluyum ama Devrekani ilçe-
sindenim denmeli.  Tüm hemşerileri-
mizden memleketlerine daha duyarlı ol-
malarını bekliyoruz sadece. Hiç kimse
Devrekani’ye yaptığı yatırım sebebiyle
zarar etmez. Yatırım yapan Devrekanili
kendi memleketine yaptığı yatırımdan
hem kazanacak hem de ait olduğu top-
raklara kazandıracak” dedi.

Yurt arsa tahsisine hazır
İnşaatı tamamlanan yeni meslek yük-

sekokulunun çevre düzenlenmesinin ta-
mamlanmasının ardından duyulan yurt
ihtiyacının giderilmesiyle birlikte eğiti-
me başlayacağını bildiren Aliustaoğlu,
“İnşaatı biten 24 derslikli yeni meslek
yüksekokulunda 9 yeni bölüm daha açı-
lacak. Ancak çevre düzenlemesi ve yurt

yapılmadan bu
mümkün de-

ğil.  Çevre
düzenleme-
si ihaleye
dahil değil-
di. Düzen-
lemeyle ilgi-

li belediye
olarak ya öde-

nek çı-

karttıracağız olmazsa da kaynak arayışı-
na gireceğiz. Yurt konusunda ise beledi-
ye olarak imar planlarını hazırladık, arsa
tahsisini yaptık. Yurt yapmak isteyen
özel müteşebbis olursa hemen tahsis
edebilecek potansiyeldeyiz.  Okullar ba-
casız fabrika. Yurt, hem yatırımcının
hem de ilçenin kazanacağı karlı bir yatı-
rım. Esnafın kalkınması göçün durması
açısından en büyük faktör okul. Devre-
kani MYO açıldığından itibaren nüfus
artışımızda belki yükselme yok ama düş-
mede yok. Bu göçün durduğu anlamını
taşır. İleride belki göç almaya başlayaca-
ğız.” diye konuştu. Devrekani Belediye
Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu ilçedeki di-
ğer faaliyetler hakkında şu bilgileri ak-
tardı:

Bölgenin kompetanı
“Şuan bölgenin en büyük kompe-

tanı Devrekâni. Eskiden hububat ön
plandaydı şuan için yem bitkileri
ve hayvancılık önem taşıyor. Son
10 yıl içinde bölgenin en yüksek
hayvancılık potansiyeli Devrekâ-
ni’de. Geçmişte ilkel olarak yapı-

lan hayvancılık şimdi bilinçli bir
şekilde gerçekleşiyor. Remzi

Gür’ün bölgede okul niteliğini taşıyan 2
bin 500 baş hayvanın bulunduğu süt
inekçiliği çiçiliğinin ardından, Anadolu
Hastaneleri de aynı kapasitede bir tesis
kurdu.  Yaklaşık 20’ye yakın da bölge in-
sanının yapmış olduğu 100 ve 200 başlı
işletmeler bulunuyor.”

Yeni istihdam
“İlçemizdeki en büyük ekonomik gir-

dimiz krom madeni. Yabancı yatırımcı
tarafından 200 bin dolarlık küçük bir iş-
letme olarak kurulan bu tesis bu gün 100
milyonun üzerinde büyük bir yatırıma
dönüştü.  200’ e yakın istihdam söz ko-
nusu. Bu rakam önümüzdeki günler 100
civarında daha artacak inşallah.”

İmarda revizyon
“Doğalgaz müjdesinin verilmesiyle

birlikte imar alanında da ciddi bir atılım
gerçekleşti. Biz de bunun alt yapısına
başladık. Şuanda imar revizyonumuz
devam ediyor, yıl sonuna kadar imar re-
vizyonumuzu tamamlayıp onay aşaması-
na getireceğiz.  Bu da inşat sektöründe
ciddi bir patlamaya yol açacak. Şu anda
bizlerle görüşen müteahhitlerden gele-
cekle ilgili ciddi bir ışık görüyoruz.”

Müslümanlar için en önemli aylar-
dan biri olan Kurban Bayramı bu yıl 1-
4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşe-
cek. Yaklaşan kurban bayramı öncesi
alacağınız hayvanı seçerken dikkatli
olmalısınız. Hayvanın gebe olması ya
da yaşı gelmeden satışa sunulması
gibi risklerle karşı karşıya kalabilirsi-
niz. Böyle durumlarla karşılaşmama-
nız için kurbanlık seçerken dikkat
edilmesi gereken konuları sizler için
derledik:

n Gebelik riskine karşı  tercih
önceliğiniz erkek hayvanlar üzerine
olsun,

n Hayvanın görünümü canlı ve etli
olmalı, çok hasta, zayıf olmamalı,

n Kulağı veya kuyruğu kopuk
olmamalı,

n Gözü veya memesinin kör
olmamalı

Küçükbaş hayvanlarda, oğlaklar en
az 1 yaşında, kuzuların en az 6 aylık ve
annesi kadar olması gerekiyor. Koyun
ve koçlar zaten kurban edilebiliyor
ama yaş şartı koyun ve keçilerde fark-
lılık gösteriyor.

Büyükbaş hayvanların en az 2 yaşı-
nı doldurmuş olması gerekiyor. Tüm
hayvanların 2 yaşını doldurması dişle-
rinden belli oluyor. 

Ortadaki küçük kuzu dişlerinin dü-
şüp büyük anaç dişlerinin çıkmış ol-
ması gerekli. Alt çenelerinde 2 büyük
dişin olması gerekiyor.

Taşköprü’de
bu yıl 31. düzen-
lenecek Uluslar-
arası Kültür ve
Sarımsak Festi-
vali’ne sayılı
günler kaldı. 17-
20 Ağustos ta-
rihleri arasında
gerçekleşecek
bölgenin en
kapsamlı festi-
vallerinden
olan 31. Taşköprü Ulus-
lararası Kültür ve Sarımsak Festivali
hem ulusal sanatçıları konuk edecek
hem de ilçenin ekonomik faaliyetlerini
artıracak çalışmalara imza atacak.

Festivalde İrem Derici, Mustafa
Ceceli, Kolpa, Hasan Yılmaz ve Beyaz
Durmaz sahne alacak. Ayrıca toplu
sünnet töreni, tarım hayvancılık fuarı,
geleneksel at yarışları, güzellik yarış-
maları, en iyi sarımsak üreticisi yarış-
ması ve bir ilk olarak cirit gösterisi
yer alacak.

Ulusal birçok platforma reklamı
yapılan festivale tüm Kastamonuluları
davet eden Taşköprü Belediye Başka-
nı Hüseyin Arslan, “2014 yılında yaşa-
nan Soma maden faciası ve akabinde
üzücü şehit haberleri nedeniyle 3 yıl-
dır tam anlamıyla festival gerçekleşti-
remedik. Taşköprü’nün adına yakışır
bir festivali daha gerçekleştirmek için
festival komitesi ve belediye persone-
liyle birlikte çalıştıklarımızı gerçek-
leştirdik. Bu yıl 17-20 Ağustos tarihle-
rinde 31.’sini gerçekleştireceğimiz
Kültür ve Sarımsak Festivali’ni dolu
dolu kutlamayı hedefliyoruz. Gurbetteki ve
sıladaki tüm Taşköprülüleri Sarımsak Fes-
tivali’nde buluşmaya ediyoruz” dedi.

Nefesler tutuldu
festivale sayılı
günler kaldı

Kurbanlık alırken
dikkatli olun

Devrekani gelecek
vadediyor

“Geçmiş yıllarda özel idarenin im-
kânları belediyeden fazlaydı ama şimdi
mukayese edilemez. İlçe sınırları için-
de 8 mahallemiz bulunuyor bunun 3’ü
merkeze bağlı. Ancak önümüzdeki
günlerde yapılacak referandumla 2 kö-

yümüzü daha ilçe sınırlarına katmayı
planlıyoruz. Bu köylerimizin yol ve su
işleriyle çoğu zaman belediye ilgileni-
yor. Bunun karşılığı da iller bankasın-
dan gelen desteğin ilçeye aktarılmasıy-
la olmalı.”

Mahalle sayısı artacak

Türkiye Odalar
ve Borsalar
Birliği (TOBB)
tarafından
Devrekani’de
20 bin
metrekare alan
üzerinde
kurulan meslek
yüksekokulu-
nun inşaatı
tamamlandı.
Doğalgaz
çalışmalarının
başlamasıyla
birlikte imar
planları
yeniden
düzenlenen
ilçede, inşaat
sektörünün de
önü açılıyor.
Devrekâni
tarım ve
hayvancılığın
yanı sıra
zengin maden
kaynaklarıyla
da dikkat
çekiyor. 

İkinci durak Çatalzeytin
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

106,96
t

3,5368 t 4,1832 t 146,82

Vergide rekor kırdı
İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. Türkiye’nin en fazla vergi ödeyen ilk 100 firması arasında yer aldı.

Yıllık izne ilişkin
aydınlatıcı bilgiler (3)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İncelemekte olduğumuz yıllık izin
meselesine ilişkin belirtmemiz
gereken bir diğer önemli husus da

esasen "YILLIK İZİN SÜRESİNİN
BÖLÜNEMEMESİ" prensibidir. İş
Kanunu’nun 56. maddesinin ikinci
fıkrasında da vurgulandığı üzere
"işveren, her işçiye yıllık izin süresini
sürekli (aralıksız) olarak" kullandırmak
durumundadır. Bununla beraber
istisnaen de olsa bahsetmekte
olduğumuz yıllık izin süresinin "EN
ÇOK ÜÇE BÖLÜNEREK" kullandırılması
da imkân dâhilindedir. Böyle bir yola
başvurulduğunda, söz konusu
bölümlerden her biri "10 (on) günden
aşağı" olmamalıdır.

İşçi, hesaplanan her bir hizmet yılına
karşılık gelen yıllık iznini bir sonraki
hizmet yılı içerisinde kullanır. Bir diğer
deyişle, ancak ve ancak iş yerini ya da
işçinin kendisini ilgilendiren zorunlu
durumlarda, yıllık izin kullanımı
gelecek yıla bırakılabilir. Konunun
özüne inildiğinde önem arz eden husus,
işçinin her bir yıl bakımından "gerçek
bir dinlenme süresi" elde edebilmesidir.

Yıllık izin dönemine ilişkin ücret,
izne başlanmadan önce işçiye avans
yahut peşin olarak ödenir ve söz konusu
tutarın hesaplanmasında "çıplak ücret"
temel alınır. İşçi tarafından hak
kazanılıp kullanılmayan yıllık izin
süresine ilişkin ücret ise örneğin iş
sözleşmesinin feshi gibi bir durumda,
"İŞ SÖZLEŞMENİN SONA ERDİĞİ
TARİHTEKİ ÜCRET ÜZERİNDEN" hesap
edilir. Bu noktaya ek olarak yıllık iznin
verildiği ve ilgili ücretinin de ödendiği
hususundaki ispat yükünün, defter ve
kayıtlar vasıtasıyla, işverende olduğunu
belirtmek isteriz.

Zaman zaman uygulamada
karşılaşılan bir diğer sorun ise işçinin
Medeni Kanun Madde 2'de öngörülen
dürüstlük kuralını çiğneyerek "yıllık
izin süresi içerisinde çalışmasıdır".
Böyle bir durumda, İş Kanunu Madde 58
de, en azından tam süreli iş sözleşmeleri
yönünden, işverene ödemiş olduğu
yıllık ücretli izin tutarını geri alma
olanağı tanımıştır. Öte yandan, işçinin,
sözgelimi, ücret almaksızın akrabasına
ya da tanıdığına yardımcı olması
durumunda, "karşılıksız çalışıldığının
işçinin kendisince kanıtlanması
koşuluyla" bahsetmiş olduğumuz Madde
58 hükmü uygulama alanı
bulmayacaktır.

Son olarak belirtmemiz gerekir ki,
gerek toplu iş sözleşmelerine gerekse de
iş sözleşmelerine işçilerin tatil, bayram
ve yıllık iznine ilişkin haklarının
azaltılabileceğine dair hükümler
konulamaz. Zira yazı dizimiz boyunca
ifade ettiğimiz ve koruma altında olan
haklar, esasen asgari nitelikteki
haklardır. Her şeye karşın yine de söz
konusu hakları daraltıcı hükümlerin
sözleşmelerde yer alması hâlinde,
sözleşmenin bütünü değil, prensip
olarak yalnızca ilgili hükümler geçersiz
sayılır.

t

Yabancıya engel kalmadı
Kastamonu’nun da arala-

rında bulunduğu 16 ilde ya-
bancıların taşınmaz edinmeleri
ilişkin askeri makam izinleri
kaldırıldı.

Genel Kurmay Başkanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ile Tapu Kadastro Genel Mü-
dürlüğü Yabancı İşler Daire
Başkanlığı tarafından imzala-
nan mutabakat kapsamındaki
tespit çalışmaları çerçevesinde,
Genel Kurmay Başkanlığı’nın
belirtmiş olduğu illerde yaban-

cı uyruklu vatandaşların taşın-
maz edinmelerine ilişkin iş-
lemlerin askeri makamlara ver-
diği izin bazı illerde kaldırıldı.

Kastamonu, Karabük, Si-
nop, Çankırı, Çorum, Aksaray,
Adıyaman,  Isparta, Kahra-
manmaraş, Kırşehir, Nevşehir,
Niğde, Samsun, Uşak, Yozgat
ve Dilek Yarımadası hariç Ay-
dın’da kalkan özel güvenlik iz-
niyle emlak ve inşaat sektörün-
de yabancı uyruklu vatandaşla-
ra yapılan satışların artması
bekleniyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının açıkladığı
"2016 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Ver-
gisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması"nda is-
mini açıklayan tek Kastamonulu firma olan
İÇDAŞ, 59 milyon 952 bin 455 lira ile 63.sıra-
da bulundu.

Türkiye’nin en fazla vergi ödeyen ilk 100
firması arasına Batı Karadeniz bölümünden
ise sadece Ereğli Demir Çelik Fabrikaları gir-
di. Zonguldak Vergi Dairesine kayıtlı ku-
rum185 milyon 728 bin 857 lira tahakkuk et-
tirerek listede 16.sırada yer aldı.

Öte yandan 2016 yılındaki vergi rekort-
menleri listesinde en fazla kurumlar vergisi
veren 27 kurum isminin ve tahakkuk ettirdi-
ği vergi tutarının açıklanmasını istemedi.

Kastamonu Genç Girişimciler
Derneği (KASGEG), girişimciliğin
yaygınlaşması için eğitim programı
düzenlemeyi planlıyor.

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği
(TOBB) - Turkcell iş-
birliği ile gerçekleşti-
ren ''Geleceğini Yazan
Kadınlar'' projesinde
girişimcilik eğitimi ve-
ren Kastamonu Genç
Girişimciler Derneği
(KASGEG) Genel Baş-
kanı Zafer Küçükşaba-
noğlu projenin bir ben-
zerini Kastamonu’da ha-
yata geçirmeyi planladık-
larını bildirdi.

Küçükşabanoğlu, “Ül-
kemizde bu tür projelerin

sıklıkla olması beni sevindiri-
yor. Böyle projeler sayesinde
genç girişimcilerimiz kendi-
lerini geliştirerek girişimcilik
hayallerine ulaşmak için

önemli adımlar atıyor. Bu tür projele-
ri Kastamonu özelinde de sıklıkla
yapmamız gerekiyor. KASGEG ola-
rak bu sene içerisinde genç arkadaş-
larımızı girişimciliğe teşvik etmek

amacıyla bir proje gerçekleştirmeyi
düşünüyoruz. Bu ülkenin gençleri,
genç girişimcileri ne kadar güçlü
olursa, ülkemizin geleceği de o kadar
güçlü olur” dedi.

Girişimciliğe teşvik edecekler
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

İnebolu’da
Şahinbaba Türbesi

mevkiine
yapılması

planlanan cami,
araziye su

getirilemediği için
inşa edilemiyor.

İbadethaneye su lazım

Kastamonu’nun manevi değerlerinden
Şahin Baba için geleneksel olarak düzenle-
nen anma programının bu yıl 12.’si yapıldı.
İnebolu Şahin Baba İlim Kültür Derneği
(İŞİKDER) tarafından Deresökü Köyü
Şahne Mahallesinde bulunan Şahinbaba
Türbesi mevkiinde gerçekleştirilen progra-
ma bini aşkın davetli katıldı.

Burada yaptığı açılış
konuşmasında Şahinbaba
Türbesindeki yol ve su
problemlerine değinen
İŞİKDER Başkanı Tun-
cay Aslandağ, “Türki-
ye’de en çok ormandan
gelir elde eden bölge olan

Kastamonu. Orman İşletmesinin bu gelirin
bir kısmını bozdukları yolların bakım ve
onarımına harcamaları gerekiyor. Yolların
bozukluğundaki mağduriyet ancak bu şe-
kilde giderilebilir. Dernek yönetimi olarak
Şahinbaba Türbesindeki yol ve su sıkıntıla-
rı için ilgili makamlara başvurduk ancak

herhangi bir sonuç alamadık.  Bu sebeple
imza kampanyası başlattık.  Kampanyamı-
za destek bekliyoruz.” dedi.

İlçe nüfusunun artmasının önemini de
vurgulayan Aslandağ, “Nüfusun artması İl
Özel İdareden gelecek bütçe ve köylere ya-
pılacak hizmetlerin artması anlamına geli-
yor.  Cide bu konuda örnek bir çalışmaya
imza attı. Bizlerin de bu uygulamayı be-
nimsemesi gerekiyor.” diye konuştu.

İŞİKDER Başkan Yardımcısı Salih As-
landağ da Şahinbaba Türbesindeki su mağ-

duriyetinin kısa sürede giderilmesini talep
ederek şunları söyledi: “ Etkinlikler sırasın-
da mağduriyet yaşanmaması için her sene
traktörlerle su taşıyoruz. Bu sene traktör su

taşırken kaza tehlikesi at-
lattı. Maalesef taşıma
suyla değirmen dönmü-
yor. Su sorunu çözülme-
den buraya yapılması
planlanan cami projesi-
nin yapılması imkansız.
Buradaki insanların daha

rahat bir şekilde ibadetlerini gerçekleştir-
meleri ve türbeyi ziyaret edebilmeleri için
her sene elimizden gelen çalışmaları yapı-
yoruz Yetkililerden su ve yol sorununun
çözülmesi için acil destek bekliyoruz.” 

Öte yandan türbeye
yapılacak olan caminin
bütün mermer ihtiyacını
Kütük Mermer firması-
nın sahibi İsmet Kütük
karşılayacağını bildirir-
ken, Çubuk Köyü Dernek
Başkanı Selahattin Köse
dernek olarak caminin minaresini, Üçlüce
Köyünden Mehmet Yüksel de caminin ses
sistemlerini yapacaklarını kaydettiler.

İKADER Kurucu Başkanı Kamil Tu-
noğlu’nun sunumuyla gerçekleşen prog-
ram İnebolu Müüsü Abdullah Bora ile
birlikte müülükten gelen hocaların oku-
duğu Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif, dua
ve ilahilerin ardından yapılan ikramlarla
son buldu.

40 milyonluk ihale eylülde

Abana’da hayata
geçmesi planlanan

Sahil Tahkimatı
Projesinin eylül
ayında ihaleye

çıkması
bekleniyor.

Projenin ihale
bedeli 40 milyon

lirayı buluyor.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
üyelerinin ziyaretinde yaptığı açıklama-
da merhum Belediye Başkanı Rıdvan
Oyar’ın da en büyük hayallerinden biri-
si olan Sahil Tahkimatı Projesi hakkın-
da bilgi veren Abana Belediye Başkanı
Altan Erdoğan, “Eylül ayı içerisinde
projenin yapım ihalesinin yapılması
planlan projenin 40 milyon lira gibi bir
ihale bedeli var. Abana’nın geleceğinin
kurtulması adına en önemli proje bunu
görüyoruz.” dedi.

Sahil bandında aşırı deniz dalgaları
sebebiyle oluşan kıyı erozyonunun pro-
je ile engelleneceğine dikkat çeken Baş-
kan Altan Erdoğan, “Sahil Tahkimatı
Projesi ile tüm sahile 24 adet batık
mendirek yapılacak, her arada bir cep
oluşacak ve doğal bir kumsal meydana
gelecek. Derinlik de belli bir kotta ola-
cak. Şu anda 7 kilometre sahil bandımız

var, bu proje tamamlandığında yüzde
90’ını denize girilebilir durumda ola-
cak.” diye konuştu.

İki ilçe tek bayrak
Sahil şeridinin mavi bayrak alabil-

mesi için Abana ve Bozkurt’un iş birliği
yapması gerektiğini ifade eden Erdoğan
şöyle konuştu:  “Deniz deşarj dediğimiz
4 milyon liralık bedelli bir projemiz var.
Bu sadece Abana’yı değil, Bozkurt’u da
yakından ilgilendiriyor. Kıyı sahillerinde
mavi bayrak olması ve kanalizasyonun
denize profesyonel bir arıtmayla boşal-

tılmasıyla ilgili olan projenin bedelinin
yarısı devlet hibesi olarak karşılanıyor.
Geri kalanını ise iki ilçemizin ortak ha-
reketle çözmesi gerekiyor.” Erdoğan ay-
rıca Rıdvan Oyar’ın vefatı nedeniyle bu
yıl festival yapılmayacağını açıkladı.

Dualarla anıldılar
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti

(KGC) üyeleri, merhum belediye başka-
nı Rıdvan Oyar ve Şehit Piyade Uzman
Çavuş Ömer Şenel’in kabirlerini ziyaret
ederek dua okudular. Abana Belediye
Başkanı Altan Erdoğan’a taziye ve hayır-
lı olsun ziyareti gerçekleştiren KGC
üyeleri, program kapsamında ilk olarak
700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı’nda ka-
bir ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şehit Ömer Şenel ve Belediye Başka-
nı Rıdvan Oyar’ın vefatlarıyla büyük
üzüntü yaşadıklarını kaydeden KGC
Başkanı Erkan Yılmaz, “Şehidimizin ve
Belediye Başkanımızın kabirleri başında
olmak, onlar için dua etmek bir nebze
olsun gönlümüze su serpti. Oyar ve Şe-
nel’e Allah rahmet eylesin, mekanları
cennet olsun” dedi.

Bozkurt Belediyesi tarafından 25
çocuk, İnebolu Devlet Hastanesinde
sünnet ettirildi. Sünnet ettirilen ço-
cuklar için düzenlenen şölende,
sünnet çocukları aileleriyle beraber
pasta kesti ve kendileri için hazırla-
nan çeşitli oyunlar ile Grup Hertel
konseriyle eğlendiler.

Şölene, Bozkurt Kaymakamı Mu-
rat Acar, Bozkurt Belediye Başkanı
Bozkurt Ekeş, İlçe Jandarma Komu-
tanı Fikret Dinç, İlçe Emniyet Amir
Vekili Ferhat Gül, siyasi parti temsil-
cileri, daire amirleri ve çok sayıda
vatandaş katıldı.
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Geçen sezon ikinci ola-
rak bitirdikleri lig öncesi de
hazırlıklarını Çatalzeytin’de
yapan takımın yine ilçeyi
tercih ettiğini ifade eden
Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı mena-

jeri Cengiz Hatırnaz “İlçenin sakin olması
ve geçtiğimiz yıl Süper Lig’i ikinci bitirdi-
ğimiz için bu yıl yine Çatalzeytin’i tercih
ettik” dedi.

Çatalzeytin Belediyesi Sosyal Tesisle-
ri'nde konaklayıp Çatalzeytin Kapalı Spor

Salonu'nda günde çi antrenman yapan
Beykoz Belediyesi Hentbol Takımı kafile-
sinde 16 hentbolcu, iki antrenör, birer
masör ve kondisyoner yer aldı. 

Başkanlığını Beykoz Belediye Başkan
Yardımcısı Bozkurtlu hemşerimiz Muhar-

rem Kaşıtoğlu’nun sürdürdüğü Beykoz
Belediye Spor Kulübüne bağlı hentbol ta-
kımı sezonu Beşiktaş'ın gerisinde ikinci
olarak tamamlamış ve Avrupa Şampiyon
Kulüpler Ligi'nde Türkiye’yi temsil etme
hakkını kazanmıştı.
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GÜNCEL

Türkiye
Hentbol Süper

Ligi
takımlarından

Beykoz
Belediye Spor

Kulübü, 2017–
2018

sezonunun
hazırlık
kampını

Çatalzeytin’de
gerçekleştirdi.

Devrekani Belediyesi ile Türkeli Be-
lediyesinin iş birliğinde gerçekleşen
Rahvan ve Dört Nala at yarışları büyük
heyecana sahne oldu.

Devrekani’de gerçekleşen Geleneksel
Spor Dalları Federasyonu Kastamonu
Şubesi’nin de destek verdiği organizas-

yonda büyük orta, küçük orta, deste,
dörtlü tay, üçlü tay, ikili tay, yerli dört
nal, İngiliz saan dört nal, baş, baş altı
ve Arap saan dört nal branşlarında 95
at, birinci gelebilmek için mücadele etti.

Dereceye giren at sahiplerine ve jo-
keylere ödüllerini, yarışları izleyen pro-

tokol üyeleri takdim etti.
Törende konuşan Devrekani Beledi-

ye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, bu yıl
ikincisi düzenlenen at yarışı müsabaka-
larının geleneksek olarak tertip edilece-
ğini bildirdi.

Yarışları, Türkeli Belediye Başkanı

Hasan Dilek Özcan, Tosya Belediye Baş-
kanı Kazım Şahin, Seydiler Belediye
Başkanı Mehmet Şahin, Araç Belediye
Başkanı Mustafa Ayanoğlu, Ağlı Beledi-
ye Başkanı Şahin Çolak, Daday Belediye
Başkanı Hasan Fehmi Taş’ın aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup
temsilcimiz Kastamonuspor
1966, Erzurum’da yaptığı
hazırlık maçlarıyla kampı

tamamladı.  Yaptığı 5 hazırlık
maçında ligdeki rakibi

Tuzlaspor’u mağlup eden
temsilcimiz, 3. Lig ekipleriyle

yaptığı mücadeleler de ise
galibiyeti, mağlubiyeti ve

beraberliği tattı.

Temsilcimiz ilk dört hazırlık maçını 3. Lig ekip-
leriyle gerçekleştirdi. Bu kapsamda sırasıyla Erbaas-
por’u Mehmet Çakır, Youssef Yeşilmen ve Murat
Kalkan’ın attığı gollerle 3-2, 1461 Trabzon'u Tugay
Özcan ve Ali Kuçik'in golleriyle 2- 0’lık skorla mağ-
lup ederken Bayburt İl Özel İdaresine 2-1 yenildi.
Bayburt maçında takımımızın tek golü Muhammet

Haşim Çoban'dan geldi. Orhangazispor ile 1-1 be-
rabere kaldı. Karşılaşmadaki tek golümüzü Tugay
Özcan attı.

Ekibimiz hazırlık kampının son maçında ise
aynı grupta mücadele edeceği Tuzlaspor'u Tayyip
Kanarya, Ali Kuçik ve Haşim Çoban'ın attığı goller-
le 3-0 mağlup etti.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü sporcusu Ayşe Sıla Kırcaoğ-
lu milli takıma dahil edildi.

Karaman’da düzenlenen Taekwondo
Milli Takım seçmelerinde seçilen Kırca-
oğlu 5 – 8 Ekim tarihleri arasında Maca-
ristan’ın Budapeşte kentinde düzenlene-
cek olan Avrupa Şampiyonası’nda ay yıl-
dızlı bayrağımız için mücadele edecek.

Milli takımla 
Avrupa yolunda

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafın-
dan Ankara’da düzenlenen Gençler Ku-
lüpler Ligi Türkiye Şampiyonasında Ata-
kan Yahyaoğlu bronz madalyanın sahibi
oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Enka ve Gala-
tasaray’ın aralarında olduğu 13 kulübün
katıldığı şampiyonaya Galatasaray forması
altında katılan Kastamonulu atlet Atakan
Yahyaoğlu 110 metre engelli yarışında
14.95 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu.

Hızıyla bronz 
madalyayı kaptı

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Fe-
derasyonu (ASKF) genel sekreterliğine Bü-
lent Canbolat getirildi. Federasyonun Baş-
kanı Adem Keloğlu Hanönü’de gerçekleşen
ağustos ayı toplantısında  mevcut genel se-
kreter Aydın Çağlar’ın görevi sebebiyle baş-
ka bir ile tayin olduğunu bildirdi. Toplantıda
Bülent Canbolat genel sekreter olarak gö-
revlendirilirken boşalan yönetim kurulu bi-
rinci yedek üyeliğine Erol Karaçam alındı.

Öte yandan toplantıda eylül ayı başka bir
ilde yönetimin bir araya gelmesi kararlaştı-
rılırken, federasyona tahsis edilen mülkün
bakım ve onarımları hakkında karar alındı.
Sezon planlamasının yapıldığı toplantıya
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Ha-
nönü Belediye Spor Kulübü üyeleri Mehmet
Arslan ve Hasan Yılmaz da katıldı.

Yeni genel sekreter
Canbolat

Samsun’da 46 ilden 400 sporcunun
mücadele ettiği Kickboks Milli Takım Seç-
melerini Kastamonu’dan 4 sporcumuz ka-
zandı. Sporcularımız dünya ve Avrupa
şampiyonalarında ilimizi ve ülkemizi ay yıl-
dızlı forma ile temsil edecek. Macaris-
tan’da düzenlenecek Büyükler Dünya
Şampiyonasına Kastamonu Belediyespor
Kulübünden Asuman Cığlıoğlu katılırken,
Makedonya’da gerçekleşecek Gençler Av-
rupa Şampiyonasında Kastamonu Beledi-
yespor Kulübünden Hakan Bekiroğlu, Taş-
köprü Lider Spor Kulübünden Kübra Kork-
mazer ve Şehri Yavuz mücadele edecek.

Macaristan ve 
Makedonya’da 
ter dökecekler

Kamp adresi değişmedi

Nefes kesen yarış

Hazırlıklar tamam

25 Eylül’de sahaya inecekler
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde

2017-18 sezonu ile TKBL Federasyon
Kupası fikstürleri, gerçekleştirilen kura
çekimi sonucunda belli oldu.  Federas-
yon Kupası maçları için 25 Eylül’de saha-
ya inecek temsilcimiz, sezona 7 Ekim’de
başlayacak.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçek-
leştirilen kura çekimlerinde,  Kastamonu
Basketbol Spor Kulübünü, kulüp başkanı
Nihat Saka temsil etti.

Çekilen fikstür sonucu 7 Ekim’de ger-
çekleşecek sezonun ilk maçında ekibimi-
zin,  Çankaya Üniversitesi ile karşı karşı-
ya geleceği bildirildi.

Öte yandan Antalya’da 25-30 Eylül ta-
rihleri arasında gerçekleşecek federasyon
kupasında ise temsilcimiz, Edirne Beledi-

yesi Edirnespor,  Yalova VIP, Fenerbahçe
Gelişim, Urla Belediye, Mersin Büyükşe-
hir Belediyesi Gelişim Spor Kulübünün

yer aldığı A Grubunda yer aldı. Takımı-
mız 25 Eylül’de Yalova VIP ile ilk müsa-
bakasına çıkacak.

Türkiye Futbol Antrenörleri
Derneği (TÜFAD) Kastamonu
Şubesi'nin açacağı TFF-C An-
trenör Kursu'na geçtiğimiz gün-
lerde trafik kazasında hayatını
kaybeden genç gazeteci Meh-
met Seyitoğlu'nun isminin veril-
mesi kararlaştırıldı. Türkiye
Futbol Federasyonu ve Türkiye
Futbol Antrenörleri Derneği Ge-
nel Merkezi'nin organizesinde
açılacak Kastamonu Üniversite-
si Spor Tesisleri'nde yapılacak
kursta geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu sene de Türkiye’nin çeşitli il-
lerinden 30 kişi katılacak.

Seyitoğlu’nun
antrenörleri
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Etkinlik turizmine Cide atağı
Kastamonu’da etkinlik
turizminin gelişmesi için ilk
adım Cide’de atıldı. İlçede
geleneksel olarak
düzenlenen Rıfat Ilgaz Sarı
Yazma Kültür ve Turizm
Festivalinin ardından Kıyı
Medya Grubu’nun
organize ettiği Cide Kültür
Sanat ve Gençlik Festivali
büyük ilgi gördü.

Üç gün boyunca süren etkinlikte
Rubato, Sefa Doğanay ve Gülden
Mutlu’nun sahne almasının yanı sıra
çeşitli dans ve sahne sanatları ekipleri
gösterilerini sundu.

Festival kapsamında yaptığı ko-
nuşmada,  ilçeye katkı sunacak her
projeye destek olduklarına dikkat çe-
ken Cide Belediye Başkanı Nejdet
Demir “Cide Kültür Sanat ve Gençlik
Festivali ilçe tanıtımına katkı sunmak
amacıyla düzenleniyor.  Bu etkinliğin
gerçek amacı Cide’yi daha fazla öne
çıkarıp ilçemizin adını duyurmak.
Hep birlikte Cide’mizin geleceği için
yapılacak projeler için yarışmalıyız.”
dedi. Kıyı Medya Gurubu Yönetim
Kurulu Başkanı Nurcan Ezel Hümay

ise yıllar önce Aydın’dan işi dolayısıy-
la geldiği Cide’yi kendisine memleket
edindiğini vurgulayarak,  ilçede kap-

samlı çalışmalara devam edeceklerini
bildirdi. Geleneksel olarak düzenlen-
mesi planlanan Cide Kültür Sanat ve

Gençlik Festivalinde Cide Kaymaka-
mı İbrahim Civelek ise yapılan çalış-
maları tebrik etti.

Doğanyurt’ta bu yıl ikincisi düzenle-
nen Kestanebalı Festivali iki gün süren
etkinliklerle gerçekleşti.

Festivalin ilk günü Doğanyurt Tepe-
başı Camii’nde gerçekleşen mevlid prog-
ramı ile başladı. Festivalin ilçe merkezin-
de olan açılış programına Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Mil-
letvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik,
Murat Demir, Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, Doğanyurt Kayma-
kamı Ömer Faruk Çelik, Doğanyurt Be-
lediye Başkanı Ahmet Kaya, Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Tosya
Belediye Başkanı Kazım Şahin, Pınarba-
şı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Ha-
nönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ve
çok sayıda kişi katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Doğanyurt Belediye Başkanı
Ahmet Kaya, Doğanyurt Kestane Balı-
nın tescil aşamasında olduğunu bildire-
rek festivalin uluslararası potansiyele
çıkması gerektiğini söyledi. Kaya, “Ken-
dimize bir hedef belirledik çok baldan
ziyade kaliteli bal ile markalaşma yolun-
da ilerliyoruz.  Şu anda patentimizi aldık
Resmi Gazete’de askı süresinde devam
ediyor.   Tabii çalışmalarımız bununla da
sınırlı kalmayacak coğrafi işaretimizi de
almayı hedef belirledik. Bal ürününde
günümüz Türkiye’sinde hilekârlıkların
olduğu bir gıda ürünü.  Ancak Doğan-
yurt Balı kalitesi ile anılacak. Önümüz-
deki yıl inşallah testleri ile birlikte Do-
ğanyurt Kestane Balı’nın kalitesi de tes-
cillenecektir. Kestane balı üreticisi arka-

daşlarımızın kaliteli üretimdeki heyeca-
nının bitmemesini diliyorum.  Bu mar-
kayı birlikte yaşatmak hedefimiz olmalı.
Kestane Balı Festivalimize de daha hep
birlikte sahip çıkmalıyız. Bu kap-
samda ilçemizin ve balımızın
daha çok tanınması için fes-
tivalimizi de uluslararası
düzeyde gerçekleştirebil-
meyi planlıyoruz.” dedi.

Doğanyurt’a özgü kes-
tane balının markalaşma ça-
lışmaları hakkında bilgi akta-
ran ilçe kaymakamı Ömer Faruk
Çelik ise bal kalitesinin artamasın yö-
nünde faaliyetlerin olduğunu bildirdi.

Grup yolu öncelikli hedef

Kestane balının markalaşmasıyla bir-
likte ilçenin Türkiye’ye mal olacağını
vurgulayan Kastamonu Valisi Yaşar Ka-
radeniz ise, Doğanyurt yolunun öncelik-
li hedefler arasında olduğunu bildirerek

şunları söyledi: “Doğanyurt şu anda bel-
ki kilometre olarak değil ama zaman
olarak en uzun sürede ulaştığımız ilçe-
miz. Bu süreyi mutlaka ve mutlaka kı-

saltmamız gerekiyor. Onun için
Doğanyurt’u Ağlı, Şenpazar

Karayoluna bağlayan köy
grup yolunu mutlaka ve
mutlaka yapmalıyız.
Onun da İl Özel İdaresi
açısından köy grup yolları

açısından şuanda bizim ön-
celikli yapmamız gereken bir-

kaç yoldan birisi. Bu hizmetler
gerçekleştiğinde, üretilen bal ve hizmet-
lerde kalite yakaladığında Doğanyurt
başka bir Doğanyurt olacak. Eminin ar-
tık İstanbul’a göç edenler geri dönmeyi
düşüneceklerdir.”

Kapılar ve kiremitler 
Tosya’dan

Doğanyurt Kestane Balı Festivali’nin

ikinci gününde ilçede yapım aşamasında
olan hizmet binası için ağalık seçimi ya-
pıldı. Yapılan açık artırmada 15 bin lira
ile Doğanyurt İl Encümeni Hüseyin Ya-
vuz festival ağası oldu.

Festivale davetli olarak katılan Tosya
Belediye Başkanı Kazım Şahin ise yapı-
lan hizmetlere topyekün destek verilme-
si gerektiğini söyledi. Başkan Şahin 50
bin lirayı aşan destek ile hizmet binası-
nın kiremitlerinin ve kapılarının Tos-
ya’nın karşılayacağını bildirdi.

Canayakın organizasyon

Canayakın Organizasyon tarafından
gerçekleştirilen programda sanatçı Or-
han Canayakın, Ayhan Polatkan, Melisa,
Cideli Emin, Metin Çay, Şerife Yılmaz
ile Ramazan Çelik sahne alırken. Kema-
neci İsmail eşliğinde Cide Sarı Yazma
Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sundu.
Festivalde dereceye giren balların sahip-
leri ise ödüllendirildi.

İstamonu’ya çift ödül
Kıyı Medya Grubu’nun organize

ettiği Cide Kültür Sanat ve Gençlik
Festivalinde İstamonu iki ödül bir-
den aldı.  İstamonu Gazetesi İmtiyaz
Sahibi Hüseyin Karadeniz’e  'Değer-
lerin Gelecek Kuşaklara Aktarılma-
sı, Toplumun Bilinçlenmesinde Üs-
tün Başarı ve Onur Ödülü' verilir-
ken, gazetemiz onursal başkanı aynı

zamanda Ceren Matbaa AŞ. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yaşar Kayacan,
Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık
görüldü.

Ödül töreninde selamlama ko-
nuşması gerçekleştiren Hüseyin
Karadeniz şu ifadelere yer verdi:
“Kıyı Medya Grubunun düzenlediği
festival ilçenin geleceğine dina-

mizmlerin ortaya çıkarılmasına ve
potansiyelinin fark edilmesine
önemli katkılar sağlayacaktır. Kıyı
Medyayı tebrik ediyorum. Türkiye’de
etkinlik turizmi çok önemli yer tutu-
yor. İlçede ikinci bir festivalin yapıl-
ması ve sürekliliğinin sağlanması iyi
belirlenmiş strateji ile Cide’yi iyi bir
tanıtım ağına ulaştıracaktır.”

İnsan evladının
değişip
gelişmesinde

uçuk fikirlerin ve
hayallerin her zaman
ciddi bir yeri ve
etkisi olmuştur.
Geleceği belirleyecek
olan akıl olduğuna
göre ve akıl olacağı
sürece bu uçuk
fikirler ve hayaller
hep var olup
gidecektir. Müzikte,
resimde, heykelde, şiirde, romanda
olageldiği gibi.

Çok değil bir iki insan ömrü
içerisinde para ortadan kalkacaktır,
örneğin. Para yerine insanların çipli
kimlik kartlarına puanlar
yüklenecektir. İnsanlar, bu puanlarla
alış-veriş yapacaklardır. Soğutucu yüz
elli puan, ısıtıcı seksen puan, hava
helikopteri tek kişilik bin puan, çok
kişilik üç bin puan vesaire.

Böylece değerli madenlerin para
olarak kullanılmasının önüne
geçilecek, banknot basmak için de
ağaçlar kesilmeyecektir.

Akıllı mutfaklar yapılacaktır. Siz,
yalnızca malzemeleri uygun yerlere
yerleştireceksiniz, o kadar. Dışarıda
iseniz cep telefonunuzdan kuru fasulye
ve pilav komutu vereceksiniz. Kaç
kişilik olacağını, saat kaçta hazır olması
gerektiğini falan yazacaksınız vee eve
gittiğinizde şak diye masa hazır…

Kara yolları antik yapılar olarak
anılır olacaktır. Otomobillerin yerini
katlanır hava araçları alacaktır. Tek
kişilik, üç ya da beş kişilik. Balkona
lank diye ineceksiniz ve balkon
kapısından hop diye eve. Araç ise
kendiliğinden kapanacak, bir valiz
kadar küçülecektir. Sabah için komut
verirseniz, dilediğiniz saatte
kanatlarını açmış, sizi bekliyor
olacaktır.

Eczanelere organ sipariş edilebilecek
örneğin. Şu kan grubuna, şu doku
yapısına, şu kiloya uygun bir böbrek
istiyorum diyeceksiniz, iki saatte
kapınızda. Ya da biz bir kız çocuğu
istiyoruz diyebileceksiniz. Tabii ki
puanınız yeterse.

Bin kilometre uzakta olan kır
evinizin bahçesini sulayabilecek,
meyveleri toplayabilecek, insansız
hava aracı ile güp diye yemek masanıza
getirtebileceksiniz. Hatta aynı hava
aracına “ git olum, Ayşe teyzeye de
yarım kilo bırak!” diyebileceksiniz.

Puanınız yeterse kendiniz için
nöbetçi robot doktor tutabileceksiniz,
kısa zamanlı kiralayabileceksiniz.
Kendi biyolojik kodlarınızı ona
yükleyeceksiniz ve sizin mideniz
bulandığında hemen onun ki de
bulanacak; şıp diye ilacınızı hazırlayıp
getirebilecek.

Daha neler, neler!
İyi de! Ne ile olacak bunlar?
Bilimle.
Bilim nasıl gelişir?
Bilemem!
Ama bir anı:
Yetmişli yılların başlarında bizim

eve ilk kez TV girmişti. Rahmetli
babaannem yatalaktı. TV, bu yüzden
onun yatağının tam karşısına
konulmuştu. Erkek sunucu ekrana
çıkınca babaannem hemen toparlanır,
başörtüsünü düzeltir, yorganı iyice
üzerine kapatır ve sunucuyla göz göze
gelmemek için başını hep öne eğerdi.

Ne mi demek istedim?
Bana ne yahu!
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Neler olacak!

Coğrafi işarete ve uluslararasına doğru
Doğanyurt kestane balının
coğrafi işaretinin alınmasının
yanı sıra festivalin de
uluslararası düzenlenmesi için
girişim başlatılacak.
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BATI KARADENİZ

KUZKA’nın Yönetim Kurulu
Başkanlığı yapılan devir teslim töreni ile
Temmuz 2018’e kadar Çankırı Valisi
Hamdi Bilge Aktaş'a devredildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA) Temmuz Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyelerinin
katılımı ile Çankırı Valisi Hamdi Bilge
AKTAŞ başkanlığında Sinop’ta yapıldı.

Sinop Valiliği Toplantı Salonunda
gerçekleşen programda Sinop Valisi
Hasan İpek dönem başkanlığını Çankırı
Valisi Hamdi Bilge Aktaş'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan
KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı ve
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş,
ajansların bölgesel kalkınmayı sağlama
amacına yönelik çalışmalar yürüttüğünü

yakinen bilenlerden olduğunu ifade
ederek, çalışmaları daha ileriye
taşımanın gayreti ve çabası içinde
olacağını söyledi.  

Vali Aktaş, “TR82 Bölgesi’nin sosyal,
altyapı, sektörel ve teknik kapasite
bakımından gelişmesi için hibe
destekleri, güdümlü projeler ve teknik
destek programları ile bölge tanıtımı,
eğitim hizmetleri, Ar-Ge ve inovasyon
içerikli faaliyetleri yürütmekte olan
ajansımıza, bundan sonra da aynı
şekilde çalışmalarına durmaksızın
devam etmesi için yönetim kurulu
üyelerimiz ve paydaşlarımız ile birlikte
destek sağlamaya devam edeceğiz. Zira
bizler birlikte bu hedefleri başarmak
üzere bir araya gelmiş insanlarız.” diye
konuştu.

Dönem başkanı Çankırı Valisi Aktaş

Şirketin yaptığı açık-
lamada 2010 yılından iti-
baren başlanılan yatırım-
larla birlikte 2,4 milyon
tona ulaşan fiili üretim
seviyesinin yakalandığı
bildirilirken, yeni bir üre-
tim tesisinin kurulacağı
da kaydedildi.

Açıklamada “Mevcut
90’ar tonluk 1 ve 2 nolu
konvertör kapasitelerinin
120 tona çıkartılması için
gerekli olan tüm yatırım
ekipmanları alındı. Üre-
tim planı kapsamında ya-
pılacak montajlarına mü-
teakip konvertörler 120
ton kapasiteye çıkarıla-
cak. Mevcut 2,4 milyon

ton kapasiteden 3,5 mil-
yon ton kapasiteye ulaş-
mak için 4 nolu yeni bir
sürekli döküm makinesi
kurulması kararlaştırıldı.
Bir milyon 250 bin ton
kapasite ile kurulacak
olan yeni sürekli döküm
tesisi için ihale hazırlıkla-
rı devam etmekte olup,
Kasım 2017 sonuna kadar
yüklenici firmanın belir-
lenmesi hedeflenmekte-
dir. 16 ayda tamamlan-
ması planlanan yatırımla
birlikte şirketimizin dö-
küm kapasitesi 2019 yı-
lında 3,5 milyon ton sevi-
yesine ulaşacaktır” ifade-
lerine yer verildi.

Hedef 3,5 milyon ton

Düzce’de tarımsal atıklardan kimyasal ve
kompozit madde elde edilecek. Düzce Üniver-
sitesi’nin, “Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri
Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yö-
netmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe girdi.  

Bu kapsamda kurulacak merkez Düzce
Üniversitesi’nin çevre ve sağlık alanındaki ihti-
saslaşma çalışmaları kapsamında, tarımsal atık-
lardan kimyasal ve kompozit madde elde edil-
mesi çalışmalarını gerçekleştirmeyi ve endüstri-
ye uygulanabilir pilot üretim çalışmalarını ha-
yata geçirerek bölgeye yaymayı amaçlıyor. 

Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek
ürünlerin elde edilmesi amacıyla bilimsel çalış-
malar yapmak için gereken uygulama ve araş-
tırma laboratuvarları kurmak, kurulmuş olan-
ları desteklemek ve bunları araştırmacıların
kullanımına sunmak gibi faaliyetleri yürütecek.
Diğer ulusal veya uluslararası uygulama ve

araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirli-
ği içinde uygulama, eğitim ve araştırmalar ger-
çekleştirecek merkez, katma değerli ürün üreti-
mi için endüstriyel çalışmalar yaparak pilot
üretim tesislerini kurmayı hedefliyor. Tarımsal
atıklardan katma değeri yüksek ürünlerin elde
edilmesi konularında ulusal ve uluslararası dü-
zeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlayacak

olan merkez, konuyla ilgili araştırmacı yetişti-
rilmesini de destekleyecek. Düzce Üniversitesi
Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı
Uygulama ve Araştırma Merkezi, tarımsal atık
geri kazanım çalışmalarının yayılımı için faali-
yetler gerçekleştirerek gerektiğinde merkeze
bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurma uy-
gulamalarını da hayata geçirecek.

Üniversite tarımsal çöpe talip oldu

Cumhuriyetten
önce
İstanbul’da bir

Boğaziçi aşireti vardı.
Bu aşiret, aynı soydan
gelen insanlar
değillerdi. Çeşitli
yerlerden gelmiş
entelektüel insanların
oluşturdukları bir
topluluktu. Boğaziçi
aşiretinde yer alan
insanların düşüncesi
"Devleti bizden
başkası kimse idare
edemez, her şeyi biz
biliriz, millet anlamaz"
şeklindeydi. Bu anlayışa göre
Anadolu’da bulunan insanlar, hep
idare edilen kişilerdi… Bu aşiret,
her ne sebeple olursa olsun devleti
idare etme hakkı bizde olmalıdır,
diye düşünürdü…

Üniversiteye eleman alınacaksa
Boğaziçi aşiretinden alınmalıdır.
Yeniçeri ordusuna komutan
alınacaksa Boğaziçi aşiretinden
alınmalıdır. Saraydan ekonomik
destek alınacaksa mutlaka Boğaziçi
aşiretinden olmalıdır. En iyi
okullarda okuyanlar, yabancı dil
eğitimi alanlar,  kesinlikle Boğaziçi
aşiretine mensup insanlardan
olmalıdır.

Anadolu insanının okumaması,
Avrupa’ya gitmemesi, yabancı dil
bilmemesi, tarımda ürettiği malları,
bize sormadan ihracat yapmaması
gerekir anlayışı üzerine Boğaziçi
aşireti bir sistem oluşturmuştu… 

Rahmetli Turgut Özal, Anadolu
sermayesinin önünü açtı. Anadolu
insanı, Orta Doğuya patates, fındık,
fasulye, kereste ihraç etmeye
başladı. Turgut Özal sayesinde
Anadolu’dan da zengin olanların
sayısı arttı.  

Tansu Çiller, Kobilere bir takım
imkânlar tanıdı. Bunun üzerine
Anadolu’ya hükmeden Boğaziçi
aşireti diğer bir deyimle
bürokratlar, rahatsız olma
sinyallerini verdi... İşte bundan
sonra bağırmalar, çağırmalar,
entrikalar başladı… Birilerine göre
tehlike arz eden Anadolu
sermayesini durdurmak
gerekirdi… Mazeret de hazırdı.
Rejim korkusu…  

Anadolu insanı, yabacı dil
öğrenebiliyor, yurt dışına
gidebiliyor, üniversitede akademik
kariyer yapabiliyor, özel şirket
kurabiliyor, kendi başına ihracat ve
ithalat yapabiliyor. Genel müdür,
müsteşar, bakan,  başbakan hatta
cumhurbaşkanı olabiliyor.
Anadolu insanı internet yoluyla
ürettiği malı Avrupa’ya ve
Amerika’ya aracısız gönderebiliyor.
İşte söz konusu makam, mevki ve
en önemlisi ticaretin kilit noktaları
az da olsa Anadolu insanının eline
geçtiği için bürokrat, hâkimiyetini
kaybetme korkusuyla karşı karşıya
kaldı… 

Boğaziçi aşireti gibi bugünkü
bürokrat hep şunu düşünüyor. Ben
senin gibi çok siyasetçi eskittim.
Bilmem kaç bakan ile veya
başbakan veya cumhurbaşkanı ile
çalıştım. O halde devleti biz idare
ederiz. Bu işlerden biz anlarız.
Siyasetçilere dolayısı ile halka
deniyor ki devletin işlerine
karışmayın. Siz sadece yol yapın,
park yapın, fabrika yapın ama
fabrikada ürettiğiniz malları bize
verin biz pazarlayalım. Daha
doğrusu bizden izinsiz ürettiğiniz
malları pazarlayamazsınız mesajını
Boğaziçi aşireti açık ve net
veriyordu…

Anadolu sermayesinin
öncülüğünü geçmişte Ankara’nın,
İstanbul’un iş adamları ve

bürokratları
üstlenirken bugün ise
Konya’nın.
Gaziantep’in ve
Yozgat’ın Kayseri’nin,
Rize’nin Trabzon’un,
Diyarbakır’ın, Kars’ın
ve Amasya’nın iş
adamları Anadolu
sermayesine öncülük
yaptığını görüyoruz.
Anadolu insanı
yıllarca ürettiği
malları Avrupa’ya,
Amerika’ya, Orta
Doğu’ya ihraç

ederken birilerinin onayı
gerekiyordu.  O birileri, rantın
büyük bölümünü alıyordu.
Anlaşılan Anadolu insanı,
geçmişte boğaz tokluğuna
çalışıyordu. 

Boğaziçi aşireti bugünün
bürokrasisi, şunu biliyordu:
Anadolu sermayesi gözünü açarsa,
para kazanırsa, bize ihtiyaç
duymadan veya sormadan ürettiği
malları ihraç eder, zengin olur ve
günün birinde de siyasete girer.
Anadolu insanı, devleti idare
etmede söz sahibi olur, bizim
kurduğumuz düzen yıkılır,
birilerinin ifadesiyle biz ötekiler
oluruz. İşte bağırmalar, çağırmalar,
gerginlikler bu noktada en yüksek
safhaya ulaştı. Batı ve Batı hayranı
Boğaziçi aşireti, Anadolu insanının
ekonomik açıdan güçlenmesini,
siyasi güç kazanmasını istemediği
için ülkemize saldırdı ve 15
Temmuz gibi darbe denemesi
yaptı.

1980’li yıllarda bir arkadaşım,
- Aslında sizi çok seviyorum. O

kadar çok seviyorum ki, genel
müdür, müsteşar,  milletvekili,
bakan, başbakan hatta
cumhurbaşkanı olmanızı isteriz.
Ama sermaye sahibi olmanıza
tahammülümüz yoktur fakat ücretli
olarak çalışmanızda da bir sakınca
yoktur. Aslında başbakan
olabilirsiniz. Sermayen olmadığı
zaman benim dediğimi yapmak
zorundasın, onun için başbakan
veya cumhurbaşkanı olman benim
için önemli değildir. Önemli olan
sermaye alanında
büyümemenizdir. Çünkü sermaye
konusunda büyüdünüz mü bize
sormuyorsunuz. Yani bizim
muslukları gittikçe kapatıyorsunuz.
Bizim muslukların kapanması
demek siyaset arenasından
uzaklaşmamız anlamına gelir ki
bizim için büyük bir tehlikedir...
Söz konusu tehlikeyi
durdurabilmek için laik, anti laik,
şeriat, yeşil ve kırmızı sermaye
kavramlarını gündeme taşımak
zorunda olduğumuz gibi hatta
rejim tehlikesinden de
bahsedebiliriz." Arkadaşımın bu
düşüncesi çok saçma geldi bana
ama zaman ilerledikçe gördüm ki
dediklerinin hepsi doğru.

Anadolu’da laiklikten, rejimin
tehlikesinden, başörtüsünden,
irticadan ve buna benzer
korkulardan, milliyetçilik, din,
Atatürkçülük gibi kavramlardan
bahseden yok hatta bu kavramlar,
hiç umurunda bile değildir. Ama iş
bulamama, en iyi okulda
okuyamama, ürünlerini
pazarlayamama korkusu vardır.
İşte Anadolu insanı bu korkuyu
yenmenin mücadelesini veriyor ve
ekonominin iyi gidip gitmemesini
dert ediniyor. Ürettiğim malları
nasıl yapsam da aracısız ihraç
etmenin yollarını bulsam diyor… 

Köylü Hasan Ağa diyor ki
“Benim ekonomim iyi olduğu
zaman rejim tehlikesi olmaz.” 

Selam ve saygılarımla…

Batı ve Batı hayranı Boğaziçi aşireti

Ahmet Yaşar Zengin

ahmetyasarzengin61@gmail.com

KARDEMİR A.Ş. sıvı çelik üretim kapasitelerinin 3,5 milyon tona çıkartılması ve ürün
yelpazesinin katma değeri yüksek ürünlerle çeşitlendirilmesine yönelik yatırımlar gerçekleştiriyor.

Zonguldak Alaplı İlçesi’nde Liman sa-
hasında 2 ay sürmesi beklenen tarama
çalışması başlattı. 

Liman giriş ve çıkışlarda yaşanan zor-
luklar sebebiyle başlatılan dip taraması

ve rıhtım derinleştirme çalışmalarda 3
römork eşliğinde bir tarama vasıtası ve
hizmet gemisi kullanılıyor. Çalışmalarda
ilk etapta 5 metre derinlikte 20 bin metre-
küp, daha sonra ise 40 bin metreküplük

bir malzemenin taranması bekleniyor.
Samsun Deniz Dibi Mühendisliği tara-

fından gerçekleştirilen çalışmaların büt-
çesi ise İl Özel idaresi tarafından karşıla-
nacak.

Tarama çalışmaları başladı
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Ailesinin ölümüne şahit oldu
1912 yılında Kelkit’te (Erzurum) do-

ğan Mecit Çetinkaya’nın henüz 5 yaşla-
rındayken babası Abdullah Efendi, anne-
si Havva Hanım, kardeşleri Melek, Fat-
ma, Felek, Nigar, Mustafa ve amcası İbra-
him, Ermeni çetelerinin köylerine yaptığı
baskında gözleri önünde öldürüldü.

Mavi Gömlekliler…
İstiklal Savaşı öncesi ve sonrası, ailesi

savaşlarda şehit düşmüş çocukları topla-
tarak hem onlara bir yuva kuran hem de
eğitim ve öğretimleriyle yakından ilgile-
nen Kazım Karabekir Paşa’nın talimatıyla
1917 yılında, İstanbul’da Okmeydanı’nda
şimdiki Darülaceze’nin yakınlarında bu-
lunan, çocukların kaldığı devlet yetimha-
nesine gönderildi.  

Tarihe “Mavi Gömlekliler” olarak ge-
çen bu yetim çocuklar, ülke ekonomisine
katkıda bulunmak üzere özel olarak ku-
rulan iş ocaklarında birer usta olarak ye-
tiştirilmiş ve eğitilmişlerdi.

İnebolu’nun evladı 
Devlet kontrolünde Mavi Gömlekliler

olarak eğitim aldıktan sonra yetimhane-
den Çeşme Meydanı’nda (Galata) yaşa-
yan bir aileye evlatlık verildi. 

Fakat aile maddi sıkıntılarından dola-
yı ona bakamayacaklarını anlayınca 1918
yılında yine kendileri gibi çocuksuz bir
aile olan İnebolu’nun Çercille (Gökbel)
köyünde yaşayan akrabaları İsmail ve
Fatma Bozkurt’a, devlet evlatlık garanti-
siyle verdiler. 

Bozkurt ailesinin kayıtlarına aldığı
küçük Mecit,  çocukluk yıllarını köyde
geçirdi ve İnebolu’da taşımacılık yapan
kaptanların yanında mavnacılığa ilk adı-
mını atarak denizcilikle ilgili deneyimler

kazanmaya başladı. Sene 1930’da yaşı 18
olduğunda köyünde Karadeniz’in Barba-
ros’u diye anılan yelkenli taka kaptanı
Gazi Kadir Ağa ile Kamile Tepe’nin dört
kızından biri olan Hatice ile evlendi.
Daha sonra kayınpederinin yanında yel-
kenli mavnalarda çalışmaya başladı. 

Kabiliyeti ve cesareti sayesinde deniz-
ciliği öğrenerek kayınpederinin yelkenli
takasıyla uzak seferlere çıkıyordu. 

Büyük denize ulaşma hedefi
Trakya’da 4 yıl süvari olarak vatani

görevini yapmasının ardından 1939 yılın-
da ailesini daha iyi imkânlar içerisinde
yaşatmak ve kendi ideallerini gerçekleşti-
rebilmek üzere İstanbul Çeşme Meyda-
nı’nda (Galata) Yağkapanı İskelesi’nde
mavnalarda çalışmaya başladı. 

Fermeneciler Sokağı’ndaki mavnalar-
da çalışırken kısa sürede bilgisi ve çalış-
kanlığı ile dikkat çekmişti. Elindeki biri-
kimlerle bir tane mavna satın alarak ken-
di işini kurması uzun zaman almadı. 

Zaman ilerledikçe de ilave mavnalar
ve römorkörler satın alarak işlerini büyü-
terek geliştirmişti. Mavnalarıyla Karade-
niz ve Marmara’da uzak seferlere de çık-
maya başlamıştı. 

Armatörlüğün ilk adımları
Mecit Kaptan bu olaydan sonra ken-

dine zaman ayırarak, mavnacılığı geliştir-
mek için yeni arayışlara başladı. Böylece
iş hayatında gerçekleştirdiği en önemli
yeniliklerden birini hayata geçirdi; rö-
morkörlerin çektiği, o zamanlar makinesi
olmayan mavnalara makineler taktırıp
onları deniz motorlarına çevirerek bunla-
rın römorkörlere bağlılıklarını bitirerek
sektöre sundu. Bu reformla birlikte işleri-
ni daha da büyüttü. 

Fermeneciler Sokağında bir iş hanı ile
birlikte kıyıdaki dubaları satın almayı ba-
şardı. Geliştirdiği motorlu mavnalar re-
formu Türkiye’de yeni bir sektörün doğu-
şuna yol açtı. Motorlu deniz vasıtası sahi-
bi olanlar sonraları saç teknelere dönerek
armatörlüğe ilk adımlarını attılar. 

Mecit Kaptan’ın sahibi olduğu mavna-
lar, 1940’lı yıllardan başlayıp 1.Boğaz
Köprüsü’nün yapımına kadar İstanbul li-
manlarına gelen tüm gemilerin Limbo ve
nakliyelerinde önemli rol oynadı.  İstan-
bul’a gelen bütün gemiler o zamanlar sa-
dece Haydarpaşa ve Salı Pazarı limanları-
na yanaşıyor, yetersiz gelen limandan do-
layı birçok gemi açıkta demirliyordu. Bü-
tün bu gemilerin boşaltılması bu ağaç
motorlar sayesinde yapılabilmişti. 

Hatta o zamanlar mavnacılığın ne ka-
dar önemli olduğunu Mecit Çetinkaya
bir gazetede çıkan demecinde; “Mavnala-
rım olmasa İstanbul aç kalır” diye belirt-
mişti. 1974 yılında Boğaziçi köprüsünün
yapımı ile birlikte mavnacılık önemini yi-
tirmeye başlamıştır.  

1980 sonrası Haliç yıkımlarının ar-
dından motorlu mavnaların barınacağı
yerler kalmayınca ve esnaf işlerinin de
küçülmesinden dolayı, ağaç motorlarının
hepsine veda edilmek zorunda kalındı.

4 kuşaktır aynı isim
ve soy isimle aynı

mesleği icra ediyor
Kastamonulu Mecit

Çetinkaya’lar…
Merhum Mecit
Çetinkaya’nın

aramızdan ayrılışının
ardından 39 sene

geçmiş olsa da Türk
denizciliğine bıraktığı

miras sadece ailesi
tarafından değil

sektörün tüm
temsilcileri tarafından
benimsendi. En küçük
oğlu ve onun da oğlu

denizde, sporda,
sosyal hayatta açtığı

yolda ilerliyor.
Kelkit’ten yetimhaneye

oradan İnebolu’ya
uzanan; geçmişteki

izleri geleceğe taşıyan
bir serüveni sizlere

aktarıyoruz.

Miras meslek, ad ve soyadı

Sivil toplum, spor ve siyaset…
Bu uzak seferlerinden
birinde, İğne Ada’dan

yüklemiş olduğu odun ve
tomrukları naklederken

Karadeniz’de Ruslar
tarafından mavnası

torpillenmiş ve kendisi
dışında teknede bulunan

herkes hayatını kaybetmişti.
Kendine geldiğinde denizde

bulduğu bir kalasa
tutunmuş ve daha sonra

batan mavnanın yarı
parçalanmış sandalına

kendisini yaralı vaziyette
atarak canını kurtarabilmiş,

daha sonra kara yoluyla
ailesinin İstanbul’da ikamet

ettiği Feriköy semtine
gelmişti. Ailesinin artık

öldüğüne inandığı bir anda
geri dönen Mecit Kaptan’ın

gelişi, eşi Hatice için aslında
tarihin bir tekerrürüdür.
Savaş yıllarında, Hatice

henüz çocukken, babası
Kadir Kaptan, Karadeniz’de

oğlu Mehmet’le bir sefer
sırasındayken Ruslara esir

düşmüşlerdi. Hatice, annesi
ve kardeşleri ile yıllarca

yaşam mücadelesi
vermişlerdi. Kadir Kaptan

ve oğlu, yaklaşık dokuz
sene sonra Rusya’daki bu

esaretten kurtulup
köylerine dönebilmişlerdi.

Tarih 
tekerrür

eder

Merhum Mecit Çetinkaya’nın kendi is-
mini verdiği ailenin en küçük oğlu Mecit
Çetinkaya ile dedesinin vefat ettiği 1978 yı-
lında doğan,  dedesi ve babasıyla aynı ismi
taşıyan torunu Mecit Mert Çetinkaya günü-
müzde denizcilik, spor ve sosyal hayatta al-
dıkları mirası geleceğe taşıyorlar.

Adı, soyadı ve 
mesleğiyle hala yaşıyor

Sosyal alanda da birçok  faaliyetlerde
bulunmuş kooperatif ve dernekler kura-
rak deniz esnafını bir araya toplamıştır.
İstanbul Mavnacılar Motorcular ve Ro-
morkörcüler Derneğinin kuruluşuna ön-
cülük etmiş ve motorcu esnafı tarafından
bu derneğin 1955-1956 yıllarında başka-
nı seçilerek 1978 yılında vefat ettiği tari-
he kadar dernek başkanlığını  sürdürm-
üştür. 

Daha sonra kendi başkanı olduğu der-
nek ile tüm İstanbul’daki derneklerin
bağlı olduğu günümüzde de faaliyetlerini
sürdüren İstanbul Es-
naf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği’nin
başkanlığına 1961 yı-
lında seçilmiş ve bu
görevi de 1967 yılına
kadar aralıksız de-
vam ettirmiştir. B

aşkanlığı sırasın-
da esnaf ve sanatkâr-
ların istifade edeceği
İstanbul Huzur
Hastanesi ve Din-
lenme Evleri Vak-
fı’nın kuruluşunda
bulunmuş, bu va-
kıf adına Beyazıt’ta bulu-
nan Esnaf Hastanesi’ni ve Altunizade’deki
Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin de
içinde bulunan vakıf arazisine, huzur evi-
nin yapılmasına öncelik etmiştir,  vakıf
halen çalışmalarına devam etmektedir.

1960’ların başında Karagümrük Spor Ku-
lübü,  1965-1967 yıllarında Galata Spor
Kulübünün başkanlıklarını yürütmüştür. 

Aynı zamanda Kızılay Ka-
raköy  (Beyoğlu)
Dernek Başkanlığı
ile Demokrat Parti
Galata (Beyoğlu)
ilçe Başkanlığı gö-
revlerini de üstlen-
mişti.

Mecit Çetinkaya,
19 Mart 1978 yılında
66 yaşında İstanbul
Esnaf ve Sanatkârlar
Odaları Birliği’nin
kongresinde yapmış
olduğu  konuşmasının
ardından evine döner-
ken arabasında fenalaş-

mış, kurucusu olduğu  Esnaf Hastane-
si’nde vefat etmiştir.

“Geliştirdiği
motorlu mavnalar

reformu
Türkiye’de

armatörlüğün ilk
adımlarının
atılmasını

sağladı…”

Merhum Mecit Çetinkaya

Oğul Mecit Çetinkaya Torun Mecit Çetinkaya

Mecit Çetinkaya, askerlikte at üzerinde

İnebolulu mavnacılar
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Yıl: 6 8 Ağustos 2017

www.istamonufuarcilik.com

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com
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