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Siyasette 43 yıllık deneyimi ve CHP İs-
tanbul İl Başkanlığı gibi önemli bir görevi
de başarıyla icra eden Abanalı hemşeri-
miz Ali Muhittin Tığlı, 24 Haziran 2018 ta-
rihinde yapılacak olan milletvekili genel
seçimlerinde partisinden 3. Bölge aday
adaylığı başvurusunda bulundu. n 2

Katar Ticaret ve Sanayi Odası
29 Nisan tarihinde İstamonu
Fuarcılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz ve
MÜSİAD Uluslararası İlişkiler ve
Dış Ticaret Komisyonu Başkanı
Zeki Güvercin öncülüğünde Türk
heyetini ağırladı. 

Protokol imzalandı 

Katar Ticaret ve Sanayi Odası
yönetim kurulu başkan
yardımcısı Mohammed Bin
Towar Al Kuwari ve genel
direktör Salih Bin Hamad Al
Sharqi’nin başkanlığında
gerçekleşen toplantıda ekonomik
ve ticari alanlarda iş birliklerini
geliştirmeye yönelik konuları ele
aldı. 

Toplantıda Katar Ticaret ve
Sanayi Odası 27-30 Haziran
tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezinde düzenlenecek Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş
birliği Fuarında (BAKAF 2018)
onur konuğu ülke olarak
katılmayı kabul etti. n 3

Kanuni merkezler baz
alınarak açıklanan ihracat
rakamları sıralamasında
Kastamonu 58’inci sırada yer
aldı. Nisan 2018 verileri
ışığında gerçekleşen ihracatın
geçen aya oranla yüzde 20
seviyesinde gerçekleşmesi
mevsimsel etkiye bağlanırken,
dört aylık performansın 30
milyonu aşması piyasalarda
normal olarak karşılandı. n 8

Oldukça hareketli ve bol ayrılıklı bir
sezonun ardından Hatay mağlubiyetiyle
başlayan ligi Keçiören mağlubiyeti ile ta-
mamlayan Kastamonuspor1966, ligi 40
puanla 11’inci sırada tamamladı. n 10

Başladığı gibi bitirdi

Tığlı, İstanbul 3’üncü
bölgeden aday oldu

İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği’nde üç
başkan adayının yarıştığı
başkanlık seçimlerinde
hemşerimiz Aydın Dinçer
rakiplerine karşı çoğun-
luğun oyunu alarak yeni
döneme adım attı. n 5

Madencilerden 
Dinçer’e güven oyu

Gazetemiz ekonomi ya-
zarı Yeminli Mali Müşavir
Yaşar Kızılkum 24 Haziran
seçimlerinde İYİ Parti 2.
Bölge Milletvekilliği aday
adaylığı başvurusunda bu-
lundu. 1959 doğumlu ve as-
len Şenpazarlı olan Kızıl-
kum, 2004-2009 yılları arasında da AK Parti
İl Genel Meclisinde Plan Bütçe Komisyonu
Başkanlığı’nda bulunmuştu. 

1993 yılından bu yana mesleğini icra
eden Kızılkum, Kastamonuluların her an
her seçime hazır olması gerektiğine işaret
ederek, artık hemşerilerimizin siyasette et-
kin noktalarda bulunmasını arzu ettiğini
belirtti. Kendisine başarılar diliyoruz.

Kızılkum İYİ Parti’den
2. bölge aday adayı

Şeker fabrikalarının özelleştirilme-
sinde Alpullu Şeker Fabrikası ve Muş Şe-
ker Fabrikası satılırken, Kastamonu Şe-
ker Fabrikasına alıcı çıkmadı. Alpullu Şe-
ker Fabrikası 150 milyon Türk lirasına,
Muş Şeker Fabrikası ise 230 milyon lira-
ya satıldı. n 5

Şeker şimdilik 
iptal oldu

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları
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Türkiye Kadınlar Hentbol Kupası yarı
final ikinci maçında Kastamonu Beledi-
yespor, sahasında konuk ettiği Rize tem-
silcisi Ardeşen Gençlik Spor Kulübünü
33-23 yendi. n 10

Kupada Ardeşen farkı

İlk 4 ayda 30 milyon dolar

24 Haziran seçimleri için
Kastamonulu vekil aday adayları
başvuru sürecini tamamladı. 

Geçen yıllarda olduğu gibi listelere
hangi isimlerin girebileceği merak
edilirken, başvurularda AK Parti ve
CHP genel tercih sebebi oldu. n 2

İstanbul’da tablo
netleşiyor

24 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı
ve milletvekili seçimleri için tüm
yurtta olduğu gibi Kastamonu’da da
meclis yolculuğu için hareketli günler
yaşanıyor. 3 milletvekilliği için toplam
65 aday adayı başvuru yaptı. n 2

Kastamonu için
seçim vakti

Katar, 27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş birliği Fuarına 'Onur Konuğu Ülke' olarak katılmasına yönelik protokol imzalandı.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mohammed Bin Towar Al Kuwari,
“Biz BAKAF 2018’le birlikte hem kendimizi Türk hal-
kına tanıtmak hem de Batı Karadeniz’i tanımak istiyo-
ruz. Biz bu projeyi Türkiye ile artan bağlarımızın daha
da güçlü hale gelmesi için önemli buluyoruz” dedi.

Projeyi önemli buluyoruz
Ankara ve İstanbul gibi stratejik öneme sahip

iki metropol arasında kalan bölgeye yapılacak her
türlü çalışma ve yatırımın geri dönüşleriyle büyük
yararlar sağlayacağını belirten Hüseyin Karadeniz,
“İki dost ülke arasındaki stratejik ortaklığa bağlı
olarak özel bir iş birliğine de adım atılacak” dedi.

Özel bir iş birliği olacak

2018’in 
Onur Konuğu KATAR 
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ÇÖP AĞACI

Tahsin Şentürk

HARCAMAK
Tıkalı kulaklarla duymayız o feryadı,

Zaman, beni sıkı tut diye bağırır car car.

Boş geçen zamanları kazandık zannederiz,

Zaman, insanı değil, insan zamanı harcar.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

AK Parti’nin ilçe ve gençlik teşkilatlarında sosyal denge unsurunu dikkate alarak
oluşturduğu yeni yönetimlerinde Kastamonulu isimler ön plana çıktı.

Esenler’de Umut Özkan, Fatih’te Orhan
Narin, Arnavutköy’de Mustafa Candaroğlu ve
Gaziosmanpaşa’da Serkan Acar’ın ilçe
başkanı olarak belirlenmesi, Üsküdar’da Esra
Şenol Eruçar’ın, Sultangazi’de Nurcan
Öztürkmen’in, Sancaktepe’de Sefanur
Akça’nın kadın kolları başkanı seçilmesi,
gençlik kollarında ise Bağcılar’da Sinan
Erdem Arslan, Sultangazi’de Onur Uygun
isimlerine temsil yetkisi verilmesi Kastamonu
sivil toplum kuruluşlarında heyecanla
karşılandı.  AK Parti İlçe Teşkilatlarında şu
isimler yer aldı: 

Gaziosmanpaşa: n Serkan Acar (B) n
Gülsüm Şahin(A) n Emine Yılmaz(A) n
Murat Çetin(A) n Cihan Demir(Y)

Esenler: n Umut Özkan (B) n Hasan
Şahin(A) n Bayram Akkaya (A) n Nur
Yılmaz(Y)

Fatih: Orhan Narin (B) Selahattin
Kara(A) Kemal Kebapçı(A)

Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu(B)
Sevilay Kırbaş (A) Arzu Uzunoğlu(Y)

Sultangazi: Nurcan Öztürkmen (KKB)
Onur Uygun (GKB) Cemal Demir(A)

Sancaktepe: Sefanur Akça (KKB) Aydın
Mızrak(A) Ali Çınar(Y)

Bağcılar: Sinan Erdem Arslan (GKB)

Ahmet Şentürk (A) Nuriye Demir (Y)
Üsküdar: Esra Şenol Eruçar (KKB)

Hayri Konuk (A)
Şişli: Gökhan Yüksel(A) Buse Emine

Er(A) Hatice Aktaş Dumlu(A) Gökhan
Usta(Y) Halit Çetin(Y) Ahmet Solak(Y)

Beykoz: Cemile Sucuoğlu(A) Fatmanur
Koparan(A) Mehmet Temel(A) Muhammet
Kartal(A) Mete Karabudak(A)

Kağıthane: Niyazi Kütük(A) Hüseyin
Güleryüz(A) Hüseyin Aydilek(Y)

Güngören: Erdoğan Öztaş(A) Adem
Ünal(Y) Mete Tığlı(Y)

Tuzla: Mustafa Çağdaş(A) Hilal
Kalafat(A)

Bayrampaşa: Önder Akarsu(A) İlhan
Yılmaz(Y)

Beyoğlu: Ramazan Aksu(A) Yaşar
Yılmaz(Y)

Kartal: Mustafa Soykan(A) Ömer
Savdiç(Y)

Ataşehir: Ahmet Kalay(A) Ersin
Oturak(Y)

Sultanbeyli: Mehmet Aydın(A) Sezai
Çelik(Y)

Zeytinburnu: Nihat Sezer(A) Hasan
Yaman(Y)

Bahçelievler: Serpil Zeynep Öz(A) Nadir
Göksu(Y)

Büyükçekmece: Cengiz Sancaktar(Y)
Ayşenur Abay(Y)

Adalar: Kemal Türkyılmaz(A)
Kadıköy: Lerzan Tuğba Şahin(A)
Küçükçekmece: Eyüp Sabri Atay(A)
Maltepe: Süfyan Helvacıoğlu(A)
Pendik: Nuri Tüzek(A)
Bakırköy: Aslıhan Şen(A)
Çekmeköy: Ramazan Demir(Y)

24 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve
milletvekili seçimleri için tüm yurtta
olduğu gibi Kastamonu’da da meclis
yolculuğu için hareketli günler yaşanıyor.

Son dönem milletvekilleri Hakkı
Köylü, Murat Demir, Metin Çelik’in de
yeni dönemde Kastamonu’yu temsil
etmek için aday adayı olarak başvuru
yaptığı seçim maratonuna bir önceki
dönem görev yapan Mustafa Gökhan
Gülşen de dahil oldu. İl Başkanlığı
görevini Doğan Ünlü’ye devreden Halil
Uluay, asaleten ataması daha yeni yapılan
İl Turizm Müdürü Mehmet İshak AK
Parti kanadında aday adayı olan 24 isim
arasında yer aldılar.

AK Parti teşkilatı aday adaylığı
başvurusunda en yoğun nokta olurken,
CHP’de ise İl Başkanı Hasan Baltacı, il

başkan adaylığı yarışında yer alan Ayşegül
Yazıcı başvuru yaptı. Saadet Partisi’nde de
7 aday adayının başvuru gerçekleştirdiği
öğrenildi. MHP de bu seçimin başvurular
noktasında ilgi odağı olurken ilk adaylık
açıklaması İl Başkanı İbrahim
Maşalacı’dan gelmişti.
Kim hangi partiden başvuru yaptı

AK Parti: Hakkı Köylü,  Metin Çelik,
Murat Demir, İrfan Bakır, Halil Uluay,
Recep Biçer, Mehmet İshak, Hüseyin
Aldı, Murat Kütahyalı, Mustafa Güvenç,
Aytuç Zafer Akça, Abdullah Yılmaz,
Halim Kanatcı, Musa Sıvacıoğlu, Metin
Topaloğlu, Mehmet Nuri Keskin, Feza
İhtiyar, Özden Kaplan Şenel, Ahmet
Yılmaz, Mehdi Keskin, Hüseyin Acar,
İsmail Gürcan Gürbüz, Mustafa Gökhan
Gülşen, Sami Naharoğlu, Kemal Aydın,

Yaşar Özdemir, Tamer Tafracı, Yavuz
Menderes Kaymakcı, Bahattin Kocabaş,
Cevdet Çelik, Mustafa Atlı.

CHP: Hasan Baltacı, Ayşenur Özden,
Ayşegül Soylu Muslu, Hasan Şen, Sibel
Karakaş, Devrim Ezgi Özalp, Yılmaz
Karakoç.

MHP: Kemal Ün, Ahmet Yavuz, Ali
Osman Kurtçu, Cihan Çetin, Emin Çınar,
Hacı İbrahim Maşalacı, Muharrem Avcı,
Nezir Öztürk, Şeyma Nur Gün, Tarık Ziya
Çağılcı, Yavuz Ortaakarsu.

İYİ Parti: İlhan Engin, Seyfi Sarıoğlu,
Ahmet Rıfat Güzey, Erdoğan Bodur,
Murat Demirel, Çiğdem Korkmaz,
Nurhan Güven.

Saadet Partisi: Adnan Altuntaş, Bilal
Çodur, Selçuk Dağ, Abdurrahman Topçu,
Hulusi Özbek, Necati Yavuz, Hamit
Serdar Yılmaz.

İstanbul’da tablo netleşiyor

Kastamonu için seçim vakti

Başka dallarda elma armut,

Benim dallarımdaysa çul çaput.

Ağaçlığımı yitirdim ben; gören sanır türbe ağacı.

Oysa millet apartmanda, çöpü bende kiracı.

Siyasette 43 yıllık deneyimi ve CHP İstanbul İl
Başkanlığı gibi önemli bir görevi de başarıyla icra
eden Abanalı hemşerimiz Ali Muhittin Tığlı, 24 Hazi-
ran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel
seçimlerinde partisinden 3. Bölge aday adaylığı başvu-
rusunda bulundu.

Siyasetçi bir aileden gelen ve 1975 yılından bu
yana aktif olarak 43 yıldır CHP’de her kademede gö-
rev alan Tığlı, aynı zamanda genel başkanlığını yaptığı
Kastamonu Toplumsal Dayanışma Platformu ile de
Kastamonu cemiyetçiliğinin önemli aktörlerinden biri
olarak her kesimden hemşerisiyle iletişimi bulunan
bir isim olarak önümüzdeki dönemde mecliste yer al-
mak üzere başvurusunu gerçekleştirdi.

Kişisel bir talep değil

CHP Gençlik Kollarından başlayarak uzun yıllar-
dır partiye hizmet eden 1960 doğumlu Muhittin Tığlı,
aday adaylığı hakkında yaptığı değerlendirmede “Kişi-
sel bir taleple aday değilim. Benim adaylığım toplum-
sal taleplerden doğan bir adaylıktır” diyerek mecliste
temsil noktasında Kastamonuluların beklentilerini de
yerine getirmeye talip olduğunu ifade etti. 

Tığlı, siyaseten oldukça önemli bir dönemeçte olan
ülkenin yeni yol haritasının belirleneceği Haziran
2018 seçimlerinin, geçmiş yılların aksine Kastamonu-
lular için de çok büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.
Kastamonuluların İstanbul’da gerektiği şekilde temsil
edilme hayaline katkı sunmak için CHP’den milletve-
kili adaylığı sürecine katıldığını bildiren Tığlı, ilk
gençlik yıllarından itibaren kesintisiz bünyesinde bu-
lunduğu partisinde ülke için hareket etme zamanı ol-
duğuna işaret etti. Ali Muhittin Tığlı, başarılı iş yaşa-
mının yanı sıra partisinde ve sivil toplum kuruluşla-
rında da yaptığı çalışmalarıyla Kastamonu kamuoyu-
nun çok yakından tanıdığı bir isim olarak önümüzde-
ki seçimlerde listede olmasına kesin gözüyle bakılan
isimler arasında yer alıyor.

Kültür Bakanlığı himayelerinde ülke genelinde
yaygın olarak kutlanması kararlaştırılan Hz. Pir
Şeyh Şaban-ı Veli Anma ve Anma Anlama Haası
etkinlikleri 4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Kasta-
monu’da kutlandı.

Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliği Programı
kapsamında düzenlenen etkinlikler arasına da dahil
edilen Kastamonu Evliyalarını Anma Haası 4 Ma-
yıs tarihinde Yesevi’den Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’ye
ve günümüze Türk Düşünce Hayatı Sempozyumu
ile başladı. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi’nde başlayan
etkinlik Huzura Davet Yürüyüşü ile devam etti. 

Program kapsamında Türk Dünyası Fotoğrafçı-
lar Buluşması Fotoğraf Sergisi ve Ney dinletisi ger-
çekleştirildi.  Şaban-ı Veli Külliyesi’nde fidan dikme
etkinliği düzenlendi.

Açılış programı  ise il protokolü, Türksoy ve
Türk Dünyası temsilcilerinin de katılımıyla Tarihi
Han’da gerçekleştirildi.

3 gün süren etkinliklerde Hz Pir Şeyh Şaban-ı
Veli ve Kastamonu Evliyaları ile ilgili sempozyum-
lar, sergiler ve dinletilerin yanı sıra çevre köylerine
geziler de düzenlendi. Program Hanönü, Taşköprü
ve Kastamonu merkezde tertiplendi.

Siyasette 
Kastamonu rüzgarı

Yeni belirlenen AK Parti İstanbul İl
Yönetim kurulundaki tek Kastamonulu
isim Seydilerli hemşerimiz Rabia İlhan
oldu. İl gençlik kollarında başkan yar-
dımcısı Mesut Gümüştekin ile yönetim
kurulu üyesi Burak Şükrü Umur ise
gençlerin temsilcisi olarak yer alıyor.

39 ilçede
tek yönetim
kurulu 
üyesi

24 Haziran seçimleri için
Kastamonulu vekil aday adayları başvuru
sürecini tamamladı. 

Geçen yıllarda olduğu gibi listelere
hangi isimlerin girebileceği merak
edilirken, başvurularda AK Parti ve CHP
genel tercih sebebi oldu.

AK Parti Milletvekilleri Fatma Benli
Yalçın, Hulusi Şentürk yeniden adaylık
başvurusunda bulunurken,
Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Birim
Koordinatörü Azdavaylı hemşerimiz Erol
Şahin, İnebolulu hemşerimiz Yargıtay 9.

Ceza Dairesi Başkanvekili emekli Hakim
Erdal Gökcen, İstanbul AK Parti İl
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Umur ve
Orçun Şekercioğlu, Ümraniye Kas-Der
Şube Başkanı Yunus Kökden, Beykoz eski
belediye başkan yardımcısı Nevin
Çalışkan, Araçlı hemşerimiz Zühtü
Kütükoğlu, 15 Temmuz Gazisi  Bozkurtlu
hemşerimiz Safiye Bayat, Taşköprülü
hemşerimiz Abdullah Tekin, genç
gazeteci Mücahit Ak da önümüzdeki
dönem listelerde yer alabilmek üzere
başvurularını gerçekleştiren isimler

arasında yer aldı. 
Uzun yıllar CHP il yönetimi de dahil

birçok kademede görev alan Ali Muhittin
Tığlı ve Mehmet Diribaş, Kas-Der Genel
Başkan Yardımcısı Osman Tellioğlu,
Gazeteci Yazar Türkan Kebeci
Cumhuriyet Halk Partisi’nden Yeminli
Mali Müşavir Yaşar Kızılkum ise İYİ
Parti’den adaylık başvurusunda
bulundular. Öte yandan BBP Genel
Başkan Yardımcısı hemşerimiz Ahmet
Yelis de aday adaylığı başvurusunda
bulunan isimler arasında.

Tığlı, İstanbul 
3. bölgeden aday

Anadolu Evliyaları
Haftası kutlandı
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245 milyar dolarlık dev pasta: KATAR

Katar, 27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş birliği Fuarına 'Onur Konuğu Ülke' olarak katılacak.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası 29 Nisan tarihin-
de İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karadeniz ve MÜSİAD Uluslararası İliş-
kiler ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı Zeki Gü-
vercin öncülüğünde Türk heyetini ağırladı. Katar
Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkan
yardımcısı Mohammed Bin Towar Al Kuwari ve
genel direktör Salih Bin Hamad Al Sharqi’nin baş-
kanlığında gerçekleşen toplantıda ekonomik ve ti-
cari alanlarda iş birliklerini geliştirmeye yönelik
konuları ele aldı. Toplantıda Katar Ticaret ve Sana-
yi Odası 27-30 Haziran tarihleri arasında İstanbul
Fuar Merkezinde düzenlenecek Batı Karadeniz Tu-
rizm Tanıtım ve İş birliği Fuarında (BAKAF 2018)
onur konuğu ülke olarak katılmayı kabul etti.

Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı BAKAF2018’e
Katar’ın katılmasıyla Batı Karadeniz’deki gelişme-
lerin hızla artacağını söyleyen İstamonu Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadeniz, Ka-
tar Ticaret ve Sanayi Odasında yaptığı konuşmada
UNESCO Miras Listesinde yer alan Karabük’ün,
2018 yılı Türk Dünyası Başkenti seçilen Kastamo-
nu’nun olmasının yanı sıra Bartın, Bolu, Düzce,
Çankırı, Sinop ve Zonguldak’taki tarihi, turistik ve
tabi güzelliklerin bölgeyi cazibe merkezi haline ge-
tirdiğini vurguladı.

Ankara ve İstanbul gibi stratejik öneme sahip
iki metropol arasında kalan bölgeye yapılacak
her türlü çalışma ve yatırımın geri dönüşleriyle
hem Batı Karadeniz’e hem de yatırımcısına bü-
yük yararlar sağlayacağını ifade eden Karadeniz,
“İki dost ülke arasındaki siyasi ve ticari stratejik
ortaklığa bağlı olarak özel bir iş birliğine de adım
atılacak” dedi.

Projeyi her açıdan önemli buluyoruz 

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Mohammed Bin Towar Al
Kuwari ise yaptığı konuşmada, Batı Karadeniz ve
illerini ilk kez duyduklarını ifade ederek “Az önce
izlediğimiz videoda muhteşem bir görsel şov var-
dı. Biz BAKAF 2018’le birlikte hem kendimizi
Türk halkına tanıtmak hem de Batı Karadeniz’i
tanımak istiyoruz. Biz bu projeyi Türkiye ile ar-

tan bağlarımızın daha da güçlü hale gelmesi için
önemli buluyoruz” diye konuştu. 

Mohammed Bin Towar Al Kuwari BA-
KAF2018 Fuarında Katar tanıtım standına ek
olarak B2B ve Uluslararası Zirve, 2022 Dünya
Kupası tanıtımı, Katar Türkiye Stratejik Dostluk
sergisi gibi kendilerini ifade edebilecekleri hiz-
metlerin alacak olmaktan dolayı duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği
Fuarına (BAKAF 2018) Onur Konuğu Ülke olarak
katılım sağlayacak olan Katar, dünyanın en zengin
üçüncü ekonomisine sahip bulunuyor. Petrol ve
doğalgaz rezervi olarak dünyanın en zengin yer altı
kaynaklarına sahip olan ve ülkemizin de önemli
bir ihracat kapısı olan Katar, son yıllarda ülkemize
gönderdiği turist sayısı olarak da ön plana çıkıyor.

Deniz taşıtları, elektrik ve elektronik ürünler,
makine ve mobilya ihracatı ağırlıklı ticaretimiz
olan Katar’ın yatırım yaptığı ülkeler arasında da
Türkiye önemli bir yere sahip bulunuyor. 

Ekonomik yapı ve yatırım seyri

Geçtiğimiz yıl bireylerin kişisel servetlerinin
yüzde 7 büyüdüğü dünyanın en zengin ülkesi Ka-
tar, kişi başı 129 bin 726 dolar gelirle, kendisinden
sonra gelen Lüksemburg'a 20 bin dolar fark atıyor.
Her beş vatandaşından birinin 1 milyon doların
üstünde servete sahip olduğu ülke, 100 milyon do-
lar ve üzeri varlığı olan ultra zengin kişi sayısı açı-
sından da dünya dördüncülüğünü elinde bulundu-
ruyor. Küresel gayrimenkul yatırımlarında Kör-
fez'in bir numarası olan Katar'ın 2017 sonu itiba-
riyle sadece İngiltere'deki yatırımları 51 milyar do-
lara ulaşırken, ülkemizde de özellikle yeni desti-
nasyonlar konusunda Katarlı turizmcilerin yaptığı
yatırımlar ve çalışmalar devam ediyor.

Doğa, tarih ve keşfedilmemişlik

Katarlı turizm ve yatırım gruplarının yatırım
tercihleri noktasında en önemli kriterleri arasında
doğal dengenin bozulmadığı, keşfedilmeyi bekle-
yen, lüks tatil için seçenek oluşturacak, yatırıma
açık bölgeler önemli bir yer tutuyor. Batı Karadeniz
bölgesine BAKAF2018 nedeniyle inceleme heye-
tiyle yatırımcı ve turizmcileri götürecek olan Katar
Ticaret Odası ise dünyanın en büyük ticari olu-

şumlarından biri olarak kabul ediliyor.
FIFA Dünya Kupası Lansmanını 

BAKAF’ta yapacak
2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlanan ve 'Mil-

li Vizyon 2030' ile ekonomik ve sosyal alanda bü-
yük bir dönüşüm hamlesi başlatan Katar, bu dev
hedeflerle sadece geçtiğimiz yıl 30 milyar dolarlık
altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Ülkede, 5 yıl içinde
243 milyar dolarlık 231 mega proje hayata geçecek.
Bu projelerin imarında da Türk yapı ve inşaat sek-
törü için önemli fırsatlar değerlendirmeye açık… 

Katar ile ikili ticaret anlaşmaları 
için de önemli bir fırsat olacak

27 -30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar
Merkezi’nde düzenlenecek Batı Karadeniz Turizm

Tanıtım ve İş Birliği Fuarına Onur Konuğu Ülke
olarak katılan Katar, ülkesindeki yatırımlar ile ilgili
de Türk iş adamlarıyla bir araya gelerek B2B görüş-
melerinde bulunacak. 

Ortalama 245 milyar dolarlık bir yatırım öngö-
rülen Katar’ın vizyon projelerinde Türk İş adamları
Katar’ın Türklere sıcak yaklaşımıyla bağlı olarak
önemli bir avantaj sunuyor. BAKAF 2018 çerçeve-
sinde Katarlı iş adamları Katar Ticaret Odası’nın
destekleriyle fuarda bölgesel yatırım fırsatlarını da
yakından tanımak üzere fuarda yer alacaklar. 

Yatırım sınırı ve 
rakamsal kısıtlama yok!

Katar, yatırıma değer gördüğü proje ve desti-
nasyonlar noktasında dünyanın en cömert ülkele-
rinin de başında geliyor. Turizm ve tanıtıma önem-
li oranda rakamsal destekte bulunan Katar, Batı
Karadeniz illerinin sunumlarıyla ve potansiyeli ile
de yakından ilgileniyor.

BAKAF Fuarı görüşmeleri çerçevesinde Do-
ha’da bir araya gelen İstamonu Fuarcılık ve MÜSİ-
AD heyetinin gözlemleri de özellikle turizm yatı-
rımları ve gayrimenkul değerlendirmede bölgeye
yatırıma sıcak bakan Katar ticari çevreleri, fuar
sonrasında bölge illerine iş gezisi de planlıyor.

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Karadeniz, 24 Haziran seçim-
leri nedeniyle tatil sezonunun Kurban Bay-
ramı’nın da birleştirilerek Temmuz ayı orta-
larında yapılacağına işaret ederek, BA-
KAF2018’in tatil programı yapmak isteyen-
ler için önemli fırsatlar sunacağını belirtti.

Ülkemizin tarihi, doğal ve keşfedilmemiş
güzellikleriyle yükselen yıldızı Batı Karade-
niz’i ülke ve dünya vitrinine taşıyacaklarını
kaydeden Karadeniz, bölgeye eğitim, sağlık,
turizm ve sanayi yatırımları noktasında da
dikkatleri çekecek Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İşbirliği Fuarının (BAKAF2018)
hem katılım hem de ziyaretçi ilgisi bakımın-
dan yoğun geçeceğini ifade etti. 

Seçim engel değil 
önemli bir fırsat

24 Haziran seçimleri dolasıyla Ramazan
Bayramı’nda tatil planlarının kısa olacağına
işaret eden Karadeniz, özellikle İstanbul’da
oy kullanacak olan seçmenlerin Anadolu’ya
dağılmayacağını ve bu kapsamda tatil prog-
ramlarının erteleneceğini belirterek   bunun
da BAKAF Fuarı’nı ziyaret edecek sayının
tüm zamanlara yayılmış en geniş katılımlı
fuar olma özelliğine taşıyacağını söyledi. 

Fuarda Batı Karadeniz’in tüm bilinme-
yen ve keşfedilmeyi bekleyen turizm zen-
ginlikleri, tatil fırsatları ve değerlerinin 9 ve
11. salonlarda ziyaretçilerle buluşturulaca-
ğını belirten Karadeniz, 2018 yılının bölge
turizmi açısından bayram havasında geçe-
ceğini ifade etti.

Seçim dolayısı ile İstanbul’da düzenlenen
BAKAF 2018 ziyaretçi profilinin şehirde kala-
cak olmasının katılımcılar açısından da
önemli avantaj sunduğunu söyleyen Karade-
niz, “Fuarımızın Onur Konuğu Ülke Katar,
Lübnan ve Somali gibi ülkemize büyük ilgi
duyan ve yatırımları bulunan ülkelerin yanı
sıra Uluslararası Üniversiteler Birliği ile or-
tak organizasyonumuz Teknoloji Konferansı,
fuarımızın konseptini daha da değerli kılmış
ve bölgemiz daha fuar düzenlenemeden dış
turizmin odak noktası haline gelmiş, tanıtımı
noktasında önemli adımlar atılmıştır. Fuar
sonrası katılımcı ülkeler ve Konuk Ülke Ka-
tar heyetleriyle bölgeye düzenleyeceğimiz
gezilerle de yatırımlar ve iş birlikleri nokta-
sında oldukça değerli adımlar atılacak. Se-
çim dolayısıyla Ramazan Bayramı tatili kısa
tutulacak ve oy verme işlemi için seçmen
ikamet yerlerine dönüş yapacağından, fuarı-
mız Kurban Bayramı ve yaz tatili seçenekleri
için de önemli bir uğrak yeri olacak” dedi.

Geniş katılım, bol seçenekli bir
tanıtım

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Millet-
vekilliği seçimleri dolayısıyla ülke ekonomi-
sindeki ve genel durumundaki rahatlama-
nın yansımalarının da etkisiyle düzenleye-
cekleri fuarın bölge açısından önemli bir
milat olacağına dikkat çeken Karadeniz,
“Türkiye’nin özel sektör, kamu kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra yöresel değerlerin
de bir arada değerlendirildiği geniş katılımlı
ve Türkiye’de bir ilk olacak organizasyona
imza atıyoruz. Valiliklerimiz, belediyeleri-
miz, ulusal ve uluslararası turizm ve seya-
hat acentelerimiz, yabancı ülke temsilcilik-
leri, konuk ülke KATAR ve diğer yabancı
alım heyetleri ile sadece bölgenin değil, ül-
kemizin de ekonomik ve turizm vizyonuna
yönelik değerli bir buluşmayı hayata geçiri-
yoruz” diye konuştu.

Eğitimin devleri de fuarda

Yüksek öğrenim sınavlarının hemen ön-
cesinde düzenlenmekte olan BAKAF
2018’in, bölge üniversitelerinin tanıtımı açı-
sından özellikle gençlerin uluslararası öğ-
renci organizasyonlarıyla tanışma fırsatı da
bulacaklarını belirten İstamonu Fuarcılık
Yönetim Kurulu Başkanı Karadeniz, Ulus-
lararası Üniversiteler Birliği ve ortak hare-
ket ettikleri Arap Üniversiteler Birliği üyesi
360 üniversitenin de fuar kapsamında dü-
zenlenecek konferansla tüm dünyanın ilgi-
sini odaklayacağına işaret etti.

Bölge nüfusuna kayıtlı 3 milyona yakın
kişinin yanı sıra İstanbul’un dünyanın bir
çok ülkesinde gerek ekonomik gerek nüfus
bakımından daha büyük bir şehir olduğunu
belirten Karadeniz, böyle bir şehirde Batı
Karadeniz’i anlatmak ve tanıtmak, öğrenci
varlığı olarak da 1 milyona yakın potansiye-
lin ilgisini bölge okullarına çekme fırsatı
sağladığını söyledi. 

BAKAF çok
önemli fırsatlar

sunacak

27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında
İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’na
Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illeri valilik,

belediyeler, turizm müdürlükleri, üniversiteler,
ulusal ve uluslararası acenteler, yöresel ürün
tehir ve satış stantlarında yerel girişimciler
katılım sağlıyor.

Katar’ın onur konuğu, Lübnan, Sudan ve So-

mali’nin yanı sıra birçok Avrupa ülkesi ve Türki
Devletlerden de ziyaretçi ve katılımcının yer al-
dığı BAKAF 2018 bölgesel turizm ve tanıtım fua-
rı olarak Türkiye’nin ilk ve tek fuarı olma özelli-
ğine sahip. 

BAKAF, Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel turizm organizasyonu

MALL OF QATAR; Doha'da yapılmakta olan alışveriş
merkezi 50 futbol sahası büyüklüğünde.
DOHA METROSU; 3 katlı, dünyanın en gelişmiş raylı
sistemi. Guinness Rekoru için başvuru yapıldı.
DOHA EKSPRES OTOYOLU; 8 bin 500 kilometre uzun-
luğunda, 4 katlı. Yatırım maliyeti ise 8,1 milyar dolar.
YENİ DOHA LİMANI; 2 milyon metrekare genişliğinde,
yatırım maliyeti 7,4 milyar dolar.
LUSAIL CITY; Barwa'nın 4 ada, 19 mahalleden oluşan,
200 bin kişilik, 45 milyar dolarlık mix konut projesi.

Yatırımlar

2018’in 
Onur Konuğu KATAR

istamonu7mayis_03_Layout 1  5/10/18  7:06 AM  Page 1



Deneyimli teknik
adam Ersun Yanal
geçenlerde bir laf

etmişti, pek üzerinde
durulmadı ama ben önemli
bir tahlil olarak
görüyorum… Yanal
demişti ki; “sporu değil
skoru seven bir
toplumuz…”

Malum önümüz seçim…
Tam da seçim ortamına

denk düşen bu bilgece
tespitle siyaseti nasıl örtüştürdüğümü
düşünüyor olabilirsiniz elbette… Ama
ülkemizde siyasetin bulaşmadığı kurum
olmadığına ve hatta derbilere bile hâkim
olduğuna bakarsak az sonra
aktaracaklarım da bunu net bir şekilde
ortaya koyacaktır ki Yanal yerden göğe
hatta tartışmasız haklı…

Spor dendiğinde aklımıza neredeyse
tüm spor tesis ve yapılarında yazan bir
veciz söz gelir; “Ben sporcunun zeki,
çevik ve aynı zamanda ahlaklısını
severim” 

Spor dostluk, kardeşlik,
yardımlaşma, dayanışma, takım ruhu
gibi birçok insana değer katan bir
disiplindir aslında… Daha doğrusu bir
zamanlar öyleydi…

Ta ki Arif Erdem gibi daha orta
sahadan ceza sahası ön iç çizgisine
kadar uçup penaltı kazananlar,
rakibinin gölgesine takılıp düşüp faul
alan adı lazım değil bazı tüy tıynet adı
sporcuların ardından pek ahlaklısı
yetişmiyor gözükse de bunun temelinde
maalesef toplumsal olarak spora
bakışımız yatıyor.

Tribünlere gelenler güzel oyuna,
stratejiye, teknik ve taktiğe değil sonuca
bakarak takımını ya alkışlıyor ya da
yuhalıyor…

Ersun Hoca Türkiye’nin
Morinhosu’dur…

Teknik, taktik ve oyun stratejisti olan
bu adam bir şey demişse elhak
kabilinden sayarım…

“Spor değil skor
seviyoruz” demesinin
altında birçok neden
yatabilir belki ama, kötü
oyunla galip gelmiş bir
takımın taraftarının hiç
eleştirildiğini
görmediğimize göre, tez
doğru…

Hele hele son derbiden
durumu analiz etmeye
kalkarsak…

Neyse o kalsın… Orada
durumlar karışık ve yaşananlar da
sporun ne hale getirildiğinin aynası
vaziyette, yazının genel ruhuyla çelişen
bir formla akışı bozmayalım en iyisi…

Önümüz seçim demiştim…
Siyasi arenada oldukça enteresan bir

denklemle baş başayız… 
Ben siyasi aktörlerle ilgilenen biri

olmadığım için… Prensip gereği ülkenin
neredeyse yüzde 0,002356’sının çeşitli
partilerden aday adayı filan olmasının
mantığına filan girmeye de niyetim
yok…

Ersun Hoca’nın tespitini biraz açarak
siyasi cenaha da az buçuk yardımımız
ve literatüre de katkımız olsun babından
iki kelam da bu mevzuda edelim
diyorum.

Bu aday adayları profiline
baktığımda bir gerekçe dikkatimi
oldukça çok cezbetti ve
dayanamayacağım değineceğim;
“Liderimizin izinde ve hizmetinde…”

Siyaset de tıpkı spor gibi zeki
(analitik düşünebilen), çevik
(düşüncelerini uygulayabilen) ve ahlaklı
(gerçek niyetini ortaya koymaktan geri
durmayan) bireyler ister…

Mesela toplam 2 vekil çıkaran bir
yerden (adı lazım değil) 31 aday adayı
ve hepsi de liderin izinde ve hizmetinde
olmak üzere adaylık başvurusunda
bulunmuşlar… Yahu memleketinizde
hiç sorun yok mu, ivedi çözülecek
mesele, bir projeniz mesela… Diğer
partilerin aday adaylarıyla birlikte 135
binlik memleketin aday sayısı 126…

Sanki itfaiye kadrosuna
hortumcu alınacak…

Tabi her ben adayım
diyenin değil en iyi “iz
sürecek” ve “hizmet
edecek” olanların listede
yer bulacağı bu süreçte,
mevcut görevinden istifa
edip yani kamu
hizmetinden daha
muhteşem görerek siyasi
ikbal peşine düşenlerin de
durumunu göz önüne
alırsak…

Mevzunun hiç de
memlekete hizmet gibi
yüce bir ilkeye hizmet
etmediğini bilakis şahsi
ikbal kokan adımlar
olduğunu düşünmek bile
istemiyorum. En azından
benim tanıdıklarım
arasında olmadığına
eminim…

Skor için sporu
katleden, zekasını hinliğe,
çevikliğini çirkefliğe
kullanan bir sporcunun
ahlakın kapısının önünden
geçmiyor oluşunun
karakteriyle değil evrimi ile
alakası vardır. Nezaketin, zarafetin rafa
kalktığı, kimsenin gerçek amacına vakıf
olmadığı birtakım emellerin hizmetinde
olan siyaset kimse kusura bakmasın ama
millete hizmet gayesi gütmek gibi komik
bir iddiadan bahsedemez bile…

Seçim sürecindeyiz malumunuz…
Ve her yazılan çizilenin altından illa

bir Çapanoğlu aranacaktır…
Oysa…
Yapılan eleştirilerin mevcudun daha

iyiye evrimi ve tekamülü için önemli bir
müessese olduğuna inanılan
dönemlerde yapılan siyaset ile, bugün
sahalarda görmek istemediğimiz
hareketlerle kirlenen sporu aynı
tutabilir miyiz Allah aşkınıza?

Ersun Yanal’ın dediği gibi…
Galip gelenin taraftarı olduğumuz ve

mağlup olanı galip gelen
tarafla bir olup madara
ettiğimiz çocukluk
günlerime döndüm
birden…

Oysa…
Mağluptur bu yolda

aslında galip…
Ve spor skor içindir

zihniyetinin doğurduğu
sonuçlar ortadayken…

Siyaseti takım tutar
gibi, liderini ilah gibi
görerek sağlanacak
ilerleme sandığa
kadardır…

Ve sandık…
Galip geleni mağlup

olandan daha fazla
yıpratan bir mezardır…

Liderinin izinde ve
hizmetinde değil bu
memleketin âlî menfaatleri
ve hizmetine hadim olmak
üzere aday olan tüm
siyasilerimizi bu seçimin
mutlak galipleri olarak
şimdiden tebrik ediyor,
başarılar diliyorum…

Spor olsun diye aday
olanlara da çarşılarına göre

pazar temenni ediyorum.
Her şey bilinçli, tutarlı ve şuurlu

vatandaşlardan oluşan bir toplum için…
Yani spor olsun diye değil… Siyaset

de…

“Maalesef bizim ülkemizde biz
spor değil, skor seviyoruz.
Skora da çok ciddi
yeteneklerimizi ve bulduğumuz
az sayıdaki insanları da kurban
ediyoruz” (Ersun Yanal)

NE DEMİŞ

Göreve geldikleri andan itibaren cidden
memleketimizin ihtiyaçları doğrultusunda
doğru tespitler ve beklentiler ışığında çalışan
Kastamonu Milletvekillerimiz Murat Demir,
Metin Çelik ve Hakkı Köylü yeniden
adaylılarını açıkladılar.

NE YAPMIŞ

“Bir toplumu tanımak
istiyorsanız
seçtiklerine ve
seçimlerine bakın… Bir
toplumun aynası onları
yönetenlerdir.” MYD

SÖZLÜK
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Siyasi arenada
oldukça enteresan
bir denklemle baş

başayız… 
Ben siyasi
aktörlerle

ilgilenen biri
olmadığım için…

Prensip gereği
ülkenin neredeyse

yüzde
0,002356’sının

çeşitli partilerden
aday adayı filan

olmasının
mantığına filan

girmeye de
niyetim yok…

“

“

FOTOYORUM

Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik ve
Kosova Parlamentosu Milletvekili Fikrim Damka,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu’nu ziyaret etti. Ticaret Odasında gerçek-
leşen ziyarette iş adamları ile Belediye Başkan Vekili
Eşref Can’da hazır bulundu. Ziyarette “Türkiye-Ko-
sova İlişkileri ve Kosova’da Yatırım İmkanları” konu-
su görüşüldü. 

Türkiye-Kosova ilişkileri hakkında açıklamalarda
bulunan Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik,
"Kosova, asimile olmamaya çalışan, eğitimli bir top-
lumdur. Karabük’te öğrencilerimiz var, Kastamo-
nu’da da öğrencilerimiz olsun istiyoruz. 

Bu konuda Kastamonu Üniversitesi ve KATSO
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’yla gerekli görüşmelerde
bulunduk. Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilere
bakarsak, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’ya karşı-
lıksız destekleri var. Bizim bağımsızlığımızı ilk tanı-
yan ülke Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Ülkemizdeki yatı-
rımlarda da Türkiye’nin büyük desteği mevcut. Tür-
kiye’den yatırımcıların Kosova’ya gelmesini bekliyo-
ruz. Bu ziyaretlerin karşılıklı artarak devamını dili-
yorum” dedi. 
“Biz, Türkiye dışında başka bir ülkeyi

daha model alamayız” 
Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilere bakıldığı

zamanda Kosova’nın başka bir ülkeyi daha model
alamayacağını söyleyen Şinik, “Çünkü Türkiye’nin
tamamen karşılıksız Kosova’yı destekledi. Kosova dı-
şında diğer Türk Cumhuriyetlerini, Balkan ülkeleri-
ni, dünyanın ihtiyacı olan birçok ülkeleri gibi Koso-
va’ya da çok büyük destekleri oldu. 10 yıl önce ba-
ğımsızlığımı kazandığımız ilk tanıyan ülke Türkiye
olmuştur. Onun öncesinde de sonrasında da halen
çok büyük destekleri olmuştur” diye konuştu. 

“Kosova’da tedavisi mümkün 
olmayan hastalar, ücretsiz Türkiye’de

muayene ediliyor” 
Birçok konuda Türkiye'nin desteği olduğuna de-

ğinen Şinik, “Türkiye-Kosova Sağlık Bakanlıkları
arasında tedavisi Kosova’da mümkün olmayan 100
hasta, tamamen ücretsiz Türkiye’ye gönderilmesi
hatta yanında refakatçisinin masrafları ve yol mas-
raflarıyla birlikte bu çok küçük bir destek değil. Şu
anda da artık 100’ün üzerinde hastayı Türkiye’ye
gönderiyoruz. Bu konuda da Türkiye’nin desteğinin
çok büyük olduğunu görüyoruz. Kendilerine bir kez
daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Kastamonu iş dünyamızı dünyaya
entegre etmeye çalışıyoruz" 

Kosova Meclis Başkanı’nı kabulde bir konuşma ya-
pan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu da şu ifadeleri kullandı: "Bizler odamızın,
ilimizin ekonomik olarak büyümesindeki rolünün ve
misyonunun bilincindeyiz. Bu anlayışla yola çıkarak, iç
dinamiklerimizi harekete geçireceğimiz bu yeni dö-
nemde, üyelerimizin içeride ve dışarıda yapmayı dü-
şündükleri tüm proje ve yatırımlara destek olmayı he-
deflemekteyiz. Kastamonu’yu, sanayi, turizm, tarım,
hayvancılık, maden ve benzeri sektörlerde gerek iç ge-
rekse dış yatırımcılar ile buluşturarak hak ettiği yere
taşıma gayretinde olacağımızdan kimsenin şüphesi ol-
masın. Ayrıca, üyelerimizin sektörlerindeki sorunları-
nı ve çözüm önerilerini dinleyerek; paydaş kuruluşları-
mız, bürokratlarımız ve siyasilerimiz ile bu sorunların
çözümüne yönelik somut adımların atılması için lobi
faaliyetleri yürütecek ve bu çalışmalar sonuçlanana ka-
dar takipçisi olacağız. Üzerinde ısrarla duracağımız bir
diğer konu ise Kastamonu iş dünyamızı, başta gönül
coğrafyamız olmak üzere, tüm dünya ile entegre etme-
ye, ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar olacak.
İşte bugün, bu çalışmaların startını veriyoruz.”

Şinik: Model ülkemiz Türkiye

Başkent EDAŞ, 2018 yılının Mart ayın-
da bakım ve onarım çalışmaları kapsa-
mında Kastamonu’da 448 metrelik hattın
bakımını tamamladı.

Mart ayında Kastamonu için Merkez,
Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi,
Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Do-
ğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide,
Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve
Küre ilçelerinde 20 aydınlatma armatü-
rünün bakım ve onarımını gerçekleştiren
Başkent EDAŞ ekipleri, yine adı geçen il-
çelerde 448 metrelik hattın da bakımını
tamamladı. Ayrıca 23 elektrik panosu 45
trafo ve 3 dağıtım merkezinin de bakımı
yapıldı.

Başkent EDAŞ
bakımları yaptı

MAKSAT SPOR MU SKOR MU?

Geçtiğimiz günlerde
düzenlenen Yerel Basın
Konferansı için

şahsımızı da uygun görüp
davet eden Kastamonu
Üniversitesi İletişim ve
Edebiyat Topluluğu üyelerinedavetleri ve ev sahiplikleri içinteşekkür ediyorum.

Kastamonu'da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ve KATSO’nun da konuğu olan Kosova Meclis Başkan Vekili
Müferra Şinik, Türkiye’den başka bir ülkeyi model almalarının mümkün olmadığını belirtti.
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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

100,86 t 4,260
t

5,081
t

180,06
t

Toplu iş hukuku
kavramı ve ilkeleri (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Toplu İş Hukuku Kavramı ve İlke-
leri'ni incelemekte olduğumuz
Yazı Dizisi'nin işbu ikinci bilgi-

lendirici metninde, konumuza "toplu
iş hukukunu teşkil edenlerin iş müca-
delesi" ile devam ediyoruz. 

Geçtiğimiz yazımızda yer verdiği-
miz, alternatif ve barışçıl yöntemler-
den olan "arabuluculuk" ile "tahkim"
faaliyetleri sonucunda mevcut toplu iş
uyuşmazlığını çözüme kavuşturmada
muvaffakiyet gösterememiş tarafların,
yani işçi ve işveren sendikalarının en
son çare olarak ("ULTIMA RATIO") iş
mücadelesi yolunu denemeleri esastır.
Özgürlüklere değer veren demokratik
bir hukuk devletinde, iş mücadelesi
yoluna başvurmaya hukuken cevaz
verilmiştir. Bununla beraber birtakım
ülkelerde, böyle bir mücadele yolu-
nun nasıl işletileceği "genel hükümler"
çerçevesinde düzenlenmekte iken ül-
kemiz bakımından bir özel kanun ma-
hiyetinde olan "6356 Sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu" yü-
rürlüktedir. İlaveten, ülkemizde işçile-
rin grev hakkı, Anayasa'nın 54. mad-
desi çerçevesinde güvence altına alın-
mışken MEMURLAR İLE DİĞER
KAMU GÖREVLİLERİNE İSE GREV
HAKKI TANINMAMIŞTIR.

TOPLU İŞ HUKUKUNA EGEMEN
OLAN İLKELER

- İşçiyi Koruma İlkesi: Özü itiba-
rıyla toplu iş hukuku, iş ilişkilerinde,
"işçinin korunması" ve "güvence altına
alınması" amaçlarına hizmet eder. Bu
anlamda, Anayasa Madde 51 hükmü
aracılığıyla işçilere sendika kurma
hakkı tanınması suretiyle kendilerinin
de "ekonomik ve sosyal bir güç" olarak
ortaya çıkabilmeleri sağlanmak isten-
mektedir.

- Sosyal Özerklik İlkesi: Toplu iş
hukuku alanı, Devlet'in belirlemiş ol-
duğu sınırlar içerisinde, ilgili tarafla-
rın aralarındaki iş ilişkisini "kendi
başlarına" düzenleyebilmelerini sağla-
ma gayesiniz takip eder. Bu bağlamda
değerlendirdiğimizde, örneğin, toplu
iş sözleşmesi hakkı her ne kadar kendi
niteliği itibarıyla "buyurucu bir mahi-
yet" ihtiva etse de aslında, işçiler ile
işverenlerin kendi hukuki kurallarını
koymalarını sağlayan bir vasıtadır. Bu
sayede, sendikalar, kendi organizas-
yonlarına ve haklarına dayanmak su-
retiyle üyeleri konumundaki her iki
taraftan birinin çıkarlarını gözetip (on-
ların) ehil yöneticileri sıfatıyla iş iliş-
kilerinin bütününü bağlayıcı şekilde
düzenler.

Diğer bir yandan mutlaka belirtme-
miz icap eder ki, maddi anlamda "ka-
nun" niteliğine sahip olan toplu iş söz-
leşmesi hükümleri, tıpkı normal yasa
hükümlerinin bağlı olduğu gibi, Ana-
yasa ve onun maddelerine aykırı ola-
maz. Bahsetmekte olduğumuz bu ilke
(sosyal özerklik), toplu iş sözleşmesi
hükümlerinin düzenlenmesinin yanı
sıra "arabuluculuk" safhasında da ken-
disini gösterir. Gerçekten de tarafların
aralarında kararlaştırdıkları arabulu-
culuk, resmi arabuluculuğun önüne
geçerek etkisini gösterir ve aynı doğ-
rultuda, ancak ve ancak taraflar kendi
içlerinde anlaşamadıkları takdirde
"resmi arabuluculuk" uygulama alanı
bulur. Benzer biçimde, her ne kadar
arabulucu tarafların anlaşabilmesi için
her türlü çabayı gösterse de son tahlil-
de anlaşmaya imza koyanlar / anlaş-
mayı sonuçlandıranlar, tarafların biz-
zat kendileridir.

info@yasarkizilkum.com.tr

İhracatın yüzde 80'i
yönetimden

İstanbul Maden İhracatçıları Birli-
ği’nde üç başkan adayının yarıştığı baş-
kanlık seçimlerinde hemşerimiz Aydın
Dinçer rakiplerine karşı çoğunluğun
oyunu alarak
yeni döneme
adım attı. 

Toplam 385
İMİB üyesinin
oy kullandığı se-
çimlerde yarışan
adaylardan
mevcut başkan
Aydın Dinçer,
177 üyenin
oyuyla yeniden

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.
Başkanlık için yarışan diğer adaylardan
Ergün Efendioğlu 142 oy alırken, Mus-
tafa Selçuk Çevik ise 65 oy aldı. Bir oy
ise geçersiz sayıldı.

Seçimlerle birlikte yeniden İMİB
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine
getirilen Aydın Dinçer yaptığı açıkla-
mada; “Dinamik bir sektörüz. Altı ay

önce de demokrasiye uygun bir seçim
yapmıştık. Bugün de yine bize yakışan,
kavgasız gürültüsüz bir demokrasi şö-
leni yaşadık. Dayanışma, dostluk, birlik
ve beraberlikle sektörümüzü daha da
ileriye taşımaya kararlıyız. Seçimde
destek veren tüm meslektaşlarımıza,
üyelerimize teşekkürlerimi sunuyo-
rum” dedi.

Öte yandan Dinçer’in yönetim asil
listesinde Kasmer Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şenpazarlı iş adamı Nurettin Gün-
dağ yer alırken, yedek listede Alkan
Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ça-
talzeytinli iş adamı Sezai Alkan ve Ay-
dağ Mermer Yönetim Kurulu Başkanı
Şenpazarlı Sebahattin Gündağ da bu-
lundu.

Madencilerden Dinçer’e güven oyu

Türk çeliğini dünyaya tanıtma ko-
nusunda sektörün desteğini de almak
istediklerine vurgu yapan Aslan, güçlü
bir yönetim kurulu oluşturduklarını
kaydetti. Aslan, "Ben ve yönetim kuru-
lunda bulunan arkadaşlarım sektörün
içindeyiz, sektörün kendisiyiz. Sektö-
rün sorunlarını çok iyi biliyoruz" ifade-
lerini kullandı.

Hedef, 13,5 milyar dolar
Sektör olarak 2017 yılında 70’ten

fazla ülkeye, 11,5 milyar dolarlık ihra-
cat gerçekleştirdiklerinin altını çizen
Aslan, "2018 hedefimiz 13,5 milyar do-

lar ihracat gerçekleştirmek" dedi. 
Sektörde yaşanılan sorunları hep

beraber çözeceklerini vurgulayan As-
lan, şöyle devam etti: "Avrupa’nın Türk

çeliğine soruş-
turma başlat-
ması gibi bir-
çok sektörel
sorunu çöz-
mek için Eko-
nomi Bakanlı-
ğı’nın da des-
teği ile var gü-
cümüzle çalı-
şacağız. Türk
sanayisine,
Türk ihracatına katkı sağlamak için
ben ve ekibim elimizden geleni yapaca-
ğız" diye konuştu.

Şeker fabrikalarının özelleşti-
rilmesinde Alpullu Şeker Fabrika-
sı ve Muş Şeker Fabrikası satılır-
ken, Kastamonu Şeker Fabrikasına
alıcı çıkmadı. Alpullu Şeker Fabri-
kası 150 milyon Türk lirasına,
Muş Şeker Fabrikası ise 230 mil-
yon liraya satıldı.

Şeker fabrikaları özelleştirme
ihaleleri nihai pazarlık görüşmele-
ri, Başbakanlık Özelleştirme İda-
resinde gerçekleşti. İlk satışa çıkan
Alpullu Şeker Fabrikası oldu. Al-
bayrak Grubu, Ersel Grubu, Bin-
bir Gıda AŞ ve Alpullu Şeker Koo-
peratifi olmak üzere 4 şirket yarış-
tı. Kapalı tekliflerin ardından re-
zerv teklifler tamamlandıktan
sonra pazarlık süreci başladı baş-
ladı. 1. tur elemesiz kapalı tur şek-
linde gerçekleşti. Sonra elemeli 1.
tura geçildi. Bu turda en düşük ve-

ren şirket elenmeli şeklinde ilerle-
di. Kapalı tekliflerde en yüksek
131 milyon Türk lirası oldu. Ko-
misyon başkanı açık arttırma
miktarını 149 milyon 900 bin
Türk lirası olarak belirledi. İlk tek-
lifi Binbir Gıda AŞ 150 milyon
Türk lirası olarak verirken, Albay-
rak Grubu çekildi. Böylece Alpul-
lu Şeker Fabrikası, Binbir Gıda
AŞ’nin oldu. 

Muş fabrikası için yapılan özel-
leştirme ihalesine MBD İnşaat, Sa-
nayi ve Turizm AŞ ve Albayrak
Grubu olmak üzere iki şirket ka-
tıldı. Şirketler kapalı olarak teklif-
lerini komisyon başkanına sundu.
İhale, yazılı 1 tur elemesiz olarak
gerçekleşti. Daha sonra açık arttır-
ma usulüne geçildi. Komisyon
başkanı, açık arttırma tutarını 199
milyon 900 bin Türk lirası olarak

açıkladı. Yaklaşık 123 tur şeklinde
gerçekleşen ihalede kıyasıya reka-
bet yaşandı. Muş Şeker Fabrikası,
230 milyon 200 bin Türk lirası ile
MBD İnşaat Sanayi ve Turizm
AŞ’nin oldu. 

Kastamonu satışı iptal
oldu 

Kastamonu Şeker Fabrikası
ihalesine Kastamonu Ortak Giri-
şim Grubu ve Şeker Ortak Girişim
Grubu katıldı. İhale rezerv teklif-
ler alınarak başladı. Ardından açık
arttırmaya geçildi. Başlangıç fiyatı
119 milyon 600 bin Türk lirası
olarak belirlenirken, iki firma da
teklif vermeyerek ihaleden çekildi.
Kastamonu Şeker Fabrikasının da
Erzurum ve Erzincan Şeker Fabri-
kaları ile birlikte yeniden satışa çı-
karılması bekleniyor.

Şeker şimdilik iptal oldu

Tosyalı hemşerimiz BOYNER
Holding kurucu ve icra kurulu başka-
nı Cem Boyner, ülkemizin önemli
ekonomi otoritelerinin değerlendir-
mesiyle açıklanan başarılı isimler
arasında ilk 5’te yer aldı.

Bilişim, teknoloji, yönetim uygu-
lamaları ve farkındalıklar gibi kriter-
lerin değerlendirilerek belirlenen
başarılı CEO’lar arasında ismi ilk
10’da yer alan Boyner, ekonomi dün-
yasının yanı sıra sosyal sorumluluk
ve bir dönem siyasette de yer almıştı.

Abanalı hemşerimiz DeFacto
CFO’su Önder Şenol ise listede ilk
50’de yer alma başarısı gösterdi. 

Şirket olarak da alanında hem
2016 hem de 2017 yılının beğenilen
şirketleri arasında tekstil sektöründe
ilk sıradaki yerini koruyan Boyner,
Zorlu, Vakko ve Hugo Boss gibi şir-
ketlerin önünde yer aldı.

Demir Çelik sektöründe ise Çola-
koğlu şirketi 2016 yılında olduğu gibi
2017 yılında da ikinciliğini korudu.

Boyner en beğenilen
CEO’lar arasında

Türk çeliğini dünyada daha çok insana tanıtmak için bu göreve talip olduklarını söyleyen Adnan Aslan,
oluşturdukları yönetim kurulunun şu anda Türk çelik ihracatının yüzde 80’ini gerçekleştirdiğine dikkat çekti.
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HABER TURU

YIL: 7 SAYI: 238 7 MAYIS 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
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Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesin-
deki konferansta 300 lise öğrencisine
"İnebolu'nun Milli Mücadele'deki
önemini" soran Prof. Dr. Orhan Ku-
ral, sorusuna cevap alamayınca tepki
gösterdi. Ramazan Yaman Fen Lisesi,
Lüleburgaz Lisesi ve Kepirtepe Ana-
dolu Lisesi’nin organize ettiği ‘Yaşanı-
labilir bir çevre için alınması gereken
önlemler’ konulu konferansa çevreci
özelliği ile bilinen ve Küre ilçesi-
ne yaptığı bağışla tanınan
Prof. Dr. Orhan Kural
katıldı.

Prof. Dr. Kural,
kendi gözlemle-
rinden ve yaşa-
mından yola çı-
karak yaşanabi-
lir bir çevre ve
hayat için alın-
ması gereken
önlemler ile ya-
pılması gereken-
ler konularında
bilgilerini öğrenci-
lere anlattığı konfe-
ransta sorduğu soru-
lara cevap alamayınca
sitemde bulundu.

Öğrencilere yönelttiği,
‘Kimler tabaklarında yemek bırakı-
yor?’, ‘İnebolu’nun İstiklal Savaş’ında-
ki rolünü biliyor musunuz?’, ‘Kimler
sigara içiyor?’, ‘AVM’ye gidiyor musu-
nuz?’, ‘Hamburger tüketiyor musu-
nuz?’ gibi sorulara beklediği cevapları
alamayan Kural, kimi zaman hayal
kırıklığına uğrayıp öğrencilerin ce-

vaplarına tepki
gösterdi.

Öğrencile-
rin tarihi konu-

ları bilmediği
halde, spor takım-

larını ve ünlüleri
bildiklerini ve bun-

dan dolayı üzüldüğünü
aktaran Kural, zaman za-

man öğrencilere sorular sorarak
artık onlardan dünya adına duyarlı
olmaları gerektiğine dair sözler aldı.
“Alex’in heykeli şehitlerin
kemiklerini sızlatmıştır”

Öğrencilere yönelttiği ‘İnebo-
lu’nun İstiklal Savaşı’nda ne önemi
var?’ sorusuna cevap alamayan Kural;

“Bu ilçe (İnebolu), Türkiye’nin altın
madalya alan tek ilçesidir ama bunun
önemini bilmiyor oluşunuz bizleri
üzüyor, sistem diziler ve yarışma
programları ile insanları oyalayıp bil-
gisizliğe sürüklüyor. Bu ilçe, İstiklal
Savaşı’nda ülkenin her yanı sarılmış-
ken, ordunun ihtiyacı olan cephane,
erzak ve teçhizatını İnebolu’nun açık-
larına getiren gemilerdeki mühim-
matın kayıklar ile karaya çıkmasını
sağladı ve sonrasında erkek kalmadı-
ğı için kadınlar tarafından Ankara’ya
taşınması sağlandı. Ama bizler, şehit-
lerimiz dururken maalesef 300 bin
dolar vererek, şımarık bir şekilde özel
bir uçakla Brezilya’ya dönen, vergi
vermeyen futbolcu için heykel yaptık.
Alex için yaptırılan heykelden dolayı

Çanakkale şehitlerinin kemikleri sız-
lamıştır” diye konuştu.
“İzlemek yerine oynayın”

Öğrencilere “Maç seyretmenin
size ne faydası var? Bir şey söyleyin
ben konferansı bırakıp gideceğim” di-
yen Kural, öğrencilerden gelen cevap
üzerine; “Matematiğin kitabına bakı-
larak matematik öğrenilmeyeceği gibi
maçları da en çok izleyen iyi futbolcu
olamaz. İzlemek yerine oynayın, spo-
ra neden karşı çıkayım, spor yapıla-
rak öğrenilir seyredilerek öğrenile-
mez. Onun yerine belgesel ve tarih
kanallarını seyredin” dedi. Program
sonrası Kural’a plaket verilirken daha
sonrasında Kural öğrenciler için kita-
bını imzaladı.

Taşköprü Belediyesi ta-
rafından ilçeye kazandırı-
lan Kent Tarihi Müzesi, il-
çenin tarihi ve kültürüne
yönelik önemli bilgiler içe-
riyor. Müze, aylık 2 bin ci-
varında da yoğun ziyaretçi
alıyor. 

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’nun katılımıyla
31 Mart 2017 tarihinde
hizmete açılan Taşköprü Kent Tarihi
Müzesi, ilçenin tarihi ve kültürüne yöne-
lik önemli bilgiler içeriyor. Aylık 2 bin
civarında ziyaretçi alan Kent Tarihi Mü-
zesi, ilçenin tarihine yönelik birçok bilgi-
yi barındırıyor. Müzeyi ziyaret edenler
ilçenin tarihi ve kültürünün yanı sıra si-
yasetçileri, tarımda ve sanayideki yeri
gibi bilgilerde sunuyor. 

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan,
Kent Tarihi Müzesinde Taşköprü’nün tarihiyle ilgili
her türlü bilgiye ulaşma imkanının bulunduğunu
belirterek, “Dolayısıyla bizim açımızdan çok önemli.
Kent Tarihi Müzesini gezdiğiniz zaman bilmediğiniz
ve geleceği şekillendirmeye doğru işaretler verecek,
bazı dersler çıkartacağımız çok şey var. Kent Tarihi
Müzemiz, belediyemiz, Kültür Bakanlığımızın ve
KUZKA’nın desteğiyle birlikte yaptık. Gerçekten içe-
risi dolu, görsel olarak belki de malzeme bakımın-
dan malzeme müzeciliği değil ama bilgi müzeciliği
noktasında önemli bir müzedir. Burada Pompeipoli-
si görebiliyorsunuz, kentin yaşadığı bütün tarihsel

süreçleri bilgi edinebiliyor-
sunuz. Bu kentin yetiştirdi-
ği önemli bilim insanlarını,
tarihe mal olmuş insanları
bulabiliyorsunuz. Siyasetle
uğraşan insanların varlığını
bulabiliyorsunuz. Hatta ilk
demokratik seçimlerin
muhtarlık seçimleriyle Tür-
kiye’de Taşköprü’de başladı-
ğını öğrenebiliyorsunuz.

Burası için önemli olan sarımsağın hika-
yesini görebiliyorsunuz. Burada sanayi
şehri olan bu ilçenin bir zamanlar ülke-
nin önemli kurumlarını malzeme üreten
ve hem de sanayi şehri olan bu şehrin
geçmişte sahip olduğu varlıkların hala
yaşıyor olduğunu görebiliyorsunuz. Taş-
köprü Müzesi, arkeolojik olarak bizi mi-

lattan önceki yıllara da götürüyor. Bugünü de ifade
ediyor. Müzemize yoğun bir ilgi var, aylık 2 bin civa-
rında bir ziyaretçi akını oluyor” dedi. 

Türkiye’de ilk el yapımı piyanonun Taşköprülüler
tarafından yapıldığının bilindiğini ifade eden Başkan
Arslan, “Bizde bu piyanonun müzeden alınarak Taş-
köprü Müzesine getirilmesi noktasında girişimde
bulunduk. Fakat bu konuyla ilgili bir sonuç alama-
dık. Taşköprülü vatandaşın yaptığı iki tane piyano
var. En azından bu piyanolardan bir tanesinin Taş-
köprü Müzesine verilmesini talep etmiştik. Bunu sa-
yın valimize arz ettik ama Kastamonu Kent Tarihi
Müzesinde sergileneceği bilgisini aldık. Dolayısıyla
piyanoyu ilçemize kazandıramadık” diye konuştu.

Taşköprü tarihini müzesiyle anlatacak
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Kadınların çeşitli sektörlerde
kooperatifleşmesinin önemine işaret eden
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bu
konudaki girişimlere Belediye olarak tüm
desteği vereceğiz” dedi. Kadın
girişimcilere yönelik olarak mikrokredi
çalışması başlattıklarını kaydeden Babaş,
“Bununla ilgili Belediye Meclisi’nden
gerekli bütçeyi ve düzenlemeyi hazırladık.
Mikrokredi ile kadın kooperatiflerini bir
noktada buluşturabiliriz”
değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kadın
girişimciliğine yönelik her çabayı
desteklediklerini kaydederek, “Kadın
kooperatifleri de bu yönde bir girişim ve
Belediye olarak gerekli desteği
sağlayacağımız gibi öncülük yapmaya da
hazırız” açıklamasında bulundu.

“Tüm desteği vereceğiz”
Kadınların çeşitli sektörlerde

kooperatifleşmesinin önemine işaret eden
Belediye Başkanı Babaş, “Kadın
girişimciliğine büyük önem veriyoruz.
Kadınların ekonomiye olan katkısının
farkındayız. Kadın kooperatifleri son
yıllarda ülkemizde gündeme gelmeye
başlayan yeni bir kavram. Yeter ki kadınlar
bir arya gelsinler, iş birliği yapsınlar, gıda
üretiminden tekstile kadar birçok alanda
emeklerini sergileyebilirler. Şehrimizde
bu konudaki girişimlere Belediye olarak
tüm desteği vereceğiz” dedi.

Kastamonu Belediyesi
kadınlara 
ayrımcılık yapacak

Hanönü ilçesinde çeltik ekimi başladı.
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
İbrahim Burak Dana, Hanönü'nde
Gökırmak vadisi çevresinde bulunan
Bağdere, Gökceağaç, Halkabük, Yenice,
Aşağı Çakırçay, Sarılan ve Merkez olmak
üzere 8 köyde çeltik ekiminin yapıldığını
söyledi. Bu yıl bin 600 dekar alanda ekimin
gerçekleşeceğini belirtirken İbrahim
Burak Dana, "Hanönü bölgesinde özellikle
Osmancık çeltiğinin ekiliyor" dedi. 

Çeltik üreticisi Şükrü Karadaş ise uzun
yıllardan beri bu bölgede çeltik ekiminin
yapıldığını ve çok kaliteli ürün alındığını ve
çeltik ekiminin Mayıs ayının sonuna kadar
sürdüğünü söyledi.

Çeltik ekimi 
başladı

Anadolu'da kurulan ilk lise ve Tür-
kiye'de ilk devlet lisesi olma özelliğine
sahip, 1885'te devlet-vatandaş işbirli-
ğiyle dönemin Kastamonu Valisi Ab-
durrahman Paşa tarafından yaptırılan
ve günümüze kadar eğitim öğretimine
devam eden Abdurrahman Paşa Lisesi,
133. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkin-
likler düzenlenerek kutlandı. 

Binlerce ünlü kişiyi mezun eden
Abdurrahmanpaşa Lisesi'nin kuruluşu-
nun yıl dönümü için Cumhuriyet Mey-
danı'nda tören düzenlendi. Bugüne ka-
dar on binlerce mezun veren Abdur-

rahmanpaşa Lisesi, aynı
zamanda Hababam Sını-
fı'nın yazıldığı okul ola-
rak da biliniyor. Hababam
Sınıfı'nın yazarı Rıfat Il-
gaz'ın 3 yıl eğitim gördüğü
ve ünlü edebiyat eserin büyük
bir bölümünün yazıldığı okulun
önceki mezunları kutlama etkinlik-
lerine katıldı. Yağmura rağmen tören
alanına gelen öğretmenler, öğrenciler
ve okulun mezunları Atatürk ve Şehit
Şerife Bacı Anıtı önünde saygı duru-
şunda bulunarak İstiklal Marşı'nı oku-

du. Lisenin kendisine ait marşı ise hep
bir ağızdan coşkuyla okundu. 

Yıllarca Kastamonu Abdurrahman-

paşa Lisesi olarak hiz-
met verdikten sonra
günümüzde Kastamo-
nu Üniversitesi Rektör-

lük binası olarak kullanı-
lan binayı gezen mezunlar,

eski günleri yad etti. 
Okulun Anadolu'da açılan

ilk, Türkiye'de açılan ilk resmi lise
olduğunu ifade eden Abdurrahman-
paşa Lisesi Müdürü Birol Yılmaz, lise-
nin kuruluşunun öğretmeni ve öğren-
cisiyle milli ve Türk kökenli olduğunu
belirtti.

9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı, Kastamonu’da
24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında başarıyla gerçekleş-
tirildi. Abana ilçesine bağlı Hacıveli Koyu girişinde ger-
çekleştirilen kampta, Kastamonu’nun yanı sıra Ankara,
Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat’tan gelen
gönüllü 150
sağlık çalışanı
eğitime tabi tu-
tuldu. 

Tatbikatlar-
da senaryo ge-
reği çoklu yara-
lanmalarda olay
yeri yönetimi, olay yeri güvenliği, arazide kriz anını yö-
netme, doğru zamanda uygun sağlık merkezine hasta
nakli gibi konular canlandırıldı. 

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekip-
leri ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin
de dağcılık konusunda destek verdiği eğitim, başarıyla
tamamlandı. Eğitim ve tatbikatlarda Abana Belediyesi
ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çevre dü-
zenlemesi konusunda destek verdi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının da katıldığı tatbikat,
gerçeğini aratmadı.

Abana ilçesinde gerçekleştirilen eğitim ve tatbikata
150 UMKE gönüllüsünün yanı sıra Ankara UMKE,
Kastamonu AFAD, Kastamonu JAK ve Jandarma İz Ta-
kip Köpek Unsuru, Kanyon Araştırma Derneği (KAD),
Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (KA-
DASK), İnebolu TCSG-96 Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı.

UMKE’den 
olağanüstü tatbikat

Tarihi lise 133 yaşında

İnebolu’nun Alex kadar değeri yok!

Anadolu'da açılan ilk lise
unvanına sahip, 'Hababam
Sınıfı'na konu olan ve
Kurtuluş Savaşı’nda
Çanakkale Cephesi'ne giden
120 öğrencisinden 106'sını,
20 öğretmeninden ise 6'sını
şehit veren Kastamonu
Abdurrahmanpaşa Lisesi,
kuruluşunun 133’ncü yılını
düzenlenen törenle kutladı. 
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Toplumda dezavantajlı bireylerin sosyal ha-
yata entegrasyonu için kurulan Benim Ailem
Derneği birinci yılında gönüllüleri ile birlikte
Boğaz Turunda buluştu.

Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi, Süper Baba,
Türkler Çıldırmış Olmalı gibi  Türk dizi ve sine-
ma filmlerinin yapım ve reji ekibinde yer alan
derneğin yönetim kurulu başkanı  Cideli hem-
şerimiz Hamide Kecin Hurma burada yaptığı
konuşmada  Benim Ailem Derneğinin Türki-
ye’nin en büyük ailesi olması hedefinde olduğu-
nu söyledi.

Çalışmalarını aile yapı-
sını güçlendirmek için
sürdürdüklerini kaydeden
Hamide Kecin Hurma,
faaliyetleri hakkında şu
bilgileri aktardı: “Geçen
sene ilk kurulduğumuzda
Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğının Gençdes projesi des-
teğiyle gerçekleştirdiğimiz
'Geleneksel Türk Tiyatro-
su Atölyesi’ bizim ilk projemiz oldu. Atölyemi-
zin amacı; günümüz batı tiyatrosundan çok
daha köklü ve çok daha derin bir tiyatro anlayışı

olan geleneksel tiyatromuzu, genç nesillere ta-
nıtmak ve sevdirmekti. Bunu yaparken de genç-
lerin özgüvenlerini sağlamlaştırarak, kendilerini
daha iyi ifade edebilmelerine olanak sağlamak,
internet ortamından gerçek sosyal ortama çeke-
rek farkındalıklarının artmasını sağlamaktı.
Atölye, alanında uzman hocalar tarafından ger-
çekleştirildi.”

Hurma hayata geçecek projelerle ilgili şunla-

rı söyledi: “Bizler hastanede uzun süre tedavi
gören çocukların adaptasyonuna ve rehabilitas-
yonuna yardımcı olmak amacıyla hazırladığı-
mız 'Çok Yaşa Çocuk' projesini gerçekleştirebil-
mek için dernek çatısı altında bir araya geldik.
Kronik hasta çocukların ve annelerinin ihtiyacı
olan bu projeyi kısa bir süre sonra hayata geçir-
meye başlayacağız. Öte yandan 'Ben Geleceğim'
ismini verdiğimiz diğer projemizle ise yurttan

ayrılma vakti gelen gençlerimizin eğitimli, belir-
li bir düzeye gelmiş, ayakları üstünde durabilen
ve kişilikli bireyler olarak hayata atılmalarını
desteklemek amacındayız.”

Derneğin genel sekreteri Behiye Kecin ise
kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü-
nü alabilmek için çalışmaların davam ettiğini
bildirerek, Benim Ailem Derneğine gönüllüle-
rin sayısını artması için çağrıda bulundu.

Benim Ailem Derneği
gönüllüleri ile buluştu

Benim Ailem Derneği birinci
yılını kutlama programında,
sürdürülebilir sosyal
sorumluluk projelerini tanıttı.

İhlas Vakfı ile Şaban-ı Veli Eğitim, Kül-
tür Derneği’nin müştereken yürüttüğü pro-
je kapsamında, Kastamonu'da yapımı ta-
mamlanan 200 kişilik öğrenci yurdu tören-
le hizmete girdi. 

Kuzeykent Mahallesinde törenle açılan
Kastamonu Sıla Öğrenci Yurdu hakkında
bilgiler veren Şeyh Şaban-ı Veli Eğitim
Kültür Derneği Başkanı ve İhlas Vakfı
Kastamonu Yurt Müdürü Enis Köklü, İh-
las Vakfı ile birlikte Kastamonu’ya kazan-
dırdıkları öğrenci yurdunun hayırseverle-

rin katkıları ile alı-
nan 2 bin metreka-
relik arsa üzerine
yapıldığını söyledi. 

Yurdun 6 katlı
olduğunu ve toplam
4 bin 800 metreka-
relik kapalı alan ile
200 öğrenciye hiz-
met vereceğini belir-
ten Köklü, yurtta
öğrencilerin her tür-
lü ihtiyacının düşü-
nüldüğünü ifade

etti. Köklü,  yurdun 250 kişilik yemekhane,
mescit ve konferans salonu, çok amaçlı sa-
lonlar, çalışma, toplantı ve dinlenme oda-
ları ile spor odaları olacağını, ders çalışma
alanları ile özel toplantı salonları, 250 kişi-

lik konferans salonu ve diğer çok amaçlı
salon ve yemekhanesi ile hizmet vereceği-
ni kaydetti.

Yurtta hem lise hem de üniversite öğ-
rencilerinin kalabileceğini, öğrencilerin sa-
dece yatıp kalkması için yurt yapmadıkları-
nı aksine öğrencilerin daha rahat etmesi,
huzurlu bir şekilde kendilerini geliştirmele-

ri konusunda sosyal alanlarında mevcut ol-
duğunu söyleyen Köklü, "Bizler, gençleri-
mize faydalı olmak için bu yurdu yaptık.
Özellikle devletimize, milletimize, kanunla-
rımıza bağlı, tarihini ve ecdadını seven mil-
li-manevi değerlerimize bağlı gençliğin ye-
tiştirilmesi için devletimize ve milletimize
yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Sanayi eski Bakanı Yalım Erez’in yeğeni iş
adamı Oğuzhan Erez ile Aysha Dergi İmtiyaz
Sahibi Pınar Küçükşabanoğlu’nun İstanbul’da
gerçekleşen düğün merasiminde çii; siyaset,
iş ve sanat dünyasından ünlü isimler de yalnız
bırakmadı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa
Demir’in kıydığı nikâhta, çiin nikah şahitli-

ğini İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu,
Sanayi eski Bakanı ve TOBB eski Başkanı Ya-
lım Erez, genç iş adamlarından Nuri Develi ve
İsmail Polat üstlendi. 

Başbakan Binalı Yıldırım’ın gelini ve ailesi,
Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ve
eşi Beyhan Bağış, İstanbul Valisi Vasip Şahin

ve eşi, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği
(TABA) Başkanı Ali Osman Akat ve Gürmen
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür’ün
de katılımcılar arasında bulunduğu düğün tö-
reninde; cemiyet ve iş hayatından birçok
önemli isim ve Kastamonu'dan çok sayıda da-
vetli katıldı.

Taşköprü Dernekler Federas-
yonu Zonguldak’ta bulunan Taş-
köprülü mülki idare amirlerini ziya-
ret etti.

Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğ-
lu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı
Nazım Madenoğlu ve Kozlu Kayma-
kamı Ahmet Karakaya’yı Devlet
eski Bakanı Murat Başesgioğlu eş-
liğinde makamında ziyaret eden
heyette Taşköprü Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Halil Hasanoğlu,
yönetim kurulu üyeleri Mehmet Yıl-
maz ve Taşköprü Dernek Başkanı
Av.Feyyaz Eskioğlu ile Kastamonu-
lu hemşerilerimiz Kara-
deniz Ereğli Belediye
Meclis Üyesi Mustafa Şen-
türk,  Zonguldak İŞKUR
Müdürü Gönül Demirsu,
Zonguldak Dernekler  Mü-
dürü Gülden Ak, Karael-
mas Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof.Dr.Şenol Kuş-
cu, Zonguldak Kastamo-
nulular Derneği Başkanı
Bahattin Şenol ile Zongul-
dak Şehit Yakınları Derne-
ği Başkanı Mustafa Yorul-
maz ve yönetim kurulu
üyeleri,  iş adamları  Nazif
Göktaş, Nihat Kurt ve  Coşkun Doğ-
muş yer aldı. 

Heyet Zonguldak’ta yer alan
Kastamonuluların dayanışma ve
yardımlaşma içerisinde bulundu-
ğunu kaydederek, bu birlikteliğe
katkı sağlayan mülki idare amirle-
rine teşekkür ettiler. Alaplı Kayma-
kamı Saim Eskioğlu, Karadeniz
Ereğli Kaymakamı Nazım Made-
noğlu ve Kozlu Kaymakamı Ahmet
Karakaya ise makamlarında ağırla-
dıkları heyetin ziyaretinden dolayı
duydukları memnuniyeti dile getir-
diler. 

İçişleri eski Bakanı Murat Ba-
şesgioğlu ise Batı Karadeniz Bölge-
si’nin kalkınmada birlikte hareket
etmesinin önemini vurgulayarak

Türkiye’nin her yerinde görev aş-
kıyla çalışan mülki idare amirlerini
tebrik etti. Ziyaret plaket takdimi ve
birlikte yenen yemeğin ardından
son buldu.,

Aday değilim

Alaplı’da bürokratlar ile bir ara-
ya gelen Murat Başesgioğlu önü-
müzdeki dönem için adaylığının söz
konusu olmadığını belirtti. Gazete-
cilerin sorusu üzerine açıklama ya-
pan Bakan Başesgioğlu, “Benimle
ilgili cevabım ise, ben Kastamonu
Milletvekili adayı olmam. Hala o ifa-

dem geçerli. Bu seçim içinde Mil-
letvekili adayı olmayı düşünmüyo-
rum. Çok uzun yıllar Parlamenter
görevini yaptım. 8 dönem kesintisiz
parlamentoda yer aldım. Bakanlık
görevlerinde bulundum. Yani siya-
set ile yapılabilecek her göreve la-
yık görüldüm. Bu anlamda yeni dö-
nem için herhangi Milletvekili aday-
lığım söz konusu değil. Önümüzde-
ki seçimler tüm adaylara siyasi
partilerimize başarılar diliyorum.
Ülkemizin açısından önemli bir se-
çim. Demokrasinin en iyi şekilde te-
celli ettiği milli iradenin gerçekle-
şeceği bir seçim olmasını, seçim
sonuçları itibariyle ülkemize barış
getirmesini temenni ediyorum"
dedi.

Zonguldak’ta 
hemşeri buluşması

İhlas Vakfından 
200 kişilik yurt

Küçükşabanoğlu dünya evine girdi
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HABER

İnebolulu hemşerimiz Aykut Çelebi, tama-
men el emeği üretimiyle yükselişini sürdürüyor. 

Aralarında Venüs Pastanelerinin de bulundu-
ğu yüzlerce noktaya börek üretimi yaparak tez-
gahlarda yerini alan İstek Pasta ve Kafe şirketinin
ortağı ve yöneticisi olan Çelebi, 7 yıl gibi bir süre-
de yıllık ciro olarak da oldukça önemli bir rakama
ulaştıklarını belirterek üretim bandını genişlet-
mek üzere çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Sektöre bir evin mutfağında mütevazı koşul-
larda yaptıkları üretimle başladıklarını kaydeden
Çelebi, 2010 yılında küçük bir mutfaktan başla-
yan üretim yolculuğunun emek yoğun bir sektör
olan ve makine kullanmadan tamamen el ürünü

olan özelliğe sahip üretimden vazgeç-
mediklerini kaydetti.

Plan yapmak yerine geliştikçe ilerle-
meyi uygun gördüklerini ifade eden
Aykut Çelebi, yakın bir tarihte üretim
alanı olarak bin metrekarelik bir tesis
haline gelmek üzere çalışmalarını sür-
dürdüklerini söyledi.

Kartal Orta Mahalle’de oldukça mü-
tevazı bir pasta kafe salonunda 8 kişilik
ekibiyle toptan üretimin yanı sıra perakende ola-

rak da hizmet verdiklerini aktaran Çele-
bi, ağırlıklı olarak Boşnak Böreği imala-
tındaki iddialarını koruduklarını ve
önemli oranda kurumsal müşterilere de
sahip bulunduklarını belirtti. 

Sabahları kahvaltı, öğlen yemek çe-
şitleri ile hizmet verdiklerine değinen
Aykut Çelebi, farklı işlere girmeyi ya da
değişiklik yapmayı düşünmediğini söz-
lerine ekledi.

n Emel Yüksel

Sultangazi’de faaliyet göstermeye
başlayan Stüdyo-Mak firmasının or-
taklarından Dadaylı hemşerimiz Ali
Demirci, mesleklerinin en önemli
özelliğinin insanların mutlu anlarının
ölümsüzleştirmek olduğunu belirtti.

1982 yılında Daday’da dünyaya
gelen ve amatör olarak başladığı fo-
toğrafçılığı düğün, nişan ve çeşitli organizasyonlarda
profesyonel olarak sürdüren Demirci, yaptığı işi çok
sevdiğini ve mutlulukları ölümsüzleştiren bir işe sa-
hip olduğunu söyledi. Azdavaylı hemşerisi Metin Öz
ile birlikte kurdukları yeni fotoğraf stüdyosunda dış
çekimler dahil, bayan kameramanlarla da nişan,
kına gibi özel çekimleri de gerçekleştirdiklerini be-
lirten Demirci yeni stüdyolarında hizmetlerini sür-
dürmeye devam ettiklerini ifade etti.

Mesleklerinin insanların mutluluklarını ebedi-

leştirecek kareler üretmek olduğunu söyleyen Ali
Demirci, normal zamanlarda asıl mesleği olan aşçılı-
ğı da sürdürdüğünü ancak fotoğrafçılığın hayatında
apayrı bir yere sahip olduğunu belirtti. 

Demirci, gazetemize yaptığı değerlendirmede
sosyal medya hesapları üzerinden de kendileri ile
erişim sağlanabileceğini belirtirken, yeni açtıkları
Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1263 sokaktaki stüdyo-
nun tüm hemşerilerine hizmet vermekten gurur
duyduğunu sözlerine ekledi.

‘Mutlulukları ölümsüzleştiriyoruz’

Mutfaktan tezgaha

Yılın ilk 4 ayında 
30 milyon

Balık avı yasağının 15 Nisan'da
başlamasının ardından balıkçılar,
umutlarını mezgit, barbunya ve istavrit
gibi dip balıklarına bağladı. 

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri
Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak
yaptığı açıklamada, kıyı balıkçıları
tarafından avlanan balıkların, yavaş
yavaş tezgahlardaki yerini almaya
başladığını söyledi. Bayrak
açıklamalarının devamında ise, “Av
yasağı başladıktan sonra balıkçıların da
yapacağı tek şey teknelerini dışarı çekip
bakımlarını yapacaklar. Bu bakımlar
hemen hemen sezonun açılışına kadar
yani Eylül’e kadar sürecektir. Şu an
tezgahta olan balıkların bir çoğu havuz
balıkları. Zaten av yasağı başladı;
insanlar olta balıkçılığına yönelecekler”
dedi.

Balıkçıların
umudu denizin

dibinde

Kanuni merkezler baz alınarak
açıklanan ihracat rakamları
sıralamasında Kastamonu
58’inci sırada yer aldı. Nisan
2018 verileri ışığında
gerçekleşen ihracatın geçen aya
oranla yüzde 20 seviyesinde
gerçekleşmesi mevsimsel etkiye
bağlanırken, dört aylık
performansın 30 milyonu
aşması piyasalarda normal
olarak karşılandı.

150 yıl, dile kolay… Dünyanın bir çok
ülkesi henüz ortada yokken,
Kastamonu’da Belediye Teşkilatı

vardı. Yaptığım kısa bir araştırmada çıkan
sonuç da garip bir tevafuk koydu önüme:
Kastamonu
Belediyesi’nin kuruluş
tarihinden sonra resmi
olarak kurulan ülke
sayısı 150! Kaynağım
dünya atlası sitesi.

Belediyemizin bu
kadar köklü bir tarihi
var, anlayacağınız!

Cumartesi günü
150. Yıldönümünde
Tahsin Babaş’ın 4.ncü
yılının tamamlanması
ve 4 yıllık icraat
raporunu da izledik.
Daha doğrusu 4 yılda
yapılanların özetinin özetinin özetini…
Çünkü yapılan proje sayısı binin üzerinde!
Bu kadar çok projeyi bir toplantıya
sığdırmak mümkün değil elbette. 

Tarihi konaklarımızın ayağa kaldırılıp
işlevsellik kazandırılmasından modern
anlamda yapılan ve şehre nefes aldıran
parklara, ödüllü projelerden yeniden
canlılık kazandırılan çarşı ve İşhanı
projelerine, alt yapı yatırımlarından
istihdama, sosyal projelerden spor
yatırımlarına onlarca farklı alanda
yüzlerce birbirinden başarılı proje…

Tahsin Babaş’ın 4 yıllık icraat
sunumunu dinlerken 2003 yılına gitti
duygularım… Turhan Topçuoğlu başkan,
ben Kastamonu’ya geleli 4 sene olmuş toy
bir Kastamonu aşığı… Bana verilen görev:
“Kastamonu Belediye Başkanları” kitabını
çıkarmak! 

Hiç unutmuyorum… Turhan Başkan,
“bu kitabı ne kadar sürede
hazırlayabilirsin” dediğinde,

“Başkanım, ben böyle bir kitabı
çıkaramam, kapasitem de, imkanım da,
bilgim de yetmez!” demiştim…

Turhan Başkan, gözlüklerinin
üstünden bakarak;

“Delikanlıııı! Bizde görev alınmaz,
verilir! Sana güvenmesem, sende bu ışığı
görmesem, bu vazifeyi vermezdim. Sana
bir yıl süre, 2004 yılında bu kitabı
çıkaracağız.” diyerek, Kastamonu’da hiç
yapılmamış bir çalışmayı kucağıma
bırakıvermişti!

Bir buçuk asırlık köklü bir tarihe sahip
Belediye’mizin kitabını yazmak bu fakire
nasip oldu Mevlama hamdolsun. İkinci
baskısını 2011 yılında yaptık. Bundan 15
yıl önce küçük bir bilgi kırıntısı için
çırpınıyordum. Şimdi ise bilgi
bombardımanında boğuluyoruz
hamdolsun! Gelişen teknoloji,
belediyelerin misyon ve vizyonlarındaki
inkişaf ve basın-halkla ilişkiler hususuna
gün geçtikçe verilen değerin ve
ehemmiyetin artması, tarih yakına
geldikçe bilginin de artmasını sağladı.
Şimdi üçüncü baskıyı yapacak olsak son
yirmi yıl için 20 kitaplık malzeme çıkar.
İlk yirmi yıl için 20 sayfa bile bilgi ve belge
bulamadığımız düşünülürse, bir
araştırmacı için önemi daha iyi anlaşılır.

Belediye teşkilatımızın kuruluşunun
150.nci yılındayız…

Tahsin Babaş’ın 4 yıllık karne günü…
Bu süre içinde üretilen 1016 projeye,

203 milyon liraya yakın yatırıma, 67
milyon küsur liralık gelirden 156 milyon
liralık gelire yükselmeye, Kastamonu
kimliğine mührünü vuran icraatlara
değinmeyeceğim. Bu hususlarda muhabir
arkadaşlar ve Yazı İşleri Müdürümüz
Erkan Yılmaz güzel bir dosyayı
kamuoyuna sundular bugün. Ben
“dervişin fikri ne ise zikri o olur”
minvalinden kendi alanımdan bir öneri
sunmak arzusundayım…

150.nci yıla yakışır bir sempozyumla
Belediye Teşkilatımızın tarihi ele alınmalı. 

Osmanlı dönemindeki 16 başkanı üç
ayrı başlıkta, Cumhuriyet döneminde
darbeler zamanındaki 7 başkanı iki ayrı
başlıkta ve geri kalan 23 başkanı 23 ayrı
başlıkta ele alarak, buna iki tanede genel
başlık ekleyerek 30 bildiri ile Kastamonu
Belediye Başkanları ve teşkilatı masaya
yatırılmalı. 

Böyle bir sempozyum, Kastamonu
Belediyesi teşkilatı ve başkanları
hususunda da çok güzel bir kitabın alt
yapısını oluşturur. Böylece ben de yeni
baskılar için havanda su dövmekten
kurtulurum!!!

Kastamonu Belediye Başkanları aynı
zamanda Kastamonu Cumhuriyet tarihinin
de mihenk taşları arasında bulunan
şahsiyetlerdir. Kastamonu Belediyesi
icraatları sadece Belediye teşkilatının değil
ilimizin de tarihsel inkişaf sürecinin
önemli parçaları arasında yer almaktadır.
Kastamonu Belediyesi her şeyiyle
Kastamonu tarihinin vazgeçilmez bir
parçasıdır. Bu tarihin ciddi manada ele
alınması için 150.nci yıl önemli bir zaman
dilimi…

Ve son bir kelam: tarihimizi
ölümsüzleştiren ve gelecek nesillere
aktaran kitaplara da değer verilmesini arzu
eder gönül!!! 

Yunus Mürebbi

yunusmurebbi@istamonu.com

150 yıllık çınarı

Ağırlıklı olarak madencilik ve ağaç mamulleri
sanayiinin katkı yaptığı Kastamonu ihracatı Nisan
ayında 5 milyon lira bandında gerçekleşti. Yılı 8
milyon doların üstünde açarak başlangıç yapan
Kastamonu, Şubat ayında 2,5 milyon dolarlık bir
ihracat rakamını yakaladı. Mart ayında her yıl ol-
duğu gibi maden ürünlerin sevkinden kaynaklı
olarak 13,8 milyon dolarlık başarı elde etti.

Nisan ayında mücevherat sırtladı

Nisan ayı verileri sektörel bazda incelendiğin-
de 5 milyon dolarlık gerçekleşmenin aslan payı
mücevherat grubundan sağlanan 3 milyon dola-
rın üzerine çıkan dilim oldu. Geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 93azalmayla ayı kapatan madenci-
lik ilk 4 aylık dilimde de toplam 30 milyon dolar-

lık ihracata 2,3 milyon dolarlık katkı bulundu.
Kastamonu ihracat rakamları geçen yılın ilk 4

ayı ile mukayese edildiğinde yüzde 54’lük bir kü-
çülmeyle karşılaştı. 2017 yılı ilk 4 ayında 54 mil-
yon doları aşan ihracatın bu yıl 30 milyon dolar
bandını çok az geçmesi ekonomi genel seyrinde
ülkenin yüzde 14’lük büyümesine ayak uydura-
madığı gözlendi.

istamonu7mayis_08_Layout 1  5/8/18  10:35 AM  Page 1



7 Mayıs 2018 9
istamonu.com /istamonu /istamonu

CEMİYET

Cumhurbaşkanının 
torunu KASGEG 
yönetiminde

Kas-Der Kurucu Başkanı Yavuz Ballık’ın da katı-
lım sağladığı Kas-Der Ataşehir Şubesi’nde mevcut
başkan Şerafettin Ay, aday olmadı.  Kongreye Ataşe-
hir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye
Başkan Yardımcısı Sadi Özata, Şenpazar Belediye
Başkanı Cem Çınar, Kas-Der Genel Başkanı Orhan
Gümüş, Başkan Yardımcıları Turgay Sucuoğlu, İrfan
Öztürk, Osman Telli, Başkan Veki-
li Remzi Şen, KKV Genel Sekreteri
Sadettin Çay, Ataşehir Kas- Der
Şubesi onursal Başkanı Bahadır
Kibritçi, Kas-Der yönetim kurulu
üyeleri, Kastamonu dernekleri
başkan ve yöneticilerinin yanı sıra
kalabalık bir davetli topluluğu ka-
tıldı.

Yapılan seçimde Kas-Der Ata-
şehir Şubesi Başkanlığı’na oy birli-
ği ile Avukat Levent Pencereci şu-

benin yeni dönem başkanı oldu.  Pencereci,  gelenek-
lere bağlı yenilikçi bir yönetim anlayışı ile hareket
edeceklerini vurgularken Ataşehir’de Kastamonu var-
lığını hissettireceklerini söyledi.

Kongrede 24 Haziran seçimlerinde aday adayı
olarak müracaatta bulunan Kastamonulu hemşerile-
rimizden Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Osman
Telli (CHP 3. Bölge), Hayriye Yıldız (BBP), Ümraniye
KAS-Der Şube Başkanı Yunus Kökden (AK Parti) bi-
rer konuşma yaptı.

Yapılan seçim sonucu Levent Pencereci başkanlı-
ğındaki listede şu isimler yer aldı: “Ahmet Kalay, Emi-
ne Hilal Aslan, Emrah Boz, Eren Sadi, Fatih Küpoğlu,
Necip Hakan Ataoğuz, Hüseyin Karameşe, İlhan Ka-
raman, Murat Saygın, Neslihan Yılmaz, Nurten Dik-
menoğlu, Ramazan Tabakoğlu, Rıza Aslan, Serdar
Kara, Serdar Yalkut, Serkan Bilen, Sinan İsabetli, Ya-
vuz Pencereci.”

Denetim Kurulu: “Nihat Yılmaz, Nevzat Katırcı,
Müjdat Çalış.”

Taşköprü Bekdemirekşi Okulu öğrencileri
kitap okumak için birbirlerine meydan oku-
dular. Kastamonu Kadın Derneğinin (Kast-
Kader) Taşköprü Bekdemirekşi Okulu idari
yönetimiyle birlikte kitap okuma yarışı dü-
zenledi. Okuma yarışında dereceye giren öğ-
rencilere 23 Nisan’da düzenlenen törende
ödülleri verildi.

8 yaşındaki Hazal Tayyibe Atasoy ve 9 ya-
şındaki İremnur Samutoğlu okudukları 144
kitapla birinciliği paylaşırken 115 kitap oku-
yan 8 yaşındaki Zeynep Topçu ilk 3’te yer aldı.
Kitap okuma derecesini elde eden ilk 10’daki
çocuğa çeşitli hediyeler takdim edildi.

Törene; Kastamonu Valisi Yaşar Karade-
niz, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman
Yüksel, Kastamonu Belediye Başkan Vekili Eş-
ref Can, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü
Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu İl Müüsü
Osman  AydınTaşköprü İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Muammer Kapucuoğlu ve çok sayıda
kişi katıldı.

Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine
Çelik, kitap okumaya teşvik etmek amacıyla
“Meydan Okuyorum” Projesini hayata geçir-

diklerini belirterek, “Taşköprü Bekdemirekşi
Okuluna  derneğimiz daha önce okul kütüp-
hanesi kurmuştu. Okulun  bulunduğu zorlu
şartlara rağmen öğrencilerinin başarı oranı-
nın yüksek olması bizi gururlandırdı. Bu ba-
şarılı öğrencileri ödüllendirmek ve kitap oku-
ma oranını artırmak için “Meydan Okuyo-
rum” Projesini okul müdürümüz sayın Hik-

met Bektaş ve öğretmenlerimiz öncülüğünde
başlattık. Ortaya çıkan sonuçtan son derece
memnunuz.” dedi.

Çelik, İstanbul’da toplanan kıyafetlerin
Kastamonu’da 'İkinci El Festivali'nde satışa su-
nulduğuna da değinerek, elde edilen gelirin
öğrencilerin eğitim bursu için kullanılacağını
söyledi.

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği İs-
tanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirdiği
2’nci olağan genel kurulunda seçilen yeni yö-
netimde Cumhurbaşkanı Özal’ın torunu Tur-
gut Özal da yer aldı.

Genel Kurul hakkında değerlendirmede
bulunan KASGEG Genel Başkanı Zafer Kü-
çükşabanoğlu, Kastamonu ile ilgili yatırım ve
girişimlere rehberlik adına yola çıkan der-
neklerinin yaptığı çalışmalarla Kastamonu
markasına değer katmaya devam ettiğini be-
lirterek, yeni oluşan yönetime eski cumhur-
başkanlarından merhum Turgut Özal’ın to-
runu Kaan Turgut Özal’ın da dahil olduğunu
söyledi.

Küçükşabanoğlu yaptığı değerlendirmede
“Bizler KASGEG'i, Kastamonu'nun kalkın-
ması, tanıtılması ve gelişimine katkı sağlamak
amacıyla kurduk ve bu amaç doğrultusunda 5
yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Memleketi-
mizin biz genç girişimcilere ihtiyacının oldu-
ğu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen
olumlu geri dönüşlerden sonra yol arkadaşla-
rımla birlikte üstümüze yüklenen sorumlulu-
ğumuzun farkında ve bilincindeyiz. Bu so-
rumluluğu en iyi şekilde yerine getirerek
memleketimiz için gece gündüz çalışmaya de-
vam edeceğiz'' dedi.

KASGEG yönetim kuruluna genel başkan
Zafer Küçükşabanoğlu’nun daveti üzerine ka-
tıldığını ifade eden Kaan Turgut Özal da yap-
tığı değerlendirmede “Birbirinden kıymetli ve
ülkesi için çalışan, kafa yoran bir ekibin içinde
yer almak beni mutlu ediyor ve heyecanlandı-
rıyor. Kastamonulu olmasam da kendimi
Fahri Kastamonulu olarak hissediyorum.
Rahmetli dedem Turgut Özal'ın da Kastamo-
nu'yu çok sevdiğini biliyorum. Fırsat bulduk-
ça ben de Kastamonu'ya gelmeye çalışıyorum.
Özellikle doğasıyla, tarihiyle ve enfes yemek-
leriyle muhteşem bir şehir.  Bende ülkemizin
bu güzel şehrine gerek çevremle gerekse eko-
nomist kimliğim ile elimden geleni yapmaya
çalışacağım. Beni yönetim kuruluna davet
eden KASGEG ekibine çok teşekkür ediyo-
rum. En kısa zamanda da Kastamonu'ya gele-
ceğim'' dedi.

Derneğin yönetim kurulu şu isimlerden
oluştu: “Zafer Küçükşabanoğlu, Kaan Turgut
Özal, Erdem Ünal, Mehmet Yılmazbilen, 

Yaşar Civan Şahin, Elif Kavuş Çakır, Erdi
Kaya, Alican Güler, Onur Küçükşabanoğlu,
Emir İşeri, Selman Yücebıyık”

Tekirdağ’da 
Gürsoy güven tazeledi

Tekirdağ Kastamonulular Derneği 3’üncü
olağan kongresini gerçekleştirdi. Tekirdağ
merkezinde bulunan dernek lokalinde ger-
çekleştirilen olağan kongrede, tek liste halinde
seçime giren Rasim Gürsoy güven tazeleyerek
tekrar başkanlığa seçildi. 

Genel kurul sonrası bir açıklama yapan
Gürsoy, “Yoğun katılımlı güzel bir kongre ger-
çekleştirdik. Şu ana kadar yanımda olup des-
tek olan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür
ediyorum. Yeni yönetimde görev alan tüm
yönetim kurulu arkadaşlarıma başarılar dili-
yorum” dedi.

Yeniden başkan olarak seçilen Rasim Gür-
soy, birlik ve beraberlik içinde Trakya’daki
Kastamonuluların sesi olmaya devam edecek-
lerini söyledi. Gürsoy ilkini Çanakkale Şehitli-
ğine düzenleyecekleri ücretsiz kültür turları-
nın da önümüzdeki günlerde başlayacağını
ifade ederek, bu kapsamda 2018 yılı Türk
Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu,
Edirne ve Bursa’ya üyelerini ve ailelerini götü-
receklerini sözlerine ekledi.

Meydan okudular

Kas-Der şube kongrelerinin
sonuncusu geniş bir katılımla ve
sonucu itibarı ile de bir devir
teslimle tamamlandı.

Finali Ataşehir yaptı

Şeyhoğlu Derneğinde 
Demirayak dönemi

Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği   boğaz turu
düzenledi. Üsküdar Belediyesi’nin destek sağladığı or-
ganizasyona Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İhsan
Uğuz, Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi İsmet Çetinkaya

AK Parti Çatalzeytin İlçe Başkanı Hasan
Çay, CHP Çatalzeytin İlçe Başkanı Erdal
Savcı, MHP Çatalzeytin İlçe Başkanı Hü-
seyin Tolga İnce iş adamı İsmet Kü-
tük’ün aralarında bulunduğu çok sayıda
Çatalzeytinli katıldı.

Rehber eşliğinde İstanbul’un tarihle
ilgili bilgilerin aktarıldığı programda ko-
nuşan Dernek Başkanı Yaşar Çelik, İs-
tanbul’da yaşayan Çatalzeytinlilerin bir-
likte hareket etmesinin önemine vurgu
yaptı.

Çatalzeytinliler 
Boğaz’da 

Bozkurt Şeyhoğlu
Derneğinin gerçekleşen
Olağanüstü 10. Genel
Kurulunda başkanlık
görevini Bayram Demir-
ayak devraldı. 

Şeyhoğlu Derneğinin
genel kurulu Esenler
Kültür Merkezinde ger-
çekleşti. Divan başkanlı-
ğını Salim Mıstaçoğ-
lu’nun katip üyeliklerini
ise Ümit Ay ve Yılmaz
Kutlu’nun yaptığı genel
kurula tek liste halinde
gidildi.

Mevcut başkan Erdo-
ğan Öztaş’ın yeniden
aday olmadığı genel kurulda Bayram De-
mirayak delegelerin güven oyunu alarak
başkanlığa seçildi.

Demirayak yaptığı açıklamada “Birlikte

rahmet, ayrılıkta azap
vardır. Başkanlığında 7
yıl görev aldığım sayın
Erdoğan Öztaş’ın siyasi
faaliyetlerini aktif olarak
sürdürme kararının ar-
dından görevi devral-
dım, şahsıma destek sağ-
layan herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.

Demirayak’ın yöne-
tim listesinde şu isimler
yer aldı: “Hüseyin Uzun-
boy, Mehmet Özdemir,
Salim Demirbaş, Murat
Demirel, Ergün Avcı,
Muhammet Çoşar, Yaşar
Güler, Hasan Bahar

Özen, Mehmet Altıntaş, Erdoğan Avcı,
Şükrü Yenisoy, Ahmet Coşar, Hüseyin Gü-
ler, Ramazan Öztaş, Metin Çubukçu, Hü-
seyin Karakulak, Şenol Karakaş.”
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Hanönü yeni başkanını seçti
Kastamonu 1. Amatör Küme'den bu

yıl 2. Amatör Küme'ye düşen Hanönü
Belediyespor, olağan genel kurulunu
Hanönü Belediyesi Toplantı Salo-
nu'nda gerçekleştirdi.

Eski başkan Mehmet Arslan'ın aday
olmadığı seçimde tek aday olan Serdar
Özkan başkan seçildi. Genel kurulda
ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleş-
tirecek faaliyetler görüşülerek, etkin-
lik takviminin oluşturulması kararlaş-
tırıldı.

Hakemlerin çıkmadığı maç Beledi-
yespor’un oldu

Kastamonu Belediyespor, THF ta-
rafından atanan hakemlerin gelmediği
Süper Lig 23. hafta erteleme maçında
Anadolu Üniversitesi'ni 33-30 mağlup
etti. Karşılaşmayı İl Hakemi Kaan Çı-
nar ve Serhat Tokat yönetti. Federas-
yonun atama yapıldığı halde maça gel-
meyen hakemlere yaptırım uygulama-
sı bekleniyor.

Veteranlar için yarış başlıyor
Kastamonu'da geleneksel olarak

düzenlenen Veteranlar Basketbol Li-
gi'nde yarı final heyecanı başladı.

Bir süre önce kaybettiğimiz değerli
spor adamı Ahmet Tamel'in adının ve-
rildiği 2017-18 Veteranlar Basketbol
Ligi'nde 8 Mayıs Salı günü Hüsnü Tan-
doğan Spor Salonu'nda oynanacak yarı
final eşleşmeleri ve program şöyle:

19:00| Moda Piyer - Taşköprü Bele-
diyesi

20:30| Türk Telekom - Hedef Yapı

Kastamonu KYK, Yunus’la güzel
KYK Futbol Şampiyonası Türkiye Fi-

nalleri'nde ilimizi temsil eden Kasta-
monu KYK grup ilk maçında Kars takı-
mını 4-1 mağlup etti. Grubunda Trab-
zon, Kars, ve Denizli temsilcileri ile oy-
nayacak Kastamonu KYK'nın ilk ma-
çında takım kaptanı Yunus Dal üç gol
atıp hat-trick yaparak yıldızlaşırken di-
ğer gol Burak Işıtan'dan geldi. 

Judocular madalya ile döndü
Geleneksel Spor Dalları Kuşak Gü-

reşi Yıldızlar 1. Grup Müsabakaları Bi-
lecik’te düzenlendi. 21 – 22 Nisan ta-
rihlerinde gerçekleşen müsabakalar-
da antrenör Durukan Karabudak ve
Yasin Çayıroğlu eşliğinde 11 sporcu-
muz katıldı.

Yapılan mücadeleler sonunda 48
kilogramda Aleyna Çubukçu, 46 kilo-
gramda Mustafa Akarsu ikinci, 50 kilo-
gramda Yunus Emre Arslan, 73kilo-
gramda Sefa Acar ve + 73 kilogramda
Ege Arda Dağlı üçüncü oldu. Sporcular
finalde Kastamonu’yu temsil etme
hakkı kazandılar.

Tosya 1. Amatörü hak etti
Kastamonu 2. Amatör Futbol Li-

gi'nde Tosyaspor ligin bitimine 5 hafta
kala Kürespor'u 7-1 mağlup ederek
1.Amatöre yükselmeyi garantiledi.

Hasan Doğan Tesisleri'nde oynanan
müsabakada ilk yarı 0-0 ile geçilirken
ikinci yarıya iyi başlayan Tosyaspor
kaptan Sinan Kaymak (2), Emir Süzen
(2), Fatih Yazıcı (2) ve Ahmet Yazıcı'nın
attığı gollerle 7-1 kazanarak 22 puanla
namağlup liderliğini devam ettirdi.
Tosya, Seydiler ile arasındaki 2 puan
farkı korurken 3.sıradaki Abana Genç-
lerbirliği ile puan farkı 7 oldu. Böylece
Kırmızı-Beyazlılar 1.Amatör'e çıkmaya
hak kazanan ilk takım oldu.

Tosya Spor önümüzdeki hafta Sey-
dilerspor'u mağlup ettiği takdirde
şampiyonluğunu ilan edecek. 

SPOR PANORAMA

Sezonu 3 teknik adam değişikliği ile ve hocasız
tamamlayan temsilcimiz, 46 gol attığı 34 maçlık lig
serüveninde kalesinde ise 49 gol gördü. 

Tarık Daşgün, İsmail Ertekin ve Kemal Kılıç ile
çalışan; ligi Ayhan Kaşukçu’nun refakatinde ta-
mamlayan takım bu sezon oynadığı karşılaşmalar-
dan 12 galibiyet ve 18 mağlubiyetle ayrılırken 4
karşılaşmada ise yenişemedi.

Deplasmanda karşılaştığı Keçiörengücü’nü ilk
yarıda bulduğu 2 golle ilk devre arasına mağlup
gönderen Kastamonuspor, ikinci devre rakibinin
ataklarına direnmeyerek önce eşitliğe sonrasında
da mağlubiyete boyun eğmek durumunda kaldı.
Kastamonuspor adına golleri Ferit Erişçi ve Oğuz-
han Öztürk atarken, ikinci yarının 52 ve 56. daki-
kalarında gelen goller sonrası oyunu tutamayınca
82. dakikada skor 3-2’ye geldi.

Kastamonuspor sadece Mersin İdmanyurdu
karşısında farklı galibiyetler alırken, iki maçta top-
lam 9 gol attı. 

Grubun lideri olarak 1.lige yükselen takım ise
Hatayspor oldu.

Türkiye Kadınlar Hentbol Kupası yarı final
ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasın-
da konuk ettiği Rize temsilcisi Ardeşen Gençlik
Spor Kulübünü 33-23 yendi. 

Kastamonu Belediyespor, karşılaşmanın ilk ya-
rısını da 17-10 üstünlükle kapadı. Kastamonu Be-
lediyespor, ilk karşılaşmada 39-34 mağlubiyetle ay-
rıldığı rakibi karşısında galip gelerek yarı finale
yükselme başarısı gösterdi. 

Atatürk Spor Salonu’nda taraarın da ilgi gös-
terdiği karşılaşmada Zana Maric ve Sıla’nın 7’şer
sayıyla katkı verdiği mücadeleye Andrea Seric 5,
Yeliz ve Kristina Elez 4’er, Nataliya 3, Yasemin Gü-
ler 2 gol kaydederken, Anastasia tek sayı ile takı-
mına katkıda bulundu.

Salon: Atatürk 

Hakemler: Sibel Erdoğan, Sema Helvacı

Kastamonu Belediyespor 

Sporcular: Anca Mihaela Rombescu, Yasemin Güler 2, Andrea Serıc 5,

Yeliz Yılmaz 4, Elif Sıla Aydın 7, Nataliya Kotsina 3, Ljubica Nenezic,

Serpil İskenderoğlu, Kristina Elez 4, Anastasia Sinitsyna 1, Zana Maric 7 

Ardeşen Gençlik Spor Kulübü

Sporcular: Dijana Mlıgosa 3, Kübra Yılmaz 4, Perihan Topaloğlu Acar 4,

Duygu Özakaydın, Esma Murat 1, Özlem Sürek, Neslihan Akcanca 6,

Halime Beykurt, Çiğden Demirbaş 3, Esma Ertap, Gamze Haşimoğlu,

Kristina Graovac, Olha Vashchuk 2 

İlk yarı: 17-10  İlk karşılaşma: 34-39 

İki dakika cezası alanlar: Anastasia Sinitsyna (Kastamonu

Belediyespor), Neslihan Akcanca (Ardeşen GSK) 

Sarı Kartlar: Elif Sıla Aydın, Nataliya Kotsına, Kristina Elez (Kastamonu

Belediyespor), Dijana Mligosa, Neslihan Akcanca, Olha Vashchuk

(Ardeşen GSK)

Kastamonu Belediyespor : 33

Ardeşen Gençlik Spor
: 23

Oldukça hareketli ve bol ayrılıklı
bir sezonun ardından Hatay
mağlubiyetiyle başlayan ligi
Keçiören mağlubiyeti ile
tamamlayan
Kastamonuspor1966, ligi 40
puanla 11’inci sırada tamamladı.

Umutlar önümüzdeki sezona kaldı
Kastamonuspor 2016 –17 sezonunun ardından

durgunluk evresine girdiği 2017-18 sezonunda ho-
calardan yana oldukça şanssız bir dönem yaşadı.
Şampiyon kadroyu koruyamayan Kastamonuspor
aldığı oyuncularla hocaların kimyası tutmayınca
ligi 11’inci sırada ve şampiyonluk hayalini de bir
sonrası sezon olarak tamamlamış oldu.

Lige Tarık Daşgün ile başlayan ardından İsmail
Ertekin ile devam kararı alan Kastamonuspor, Sa-
rıyerspor karşılaşması sonrası istifa eden Ertekin’in
yerine Kemal Kılıç’ı getirerek çözüm aramasına
rağmen yine bir Sarıyer maçı sonrası Kılıç’la da
yolunu ayırmak zorunda kaldı.

8 kırmızı 86 sarı kart

Toplam 40 attığı 2017 – 2018 sezonunda Mu-
hammed Haşim Çoban ve Youssef Yeşilmen ikilisi
golcü isimler arasında yer alırken, büyük umutlar-
la transferi gerçekleştirilen Abdullah Halman se-
zon boyunca toplam 15 maç ve 3 golle katkı yapa-
bildi. Muhammed Haşim Çoban’ın 8, Youssef Ye-
şilmen’in 6 golle katkı yaptığı Kastamonuspor bu

sezon 8 kırmızı kart, 86 sarı kart gördü. 
En golcü Nuri Fatih Aydın

Kadro devamlılığı noktasında 28
maçla Kaleci Bekir Sevgi en fazla for-
ma giyen oyuncu olurken onu goller-
de de katkısı bulunan Yeşilmen 26
maçla takip etti. Sadece 1 maç ve top-
lam 45 dakika oyunda kalan Tugay
Özcan ise en az forma giyen oyuncu

olurken, maç başına gol ortalamasında sezonun
devre arasında Çanakkale Dardanel’den alınan ve 6
maçta forma giyen Nuri Fatih Aydın 0,33 ile takı-
mın en golcü oyuncusu Haşim’i geride bıraktı.
Toplam 2 gol atan genç orta saha oyuncusunun

performansına karşılık takımın diğer golcüsü 28
maçta 6 gol atan Youssef Yeşilmen sezonu 0,22 or-
talamaya ulaştı. 

Forvet hattı durumu kurtardı

Takımın kaydettiği 42 golün 20’sini forvet hattı
üstlenirken, Muhammet Haşim 8, Tayyip Kanarya
5, Ali Kuçik 4 ve Abdullah Halman 3 gol kaydetti.
Defans hattının 6 golle katkıda bulunduğu Kasta-
monuspor orta sahası Youssef Yeşilmen ile 6, Halil
İbrahim Tuna ile 3, Nuri Fatih Aydın ile 2 gol bu-
lurken, Savaş Tağa, Ömer Can ve Burak Can Kut,
Ferit Erişçi, Oğuzhan Öztürk beşlisi birer golüyle
katkı alabildi. 

Defans hayal kırıklığı

Defans hattı ve oyun planının se-
zon başından beri düzen tutturula-
madığı Kastamonuspor savunma
hattı 47 golle sezonu tamamladı.
Devre arası kiralık olarak Seydi Ka-

yasoy ve Onur Güney’i bu hatta takviye olarak alan
Kastamonuspor’da kaleciler de şans-
sız bir sezon yaşadı. 

Kemal Kılıç sonrası boşalan ho-
calık koltuğuna 38 yaşındaki Yasin
Gezgin’i getiren Kastamonuspor son
6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4
mağlubiyet aldı.

Başladığı gibi bitirdi

Türkiye Kupası’nda Ardeşen farkı
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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

YEMİNİMİZ VAR!
DAVAMIZ VAR!

Ali Muhittin TIĞLI
İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı
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