
İnsani ve kültürel değerlere önem verilmesi gerektiğine
dikkat çeken Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekan Yardımcısı İhsan Çapcıoğlu, Aksaray’da

başlatılan bir projenin Kastamonu ve ülke geneline
yayılmasına ihtiyaç olduğunu kaydederek,  “Elimizde

kuşkusuz imkan var ama biz onları nasıl
yapacağımız konusunda birtakım

desteklere ihtiyaç duyuyoruz.
Aksaray’da valiliğin, belediyenin ve
üniversitenin içinde olduğu bir

proje ile ilin değerleri tanıtılıyor. Arzum Kastamonu ve
bütün illerin buna katılması. Gelecek nesillere yeniden bir
umut ışığı Kastamonu’dan açabilelim.  'Anadolu Mayası'
diye bir tabir kullandım ve bu mayanın aslında oluştuğu
yerlerden birisi de şüphesiz Kastamonu’dur. Öncelikle
ilimizin geleneklerine baktığınızda akıl, ilim, irfan, ahlak ve
güvenin hat saada olduğunu görürüsünüz. Hamdolsun
böyle bir memleketin fertleriyiz.  Un var, yağ var, şeker var;
helva yapacak Hüseyin Karadeniz ve Gözde Yüksel gibi
insanlara ihtiyaç var.” diye konuştu.
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Burdur Fab: OSB Adnan Menderes
Sokak. No 24 Bucak Burdur

İstanbul Fab: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

İstanbul Tel: 0212 627 41 63info@deryagranit.com

www.deryagranit.com

21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

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

OSB  Demirciler Sanayi
Sitesi, C5 Blok No: 255 

İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

ATILGAN MAKİNE

www.atilganmakine.com.tr

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

Mercan 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

Seydiler OSB’ye 
32 milyon lira yatırım

Seydiler OSB’ye 5 büyük şirket toplam 32 mil-
yon lira değerinde yatırım yapacak. Mevcutta 10’a
yakın işletmede 400 kişinin istihdam edildiği Sey-
diler OSB’de önümüzdeki yıl faaliyete başlayacağı
planlanıyor. n 5

Santim santim play off

Yapıda göz alıcı 
çözüm ortağı

Yapı sektöründe 21 yıldır faali-
yet gösteren Çatalzeytinli iş adamı
Erol Yıldız’ın sahibi olduğu As-Yıl-
dız ve 5E Grup firmaları,  inşaat
projelerinde göz alıcı dekorasyon
çözümleriyle dikkat çekiyor. n 2

Gazetemizin düzenlediği
Bürokrasi ve Farkındalık
Zirvesi’nde konuşan Doç.

Dr. İhsan Çapcıoğlu,
yüzyılladır birlikte

yaşama kültürü ve
tecrübesinin merkezinin
Türkiye olduğunu ifade

ederek,  “Vakıf ve
yardımlaşma gibi önemli

kurumları bu günlere
ulaştıran bu aziz millet

kimseyi aç açık
bırakmaz. İşte bu yüzden

diyorum ki Türkiye,
dünya insanlığının

kurtuluş adasıdır. Bunun
farkında olalım ve

değerlerimizi
hatırlayalım” dedi.

İhsan Çapcıoğlu konuşmasının devamında şu açıklamalarda bu-
lundu: “15 Temmuz’da biz şunu gördük; eğer manevi değerlerle
milli değerleri ayrı düşünürsek geleceğimize dair hayat kurmakta
zorlanırız. Bürokrasi ve Farkındalık Zirvesindeki farkındalığı inşa
edebilirsek;  bir tarafta milli değerlerimiz diğer tarafta manevi de-
ğerlerimizi buluşturup gelecek nesillere taşıyabilirsek Kastamo-
nu’muzun da örnek olacağını düşünüyorum. Geleceğimize bu şekil-
de aydınlık umutla bakabiliriz.”

Milli ve manevi değerleri ayrı ayrı düşünürsek
geleceğimize dair hayat kurmakta zorlanırız

Türkiye dünya insanlığının
son kurtuluş adasıdır

Türkiye’nin dört bir yanında
görev yapan Kastamonulu mülki
idare amirleri üçüncüsü

düzenlenen 'Kastamonu’dan Türkiye’ye
Altın Adamlar' programı kapsamındaki
'Bürokrasi ve Farkındalık Zirvesinde'
bir araya geldi. İstanbul Esenler ’de
United Group sponsorluğunda  5 Mart
Pazar günü Ankara Üniversitesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu
moderatörlüğünde yoğun katılımla
gerçekleşen programa;  Mülkiye Baş
Müfettişi Fazıl Can ile Recep Muhlis
Gür, Adana Vali Yardımcısı İsmail
Hakkı Ertaş, Amasya Vali Yardımcısı
Nevzat Sinan ve Ataşehir Kaymakamı
Zafer Karamehmetoğlu konuşmacı
olarak katıldı.

Dil Türkçe, duygu Kastamonu 

Doğrusu bu ve benzeri etkinliklerin si-
vil toplum örgütlerince yapılmasıdır.

İstanbul’da 396 hemşeri derneği var ve
çatı örgütlenmelere sahipler. Ancak bu ve
benzeri etkinliklerde ev sahibi olarak kar-
şımıza Hüseyin Karadeniz ve Gazete İsta-
monu ekibi çıkıyor. Bir gazetenin temel

işlevi habercilik gibi görünse de günü-
müzde bu anlayış eksik kalmakta-

dır. Gazete, bir kamuoyu oluştur-
ma aracı olarak farklı işlevlere de
sahiptir. Yalnızca bilgi vermez,
aynı zamanda kamuoyunda bir
davranış da geliştirir. 

Diriliş

Harun Ünlü n 4

Kastamonuspor 1966, ikinci yarıdaki yenilmez-
lik serisini devam ettirirken play off potasına san-
tim santim ilerliyor. n 4

İhsan Çapcıoğlu

Detaylar sayfa 6 ve 7’de
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TRAFİK MEYDAN SAVAŞI

Bir savaş;
Ne ateşkesi var, ne barışı.
Trafik kazaları,
Gıyabımızda verilmiş ölüm kararı!Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

BÜKÜLMEYENLER

Haset eden kimsenin yüzü asıktır, gülmez,
Kanattan hiç kimse aç kalmaz ya da olmaz.
Ne soylular vardır ki, dimdik durur ayakta,
Demir çubuk misali kırılır da bükülmez.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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

ar 

0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir

şair

Yapıda göz alıcı 
çözüm ortağı

Yapı sektöründe 21 yıldır faaliyet gösteren Çatalzeytinli iş adamı 
Erol Yıldız’ın sahibi olduğu As-Yıldız ve 5E Grup firmaları, inşaat
projelerinde göz alıcı dekorasyon çözümleriyle dikkat çekiyor. 

Ümraniye, Ataşehir ve Bağdat
Caddesinin yanı sıra Kastamonu
ve Gebze’de  önemli projelerde yer

aldıklarını bildiren Erol Yıldız (41),  ticari
kaygılar yerine kullanım, mimari ve
dekorasyona öncelik verdiklerini kaydetti.

İş hayatına 1992 yılında alçı
dekorasyon sektöründe çırak olarak
başladığını anımsatan Yıldız, sektördeki
faaliyetlerini şöyle anlattı: “Kadıköy
Acıbadem’de 1992 yılında çırak olarak
başladığım alçı dekorasyon işinde 1996
yılında kardeşlerimle birlikte iş yeri açarak
devam ettik. 2006 yılında As-Yıldız
markasıyla yapı sektöründe bilinir bir hal
aldık. AVM, otel, villa ve vizyon projelerin
aranan firması konumuna geldik.2012
yılında gıda,  ertesi sene ise turizm
sektörüne giriş yaparak çeşitli ortaklıklar

kurduk. Faaliyetlerimizi tek çatı altında
toplamak için ise 5E Grup AŞ olarak
kurumsallaştık. Şuan As- Yıldız olarak
dekorasyon 5E Grup olarak da inşaat
sektöründe hizmet veriyoruz.”

Projeler devam ediyor

Dekorasyon ve inşaat alanında
yaklaşık 50 kişiyi istihdam ettiklerini ifade
eden Yıldız, Ataşehir ’de 90 daireli rezidans
inşaatına başlayacaklarını bildirirken
devam eden projeleri ile ilgili ise şunları
söyledi: “Bağdat Caddesi’nde bulunan
projemiz 27 daire ve 3 bağımsız bölümden
oluşuyor. Kastamonu’daki projemizin ise
24 daire 3 iş yeri olmak üzere toplam 27
bağımsız bölümü bulunuyor. İşimizde
ticaretten önce kullanıma ve dekorasyona
önem veriyoruz.”

KASTEXPO milattır 

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği’nin yönetiminde yer aldığını,
özellikle gurbetteki hemşericilik bağının
önemli olduğunu belirten Erol Yıldız
KASTEXPO’nun da bu anlamda büyük
sorumluluk taşıdığına işaret ederek şu
ifadeleri kullandı:  “  Memleket sevdalısı
insanların bir arada olmasının amacı iz
bırakacak projeler üretmek olmalı. 2016
yılındaki KASTEXPO Zirvesiyle
Kastamonu iş dünyası önemli bir birliktelik
sağladı.  2017 yılı sonunda Türkiye’nin ilk
resmi şehir fuarı olarak yapılacak
KASTEXPO’da bizde yer alacağız. Bu fuar
İstanbul gibi bir metropolde çığır açmakla
kalmayacak Kastamonulular açısından bir
milat olacak.” 

Temelleri 17 yıl önce Karaköy Perşembe
Pazarında atılan Çatalzeytinli iş adamı
İzzet Açıkgöz’e ait olan İzmak Kablo

Perpa Ticaret Merkezi’ne taşındı. Firmanın
yeni yerine taşınması dolayısıyla yapılan ziya-
retlerin birini de İstanbul Milletvekili Hulusi
Şentürk gerçekleştirdi.  Şentürk’e iş adamları Bilal
Kütük, Cemal Şenol ve Kadir Tan da eşlik etti. Bura-
da firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aktaran İzzet

Açıkgöz şunları söyledi:  “Her türlü özel kablo,
kauçuk kablo, gemi kabloları, ısıya dayanıklı
silikon ve halojen kablolar, sinyal ve kumanda
kontrol kabloları, solar kablolar, fiber optik
kabloları elektrik kablolarını temin ediyoruz.
Bunun yanı sıra  otomasyon üzerine danış-

manlık ve çözüm ortaklığı ile mühendislik hizmet-
leri gerçekleştiriyoruz. Amacımız kurumsal yapımı-
zı güçlendirerek yeni atılımlar gerçekleştirmek.” 

İZMAK Kablo yeni yerinde

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

Erol Yıldız
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TEŞEKKÜRLER
Kastexpo 2017'de 2.000 m2 alan doldu.

Siz de Türkiye'nin 

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. 

201727-30 Aralık
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Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97 37
0 533 477 53 88
0 533 920 06 37
fuar@kastexpo.org

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta
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30
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300
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stand alanı
6.500m2 

milyar $
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GÜNCEL
Diriliş

Çatalzeytinliler
Yardımlaşma

Derneği
Başkanı İsmet

Çetinkaya
yönetim üyeleri

Yaşar Çelik,
Şendoğan

Soytaş, Recep
Bal ve Erol

Yıldız ile birlikte
Kastamonu’da
bir dizi ziyaret

gerçekleştirdiler.

Programlarına Kastamonuspor 1966’nın
destek gecesine katılım sağlayarak başlayan
heyet sonra Çatalzeytin’e geçti. Burada Ça-

talzeytin Kaymakamı Bülent Şimşek, Çatalzeytin
Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz ile birlikte il-
çedeki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsil-
cilerini ziyaret ettiler. Dernek yöneticileri Çatal-
zeytin Mektubu Gazetesini Yayın Yönetmeni
Emin Türkay Öztürk’e ise gazetenin 35. Yılını dol-
durması sebebiyle şilt takdim ettiler.

Heyet ardından Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan, Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü ve Kastamonuspor 1966 Kulübü Başkanı
Metehan Babaş ile görüşme sağladılar.

Ziyaret detaylarıyla ilgili bilgi aktaran Çatal-
zeytinliler Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet
Çetinkaya şunları söyledi: “ Geçtiğimiz ay yapılan
kongremizin ardından yönetim kurulumuzdaki

üyelerimizle birlikte Kasta-
monu ve çevresinde bir
dizi ziyaretler planladık.
Amacımız daha sağlam
diyaloglar kurarak ilimiz
ve ilçemizin sorunlarına
çözüm bulabilmek. Kasta-
monu milletvekilimiz Hakkı
Köylü ve Belediye Başkanımız
Tahsin Babaş ile ilimizin kana-
yan yarası nüfus kaybına yö-
nelik Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sistemiyle ilgili ola-
rak konuştuk.

Yaşadığımız sıkıntıları
kendilerine aktardık. Özel-
likle emeklilerimizin kayıtla-
rını memleketlerine almaları
noktasında çalışmalar başlataca-
ğız. Gördük ki Kastamonu idaresi bu
işe bizden daha çok sahip çıkıyor.” Başkan Çe-

tinkaya ziyaretlerin yanı sıra
Kastamonu il şampiyonu
olan FUTSAL takımını
prim ile ödüllendirdikleri-
ni bildirirken, sporun tanı-

tımın bir ayağı olduğunu
ifade etti.

ILGAZ’a ödül 

Kastamonuspor Başkanı
Metehan Babaş, besteleyip

yorumladığı "Kastamonus-
por Marşı" için Çatalzey-
tinli sanatçı  ve Çatalzey-
tinliler Derneği Halkla
İlişkiler Birim Başkanı Re-

cep Ilgaz Bal'a  ödül takdim
etti. Ödülü çok anlamlı buldu-

ğunu ifade eden Bal, “Bende bu
takımın başarısı için daha çok şeyler

yapmamız gerektiğine inananlardanım.” dedi.

5Mart 2017 Pazar
günü, İstanbul
Esenler Kültür

Merkezi’nde bir top-
lantı vardı. Toplantı-
nın adı: 3.Altın
Adamlar Zirvesi (Ka-
nımca Altın İnsanlar
Zirvesi denmeliydi).

Düzenleyen Gaze-
te İstamonu, sponsor-
lar (katkı sunanlar)
ise UNITED GROUP,
Cide Dernekler Fede-
rasyonu ve Çatalzey-
tinliler Yardımlaşma
Derneği.

Salon tam doluydu diyemem ama Gazete
İstamonu’nun etkinliklerinde giderek artan
bir katılımın olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim.

Toplantının amacı, Kastamonulu üst dü-
zey kamu görevlilerinin tanıtılması idi. Tanı-
tılacakların listesi asılmıştı ve o listede kay-
makam, vali yardımcısı, mülkiye müfettişi,
akademisyen olarak on altı isim yer alıyordu.
Katılabilenlerin sayısı altı idi.

Ayrıntılara girmeyeceğim. 
Konum başka.
Doğrusu bu ve benzeri etkinliklerin sivil

toplum örgütlerince yapılmasıdır. İstanbul’da
396 hemşeri derneği var ve çatı örgütlenmele-
re sahipler. Ancak bu ve benzeri etkinliklerde
ev sahibi olarak karşımıza Hüseyin Karadeniz
ve Gazete İstamonu ekibi çıkıyor. Bir gazete-
nin temel işlevi habercilik gibi görünse de gü-
nümüzde bu anlayış eksik kalmaktadır. Gaze-
te, bir kamuoyu oluşturma aracı olarak farklı
işlevlere de sahiptir. Yalnızca bilgi vermez,
aynı zamanda kamuoyunda bir davranış da
geliştirir. 

Konuşmacılar, daha çok “değer” vurgusu
üzerinde yoğunlaştılar. Evet, insanlık ve uy-
garlık değerler üzerinden büyür, gelişir. Top-
rak, su, ağaç birer değerdir. Dil, tarih, din, mi-
mari, sanat… birer değerdir. Ama tüm bunla-
rın işlevsel olabilmesi için insana ihtiyaç var-
dır. İnsanı değerli olmayan, insanına değer
verilmeyen toplumlarda gelişmeden söz edi-
lemez.

Kastamonu, öteden beri bir suskun kent
görünümündeydi.  Ne yazık ki sahipsiz gibi
duruyordu. Durum bu olunca Kastamonulu
da gölgede kalıyordu. Üstlendikleri zor görev-
leri yerine getirirken arkalarında bir toplum-
sal destekten yoksundular. Birçoğu, bu eksik-
likten dolayı hak ettikleri üst görevlere de ta-
şınamamıştır. Oysa atama yetkisi olanlar üze-
rinde kamuoyunun önemli bir etkisi vardır.
Arkasında güçlü bir kamuoyu olan kişinin,
hak etmesi durumunda o göreve getirilmeme-
si idareyi de sıkıntıya sokar.

Arkasında güçlü bir kamuoyunun varlığı-
nı bilen görevli, görevinde daha dik durur,
daha başarılı olur. Çünkü özgüveni yükselir.
Eğilip bükülmez. Gerektiğinde sesinin tonunu
da yükseltebilir. Böylesi çalışmalar, gelecek
nesiller için de büyük önem taşır. Adımlarını
güçlü atarlar. Talep etmeyi öğrenirler. Çalışın-
ca yükselebileceklerini çünkü Kastamonulu-
ların arkasında olacağına inanır, güvenirler.

Gördüğüm manzara şu idi: Katılanların
hemen tümünde bir mutluluk yansıması oluş-
muştu. Evet, buna ihtiyacımız vardı, dedikle-
rini duydum desem doğru söylemiş olurum.

Göremediğim ne miydi? 
396 sivil toplum örgütünden birer kişi ka-

tılmış olsaydı, diğer katılımcılarla birlikte o
salon almayacak; bahçeye taşılacaktı. Bir mi-
ting havası olacaktı. Birlik mesajı çok daha
güçlü iletilecekti ilgili yerlere. Ama bunu gö-
remedim. Umutsuz değilim. O günlerin de ge-
leceğinin izlerini 5 Mart’ta gördüm. 

Sezinlediğim bir başka şey de şu oldu:
Hala, burun kıvırmalar, işi hafife almalar ya
da kendinden yana yontmalar sonlanmamış.
Çok ayyuka çıkmasa da bunu anlamamak
olanaksız. Aslına bakarsanız, bu ve benzeri
işlere soyunmak özel beceriler ister. Düşüne-
ceksin, önemseyeceksin, programlayacaksın,
ekibini oluşturacaksın, yöntemini belirleye-
ceksin, sonuç alacaksın. Bu gibi becerileri ta-
şımayanların böyle işlere soyunmasını bek-
leyemezsiniz. Soyunsalar da sonuç çıkmaz.
Ele, yüze bulaşır. 

Bu zirveden bir heyecan doğdu.
Pekiyi! Gazete İstamonu’nun ve doğal ola-

rak Hüseyin Karadeniz’in bundan bir beklenti-
si var mıdır? Bence vardır. Gazetesi adına,
Kastamonu adına ve Kastamonulular adına bir
beklentisi vardır ve olmalıdır. Ama birden çok
beklentisi varsa –ki vardır- işte bu Hüseyin’e
çok gelecek ve paylaşacaktır. Bu paylaşıma or-
tak olmak da hepimizin görevi olmalıdır.

Marifet, alkışı kıskanmak, hafife almak de-
ğil, daha yüksek alkışı almaya aday olmaktır.

Kastamonu, suskunluğunu atıyor. Bu yüz-
den başlığa “DİRİLİŞ” dedim.

Ben, alkışlayanlardanım.

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Çatalzeytinliler Derneği’nden doludizgin ziyaretler

Çatalzeytinli-
ler Yardım-
laşma Der-

neği Başkanı İsmet
Çetinkaya: Bürokra-
si ve Farkındalık Zir-
vesi’nde şöyle konuş-
tu: “Evliya Çelebi, şe-
hirlerin de ruhu ol-
duğunu söyler. Her
ne kadar kendisi, bu tarifi, Bursa için kul-
lansa da bana göre; kültürel zenginliği,
tarihi dokusu, doğal güzelliği ve gerek sı-
lada gerekse gurbette yaşayan nezih in-
sanları ile Kastamonu da, ruhaniyatlı bir
şehirdir.  İnsanların en hayırlısı, insanlara
faydalı olanıdır. Ve insana yapılan yatırı-
mın, meyvesini görmek uzun zaman alsa
da, en kazançlı yatırımdır.  Hayata dair,
pek çok şeyi, henüz tam kavrayamadığı-
mız, çocukluk ve gençlik yıllarımızda,
elimizden tutarak bize yardımcı olan
veya bir şekilde tanıyarak, kendimize ör-
nek aldığımız, birileri, mutlaka vardır. Bu
toplantı, sosyal medyada ve yerel medya-
da paylaşıldığı zaman, Kastamonu’nun
merkezi ve köylerinde yaşayan, çocukla-
rımız ve gençlerimiz ile yurt içi ve yurt
dışında yaşayan gurbetçilerimiz için ufuk
açıcı ve heyecan verici bir sinerji oluştu-
racaktır. Değerli hemşerilerimizle, tecrü-
belerinizden ve birikimlerinizden istifade
ederek, ilimize ve insanımıza, daha nite-
likli hizmet götürebilmek için, daha sık
bir araya gelmek istiyoruz.  Büyüyen ve
gelişen Türkiye’nin, ekonomik ve sosyal
yönden önemli bir parçası olarak, biz de
bu değişimi yakalamak istiyoruz. Bürok-

rasi ve Farkındalık Zirvesi bize soluk ve
heyecan getirdi sizlere ne kadar teşekkür
etsek azdır.” 

“Güzel olan 
her şeyin yanındayız”

Cide Dernekler
Federasyonu Genel
Başkanı Celal Gül:
“Bugün CİDEFED
bayrağını bizlere ka-
dar taşıyıp Kastamo-
nu’muza Cide’mize
en güzel şekilde he-
diye eden kurucula-
rımıza, başkan ve
yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum.
CİDEFED bugün itibariyle taşınabilecek
en üst noktaya gelmiş, çeşitli etkinlik ve
faaliyetlerle, hatta yeni genel merkeziyle
hemşerilerine hizmet verme noktasında
faaliyetlerine devam etmektedir. Dün
memleket adına güzel işler yapan herke-
sin yanında olduk. Bugün de böylesine

anlamlı bir organizasyona katkı sağla-
maktan mutluyuz. Kim memleket adına
bir çivi çakarsa teşekkürü borç biliriz. Bu
vesileyle göğsümüzün kabarmasına vesi-
le olan tüm bürokratlarımıza teşekkür
ediyoruz.”

Katılım yoğundu

Türkiye’nin dört bir yanında görev ya-
pan Kastamonulu mülki idare amirleri
üçüncüsü düzenlenen 'Kastamonu’dan
Türkiye’ye Altın Adamlar' programı kap-
samındaki 'Bürokrasi ve Farkındalık Zir-
vesinde' bir araya geldi. Programa misafir
olarak katılanlar arasında; Büyükçekmece
Cumhuriyet Savcısı Orhan Türüdi, KASİ-
AD Genel Başkanı Ayhan Aslan, AK Par-
ti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Umur, Türkiye Gençlik Vakfı Yöne-
tim Kurulu Üyesi Fatih Kalender, İstan-
bul Yuacılar ve Kadayıfçılar Odası Baş-
kanı Ayhan Ünal, Un-İş Başkanı Şaban
Özdemir,  Bozkurt MYO Yaptırma ve Ya-
şatma Derneği Başkanı Hasan Kuz,

GATA Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ya-
şar Çelik, Çekmeköy Aile Sağlığı Merkezi
Başhekimi Dr. M. Talha Uçar, SGK Mar-
mara Eski Bölge Müdürü İlyas Yılmaz,
SGK Gaziosmanpaşa Genel Müdür Yar-
dımcısı Hülya Korkmaz, Era Kolejleri
Genel Müdürü Sezai Eyüpoglu, Dünya
Gazetesi CFO'su Burcu Kösem, İstamonu
köşe yazarlarından eğitimci Erdoğan Er-
gin, eğitimci Harun Ünlü, yazar Şair Tah-
sin Şentürk, Sanatçı Orhan Canayakın,
KASİAD ve özel sektör temsilcisi iş
adamları, Esenler Belediye Meclis Üyesi
Ekrem Acar, Kağıthane Belediye Meclis
Üyesi Ali Güler, Fatih Belediye Meclis
Üyesi Orhan Narin, Fatih Belediye Meclis
Üyesi Şenol Özdemir ile Tacettin Civriz,
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi İzzet
Açıkgöz, Saadet Partisi Esenler İlçe Baş-
kanı Hulusi Özbek, AK Parti Tuzla İlçe
Başkan Yardımcısı Tuncay Şenol, AK
Parti Fatih İlçe Başkan Yardımcısı Sela-
hattin Kara, sivil toplum örgütü başkanla-
rı ile çok sayıda Kastamonulu katıldı.

‘Ufuk açıcı ve heyecan verici
bir sinerji oluştu’

Kastamonuspor 1966, ikinci yarıda-
ki yenilmezlik serisini devam ettirirken
play off potasına santim santim ilerli-
yor.  Kendi evinde ağırladığı Karşıya-
ka’ya 3 puanı bırakmayan temsilcimiz
Menemen Belediyespor deplasmanın-
dan ise 1 puanla döndü. Kırmızı siyahlı-
lar en yakın rakibi Niğde’nin yenildiği
Karşıyaka’nın ise berabere kaldığı 26.
hafta mücadelesinde büyük bir fırsatı

kaçırdı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta
mücadele eden Kastamonuspor 1966
5 Mart’ta Gazi Stadyumunda Karşıyaka
ile karşı karşıya geldi. Mehmet Çakır’ın
50.dakikada attığı gol ile 1-0’lık skoru
koruyan temsilcimiz. Tek gol ile 3 pua-
nın sahibi oldu. Puanını 39’a çıkaran
temsilcimiz fikstürde de 7. sıraya yük-
seldi.

Ancak bu yükseliş Menemen dep-

lasmanında istenen sonucu getirmedi.
İzmir ekibine 10 Mart’ta konuk olan
temsilcimiz 37.dakikada Mehmet Ça-
kır’ın golüyle 1-0 öne geçti. Rakibin
40.dakikada 10 kişi kalması sonrası
kullandığı penaltı durumu eşitledi. İlk
yarı 1-1 beraberlikle sona erdi. İkinci
yarıya eksik başlayan rakip 61. dakika-
da 2-1 öne geçti. Temsilcimiz Fatih Er-
gen’in golüyle  skoru 2-2 yaptı.  İbrahim

Kaş’ın ikinci sarı karttan oyun dışı kal-
ması ve deplasman baskısı sonucu Me-
nemen’den 1 puan almakla yetindik.

Play off  mücadelesi veren Kasta-
monuspor 1966’nın Niğde’nin yenildiği
Karşıyaka’nın berabere kaldığı hafta al-
dığı 1 puan tam güldüremedi.

40 puanla 7. sıradaki yerini koruyan
temsilcimiz 15 Mart’ta İnegelspor’u
Gazi Stadyumunda ağırlayacak.

Santim santim play off
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Çalışırken doğum
yapanların hizmet

sürelerine ilave var mı?

Yeminli Mali Müşavir

K
ızımın sigortalı olarak işe başlama tarihi 1
Ekim 1993. Bu tarihten itibaren aralıksız
hep aynı iş yerinde çalışmaya devam edi-

yor. Yardım ve bilgilerinize ihtiyacımız var.
1- 23 Mart 1975 tarihinde bir çocuğu oldu. Bu

durumda çalışırken doğum yapanların hizmet sü-
relerine bir ilave var mı?

2- Ne zaman emekli olabilir?
3- Şu günlerde emekli ikramiyelerinin yıllık

15 gün üzerinden hesaplanacağı bir fona aktarıla-
cağı ve kısım kısım ödeneceği konusu gündemde
olduğundan, tazminatını alıp işten ayrılmasında
yarar var mı? Bu durumda ne zaman emekli maa-
şı bağlanır? Yoksa emeklilik süresinin dolmasını
mı beklemeli? (Selami Başar)

1- Çalışırken doğum yapanların hizmet süre-
lerine herhangi bir ilave yok. Ancak doğumdan
sonraki iki yıl içinde kalan çalışmadıkları ( prim
ödenmemiş ) süreleri borçlanabiliyorlar. Bir de
başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece
ağır engelli çocuğu bulunan kadınların 1 Ekim
2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sa-
yılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayılarına
ilave ediliyor ve ilave edilen bu süreler emeklilik
yaşından indiriliyor.

2- Kızınız, emekliliği için gereken 20 yıllık si-
gortalılık süresi ve 5 bin 675 prim günü şartlarını
sağlamış. 50 yaşını dolduracağı tarihte emekli ol-
maya hak kazanır.

3- Kıdem Tazminatı Fonu kurulması ve kı-
dem tazminatlarının bu fondan ödenmesi konusu
uzun süredir gündemi işgal ediyor. Ancak şu an
için kesinleşmiş bir şey yok, daha önce hazırla-
nan bir tasarı taslağı var. Taslağa göre de kazanıl-
mış haklar korunacak. Kıdem tazminatı fonunun
yürürlüğe gireceği tarihe kadar biriken kıdem taz-
minatlarından işveren sorumlu olacak. Kızınızın
emekliliği için gereken yaş dışındaki şartları sağ-
lamış olduğundan, isterse SGK’dan alacağı 'kı-
dem tazminatı alabilir' yazısını işverene ibraz
ederek işten ayrılabilir ve kıdem tazminatı hak
kazanır. Emekli aylığı ise 50 yaşını doldurduğun-
da bağlanır. Ancak kızınızın işten ayrılma sebebi
kıdem tazminatının fona devredilecek olması ise
acele etmesine gerek yok, fonla ilgili düzenleme-
nin biraz daha netleşmesini bekleyebilir.
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Tanıtım Grupları
kapatıldı

Türkiye’de 12 yıldır aktif olan
sektörel tanıtım grupları kapanı-
yor. İki hafta önce Meclis’te ka-
bul edilen yasayla sona erdirilen
grupların yerine tek bir grubun
bütün sektörler için tanıtım faali-
yeti yapmasının planlandığı öğ-
renildi. Sektörel tanıtım grupla-
rına geçen hafta gönderilen teb-
liğde faaliyetlerinin sona erdiği
bildirildi. Bu kısa tebliğde ayrıca
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
himayesinde her sektörü kapsa-
yan Türkiye Tanıtım Grubu’nun
kurulacağı bilgisi de yer aldı.

Konuyla il-
gili açıklama
yapan Makine
Tanıtım Grubu
Başkanı Adnan
Dalgakıran ta-
nıtım grupları-
nın geçen haf-
ta itibariyle faaliyetlerinin sona
erdiğini dile getirerek, “Geçen
hafta itibariyle gelirlerimiz de
kesildi. Ama bazı grupların an-
laşmaları devam ettiği için bir
süre devam edebilecekler. Ama
yıl sonuna kadar hepsi bitmiş
olur” diye konuştu.

Seydiler’e 100 öğrenci kapasiteli erkek
öğrenci Kur’an Kursu yapılacak. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan iş adamı

Hüseyin Akpınar (70) Seydiler’in ilmi eği-
timde ön plana çıktığını vurgulayarak, “

İlçemizde eğitim vermeye başlayan Kız
Kur’an Kursu ve Erkek İmam Hatip Lise-
sinin öğrenci sayısı 180’e ulaştı. Bizler de
birliktelik içerisinde hareket ederek bu sa-
yının her geçen gün artmasını arzu ediyo-

ruz.  Bu kapsamda 100 öğrenci kapasiteli
erkek öğrenci Kur’an Kursunu faaliyete
geçireceğiz.” dedi. Akpınar,  2 milyon lira-
ya mal olması beklenen kursun 1 yıl içeri-
sinde faaliyete başlayacağını kaydetti.

İnanç ve birliktelik 

Seydiler OSB’ye 5 büyük
şirket toplam 32 milyon
lira değerinde yatırım
yapacak. Mevcutta 10’a
yakın işletmede 400
kişinin istihdam edildiği
Seydiler OSB’de
önümüzdeki yıl faaliyete
başlayacak redüktör, cam
sanayi, otomobil yedek
parça, makine, CNC ve
ahşap palet üretim
fabrikaları ile istihdam
edilecek kişi sayısının
600’ü bulması bekleniyor.

Seydiler OSB’ye 
32 milyon lira yatırım

Belediye fuara el attı
Bu yıl 7.’si 18-21 Mayıs tarihleri ara-

sında düzenlenecek Ahşap Fuarı
Kastamonu Belediyesinin öncülü-

ğünde gerçekleşecek. Kastamonu Beledi-
yesinin öncülüğünde 18-21 Mayıs tarihle-
ri arasında düzenlenecek 7.Ahşap Fuarı
için istişare toplantısı düzenlendi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş’ın başkanlığında gerçekleşen top-
lantıya; Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Selçuk Arslan, Kastamonu
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Baş-
kanı Dursun Ergin, Tosya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Metin Ekşi ile sektör
temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri katıldı.

Tahsin Babaş, burada fuara İstan-
bul’dan destek olunmasını ve sahip çıkıl-
ması gerektiğini vurgularken, üreticiler-
den de farklı ürünler tasarlamasını istedi.

Fuaye alanının canlılığını sağlamak
için konserlerin düzenleneceğini ifade
eden Babaş, il dışından fuara katılmak is-
teyen sektör temsilcilerinin ulaşım ve ko-
naklama giderlerinin ise belediye tarafın-

dan karşılanabileceğini kaydetti.
Öte yandan daha önce Kastamonu

Valiliği himayesinde düzenlen fuarın bu
yıl Kastamonu Belediyesi öncülüğünde
yapılacak olması dikkat çekiyor.

Kastamonu’nun arazi yapısının engebeli olma-
sından dolayı dezavantajlı görülmesinin yanlış od-
luğunu vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz,  il yapısına
uygun projeler üretilmesi gerektiğine dikkat çeke-
rek, “Eğer engebeli arazi sorun olsaydı Avusturya
ve İsviçre dünyanın en geri ülkeleri olmalıydı.” dedi.
İçişleri Bakanlığının geçici görevlendirmesiyle Kas-
tamonu Valisi olarak atanan Yaşar Karadeniz ma-
kamına oturdu.

Karşılama töreninde açıklamalarda bulunan
Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu’ya el birliği ile
hizmet etme arzusunda olduğunu işaret ederek,
“Hizmetleri eksiksiz ve yerinde birlik ve beraberlik-
le yapacağız. Bizden öncekilerin yürütmüş olduğu
hizmet nöbetini onlardan devralarak inşallah bay-
rağı daha ileriye taşıyacağız. Ancak bunu yapabil-
mek için bazı konularda biraz anlayış değişikliğine
gitmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Kastamonu’da arazinin engebeli olmasının de-
zavantaj olarak görüldüğüne dikkat çeken Vali Ka-
radeniz, “Eğer öyle olsaydı Avusturya ve İsviçre
dünyanın en geri ülkeleri olmalıydı. O zaman bura-
da başka bir eksiğimiz var demektir. Kastamo-
nu’nun yapısına uygun doğru projelerle yol aldığı-
mız sürece ben inanıyorum ki, hep birlikte güzel iş-
ler yapacağız. Yeter ki bizler omuz omuza verelim”
ifadelerini kullandı.

Coğrafi şartlar 
engel değil
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İstamonu Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni: “İstamonu Gazetesi 6 yıl-
dır yayın hayatına devam ediyor.  Sa-
dece var olan haberleri yazmıyoruz.
İstamonu Buluşmaları kapsamında
değerlerimizle bu güne kadar sayısız
buluşma gerçekleştirdik. Kastamo-
nu’muza ve hemşerilerimize yönelik
faaliyetler gerçekleştirmeyi görev
edindik.  Abonelerimizden aldığımız

her bir kuruşun hakkını ödemek için çalışıyoruz. 
Kastamonulular olarak İstanbul’da büyük bir kit-

leye ve güce sahibiz. Bu şehirde var olmamızın hak-
kını vermeliyiz. Sadece İstanbul’da Kastamonu adını
taşıyan 404 sivil toplum kuruluşumuz bulunuyor.
Bazı derneklerimizin gücü ve etkisinin farkında ol-
madan ortaya koydukları icraatlarına bakıyorum da
şaşıyorum doğrusu. Oysa bizim artık alın terinden
akıl terine geçmemiz gerekiyor. Daha az zaman ve
harcanan parayla çok iş ortaya çıkarmamız gerekir.
Bazen hak ararken ağlama duvarına döndüğümü-
zün farkında değiliz maalesef.  Oysa hakkımızı arar-
ken ve savunurken ne Hazreti Yakup gibi evlat has-
retinden ağlayarak gözlerimizi kaybedelim, ne de 11
kardeşi tarafından Hazreti Yusuf gibi kuyuya atılalım.
Bazen bizim bize yaptığımızı düşman yapmıyor.”

Gazetemizin düzenlediği Bürokra-
si ve Farkındalık Zirvesi’nde ko-
nuşan Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu,

yüzyılladır birlikte yaşama kültürü ve
tecrübesinin merkezinin Türkiye oldu-
ğunu ifade ederek,  “Vakıf ve yardım-
laşma gibi önemli kurumları bu günlere
ulaştıran bu aziz millet kimseyi aç açık
bırakmaz. İşte bu yüzden diyorum ki
Türkiye, dünya insanlığının kurtuluş
adasıdır.  Bunun farkında olalım ve de-
ğerlerimizi hatırlayalım.” dedi.

İnsani ve kültürel değerlere önem
verilmesi gerektiğine dikkat çeken An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi De-
kan Yardımcısı İhsan Çapcıoğlu, Aksa-
ray’da başlatılan bir proje-
nin Kastamonu ve ülke
geneline yayılması-
na ihtiyaç olduğu-
nu kaydederek,
“Elimizde kuş-
kusuz imkan
var ama biz
onları nasıl
yapacağımız
konusunda
birtakım des-
teklere ihti-
yaç duyuyo-
ruz. Aksa-
ray’da valiliğin,
belediyenin ve
üniversitenin içinde
olduğu bir proje ile
ilin değerleri tanıtılıyor.
Arzum Kastamonu ve bütün illerin
buna katılması. Gelecek nesillere yeni-
den bir umut ışığı Kastamonu’dan aça-
bilelim.  'Anadolu Mayası' diye bir tabir
kullandım ve bu mayanın aslında oluş-
tuğu yerlerden birisi de şüphesiz Kasta-
monu’dur. Öncelikle ilimizin gelenek-
lerine baktığınızda akıl, ilim, irfan, ah-
lak ve güvenin hat safhada olduğunu
görürüsünüz. Hamdolsun böyle bir
memleketin fertleriyiz.  Un var, yağ var,
şeker var; helva yapacak Hüseyin Kara-
deniz ve Gözde Yüksel gibi insanlara
ihtiyaç var.” diye konuştu.

Milli ve manevi değerleri ayrı
ayrı düşünürsek geleceğimize
dair hayat kurmakta zorlanırız

İhsan Çapcıoğlu konuşmasının de-
vamında şu açıklamalarda bulundu:
“15 Temmuz’da biz şunu gördük; eğer

manevi değerlerle
milli değerleri ayrı dü-

şünürsek geleceğimize
dair hayat kurmakta zorla-

nırız. Bürokrasi ve Farkındalık
Zirvesindeki farkındalığı inşa edebilir-
sek;  bir tarafta milli değerlerimiz diğer
tarafta manevi değerlerimizi buluşturup
gelecek nesillere taşıyabilirsek Kasta-
monu’muzun da örnek olacağını düşü-
nüyorum. Geleceğimize bu şekilde ay-
dınlık umutla bakabiliriz.”

Kastamonulu olmak Türkiyeli
olmak demektir

“Kastamonu hakikaten sadece ülke-
mize değil bütün dünyaya örnek olabi-
lecek değerlere sahip. Çok kadim bir ta-
rihi geçmişi var; antik dönemlere kadar
götürebiliyoruz. Belki bizi bugün ilgi-
lendiren ülkemizin ortak değerlerini de
kaynağını da bir yerde oluşturan, belki
en çok ihtiyaç duyduğumuz birlikte ya-
şama kültürü ve tecrübesinin Türki-
ye’deki merkezi olması. Dışarıdan niye
bu insanlar bu kadar mikro milliyetçilik

yapıyor, Kastamo-
nululuk neden sü-
rekli ortak değer ola-
rak vurgulanıyor
diye düşünebilir.
Buna verebilecek çok
cevabımız var. Önce-
likle Kastamonulu ol-
mak Türkiyeli olmak
demektir.  Türk milleti-
nin ortak değerline sa-
hip olmak demektir.
Kastamonulu olmak
hem tarih hem kültür
hem de gelecek bilinci-
nin gelecek nesillere aktarmaktır.”

Bizde olmayan ne? 
Değerlerimizi gelecek kuşaklara
aktarabilme imkânı ve becerisi 

“Anadolu Mayası' tabirini çok sevi-
yorum.  Anadolu’da derme çatma, sağ-
dan soldan toplanmış bir topluluk bir
yığın yok.  Tarihi binlerce yıl eskiye
uzanan köklü bir medeniyet var ve he-
pimiz bu anlamda kökleri çok derinlere

uzanan birer çınar gibiyiz.  Bunu bizler
idrak ediyoruz şüphesiz. Ancak ben
kendi evlatlarım dahil yeni neslin bu
konu farkındalığında zorluklarla karşı
karşıya olduğumuzu tecrübe ediyorum.

Tam bu nokta da
acaba Kastamonu bir
hareket noktası
oluşturabilir mi, biz
buradan hareketle
tüm Türkiye’ye ör-
nek olacak bir de-
ğeler buluşmasını
bugünden itiba-
ren sürdürebilir
miyiz? diye dü-
şünmeden ede-
miyorum. Biz
bunun bir örne-
ğini Türki-
ye’nin başka
bir şehrinde
uygulamaya
çalışıyoruz.

Aksaray’da yeni yeni mayala-
nan bir proje var. Aksaray’ın Değerleri
Projesi. Projenin paydaşları arasında
Aksaray valiliği, belediyesi ve üniversi-
tesi var. Bu milletin evlatlarına hatırlat-
mayı amaçlıyoruz. İnsan kaybettiğini
arar misali değerleri konuşuyoruz. Bu
projeyi özellikle Kastamonu’da yapma-
yı çok arzu ederim kendi adıma. Kâğıt
üzerinde gittikçe yükselen bir değerler
skalamız var. Biz artık bizde olmayanı
istemeye başladık. Bizde olmayan ne?
Değerlerimizi gelecek kuşaklara aktara-
bilme imkânı ve becerisi.”

Kastamonu gücünün ortak hareket ile
açığa çıkmasının gerekliliğinin vur-
gulandığı zirvede, Yargıtay Üyesi

Mehmet Faik Ateş,  Esenler Kaymakamı
Hulusi Şahin, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar,  KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan ve UNİTED Grup Ceo’su İlhan
Altun düşüncelerini paylaştılar. 

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hü-
seyin Karadeniz, Cide Dernekler Federasyo-
nu Genel Başkanı Celal Gül ile Çatalzeytin-
liler Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet
Çetinkaya ise Bürokrasi ve Farkındalık Zir-
vesi hakkındaki görüşlerini dile getirirken,
Berlin’nden Face Time ile zirveye katılan
AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı Tür-
kiye’nin dış politikaları hakkında bilgilen-
dirmede bulundu.

“Bu günü bir milat bilip bir araya
gelmeliyiz” 

Ataşehir Kayma-
kamı Zafer Kara-
mehmetoğlu: “İstan-
bul’da üçüncü görev
yılımı tamamladım.
Bu süre içerisinde İs-
tamonu Buluşmaları-
na ikinci kez konuş-
macı olarak katıldım.
İlkinde de şimdi oldu-
ğu gibi çok güzide bir
katılımcı topluluğu

vardı. Birliktelik içerisinde güzel bir organi-
zasyona ev sahipliği yapılmış.  Bu birlik ve
beraberliğimizin yükselerek devam etmesi-
ni temenni ediyorum.  

Düşündüğümüz, inandığımız, yapmaya
çalıştığımız her fikri ve her düşünceyi ic-
raata dökmek kolay olmuyor. Herkesin ser-
zenişi oluyor ama serzenişler bir şey getir-
miyor. Neden, niçin, keşke gibi kelimeler
yerine bugünü bir milat bilip, bir araya gel-
diğimizde; yarında öbür günde bir araya
gelmenin hesabını yapmalıyız.  Memleketi-
mize ve milletimize hep beraber hizmet
edelim. Bu yolu açık tutmak sanırım daha
güzel olacak. Önemli olan birbirimizi sev-
mek, saymak, hürmet ve muhabbet içerisin-
de olmaktır. Bununla beraber bu dayanış-
mayı arttıracak güzel gayretlerde, çalışma-
larda da herkes üzerine düşeni yapsa inanı-
yorum ki geleceğimiz çok daha güzelleşe-
cektir. Bu vesileyle Ataşehir Kaymakamı
olarak görev yaptığım makamın kapısının
tüm hemşerilerimize açık olduğunu belirt-
mek isterim.

Yeni göreve başlayan Kastamonu Vali-
miz Yaşar Karadeniz’le de görüştüm. Kasta-
monu’nun kültürel ve derin tarih zenginli-
ğine rağmen 90 kilometre ötede bulunan

Safranbolu’nun neden gerisinde kaldığına
hayret ettiğini belirtti. Bende kendisine her-
hâlde sizi bekliyordu dedim. Tabi ki aslın-
da hepimizi bekliyor, bu şehirlerde doyuyo-
ruz. Ancak doğduğumuz şehirler içinde dü-
şüncelerimizi paylaşmalıyız. Bu toplantı da
onlardan bir tanesi.  Memleketin insan de-
ğerlerini ve fikirlerini birleştirerek her alan-
da farkındalık ortaya koyan bir görevi icra
etmiş oluyoruz. Emek veren herkese şük-
ranlarımı sunuyorum.” 

“Kastamonulular 
daha aktif olmak zorunda” 

Adana Vali Yar-
dımcısı İsmail Hakkı
Ertaş: “Biz en büyük
imtihanımızı 15 Tem-
muz’da birlik ve bera-
berlik içerisinde ver-
dik. Kastamonu insa-
nının bazı özellikleri
var, buna görev yaptı-
ğım hemen her ilde
de şahit oldum.  En
önemli özelliğimiz te-

vazu sahibi olmamız.  Ve ben bununla gu-
rur duyuyorum.

21. yüzyılda artık en önemli olay örgüt-
lenmek. Böylesi örgütlenmiş bir cemiyete
sahip topluluklar, toplumlar arasında bir o
kadar da güçlü konuma gelirler.   İstanbul
gibi bir ana kentte Sivas’tan sonra ikinci nü-
fusa sahip Kastamonuluların bu örgütlen-
meyi daha güçlü kılmaları lazım.  Dernekle-
rin bir çatı altında buluşmalarının iradesi
ortaya konulmalı. Memleket ve insanı için
yarınlara genç beyinlerin yetişmesi için rol
model insanların olmasına da katkı sağlana-
cağını düşünüyorum. 

İnanıyorum ve biliyorum ki Türkiye’nin
yönetiminde söz sahibi olan tüm Kastamo-
nulular, siyaset dahil; etkin rol aldığı her
platformda etkili hizmetler vermektedir.
Biz sessiz sedasız hizmetler veriyoruz, iş-
lemler yapıyoruz ama bundan sonra ortaya
çıkma vaktinin geldiğine ve daha fazla aktif
olmak zorunda olduğumuza inanıyorum.
Biz Kastamonulu olarak hiçbir memleketi
ayırmaz ve ayrımcılık yapmayız. Herkesi
kendi öz evladımız gibi görüyoruz. Kasta-
monu’ya, doğduğumuz toprağımız olarak
özlem duyduğumuz doğrudur.  Bu vesileyle
diyorum ki Kastamonu insanı bir örnektir.”

“Fıtratı gereği mum dibine ışık
veremez”

Amasya Vali Yardımcısı Nevzat Sinan:
“Mülki idare amiri bir muma benzer. Derler
ki mum dibine ışık vermez. Veremez çünkü
fıtratında dibine ışık vermesi yoktur. Ne

acıdır ki mumun di-
bindekilerde yukarı-
daki ışığı göremiyor-
lar.  Hal böyle olunca
biraz sıkıntı çekiyo-
ruz sanırım. Mülki
idare amirinin yapı-
lanmasında bizler
yasa gereği doğduğu-
muz yerlerde görev
yapamıyoruz.

Dolayısıyla dibi-
mize ışık vermemiz görevimiz bittikten son-
ra oluyor.  Birkaç sene içerisinde yaş had-
dinden emekli olacağım. İnşallah bu süreç-
te memleketimiz için elimizden geleni de
yapacağız. Ama bu birlik ve beraberliği bir
şekilde kurumsal hale getirmeliyiz. Başka
da çaremiz yok zaten. Mumun dibine ışık
vermesini beklemeden işe koyulmalıyız.
Çünkü bizim tepemizde ışık olan sivil top-
lum kuruluşu temsilcileridir. Gerek Cum-
huriyetten önceki dönemde, gerek Osmanlı-
nın son döneminde ve Çanakkale Savaşın-
da 15’liler olarak adlandırılan gençleri şehit
olarak verdik. Şerife Bacı’nın koca öküzüy-
le, kağnısıyla mühimmat taşımakla Anado-
lu’ya hizmet edildi.  Onların canlarıyla ye-
şerttiği bu topraklarda biz bugün mülki ida-
re amirleri olarak hizmet için Anadolu’ya
yayıldık.” 

“Biz hiçbir şeyin edebiyatını
yapmadık” 

Mülkiye Baş Mü-
fettişi Fazıl Can:
“Yasa gereği biz
memleketimizde çalı-
şamıyoruz. Lise öğre-
niminden sonra Tos-
ya’dan ayrılarak yol-
lara düştük. Diyar di-
yar gezdik, şükürler
olsun bugünlere gel-
dik.  Görev yaptığım
her yerde göğsümü

gere gere Kastamonululuğumu anlattım.
Bunu bilinçli olarak öne çıkarttım. Çünkü
biz her alanda bu ülkenin büyümesi ve ile-
lebet ilerlemesi için çalışılırız.  Meslekte 30
sene bitti.  Kitlelere kendimizi ve coğrafya-
mızı ifade etmemiz lazım. Kastamonu’ya
ait bir programa konuşmacı olarak ilk kez
davet edildim ve konuşuyorum. Atalarımız
ne güzel söylemiş 'Bir elin nesi var, iki elin
sesi var' Hal böyle iken ayrı gayrı saman
çöpü gibi dağınık olmanın zamanı değil,
bir ve beraber olma zamanı. Tek tek değil
de daha çok örgütlü olarak bir araya gelerek
birlikte olursak farkındalığı yaratabiliyoruz.

Tarihe bakın biz hiçbir şeyin edebiyatı-

nı yapmadık. Can verilmesi gerekirken de
kan verirken de ciddiydik. Bir gerçek var
ki çağın gereklerine uymak, şehrimizin ve
memleketimizin güzelliklerinin önemini
vurgulamak için bu tür birlikteliklerin ço-
ğalması lazım.  Burada bu birlikteliği bu
gücü görünce gözümde bir ışık parladı
içim açıldı.  İstanbul’daki dernekler daha
aktif ve faal olmak zorundalar diye düşü-
nüyorum.” 

“Kurallar zorluk çıkarmak için 
değil, kolaylaştırmak için olmalı”

Mülkiye Baş Mü-
fettişi Recep Muhlis
Gür: “Her işin esası
hedefine kısa ve kes-
tirme yoldan var-
mak,  arzuya değer
olmaktan hatta yolun
makul ve ilmi olması
şarttır. Bu bakımdan
birçok konuda başa-
rılı çalışmalara imza
atan İstamonu ekibi

yapılan bu çalışmayla Türkiye’ye örnek bir
proje de armağan etmiş oluyor. Emeği ge-
çenleri kutluyorum. Bürokrasi bir toplum-
da tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir
yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olma-
yan, genel kurallar ve işleyiş ilkelerine
göre çalışan sistem ve kurallar grubudur.
Biz de acizane yıllardır ilke edindiğimiz
değerler doğrultusunda millet ile devlet
arasında köprü iyilik ve güzellik ekseninde
insanlara yardımcı olmak için çalıştık, ça-
lışıyoruz. 

Devlet görevlilerinin bir kısmı insanla-
ra ne kadar zorluk çıkarırlarsa, işleri yoku-
şa sürerlerse şahsi önemin bu oranda arta-
cağını düşünürler. Bu durumda vatanda-
şın işlerinin de zorlaştırdığını düşünebilir-
siniz.  Bu tür durumlar hepinizin başına
gelmiştir. Hâlbuki bu düşünce şeklinin
yanlış olduğunu o memurun kesinlikle dü-
şünmesi gerekir. Bu şekilde tavırla ne olu-
yor, o ötekinin işine zorluk çıkarıyor,  di-
ğeri diğerinin işine derken uzadıkça uzu-
yor. Kısır döngüye dönüşen bu durum işin
içinden çıkılamaz hale getiriliyor. 

Böyle ortamlarda hiçbir iş üretilemez.
Bir kuruluşta bu tür davranışların oranı
yüzde 50’nin üzerine çıkmışsa, o kuruluş
çöküş sinyalleri veriyor demektir. Bu kısır
döngünün kırılması için, iyiliği emreden
kötülükten alıkoyan insanlara hizmeti şiar
edinmiş aydın fikirli cevval ve çalışkan
idarecilerin başa geçmeleriyle mümkün-
dür.  Akıl yürütme ve mantık kuralları zor-
luk çıkarmak için değil, kolaylaştırmak
için kullanılmalıdır.”
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Dil Türkçe, duygu Kastamonu 

Türkiye’nin dört bir
yanında görev yapan

Kastamonulu mülki idare
amirleri üçüncüsü

düzenlenen
'Kastamonu’dan

Türkiye’ye Altın Adamlar'
programı kapsamındaki

'Bürokrasi ve Farkındalık
Zirvesinde' bir araya

geldi. İstanbul Esenler ’de
United Group

sponsorluğunda  5 Mart
Pazar günü Ankara
Üniversitesi Dekan

Yardımcısı Doç. Dr. İhsan
Çapcıoğlu

moderatörlüğünde yoğun
katılımla gerçekleşen

programa;  Mülkiye Baş
Müfettişi Fazıl Can ile

Recep Muhlis Gür, Adana
Vali Yardımcısı İsmail

Hakkı Ertaş, Amasya Vali
Yardımcısı Nevzat Sinan
ve Ataşehir Kaymakamı
Zafer Karamehmetoğlu

konuşmacı olarak katıldı.

United Group CEO’su İlhan
Altun: “Öncelikle farkındalık

noktasında çok önemli bir or-
ganizasyon İstamonu Buluş-
maları. Kastamonulular bazı

şeyleri fark etmeli. En basitin-
den Türkiye’nin birçok nokta-

sında çok üst düzey devlet
yetkililerinin Kastamonu’dan

çıktığının, büyük STK’ların ol-
duğunun, Türkiye’nin gayrisafi
milli hasılasına çok ciddi des-

tekler veren sanayicilerin ve iş
adamlarının bulunduğunun

bilincinde olmalıyız. UNİTED
olarak bu organizasyonun far-

kındalık noktasında çok
önemli olduğunu düşünerek

destek vermek istedik.
Özellikle bizim gibi genç

arkadaşlar geleceğini çevre-
lerinkileri örnek alarak plan-

larlar. Rol model insan yapısı-
na katkı sağlayan, rol model
alınması gereken memleket
değerleriyle bu toplantılarda

tanışılır ve örnek alınır. Bu
açıdan Bürokrasi ve Farkında-

lık Zirvesi çok isabetli bir or-
ganizasyon. Bu tablo beni ger-
çekten çok onore etti. Katılan

katkı sağlayan herkese teşek-
kür ediyoruz” 

“Rol model 
insan 

bu toplantılarla
tanınır” 

“İlhan Altun bey de 
konuşmasında belirtti; Bu tür 

organizasyonlarda 
para bulunur. Burada bulunması
gereken asıl şey gönül ve irade. 

O da Hüseyin Bey ve ekibinde var
sağ olsunlar.  Gönlünü ve iradesini

bu işe vakfetmiş adamışlar 
öyle anlaşılıyor. Böyle adamış

insanlara Kastamonulular ve bütün
memleket evlatları olarak çok

ihtiyacımız var.” 

“Biz milleti eskiden bir takım 

temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

bir araya gelen insanlar topluluğu 

olarak tanımlardık.  Öğrencilikle birlikte

ilahiyat ve sosyoloji ile 22 yıldır meşgul

olan birisi olarak bu tanımın

yetersizliğini fark ettim. Şöyle bir

tanımın çok daha kuşatıcı olduğunu,

özellikle bizi buraya toplayan

duygulardan hareketle söylemek

istiyorum Millet: ortak değerlerin ortak

geçmişi ve belki daha da önemlisi ortak

bir gelecek tasavvuru ve teayyürünü

paylaşan insanlar topluluğudur.” 

“Bilgi ve eylem 
konusunda biz 

akademisyenler üniversite
çalışanları genelde işin

mutfağındayız yani bilginin
üretildiği yerdeyiz. Ancak bugün

yine yaşadıklarımız bize gösterdi ki
bilgi; eyleme, davranışa, plana,

programa, projeye dönüştüğü anda
ülkeye ve insanlığa katkıda

bulunuyor.”

Türkiye dünya insanlığının
son kurtuluş adasıdır

Türkiye Bilimler Akade-
misi (TÜBA) Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Cevat Acar: “Çok
anlamlı bir isimle memleket
değerleriyle hasbihal et-
mek, bir arada olmak için
düzenlenen böylesi güzel ve
özel programdan dolayı de-
ğerli İstamonu ekibini ve
hemşerilerimi kutluyorum.

15 Temmuz hain darbe
girişimi öncesi ve sonrası

yaşadığımız olaylar daha açık bir şekilde ortaya
çıkmıştır ki, Türkiye ve Türk milleti yeni ve eski bir
vekâlet savaşı ile karşı karşıyadır.  Görülüyor ki bu
savaş devam edecek.  Terörün ve terör örgütlerinin
Türkiye’yi hedef alan düşman odaklarının etnik, din
ve hayat görüşümüze bakmaksızın insafsızlık nok-
tasında gayet ittifak içerisinde hareket ettiklerini de
hep beraber görüyoruz.  Bu saldırıların artmasının
temel sebebi Türkiye’nin gerçekten bağımsız bir
ülke olmak ümidiyle ciddiyet kazanmasına bağlıdır.
Geçtiğimiz günlerde basında bir kuruluşun 2030 yı-
lının dünya ekonomileri sıralamasına dair yayımla-
dığı raporda Türkiye 12’nci sırada görülüyor. Şu
anda ister kamuda ister özel sektörde olsun etki ve
rol sahibi olan bizlerin sorumluluğu sadece 80 mil-
yona, vatandaşımıza karşı değil, bütün Türk ve İs-
lam dünyasına hatta ötesinde yeryüzündeki tüm
mazlumlara karşıdır. Dolayısıyla işimiz çok, yükü-
müz ağır.  İnşallah milletimizin azmi Allah’ın yardı-
mı ile bu zorluğun üstesinden Türk milleti olarak
geleceğiz yeter ki basit hatalar yapmayalım.  Bu
vesileyle bizden sonraki gelecek kuşakların daha
güçlü daha söz sahibi bir ülkede yaşayacaklarını
inanıyorum. Bu yolda ülkenin birliği, bağımsızlığı,
bütünlüğü ve değerlerimiz uğruna hayatını kaybe-
den tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Şu anda da gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz
bilmediğimiz yerlerde ve koşullarda değerlerimiz
ve milletimiz için hayatını ortaya koyan kahraman-
larımıza da başarılar diliyorum.”

“Dünya mazlumlarına 
karşı sorumluluğumuz
var”

Esenler Kaymakamı
Hulusi Şahin: “Öncelikle or-
tamın ve programın kalite-
sine hayran kaldığımı belirt-
mek isterim. İçeriği ve özel-
likle ismi kıskanılacak tarz-
da. Emeği geçenleri tebrik
ediyorum. Kastamonu’da
görev yapmadım. Ancak 3
yıl görev yaptığım Kocaeli
Dilovası’nda Kastamonulu
sanayicilerin çokluğu ve

ülke ekonomisine sağladıkları katkılara şahit olun-
ca açıkçası gıpta etmiştim.  Net bir şekilde ve şe-
refle bilinmeli ki, Kastamonulular hizmet ettikleri
her alanda ülkeye büyük kazanımlar sağlıyor. 

İstanbul’un fethinde Kastamonuluların katkısı
olduğunu burada öğrendim. Milli Mücadele döne-
minde Batı Karadeniz Bölgesinde özellikle Kasta-
monu’nun çok büyük katkısı olduğunu okumuş-
tum. Cumhuriyete katkılarınız var, fedakârlıklarınız
var.  Kastamonulular olarak sessiz ve sedasız bir
şekilde memlekete millete destek oluyorsunuz.
Cumhuriyet kurulduktan sonra da devleti büyüt-
mek asıl iktidarı mücadelede yine Kastamonulular
en ön safta mücadele ettiler.  Bürokraside değerli
büyüklerimiz var. Kastamonu’dan çok önemli de-
ğerler çıkıyor. Ben sadece şunu söyleyeyim, ger-
çekten Kastamonu çok önemli çok büyük bir ağırlı-
ğı var. Diyorum ki Kastamonululuğunuzla övünün.”

“Kastamonulu 
oluşunuzla övünün”

Yargıtay Üyesi Mehmet
Faik Ateş: “Kastamonu
Anadolu’muzun en tarihi
kentlerinden birisi olmakla
beraber,  İstanbul’a kadar
uzanan yönetim kurmuş bir
kentimizdir. Kurtuluş Sava-
şında ve cumhuriyetimizin
kuruluşunda çok büyük
emeği geçmiş, en fazla şe-
hit vermiş şehrimizdir. Ko-
numu, tarihi özelliği ve insa-

ni değerleri bakımından önemli olan bir şehrimiz
olduğu hepimizce malum.  Maalesef günümüzde
ve cumhuriyet tarihimizde çok fazla kendini göste-
rebilmiş bir şehir değil, ihmal edilen bir şehirdir.
Bununda en önemli sebeplerinden bir tanesi Kas-
tamonu’nun kendinin ve gücünün farkında olma-
ması,  farkındalığının olmamasıdır.  Bu farkındalı-
ğın sağlanabilmesi için öncelikle kendimizin far-
kında olmalıyız. Fark etmeliyiz. Bunun içinde birbi-
rimizi tanımamız, tanışmamız lazım. Bürokrasi ve
Farkındalık Zirvesi bu açıdan muhteşem bir prog-
ram olmuş. Akıl ve hayal edenler sağ olsunlar.” 

“Farkında olmak için 
fark etmek lazım”

“Bu şehirde varız ve
hakkını vermemiz lazım”

KASTEXPO Kastamonu’yu İstanbul’da zirveye taşıyacak yegâne girişimdir
KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan: “İstan-

bul’un fethinde şüphesiz Fatih’in katkısı olmuş-
tur. Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Ha-
tun’un Kastamonulu olduğunu bilmeyen yoktur.
564 yıldır İstanbul’da varlığı kabul gören bir ildir
Kastamonu.  Bizler vatan sevdası ile yanıp tutu-
şan birer değerleriz. Aynı zamanda Kastamonu

doğru insanların kenti olarak bilinir.  Bugün hu-
zurunda olduğumuz Kastamonulu mülki idare
amirlerimiz bizler için güç kaynağıdır. Yine onlar
gibi devletimizin üst kademelerinde görev yap-
malıyız. Bu sıcakkanlı ve çalışkan insanların var-
lığı devletimizi ve milletimizi güçlü kılmaya yete-
cektir. Bu beraberliğimiz tüm insanları aynı çatı

altında birleştirmelidir. Bizler sorgulayan, araştı-
ran kültüre sahip olduğumuz sürece yapamaya-
cağımız ve başaramayacağımız iş yoktur.  2017
yılı sonunda yapacağımız KASTEXPO Kastamo-
nu’yu ana kent İstanbul’da zirveye taşıyacak ye-
gâne bir girişimdir.  Sizleri de şimdiden bu orga-
nizasyona davet ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

“21 yıllık Gümrük Birliğini güncelliyoruz”
Avrupa Daimi Temsilcisi Faruk Kay-

makcı: Avrupa Daimi Temsilcisi AB Fa-
ruk Kaymakcı, Berlin’den  FaceTime ile
programa katılım sağladı. “Böyle bir et-
kinliği düzlendiği için İstamonu gazete-
mize teşekkür ediyorum. Başarılı çalışma-
larına gazetemiz bir yenisini daha ekle-
miş oldu.  Ülkemizin genç ve dinamik ya-
pısı içerisinde Avrupa ile entegre olması
adına bu gayret ile çalışmaya devam ede-
ceğim. Önümüzdeki dönem Türkiye AB
ilişkilerinde terörle mücadele konusunda
Avrupa Birliğinden daha fazla adım atma-
sını bekleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 1996 yı-
lında kurmuş olduğumuz Gümrük Birliği

biraz eskidi. Biz şimdi gümrük birliğini
güncellemeye çalışıyoruz.

Gümrük birliğinin güncellenmesi de-
mek Türkiye’nin  Avrupa ülkeleri ile
olan ticaret, yatırım, ekonomi, turizm
gibi birçok alanda ilişkilerinin gelişmesi-
ni sağlanması anlamına geliyor.  

Tabi bu anlamda Türk vatandaşlarına
Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebil-
meleri için vize serbestisi diyaloğunu
başlattık. Neredeyse son noktaya gelmiş-
tik ki, maalesef 15 Temmuz FETÖ darbe
girişimi bu süreci baltaladı ve Türk halkı-
nın vizesiz bir şekilde Avrupa ülkelerine
seyahati gecikmiş oldu.

Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylar-

da yapacağımız çalışmalarla bu hakkı
elde edeceğiz ve inşallah hemşerilerimin
de 2017 yılının sonunda veya 2018’de
Avrupa ülkelerine vizesiz girebilme ko-
numuna gelebileceğini ümit ediyorum.
Bunun dışında Türkiye AB ilişkilerinde
zirve toplantılarını hızlandırmaya çalışı-
yoruz. Ekonomi, siyasi diyalog toplantı-
ları yapacağız. Türkiye gerçekten hak et-
tiği ligde yani bana göre Avrupa Birliğin-
de mutlaka oynamalı ve bu ülkenin mer-
kezinde olmalı.  Bu Ortadoğu ile Afrika
ile ilişkiye girmeyeceğimiz anlamına gel-
miyor. O ülkelerle de değişik ilişkileri-
miz olacak. Türkiye refah düzeyi nere-
deyse orada olmalı.”

Ahmet Cevat Acar-Fatih Kalender Ayhan Ünal-İsmet Çetinkaya Fazıl Can-Burcu Kösem Hulusi Şahin-Mehmet Ali Kartal

Nevzat Sinan-Mehmet Demirel Recep Muhlis Gür-Mehmet Umur Sezai Eyüpoğlu-Celal Gül Zafer Karamehmetoğlu-Feriha Koz

İsmail Ertaş-Yaşar ÇelikEset Yılmaz-Erdoğan Terzi Mehmet Faik Ateş-Orhan Turidi

İhsan Çapcıoğlu-Bekir Eşitti İlhan Altun-Ayhan Aslan

Pendik Şeyh
Şabani Veli

Cami
Derneği’nden

gazetemize
plaket takdim

edildi.
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29 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
9 yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL
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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.

Mehmet Feyzi Efendi anıldı

Avcılık ve atıcılık sporlarında kazandı-
ğı başarılar sonrası Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı tarafından Tosya’ya  trap atış poli-
gonu yapılması kararlaştırıldı.

Avcılık ve Atıcılık İl Temsilciliğinin
Tosya’ya alınması sonrasında ilçede ku-
lüp ve sporcu sayısında önemli artış ya-
şandı. Şuan itibariyle Tosya'da faaliyet
gösteren kulüplere bağlı sporcular ile
ferdi lisanslı sporcu sayısı 250’ye ulaştı.
Bu sporcuların kişisel gayretleri sonucu
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu-
nun faaliyet programı çerçevesinde dü-
zenlemiş olduğu 2010-2016 yılları arasın-
da 19 müsabakada toplam 5 Türkiye
şampiyonluğu, 6 Türkiye ikinciliği, 9 Tür-
kiye üçüncülüğü, 7 Türkiye dördüncülüğü
elde edildi. Takım olarak da 1 Türkiye
üçüncülüğü, 1 Türkiye dördüncülüğü ka-
zanıldı.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonuna bağlı
Tosya’daki sporcuların başarıları ve ta-
lepleri sonrasında Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı tarafından Tosya Trap Atış Poligo-
nu yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsam-
da Bakanlık tarafından ilçeye gönderiler
heyet, Tosya'da yer tespiti yaparak proje-
sinin yapım ve ihale aşamasına geçildiği
öğrenildi.

Tosya'da Açıkavak mevkiinde yüz öl-
çümü 32 bin 968 metrekare arazi üzerine
yapılacak olan Tosya Trap Atış Poligonu
için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-
ne bilgilendirme yapıldı. Poligon için ça-
lışmaların devam ettiği belirtildi.

Tosya’ya trap
atış poligonu 
yapılacak

Gostağın Yeri ünlendi
Seydiler’de 1987 yılından beri Gos-

tağın Yeri olarak bilenen Acayip Acık-
tım Lokantası konseptini yeniledi.  Ün-
lülerin fotoğraflarıyla ile duvarını süs-
leyen lokanta bu haliyle müşterilerinin
beğenisini topladı.

Seydiler’de 30 yıldır faaliyet göster-
diklerini anımsatan lokanta sahibi Ah-
met Öcal, “Seydiler’de 1987 yılından iti-
baren faaliyette olan Acayip Acıktım
Lokantası,  1995 yılına kadar Gostağın
Yeri olarak biliniyordu. Lokantamız, il-
çemize gelen ziyaretçilerin ilgi odağı
haline geldi. Biz de bu ilgi odağını dü-
şünerek farklı arayışlara başvurduk. Ulu
önderimiz Mustafa Kemal Atatürk baş-
ta olmak üzere günümüzde isimleri

unutulmaya başlayan Yeşilçam artistle-
rinin resimlerini lokantamızın duvarla-
rına astık.” dedi. Öcal, lokantalarında

her çeşit yemeğin bulunduğunu belirte-
rek geleneksel lezzet arayışında olanları
özellikle tas kebabı yemeye davet etti.

Türkiye’nin Danimarka
Büyükelçisi Mehmet Dönmez’e,
Kopenhag’dan ayrılmadan önce
düzenlenen veda konserinde
Ahmet Adnan Saygun’un
Kastamonu Dansı’nın
(Kastamonian Dance) da
aralarında bulunduğu seçkin
eserler piyano ve keman
resitali ile sunuldu.

Türkiye’nin Danimarka
Büyükelçisi Mehmet
Dönmez’in, yasa gereği 17
Mart’ta yaş haddinden
emekliliğe ayrılacak olması
üzerine Christiansborg Kraliyet
Tiyatrosunda konser
düzenlendi.

İzmirli Büyükelçi Dönmez ve
eşinin ev sahipliği yaptığı veda
konserine birçok ülkenin
büyükelçisi katıldı.

Konserde, Türkiye’nin ünlü
piyanistlerinden Zeynep
Üçbaşaran ile keman virtüözü
Cihat Aşkın bir resital sundu.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı
Protokol şefi Maria Louise
Overret ve seçkin davetlilerin
katıldığı konserde sanatçılar
Ahmet Adnan Saygun’un;
Demet, Zeybek, Prelude, Horon
ve Kastamonu Dansı,
Mozart’tan; Sonata, Molto
Allegro, Niels W.Gade’nin;
Fantasias, Andantino con moto,
Moderato gibi seçkin eserlerini
çaldılar.

Büyükelçi 
Kastamonian
Dance ile 
uğurlandı

Hanönü’de ilçe belediyesi ve
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA) tarafından hayata
geçirilen Sağlıklı Yaşam Parkı
Projesi çalışmalarına başlandı.
Geçtiğimiz günlerde ihale
edilen parkın yaklaşık 520 bin
liraya mal olacağını ifade eden
Hanönü Belediye Başkanı
Serkan Uçar, proje
tamamlandığında ilçenin ferah
bir hava kazanacağını söyledi.

Sağlıklı Yaşam
Parkı çalışmaları
başladı

Taşköprü Belediyesi ile Kargaz AŞ. ile
ilçeye doğalgaz gelmesi noktasında proto-
kol imzaladı. Protokolde konuşan Kargaz
Genel Müdürü Kasım Kahraman, Taş-
köprü’nün bir aksilik olmadığı takdirde
2019 yılı Ekim ayında doğalgaza kavuşa-
cağının müjdesini verdi.

Merkezi 20 bin nüfuslu olan ilçelere
doğalgazın BOTAŞ ya da yükümlü firma
tarafından getirileceğini öngören 2016
Ekim ayında yayınlanan kararnamenin

ardından Taşköprü’nün 31 Aralık 2016
itibariyle ilçe nüfusu 22 bin 354 olarak
açıklanmıştı.

Bunun üzerine imzalanan protokol
sonrası KarGaz Genel Müdürü Kasım
Kahraman bir aksilik olmadığı takdirde
2019 Ekim ayında Taşköprü'yü doğalgaza
kavuşturmayı planladıklarını kaydetti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Ars-
lan ise Taşköprü’nün bundan sonra çok
daha iyi şartlara sahip olacağını söyledi.

Kastamonu’nun alim,
fazıl ve
mütefekkirlerinden
merhum Mehmet Feyzi
Efendi, ahirete
intikalinin 28. yılında
anıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı
(TÜRKAV) Kastamonu Şubesi
tarafından organize edilen

program Mehmet Feyzi Efendi’nin
Gümüşlüce Mezarlığındaki kabri ba-
şında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başla-
dı. Yoğun ilgi gösterilen anma töreni-
nin ardından Mehmet Feyzi Efendi’nin
hayatını anlatan konferans düzenlendi.
TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı

Abdullah Ünal, konuşmasında Meh-
met Feyzi Efendi’nin yaşantılarından
kesitler anlatarak kendilerinin de bun-
lara sahip çıkacaklarını ve bunlar üze-
rinde yaşantılarını sürdüreceklerini
kaydetti.

Daha sonra ilahiyatçı-eğitimci Şev-
ket Oğuz Ünal tarafından “Milli Bün-
yede Birlik, Ülkede Dirlik” konulu
konferans verildi. Konferansın ardın-

dan katılımcılara Mehmet Feyzi Efen-
di’nin yaptığı duaların yazılı olduğu
levhalar hediye edildi. Programa, Kas-
tamonu Milletvekili Metin Çelik, 24 ve
25. Dönem Kastamonu Milletvekili
Emir Çınar, Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş TÜRKAV Genel
Başkanı İbrahim Vatansever, siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşu temsil-
cileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Taşköprü için 
2019 doğalgaz yılı olacak
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İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com

BİNA GENEL
ÖZELLİKLERİ

n Bloklarda C30 hazır
beton
n Radye temel sistemi
n Yangın sistemi
n Asansör
n Apartman girişinde
kamera güvenlik sistemi
n Merkezi dijital uydu
sistemi
n Isı yalıtımlı mantolama
n Çocuk oyun alanı
n Basketbol ve Voleybol
sahası
n Doğalgaz Uyumlu
Kalorifer Tesisatı
n Peyzaj ve Aydınlatma
n İçme suyu, kullanma
suyu arıtma sistemi

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

DAİRE
ÖZELLİKLERİ

n Çelik dış kapı
n Antrede dekoratif
vestiyer
n Dekoratif iç kapılar
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

www.efbi.com.tr

info@efbi.com.tr
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0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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