
Toplam 16 ilçede gerçekleşecek yarışmanın
ardından şubeler yarı finale katılacak öğrencileri
belirleyecek. Şubat ayında düzenlenecek yarı
final yarışmalarında şube birincileri ter dökecek.
Bölge birincisi olan finalist takımlar ise 15
Mart’taki yarışmada belirlenecek. Toplamda 192
öğrencinin katılımıyla düzenlenen yarışmada 64
öğrenci bölge elemesine katılacak. 

Yarı final öncesi tanışma

16 ilçede düzenlenecek yarışma sonrası yarı
final elemesine katılacak 64 öğrenci Esenler
Kültür Merkezi’nde 2 Şubat Pazar günü bir araya
gelecek.

Bölge elemeleri 9 Şubat’ta başlıyor

İlçe finalistlerinin belirlenmesi sonrası
finalistler İstanbul’un üç bölgesinde
düzenlenecek yarışmayla belirlenecek.  9
Şubat’ta birinci bölge, 16 Şubat’ta ikinci bölge,
23 Şubat’ta üçüncü bölge elemeleri
gerçekleşecek. İstanbul Finali ise 15 Mart’ta
düzenlenecek.

Güngören Kaymakamı Zeyit Şener
GEnçlEri memleketle bilgilendirmek, eğitime özendirmek
amaçlı düşünülmesi bir yana eyleme geçirmek ciddi bir
bilinç isteyen girişim. tebrik ediyorum.
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

www.kutuk.com.tr
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1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

www.seydioglubaklava.com

/1951.seydioglu.baklava

+90 216 307 6196

Türkiye’de bir ilk

Kastamonulular
Dayanışma
Derneğinin
(Kas-Der)

şubeleri arası
düzenlediği bilgi

yarışması
İstanbul’un 14

ilçesinde
tamamlandı.

Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu'nun (DEİK) 2 yıl boyunca
hizmet edecek iş konseylerinin
yeni başkanları belirlendi. Genel
kurul sonrası Ahmet Dal, Mustafa
Mertcan, Fatih Gürsoy, Aydın
Mıstaçoğlu, Remzi Gür ve Fuat
Tosyalı’nın aralarında bulunduğu
6 Kastamonulu isim konsey
başkanlığına seçildi. n 5

6 konsey başkanı
Kastamonulu

BDDK cep telefonu ve
tablet alımı kredilerinde
vadenin altıdan üç aya
indirilmesini öngören
yönetmelik değişikliği
taslağını yayımladı.
Taslağı değerlendiren
MOBİSAD Başkanı
Mustafa Kemal Turnacı,
“Bu çalışma uygulamaya
geçtiği taktirde
vatandaşlarımızın
alışveriş yapma
eğilimleri değişebilir, özellikle
kayıt dışı ve yurt dışı kanallara
yönelme olabilir” dedi. n 5

Düşen taksit
kayıt dışını getirir

Kas-Der tarafından düzenlenen bilgi yarışması
organizasyonu gerçekleştiği ilçelerde davetli kaymakamlar,
belediye başkanları ve milli eğitim müdürleri tarafından da

tam not alıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde
Tek Grup, Vizyon Mimarlık, So Baklava, Yüksel Mimarlık

Gökhan Yüksel ve Seçkin Çocuklar Özel Eğitim Kurumu Nihat
Sezer’in destekleri ile İstamonu medya sponsorluğunda pilot
seçilen 16 ilçede gerçekleştirilecek yarışmanın seneye yerel
yönetimlerin ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla
İstanbul’un 39 ilçesinde yapılması planlanıyor.

Kağıthane Bld. Başkanı Mevlüt Öztekin 
örnEğinE az rastlanan böyle etkinlikler çocuklarımızın
bilgilerini ölçmelerine ve kullanmalarına imkân veriyor.

Sultangazi Bld. Başkanı Abdurrahman Dursun
ŞEhrE ruh vermek eğitimle olur. Bir sivil toplum
kuruluşunun sürece böylesi etkinlikle dahil olması
gerçekten anlamlı.

Esenler Bld. Başkanı Mehmet Tevfik Göksu 
BöylE bir yarışma, hem bilgiye teşvik, çocuklarımızın
idraki ve irfanı anlamında büyük bir motivasyondur.

Bahçelievler Bld. Başkanı Dr. Hakan Bahadır
Eğitim önemli bir konu. StK’lardan beklediğimiz de
aslında bu, eğitime özel bir alan açmaları.

Kastamonu Sanayici
ve İşadamları Derneği
(KASİAD) Kastamonu
Şubesi Olağan Genel
Kurulunda mevcut
başkan Ahmet Katar
güven tazeledi. n 10

GMG
Kastamonuspor
1966, Kırşehir
Belediyesporu 1
golle yendi. n 9

Evinde
kazandı

Katar ile devam

Park Dedeman Kastamonu
Oteli, 2020 yılının üçüncü
çeyreğinde hizmete girecek.
Toplam 150 odalı, 300 yatak
kapasiteli otel 600 kişilik balo
salonu, farklı ölçülerde 5 toplantı
odası, kapalı yüzme havuzu,
sauna, buhar odası, hamam ve
masaj salonlarıyla misafirlerini
ağırlayacak. Otel, KAS Proje
İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından
Olukbaşı mevkiinde yapımı
sürdürülen KastaMall alışveriş
merkezi ve rezidans karma projesi
içinde yer alacak. n 2

Yıl bitmeden
açılacak

5 yılda 
5,6 milyar

dolar ithalat
yapıldı

İstanbul Maden İhracatçıları
Birliği (İMİB) Başkanı Aydın
Dinçer, maden sektörünün 2019’u
4,3 milyar dolarlık ihracatla
kapattığını belirterek, doğal taş payının ise 1,864
milyar dolar olduğunu söyledi. Dünyada üretimi
yapılan 90 maden türünün 80’inin Türkiye’de
bulunduğuna işaret eden Dinçer, bunun yanı
sıra 150 farklı türde de doğal taş çeşitliğinin
olduğunu kaydetti. Dinçer, “Türk madeni 197
ülkede kullanılıyor ve bundan sonraki amacımız
pazarlarda derinleşmek” dedi. n 5

Tarımda verimliliğin en
temel etkenlerinden gübre

için 2015-2019 döneminde
5 milyar 573 milyon dolar
ithalat yapılırken, ihracat

ise 866 milyon dolar
seviyesinde oldu. Son 5

yılda en fazla ithalat ise 1,2
milyar dolarla geçen yıl

gerçekleşti.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı, "Türkiye'de son 10 yılda kullanılan
kimyevi gübrenin yaklaşık yüzde 65'i, büyük
oranda yurt dışından temin edilen ham
maddelerin Türkiye'deki fabrikalarda
işlenmesiyle ürüne dönüşüyor. Kalan kısım yurt
dışından doğrudan emtia ürün olarak temin
ediliyor" değerlendirmesinde bulundu. n 5

Maden sektöründen 
4,3 milyar dolar

Tam not

Remzi Şen

Kas-Der’in 
düzenlediği bilgi 

yarışması Türkiye’deki 
hemşeri derneklerinin eğitim

alanında gerçekleştirdiği
sürdürülebilir ve en kapsamlı
organizasyon olma özelliğini

taşıyor. İstanbul’un pilot seçilen 
16 ilçesinde düzenlenen 

yarışmaya 192 Kastamonulu
öğrenci katılıyor.

n 4
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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

YOLCULUK PENCERESİNDEN

Yolun yamacında bir kaya,
Yakasında bir top çiçek;
Sanki geçmiş esas duruşa.
Gelen geçene selam veriyor

İNSANLAR YAŞADIKÇA

İnsan gençken konuşur, yaşlandığında dinler,
Gençliğinde haykırır, yaşlandığında inler.
İnsanoğlu her şeyin eğrisi doğrusunu,
Gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.

Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra
Kurulu Başkanı Banu Dedeman ile KAS Proje
İnşaat ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulunu temsilen
Ali Yıldız arasında imzaların atıldığı tören,
Dedeman İstanbul Oteli’nde gerçekleşti.

Burada konuşan Banu Dedeman otelin yıl
bitmeden hizmete başlayacağını bildirerek, “2020
yılı içinde yurt içinde açmayı planladığımız iki yeni
otelimizin ilkini Kastamonu’da hayata geçireceğiz.
2020 yılının üçüncü çeyreğinde hizmete girecek
yeni otelimizle bölgeye ve beraberinde iş dünyasına
değer kazandırmak en büyük hedefimiz. Bölgenin
ilk ve tek uluslararası markalı oteli olma özelliğini
taşıyacak otelimiz, ayrıca bölgede eksik olan düğün
ve kongre salonu ihtiyacını da karşılayacak.
Kastamonu sahip olduğu değerler ile bir kültür
merkezi. Dedeman markası ile bölgenin kültür
turizmini artırmak ilk önceliğimiz olacak.” dedi.

200 milyon lira yatırım

Toplantıda KAS Proje İnşaat ve Yatırım A.Ş.
Yönetim Kurulunu temsilen konuşan Ali Yıldız ise
şunları söyledi: “200 milyon liralık yatırımla
Kastamonu için hayata geçirdiğimiz projemiz
sadece bölgeyi değil çevre illeri de besleyecek
karma bir yapıya sahip. Konaklama hizmetinin
yanında, toplantı, kongre, yemek, nikâh, düğün

salonları ve spor salonları ile hizmet verecek olan
otelin, turizm sektörüne yön veren, ülkemizin

ekonomisine katkı sağlayan Dedeman markasını
taşıyacak olmasından son derece mutluyuz.” 

Şehadetinin
99. yılında
anılacak

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Park
Dedeman

Kastamonu
için

Dedeman
Turizm

Yönetimi A.Ş
ve KAS Proje

İnşaat ve
Yatırım A.Ş.
arasında ilk

imzalar
atıldı.Kurtuluş Savaşının sembol isimlerinden

Şerife Bacı şehadetinin 99. yıl dönümümde
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) tarafından düzenlenecek program ile
yad edilecek.

Kas-Der genel merkez ve şubelerinin
organizasyonunda gerçekleşecek etkinlik 22
Şubat Cumartesi akşamı saat 19:00’da
Ümraniye Nikah ve Konferans Salonunda
düzenlenecek.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon ve
tiyatro gösteriminin sahneleneceği
organizasyonda ilk kez Şerife Bacı anısına
şehit ve gazi ailelerinden belirlenen 5 kişiye
özel şilt takdim edilecek.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
programla ilgili yayınladığı

davet metninde şu
ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal
Atatürk'ün
öncülüğünde
başlatılan
Kurtuluş

Savaşı'nda,
cephede

gerçekleşen
mücadelenin benzeri

Kastamonu’muzda yaşanmıştır.
Cepheye silah taşıyan yardım kolunda yer
alan, kendini canını ortaya koyarak donarak
şehit olan Kastamonulu Şerife Bacı, sadece
Türk kadının değil Türk milletinin de
kahramanlık simgesidir. Günümüzü
aydınlatan kahramanlarımız geleceğimize de
doğru kaynaklarla aktarılmalıdır.1921
yılında şehadete erişen Şehit Şerife Bacı’nın
izinde geçen 99 yılı anlayabilme ve
anlatabilme gayesindeyiz. Bu kapsamda tüm
şehit ve ahirete intikal eden gazilerimizi
rahmetle yad ediyorum. 22 Şubat’ta
düzenlenecek programa tüm hemşerilerimizi
davet ediyorum.”

Başkentte Kastamonu Günleri 19-22 Mart
tarihleri arasında yapılacak. Ankara Kastamonu

Dernekler Federasyonu tarafından organize
edilen etkinliğin bu sene 16.’sı gerçekleşecek.

İstanbul Arıcılık ve Arı
Ürünleri Festivali 24-26 Ocak
tarihleri arasında Avrasya Gösteri
ve Sanat Merkezinde
gerçekleşecek.

İstanbul Bal Üreticileri Birliği

Başkanı Bozkurtlu Uzman
Biyolog Yalçın Sezer bu yıl 9.’su
gerçekleşecek festival kapsamında
bal yarışması düzenleneceğini
kaydederken, ziyaretçi girişlerinin
ücretsiz olacağını bildirdi.

Ballı günler başlıyor

Başkent Mart’a 
hazırlanıyor

İmzalar atıldı
Park Dedeman

Kastamonu, 150 oda, 300
yatak kapasitesi, 600 kişilik
balo salonu, farklı ölçülerde 5
toplantı odası, kapalı yüzme
havuzu, sauna, buhar odası,
hamam ve masaj salonlarıyla
misafirlerini ağırlayacak. Park
Dedeman Kastamonu Oteli’nin
de içinde yer alacağı
‘KastaMall’ projesi
tamamlandığında bin 500’den
fazla kişinin istihdam edilmesi
planlanıyor.
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GÜNCEL

Cideli hemşerimiz Eczacı
Mehmet Ali Özkan (49), İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB)
iştiraklerinden İstanbul Personel
Yönetim
Anonim
Şirketine
(İSPER A.Ş)
danışman olarak atandı.

Özkan, 31 Mart 2019 yerel
seçimlerinde CHP'den
Bahçelievler Belediye Başkan
Adayı olmuş ve az farkla seçimi
kaybetmişti.

Danışman oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Satınalma Daire Başkanlığının üç
alt biriminden ikisinde
Kastamonulu müdür bulunuyor.

Cideli hemşerimiz Mustafa
Sökmen, 3 Ocak’ta İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) İhale
İşleri
Müdürlüğüne
atandı.

İBB’de
2006’dan beri
çeşitli
kademelerde
görev alan Sökmen, son olarak
Satınalma Daire Başkanlığının alt
birimi olan İhale İşleri
Müdürlüğünde müdür yardımcısı
olarak görev yapıyordu. 

Öte yandan Satınalma Daire
Başkanlığının üç alt alt biriminden
biri olan Levazım ve Ayniyat
Müdürlüğü görevini Kasım
2014’ten itibaren Bozkurtlu
hemşerimiz Mehmet Çelik
sürdürüyor.

Satın almada
çift müdür

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'ne bağlı olarak
İstanbul'da toplu taşıma hizmeti
veren
İstanbul
Elektrik
Tramvay ve
Tünel
İşletmelerine
(İETT) bağlı 14 daire başkanından
biri Tosyalı hemşerimiz Şükrü
Yılmaz oldu.

İETT Ulaşım Daire Başkanı
olarak görev yapacak olan
Yılmaz’a, Anadolu ve Avrupa saha
yönetim müdürlüğü, filo yönetim
müdürlüğü, özel ulaşım
müdürlüğü ile tahkikat
müdürlükleri bağlanmış oldu.

Ulaşım Daire
Başkanı oldu

Mustafa Sökmen Mehmet Çelik

Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı
Nedret Apaydın, Eyüp Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Uysal, Sultangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen’in
gerçekleştirdiği ziyarette, Eyüp Belediye Meclis
Üyesi Metin Çırpan İstanbul Valiliği Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üyesi
Kubilay Salihvatandaş da yer aldı.

İstamonu veri bankası niteliğinde
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin

Karadeniz ve Yazı İşleri Müdürü Gözde Yüksel
ile bir süre sohbet eden heyet, İstamonu’nun
veri bankası niteliğinde olduğunu vurgularken
çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan yardımcıları İstamonu’da
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kastamonulu Belediye Başkan Yardımcıları İstamonu
Gazetesinin Kâğıthane’de bulunan çalışma ofisini ziyaret etti.
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Şubat ayında düzenlenecek yarı final
yarışmalarında şube birincileri ter dökecek. Bölge
birincisi olan finalist takımlar ise 15 Mart’taki
yarışmada belirlenecek.

Toplamda 192 öğrencinin katılımıyla
düzenlenen yarışmada 64 öğrenci bölge elemesine
katılacak. 

Yarı final öncesi tanışma

16 ilçede düzenlenecek yarışma sonrası yarı
final elemesine katılacak 64 öğrenci Esenler
Kültür Merkezi’nde 2 Şubat Pazar günü bir araya
gelecek.

Bölge elemeleri 9 Şubat’ta başlıyor

İlçe finalistlerinin belirlenmesi sonrası
finalistler İstanbul’un üç bölgesinde düzenlenecek
yarışmayla belirlenecek.  9 Şubat’ta birinci bölge,
16 Şubat’ta ikinci bölge, 23 Şubat’ta üçüncü bölge
elemeleri gerçekleşecek. İstanbul Finali ise 15
Mart’ta düzenlenecek.
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MANŞET

STK’lar düzeyinde böylesi kapsamlı bir
organizasyonlara çok alışık değiliz
doğrusu. Büyük metropolde gençleri
memleketle bilgilendirmek eğitime
özendirmek amaçlı düşünülmesi bir yana
eyleme geçirmek ciddi bir bilinç isteyen
girişimdir. Tebrik ediyorum. Burada
olmaktan başka bir mutluluk duydum.

Kastamonulular Dayanışma
Derneğinin (Kas-Der) şubeleri arası
düzenlediği bilgi yarışması
İstanbul’un 14 ilçesinde
tamamlandı. Toplam 16 ilçede
gerçekleşecek yarışmanın
ardından şubeler yarı finale
katılacak öğrencileri belirleyecek.

Bilgiler yarışmaya
devam ediyor Güngören Kaymakamı

Zeyit Şener

“Kastamonulular Dayanışma
Derneği’nin bilgi yarışmasının eğitime
büyük katkısı olduğunu düşüyorum. Böyle
etkinlikler çocuklarımızın bilgilerini
ölçmelerine ve kullanmalarına imkân
verirken, onların araştırma, düşünme ve
üretme becerilerini geliştirir. Yarışmayı
organize eden derneğimizi tebrik ederim.”

Kağıthane Belediye 
Başkanı Mevlüt Öztekin

“Yıllarca STK’larda görev almış
birisiyim. Adıyaman derneklerinde kitap
okuma yarışması gerçekleştirmiştik.  Sivil
toplum kuruluşları olarak genelde sazlı
sözlü memleket programları yaparız.
Gelenekleri, mutfak ve yöresel ürünleri
üzerine programlar gerçekleştiririz. Ama
Kas-Der Genel Merkezi’nin şubeler
nezdinde yürüttüğü çalışma özel bir iş,
gönülden tebrik ediyorum. Eğitim önemli
bir konu. Bir şehir sadece alt ve üst yapı,
park, bahçe ile abad olmaz. Şehre ruh
vermek lazım, o da eğitimle olur, bu açıdan
baktığımız da bir sivil toplum kuruluşunun
sürece böylesi etkinlikle dahil olması
gerçekten anlamlı. Bir taraan da Kasta-
monu ile gençleri donatmış oluyorlar.  Çok
özel ve öncelikli program düşünülmüş.”

Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun

Başkan Remzi Şen, “Yeni Çağ ile İstanbul’da doğan
çocuklarımız aslında İstanbullu. Ancak geçmişini
bilmeyen bir neslin geleceğini de bilmesi mümkün
değil. Bu sebeple gençlerimize anne ve
babalarının memleketleri Kastamonu’yu
tanıtmak, köklerinin bulunduğu
memleketleri hakkında dikkatlerini çekmek
ve duyarlı olmalarını sağlamak en büyük
hedefimizdi. Düzenlediğimiz
organizasyonların her birine hazırlanarak katılan
11-12 yaş aralığındaki öğrenciler hem Kastamonu
hakkında hem de eğitim seviyelerindeki bilgilerini

tazeliyor, bazen de yeni verileri hafızalarına
kaydediyorlar. Bir yandan da küçük yaşta

Kastamonu’ya aidiyet bilincini taşıyorlar. Bu
kapsamda yarışmaya katılan çocuklara, ailelere

ve organizasyonu sağlayan şubelere teşekkür
ediyorum.” dedi.

Yarışmanın Türkiye’deki hemşeri
dernekleri arasında muadili olmadığına da

dikkat çeken Şen, “İstanbul genelinde bilgi
yarışması düzenleyen tek hemşeri derneğiyiz.

Sivil toplum yapımıza çocuklarımızı da dahil ederek
farkındalık oluşturacağız” diye konuştu.

Kas-Der’in şubeleri arasında gerçekleştirilen
ödüllü bilgi yarışması Kağıthane’de başladı. Fatih,
Ümraniye, Esenler, Sultangazi, Sultanbeyli,
Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece,

Bahçelievler, Üsküdar, Kartal, Zeytinburnu ve
Beykoz ilçelerinde şube birincileri seçildi.
Bağcılar ve Şişli’de gerçekleşecek yarışmalar
sonrası bölge elemelerine gidilecek.

16 pilot ilçe seçildi

Kastamonulu olma bilinci yerleşiyor
Kas- Der Genel Başkanı

Remzi Şen, bilgi yarışması
ile öğrencilerin 

Kastamonu 
kültür seviyelerinin 

arttığını ve 
Kastamonulu 

olma bilincinin 
yerleştirildiğini 

söyledi.

“Dünya bugüne kadar birçok güç
devşirmeye çalışmıştır ama bilginin
üstünde hiçbir güç bulamadı. Bu anlamda
Kas-Der’in genel merkez düzeyinde
şubeler arası gerçekleştirmiş olduğu böyle
bir yarışması, hem bilgiye teşvik,
çocuklarımızın idraki ve irfanı anlamında
büyük bir motivasyondur. Bu yüzden
hassaten teşekkür ederim”

Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu 

“Eğitim önemli bir konu. STK’lardan
beklediğimiz de aslında bu, eğitime özel bir
alan açmaları. Çocuklarımızın eğitimle
memleketlerini tanımalarını sağlamak
eğitimle bu onlara özel bir ilgi Kas-Der
Genel Merkeziyle şubelerini eğitime
kattıkları ve oluşturdukları değer için
teşekkür ve tebrik ediyorum. 

Bahçelievler Belediye 
Başkanı Dr. Hakan BahadırBilgi yarışmasının çok faydalı bir girişim olduğuna

vurgu yapan Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü
Muhammet Çayır, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim
Müdürü Ramazan Aşcı, Güngören İlçe Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Kahraman, Gaziosmanpaşa İlçe Milli
Eğitim Müdür Mehmet Usta, Zeytinburnu İlçe Milli
Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da Kas-Der yöneticilerini
kutlarken, projenin sivil toplum kuruluşları arasında
örnek gösterilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

Proje STK’lar arasında
örnek gösterilmeli

Ödüllü bilgi yarışması Kas-Der Eğitim
Komisyonu tarafından tertip edildi.
Komitede Kas-Der genel merkez
yönetim kurulu üyesi ve eğitim
komisyonu başkanlığını yapan Nihat
Sezer ile birlikte yönetim kurulu üyeleri
Gökhan Yüksel, Şerafettin Ay, Nevin
Çalışkan ve gazetemiz genel yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz yer aldı.

Kas-Der Eğitim 
Komisyonu tertip etti

BAHÇELİEVLER

ESENLER FATİH

GAZİOSMANPAŞA GÜNGÖREN

KÜÇÜKÇEKMECE

SULTANBEYLİ

SULTANGAZİ

ÜMRANİYE

ÜSKÜDAR

KAĞITHANE

Remzi Şen
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EKONOMİ

BDDK’nın yönetmelik değişikliği taslağını
değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi
Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD)
Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, sektörde son
iki yıldır istihdam ve satış kayıplarının
yaşandığına dikkat çekerek “Son bir buçuk yıldır
alınan kararlar ile sektörün daralması, yeni yıl ile
birlikte giderlerin yüzde 15 oranında artması,
sektör paydaşlarımızın mali sıkıntılar yaşadığı
bir ortamda, 3 bin 500 liranın üzeri cep
telefonlarında kredi vadelerinin azalması
KOBİ’lerimizden başlayarak tüm paydaşlarımızı
olumsuz etkileyecektir.” dedi.

Başkan Turnacı taslak çalışmanın
uygulanması durumunda vatandaşın kayıt dışı
ve yurt dışı kanallara yönelebileceğini
kaydederken bu sebeple vergi kayıplarının

yaşanabileceğini söyledi. 
Pazarın daralacağını vurgulayan Turnacı,

“Sektörümüz regülasyonunu tamamlayamamış
bir sektör olduğu için, haksız rekabet ortamı
oluşacak, tüketiciler farklı kredi imkânları ile
yine cep telefonuna ulaşırken sektörün pazar
dengeleri değişecek ve desteklenmesi gereken
legal kanal aksine pazar kaybedecektir. Değişen
pazar dengelerinde ölçek ekonomisinin ön plana

çıkması ve satışların iç piyasada azalması
sebebiyle ciddi istihdam kayıpları yaşanacaktır.”
diye konuştu.

Taksit sayısı artırılmalı

Cep telefonlarına taksit sayısının
azaltılmasını değil artırılmasını talep ediklerini
ifade eden MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal
Turnacı kararın sektör sivil toplum kuruluşu
temsilcileriyle değerlendirilmesi gerektiğini
kaydederek şunları söyledi: “Cep telefonları
hayat kumandamız haline gelmiştir ve birçok
açıdan hayatımızı kolaylaştıran ürünlerdir.
Vatandaşımızın bu teknolojiye ulaşmasının
zorlaştırılmamasını aksine kolaylaştırılmasını
savunuyoruz. Cep telefonlarının insanların
gerek iş hayatına gerek özel hayatına sunduğu,
görünen ve görünmeyen katkıları yadsınamaz.
Sektör paydaşlarımızın ortak sesini oluşturarak
sektörümüzün ülkemize olan katkısını artırmak
amacıyla, taslak çalışmanın uygulanmamasını
talep ediyor, taslak çalışmanın aksine daralan
sektöre nefes olması adına taksit sayısının
artırılmasını talep ediyoruz. Sektörü ilgilendiren
kararların, sektör dinamiklerini doğru analiz
etmek üzere sektörel sivil toplum kuruluşlarıyla
istişare ortamında değerlendirilerek alınması
gerektiğini düşünüyoruz”

121,47
t

5,888
t

6,531
t

294,83
t

Sanayi devriminin 
4 aşaması

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Tarih boyunca dört büyük
endüstriyel devrim yaşanmıştır.
İlk devrim su ve buhar gücünün

daha verimli kullanılmasını sağlayan
mekanik tezgahların bulunmasıyla
ortaya çıktı. Buna kısaca sanayi
devrimi deniyor. 

İkincisi Henry Ford’un üretim
bandını tasarlaması, elektriğin seri
üretimde kullanılmaya başlanması ve
ardından üretim hattının
geliştirilmesiyle ortaya çıktı. Buna
Fordizm deniyor. 

Üçüncüsü 1970’lerde üretimde
mekanik ve elektronik teknolojilerin
yerini dijital teknolojiye bırakmasına
sebep olan programlanabilir
makinelerin kullanılmaya
başlanmasıyla ortaya çıktı. Buna dijital
devrim deniyor. Günümüz bu endüstri
devriminin içinde bulunuyor. 

Dördüncüsü yeni bir devrimi
başlatacağı öne sürülen endüstriyel bir
strateji planıdır. Buna da Endüstri 4.0
deniyor.

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 temel olarak bilişim
teknolojileriyle endüstriyi bir araya
getirmeyi amaçlayan bir strateji
planıdır. Bu stratejinin ilk hedefi düşük
maliyetli, az yer kaplayan, az enerji
harcayan, az ısı üreten, ancak bir o
kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan
donanımlar ve bu donanımları
çalıştıracak işletim ve yazılım
sistemlerinin kaynak ve bellek
kullanımı açısından tutumlu hale
getirilmesidir. İkinci belki de en önemli
hedef ise yeryüzündeki tüm cihazların
birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için
kullanıldığı, her türlü araç gerece
entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle
donatılmış, internet bağlantılı akıllı
elektronik sisteme geçmektir. Siber-
fiziksel sistemler denilebilecek bu
sistem, üretim sürecinde fabrikalardaki
makinelerde insanlardan neredeyse
bağımsız olarak kendi kendilerini
koordine ederek üretim yapabilecek
sistemdir.

Endüstri 4.0 stratejisinin
gerçekleşmesi halinde üretim süresi,
maliyetler, üretim için ihtiyaç duyulan
enerji miktarının azalacağı, üretim
miktarı ve kalitesinin artacağı
düşünülmektedir.

DEİK’te 6 konsey 
başkanı Kastamonulu

Düşen taksit kayıt dışını getirir
Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 3
Ocak 2020 tarihinde yayımladığı
yönetmelik değişikliği taslağına
göre; fiyatı 3 bin 500 liranın
üzerinde olan cep telefonu alımı
amacıyla kullandırılan kredilerin
vadesi üç ayı aşamayacak.

DEİK İş Konseyleri Seçimli Genel Kurulu 11 Ocak’ta Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan'ın katılımıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Toplamda 145 iş konseyi başkanın seçildiği
genel kurulda Kastamonulu 5 iş adamı konsey
başkanı olarak görev
aldı.

Genel kurul
sonrası Öztreyler
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve
KASİAD Kocaeli
Temsilcisi Ahmet Dal Burkına Faso, Dof
Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Mertcan Avusturalya, Güryapı Restorasyon A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gürsoy Suudi
Arabistan, Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı

Aydın Mıstaçoğlu
Kırgızistan, Gürmen
Grup Yönetim
Kurulu Başkanı
Remzi Gür İrlanda,
Tosyalı Holding
Yönetim Kurulu

Başkanı Fuat Tosyalı Cezayir İş Konseyi
Başkanı olarak DEİK’te 2 yıl görev alacak
Kastamonulu iş adamları oldu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
Başkanı Aydın Dinçer, diğer sektörlere ham madde
üretmesiyle 40 milyar dolara yakın bir değer
oluşumuna katkıda bulunan maden sektörünün
2019'u 4,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve
doğal taş payının ise 1,864 milyar dolar olduğunu
kaydetti. Şenpazarlı Başkan Aydın Dinçer, dünyada
üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de
bulunduğunu dikkati çekerek, bunun yanı sıra 150
farklı türde de doğal taş çeşitliğinin olduğunu
bildirdi.

Türkiye'nin 650 mermer çeşitliliğine sahip olduğu
bilgisini paylaşan Dinçer, "Böylesine büyük bir
zenginliği ülke ekonomisine daha fazla katkı
sağlayacak bir noktada değerlendirilmesi için
çalışıyoruz. Türk madeni 197 ülkede kullanılıyor ve
bundan sonraki amacımız pazarlarda derinleşmek."
ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ithal kömür, demir
cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden
ile metale her yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödediğini
de hatırlatan Dinçer, bu tablonun değişmesi
gerektiğini söyledi.

Yeni yasa kapasiteyi artıracak

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve 2020'in ilk çeyreğinde çıkması
planlanan yeni maden yasasıyla bugün yarı kapasite
çalışan pek çok tesisin tam kapasite üretime
geçebileceğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
hazırlığını yaptığı yasanın sektöre dinamizm
getirmesini bekliyoruz. Her şey planlandığı gibi
giderse 2020 yılının ilk çeyreğinde sektör yeni yasası

ile yoluna devam edecek. Biz, kanunun ceza öncelikli
değil, uyarı öncelikli prensip üzerine kurulmasını,
ruhsat iptallerinin de zorlaştırılmasını talep ediyoruz.
İzin süreçlerinin kolaylaştırılmasının da sektörü
canlandıracağına inanmaktayız." 2019 yılı içinde 20
farklı ülkeye Türk maden ve doğal taşını tanıtmak
için ticaret heyeti organizasyonları düzenlediklerinin
vurgulayan Dinçer, 2020 yılında da bu heyetlere
devam edeceklerinin bildirirken 2020’de ABD'de
bölgenin en büyük fuarı Coverings e Global Tile
and Stone Experience’nin yanı sıra İtalya'nın Verona
şehrinde düzenlenecek olan Marmomac Stone,
Design and Technology fuarına da milli katılımla
İMİB’in temsil edileceğini bildirdi.

Maden sektöründen 
4,3 milyar dolar

Gübre Fabrikaları Türk AŞ
(GÜBRETAŞ) Genel Müdürü
İbrahim Yumaklı, kimyevi
gübrenin tarımda bilinçli
kullanımı halinde ortalama
yüzde 50 verim artışı
sağlandığını söyledi.

Kimyevi gübrenin temel
ham maddeleri olan azot, fosfat
ve potasyumun yeterli miktarda
olmadığı için ithalata bağımlı
kalındığını belirten Pınarbaşılı
Genel Müdür İbrahim Yumaklı,
şöyle konuştu:

"Türkiye'de son 10 yılda kullanılan kimyevi
gübrenin yaklaşık yüzde 65'i büyük oranda yurt
dışından temin edilen ham maddelerin
Türkiye'deki fabrikalarda işlenmesiyle ürüne
dönüşüyor. Kalan kısım yurt dışından doğrudan
emtia ürün olarak temin ediliyor. Bu kısıtlara
rağmen üretilen gübrelerden bir bölümü son 10
yılda 350 bin ton civarı ihraç edildi. Geçen 2-3
yılda özellikle sıvı toz ürünlerde önemli bir
ihracat hamlesi başlattık. 2018'de yüzde 160 artan
ihracat miktarımız, 2019 yılında da yüzde 35
civarında artarak 40 bin ton civarına yükseldi."

Yumaklı, Türkiye'nin 2005'ten bu yana
tarımsal hasıla açısından Avrupa'da birinci ve
dünyada ilk 7 içinde yer almasına karşın
dünyadaki toplam kimyevi gübre tüketimindeki

payının sadece yüzde 1,5
civarında olduğuna dikkati
çekti.

"Hedefimiz 
100 milyon dolar"

Ar-Ge çalışmalarıyla bu
ham maddeleri katma değeri
yüksek bir ürün şeklinde üretip
ihraç etme gayretinde
olduklarını dile getiren
Yumaklı, "Şirket olarak
hedefimiz, gübre ihracatı

rakamlarımızı orta vadede 100 milyon dolar
seviyelerine çıkartabilmek. Bunun için bir yandan
ihtiyacımız olan birtakım yatırımları
tamamlamaya çalışırken, diğer yandan Ar-Ge
desteğiyle yurt dışında da kullanılacak ürünler
üretmeye çalışıyoruz." dedi.

Yeterli ham 
maddemiz yok

İthalata kıyasla oldukça düşük
seviyede gerçekleşmesine rağmen gübre
ihracatı bu dönemde yüzde 187 artış
gösterdi. 2015'te 106 milyon dolar
seviyesindeki gübre ihracatı, 2016'da
131,6 milyon, 2017'de 138,3 milyon ve
2018'de 186,9 milyon dolar oldu. 2019'da
ise 304 milyon dolar seviyesine çıktı.

İhracat 
yüzde 187 arttı

Ahmet Dal

Mustafa Kemal Turnacı

Aydın Dinçer

İbrahim 
Yumaklı
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GÜNCEL

Sporcuların 2 bin 350 rakımdaki
zirveden 6 kilometre kayarak bin 800
rakımına ineceği kayak merkezinin yapım
çalışmalarına 2013 yılında başlanmış,
hukuki anlaşmazlık sebebiyle 2015 yılına
kadar durdurulan inşaat 2019 yılı sonunda
tamamlanmıştı.

4 bin 300 metre uzunluğunda
telesiyej tesisini de içerisinde
bulunduran Ilgaz Dağı
Milli Parkı Yurdun
Tepe Kayak
Merkezinin şu ana
kadar maliyeti 60
milyon lirayı
buldu. Yapım
sürecinde İl Özel
İdare öz
kaynağından 10
milyon lira
aktarılırken Kültür ve
Turizm Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
Spor TOTO Teşkilatı katkı sundu.

Açılış programına ayrıca Kültür ve

Turizm Bakan
Yardımcısı Nadir

Alpaslan,
Kastamonu Valisi

Yaşar Karadeniz,
Zonguldak Valisi Erdoğan

Bektaş, Çankırı Valisi Hamdi Bilge
Aktaş, Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, önceki
dönem milletvekilleri, çevre illerden gelen
kamu kurum ve kuruluşlarının idareci ve
temsilcileri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye
başkanları, sivil toplum kuruluşlarının
başkan ve temsilcileri, siyasi partilerin
başkan ve temsilcileri, çok sayıda vatandaş
katılım sağladı.

“Kavuşmayı beklemek kavuşmaktan
daha erdemli, daha güzeldi. İçinde sabır
ve sevgi barındırıyordu.”

Muavinin
heceleri
yutarak

seslenişi ile kafasını
yasladığı camdan
kaldırdı. Sabah ezanı
ile başlayan yolcuğu,
ilçesinin girişindeki
ahşap camisinde
okunan ikindi ezanı
ile sona eriyordu.
Şehirdeki ezanlardan
farklı bir makamda
okunuyordu ezan.
Sanki daha bir istekle çağırıyordu camiye.
Haydi namaza, haydi feraha diye
sesleniyordu müezzin. Başka bir dili
gönülden dinlediğinizde anadiliniz gibi
duyabiliyordu insan. Öyle de olmuştu. 

Otobüs, iki aracın aynı anda zar zor park
edebileceği bir alanda durdu. Yolcuların
gözlerinde kavuşmanın mutluluğu vardı.
Neye kavuştukları konusunda ise kimse bir
şey söyleyemezdi. Çünkü, ancak iki üç
yolcuyu karşılayan vardı. Yöreye ait
kıyafetle kaldırım taşının üzerine oturmuş
olan seksenli yaşlarında bir kadın,
otobüsten inenleri teker teker süzüyordu. 

Belli ki anca siluetinden tanıyabilecekti
gelen misafirini. Oturduğu yerden kalkması
için kendisine destek olacak bir değneğe iki
eli ile sıkıca tutunmuştu. Biliyordu, insan
yaşı ilerledikçe dünyada tutunacak bir dal
arıyordu. Bu, yaşlı kadının da tutacağı kızıl
bir değnekti. Diğer bekleyen ise onlu
yaşlarının anca sonuna yeni ermiş bir
çocuktu. Ayaklarında şehirlilerin günlük
yaşantılarında giydiği ayakkabılara
benzetilmiş bir kara lastik, kafasında köşesi
olmayan bir kasket vardı. Ayağında ise
koyunyününden yapılmış kazıl çorap.
Pantolonun paçalarını bu kazıl çorabın
içine sokmuştu. Üzerinde Anadolu motifleri
ile işlenmiş, belli ki satın alınmış yün kazak
vardı. Çocuk, yaşlı kadının tersine yerinde
duramıyordu. Otobüsün çevresinde
dolanıyor, koridorlarına bakıyordu. Belli ki
gelen onun için kıymetliydi. En çok da bu
kavuşmaları seviyordu. Kavuşmayı
beklemek kavuşmaktan daha erdemli, daha
güzeldi. İçinde sabır ve sevgi
barındırıyordu.

Omzuna sırt çantasını alıp bu küçük
ilçenin tek yoğun caddesine doğru
yürümeye başladı. Belki dört veya beş
sokaktan ibaretti bu şehrin merkezi.  Bina
aralarında da sokaklar vardı ama bunlara
sokak demek tek bir binaya eriştiğinden
haksızlık olurdu. Belki, o binanın girişi
denilebilirdi. İnsan olarak ilk yaptığımız şey
var olun durumu genellemektir. Her aralığa
sokak dememiz genelleme hastalığımızın
nüksetmesinden başka bir şey değildi.
Caddenin her iki yanına dikilmiş meyve
ağaçlarında tek tük meyveler kalmıştı.
Çoğunun yere yakın dallarında yaprak dahi
kalmamıştı. Caddenin bir başından bir
başına aralıklarla esen rüzgâr ve ilçenin
sessizliği, kendisine yalnızlığını
anımsatıyordu. Caddenin bir başına
yürürken ağaçların aralarından kapı
önlerine atılmış sandalyelerde oturan
hayatının son demlerinde olduğunu kabul
etmiş ihtiyarlar, bastonları ile sırtlarını
dükkânların camlarına dayamış şekilde
oturuyorlardı. Otogarda bekleyen kadının
yaşama sevincinin kırıntısı dahi bu
ihtiyarlarda yoktu. Öyle ya yaşlılık başka bir
şeydi, ihtiyarlık başka. 

On beş dakikadan daha az sürmüştü bu
cadde boyunca yürümesi.  Köyüne gitmek
için bir araç bulması lazımdı.
Çocukluğunda saat başında bir araç ilçeden
il merkezine giderdi. Anadolu’dan büyük
göçün başladığı seksenli yıllardan göçün
yavaşladığı iki bin onlu yıllara kadar geçen
süre sonunda bu araçların da hem yolcu
sayısı hem de sefer sayısı azalmıştı. Hatta
akşam ezanından sonra il merkezine sefer
düzenlenmiyordu. İnsanlar ömürlerini
şehirlerde yaşıyor, cenazelerini köylerine
defnediyorlardı. Anadolu bu insanlara
küsmüyordu, kendi suyundan toprağından
kattığı bu bedenleri aynı nezaketle geri
kabul ediyordu. Bunları düşünürken
İstanbul’dan geldiği belli bir cenaze aracı
önünden geçti.  “İnna Lillahi ve İnna İleyhi
Raciun.” dedi, mırıldanarak. Belediye
binasının önünde bekleyen bir taksinin arka
koltuğuna oturdu. “Akseki Köyü’ne” diye
taksiciye seslendi. Devam edecek…

Pencere (2)

6 kilometrelik uzunluğuyla Batı Karadeniz'in en uzun kayak pistine sahip olan Ilgaz 2-
Yurduntepe Kayak Merkezi, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle hizmete açıldı.

Abana ilçe girişinde yer alan
tarihi konak ve hamam restore
edilerek turizme kazandırılacak.

Yapıların varisleri ile yapılan
görüşmeler sonrasında
mülkiyetlerin devirlerinin
gerçekleştirildiğini bildiren Abana
Belediye Başkanı Yunus Akgül,
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
görüşmelerin başlatıldığını kaydetti.

Zonguldak, Karabük ve
Kastamonu’nun istifade edebileceği  Araç
Barajı’nın  yüzde 55’i tamamlandı. Ülke
ekonomisine 52 milyon lira katkı
sağlayacak barajın 2021’de
tamamlanması planlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 23. Bölge
Müdürlüğü tarafından yaklaşık 150
milyon liralık yatırımla başlanılan barajın
tamamlanmasıyla birlikte barajda
depolanacak su ile Kastamonu’da 43 bin
590 dekar alana sulama suyu
sağlanacak. Ayrıca Zonguldak, Karabük
ve Kastamonu illeri de taşkınlardan

korunacak. Bununla birlikte 5 megawatt
kurulu güç ile 13,79 GWh/yıl enerji
üretimi sağlanacak. Derivasyon tüneli,
batardo, sulama yapısı ve cutt-off kazısı
tamamlanan projenin yüzde 55'i ise
tamamlandı. Araç Barajının
tamamlanmasıyla birlikte 2019 yılı birim
fiyatları ile dekar başına 780 lira da gelir
artışı amaçlanıyor. Eylül 2021'de
tamamlanması beklenilen, ülke
ekonomisine yıllık 52 milyon lira katkı
sağlanması hedeflenen barajın yıllık 3
milyon lira gelir getirecek şekilde elektrik
üretilmesi ön görülüyor.

2021’te tamamen bitecek

Ilgaz Dağı'nda yapılan, giriş ve
çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde
projelendirilen 15 Temmuz İstiklal
Tüneli'nden geçen yıl 1 milyon 151 bin
575 araç geçti. Karayolları 15. Bölge

Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye
göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e
bağlayan tüneli 2018 yılında 1 milyon 25
bin 614 sürücü kullanırken, 2019 yılında
bu sayı 1 milyon 151 bin 575 oldu.

Ilgaz’dan geçiş 1 milyonu aştı

Tarihi hamam ve 
konak restore edilecek

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Anadolu’nun yüce
dağına ikinci zirve
Anadolu’nun yüce
dağına ikinci zirve

YIL: 8 SAYI: 309 19 OCAK 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST
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Geçtiğimiz yıl şubat ayında
başlatılan sürecin bu sene 13 Ocak’ta
tamamlandığını bildiren Tosya Belediye
Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya
Kıstısı’nın yanı sıra Tosya Pirinci ve
Tosya Bıçkısının daha önce ilçe adına
tescillendiğini anımsattı.

Kastamonu’nun Daday Etli Ekmeği, Devrekani Hindi Banduması,
Kastamonu Çekme Helvası, Kastamonu Siyez Bulguru, Kastamonu Taş
Baskı Dokuması, Kastamonu Simit Tiridi, Pınarbaşı Karaçorba, Taşköprü
Kuyu Kebabı, Taşköprü Sarımsağı, Tosya Bıçkısı ve Tosya Pirinci ve Tosya
Kıstısı olmak üzere 13 coğrafi işaret belgeli ürünü bulunuyor. 

Tarihi 200 yıl öncesine dayanan
takı sanatı Kıstısı, Tosya adıyla
tescillendi. Böylece Kastamonu’-
nun coğrafi işaret belgeli ürün
sayısı 13’e yükselirken, bu
ürünlerin 3’ü Tosya’dan çıktı.

Tosya Kıstısı tescillendi

1974 yılında yapılan Kıbrıs
Barış Harekâtına katılan
Tosyalı Kıdemli Başçavuş
Yusuf Özurgancı’ya “KKTC

Millî mücadele ve madalyası”
Tosya Kaymakamı Deniz
Pişkin tarafından takdim
edildi.

Tosyalı gaziye madalya ve
beratı verildi
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Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi
ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurulunda
başkan Ahmet Nur Çebi, ikinci başkan
Adnan Dalgakıran ve genel sekreter
Mesut Urgancılar şirket yönetiminde
yer almadı. Olağanüstü seçimden
sonra borsa şirketinin de başkanlığını
yürüten Çebi, bu kez aynı koltuğu
almadı. Böylece Beşiktaş tarihinde ilk
defa kulüp başkanı borsa şirketinin
başkanlığını yapmamış oldu. Öte
yandan anonim şirketin başına ise
mevcut yönetimden Erdal
Torunoğulları seçildi.

Dalgakıran şirket yönetiminde yer
almama kararlarıyla ilgili şunları
söyledi: “Beşiktaş Kulübü’nü tüm
kurumlarıyla profesyonelleştiriyoruz.
Kulüpteki tüm işler profesyonellerin
kontrolünde olacak ve her şartta bu
isimler sorumlu olacak. Biz yöneticiler
de bu kurumlarda yapılan işlerin
takipçisi ve denetçisi olacağız. Yani
asıl işimizi yapacağız.”

Beşiktaş 
tarihinde ilk

Teşvikiye Basketbol Takım Pivotu
Seydilerli hemşerimiz Ahmet Safa
Yılmaz, FIBA U20 Erkekler Avrupa
Şampiyonası’na katılacak olan milli
takıma çağrıldı.

FIBA U20 Erkekler Avrupa
Şampiyonası’na hazırlanan Milli
Takım, 17 Ocak 2020 Cuma günü
kampa girerek çalışmalara başlayacak
FIBA U20 (B) Avrupa Şampiyonası, 10-
19 Temmuz tarihlerinde Tiflis’te
(Gürcistan) yapılacak.

Milli davet

GMG Kastamonu 1. Amatör Futbol
Ligi'nda 9.hafta maçları tamamlandı
ve ilk devre sona erdi. Devreyi
Taşköprüspor 25 puanla lider
tamamlarken 23 puanla
Kastamonuyolspor ikinci, Kastamonu
Ormanspor 21 puanla üçüncü sırada
bitirdi.

Tosyaspor 17 puanla 4., Kastamonu
Yurdum Gençlikspor 16 puanla 5.,
Çatalzeytinspor 10 puanla 6., Cide
Belediyespor 8 puanla 7., Bozkurt
Belediyespor 5 puanla 8., Seydilerspor
4 puanla 9.sırada yer alırken,
Devrekani Belediye Esnafspor 0 punla
10.sırada bulunuyor.

Ligde 2. devre 9 Şubat’ta
başlayacak.

İlk devre 
sona erdi

GMG Kastamonuspor 23 Ocak’ta olağanüstü
kongreye gitme kararı aldı.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 30
Ocak tarihine erteleneceğini bildiren GMG
Kastamonuspor Başkanı Erkan Özcan, şehir
idarecelerinin takıma sahip çıkmaları için olağanüstü
kararı aldıklarını bildirdi. Öte yandan Özcan yeniden
başkanlığa aday olmayacağını beyan etti.

Olağanüstüye gidiyor

Eski GMG Kastamonuspor’lu Kemal Tokak’ın
golüyle maçta geriye düşen temsilcimiz, 45’de
Ömer Gür’ün golüyle eşitliği yakaladı ve soyunma
odasına 1-1’lik skorla girdi. İkinci devreye de
etkili başlayan taraf GMG Kastamonuspor oldu.

Temsilcimiz dakika 55’de Metincan Cici ile maçta
öne geçti, 61.dakikada İlyas Çakmak’ın ikinci
sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, 85’de
Berkay Sefa Kara’nın golüyle de maçın skorunu
belirledi. Üç puanın sahibi olan ve puanını 34’e

yükselten kırmızı-siyahlılar üçüncü sıraya
yükselirken, lider Ankara Demirspor’la arasındaki
beş puanlık farkı korudu.

Temsilcimiz 19 Ocak’ta Gazi Stadında Kırşehir
Belediyespor’u ağırlayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı grup 19. Haa
mücadelesinde Kastamonu Gazi
Stadyumun da Kırşehir Belediyespor'la  bir
araya gelen temsilcimiz GMG
Kastamonuspor 1966, 45+1 de Metincan
Cici’nin golüyle 1-0 öne geçti. 

Temsilcimiz Kastamonuspor, avarajla 37
puanla ligde üçüncü sıradaki yerini
korudu.

Kastamonu Belediyespor Kadın
Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol
Federasyonu (EHF) Kupası A
Grubu'ndaki ilk galibiyetini
Çekya'nın Banik Most ekibi
karşısında aldı.

Banik Most'u 33-27 mağlup
ederek gruptaki ilk galibiyetini alan
temsilcimiz, Avrupa’daki ilk
maçında Macaristan temsilcisi
Schaeffler'e 31-30, ikinci maçında
deplasmanda Almanya'nın
üringer ekibi karşısında 27-24
mağlup olmuştu.

Kastamonu Belediyespor,
gruptaki dördüncü maçını Çekya
temsilcisi Banik Most ile 26 Ocak'ta
deplasmanda oynayacak. Saat
20.00'de başlayacak olan karşılaşma
TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak. 

Hentbol Kadınlar Süper Lig’de 10. haftanın ilk
maçında Kastamonu Belediyespor, Kastamonu
Atatürk Spor Salonu’nda Pazarspor’la karşı
karşıya geldi.

Sezonun ilk yarısını namağlup tamamlayan

Kastamonu Belediyespor, sahadan 63-19'luk
galibiyetle ayrıldı.

Temsilcimiz 22 Ocak’ta Yenimahalle ile
karışılarak ikinci sezonun ikinci  mücadelesine
çıkacak.

Açılışı farklı yaptı

1.Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele
eden İstanbul Kastamonuspor, sezonu 40
puanla 3. sırada tamamladı. Son ana
kadar mücadelecisini sürdüren
temsilcimiz lider Yeşilova’nın 2 puan, play
off mücadelesine katılacak Kilyos’un 1
puan gerisinde kaldı.

Oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 4
beraberlik, 2 de mağlubiyet alan ekibimiz
rakip ağalara 47 gol gönderirken kendi
kalesinde 20 gol gördü.

Lider Yeşilova ile birlikte gurubunun
en az gol yiyen takımı olma unvanını elde
eden ekibimiz 2020-2021 sezonuna 1.
Amatör Lig’de devam edecek.

Bartın’da düzenlenen Anadolu
Yıldızlar Ligi Badminton Grup
Müsabakalarında Kastamonu’yu temsilen
kız ve erkek bölge takımları çeyrek
finallere yükselmeyi başardı.

Ramak kalmıştı

Çeyrek finaldeler

3 gollü 3 puan
GMG

Kastamonu-
spor, 2.Lig

Kırmızı Grup’ta
sezonun ikinci

devre perdesini
galibiyetle açtı.

İstanbul
deplasmanında

Tuzlaspor’un
konuğu olan

GMG
Kastamonu-
spor, Pendik

Stadyumu’nda
oynanan

karşılaşmayı
3-1 kazandı.

Avrupa’da siftah

Adnan Dalgakıran

Kastamonuspor evinde 
kazanmasını bildi
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Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu’da
16 ilçede genel kurulunu tamamladı. Bu
kapsamda Abana’da Arzu Aykın, Ağlı’da
Cezmi Helvacı, Araç’ta Ümit Kurtoğlu,
Azdavay’da Murat Karaburuk, Bozkurt’ta
Güvenç Demirezen, Çatalzeytin’de Erdal
Savcı, Daday’da Selahattin Yanık,
Devrekani’de Turan Aygün, Hanönü’nde
Çetin Metin Karakoç, İhsangazi’de Harun
Şensiz, İnebolu’da Hasan Çelebioğlu,
Küre’de Ahmet Demirtaş, Pınarbaşı’nda
Mete Yılmaz, Seydiler’de Murat Yavuz,
Taşköprü’de Özkan Keskin, Tosya’da
İsmail Okuducu, Şenpazar’da Selçuk Yıldız,
Cide’de Mehmet Eren, merkezde ilçe
başkanı olarak seçildi.

Doğanyurt’ta 24 Ocak’ta düzenlenecek
kongre sonrası CHP Kastamonu İl
Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Maslak Yeni Küçük
Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatifi Başkanı Mehmet
Sirkecioğlu, kamulaştırma
için yaklaşık olarak 40
milyon lira harcama
yapmayı öngördüklerini
bildirdi. Maslak Yeni Küçük
Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 5. Olağan
Genel Kurul Toplantısında konuşan
Başkan Mehmet Sirkecioğlu, kooperatifin
kuruluşundan itibaren şu ana kadar
kamulaştırma için yaklaşık olarak 20
milyon lira ödeme yaptıklarını, bundan
sonra alınacak arazilere de 20 milyon lira
civarında bir ödemenin yapılmasını
öngördüklerini söyledi.

Sancaktepe
Belediye Başkanı
Şeyma Döğücü, İstanbul
temasları kapsamında
ağırladığı Tosya
Belediye Başkanı
Volkan Kavaklıgil’i
makamında ziyaret etti.

Tosya gelini
olduğunu damadının da
Tosyalı olması
dolayısıyla kızının ilçede
ikamet ettiğini
anımsatan Döğücü,
“Hemşerilerimize elimizden gelen desteği
sunmaya hazırız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile

getiren Volkan Kavaklıgil ise, günün anısına
ailesiyle birlikte ziyarete gelen Sancaktepe
Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye hediye
takdim etti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht
Abdülhamid dizisinin 4. sezonuna Mehmet
Celeladdin Efendi rolüyle dahil olan Ceyhun
Mengiroğlu (34) gelecek vadediyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
bölümü mezunu Mengiroğlu, modellik yaparak
sahnelere ilk adımını attıktan sonra kliplerde yer
almaya başladı. Annesinin kızlık soyadını o kullanan
oyuncunun gerçek soyadı Kebapçı olup oynadığı
dizilerin listesi şöyledir: 

2015- Adı Mutluluk (Eren) (Fox )
2015- Paramparça (Deniz) star TV
2017- Rüya – (Bulut Giray) Show tv

Payitaht’a adım attı

20 ilçe 
seçimini yaptı

Kamulaştırma için
40 milyon lira

2020 yılının sağlık,
mutluluk, başarı ve 

bol kazanç getirmesi
dilekleriyle. 
Mutlu yıllar!

Kudret Kayran
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi

2020 yılının sağlık,
mutluluk, başarı ve 

bol kazanç getirmesi
dilekleriyle. 
Mutlu yıllar!

Ayhan Ünal
İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar

Esnaf ve Sanatkârlar Odası  Başkanı

Katar, genel kurulda
Kastamonu Havalimanında
azalan yolcu ve sefer sayısı
konusunda önlem
alınmasının, Gölköy'deki
Uzman Erbaş eğitim
merkezindeki sorunların
çözülmesinin gerektiğini
dile getirdi.

Ziraat Fakültesi 
şehrin menfaatine

Kastamonu’da sanayinin
gelişmesi için tüm sanayi
kollarını aynı bölgede
toplanması için çalışma
yapılmasının öneminden
bahseden Ahmet Katar,
Kastamonu
Üniversitesinde Ziraat
Fakültesi açılmasının
şehrin menfaatine
olacağını vurguladı.

Katar ile devam
KASİAD Kastamonu

Şubesi 2. Olağan Genel
Kurulu dernek

merkezinde gerçekleşti.
Tek listeyle gidilen

genel kurulda mevcut
başkan Ahmet Katar

delegelerin güven
oyunu alarak yeniden

göreve gelirken
yönetim kurulunda,

“Enüs Koç, Sinan
Altıkulaç, Atıf Yılmaz,

Mehmet Pehlivan,
Erkan Yılmaz ve

Necdet Topkara” yer
aldı.

İade-i ziyaret

Ahmet Katar
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MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

0212 230 5 497

Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisinin “Kuşevi” maddesinde
şunlar yazar;

Literatürde kuş köşkü, kuş sarayı, serçe
sarayı ve güvercinlik adlarıyla da geçer.
Osmanlı mimarisinde 16. yüzyıldan itibaren
örneklerine rastlanan sıva, ahşap, tuğla veya
taştan işlenmiş kuş evleri çoğunlukla cami,
medrese, han ve türbelerde görülmekle birlikte
sivil mimaride de uygulama alanı bulmuştur.
Yapıların kuzey rüzgârı almayan cephelerine
ve kuşların düşmanlarının ulaşamayacağı
yüksekliklere, güneşten ve yağıştan
korunmaları için geniş saçakların, kornişlerin
ve konsolların altına yerleştirilmiştir. 

İnşa tarzı bakımından daha basit olan ve
sadece kuş evi veya güvercinlik denilen bir
grup kuş evi yapıların tuğla ve masif taş
cephelerinde, duvardan herhangi bir çıkıntısı
bulunmayan tek ya da daha fazla delikler
halindedir. Bu küçük girintiler, duvar
kaplamalarının işlenmesi sırasında tuğla veya
taşların köşelerindeki kırıkların düzeltilmesi
suretiyle meydana getirilmiştir. Dikdörtgen,
üçgen, daire ve kemerli niş biçimindeki bu kuş
evlerinde deliklerin çevresine oyma veya
kabartma motifler de işlenmiştir. Zamanla bu
deliklerin dış görünümünü zenginleştirmek ve
kullanımlarını kolaylaştırmak için önlerine
konsol gibi çıkıntılar yapılarak kuşların
konmaları ve yuvaya daha rahat girip
çıkmaları sağlanmıştır. Diğer bir grup kuş evi,
önleri sıra sıra gözleri olan tuğla yahut taş
plakalarla kapatılmış büyük boyutlu yuvalar
halindedir. 

Serçe sarayı, kuş sarayı ve kuş köşkü
adlarıyla da bilinen ikinci grup kuş evleri,
matkapla oyulup işlenmiş taş veya özel olarak
kesilmiş tuğlaların birleştirilmesiyle
biçimlendirilen ve cepheden çıkıntı yapan
minyatür yapılar gibidir. Bunlar arasında
konsollarla desteklenmiş çıkmalar üzerinde
geniş saçaklı, kubbeli, cepheleri kemerli
kapılar ve kafesli pencerelerle bezenmiş tek ya
da çok katlı evler, alemli kubbeleri ve
minareleriyle camiler yer almaktadır. 

Ahşap kuş evleri çoğunlukla konutların
cephelerinde bulunduğundan üzerinde yer
aldıkları yapılarla birlikte yok olmuşlardır.

Bayram değil, seyran değil; Erdal Arslan
Kuşevi’nden niye bahsetti?

Efendim, daha Kastamonu kuşevlerine
değinmedik bile! 

Kastamonu demişken;
İbn-i Neccar Camii’ni bilir misiniz? 1353

yılında inşa edilen, insanların ibadetlerini
düşündüğü ölçüde kuşların sığınakları olma
inceliğini de gösteren bir yapıdır.

Peki Aşir Efendi Hanı’nı bilir misiniz?
Osmanlı Devleti’nin en önemli
reisülküttaplarından birisi olan Hacı Mustafa
Efendi’nin kolları sıvayıp “Bismillah” diyerek
ilk tuğlasını koyduğu, ancak ömrü yetmediği
için oğlu şeyhülislam Aşir Efendi tarafından
tamamlanan, doğu cephesinin birbirinden
güzel kuş saraylarıyla donatıldığı ecdad
yadigarıdır.

Nasrullah Camii’ni de hep Mehmet Akif’in
verdiği vaaz ile yad ederiz de yine duvarındaki
cephesindeki kuşevlerine nedense pek dikkat

etmeyiz. 
Kuşevleri bir zarafetin taşa

yansımasıdır bence…
Bu dünya sadece bana ait değil,

yaşama hakkı sadece benim değil,
barınma ihtiyacı bana özel değil;
tüm canlılar da benim kadar
barınmayı, sığınmayı, yaşamayı hak
ediyor demenin taşçasıdır! 

Kuş evleri bir medeniyetin
taşlarda taht kurmasıdır bence…

Ademoğlunun kurduğu şehirde, Yüce
Mevla’nın yarattığına saygının, dünyanın ve
zenginliklerinin sadece insan denilen
mahlukata değil tüm canlılara müşterek
tapulandığını belgelemenin taşçasıdır!

Kuş evleri bir estetiğin taşlarda sanat
tarihine dönüşmesidir bence…

Güzel gören güzel düşünür diyen ecdadın,
'Yaradılanı sev Yaradan’dan ötürü' düsturunu
ellerinde sevgiye, aşka, merhamete, güzelliğe
dönüştürmesinin taşçasıdır!

Bir de vakıfçasıdır vardır, insanlığa
medeniyeti öğreten ecdadın dilinde…

1778 yılında İstanbul’da, Hacı Mustafa
Efendi’nin kurduğu vakfın, her gün taze
ekmek alıp sokak hayvanlarına dağıtması
gibi…

1538 yılında, Adana’da Beylerbeyi Piri
Paşa’nın binek ve besi hayvanlarının
otlayabilecekleri meraları bağışlaması gibi…

1707 yılında Bursa’da, Çandarlızade
Mehmet Bey bin İbrahim Bey’ in güvercinler
için konaklar yaptırması gibi…

1889 yılında Ödemiş’te, İbrahim Ağa bin

Abdullah’ın Yeni Cami civarındaki
leyleklerin beslenmesi için vakıf
parası tahsis etmesi gibi…

* * *
Sonra günümüzde bana (Türk ve

İslam dünyasına) medeniyet (!)
satan İngiliz’in Aborjin ve
Tazmanya diyarını talan eden
evlatlarına bakıyorum:

Çok su içtikleri için binlerce
deveyi katletmelerine dünyanın

DEVEKUŞU kabare oyunculuğuna
soyunduğunu hayretle ve ibretle izliyorum!

Şaşırıyor muyum?
Elbette hayır!
Petrol için milyonlarca insanı katleden,

altın için bir kıtayı soykırıma tabi tutan,
kölelik ticareti için bir kıtayı siyaha boyayan,
dokuma tezgahları için yüzbinlerce
başparmağı elinden ayıran zihniyetin insana
merhamet etmezken hayvana merhamet
etmesini beklemek saflık olur…

2020 yılında çok su içtiği için deve
katleden zihniyet ilerici, medeni ve çağdaştır!

1353 yılında kuşlar için özel kuş evleri
yapan zihniyet ise gerici! 

Araf Suresi 73. Ayetinde Yüce Mevla şöyle
buyurur: “Semûd’a da kardeşleri Sâlih’i
(gönderdik). Onlara, "Ey kavmim" dedi,
"Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka
tanrınız yoktur. Size rabbinizden açık bir delil
gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah’ın şu
devesidir. Onu bırakın, Allah’ın toprağında
otlasın. Ona kötülük etmeyin; sonra sizi elem
verici bir azap yakalar."

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

KUŞ EVLERİ VE DEVELER
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