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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunularak
onaylanmasının ardından gerçekleşmesi
beklenen büyükşehir sayısının artırılması
çalışması arasında Kastamonu’nun da yer
alabileceği öğrenildi. n 4

Kastamonu 
büyükşehir mi 
oluyor?

Ülke sınırlarımız içinde 1856 yılında 130
kilometrelik İzmir Aydın demiryolu hattı ile
başlayan raylı taşımacılık, Kastamonu’da
bir kez daha gündemde. 
Mustafa Yaşar Dilsiz’in inceleme haberi n 7

Dünden bugüne
Kastamonu 
Demiryolu hikayesi

Kastamonu, Samsun ve Sinop illeri sivil
toplum kuruluşları birlikte hareket ederek
bölge adına ortak çalışmalar üretmek adı-
na bir araya geldi. n 9

İş birliği adımları
gelişiyor

Türkiye’nin tıp ve sağlık alanında
Avrupa’dan önde olduğunu
belirten Anadolu Hastaneleri
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Sinan Altıkulaç, hastanın

doktora ulaşabilirliği
noktasında Türkiye’nin
Avrupa ülkelerinden daha
da önde olduğunu ancak
bunun sistemin işleyişi ile

ilgili dönem dönem
dezavantajları
da
beraberinde
getirdiğini
kaydetti.Türkiye’de sevk zincirinin tam olarak

oturmamış olmasından kaynaklı birtakım
yığılmalar ve sıkıntılar yaşanabildiğine işa-
ret eden Dr. Sinan Altıkulaç, “Mesela üni-
versite hastanelerimiz daha çözülmesi zor,
son nokta vakalar yansıması gerekirken
basit bir rahatsızlık, boğaz enfeksiyonu için
bile müracaatlar oluyor. Bu da maalesef
ciddi rahatsızlığı olan kişilerin tedaviye

ulaşmasının önünde gecikmeler
anlamında bir engel oluşturu-
yor. Tek problem sevk zinciri-
nin oturmaması olarak gö-
rülüyor. Aile hekimliği sis-
teminin tam olarak yerleş-
mesi durumunda bu sorun
da ortadan kalkacaktır diye
düşünüyorum” dedi. n 8

İstanbul Fuar Merke-
zinde 27-30 Haziran
2018 tarihleri arasında
gerçekleşecek Batı Kara-
deniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı kapsamın-
da İstamonu Fuarcılık’ın davetlisi olarak Zongul-
dak, Kastamonu, Düzce ve Sinop’a ziyaretler ger-
çekleştiren Ortadoğu heyeti, bölgeyi yakın mercek
altına aldı.

Eğitim, turizm ve ticaret anlamında iş birlikle-
rinin artması gerektiğinin vurgulandığı toplantı-
larda, heyet bölgenin yatırım fırsatlarıyla ilgili
uzun süren bir çalışma planladıklarını bildirdi.

Sağlıkta Avrupa ile
aynı seviyedeyiz

Ortadoğu heyeti geleceği planlıyor
Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı

Avrupalı 
salondan 
çıkamadı n 10

Kültür
Bakanlı-
ğı’nın öne-
risiyle ger-
çekleşen

Türk Dünyası Kültür Başkenti et-
kinliklerinde 2018’in Kastamonu
yılı ilan edilmesi ticari iş birliklerin-
de kendini göstermeye başladı. n 3

Türk Dünyası
ile alışveriş

başladı Ekonomi Bakanlığı’nın Aralık ayına ait teşvik belgeli
yatırımlara ilişkin yatırım miktarı ve yatırımcı firmalar
Resmi Gazete’de yayınlandı. n 8

143,8 milyonluk 
yatırım teşviki

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 5-8 Ni-
san tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde dü-
zenlenecek olan Yapıda Ahşap ve Ahşap Ürünleri Fua-
rı’na (YAF) katılmak isteyen firmalara stantlı katılım des-
teği sağlayacak. n 4

Ahşaba KUZKA desteği

Loç Yöresi Kalkındırma ve
Dayanışma Derneğinde (Loç-
Der) gerçekleştirilen olağan
kongrede başkanlığa Hayati Bal
seçildi. n 9

LOÇ kongresinde
Bal galip

Vakıflar Bölge’den
yeni projeler n 6

Dr. Sinan Altıkulaç
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Tahsin Şentürk

KABAHAT 

Zarfta adres yanlışsa pulun kabahati ne?
Burnun koku almazsa gülün kabahati ne?
Kabahat arıyorsan kendi içinde ara,
Yanlış yola sapmışsan yolun kabahati ne?

Hey tiryaki, tiryaki
Sen mi sigara kullanıyorsun?
Yoksa 
Sigara seni mi?Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

120,84
t

3,788 t 4,690
t

163,43
t

Kırgızistan’ın Narın ili Valisi Aman-
bay Kayıpov, Kırgızistan’dan Türkiye’ye
hem organik hem temiz hem de uygun
fiyata et ihraç etmek için çalışmalara
başladıklarını söyledi. 

Kastamonu Üniversitesi’nin davetli-
si olarak bir heyetle Kastamonu’yu zi-
yaret eden Kayıpov, Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Sel-
çuk Arslan başkanlığında bir heyetin
geçen ay kendilerini ziyaret ettiğini be-
lirterek, hayvancılık başta olmak üzere
çeşitli konuları ele alarak çalışmaya
başladıklarını kaydetti.

Kırgızistan Valisi Amanbay Kayı-
pov, Türkiye’nin et ihtiyacının olduğu-
nu bildiklerini ve Türkiye’den Kırgızis-
tan’a gelen heyetle bu konu üzerinde
çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Bu
konuyu sayın heyetimizin üyeleri de iş
adamlarımız da Türkiye’ye hayvan ithal
edilmesi konusundaki taleplerini bizle-
re ilettiler. Bizde zaten bunun üzerine
çalışıyoruz. Gerekli çalışmalar tamam-
landıktan sonra Türkiye’nin bu alanda-
ki açığını kapatma düşüncemiz var”
dedi.

Hayvancılık ithalatı için Kırgızistan
ve Türkiye arasında ortak bir şirket ku-
rulacağını söyleyen Narın Valisi
Amanbay Kayıpov, “Eğer ortak bir şir-
ket kurmaya muvaffak olursak biz Kır-
gızistan olarak Türkiye’ye en organik,
en temiz ve doğası da temiz olan bir ül-
keden uygun fiyata et ithal etmeye ha-
zırız” diye konuştu.

Kırgızistan’a komşu ülkelerinde et
alımı için taleplerinin olduğunu ifade
eden Kırgızistan Valisi Amanbay Kayı-
pov, şöyle konuştu: “Şu anda Beyaz
Rusya, Kazakistan, Özbekistan gibi
komşu ülkelerin bizden et alımı talep-
leri söz konusu. Ancak Türkiye’den ge-
len heyetimizle anlaşmamız durumun-
da et ithalatı konusunu Türkiye’ye ön-
celik vermeye kararlıyız. Bu konuda ça-
lışmalarımız çoktan başladı bile”

Etin hem Türkiye’de hem de Kırgı-

zistan’da da işlenebileceğini belirten
KATSO Başkanı Selçuk Arslan ise,
“Kırgızistan’da et fiyatları markette yak-
laşık 4 dolar civarında bulunuyor. Biz,
Kırgızistan ziyaretinden sonra bu tes-
pitlerimizi milletvekillerimize anlattık.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkililerine bu konuyu duyurmalarını
talep ettik. Kırgızistan’daki en büyük
sorun nakliye sorunudur. Türkiye ile
Kırgızistan arasında 6 bin kilometre
uzaklık var. Lojistik firmalarıyla da bu
konuyu görüştük, onlardan da bu ko-
nuda fiyat aldık. Hem nakliye hem de
organik et ithalatı fiyatlarını üst üste
koyduğumuzda yine de Türkiye’ye
daha hesaplı geliyor. Bu konuda ileriki
günlerde bir çalışmamız daha olacak”
ifadelerini kullandı.

“Tamamen doğal ortamda
yetişiyor”

Kırgızistan’da hayvanların tama-
men doğal ortamda yetiştirildiğine dik-
kat çeken Arslan, şunları kaydetti: “İs-
ter canlı hayvan alıp orada değerlendi-
rip isterseniz başka yerlere satın. Zaten
şu anda Türkiye’de ithal et sorunu var.
Bizde Kırgızistan’a gidip gördük. Mez-
bahanelerinin biraz daha modernleş-
mesi gerekiyor. Orada bu hizmeti vere-
bilecek mezbahaneler var. Hayvanlar
orada doğal olarak besleniyor. 3 bin
metre yükseklikte Tanrı Dağlarının ete-
ğinde yetişmiş doğal hayvanların lezze-
tini düşünün. Ayrıca hayvan ithalatının
yanı sıra yün de var, yün numuneleri
getirdik. Cevizde getirdik. Kımızla ilgili
çalışmalar var. At sütü dediğimiz kı-

mız, alternatif tıpta kullanılmaya baş-
landı. İsviçre’de böyle bir tesis yapılmış
ve detoksta kullanıyor”
“Nakliye sorunu da tren ile

çözülebilir”
Kırgızistan’dan Türkiye’ye gelecek

ürünler için nakliye sorununun oldu-
ğunu ve bu sorununda tren yoluyla
çözülebileceğine işaret eden Arslan,
şöyle devam etti: “Kırgızistan ile ilişki-
lerimizde hayvancılığın yanı sıra süt
diyebiliriz, yün diyebiliriz, kömür ve
madencilik diyebiliriz. 5 bin kalori ci-
varında kömürleri var. Bu kömür Tür-
kiye’ye nasıl gelir tabii ki hemen akla
tren yolu geliyor. Bunlarla ilgili lojis-
tikte biraz sıkıntı oluyor. Maliyetleri
arttırıyor. Bakliyatla ilgili çalışmaları-
mızda bulunuyor.”

Emeklilikte 
son 1261 güne dikkat!

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Emeklilik, çalışanların
statülerine göre, yani SSK’lı
(4/a) ,Bağ-Kur’lu (4/b) veya

devlet memuru (4/c) olmalarına göre
farklılık gösterir. Her bir statü
içerisinde bulunanların belirli
koşulları yerine getirmesi beklenir.
Kadın çalışanla erkek çalışan
arasında da emeklilik koşullarının
tamamlanması bakımından
farklılıklar vardır. Bugünkü
yazımızda sigortalı, yani 4/a’lı
çalışanlar bakımından emeklilik
koşullarını inceleyeceğiz.

Emeklilik için 3 şart
Genel olarak bir veya birden fazla

işverene bağlı olarak hizmet
sözleşmesiyle çalışanlar için 4-a,
yani eski adıyla SSK koşulları
geçerlidir. Bu sigortalılar için
emeklilikte üç koşulun bir arada
yerine getirilmesi şarttır. Hem
emeklilik için gerekli yaşı
tamamlayacaksınız, hem prim
ödemeniz dolmuş olacak hem de
başlangıçta erkek ve kadın için farklı
olan sigortalılık süreniz
tamamlanacak. İşte bu üç koşul
tamamlanınca emekli aylığına hak
kazanırsınız. SSK’lılar için emekli
olma şartlarını sigorta başlangıç
tarihi belirliyor. Sigortaya giriş
tarihinize göre emeklilik yaşınız ve
ne kadar prim ödeyeceğiniz ortaya
çıkıyor.

Sigortalıların emeklilik
koşullarında zaman içersinde
yapılan yasal değişiklilikler ise farklı
emeklilik tarihlerinin ortaya
çıkmasına neden oluyor.

8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008
kritik tarihler

1999 yılında emeklilik şartları
yeniden düzenlendi ve ilk kez 8
Eylül 1999’dan sonra sigortalı
olanlar için emeklilik yaşı
kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak
belirlendi. Daha sonra sosyal
güvenlik reformu kapsamında
yeniden bir düzenleme yapıldı ve bu
sefer 30 Nisan 2008’den sonra ilk
kez sigortalı olanlar için, kademeli
bir geçiş ile emeklilik yaşı 2036
yılından sonra her yıl bir yaş
artırılarak erkeklerde 2044 ve
sonrasında kadınlarda ise 65’e
çıkarıldı. Bunun yanında, emeklilik
için gerekli prim ödeme gün sayısı
da artırıldı. Yani emekli olabilmek
için yaş ve prim ödeme gün sayısı
şartı ne zaman içerisinde yükselmiş
oldu. Bu tarihten önce ve sonra
sigortalılık girişi olanlar için
emeklilik koşulları ciddi bir şekilde
değiştiriyor. Örneğin, 9 Eylül
1999’da ilk kez sigortalı olan bir kişi
emekli olabilmek için kadın ise 58,
erkek ise 60 yaşını doldurmak ve
7000 gün prim gün ödemek zorunda.
Buna karşılık, 7 Eylül 1999’da ilk
kez sigortalı olan kişi, kadın ise 56,
erkek ise 58 yaşını doldurduğunda
ve 5975 gün prim ödendiğinde
emekli olabiliyor. Bu nedenle de
sosyal güvenlikte bir günün bile çok
önemi vardır. Bazı durumlarda bir
gün erken sigortalılık 2 yıl erken
emeklilik anlamına gelebilir.

Seydiler kazandırıyor

Türk Dünyası ile
alışveriş başladı

info@yasarkizilkum.com.tr

Kültür Bakanlığı’nın önerisiyle gerçekleşen Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinliklerinde 2018’in Kastamonu
yılı ilan edilmesi ticari iş birliklerinde kendini göstermeye başladı.

Son yıllarda yapılan ulaştırma ya-
tırımlarının da olumlu etkisi birçok
yatırımcıyı konum olarak oldukça
değer kazanan Seydiler’e yönlendiri-
yor. Seydiler’de faaliyet gösteren Baş-
kent Emlak firmasının sahibi Cüneyit
Karataş, son yıllarda Kastamonu ilçe-
leri arasında sanayi altyapısı, doğal-
gaz, coğrafi yapısı gibi avantajlara sa-
hip olan ilçeye hemşerilerinin yatırım
yapması noktasında yatırım danış-
manlığı yaptıklarını ifade etti.

Karataş, merkezi Ankara’da bulu-
nan Başkent Emlak firmasının şubesi
olarak Seydiler’de 2017 yılı Mart
ayından itibaren faaliyette bulunduk-
larını, gelişime açık ilçenin avantajla-
rından hemşerilerinin yararlanası
noktasında hizmet verdiklerini ifade
etti. Faaliyetlerinin sanayi yatırımları-

nın yanı sıra gurbetçilerin Kastamo-
nu’ya ve ilçeye olan ilgisini artırıcı ça-
lışmalar yaparak yatırımcı çekmek
olarak ifade eden Cüneyit Karataş,
şahıs yatırımlarının da danışmalık
alanları arasında bulunduğunu kay-
detti.

Seydiler’in her tür sanayi yatırı-
mına hazır bir ilçe olduğuna işaret
eden Başkent Emlak sahibi Cüneyit
Karataş, babası Mehmet Karataş ile
birlikte özellikle gurbette bulunan
Kastamonuluların çevre illere, Bolu,
Çanakkale, Trakya arsalarına yönel-

mekte olduğuna dikkat çekerek, yap-
tıkları çalışmalarla Seydiler’in tanıtı-
mına da katkı sunduklarını söyledi.

Firmalarının sloganının bir çağrı
niteliğinde olduğunu da ifade eden
Karataş, “Kastamonu’ya yatırım yap-
mak için “memleketimizdeki yatırım-
ların doğru adresi Seydiler…” doğal-
gazı, altyapısı, düz ve yapılaşmaya el-
verişli arazi yapısının yanı sıra İpek-
yolu üzerinde ve tüm ilçelerden daha
avantajlı konumuyla önemli bir yatı-
rım merkezidir. Bu avantajları hemşe-
rilerimizin değerlendirmesi, arsa yatı-
rımlarının bir bölümünü memleket-
lerine Seydiler’e yapmaları konusunda
yardımcı oluyoruz. Kastamonu artık
önemli ölçüde değerleniyor ve hem-
şerilerimizde şimdiden buradan yer
alarak kazançlı çıkabilirler” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Seyit Aydın da Kırgı-
zistan’da yetişen bütün mahsulle-
rin organik olduğunu vurgulaya-
rak, “Kırgızistan’da şu anda bütün
mahsuller organiktir. Hayvani
veya yetişen tahıl, bahçe ve nebati
hepsi organiktir. Sadece bunun
sertifikasını almamışlar. Sertifika-
da zaten verilir çünkü bütünüyle
organik olduğu görülüyor. Bütün

mesele onun yolunu görmek ve
göstermektir. Bugün itibariyle or-
ganik sertifikası aldıktan sonra
çok daha değerli hale geleceğini
biliyoruz” dedi.

Kırgızistan’da mezbahanelerin
modernleştirilmesiyle birlikte
üretim tesislerinin de kurulması
gerektiğini söyleyen Rektör Aydın,
şöyle konuştu: “Bizim arzumuz
ayrıca şudur. Yetiştirme tesisleri-

nin, üretim tesislerinin de kurulup
her tarafa ihraç edebilecek seviye-
ye gelmeleridir. Çünkü iptidai ye-
tiştirme tarzıyla kaynakların tü-
kenmesi tehlikesi de vardır. Mo-
dern üretim tesislerine bu yüzden
geçme zorunlulukları var”

Kırgızistan’dan gelen heyet, iş
adamlarıyla bir araya gelerek,
üretim tesislerini ve mezbahane-
lerde incelemede bulunacaklar.

‘Bütün mahsuller organik’
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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajan-
sı (KUZKA) 5-8 Nisan tarihleri ara-
sında İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan Yapıda Ahşap
ve Ahşap Ürünleri Fuarı’na (YAF)
katılmak isteyen firmalara stantlı
katılım desteği sağlayacak.

Ahşap ve ahşapla ilgili alanlar-
da faaliyet gösteren firmaların ka-
tılım sağlayacağı, ürünlerin ve ye-
niliklerin sergileneceği fuar, ahşap
ile ilgili ve yapıda ahşabın tamam-
layıcısı veya sektörle entegre ola-
bilecek KOBİ’lerin buluşmasını ve
sektörün önde gelen temsilcileriy-
le ticari ilişkilerin geliştirilmesi fır-
satını sunuyor. 

KUZKA’dan yapılan açıklamada

fuar katılım desteğinden Kastamo-
nu, Çankırı ve Sinop illerinde faali-
yet gösteren her ilden 2’şer olmak
üzere toplam 6 firma yararlanabi-
leceği belirtilirken, fuara katılmak
isteyen firmaların 23 Şubat saat
18:00’e kadar ajansın web sitesi
üzerinden online YAF Katılımcı An-
keti’ne katılarak başvuru yapmala-
rı gerektiği ifade edildi.

Fuara stantlı katılım sağlama
hakkı elde eden Kastamonu,
Çankırı ve Sinop’ta faaliyet
gösteren firmaların stant yeri
kirası KUZKA tarafından
karşılanırken, diğer ulaşım,
konaklama ve stant kurulum
masraflarını firmalar ödeyecek.

Kastamonu’da 2017 yılı konut
satış ve değerlemesi
araştırmasına göre konut fiyatları
yüzde 0,31 artış gösterdi. Özel bir
değerlendirme ve ekspertiz
firmasının yayınladığı rapora göre
Kastamonu merkezinde ortalama
konut metrekare fiyatları bin 727
lira olurken, geri dönüş süresi ise
26 yıl olarak belirtildi.

2017 yılı emlak endeksi ve
bölge raporunda Kastamonu
merkezinde satın alınan 100
metrekarelik bir konutun ortalama
fiyatı 129 bin 515 lira ile 215 bin 900

lira arasında alıcı buldu.
Kastamonu’da kiralık konutta

ise değer artışı devam ediyor. Satış
rakamlarının üzerinde bir değer
artışı yaşayan Kastamonu kiralık
konut piyasası, metrekare
ortalamasında 40 kuruş
değerlenerek 557 lira olarak yılı
tamamladı. Ortalama 100
metrekarelik bir daire için en
düşük kira 418 lira olurken, en
yüksek değer ise 696 lira bandında
yılı tamamladı. Geçen yıl
ortalaması ise 517 lira olarak
gerçekleşmişti.

Ahşaba KUZKA desteği

Konutta yılı karlı kapattık

Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a
sunularak

onaylanmasının
ardından

gerçekleşmesi
beklenen

büyükşehir
sayısının

artırılması
çalışması
arasında

Kastamonu’nun
da yer

alabileceği
öğrenildi.

Belediye başkanı‚
geniş rahat makam
koltuğunda

huzursuzca kımıldandı.
Sesine daha bir otorite
katarak kapıdaki ihtiyara
seslendi;

-Ne istiyorsan‚ söyle
amca!

-Şey‚ efendim. Benim
bacaklarından özürlü bir
torunum var.

-Anlaşıldı anlaşıldı.
Belediye aracılığıyla dağıtılacak
tekerlekli sandalyeleri duydun‚ ondan
istiyorsun. Kusura bakma‚ sayısı az.
Başvurular alınacak‚ sonra kura
çekilecek. Şansına artık.

-Yok efendim‚ onun için gelmedim.
Torunumun tekerlekli sandalyesi var.

-Eee… derdin nedir öyleyse?
-Tekerlekli sandalyesi var da‚ rahatça

dolaştıramıyoruz. Başka şehirlerde
belediyeler yardımcı oluyormuş. Onlara
uygun otobüsleri veya dolmuşları
oluyormuş. Ama bize şimdilik
kaldırımları düzenleseniz yeter.
Kaldırımların başlangıcıyla sonuna bu
arabalarla kolayca geçilecek yerler
yapsanız diye talepte bulunacaktım.

-Oooo amca‚ her gelenin
bir talebi var. Belediye boş
mu duruyor sanıyorsun.
Çoğu yerin kaldırımı bile
yok‚ önce onlarla
uğraşmalıyız. Hele bir
eskisi şekliyle tüm
kaldırımları bitirelim‚
birkaç sene sonra da ek
bütçe olursa‚ kaldırım
girişlerine baktırırız. Öyle
he demeyle olmaz her iş.

-Ama birkaç sene
demek‚ torunumun ve onun gibi
yaşamak zorunda olanların‚ en güzel
çağlarını evde hapis geçirmesi demek.

-Bak amca‚ ben koskoca belediye
başkanıyım. Herkese bu kadar vakit
ayırırsak işimiz var.

O sırada başkanın yardımcısı telaşlı
bir halde içeri girdi;

-Efendim trafikten aradılar!
-N’oldu büyük bir kaza mı olmuş?

Çok ölen mi olmuş‚ nedir bu telaşın?
-Bir çocuğa araba çarpmış.
Başkan sakinleşerek‚ koltuğuna

doğru adım attı.
-Ne yapayım yahu‚ her kazaya

belediye başkanı mı koşacak. Amca sen
de çık artık. Görüyorsun işlerimiz var.

İhtiyar adam‚ boynu
bükük dışarı yürüdü.
Başkanın yardımcısı
devam etti;

-Efendim‚ …çocuk‚ …
çocuk sizin torununuzmuş.

Belediye başkanı‚
sendeleyerek koltuğuna
oturdu. Gözünün önünde
önce torununun gülen
yüzü canlandı‚ sonra da
tekerlekli bir sandalyede
ağlayışı.

Titrer gibi bir sesle;
-Az önce çıkan ihtiyarı çağırın çabuk.
İhtiyar adam kapının önündeki

koltukta başı önde oturuyordu.
Çağrılınca içeri biraz heyecan‚ biraz
çekingenlikle girdi;

-Buyrun.
-Amca‚ söz veriyorum kaldırımları

yaptıracağım ama n’olur beddua
ettiysen geri al.

-Kırıldım ama beddua etmedim.
-N’olur o zaman‚ torunum için dua

et.
O esnada telefon çaldı‚ başkanın

bakmayacağını anlayan yardımcısı
telefonu açtı‚ sonra başkana uzattı;

-Kızınız arıyor efendim.

Kötü haber bekleyen
başkan‚ dudaklarını
ısırarak konuştu;

-Aaa..aloo
-Baba‚ az önce kızıma

araba çarptı ama…
-Eee..evet‚ durumu

nasıl? ..ba..bacak..ları
-Merak etme‚ sadece

burnu kanamış. Biz
hastanedeyiz‚ duyar da
merak edersin diye aradım.

Başkan ağlayışı
duyulmasın diye hızla kapattı telefonu.

Yardımcısı diğer telefonu uzattı;
-Efendim diğer telefonda emniyetten

arıyorlar. Kazayı yapan şoförü
tutuklamışlar. Şikâyet tutanağı için
bekliyorlarmış‚ aileden birinin gelmesi
gerekiyormuş.

Başkan‚ hâlâ kapıda bekleyen
ihtiyara dalgın dalgın baktıktan sonra;

-Bıraksınlar‚ gitsin. Makamın hırsına
kapılıp‚ burnumuz büyüyünce‚
Mevla’mın bizi ikaz için gönderdiği bir
vesile o. Biz alacağımız dersi aldık‚
onun bir suçu yok‚ suç bizim. Şikayetçi
değiliz‚ bıraksınlar...

Kıssadan hisse kabilinden…
Arz olunur!

“Dubai denilince hepimizin yanlış
bildiği bir şey var… Dubai’yi
hepimiz petrol zengini biliriz… Oysa
Dubai 70’lerde bir çölden ibaretti.
Bir Arap Prensin hayalini vizyoner
bir şekilde hayata geçirmesinin
vücuda gelmiş halidir Dubai…
Petrol ile değil… Dubai’nin gelirleri

içinde petrolün payı yüzde 6,5’tur.
Diğer kalemler; finans, turizm,
yatırımlar… Elbette, Kastamonu da
Dubai örneğindeki gibi kalkınmada
örnek alınarak başarılı bir sonuca
varılabilir!” 

İlhan Altun – United Group İcra
Kurulu Başkanı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü değerli bir
kültür mirasını daha restore
ederek dört başı mamur halde gün
yüzüne çıkarmaya hazırlanıyormuş.
İbn’i Neccar Camisi’nin etrafındaki

özel mülkleri satın alan Vakıflar
Bölge Müdürlüğü, yapıyı “külliye”
boyutuna taşıyacak ihaleyi yaparak
bu yıl içinde restorasyonu
başlatacakmış.

“Bugün hem ekonomik hem de sosyal
kalkınmada yaşadığımız sıkıntının
köküne bakılırsa sivil toplum

örgütlerinin suskunluğunu
görürüz.” 

Mustafa Afacan

NE DEMİŞ:

NE YAPMIŞ:

SÖZLÜK:
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M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

“Bir musibet
bin nasihatten

daha 
yeğdir”

“

“

BAŞKANIN KIZINDAN GELEN TELEFON…

Kastamonu büyükşehir mi oluyor?

FOTOYORUM

Ak Parti kulislerinden alınan bilgi-
lere göre, mevcut 30 büyükşehir beledi-
yesinin yanı sıra, yerel idarelerin hiz-
metlerde elini rahatlatmak ve kent ge-
neline yayılmasında etkin olacağı dü-
şüncesinden hareketle İçişleri Bakanlığı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından üzerinde çalışılan ‘bütünşehir’
çalışmasında sona gelindiği ve taslağın
Cumhurbaşkanına iletileceği öğrenildi.

Alınan bilgilere göre büyükşehir
olma şartı taşımayan, 500 bin nüfus altı
illerin ‘bütünşehir’ olarak düzenlenme-
sine ek olarak, büyükşehir belediyesi
uygulaması için alt sınırın 300 bine çe-
kilmesi aralarında Kastamonu’nun da
olduğu 16 il de nüfusu 500 bini aşan 12
ilin yanı sıra aynı statüye kavuşacak.

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlı-

ğı’nın üzerinde çalıştığı büyükşehir dü-
zenlemesi önceki haa Başbakan Binali
Yıldırım’a sunuldu. 4 kişilik özel bir
ekip tarafından yürütülen çalışmada
bazı düzenlemeler alternatifli olarak
anlatıldı. Büyükşehir statüsüne geçecek
iller için 2 ayrı nüfus kriteri üzerinde
duruldu. 81 il ‘büyükşehir’ ve ‘bütünşe-
hir’ olarak ikiye ayrılacak.

Başbakan Yıldırım’ın ‘olur’ dediği
düzenleme önümüzdeki günlerde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a aktarılacak. Erdoğan’ın vereceği
talimat sonrasında düzenlemeye son
şekli verilecek. Buna göre nüfusu 750
bin kişinin üzerinde olan 30 kent bü-
yükşehir statüsüne kavuşacak. Ak Par-
ti’nin üzerinde durduğu birinci formü-
le göre büyükşehir statüsü için 500 bin

kişilik nüfus kriteri esas alınacak. Bu
durumda 2016 yılı sonu itibarıyla bu
kriteri geçen Afyonkarahisar, Sivas,
Adıyaman, Tokat, Zonguldak, Elazığ,
Batman, Kütahya, Ağrı, Çorum, Osma-
niye ve Çanakkale büyükşehir olmaya
hak kazanacak.

Diğer tartışılan bir seçenek ise bü-
yükşehir statüsü için alt sınırın 300 bin
nüfus olması yönünde. 

Binali Yıldırım’ın sıcak bakmadığı
düzenleme kabul görürse büyükşehir
sayısı 58’e çıkacak. Kentler için 300 bin
nüfusu baz alınırsa büyükşehir statüsü-
ne geçecek iller arasına Şırnak, Gire-
sun, Isparta, Yozgat, Muş, Edirne, Ak-
saray, Kastamonu, Düzce, Uşak, Kırkla-
reli, Niğde, Bitlis, Rize, Amasya, Siirt
eklenmiş olacak.
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30 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

3
0 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
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HABER TURU

YIL: 6 SAYI: 228 16 OCAK 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Hobiden sanata uzanan 
başarı öyküsü

Yakın geçmiş zamana kadar orman
ürünleri ve ahşap sanayii ile ilgili bir-
çok işletmeye ve atölyeye sahip olan
Bozkurt’ta, güncellenen teknoloji ve
tüketim alışkanlıklarının değişmesi ah-
şabı hobi ürünleri haline getirdi.

Şükrü Aydemir, 2 yıl önce hobi ola-
rak başladığı bu sanatın ekmek kapısı
da olduğuna işaret ederek yaptığı min-
yatürlerin 100 ila 500 liradan alıcı bul-
duğunu aktardı. El becerisi olan herke-
sin yeteneğini kullanmasını tavsiye
eden Aydemir, şu değerlendirmeyi
yaptı: "İlk etapta Abana'nın ve köyleri-
nin mimarisini yansıtan modeller yap-
tım. Biraz zorlandım ancak kısa sürede
sanatımı ilerlettim. Pratik kazandıktan
sonra da diğer ilçeleri gezip yeni mo-
deller belirledim ve onların minyatür-
lerini ürettim. Kastamonu'nun mimari
zenginliğini herkesin bilmesini istiyo-
rum. Her zaman yaptığım eserlerle de-
ğil memleketimin güzellikleriyle övün-
düm. Ahşabı seviyorum ve herkesin
sevmesini arzuluyorum."

Teknik ve hayal gücü

Bozkurt’ta yaşayan ve kısa bir süre
önce mobilya ve marangoz atölyelerin-
de atık durumda bulunan parçalardan
hobi amaçlı yaptığı maket evlerle ulu-

sal basına da konu olan Aydemir, gü-
nün ihtiyaçlarına cevap verecek hedi-
yelik eşya üretimiyle de ilgi çekiyor.

Ahşap materyalleri kendine özel ge-
liştirdiği sıra dışı teknikler ve hayal gücü
ile birleştirerek birer sanat eserine dön-
üştüren Aydemir, iş sahasının ve istih-
damın kısıtlı olduğu yerleşim yerlerinde
bu tür çalışmaların ekonomiye katkı
sağlayacak iş alanı haline de gelebilece-
ğini ifade ediyor. Aydemir, maket evlerle
başladığı ve sadece kendini oyalamak
için yaptığı ürünleri sosyal medyada

paylaşması ile başlayan ilgiden mem-
nun olsa da zincir marketlerdeki hobi
ürünlerine gösterilen alakanın el emeği
ürünlere de gösterilmesi noktasında ol-
dukça mustarip olduğunu belirtiyor.

Tamamen organik

En basit ürün için bile planlama-
dan üretim saasına ve gerçekleştiril-
mesi aşamasına kadar oldukça zah-
metli bir çabanın ürünü olan tüm ça-
lışmalarını evladı gibi gördüğünü kay-
deden Şükrü Aydemir, büyük şehirler-
de insanların ithal süs eşyaları ve hedi-
yelik ürünlere olan ilgisini yadırgadığı-
nı söylüyor. Ürünlerin menşeini bilme-
dikleri malzemelerden üretilmiş ol-
duklarından sağlık riski de taşıdığına
dikkat çeken Aydemir, tamamen orga-
nik ve el emeği olan kendi ürünlerinin
ise hem doğa dostu hem de tüketici
dostu olduğunu vurguluyor.

En büyük hayalinin ürünlerinin sa-
tışı ile ilgili bir teşhir mekanı açmak ol-
duğunu ancak yaz sezonunun çok kısa
süren bir ilçede bunun da mümkün ol-
madığını belirten Aydemir, talebe göre
de üretim yapabildiğini ve sosyal med-
ya hesapları üzerinden kendine ulaşan-
lara özel ürünler tasarlayıp gönderdiği-
ni belirtiyor.

İnebolu-Kastamonu arasını 71 kilometreye
düşürüp en az 30 dakika kısaltacak proje, Kara-
yolları Genel Müdürlüğünün geçen yıl tek seferde
gerçekleştirdiği en büyük ihale olarak ön plana
çıkmıştı. Cengiz İnşaat-Özaltın İnşaat ortaklığı-
nın kazandığı ihalede Ağlı yol ayrımı ile İnebolu
arasındaki 38 kilometrelik projenin her iki yö-
nünde toplam 28 kilometreyi aşan bir tünel bulu-
nuyor. İnebolu yönüne doğru projenin başlangıç
noktası olan Ağlı yol ayrımından devam edecek
olan yeni yol projesinin Küre Ödemiş ayrımını
takip ederek İstiklal Yolu'na paralel olarak yakla-
şık 1,5 metre gideceği öğrenildi. Tarihi İstiklal Yo-
lu’nun altta kalacağı ve yeni yolun viyadükle geçi-
leceği projede viyadüğün isminin de İstiklal Yolu
Viyadüğü olacağı belirtildi. İstiklal Yolu Viyadüğü
geçildikten sonra bir geri dönüş kavşağı ile 2 bin
700 metre uzunluğundaki T1 tüneline giriliyor.

T1 tünelinden Küre'nin Uzunöz köyünün alt
tarafındaki vadiye ve akabinde bir köprülü kav-
şakla civar köylere ulaşım için bağlantının verile-
ceği projede vadiden sonra 3 bin 720 metre uzun-
lundaki T2 tüneline ulaşılıyor.

T2 tüneli geçildikten sonra Küre ilçesinin karşı-
sından Etibakır'ın dolgu yaptığı YİBO yakınındaki
yerden çıkılacağı ve buradan Küre ilçe merkezine
bağlantı kavşağı yer alıyor. Normal yol güzerga-
hından devam edilerek 2 bin 80 metrelik T3 tüneli-
ne girilecek. Bu tünel de dağın öbür yamacından
Ersizlerdere mevkiinden çıkacak. Tünelden çıktık-
tan sonra 490 metrelik Ersizlerdere asma köprü-
sünden geçileceği ve projenin en uzun tüneli olan
5 bin 320 metrelik T4 tüneline girilecek.

Ersizlerdere’den girilen 5 bin 320 metrelik tü-
nel İnebolu'nun Çiçekyazı köyünün alt tarafında
Karabey köyü civarından çıkacak. Dördüncü tünel-
den de çıkıldıktan sonra Karabey köyü ile Yolüstü
köyünün arasındaki vadi boyunca yaklaşık 8 kilo-
metre devam edilecek. Yolun devamında Yolüstü,
Bayıralan ve Yukarıçaylı köylerini kapsayan vadiyi
takip edilerek beşince tünele ulaşılacak. Mevcut
Yenigün Tüneli'nin altındaki 600 metrelik 5. ve son
tünelden geçildikten sonra İnebolu İkiçay mevkiine
ulaşılmış olacak. Proje kapsamında, İkiçay mevki-

indeki mevcut köprü de yıkılacak. Oldukça yıpra-
nan köprünün yerine yeni yapılacak yola daha uy-
gun bir açıya sahip yeni bir köprü inşa edilecek. 

Mevcut yol ile yeni yapılacak yol projesi sadece
Küre'de kesişeceği ve yeni yapılacak yoldan eski
yola tek bağlantı noktasının da Küre kavşağında
olacağı belirtiliyor. Ersizlerdere viyadüğünden
mevcut yola bağlantı bulunmuyor. Kastamonu yö-
nünden gelip Ersizlerdere’ye gitmek isteyenler,
Küre kavşağından saparak buraya ulaşabilecekler. 

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

Vakıflar 
Bölge’den 
yeni projeler

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) 12 Temmuz 2017 tarihinde KDV hariç 1 milyar 389 milyon 728 bin lira bedelle
ihalesi gerçekleştirilen Kastamonu-İnebolu yolu projesinin detayları ve güzergahı ile ilgili bilgiler netleşmeye başladı

Türk Dünyası Kültür Başkenti ça-
lışmaları çerçevesinde dikkatlerin ta-
rihi ve kültürel varlıklara çevrildiği şu
günlerde özellikle vakıf eserleri ola-
rak bilinen tarihi yapılara dair Vakıflar
Bölge Müdürlüğü çalışmaları da sü-
rüyor.

Çalışmalar kapsamında Kastamo-
nu’da ilk Türk-İslam eserlerinden biri
olarak bilinen İbn’i Neccar Camisi’nin
etrafındaki alanı da içeren kapsamlı
bir restorasyona girecek. Caminin et-
rafındaki özel mülklerin satın alındı-
ğını ve yıkılacağını duyuran Vakıflar
Bölge Müdürlüğü, uygulayacağı proje
ile caminin ortaya çıkarılmasını sağ-
layacaklarını belirtti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ya-
pacağı restorasyon ile İbn’i Neccar
Camisi ve mezarlığı komple restore
edilecek. Camiye komşu olan ve is-
timlak edilen bin 174 metrekare ala-
nın da çevre duvarı ile külliye sınırları
içine alınacağı öğrenildi. Proje detay-
ları ise şu şekilde gerçekleştirilecek:
Caminin yanında istimlak edilen bina
ve hamamın kubbe kısmında görülen
yapı yıkılacak ve kanalizasyon sistemi
yeniden döşenecek. Hamam, asli işl-
eviyle hizmete sokulacak. Hamamın
bitişik parselinde 250 metrekare bina
istimlak edildi ve yıkılacak. Eserlerin
tamamının etrafı açılacak, bahçe dü-
zenlemesi yapılarak bu alana şadır-
van ve abdest alma yeri konulacak.

27 milyon lira harcandı

Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2018 yılı
programında İbn’i Neccar (Eligüzel)
Camisi yanı sıra Küpcüğez Mescidi,
Abdülcebbar Camisi, Şeyh İsmail
Rumi Camisi (Tosya), Şenlik Köyü De-
limusa Camisi (Devrekani) restoras-
yonları yer alıyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün
Benli Sultan Külliyesi, Server Camisi,
İsfendiyarbey Camisi, Keşlik Köyü Ali-
paşa Camisi (Bozkurt), Çağlar Köyü
Camisi (Çatalzeytin), İsmail Bey Ha-
mamı (Küre) restorasyon projeleri ise
devam etmekte olan projeler arasın-
da bulunuyor.

Kastamonu Vakıflar Bölge Mü-
dürlüğü’nün 2002 yılından bu yana
15 yılda 107 eser onarımı, 152 eserin
restorasyon projesi çizimi için top-
lam 27 milyon liralık harcama yapıl-
dığı öğrenildi.

Kültür 
Başkentliği 
ilk ürünü 
Hz. Pir oldu

Önümüzdeki yıl vefatının 450.
yılı olan Kastamonu değerlerin-
den Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Haz-
retleri’ni tanıtan kitap yayınlandı.
Kastamonu Türk Dünyası Kültür

Başkentli-
ği dönemi-
ne ait ça-
lışmalar
arasında
ilk kültü-
rel çalış-
ma olan
Hz. Pir
kitabı,
Gazi Üni-
versitesi
Öğretim

Üyesi Dr. Mustafa Tatcı tarafından
hazırlanarak basıldı.

Kitap, Hz. Pir Şabanı Veli’nin
hayatından kesitler, belge ve re-
simlerle de desteklenerek toplam
632 sayfa olarak yayınlandı. Hz.
Pir hakkında bilinmeyen birçok
bilginin de ilk defa kaleme alındığı
kitapta, evliliği ve Kastamonu
günleri yer alırken bugüne kadar
yazılan en kapsamlı kitap olarak
da ayrı bir önem taşıyor.

Kitap 2012 yılında da yayınlan-
mış olan eserin bazı revizelerle
güncellenmiş olarak yazar tara-
fından Kastamonu Kültür Baş-
kentliği ve Hz. Pir’in 450. ölüm yıl
dönümü anısına ithaf edildi.  H
Yayınları tarafından yayınlanan ve
satışa sunulan kitap, özel ciltli ve
kitap yurdunda da satışa sunuldu.

İnebolu-Kastamonu Yolu 
projesinde detaylar netleşiyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iha-
le edilen İnebolu Kastamonu arası yolun detay-
larında bulunan köprülerle ilgili teknik detaylar
ise şu şekilde: Yol güzergahında 490 metrelik 1
eğik askılı köprü, 260’ar metrelik 3 ard germeli
köprü ve 132 metrelik 2 adet de ön germeli ki-

rişli köprü yapılacak. 
İlgili yolun 38 kilometrelik kısmı için 3 milyon

446 bin 231 metreküp kazım işleminin yanı sıra,
2 milyon 250 bin metreküplük dolgu yapılacak
olan projede 3 milyon metreküpe yakın da tünel
kazısı yapılacak.

Tüneller için 3 milyon metreküp kazı yapılacak

Ersizlerdere asma köprü 490 metre 
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İNCELEME-ARAŞTIRMA

27-30 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da
KASİAD himayesinde İstamonu Fuarcılık
tarafından organize edilen KASTEXPO

Fuarı panellerinden Kastamonu ve Yatırım
olanakları oturumunda iş adamı hemşerimiz ve
Kastamonu Kalkınma Vakfı Başkan Vekili
Remzi Gür tarafından da dile getirilen ve kentin
yatırım alması anlamında büyük öneme sahip
olduğu vurgulanan demiryolunun yapımının
siyasilerden talebiyle de tekrar dillenen raylı
taşımacılık konusu sıcaklığını koruyor.

Kastamonu Kalkınma Vakfı Başkan Vekili
Remzi Gür tarafından neredeyse her platformda
sıklıkla dile getirilen ama bir türlü devlet
planlamaları içinde yer bulamayan demiryolu ile
ilgili yapılan araştırmalar şu bilgileri açığa
çıkardı:

1800’lü yılların sonunda 
gündeme geldi

İntermodal tabir edilen ve taşıma sistemleri
arasında entegrasyonu ifade eden kara, deniz,
hava ve raylı taşımacılık akslarının birlikte
oluşturulmasının ticari hacme olumlu etkisine
rağmen, 1800’lü yılların sonlarından itibaren
önemli bir ticaret merkezi haline gelen İnebolu
Limanı’nın karayolu ile bağlantısına o yıllarda
demiryolunun entegre edilmesi gündeme
gelmişse de günün koşulları ve işletmeciliğin
yabancı şirketler elinde bulunmasından da
kaynaklı olarak yapılamadığı bir çok kaynaktan
öğrenilebilen bilgiler arasında.

Özellikle Vali Sırrı Paşa ile başlayan ve
Abdurrahman Paşa ile devam eden dönemde
İnebolu’ya atfedilen öneme bakılırsa, Liman
inşasına verilen değere paralel demiryolunun da
Anadolu ticaret yolu bağlamında programa
alınması lüzumu görülmediğinin yanlış bir
değerlendirme olacağını belirten konunun
uzmanları, birçok işin bedenen ve insan gücü ile
yapıldığı dönemlerde zorlu bir coğrafyaya sahip
Kastamonu’nun bu anlamda geri bırakıldığının
anlaşılabilir olduğuna vurgu yapıyorlar.

Batılı sermayedarlar inşa etti

Mevcut kaynaklarda Osmanlı devletinde
demiryolu imtiyazı verilen İngiliz, Fransız ve
Almanların ayrı ayrı etki alanları oluşturduğu,
Fransa’nın Kuzey Yunanistan, Batı ve Güney
Anadolu ile Suriye'de, İngiltere’nin Romanya,
Batı Anadolu, Irak ve Basra Körfezinde,
Almanya’nın ise Trakya, İç Anadolu ve
Mezopotamya'da etki alanları oluşturduğu
bilgisine rastlanıyor.

Batılı sermayedarlar, sanayi devrimi ile çok
önemli ve stratejik bir ulaşım yolu olan
demiryolunu tekstil sanayinin hammaddesi olan
tarım ürünlerini ve önemli madenleri en hızlı
biçimde limanlara, oradan da kendi ülkelerine
ulaştırmak için inşa ettiler.

Ancak Kastamonu’da bulunan liman önemli
bir ticaret kapısı olduğu halde ve bölgesinde de
tek ticari liman olmasına rağmen yukarıda
anılan coğrafi koşullara bağlı olarak raylı sisteme
geçememiştir. Cumhuriyet’e kadar 4 bin
kilometrelik bir mesafeyi yakalayan demiryolu,
1940’lı yıllara kadar 2 katına ulaşsa da dönemin
hükümetlerinin kalkınma planlarında demir
çelik ve kömürün yanı sıra makine gibi temel

sanayilere öncelik verilmesiyle Karabük de
kısmen bu taşımacılık sisteminden nasibini
almış oldu.

Karayolu politikaları demiryolunu
geri plana attı 

1960 yılı sonrasında ülke taşımacılıkta
karayollarına ağırlık vermesiyle büyüme hızını
ve cazibesini yitiren demiryolu, zamanla
tamamen gündemden çıkmış ve çalışmalar
mevcut demiryollarının bakım onarımının
ötesine geçmemiştir.

Ancak tıpkı İnebolu Limanında yaşandığı
gibi inşaatı 19. asırda başladı, 20. yüzyılda
devam etti ve nihayet 21. asırda bitirilmesi
hedefleniyor gibi bir durumun yaşandığı örnekte
çeşitli kaynaklarda demiryolunun Çankırı,
Karabük gibi hemen sınırlarına kadar ulaşmış
olmasına rağmen, Kastamonu’da neden
oluşturulamadığı da merak konusu olmaya
devam ediyor.
Dünyanın en ekonomik taşımacılığı

Dünyanın en ekonomik sanayi ve yolcu
taşımacılığı modeli olan demiryolu ile ilgili
neredeyse her dönem konu mevcut hükümetlere
defaten dile getirilmiş olmasına rağmen gerek
bütçelerden dolayı gerek kapasite öne sürülerek
dosya hep rafa kalkmak durumunda kalmıştır.
Bilimsel bir veri olmasa da yerel tüccarın ve
oluşumların gündelik bazı kaygılarla bu tarz
talepler karşısındaki mukavemetinin ve lobi
faaliyetlerinin de etkisinin olduğu düşüncesi
birçok gelişmede olduğu gibi Kastamonu’ya
demiryolu yapımının önünde mevcut engeller
arasında yer buluyor.

En son 2015 yılında Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı’na sunulan ve Teknik
Elemanlar Derneği Kastamonu Şubesi
tarafından hazırlanan Demiryolu Fizibilitesi
yapılmasına yönelik çalışma önerisi de
reddedilmiş ve konu geçtiğimiz yıl sonu yeniden
alevlenmişti.

Yerel yönetimlerin yaklaşımı, sanayicinin ve
sanayinin konuya gereken ciddiyetle
yaklaşmaması ve diğer taşımacılık modellerinin
lobi faaliyetlerinin mi etkili olduğu tartışılsa da
Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
moderatörlüğünü yapmış olduğu Kastamonu ve
Yatırım Fırsatları oturumunda Kalkınma Vakfı
Başkan Vekili Remzi Gür’e cevaben, konunun
bizzat bakanlık düzeyinde görüşüldüğünü ve bu
tür çalışmalar için yük taahhüdü istendiğinin
öne sürüldüğünü ifade ederek durum tespitinde
bulunmuştu.

Sanayi mi demiryolunu, 
demiryolu mu sanayiyi getirir?

Kastamonu yerel kamuoyunda da önemli bir
tartışma konusu olarak Milli İrade Platformu
tarafından bir radyo programında gündeme
getirilen Kastamonu Demiryolu yeniden
gündeme geldi.

Gündemde olan ve üzerinde en çok tartışılan
konu ise demiryolunun yapılabilmesinin koşulu
olarak öne sürülen yük garantisi konusunda
çeşitli görüşlerin ön plana çıktığı görülüyor.
Gelişmiş ülkelerin tümünde en uygun tarifeli
taşımacılık modeli olarak görülerek
oluşturulacak sanayi kentleri planlanırken
kesinlikle enerji hatları, yakıt, su ve alt yapı
teşkilatı ile birlikte demiryolunun da plana

entegre edildiği uygulamaları örnek gösteren
şehir plancılarına göre demiryolunun eriştiği
bölgenin kalkınması ve sanayileşmesi oldukça
hızlı ve ekonomik olduğu belirliyor.

Sanayisini yeni oluşturacak ve tamamen iş
alanı olarak planlanacak yerlerde ülkemizde
olduğu gibi önce tesisleşmenin tamamlanıp
sonradan ulaşım akslarının entegrasyonuna
kalkışılması ise oldukça pahalı ve geleneksel
taşımacılığın da yaklaşımıyla hep ötelenen bir
ulaşım modeli olarak gündem olmanın da
ötesine geçemiyor.

2015 yılında Kastamonu’da düzenlenen
Kastamonu ve Demiryolu panelinde yer alan
dönemin TCDD Genel Müdürü Tekin Çınar da
2023 vizyonu çerçevesinde Kastamonu ve
Demiryolu başlıklı sunumunda da değindiği
üzere dünyada 30- 40 yıl önce artık bunun
tartışmasızlığını kabul edip sanayinin gelişimi
için en ekonomik yol ve modlar arası geçişle en
kullanışlı model olarak gördüğü ve uyguladığı
demiryolunun ülkemizde tercih edilmesi
noktasında çalışmalar yapılmasını önermişti. 

Uzun dönem sabit fiyat garantisi 

Konu ile ilgili bilgisine başvurduğumuz
lojistik uzmanları demiryolunun avantajları
konusunda da şu değerlendirmede bulundular:
“Çevreye duyarlı, çevreci bir taşımacılık türüdür.
Diğer taşıma türlerine göre daha güvenlidir.
Kara yolu trafik yükünü hafifletir. Genelde diğer
taşıma modlarının aksine uzun dönem sabit
fiyat garantisi vardır. Uluslararası geçişlerde kara
yolunda geçiş sınırlamaları bulunurken transit
ülkelerin tercih ettiği bir taşıma türü
olmasından dolayı geçiş üstünlüğü
verilmektedir. Transit süreleri kara yoluna göre
biraz daha fazla olmasına rağmen sefer süreleri
sabit durumdadır. Ağır tonajlı ve hacimli yükler
için fiziksel ve maliyet olarak en uygun taşıma
türüdür. Demiryolu taşımacılığı, güvenilir
olması, insana bağımlılığın ve dolayısıyla hata
riskinin asgariye indirilmiş olması, rekabetçi
maliyetler oluşturulabilmesi, güzergâh
üzerindeki avantajları ve çevre dostu bir çözüm
oluşturması itibarıyla son dönemlerde artarak
ilgi gören bir taşıma modelidir. Kitle
taşımacılığına elverişli olması sebebiyle de diğer
taşıma türlerinden kaynaklanan yoğunlukları
örneğin karayollarındaki trafiğin yükünü azaltıcı
faydası vardır. Kötü hava koşullarından
etkilenmeyen tek taşımacılıktır.”

Dünden bugüne Kastamonu
Demiryolu hikayesi

Ülke sınırlarımız içinde 1856
yılında 130 kilometrelik İzmir
Aydın demiryolu hattı ile
başlayan raylı taşımacılık,
Kastamonu’da bir kez daha
gündemde.

Mustafa Yaşar Dilsiz

1937 yılında Kömür Hattı adıyla açılan
415 kilometrelik Zonguldak- Karabük hattı
bölgenin en eski hattı. Başbakan İsmet
İnönü, 3 Nisan 1937 tarihinde Ankara'dan
Karabük'e trenle gelir, Türkiye'nin ilk en-
tegre demir-çelik tesisi, Karabük Demir
Çelik Fabrikası'nın temelini atar.  Bu ta-
rihten itibaren Karabük, ray temini nokta-
sında AB ülkeleri dahil birçok yere demir-
yolunun avantajını kullanarak sanayileş-
mede önemli kentlerden biri haline gel-
miştir. 2012 yılında dönemin Ulaştırma
Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım tara-
fından temeli atılan Zonguldak -Karabük
Demiryolu Rehabilitasyon projesi ile yeni-
lenerek hizmete alınan yeni tesisle de ge-
lişmesini sürdürmeye devam etmektedir.

Bölgenin en eski
hattı Zonguldak-
Karabük

Komşu illerde kullanılan ancak Kasta-
monu için liman avantajına rağmen sadece
önerilen demiryolu ile ilgili olarak sanayici-
lerin de iş adamlarının da beklentisi bu ula-
şım ağının yeni yapılan Kastamonu- İnebolu
yoluna entegre edilerek hizmete alınması
doğrultusunda.

Kuzey güney aksı olarak dile getirilen
İnebolu ile Mersin Limanı arasında kurula-
cak demiryolu bağlantısının Kastamonu eko-
nomisi açısından Rusya ile gerçekleştirile-
cek ticaretin iki ülke menfaatleri doğrultu-
sunda önemli bir kazanım olacağına işaret
eden iş dünyasının temsilcileri, demiryolu
konusunda gecikmenin ekonomiye de olum-

suz yükler getirdiğine vurgu yapıyor.
Yük garantisi koşulunun da üretimle değil,

İnebolu Limanı’nın uluslararası hüviyetinin ia-
desi ile ve Mersin Limanı ile bağlantısıyla Rus-
ya açısından rantabl bir ulaşım alternatifi ola-
cağından hareketle çözümlenebileceğine işa-
ret eden iş adamlarının ortak kanaati, yıllardır
bu çalışmanın ötelenmesinin ve planlarda yer
almamasının gerçek nedeninin kara yolu lobi-
si olduğunu öne sürüyorlar. Bir tren katarının
yaklaşık 400 kamyonun taşıyabileceği yükü
hem zamandan hem de yakıt ve maddi kay-
naktan tasarruf edilmesine olanak sağlayacak
şekilde taşıyacağına işaret eden iş adamları
Karabük ve Çankırı arasında böyle bir imkânın

kentin geleceğine de önemli bir zarar verdiği
görüşünde birleşiyor.

İnebolu Limanı’na kurulacak bir lojistik is-
tasyonunun ve bağlantılı demiryolunun doğal
olarak sanayinin gelişmesine ve gider kalem-
lerinin yanı sıra zaman avantajı da sağlama-
sıyla Kastamonu adına bir cazibe oluşturaca-
ğına değinen lojistik uzmanlarının genel ka-
naati ise Karadeniz ülkeleri açısından da
önemli bir liman hizmetinin oluşacağından
hareketle, ilgili bir çok iş kolunun da berabe-
rinde gelişeceği bir ekonomik kazanım anla-
mına da gelebilecek olan demiryolunun sade-
ce ile değil uluslararası ticarete de yansıması
olacağına dikkat çekiyor.

Yeni yapılan Kastamonu-İnebolu yoluna entegre
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HABER

Türkiye’nin tıp ve sağlık alanında
birçok alanda Avrupa’dan önde
olduğunu belirten Anadolu
Hastaneleri Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Sinan Altıkulaç,
hastanın doktora ulaşabilirliği
noktasında Türkiye’nin Avrupa
ülkelerinden daha da önde
olduğunu ancak bunun sistemin
işleyişi ile ilgili dönem dönem
dezavantajları da beraberinde
getirdiğini kaydetti.

Uzmanlık eğitimi hastanelerde de
olmalı

Uzmanlık eğitiminin Avrupa ülkelerinde has-
tanelerde de verilebildiğine dikkat çeken Altıkulaç,
uzman açığı ve eksikliği bulunan ülkemizde yükün
sadece üniversitelerde olması yerine hastanelerde
de verilebiliyor olmasının önemli oranda uzman
yetiştirilmesine olanak sağlayacağına vurgu yaptı.
Diğer bir konunun da hasta ile para ilişkisi içinde
olunması olduğunu ifade eden Sinan Altıkulaç,
yurtdışında sigorta kartıyla gidildiğinde tedavinin
oldukça rahat bir şekilde ve hasta doktor arasında
para söz konusu olmadan gerçekleştirilebildiğine
de değinerek, “Bu sistem tamamen hastane ile si-
gorta kurumu arasında sağlıklı bir şekilde kurul-
muş ve hasta hiçbir şekilde doktorla para pazarlığı
yapmıyor. Genel sağlık sistemi tam oturursa bir
hekim olarak bizi rahatsız eden hastayla para alış-
verişi konusu da çözüme kavuşturulmuş olacaktır
diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mesleğimi icra edemiyorum

Tıp eğitiminin ardından Kastamonu’da ortağı
olduğu hastanelerin iş yoğunluğundan dolayı mes-
leğini icra edemediğini belirten Altıkulaç, bu ko-
nuda mutsuz olduğunu ancak Kastamonu’da faali-
yet göstermekten memnuniyet duyduğunu dile ge-
tirdi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Si-
nan Altıkulaç, Anadolu Grubu olarak sağlık sektö-
rünün yanı sıra Kastamonu’ya gıda yatırımı da
yaptıklarını belirtti.

Bölge hastanesi konumundayız

Özel Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu
Başkanı Sinan Altıkulaç, verdikleri hizmetler ve ge-
tirdikleri yeniliklerle bir bölge hastanesi konumuna
ulaştıklarını belirterek, İnebolu yolu üzerinde açıla-

cak yeni hastane ile tüm
ilçeler ve diğer illerle
bağlantı noktasında ola-
caklarını bildirdi.

2006 yılında açı-
lan iki hastane ve bir
diyaliz merkeziyle
Kastamonu’da sağlık
alanında faaliyet göste-
ren Anadolu Hastanele-
ri Grubu 19 ilçenin yanı
sıra çevre illerden gelen
hastalara da hizmet ve-
riyor. 165 yatak kapasi-
tesinin yanı sıra kadro-
sunda 33 hekim toplam
457 çalışan bulunan
hastane özellikle diyaliz merkeziyle bölge hastanesi
konumunda yer alıyor. 

Özel Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu
Başkanı Sinan Altıkulaç, bölgede yapılmayan bir-
çok önemli ameliyatın ve tedavinin hastanelerinde
gerçekleştirilebildiğine işaret ederek, diyaliz merke-
zinde de hastaların evlerinden alınıp tedavileri son-
rası evlerine bırakılarak hizmet verildiğini belirtti. 

Altıkulaç gazetemize yaptığı değerlendirmede,
sağlıkta dönüşüm projesiyle özel hastanelerin de
herkesin hizmet alabileceği kurumlar haline geldi-
ğini ifade ederek, sağlıkta çok önemli bir konumda
bulunduklarına dikkat çekti.

11 yıl önce Kastamo-
nu’da görev yapan dok-

torların ortaklığıyla ku-
rulan ve yıllar ilerle-

dikçe ortak sayısı ve
yapısıyla değişim
geçirmiş olsa da
hizmet anlayışının
hep kaliteli hizmet
olarak geliştirildi-
ğini söyleyen Altı-
kulaç, ortakların
çoğunluğunun tıp
kökenli olduğunu
vurguladı. 

Sadece 
ismimiz özel

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda
yeni üniteler ve hizmetleri de gerçekleştirmek iste-
diklerini ancak bunların tümünün yapılabilmesi-
nin koşullar gereği mümkün olmadığını belirten
Özel Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başka-
nı Sinan Altıkulaç, özel bir hastane olmalarına rağ-
men tüm iş ve işlemlerinde kamu hastanesi gibi ol-
duklarını, izinsiz herhangi bölüm açmalarının, ci-
hazı kullanıma açmanın izne tabi olduğundan do-
layı yerine getirilemediğini kaydetti. 

Özel teşebbüslerin de birçok çalışmayı yapabil-
melerinin önünde bürokratik ve idari birtakım

prosedürlerin bulunduğuna değinen Altıkulaç,
“Faaliyet alanı olarak özel bir hastane olmamıza
rağmen işleyişte kamu hastaneleri durumundayız.
İstediğimiz bölümleri, branşı açabilmemiz de do-
ğal olarak mümkün değil.  Örneğin ikinci bir MR
cihazını hizmete almamız ya da ihtiyaçlar doğrul-
tusunda ek branşlar oluşturmak mümkün olamı-
yor. Kaç kişi çalıştırabileceğimiz, hekim sayısı, per-
sonel, çalışma gün ve saatlerine varana kadar bir-
çok şeyi hatta ücreti bile devlet belirliyor. Hangi ci-
hazları alabileceğimiz ve kullanabileceğimiz bile
izne tabi durumda. Bu açıdan bakıldığında aslında
tam da özel bir hastane değil yarı kamu hastanesi
gibiyiz. Ancak gerek verdiğimiz hizmetler gerek
hasta memnuniyeti açısından verdiğimiz hizmetle
bölgede en önemli hastanelerden biriyiz. Kalp da-
mar ve anjiyo konusunda eksiğimiz var ve bu alan-
larda hizmet veremiyoruz. Bu iki ünite için devlet
hastanemizle yardımlaşıyoruz. Hastalarımızı oraya
yönlendiriyoruz. Hastalarımızın talepleri bu iki
bölümü açmamız yönünde ve biz de istiyoruz ama
dediğim gibi bu noktada hareket alanımız kısıtlı
bulunuyor. Bu konuda devlet büyüklerimizin biz-
lere destek olması gerekiyor” dedi.

Mevcut birimlerinde verdikleri hizmetlerden
de bahsederek 12 yıllık bir hastane olarak fiziki
bazı sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden ve otel ola-
rak düşünülen bir binadan hastaneye dönüştürül-
müş olan yapının yetersizliğinden dolayı bir proje
hazırladıklarını dile getiren Altıkulaç, bu konuda
son aşamaya geldiklerini ve yakın bir zamanda da
inşaatına başlanacağını belirtti. İnebolu yolu üze-
rinde açılacak yeni hastanenin konum itibariyle
tüm ilçeler ve diğer illerle bağlantı noktasında bu-
lunacağına işaret eden Altıkulaç, küçük hastane-
nin merkezde kalacağını ve sadece ayakta tedavi
uygulamaları için kullanılacağını söyledi.

Obezite cerrahisinde ve zayıflama
tedavilerinde önemli bir noktadayız

Hizmet vermeye başladıkları tarihten bu yana
Kastamonu’da birçok alanda önemli hizmetler ger-
çekleştirdiklerine değinen Altıkulaç, bölgede
önemli bir sağlık kuruluşu olarak yer aldıklarını
vurguladı. Obezite cerrahisinde ve zayıflama teda-
vilerinde önemli bir noktada olduklarına dikkat
çeken Altıkulaç, “Anadolu hastanelerimiz bölgede
yapılmayan birçok özel operasyon ve tedavi için
tercih edilme noktasında bulunuyor. Obezite cer-
rahisi alanında çok önemli ameliyatları hastane-
mizde gerçekleştirebiliyoruz. Zayıflama tedavileri
alanında önemli oranda tercih edilir durumdayız
ve hizmet sunuyoruz” dedi.

125 dönüm üzerinde süt üretimi amaçlı bir ya-
tırımları bulunduğunu ve bu alanda da rol model
olduklarını belirten Altıkulaç, toplam 2 bin 400
kapasiteli çiliğin şu an bin 750 baş hayvana ulaş-
tığını ve günlük 21 ton süt üretimi yaptıklarını
söyledi. 

Yem ihtiyacını köylerden temin ettiklerini ve
dolaylı olarak yatırımlarının çevre köylerde üreti-
me de yansıdığını ifade eden Altıkulaç, her sene
başında köylülerle anlaşma yaparak ekim planı
yaptıklarını, hangi ürünü ne kadar tüketeceklerine
göre planlı olarak ürettirdiklerini ve alım garantisi
verdiklerini belirtti.

“Getirdiğimiz sistemde ne ekeceklerini, kaça
satacaklarını önceden biliyorlar ve buna göre üre-
tim yapıyorlar. Ödeme planına kadar her şeyi en
baştan konuşarak çalıştığımız için köylü de rahat
ve planlı bir çalışma yapmış oluyor” diyen Altıku-
laç hayvancılık tesisi ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Faaliyetimiz süt çiliği üzerine devam ediyor. Ta-
mamı büyükbaş olan bin 750 hayvanımızın yanı
sıra 900 hayvan kapasiteli bir de süt çiliğimiz var.
Burada 725 sağmalımız var ve 2019 yılı ortalarında
tam kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu konuda da tıp-
tan yararlanıyoruz, erkek – dişi sperm uygulama-
sıyla büyük oranda kapasite artırımında bize çok
olumlu dönüşler sağlıyor. Her 10 tane doğumda 7

dişi doğumla kapasite artırımının sağlıklı bir şekil-
de devamını sağlayabiliyoruz. Sağım ünitemiz
günlük 21 ton üretim yapıyor ve sütümüz hastalık-
tan ari, AB onaylı sertifikalı üründür. Tesisleri ilk
açtığımızda Ülker, Pınar gibi devlere ürün verdik.
Bir dönem Et ve Süt Kurumu ile çalıştık, süt tozu
yapımında kullanıldı. Şu an Kastamonu’da peynir
üreten bir fabrika ile anlaşmamız var ve üretilen
peyniri Avrupa’ya ihraç ediyorlar.  Hatta Hatay Kü-
nefesinin peynirini bile Kastamonu olarak biz ve-
riyoruz diyebiliriz. Ayrıca Samsun’da faaliyet göste-

ren bir yoğurt fabrikasına da ürün veriyoruz”
Son yapılan düzenlemeyle sokakta süt satıcılı-

ğının yasaklanası ve çiğ süt tebliği ile çiliklere
doğrudan satış hakkı verilmesiyle tüketiciye direkt
satış da yapabildiklerine değinen Altıkulaç, evlere
telefonla sipariş yöntemiyle çiğ süt, tereyağı ve
peyniri aracısız ulaştırdıklarını belirtti.

Zor olanı yaptık

Altıkulaç, herkesin değişik bölge ve illerde yatı-
rıma yönlenirken, arsa ya da arazi yatırımları ya-

parken kendilerinin Kastamonu’ya üretim odaklı
yatırım yaptıklarına dikkat çekerek et krizinin ya-
şandığı bir ülke olan Türkiye’de en doğru olan işi
yaptıklarını vurguladı. Yaptıkları yatırımın civarla-
rında da değişik oluşumlar şeklinde yatırım çeker
durumda olduğuna vurgu yapan Altıkulaç, “Grup
olarak doğru adımlar attık ve kolay olan yatırım
modelini seçmek yerine üretim odaklı böyle bir
tercih yapılarak önemli bir öncülük de yapılmış
oldu. Hayvancılık oldukça zor bir sektör, süt de zor
bir alan… Tıpkı hastane gibi 24 saat çalışılan ve
mesai kavramı olmayan bir iş. Özellikle gece sağı-
mı da olduğundan 36 kişiyle geceli gündüzlü bir
çalışma temposu yaşanıyor” dedi.

Kastamonu yatırımlarla 
sürekli gelişiyor

Kastamonu’nun son yıllarda aldığı yatırımlarla
geleceğinin oldukça parlak olduğuna işaret eden
Sinan Altıkulaç, ulaşım yatırımlarının kente olum-
lu yansımalarını sağlık sektöründe de diğer faaliyet
gösterdikleri alanlarda da yaşayarak gördüklerini
belirtti. Sağlık sektöründe doktoru kente getirme-
nin oldukça zor olduğunu vurgulayan Altıkulaç,
bu dezavantajın da Kastamonu’nun gelişmesine
bağlı olarak yavaş yavaş aşılmaya başlandığını söz-
lerine ekledi.

Ekonomi Bakanlığı’nın Aralık ayına ait teşvik
belgeli yatırımlara ilişkin yatırım miktarı ve ya-
tırımcı firmalar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yer verilen açıklamada
Kastamonu genelinde 7 başlıkta toplanan ve sa-
bit yatırım tutarı 143 milyon 870 bin liralık yatı-
rım çerçevesinde 232 kişinin de istihdam imka-
nı bulabileceği bilgisi yer aldı.

Öğrenci yurdu, otel, orman ürünleri, maden-

cilik, kimya sektörü ve eğitim başta olmak üze-
re söz konusu döneme ilişkin teşvik belgesi ya-
tırımları ve yatırımcıların listesine yer verilen
yayında bakanlık yurt genelinde toplam 8 mil-
yar lira tutarında 582 teşvik belgesi düzenledi.

Derya Pen’den ek istihdam

Yatırımcı listesinde Kastamonulu Derya Pen
firması da Orman Ürünleri başlığı altında ahşap

kapı, vestiyer, mutfak dolabı imalatı kalemleri
ile ilgili olarak 9 milyon 200 bin liralık sabit yatı-
rım tutarıyla listede yer aldı. Derya Pen yapaca-
ğı yatırımda 30 kişiye istihdam sağlayacak.

Diğer firmalar ise şu şekilde yer aldı: HP
Mermer 10 milyon 750 bin lira (Maden), İhsan-
gazi Entegre Ağaç komple yeni yatırım olarak
orman ürünleri başlığında sunta panel imalatı
için 4 milyon 200 bin lira, World Biomolecular

kimya alanında yeni yatırım olarak ilaç üretimi-
ne yönelik bitkisel yağ üretimi alanında 29 mil-
yon 700 bin lira, Batu Girişim 3 bin öğrenci kap-
asiteli yurt yapımı 80 milyon 720 bin lira, Alın-
teri Eğitim Hizmetleri komple yeni yatırım ol-
mak üzere ana sınıfı, ilk ve ortaokul eğitimi
alanında 5 milyon 300 bin lira ve Fatih Zengin 3
yıldızlı 60 yatak kapasiteli otel yatırımı 5 milyon
lira.

143,8 milyonluk yatırım teşviki

Sağlıkta Avrupa ile aynı
seviyedeyiz

Hayvancılıkta da rol modeliz

Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı olan Sinan Altıkulaç, 1980 Devrekani do-
ğumlu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu
olan Altıkulaç, mesleğe Başkent Üniversitesin-
de başlamış. Askerlik sonrası uzmanlık eğitimi
için Almanya’ya giden ve orada da çalışan Altı-
kulaç, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı.

Dr. Sinan Altıkulaç kimdir?

istamonu16ocak_08_Layout 1  1/30/18  2:18 PM  Page 1



16 Ocak 2018 9
istamonu.com /istamonu /istamonu

CEMİYET

Şişli'de bulunan dernek lokalinde ger-
çekleştirilen olağan kongreyi Cide-Fed
Genel Sekreteri Mehmet Yılmaz yönetti.
Üç adayın yarıştığı seçimde 395 dernek
üyesi sandığa gitti. Hayati Bal, Hayrettin
Dere ve Zafer Keçin'in yarıştığı seçimde
Hayati Bal oyların çoğunluğunu alarak
Loç-Der'in başkanlığına seçildi. Gerçekleş-
tirilen seçimde Hayati Bal 166 oy alırken,
Hayrettin Dere 137, Zafer Keçin ise 88 oy
alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonunda üç adayında yaptığı
konuşmada ortak mesaj birlik ve beraber-
lik olurken başkan seçilen Hayati Bal yap-
tığı konuşmasında, “Kazananın Loç Yöresi
olduğunu” ifade etti. 

Bal, “Bu seçimde kimse kaybetmedi.
Ben de kazanmadım, hepimiz kazandık,
Loç Yöresi kazandı. Her zaman söylediğim
bir söz var Loç Yöresi farkındalığının far-
kında. Mükemmel bir genel kurul geçirdik

ve güzel bir birlikteliğe imza attık, inşallah
bu birlik ve beraberliğimizi her daim sür-
dürürüz. Katılan tüm üyelerimize ve misa-
firlerimize teşekkür ediyorum” dedi. 

Loç-Der'in gerçekleştirilen olağan kon-

gresine, derneğinin kurucu üyesi Mehmet
Öz, Kas-Der Genel Başkanı Orhan Gü-
müş’ün aralarında bulunduğu birçok Kas-
tamonu derneği yöneticisi ve temsilcisi de
katıldı.

Kastamonu, Samsun ve Sinop il-
leri sivil toplum kuruluşları birlikte
hareket ederek bölge adına ortak ça-
lışmalar üretmek adına bir araya gel-
di.

Kastamonulular Dayanışma Der-
neği, Samsun ve Sinop Dernekleri
Federasyonları arasında başlatılan
görüşmelerin ilki gerçekleştirilirken,
ortak bir komisyon oluşturularak
bölgenin sorunları, bölge illeri ile il-
gili ortak yürütülebilecek çalışmalar,
sosyal ve kültürel faaliyetler üzerine
görüş alışverişinde bulunuldu. Top-
lantıların periyodik olarak devam et-
tirileceği belirtildi.

Samsun Dernekler Federasyo-
nu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen
ilk buluşmada görüşmelerin olumlu
geçtiği ve Sinop Federasyonunun da
katılımıyla bir sonraki toplantının
Kas-Der Genel Merkezi’nde düzen-
lenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş ve yönetim
kurulu, Sinop Federasyonu Başkanı
Engin Kırmızıgül ve yönetim kurulu,
Samsun Dernekler Federasyonu
Başkanı Yıldıray Baş ve yönetim
kurulu katıldı.

İş birliği adımları gelişiyor
KASDER Şişli Şubesi ve Araç Der-

nekleri Birliği ortak bir program çer-
çevesinde “Kadına Şiddet ve Uyuştu-
rucuyla Mücadele” konulu bir panel
düzenliyor. Şişli Cemil Candaş Kültür
Merkezi’nde 4 Şubat’ta düzenlenecek
olan panele ek olarak bir de tiyatro
oyunu sahnelenecek.

Araç, KASDER işbirliği

Araç Dernekleri Birliği Başkanı
üyeleri konu ile ilgili olarak İstamonu
Gazetesi’ni ziyaret ederek bilgi payla-
şımında bulundular. Rafettin Ayvacı
tarafından yapılan açıklamada sadece
Kastamonu’nun değil tüm Türkiye’nin

en büyük sorunu olan bağımlılıkla
mücadele ve kadına şiddet konusun-
da KASDER Şişli Şubesi ile birlikte or-
ganize ettikleri programın önemine
değinerek, medya kuruluşları, sivil
toplum ve tüm cemiyetlerin bu konu-
da el birliği içinde hareket etmeleri
gerektiğine değindi.

Kadına şiddet ve uyuşturucuyla
mücadele paneli

LOÇ kongresinde
Bal galip

Loç Yöresi Kalkındırma ve
Dayanışma Derneğinde
(Loç-Der) gerçekleştirilen
olağan kongrede başkanlığa
Hayati Bal seçildi.

İstanbul’da faaliyet gösteren Daday
Derneğinin gençlik kollarında görev
alan üyeler, Selalmaz Yatılı Bölge Oku-
lunda okuyan öğrencilere eğitim mal-
zemesi, ayakkabı ve kıyafet içeren he-
diye paketlerini ulaştırdı.

Derneğin gençlik kolları başkanı
Fatih Çetin, ilçe ve köy derneklerinin
kapsadıkları alanla ilgili çalışmalar
yaptığında görevini yerine getirdiğini
söyleyerek, “İstanbul’da çok sayıda
Kastamonu sivil toplum kuruluşu bu-
lunuyor. Köy dernekleri ve ilçe der-
nekleri adını taşıdıkları yer için çalışır-
sa hiçbir bölgede sorun kalmayacağı-
na inanıyoruz. Bizde çalışmalarımızı
bu kapsamda Daday özelinde gerçek-
leştiriyoruz” dedi.

“Bir elin nesi var iki elin sesin var”
projesi kapsamında Selalmaz Yatılı
Bölge Okulunda okuyan öğrencilere
hediyeler götürdüklerini bildiren Çetin,
“Bot, pijama, kırtasiye ürünleri, zeka
oyunları, kitap, forma ve spor malze-
mesi gibi hediyeleri öğrenci kardeşle-

rimize ulaştırdık. Onların bir nebzede
olsa mutlu etmenin gururunu yaşadık.
Bu kapsamda bize destek olan ana yö-
netim kadememize, gençlik kollarında
faaliyet gösteren ekip arkadaşlarıma
ve maddi katkı sağlayan iş adamları-
mıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘Dernekler adını taşıdıkları yer
için çalışırsa sorun kalmaz’

www.hisarehliyet.com 0532
0542 722 58 86 0212 668 2 668

YOLUNUZU
30 GÜNDE 

EHLİYET
SAHİBİ

OLUN

E-SINAVLA
VAKİT
KAYBINA
SON

AKİT
E-SINA

EHLİYET
30 GÜNDE VLAE-SINA

SON

.hisarehliyet.comwww

YBKAAYBINA
AKİTV

OLUN
SAHİBİ

EHLİYET

.hisarehliyet.com

YBINA
AKİT

722 58 860542
0532 722 58 86 0212 668 2 6680212 668 2 668

Kendi kendime konuşurken yüzüm
gülümser oldu. Bir belirleme.
Kastamonu Türk Dünyası Kültür

Başkenti oldu.
Oldukça gecikmiş bir karar olmasına

kaşın sonuçta yerinde bir karar. Çünkü
bizim coğrafyamız öyle eften püften bir
coğrafya değil, olmadı.

Uygarlık tarihinin her adımını çok
rahat izleyebileceğiniz bir kent
Kastamonu. Öyle, çok adım atmanıza
gerek yok. Durduğunuz yerde bir sağa, bir
sola bakın her şeyi görürsünüz.

Tanıtamadık, anlatamadık falan.
Bunları bırakıp önümüze bakalım.

Taa Kazakistan’da toplanıyor insanlar ve seni Türk tarihinin
2018 Kültür Başkenti seçiyorlar. Lobi faaliyetini kim yapmışsa
kutlamamak elde değil. 

Ve haklılar. Çünkü, Kastamonu öz be öz Türk kültür
müzesidir.

Zahmet edenler için ip ucu vereyim; Kayı, Çepni, Bozkurt,
Karaevli, v.b. Bunlar Türkmen adlarıdır.

Nereden gelmiştir, Türkmen pazarı?
Bu konuya devam edeceğim. Ancak, bir anekdot anlatmadan

da geçemeyeceğim.
17 Ocak 2018 günü saat 12.00’de dar bir Kastamonulu kadro

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezinde bir araya geldik.
Bekir Kara’nın organizasyonunda gerçekleşen buluşmada Murat
Başesgioğlu, Hadi Dilekçi, Prof. Dr. Sadık Erik, Prof. Dr. Bahri
Gökçebay, Dr. Mustafa Usta, emekli vali yardımcısı Ali Gün,
emekli üst rütbeli askerlerimiz ve birbirinden değerli yaklaşık
50 kişiydik.

Konuşmalarda Kastamonu ile ilgili çok özel ve güzel şeyler
söylendi. Ve anlaşıldı ki Kastamonu gerçekten bir değer ancak
bugüne kadar bu yönü öne çıkmamış, çıkarılamamış. Ortak kanı
bu idi ve bundan böylesi için daha sık bir araya gelmek ve daha
çok iş yapmak kararına varıldı. Öğle yemeği birlikte yenildi ve
ardından da 2 Ekim 2017 günü yapılan Orhan Şaik Gökyay
anması ile ilgili video izlenildi.  

Bir de bağlantılı olarak ortak mirasımızla ilgili bir çağrım
olacak.

Fotoğrafta gördünüz bina Çatalzeytin Paşalı köyünde. Bir
okul burası. Alt kat, yani taş kısım 1870 tarihinde yapımlı. 1936
yılında üst ahşap kat yapılmış ve dönemim Milli Eğitim
Bakanlığına armağan edilmiş. Yüzlerce çocuk burada eğitim
aldı. Çevre köylerin eğitim ihtiyacını da karşıladı. Ancak bugün
bu durumda. Onarmak ve bir müzeye dönüştürmek istiyoruz.
Ancak muhtarlık bütçesi ile bu oldukça zor. Eğitime gönül
veren özellikle genç iş insanlarımızdan maddi katkı bekliyoruz.

Nereden ve nasıl geldiğini bilemeyen insanlar, nereye ve
nasıl gideceğini de kestiremez.

Gönüllü kişi ve kuruluşlar benimle bağlantı kurabilirler.
Haydi bakalım!
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SPOR

Avrupalı salondan
çıkamadı

Kavga pahalıya patladı; iki takımda hükmen
mağlup

TFF Yönetim Kurulu, 10 Aralık tarihinde
İnebolu İlçe Stadyumu'nda oynanan ve 76.
dakikada çıkan saha olayları nedeniyle skor 2-
1 iken tatil edilen İneboluspor -
Çatalzeytinspor maçı ile ilgili kararını verdi.
Karşılaşmada, Futbol Müsabaka Talimatı 23.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca; her iki takımın
da 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar
verildi.

Çatalzeytin transfere yöneldi
İlk devre başarısız sonuçlarla taraftarını

üzen Çatalzeytinspor, yeni devreye
transferlerle güçlenerek girmeye karar verdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre
Çatalzeytinspor, Geçtiğimiz sezon
İneboluspor'da oynayan Ümit Kaan Yaman,
Seydilerspor'da oynayan Emre Karagözoğlu ve
Engin Bodur, Yolspor'da oynayan Serkan
Gökler ve lisansı boşta olan Ahmet Öğütücü
ile anlaşma sağladı.

Hakan Hoca takımdan da gidişattan da
memnun

Avrupa'da üst üste kazanılan üç grup
karşılaşması sonrası yarın ligde Zağnosspor'u
konuk edecek olan Kastamonu Belediyespor
teknik patronu Hakan Günal, ilk maçların
önemini vurguladı.

İlk maçların her zaman zor olduğunu belirten
Günal şöyle konuştu: " EHF Cup'ta aldığımız 3.
galibiyet avantajlı olan konumumuzu çok
güçlendirdi. Norveç'te alacağınız 1 puan
gruptan çıkmamızı garantileyecek ancak biz bu
performansı devam ettirmek istiyoruz. Fakat bu
maçlar şu anda geride kaldı, şimdi ligi

düşünmek zorundayız. Zağnos maçı ligdeki
iddiamızı sürdürmek açısından çok önemli.
Sporcu arkadaşlarım da ligin öneminin
farkında. İlk maçlar zordur, bu yüzden ilk

düdükten itibaren tüm ciddiyetimizle başlayıp
galip gelmek istiyoruz"

Ayrıca Avrupa Kupası'nda sahamızda
aldığımız galibiyetlerde taraftar desteğinin

payının çok büyük olduğunu söyleyen Hakan
Günal " En büyük gücümüz seyircimiz. Avrupa
maçlarında olduğu gibi ligde de seyircimizi
maça bekliyoruz " dedi.

Spor toto 2.lig Kırmızı grubun
2.devresine Hatay maçı ile
merhaba dedik,

Kastamonuspor'umuz karşılaşmayı
1-0 kaybetti.

Karşılaşmayı
genel olarak
değerlendirecek
olursak; Hatayspor
takım
savunmasını çok
iyi yaptı.
Mücadele olarak
iyi mücadele ettik
ama çok bireysel
hatalarımız oldu,
kendi sahamızda
çok geri pas
yaptık, topu uzaklaştıramadık ve
golü gördük kalemizde. 

Son vuruşlarda çok etkisiz
kaldık.

Ali Kuçik'i çok aradık.
İki topumuz direkten döndü,

futbol şansımızda yaver gitmedi.
Özellikle iki noktaya dikkat

çekmek isterim;
Birincisi Kaleci Bekir'e…
Bekir'in performansını tebrik

etmek isterim, birçok pozisyonda
çok iyi yer tuttu ve maçın farka
gitmesini önledi. 

İkincisi ise hakeme yapılan
itirazlara…

Dünyanın hiçbir yerinde hakem
tarafından verilen kararın geri
alındığını görmedim. Hakeme
itirazdan çok gereksiz kart
görüyoruz ve bunun sıkıntısını
ilerleyen maçlarda çekeceğiz.

Ve özellikle şunu da belirtmek
isterim; kaybettiğimiz her maç
sonu "Amaan bu takımdan bir şey
olmaz" cümlelerini üzülerek
okuyorum ve tasvip etmiyorum, biz
taraftar olarak ümidimizi yitirirsek,
futbolcularımızda ümidini yitirirse
vay halimize. Takımımıza en zor
gününde moral kazandıracak olan
bizleriz.

Artık Hatay maçı geride kaldı,
önümüzde 16 maç var, ligde
10.sıradayız, Play Off ile puan farkı
12 ve takıma yapılacak takviyeler
ve sakat oyuncularımızın geri
dönmesi ile hedefimize yol kat
edeceğiz diye düşünüyorum.

Tokat maçında görüşmek
dileğiyle.

Takımın tek eksiği
moral

Emrah Demiröz

emrahdemiroz@gmail.com

EHF Kupası Grupları'nda 3 kez Şampiyonlar Ligi
Şampiyonu olan Danimarka'nın Viborg HK takımını
deplasmanda 26-28 mağlup ederek morallenen tem-
silcimiz Kastamonu Belediyespor, Atatürk Spor Salo-
nu'nda karşılaştığı rakibi Polonya'nın Vistal Gdynia
takımını 28-25 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası tribünleri dolduran 2 bine ya-
kın izleyici ile büyük coşku yaşayan Kastamonu Bele-
diyespor Avrupa'da başarılarını sürdürmeye bu maç-
ta aldığı değerli galibiyetle sürdürdü. Takımda 9 golle
skorda etkili olan kaptan Serpil yine takımın tüm
oyun varyasyonlarında öne çıkan ve takımını organi-

ze eden bir performansla izleyenlerin de takdirini ka-
zandı.

Karşılaşmayı il protokolü, vekiller ve kurum amir-
leri de izleyerek karşılaşma sonrası başta takımı çalış-
tıran Hakan Günal olmak üzere tüm oyuncuları da
tebrik ettiler.

Küre Belediye Bakırspor için yeniden yapılanma ve
yeni sezonda daha iddialı bir takım kurmak amacıyla
birlik beraberlik ve yardımlaşma gecesi düzenlendi.
Geceye Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, ASKF Kasta-
monu Başkanı Adem Keloğlu, TFF Kastamonu Temsil-
cisi Serdar Badioğlu, Küre Başsavcısı, CHP Küre İlçe
Başkanı Ahmet Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri,
CHP Küre Belediye Meclisi Üyesi ve iş adamı Emrullah
Sezer, İyi Parti Küre İlçe Başkanı Muammer Türkoğlu,
Küre-i Nühas Erkek Yurdu Sahibi Hacı Serkan Sevinç,
Küre Spor futbol takımı oyuncuları, Teknik Direktör
Yalçın Sarı ve Küre Spora ilgi duyan vatandaşlar katıldı. 

Gecede konuşma yapan Küre Belediye Bakırspor
Futbol Şube Sorumlusu Ferhat Arabacı şampiyonluk
parolasıyla sezona hazırlandıklarını ifade ederek, hedef-
lerinin taraarın ve ilçenin de maddi manevi desteğini
alarak sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söy-
ledi. Bu sezon için sil baştan birtakım oluşturduklarını
ifade eden Arabacı, ilçenin takımına sahip çıkması
noktasında yetersiz olduğunu belirtti.

Geceye katılan ASKF Başkanı Adem Keloğlu ''Kas-
tamonu'da işin lokomotifi durumuna gelen Kastamo-

nuspor ve diğer takımlarımızda yaşadığımız gururu ve
heyecanı tüm kategorilerimizde yaşamak ve yaşatmak
en büyük mutluluk olacaktır. Bu sebeple liglerde müca-
dele eden tüm takımlarımıza ve bu takımlarda terleri-
nin son damlasına kadar memleket ve spor adına mü-
cadele eden tüm sporcu arkadaşlara teşekkür eder,
Küre Spora yeni sezonda başarılar dilerim.'' dedi. 

Belediye Başkanı Kâmil Aydınlı ise belediye olarak
her türlü desteği verdiklerini ifade ettiği konuşmasında
hedeflerinin gençlerin spora ilgisini artırmak, sosyal
yaşamın kısıtlı olduğu ilçelerinde gençlere her türlü
desteği vererek geleceğe hazırlamak olduğunu belirtti.
Gecede Küreli sanatçı Turgay Özçelik ve ekibi de bir
konser verdi.

Küre Belediyespor için gece düzenlendi

SPOR PANORAMA

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta
ilimizi temsil eden Kastamonu Özel İdare KH
Spor ikinci devrenin ikinci hafta maçında
sahasında konuk ettiği Keçiören Bağlumspor
ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada 1-0
yenik duruma düşen temsilcimiz ikinci yarıda

Oğulcan Erdul'un attığı golle skoru
beraberliğe taşısa da galibiyeti alamadı.
Karşılaşma 1-1'lik skorla sona ererken,
geçtiğimiz hafta Bartın'a mağlup olan mavi-
beyazlıklar bu hafta da sahasında berabere
kalarak üç puan hedefine ulaşamadı.

İkinci devreye 6-1'lik Bartınspor
mağlubiyeti ile kötü bir başlangıç yapan mavi
beyazlılar, sahasında ilk maçta Ankara
ekibini mağlup edip zirve yarışından
kopmamak istiyordu. Ancak elde ettiği
beraberlikle 1 puana razı oldu.

Özel İdare 1 puana razı oldu

Kastamonu’yu
Avrupa Hentbol
Kadınlar Kupası

(EHF) gruplarında
temsil eden
Kastamonu

Belediyesi Spor
Kulübü, karşılaşmaya

ilgi gösteren
izleyicilerin de maça

kattığı coşkuyu
oyununa yansıtarak

Vistal Gdynia
takımını salondan
puansız uğurladı
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HABER

Ortadoğu heyeti 
geleceği planlıyor

Eğitim, turizm ve ticaret anlamında iş
birliklerinin artması gerektiğinin vurgulandı-
ğı toplantılarda, heyet bölgenin yatırım fır-
satlarıyla ilgili uzun süren bir çalışma planla-
dıklarını bildirdi.

Lübnan Eğitim Bakan Müsteşarı Albert
Chamoun: Bölgenin eğitim anlamında da
büyümesi gerekiyor

“Projeyi düzenleyen ve
destekleyen herkese teşekkür
ediyorum. Ekonomik ve tu-
rizm anlamında büyümeye
hazır olan bu bölgenin eğitim
anlamında büyümesi gerekti-
ğini düşünüyoruz. Eğitim tu-
rizmi anlamında bazı çalışma-

lar başlatıyoruz Lübnan’da. Türkiye ve Lüb-
nan arasında güzel tarihe dayanan ilişkiler
var. Bu ilişkilerin artması anlamında da BA-
KAF’ın önemli bir proje olduğunu düşünü-
yorum. Projeyi düzenleyen ve destekleyen
herkese teşekkür ediyorum. Ekonomik ve tu-
rizm anlamında büyümeye hazır olan bu
bölgenin aynı zamanda eğitim anlamında da
büyümesi gerekiyor, bu konuda adımlar atıl-
ması gerekiyor. Lübnan tarafında daha fazla
üniversitenin katılması ve daha fazla kuru-
mun burada yer alması için elimizden geleni
yapıyoruz. Bu fuarla eşzamanlı olacak konfe-
rans için hali hazırda 42 üniversitenin katılı-
mı resmi olarak duyuruldu. Bu projede ol-
maktan ve sizlerle bulunmaktan mutluluk
duyuyoruz. Lübnan’la ilgili ekonomik çalış-
malar da yapmak istiyoruz. Lübnan’a birçok
heyetin davet edilmesini sağlayacağız. Birkaç
çalışmayı yürütüp, çalışmaları büyütüp Tür-

kiye ve Lübnan arasında yeni bir sayfanın
açılmasına destek olmak istiyoruz. İsimlerini
yeni duyduğumuz bu destinasyonlar aynı za-
manda Lübnan dahil tüm Arap ülkelerinde
birçok yerde ses getirecektir.”

Uluslararası Üniversiteler Birliği Baş-
kanı Dr. Mohamad Kheir Algabbani: “Üni-
versitelerle iş birliği yapmaya hazırız”

“BAKAF fuarıyla eş za-
manlı düzenleyeceğimiz kon-
feransa uluslararası platform-
dan birçok üniversite katıla-
cak. Yurt dışındaki üniversite-
lerin bölgeyi tanıması adına
çalışmalar da muhakkak ola-
caktır. Bölgedeki üniversiteler

ile iş birliğinin yanı sıra bilgi alışverişi ve
planlamalar yapmaya hazırız.”

IMC Turizm Acentesi Kurucusu Dr.
Mohamad Qawasmi: “BAKAF, fuarın öte-
sinde bir organizasyon”

“Bu tür projelerin amacı, resmi kurum-

larla özel kurumları birbiriyle
yakın çalışması ve planlama-
larını doğru yaparak sonuca
odaklı verimli çalışmalar yap-
ması adına güzel sonuçlar do-
ğurmasıdır. BAKAF’ı fuar
olarak tanıdım ama fuarın

ötesinde bir şey olduğunu biliyorum. BA-
KAF’ın dünya çapında bölge adına devamlı-
lık getirecek tanıtım ve pazarlama organi-
zasyonu olacağını düşünüyorum. Doğu Ka-
radeniz’de başlayan bu akım ümit ediyorum
ki Batı Karadeniz’e de gelecek ve Batı Kara-
deniz’i de kalkındıracaktır. Tabi bu çalışma-
lar resmi kurumlar ve organizatörler arasın-
da güzel çalışmalar yapılır, kalkınma ajans-

ları tarafından da takip edile-
bilirse ancak olabilir.”

Rice Travel sahibi Meh-
met Ali Kızıllboğa: “Alt yapı-
yı önceden hazırlamalıyız”

“Biz bölgeye kafile, bölge
aile olarak turlar düzenlemeyi

planlıyoruz, aynı zamanda güçlü acentelerin
da bölgede yer almasını hedefliyoruz. Turizm
planlamalarının önceden yapılması, halkın
ve esnafın öncelikle bilgilendirilmesi gereki-
yor, turizm alt yapısı ile ilgili çalışmaları ön-
ceden hazırlamalıyız.”

MKC Group Koordinatörü Hala Atar:
“İngilizce yaygınlaşırsa daha hızlı sonuçlar
alırız”

“Bölgeyi gördükten sonra
çok mutlu oldum. İngilizcenin
bölgede yaygınlaşması ile çok
iyi sonuçlar elde edebileceği-
mize inanıyorum.  Biz hareke-
te geçmek için çok istekliyiz.
Medya geçmişine sahip olan
biri olarak tanıtım anlamında

gerekli donelerin sağlanması durumunda eli-
mizden gelenin en iyi sonuçları vermesi gay-
retinde olacağız. BAKAF dolayısıyla Lübnan
haricinde Katar ticaret ve kültür birimleri de
bölgeyi yakından tanımak istiyorlar, bu kap-
samda bize taleplerini ilettiler.”

Zonguldak yerel yöneticileri ve kurum amir-
leri Karadeniz Ereğli Öğretmen evinde gerçekle-
şen toplantıda, heyeti ağırlarken BAKAF’ın öne-
mini şu cümlelerle ifade ettiler: 

Kozlu Belediye Başkanı Kerim
Yılmaz: “Böyle bir organizasyonun
içinde yer almak Batı Karadeniz’de
yaşayan herkesin düşüncesidir. BA-
KAF, başlattığımız projelerin deva-
mı olabilir. Bu oluşuma katkı vere-
bilirsek ne mutlu.”

Karadeniz Ereğli Belediye Baş-
kanı Dr. Hüseyin Uysal: “Bu bölge
her daim ziyaret edilebilecek, her
kesimin ziyaret edebileceği en iyi
destinasyonlardan. Son zamanlar-
daki pazarlamanın en önemli ayak-
larından biri de deneyim yaaşma ve

yaşatma. Bölgemiz buna hazır. Ülkemizde en ba-
kir olan doğa ve inanç turizminin en güzel odak
noktası burası.” 

BAKKA Genel Sekreter Vekili
Elif Acar: “Turizm yatırımlarına
destek olmak, turizm alt yapısını
güçlendirmek adına çalışmalar ya-
pıyoruz, mali desteklerimiz var. Son
derece iyi alternatiflerimiz var, doğa
turizmi açısından da bunları daha

doğru şekilde sunabilmek için destekler veriyo-
ruz, çünkü bu konuda birtakım eksiklerimiz var.
Turizmde kaliteyi artırmak için personellere eği-
tim veriyoruz. Gelen turistleri karşılamaya hazır
olmak için hazırlıklar yapıyoruz. İllerimizde des-
tinasyonların belirlendiği harita çalışmaları yapı-
yoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp misafirlerimi-
zi en iyi şekilde ağırlamayı planlıyoruz. BAKAF’ın
bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.”

Zonguldak Vali Yardımcısı
Ahmet Karakaya: BAKAF’ı ilk
duyduğum andan itibaren heye-
canlandım. Arap dünyası ile Türk
dünyası arasında kadim bir dostluk
var. Aynı kültürün, aynı tarihin,
aynı inancın insanlarıyız. Bu mu-

hakkak ki bütün ilişkilere yansıyacak bir sıcaklık
getirecektir. Doğu Karadeniz benim daha önce
görev yaptığım bir bölge. Gerek Arap dünyası ge-
rekse de alternatif turizm anlamında başardığı
çok şey var. Tanıtım ve tesisleşme bunların başın-
da BAKAF çok yoğun emekle bugünlere geldi.
Gerek turizm gerekse sanayi anlamında yapılabi-
lecek konular iyi seçilmeli. Bunun İstanbul gibi
bir metropolde yapılması güç katacaktır. Bu kap-
samda İstamonu Fuarcılığa teşekkür ediyorum.”

Alaplı Kaymakamı Saim Eski-
oğlu: “8 ilin bir fuarda bir bütünlük
içinde tanıtılması hem mülki idare
hem yerel idare anlamında yetkili-
lerini bir araya getirebilmek çok bü-
yük bir organizasyon gerektiriyor.
İstamonu Fuarcılık çok doğru bir
adım atmış, onu bugün daha iyi an-

lıyorum. Eğitimde ve turizmde konusunda dene-
yimli kişilerin olması; bu bölge için olması gerek
işlerden ön önemlileri arasındaydı. BAKAF’a sarf
edilen bu emeğin sonuna kadar arkasındayız.”

Karadeniz Ereğli Kaymakamı
Nazım Madenoğlu: “Batı Karade-
niz bakir ve bozulmamış bir bölge.
Bölgenin ana yol üzerinde bulun-
maması bu zamana kadar keşfe-
dilmemesinin ana sebebi. Bu ilk
bakışta bir dezavantaj gibi görü-

nüyor. Ancak daha önce tanıtılmaması buraları
cazibe merkezi haline getiriyor. Bu avantaj ola-
rak algılanmalı. 8 tane ilimiz hem turistik faali-
yetlere ve tanıtımlara hem ihtiyacı vardır hem
de hak etmektedir. BAKAF, iyi düşünülmüş,
üzerinde iyi çalışılmış ve çalışılmaya da devam
eden güzel bir fikir ürünü. İstamonu Fuarcılığın
bu işe el atması demek, projenin başarılı olması
demek. BAKAF’ın başarıya ulaşacağından ke-
sinlikle eminim. Zonguldak BAKAF’a katkı
sunmaya hazır.”

Zonguldak Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Metin Demir: Lüb-
nan ve Ürdün bizim kendimizi hep
yakın hissettiğimiz camialar, dost-
lukların gelişmesinde ve kalıcı ol-
masının en önemli adımı ticaret
yapmaktır. Sağlık turizmi doğa tu-

rizmi gibi turizm alanında çok çeşitli bir alan var.
Gıda, tarım ve hayvancılık alanında çalışmalar
yapılabilir. Zonguldak Çaycuma ilçemizde, Sera-
cılık İhtisas Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Hayvancı-

lıkla ilgili de benzer çalışmalarımız var. Buralarda
yapmayı planladığımız tarım ve hayvancılık
ürünlerini hem yerel hem de Rusya pazarında
önemli bir açığı kapatmasını planlıyoruz. BA-
KAF’in bölgemizdeki yatırım planlarını daha de-
taylı anlatabileceğimiz bir alan olacağını düşünü-
yoruz.”

Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Nejdet
Karavel: “Zonguldak cumhuriyetimizin ilk şeh-
ri, yıllarca kömür ve sanayi ile yaşadığımız için
turizme biraz yabancı kalmışız. İlimiz turizmin
tüm çeşitlerine uygun zengin bir potansiyele sa-
hip. İlimizin daha iyi konuma gelmesi için sık sık
değerlendirme toplantıları düzenliyoruz. Çalış-
malarımızın kapsamını Batı Karadeniz’in geneli-
ne yaymayı planlıyoruz. Bizim BAKAF gibi or-
ganizasyonlara ihtiyacımız olduğu aşikar. Bunu
uluslararası alana da yaymayı istiyoruz. İnşallah
bu başlangıç olur, turizm tanıtım açısından.”

Zonguldak Orman Genel Müdür Yardımcı-
sı Orhan Şahin: “Batı Karadeniz Türkiye’nin en
geniş orman varlığına sahip. Ortalama orman
varlığımız yüzde 60’ın üzerinde. Bu vilayetlerin
içerisinde iki tane büyük milli park var. Küre
Dağları Milli Parkı ve Ilgaz Dağları Milli Parkı.
Ormancılık teşkilatı olarak biz bu tür çalışmalara
her türlü desteği vermeye hazırız.”

Doğa Kültür Köyünde he-
yeti ile bir araya gelen Kasta-
monu Belediye Başkan Veki-
li Eşref Can şunları söyledi:
“Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olması sebebiyle 2018
Kastamonu için çok önemli

bir yıl olacaktır. Burada BAKAF da önemli
bir rol üstlenecektir. Batı Karadeniz bölgesi
bakir bir bölge, Arap turistler için çok cazip
fırsatlar sunacağına inanıyoruz. Turizmin
her çeşidi bu bölgede mevcut. Türk dünyası
ve sizlerle birlikte büyük bir açılım olacağı-
na inanıyoruz. Yapılacak çalışmalarla ilgili
belediye olarak üzerimize düşen bir görev
olursa bunu da yerine getirmeye hazırız.”

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversite Öğrenci
İşleri Daire Başkanı Reşat Ekinci ve Dış İliş-

kiler Koordinatörü Uzman Mehmet Mert
Kaleci ile Düzce Üniversitesinde bir araya
geldi.

Prof. Dr. İlhan Genç, “Batı Karadeniz'de
bulunan Düzce ve çevre illeri-
mizin bir araya geleceği bu
fuarın bölgemiz açısından çok
değerli olduğunu düşünüyo-
rum.  TOBB nezdinde, ülke-
mizde ilk olması da ayrıcalıklı
ve özel olduğunu gösteriyor.

Bizde Düzce Üniversitesi olarak rektörü-
müzle yapacağımız toplantıdan sonra katı-
lımcı olmak isteriz. Uluslararası alanda hem
turizm hem de eğitim alanında önemli bir

girişim olmuş, emeği geçenle-
ri kutluyorum.”

İstamonu Fuarcılık Yö-
netim Kurulu Başkanı Hü-
seyin Karadeniz: “BAKAF
kapsamında çeşitli heyetlerle,

bölgemize dair tanıtım çalışmalarımız
hem fuar öncesi hem de fuar sonrası de-
vam edecek. Heyetin bölgeyi kısa bir tanı-
tım turu içeren temasları, bölgenin ulus-
lararası alanda da tanınmasını sağlıyor. 

Uluslararası Üniversiteler Birliği ile
yaptığımız iş birliği eğitim alanında Lüb-
nan’ın yanı sıra bazı ülkelerin de devlet
düzeyinde projenin içinde yer almasını
sağladı. Öte yandan konuk ülke, yurt dışı
seyahat acenteleri ile Rise Travel şirketi ile
ortak projeler sürdürüyoruz. Alım heyet-
leri ve uluslararası tanıtım için IMC Tu-
rizm ile iş birliği içindeyiz. 27-30 Haziran
tarihleri arasında gerçekleşecek Batı Kara-
deniz Turizm Tanıtım ve İş birliği Fuarı-
nın, ilki düzenlenecek olmasına rağmen
İstamonu Fuarcılık adına uluslararası plat-
forma taşıma hedefiyle yola çıktık, bu ala-
na ulaşma.” 
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