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Bartın, Bolu, Çankırı,
Düzce, Karabük,

Kastamonu, Sinop
ve Zonguldak’ın yer
aldığı 8 ili kapsayan
Batı Karadeniz Fuarı

(BAKAF), tanıtım,
turizm ve iş birliği
amacıyla İstanbul

Fuar Merkezinde 20
bin metrekare

alanda
düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk ve tek
bölgesel fuarı olma

niteliğini taşıyan
BAKAF’da konuk

ülke uygulaması ile
iş geliştirme

platformu ortamı
oluşturulacak.

Dünya küçülürken
BAKAF 2018

İçerisinde yaşamakta olduğumuz
yüzyılda dünyayı küçülten iki ana

faktör var; iletişim ve ulaşım. Bu ikisi
bir araya gelince koskoca dünya
avuçlarımızın içine sığacak kadar kü-
çülüyor. Sorun da işte tam burada
başlıyor. Dünyaya açılabilecek değer-
leri olanlar için, bu değerlerin farkın-

da olanlar için dünyanın böy-
lesine küçülmesi bulunmaz

bir fırsattır. Eğer, kendini-
zin farkındaysanız ve bi-
rikmiş değerleriniz var-
sa bu fırsatı değerlendi-
rerek hızla büyürsünüz.

Her yıl yaz ay-
larında tatil-

cilerin yoğunluğu
ile birlikte döner-
lerken arkalarında
bıraktıkları izler
görenleri hayrete
düşürüyor. n 4

Sahilin
bitmeyen
çilesi

Mustafa 
Yaşar Dilsiz 

B a ş y a z ı

Harun Ünlü n 3

İstamonu Fuarcılık tarafından 27-30 Haziran 2018’de
düzenlenecek Batı Karadeniz Fuarı (BAKAF) 8 ilin
turizm ve ticari faaliyetlerini geliştirmeye yönelik
olacağını kaydeden İstamonu Fuarcılık Başkan Vekili
Gözde Yüksel, “BAKAF, önce iç potansiyeli harekete
geçirecek ardından da Batı Karadeniz bölümünün
uluslararası arenada görücüye çıkmasını sağlayacak”
dedi. 

Bölgeye önemli bir yatırım

Fuar alanı ve içeriği hakkına bilgi
veren Yüksel,  “BAKAF, İstanbul Fuar
Merkezinin 9,10 ve 11. hollerinde 20
bin metrekare alanda gerçekleşecek.
Fuar alanın 9 ve 10. holleri
profesyonellere yani bakanlıklara,
illerin valilik, belediye, ticaret odası,
üniversitelerinin aralarında
bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarına ayrılacak. 11. holde ise yerel
markaların, yöresel ürünlerin, yöreye özgü el
sanatlarının teşhiri ve satışının gerçekleşeceği stantlar
yer alacak. BAKAF’ın Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin Eylül ayında açıklanacak ilk fuar takviminde
olması için tüm girişimler tamamlandı. Bu kapsamda
katılımcılara yüzde 25’e varan KOSGEB desteği de
sağlanması planlanıyor” diye konuştu. n 3

Erzurum Vali Yardımcısı olarak görev yapan
Dadaylı hemşerimiz Ayhan Terzi Isparta
Şarkikaraağaç ilçesine kaymakam olarak, Amasya
Vali Yardımcısı Tosyalı hemşerimiz Nevzat Sinan
ise Nevşehir Vali Yardımcısı olarak atandı.

Mülki idare amirleri yaz kararnamesi ile 300
mülki idare amirinin görev yerlerinde yapılan
değişiklikle 45 vali yardımcısı kaymakamlığa
atandı. n 7

görücüye çıkıyor
Türkiye’nin 8 harikasının yer aldığı

Bu yıl 31.’si düzenlenen
Uluslararası Taşköprü Sarım-
sak Festivali coşkulu bir katı-
lımla gerçekleşti. Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, “Festivallerin önemi-
ne değinerek, her festivalin
kendine özgü özelliğinin oldu-

ğunu kaydetti. Arslan, “Bizim
festivalimiz de taşıdığı kimlik
ile ülke genelindeki öncü fes-
tivaller arasındadır. Festival-
ler yöre kültürü ve kendine
özgü güzelliklerin tanıtılma-
sındaki en büyük araçtır”
dedi. n 6

Taşköprü’de festival 
göz doldurdu

Ağlı Dernekler Federasyo-
nu, Ağlı Kaymakamlığı ve Be-
lediyesi tarafından bu yıl 15.’si

düzenlenen Ağlı Kültür ve Yaz
Etkinlikleri 5 gün boyunca
dolu dolu geçti. n 6

Ağlı’da bayram havası estiYaz kararnamesi açıklandı

Nevzat SinanAyhan TerziUzun yıllardır
Eminönü’nde faaliyet
gösteren Angün Dö-
viz, Öz Altınsaray is-
miyle Anadolu Yaka-
sında hizmet verme-
ye başladı. n 5

Öz Altınsaray
Anadolu’ya
açıldı

Reis’ten bayrama
özel öneri

Reis Gıda Yö-
netim Kurulu
Başkanı Mehmet
Reis, Kurban Bay-
ramı nedeniyle
yayınladığı mesa-
jında bayramların
toplumumuzdaki
önemine değine-

rek, birlik, beraberlik ve sağlıklı yarın-
lar dileklerinde bulundu. n 7

Siyasette 
Kastamonu 

rüzgarı 

AK Parti’de başlayan kongre süreciyle birlikte kulis-
lerde de oldukça hareketli bir döneme girildi. Kastamo-
nulu hemşerilerimizden, Karabük’te Bülent Ersöz, Mer-
sin’de Dr. Ersoy Kuşçu il başkanlıklarına, Zeytinburnu’nda
ise Sami Yapar ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı. n 2

Tüm okurlarımızın ve hemşerilerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, İslam coğrafyasında
sağlık, mutluluk ve huzur dolu yarınlar dileriz…

Kastamonu Nasrullah Meydanı (1506)Kastamonu Nasrullah Meydanı (1506)

İstanbul: 07:11
Kastamonu: 06:52

Bayram Namazı vakti
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CAN PAZARI

Ve ağardı saçları gecenin usul usul,
Pencerem emedursun sütünü güneşin;
Gürül gürül çoğalıyor caddelerin damarı.
Gazeteci çocuk getirir şimdi kapımın önüne,
Ağzı burnu kanlı dünyayı; ağzı burnu kanlı.Tahsin Şentürk

OLMAK VEYA OLMAMAK

Şu kiralık dünyaya madem taşındın ey dost,
Eserlerinle bâki, şeklen öleceklerden ol!
Geldiğin zaman boşluk dolduranlardan değil,
Gittiğin zaman yeri boş kalacaklardan ol!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 baş        
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

AK Parti’de
başlayan kongre
süreci ile birlikte

kulislerde de
oldukça hareketli bir

döneme girildi.
Kastamonulu

hemşerilerimizin de
yarışın içinde olduğu

kongre sürecinde
Karabük, İstanbul

ve Mersin’de
gerçekleşecek

seçimlerde 3 aday
ismi oldukça iddialı

bir şekilde kulislerde
dolanıyor.

Siyasette Kastamonu rüzgarı
Karabük İl Başkanlığı için adaylığı-

na kesin gözüyle bakılan Çatalzeytinli
iş adamı Bülent Ersöz, Mersin il Baş-
kanlığı için Mersin İMC Hastanesi
Başhekimi Araçlı hemşerimiz Dr. Er-
soy Kuşçu ve İstanbul’un önemli ilçele-
rinden biri olan ve siyasetin oldukça
iddialı yaşandığı Zeytinburnu ilçe baş-
kanlığı için de Devrekanili hemşerimiz
Sami Yapar isimleri
ön plana çıkıyor.

Karabük’ün sevilen
işadamlarından Bü-
lent Ersöz, daha önce
dönemin Teşkilatlan-
madan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Sü-
leyman Soylu tarafın-
dan il yönetimine gir-
mesi istenen, parti
için önemli isimler-
den biri. Ersöz’ün, önümüzdeki aylar-
da yapılacak kongrede kazanmasına
kesin gözü ile bakılıyor. İstanbul’da ise
teşkilatlarda kan değişikliği gündemde

ve bu ilçelerin başında gelen Zey-
tinburnu için ilçe başkanlığına

talip olduğunu açıklayan Devre-
kanili hemşerimiz Sami Yapar da
AK Parti kurulduğundan beri yö-

netim kurullarında görev yapan dene-
yimli bir isim olarak yarışın iddialı
isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 

Mersin gibi büyük bir şehirde Ak

Parti’nin önümüzdeki dönem vizyonu
ve çalışmalarına büyük sinerji kataca-
ğına inanılan ve kentte sevilen sayılan
isimlerden biri olan doktor hemşeri-
miz Araçlı Ersoy Kuşçu il başkanlığı
için adaylığını açıkladı.

Hemşerilerimizin önemli görevlere
adaylığı Kastamonu kamuoyunda da
büyük bir yankı uyandırdı.

BİNA GENEL
ÖZELLİKLERİ

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

DAİRE
ÖZELLİKLERİ

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

www.efbi.com.tr

info@efbi.com.tr

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

Merkez Büro: Barutçuoğlu Plaza Kat: 1
No: 3 (Migros) KASTAMONU
Tel : 0366 214 46 11
Faks : 0366 214 48 11

Daday Atakent: Merkez Mah. İnönü Cad.
Eflani Selalmaz Yolu No: 50/52 Daday
GSM : 0530 644 83 23

0530 462 84 41
0553 362 44 01

Bülent Ersöz Dr. Ersoy Kuşçu Sami Yapar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge-
nel Müdürlüğünce açıklanan 2017 yılı
temmuz ayın havalimanı istatistiklerine
göre, Kastamonu Havalimanı'nda iç hat
yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 17 artarak 12 bin 151 oldu.

Temmuz ayında Kastamonu Havalima-
nı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısı
96 olurken, yük taşımacılığıysa yüzde 9
artarak 88 ton olarak gerçekleşti. 2017 yı-
lının ilk 7 ayında Kastamonu Havalima-
nı'nı 46 bin 582 yolcu kullanırken hizmet
verilen toplam uçak sayısı 434'e yükseldi,
yük taşımacılığı 337 tona ulaştı.

Havada Temmuz
bereketi
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HABER

n Birinci sayfadan devam

BAKAF Türkiye’de bir ilk 

Ülkemizde daha önce benzeri olma-
yan BAKAF ile Batı Karadeniz bölü-
münde yer alan illerin tarihi ve kültürel
geçmişinin günümüze aktarmayı hedef-
lendiğini kaydeden Yüksel şunları söyle-
di:  “Batı Karadeniz Bölümü ülkemizin
en değerli ormanları, su havzaları, tarihi
ve turistik alanlarına sahip olmasına
rağmen tanıtım ağın-
dan yeterli payı
alamıyor. Ancak
Batı Karade-
niz’ de bulu-
nan iller, di-
ğer il ve böl-
gelerden
daha şanslı.
Örneğin; Tür-
kiye’nin gözde
turizm kentle-
rinden Akdeniz
ve Ege kıyı kesimin-
de bulunan il ve turizm
kentlerinin aşırı yığılma, kıyı gerisi ve
çevresi alanlarda çarpık kentleşme ve ya-
pılaşmanın yanı sıra altyapı yetersizliği
ve çevre sorunlarının ortaya çıkması,
Batı Karadeniz Fuarını bir o kadar an-
lamlı kılmıştır. BAKAF 2018’in Batı Ka-
radeniz için önemli bir fırsat olduğu ger-
çeğini biz buradan da çok net anlıyoruz.
Fuar, Batı Karadeniz kıyı turizminin

yanı sıra; sağlık ve termal turizmi, kış
sporları, dağ ve doğa turizmi, yayla tu-
rizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve
fuar turizmi gibi alternatif turizm ağları-
nın gelişmesine fayda sağlayacaktır.”

Yerleşik nüfus: 2 milyon 435 bin 722
İstanbul’daki nüfus: 2 milyon 200 bin

Batı Karadeniz Bölümünün verdiği
yoğun göçün geri kazanması gerektiği-
nin altını çizen İstamonu Fuarcılık Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili Gözde Yük-
sel, şöyle devam etti. “  Bartın, Bolu,
Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu,
Sinop ve Zonguldak illerinin yerleşik
nüfusu 2 milyon 435 bin 722 kişi. Acı
ama gerçek sadece İstanbul’da 8 ilin 2
milyonun üzerinde hemşehri kitlesi bu-
lunuyor.  Bu kapsamda BAKAF 2018 ön-
celikle 8 ile mensup olan kişilerin kendi
illerini tanımasını, tatil imkanlarını bu-

ralarda değerlendirmesini, bölgenin ya-
tırım alanlarını ve yerel markaları tanı-
masını amaçlıyoruz.” 

Konuk ülke
“Batı Karadeniz Bölümünün büyü-

mesine doğrudan etki sağlayacak BA-
KAF 2018’de ayrıca yer alacak bir konuk
ülke ile iş geliştirme platformu ortamı
oluşturulacak. Böylece fuar hem bölgeye
hem de Türkiye ekonomisine katkısını
artıracak.”

1 milyonluk dev bütçe
“Öte yandan BAKAF, İstamonu Fuar-

cılığın doğrudan yatırım yaptığı bir pro-
je.  İlk etapta 500 bin lira yatırım gerçek-
leştirdik.  Fuarın başlama tarihine kadar
ise 1 milyon lirayı geçecek bir bütçe ak-
tarımı sağlayacağız.”  
Batı Karadeniz’in kalkınmasına

destek
BAKAF 2018 ile ilgili yapılan ziyaret-

lerin olumlu yansımalarının olduğunu
kaydeden Gözde Yüksel şu ifadeleri kul-
landı: “ Kastamonu, Sinop, Çankırı, Bar-
tın, Düzce valilik düzeyinde, Bolu, Kara-
bük ve Zonguldak’ta ise vali yardımcıları
ve belediye nezdinde gerçekleştirdiğimiz
ziyaretlerin yanı sıra üniversite ve ticaret
odaları ile yaptığımız temaslar BAKAF
2018’in bölgenin kalkınmasına yönelik
önemli bir çalışma olduğuna yönelikti.
Yaklaşımlar yapıcı ve gelişime açıktı. Bu
kapsamda geniş kapsamlı ziyaretlerimiz
devam edecek.”

Türkiye’nin 8 harikası 
BAKAF’ta görücüye çıkıyor

Bartın, Bolu,
Çankırı, Düzce,

Karabük,
Kastamonu, Sinop

ve Zonguldak’ın yer
aldığı 8 ili

kapsayan Batı
Karadeniz Fuarı

(BAKAF), tanıtım,
turizm ve iş birliği
amacıyla İstanbul
Fuar Merkezinde
20 bin metrekare

alanda
düzenlenecek.

Türkiye’nin ilk ve
tek bölgesel fuarı

olma niteliğini
taşıyan BAKAF’da

konuk ülke
uygulaması ile iş

geliştirme
platformu ortamı

oluşturulacak.

İstamonu’nun yayıncılık ile başladığı ticari
faaliyetlerini artırdığını kaydeden Bozkurtlu
hemşerimiz Gözde Yüksel sözlerini “ 2012 yılın-
da İstamonu Gazetesi ile çıktığımız yolda Kasta-
monulu hemşerilerimizin büyük desteğini gör-
dük. Hedefimiz daima daha önce yapılmayanı
yapmak oldu. Bu kapsamda İstamonu Gazetesi
birçok organizasyonun ve haberin öncüsü oldu.
Hedeflerimizden sapmadan yola çıktığımız İsta-
monu Fuarcılık ile de Türkiye’nin ilk ve tek ge-
nel şehir fuarı KASTEXPO’yu yıl sonunda düzen-
leyeceğiz. Yine Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel
fuarı olacak Batı Karadeniz Fuarını (BAKAF) İs-
tamonu imzasıyla gerçekleştirecek olmanın
haklı gururunu yaşıyoruz.” diyerek sonlandırdı.

İlklere imza atıyor

BAKAF 2018’in ilk resmi sponsoru ise Fur-
kan Plastik oldu. İstanbul’da faaliyet gösteren
şirketin sahibi Yaşar Çelik ile İstamonu Fuar-
cılık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hü-
seyin Karadeniz ile yapılan anlaşma sonrası
BAKAF’ın resmi sponsoru olma hakkını ka-
zandı. Çelik burada yaptı.

BAKAF’ın 
ilk sponsoru

BAKAF 2018’in ana sponsorluk anlaşması
için birçok şirketle görüşmelerinin olduğunu
belirten Gözde Yüksel, Karabük Demir Çelik
Fabrikaları Genel Müdürü ve Ceo’su Ercüment
Ünal ile 22 Ağustos Salı günü sponsorluk nok-
tasında görüşeceklerini, yine Ziraat Bankası
ile de genel müdürlük düzeyinde görüşme ta-
lep edeceklerini belirtti.

Ana sponsorluk için 
ziyaretler başladı

Dünyaya açılabilecek değerleri
olanlar için, bu değerlerin
farkında olanlar için dünyanın

böylesine küçülmesi bulunmaz bir
fırsattır. Eğer, kendinizin farkındaysanız
ve birikmiş değerleriniz varsa bu fırsatı
değerlendirerek hızla büyürsünüz.
Yapamazsanız küçülen dünyada daha
da küçülür, kum taneciğine dönersiniz. 

Batı Karadeniz’den söz edeceğim.
Türkiye’deki yedi bölgeden birinin üç
parçasından biri. Sekiz il, sekiz cennet.
Bu sekiz ilde üç milyona yakın
insanımız yaşıyor. Ve bu üç milyona
yakın insanımız kendi cennetlerinin
tadını çıkaramıyorlar. Bir o kadar
insanımız da bu cenneti bırakıp
İstanbul’a göçmüş. Oldu mu orta ölçekli
bir İrlanda, bir Finlandiya, bir
Danimarka, Hırvatistan… 

Litvanya, Slovenya, Letonya,
Estonya, Kıbrıs Rum kesimi,
Lüksemburg, Malta gibi ülkeleri de
nüfus açısından neredeyse ikiye
katlıyor. 

Ne yazık ki biz, avuç avuç para
döker Batı’nın mimarisini görmeye
gideriz, ancak, Ne Sinop kalesi ilgimizi
çeker, ne Kastamonu evleri ve kalesi,
ne Safranbolu. 

Avuç avuç para döker gideriz

Avrupa’ya; Heidi’nin
yaşadığı ormanı, Tuna
nehrini, Eyfel kulesini,
Madrid’i, dar sokaklarıyla
ünlü eski Viyana’yı,
Londra’nın ortasından geçen
nehri, Saint Jarmen’i
ballandıra ballandıra
anlatırız da Bartın çayından,
Amasra’dan, Abant’tan,
Yedigöller’den, Gölcük’ten,
Kastamonu’yu ikiye bölen
ırmaktan, Ilgaz dağlarından,
Küre dağlarından,
koylarımızdan,
mağaralarımızdan, yeşilin
tonlarından, Çankırı’daki
yaban yaşamın inanılmaz
çeşitliliğinden ve  sağlık
dostu tuzundan…pek söz
etmeyiz.

Almanya’nın dev sanayi
kuruluşlarını, Fransa’nın,
İtalya’nın, ABD’nin otomobillerini,
sanayi ürünlerini ezbere sayarız ancak
Karabük Demir-Çelik’ten, Ereğli Demir-
Çelik’ten, Zonguldak Taş Kömürü
ocaklarından, Düzce’nin sanayisinden
söz etmeyiz. 

Uzatmayayım. 
Uzatırsam sayfalar alacak, biliyorum. 

Yineliyorum: Dünya
küçülürken büyümek
zorundayız. 

İşin “Nasıl?”ına gelince. 
Gecikmiş olmakla birlikte

Batı Karadeniz Fuarı
(BAKAF), tam bu noktada
cesur bir adım. Ticari
kaygıları bir yana bırakalım.
Batmak da var, üç beş kuruş
kar etmek de. Ancak asıl
kazananın bu sekiz il ve bu
sekiz ilin insanının olacağını
unutmamak gerek. 

Sekiz ilde yaşayan ve
sekiz ilden metropollere göç
etmiş her birey bu çabaya el
vermek zorundadır.
Kabuğumuzu yırtıp, önce
büyük kentlere, oralardan da
İngiltere’ye, Almanya’ya,
İtalya’ya, Fransa’ya, ABD’ye,
Çin’e, Hindistan’a akmalıyız. 

Üretici olarak, sanayici olarak,
turizmci olarak yukarıda saydığım
yerlerde kendi halayımızı çekebilmek
için BAKAF’ı izlemeli ve el vermeliyiz. 

Her açıdan birbiri ile et ve tırnak gibi
olan bu sekiz  ilin tanıtılması ve
ekonomi hareketlilik sağlanması
yalnızca sekiz ile değil tüm Türkiye’ye

yeni bir kan getirecektir. 
Bu girişim üç boyutlu bir yarara da

imza atacaktır. Alanın yaşayan değerleri
tanıtılarak turizm gelişecektir. Üretim
etkinlikleri daha profesyonel hale
gelecek ve standartlar yükselecek,
önemli bir gelir kapısına dönüşecektir.
Alanda üretilen ürünlerin alan dışına
pazarlanma hızı yükselecek, alana sıcak
para girişi artacaktır. Göçenlerin geri
dönüşünün yolu açılacaktır. 

BAKAF, Batı Karadeniz’in cennet
mekan sekiz ilinin kozasından çıkıp
yeryüzü gelişmişlik yarışmasına
yüreklice katılmanın adı ve adresi
olacaktır. 

Bu çabayı ticari kaygı taşıyan bir
fuarcılık olarak görmek, küçülen
dünyanın en küçüklerinden olmayı
seçmek anlamına gelecektir. 

BAKAF, aynı zamanda bize
potansiyelimizi ve atıl kalmış
yanlarımızı, değerlerimizi de
gösterecek, alana yeniden ve daha açık
bir gözle bakmamızı da sağlayacaktır.
Bir özgüven yaratacak; üretenimiz,
çalışanımız, okuyanımız yerine
yurduna daha bir sıkı yapışacaktır. 

Özetlemek istiyorum: Her şeyiniz
olabilir ancak farkında değilseniz hiçbir
şeyiniz yoktur.
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Dünya küçülürken BAKAF 2018
İçerisinde

yaşamakta
olduğumuz

yüzyılda dünyayı
küçülten iki ana

faktör var; iletişim
ve ulaşım. Bu ikisi
bir araya gelince
koskoca dünya

avuçlarımızın içine
sığacak kadar

küçülüyor. Sorun
da işte tam burada

başlıyor. 

Gecikmiş olmakla 
birlikte Batı Karadeniz
Fuarı (BAKAF), tam bu
noktada cesur bir adım.
Ticari kaygıları bir yana

bırakalım. Batmak da
var, üç beş kuruş kar
etmek de. Ancak asıl

kazananın bu sekiz il ve
bu sekiz ilin insanının
olacağını unutmamak

gerek. 
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Her yıl yaz aylarında
tatilcilerin yoğunluğu ile
birlikte dönerlerken

arkalarında bıraktıkları izler
görenleri hayrete düşürüyor. İlçe
sakinlerini isyan ettiren görüntüler
dönem dönem sosyal medyaya da
konu olurken, belediyeler ve
temizlik hizmetleri de yetersiz
kalmanın çaresizliği ile başbaşa
kalıyor.

Özellikle dar ölçekli ekonomiye
sahip sahil ilçelerimizin dört gözle
beklediği yaz sezonu getirileri
kadar götürüleri ile de uğraşmak
zorunda kaldığı tatilciler
yüzünden zaman zaman büyük
sıkıntı yaşıyor. Nüfusuna oranla
merkezi bütçeden pay alan,
verdiği hizmetler yerel nüfusla
orantılı sınırlı olan ilçelerde yaz
aylarında artan nüfusla birlikte baş
gösteren en önemli sorunların
başında tatilcilerin gerilerinde
bıraktıkları çöpler geliyor. Deniz
kenarlarında, piknik alanları,
mücavir alan civarındaki köylere
giden yol boylarında oluşan çöp
kümeleri görenleri hayrete
düşürüyor.

Özellikle imkânları kısıtlı
belediyelerin (personel, araç gereç

vs.) yerleşik nüfusa hizmet edecek
şekilde kurgulanmış olan temizlik
hizmetlerinde yetersiz kalışı
duyarlı vatandaşların da isyan
etmesine neden oluyor. Yaz
sezonunun sona ermekte olduğu
şu günlerde ilçelerde hem sezona
dair ekonomik katkılar hem de
çevreye verilen zararlar konuşulur
durumda.

Yerel nüfus tatilcilerin
sorumsuzca her yeri kirletip çekip
gitmesine içerlerken esnaf ise
günü kurtarmış olmanın geçici
keyfini sürüyor. Bazı ilçelerde
(İnebolu, Cide, Abana gibi) çevre
gönüllüleri ellerinde çöp poşetleri
ile sahil bandında temizlik
yaparken rastlanılan atıklar da
akıllara durgunluk verecek
cinsten… Çocuk bezinden gözlük
kabına, deniz yatağından araç
lastiğine kadar envai çeşit çevre
düşmanı atıkla karşılaşan çevre
gönüllüleri tatilcilerin her sezon
yaşattığı bu durumdan oldukça
şikâyetçi durumdalar.

Memleketten uzak 9 – 10 ayın
özlemini gideren tatilciler ise
çoktan dönüş yolunu tuttular
bile… Seneye tekrar kirletmek
üzere…

Trafik işaretleri, yön levhaları ve
yol boylarındaki ilçe belde köy
tabelalarını hedef seçen densizler

sonunda Karayolları Şube Müdürü’nü
de çileden çıkarttı… 

Doğası gereği zaten kazalara davetiye
çıkartan memleketimizin özellikle grup
yolları ve ilçe bağlantı yolları üzerine
konulan tabelalar üzerinde atış talimi
yapan vatandaşların hırsı Karayolları
Şube Müdürlüğünü bezdirmiş olmalı ki,
“Yazıktır günahtır, her biri 139 lira
(sadece baskısı) bütçe yetişmiyor” diye
isyan ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada
da yer bulan ve oldukça ilgi ile
karşılanan paylaşımda kazaları
önlemeye, vatandaşları gideceği yere
doğru bir şekilde iletmeye, uyarmaya
yönelik tabelalar kullanılamaz durumda.
Gelen şikayetler üzerine yıpranan, yok
olan tabelaların yerine yenisini koymaya
yetişemeyen Karayolları yetkilileri
çareyi isyanını dile getirmekte bulmuş. 

Bizden de söylemesi; yapmayın
dostlar, o tabelalar hedef tahtası değil
sizin kazasız belasız varacağınız yere
varmanız için konuluyor… Densizliğin

alemi yok…
NOT: Bir diğer isyan da hafriyat

kamyonlarına… Yol onarımına
yetişemediklerini ifade ediyorlar ama bu
konuda sanırım bunun muhatabı o
yolları bozan kamyonların bağlı
bulunduğu firmalara yaptırım
uygulamak en doğru yol olur…
Kazaların en büyük nedenlerinin
başında maalesef yollarımızın abartılı
bozukluğu geliyor ve bunun da başlıca
nedeni o kamyonlar ve dikkatsiz (branda
kullanmadan moloz taşıyıp yollara döke
saça giden) sürücüleridir.

Karayolları şubenin enteresan isyanı

Yalçın Bayer Kastamonu’daSahilin bitmeyen çilesi

21 Ağustos 2017

Mustafa Yaşar Dilsiz 4istamonumyd@gmail.com / mydilsiz@istamonu.com

İnebolulu mimar işadamı hemşerimiz Ahmet
Erkutoğlu Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın
Bayer’i memlekete davet etmiş ve bir dizi

ziyaretle de güzel bir tanıtım yapmışlar.
İzlenimlerini köşesine taşıyan Bayer, kıyısından
köşesinden tarihinden kültüründen, çarşı pazar
ve sorunlarından bir toparlama yaparak
memleketimizi gündeme taşıdı. Vesile olan
Erkutoğlu’na, köşesinde yer vererek gündemden
kaçırılan sorunları (satır aralarında da olsa)
aktararak oluşturduğu katkı için Yalçın Bayer’e
teşekkürler…

Sitemler de yer almış bu aktarımda, İnebolu
CHP İlçe Başkanı Faruk Öz, Nisan ayında
yürütmesi durdurulan bir mevzudan ancak
Haziran’da haberimiz oldu diyor. İyi ki
İnebolu’da gazeteciler var demiş deneyimli
kalem Bayer… Şahsen ben ne anlamda
söylediğini çıkaramadım gerçi ama yine de
şunu söylemeden geçemeyeceğim, mevzunun
halka ulaşması ‘panik oluşmaması’ vesilesi ile
halktan gizlenmiş… Bir memleketin geleceği ile
ilgili hayati anlam taşıyan ve ‘panik oluşmasın’
diye daha nelerin gizlendiği hususunu da
birileri fısıldayıverse idi Bayer’e keşke…

Mesela eğitim alanları olarak ayrılan yerlere
hiç ihtisası olmadığı halde birilerinin farklı
amaçlarla yer tahsis edivermesi, yerel
belediyelere yarar aman kıyısından dolanalım
‘panik oluşmasın’ diye engellenen çok önemli
hizmetleri de…

Yalçın Bayer’in bile kafasının karıştığı
yazısının kurgusundan belli…

Aslında sanki başka şeyler söylemek istiyor
da nezaketen ‘panik oluşmasın’ diye o da farklı
bir pencere aralıyor gibi geldi bana…

A J A N D A

FOTOYORUM

Abanalı bir grup gezgin tarafından sıkça ziya-
ret edilen ve fotoğrafları yayımlanan Çibiş Kanyo-
nu, henüz bakımsız ve ulaşımı zor ama özellikle
Safranbolu’yu tatil için tercih edenlere yakınlık
bakımından alternatif bir keşif gezisi mekanı ol-
maya aday bir güzelliğe sahip…

Ulaşım: Abana-İstanbul yolu üzerinde Araç
ilçesine bağlı Kayaboğazı köyü sınırları içinde ka-
lan kanyona ulaşmak için, Kayaboğazı köy sapa-
ğından girilerek 5 kilometre Oycalı köyüne doğru
devam edilen yol üzerinde Oycalı Camisinin ya-
nından Çibiş kanyonuna doğru devam edilmekte,
yolun bitiminde arazi şartlarından dolayı aracınızı
bırakarak 10 dakikalık patika yoldan yürüyerek

hedefe ulaşabilirsiniz.
Çibiş kanyonu girişinde oluşan havuz, çakıl ve

kumluktan oluşmakta bir buçuk metreye yakın
derinlik bulunmakta. Yalnız boğazdan giriş yap-
tıktan sonraki dar kanyon iki iki buçuk metre de-
rinlikten oluşuyor ve şişme bot ile ilerlemeniz
veya can yeleği giyerek yüzmeniz tavsiye edilir.

Kanyon dik kayalıklarında kuşların yuva yap-
maları ile oyuklar oluşmuş olup, kuşların yuvaları
için oluşturduğu küçük kovuklardan taşlar düş-
mekte olduğu orayı çoktan keşfetmiş olanların
aktardığı bilgiler arasında.  Bu ayrıntılara dikkat
edilmesini ayrıca tavsiye ederiz veya kask takıl-
ması en uygunudur.

Geçtiğimiz günlerde Valla Kanyonu’nda ya-
şanan kaybolma hadisesi sonrası Kastamonu
Valiliği güvenlik gerekçesi ile kanyonlara girişi
kaymakamlıklardan alınacak izinlere bağladı.

AFAD aracılığı le paylaşılan bilgiye göre
Kastamonu’da dünyaca da ilgi merkezi olan
Valla ve Horma kanyonları güvenlik gerekçe-
siyle 3 kişiden az olmamak kaydı ile kayma-
kamlıklardan izin alınarak ziyaret edilebileceği
aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bir

sporcudan haber alınamaması üzerine AFAD
çalışma başlatmış ancak sporcu kendi çabaları
ile 4 gün sonra ortaya çıkmıştı. Bu gelişme
üzerine il sınırları içinde kalan kanyonların,
doğal güzelliklerinin yanında, insan hayatını
tehlikeye sokan çeşitli risk unsurlarını da ba-
rındırdığına işaret edilen açıklamada, valiliğin
aldığı karar gereği kanyondan geçmek isteyen
sporcuların kaymakamlıklara şahsen başvura-
rak alacakları geçiş iznini, geçiş sırasında yan-
larında bulundurması gerektiği vurgulandı.

Hanönü’nün Yukarıçakırçay Köyü yaklaşık 6 ay önce
yaptığı başvurusunun neticesini alarak isminin Hz. Pir
Şeyh Şaban-ı Veli Köyü olarak tescillenmesini sağladı.

Köy muhtarı Abdullah Gündoğdu gazetemize yaptığı
açıklamada Anadolu’nun 4 büyük velisinden bir olan
Şeyh Şaban-ı Veli’nin doğduğu Yukarıçaylı köyünün ismi-
nin değiştirilmesi için 6 ay önce kaymakamlık üzerinden
İç İşleri Bakanlığına gönderdikleri taleplerinin sonuçlan-
dığını belirtti.

Anadolu evliyaları arasında sayılan ve doğduğu köyde
türbesi de bulunan Hz Pir Şeyh Şabanı Veli’nin mirasına
sahip çıkmak, tanıtımına katkıda bulunmak üzere kuru-
lan vakıfla da koordineli olarak çalıştıklarını kaydeden
Gündoğdu, köyde bulunan türbenin onarımı, çevre dü-
zenlemesi ve köye ziyarete gelecek misafirlerin rahat et-
mesi için bir dizi eksikleri bulunduğuna değinerek bu
kapsamda AB kültür fonlarından istifade etmek istedik-
lerini söyledi. Eksikler noktasında köylerinin yolunun
hala asfalt olmadığına değinen Muhtar Gündoğdu valiliğe
ve özel idareye konuyu aktardıklarını ve üzerinde çalış-
malara başlandığını ifade etti.

Kentin manevi mimarlarından Hz Pir Şeyh Şaban-ı
Veli isminin köylerine verilmesiyle ilgili memnuniyetleri-
ni de dile getiren muhtar Abdullah Gündoğdu, kararın
bakanlıkça kaymakamlığa tebliğ edildiğini ve tabelasının
da önümüzdeki günlerde asılabileceğini vurguladı.

HZ. Pir Şeyh Şaban-ı
Veli köyü tescil edildi

Valla ve Horma Kanyonlarına 
kardeş geliyor…

Araç Saltuklu bölgesinde Kayaboğazı köyüne yakın keşfedilmemiş ve sadece yerel gezginlerin ve turistlerin yararlandığı bir gizli
güzellik herkesçe bilinen Valla ve Honra Kanyonları ile rekabet edecek kadar güzel bir parkur olarak keşif severleri bekliyor.

Kanyonlara izinsiz giriş yasak!
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

106,96
t

3,5368 t 4,1832 t 146,82

Uzun yıllardır
Eminönü’nde

faaliyet gösteren
Angün Döviz, Öz
Altınsaray ismiyle

Anadolu
Yakasında

hizmet vermeye
başladı. Toptan

ve perakende
altın, döviz alış

satış
hizmetlerinde
markalaşma

yolculuğunu Öz
Altınsaray ismi ile

taçlandıran
Aydoğan Ailesi,

Kadıköy’deki yeni
merkezinin

açılışını görkemli
bir programla
gerçekleştirdi.

Kıdem tazminatı ve ihbar
tazminatına ilişkin

aydınlatıcı bilgiler (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İş dünyasını ilgilendiren uygulamaya dönük ve
hukuki meselelere ilişkin hazırladığımız ve
bölümler hâlinde hazırlanacak yazı

dizilerimizin İKİNCİSİNİ "KIDEM TAZMİNATI
VE İHBAR TAZMİNATI" konusuyla başlatıyoruz.

İlk olarak kıdem tazminatına açıklık getirirsek
işbu tazminat türü, yürürlüğe girdiği 1936
senesinden itibaren büyük yapısal değişimlere
uğrayarak iş hukuku mevzuatımızdaki yerini
sağlamlaştırmıştır. Niteliği itibarıyla şayet
emeklilik yaşından önce işten ayrılınmış ise bir
nevi "işsizlik sigortası" görevi gören, öte yandan
emeklilik yaşına gelinmesi nedeniyle işten
ayrılmalarda ise bir bakıma "yaşlılık sigortasının"
işlevini karşılayan kıdem tazminatına yönelik bir
FON kurulması maksadıyla gerçekleştirilen
tartışmalar günümüzde olduğu gibi geçmişte de
sıklıkla ve hararetle dile getirilmiştir.

Halen yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş
Kanunu yürürlüğe girerken bir önceki Kanun
konumundaki 1475 sayılı İş Kanunu'nun kıdem
tazminatına dair meşhur "14. MADDESİNİ"
yürürlükte bırakmış (mevcut Kanun'un 120.
maddesi vasıtasıyla) ve yukarıda değindiğimiz
KIDEM TAZMİNATI FONU kuruluncaya değin
bu husustaki meselelerin 1475 sayılı İş
Kanunu'nun 14. maddesi vasıtasıyla, yani işveren
tarafından ödenerek, çözüme kavuşturulacağını
hüküm altına almıştır.

Kıdem tazminatının talep edilebilme
koşullarını incelediğimizde ilk olarak "İŞ
YASALARINA BAĞLI BİR İŞÇİNİN
BULUNMASI" kriteri karşımıza çıkmaktadır. Bu
bağlamda, bir çalışanın kıdem tazminatına hak
kazanabilmesi için her şeyden evvel İş Kanunu,
Basın İş Kanunu yahut Deniz İş Kanunu gibi iş
yasalarına tabi olarak çalışması şarttır.

Kıdem tazminatı istenebilmesinin ikinci
koşulu ise "iş sözleşmesinin yasada belirtilmiş
şekilde" sona erdirilmesidir. Buradan anlaşılacağı
üzere iş sözleşmesinin fesholunduğu her
durumda kıdem tazminatı istenememektedir.
Kıdem tazminatı talep edilebilmesi yönünden
çeşitli ihtimalleri değerlendirdiğimizde, İş
Kanunu'nun 24. maddesinde düzenleme altına
alınan "İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ"
durumlarında, işçi kıdem tazminatı TALEP
EDEBİLECEKTİR. Öte yandan, tam tersi bir
biçimde, işveren tarafından iş sözleşmesinin
haklı nedenle feshi durumunda ise belli ayrımlar
üzerinden hareket etmemiz gerekecektir. Bu
kapsamda, iş sözleşmesi, işveren tarafından şayet
"sağlık nedenlerine" veya "zorlayıcı nedenlere"
dayanılarak feshedilmişse kıdem tazminatı
TALEP EDİLEBİLİR. Bununla birlikte, iş
sözleşmesi, "ahlâk ve iyi niyet kurallarına
uymayan hâller ve benzerlerine" dayanılması
suretiyle feshedilirse işverenden kıdem tazminatı
istenemeyecektir.

İş sözleşmesinin feshinin işçi tarafından ihbar
edildiği durumlarda da yine çeşitli ihtimaller
ortaya çıkmaktadır. Bu içerikle bağlantılı olarak
işçiye kıdem tazminatı hakkı getirecek
durumlardan biri, "İŞ SÖZLEŞMESİNİN
MUVAZZAF ASKERLİK HİZMETİ
DOLAYISIYLA" sona erdirilmiş olmasıdır. Bu
konu içerisindeki diğer hâlleri bir sonraki
yazımızda aktaracağız.

NOT: 18 ağustos 2017 tarihli Resmî Gazete'de ya-
yımlanarak yine aynı tarihte yürürlüğe giren "Yıllık Üc-
retli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik" uyarınca, bir önceki yazımızda yer verdiğimiz
yıllık izin sürelerinin en fazla üçe bölünebileceği yönün-
deki kısıtlama kaldırılarak "işçiye, işvereni ile anlaşması
durumunda örneğin birer günlük olarak bile" yıllık iznini
kullanabilme olanağı tanınmıştır. Okuyucularımıza say-
gılarımızla duyururuz.

t

Maslak için 
ilk kazma nisanda
Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Üretim Reform Paketi
kapsamında taşınması gün-
demde olan Maslak Yeni Kü-
çük Sanayi Sitesi’nin temeli
2018 yılının Nisan ayında atı-
lacağı belirtildi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Üretim Reform Paketi
kapsamında Kastamonu’nun
da içerisinde bulunduğu 11
sanayi sitesinin taşınma süreci
hızlandırıldı. Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığının Üre-
tim Reform Paketi çerçevesin-
de hayata geçirmeyi planladığı
“10 İl-11 Sanayi” projesinin
ilk saha toplantısı ise Kasta-
monu’da gerçekleştirildi. Bu
kapsamda Kastamonu’ya ge-
len Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Ersan
Arslan, Organize Sanayi Böl-
gesi’nde gerçekleştirilen top-
lantıya katıldı. Toplantıda
Maslak Yeni Küçük Sanayi Si-
tesi’nin temellerinin Nisan
2018’de atılması kararlaştırıldı.

Anadolu Yakasında da hizmet vermeye
başlayan Öz Altınsaray’ın toplam 5 kat ve 250
metrekarelik alanda 10 personeli ile modern
ve vizyoner yapısıyla faaliyetlerini sürdürece-
ğini belirten şirket yöneticisi Sabri Aydoğan,
“Avrupa Yakasında yıllardır edindiği-
miz tecrübelerimizle Kadıköy’de de
markalaşmaya devam edeceğiz.” dedi.

Aydoğan, Öz Altınsaray marka-
sıyla Anadolu yakasında toptan ve
perakende hizmeti vereceklerini geç-
mişten bu güne tıpkı Angün marka-
sında olduğu gibi buradaki hizmetle-
rinin de kısa zamanda geniş kitlelere
hitap edeceğine inandıklarını vurguladı.

Sabri Aydoğan,  altın ve döviz sektörü dı-
şında inşaat sektörünün de markalaşmaya
aday firmalarından birini Arteryum İnşaat
adıyla hayata geçirdiklerini ifade ederken,
Eyüp Göktürk’te Gaziosmanpaşa merkezde
ve Ümraniye’de yapı projelerinin konut sektö-
ründe de aktif rol aldıklarını söyledi.

Öz Altınsaray 
Anadolu’ya açıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
tarafından hayata geçirilen Kırsal Kalkınma
Destekleri Projesi adı altında Uluslararası
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) programı
kapsamında Kastamonu'ya gönderilen 102
milyon avroluk hibenin sözleşmeleri bu yılın
sonunda imzalanacak. 

IFAD Programı bilgilendirme toplantı-
sında konuyla ilgili konuşan Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, IFAD
projesine 6 ilin dahil olduğunu hatırlatarak,
"Bartın,  Kastamonu,  Sinop,  Adana,  Mer-
sin ve Osmaniye illeri proje içerisinde yer
aldı. Projenin başlangıcında 36 milyon avro
şeklinde düşünülürken, daha sonra 50 mil-
yon avroya çıktı. Şimdi de son olarak bu hi-
benin 102 milyon avroya kadar çıktığını öğ-
rendik" dedi. Kastamonu olarak bu proje-
den en fazla şekilde istifade etmeyi planla-
dıklarını söyleyen Yaman, bakanlık tarafın-
dan Kastamonu’nun koordinatör il olarak
seçildiğini belirtti.

102 milyon avroluk
destek yolda

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajan-
sı (KUZKA) Çankırı, Kastamonu ve
Sinop illeri için sözleşmeli perso-
nel alımı yapacak.  Sınavla yapıla-
cak alımlar sonrası 1 iç denetçi, 10
uzman perso-
nel, 2 des-
tek perso-
neli gö-
reve
başla-
yacak.

Baş-
vurular 5
Eylül'de
başlayacak
14 Eylül per-
şembe gününe kadar devam ede-
cek. Alım için gerçekleştirilecek sı-
nav 26 Eylül ile 28 Eylül tarihleri
arasında Kastamonu'da yapılacak.
Sınava dair tüm detaylar www.kuz-
ka.gov.tr adresinden erişilebilecek.

KUZKA 
sözleşmeli 
personel alacak
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CEMİYET

31. Uluslararası Taşköprü Kültür ve
Sarımsak Festivali’nde ilk olarak ilçe-
ye adını veren tarihi Taşköprü’de festi-
val kurdelesi kesildi. Program yöresel
ürünlerin sergilendiği stantların gezil-
mesi ve kortej yürüyüşüyle devam etti.

Daha sonra kortej eşliğinde üstü
kapanan pazaryerinin ve 9. Pompeio-
polis Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın
açılışı yapıldı. Festival kapsamında 5
ülkeden gelen yabancı gruplar, ülkele-
rine özgü oyunlarını sergileyerek gös-
terilerini sundu. Festivale, KKTC, Gür-
cistan, Meksika, Romanya ve Kırgızis-
tan’ın yanı sıra Taşköprü Halk Eğitim
Merkezi gibi yerli ve yabancı folklor
ekipleri yer aldı. Etkinlikler çerçeve-
sinde Taşköprü Belediyesi tarafından
ihtiyaç sahibi çocuklar için bu yıl da
toplu sünnet töreni düzenledi. Törende
105 çocuk sünnet edildi.

5 ülke yer aldı
Taşköprü Belediyesi tarafından dünyaca ünlü

Taşköprü sarımsağının tanıtımı için gerçekleştirilen
31. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festi-
vali, Taşköprü Meydanı’nda düzenlenen törenle baş-
ladı. Düzenlenen törene; Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Kastamonu Milletvekilleri Metin Çelik
ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Al-
bay Metin Özbek, Taşköprü Kaymakamı Kerem Sü-
layman Yılmaz, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Me-
tin Turgay Karabulak, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Mardin Midyat Belediye Başkanı Şehmuz
Nasıroğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve si-
vil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bu-
lunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Vali
Yaşar Karadeniz, “Taşköprü’de festivalin
ekonomik boyutuna da önem verildiği-
ni tespit etmiş bulunuyorum. Tarım
Fuarı, festivale değer katmıştır. Festiva-
lin sarımsağın adına yapılıyor olmasın-
da ayrı bir önem vermektedir. Ülkemize
ve ilçemize festivalin hayırlı olmasını

diliyorum” dedi.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise,

festivallerin önemine değinerek, her festivalin ken-
dine özgü özelliğinin olduğunu kaydetti. Arslan,
“Bizim festivalimiz de taşıdığı kimlik ile ülke gene-
lindeki öncü festivaller arasındadır. Festivaller yöre

kültürü ve kendine özgü güzelliklerin
tanıtılmasındaki en büyük araçtır. Ayrı-
ca bizim dinimizin bir emri olan sılayı
rahim anlayışı da festivaller sayesinde
gelişmektedir. Bunun yanında 5 bin yıl-
lık tarihi Paflagonya’ya başkentlik ya-
pan Pompeiopolis Antik Kenti, dünya-
ca ünlü olan ve üreticimizin 'Beyaz Al-

tın' diyerek taçlandırdığı dünyanın en kaliteli sarım-
sağı ile padişah sofralarını süsleyen kuyu kebabı,
116 adet tescilli tarihi evi, ilçemizin tarihi ve kültü-
rel anlamdaki zenginliğinin bir göstergesidir. Bizim
ise yerel yönetim olarak amacımız var olan bu de-
ğerleri ülkemize ve dünyaya tanıtmak ve bu haklı
gururu hep birlikte yaşamaktır” diye konuştu.

Bu yıl 31.’si düzenlenen Uluslararası Taşköprü Sarımsak Festivali coşkulu bir katılımla gerçekleşti.

Taşköprü’de festival göz doldurdu

Ağlı’da bayram havası esti

Festival kapsamın-
da "En Güzel Sarım-
sak" yarışması düzen-
lendi. Kapalı Pazar ala-
nında gerçekleştirilen
yarışmaya 66 sarımsak
üreticisi, birincilik için
mücadele etti. Jüri üyeleri tarafından
incelenen sarımsaklar, büyüklüğüne,
rengine ve tadına göre derecelendi-
rildi.Yarışmaya Alatarla köyünden ka-
tılan Hasan Tabak birinci, Çoroğlu
köyünden Murat Yıldırım ikinci, Kızıl-

caören köyünden Meh-
met Acar da üçüncü
oldu. "En iyi buzağı" ya-
rışmasının birincisi
Aşağı Çit köyünden Me-
sut Ay, "en iyi kuzu" ya-
rışmasında da Ağcıkişi

Mahallesi'nden İsmail Camcı oldu.
Rahvan at yarışları ve cirit oyunu-

nun ardından düzenlenen ağalık açık
artırmasında Taşköprülü işadamı Şa-
ban Ekinci 31 bin lira ile "yarış ağası"
seçildi.

En’ler seçildi
Taşköprü

Kültür ve Sa-
rımsak Festiva-
linde Kolpa,
Beyza Durmaz,
Hasan Yılmaz,
İrem Derici ve
Mustafa Ceceli
sahne aldı. Taşköprü Belediye Baş-
kanı Hüseyin Arslan, konserin ardın-
dan sarımsaktan yapılmış taç takarak
İrem Derici’yi sarımsak kraliçesi,
Mustafa Ceceli’yi ise sarımsak kralı

ilan etti.
Festivalin

son gününde
Manisa-Selendi
Zafer Atlı Cirit
Kulübünce kor-
tej yürüyüşü dü-
zenlendi. Taş-

köprü Kaymakamı Kerem Süleyman
Yüksel ve Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan'ın da at üstünde katıldığı yürü-
yüş belediye önünden başlayıp, tarihi
Taşköprü'de sona erdi.

Kral ve kraliçe belli oldu

Ağlı Dernekler Federasyonu, Ağlı Kaymakamlığı ve
Belediyesi tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen Ağlı Kül-
tür ve Yaz Etkinlikleri 5 gün boyunca dolu dolu geçti.

Panayır, Kale Şenlikleri ve Türk Tunus Dostluk
Günlerini kapsayan Ağlı Kültür ve Yaz Etkinlikleri
programında Tunus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve
Büyükelçi Vekili Mohsen Antıt, Tunus Büyükelçiliği
Müsteşarı Hichem Moghrane,  Tunus Büyükelçiliği
Yabancı Yatırım Teşvik Ajansı Ankara Ofisi Şefi Noo-
men Loghouıl, Türk-Tunus Dostluk Derneği Başkanı
Cenap Eke, Dostluk Derneği Başkanvekili Metin Gö-
züaçık, Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi- Gazi
Üniversitesi  Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sadık Erik,
Milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir,  Ağlı Kay-
makamı Abdülkadir Çelik, Ağlı Belediye Başkanı Şa-
hin Çolak, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç,
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Devrekâni Bele-
diye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu,  eski Milletvekili
Emin Çınar, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Esat
Kalay, Ağlı Dernekler Federasyon Başkanı Ayhan
Ünal, Türk- Tunus Dostluk Derneği Başkanı Cenap
Eke’nin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Türk Tunus Dostluk Günleri çerçeve-
sinde Tunus köyünde bulunan Muham-
med Tunusi isimli Tunuslu kumandana
ait türbe ziyaretinin ardından törende
konuşan Tunus Büyükelçiliği Maslahat-
güzarı ve Büyükelçi Vekili Mohsen Antıt,
“Tunus’u burada temsil etmenin büyük

onuru içerisindeyim. Bu iki halkın sadece kardeşlik de-
ğil en yakın şekilde birbirleri ile olan ilişkilerini devam
ettirmek bizim görevimizdir. Osmanlı Devrinden itiba-
ren kalan kardeşlik devam edecek buna eminiz. Kültü-
rel bağlantının dışında dini bir bağlantı da her iki halkı
birbirine bağlıyor. Politik ve ekonomik açıdan birbiri-
mizi bağlayan birçok unsurun içerisindeyiz.” dedi.

Vali Karadeniz de “Millet olmanın unsurlarından
birisi sadece yurt içinde değil yurt dışında da ortak de-
ğerlerin, ortak kültürlerin bir arada olabildiği geniş bir
alanın olabilmesidir. Biz büyük bir milletiz ki Asya’nın
orta kısmından, Balkanlara, Ortadoğu ve Afrika’ya ka-
dar bizimle beraber yüreği ortak çarpan milletler var.
Onlar da kardeşlik ilişkisi içerisinde bağımsız devlet
olma duygusu ile bizlerle beraber; kader ve gönül bir-

likteliği yapıyorlar. Ağlı’da Tunuslular ile biz yine bir
aradayız. İşte bizi birbirimize bağlayan unsurlar ortak
dilimiz, ortak dinimiz ve bir arada oluşumuzdur. Bura-
daki imkansızlıkları hep birlikte imkana, üretime, işe ve
aşa  dönüştürmek hepimizin ortak görevi. Bu festivalde
de bunu görüyoruz devlet, millet, sivil toplum örgütleri
ile iş adamaları el ele  vermiş burada  bu güzelliği oluş-
turmuşlar.” ifadelerini kullandı.

Panayır ile ilgili gazetemize değer-
lendirme yapan Ağlı Dernekler Fede-
rasyonu Başkanı Ayhan Ünal ise gelene-
ği bu yıl da sürdürdüklerini ve tüm katı-
lımcıların büyük memnuniyet duydu-
ğunu ifade etti. Ünal , “2017 yılı Ağlı Yaz
Etkinliklerimizde bizleri yalnız bırak-

mayan katılım sağlayan herkese, 2017 yılı kale ve gü-
reş ağamıza, yarışmaya katılan yarışmacılarımıza, ilçe-
miz esnafına, uzaktan yakından gelen tüm misafirleri-
mize ve halkımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşek-
kürlerimi ve hürmetlerimi sunarım” dedi.

Ağlı Kültür ve Yaz Etkinliklerinde Üsküdar Belediye-
si tarafından Ağlı’ya hibe edilen cenaze aracı, görev şe-
hidi Bahadır Yılmaz parkı, boğa heykeli ve hizmet aracı
törenle hizmete girdi. Etkinlik süresince yağlı güreş
müsabakalarının yanı sıra ağalık seçimi, buzağı güzellik
yarışması, çuval yarışı, halat çekme, kütük kesme, yo-
ğurt yeme yarışı gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Ta-
savuf musikisi ile semazen gösterilerinin ardından
mevlid programı gerçekleştirildi. Konser programların-
da ise Enis Mangaloğlu, By Bilo, Raşit Arslan, Kastamo-
nulu Seyfi ve Birsen Sömek sahne aldı.
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Mülki idare amirleri yaz ka-
rarnamesi ile 300 mülki idare
amirinin görev yerlerinde yapı-
lan değişiklikle 45 vali yardım-
cısı kaymakamlığa atandı. Ka-
rarname Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından imzalanarak
Resmi Gazete’de yayımlanma-
sıyla yürürlüğe girdi. Kararna-
me kapsamında 45 vali yardım-
cısı kaymakamlığa atanırken,
büyük illerde ise birer kadın
vali yardımcısı ataması gerçek-
leşti.

Kastamonu Vali Yardımcı-
lıklarına Muğla Vali Yardımcısı
Ahmet Ertürk ve Battalgazi
(Malatya) Kaymakamı Vedat
Yılmaz atandı. Yılmaz daha
önce Azdavay Kaymakamlığı
görevinde de bulunmuştu.

Kaymakamlıklarda da nöbet
değişimi şu şekilde gerçekleşti: 

Cide’ye Ahmet Coşkun Açık
(Tokat Valiliği İl Hukuk Müdü-
rü), Doğanyurt’a Yusufeli (Art-
vin) Kaymakamı Ahmet Altun,
Şenpazar Kaymakamlığı’na Gü-
neysınır (Konya) Kaymakamı
Orhan Yalınız atandı.

Cide’de kaymakam vekili
olarak görev yapan İbrahim Ci-
velek Van Vali Yardımcılığı’na,
Şenpazar Kaymakamı Abdullah
Kadıoğlu Tuzluca, Devrekani
Kaymakamı Ekrem Çeçen Kür-
tün, eski Cide Kaymakamı Fa-
tih Demir Mersin Valiliği Hu-
kuk Müşavirliği görevine geti-
rildi. Tosya Kaymakamı Yusuf
Cıbır da Malatya Valiliği Hu-
kuk Müşavirliği’ne getirildi.

Daha önce ilimizde görev
yapan kaymakamlardan Rızvan
Eroğlu (Seydiler) Oğuzeli,
Ömer Faruk Çelik (Doğanyurt)
Harran, Şahin Kazancı(Küre)
Tunceli Valiliği Hukuk Müşa-
virliği, Gökhan Görgülü Arslan
(İnebolu) Ayvalık, Hayrettin
Çiçek (Bozkurt) Yatağan, İsmail
Bayata (Çatalzeytin) Hayrabolu
Kaymakamlığına getirildi.

Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, Kurban
Bayramı nedeniyle yayınladığı
mesajında bayramların toplumu-
muzdaki önemine değinerek, bir-
lik, beraberlik ve sağlıklı yarınlar
dileklerinde bulundu.

İnsan hayatında en vazgeçil-
mez değerlerin başında sağlık ol-
duğuna vurgu yapan Reis, bunun
da beslenme alışkanlıklarıyla
orantılı olduğuna dikkat çekti. Ta-
hıl ve bakliyatın beslenme dengesi
açısından diğer gıdaların tüketil-
mesinde pirinç, bulgur ve sebze
yemeklerinin önemini vurguladı. 

Reis yaptığı değerlendirmede,

“Sağlıklı bir yaşamın temeli yeter-
li ve dengeli beslenme kuralları-
nın yaşam biçimi haline getiril-
mesi ile mümkündür. Sağlıklı
beslenme ve kaliteli yaşam iyi bir
geleceğe zemin hazırlar. Pirinç,
bakliyat, bulgur ve sebze yemek-
leriyle dengeli ve sağlıklı bir bes-
lenme planı yapabilir aynı zaman-
da lezzetli ve geleneksel tatlarımı-
zı birlikte koruyabiliriz.  Mutfak
kültürümüzü, beslenme alışkan-
lıklarımızı, hala bozulmayan aile
yapımızı, komşuluk ilişkilerimizi
ve bayramda bir araya gelme gibi
alışkanlıklarımızı sürdürmeliyiz”
dedi.

Reis’ten bayrama özel öneri

Yaz kararnamesi
açıklandı 

Erzurum Vali
Yardımcısı olarak

görev yapan
Dadaylı hemşerimiz

Ayhan Terzi
Isparta

Şarkikaraağaç
ilçesine kaymakam

olarak, Amasya
Vali Yardımcısı

Tosyalı hemşerimiz
Nevzat Sinan ise

Nevşehir Vali
Yardımcısı olarak

atandı.

Ayhan Terzi Nevzat Sinan

Son YAŞ kararnamesi ile Korgeneral rütbesi-
ne terfi ettirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ha-
rekat Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Özlü,
yeni dönemde Muharip Hava Kuvvetleri Komutan
Yardımcılığı ve Birleşik Hava Harekat Merkezleri
Komutanlığı görevlerine getirildi.

1962 İnebolu doğumlu olan Özlü, Ağustos
2017’den itibaren orduda Korgeneral olarak gör-
evine devam edecek. Korgeneral Mehmet Öz-
lü’nün yeni görev yeri de Eskişehir olarak açıklan-
dı. Hemşerimiz Özlü’nün gelecekte Hava Kuvvet-
leri komutanı olması bekleniyor.

Görev yeri Eskişehir

Kastamonu MHP İl Kongresi’nde mevcut baş-
kan Hacı İbrahim Maşalacı yeniden başkan seçildi.

MHP İl Başkanlığının 12. Olağan Kongresinde
iki adayın listesi yarışırken mevcut Başkan Hacı
İbrahim Maşalacı, delegelerin 313 oyunu alırken,
diğer aday Faruk Dikel ise 54 oy aldı. 420 kişilik
delegenin katılım sağladığı genel kurulda 15 oy ise
geçersiz sayıldı. Bu seçimle birlikte mevcut Başkan

Hacı İbrahim Maşalacı, güven tazeleyerek tekrar
başkanlığa seçildi.

Maşalacı yaptığı değerlendirmede, Milliyetçi-
Ülkücü hareket içerisinde küskünlüklerin, kırgın-
lıkların olabileceğini fakat birliğe kimsenin zarar
veremeyeceğini söyledi. 

Kongrenin Divan Başkanlığını MHP Genel
Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan yaptı.

Yüzde 70’i ormanlarla kaplı olan Kastamo-
nu’da ve Türkiye genelinde zararlı kabuk bö-
ceğiyle mücadele edebilmek için elektronik
tuzaktan faydalanılacak. Elektronik tuzak sa-
yesinde meteorolojik verilerden sıcaklık, rutu-
bet ve saat gibi veriler kaydedilerek Orman
Genel Müdürlüğüne bildirilecek. Özellikle Or-
man Genel Müdürlüğü tarafından fenomon
destekli tuzaklarla yapılan mücadelede böcek-
lerin izlenmesi ve popülasyonların ne düzeyde
olduğunun belirlenmesi amaçlanıyor. 

Kastamonu Üniversitesi, “Elektronik De-
netleme Birimli Feromon Destekli Tuzak Ta-
sarımı (Versiyon 2)” adlı patentini ormanlık
alanda deneyerek test etti. “Elektronik Denet-

leme Birimli Feromon Destekli Tuzak Tasarı-
mı”nın tanıtımına katılan Kastamonu Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, sistemin
Kastamonu Üniversitesi tarafından geliştirildi-
ğini belirterek, “Patenti alınan sistem orman-
da böcekler üzerinde kullanılıyor. Böceği ya-
kalıyor, böceğin türünü tespit ediyor ve sadece
hedef türünü sayıyor ve kaydediyor. Aynı za-
manda o andaki meteorolojik verilerden sıcak-
lık, rutubeti kaydediyor ve saati kaydederek
merkeze yani Orman Genel Müdürlüğü’ne bil-
diriyor. Böyle bir sistem dünyada ilk oldu. Kas-
tamonu Üniversitesi olarak yeni geliştirilecek
olan çalışmaları sonuna kadar destekleyece-
ğiz” dedi.

Kastamonu Üniversitesinden bir ilk: Elektronik 
Denetleme Birimli Feromon Destekli Tuzak

MHP İl Başkanı Maşalacı güven tazeledi
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Kemal Akar
İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm Hemşerilerimin

Mübarek Kurban Bayramını

tebrik eder, sağlık, mutluluk,

bereket ve güzellikler

getirmesini Cenab-ı Hak’tan

niyaz ederim.

istamonu21agu_08_Layout 1  8/23/17  3:11 AM  Page 1



TEŞEKKÜR

Hüseyin ARSLAN
Taşköprü Belediye Başkanı

“Beyaz Altın” sarımsağımızın hak ettiği yere gelip çiftçimizin alın terini alabilmesi, ilçemiz Taşköprü’nün Pompeiopolis
Antik Kenti ve kültürel değerleri ile doğal güzelliklerini ülkemize ve dünyaya tanıtmak için gerçekleştirdiğimiz 31.

Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali ve Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Etkinlikleri’ni birlik ve
beraberlik içerisinde yüksek katılımlarınız ile kutlamış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu mutlu günde bizleri yalnız bırakmayarak festivalimize şeref veren çok değerli 
Kastamonu Valimiz Sn. Yaşar KARADENİZ’e 
İlimizin ve ilçemizin gelişmesinde desteğini esirgemeyen 
AK Parti Kastamonu Milletvekillerimiz Sn. Hakkı KÖYLÜ’ye

Sn. Metin ÇELİK’e ve
Sn. Murat DEMİR’e,

Kastamonu Belediye Başkanı Sn. Tahsin BABAŞ’a 
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Seyit AYDIN’a,
Değerli Taşköprü Kaymakamımız Sn. Kerem Süleyman YÜKSEL’e 
AK Parti İl Başkanı Sn. Halil ULUAY’a ve il yönetimine,
Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan 
Üsküdar Belediye Başkanı Sn. Hilmi TÜRKMEN’e, 
Eyüp Belediye Başkanı Sn. Remzi AYDIN’a, 
Midyat Belediye Başkanı Sn. Şehmus NASIROĞLU’na, 
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı hemşerimiz Sn. Fevzü DÜLGER’e ve değerli ilçe belediye başkanı
meslektaşlarım ile kıymetli ilçe kaymakamlarımıza,
İl Emniyet Müdürümüz Sn. Metin Turgay KARABULAK’a, 
İl Jandarma Komutanımız J. Albay Sn. Metin ÖZBEK’e,
Geçmiş dönem Kastamonu Milletvekillerimiz Sn. Mehmet YILDIRIM’a 

Sn. Musa SIVACIOĞLU’na
Sn. Mehmet SERDAROĞLU’na,

Emekli Valimiz Değerli Taşköprülü hemşerimiz Sn. Mehmet GÜNDOĞDU’ya,
Kastamonu Kalkınma Vakfı Başkan Vekili Sn. Remzi Gür’e 
Kas- Der  Genel Başkanı Sn. Orhan GÜMÜŞ’e, 

değerli yönetimine ve kıymetli şube başkanlarına,
Fahri Taşköprülü hemşerimiz işadamı Sn. Ali GÜLBARAN’a, 
İşadamı Sn. Remzi ŞEN’e 
İş adamı Sn. İsmet KÜTÜK’e ve hayırsever işadamlarımıza, 
Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Sn. Mahir KARAKAŞ’a 
Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Sn. Emine ÇELİK’e,
Taşköprü Birleşik Dernekler Federasyonu Başkanı Sn. Âdem BİLGİN ve değerli köy dernek başkanlarımız ile 

yönetim kurulu üyelerine,
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sn. İsmet ÇETİNKAYA’ya,
İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sn. Hüseyin KARADENİZ’e 
İl ve ilçemizin kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine, mahalle ve köy muhtarlarımıza,
Festivalimiz süresince bizlerden yardımlarını esirgemeyen Milli Eğitim ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri’ne,
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. değerli yönetici ve çalışanlarına,
Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Sn. Atilla İPEK’e ve festivalimize yurt dışından katılan Meksika, KKTC, Gürcistan, Kırgızistan,
Romanya halk oyunu ekipleri ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu Topluluklarına,
Cennet yurdumuzun dört bir yanından gelen ata sporumuz Cirit ve at yarışlarına gönül vermiş at sahiplerine ve jokeylerine,
Komşu il ve ilçelerimizden gelen değerli misafirlerimize, 
Festivalimizden tüm misafirlerimizin mutlu ayrılmasında büyük pay sahibi olan il ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün ve jandarma
teşkilatımızın değerli personeline,
Tarım Fuarımıza katılan çok değerli firmalarımıza, 
Gecesini gündüzüne katarak çalışan fedakâr belediye personelimize,
Taşköprü insanının sıcak, samimi, misafirperver özelliklerini en iyi şekilde gösteren hemşerilerimize,
Festivalimize destek veren ulusal medya kuruluşlarına ve mahalli basınımızın güzide temsilcilerine, 2018 yılında gerçekleştireceğimiz 32.
Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalimizde daha iyi ve güzellerinde, el ele, gönül gönüle, birlik beraberlik içerisinde sağlıklı
ve mutlu günlerde tekrar buluşmak dileklerimizle sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu,
orman köylüsünün
kalkınmasına yönelik
turizm alanında
faaliyetlere yönelinmesi
çağrısında bulundu.

Bakandan Küre’ye 
turizm müjdesi

Bakan Eroğlu, bir dizi açılış ve incele-
melerde bulunmak üzere geldiği Bartın’da
basın mensuplarının sorularını yanıtlarken,
bakanlık olarak turizme açılabilir alanların
tespit edilip civarında tesisleşmeye de izin
verilerek orman köylüsüne katkıda bulun-
mayı hedeflediklerini belirtti. Küre Dağla-
rı’ndan örnekleme yapan Bakan Veysel
Eroğlu, bölgenin turizm tesisleşmesi anla-
mında çok gerilerde olduğunu, turistik iş-
letmeler açılarak buralara yönelik turizm
çeşitlemesine olanak sağlanması hususunda
ilgili bakanlıklarla da görüşerek yöre halkı-
nın ve özellikle orman köylüsünün sıkıntı-

larını gidermek istediklerini vurguladı.
Eroğlu yaptığı açıklamada, “Milli parkı-

mız Küre Dağları ile ilgili talimat verdim

dağlarımız ve milli parkımızın turizme açıl-
ması gerekiyor bununla ilgili çalışma başla-
dı yer tahsisleri söz konusu. Bu fırsatı değer-

lendirin ve faydalanın. Para kazandıracak
tesisler kurun, turistleri buralara çekin” diye
konuştu.

Roma döneminde Anadolu'daki en bü-
yük şehirlerden biri olan Pompeiopolis An-
tik Kenti'nde kazı çalışmalarının bu yılki
bölümü 5 ülkeden uzmanların katıldığı 40
kişilik ekiple başladı. Kazı danışmanı Bü-
lent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Tayyar Gürdal, tarihi kentin Ana-
dolu'nun en büyük kentlerinden biri olma-
sına rağmen korunabilirlik düzeyinin çok
düşük olduğunu belirtti. 7. yüzyıldan itiba-

ren sistemli olarak kentin taşlarının başka
yerlere taşındığını ifade eden Gürdal, o
yüzden kazılarda mermer objelere rastlan-
madığını belirtti.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya,
Romanya ve Polonya'dan uzmanların katıl-
dığı kazı çalışması Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Kastamonu Müze Müdürlüğü ve
Taşköprü Belediyesinin desteğiyle devam
ediyor. Bu yılki çalışmalar bu ay sonu ta-
mamlanmış olacak.

Pompeiopolis’te kazıya devam

Belediye denetim
bürosu iznini aldı

Yunanistan eski Başkanı
Markos Vafiadis’in Tosya
Hoca Fakı Mahallesi’nde
doğduğu ev, kent tarihi
müzesi olarak restore
edilecek.

Tosya Belediye Başkanı Kazım
Şahin, ilçeye daha önce kayıt altına
alınan tarihi varlıklar ve eserlere
dair inceleme ve denetleme için ge-
len Ankara 1. Kültür Varlıkları Ko-
ruma Kurulu üyelerinin, 1906 yılın-
da eski Yunanistan Başbakanı Mar-
kos Vafiadis’in doğduğu evi de gez-
diklerini ve binanın onarımının ya-
pılarak kent müzesi haline dönüştü-
rülmesine karar verdiklerini belirtti.

Tosya’nın Hocafakı Mahalle-
si’nde bulunan konakta 1947 yılın-

da Yunanistan Başbakanlığı yapan
Vafiadis’in doğduğunu, daha sonra
sürgünler nedeniyle Yunanistan’a
yerleşerek yaşamını orada sürdür-
düğü bilgisini veren Belediye Baş-

kanı Şahin, “Markos’un
evi Tosya’nın turizmi
konusunda özellikle
Yunanistan ve yabancı
ülkelere iyi bir tanıtım

fırsatı olacaktır. Kent Tarihi Müzesi
olarak restore edilecek olan konakta
Tosya’nın sosyal, kültürel, turistik
ve tarihi objeleri sergilenecek. Tos-
ya için önem arz eden bu kültür
hizmetimizin 2018 yılında hizmete
girmesi için çalışmalarımızı hızlan-
dıracağız” dedi.

Devrekâni’de hayvansal üretimle uğ-
raşan üreticilerin kaba yem ihtiyaçlarını
karşılamaları açısından yörede yeni eki-
len 'Yem Bezelyesi' başarılı sonuç verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdü-
rü Engin Altıkulaç yaptığı açıklamada,
"Devrekâni’de özellikle büyükbaş hay-
vancılık üretimindeki artışa bağlı olarak
üretimin ihtiyacı olan silajlık mısır ekimi,
tek yıllık yeşil ot, yonca ve korunga üreti-
mi de son yıllarda en üst seviyelere
ulaştı. DSİ tarafından ilçede uygulanan
sulama ve toplulaştırma projesi ile Bey-
ler Sulama Birliğinin sulama alanlarında
10 bin hektara yakın bir artış sağlandı.
Bu artış yeni sulama alanlarında alter-
natif tür ve çeşitlerin de yetiştirilmesi
için bir fırsat oluşturdu. Bu kapsamda
yaklaşık 50 dekarlık alanda yem bezel-
yesi ekimi gerçekleştirildi. Gerek yetiş-
me döneminde ve gerekse hasat esna-
sında bitkinin yöreye adaptasyonunda ve
literatür verimini yakalamada bir sorun
yaşanmadığı görüldü" dedi.

Daha önce terör olayları, 15 Temmuz
Darbe Girişimi ve şehit haberleri nede-
niyle uzun süredir ertelenen festival ve
şenlikler sonrası Bozkurt Belediyesi
Kurban Bayramı’nda hemşerilerine mü-
zik ziyafeti verecek.

Bozkurt Belediye Başkanlığı tarafın-
dan duyurulan şenlik kapsamında 2 Ey-
lül’de (Kurban Bayramın 2. günü) Boz-
kurt Türk Tarih Meydanı’nda genç popçu
Aleyna Tilki sahne alacak.

Yunan başbakanın evi 
kent müzesi oluyor

Belediye hizmet-
lerinde kullanılmak
üzere Çatalzeytin’e
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından
gönderilen arazöz
hizmete alındı. Araz-
özün ilçeye gelmesi
ile ilgili olarak Çatal-
zeytin Belediye Baş-
kanı Musa İhsan
Uğuz bir mesaj ya-
yınlayarak emeği ge-
çenlere teşekkür
etti. Uğuz yaptığı
açıklamada, “Aracın
hibe edilmesinde
katkılarından dolayı
İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı
Kadir Topbaş'a, Kas-
tamonu Milletvekil-
lerimiz Hakkı Köy-
lü’ye,  Metin Çelik’e,
Murat Demir’e te-
şekkür ederiz” dedi.

Bakanlıktan
Çatalzey-
tin’e arazöz

Kastamonu’da bulunan kültür varlıklarının korunması
denetlenmesi gibi çalışmaları yürütebilmek adına belediye-
nin bakanlıktan istediği kurul oluşturma talebine olumlu
yanıt geldi. Daha önce İl Özel İdaresi’nde faal olan KU-
DEB’in ardından Kastamonu Belediyesi’nde de KUDEB
(Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) kuruldu. Yüksek
mimar Ahmet Sevgilioğlu, şehir plancısı Aydemir Aydınlı,
inşaat mühendisi Ensar Erdoğan, sanat tarihçisi İhsan Ayna
ve arkeolog Hakan Kuşçu’dan oluşan 5 kişilik uzman ekibin
il merkezinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına
yönelik projeler kapsamında etkin rol üstleneceği açıklandı.

Kastamonu Belediyesi KUDEB üyeleriyle ilk toplantısı-
nı tarihi Aktekke Konağı’nda gerçekleştirdi. Toplantıya katı-
lan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Kastamonu’muzun eş-
siz tarihi dokusunu gelecek nesillere en doğru şekilde aktar-
mak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Estetik
Komisyonu’nu kurmamızın ardından Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı’ndan aldığımız onay ile Belediyemiz bünyesinde
KUDEB’i de kurduk. Amacımız Kastamonu’nun gelişmesi
ve hak ettiği değeri elde etmesidir.” dedi. 
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BATI KARADENİZ

Ticari hayatı
olan herkes
bilir ki her

müşterinin çeşit
çeşit huyu vardır.
Delisi dolusu, aksi
olanı, huysuz
olanı, satın almaya
hevesli ve
sorunsuz olanı
gibi her gün bin
türlü alıcıyla
karşılaşırsınız. Her
tür müşteriye ayrı
ayrı davranış şekli
geliştirmek, hangi
müşteriye hangi
davranış şeklini uygulayacağımızı iyi
bilmeniz lazımdır.

Karşınızdaki kişiyi anlayabilmek
için öncelikle sattığınız ürünle ilgili
bilgili olmak ve anlaşılır ifadeler
kullanmak gerekir. Herkesin
anlamayacağı mesleki terimler
kullanmamak, kısa cümleler kurmakla
bu mümkün olur. Bazı satıcılar anlatır
da anlatır. Her şeyi söyleyebilmek
ihtiyacıyla detaylı bilgilere girer. İşte
o noktadan itibaren alıcıyla
aranızdaki iletişim bağı kopmaya
başlamaktadır. Böyleyken bilgi
karmaşık bir hale gelmekte müşteri
daha fazla tatmin olmak için soru
sorma ihtiyacı duymaya
başlamaktadır. Bu sebeple sadece püf
noktalar üstünde durup konuyu kısa
cümlelerle bitirmelisiniz. Bir satıcının
her şeyden önce empati sahibi olması
yani başkasının içinde bulunduğu
durumu anlama yetilerine sahip
olması lazımdır. Çünkü müşteriyi
ikna için konuya müşterinin bakış
açısıyla bakmak ve sunumu o şekilde
hazırlamak gerekir. Satıcının dayatma
şeklinde kendi karlılığını ilgilendiren
konulara girmesi ve görüşme
esnasında müşteriye bunu herhangi
bir şekilde yansıtması satışı o
dakikada başarısız sonuçlandırır.
Tabii kendi karlılığınıza göre
anlaşmayı sonuçlandıracaksınız.
Aklınızda bu olmalı. Lakin bu
müşteriyi alakadar eden bir konu
değildir. O psikolojik olarak
açıklamalarınızda kendi menfaatine
uygun bir şeyler bulmaya çalışacaktır.

Peki, hangi müşteriye nasıl
davranacağız? Psikolojik yapılarına
göre dört çeşit müşteri vardır. Faydalı
müşteriler kolay satın alanlar
grubunda yer alır. Sizin bir satış
çabası göstermenize gerek kalmadan
düzenli olarak mağazanıza gelirler ve
ürünü alıp giderler. Geliştirilebilir
müşteriler vardır. Sıradan bir gün
dükkânınıza tesadüfen girip kararsız
bir şekilde ürün reyonlarının önünde
sağına soluna bakan tiplerdir. Zor
satın alırlar. Hemen satış çabası içine
girip ikna edici yönünüzü ortaya
çıkarmalısınız ki bu doğru dinleme
kurallarını uygulamakla olur. Dikkatli
dinleyip, doğru anlayacaksınız, sizde
olmayan ürün istekleriyle ilgili
sizdekini alması için eleştirel
konuşacaksınız, müşterinin önemli
isteklerini not alarak sunum
yapacaksınız. Bu söylediklerim doğru
dinleme kurallarıdır. Üçüncü sırada
bulunan incinebilir müşteri çeşidi,
kolay küsen, ufak meselede bağırıp
çağırıp mağazanıza bir daha
gelmeyeceğini söyleyen müşteri
tipidir. Yukarıda saydığım doğru
dinleme metotlarını daha yoğun
uygulamalısınız. Sorunlu müşteriler
grubunu ise kolay beğenmeyen hatta
satın almaya niyeti olmayan müşteri
tipleri olarak nitelendiriyoruz. Bu
tipler diğer müşterileri rahatsız
edecek ve satışınızı engelleyecek
boyutta davranıyorsa usulünce
mağazayı terk etmesini onlara
söylemelisiniz.

Eee gördüğünüz üzere davranış
şekliniz müşteriden müşteriye değişir.
Müşteriniz mi var? Derdiniz var.

Mahiye Gürenli

grn_mhy@hotmail.com

…Öyleyse o müşteriye
mağazayı terk etmesini

söylemelisiniz!

Kardemir, proses gazlarının
etkin kullanımı ve artan üretim
hacmine bağlı oluşan proses
gazlarının elektrik enerjisine
dönüştürülmesi amacıyla yeni bir
Gas Holder (gaz deposu)  ile 30
MW kapasiteli yeni bir jeneratör
yatırımı yapacak. Tamamlanması
2019’da planlanan proje ile birlikte
bugünkü enerji fiyatlarıyla yaklaşık

40 milyon lira tasarruf sağlanacak.
Karabük Demir Çelik

Fabrikaları (Kardemir) yönetim
kurulundan konuyla ilgili yapılan
açıklamada, kurulacak olan gaz
deposu için ihale süreci
tamamlanarak yüklenici firmanın
belirlendiği, jeneratör yatırımı ile
ilgili ise ihale sürecinin devam
ettiği bildirildi.

Kardemir 40 milyon lira tasarruf edecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
Bartın şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta

orman sahası içerisinde bulunan ve
milyonlarca yıllık geçmişe dayanan lav

sütunlarının bulunduğu alanı Türkiye’nin 112.
Tabiat Anıtı olarak ilan ettiklerini duyurdu.

Toplu temel atma merasimine katıl-
mak için Bartın’ı ziyaret eden Bakan
Eroğlu, valilikte yaptığı açıklamada Gü-
zelcehisar Bazalt Sütunlarını Tabiat Anıt
olarak ilan edildiğini bildirdi. Eroğlu,
Bartın’ın tabiatı gereği çok değerli bir
coğrafya olduğunu belirterek “Tabiatı
korumakla mükellef olan Bakanlığımız

bu sütunları da koruma altına alarak
Bartın’ın tabii değerlerine sahip çıkmaya
devam edecek” diye konuştu.

Tabiat Anıtı olarak ilanıyla birlikte ar-
tık 110 dekarlık alanda 50 ile 100 santi-
metre arasında değişen çaplara sahip
olan ve yaklaşık 30 metre uzunlukta bu-
lunan sütunlar koruma altına alınacak.

Türkiye’nin 
112’nci 

Tabiat Anıtı 
Bartın’da

Türkiye’nin 
112’nci 
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Bartın’da
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des-
tekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl
Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan
'Coğrafi İşaretler Eğitimleri İle Çankı-
rı'nın Yerel Ürünlerinden Türkiye'nin
Yeni Markalarının Oluşturulması' adlı
proje Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
tarafından destek almaya hak kazandı.

TKDK Çankırı İl Koor-
dinatörü Emre Akbıyık,
yaptığı açıklamada, Türki-
ye'nin yerel ürünlerinden
yeteri kadar değer elde et-
mediğini söyledi. Bu doğ-
rultuda IPARD Programı

içerisinde yeni coğrafi işaret sistemini
bir fırsat olarak değerlendirdiklerini
belirten Akbıyık, “Coğrafi işaret tescil
sürecinin gereksinimlerinin doğal so-

nucu olarak yerel ürünlerin, yöresel
değerlerimizin üretimi belli bir stan-
dart ve kaliteye ulaşmış oluyor. Böylece
tüketiciyi taklit ürünlerden koruyarak,
tüketicinin doğru ürüne ulaşmasına
imkan sağlıyor. Tüketicilerin coğrafi
işaretli ürünlere olan talebi ve tercihi
üreticilerin pazarlama kabiliyetleri art-
tırmasını sağlamakla birlikte üreticileri

üretim kapasitelerini arttırma konu-
sunda cesaretlendirmektedir.” diye ko-
nuştu.

Çalışmada Çankırı Kaya Tuzu,
Çankırı Sarımsaklı Et Yemeği, Eldivan
Ekmeği, Eldivan Kirazı, Küpecik Pey-
niri, Kurşunlu Balı, Çerkeş Lokumu,
Kızılırmak Kavunu ve Kızılırmak Pi-
rinci gibi ürünler yer alacak.

Çankırı ürünleri coğrafi
işaretle markalaşacak

Bolu’da çöplerin yakılmasından ve
güneş enerjisi sistemlerinden elde edi-
lecek enerjiyle kentin elektrik ihtiyacı-
nın karşılanması hedefleniyor.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin
Yılmaz Güney Kore ile yapılan çalışma
sonucu il bazında ilk defa çöpten elek-
trik üreten yerin Bolu olduğunu ifade
ederek, “Yukarısoku Mahallesi'nde yer
alan belediyeye ait çöp alanının diğer
belediyelere göre çok farklı bir yere
doğru geldi. Bu alanda elde ettiğimiz
çöplerden günlük 20 megawatt elektrik
üretiyoruz. Bu da yaklaşık 3 bin 500
konutun elektriğinin üretimi anlamına
geliyor.” dedi.

Yılmaz, çöplerin enerjiye dönüştü-

rüldüğü alan içerisinde Tıbbi Atık Ste-
rilizasyon Tesisi'nin de olduğuna dik-
kati çekerek, “Bu tesiste de tıbbi atıkla-
rın çevreye zarar vermeyecek hale geti-
rilmesi sağlanıyor. Onun yan tarafında
da Geri Dönüşüm Tesisi bulunmakta.

Onun yakınında da Kırma Eleme Tesi-
si var. Ayrıca burada bir de Hayvan
Hastanemiz bulunmakta. Bu hastane
her türlü ameliyatın yapılabileceği bir
tesis ve çöplüğün üzerine kurulmuş
durumda.” ifadelerini kullandı.

Bolu’nun elektriği çöp ve güneşten üretilecek

Boyabat Belediyesi ve Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen festivalde, üretici-
ler ürünlerini sergileyerek dereceye
girebilmek için mücadele etti.

Festivalde sıralamada ilk üçe gi-
ren üreticilere çeşitli hediyeler tak-
dim edildi. Boyabat Kaymakamı Fatih
Aksoy burada yaptığı konuşmada,
Boyabat'ın iki temel tarım ürünü ol-
duğunu belirtti. Çeltik üretimin çok
yaygın olarak yapıldığı Boyabat'ta, ar-
tık domatesin de markalaşma yolun-
da olduğunu ifade eden Aksoy, şöyle
konuştu: “Gazidere domatesi Boya-
bat için önemli bir değerdir. Domate-
simizin tescilini almak amacıyla baş-
vurusunu yaptık. İnşallah ilerleyen
günlerde tescil alıp bütün ülkemize
Gazidere domatesini daha çok tanıtıp
ilçemizin önemli bir gelir kaynağı ol-
masını sağlayacağız.”

Festival sonunda 95domates üre-
ticisine katılım belgesi verildi. Gazide-
retabaklı köyünde 150 yıldır yetiştiri-
len Gazidere domatesi için coğrafi
işaret tescil başvurusunda da bulu-
nulmuştu.

Boyabat domatesi
görücüye çıktı
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Yeni yönetimin belirlenmesinin ardın-
dan İstamonu Gazetesi’nin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini İstanbul Kasta-
monuspor As Başkanı İlker Dilek, İdari
İşler ve Basın Sözcüsü Yaşar Çelik ile avu-
kat Anıl Kaya ziyaret etti.

Ziyarette takımın yeni hedeflerinden
bahseden As Başkan İlker Dilek, “Amatör
kulüpler arasında şampiyonluğu hedefle-
yen kulübümüz, 10-18 yaş aralığındaki

çocukların da eğitimi için çalışmalar ya-
pacak. Bu sezon 5 kategoride çocukları-
mızın başarılı sonuçlar almasını sağlaya-
cak yapıyı ve koşulları oluşturmayı hedef-
liyoruz.” dedi.  

Dilek, İstanbul’da Kastamonu’yu ve
sporu sevdirmek için yaptıkları çalışma-
ların devam edeceğini ifade ederken,  İs-
tamonu’nun da  bu zamana kadar yaptı-
ğı çalışmaları takdirle karşıladıklarını

ifade etti.
Gazetemiz Genel Yayın Yö-

netmeni Hüseyin Karadeniz’de
Kastamonu’nun adının güzel duyurulaca-
ğı her çalışmada İstamonu Gazetesinin
göreve hazır olduğunu kaydederek ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde görev
dağılımı yapan  İstanbul Kastamonuspor
yönetiminde şu isimler yer aldı:

Başkan: Emrah Gür
Başkan Vekili: Şenol Özdemir
As Başkan: İlker Dilek ve Sinan Altukulaç
Genel Sekreter: Selçuk Bartınlı 
Muhasebe ve Mali İşler Sorumlusu:
Ümit Şen
Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu:

Engin Gülamoğlu
İdari İşler ve Basın Sözcüsü: Yaşar
Çelik 
Alt Yapı Sorumlusu: Osman

Tellioğlu,
TFF ve Tesis Sorumlusu: Timur Göksu 

Tanıtım ve Medya Sorumlusu: 
Uğur Aykın 
A Takım ve Halkla İlişkiler Sorumlusu:
Zeki Çevik
Sivil Toplum ve Eğitim Sorumlusu: 
Dr. Songül Kalyoncu,
Dış İlişkiler Sorumlulusu: Yalçın Kıroğlu
Sosyal İşler ve Amatör Branşlar
Sorumlusu: Talha Özay Uluğ.

Tosya Kültür ve Pirinç Festivali
yağlı güreşler ve sünnet şenliği ile katı-
lımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yağlı
güreş müsabakaları ile başlayan etkin-
likler kapsamında çekişmeli mücadele-
ler Anadolu’nun Kırkpınar’ı lakabını
ziyadesiyle hakettiğini gösterdi.

Bu yıl 20.’si düzenlenen Geleneksel
Kültür ve Pirinç Festivali bünyesinde
yapılan Yağlı Güreşler 400 sporcunun
mücadelesine sahne oldu. Programa
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin
ile güreş ağası Mehmet Şen katıldı.
Protokol ve güreş ağası vatandaşlarla,
güreşçileri selamladıktan sonra güreş
müsabakaları izleyenleri büyüledi.

Yaklaşık 400 güreşçinin katıldığı
güreşlerin finalinde geçen yılın Kırkpı-

nar şampiyonu
Recep Kara ile
geçen yıl Tosya
Güreşlerinin
şampiyonu olan
Serhat Balcı
karşılaştı. Mü-
cadele yaklaşık

30 dakika sürdü. Recep Kara, rakibi-
ni tuş ederek 2017 yılı Tosya Yağlı Gü-
reşlerinin şampiyonu oldu. Ayrıca gü-
reşlerde başaltı birincisi Şahin Bilici,

Büyük orta boy birincisi Alpaslan Te-
mizce, küçük orta boy birincisi Vural
Aslan, Deste büyük boy birincisi Yavuz
Ayaz, Tozkoparan’da Emre Can Demi-
rel, Teşvik ’de Emre Yazıcı ve Murat
Doğan birinci oldu.

Güreşlerde yaklaşık 430 kilogram
yağ kullanılırken dereceye girenlere
para ödülü verildi.

Tosya Kültür ve Pirinç Festivali
kapsamında 65 çocuk da sünnet ettiril-
di. Sünnet şöleninde, 1 ton pirinç ve 1

ton etten yapılan etli pilav, 1 buçuk ton
un helvası ile 10 bin adet ayran vatan-
daşlara ikram edildi.

Tosya Kırkpınar’ı aratmadı
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Tosya İdman Yurdu tarafından düzenlenen
1. Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışma-
sında, 350 sporcu en iyi olmak için yarıştı.

Tosya 1. Bölgesel Trap ve Tek Kurşun Atış
Yarışması, İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, Bele-
diye Başkanı Kazım Şahin ve İlçe Jandarma
Komutanı Özgün Yapağı’nın yapmış olduğu şe-
ref atışıyla başladı. Tosya İdman Yurdu Spor
Kulübü ve Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Avcı-
lık Federasyonu’nun birlikte organize ettiği
Trap, Tek Kurşun ve Tabanca Atıcılık Karade-
niz Bölge Müsabakası düzenledi. Yarışmaya
Tosya’nın yanı sıra Karabük, Samsun, Giresun,
Ordu, Çorum, Çankırı, Ankara ve Zonguldak il-
lerinden yaklaşık 350 sporcu katıldı. Turnuva-
nın ardından dereceye girenlere ödül madalya
ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

Bölgesel yarışa 
ev sahipliği yaptı

Türkiye Kadınlar Basketbol
Ligi’nin başarılı takımlarından
Kastamonu Basketbol Spor
Kulübü’ne geçtiğimiz dönem-
lerde sponsor olan firma ve
markalardan bu sezonda da
destek devam ediyor. Bu kapsam-
da Kastamonu Basketbol takımına
Ferko Ilgaz  yine isim sponsoru olurken, Sti-
lArt forma sponsorları arasında yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ferko İnşa-
at’ın sponsorluğunun 2017 – 2018 sezonunda
da devam edeceği vurgulanırken, sponsorluk
için Ferko İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fe-
rit Meriç’e teşekkür mesajı yayınlandı. 

Forma sponsorluğunda da StilArt bu se-
zonda da başarılı temsilciye desteğini sürdü-
receğini açıklarken, kulüp internet sitesi üze-
rinden Stil Art firmasının sahibi Savaş Kaya’ya
teşekkür mesajı yayınlandı.

Destek 
devam ediyor

Antalya’da düzenlenen Minikler Türkiye
Taekwondo Şampiyonası’nda Kastamonu adı-
na mücadele eden Zehra Begüm Kavukçuoğ-
lu, altın madalya kazandı.

Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan or-
ganizasyonda 72 farklı şehirden yaklaşık 2 bin
400 sporcu katıldı. Antrenör Numat Haçat eş-
liğinde ilimiz adına mücadele eden sporcuları-
mızdan Zehra Begüm Kavukçuoğlu çıktığı altı
karşılaşmada tüm rakiplerini yenerek altın
madalyanın sahibi oldu.

Altın kız Zehra

Bayburt’ta düzenlenen 15. Karadeniz Judo
Şampiyonasında Kastamonulu sporcular 8
madalya kazandı. Durukan Karabudak antre-
nörlüğünde mücadele eden sporcular arasın-
da 34 kiloda Seymen Samet Taşçı ikinci gelir-
ken, Tülay Kibar 32 kiloda, Hayrünnisa Sefer
28 kiloda, Rümeysa Kurt 48 kiloda, Elifnur As-
lan 57 kiloda, Yunus Emre Arslan 42 kiloda,
Gülyaz Başar 63 kiloda üçüncü olarak ilimize
birer bronz madalya kazandırdılar.

Karadeniz 
şampiyonasından 
8 madalya

İstanbul Kastamonuspor
yeni sezona hazır

Kastamonuspor evine döndü
Erzurum’da yaptığı yeni sezon hazır-

lık kampı çalışmalarını tamamlayan
Kastamonuspor 1966 takımı Kastamo-
nu’ya dönerek çalışmalarını kendi evin-
de sürdürmeye başladı.

Erzurum kampı son-
rası basın mensuplarına
açıklamalarda bulunan
takımın teknik direktö-
rü Tarık Daşgün, kamp
sürecinden olumlu izle-
nimlerle ve kafasında ilk
11 belirlenmiş şekilde

ayrıldıklarını açıkladı. Takıma yeni katı-
lan futbolcuların uyumu, performansı
ve hırsından memnun olduğunu ve yeni
sezonda şampiyonluğun en iddialı aday-
larından biri olacaklarını vurgulayan
Daşgün, "İlk 11'imizin yüzde 70'i şekil-

lendi. Başkanımızın görüştüğü bir kaç
futbolcu da kadromuza dahil olduğun-

da tam anlamıyla istediğimiz kadroyu
sahaya yansıtacağız. Önümüzde kısa bir

periyot var, iyi değerlendirip lige taban-
ca gibi girmek istiyoruz." dedi. 

Kastamonuspor 1966 seyircisi önün-
de oynayacağı son hazırlık maçı önce-
sinde yeni transferleri de taraarla bu-
luşturacak ve resmi sezon açılışı gerçek-
leştirecek.

İstanbul
Kastamonuspor 2017 -
2018 sezonunda 5 ayrı
kategoride A Takım
olarak mücadele
vermek için çalışmalara
başladı. 

Kastamonuspor’un ilk 3 hafta oy-
nayacağı maçların saatleri de belli
oldu. Karşılaşma saatleri şöyle:
Hatayspor & Kastamonuspor 1966
26 Ağustos Cumartesi Saat 16.30
Kastamonuspor 1966 & Tokatspor
10 Eylül Pazar Saat 16.00
Mersin İdman Yurdu & 
Kastamonuspor 1966
16 Eylül Cumartesi Saat 19.00

Saatler belli oldu
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1. Giriş 
İşletmeler, gerek ülkemizin uzun yıllardır

içerisinde bulunduğu ekonomik zorluklarla
ve gerekse piyasadaki rakipleriyle (son
yıllarda özellikle Çin mallarıyla)
mücadelenin yanı sıra varlıklarının devamı
için de gelişen teknolojiyi izlemek zorunda
kalmışlardır. Özellikle enflasyonist etkinin
yoğun hissedildiği dönemlerde, işletmelerin
öz varlıkları ile yeni yatırımlara yönelmeleri
de olanaksız hale gelmiştir. Bu durum
yatırım mallarının mülkiyetine sahip
olunmadan, söz konusu malların sadece
kullanımı ile yetinme sonucunu
doğurmuştur. İşletmeler tarafından finansal
kiralamanın orta veya uzun vadeli kredi
olarak nitelendirilmesi ve kısa vadeli ağır
finansman yüküne katlanmaksızın yeni
teknolojiden yararlanarak üretim
kapasitelerini ve karlılıklarını artırabilme
olasılıkları finansal kiralamayı cazip hale
getirmiştir. 

2. Finansal Kiralamanın Tanımı ve
Mahiyeti

“Leasing” terimi, “to lease” yani
kiralamak fiilinden gelmektedir. II. Dünya
Savası sonrası bu terim Avrupa’ya gelmiş ve
çeşitli dillere girmiştir. Bugün, herhangi bir
değişikliğe uğramadan İngilizce olarak tüm
dillerde kullanılmaktadır.

Avrupa Leasing Birliği ELA (European
Leasing Association) Leasing’i şöyle
tanımlamaktadır: “Leasing, Leasing veren
(Lessor) ve Leasing alan (Lessee) arasında
imzalanan ve üreticiden Leasing alan
tarafından seçilip, Leasing veren tarafından
satın alınan bir malın mülkiyetini leasing
verene, kullanım hakkını ise leasing alana
bırakan bir sözleşmedir.”

Türkiye’de “leasing” sözcüğünü
karşılamak üzere “finansal kiralama “
deyimi kullanılmakta, leasing verene
“kiralayan” , leasing alana da “kiracı”
denilmektedir.”

Finansal kiralama, kiracı tarafından
ihtiyaç duyulan ve alınmasına karar verilen
bir iktisadi kıymetin, mülkiyeti finansal
kiralama şirketinde kalmak suretiyle,
düzenlenen sözleşmede belirlenen kira
ödemeleri karşılığında kullanım hakkının
kiracıya bırakılmasını sağlayan bir
finansman sistemidir.  Bu yöntemin
temelinde, Adam Smith’in sermaye
birikiminin kaynağının üretim araçlarının

mülkiyeti olmayıp işletilmesinin olduğu tezi
yatmaktadır.

6361 sayılı Kanunu’nda, finansal
kiralama, “Bir finansal kiralama sözleşmesine
dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili
mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan
tarafından finansman sağlamaya yönelik
olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi
sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira
süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük
bir bedelle satın alma hakkı tanınması;
kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün
yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü
kapsaması veya finansal kiralama
sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin
bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç
bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir
değeri oluşturması hâllerinden herhangi
birini sağlayan kiralama işlemini.” şeklinde
tanımlanmıştır.

Finansal kiralama, 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu’nun (VUK) mükerrer 290’ıncı
maddesinde de, “Kira süresi sonunda
mülkiyet hakkının kiracıya devredilip
devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi
kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan tüm riskler ile yararların
kiracıya bırakılması sonucunu doğuran
kiralamalardır.” şeklinde tanımlanmıştır. 

2.1. Finansal Kiralama Kanunu’na Göre
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring

ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 18.
maddesinde finansal kiralama
sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Buna göre;
finansal kiralama sözleşmesi, “ kiralayanın,
kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir
kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı
veya başka suretle temin ettiği veya daha
önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir
malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak
üzere kira bedeli karşılığında, kiracıya
bırakmasını öngören sözleşmedir .”

Finansal Kiralama Kanunu hükümleri
uyarınca, bir sözleşmenin finansal kiralama
sözleşmesi sayılabilmesi için aşağıdaki
şartların varlığı gerekmektedir:

Kiralayan bir “finansal kiralama şirketi”
olmalıdır,

Sözleşmenin konusu taşınır veya taşınmaz
mallar olmalıdır ( Bilgisayar yazılımlarının
çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere
patent gibi fikri ve sınai haklar bu sözleşmeye
konu olamazlar ),

Kiralayan şirket, üçüncü bir kişiden veya

bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka
suretle temin ettiği ve maliki bulunduğu bir
malı kiralamalıdır,

6361 sayılı Kanun’a göre, finansal
kiralama bedeli ve ödeme dönemleri
taraflarca belirlenir. Sözleşmede açıkça
belirtilmek kaydıyla sözleşme konusu mal
henüz imal edilmemiş veya kiracıya teslim
edilmemiş olsa dahi, sözleşme tarihinden
başlamak üzere kira bedelleri tahsil
edilebilir. Sözleşmede aksi belirtilmediği
takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme
tarihinden itibaren iki yıl içinde kiracıya
teslim edilmesi zorunludur. 

Finansal Kiralama Kanunu’nun 21’ inci
maddesinde yurt dışından yapılacak
finansal kiralama sözleşmelerinin Birlik
tarafından tescil edileceği ve söz konusu
kiralamalara ilişkin usul ve esaslar Kurulun
uygun görüşü alınmak suretiyle Birlik
tarafından belirleneceği vurgulanmıştır.

Aynı kanunun 22’ nci maddesinde
finansal kiralama sözleşmesinin yazılı
şekilde yapılacağı, taşınmaz mallara ilişkin
sözleşmeler taşınmazın bulunduğu tapu
kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine
mahsus özel sicili bulunan taşınır mallara
dair sözleşmeler bu malların kayıtlı
oldukları sicile tescil ve şerh olacağı ve
kiralayan tarafından ayrıca Birliğe
bildirileceği belirtilmiştir.

Yine aynı Kanunu’nun 23’üncü
maddesinde finansal kiralama konusu malın
mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu,
ancak tarafların sözleşmede, sözleşme süresi
sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın
alma hakkını haiz olacağını
kararlaştırabileceği belirtilmiştir.

2.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre
Finansal kiralama işlemlerine ilişkin

hususlar Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer
290’ ıncı maddesinde düzenlenmiştir. İlgili
maddede finansal kiralama; “Kira süresi
sonunda mülkiyet hakkının kiracıya
devredilip devredilmediğine bakılmaksızın,
bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip
olmaktan kaynaklanan riskler ile yararların
tamamının veya tamamına yakınının belli bir
dönemde bedel karşılığı kiracıya bırakılması
sonucunu doğuran kiralamalardır.” şeklinde
tanımlanmıştır.

Madde hükmüne göre, aşağıda belirtilen
kriterlerden birini veya daha fazlasını
karşılayan kiralamalar finansal kiralama

olarak kabul edilecektir:
İktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi

sonunda kiracıya devredilmesi,
Kiracıya kira süresi sonunda iktisadi

kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle
satın alma hakkı tanınması, 

Kiralama süresinin iktisadi kıymetin
ekonomik ömrünün % 80’inden daha büyük
bir bölümünü kapsaması, 

Sözleşmeye göre yapılacak kira
ödemelerinin bugünkü değerlerinin
toplamının iktisadi kıymetin rayiç bedelinin
% 90’ından daha büyük bir değeri
oluşturması. 

Yukarıda sayılan şartlara göre; örneğin,
iktisadi kıymetin ekonomik ömrü 10 yıl,
kiralama süresi 9 yıl ise kiralama süresi
ekonomik ömrün %80’inden fazla olduğu
için bu kiralama bir finansal kiralama
olacaktır. Yine örneğin, kiralama
başlangıcında iktisadi kıymetin rayiç bedeli
500 TL ve kira ödemelerinin bugünkü
değeri toplamı 490 TL ise, bu bir finansal
kiralamadır. Çünkü, 490 TL 500 TL’nin  %
90’ı olan 450 TL’den daha büyüktür.

Arazi, arsa ve binalarla ilgili kiralama
sözleşmelerinde, sadece sözleşmede kira
süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya
devri öngörülmüşse veya kiracıya kira süresi
sonunda kiralama konusu gayrimenkulü
düşük bir bedelle satın alma hakkı
tanınmışsa, söz konusu kiralama finansal
kiralama olarak kabul edilecektir.

Doğal kaynakların araştırılması veya
kullanılmasına yönelik kiralama
sözleşmeleri ile sinema filmleri, video
kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi
kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri ise
madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Diğer taraftan, madde metninde 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu’na bir atıfta
bulunulmadığından; Finansal Kiralama
Kanunu kapsamında yapılan bir kiralama
işlemi sayılan şartları taşımıyorsa, vergi
uygulamaları bakımından finansal kiralama
olarak kabul edilmeyecektir. 

Gerekli şartları haiz kiralama işlemleri
ise, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında
yapılmasalar bile, Vergi Usul Kanunu’na
göre finansal kiralama olarak kabul
edilecektir.
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