
İstamonu Yayıncılık tarafından
hazırlanan Kastamonu Ticaret Rehberini
inceleyen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk
Kaymakcı, “Önemli bir kaynak niteliği
taşıyan rehber çalışması firmalara olan
ilgiyi artıracak” dedi. n 2

Firmalara 
ilgi artacaktır

Simpaş Sigorta Aracılık
Hizmetleri Üsküdar Şube
Müdürü Aziz Uzun sigortanın
mali yük getirdiği düşüncesinin
aksine doğru poliçe ile risklerin
azaltıldığının benimsenmesi
gerektiğini vurguladı. n 2

Doğru poliçe
riskleri azaltır
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İstiklal Yolu’nun miras başyapıtı yolda…

HER ŞEY VATAN İÇİN
Kurtuluş Savaşı’nın en önemli
lojistik güzergahı olan İstiklal
Yolu’nun hikayesi “Her Şey Vatan
İçin” belgeselinde anlatılacak.
Toplam maliyeti yaklaşık 500 bin
lira olan belgeselin 9 Haziran
2021 tarihinde izleyiciyle
buluşması planlanıyor.

Kastamonu Tanıtım Ajansı kurucusu Adem
Salcıoğlu’nun yapımcılığını ve yönetmenliğini
üstlendiği belgeselde İstanbul, İnebolu,
Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahını
kapsayan İstiklal Yolu bugüne kadar aktarılan
bilgileri yeni bir bakış açısıyla ele alırken, göz
ardı edilen hikayeler de konu alınacak. Tarihsel
gerçekliği tartışmalı ve çelişkili bir şekilde salt
duygusal yaklaşımdan uzak, yazılı ve sözel
kaynakları dikkate alan bir yaklaşımla
hazırlanacak belgeselde farklı çekim ve kurgu
teknikleri ile, tarihsel bir görsellik içinde
zengin bir içerik sunulacak. Belgesel sürecinde

derlenen tarihi belgeler ve
deliller aynı zamanda

kitap olarak da
yayınlanacak.

Projenin sinematik anlatım metodu, bilgi ve görsel
sunum açısından Kastamonuluların iftiharı olacağını
vurgulayarak destek beklendiğini kaydeden Adem Salcıoğlu
şunları söyledi: “Bu belgeselle Milli Mücadele yıllarında
Kastamonu’nun nasıl bir öneme sahip olduğunu net somut
bir şekilde anlama ve anlatma fırsatı bulacağız.” dedi.

DESTEK BEKLİYOR

Adem Salcıoğlu

Düzce İl Jandarma Komutanı
Şenpazarlı Albay Mustafa Çetinkaya’yı
gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz ziyaret etti. n 2

İstamonu’dan
komutana ziyaret

Kastamonu’ya 7 yıldızlı otel
yapılacak. Yurduntepe’ye ETS
Grup tarafından
gerçekleştirilecek yatırımla otelin
2022’nin son çeyreğinde faaliyete
başlaması hedefleniyor. n 3

7 yıldızlı otel
yapılacak

Bakan Varank ziyaret etti
Hidrolik beton dağıtıcıları ile

ABD akreditasyonu alan ilk yerli
inşaat makine firması olan
Boom Makine’nin Çekmeköy’de
bulunan fabrikasını Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank ziyaret etti. Boom
Makine Yönetim Kurulu Başkanı
Altan Yavuz, 2021’de firmanın
üretim kapasitesini artırmak
üzere yeni hedefler
belirlediklerini söyledi. n 5

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan atama
kararıyla, 108.Dönem mezunu olan Kastamonulu
5 kaymakam ilk görev yerlerine atandı. n 2

Ayhan
Kalaycıoğlu

Emre 
Çömen

İsmail
Battal

Seda 
Ünlü

Serkan
Böyük

Umut 
Özkan
Esenler

Orhan 
Narin
Fatih

Mustafa
Candaroğlu
Arnavutköy

Gökhan
Yüksel
Şişli

Fatih 
Aydemir
GOP

Göreve başladılar

Teşkilat tarihinde ilk
AK Parti İstanbul teşkilat tarihinde ilk kez 5

Kastamonulu başkanlık makamına oturdu. n 3

Çalışma Grubunda Yılmaz dönemi
İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonu Çalışma

Grubu’nun yeni başkanı Mehmet Yılmaz oldu. n 3

Komando eğitim alayı oldu
Gölköy’de bulunan askeri birlik, 5. Jandarma

Komando Eğitim Alay Komutanlığı oldu. n 3

En çok
tercih, işbaşı
eğitim
programına

Düzce İşkur İl
Müdürü Ferhat Acar,
kurumdan en çok
istifade edilen alanın iş
başı eğitim programı
olduğunu bildirdi. n 4

Hüseyin Karadeniz, Ferhat Acar’a
Kastamonu Ticaret Rehberini takdim etti.

n 6
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Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

YALLAH
DÜMDÜZ

Ne sağı var, ne solu,
Yok inişi yokuşu.
En işlek yol;
Yolsuzluğun yolu…

AİLE

İnsanın var oluşu anne baba iledir,
Aile denen eser bir yıkılmaz kaledir.
Her şey orada başlar, şekillenir orada,
İyilik- kötülüğün mektebi ailedir.

Sigorta bilincinin geliştirilmesi ve
yerleştirilmesi için çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydeden Aziz Uzun,
finansal okuryazarlık konusunda bilinç
oluşturma amacını taşıdıklarını ifade etti.

Kısa vadeli hedeflerinin arasında
istihdam ve kapasite artırımı olduğunu
belirten Aziz Uzun finansal danışmanlık
hizmetleri modelini oluşturmayı
planladığını bildirdi.

Sigortanın mali yük getirdiği
düşüncesinin aksine doğru poliçe ile
risklerin azaltıldığının benimsenmesi
gerektiğini vurgulayan Uzun “Hayata dair
bütün risklerin paylaşılması önem arz
ediyor. Bu risklerin de çözümü doğru
sigorta poliçesine ulaşmakla mümkün.
Doğru ihtiyaçları belirleyip, insanların
biraz daha risklerini göz önüne alarak,
finansal okuryazarlıklarının da artmasıyla
beraber sigorta bilincinin yükseltilmesini
amaçlıyoruz.” dedi.

Simpaş Sigorta Aracılık Hizmetleri

Üsküdar Şube Müdürü Aziz Uzun,
sigortanın her alanda avantaj sağladığına
dikkat çekerek şöyle devam etti: “Sigorta
ekonomik risklerin bir şekilde koruma
altına alınmasıdır. Riski olmayan,

ekonomik bakımdan yükü olmayan bir
şey sigortalatılmaz.  Ya da ekonomik
değeri çok fazla ama sigorta tarafından
riskli görünürse o da sigortalanmayabilir.
Birçok alanda sigortanın avantajı var.
Örneğin Türkiye’deki gayri safi milli
hasılanın yükselmesiyle beraber SGK’dan
alınan emekli maaşları insanları tatmin
etmiyor. Çalışırken olan kazanç emekli
olunca otomatikman düşüyor.  Emeklilik
ürünleri ile geleceği garanti altına almak
mümkün.” 

Kastamonu Kaymakam Adayı
Seda Ünlü, büyükşehir olan Ordu’nun
18 mahallesi bulunan 10 bin 617 kişi
nüfuslu Kabataş ilçesine atandı.

Denizli Kaymakam Adayı İsmail
Battal, 38 köyünde 6 bin 347 kişinin
yaşadığı Amasya’nın Göynücek
ilçesinde görevlendirildi.

Samsun Kaymakam Adayı Serkan
Böyük, 14 köyünde 2 bin 139 kişinin

yaşadığı Gümüşhane’nin Köse
ilçesinde atandı.  

Kastamonu Kaymakam Adayı
Emre Çömen, 27 köyünde 8 bin 289
kişinin ikamet ettiği Giresun’un
Çamoluk ilçesinde görevlendirildi.

Düzce Kaymakam Adayı Ayhan
Kalaycıoğlu, 25 köyünde 6 bin 464
kişinin yaşadığı Yozgat’ın Kadışehri
ilçesine atandı.

Kastamonulu ikinci kadın mülki
idare amiri Seda Ünlü, göreve
başladığı Kabataş ilçesinin ilk kadın
kaymakamı oldu.

108. Dönem mezunu
mülki idare amiri Araçlı
hemşerimiz Seda Ünlü,

Ordu’nun Kabataş ilçesine
kaymakam olarak göreve başladı.

Kastamonulu ikinci kadın mülki
idare amiri olan Ünlü aynı

zamanda Kabataş ilçesindeki
ilk kadın kaymakam olarak
tarihe geçti.

Ebat plastik & Streç İOSB - İkitelli OSB  Esot Sanayi Sitesi A blok No:8 Başakşehir- İST0212 671 41 72 www.ebatplastik.com info@ebatplastik.com

Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film

Serbest piyasada 12 yıllık sigortacılık ve bankacılık deneyimi bulunan Taşköprülü hemşerimiz
Aziz Uzun, Simpaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Üsküdar Şube Müdürlüğünü hizmete açtı.

İstamonu Yayıncılık
tarafından 18 farklı sektörden
222 firmanın yer aldığı
Kastamonu Ticaret Rehberinin
içeriğini Dışişleri Bakan
Yardımcısı ve Avrupa Birliği
(AB) Başkanı Faruk Kaymakcı
değerlendirdi.

Tanıtımların Türkçe ve
İngilizce olarak yer aldığı
rehber çalışmasının firmalara
olan ilgiyi artıracağını
vurgulayan Tosyalı bürokrat
Faruk Kaymakcı, “Önemli bir
kaynak niteliği taşıyan
Kastamonu Ticaret Rehberi
başkonsoluklar ve

büyükelçiliklerle
paylaşıldığında çok ülkeden
Kastamonu’nun değişik
sektörlerdeki firmalarına
eminim ilgi artacaktır.
İstihdam, üretim ve ihracat
artacaktır. İstamonu’yu yararlı,
bilgilendirici, ihracatçı ve
ithalatçı firmaları bir araya
getirecek bu çalışmasından
dolayı kutluyorum. Hüseyin
Karadeniz başta olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Kastamonu Ticaret
Rehberinin Kastamonu’muza
ve ülkemize faydalı olmasını
diliyorum.”

Üsküdar’da 
hizmet veriyor

Firmalara ilgi artacaktır 

Düzce İl Jandarma
Komutanlığı görevini 2018
yılından itibaren sürdüren
Şenpazarlı Albay Mustafa
Çetinkaya’yı gazetemiz genel
yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz ziyaret etti. Gazetenin
gerçekleştirdiği çalışmalar
hakkında bilgi aktarılan Albay
Mustafa Çetinkaya, İstamonu’nun

faaliyetleriyle haberlerinin gurbet
ve memlekette olanlar için
önemli kıymet taşıdığını
vurguladı. 

Günün anısına genel yayın
yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz
tarafından Albay Çetinkaya’ya
İstamonu tarafından hazırlanan
Kastamonu Ticaret Rehberi
takdim edildi.

Korana virüs salgınına bağlı
olarak Türkiye genelinde yüzde
62’yi bulan yolcu trafiğindeki
düşüş Kastamonu’ya da yansıdı.
Kastamonu Havalimanı’ndan
Ocak ayında yararlanan yolcu
sayısında geçen yılın aynı ayına

göre yüzde 80 oranında düşüş
yaşandı. Kastamonu’da geçen
yılın Ocak ayında 6 bin 151 olan
yolcu trafiği sayısı bu yıl bin
249’a kadar azaldı. Bu süre
zarfındaki uçak sayısı ise 58’den
30’a düştü.

İstamonu komutadaydı

Yolcu trafiği % 80 düştü

Ayhan Kalaycıoğlu Emre Çömen İsmail Battal Seda Ünlü Serkan Böyük

İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan atama

kararıyla, 108.Dönem
mezunu olan

Kastamonulu 5
kaymakam ilk görev

yerlerine atandı.

Göreve başladılar

İlk kadın kaymakam
108. Dönem mezunu 93 isim

arasında 11 kadın mülki idare amiri
bulunuyor. Seda Ünlü, bu dönem

mezun olan kadın mülki idare amirleri
arasındaki tek Kastamonulu. Ünlü,

107. Dönem mezunu Zeynep Acar’dan
sonra Kastamonulu ikinci kadın mülki

idare amiri olma unvanını da taşıyor.

Taşköprü’nün Paşa köyü nüfusuna
kayıtlı olan Aziz Uzun, 1982 yılında
İstanbul’da doğdu. Üniversite mezuni-
yetinin ardından sigortacılık ve bankacılık
alanında 12 yıl iş tecrübesi elde etti.
Kurucusu olduğu Simpaş Sigorta Aracılık
Hizmetleri Üsküdar Şube Müdürlüğünde
3 kişiyi istihdam etmektedir.

Aziz Uzun
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GÜNCEL

108. Dönem mezunu mülki idare
amirlerinin atamalarının gerçekleşmesiyle
Abana, İhsangazi, Seydiler ve Pınarbaşı
ilçelerinin kaymakamları değişti. Yeni
kaymakamların atandıkları ilçeler ilk görev
yerleri oldu.

Abana’da 16 ay görev yapan Tağrık
Buğra Seyhan, Ankara’da başlayacak
kaymakamlık kursuna katılmak üzere
görevlendirilirken yerine Zonguldak
Kaymakam Adayı Tuğçe Yılmaz atandı.

Pınarbaşı’nda 6 aydır görev yapan
Mehmet Erdem Akbulut’un Van’ın Çatak
ilçesine atanması dolayısıyla boşalan
koltuğuna Tokat Kaymakam Adayı Salih
Başara oturdu.

Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem’ın
vekalet ettiği Seydiler Kaymakamlığında
Bayburt Kaymakam Adayı Semih Memiş
görevlendirildi.

Yaklaşık 20 aydır Araç ve İhsangazi’de
Kaymakam olan Ümit Fırat Böçkün’ün
yerine

Konya Kaymakam Adayı Ahmet Sami
Meram atandı.

Kastamonu’ya 4
yeni kaymakam

İstanbul’da faaliyet gösteren
Kastamonu Çalışma Grubu’nun yeni
başkanı Mehmet Yılmaz oldu. Mevcut
başkan Sadettin Çay’ın istifası sonrası
göreve gelen Yılmaz Kastamonu Çalışma
Grubu’nun kurucular kurulu üyesi ve eski
başkanlarından olup, uzun yıllardır burs ve
öğrenci faaliyetlerini sürdürüyordu.

Kastamonu Çalışma Gurubu Başkanı
Mehmet Yılmaz sosyal alandaki
çalışmalarının yanı sıra öğrencilere yönelik
eğitim desteği faaliyetlerinin  devam
edeceğini kaydederek şunları söyledi:
“2000 yılında birkaç idealist arkadaşımızla
mütevazi bir şekilde çıktığımız yolculukta,
bugün Türkiye’nin her tarafında okuyan
yaklaşık bin 500 üniversite öğrencisine
burs verebilen bir konuma geldik.
Öğrencilerin sadece maddi değil manevi
olarak da her zaman yanındayız. Bize
güvenerek bu noktaya gelmemizi sağlayan
başta hayırseverlerimiz olmak üzere
emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı
sunuyorum. Bizler de bu güvene sahip
çıkmak için daha çok çalışıp başta
Kastamonu’muz olmak üzere ülkemize
hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu
zamana kadar hizmet eden tüm başkan ve
yönetim kurulu üyelerine teşekkür
ediyorum.”

Çalışma Grubunda
Yılmaz dönemi

İstanbul’un 38 ilçesinde genel kurul sürecini
tamamlayan Ak Parti’de Esenler’de Umut Özkan,
Fatih’te Orhan Narin, Arnavutköy’de Mustafa
Candaroğlu, Gaziosmanpaşa’da Fatih Aydemir,
Şişli’de Gökhan Yüksel başkanlık koltuğuna
oturan Kastamonulular oldu.

İstamonu muhabirinin genel kurul sürecini
tamamlayan 32 ilçede ulaştığı veriye göre 49’u
asil, 22’si yedek listeden olmak üzere 71
Kastamonulu yönetimde yer aldı. 

Yönetimde yer alan Kastamonuluların 19’unu
kadınlar, 52’sini erkekler oluşturdu. 

Yönetimde en fazla Kastamonulu bulunan
teşkilat 6 isimle Arnavutköy oldu. Arnavutköy’ü
5’er isimle Şişli ve Beykoz, 4 isimle de Eyüpsultan
takip etti.

Demografik yapıya dikkat edildi

AK Parti İstanbul’un Beyoğlu hariç tüm
ilçelerinde genel kurul sürecini tamamladı.
Yapılan kongreler sonrası Kastamonu ve
Sivaslılara öncelik verildiği gözlendi. İstanbul’da
en yoğun nüfusa sahip olan iki vilayetten 5’er isim
teşkilat başkanı oldu. Teşkilat başkanlığında 4
koltukla Trabzonlular ikinci sırada yer alırken, 3
koltukla Ordulular üçüncü sırada bulundu.
Çankırı, Sinop, Rize ve Kayseri nüfusuna kayıtlı
2’şer teşkilat başkanı göreve geldi.

Yarısı değişti

AK Parti İstanbul’da 19 ilçede isim
değişikliğine gitti.  Teşkilattaki 17 başkan ikinci, 3
başkan da üçüncü dönemine adım attı.

Esenler: İnebolulu Umut Özkan’ın üçüncü
dönemi.  Asıl listede Bayram Akkaya, yedek
listede Orhan Küllüoğlu ve Alpaslan Öztürk yer
aldı.

Fatih: Seydilerli Orhan Narin’in ikinci
dönemi. Yönetimine Kemal Kebapçı, İsmail
Üstün asıl listeden, Tuncay Başer ise yedek
listeden girdi.

Arnavutköy: Cideli Mustafa Candaroğlu’nun
ikinci dönemi. Asil yönetiminde Sevilay Kırbaş
yedek yönetiminde ise Yunus Emre Er bulunuyor.

Gaziosmanpaşa: Bozkurtlu olan Fatih
Aydemir’in ilk dönemi.  Aydemir’in listesinde 6
Kastamonulu isim bulundu. Gülsüm Şahin,
Necati Gürsu, Sevgi Bıyıklı ve Ayşe Kayran asıl
listeden Yunus Abdülkadir Artan ve Yıldız Çolar
yedek listeden Aydemir’in yönetimine girdi.

Şişli: İnebolulu Gökhan Yüksel’in ilk dönemi.
Ümit Yılmaz, Buse Er, Ayhan Savaş ve Meryem
Konak asıl listeden Gökhan Usta ise yedek
listeden yönetimine girdi.

Eyüpsultan: Trabzonlu Muhammet
Vanlıoğlu’nun ilk dönemi.  Vanlıoğlu’nun
yönetiminde 4 Kastamonulu isim yer aldı.
Hüseyin Sevim, İbrahim Şengül, Döndü Kurnaz
asıl listeden, Hasan Kara yedek listeden
yönetimde bulundu.

Şile: Erdoğan Akgül’ün ikinci dönemi. Asil
Yönetiminde Nihat Şeref bulunuyor.

Bahçelievler: Sivaslı Fatih Tuna’nın ilk
dönemi. Asil listede Gülay Karabay yer aldı.

Bağcılar: Sinoplu Rüstem Tüysüz’ün ilk
dönemi. Yönetiminde asil listeden Ahmet
Şentürk girdi. 

Kadıköy: Diyarbakırlı Aydoğan Ahıakın’ın
ikinci dönemi. Yönetime Ziya Asil Balaban asil,
Cengiz Yılmaz yedek listeden girdi.

Üsküdar: Rizeli Erdem Demir’in ilk dönemi.
Yönetiminde asil listede Özkan Yaslı bulunuyor.

Ataşehir: Sivaslı İsmail Erdem’in ilk dönemi.
Daha önce iki dönem Sancaktepe Belediye
Başkanlığı yapan Erdem’in asıl listesinde Zeki
Çatıkkaya, yedek listesinde Eren Sadi Mutlu yer
aldı.

Bayrampaşa: Şanlıurfalı Ersin Saçlı’nın ikinci
dönemi. Önder Akarsu asıl, İlhan Yılmaz yedek
listeden yönetime girdi.

Maltepe: Trabzonlu Mehmet Kebir’in ilk
dönemi. Asil yönetiminde Pınar Çağın
bulunuyor.

Kartal: Erzurumlu Ebubekir Taşyürek’in ilk
dönemi. Asil yönetim listesinde Mustafa Soykan
ve  Ahmet Tekşen yer alıyor

Güngören: Malatyalı Devran Yalçınkaya’nın
ilk dönemi. Asil yönetiminde İbrahim Sargın ve
Erdoğan Öztaş yer aldı.

Başakşehir: Giresunlu Sabahatdin Kayas’ın
ikinci dönemi.  Doğan Karabıyıkoğlu asil, Hakan
Demircan yedek listeden yönetimine girdi.

Ümraniye: Sivaslı Mahmut
Eminmollaoğlu'nun ikinci dönemi. Asıl listede

Yunus Kökden, yedek listede Cemile Ata ve
Emine Ateş yer aldı. 

Beykoz: Trabzonlu Muhammed Hanefi
Dilmaç’ın ikinci dönemi. Asil listesinde Mete
Karabudak, Muhammet Kartal, Filiz Kal, Cemal
Çelik, yedek listede ise Enes Kararmaz bulunuyor.

Zeytinburnu: Rizeli Abdül Selami
Delibalta’nın ikinci dönemi. Asil listesine Nihat
Sezer, Abdulkadir Baş ve İbrahim Uysal olmak
üzere 3 Kastamonulu girdi.

Sultangazi: Çankırılı Süleyman Yiğitoğlu’nun
üçüncü dönemi.  Cemal Demir ve Hülya
Arapoğlu asil listeden, Ali Özdemir, Mustafa
Terzi ve Muzaffer Eryılmaz yedek listeden
yönetimde bulundu.

Kağıthane: Sinoplu Serkan Cantürk’ün ikinci
dönemi. Musa Açıkgöz ve İsa Uzunboy asıl
listeden yönetiminde yer aldı.

Tuzla: Bayburtlu Talha Tayfur’un ilk dönemi.
Yönetiminde asil listeden Muammer Türcan ve
Mustafa Çağdaş, yedek listeden Yusuf Bulut girdi.

Küçükçekmece: Edirneli olan Recep Şancan’ın
ilk dönemi. Asil listeden Elif Seven yer aldı.

Sancaktepe: Çankırılı Adil Kandemir’in
üçüncü dönemi. Asilden Aydın Mızrak yedekten
ise Merve Ünal yönetimine girdi.

Sultanbeyli: Ordulu Ali Tombaş’ın ikinci
dönemi. Yönetiminde asil listeden Arzu Yıldıran
bulunuyor.

Esenyurt: Nevşehirli Harun Özer’in ilk
dönemi. Yönetimine yedek listeden Hakan
Yılmaz yer aldı.

Pendik: Ordulu Ali Şirin’in ilk dönemi.
Yönetiminde asil listeden Fatih Bakır ve Özlem
Özbayoğlu yer aldı. 

Büyükçekmece: Murat Çelik’in ikinci
dönemi. Yönetiminde asil listeden Cengiz
Sancaktar yer aldı.

Çekmeköy: Ordulu Akın İlhan’ın ilk dönemi.
Asıl listeden yönetimine Seher Oğuz,
yedeklerden ise Muhammet Faruk Yazlı girdi.

Sarıyer: Sivaslı Halil İbrahim Kurşun’un
yönetiminde Kastamonulu yer almadı. 

Beylikdüzü: Trabzonlu Mustafa Günaydın’ın
yönetiminde Kastamonulu yer almadı.

AK Parti İstanbul teşkilat
tarihinde ilk kez 5
Kastamonulu başkanlık
makamına oturdu.

Tarihinde bir ilk

Umut Özkan
ESENLER

Orhan Narin
FATİH

Mustafa Candaroğlu
ARNAVUTKÖY

Gökhan Yüksel
ŞİŞLİ

Fatih Aydemir
GAZİOSMANPAŞA

Ahmet Sami Meram Salih Başara

Semih Memiş Tuğçe Yılmaz

1971 yılında Taşköprü’de doğan
Mehmet Yılmaz, 1993 yılında İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden
mezun olmuş, 1993-2010 yıllarında
özel bir araştırma merkezinde
çalışmıştır. 2010’dan itibaren İstanbul
29 Mayıs Üniversitesi’nde yönetici
olarak görev yapmaktadır. 2005-2007
yılları arasında Kurucu Başkanlığını
yaptığı Kastamonu Çalışma Grubu’nda
2009 yılından itibaren başkan
yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Kastamonu Bibliyografyası, Eskişehir
Bibliyografyası ve Katip Çelebi
Bibliyografyası olmak üzere üç kitabı,
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan
Osmanlılar Ansiklopedisi’nde 30‘un
üzerinde maddesinin yanında çeşitli
gazete ve dergilerde de araştırma
yazıları yayımlanmıştır. Evli ve bir
çocuk babası olan Mehmet Yılmaz,
İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Kastamonu’ya 7 yıldızlı otel yapılacak. Yurduntepe’ye ETS
Grup tarafından gerçekleştirilecek yatırımla otelin 2022’nin son
çeyreğinde faaliyete başlaması hedefleniyor. Otel kaliteleri en
fazla 5 yıldızla derecelendirilse de sağladıkları üstün ve lüks
hizmet koşulları sebebiyle 7 yıldızlı olarak adlandırılıyor.

7 yıldızlı otel

Gölköy’de bulunan askeri birlik, bundan böyle
faaliyetlerine 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Ko-
mutanlığı olarak devam edecek. Jandarma Er Eğitim
ve Jandarma Uzman Erbaş Eğitim alayı olarak bugü-
ne kadar faaliyetlerini sürdüren Gölköy’de artık sade-
ce Uzman Erbaş eğitimleri gerçekleştirilecek.

Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı
olarak faaliyete geçmesinin ardından şu anda 2 bin
50 uzman erbaşın eğitim gördüğü birlikte eğitimler
22 haa sürecek. Şu anda eğitim gören askerler Nisan
ayında çıkış yapacak. Yeni uzman erbaş adaylarının
ise Mayıs ayında Gölköy’e geleceği öğrenildi.

Abana’da çıkan yangında 35 hektarlık alan zarar gördü. Abana’ya bağlı
Çayırcık ve Hacıveli mahalleleri arasında enerji  nakil hatlarında kaynakla-
nan kısa devreden kaynaklı olduğu bilidrilen yangın çıktı. Yangın kısa sürede
Çayırcık Mahallesi'ndeki evler ile ormanlık alana sıçradı. Çayırcık Mahalle-
sinden Hacıveli’ye kadar uzanan bir kilometrelik alanda 35 hektarlık alan za-
rar görürken 3 ev, bir samanlık, bir ahır ve bir fırını kullanılamaz hale geldi.

Komando eğitim 
alayı oldu

35 hektar zarar gördü
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Düzce İşkur İl Müdürü olan Cideli hemşerimiz
Ferhat Acar, kurumun faaliyetleri hakkında
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e bilgi aktararak şunları söyledi:

“İşkur, genel olarak iş ve işçi bulma amacını
güder. İşgücü piyasasının istihdam aşamalarında da
aktif rol oynar. İşsizliğin önlenmesi için tedbirler alır,
istihdamın geliştirilmesi, korunması ve
yaygınlaştırılması için çeşitli girişimlerde bulunur,
İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütür.” 

İhtiyaçlar fiyat ve iş gücü piyasası
sonrası belirleniyor

Kurumun yol haritasının fiyat ve iş gücü piyasası
araştırması sonrası şekillendiğini ifade eden Ferhat
Acar şu bilgileri paylaştı: “Salgın öncesinde olduğu
gibi yine fiyat ve iş gücü piyasası araştırması
gerçekleştirerek gelecek yıl haritamızı belirliyoruz.
İstihdam ettiği kişi sayısı 20 ila 50 arasında olan tüm
firmaları ziyaret ederek gerçekleştirdiğimiz anket
sonucu piyasanın öncelikle hangi iş gücüne ihtiyacı
olduğunu açığa çıkarıyoruz.  Daha sonra belirlenen
alana göre ustalık eğitimini açıyoruz. En çok
kullandığımız program iş başı eğitimi. İşi işyerinde
öğrenme amacını güden program bir nevi staj
imkanı veriyor.  İşverenin nitelikli personel
yetiştirmesi için kaynak ayırması gerekiyor. İşkur
gerekli olan iş gücünü yetiştirme finansını sağlıyor.
Hizmet sektöründe 3 ay, imalat sektöründe 6 ay
personelin maaşını ve sigortasını karşılıyoruz. Bu
program sonucunda ortalama yüzde 75 civarında
istihdam sağlıyoruz. İş verenin bizim verdiğimiz

sayının yarısı kadar istihdam zorunluluğu
bulunuyor sadece.” 

Salgın sonrası nüfus arttı
Salgın sonrası büyükşehirlerden kente nüfus

yoğunluğunun arttığına işaret eden Acar,
gerçekleşen her çalışamaya destek olduklarını
kaydederek şöyle devam etti: “Düzce deyince fındığa
dayalı tarım akla gelse de artık sanayi biraz daha ön
plana çıkmaya başladı; 5. organize sanayi bölgesi
kuruldu. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı şehre
büyük bir avantaj sağlıyor. Sanayi alanlarının darlığı,
coğrafi konumu, denize yakınlığı, E5 ve otobanın
ortasında olması şehre değer katıyor. 20 yıllık bir
vilayet geçmişi olmasına rağmen artan bir
kapasiteye sahip. Türkiye’nin önde gelen firmaları
Düzce’de konuşlanıyor. Biz de yapılan her türlü
çalışmaya destek sağlıyoruz. Büyükşehirlerde
olduğu gibi Düzce’de hizmet merkezleri yok. İşçi ve
işverenler odalar, kaymakamlıklar ve belediyeler

aracılığı ile doğrudan müracaat gerçekleştirebiliyor.” 
İstamonu ciddi bir hemşeri hafızası

Merhum babasının Türkiye Taşkömürü
Kurumundan çalışması dolaysıyla Zonguldak’ta
dünyaya geldiğini ancak Kastamonu’yla bağının
kopmadığını belirten Düzce İşkur İl Müdürü Ferhat
Acar İstamonu hakkında yaptığı değerlendirmede ise şu
ifadelere yer verdi: “Ablam ve ağabeyim Kastamonu’da
doğmuşlar. Merhum babam TTK’dan emekliydi. O
sebeple ben Zonguldak’ta dünyaya geldim. Annem
bahar aylarından kış mevsimine kadar zamanını
memlekette geçiriyor. Bağımız Kastamonu’yla hiç
kopmadı.  İstamonu’yu da daha önce İstanbul’da görev
yaptığım sürede tanıdım. Gazetenin çok renkli ve
kaliteli programlarına şahit oldum. Değme kadronun
yapamayacağı başarılı işlere imza atan İstamonu’yu
ciddi bir hemşeri hafızası olarak değerlendiriyorum;
kim nerede hangi alanda faaliyet gösteriyor öğrenmek
mümkün. Tüm ekibi bu kapsamda tebrik ediyorum.” 
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Seydiler Organize Sanayi bölgesinde
2019 yılı ağustos ayında temeli atılan Hz.
Ebubekir Sıddık Cami ibadete açıldı. 800
kişi kapasiteli caminin açılışına Kastamonu
Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu, Seydiler Kaymakamı Selim
Memiş, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet
Erdoğan’ın aralarında bulunduğu protokol
üyeleri ve hayırseverler katılım sağladı.

Seydiler OSB’de
ibadete açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
Olimpiyatlara Hazırlık Kamp Eğitim
Merkezi olması kararlaştırılan atıl
durumdaki Kadıdağı’ndaki MİEM (Mahalli
İdareler Eğitim Merkezi) binaları ihaleye
çıktı. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen
ihaleye 8 firma teklif verirken, en düşük
teklif Artı Değer İnşaat’tan geldi. İhale
kararının kesinleşmesinin söz konusu proje
450 iş günü içerisinde tamamlanacak.

MİEM döneminde bölgeye bir eğitim
merkezi, bir de otel inşa edilmişti. Yeni projeyle
birlikte mevcut binalar yeniden ele alınacak ve
ek olarak da 3 adet antrenman amaçlı spor
salonu, bir adet minder sporları salonu, fitness
salonu, sporcu sağlık merkezi, 2 adet açık
tenis, basketbol ve voleybol sahası, 2 tribünlü
atletizm pisti (8 kulvarlı) yapılacak.

İhaleye çıktı

MİEM’de neler var?

Düzce İşkur İl Müdürü Ferhat Acar,
kurumdan en çok istifade edilen
alanın iş başı eğitim programı
olduğunu bildirdi. Programın
işverenin hizmet sektöründe 3 ay,
imalat sektöründe 6 ay maaş ve
sigorta yükünü ortadan kaldırıldığını
kaydeden Acar, bu sayede nitelikli
personelin yetişmesinin de önün
açıldığını belirtti.

En çok tercih, işbaşı
eğitim programına

Cide nüfusuna kayıtlı olan Ferhat Acar, 1971
yılında Zonguldak’ta doğdu. Lisans eğitimini İktisat
Fakültesi Kamu Yönetimi alanında tamamladı.
Show Tv’de Prodüksiyon Yardımcılığı görevinin
içinde bulunduğu özel sektörde 5 yıllık deneyiminin
ardından 1997 yılında İstanbul Beyoğlu SSK’de
memur olarak çalışamaya başladı. Kurumda yetkili

şef, ilçe müdürü, kurucu müdür görevlerini
sürdürdü. İşkur’da 2012 -2016 yılları arasında
Kastamonu İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
2016 yılında vekaleten il müdürü olarak atandığı
Düzce’de görevini yaklaşık 4 yıldır asaleten
sürdürmektedir. Düzce İl Ticaret Müdürü Çiğdem
Acar ile evli olup 2 çocuk babasıdır. 
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Bakan Varank’a firmanın Ar-Ge çalışmaları
sonrası kullanıma hazırlanan uzaktan yeni ürünler
hakkında bilgi aktaran Boom Makine Yönetim
Kurulu Başkanı Altan Yavuz, 2021’de firmanın
üretim kapasitesini artırmak üzere yeni hedefler
belirlediklerini söyledi. Altan Yavuz, yüksek katlı

binalarda kullanılan hidrolik beton
dağıtıcılarının iş güvenliğinin yanı
sıra zamandan da tasarruf
sağladığını bildirerek faaliyetleri
hakkında şu açıklamalarda
bulundu: “Bom uzunluğu, şase üstü
ve paletli olmak üzere üç kategoride
üretimimiz bulunuyor. Türk
mühendislerin ve teknisyenlerin

Ar-Ge çalışmaları sonrası tasarlanan makineler,
projenin ihtiyacına göre yapılan değişiklerle ürünler
yeniden dizayn ediliyor.”  

Kapasitesini artıracak

İhracat odaklı çalışan firmanın hedeflerinden
bahseden Yavuz şöyle devam etti: 2018 yılında
hidrolik beton dağıtıcıları ile ABD akreditasyonu
alan ilk yerli inşaat makine markası olduk.  Bu
akreditasyonu almamız sonucu Avustralya ve Yeni
Zelanda pazarına girme hakkı kazandık. Geçtiğimiz
yıl yaptığımız bayi anlaşmasıyla Japonya’ya makine
ihracatı gerçekleştirdik. Ocak ayına kadar
Japonya’ya 6 adet makine gönderdik, hedefimiz yıl
sonuna kadar bu rakamı 30’a yükseltmek. 2021
yılında yapacağımız yeni yatırımlarla yıllık 95
makine olan makine üretim kapasitemizi 125’e

yükseltmeyi planlıyoruz.”  
Türk sanayicisin gerekli bilgiye sahip olduğunu

ancak desteklerin artmasına ihtiyaç duyduğunu
vurgulayan Boom Makine Yönetim Kurulu Başkanı
Altan Yavuz yaptığı değerlendirmede şu ifadelere
yer verdi: “Türk sanayicilerimizin imalat yapmada

hiçbir sıkıntısı bulunmuyor; her makineyi
tasarlayıp üretebilecek kapasiteye sahibiz. Sorun,
yapılan ürünün satılması konusunda yaşanıyor. Bu
sorunun çözümü kanuni düzenlemelerden geçiyor.
Avrupa Birliğinde desteklenmesi gereken sektörün
başında makine sektörü olmalıdır.” 
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Başyaver kapıyı açıp da Halil Ağa, gündüz
konuştuğu beyin sofranın başında
oturduğunu, yanı başında da İsmet Paşa’nın

yer aldığını görünce, şaşkınlıktan donakaldı.
Dizlerinin bağı çözülmüştü. Atatürk onu görünce
ayağa kalktı. Arkasından tüm konuklar da ayağa
kalktılar. Atatürk son konuğunu, “Hoş geldin Halil
Ağa,” diye karşıladıktan sonra kendisini sofradaki
konuklarına tanıttı: 

“İşte beklediğimiz, Efendimiz,” dedi. 
Nuri Conker, Halil Ağa’yı Atatürk’ün sağ

başına oturttu, kendisi de yanındaki sandalyeye
geçti. Atatürk, sofradakilere, o gün köşkten Nuri
Conker’le birlikte nasıl kaçtığını, Halil Ağa’yı bir
yanında öküz, bir yanında merkeple çift sürerken
nasıl gördüğünü, sigara yakmak bahanesiyle nasıl
kendisi ile konuştuğunu ayrıntılı bir şekilde
anlattıktan sonra şöyle dedi: “Şimdi gerisini Halil
Ağa ile birlikte yanınızda tekrarlayacağız. Ben
sorduklarımı baştan soracağım, Halil Ağa da orada
bana söylediklerini olduğu gibi tekrarlayacak.” 

Halil Ağa’ya döndü: 
“Bak beri, Halil Ağa,” dedi. “Sen bu akşam

benim başmisafirimsin. Senin açık sözlülüğünü
pek çok beğendiğimi bugün söyledim.
Konuşmamızdan sonra sana hiçbir zarar
gelmeyecek. Öküzünü de alacağım. Ama şimdi
ben tarlada sorduklarımı baştan soracağım, sen de
orada söylediklerini aynen tekrarlayacaksın. İşte
soruyorum: Bakıyorum sabanın bir yanında öküz,
bir yanında merkep koşulu. Öküzün yok mu
senin?”

Halil Ağa dudakları titreyerek Atatürk’ün
ayağına kapanacak oldu. Atatürk önledi: “Yoo, bak
böyle şey istemem. Soruyorum cevap ver.”

Soru-cevap valiye kadar aynen tekrarlandı.
Sofradakiler, soluk almadan konuşmayı
izliyorlardı. Ürkütücü sorulara gelmişti sıra.
Atatürk sordu: “Peki İstanbul şuracıkta, gideydin
valiye anlataydın derdini, onun işi bu değil mi?” 

Vali Muhittin Üstündağ, Halil Ağa’nın ancak
iki metre ötesinden kendisine bakıyordu. Nasıl
desin?

Ter basmıştı iyice, işi savuşturmanın yoluna
kaçtı:

“Vali paşamızı biz görüp dururuz buralarda.
Eteğine düşsek derdimizi duyurabilir miyiz ki?”

“Olmadı bu, Halil Ağa… Bana dediğin gibi,
dosdoğru …”

“Böyle demedik mi beyim?”
“Ya ben mi yanlış anladım? Dur soralım

bakalım Nuri’ye. 
Nuri, böyle mi dedi bize Halil Ağa?”
Nuri Conker karşılık verdi. “Hayır Paşam!”
“Gördün mü? Demek aklında yanlış kalmış.

Hani bir şey dediydin sen, vali neden duymazmış?
Aynen bana söylediğin gibi söyle.” Halil Ağa
kekeleyerek konuştu: 

“Köylük yerinde bizim dilimiz sağır demeye
alışmıştır, Paşam,” dedi. “Kusura kalma gayri…”

Atatürk gülmeye başladı:
“Diplomatsın ki, yaman diplomatsın, Halil

Ağa… Ama şimdi diplomatlık sırası değil, doğruyu
konuşacağız. Söyle bana, orada dediğin gibi…”

Halil Ağa gözünü yumup, başını yere eğdi: 
“Şaşırmıştım, ağzımdan yanlışlıkla, ‘Bırak bu

sağırı’ diye bir laf kaçırmışım…”
Sofradakiler gülüştüler…
“Hadi buna da oldu diyelim. Geçelim gerisine:

E, peki bir Başvekil İsmet Paşa var, bilir misin?”
Halil Ağa, İsmet Paşa’nın yüzüne baktı ve

gözlerini yere indirdi:
“Şanlı İsmet Paşa’mız bilinmez olur mu hiç? O

bugüne bugün…”
Atatürk Halil Ağa’yı durdurdu. 
“Bırak şimdi övgüleri,” dedi. Ben lafın gerisini

getireyim:
Tamam öyleyse, hemen her hafta İstanbul’a

geliyor, Florya Köşkü’ne iniyor, köşk de şuracıkta.
Bir gün kapıda bekleseydin de derdini dökseydin
ona. Herhalde bir çaresini bulurdu.”

Halil Ağa yine kaçamak cevap verdi: “Kapıya
koymazlar ya bizi, koysalar da şanlı paşamıza
öküzümüzü mü yanacağız!..”

Atatürk’ün sesi iyice sertleşti: “Beni uğraştırma,
Halil Ağa,” dedi. “Erkek adam sözünü yalamaz. Ne
dediysen, tıpkısını tekrarlayacaksın!...

Halil Ağa ürktü, toparlandı. Başını yine yere
gömüp konuştu: “Şanlı paşamıza da sağır dedik
ya…”

“Yalnız sağır değil, ‘sağırın sağırı’ değil miydi?”
Halil Ağa yere eğik başını acıyla salladı: “Öyle

dedikti Paşam, doğrusun!.. diyebildi.
Atatürk, İsmet Paşa konusunda daha fazla ısrar

etmedi, sözü kendine getirdi. 
“Son soruyu soruyorum şimdi, dedi. Bunun da

karşılığını ver, öküzünü al git. Koca yaz şuracıkta
Atatürk oturmuyor mu? Gitseydin, çıksaydın
önüne, anlatsaydın halini. O da seni yüzüstü
bırakacak değil ya?” 

“Hiç bırakır mı Aslan Paşam benim!.. Erip
erişir de tarlama dek gelir, halimi dinler.”

“Bırak bunları Halil Ağa,” dediğini tekrarla.
Halil Ağa birden diklendi.

Her şeyi göze almış insanların yiğitliği içinde
doğruldu. Atatürk’ün gözlerinin içlerine bakarak
konuştu. 

“İşte bunu demem Paşam,” dedi. “Ağzıma taş
doldur, işte bunu demem!”

Atatürk gülmeye başladı: “Zorlatacak bizi bu
Halil Ağa, laf anlamıyor,” dedi. “Mustafa Kemal
Paşa Atatürk’ümüzün yüzünü görmek için,
Peygamber gücü gerek demiştin,’ yanılmıyorsam.
‘Görsem de işinden gücünden, yiyip içmekten
başını kaldıracak da bizim öküzün arkasından mı
seğirtecek,’ demiştin.”

Hidrolik beton dağıtıcıları ile ABD
akreditasyonu alan ilk yerli inşaat
makine firması olan Boom
Makine’nin Çekmeköy’de bulunan
fabrikasını Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank ziyaret etti. 

BOOM’da 
yeni hedefler
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Şirketlerin geriye dönük teşvikten
istifade edebilmesi için
danışmanlık hizmeti verdiklerini
anımsatan ve SMMM AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Semih Yelis, işverene mali
yükten ziyade katkı
sağlayacak çalışmalar
sunduklarını vurguladı.

Maksimum teşvikten
yararlanma

Sigorta teşviklerinin geri
alınması konusunda firmalara
ücretsiz tarama hizmeti verdikten
sonra iş birliği içinde olduklarını
belirten Yelis, konu hakkında şunları
söyledi: “Firmaların maksimum teşvikten
yararlanması hususunda danışmanlık hizmeti
veriyoruz. İşverene mali yükten ziyade katkı
sağlayabilecek çalışmalar sunuyoruz. Ücretsiz
tarama sonrası teşvik kayıplarını belirleyip, fayda
sağlayabileceğimiz alanları aktarıyoruz. İş birliği
adımını atarsak da kişisel verilerin korunmasını
içeren kanun kapsamında süreci yönetiyoruz.
Kazandığımız tutar üzerinden hizmet bedeli
alıyoruz. THY ve Medikal Park gibi Türkiye’nin
öncü kurumları ile çalışmalar gerçekleştirdik.
Şimdiye kadar 50 milyon liranın üzerinde geriye
dönük sigorta teşviki aldık. 2019 yılı haziran ayına
kadar 2011’den buyana kaybedilen teşviklerin
alınması hususu vardı. Şimdi o süreç bitti sadece
geriye dönük 6 aylık dönemde işlem yapabiliyoruz.
Güncel mevzuatta 21 sigorta teşviki bulunurken iş
verenler bunun sadece birkaç tanesini kullanıyor..
İlk etapta yazılım aracılığı ile çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Daha sonra manuel
müdahalelerimiz oluyor. Teşviklerin geri
dönüşümünü sağlıyor, cari dönemde de
teşviklerini takip etme hizmeti veriyoruz.” 

Ar-Ge alanında ihtisas sahibiyiz

Ar-Ge merkezlerinde de ihtisas sahibi
olduklarını kaydeden Semih Yelis şu
açıklamalarda bulundu: “5146 sayılı Ar-Ge
Kanunuyla şirket merkezlerinde minimum 15 kişi

ile Ar-Ge merkezi kurulabiliyor.
Buradaki personelin giderleri

kurumlar vergisinden bir kez
daha indirilebiliyor.
Personellerin gelir vergileri
ödenmiyor, sigortalarında
indirimler var. Bünyelerinde
Ar-Ge merkezi oluşturan
firmalar klasik muhasebe
mantığı ile kayıt
yapamıyorlar. O alanda da

danışmanlık veriyoruz.”
SY Denetim ve SMMM AŞ

Yönetim Kurulu Başkanı Semih
Yelis, yeminli mali müşavirlik ve

bağımsız denetim alanına ek olarak
danışmanlık konusunda da büyüme hedefi

koyduklarını vurgulayarak şöyle devam etti:
“Sektörde 20 yıldır köklü bir yapımız var. Onun
dışında babam Ahmet Yelis de yeminli mali
müşavir; 50 yıldır sektörün içinde. Şirket
ortaklarımızdan Prof. Dr. Ahmet İncekara İktisadi
Araştırmalar Vakfı Başkanı. Sektörde şu anda
edindiğimiz tecrübe ile oldukça iyi bir noktadayız.
Amacımız danışmanlık alanında da kısa vadede
önemli yer edinebilmek. Bu kapsamda
hemşerilerimizle de iş birliklerine daima hazırız.“

1990 yılında üç ortakla İmes Sanayi Sitesinde 100 metrekare atölyede temelleri atılan Boom
Makine, 8 bin metrekaresi kapalı toplamda 16 bin metrekare alana sahip Çekmeköy Ömerli
OSB’de faaliyetlerine devam etmektedir. Firma 76 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

İşverenlerin geriye dönük sigorta
teşviklerinden faydalanabileceğini bildiren

Yelis, “Güncel mevzuatta 21 sigorta teşviki
bulunmasına rağmen şirketler bunun sadece

birkaçını kullanabiliyor. Oysa alınmayan
teşviklerin de geri dönüşümü mümkün” dedi.

Sigorta teşviklerinden istifade edin

Bozkurt Nüfusuna kayıtlı olan Semih
Yelis 1987 yılında doğdu.  Marmara
Üniversitesi Sermaye Piyasası Bölümü
mezundur.  Yeminli mali müşavirlik,
bağımsız denetim ve danışmanlık alanında
mesleki tecrübesi bulunmaktadır. 2016
yılından itibaren SY Denetim ve SMMM AŞ
firmasının yönetim kurulu başkanı olarak
ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Demir çelik ticareti
geleneğini sürdürüyor

Pınarbaşılı genç iş adamı
Emre Ünal (25), ailesinin 40 yıllık
tecrübe sahibi olduğu demir çelik
ticaretini 2014 yılından itibaren
kendisi sürdürüyor.

Zeytinburnu’nda faaliyet
gösteren Eylül Profil firmasıyla
demir, çelik ve alüminyum
ürünlerinin kilo ve boyut ile
satışını gerçekleştirdiğini bildiren
Emre Ünal çalışma alanı
hakkında şunları söyledi:
“Babamdan devraldığım sektörde
2014 yılından itibaren tek başıma
faaliyet gösteriyorum.
1980’lerden gelen bir tecrübe
aktarımına sahibim. Demir, çelik
ve alüminyum profillerin kilo ya
da boyutuna göre satışını
gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’nin her
noktasında satış
ağımız
bulunuyor.
Depolama alanı
olarak
kullandığımız 600

metrekare alanda firmamız
konuşlanıyor. Toplamda 9 kişiye
istihdam sağlıyoruz. Ancak gelen
sipariş doğrultusunda nakliye
personelimizin sayısı artıyor.” 

Ünal, demir cevherleri toptan
ticaretinin yanı sıra restoran

işletmeciliği yaptıklarını
ancak korana virüs

salgını sebebiyle
hizmet
sektöründeki
faaliyetlerine
geçici süreliğine

ara verdiklerini
kaydetti.

İstiklal Yolu’nun 
miras başyapıtı yolda

MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGENİZİ ALDINIZ MI? 

Personel
TS EN ISO/IEC 17024

AB-0092-P
                           S T  17024

B-0092-PA
/IECEN ISOS 

ersonelP
                                                                           

n Manşetin devamı

Projenin sinematik anlatım metodu, bilgi ve görsel
sunum açısından Kastamonuluların iiharı olacağını
vurgulayarak destek beklendiğini kaydeden Adem
Salcıoğlu şunları söyledi: “Projenin toplam maliyeti
yaklaşık 500 bin lira. Halihazırda yapılan ve yapılacak
çalışmalar için 350 bin liralık bir bütçeye daha ihtiyaç
var. Bu belgeselle Milli Mücadele yıllarında
Kastamonu’nun nasıl bir öneme sahip olduğunu, nasıl
fedakarca bir görev üstlendiğini net somut bir şekilde
anlama ve anlatma fırsatı bulacağız. Bu konuda tüm
Kastamonulu hemşerilerimizin, iş adamlarımızın
maddi manevi desteğini bekliyoruz.” 
Her bir detayı işin içine katarak titiz bir

çalışma sürdüreceğiz
Belgesel çalışmasını; delilleri, belgeleri ve

duygusuyla geleceğe somut bir belge bırakmak
amacıyla başlattığına dikkat çeken Adem Salcıoğlu,

“Bugün, İstiklal Yolu denildiğinde akla
gelen en önemli iki kavram Şehit Şerife
Bacı ve İnebolu ile Ankara arasındaki
yol. Daha önce bu konuda yapılan
hemen her çalışmada benzer
kavramlar vurgulanarak adeta ezbere
bir bakışla aynı bilgilerin
tekrarlandığını görebilirsiniz. Bu
durum toplumsal anlamda bizleri İstiklal
Yolunun gerçek ruhunu anlamaktan
uzaklaştırırken, zihinlerdeki gerçekliği de
zayıflatıyor. Yapılması gereken şey, belki önemsiz gibi
göründüğü için göz ardı edilen detayları da işin içine
katarak o dönemi en başından ince bir titizlikle ele
almak. Her Şey Vatan İçin belgeselinde tüm detayları
işin içine katarak titiz bir çalışma sürdüreceğiz.” dedi.

Millî Mücadele döneminde Kastamonu’da
gerçekleştirilen faaliyetlerin yeterince anlaşılamadığını
ve anlatılamadığını vurgulayan Salcıoğlu, “Bu
belgeselde, dedelerimizin ve ninelerimizin tamamen

evlatlarını ve torunlarını, yani tam olarak
bizleri düşünerek kendilerini feda

edercesine verdikleri bir mücadeleyi
anlatacağız.” diye konuştu.

Tüm belge ve delilleriyle 
geleceğe somut bir belge

bırakacağız
Belgesel çalışmalarının hazırlık

sürecinde olabildiğince tarihi doküman ve
kaynakları tarayarak tüm bilgileri coğrafi

gerçeklikleriyle ele alacaklarını kaydeden Adem
Salcıoğlu, “Yapacağımız çalışma ile bu kutlu hikayeyi
halk arasında çoğunlukla tarih ve içerik farklılıklarıyla
anlatıla gelen bir söylence ötesine taşımayı; delilleri,
belgeleri ve duygusuyla bugüne ve geleceğe somut bir
belge olarak bırakmayı hedefliyoruz. Belgesel
sürecinde derlenen tarihi belgeler ve deliller aynı
zamanda kitap olarak da yayınlanacak.” ifadelerini
kullandı.

Salcıoğlu, İstiklal Yolu’nda
İnebolu’nun başlangıç noktası değil
bir merkez olduğuna işaret ederek
şöyle devam etti: “Tüm
yaşanmışlıklarıyla İstiklal Yolu,
İnebolu-Ankara arasındaki tarihi bir
güzergahtır ancak başlangıç noktası
İnebolu değildir. İnebolu merkezdir,
organizasyonun kalbidir ama öncesi
ve çevresi vardır; İstanbul ve
Karadeniz gibi. Karadeniz ve bu
bölge ile bağlantılı birçok yaşanmış
inanılmaz hikayeler vardır.
İstanbul’dan kaçırılan mühimmatın,
sivil ve askeri insan kaynağının bir

kısmı, Kuvvacı birimlerle sıkı bir iş
birliği içinde çalışan İstanbul
Mavnacılar Cemiyeti’nin efsanevi
üyeleri marifetiyle
gerçekleştirilmiştir. Bu cemiyetin
başkanı ve önemli sayıda üyesi
Kastamonuludur. Yine aynı şekilde
Karadeniz’de hem işgal
kuvvetlerinin sıkı denetimleri hem
de zaman zaman Karadeniz’in
meşhur azgınlığı arasında küçük
basit teknelerle verilen mücadele
bugüne kadar neredeyse üzerinde
durulmayan çok önemli bir
konudur.”

İnebolu başlangıç değil merkezdir

Salcıoğlu, belgesel çalışmasını 9
Haziran 2021 tarihinde 100. yılı
kutlanacak olan İnebolu Şeref ve
Kahramanlık Günü’nde yayınlamayı
hedeflediklerini aktararak şöyle
devam etti: “Milli Mücadele’de
cepheleri besleyen en önemli nokta
olan İnebolu, Türk Ordusu
tarafından ummadıkları bir direniş
ve püskürtme ile karşılaşan Yunan
ordusunca farkedilmesi neticesi, iki
yunan zırhlısınca 9 Haziran 1921’de
adeta yok etmek isteğiyle
bombalanmış gazi bir  kenttir. Bu
nedenle 9 Haziran unutulmaması
gereken ve milletçe ulusal bir gün
olarak anılması gereken bir gündür.
Biz de bu nedenle şayet mümkün
olursa çalışmamızı 9 Haziran 1921’in
100.yılı 9 Haziran 2021’e yetiştirmeye
çalışacağız. Bu birazda ne kadar hızlı
destek alabildiğimize bağlı. Ancak
birinci önceliğimiz kesinlikle doğru

bir iş çıkartmaktır. Her şey
programladığımız gibi giderse
planımız, kış çekimlerini 25 Şubat-
10 Mart arasında, diğer çekimleri 1-
30 Nisan tarihlerinde yapmak ve
1-30 Mayıs aralığında da pos
prodüksiyon işini tamamlayarak 9
Haziran 2021’de halkımızın karşısına
çıkmak. İstiklal Yolu’nda neredeyse
Kastamonu’nun tüm ilçe ve köyleri
elini, bedenini taşın altına koymuş,
yokluğuna yokluk katmış mal
vermiş, kendinden sevdiklerinden
geçmiş can vermiş ve bu kutlu
destana ortak olmuştur. Bize düşen
onların tüm bu hatıralarını
görebildiğimiz ve anlayabildiğimiz
ölçüde anlatmak ve canlı tutmaktır.
Bu onların aziz hatıralarına
gösterebileceğimiz en büyük saygı
ve bize düşen mutlak bir görevdir.
Bu kapsamda Kastamonu’yu seven
herkesten destek bekliyoruz.” 

Belgesel 9 Haziran’da yayınlanacak

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli lojistik güzergahı olan İstiklal Yolu’nun hikayesi “Her Şey Vatan İçin” belgeselinde
anlatılacak. Toplam maliyeti yaklaşık 500 bin lira olan belgeselin 9 Haziran 2021’de izleyiciyle buluşması planlanıyor.
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Türkiye’de Kastamonu nüfusuna
kayıtlı 1 milyon 42 bin 495 kişi yaşıyor.
Verilere göre Kastamonu nüfusunun
üç katının vilayet dışında yaşadığı
gözlenirken en fazla göçün İstanbul’a
verildiği görülüyor. İstamonu
muhabirinin 2020 Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
(ADNKS) sonuçlarına göre
oluşturduğu istatistik
raporunda Kastamonu’ya dair
şu veriler açığa çıktı:

80 kişiden 1’i 
Kastamonulu

Türkiye nüfusu geçtiğimiz
yıla göre 459 bin 365 kişi
artarak 83 milyon 614 bin 362
kişiye ulaştı.  Ülke genelinde
yaşayan 1 milyon 42 bin 495 kişi ise
Kastamonu nüfusuna kayıtlı olarak
sisteme yansıdı. Verilere göre
Türkiye’de yaşayan 80 kişiden 1’i
Kastamonulu.

En çok göç İstanbul’da
Kastamonuların en çok göç verdiği

ilk vilayet 562 bin 160 kişi ile İstanbul
olurken İstanbul’u 45 bin 50 kişi ile
Ankara, 32 bin 52 kişi ile de Kocaeli
takip ediyor. 15 milyon 462 bin 452

kişinin yaşadığı İstanbul’da her 27
kişiden , 5 milyon 732 bin 662 kişinin
yaşadığı Ankara’da her 127 kişiden, bir
milyon 997 bin 258 kişinin yaşadığı
Kocaeli’nde her 62 kişiden 1’i
Kastamonulu.

Karargâh Ümraniye
İstanbul’da ikinci büyük nüfusa

sahip olan Kastamonulular en yoğun
olarak Ümraniye’de ikamet ediyor. 30
bin 514 Kastamonulunun yaşadığı
Ümraniye’yi, ikinci sırada 29 bin 519
kişi ile Bağcılar, 28 bin 45 kişi ile de
Pendik takip ediyor. Ümraniye’de
yaşayan 23 kişiden, Bağcılar’da yaşayan
25 kişiden, Pendik’te yaşayan 26
kişiden 1’i Kastamonu nüfusuna kayıtlı
bulunuyor.

EHF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz
Kastamonu Belediyesi GSK, B grubu 4.
maçında Rus ekibi HC Lada ile
karşılaştı. Togliatti kentindeki USK
Olimp spor kompleksinde oynanan
maça temsilcimiz iyi savunma yaparak
başladı. Kaleci Pandzic'in
kurtarışlarıyla 15. dakikayı 8-5 önde

geçen Kastamonu Belediyesi GSK, bu
dakikadan sonra rakibinin gollerine
engel olamayınca 20. dakikada Lada
11-11 eşitliği sağladı. İlk yarıda kalan
bölümlerde karşılıklı gollerle
geçilirken, devre 14-13 temsilcimizin
üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü

elinde tutan Kastamonu Belediyesi
GSK, son bölümlerde rakibinin eşitliği
sağlamasına karşın kanat
hücumlarında bulduğu gollerle maçtan
29-27 galibiyetle ayrıldı. 

Bu sonuçla 4 maç sonunda puanını
5 yapan temsilcimiz, maç fazlasıyla
liderliği yerleşti. 

Bozkurt belediye başkanlarından
eğitimci, siyasetçi ve toplumbilimci Engin
Canbaz, uzun belediye başkanlığı dönemi
ile ilgili tüm tartışmaları noktalayacak
bir hatırat hazırladı. 

Cenevre Yayınları tarafından
yayınlanan ve genel yayın yönetmenliğini
gazeteci yazar Mustafa Yaşar Dilsiz’in
yaptığı Bozkurt eski Belediye Başkanı
Engin Canbaz tarafından kaleme alınan
İki Asırdan Akılda Kalanlar kitabı
internet satış sitelerinden satışa
sunuldu. İki Asırdan Akılda Kalanlar

isimli çalışma Canbaz’ın eğitim, siyaset
ve toplumsal olaylara bakışının
detaylandırıldığı bir hatırat olmasının
yanı sıra uzun belediye başkanlığı
dönemiyle ilgili yaptıklarının da
aktarıldığı bir zaman tüneli olma özelliği
taşıyor.

Kitap, 1952 yılında ilçe olan ve ilçenin
kurucu belediye başkanı sonrası 30 yıl
başkanlık görevini sürdüren Engin
Canbaz’ın, olaylar ve yaşananların birebir
şahitliği ile merak edilen konularda da
kamuoyunu aydınlatıyor.

GMG Kastamonuspor 21 ve
22. haa karşılaşmalarını
mağlubiyetle tamamladı. 

Misli.com 2. Lig Kırmızı
Grup 21. haa maçında GMG
Kastamonuspor, kendi kalesine
attığı golle Bodrumspor’a 1-0

yenilirken, 22 haa
karşılaşmasında Kırşehir
Belediyespor’a 2-0 mağlup oldu.

Ligde 12 kez mağlubiyet yüzü
gören temsilcimiz 20 puanla
sondan üçüncü sıradaki yerinde
saydı.

Elde var sıfır

Hentbol Kadınlar 1.Ligi’nde
mücadele eden Araç
Belediyespor Ankara
deplasmanından beraberlikle
döndü. Hentbol Kadınlar
1.Ligi’ndeki temsilcimiz Araç
Belediyespor, sezonun 14.
maçında Ankara deplasmanında
Polatlı Belediyespor ile karşılaştı. 

Mücadelenin ilk yarısı ev
sahibi ekibin 14-12’lik üstünlüğü

ile sonuçlanırken, ekibimiz ikinci
devreyi eşitlik sağlayarak bitirdi.
(30-30)

Ligde mağlubiyet görmeyen
ekibimiz ikinci beraberliğini
Polatlı karşısında aldı.

Bir maç eksiği bulunan Araç
Belediyespor puanını 26’ya
yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Lig lideri Egospor’un 28
puanı bulunuyor.

Başkent’te beraberlik

Hentbol Kadınlar Süper Lig
temsilcimiz Kastamonu
Belediyespor ligin 13. haasında
Merkez Salonu’nda Aksaray
Belediyespor ile karşı karşıya
geldi. Ekibimiz ilk yarıyı 21-8,
ikinci yarısı 40-16 ekibimizin
üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın en skorer
oyuncusu 7 golle Sara Kovarova
olurken, kaptan Serpil
İskenderoğlu 6, Betül Yılmaz,
Birgül Tuzsuz ve Alena Ikhneva
5’er, Ceren Coşkun, Ana Kojıc,
Kübra Sarıkaya ve Elif Sıla Aydın
3’er gol kaydetti.

Ligde moral topladı

Kastamonu Belediyesi GSK, Avrupa ligindeki 4. maçında Rus ekibi HC Lada'yı deplasmanda
29-27 mağlup etti. Temsilcimiz aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliği yerleşti.

Galibiyetle
zirvede

Kaç kişiyiz?

Canbaz’ın hatıraları kitap oldu
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