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Y
ığınlarla iletişimi sağlayan
radyo, televizyon, gazete ve
dergi gibi basın yayın

organlarının tümünü kapsayan ortak
ada medya denilmekte. Günümüzde
medyanın ortaya koyduğu tavır ve
davranış, toplumsal alanda

yaşadığımız ahlaki erozyonu
tetiklemektedir.  Ticari reyting
kaygıları ile bir ülkenin ruh, akıl

ve ahlaki temellerini derinden
sarsmak bu kadar kolay

olmamalı diye düşünürüm sık
sık.  Toplum kendi
değerlerine ve medeniyetine
yönelen bu saldırılara karşı
daha temkinli olmalıdır.

Medya ahlakı

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde
2016 Ağustos ayından itibaren yönetim
kurulu başkanı olan Dr. Sinan Altıkulaç, bu
görevinden ve hastane yönetim kurulu
üyeliğinden ayrıldığını açıkladı.

Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan
Altıkulaç istifa mektubunda şu görüşlere
yer verdi: “3 yıldır yürüttüğüm ve ortağı
olduğum hastaneden, ortaklık yapısı
geleceğiyle ilgili olan görüş ayrılıklarım
nedeniyle ayrılmış bulunmaktayım.”

Anadolu
ortaklığından ayrıldı

İyi Parti Sancaktepe İlçe Yönetim
Kurulu Üyesi Tosyalı hemşerimiz Ali
Evgiloğlu beraberindeki sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ile birlikte İyi Parti İl
Başkanı Buğra Kavuncu'yu makamında
ziyaret etti. 

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra
Kavuncu, “Siyasi partiler memlekete
hizmet etmek için bir araçtır, kutsanacak
bir yapı değildir olmamalıdır” dedi. n 2

Siyaset kutsanacak
bir yapı
olmamalıdır

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü Derneği
15. Kadılar Kuş Üzümü Yayla Şenliği 14
Ağustos Çarşamba günü
gerçekleştirilecek. n 2

15. kez
buluşturacaklar

Daday'a 4 milyon
liralık atlı terapi
merkezi

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

İki iş adamının
yol verme
kavgasını
içeren hoş

olmayan ve
tasvip

edilmeyen
görüntülerin

sosyal
medyada

yayılması, ülke
genelinde linç

kampanyasına
dönüştü.

Sosyal
medyada

şiddet içeren
yazılar 58

saniyelik
görüntüdeki

kaba
davranışların

bile önüne
geçti.

Pendik D-100 karayolunda 6
Temmuz Cumartesi günü saat 19:30
sularında meydana gelen olayda
Yunus Pehlivan ve hamile eşinin
içinde bulunduğu seyir halindeki
araçta yol verme meselesi yüzünden
saldırıda bulundukları gerekçesiyle
Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler
hakkında soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli
kardeşler, 8 Temmuz Pazartesi günü
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit
Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ndeki
ifadelerinin ardından Anadolu Adalet
Sarayı'na götürüldü. Burada nöbetçi
savcıya çıkarılarak ifadeleri alındı.

Aynı gün jet iddianame 

Olayın ardından gözaltına alınan
Hüseyin Sel ve Hasan Sel
tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Savcılık olaya ilişkin soruşturmayı 1
günde tamamladı.

Savcılık ifadelerinin ardından
şüpheli Hasan Sel’i ‘kara ulaşım
araçlarını kaçırma veya alıkoyma’,
‘mala zarar verme’ ve ‘cebir, tehdit
veya hile kullanarak kişiyi
hürriyetinden yoksun kılma’, Hüseyin
Sel’i de ‘kara ulaşım araçlarını
kaçırma veya alıkoyma’ ve ‘cebir,
tehdit veya hile kullanarak kişiyi

hürriyetinden yoksun kılma’
suçlarından tutuklanması talebiyle
nöbetçi hakimliğe sevk etti. 

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği,
şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in
üzerine atılı suçlardan
tutuklanmalarına karar vererek
Maltepe Cezaevi’ne gönderilirken,
20’şer yıla kadar hapisleri istendi. 

Soruşturma sonucunda hazırlanan
iddianamede, ihbar üzerine başlatılan
soruşturma kapsamında yapılan
inceleme sonucunda müştekilere ait
aracın sol dikiz aynası, ön kaput ve ön
tamponda hasar oluştuğunun
belirlendiği kaydedildi. n 4

Daday’a 4 milyon lira değerinde Atlı
Terapi Merkezi ve Model Binicilik Merkezi
kurulacak. n 5

İbretlik olay

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

‘Partili STK başkanları 
görevi bırakmalı’

Vurulan avukat
hayatını kaybetti 

Ümraniye’de silahlı
saldırıya uğrayan Tosyalı
avukat Hüseyin Yama yoğun
bakımda verdiği hayat
mücadelesini kaybetti. n 7

İstanbul Kastamonu Gençlik ve
Spor Kulübü olağan genel kurulu
Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor
Merkezi’nde gerçekleştirildi. As
başkan İlker Dilek, delegelerin güven
oyunu alarak kulüp başkanı oldu.n 6

Başkan İlker Dilek
TFF 2. Lig’de yer alan

Kastamonuspor 1966, 2019-2020
Sezonunda Kırmızı Grup’ta
mücadele edecek. Temsilcimiz 2.
lige düşen Kardemir Karabükspor
ile aynı grupta yer alacak.

Karabük’le aynı gruptayız

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Seçimleri öncesinde İstanbul’daki
hemşeri buluşmalarını değerlendiren CHP
Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin,
“İstanbul’daki Kastamonulu hemşerilerimizle
buluşmamız birbirimizi tanıma ve anlama fırsatı
doğurdu. Ancak bazı sivil toplum kuruluşu
başkanlarının iktidarı çok fazla kanıksamış
olmalarından dolayı hemşerilerimizle
buluşamadık. Katıldığımız tüm platformlarda
dile getirdik; dernek başkanları aktif siyasette yer
alıyorsa ya da adaysa o andan itibaren sivil
toplum kuruluşlarından istifa etmelidir” diyerek

partili sivil toplum kuruluşu temsilcilerine
görevlerini bırakma çağrısında bulundu.

Hemşeri buluşmaları iyi oldu

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile
birlikte İstamonu Gazetesinin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini ziyaret eden Hikmet
Erbilgin hemşeri buluşmalarına dair
gözlemlerini şu ifadelerle aktardı: “Siyasette artı
ve eksilerimizi konuşabileceğimiz ortamlar
oluşturmamız gerekiyordu. Seçim dolayısıyla
hemşeri buluşmaları kapsamında bunu
yakaladık.” n 7
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

TRAFİK MEYDAN SAVAŞI

Trafiğin ipleri; magandanın canavarın elinde,
Azrail’de yönetimi.
Boşuna değil, trafikte her gün
Tsunami!

KAZANMAK

Mal mülk para kazanmak; itibar, şan kazanmak,
Okulları bitirip, ilim irfan kazanmak.
Kazanmanın sayısız çeşitleri varsa da,
Kazancın en makbulü, bir dost insan kazanmak.

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü Derneği 15.
Kadılar Kuş Üzümü Yayla Şenliği 14 Ağustos
Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kurban
Bayramının 4. günü düzenlenecek şenliğin
geleneksel olarak gerçekleştiğini
vurgulayan dernek başkanı
Ömer Kömürcü, “14 yıldır
yapıla gelmiş sürdürebilirliği
olan bir işin devamına imza
atacak olmak beni yönetim
kurulu arkadaşlarımı
heyecanlandırıyor. Bu
kapsamda 15 Ağustos
Çarşamba günü özellikle
Kastamonu’da olan ve olacak
her hemşerimizi aramızdan görmekten
büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek
isterim” dedi. 

Kadın Kolları Başkanı Elif Topçu ise
“Çocukluğumuzun unutulmaz anılarını
yaşadığımız yayla ve köy bilincini gelecek
kuşaklara aktarmanın yanı sıra
gençlerimizde oluşacak bilinçle onların
memleket sevgilerine ışık tutacağımıza
inanıyorum. Bu kapsamda çeşitli etkinlikler
düzenleyeceğiz şenliğimizde Şahika ve Yalçın
Erdem çifti sahne alacak” diye konuştu.

15. kez 
buluşturacaklar

Yığınlarla iletişimi sağlayan radyo,
televizyon, gazete ve dergi gibi
basın yayın organlarının tümünü

kapsayan ortak ada medya denilmekte.
Günümüzde medyanın ortaya koyduğu
tavır ve davranış, toplumsal alanda
yaşadığımız ahlaki erozyonu
tetiklemektedir.  Ticari reyting
kaygıları ile bir ülkenin ruh, akıl ve
ahlaki temellerini derinden
sarsmak bu kadar kolay olmamalı
diye düşünürüm sık sık.  Toplum
kendi değerlerine ve
medeniyetine yönelen bu
saldırılara karşı daha temkinli
olmalıdır.

Sizlere medyanın ikiyüzlü tutumu, olayları
irdeleyiş şeklindeki keyfiyet biçiminden
örnek sunmak istiyorum:

3 gün önce 36 yaşındaki Tosyalı Avukatı
vurarak bugün ölümüne sebep olan katil için
“Ümraniye’de bir inşaat firmasının sahibi
S.K,” diyerek; açıklama yazamayan medyanın,
otoyolda kaba görüntüler sergiledikleri için
iki iş adamına Seydioğlu baklavalarının
sahipleri olan Hasan ve Hüseyin Sel diye
başlayan (katil yakıştırması) arasındaki
benzemezliğin altında yatan işgüzarlık bir
tarafa bizim medyamız kandan mı besleniyor
demeden de geçemiyor insan. 

Biri küçük bir emlak ofisi, diğeri ise
kapısında 1951 yazan 68 yıllık ve yüzlerce
çalışanı olan bir şirket. Türkiye’de yazılı ve
görsel basın olaylar karşısında sergilediği
tutum ve bakış açısını gözden geçirmekle
kalmamalı, kendilerini ciddi bir tasfiye
sürecine sokmalıdır.

Özellikle ulusal medyanın izlediği bu
tutum, cinnet, cinayet, taciz ve tecavüz
haberlerindeki yayın anlayışı
NORMALLEŞTİRME ve
SIRADANLAŞTIRMA gayretinden başka şey
değildir. 

Sosyal Medya Rezaleti 

Megakent İstanbul’da hemen her gün şahit
olduğumuz, onlarca (sopalı, satırlı, bıçaklı ve
yumruklu) kavgalara, tabancalarıyla havaya
ateş açarak şehirde adeta terör estiren
maganda tiplere ‘drift’ diye tabir edilen
yanlama hareketlerden, makasa, abartı egzoz,
patinaj çekme ve tek tekerlek üzerinde
gidilmesine kadar bir sürü olay ve kişi… Tehdit
ve küfürler ise işin bir başka boyutu. 

Alıştık artık çünkü burası İstanbul, yüzlerce
fecaat şeklinde olay, olaya karışanlara
uygulanan idari para cezaları ve ifadeleri
alınarak genelde şartlı tahliyelerle son bulan
olaylar. 

Pendik D-100 karayolunda geçtiğimiz
cuma akşamı trafikte yaşanan tartışmada
Yunus isimli genç ve hamile eşinin olduğu
araca saldıran Hasan Sel ve Hüseyin Sel
hakkında yürütülen soruşturmada
haklarında 5 yıldan 20 yıla kadar hapis
istendi.

20 yıl değil! 20 yıla kadar…
Hukuk dilinde bu 5 yıl demektir.  Aynı

günde hazırlanan jet iddianameler, isnat

edilen suçlar ve o suçlara uygulanacak
cezai rakamları duyunca tam ibret
vesikası olay demekten alamıyor insan
kendini. Oysa daha fecaat uyandıran

olaylar karşısında bile şahit
olmadığımız ceza ve iddianameler

kamuoyuna yansıyordu.  
Bu olaya tepki niteliğinde

sosyal medyada koparılan
kıyamet ve şiddet içerikli
söylemlerin yanında magandalık
diye tabir edilen görüntülerin
çok masum kaldığının kimse
farkında bile değil. Asan, kesen
biçen, tam bir sosyal infial ama
gelinde anlatın… 

Olay her yönüyle araştırılmalı 

Fecaat içeren daha beter vukuatların
yaşandığı günümüzde yargı doğru olan
kararını elbette verecektir.  Hiçbir olay tek bir
sebebe bağlanamaz, bağlanmamalı. Olay tüm
yönleriyle irdelenmeli, hukuk devletinde
herkes kendisine şu soruyu sormalı,
sorabilmeli: Adalet önüne çıkması
gerektiğinde kanunlara göre mi yargılanmak
ister, sosyal medyaya göre mi? Sosyal
medyaya göre yargılanacaksa ki, vay herkesin
haline. 

Olayın gerçekleştiği andan itibaren
videonun yazılı, görsel ve sosyal medyada
dağıtımı, servisi ve hızı son derece vahim.  

Bu dağıtım kanalları nasıl ve hangi yolla
izlendi? 

Video dikkatle izlenince görülüyor ki,
hamile kadın arka koltukta, şoför mahalinde
oturan kocası ise koltuğu olabildiğince arkaya
çekerek ve yatırarak ön koltuk ve camdan
geride. Buraya kadar olan bölümüne bir de
video çekime hazır olunca, olay öncesinde
yani 4-5 dakika önce kişiler arasında
yaşananlara iyi bakmak lazım.  Maganda
görüntülerine şahit olduğumuz kişilerde
araca yapılan fiili saldırı dışında tehdit yok,
küfür yok, silah çekme yok. 
Şirket ismi neden ön plana çıkarıldı

Olayda şirket isminin neden bu denli ön
plana çıkarıldığı, akıllara başka başka sorular
getiriyor. 68 yıllık bir firma ve marka
meydana getireceksiniz ancak 5 dakika önce
yaptığınız bir hata, yanlış, karıştığınız bir
kavga tüm bu birikimi alıp götürecek.

Olayı tersine okumak gerekiyor burada.
İşyeri olan, işi olan herkes düşünmeli
hayatınızda 5 dakika önce ile 5 dakika sonra
gelebileceğiniz durumun izahında yargı
güçlerine çok büyük görevler düşmekte.

Zulmü keser, adaleti temin eder her
yargıç ve hakim. Gelin görün ki, bu olayda
öyle olmadı.  İfrat ve tefrit ile veya kamuoyu
baskısıyla ölçüsüz cezalar verilirken, bazen
suçlular serbest bırakılıyor. Sesi çok çıkan
veya arkası olan haklı olmaya başladı.
Düstur-u nübüvvet “Kuvvet haktadır, hak
kuvvette değildir” der. 

Kişileri bağlayan bir süreçte şirket isminin
üzerine gidilmesi enteresan, bu şirket ve ismi
kimi ya da kimleri rahatsız etti?

Olayın gerçekleştiği andan itibaren
videonun yazılı, görsel ve sosyal medyada
dağıtımı, servisi ve hızı son derece vahim.  Bu
dağıtım kanalları nasıl ve hangi yolla izlendi,
görebilecek miyiz acaba?

Size sadece iki olaydan kısa haberler
vereceğim. Takdir kamuoyunun. 

4 Ocak 2019 
Yer: Ankara 
Ankara’da, trafikte kornaya bastığı öne

sürülen U. Ö. ile 5 aylık hamile olan eşi B. Ö.,
F.C.’nin sopalı ve yumruklu saldırısına
uğradı.  Hamile olduğunu söylemesine
rağmen karnına yumruk yiyen genç kadın,
bebeğini kaybetme tehlikesi görüldüğü için
24 saat gözetim altında tutuldu. Darp raporu
alan çiftin şikâyeti üzerine yakalanan F.C.
serbest bırakıldı.

14 Mart 2019 
Yer: İstanbul Güngören
D-100 karayolunda makas atarak trafik

güvenliğini tehlikeye atan ve aracın camından
dışarıya silahla ateş eden sürücü G. K. (29)
için savcılık tarafından “Trafik güvenliğini
tehlikeye sokma”, “Genel güvenliğin kasten
tehlikeye sokulması” ve “Ruhsatsız ateşli
silahlarla mermileri satın alma veya taşıma
veya bulundurma” suçlarından 1 yıl 9 aydan 8
yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MEDYA AHLAKI

İyi Parti Sancaktepe İlçe Yönetim
Kurulu Üyesi Tosyalı hemşerimiz Ali
Evgiloğlu beraberindeki sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ile birlikte İyi Parti İl
Başkanı Buğra Kavuncu'yu makamında
ziyaret etti. 

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Orhan Kavuncu’nun oğlu olan İyi Parti İl
Başkanı Buğra Kavuncu, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu
ifadelere yer verdi: “Kastamonu’yu babamın
gözünden ve dilinden sürekli dinleriz.
İstanbul’daki demografik yapı dağılımı
bakımından Kastamonu nüfusunun önemli
ölçüde yeri var. Dünya çok hızlı değişiyor.
Seksen yılda yaşanılan bazı değişimler
şimdilerde 5 yılda mümkün olabiliyor. Anı

ve çağı yakalamak çok zorlaşıyor.
Beraberinde genç nüfusu anlama ve
algılama sorunumuz ortaya çıkarıyor. Genç
neslin siyasette var olmasının da ötesinde
daha etkin ve söz sahibi olduğu
makamlarda olmasını getiriyor. Önemli de
buluyorum bu gelişmeyi. Bizim
jenerasyonda partiyi bir araç gibi görme
yaklaşımı çok daha fazla. Siyasi parti

sonuçta memlekete hizmet etmek için bir
araçtır, kutsanacak bir yapı değildir. Ben
hiçbir siyasi partinin bu ülkede, bu ülkenin
kötülüğünü istediğine inanmıyorum. Hepsi
bu ülkenin iyiliğini istiyor ve hepsi güçlü bir
Türkiye istiyor. Ama metotları farklı.
İstanbul’daki değişimin de altında yatan en
önemli neden seçmenin değişiklik
istemesiydi, bunu da fark etti herkes.” 

Siyaset kutsanacak bir yapı olmamalıdır

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

“Hiçbir olay tek bir sebebe

bağlanamaz,

bağlanmamalı. Olay tüm

yönleriyle irdelenmeli,

hukuk devletinde herkes

kendisine şu soruyu

sormalı, sorabilmeli:

Adalet önüne çıkması

gerektiğinde kanunlara

göre mi yargılanmak ister,

sosyal medyaya göre mi?

Sosyal medyaya göre

yargılanacaksa ki, vay

herkesin haline.”

“

“
İyi bir hukukçu, suçluları

cezalandırmaktan çok, suçu önlemeyi
düşünmelidir. Charles de

Montesquieu

İyi Parti
İstanbul İl

Başkanı Buğra
Kavuncu,

“Siyasi partiler
memlekete

hizmet etmek
için bir araçtır,
kutsanacak bir

yapı değildir
olmamalıdır”

dedi.
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MANŞET

n Birinci sayfadan devam

Hakim karşısına çıkacaklar 

İddianame gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza
Mahkemesince kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan
mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına
karar verdi. Sanıkların 30 Temmuz Salı günü
yargılanmasına başlanacak.

1100 lira ceza, 
ehliyete geçici olarak el konuldu 
Bu arada yaklaşık 2 saat ifade veren Hasan ve

Hüseyin Sel için trafik cezaları da belli oldu. Buna
göre, sürücü Hüseyin Sel'e "Aksine bir işaret
bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri,
acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza
incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi
durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri
kullanmaları" maddesine istinaden  bin iki lira,
"Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer
araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle
belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını
rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde
gereksiz ani yavaşlamak" gerekçesiyle 108 lira olmak
üzere toplam bin 110 lira para cezası kesildi. Ayrıca
Hüseyin Sel'in ehliyetine, "Sürücü Adayları ve
Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile
Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri
doğrultusunda, sağlık şartları gereğince geçici olarak
el konuldu.

Emniyet müdürü açığa alındı 

Bu süreçte ifade vermeye giden Hüseyin Sel’in,
karakol girişinde elini sıkan polis amiri açığa alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan
açıklamada; “Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100
Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin

polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan
görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil
Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak
hakkında idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

68 yıllık markaya 30 bin lira 
bedel biçildi

Öte yandan olay sonrası Seyidoğlu

Baklavaları'nın, Hüseyin Sel ve Hasan Sel’in sahipleri
olduğu 68 yıllık firma Seydioğlu Baklava AŞ ile isim
benzerliğinden dolayı marka itibarının
zedelenmemesi için yaptığı ihtiyati tedbir talebi kabul
edildi. Mahkeme, davacı avukatı tarafından 30 bin
lira teminatın karar tarihinden itibaren 1 haalık
sürede yatırılması halinde, tedbir kararının
uygulanması yönünde hüküm kurdu.

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında,
davacı adına tescilli "Seyidoğlu" markaları ile iltibas
yaratacak kadar benzerlik arzeden "Seydioğlu"
firmasına ait yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler,
ambalajlar, tabela, ilan, reklam, broşür, afiş, tanıtım
malzemesi, basılı kağıtlar, faturalar, ticari evrak ve
internet alan adları da dahil olmak üzere her türlü
marka kullanımın, internet üzerinden
kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.

Eyüp Sultan’da faaliyet
gösteren Kastamonu Daday
İli Çevre Köyleri
Yardımlaşma Derneğinin
Kurtkemeri Mesire alanında
12’ncisini düzenlediği
geleneksel piknik şöleni
yoğun katılımla
gerçekleşirken, ağalık
yarışmasını Halil Şişman
kazandı.

Üye ve hemşeri kaynaşmasını sağlamak için
2004 yılından itibaren çeşitli sosyal projeler
gerçekleştirdiklerini bildiren Daday Derneği
Başkanı Hasan Kara, “Derneğimizin amacı
gurbetteki üyelerimizi ve hemşerilerimizi
buluşturarak aralarındaki dostlukları pekiştirmek,
yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak bununla
birlikte kültürümüzü korumak gelecek nesillere
aktarmaktır. Bu kapsamda faaliyetlerimiz devam
edecek” dedi.

Çeşitli çekiliş ve etkinliklerin yapıldığı

şölendeki ağalık yarışmasına Halil Şişman,
Hüseyin Şişman, Enver Ergin, Necati Şişman,
Hikmet Şişman, Mehmet Çetin, Hüseyin Beşir,
Hakan Selalmaz, Mustafa Şabano, Süleyman Çatal
ve Ömer Yılmaz katılırken el ve söz birliği ile
oluşturulan konsorsiyumla 2019-2020 şenlik
ağalığını Halil Şişman aldı.  

Programa, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer
Bıyık, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş,

Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza
Yavuz ve Dr. İsmail Uysal, Gaziosmanpaşa Belediye
Meclis Üyesi İsmail Selalmaz, AK Parti
Gaziosmanpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Gülsüm
Şahin, Kayı Köyü Dernek Başkanı Mustafa Umur
ile çok sayıda iş adamı katıldı.

Seyfi, İrem Bal, Hatice Kurtoğlu’nun sahne
aldığı programda davul zurna ekibi gösterini
sundu.

Yeni ağa Halil Şişman 

www.ekoiselbiseleri.com.tr
info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

İbretlik olay 
İki iş adamının yol verme kavgasını içeren hoş olmayan ve  tasvip edilmeyen görüntülerin sosyal
medyada yayılması, ülke genelinde linç kampanyasına dönüştü. Sosyal medyada şiddet içeren yazılar
58 saniyelik görüntüdeki kaba davranışların bile önüne geçti.

Ezelden ebede
yolculuğun çeşitli
dönemeçleri, dar

geçitleri; inişli ve
yokuşlu, uçurumlu,
karanlık ve korkunç,
aydınlık ve umut dolu
yolları; yoldaşları ve
eşkiyaları, eşya ve
sayısız eşlik eden sebep
ve sonuç eşikleri,
anları, anıları ve de
canları ile canlıları
bulunmakta.

Bizi zerreden
güneşe kadar biz yapan bütün varların var
oluş sırlarını aramak; bu yolculuğu esrarlı
hale getirmekte, her yeni keşif bir sonraki
gizli hazinenin kapısını aralamakta ve
ilim- irfan dünyamızı aydınlatmakta. Yolu
anlamlı kılan; sürpriz dokunuşlarla bizi
uyaran, irkilmemize, ürkmemize ya da
ürpermemize vesile olan olay ve
durumlardır.

Hem “Gülü seven dikenine katlanır.”
deriz hem de “Dostun attığı gül onulmaz
yara açar.” diye önyargıda direniriz.
Hâlbuki “Yâre nişandır tenine erlerin,
mevt ise son rütbesi askerin. Altı da bir,
üstü de birdir yerin.”. Cenneti burada
kazanır, cehennem odununu buradan
taşırız madem; neden şikayet makamında
güftelerle gözümüzü besteler, gönül
kuşunu kafeste hasta ederiz?..

Ömür denen yolculukta; varsa
çevremize olumlu yönde bir katkımız,
etkimiz ya da genel anlamda bir
başarımız; o, iki E formülü ile ilgimizin
olduğunu gösterir. Gördüklerimizden ibret
ve ilham aldıkça gelişir; geliştikçe
tevazuyu, nezaketi, alçakgönüllülüğü
alışkanlık haline getiririz. Veya tersi olur;
kibirlenir, böbürlenir, kin ve nefreti kisve
edinerek kerameti kendinden menkul
sanan ikram sofrasından mahrumlara
döneriz. “Enaniyetimiz” ile
“Ehliyetsizleşiriz.”

Özür dilemesini bilmeyen, teşekkür
etmeyi de beceremez. Nezaket; sözde
“lütfen”le, davranışta kılık, kıyafet, tavır
ve hareketle başlar; saygı, sevgi ve edeple
ete kemiğe bürünür, Yunus diye görünür.
Sözünden nezaket damlayan, yüzünden
edep ve hayâ okunan hangi can emin
olmaz ve emniyete dayalı memnuniyet
sunmaz…

“İki E formülü” diyorum ya siz bunu
Edep ile Ehliyet ya da Efendilik ile
Eminlik diye de okuyabilirsiniz. Hatta “E”
ile başlayan ve beğendiğiniz bütün güzel
söz ve davranışları eşleştirerek bir başarı
formülü yazabilirsiniz de. Ben buna;
iğneden ipliğe, aldığımız her nefesten
idrak edebildiğimiz her varlığa ve yokluğa,
bilip bilemediğimiz her azlığa ve çokluğa
teşekkür etmek ile zerreden güneşe,
verdiğimiz her nefesten kirlettiğimiz her
değere, incittiğimiz her varlığa ve yokluğa
özür dileyebilmek ve hayatı bu korku ile
özgüven, varlıkla yokluk arasında mekik
dokuyarak ilmek ilmek işlemek diyorum. 

Başarı için iyi niyet, samimi gayret,
kurallara riayet ve sonuca rıza ile yeniden
cehd ne kadar gerekli ve önemliyse; hayat
ve memat için de “Elhamdulillah” ile
“Estağfirullah” o kadar elzemdir. Önce
teşekkür, sonra özür. Şükrünü bilmeyen
özür dileyemez, noksanını gizleyen
fazlasını göremez. 

Benim hayat şifrem bu. Hayatıma giren
ve hatırımdan çıkan bütün özne, tümleç
ve yüklemlerin cümlesine Elhamdulillah
ve Estağfirullah. 

Dr. Ali Taştekin

Hayatımın şifresi
iki “E”

Tosya’da Gavur Dağı ismiyle bilinen
alanda arkeolojik çalışma başlatılacak. 

Gavur Kayalıkları mevkii olarak bilinen ve
eski bir ören yeri olduğuna dair emarelerin

bulunduğu alanda incelemelerde bulunan
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin define
arayıcılarının bilinçsizce kazı yaparak tarihi
ve kültürel dokuların yağmalandığını ifade

ederken bölgede Kültür ve Turizm Bakanlığı
üzerinden arkeolojik kazı çalışması
başlatacaklarını bildirdi.

Gavur Dağı'nda arkeolojik kazı yapılacak
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EKONOMİ
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İhracatın, tarımın 
ve inşaat sektörünün

sorunları

Hakan
Kızılkum

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Seydiler Belediye Başkanı Mehmet
Erdoğan ilçeyi dünya çapında tanınır hale
getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Seydiler’in tarihi değerlerini ön plana
çıkaracaklarını kaydeden Mehmet Erdoğan
yurt içi ve yut dışından ilçeye ziyaretlerin
gerçekleştiğini kaydederek, “Millî
Mücadele’deki Türk kadının simgesi,
ilçemizin en önemli sembolü Şehit Şerife
Bacı hakkında bilgi almak adına ilçemize çok
sayıda ziyaret gerçekleşiyor.  Bu kapsamda
biz de ilçemizde bulunan Şehit Şerife Bacı
Anıtı’nı yenilerken, alanda çevre
düzenlemesi gerçekleştirdik. Geçtiğimiz
günlerde Kayseri, Nevşehir ve Çek
Cumhuriyeti’nden
gelen
ziyaretçilerimize
eşlik ettik.
Seydiler
hakkındaki
yorumlarından
memnun kaldık.
İlçemizi hem
tarihi hem de
turistik anlamda
dünya çapında
duyurmak için
çalışacağız” dedi.

İkinci Bahar Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı Hakan Aydoğan,
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanlığında seçildi.
Daha önce valiliğin başkanlık yaptığı
OSB’de başkanlık ilk kez el
değiştirmiş oldu.

Kastamonu Organize Bölgesi yeni
yönetimi 28 Haziran’da yapılan genel
kurul ile belirlendi. Hakan Aydoğan’ın

başkanlığında oluşan yeni yönetimde
Mert Kırmızı, Murat Kedi, Ayhan
Kömeç ve Talip Köse yer aldı.

Başkan Hakan Aydoğdu OSB
şartlarının iyileştirmesi ve yeni
yatırımcı bulunması için faaliyetlerini
sürdüreceklerini belirterek, “Öncelikli
olarak organize sanayi bölgemizdeki
artıma tesisi konusunu çözüme
kavuşturmayı hedefliyoruz. İlimize

istihdam ve ekonomik açıdan büyük
katkı sağlayacak ek OSB alanımızın
kamulaştırma işlemlerine devam edip
ivedi şekilde yatırımcıları getirmek
istiyoruz. Uzun vadede ise sosyal
donatılarımızı tamamlamak için uğraş
göstereceğiz. Cami, yangın hidranat
sistemi, sağlık ocağı gibi alanların
inşasını el birliğiyle gerçekleştirmeyi
planlıyoruz” dedi.

Daday Dereköy mevkiinde Prof. Dr. Fahri
Ecevit Yatılı Bölge Okulu'nun bulunduğu bölgeye
yapılacak olan Daday Atlı Terapi Merkezi ve
Model Binicilik (Hippoterapi) Merkeziyle
bölgede yaşayan ve farklı illerden gelecek olan
engelli vatandaşlara, özel eğitim öğrencilerine,
aile içi şiddete maruz kalmış bireylere ve gazilere
atla rehabilite olma imkanı sağlanmasının yanı
sıra atçılık ve at antrenörlüğü eğitimi alan
öğrencilere de staj imkanı sunulması
hedefleniyor.

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından hazırlanarak Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) onayını
alan projenin 4 milyon liraya mal olması ve 24
ayda tamamlanması bekleniyor. 

KUZKA tarafından 2019 Yılı Turizm Altyapısının
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
Kastamonu’dan 7 proje destek almaya hak
kazandı. 

Kastamonu-Ilgaz Dağı Turizm Altyapı Hizmet
Birliği’nin “Kastamonu Ilgaz Yurduntepe Kayak
Merkezi Kafeterya Yapımı”, Kastamonu İli Merkez
İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin
“Kastamonu Kent Müzesi”, Kastamonu İli Daday

İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı’nın “Atlı Terapi Merkezi ve Model
Binicilik Tesisi”, İnebolu Köylere Hizmet Götürme
Birliği’nin “İnebolu Türk Ocağı Binası İstiklal Yolu
Müzesi”, Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge
Müdürlüğü’nün “Küre Dağları Milli Parkı Projesi”,

Pınarbaşı Belediyesi’nin “Horma Kanyonu Mesire
Alanı Projesi”,  Ajansın mali destek programı asil
listesinde yer alırken Azdavay Belediye
Başkanlığı’nın “Doğa Turizminde Marka: Azdavay
Suğla Yaylası Projesi” ise yedek listeden
desteklenmeye hak kazandı. 

İHRACATIN, TARIMIN VE
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI 

İHRACATIN TEMEL SORUNLARI 
1- Teknoloji ve AR-GE 
2- Yetişmiş Eleman VE Dil Sorunu 
3- Üretim Maliyetleri 
4- Taşıma – Depolama ve Dağıtım 
5- Standardizasyon 
6- İhracat Kontrolleri 
7- Rakipler ve Rekabet 

TARIMIN TEMEL SORUNLARI
1- Girdi Maliyetleri 
2- Çiftçi Eğitimi 
3- Parçalı ve Dağınık Arazi Yapısı 
4- Üretimde Verimlilik Kalite ve

Tohum 
5- Sulanabilen Arazi Miktarının

Azlığı ve Mevcut Su Kaynakları 
6- Dağıtım ve Pazarlamadaki

Aracılar 

İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMEL
SORUNLAR

1- İnşaat sektörü güven endeksi,
2010’dan bu yana en düşük seviyesine
indi. Sektörün kendi problemleri
belirleyici oldu. 

2- Sektörde önemli ölçüde talep ve
finansman sorunları görülüyor.

3- Talep ve finansman sorunları
siparişlerde hızlı küçülmeye yol açtı.

4- Müteahhit firmaların mali
yapılarına ilişkin endişeler de piyasa
işleyişinde tıkanma yaşanmasına yol
açtı. 

5- Finansman maliyetlerinin geldiği
seviyeler ile finansman olanakları zora
girdi. 

6- Geri Dönüşüm Furyasında
Müteahhitlerin hesapsız iş kapma
savaşı arzda bir fazlalık, maliyetlerde
yanlış hesap ve işi tamamlayamama
gibi sonuçlar yarattı.

Daday’a 4 milyon lira değerinde Atlı Terapi Merkezi ve Model Binicilik Merkezi kurulacak.

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

‘Seydiler’i dünyaya 
tanıtma hedefindeyiz’

YIL: 8 SAYI: 286 11 TEMMUZ 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Zayi: Elazığ Yavuz Selim Koleji mezuniyet
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Yunus Barut)

Daday'a 4 milyon liralık
atlı terapi merkezi

Merkez OSB’de başkan Aydoğan
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Görevi devreden Emrah Gür, yeni
yönetimin güzel icraatlar gerektireceğine
inandığını vurgulayarak, “Ben futbolla da
kulüple de İlker Dilek sayesinde bir araya
geldim. Kendisinin de yardımlarıyla bugünlere
kadar uzun bir süre hizmet etme fırsatı
buldum. İlker kardeşimin çabaları ve
emekleriyle, bugün gelinen noktadan daha da ilerisine
ulaşabileceğimizden hiçbir kuşkum bulunmamakta”
dedi.

Kulüp Başkanı İlker Dilek ise şu ifadelere yer verdi:
“Bizler yönetim tarzıyla, duruşuyla, söylemleri ve
icraatlarıyla, ürettiği projelerle farkındalık oluşturmak
ve gerçek anlamda gençliğe spor yoluyla hizmet
etmeye gayret gösteren bir oluşumuz. Ve inanıyorum
ki en kısa sürede gençliğe yönelik hayata geçireceğimiz

projelerle önce Fatih’te sonra İstanbul genelinde
ve sonunda da tüm Türkiye genelinde bir
gençlik ve spor kulübünün nasıl hizmet etmesi
gerektiğinin en büyük örneği olacağına
inancımız tamdır. Tüm icraatlarımızı ortak
akılla, istişarelerle belirleyip her şeyden önce
şeffaf bir yönetim tarzıyla gerçekleştiriyoruz. Tek

amacımız var; Kastamonu ismi altında Türk gençliğine
ve Türk sporuna hizmet etmek. Bizim en büyük
mutluluğumuz değerlerine sahip çıkan, vatanını,
milletini seven, dini ve milli hassasiyetlere özen
gösteren sportmen bir gençlik yetiştirmek olacaktır.
Bu kapsamda Fatih’te faaliyet gösteren Kastamonu
Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin gençliğe yönelik
projelerin üretileceği ve bu projelerin hayata
geçirileceği önemli bir merkez haline getireceğiz.”
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İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü olağan genel kurulu Kastamonu
Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen genel kurulda
as başkan İlker Dilek, delegelerin güven oyunu alarak kulüp başkanı oldu.

İstanbul KSK’nın
yeni başkanı 
İlker Dilek oldu

Bir çiftlikteki kümesin uzun
yıllardır idaresini yapan
horoz ölmüş. Bunun üzerine

kümese yeni bir müdür atamak için
ilanlar verilmiş. Çiftlikteki ve
ormandaki birçok hayvan bu kadro
için müracaatta bulunmuş.
Bunlardan birisi de tilkiymiş.
Müracaat etmiş etmesine de işe
alınacağına da hiç ihtimal
vermiyormuş. Mülakata girdiğinde
ezberlediği birbirinden güzel
sözler, vaatler ve şirinlikleriyle
heyetteki herkese kendisini
sevdirmiş. Heyet yaptığı değerlendirme
sonucunda tilkiyi kümese müdür yapmaya
karar vermiş ve sonucu açıkladıktan sonra
tilkiyle tekrar görüşme masasına oturmuşlar.

Heyet başkanı “Kümesimize sizi müdür
olarak atamaya karar verdik. Ne kadar maaş
istersiniz?” diye sormuş.

Tilkiyi almış bir gülme, gülmekten
konuşamaz hale gelmiş ve zar zor tek bir
cümle söyleyebilmiş; “Ne verirseniz razıyım!”

Altı asır dünyaya adaletle hükmeden,
Avrupa’nın karanlıklara gömüldüğü asırlarda
dünyayı aydınlatan bilim meşalesini yakan,
Amerika kıtasında insan görünümlü
sömürgeci ve köleci yaratıkların adına
medeniyet (!) dedikleri kan ve zulümden
örülü sistemlerini oturtmaya çalıştıkları
sırada kurduğu vakıf medeniyeti ile dünyanın
hayranlığını kazanan Osmanlı’nın tarih
sahnesindeki rolüne ara verilmesinin(!)
ardından dünya kümesi de yeni müdürünü
aradı yarım asır kadar. Tek bir müdürle idare
edilemeyeceği görülünce, daha doğrusu hiçbir
tilki pastadaki payından vazgeçmeyince, beş
müdürlü bir kümes düzeni oluşturuldu!

Yukarıda anlatılan fıkra dudaklarınızda

hafif bir tebessüm bıraktıysa; bilin
ki o fıkranın daha vahimi bugünün
dünya düzenini oluşturuyor.

Sadece üç kategorideki birkaç
cümlelik bilgi bile bu vahim
manzarayı resmetmek için yeterli
olacaktır.

Birleşmiş Milletler Daimi
Konseyi’nin VETO yetkisi bulunan
5 daimi üyesi ülke:

Amerika Birleşik Devletleri,
Rusya, Çin, İngiltere, Fransa.

Dünyanın en çok silah satan
ülkeleri;

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin,
İngiltere, Fransa. Bu beşli çetenin ardından
Almanya, İspanya, İtalya, Ukrayna ve
Hollanda geliyor.

Dünyada nükleer silaha sahip ülkeler:
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin,

İngiltere, Fransa. Bu beşli çetenin ardından
Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore
geliyor.

Dünyada barışı korumakla görevli ve en
geniş yetkiye sahip beş ülke aynı zamanda en
fazla nükleer silaha sahip ülkeler. Yetiyor mu,
yetmiyor; en çok silah satan ülkeler de bunlar.
Barışın teminatları savaşın en çok
kazananları!

Kümese müdür olan tilki bile bu kadar
şaşırtıcı olamaz! Ve kuzulara şah olsa, kurt
yapmaz böyle bir düzeni. Tıpkı Necip Fazıl
Kısakürek’in dediği gibi;

Allah’ın bir pulunu bekleyedursun on kul,
Bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul,
Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa,
Yaşasın kefenimin kefili kara borsa! 
Kuzulara kurtların şah yapıldığı,

kümeslerde tilki müdürlerin dolaştığı bir
dünya düzenindeyiz vesselam…

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Dünya kümesinin tilki müdürleri

GENEL KURUL İLANI
BÜYÜKÇEKMECE, BEYLİKDÜZÜ KASTAMONULULAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ’NDEN
Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 02.07.2019 tarihinde Pınartepe Mah. Yeşilyurt
Cd., 34500 Büyükçekmece/İstanbul adresinde aşağıda yazılı gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 04.08.2019 tarihinde aynı gündemle, aynı
yer ve aynı saatte nisapsız olarak gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda duyurunun gazete aracılığı ile yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama 

2-Divan Seçimi
3-Saygı Duruşu

4-Tüzük Değişikliği
5-Dernek Organlarını Seçimi

6-Dilek ve Temenniler
7-Kapanış

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü
Olağan Genel Kuruluna AK Parti İl Yönetim Kurulu
Üyesi Sümeyye Esenyel ile Fatih İlçe Başkanı
Orhan Narin, CHP Bahçelievler eski ilçe başkanı
Mehmet Ali Özkan, Esenler Belediye Başkanı

Başdanışmanı Mehmet Kaya, Kastamonu eski il
sağlık müdürü Yusuf Öztürk, KASDER eski genel
başkanı Orhan Gümüş, KASDER Fatih Şube
Başkanı Kemal Kebapçı, yönetim kurulu üyeleri ve
davetliler katıldı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü’nün yeni
yönetim kurulu asil listesi ve görevlendirmeleri şöyle:
n İlker Dilek (Başkan) n Şenol Özdemir (Başkan Vekili)
n Emrah Gür (Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sorumlusu) n Yaşar
Çelik (İdari İşler ve Basın Sözcüsü) n Sinan Altıkulaç (As
Başkan, Amatör Branşlar Sorumlusu n Selçuk Bartınlı
(Genel Sekreter) n Ümit Şen (As Başkan ve Altyapı
Sorumlusu) n Hakan Karakuş (Mali İşler Sorumlusu)
n Uğur Aykın (Sosyal İşler ve TFF İlişkiler Sorumlusu)
n Altan Aygün (A Takım Sorumlusu) n Necati Gürsu

(Halkla İlişkiler Sorumlusu) n Ömer Gülamoğlu (Sivil
Toplum Ve Eğitim Sorumlusu) n Abdullah Özdemir
Tesisleşmeden Sorumlusu) n M. Necil Ülgen (As Başkan,
Kurumsal İletişim ve Sponsorluk Sorumlusu) n Selim
Özdemir (Kurumsal İlişkiler Sorumlusu)
Yedek yönetim listesinde ise şu isimler yer aldı: “İbrahim
Akın, T. Özay Uluğ, Yalçın Kıroğlu, Fahrettin Ertemel, İlyas
Yılmaz, İsmail Ekerim, Mehmet Kaya, Engin Metin, Nevzat
Akyel, Songül Kalyoncu, Muhammet Terzioğlu, Erhan
Çağlayan, Bülent Çebi, Sedat Şirin, Şevki Sevin.”
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Partili STK başkanları
görevi bırakmalı

ÖZPEN
P

0212 597 46 17
0536 874 97 34

...

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560 Bağcılar/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Otomobilleriniz değerinde alınır, değerinde satılır 

17 yıllık tecrübemizle siz değerli 
dost ve müşterilerimize hizmet vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker: 0532 709 80 37

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

23 Haziran İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Seçimleri öncesinde
İstanbul’daki hemşeri buluşmalarını
değerlendiren CHP Kastamonu İl Başkanı
Hikmet Erbilgin, “İstanbul’daki
Kastamonulu hemşerilerimizle buluşmamız
birbirimizi tanıma ve anlama fırsatı
doğurdu. Ancak bazı sivil toplum kuruluşu
başkanlarının iktidarı çok fazla kanıksamış
olmalarından dolayı hemşerilerimizle
buluşamadık. Katıldığımız tüm
platformlarda dile getirdik; dernek
başkanları aktif siyasette yer alıyorsa ya da
adaysa o andan itibaren sivil toplum
kuruluşlarından istifa etmelidir” diyerek
partili sivil toplum kuruluşu temsilcilerine
görevlerini bırakma çağrısında bulundu.

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile

birlikte İstamonu Gazetesinin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini ziyaret eden Hikmet
Erbilgin hemşeri buluşmalarına dair
gözlemlerini şu ifadelerle aktardı: “Siyasette
artı ve eksilerimizi konuşabileceğimiz
ortamlar oluşturmamız gerekiyordu. Seçim
dolayısıyla hemşeri buluşmaları
kapsamında bunu yakaladık. Yöre
derneklerimizde kültürümüzü yaşatmak ve
dayanışmayı güçlendirmek adına başkan ve
yöneticilerimizin çabaları çok kıymetli, bu
vesileyle İstamonu aracılığıyla teşekkür
ediyorum. İstanbul siyasetinde
hemşerilerimizin daha aktif görev
almalarını sağlamak gerekiyor, bu konuda
da herkese büyük görev düşüyor.   İlla bir
eksiklik söyleyeceksem bazı ilçelerde dernek
başkanlarımızın iktidarı çok fazla

kanıksamış olmasından dolayı
hemşerilerimizle buluşamadık. Bu yaklaşım
nahoş bir durum. Herkesi dinlemek
erdemlik ve demokrasinin bir gereğidir. Bir
dernek başkanının siyasetle ilişkilenmesi
önemli ama o siyasi partinin bir parçası
olduğunda daha çok arka bahçe durumuna
sokuyor. Bu inanılmaz hatalı bir durum.
Eğer dernek başkanı siyasetle
ilişkilendirecekse bütün üyelerinin, bütün
siyasi partilerle bağ kurması yönünde
önünü açmalı. Temennim bu. Hangi siyasi
partiden olursa olsun gittiğimiz bütün
dernek platformunda söyledik dernek
başkanımız aktif siyasette yer alıyorsa ya da
adaysa o andan itibaren sivil toplum
kuruluşlarındaki görevlerinden istifa
etmelidir” 

İstanbul’da Kastamonu kulisinin gerekliliğine
dikkat çeken Erbilgin şöyle devam etti: “Hemşeri bu-
luşmalarımızda gündem hep Kastamonu’ydu; Kas-
tamonu’daki yol, eğitim ve diğer eksiklikler dile geti-
rildi. İstanbul’daki Kastamonuluların yaşadıkları ma-
hallede, ilçede sorunlarını dile getiren kulis oluştu-
rulmalı. İstanbul’daki sorunlar gündeme taşınmalı.
Sivil toplum kuruluşlarının da ağırlıklarını bu nokta-
ya vermeleri gerektiğini düşünüyorum.”

“İstanbul’daki sorunlar
gündeme gelmeli”

Silahlı saldırıya uğrayan
Tosyalı avukat Hüseyin Yama
yoğun bakımda verdiği hayat
mücadelesini kaybetti.

Ümraniye’de faaliyet
gösteren Aksan İnşaat
firmasının sahibi müteahhit S.
K., 8 Temmuz Pazartesi günü
ofisine çağırarak tartıştığı
Avukat Hüseyin Yama’yı silahla
göğsünden vurdu.

Durumu ağır olan Yama,
Ümraniye Devlet Hastanesi
yoğun bakım ünitesinde tedavi

altına alındı. Yapılan
müdahalelere rağmen
kurtarılamayan Yama, 11
Temmuz Perşembe günü
hayatını kaybederken, cenazesi
ertesi gün İstanbul Anadolu
Adliyesinde yapılan törenin
ardından Esatpaşa Camii’nde
kılınan öğlen namazı sonrası
Ihlamur Kuyu Mezarlığında
defnedildi.

Cinayeti işleyen
müteahhittin polisi arayarak
teslim olduğu bildirildi. 

Yüksek Seçim Kurulu,
Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığınca 31 Aralık 2018
tarihli veriler esas alınarak ilan
edilen 2018 yılı nüfus
bilgilerine göre, illerin
çıkaracağı
milletvekili sayısını
belirledi. 2011
yılından itibaren
Türkiye Büyük

Millet Meclisinde  3 milletvekili
ile temsil edilen
Kastamonu’nun nüfusu bin kişi
artarak 2018’de 383 bin 373’e
yükselmesine rağmen
sandalye sayısı değişmedi.

Vurulan
avukat 
hayatını
kaybetti 

Meclisteki hakkımız üç

1920 1923 1927 1931 1934 1939 1943 1946
8 8 6 8 9 11 9 11

1950 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977
11 10 11 7 7 6 6 5

1983 1987 1991 1995 1999 2002 2007 2011
4 4 4 5 4 4 4 3
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0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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