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Kilo fiyatının üretilen ürünün
cinsinin ve muhteviyatının
değiştirilerek tasarıma ağırlık
verilmesiyle yukarı çekilebileceğini
bildiren Adnan Bostan, “Ancak bu
mantıkla dünya pazarında yer
bulabiliriz. Türk tipi diye nitelendirilen
ve özellikle çevre coğrafyalara
verdiğimiz ürünlerin dışında Amerika
kıtasının talep edeceği çizgileri
tasarlayarak hem orada hem de Afrika
pazarında payımızı arttırmalıyız.” dedi.

Bostan, Türkiye’nin kalifiye eleman ve
genç nüfus avantajından istifade
edebildiğinde sektörün lideri olacağını
kaydederek, “Dünyadaki rakiplerimize göre
sayısal anlamda geride olabiliriz ama çok
büyük avantajlarımız var. Bu coğrafyanın her
bir köşesinde mobilyacılarımız ve
marangozlarımız yer alıyor. Genç ve dinamik
bir üretim kapasitemiz bulunuyor. Jeopolitik
konumumuz önem taşıyor. Üretebilen ve
tasarlayabilen birçok işletmemiz var.
Yapmamız gereken sadece bu avantajla-
rımızın daha çok bilincinde olmak ve
eğilimimizi artırmak” şeklinde konuştu. n 4

Kastamonuspor
bayrağı Emre
Aygün’e emanet
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Biz hep Lideriz
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ve deneyim25

‘Anı Tatlı Yaşa’
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Jeopolitik 
konumumuz
önem 
taşıyor

MÜSİAD Üst Kurulu ve DEİK Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı Adnan Bostan

Mobilya
sektöründe

dünyada söz
sahibi olmanın
kilo fiyatındaki

artışla
yaşanabileceğini
belirten Adnan

Bostan,
Türkiye’nin

jeopolitik konum
itibarıyla önem

taşıdığını
vurgularken

tasarım odaklı
ihracata

geçilmesinin şart
olduğunun altını

çizdi.

Kastamonulular
Dayanışma Derneği
(Kas-Der)
tarafından 2019
yılının enleri
seçilecek. Başarı,
onur ve vefa olmak
üzere 3 ana dalda
spor, sanat, iş
dünyasından 37
kişiye ödülleri 30
Mart’ta Swissotel’-
te törenle takdim
edilecek. n 2

Kas-Der
yılın
enlerini
seçiyor

Adı ve tadı 
çeyrek asırdır aynı

25 yıl önce Hanönülü
iş adamı Ahmet
Gökırmak tarafından 9
metrekare alanda
kurulan Beylerbeyi
Profiterol’un
İstanbul’daki şube sayısı
33’e ulaştı.  Tüm
mağazadaki ürünleri aynı tesisten
temin edilen firma 2020’de hem
Türkiye geneline hem de yurt dışında
büyümeyi hedefliyor. n 5

Başkan Peker:
2020 bizim için
özel bir yıl

Atasoy,
ULUSKON’u kurdu

Bozkurtlular
Dayanışma Derneğinin
siyasi eşitlik içinde 25
yıllık temiz bir geçmişi
olduğunu vurgulayan Ali
Peker, “Çeyrek asırlık
derneğimiz hiçbir zaman bir siyasi
partinin etkisi altında olmadı.
Çalışmalarımızı toplumsal bakış
açısıyla gerçekleştirdik” dedi. n 3

Uluslararası Yatırım
ve iş Dünyası Konfede-
rasyonu (ULUSKON),
merkezi İstanbul'da
bulunan Atasoylar
Prestij Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Nezaket Emine Atasoy
öncülüğünde kuruldu. n 3

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�

< < < <

< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <

< <

< < < < < < < < <
� � � �

< < < < < <

< < < << <

< < < < < < < < <

� �� �� � �� �

www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Bursa Kastamonu Dernekler
Federasyonu üye ve yöneticileri
ildeki Kastamonulu yöneticilerle bir
araya geldi. Kestel Kaymakamı
Ahmet Karakaya, Osmangazi Kent
Konseyi Başkanı Erol Bodur, emekli
mülki idare amiri Nazım

Madenoğlu’nun aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli
katıldığı toplantıda konuşan Bursa
Kastamonu Dernekler Federasyonu
Başkanı İsmail Tiftik, programın
kapsamının genişletilerek devam
edeceğini bildirdi. n 4

Bursa’da akil heyet oluşumu

GMG
Kastamonuspor zorlu
Bandırmaspor
deplasmanından 
1 puanla dönerek
üçüncü sıradaki 
yerini korudu. n 7

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde
meydana gelen ve çevre illerde

de hissedilen 6,8
büyüklüğündeki deprem

nedeniyle tüm
ülke genelinde
olduğu gibi
Kastamonu’dan
da yardım eli
uzatıldı. n 2

Gönüller Elazığ’a açıldı Altın değerinde 
1 puan

n 7
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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

İstanbul’dan 
bir görüntü

Kimi gökdelenlerde
Kimi yerdelenlerde,
Bütün telaş;
Aradakilerde.

İz

Öndekilerin izine bakıp yürürsen eğer,
Ne kadar ilerlersen geride izin kalmaz.
Söylenmiş olanları ezberleyip söylersen,
Hatırlanmana değer iki çift sözün kalmaz.

Ödül töreninin 30 Mart’ta Swissotel’te
gerçekleşeceğini bildiren Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen, etkinliği geleneksel
hale getirme hedefinde olduklarını
kaydetti. Başkan Remzi Şen, “Ödül
törenini düzenlemekteki amacımız
yaptıkları işlerle farkındalık oluşturan
insanları daha çok öne çıkarmak.
Kastamonu ebette ödül
vereceğimiz 37 kişiden
ibaret değil, şehrimizin
değerleri ve değer
katanları çok daha fazla.
Projemizi

önümüzdeki senelerde daha da büyüterek
geleceğe taşıyacağız.” dedi.

Kas-Der Kültür Sanat Komisyonu
Başkanı Rahmi Sezer de etkinliğin
komite tarafından özenle
hazırlandığını vurgulayarak, “Bu sene

Kas-Der olarak ilk kez yılın enlerini
yerel ve ulusal olmak üzere 3 ana

dalda seçiyoruz. 30 Mart
Pazartesi akşamı Ufuk Acar
ve Dilay Korkmaz’ın
sunumuyla Swissotel’de
gerçekleştireceğimiz
törende toplamda 37

ödül vereceğiz. Bu kapsamda dolu dolu bir
program hazırlığındayız.” diye konuştu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde
meydana gelen ve çevre illerde de
hissedilen 6,8 büyüklüğündeki
deprem nedeniyle tüm ülke
genelinde olduğu gibi
Kastamonu’dan da yardım eli
uzatıldı. Kastamonu İl Afet ve Acil
Müdürlüğüne bağlı 2 araç, 5 arama
ve kurtarma personeli ile 18 UMKE
ekibi, yardım malzemeleriyle olay
yerine ilk ulaşan ekipler arasında
yer aldı.  

Tosya esnafı bir buçuk günde
pirinç başta olmak üzere gıda ve
giyim yardımında bulundu.
Devrekanili iş adamları Hasan ve
Hüseyin Sel’a ait olan Seydioğlu
Pastane ile Araçlı iş adamı Vahdet
Çakıroğlu'nun sahibi olduğu
Sembol inşaat firması ve pastane bir
günlük cirosunu depremzedelere
aktardı. Kastamonu Kadın Derneği
500 adet şalı Elazığ Dernekler
Federasyonuna teslim etti.

Gönüller 
Elazığ’a açıldı

Kas-Der yılın 
enlerini seçiyor

Kas-Der
Kültür Sanat
Komisyonu
tarafından
hazırlanan
programın
hazırlıklarını
Rahmi Sezer
başkanlığınd
a Kubilay
Salihvatanda
ş, Gökhan
Yüksel,
Ekrem
Uygun, İsmet
Çetinkaya,
Ulaş Çoban,
Orhan
Ortakçı,
Nükhet
Aydın, Nevin
Çalışkan,
Muhittin Tığlı
ve İsmail
Karakoca
sürdürüyor.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) tarafından 2019 yılının enleri seçilecek. Başarı, onur ve
vefa olmak üzere 3 ana dalda spor, sanat, iş dünyasından 37 kişiye ödülleri törenle takdim edilecek.

Remzi Şen

Rahmi Sezer

İstanbul
Arnavutköy'de esna
olan Taşköprülü
Halil Demir(61),
Valide İnsani Yardım
Derneği'nin gönüllü
üyesi olarak orta
Afrika ülkesi Çad'da
insani yardımları
ihtiyaç sahiplerine
elleriyle teslim
ediyor.

Afrika
gönüllüsü
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GÜNCEL

İstanbul’da 2004 yılından itibaren
faaliyetlerini sürdüren Cide Çamaltı ve
Çevre Köyleri Derneğinin 8. Olağan genel
kurulunda delegelerin güven oyunu alan
Muammer Kızıl yeniden başkan oldu.
CİDEFED Genel Başkanı Mehmet Yılmaz’ın
divan  başkanlığında tek liste halinde
gidilen genel kurulda iki yıllık ikinci
dönemine adım atan Kızıl, köyleri ve
hemşerileri adına çalışmalarını
sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

1999 yılında İstanbul’da kurulan
Cide Loç Yöresi Kalkınma ve
Dayanışma Derneği olağan genel
kurulunda mevcut başkan Hayati Bal
ile devam kararı alındı. Şişli’de
bulunan dernek merkezinde
CİDEFED Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz’ın divan başkanlığında
gerçekleşen genel
kurulda Bal
delegelerin
güven oyunu
alarak iki
yıllık ikinci
dönemine
adım attı.

Başkan
Hayati Bal,
birlik ve
beraberlik mesajı
vererek, görev süresi
içerisinde yönetimiyle birlikte yoğun
mesai harcayacaklarını kaydetti.

Bozkurtlular Dayanışma Derneğinde
göreve gelen yeni başkan Ali Peker
önümüzdeki üç yıllık görev süresinde
gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında
gazetemize bilgi aktardı.

Geçtiğimiz yıl ara verdikleri burs
çalışmalarına yeniden devam edeceklerini
bildiren Ali Peker, Bozkurt Dernekler
Birliği toplantılarını sürdüreceklerini ifade
ederken bu sene derneğin 25. yılını özel bir
programla kutlamayı hedeflediklerini
kaydetti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler
Seçimlerinde derneğin Bozkurt’ta siyasi
yaklaşım sergilediği yönündeki
iddialarının asılsız ve haksız olduğunu
belirten Ali Peker, hiçbir zaman hemşeri
dayanışmasından vazgeçmeyeceklerine
işaret etti

Bozkurtlular Dayanışma Derneği
Başkanı Ali Peker gazetemiz genel yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz’e verdiği
demeçte şu ifadeleri kullandı:

Egolarımızdan arınıp saygı duy-
malıyız

“1995 yılında kurulan Bozkurtlular
Dayanışma Derneği temiz ve doğru
istikametinden şaşmayarak çalışmalarını
sürdürdü. Çok kıymetli yöneticileri, üyeleri
ve gönüllülerinin gayretleriyle önemli
çalışmalar içerisinde yer aldı. İstanbul’dan
memleketimize faydalı olmak için çaba
gösteriyoruz. Bu zamana kadar burs
faaliyetlerimizin yanı sıra iş insanlarımız
ve dernekler birliğimizin desteleriyle ilçe
hastanesine diyaliz makinelerinin temini,
meslek yüksek okulunun yapılması,
kaymakamlığa kato iş makinesi belediye
cenaze aracı hibesi gibi birçok çalışmanın
içerisinde yer aldık. Merkezi ve yerel
yöneticilerin görevi hizmet etmektir. Onlar
devletin kasasından giderleri karşılarken
bizler hiçbir mecburiyetimiz ve
menfaatimiz olmamasına rağmen kendi
kaynaklarımızı aktarıyoruz. Bu kapsamda
çalışmalarımız daha meşakkatli. Herkes
kendince emek vermeye çalışıyor. Bu
emekleri yok saymak büyük bir hayal
kırıklığı olur. Hem Bozkurt’ta hem
Kastamonu’da, İstanbul’da ve Türkiye’de
Bozkurtlu olarak birbirimizi tutmalıyız.

Bizim bizden başka dostumuz yok, beraber
olmalıyız. Hepimizin egoları, zaafları
olabilir. Bunları memleketimiz adına bir
düzeyde tutmalıyız. Egolarımızdan arınıp,
saygı duymayı bilmeliyiz.”

Siyasetin içinde değiliz

“31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
derneğimizin Bozkurt’ta siyasi yaklaşım
sergilediği yönündeki asılsız ve haksız
iddialar motivasyonumuzu olumsuz
etkiledi. Biz Bozkurtlular Derneği olarak
siyasetin içinde değiliz. Hemşerilerimizin
ve içimizden çıkan değerlerin yanındayız
sadece. Yönetimimiz dernek merkeziyle
kısıtlı değil aileler arası bağ da çok
kuvvetlidir. Örneğin başkan olamadan
önceki 10 yılım yönetimde yer alarak geçti,
yönetimdeki birçok arkadaşımızla ailece
görüşürüz.  Bir dönem önceki Belediye
Başkanı Bozkurt Ekeş, derneğimizde
yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra
başkanlık da yaptı. Bende kendisiyle iki
dönem aynı yönetimde yer aldım. Kendisi
yeniden aday olunca bizler de yönetim
olarak içimizden çıkan bir değer
yaklaşımıyla yanında olduğumuzu deklare
ettik. Ancak bu durum kamuoyuna farklı
yansıtıldı. Seçim bitti. Bozkurtlar
Derneği’nin kapısı seçim döneminde de

şimdiki Belediye Başkanı Muammer
Yanık’a açıktı, hala daha açık. Hiçbir zaman
da kapatmadık. İstanbul ziyaretleri
kapsamında tüm köy derneklerini ziyaret
ederken bizimle bir araya gelmemiş
olmasını ise zaman darlığına bağlıyoruz
sadece.”

25. yıla özel 

“2020 bizim için özel bir sene. 25.
kuruluş yılımız için özel bir içerik
hazırlamayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl
olumsuz ekonomik koşullar sebebiyle ara
verdiğimiz burs faaliyetlerimizi yeniden
aktifleştireceğiz. Bozkurtlu olmak şartıyla
katkı sunduğumuz 100’ü aşkın
öğrencimizin 65’ine 15 kişilik yönetimimiz
destek oluyordu. Yönetici ve üyelerimizin
aileleri ile katıldığı geleneksel kahvaltı
programında ise davetiye bedelini cüzi
tutarak kaynaşma ortamı sağlarken,
bağışçılarımız katkıları ve iş insanlarının
desteğini alıyorduk. Burs çalışmasının mali
ayağını tamamlamak zorlu bir süreç.
Bozkurt ilçemizde 300 işletme var keşke
her biri yılda 500 lira katkı sağlasa yılda150
bin lira ile herkesi daha az etkileyerek daha
çok öğrenciye destek sağlanabilir. Ayrıca
ara verdiğimiz Bozkurt Dernekler Birliği
toplantılarımıza da yeninden başlayacağız.”

Başkan Peker: 2020
bizim için özel bir yıl
Bozkurtlular Dayanışma Derneğinin siyasi eşitlik içinde 25 yıllık temiz bir geçmişi olduğunu
vurgulayan Ali Peker, “Çeyrek asırlık derneğimiz hiçbir zaman bir siyasi partinin etkisi altında
olmadı. Çalışmalarımızı toplumsal bakış açısıyla gerçekleştirdik.” dedi.

Çok mu iddialı bir başlık oldu?
Hadi canım sende mi dediniz?
Her iyi ve güzel şeyi Kastamonu’ya hasrettiğimi mi

düşündünüz?
Dünyanın merkezinin

Kastamonu olduğuna inandığımı mı
zannettiniz?

Çocukluk ve gençlik yıllarım
Azdavay’ın yeşil cennetinde geçti.
Yeşilin her tonunu ayağımın altına
seren, yağmurda çamuruyla,
zemheride beyaz gerdanıyla, sayılı
gün yaşadığımız çöl sıcağıyla hem
çocukluk ve gençlik yıllarımı hem
de o yılların dünyası Azdavay’ımı
burnumda buram buram tüttüren
hasret, 18 aylık askerlik, iki yıllık
üniversite ve iki yıllık İstanbul
macerasının ardından Kastamonu diyarına attı
bedenimi. 

1998 yılından bu zamana 21 yıl bağrında yaşadım
evliya, şüheda yatağının… 

Kastamonu bir koca umman, ben ise küçük bir
balık… Bu ummandan dışarı çıkarsam, Ilgaz’ın yüce
doruklarından öteye aşırırsam bedenimi, boğulacağımı
biliyorum!

Aşk dediğiniz şey var ya dostlar;
Bildiğiniz aşığım bu şehre. Karaçomak deresinin

bir gerdanlık gibi bağrını süslediği Plevne Caddesi
üzerinde yürürken bile, Kastamonu’yu özlüyorum…

Yakup Ağa Külliyesinde yüzüme, sırtıma haşarı
dokunuşlar yapan, zayıf, güçsüz, ince saçlarımı ikide
bir dağıtıp atan rüzgarı, eserken özlüyorum.

Şeyh Şaban-ı Veli’de sabah namazının ardından
sıcacık çorbayı yudumlarken ısınan yüreğime
doldurduğu Gümüşlüce kokusunu, koklarken
özlüyorum.

İsmail Bey Külliyesi’ni omuzlamış Şehinşah
Kayası’na bakarken, özlüyorum Hulviyyatı, Ali
Acemiyi, develeri, astronomi havuzunu ve
Şirvani’yi…

Geldik mi şu çok iddialı başlığın bam teline?!
Ne demiştik yazımızın başlığında: 
“ ANADOLU’DA ASTRONOMİ VE MATEMATİK

ÖĞRETİMİ KASTAMONU’DAN BAŞLADI!”
Candaroğulları Beyliği döneminden günümüze

ulaşan tek külliye; Şehinşah Kayası denilen tahtına
kurulmuş, Kastamonu’yu Karaçomak Deresi
düzleminde her daim seyreyleyen İsmail Bey
Külliyesi.

Bu külliyeyi anlatmak öyle birkaç sayfaya, birkaç
saate sığmaz aslında. Ve bu külliyeyi bütün
okullarımızda çocuklarımıza, bütün kurumlarımızda
memurlarımıza, bütün sivil toplum örgütlerimizde ve
odalarımızda esnafımıza anlatmak lazım.

Zordur her bir taşının ayrı bir hikaye barındırdığı,
her bir eserinin ayrı bir değeri haykırdığı böylesine
eserlere sahip olmak. 

İsmail Bey Külliyesi eserlerinden birisi de
medresedir diyerek asıl konumuza bodoslama dalalım
ki dar yerimizde Kastamonu’daki ilim ateşinin harıyla
gönüllere kor düşürebilelim…

Candaroğulları Beyliğinin son hükümdarı, alim,
fazıl, komutan, Fatih Sultan Mehmet’in dayısı
Kemalettin İsmail Bey, hükümdarlık koltuğuna
oturduğu 1443 yılından yeğeni Fatih tarafından
ülkesinin Osmanlı’ya ilhak ettirildiği 1461 yılına kadar
geçen zaman zarfında Kastamonu’yu Anadolu’nun en
mamur, en zengin, en huzurlu ülkesi yaparken aynı
zamanda alimlerin de cazibe merkezi haline getirmişti.

Şehinşah Kayası üzerine inşa edilirken külliye,
Niksarlı Muhyiddin Mehmed için özel olarak bir de
medrese yapıldı. Bu medresenin içine 300 kitaplık da
bir kütüphane…

Niksarlı, Hüsameddin-i Tokadî, Yusuf Bâlî, Molla
Fenârî ve Molla Yegân gibi ünlü bilginlerden dersler
aldı. Kadızade-i Rûmî’nin öğrencilerinden Fethullah
Şirvânî’den matematik bilimlerini öğrendi. Yani
döneminin en büyük isimlerinin tedrisatından geçti.

Şirvani ise, birçok ilim büyüğünden aldığı dersler
yanında Kadızade Rumi’den astronomi ve matematik
ilmini en geniş şekilde öğrendi. Ve doğunun
matematik ilmini Anadolu’ya taşıdı. Kastamonu’ya
geldiğinde Niksarlı Muhyiddin Mehmet’in de
aralarında bulunduğu birçok ilim sevdalısına nakşetti
astronomi ve matematik bilgilerini.

Sultan 2. Mehmet, dünyanın incisi İstanbul’u alıp
hem Peygamber (s.a.v.) övgüsüne hem de Fatih
unvanına kavuştuğu yıl, Kastamonu da bir ilim
deryasını, Fethullah Şirvani’yi ebedi aleme uğurladı.
Şirvani’nin vefatının ardından 2. Beyazıt’ın teklifine
kadar Kastamonu’da kalan Niksarlı da, İsmail Bey
Medresesi’ne ve alimler şehrine ikinci büyük kaybı
yaşattı.

Bu medrese adeta Anadolu’daki ilmin zirve
noktasıydı. Fethullah Şirvani ve Muhyiddin Mehmet
dışında Seyyid Ali Acemi, Sinoplu Tabib Halil bin
Mü’min, Sinoplu Tabib ve edib Mehmet, Tabib ve
Edib Kemalettin, Kastamonulu Edib ve Şair Turabi,
Senai, Haki, Acem Hamidi gibi Anadolu’nun ismini
diline doladığı ilim ve edebiyat dünyasının duayenleri
Kastamonu’dan yaydılar tüm Anadolu’ya ilim
ışığını…

Şimdilerde bu eserlerimizi gezerken ya da
misafirlerimize anlatırken; birkaç kelime ile iktifa
ediyoruz! 

Kastamonu bir tarih atölyesi. Her bir köşesi ayrı bir
tarihi saha, her bir sokağı ayrı bir dönem, her bir eseri
ayrı bir hikaye…

Ve ecdad torunlarının kendisini fark etmesini
bekliyor. 

Gelecek geçmişin ışığıyla aydınlanır!
Geleceğimizi aydınlatacak olan ışık, ışıklar hemen

yanı başımızda duruyor, kendilerini görmemizi
bekliyor, tanımamızı istiyor…

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Anadolu’da astronomi ve
matematik öğretimi
Kastamonu’dan başladı!

Bozkurt Merkez Mahalle nüfu-
suna kayıtlı olan Ali Peker, 1965
yılında İstanbul’da doğdu. Faali-
yetlerini 1987 yılından itibaren
sürdüren 50 kişinin istihdam edil-
diği Gedik Kalıp firmasının yöne-
tim kurulu başkanı olup, Bozkurt-
lular Derneğinin 11. Olağan Genel
Kurulunda başkan seçilmiştir.

Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası
Konfederasyonu (ULUSKON), merkezi
İstanbul'da bulunan Atasoylar Prestij
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Nezaket Emine Atasoy öncülüğünde kuruldu.

ULUSKON Başkanı Atasoy, iş dünyasının
ihtiyaçlarına cevap verecek bir konfederasyon
kurduklarını ifade ederek, en büyük
amaçlarının ise Türkiye ekonomisine katkı
sağlamak olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kurulan

konfederasyonun Afrika, Asya ve Arap
ülkelerinde ticari anlaşmalar yapmayı
hedeflediğini belirten Nezaket Emine Atasoy,
“Türkiye her sektörde bütün dünyaya rakip
olabilecek kaliteli ürünlere sahip. 2020
yılında başta inşaat ve enerji projeleri olmak
üzere havalimanı, demiryolu, baraj, konut,
yeni sanayi bölgeleri, fabrikalar kurmak gibi
birçok projeye imza atacağız. Finansı da
gittiğimiz her ülkeye beraberinde
götüreceğiz.” dedi.

Atasoy, ULUSKON’u kurdu

Hayati Bal ile devam

İkinci Kızıl 
dönemi
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Kilo fiyatının üretilen ürünün cinsinin ve
muhteviyatının değiştirilerek tasarıma ağırlık
verilmesiyle yukarı çekilebileceğini bildiren
Adnan Bostan, “Ancak bu mantıkla dünya
pazarında yer bulabiliriz. Türk tipi diye
nitelendirilen ve özellikle çevre coğrafyalara
verdiğimiz ürünlerin dışında Amerika kıtasının
talep edeceği çizgileri tasarlayarak hem orada hem
de Afrika pazarında payımızı arttırmalıyız.” dedi.

Bostan, Türkiye’nin kalifiye eleman ve genç
nüfus avantajından istifade edebildiğinde
sektörün lideri olacağını kaydederek, “Dünyadaki
rakiplerimize göre sayısal anlamda geride
olabiliriz ama çok büyük avantajlarımız var. Bu
coğrafyanın her bir köşesinde mobilyacılarımız ve
marangozlarımız yer alıyor. Genç ve dinamik bir
üretim kapasitemiz bulunuyor. Jeopolitik
konumumuz önem taşıyor. Üretebilen ve
tasarlayabilen birçok işletmemiz var.  Yapmamız
gereken sadece bu avantajlarımızın daha çok
bilincinde olmak ve eğilimimizi artırmak. Böylece
Türkiye sektörde dünyada söz sahibi olur.”
şeklinde konuştu.

Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle ürün
teslim süresinde de dikkat çektiğini belirten
Bostan, “Biz dünyanın her bir tarafına hizmet
verebiliyoruz. Bunun en iyi örneğini
müteahhitlerimiz gösterdi. Dünyanın dört bir
tarafına inşaat yaptılar. Türkiye’den getirdikleri
malzeme ile inşaatlarını tamamladılar. Onların
bitirdiği inşaatların devamında Türk mobilyacıları
devreye giriyor.  Aynı şekilde dünyadaki rekabet
ortamına karşı Türk mobilyası lojistik anlamda
çabasını sürdürüyor ve geliştiriyor.  Adrese teslim
ürün götürüyor, montajını yapıyor. Dünya
genelinde 8 aya varan termin söz konusuyken
Türk mobilyacıları 4 aylık terminler veriyor.
Böylece diğer ülkelere oranlara Türkiye kişilere
daha hızlı ürünü ulaştırmış oluyor.” ifadelerini
kullandı.

Ar- Ge için diploma şart değil

Adnan Bostan sektördeki üstatların
tecrübesinden istifade edilmesinin önemini
vurgulayarak şunları söyledi: “Ar-Ge ile beraber
tasarımın gücünün farkına varılması gerekiyor.
Önce üründe tasarımın ne kadar önemli
olduğunu ve tasarımın gücü ile fiyatı hangi
doğrultuda değiştirdiğinin farkına varmamız
lazım. Bu bilinci insanlara aşılarsak yatırım
yapmaya başlarlar. Makine parkuruna, ileri
teknolojilere çok yatırım yapmak daha iyi
kazanılacak anlamına gelmiyor. Ancak çok iyi
tasarımınız varsa çok daha iyi paralar
kazanabilirsiniz. Dünya sizden söz eder ve
dünyaya mal satarsınız. Bu kapsamda sektörde
tecrübeli ustalarımızın birikimleri göz ardı

edilmemeli. Model ve tasarım konusunda çok
bilgili üstatlarımız var. Bu insanları da sadece
ar-ge uzmanı olarak nitelendirmemiz
gerekiyor. Sektörde ar-ge yapan kişi
diplomalı olmak zorunda değil.
Sektöre emek vermiş ustalarımızın
bu alana ehemmiyet vermesini
sağlayarak model ve tasarım
oluşturmasını sağlamamız
gerekiyor. Öte yandan hem
ustalar ile gençlerin
iletişimini güçlü kılmalıyız.
Endüstri meslek liseleri
sektörün en öncelikli
adımı. Okuldaki
endüstriyel ürün
tasarımcısının özellikle
mobilya bölümünde
ihtisaslaşmış olması
gerekiyor.” 

Afrika kıtasında
Atlantik Okyanusu
kıyısında bulunan
Ekvator Ginesi’ne
yapılacak yatırımının
avantajlarından
bahseden Adnan
Bostan şöyle devam
etti: “İkili ilişkiler ile
başlayan ticari
diplomasi gün
geçtikçe gelişiyor. Üst
düzeydeki yatırımla
başlayan ilişki, en alt
kademede yer alan
toptancılığa kadar
olumlu ve sürdürülebilir
etki sunan bir süreç. Misal
bir ülkede ticari faaliyetleri
artırabilmek için Türk
firmalarının yaptığı inşaatlar
lokomotif olabiliyor. Betondan,
dış cepheye, mobilyadan ev
tekstiline kadar birçok sektörü
peşinde taşıyabiliyor. Bu kapsamda
DEİK ile MÜSİAD ülkeler arası
ticareti büyütmek için yoğun çaba
gösteriyor. Ekvator Gine’si önemli
ülkelerden bir tanesi. Çünkü başkenti bir ada.
Petrol ve enerjinin hız kazandığı ülkelerden bir
tanesi. Önemli konulardan biri de borcunun
olmaması. Yüksek borçlanmanın olmadığı Afrika
Gine’si oluşturulan fonlarla beraber yeni
yatırımlarla örnek bir ülke olmaya aday. Bu
anlamda ülkenin özellikle Türk yatırımcıları
tarafından cazibe noktası olduğunu düşünüyoruz.
Türkiye ve Afrika Gine’si arasındaki ilişkileri

geliştirerek daha farklı yatırım imkanlarını
oluşturmak istiyoruz. Oradaki yatırımcıyı da
Türkiye’ye çekerek karşılıklı iş birliklerine imza
atmayı hedefliyoruz.”
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Azdavay’da ayakkabı boyacıları için
boya evi yapıldı. Kültürel dokuya uygun
mimaride yapılan minyatür evler
Azdavay Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma Vakfı ve Azdavay
Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü
‘Ekmek Kapısı’ projesi kapsamında
hizmete açıldı.

Mobilya sektöründe dünya söz sahibi olmanın kilo fiyatındaki artışla yaşanabileceğini belirten Adnan Bostan, Türkiye’nin
jeopolitik konum itibarıyla önem taşıdığını vurgularken tasarım odaklı ihracata geçilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

Jeopolitik konumumuz
önem taşıyor

Bursa’da akil heyet oluşumu
Bursa Kastamonu Dernekler

Federasyonu üyeleri ildeki Kastamonulu
yöneticilerle Örencik Kültür Merkezinde bir
araya geldi.   

Programın açılış konuşmasını
gerçekleştiren Bursa Kastamonu Dernekler
Federasyonu Başkanı İsmail Tiik, ilde
demografik yapıya göre azınlık olan
Kastamonuların etkin olduğunu vurguladı.
Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan
federasyonun 2011’de il tanıtım günlerinin
de öncüsü olduğunu anımsatan Tiik, 9.
Bursa Kastamonu Günlerinin bu senenin ilk
yarısı bitmeden düzenleneceğini açıkladı.
İsmail Tiik, Bursa’da yapımı devam eden
Kastamonu konağının ise yüzde 90’ının
tamamlandığını bildirdi.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya
Kastamonuluların Bursa’da birlik adına
gerçekleştirdikleri çalışmaların önem
taşıdığını vurgularken, emekli mülki idare
amiri Nazım Madenoğlu federasyonun

çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.
Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol

Bodur, hemşeri buluşmalarına destekçisi
olduğunu kaydederken, kent konseyinde
çalışmalara da katılmaya davet etti.

Ekmek kapısı açıldı

Ağlı ilçe merkezinde umumi
tuvaletler ve abdesthane ve gasilhane
olarak kullanılan ıslak alanlar yeniden
yapılarak hizmete açıldı.

Islak alanlar yenilendi

Cide Belediyesi Hamamı 41 yıl sonra
yeniden hizmete açıldı. Restorasyon
işlemi tamamlanan tarihi hamama
günümüz koşullarına uygun sauna ve
kullanım alanları da eklendi.

41 yıl sonra 
aynı hamam

Kastamonu’da Amatör
Telsizciler Derneği
kuruluşunu
tamamlandı.

Bölgede
oluşabilecek deprem, sel
veya buna benzer ulusal
tehdit söz konusu olduğunda
hiçbir aktarıcıya, baz istasyonuna,
uyduya ihtiyaç duymadan tüm dünya ile
hf sinyali ile kesintisiz iletişim
sağlayabilme olanağına sahip olan
Amatör Telsizciler Derneği Harun
Karabıyıkoğlu kurucu başkanlığında
faaliyetlerine başladı.

Amatör Telsizciler
Derneği kuruldu  

Azdavay Belediyesi ilçe merkezinde
ikameti olan vatandaşların vefatı
durumunda şehir mezarlıklarındaki
mezar yeri kazma işlemlerinin ve tabut
ihtiyacının belediye tarafından
yapılacağını duyurdu.

İlçe merkezinde 
cenaze hizmeti

İnebolu Belediyesi nüfusu 900
bini aşan Ankara’nın Keçiören
Belediyesiyle kardeş belediye oldu. 

Kardeş Keçiören

Kastamonu’da polis sorumluluk
bölgesinde 2019 yılında trafik
kazası sayısı, bir önceki yıla e
yüzde 12,9 düşerken trafik cezası
yüzde 39 arttı. Yıl içinde bir önceki
yıla göre trafik kazaları yüzde 12,9,
yaralı sayısı da yüzde 22,7 azaldı.
2018 yılında 193 bin 436 araç ve
sürücüsü denetlenirken, 2019
yılında yüzde 79,7 artışla 347 bin
672 aracın denetimi
gerçekleştirildi. Bir önceki yılda 9
milyon 637 bin 262 lira idari para
cezası uygulanırken, 2019 yılında
yüzde 39 artışla 13 milyon 383 bin
430 lira idari para cezası verildi.

Kaza düştü
ceza arttı

MÜSİAD Üst Kurulu ve DEİK Ekvator
Ginesi İş Konseyi Başkanı Adnan Bostan

İsmail Tiik Ahmet Karakaya Nazım Madenoğlu Erol Bodur
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Maliye 
politikası

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

M
aliye politikası, devletin
belirli ekonomik ve sosyal
amaçları gerçekleştirmek

üzere mali araçları kullanarak
ekonomik hayata yapmış olduğu
müdahaleler ve bu müdahaleleri
inceleyen bilim dalıdır.

Maliye politikasının amaçlarını;
işsizliğin ve enflasyonun önlenerek
ekonomik istikrarın
gerçekleştirilmesi, dış ödeme
dengesizliklerinin giderilmesi,
büyüme hızının yükseltilmesi,
bölgeler arası gelişme
farklılıklarının giderilmesi, gelir
dağılımında adaletin sağlanması
olarak sıralamak mümkündür.

Maliye politikası, para politikası
ve daha az uygulama alanı bulan
heterodoks ekonomi politikasıyla
(ücretlerin, fiyatların vb.
dondurulması gibi uygulamalar)
birlikte ekonomi politikasının üçlü
sacayağından birisini oluşturur.

Maliye politikasının dört temel
alt politikası vardır:

1-Vergi politikası, 

2- Harcamalar politikası 

3- Borçlanma politikası, 

4- Diğer politikalar (dış ticaret
politikası, teşvik politikası,
destekleme politikası, sübvansiyon
politikası). 

Para ve Maliye Politikası 
birbiriyle çelişirse ne olur?

Ekonomi politikasının iki temel
alt politikası olan para politikası ile
maliye politikasının, ekonomiyi
belirli bir hedefe yönlendirmek
için birbiriyle uyumlu olması
gerekir.  

Mesela enflasyonu düşürmek
için sıkı para politikası izleniyorsa
maliye politikasının da sıkı olması
ya da büyümeyi hızlandırmak için
gevşek para politikası izleniyorsa
maliye politikasının da gevşek
olması şarttır. Bunlardan birisi sıkı
öteki gevşek olursa sonuç bir
arabayı çeken iki atın farklı yönlere
koşması gibi olur. Araba bir süre
ilerler ama sonra atların farklı
yönlere çekiştirmesi sonucunda
araba yalpalamaya ve hız
kaybetmeye başlar.

Adı ve tadı aynı

Franchising sistemi ile büyüyen markanın
1995 yılında kurulduğu semtten ismini aldığını
anımsatan Ahmet Gökırmak, “9 metre kare
alanda kurduğumuz ilk mağazamızın ardından
1998 yılında ikinci, 2001 yılında ise
üçüncü şubemizi açtık.
Kalitemizden taviz
vermeden devam ettik.
Bugün Anadolu Yakası
ağırlıkta olmak üzere
33 şubemiz hizmet
veriyor. 3 bin
metrekare mağaza,
bin metrekare de
üretim tesisimiz
bulunuyor.
Mağazalarımızın 30’u
franchising sistemi ile
faaliyetini sürdürüyor.
Mağazalara sadece isim
hakkımızı değil ürünlerimizi de
veriyoruz. Tüm mağazalarımızdaki
ürünler ve kalite aynıdır.” dedi.

Günlük 5 ton hacmi olan üretim tesislerinde
20 kişinin istihdam edildiğini bildiren
Gökırmak, ürün skalası hakkında şunları

söyledi: “Profiterol, dondurma ve ekler çeşitleri,
geleneksel ve sütlü tatlılarımız özenle
hazırlandıktan sonra günlük olarak
mağazalarımıza ulaştırılır. Ürünlerimizde

günlük sütün yanı sıra gerçek meyvelerle
lezzetlendirilir.  Gıda boyası

kullanılmaz.” 
Hanönülü iş adamı

Ahmet Gökırmak
Türkiye ve yurt dışı
hedefleriyle ilgili ise
şu açıklamalarda
bulundu: “2020
yılında İstanbul’un
tüm ilçesinde

mağazamızın
olmasını planlıyoruz.

10 profiterol 10 da
muhallebici mağazası

açmayı hedefliyoruz. Yurt
dışında ise fabrika ve üç

mağazamızı açtıktan sonra Türkiye’deki
gibi franchising sistemi ile büyümeyi istiyoruz.
Bu kapsamda fabrikamızı kurduk önümüzdeki
ay açılışını gerçekleştireceğiz. Yurt dışında 40
bayi hedefimiz bulunuyor.”

Kastamonu'ya geçen yıl gelen
turist sayısı, bir önceki yıla göre
yüzde 46 artış göstererek 763
bin oldu.

Kente 2017'de 450 bin, 2018'de 523 bin
ziyaretçi gelirken, gelenlerin sayısı
geçen yıl 763 bine çıktı. Kente gelen
yabancı turist sayısı ise 2017 yılında 8
bin, 2018'de 20 bin iken, 2019 yılında 40
bine ulaştı.

Vali Yaşar Karadeniz, turist
sayısındaki artışın ulaşım imkanlarında
sağlanan iyileşme ve turizm alanında
atılan adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Kentte 2018 yılında düzenlenen
Turizm Çalıştayı'nda alınan kararların sürekli
takip edildiğini anlatan Karadeniz, "Bunların
uygulamaya konulması, 2018 yılında Türk
Dünyası Kültür Başkentliği çerçevesinde
yapılan tanıtım çalışmaları, bu artışın ana
kaynaklarından biridir." dedi.

Kentte turizm alanında önemli yatırımlar
hayata geçirildiğine işaret eden Karadeniz,
şöyle devam etti:

"Bu yatırımların artık geri dönüşleri
sağlanmaya başlanmıştır. Bunun en güzel
örneğini Ilgaz'da almaktayız. Yine
Pınarbaşı'nda hem Horma hem de Valla
kanyonlarında, Azdavay'da da Çatak
Kanyonu'nda bunun dönüşleri alındı.
Oradaki tesisler tam hizmete açılmadığı

halde şimdiden yaz sezonunda bu
ilçelerimize gelen ziyaretçi sayısı her haa
sonu o ilçe nüfusundan daha fazla. Bunlar
ilimiz adına sevindirici gelişmeler. "

1 milyon hedefi 2021’e kaldı

Kastamonu'da değerlendirilecek önemli
potansiyel bulunduğunu vurgulayan
Karadeniz, gastronomisi, tarihi, kültürü ve
doğasıyla birçok alternatifi bünyesinde
barındırdığını belirtti.

Kente gelen turist sayısının hedeflerinin
üzerinde arttığını dile getiren Karadeniz,

"Artış trendine baktığımda 2019'u 600
binlerde kapatırız diye düşünüyordum fakat
tahminimizin üzerinde artış oldu. Dolayısıyla
bu yıl her halükarda 800 binin üzerine
çıkacak bu rakam. 850-900 bin olur
kanaatindeyim. İnşallah 2021'de 1 milyon
hedefini yakalamış oluruz."

Vali Karadeniz, yabancı turist sayısında da
kayda değer artış yaşandığına dikkati
çekerek, "Burada da hedef, 200-300 bini
önümüzdeki birkaç yıl içinde yakalamak
olacak. Buna yönelik çalışmalarımız olacak."
ifadesini kullandı.

Turist geçen yılı ikiye katladı

25 yıl önce Hanönülü iş adamı Ahmet Gökırmak tarafından 9
metrekare alanda kurulan Beylerbeyi Profiterol’un İstanbul’daki
şube sayısı 33’e ulaştı.

1977 yılında Hanönü’nde doğan Ahmet
Gökırmak, 1985 yılında İstanbul’da
dondurmacılıkla sektöre adım attı. 1995
yılında kurduğu Beylerbeyi Profiterol
markası bugün AVM ve cadde mağazaları ile
33 şubeyle hizmet veriyor.

YIL: 8 SAYI: 310 27 OCAK 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Ahmet Gökırmak
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Muavinin heceleri yutarak
seslenişi ile kafasını yasladığı
camdan kaldırdı. Sabah ezanı

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

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

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

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

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

(Devam Edecek)

Pencere (3)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde 1992 yılında
teknik şef olarak göreve başlayan Nusret Safa
Şahbatoğlu, 4 yıldır İBB Atık Yönetim Müdürü olarak
kurumu temsil ediyor.

Organizasyon yapısında 3 müdür
yardımcılığı ve 10 şeflik bulunduran
Nusret Safa Şahbatoğlu başkanlığındaki
Atık Yönetim Müdürlüğü, katı atıkların
kaynakta toplanması ve aktarma
istasyonuna kadar taşınması hariç
yeniden değerlendirilmesi, depolanması

ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine
getiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı olarak
hizmet veren müdürlük katı ve tıbbı atıklara ilişkin
tesis kurmak, kurdurmak işletmek veya işlettirmek
gibi hizmetleri veriyor.

23 yıldır görevde

Mezarlıklar Müdürlüğünde 1997 yılında
mühendis olarak göreve başlayan Hüseyin Mor ise
Mezarlıklar Daire Başkanlığı Avrupa Yakası

Mezarlıklar Müdürü olarak 6 yıldır çalışmalarını
sürdürüyor.

İBB Avrupa Yakası Mezarlıklar
Müdürlüğü Avrupa Yakasında 25 ilçede
bulunan tüm mezarlıkların kontrolünü
sağlıyor. Bünyesinde 4 bölge müdür
yardımcılığı ve 3 cenaze işleri şefliği
bulunan Hüseyin Mor'un
başkanlığındaki müdürlük günde

ortalama 110 kişinin defin işlemlerini
gerçekleştiriyor. 

Hentbol Kadınlar EHF
Kupasındaki temsilcimiz
Kastamonu Belediyesi GSK, A
grubu 4. maçında Çekya ekibi
Banik Most’u 28-31 mağlup ederek
gruptaki iddiasını sürdürdü. Banik
Most spor salonunda oynanan
müsabakanın ilk yarısı 14-13 ev
sahibi ekibin lehine geçilirken,
maçın sonunda gülen Kastamonu
Belediyespor oldu. Temsilcimiz 28-
31’lik skorla sahadan galip olarak

ayrıldı. Müsabakada Aslı İskit 12
gol atarak maçın en skorer ismi
oldu. Öte yandan ekibimiz 8 puanlı
üringer’in ardından grupta
ikinci galibiyetini alarak 2. sıraya
yerleşti. Avrupa’da Türkiye’yi temsil
eden Kastamonu Belediyesi GSK, 1
Şubat’ta Macaristan ekibi
Schaeffler’la Macaristan’da, 8
Şubat’ta Alman ekip üringer ile
Atatürk Spor Salonu’nda
karşılaşacak.

Sonradan açıldı

İBB’de kıdemliler
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde uzun yıllardır görev yapan Kastamonulu isimler tecrübeleriyle göz dolduruyor.

istamonu27ocak20_06_Layout 1  1/29/20  5:52 AM  Page 1



27 Ocak 202011
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta
mücadele eden GMG
Kastamonuspor’un olağanüstü
genel kurulu 23 Ocak’ta İsmail
Dikmenli Spor Tesisleri’nde
gerçekleştirildi. Mevcut başkan
Erkan Özcan’ın yeniden aday
olmadığı genel kurula tek liste
halinde gidilirken Enes Emre
Aygün delegelerin güven oyunu
alarak göreve geldi. Öte yandan
21 yaşındaki Aygün hem
kulübün hem de dünyanın en
genç başkanı olma unvanını aldı.

Aygün yaptığı açıklamada
şampiyonluk hedefine
odaklandıklarını vurgularken şu
ifadelere yer verdi:
“Taraftarlarımızın ve şehrin
önde gelen insanlarının
desteğiyle kulüp başkanı oldum.
Bu yıl inşallah kulüp olarak
kenetlenip, birlik olup

taraftarımızın ve şehrimizin
destekleriyle şampiyonluğu
göğüsleyeceğimize inanıyoruz.
Bu sene tarih senesi, 2020 yılı
inşallah bütün Kastamonu için
çok güzel geçecek, unutulmaz
olacak.” 

KSk bayrağı 
Aygün’e emanet

0212 230 5 497

GMG Kastamonuspor ilk yarı 2-1’lik skorla
mağlup olduğu Bandırmaspor ile deplasmanda
karşı karşıya geldi. Rövanş mücadelesinin
34.dakikasında rakibin golüyle devre arasına 1-
0’lık mağlubiyetle giden temsilcimiz, ikinci yarıda
skorda eşitliği sağladı. 

Metincan Cici’nin 62.dakikadaki golüyle
1-1’lik eşitliği yakalayan ekibimiz dakika
65’te Hakan Olkan’ın çi sarı karttan
oyun dışı kalmasıyla mücadeleyi 10 kişi
tamamladı.

Puanını 38’e yükseltti

Elazığ karşılaşması deprem
sebebiyle ertelenen Tuzla karşısında
maç fazlasıyla önde olan GMG
Kastamonuspor aldığı beraberlikle puanını
38’e yükseltti. 

Ligin üçüncü sırasında yer alan
temsilcimiz 2 Şubat saat 13:00’te Gazi Stadında
ligin sondan ikinci takımı olan Niğde Anadolu
Futbol Kulübünü ağırlayacak.

Altın değerinde
1 puan TFF 2. Lig

Kırmızı Grup'ta
mücadele eden
GMG
Kastamonuspor
20. hafta
maçında zorlu
Bandırmaspor
deplasmanından
1 puanla
dönerek üçüncü
sıradaki yerini
korudu.

Enes Ege Aygün başkanlığındaki GMG
Kastamonuspor asil yönetiminde Metehan
Hamzaoğlu, Mustafa Özsoy, İbrahim
Doğan, Orhan Hazer, Tolgahan Özcan,
Adem Bodur, Burak İzbeli, Hasan Kerim
Demir, Ardahan Acar, Hasan Yıldız,
Mustafa Mert Yılmaz, Mücahit Tutlu, Utku
Uzunoğlu, Serkan Kahraman yer aldı.
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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