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BAZI ŞEYLER 
DEĞİŞMİYOR!

Gözde Yüksel n 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Karadeniz'deki sondajda 320 milyar
metreküp doğal gaz rezervinin
keşfedildiğini belirterek, “İlk kuyuda
bulunan rezerv, çok daha zengin bir
kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı
da en kısa sürede gelecek” dedi. n 7

320 milyar
metreküp doğal
gaz rezervi
keşfettik

Aşure yapımında kullanılan bakliyat
çeşitlerinin sağlıklı beslenmede önemli
bir yeri olduğunu kaydeden Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
lezzetli bir aşure için doğru ürün
seçilmesi gerektiğini vurguladı. n 2

Aşure için doğru
ürün seçin

2009 yılından bu yana
Kastamonu İl Özel İdaresi Genel
Sekreteri olan Tahir Zafer Karahasan
görevinden alındı. Karahasan’ın yerine
Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet
vekaleten atandı.

Karahasan
dönemi bitti

Devrekanili hemşerimiz
Turan Türkmen’in ortağı
olduğu TSM Dijital Kopya ve
Baskı Merkezi faaliyetlerine
başladı. Türkmen dijital baskı,
ozalit, fotokopi, matbaa alanında hızlı
çözümler sunduklarını kaydetti. n 5

Dijital baskıda
çözüm ortağı

Kastamonu’nun merkeze en uzak
ilçesi olan Cide’nin acil hizmete ihtiyacı
olduğunu vurgulayan Cide Dernekler
Federasyonu (CİDEFED) Genel Başkanı
Mehmet Yılmaz, siyasi çekişmelerden
uzak kalınması gerektiğini kaydederek
“Batı Karadeniz’in önemli merkezi Cide
köyleriyle birlikte yıllara meydan
okuyan problemleri ile gururla ayakta
duran efsane bir ilçedir. Yetkililer her
zaman Kastamonu en fazla ödenek alan
vilayettir diyorlar. Böyle fazla bir ödenek

var ise Cide’nin payı neden
yükselmiyor? Problemler hep aynı;
asfaltlı yol, su ve köylerimizin çöp
sorunu” dedi.

Bartın-Cide yolu bitirilmeli

İlçedeki siyasi partilerin sivil toplum
kuruluşları ve vatandaşların taleplerini
dikkate almasıyla beraber Cide için
ortak siyasi güç birliği yapılması
gerektiğinin altını çizen Mehmet Yılmaz,
“Yıllara meydan okuyan

problemlerimizin en önemlisi, Bartın –
Cide Yolu. Buranın acil bitirilmesi
gerekiyor.  Yol projesinin Kurucaşile’ye
kadar olan bölümünün ihale edildiği,
Cide’ye kadar olan bölümün ise ihale
yapılmadığı biliniyor. Siyasi parti ilçe
başkanları Cide için birleşip bu konuları
neden paylaşamıyor? Cide Güren
Yolları, Loç Vadisi, Soğuksu ve Fakaz
bölgesi yolları neden hala yapılamıyor?
Çalışmayan ilçe başkanı istemiyoruz”
diye konuştu. n 6

Bozkurt’a bağlı Kutluca köyünde
yetkililerden umudunu kesen köylüler,
bağış toplayarak kendi kaynaklarıyla
beton yol yapmaya başladı. 150 bin
lira kaynak aktaran köylüler bir

kilometrelik yolu tamamladılar.
Kutluca köyü muhtarı Şerafettin

Menteş yol yapımında köylülerin de
çalıştığını bildirerek, “Köy içi yol
yapım maliyetinin tamamını köylüler

karşıladı. Hatta bizzat yol yapımında
da çalıştılar. Devletimizin
imkanlarının sınırlı olduğunu
biliyoruz ancak daha iyi hizmeti de
hak ediyoruz." dedi. n 3

Yolu köylüler yaptı

CİDEFED Genel
Başkanı Mehmet

Yılmaz, Cide’nin ilçe
ve köy yollarında
yaşanan ulaşım

sorunun çözülmesi
için çağrıda

bulunarak, “Bu
sorun kaderiminiz

olmamalı” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi

Kastamonu Merkez ilçe Başkanlığına
Avukat Akif Güzel atandı. n 4

Merkezde
değişim

Kastamonu İl
Özel İdaresi
Görevine getirilen

İbrahim
Çenet,
“Devlette
devamlılık
esastır.
Hizmetler
kesintisiz
olarak

devam edecektir”
dedi. n 5

Hizmetler
kesintisiz
devam
edecek

KADERİMİZ
OLMAMALI

B
u 

so
ru

n

Mülkiyeti İle Satış, Faaliyete Hazır Restoran ve Yöresel Ürün Satışı
440 Metrekare Kapalı Alan, İki Ayrı Bahçe Su Değirmeni

Mehmet Yılmaz
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lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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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
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �
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şair

YARGI

İnsan insana düşman,
Hayvan hayvana dost.
Yanıltmasın dostlar,
Yanlış bedende post…

TARİF

Bir cömert tarifiyle para denen şey nedir?
“ Cimriyi bağlı tutan menfaat kemendidir.”
Paraya kulluk etme, o sana kulluk etsin,
Para, iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Tosya’da AB Başkanlığı Ortak
Kültürel Miras Programı
kapsamında hazırlanan Demirciler
Arastası projesinde son hazırlıklar
yapılıyor.

Bu kapsamda çarsı esnafıyla bir
araya gelen Tosya Belediye Başkanı
Volkan Kavaklıgil, ön onaydan
geçen projenin 15 Eylül’de
kesinleşmiş halinin teslim
edileceğini bildirdi.

Demirciler arastasının
önümüzdeki süreçte yenilenmesiyle
birlikte bölgesinde cazibe merkezi
haline geleceğini ifade eden Başkan
Kavaklıgil, revize sürecinde çarşı
esnafının fikirlerinin alınarak
projeye önemli ölçüde katkı
sağlanacağını kaydetti. Demirciler
arastası revize projesinin
örneklerini de gösteren Başkan
Kavaklıgil, “Çarşı içinde alt yapı,
yenileme, dükkan cephe
giydirmeleri, havalandırma gibi
fiziki işlerin dışında alacağımız hibe
ile Tosya bıçkısını daha katma
değerli hale getirmek istiyoruz.”
dedi.

Demirciler
Arastası son
şeklini alıyor

Aşure yapımında
kullanılan bakliyat
çeşitlerinin sağlıklı
beslenmede önemli

bir yeri olduğunu
kaydeden Reis
Gıda Yönetim

Kurulu Başkanı
Mehmet Reis,

lezzetli bir aşure
için doğru ürün

seçilmesi
gerektiğini
vurguladı.

Muharrem ayının 20 Ağustos’ta başladığını Aşure
Gününün ise 29 Ağustos’a denk geldiğini anımsatan Mehmet
Reis, bu kapsamda Reis Gıda’nın özel ürünlerinin olduğunu
belirterek, “Aşure içerisinde kullanılan bakliyat çeşitleri olan
aşurelik buğday, nohut ve fasulye; karbonhidrat, protein,
vitamin ve mineral yönünden zengindir, sağlıklı beslenme için
gerekli temel gıda maddeleridir. Çeşitli lezzetlere sahip olan bu
ürünler, hoşgörü tenceresinde pişiyor, karışım çoğaldıkça

lezzetleniyor ve farklı bir tat ortaya çıkıyor. Yüzyıllardır süre
gelen aşure geleneğinde kullanılan ürünlerin her bir tanesi,
yurdumuzun dört bir köşesinden gelen lezzetlerin
harmanlanmasından oluşuyor. Geleneğin lezzeti aşurenin
bereketi ile değerlerimizi hatırlıyoruz. Aşure hoşgörünün
kalpten kalbe, elden ele geçen güzelliğidir.1981'den bugüne
kalite ve lezzet sunan Reis aşurelik buğdayı, nohudu ve
fasulyesi ile Aşure Günü’ne hazır.” diye konuştu.

Eski mahsul, ithal ve karışık ürünlerden
kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis şu
bilgileri paylaştı: “Aşure yapımında kullanılan
malzemelerin kalitesi ile istenen renk, lezzet ve
kıvam oluşturulur. Eski mahsul, ithal ve karışık
ürünler aşurenin koyu renkte olmasına, içinde
pişmemiş tanelerin kalmasına ve kabuk
atmasına neden olabilmektedir. Aşurede
kullanılacak buğday, beyaz renkli ve özel bir tohum
olan aşurelik buğdaydan işlenen bir çeşit olmalıdır.
Aşurede kullanılacak olan bakliyatların özenle
seçilmesi gerekmektedir. Kuru fasulye ve nohudun
birçok çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizin belirli
bölgelerinde yerli tohumlarla üretilen bakliyatlar ince
kabuklu olması, çabuk pişmesi ve lezzetli olmasından
dolayı tercih edilmektedir. Özellikle yerli mahsul
kuru fasulye ve koçbaşı nohutla pişirilen aşure
artımlı ve lezzetli olup daha iyi netice verir.”

Yeni ve yerli mahsul 

Aşure için doğru
ürün seçin
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Back to the Future
bildiğimiz Türkçe adıyla
Geleceğe Dönüş filmini

hatırlarsınız… Marty McFly’a,
Dr. Emmett Brown’dan bir
telefon gelir, zaman
makinesiyle 1985’den 1955’e
serüven dolu bir yolculuk
gerçekleşir. Dönemin ve
sonrasının oldukça ilgi gören
filmini izlemeyenimiz pek
azdır.

Ofise gelen bir telefon da
benim zamanda yolculuk
yapmamı sağladı. Bu yolculuğa
da hep birlikte çıkalım istedim.

16. ve 20. Dönem
Kastamonu Milletvekili Fethi
Acar’dı arayan. Kendileri
nezaket göstererek gazetemizin sabit
hattından bize ulaştı. Aramızda yaklaşık
yarım asırlık yaş farkı da olsa telefonda
başlayan Kastamonu hakkındaki görüşlerimiz
bizi ortak paydada buluşturdu. 1980 öncesi ve
sonrasında Türkiye siyasetinde
Kastamonu’nun payına düşenleri konuştukça

aslında günümüzün
sorunlarının temeline de bir
nebze olsun indik. Fethi Bey,
darbelerin ve birlikte adım
atamamanın ceremesini
çektiğimizi dile getirdi satır
başlarında. 

Arşivinden birçok belgeyi
de paylaştı; planlanan ve
yapılmasına engel olunan
yatırımlarla ilgili.
Önümüzdeki günlerde
kendisinin arşivinden istifade
edeceğim kesin. Tabi ki
sizlerle de paylaşmayı ihmal
etmeyeceğiz. 

Kastamonu’da süren
Yol/suzluk 2020’de de sorun.
Nesiller arası aktarım

sohbetimizde 1990’lı yıllarda şimdilerde gayri
faal olan CİDE YOL Derneği’nin yol bulma
çalışmalarını şu ifadelerle aktardı 16. ve 20.
Dönem Kastamonu Milletvekili Fethi Acar: 

Sayın İstamonu Gazetesine, 
Aziz dostlarım yıllardır haberdar olduğum

gazete ile sevgili Gözde Yüksel kızımız
sayesinde buluştum, teşekkürlerimi peşinen
iletiyorum. 

Birçok haberin yanında başyazı çok
önemliydi. (Hüseyin Karadeniz / İstamonu
Gazetesi 234.sayı) Ulaşım yani yolların
(karayolu- köy yolları) acı halinden
bahsederken. (Hayatımın önemli bölümü
olarak uğraştığım, hala ilgilenmeye çalıştığım
husustu. 1989’lu yıllardan bir örneği ek evrakla
aktarmaya çalışacağım. 

Yıl 1987…
Genel seçimler yapıldı.  ANAP 4-0 (bölge

barajı var) kazandı. Siyaset ilgisiz ve sessiz.
CİDEYOL Derneği kuruldu. Cide’de birlik
sağlandı. Tüm partiler yönetimde.

8 Mayıs 1990’da heyet Karayolları Genel
Müdürünün makamını adeta salladı. Hakkına
razı olunan bir toplum olunursa problemler
çözülmez. Gurbetteki özellikle İstanbul’daki
dernekler öncü olmalı, mahalli idareler
sarsılmalı. Yakadan tutarcasına sallanmalı
hem de. Diğer bölge insanıcasına sallanmalı.
Diğer bölge insanları şantiyeleri ateşe
veriyorlar.

Sayın hemşehrilerim ve kardeşlerim
CİDEYOL derneğinde o günkü tüm parti
başkanları, ilçe esnaf odası, şoför odası,
belediye reisi hepsi yönetimdeydi. Dönemin
Karayolları Genel Müdürü Atalay
Coşkunoğlu’ndan randevu aldım.  91 muhtarın
imzalı ve mühürlü dilekçesini sunduk. 

‘Cide- Şenpazar yolu yapım ihalesi iki ay
içinde yapılmazsa makamı terk etmeyiz.’
dediler. Söz aldılar, makamdan öyle çıktık; ben
şahidim. Böyle istikrarlı olunmazsa netice
alınmıyor. Bu da özel olarak örnek bir
çalışmadır. 

Bilginiz olsun … 
En güzel dileklerimle, selamlar…
Resim altı 1: Karayolları Genel

Müdürlüğü’ne iletilen dilekçede Şenpazar- Cide
yol yapım ihalesi ve inşaata başlanması, Cide-
Bartın Yolunun iyileştirilmesi talebi iletiliyor.
Cide Yol Derneği Başkanı Celal Ece, sekreter
üye Hamit Göktepe, üye Ramazan Çalım’ın
imzası bulunuyor. 

Resim altı 2: Dönemim belediye başkanı ,
sivil toplum kuruluşu ve tüm siyasi parti
temsilcilerinin imzasına ek olarak  muhtarların
imzaları yer alıyor.

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

BAZI ŞEYLER DEĞİŞMİYOR !

Kutluca köyü muhtarı Şerafettin Menteş yol yapımında
köylülerin de çalıştığını bildirerek, “Köy içi yol yapım
maliyetinin tamamını köylüler karşıladı. Hatta bizzat yol
yapımında da çalıştılar. Devletimizin imkanlarının sınırlı
olduğunu biliyoruz ancak daha iyi hizmeti de hak ediyoruz."
dedi.

Kutluca Köyü Derneği Başkanı Halit Balcı ise yıllarca
süren uğraşları sonucu yetkililerden cevap alamayınca yolu
kendi kaynaklarıyla yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Lüks değil ihtiyaç

İki mahalleden oluşan köyün grup yolu olmamasına
rağmen civar köylerdeki bozuk satıh sebebiyle kullanıldığına
dikkat çeken Halit Balcı, “Kutluca köyümüzde tek muhtarlık
altında merkez mahallemizde 70, Sarmaşık mahallemizde ise
30 hane bulunuyor. Köylülerimiz kışın yaşam şartlarının
müsait olmaması dolayısıyla ya ilçe merkezinde ya da
İstanbul’da ikamet ediyor. Ancak yaz aylarında nüfus
neredeyse bin kişiye ulaşıyor. Grup yolu olmamıza rağmen
Yaşarlı köyü, Keşlik köyü ve Kocaçam köyüne gidenler
çoğunlukla Kutluca köy yolunu kullanıyor. Kışın eklektiğin sık
sık kesilmesi, sağlık, ulaşım sıkıntısı gibi sebeplerle boş kalan
köyümüz yaz olduğunda da toz topraktan kurtulamıyor.
Yağmur yağdığında araçların çamura saplanması da ayrı bir
sorun. Yolumuzu istememizin sebebi lüks değil ihtiyaç.” dedi.

Yol yapımı için verdikleri dilekçelerden, yaptıkları

görüşmelerden sonuç çıkmadığını bildiren Balcı şunları
söyledi: “Yaklaşık 40 yıldır köy yolumuzun yapılmasını
bekliyoruz. Son 10 yıldır ise neredeyse görüşmediğimiz hiçbir
yetkili kalmadı.  Yaklaşık 2 yıl önce köyümüze gelen
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de gündemlerine
alacaklarını bildirdi. Geçtiğimiz günlerde dernek yönetimimiz
ve köy muhtarımızın katılımıyla iktidar partisinin Bozkurt il
genel meclis üyesi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde köy
yollarının yapılacağı ama bunun için belli bir zaman
veremeyeceklerini bildirilmesi üzerine biz de kendimiz
yapmaya karar verdik. Bir kilometrelik beton yol için 150 bin
lira köylümüzden topladığımız parayla yolu tamamladık.” 

Bu topraklar bizim

Baba ocaklarını söndürmemek için hizmet taleplerinin
kabul görmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydeden Halit
Balcı şöyle devam etti: “Biz geleceğimizi ata toprağımızda
sürdürmek istiyoruz. Çocuklarımızın topraklarımızı
unutmasını istemiyoruz. Bunun için de memleketimizle
bağımızı koparmıyoruz. Ancak İstanbul’dan memleketimize
sahip çıkmak istememiz nedense hoş karşılanmıyor. Yol
yapmaya başladıktan sonra ödenek aktarılacağı noktasında
sansasyonlar oluşturulmaya başlandı. Amacımız bağcıyı
dövmek değil üzüm yemek. Destek sağlayan
hayırseverlerimize, muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm
devlet kurumlarını bu kapsamda göreve davet ediyoruz.”
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GÜNCEL

Bozkurt’a bağlı
Kutluca köyünde

yetkililerden
umudunu kesen

köylüler, bağış
toplayarak kendi

kaynaklarıyla
beton yol

yapmaya başladı.
150 bin lira

kaynak aktaran
köylüler bir

kilometrelik yolu
tamamladılar.

Yolu köylüler yaptı

“

Daday’da daha fazla yatırım
yapılmasına olanak sağlayacak ve
nitelikli turiste hitap edecek bir
sağlıklı yaşam merkezi tesisi
kurulacak. 

Ön fizibilite raporunun
hazırlanmasına yönelik
sözleşmenin imzalandığı proje
kapsamında Daday’da çalıştay
düzenlendi.

Daday Belediyesi tarafından yer
tahsisi garantisi verilen sağlıklı
yaşam merkezi için düzenlenen
çalıştaya Daday Belediye Başkanı
Hasan Fehmi Taş, Araç Belediye
Başkanı Satılmış Sarıkaya, KUZKA
Genel Sekreteri Serkan Genç ile
ilçedeki turizm işletmeler katıldı. 

Seydiler Belediyesine Ankara
Gölbaşı Belediyesi tarafından hibe
edilen soğutmalı cenaze nakil aracı
teslim alındı. 

Sağlıklı yaşam
merkezi 
için çalıştay

Cenaze nakil
aracı Seydiler’de
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“33 yıldır devlette çalışıyorum, 33 yılda bir
uyarma cezam bile yok. 33 yılda çok iş
yaptım, 25 senesi bu memlekete
hizmetle geçti. Destek olmayanların
da memlekete köstek olmamalarını
diliyorum.” Zafer Karahasan

DEMİŞ

CHP İl Başkanı Erbilgin yaptığı basın
açıklamasında Özel İdare üzerinden
bir bilek güreşi yapıldığı imasında
bulunarak gündeme değişik bir bakış
açısı ile yaklaşmış.

YAPMIŞ

“Kastamonu, rutin işlerini yaparak bir
yere gelemez. Geleceğe dönük kalıcı projeler
üretmek zorundadır. Kastamonu’nun çok
önemli iki tane kimliği vardır. Bir tanesi
turizm bir tanesi de orman. Bu kimlikler
zoraki getirilen değil, içerisinde
barındırdıkları kimliklerdir. Dolayısıyla biz,
turizm yapacaksak Yaban Parkı projesi
yapılmalıdır. Bu
proje, şimdiki
meclisin
gündemine
alınıp
onaylayacağı bir
hadise değildir,
meclise stratejik
planda
onaylayarak
gelmiş ve bu
senede yatırım
bütçesinde
bulunup, 250 bin
lira proje yatırım
ödeneği bulunan bir projedir. Önemli olan
bunu devam ettirmektedir. Açık hava müzesi
ve yaban parkı benim için çok önemlidir.
Yıllar önce Viyana’da bir park gezmiş ve
neden Kastamonu’da olmasın diye
düşünmüştüm, bir de Gürcistan’da bir parka
gittim, çok büyük bir botanik parktır. Emin
olun, Viyana’daki parkın içerisinde benim
gittiğimde yaklaşık 20 bin kişi vardı,
Gürcistan’daki parkada sabah 10’da girdik,
teleferikle zirveye çıkıyorsunuz, orada da
herhalde 20-25 bin kişi vardı. Akşam hava
kararırken parktan çıktık. Hem size para
harcattırıyor hem de sizi o coğrafyada
gezdiriyor. Biz de öyle hayal ettik, nereye
yapabiliriz dedik. Arşivde Osmanlı’dan
Cumhuriyet’e kalan bir yer var.  Bin 50 hektar
bir alan var, 100 bin dönüme yakın. Biz
kolları sıvadık, haritaları hazırlattırdık, 2B
çalışması hazırlattık, bu çalışmadan 144
dönüm imar yapılabilir alan çıkarttık.
Turizm imarını yaptık, proje aşamasına
getirdik.  İnşallah bu proje yapılır, bu
projenin yapılması herkesin boynunun
borcudur. İstedik ki Kastamonu’nun kültür
yapılarını sergileyelim. Hem kültür yapısın
sergileyelim hem Kastamonu gastronomisini
sunalım, hem de Kastamonu’nun kimliğine
uygun içerisinde yaban hayatlarını
gözleyebileceğimiz mekanlar yapalım.

Güzel bir siyez değirmeni yapalım,
yanında siyez ürünlerinin satıldığı bir stant
olsun. Yanında bir restoran olsun, onun
yanında taş fırın olsun, yanında bir kurutma
konağı pastırma evi olsun, yanında bir Tosya
bağ evi olsun, Tosya’nın pirinci satılsın,
yanında bir Taşköprü konağı olsun, yanında
bir Taşköprü Sarımsağıyla ilgili market olsun.
Yani kişi oraya girdiği zaman hem alışverişini
yapsın hem kültürümüzü görsün.   Böyle bir
eser Kastamonu’ya değil, Türkiye’ye yapılmış
bir eserdir ve yapılmalıdır. Rutin işlerle
Kastamonu’yu bir yere taşıyamazsınız,
benden sonraki arkadaşlara emanet ettiğim
birinci iş budur.”

Yukarıda yazdıklarım Kastamonu’da İl
Özel İdare Genel Sekreterliği görevinden
alınan Zafer Karahasan’a ait… Yukarıda
yazdıklarım yaklaşık 20 yıldır dile
getirdiklerim aynı zamanda… O yüzden bir
daha yazayım da dedim, kenarda bulunsun.
Demem o ki; aklın yolu bir!

Devlete 33 yıl hizmet vermiş birini farklı
emellerine alet etmek isteyen birilerinin
dümen suyunda birilerinin gazıyla
yıpratmadan önce…

Memleketin 1960’lardan bu yana yapmak
isteyip de avucunu yaladıklarına bakmak
yeterlidir diye düşünüyorum. Hariçten gazel
okumak güzeldir de… Olan memlekete ve
itibarına oluyor. Üç beş güdük siyasetçinin
avucuna sıkıştırdıklarıyla meslek icra eden
müptezellerin çamuru tutmaz tutmasına
da… Olan memlekete olur cancağızım…

Adam yerden göğe haklı… İsnat
ettiklerinizi de çürütmüşse… Köşenize
çekilmek şöyle dursun, o meslekten el
çekmenizin vaktidir. Gidin başka
makamlarda başka tür gazeller okuyun…
Çekin şu ellerinizi artık meslekten!

HARİÇTEN
GAZEL…

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Adalet ve Kalkınma
Partisi Kastamonu

Merkez ilçe Başkanlığına
Avukat Akif Güzel

atandı.

Yaklaşık 3 yıldır görevde olan
Veteriner Hekim Faruk Özdemir’in yerine
atanan Devrekanili Akif Güzel, Kızılay
Kastamonu Başkanlığı görevini
sürdürüyordu.

Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü
merkez ilçenin yeni başkanı Akif Güzel’in

atama haberini şu ifadelerle bildirdi:
“Genel başkan yardımcımız, teşkilat
başkanımız Sayın Erkan Kandemir’in
tensipleri ile merkez ilçe başkanlığına
Avukat Akif Güzel'in ataması yapılmıştır.
Millete hizmet yolunda hayırlara vesile
olmasını temenni ederim.”

Tosya Belediye Başkanı Volkan
Kavaklıgil, ilçede yapılması planlanan adalet
sarayının eylül ayında ihaleye çıkacağını
bildirdi.

Proje çalışmaları yöresel mimariye uygun
hazırlanan Adliye binasının 2020 Eylül ayı
ortalarında yapım ihalesine çıkmasının
planlandığını açıklayan Volkan Kavaklıgil,
binanın teknik özellikleriyle ilgili şunları
söyledi: “İcra Müdürlüğü de Adliye Binası
içerisinde bulunduracak bina 345 metrekare
arazi üzerine toplam 4 bin 842 metrekare
kapalı inşaat alanına sahip olup, bodrum,
zemin ve 2 normal kattan oluşacak. Adliye
Binasında 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 2 savcı
odası ile 5 hakim odası toplam 8 hakim savcı
odası bulunacak. 2 Ceza, 2 Hukuk, 1 Adet
rezerv mahkeme yer alacak.”

Merkezde değişim

Eylül’de ihale edilecek
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1,110 t 7,336
t

8,638 t 457,70
t

Huzur Hakkı sigorta
primine tabi midir?

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı
yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a
kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek
huzur hakkı sigorta prime tabidir.

2) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı
yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b
kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek
huzur hakkı sigorta prime tabi değildir.

Huzur Hakkı ödemelerinin prime tabi
olup olmadığının değerlendirilmesi:

Uygulamada bazı görevlerin komisyon,
komite, idare heyeti gibi organların
toplantılarına iştirak edilmek suretiyle
yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya
saat başına huzur hakkı adı altında para
ödendiği durumlar ortaya
çıkabilmektedir.

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve
yönetim kurulu üyelerinin kanunlar
açısından belirli sorumluluk ve
yükümlülük bulunmaktadır. Bu kişilerin
aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülükler
nedeni ile karşı karşıya kaldıkları riskleri
azaltmak amacı ile belirlenen maddi
karşılığa huzur hakkı denmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun
61’inci maddesine göre huzur hakları
ücret olarak nitelendirilmekte ve stopaj
yoluyla vergilendirilmektedir.

SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı
adı altında yapılan ödemelerin prime tabii
olup olmadığı hususu sigortalıların
statüsüne göre belirlenecek olup kişiler,
huzur hakkı ödenen veya ödenecek yerde
5510 sayılı Kanunun 4-1/a maddesi
kapsamında hizmet akdine bağlı olarak
çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan huzur
hakkı ödemeleri sigorta primine
tabi tutulacaktır. Ancak anılan kişiler
hizmet akdi ile çalışmamakta yani 4-1/b
kapsamında sigortalı iseler huzur hakkı
adı altında yapılan ödemelerden sigorta
primi kesilmeyecektir.

Anonim şirketlerde; yönetim kurulu
üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4-1/a
maddesi kapsamında yani hizmet akdine
bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu
şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan
huzur hakkı ödemeleri sigorta primine
tabi tutulması gerekir, Anonim şirketlerde;
yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı
Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında yani
bağ kurlu ise bu kişilere yapılan huzur
hakkı ödemeleri sigorta primine tabi
tutulmasına gerek bulunmamaktadır.

Limited şirketler içinde 5510 sayılı
Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında
müdür sıfatına sahip ortaklar ve müdür
olmayan ortaklara yapılan huzur hakkı
ödemeleri sigorta primine tabi
tutulmasına gerek bulunmamaktadır.
Limited şirketler içinde hizmet akdine
bağlı olarak çalışan ve 5510 sayılı
Kanunun 4-1/a kapsamında olan müdür
sıfatına sahip kişilere yapılan huzur hakkı
ödemelerinin sigorta primine tabi
tutulması gerekmektedir.

Devrekanili hemşerimiz Turan
Türkmen’in ortağı olduğu TSM
Dijital Kopya ve Baskı Merkezi
faaliyetlerine başladı. Dijital baskı,
ozalit, fotokopi, matbaa alanında
hızlı çözümler sunduklarını
kaydeden Türkmen, hizmet ağının
İstanbul başta olmak üzere
Marmara Bölgesi’nin tamamına
ulaştığını kaydetti.

Firmanın tüm baskı ve matbaa
ürünlerinin tek bir noktadan ve uygun
fiyatlı olarak sipariş edebileceği bir merkez
olduğunu bildiren Turan Türkmen, faaliyetleri
hakkında şunları söyledi. “İş dünyasının baskı ve
matbaa ihtiyaçlarına yavaş, kalitesiz, pahalı
çözümlerin yerine hızlı, kaliteli, uygun fiyatlı
çözümler sunuyoruz. Sektör ve hacim fark

etmeksizin tüm firmaların matbaa ve
baskı ürünlerinin çalışmalarını

gerçekleştirecek kapasitemiz
mevcut. Aynı zamanda grafik
tasarım hizmetimiz de bulunuyor.
İç ve dış mekan baskılı ürünler,
plaket, isimlik, kupa, çanta, baskı,
fotokitap, kaşe, foto⁄raf uv baskı,

büyük ebat baskı, kartvizit, el ilanı,
broşür, davetiye, rulo, etiket, kaşe,

roll-up, afiş, takvim, kupa, gibi geniş
ürün skalamızla hızlı çözümler

sunuyoruz.”

Çatalzeytin’de inşaat malzemeleri satışını
gerçekleştiren Çetinkaya Orman Ürünleri
Hırdavat ve Nakliye firması bilgisayar
teknikerleri İsmet Çetinkaya ile Ömer
Demiral ortaklığında faaliyet gösteriyor.

Üniversiteden mezun olduktan
sonra kendi alanında ilerleme şansı
kısıtlı olunca ticarete yöneldiğini
anlatan İsmet Çetinkaya (30),
“Çocukluğumdan itibaren orman
ürünlerinin üretimi ve ticaretinin
içerisindeyim. Üniversiteden mezun olduktan
sonra kendi iş alanımda istediğim potansiyeli
yakalayamadım. Bu sebeple 2017 yılında
Çatazleytin’de inşaat sektörüne yan ürün tedariki
sağlayan nalbur dükkanını kurdum. 10 yıl önce
aynı iş yerinde bilgisayar tamir ettiğim Ömer

Demiral’la da yaklaşık bir yıl önce ortak olduk.
Çalışmalarımızı birlikte sürdürüyoruz.” dedi.

Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran İsmet
Çetinkaya şunları söyledi: “Kaba ve ince yapı
malzemeleri, hırdavat satışımız bulunuyor.

Bunun yanı sıra kaba inşaatın dizaynı için bir
ekibimiz mevcut. Gerek ev kullanımı gerekse
inşaat yapımı için tüm malzemeler stoklarımızda
mevcut. Geniş ürün skalamızla müşterilerimize
uygun fiyat politikamızı sunuyoruz.” 

Kastamonu İl Özel İdaresi
Görevine getirilen İbrahim Çenet,
“Devlette devamlılık esastır.
Hizmetler kesintisiz olarak devam
edecektir” dedi. Genel sekreter
yardımcıları ve kısım müdürleriyle
bir araya gelerek kurumla ilgili
durum değerlendirmesi yapan

Çenet, kırsalın ihtiyaçlarına öncelik verileceğine
işaret ederek, “Şimdiye kadar yapılan
çalışmalarda emeği geçen tüm personelimize,
idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra
da ekip ruhu ile çalışmalar sergileyeceğimize
olan itimadım tam olup bu konuda gerekenler
yapılacaktır. Kastamonu’nun özellikle kırsaldaki
ihtiyaçlarını sıkıntılarını en kısa zamanda asgari
düzeye indirebilmek adına elimizden gelen bütün
gayreti sarf edeceğiz" diye konuştu.

Hizmetler kesintisiz
devam edecek

Turizm yolunda inceleme

Açık denizde 30 yıl gemi kaptanlığı
yapan Mustafa Gencer, 2005
yılında kurduğu MG Kasa
firmasında panelvan ve karoser
imalatı ile onarımını
gerçekleştiriyor. Maltepe’de
yaklaşık bin metrekare kullanım
alanı olan tesiste 15 kişiyi istihdam
ediliyor.

YIL: 9 SAYI: 326 23 AĞUSTOS 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

Sıfır ya da ikinci el fark etmeden her model araca
işlem uygulayabildiklerini kaydeden Cideli iş adamı
Mustafa Gencer faaliyetleri hakkında şunları söyledi:
“Panelvan ve karoser imalatının yanı sıra onarım,
izolasyon ve bakım işlemlerini de gerçekleştiriyoruz.
Uygun fiyat politikamızla sac, alüminyum, polyester
malzeme seçenekleriyle açık, kapalı ve tenteli
modelleri üretiyoruz.” 

MG Kasa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Gencer, denizde başladığı iş hayatını karada devam
ettirme kararını ise şu ifadelerle anlattı: “Denizciliğe
17 yaşında dedemin Kastamonu’daki motorlarıyla
başladım. Önce ahşap sonra sac gemilerde çalıştım
kısa bir süre sonra ise kaptanlık ehliyetimi alarak

ticari gemilerde kaptanlık yaptım. Kendi
gemilerimizi de işlettik. Son olarak kardeşlerimle
birlikte işlettiğimiz Gencerbey gemisini satınca 2005

yılında MG Kasa’yı kurdum. Amacımız istihdam
sağlamak bu kapsamda da 15 personelimi
bulunuyor.” 

Çatalzeytin’de ihtisaslı nalbur

15 yıldır üretiyor

1960 yılında doğan Mustafa Gencer
Cide İlyasbey nüfusuna kayıtlı
olup, evli ve 3 çocuk babasıdır. 

Dijital baskıda
çözüm ortağı 

Turan Türkmen, Serkan Alaçatlı ve 
Mikayil Şenoğlu ortaklığında kurulan TSM

Dijital Kopya ve Baskı Merkezi
Bahçelievler’de faaliyet gösteriyor.

Eski Azdavay Cide yolunun turizm yolu olması
hedefleniyor. Mevcut yolda Kastamonu Valisi Avni
Çakır’ın katılımıyla incelemeler yapıldığını bildiren
Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek,
“Azdavay-Pınarbaşı- Şenpazar ve Cide ilçemizin
doğa turizm değerlerini birbirleriyle yine
mükemmel bir doğa içinden bağlayan eski
Azdavay -Cide yolunun; Azdavay -Kırmacı Köyü,
Ilıca -Kırmacı Köyü ve Kırmacı Köyü- Şenpazar
Kızılcasu Turizm Tesisleri bağlantı yolunun Turizm
Yolu ilan edilerek birinci sınıf yol olması için
çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda
Valimiz Avni Çakır’ın başkanlığındaki heyetle
mevcut sahanın tamamını yerinde inceledik” dedi.
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n Manşet haberin devamı

CİDEFED Genel Başkanı
Mehmet Yılmaz
açıklamasında şu ifadelere
yer verdi: “Cideli eğitimli
ve becerikli gençlerin
hiçte azımsanmayacak
kadar çoğaldığını açık ve
net görebiliyoruz. Cideli
iş adamlarımızın ülke
ekonomisine çok ciddi
katkılarının olduğunu
merak edenler kayıtlarda
görebilirler. Cideli iş
adamlarının istihdamda bazı
illerin de önünde olduğu bir
gerçektir. Peki, neden Cide’ye önem
verilmiyor? Biraz daha bu konuyu açmamız
gerekiyor. Kastamonu’ya uzak olmamız mı
sebep bunlara?” 

Çözümsüzlüğün ilk sebebi 
siyasi ayrılık

“3 vekile sahip Kastamonu’nun 19 ilçede
başarılı olduğu söylenemez. Vekilimizin
ikisinin iktidar partisinden birinin ana
muhalefet partisinden olması dolayısıyla

Kastamonu ilçelerinin
sorunları için bir araya

gelememeleri çözümsüzlüğün
ilk sebebi. Muhalefet vekili her

zaman şov yapmaya alışmış, iktidar
vekillerimiz ise yıllardır mecliste olmanın
başarı olduğunu düşünürler. Yetkililer her
zaman Kastamonu en fazla ödenek alan
vilayettir diyorlar, bu nasıl hesap edilip
söyleniyor? Üç beş ilçesi olan illerle mi
kıyaslanıyor. Böyle fazla bir ödenek var ise
neden Cide’nin payı yükselmiyor? Doğu’nun ve
Doğu Karadeniz’in neredeyse asfaltsız
köylerinin kalmadığı bilinmektedir. Cide
bölgemizin hizmete ihtiyacı olan köylerini

doğru dürüst gezmeyen vekillerin
vurdumduymazlığı görmezden gelinemez.
Problemler hep aynı; asfaltlı yol, su ve
köylerimizin çöp sorunu. Yetkililerin artık acil
olarak silkelenip Cide için olsun birlik olma
zamanı gelmedi mi?” 

STK’lar demokrasinin sesidir

“Özellikle iktidar partisinin ilçe başkanının
konulara hâkim olmadığı görülmektedir. Cide
Dernekler Federasyonu’nun muhtarlarımız ile
yaptığı toplantıya davet edilmesine rağmen
katılmayan ilçe başkanından önemli çalışmalar
beklenemez. Sivil toplum kuruluşları
köylerimizin, ilçemizin demokrasinin sesidir.

Bu davranışın Sayın Cumhurbaşkanımızın
halkla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla
iç içe olun tavsiyesine hiç uymadığı açıktır. Bu
konuları il başkanımızla da istişare ettiğimizi de
belirtmek istiyorum. Siyasi partilerin il, ilçe
belde temsilcilerinin görevi vatandaşımızın
ihtiyaçlarını yukarıya ulaştırıp
neticelendirmektir. Siyasetçiler bilmeli ki
bugüne kadar hep yanınızda olan asil Cideli
kardeşlerimize olan borcunuzu, güzel
hizmetleriniz ile ödeyip barışmalısınız. Siyaset
kandırma sanatı değildir. Çözüm odaklı hizmet
aşkıyla çalışmaktır. Cide’nin ve köylerinin acil
hizmete ihtiyacı Sayın Cumhurbaşkanımıza da
bu şikâyetlerimizi arz edeceğiz.”
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MANŞET

Cide’nin kaderi
neden değişmiyor?
CİDEFED Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz, Cide’nin ilçe ve köy
yollarında yaşanan ulaşım
sorunun çözülmesi için çağrıda
bulunarak, “Bu sorun kaderiminiz
olmamalı” dedi.

Ekrem Uygun
Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı

TEŞEKKÜR
4 Ağustos 2020 tarihinde rahatsızlığım nedeniyle kaldırıldığım Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde,
müşahede altında olduğum sürede ve tedavim boyunca yanımızda olan, arayan, dua ve iyi niyetlerini esirgemeyen 

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma hastanesi Başhekimi Sn. Doç. Dr. Nurettin Yiyit’e ve hastane personelimize 
Kas-Der Genel Başkanı Sn. Remzi Şen’e, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Şube Başkanlarımıza,
Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza 

Sakarya Vali Yardımcısı Sn. Erdoğan Ülker’e 
Taşköprü Belediye Başkanı Sn. Abdullah Çatal’a
Sancaktepe Belediye Meclisi Başkan Vekili Sn. Ercan Kader’e
Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Ahmet Yılmaz’a
Sancaktepe AK Parti   İlçe Başkan Yardımcısı Sn. Aydın Mızrak’a
Türkiye Gezginler Kulübü Derneği Genel Başkanı Sn. Orhan Kural’a
Kas-Der-Fed Genel Başkanı Sn. Fatma Kıranoğlu’na
Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sn. Hasan Şen’e
Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sn. İsmail Tiftik’e
Taşköprü Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sn. Halil Hasanoğlu’na 
KASİAD Genel Sekreteri Sn. Cemal Şenol’a
Kast-Kader Başkanı Sn. Emine Çelik’e
Vedat Tek Kültür Merkezi Müdürü Sn. İlknur Aynan’a
Tümkasder Genel Başkanı Sn. Ali Topçu’ya
Kas-Der Genel Başkan Vekili Sn. Orçun Şekercioğlu’na
Kas-Der Kurucu Genel Başkanı Sn. Yavuz Ballık’a
Kas-Der önceki Genel Başkanlarımızdan Sn. Yücel Gündoğdu’ya
Kas-Der önceki Genel Başkanlarımızdan Sn. Derya Ovalıoğlu’na
Daday Dernek Başkanı Sn. Hasan Kara’ya
Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı Sn. Yılmaz Cesur’a
Devrekani Dernekler Federasyonu Başkan V. Sn. Hasan Osmancıoğlu’na
Kas-Der-Fed Genel Başkan Yardımcısı Sn. Recep Çetinkaya’ya
Sarıyer Belediyesi STK’lardan Sorumlu Başkan Danışman Sn. Mehmet Öz’e
Sancaktepe Kızılay Başkanı Sn. Hilmi Yazıcı’ya
Kartal SGK Müdürü Sn. Muzaffer Kaba’ya
Çekmeköy Mezarlıklar Şube Müdürü Sn. Özkan Yücel’e
Sancaktepe Mevlâna Mahalle Muhtarı Sn. İmren Güçükşerbetçi’ye
İSTAMONU Medya Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Karadeniz’e

İş adamlarımızdan 
Sn. Cengiz Aygün’e
Sn. Özdemir Ata’ya
Sn. Kadir Arkutçu’ya
Sn. Hüseyin Sel’e
Sn. Hüseyin Demircan’a
Sn. Ahmet Tan’a
Sn. Adnan Arslan’a
Sn. Uğur Yalçın’a
Sn. Mustafa Sarı’ya
Sn. Murat Güney’e
Sn. Adem Bodur’a
Sn. Hasan Dağlı’ya
Sn. Halil Korkmaz’a
Sn. Metin Alkan’a
Sn. Muzaffer Erol’a
Sn. Şahin Çelik’e
Sn. Özkan Kral’a
Sn. Hakan Özbey’e
Sn. Ali Gündüz’e

Tüm dostlarımıza, hemşerilerimize
sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, 

teşekkür ediyorum
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GMG Kastamonuspor ile
sözleşmesi sona eren Teknik Direktör
Ahmet Yıldırım, 2.Lig ekibi Sarıyer ile
anlaştı.

GMG Kastamonuspor’dan yapılan
açıklamada, “Teknik direktörümüz
Ahmet Yıldırım ve ekibi ile karşılıklı
anlaşarak yollarımızı ayırmış
bulunmaktayız. Ahmet Yıldırım’a ve
ekibine emekleri için yürekten
teşekkür eder, bundan sonraki
kariyerlerinde başarılar dileriz”
ifadelerine yer verildi.

Sarıyer ile masaya oturan Ahmet
Yıldırım ve ekibi anlaşma sağlayarak
sözleşme imzaladı.

Yıldırım, 
ekibiyle birlikte 
Sarıyer’e gitti

320 milyar 
metreküp doğal gaz
rezervi keşfettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Karadeniz'deki sondajda 320

milyar metreküp doğal gaz
rezervinin keşfedildiğini
belirterek, " İlk kuyuda

bulunan rezerv, çok daha
zengin bir kaynağın bir

parçasıdır. İnşallah devamı da
en kısa sürede gelecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevincini milletle
birlikte yaşamak istediği müjdeyi, "Türkiye,
tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de
gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz
2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki
sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi
keşfetmiş durumda." sözleriyle paylaştı.

Keşif Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahasında
( Tuna-1 lokasyonu) bulunuyor. Karadeniz gazının

2023’te üretime geçmesi hedefleniyor.

istamonu23agustos20_07_Layout 1  8/24/20  8:27 AM  Page 1



Yıl: 9 23 Ağustos 2020

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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