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Atölyeden fabrikaya fabrikadan dünyaya

Göğüs kabartan işler
Geçtiğimiz mayıs ayında Azdavaylı İş

adamı Özcan Kebapçı tarafından kurulan
MAYEM Yapı iç ve dış mekanlarda sunduğu
yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekmeyi ba-
şardı. Cephe uygulamaları, su, ses ısı izo-
lasyonu ve zemin kaplamaları konusunda
çözüm üreten firma aynı zamanda tasarım
olarak da estetiği ön plana çıkarıyor. n 5

Cephede yenilik 
Mayem Yapı’da 

Araç ve İhsangazi ilçelerinin ortak nok-
tasında organize sanayi bölgesi kurulması
planlanıyor. n 6

İki ilçe tek OSB

Dünyanın en derin ikinci kanyonu ola-
rak gösterilen Pınarbaşı’ndaki Valla Kan-
yonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası
yapıldı. Seyir terasının resmi açılışı ise 5
Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. n 6

Kerte’den seyirlik
manzara

Parke hattına 
10 milyon euro yatırım
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Üretimlerine küçük
bir atölyede başlayıp

bugün faaliyet
gösterdikleri sektörde

aranan oyuncu olan
Kastamonulu

firmalar dünyanın
dört bir yanına

ulaşıyor. Kardeşler
Kepçe sahibi Mehmet

Aslan, Bora Panjur
yönetim kurulu üyesi

Rıdvan Bora ve
Şükrüoğlu Filtre

sahibi Birol Soytaş’ın
hikayeleri başarının
tesadüf olmadığını

kanıtlıyor.

Ağır sanayi ve
denizcilik sektörün-
de faaliyet gösteren
Kardeşler Kepçe,
Dilovası Mermerci-
ler Organize Sanayi
Bölgesi’ndeki yeni
fabrikasında üreti-
me başladı. Üretimi-
nin yüzde 70’ini ih-
raç eden firma, kapasitesini her geçen
gün artırma hedefiyle çalışmalarını
sürdürüyor. Ağır sanayide kullanılan
tüm yükleme ve boşaltma ekipmanla-
rını imal eden firmanın 33 kişiyi istih-
dam ettiğini bildiren Kardeşler Kepçe
Yönetim Kurulu Başkanı Cideli İşada-
mı Mehmet Aslan, yılda 300 adet iş
makinasını kendi tesislerinde ürettik-
lerini kaydetti.

Üretiminin yüzde 70’ini
ihraç ediyor

Bozkurtlu iş
adamı Rıdvan Bora
tarafından temelleri
atılan Himsan Alü-
minyum ve Panjur
Aksesuarları firması
Türkiye Cumhuri-
yetleri başta olmak
üzere 50 ülkeye ih-
racat yapıyor. Bora
Panjur ve Geviss markalarıyla yurt içi
ve yurt dışı pazarında etkin olan fir-
ma, yılda 3 bin ton metal işliyor.

Himsan Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Bora (39), firmanın 1984 yılın-
dan itibaren aile şirketi olarak faaliyet
gösterdiğini bildirerek ARGE çalışma-
ları ile sektöre yeni ve kaliteli ürünleri
kazandırdıklarını kaydetti. 

50 ülkeye 
ihracat yapıyor 

Çatalzeytinli iş
adamı Birol Soytaş
tarafından 24 metre-
kare atölyede kuru-
lan Şükrüoğlu Filtre,
bugün 3 bin metre-
kare modern tesisin-
de günde 25 bin adet
üretim gerçekleştiri-
yor. Sultangazi’deki
yeni tesisinde hava, yağ, yakıt, polen ve
LPG oto gaz filtreleri imal eden firma,
üretiminin yüzde 45’ini ihraç ederken
300 çeşit ürün gamına sahip bulunu-
yor. Üretime 2 kişiyle başlayan firma-
nın şu anda 70 kişiyi istihdam ettiğini
bildiren Birol Soytaş, katıldıkları ulus-
lararası fuarlarla yurt içinin yanı sıra
yurt dışında da marka değeri oluştur-
duklarını vurguladı.

Günde 25 bin adet imal
ediyor

n Haberlerin detayları 3’te

Özcan 
Kebapçı

Millet kıraathanede

Hurdaya çıkarıldıktan sonra Kastamonu Belediyesi tarafın-
dan kafe yapılması amacıyla kente getirilen, talep olmayınca
çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanılması planla-
nan yolcu uçağının Millet Kıraathanesi olarak açılışı yapıldı.
Uçağın Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi hakkında açık-
lamalarda bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş, çocukların okumaya ve havacılığa olan ilgilerini artırmak
için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. n 6

Bahçelievler’de 2002 yılında ku-
rulan Taşköprü Çevre Köyleri Der-
neği (Taş-Köy- Der) tarafından dü-
zenlenecek 1. Koru Yaylası Şenliği
25 Ağustos’ta gerçekleşecek. n 8

Koru Yaylası Şenliği 
25 Ağustos’ta

Çatalzeytin köyleri arasında en
uzun süreli festival olma özelliğini ta-
şıyan Yukarısökü Köyü Kadılar Kuş
Üzümü Yayla Şenliği 25 Ağustos’ta
Kadılar Yaylasında düzenlenecek.n 8

Yukarısökü Köyü 14.
kez buluşturacak

Murat Yılmaz R. Sedat Tığlı

Yalçın A takımına
geri döndü n 4

Soldan sağa: Yaşar Çelik, İlker Dilek, Birol Yalçın, Dr. Sinan Altıkulaç.

n 5
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KELEBEK

Tahsin Şentürk

DOĞRULUK
O, öyle bir enerji, o, öyle bir ışık ki,
Karanlıkta gizlenmiş her kötü şeyi boğar.
Gökyüzü, bulutlarla bir an örtük olsa da,
Doğruluk, güneş gibi her gün mutlaka doğar.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

“-Aşılarım çiçeğini birbirine iki dargın komşunun.
Dağı dağa aşılarım.”
Uçma yetisinden değil, sevgidendir kanat çırpışın.

Başsavcısı Bülent Kantarcı
konuşmasında, “Yaklaşık 4 yıldır
yürüttüğümüz göreve Yargıtay üyeliğine
seçilmiş olma nedeniyle görev yaptığımız bu
güzel ilden ayrılmak durumundayız. Burada
ilk kez başsavcı olmanın verdiği gururla ve
şevkle göreve başladık. Buradan da Yüksek
Yargıya seçilip gitmemizden dolayı,
‘Gelişimiz Gül’e Gül’e, Gidişimiz Gül’e Gül’e’
inşallah" dedi.

Düzenlenen programa Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Albay
Gamze Aydoğdu, İdare Mahkemesi Başkanı
Hakan Yumuşak, Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Baro Başkanı
Av. Mehmet Çiçi, İl Emniyet Müdürü
Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Özbek ile adliye
personeli, savcı ve hakimler katıldı.

Tüketici Başvuru Merkezi
Genel Başkanı Av. İbrahim
Güllü, Danıştay 15. Dairesi,
bankaların Hesap İşletim Ücreti
almasını düzenleyen yönetmelik
hükmünü iptal etti. Böylece
tüketici açısından geçmişe dönük
10 yıllık süreçte ödemiş oldukları
hesap işletim ücretlerinin
iadesinin yolu açılmış oldu. 
Kimseyi aracı kılmaya

gerek yok
Tüketici Başvuru Merkezi

(TBM) Onursal Başkanı Aydın
Ağaoğlu tarafından dört yıl önce
başlatılan hukuki süreç
sonucunda tüketici hareketi
büyük bir kazanım sağlamıştır.
Bu sayede milyonlarca insan 10
yıllık süreçte ödemiş oldukları

milyarlarca lirayı geri alma
imkanına sahip olmuştur dedi.

Tüketicilerin, bu konuda hiç
kimseyi aracı kılmasına ya da
hizmet almasına gerek
olmadığını söyleyen Güllü,
Yapılması gereken son derece
basit ve kolaydır. Tüketici
geçmişe dönük 10 sene içinde
hesap işletim ücreti kesilmişse,
yazılı şekilde bankalardan
dekontlarını isteyerek bu
kesintilerin iadesini talep
etmelidir. Bankaların olumsuz
cevap vermeleri ya da cevap
vermemeleri halinde Tüketici
Hakem Heyetlerine, internet
üzerinden veya dekontlarıyla bir
dilekçe ile ilçe
kaymakamlıklarına giderek
başvurmalıdır dedi. 

10 yıllık 
paranızı geri alın

Kastamonu’ya 4
yıl önce atanan

Cumhuriyet
Başsavcısı Bülent

Kantarcı’nın
Yargıtay
üyeliğine

seçilmesinden
dolayı veda

yemeği
düzenlendi. 

Yargıtay’a atandı

• Sağlık Ve Güvenlik Planı
• İş Güvenliği Uzmanlığı, 
• İş Yeri Hekim Hizmeti,
• Risk Değerlendirmesi,
• İş Güvenliği Eğitimleri,
• Yangın Eğitimi Ve Tatbikatı, 
• Acil Durum Eylem Planı, 
• Periyodik Kontroller 
• Mobil Sağlık hizmetleri

ERVALP 
Ortak Sağlık
Güvenlik Birimi 

www.ervalposgb.com

Ofisinizde sizi ifade eden bir şeyler olmalı…

Modesa Mobilyacılar Sitesi Otakçılar
Cad. No: 21/A Eyüp/İstanbul

Tel: 0212 501 0801
info@armaofis.com

www.armaofis.com
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HABER

Ağır sanayide kullanılan tüm yükleme ve
boşaltma ekipmanlarını imal eden firmanın
33 kişiyi istihdam ettiğini bildiren Kardeşler
Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Aslan, yılda 300 adet iş makinasını kendi
tesislerinde ürettiklerini kaydetti. 

“Çıraklığını yapmadığınız işin, 
ustalığını yapamazsınız”

Cideli iş adamı Mehmet
Aslan (56), sektörde
edindiği 44 yıllık
tecrübenin kazanımlarını
İstamonu’ya şu cümlelerle
anlattı:

İlk okulu Cide
Denizkonak köyünde
bitirmemin ardından
hemen İstanbul’a geldim.
Hasköy’de kepçe imalatı
yapan rahmetli dayımın
yanında 12 yaşımdayken çırak olarak
işe başladım. Askerliğimin
ardından 2 yıl kadar daha
çalıştım. Sonra dayımın
oğluyla birlikte 40
metrekare alanda
kum piyasasına
kepçe imalatı
yapan ilk
atölyemizi
kurduk. Aradan 6
yıl sonra
kardeşimi de
yanıma alarak yeni
bir işyeri açtım.
Sektörde küçük ama
etkili bit
oyuncuyduk. Bir
müşterimiz üretim
alanımızı küçük bulması
sebebiyle bize iş vermekten
vazgeçince büyüme kararı aldık.
Gebze’de 200 metrekare alanda faaliyet
göstermeye başladık. Daha sonra büyüme
hamlelerimiz devam etti. Bugün geldiğimiz
noktada kendi üretim tesisimizde, modern
makine parkurumuzla sektöre kaliteli hizmet
vermenin gururunu yaşıyoruz. Biliyorum ki
bir insan işini seviyorsa hiçbir şey ona zor

gelmez. 56
yaşıma girdim,
44 yıldır
sektördeyim
her gün sabah

7’de kalkar
işimin başında

olurum. İşe
gidebilmek için bile

zor günler yaşadığım
oldu.  Genç arkadaşlara

da tavsiyem çalışma şevkiyle
hareket etmeleri. 'Çıraklığını

yapmadığınız işin, ustalığını yapamazsınız.'
sözü doğru bir tespit. Şimdi yanımda çalışan
oğlum işletme mezunu, yeğenlerimin biri
metalürji ve malzeme mühendisi, diğeri
makine mühendisi onlara da çıraklığı
aşılıyorum. Sadece okumak yeterli değil,
pratik yapmak da gerekir o da tezgaha

geçmekle mümkün. İşi öğrendikten sonra
masa başına geçmek en kolayı. Eğitim
dereceniz ne kadar yüksek olursa olsun ilgi
duyulan alanın çıraklığı ve kalfalığı
muhakkak yapılmalı.”

“İhracat yapmak hayalimdi…”
“Kardeşlerim İbrahim ve Yakup’la iyi

diyalog ve iş birliği bunun yanında zamanla
artan ve büyüyen konseptimizle pazarda söz
sahibi konumuna geldik. Gemilerde ve

limanlarda dökme yükte kullanılan ürün ve
vinçlerde biz varız.  Uzaktan kumandalı polip
kepçe, hidrolik iki ağızlı kepçe, mekanik çi
telli kepçe, ekskavatör kova, elektro hidrolik
kepçe, uzaktan kumandalı kepçe ve bunlara
ilave olarak mekanik dört halatlı kepçe ile 2
hidrolik bunkerin yapım ve kurulumu gibi
birçok ürün gamı bünyemizde mevcut. Yine
gururla söyleyebilirim ki, Zonguldak’ta
bulunan Eren Enerji’ye en büyük ölçü olan
50 metreküp ebadında kepçeyi teslim ettik.
Bunu ülkemizde yapabilecek çok nadir firma
vardır belki de yoktur. Hedefimiz her geçen
gün üretim kapasitemizi ve potansiyelimizi
artırmak yönünde.  Bugün 33 kişiyi
bünyesinde istihdam eden firmamız yılda
300 adet ekipman üretiyor ve bunun yüzde
70’ini ihraç ediyor. Hayalimde yurtdışına
açılmak vardı, onu da başarmış olmanın
haklı gururunu yaşıyorum. 

Bozkurtlu iş adamı Rıdvan Bora
tarafından temelleri atılan Himsan
Alüminyum ve Panjur Aksesuarları firması
Türkiye Cumhuriyetleri başta olmak üzere
50 ülkeye ihracat yapıyor. Bora Panjur ve
Geviss markalarıyla yurt içi ve yurt dışı
pazarında etkin olan firma, yılda 3 bin ton
metal işliyor.

Himsan Yönetim
Kurulu Üyesi Orhan
Bora (39), firmanın
1984 yılından itibaren
aile şirketi olarak
faaliyet gösterdiğini
bildirerek ARGE
çalışmaları ile sektöre
yeni ve kaliteli
ürünleri
kazandırdıklarını
kaydetti. 

Bora faaliyetleri ile
ilgili şu bilgileri
aktardı: “1980’li
yıllarda panjur
aksesuarları alanında
yerli üretimdeki
sektörel eksikliğin
giderilmesi amacıyla
temelleri atılan firmamız 1984 yılından
itibaren İstanbul’da aile şirketi olarak faaliyet
gösteriyor. Panjur aksesuarları alanında
Bora Panjur markamız yurt içi ve yurt
dışında etkinliğini sürdürüyor.” 

GEVISS markası ile dünyaya 
“Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları

neticesinde 2005 yılından itibaren de
GEVISS markası ile çi açılım sistemleri, tek

açılım sistemleri ve sürme sistemleri
üretimini gerçekleştiriyoruz. Sultangazi’deki
üretim tesisimizde yılda 3 bin ton metal
işliyoruz. Diğer kardeşlerim İbrahim ve
Ömer’in de kendi alanlarında çok verimli
katkıları var. Bugün 130 çalışanımızla 50
ülkeye ihracat yapıyoruz. Hem yurtiçi hem
yurtdışı kabul görüyoruz. Bu anlamda

ülkemize katma değer üreten bir kuruluşu
yönetiyor olmaktan da son derece mutlu
olduğumu belirtmek isterim” 

Orhan Bora İstamonu gazetesi hakkında
ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Çevremde çok
sayıda Kastamonulu iş adamı dostum var.
Ziyaretlerimde gördüğüm ve ilgimi çeken
bir gazete. Tasarım, içerik ve haberleriyle
ulusal bir formatta. Önemli bir görevi icra
ettiğini düşünüyor; tebrik ediyorum.”

50 ülkeye ihracat yapıyor

Günde 25 bin adet imal ediyor
Çatalzeytinli iş adamı Birol Soytaş

tarafından 24 metrekare atölyede kurulan
Şükrüoğlu Filtre, bugün 3 bin metrekare
modern tesisinde günde 25 bin adet üretim
gerçekleştiriyor. Sultangazi’deki yeni tesisinde
hava, yağ, yakıt, polen ve LPG oto gaz filtreleri
imal eden firma, üretiminin yüzde 45’ini ihraç
ederken 300 çeşit ürün gamına sahip
bulunuyor. Üretime 2 kişiyle başlayan firmanın
şu anda 70 kişiyi istihdam ettiğini bildiren Birol
Soytaş, katıldıkları uluslararası fuarlarla yurt
içinin yanı sıra yurt dışında da marka değeri
oluşturduklarını vurguladı.

Şükrüoğlu Filtre Yönetim Kurulu Başkanı
Birol Soytaş (43) sektöre çıraklıktan başladığını
anımsatarak, “Yaklaşık 10 yıl ağabeylerimin
yanında çırak olarak çalıştım. Daha sonra filtre
imalatı yapmak üzere 24 metrekarede küçük bir
atölye kurdum.  2005 yılında da kurumsal
yapımızı güçlendirmeye başladık. Bugün 3 bin
metrekare alanda 70 kişilik kadromuzda günde
25 bin adet filtre üretimi gerçekleştiriyoruz.
Rusya ve İtalya başta olmak üzere 9 ülkeye
ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi
sağlamanın gururunu yaşıyoruz.” dedi. Soytaş
ürün gamını artırmak için girişimlerinin

devam ettiğini kaydederek, “Filtre sektörü geniş
bir alanda hizmet verebilme imkanı sunuyor.
Piyasada bulunan 800 kadar ürün çeşidinin
300’ünü kendi tesisimizde üretiyoruz. Pazar
payımızı artırmak ve ürün gamımızı
genişletmek adına çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. “diye konuştu.

SMF markasıyla fuarlara katılıyoruz
Soytaş, yurt dışında da marka değeri

oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek
şunları söyledi: “Üretim ağımızın yüzde 45’i
yurtdışı diğer kısmı ise iç piyasada dağılıyor.
Yurt dışı pazarını daha çok artırmayı
hedefliyoruz. Bu kapsamda Şükrüoğlu Filtre
Otomotiv Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi ve Dış
Ticaret Limited Şirketi bünyesindeki SMF
markasıyla katıldığımız uluslararası fuarların
da ciddi katkılarını görüyoruz.  7 yıldır
Polonya’da Gas Show Fuarı’na katılıyoruz. Fas'ta
düzenlenen Morocco Automotive Fuarı ve
Meksika’da önemsediğimiz bir fuara katıldık.
Automechanika Frankfurt ve İstanbul
fuarlarında yer alıyoruz. Sektörel açıdan önemli
olan bu fuarların dış pazara açılmamızda
önemli bir katkısının olduğunu söyleyebilirim.”

Ağır sanayi ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Kardeşler Kepçe, Dilovası Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni fabrikasında
üretime başladı. Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden firma, kapasitesini her geçen gün artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Üretiminin yüzde
70’ini ihraç ediyor

“Şu ana kadar başta Singapur, 

Almanya, Gürcistan, Azerbaycan, Suriye,

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün,

Ukrayna, Güney Afrika, Kolombiya, Arabistan,

Kenya, Hindistan, Haiti, Ekvador, Çek

Cumhuriyeti, Yunanistan, Bulgaristan, 

Rusya, İran, Yemen, Çin Halk Cumhuriyeti,

Endonezya, İspanya, Kanada, Vietnam,

Avustralya, Mısır olmak üzere birçok ülkeye

ürünlerimizi ihraç ediyoruz. 

Şükürler olsun çok ciddi çaba ve emeklerle

bugünlere geldik. Şunu çok rahat 

söyleyebilirim ki 

artık dünyanın her 

yerinde varız.”

Dünyanın her 
yerindeyiz

Birol Soytaş Şenol Soytaş

Orhan Bora

Mehmet Aslan
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D
ünya'nın tek uydusu
olan Ay'ın kızıl
görüntüye

büründüğü tam ay
tutulması ile gerçekleşen
Kanlı Ay Tutulması için
bekleyiş sona erdi. 21’inci
yüzyılın en uzun tutulması
meydana geldi.

Kanlı aydan mıdır
bilinmez bir buhran sardı
etrafı. 

Yaz sıcağı, sezon
boşluğu bir yanda
yapılacak işlerin istif istif
durması kendini
bilememezlik durumu öte
tarafta.

Tatile gidenler
azlığından şikayetçi, çıkamayanlar ise
Kurban Bayramı’nın hayalinde.

Giden gittiği yerden, kalan kaldığı
yerden memnun değil.

Var gibi de yok, yok gibi
de var… dizelerini
barındıran 'Alacakaranlık’
şiiri hakim adeta.

Çok değil birkaç ay
önce ne şendi meydanlar.
Karagöz Hacivat
oyunlarının günümüze
uyarlanmış halini
Ramazan ayında ne güzel
de izledik.

Ramazan’ın
bereketindendi
inanıyorum; dileğimizin
kabul olmamasının tek
sebebi yeteri kadar
meydana
çıkmayışımızdandı
affedersiniz dua

etmeyişimizden yazacaktım.
Tekne orucundan tutun da zimem

defterine kadar Ramazan’ın tüm
geleneklerini yaşadık bir bir.

Alışkanlıklarımızdan
vaz geçemedik bir türlü,
daha sıkı bağlandık.

Aynı televizyon kanalını
seyrediyor, her gün aynı
gazeteyi okuyor, aynı
internet sitesini takip
ediyoruz. Ezbere
konuşuyor ve yaşıyoruz
hali hazırda.

Benimsemesek de
fikirlerini hiç
sevmediğimiz birinin
konuşmasına tahammül
edebilsek, her gün severek
takip ettiğimiz haber
kaynaklarına
sevmediklerimizi de ilave
etsek…

Küçük bir dokunuşla
değiştirebileceklerimizi
hayal edemezsiniz.

21’inci yüzyılın en uzun tutulmasını

yaşıyoruz gerçekten; Akıl
Tutulması…

Hem körüz hem dilsiz,
alzheimer belirtileri de hat
safhada

Uzmanlar uyarıyor:
“Bilgisayarda tuttuğumuz
notlar uçup gidiyor,
ajandanıza gününüzü, gün
içinde aldığınız haberlerin
özetini geçin. Hem tarihe
hem talihe bir ışık yakın.”

Zira önümüz Kurban
Bayramı gelenekler
Ramazan ayı kadar
eğlenceli olmayabilir.
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GÜNCEL

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

Tatile gidenler

azlığından şikayetçi,

çıkamayanlar ise

Kurban 

Bayramı’nın

hayalinde.

Giden gittiği yerden,

kalan kaldığı

yerden memnun

değil.

“

İlk etap sona erdi

AĞZI VAR DİLİ YOK

Kastamonuspor 1966, 11 Temmuz'da Kastamonu'da
başladığı ilk etap kamp programını tamamladı. 19

kişilik kadrosuyla 15 günlük antrenman programında
tempo yükselterek çalışmalarını sürdüren takımımız

kampta laktat ve performans testine tabi tutuldu.

Kırmızı siyahlı ekip 28
Temmuz’da Fenerbahçe Topuk
Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap
kamp çalışmaları için toplandı.
28 gün boyunca burada kampa
girecek olan ekibe takım ve

bireysel olarak özel antrenman
programları uygulanacak.

Yeni sezon için yoğun bir
antrenman planlaması ile
çalışacak olan takımımız burada
en az 3 hazırlık maçı oynayacak.

2018-2019 Amatör Futbol Ligi
Sezonunda İstanbul Kastamonu
Gençlik ve Spor Kulübü A
Takımının teknik sorumlusu Birol
Yalçın olacak. 

2015-2016 sezonunda İstanbul
Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübünü başında bulunan Yalçın,
sezon boyunca amatör liglere
katılan tüm takımların ve bu
takımlardaki sporcuların

gelişiminkinden sorumlu olacak
aynı zamanda teknik stratejilerinin
belirlenmesi ve tüm yaş
kategorilerin sorumlu hocaları
arasındaki koordinasyonu
sağlayacak.

Öte yandan kulübün U11, U12,
U13, U14, U15, U16, U17, U18,
U19 takımlarını ise Mehmet
Coşgun çalıştırmaya devam
edecek.

Cide İlyasbey Köyü profesyonel ligde
oynayacak futbol takımı kurmak için girişim
başlattı. Mevcutta lisanslı oyuncularıyla birlikte
oluşturduğu gönüllü futbol takımı bulunan
dernek, yönetim kurulu kararıyla İlyasbey
Köyü’nün eski adı olan Fakaz Futbol Kulübü
olarak faaliyet göstermeyi
planlıyor.

Türkiye Futbol
Federasyonuna başvuru
yapılıp tescil işlemlerinin
tamamlanmasının
ardından   futbolcu
transferlerinin gerçekleşmesi
bekleniyor. Kulübün 2019-2020
sezonunda İstanbul 2. Amatör Küme'de top
koşturmaya başlaması hedefleniyor.

Öte yandan yapılan yönetim kurulu
toplantısında kulüp başkanlığına Enes Gencer
aday olduğunu açıkladı.

Fakaz sahaya 
inmeye hazırlanıyor

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni ikinci
sırada tamamlayan ve Kadınlar Avrupa
Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası'nda yarı
final oynayan Kastamonu Belediyespor,
2018-2019 sezonu hazırlıklarına
başladı. Gazi Stadı'nda
gerçekleştirilen
sezonun ilk
antrenmanında,
koşu ve ısınma
hareketleri
yapıldı.

Antrenör
Hakan Günal, ilk
maçlarını 8-9
Eylül'de EHF
CUP'ta, İsviçre ekibi
LC Brühl Handball ile
yapacaklarını anımsatarak “Bu
sene yine şampiyonluklar için yola
çıkıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da finali
hedefleyerek yola çıkıyoruz. Bu anlamda
yükümüzün daha ağır olduğunu söylemek
gerekir” dedi.

Hedef şampiyonluk

Yeni sezondaki hedefleriyle ilgili Günal,
şunları dile getirdi:

"Geçen sene biz hem kupa hem lig

şampiyonluğu hedefiyle yola çıkmıştık.
Fakat ikisinde de maalesef ikinci olduk. Bu
sene yine şampiyonluklar için yola
çıkıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da finali

hedefleyerek yola çıkıyoruz. Bu
anlamda yükümüzün daha

ağır olduğunu
söylemek gerekir.

Yapılan yatırım
Avrupa için
yapılmış oldu.
Umarım
hedeflerimizi

gerçekleştirecek
ekibi bir haa

içinde oluşturmuş
oluruz. Şu anda 11

kişiyiz, ana kadromuz 14
kişi olacak. İki ya da üç tane genç

takviyesiyle beraber 17 kişi olmayı
planlıyoruz." Ligin zorlu geçeceğine işaret
eden Günal, "Hem ligde hem Avrupa'da
daha zor maçlar oynayacağımızı tahmin
ediyorum. Ligdeki mücadelenin 6 takım
arasında geçeceğini ve daha sonra 4'e
düşeceğini tahmin ediyorum. İyi çalışmak,
çok çalışmak ve çalıştıklarımızı sahaya
yansıtmak gerekiyor. " değerlendirmesinde
bulundu.

Avrupalı sezonu açtı

Dostunu yakın tut, düşmanını daha
yakın!

(Anonim)

Haftanın sözü:

Türkiye Süper Enduro Şampiyona-
sı’nın 2. ayak yarışları, Azdavay’da
nefesleri kesti. Suğla Yaylası'nda 21-22
Temmuz tarihinde gerçekleştirilen
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası
2018 2. yarışı, Azdavay Uluslararası
Motosiklet ve Doğa Sporları Festivali
bünyesinde gerçekleştirilen
şampiyonaya 55 sporcu katıldı.

Yarışmalarda dereceye girenler
şöyle:

GP 1- Emre Coşar, 2- Burak
Akbulut, 3- Rafet Karakuş.

Prestij  1- Emre Coşar, 2- Burak
Akbulut, 3- Burak Özdemir.

Usta  1- Çağrı Aslan, 2- Murat Akın,
3- Gökhan Kart.

Genç  1- Efe Ünekçetin, 2- Kerem
Peya, 3- Cemil Çakar.

Vetaran  1- Nazmi Malkoç, 2-
Hüseyin Neziroğlu, 3- Özkan Özkan.

Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi
ekiplerinden Ormanspor, teknik
direktör Selçuk Kara ve altyapı teknik
sorumlusu Faruk Bayraktar ile tekrar
anlaşma sağladı. Teknik Direktör
Selçuk Kara, Kulüp Başkanı İlhan Genç
ve Futbol Şube Sorumlusu Erol
Tekin'in katılımıyla sözleşme
yenilerken, yeşil-beyazlı takımda
öncelikli olarak iç transferlere ağırlık
verip kemik kadronun korunacağı
ardından nokta transferler ile lige iyi
bir şekilde giriş yapılmak istendiği
öğrenildi. Ormanspor bu sezon ligde
şampiyonluğu hedefliyor.

Portekiz'in Coimbra şehrinde 21-26
Temmuz tarihleri arasında düzenlenen
Avrupa Üniversiteler Arası Judo
Turnuvası'na  dört sporcu ile katılan
Kastamonu Üniversitesi, Bayram Ceylan,
Ahmet Şahin Kaba ve İlhami Genç'in
aldığı Bronz Madalya'lar ile şehre döndü.

Süper Enduro
nefes kesti

Ormanspor, 
teknik ekiple
tekrar anlaştı

Üniversiteden
bronz başarı

“

Yalçın, A takımına geri döndü

Soldan sağa: Yaşar Çelik, İlker Dilek, Birol Yalçın, Dr. Sinan Altıkulaç.
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

95,44
t

4,897
t

5,722
t

192,49
t

İş mücadelesi (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İş mücadelesi terimi, esas itibarıyla
Türk hukukunda çokça kullanılan
bir kavram değildir. İçeriğine

bakıldığında, grev ve lokavt ile boykot
ve benzerlerinin ortak özellikler ihtiva
etmeleri nedeniyle tüm bu kavramlar,
büyük bir başlık olarak "iş mücadelesi"
terimi altında, bir arada, ifade
edilmektedir. Geniş manasıyla söz
konusu terimi açıklayacak olursak
"çalışma hayatının taraflarından her
birinin belirli bir gayeye erişebilmek
için toplu hareketlerle adeta çalışma
barışını bozmasıdır."

İş mücadelesinin yanları, işçi ile
işverendir. Bir diğer deyişle,
mücadeleye girişenler olarak işçiler ile
işverenler, taşıdıkları bu sıfatla iş
mücadelesini başlayıp yürütmektedir.
Pek tabiidir ki, burada bahsetmekte
olduğumuz "işveren" kavramı, "işveren
sendikası"na işaret edebilir iken işçi
tarafına baktığımızda ise bu yanın "tek
başına olamayacağını" ve esasen bu
anlamda bireysel bir çabanın, çalışma
barışını -prensip olarak- bozamayacak
mahiyette olduğunu da vurgulamamız
gerekir. Bahse konu perspektiften işbu
husus değerlendirildiğinde, iş
mücadelesinde işçi yanı, bir sendika
veya fiili bir topluluk olabilir.

İş mücadelesinde, çalışma barışı
toplu hareketlerle bozulmaktadır. İş
mücadelesinin yürütüldüğü bir iş
yerinde, işin standart düzeydeki
gidişine "toplu hareketlerle" engel
olunmalı veya yapılan çalışma,
tamamen durdurulmalıdır.
Bahsetmekte olduğumuz bu
hareketlerden en önemlileri, "grev" ile
"lokavt" ve "boykot"tur. Grev, işçinin;
lokavt ise işverenin en mühim
mücadele aracıyken "boykot" ise çoğu
zaman her ikisiyle birlikte
yürütülmektedir.

İşçinin yahut işverenin almış olduğu
toplu önlemler, aslında, bir toplu iş
uyuşmazlığının ortadan kaldırılması
gayesine hizmet etmelidir. Bu
bakımdan, taraflardan birinin
başvurduğu uygulamalar, sosyal çıkar
çatışmalarının "geçici bir anlaşma
vasıtasıyla" çözülmesi amacına hizmet
etmiyorsa, bir diğer deyişle ana amaç,
sosyal rakibin yok edilmesiyse artık iş
mücadelesinden söz edilemez.
Dolayısıyla iş mücadelesinin belki de
en temel ayırt edici özelliği, "mücadele
amacına ulaştıktan veya sona erdikten
sonra da" iş ilişkisine devam edebilme
iradesinin mevcut olmasıdır. Özetle, iş
mücadelesinin kökünde, gelecekteki
çalışma koşullarına dair daha iyi bir
temel yaratılması beklentisinin
bulunduğu unutulmamalıdır. Son
olarak şunu da ifade etmek gerekir ki,
bahsettiğimiz türdeki bir mücadelenin
amacı, zaman zaman böyle
durumlardan üçüncü kişiler
etkilenebilse dahi, işverenler ile işçiler
arasındaki hukuki ilişkilerin düzeltilip
iyileştirilmesidir.

Bu yazımızı noktalamadan evvel, iş
mücadelesinin "amacına göre" türlerine
baktığımızda ise "saldırı niteliği" ile
"savunma niteliği"nin ayrı ayrı öne
çıktığını görmekteyiz. Daha açıklayıcı
şekilde ifade edecek olursak saldırı
araçları, kural olarak ancak ve ancak
"sonlandırıcı niteliği yerine "bekletici
tesiri" ile vurgulanabilir. Savunma
niteliğindeki iş mücadelesinde ise
"etkililik" biraz daha fazla ön plana çıkar.

Serimizin bir sonraki yazısında
"grev", "lokavt" ve "boykot"un detaylı
tanımlamalarını yaparak açıklama ve
tespitlerimize devam edeceğiz.

Geçtiğimiz mayıs ayında Azdavaylı İş
adamı Özcan Kebapçı tarafından kurulan
MAYEM Yapı iç ve dış mekanlarda sunduğu
yenilikçi yaklaşımlarla dikkat çekmeyi
başardı. Cephe uygulamaları, su, ses ısı
izolasyonu ve zemin kaplamaları konusunda
çözüm üreten firma aynı zamanda tasarım
olarak da estetiği ön plana çıkarıyor

Bünyelerinde birçok
firmanın bayiliğini
barındırdıklarını bildiren Özcan
Kebapçı, özellikle konut
projelerinde yer aldıklarını
vurgulayarak şunları söyledi:
“Serra, Seranit, ECA, Kütahya
Seramik markaların
bayiliklerinin yanı sıra Payreks
ürünlerinin de satışını gerçekleştirmekteyiz.
Türkiye’de seramik özellikle konutlarda ve iş
merkezi projelerinden çoğunlukla tercih
edilen kaplama ürünleridir ve dayanımı
yüksek ürünlerdir.  Seramik ürünleri fabrika
ortamında 1200 derecede pişirilme özelliği
olan ve 4 bin 600 tonluk preslerde basılan
ürünlerdir. Dayanımı çok yüksektir. Bu
yüzden de hem zemin hem de duvar ürünleri
olarak tercih edilmektedir.

Özellikle konut projelerinde biz dış
mekânla ilgili uygulama ve modelleme de
yapıyoruz.  Özellikle ürünlerin kontrast ürün
olmalı ebat tercihi çok önemli duvarda
uygulanacak bir ürünün fire vermemesi de
ayrı bir ince noktadır.”

Cephede yenilik
Mayem Yapı’da 

Yeni parke hattını 2019 yılının ilk yarısında
faaliyete geçeceğini bildiren firmanın Kastamo-
nu Fabrika Direktörü Enes Koç, hem üretim
kapasitesini hem de ciroyu artırmayı hedefle-
diklerini bildirdi.

Yurt için-
de Gebze,
Kastamonu,
Balıkesir,
Samsun, Tar-
sus ve Ada-
na’da, yurt dı-
şında ise; Ro-
manya, Bul-
garistan, Rus-
ya, İtalya ve
Bosna Her-
sek’te olmak üzere 19 ayrı üretim tesisi bulunan
firmanın, toplam cirosunun yüzde 22’sinin Kas-
tamonu’dan karşıladığını kaydeden Koç, tesisle-
rin kentin ekonomisine yılda yaklaşık 200 mil-
yon liradan fazla katkı sağladığını söyledi.

Kastamonu Entegre MDF ve yonga levha tes-
isleriyle inşaat ve mobilya sektörünün ihtiyacı
olan ağaç bazlı panel üretimi yaptıklarını vurgu-
layan Koç, üretim kapasiteleri ve ihracat potan-

siyeli ile ilgili şu bilgileri
verdi:

“Yonga Levha tesisin-
de yılda yaklaşık 240 bin
metreküp ham ve melamin kaplı yonga levha
üretiliyor. Burada üretilen levha miktarı, Kasta-
monu Entegre grubunda üretilen toplam mikta-
rın yüzde 15’ini oluşturuyor. MDF tesisinde ise
yılda yaklaşık 420 bin metreküp ham ve mela-

min kaplı MDF, laminat
parke ve boyalı levha üre-
tiliyor. Burada üretilen
MDF, ise Kastamonu En-

tegre grubunda üretilen toplam miktarın yüzde
35’ini karşılıyor. Tesislerde üretilen ürünler iç
pazara satılmakla birlikte başta Balkan Ülkeleri
olmak üzere, İran ve Türki Cumhuriyetlerine de
ihraç ediliyor.”

Parke hattına 
10 milyon Euro yatırım
Kastamonu Entegre, Kastamonu Tesisleri’nde yaklaşık 10 milyon Euro yatırımla ikinci bir
parke hattını devreye almaya hazırlanıyor.

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

İnebolulu iş adamı Hasan Gürsoy’un
sahibi olduğu Gürsoy Grup bünyesinde
faaliyet gösteren Venezia Mega Outlet
AVM’de, 551 satış noktasından oluşan
çarşı konseptinin açılışı yapıldı.

Pazar kültürünü ve esnaf ruhunu
modern bir üslupla yansıtan 20 bin
metrekare alanda kurulu Venezia Çarşı
Pazar’da gıda, hediyelik eşya, bijuteri,
aksesuar, elektronik, ev eşyası sektörleri
faaliyet gösterecek.

Satışı iptal edilen Kastamonu Şeker
Fabrikası’na, özelleştirilen fabrikalardan emekliliği
dolmamış 150 atama yapıldı. Atamalarla birlikte  il
ekonomisinin de canlanacağına işaret eden
Kastamonu Şeker-İş Temsilcisi Ali Çufadaroğlu,
“Şeker fabrikamızın satışının iptalinden sonra,
diğer satışı yapılan fabrikalardan emekliliği
dolmamış çalışanlardan bizim fabrikamızdaki boş
olan kadrolara yaklaşık 150 kişinin ataması

yapılmıştır. Yani bu demek oluyor ki; Kastamonu’-
muz da 150 daire doluyor ve Kastamonu’ya
ekonomik olarak katkı sağlıyor. Daha fabrikanın
ihtiyaçları için Kastamonu da dönen maddi katkıda
ayrı. Bundan sonra bizim başta sayın valimiz olmak
üzere tüm yetkililer çiçilerimizin sorunları
konusunda çalışma yapılması ve Şeker Fabrikasının
Kastamonu’ya olan katkısından dolayı bu bacanın
tütmesi için gerekeni yapmalıdır.”

Şekere yeni işçi

Venezia Çarşı Pazar’ın açılış kurdelesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç
ve Gürsoy Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy birlikte kesti.

Çarşı pazar işi
AVM’de
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Dünyanın en derin ikinci kanyonu ola-
rak gösterilen Pınarbaşı’ndaki Valla Kan-
yonu'na 720 metre yükseklikte seyir terası
yapıldı. Seyir terasının resmi açılışı ise 5
Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Kerte köyü yakınlarındaki Bakacak
mevkiine inşa edilen terasın 3 ayda ta-
mamlandığını bildiren Pınarbaşı Belediye

Başkanı Mehmet Yılmaz, “Araç ile terasın
yanına kadar gidildiği için ulaşım çok ko-
lay. Bu yüzden tüm diğer misafirlerimiz
gibi engelli misafirlerimiz de bu güzelliği
izleyebiliyorlar. Seyir terasının kanyon ya-
tağından yüksekliği 720 metre. Terasımız
resmi olarak açılmasa da şimdiden ziya-
retçi akınına uğradı." dedi.

Kastamonu Bakırcılar Çarşısının bulun-
duğu Akmescit Mahallesi’nde yer alan Acem
Han’ının ‘Gastronomi Han’ olarak hizmet
vermesi planlanıyor. Tamamlandığında yöre-
sel mutfağı lanse etmek anlamında Türkiye’de
ilk olma özelliğini taşıyacak gastronomi mer-
kezinde, Kastamonu yemeklerinin en iyi şe-
kilde yapılabilmesi adına eğitimler verebilece-
ği gibi gastronomi alanında bilimsel toplantı-
lara da ev sahipliği yapabilecek.

Yine Gastronomi Merkezi hayata geçti-
ğinde Türkiye’nin diğer yörelerine ait mutfak-
ların öncüleriyle yapacak ortak çalışmalarla
yöresel mutfağın her bölgeye açılabilmesi he-
deflenirken çeşitli bölgelerin mutfaklarının
da Kastamonu’da tanıtılabilmesi düşünülüyor.

Acem Han gastronomi merkezi olacak

Kerte’den seyirlik manzara

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

Uçağın Millet Kıraathanesine dönüştürülmesi
hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, çocukların
okumaya ve havacılığa olan ilgilerini artırmak için
projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek,
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın aziz milletimizin ve kıymetli
çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan
uzaklaştırmak, kitaba sevk edebilmek, ufuklarını
genişletmek ve ülkemizin hizmetkarı olacak yeni
nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına
projelendirdiği Millet Kıraathaneleri kapsamında
çalışmalarımızın ilk etabını tamamladık” dedi.

Babaş her yaş grubuna hizmet vermeyi
hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:
“Geçtiğimiz yıl içerisinde kurulumunun
tamamladığımız McDonnell Douglas MD-82 TC-
TUA yolcu jetini Millet Kıraathanesi olarak
dizayn ettik. Millet Kıraathanemiz, milletin evi,
bilginin merkezi olacaktır. Bu kapsamda her
yaştan vatandaşımız Millet Kütüphanemizde

günlük gazete takibi yapabilecek, kitap okuyacak,
ders çalışabilecek, mangala ve satranç
oynayabilecektir. Misafirlerimiz bu süre zarfında
ücretsiz ikramlarda bulunarak kaliteli zaman
geçirebilecekleri bir ortam oluşturulmuştur.
Milletimizin birlik ve beraberliğinin de nişanesi

olacak Millet Kıraathanemiz Kastamonu’muza
hayırlı uğurlu olsun.” Öte yandan Kastamonu’nun
ikinci millet kıraathanesi de şehir merkezinde
açıldı. Belediye tarafından restorasyonu
tamamlanan Atabey Konağı Millet Kıraathanesi
olarak hizmet vermeye başladı.

Hurdaya çıkarıldıktan sonra Kastamonu Belediyesi tarafından kafe yapılması amacıyla kente getirilen, talep olmayınca
çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanan yolcu uçağının Millet Kıraathanesi olarak açılışı yapıldı.

Millet kıraathanede

Araç ve İhsangazi ilçelerinin ortak nokta-
sında organize sanayi bölgesi kurulması planla-
nıyor. Bu kapsamda Araç Kaymakamı Mustafa
Görmüş, İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk
Canpolat, Araç Belediye Başkanı Mustafa Aya-
noğlu, İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Dana-
cı ve beraberindeki heyet Araç Serdar Köyü
Taşpınar Mahallesi mevkiinde hazineye ait 3,5
hektarlık arazi üzerinde inceleme gerçekleştir-
diler. Çarpık sanayileşmeyi önlemek ve şehir
planını korumak adına kurulması planlanan
organize sanayi bölgesi projesinin kısa sürede
detaylandırılıp Kastamonu Valiliği’ne proje ola-
rak sunulması bekleniyor.

Henry Ford’un öncülüğünde
1908-27 yılları arasında
üretilen Ford T Model

otomobilleri 1927 yılına kadar 15
milyon satılarak 45
yıl kırılamıyacak
bir rekora imza
atmıştı. Yenilikçi
üretim teknikleri
kullanılarak
yapılan T Model 93
dakika içerisinde
parçaları
birleştirilerek
çağının ilerisinde
bir hızla
üretiliyordu.
Dönemin zihniyeti
ise T Model Ford herkes için yeten ve
yetecek olduğuydu... Müşteri kitlesi
olarak görülen bir grupsa Ford
işçileriydi. Çağdaş üretim tekniği ve
pazarlama yöntemi ile bu araçlar
ABD’de sanat konusu bile olmuştu.

1950’lerin başına geldiğimizde ise
herkesin ihtiyacını giderecek ürün
algısı değişime uğramak zorunda
kaldı. Artık üreticiler insanlara
ürünler ile aralarında aidiyet
duygusu yaratarak pazarlamaya
başladılar. Günümüze yakın tarihlere
kadar ve şu anda insanlara özel
arabalar, özel akıllı cep telefonları
yine şahısların ihtiyaçları
doğrultusunda akıllı evler üretilip
pazarlanıyor.

Peki biz tüketici grubu içerisinde
bulunan insanlar, üzerimizde
yürütülen psikolojik pazarlama
tekniklerini ne kadar iyi etüt
edebiliyoruz. Alışveriş
merkezlerindeki 365 gün bitmeyen
indirimler, avantajlar, kampanyalar
ve son fırsatlar bir gün sona ererse
yine hızlı alıp hızlı tüketecek miyiz? 

Art arda çıkan ve markaların adeta
yarış ettikleri akıllı telefon sektörü bu
konuda çok güzel örnek teşkil ediyor.
Eskimeyen telefonumuzu yeni ve bir
üst modeli ile nasıl oluyor da bu
kadar hızlı değiştiriyoruz ya da en
yenisini hep neden ve nasıl istiyoruz?

Çözüm ne hocam sorularını duyar
gibiyim…

Çözüm sağlıklı aile bütçelerinin
oluşturulmasıdır. Yani ihtiyacımız
olanın alınması ve olmayan paraların
harcanmamasıdır.

Çözüm görmüş ve yaşamış
atalarımızın savundukları ve
söyledikleri gibidir aslında: 'Ayağını
yorganına göre uzat!' 

Neyin ihtiyacımızın olduğuna
neyin olmadığına sağlıklı iletişimi
olan eşlerin aralarında verecekleri
kararla neticeye varmak esas
olacaktır. Bunları başaramayan aileler
ise daha fazla tüketmeye, tükettikçe
ödemeye mahkum olmaktan
kurtulamayacaklardır. İhtiyaçlardan
fazla alınan her şeyin bizlere
psikolojik olarak haz yaşattığını
zannediyoruz. Ama unutulmamalıdır
ki anlık yaşanan bu doyumlar ileride
ekonomik buhran ve psikolojik
bunalımlara sebebiyet vermektedir.

Sonuç ise faydasız ve gereksiz
borçlanmaktan kurtulamayan
insanları, sevgi ve saygının kaybı ile
beraber gelen sorunlarla boşanmaktan
kurtulamayan eşleri doğuruyor. 

Karar sizin…

Emir Alp Coşar

emiralpcosar@gmail.com

İndirimler, avantajlar,
kampanyalar ve 

son fırsatlar

Hanönü ilçesine adını veren tarihi
han yaz sezonunda her gün ziyaret
edilebilecek. Hanönü Belediye Başkanı
Serkan Uçar yapım tarihi 1437 olan
tarihi hanın 2012 yılında Vakıflar Bölge
Müdürlüğünce restore edilerek
belediyeye teslim edildiğini
anımsatarak, “Mayıs ayında uygulamaya
koyduğumuz karar doğrultusunda hanın
turizme kazandırılmasını hedefledik.
Daha önce ziyaretçilerin talebi
doğrultusunda kapılarını açtığımız hana
daimi bir personel tesis ettik.
Bahçesinde kurduğumuz çay ocağı ve
oturma alanlarının yanı sıra kadın
girişimcilerimizin de yöresel ve
geleneksel kültürümüzü tanıtıcı
faaliyetlerini sürdürmesi bir hareket
kazandırdı. Tarihi hanın kapıları her gün
ziyaretçilerine açık. Bu uygulama yaz
sezonu boyunca devam edecek” dedi.

Tarihi han hep
açık

İki ilçe tek OSB

Valla Kanyonu uzunluğu 
12 kilometre olup duvar yüksekliği

yer yer bin 200 metreye kadar
ulaşıyor. Kanyon geçiş parkuru

tehlikeli ve zorlu olduğundan alan
kılavuzu olmadan kanyon geçişi

yapılamıyor. 

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İrfan Mısırlı, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Çetin Akkuş, Turizm Fakültesi Öğretim
Görevlisi Aydoğan Aydoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu, yazar
Ata Erdoğdu, yazar Mustafa Afacan ve Acem Hanı Proje Müellifi konuyla ilgili ilk
istişare toplantısını gerçekleştirdi.

Devrekani Halime Celal Budak Orta-
okuluna yapılacak yemekhane ve spor
salonunun temeli atıldı. Yemekhanesi
400 kişi-
lik olan
yapıda
spor sa-
lonu ise
600 met-
rekare
alanda
kurulacak ve 175 kişilik tribün yapılacak.
Yapı toplam 3 bin 574 metrekarede inşa
edilecek.

Yemekhane ve 
spor salonu yapılıyor
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CEMİYET

Zintaş Yönetim Kurulu
Başkanı iş adamı
Hüseyin Üster’in oğlu
Melik Koray Üster
Büşra Bilge ile dünya
evine girdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Se-
miha Yıldırım ile katıldığı düğün
töreninde iş ve siyaset dünyasın-
dan çok sayıda davetli yer aldı.

Koru Yaylası Şenliği 25 Ağustos’ta

Üster ailesinin
mutlu günü

Bahçelievler’de 2002 yılında kurulan
Taşköprü Çevre Köyleri Derneği (Taş-
Köy- Der) tarafından düzenlenecek 1.
Koru Yaylası Şenliği   25 Ağustos’ta gerçek-
leşecek. Sunuculuğunu Mehmet Kaya’nın
yapacağı şenlikte Ankaralı Yasemin ve Or-
han Canayakın sahne alacak. TAŞKÖY-
DER Başkanı Murat Yılmaz Çatalzeytin ve
Taşköprü’yü birbirine bağlayan yaylada
dernek olarak ilk kez şenlik düzenleyecek-
lerini bildirerek, “Şenliğimize tüm Kasta-
monulu hemşerilerimizi ve Kastamonu
dostlarını bekliyoruz” dedi.

Döküm modellerinde ve yedek parçada dünya firması
olma yolunda emin adımlar attık, sınırları aştık. Bizi

daha yakından tanımak için fabrikamıza ziyaretinizi bekleriz.
1993 yılında kurulmuş olan firmamız İstanbul
Arnavutköy’de 2500 m2 kapalı toplam 3850 metrekare
alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.
8000*3200*1500 ebatlarından başlayan 5 eksen CNC
tezgâhımızda dâhil olmak üzere toplam 15 adet CNC
tezgâhımızla, kontraplak, metal, mdf, strafor, plak, araldit,
diza ve sinto modeller, hassas döküm modellerinin yanı sıra
shell, cold box ve lampe maça sistemleri ile birlikte yedek
parça imalatı da yapabilmekteyiz.
Ayrıca firmamız önemli bir yatırım ile Faroarm Fusion ve
Laser Scanarm'ı bünyesine katmış, yerinde ölçüm hizmeti ve
tersine mühendislik hizmetleri de vermektedir.

Adres: Yıldırım Beyazıt Cd. No:90 Arnavutköy /İST
Tel    : +90 (212) 544 5 544
(pbx) - +90 (212) 544 6 873
Fax   : +90 (212) 544 45 62

www.ozdemirmodel.com
info@ozdemirmodel.com 

İşte bundan
tiksindiniz!

Yukarısökü Köyü 14. kez buluşturacak
Çatalzeytin köyleri arasında en uzun

süreli festival olma özelliğini taşıyan
Yukarısökü Köyü Kadılar Kuş Üzümü
Yayla Şenliği 25 Ağustos Cumartesi Günü
Çatalzeytin Kadılar Yaylasında
düzenlenecek.

Başkanlığını Recep Sedat Tığlı’nın
yaptığı Yukarısökü Köyü Derneği
tarafından 13 yıldır aralıksız yapılan
festival için biletler hazırlandı. Festivalde
Habibe Bozkır ve Cesur Can’ın
konserlerinin yanı sıra çeşitli aktiviteler de
gerçekleştirilecek.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, mülki idare amirli-
ğinde ilk görev yaptığı Küre’yi 30 yıl sonra ziyaret
etti. Küre Kaymakamı olarak 1989 Haziran ile
1990 Ağustos tarihleri arasında görev yapan Vasip
Şahin ilk olarak Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz
ile makamında görüşme sağladı.

Daha sonra Vali Şahin ve Karadeniz beraberin-
deki heyet ile birlikte Küre Kaymakamlığı, Beledi-
ye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Küre Eti Bakır

A.Ş Genel Müdürlüğü ile Küre Akşemseddin Ca-
miini ziyaret ettiler. 

İstanbul Valisi Sayın Vasip Şahin,” Görev yaptı-
ğım Küre benim ilk göz ağrım, Küre’de kaldığım
sürece yaşadığım, yaptığım çalışmalar ve çalışma
arkadaşlarım anılarımı şu anda da çok iyi hatırlı-
yorum. Bu yüzden de bir kez daha görmek ve ziya-
ret etmek için Kastamonu’ya ve Küre’ye geldim”
dedi.

30 yıl sonra ilk görev yerinde

Hatırlarsınız... Tokyo’da bir
lokantada insan eti satıldığına
dair sosyal medyada haber

çıkmıştı.
Haber, doğru mu

değil mi hiç
araştırılmadan
aramızda yayıldı.

Daha sonra
haberin yalan
olduğu, bahsi geçen
lokantanın insan eti
satmadığı ve etleri
müşterilerine insan
şekli vererek
sunduğu haberi
yayıldı. 

İkinci haber ne
kadar gerçek?

O da belirsiz...
İkinci haber doğruysa, o zaman

lokantanın hizmet anlayışı ne kadar
etik o da ayrı bir konu.

Haberi ve yorumları bir kenara
koyalım.

Haber metni ile beraber paylaşılan
resimler bana gıybetle ilgili hepimizin
bildiği ayeti hatırlattı.

“Ey iman edenler!
Zannın birçoğundan sakının.
Çünkü zannın bir kısmı günahtır.
Birbirinizin kusurlarını ve

mahremiyetlerini araştırmayın.
Birbirinizin gıybetini yapmayın.
Herhangi biriniz ölü kardeşinin

etini yemekten hoşlanır mı?
İşte bundan tiksindiniz!
Allah'a karşı gelmekten sakının.
Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul

edendir, çok merhamet edendir.” 
(Hucurât Suresi; 12. ayet)
Yıllar evvel bir karikatürde

görmüştüm; evin duvarındaki tabloda
ekmek içi döner vardı ve altında şöyle
yazıyordu:

“Bu evde gıybet etmek ve insan eti
yemek yasaktır!”

Farkında mıyız?
Tokyo’daki lokantayı eleştiriyoruz

ama her gün insan eti dişliyoruz.
İşyerimizde, aile ziyaretlerimizde,

dost muhabbetlerimizde ve sosyal
medyada...

İsmet Çetinkaya
cetinkayaismet@gmail.com

Araç’ta hayırsever İbrahim Subaşı ta-
rafından yapımı üstelenen ve inşası de-
vam eden binanın pansiyon olarak kulla-
nılması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına
(MEB) devredilmesi için, Kastamonu Vali-
liği makamında imza töreni düzenlendi.

Protokol kapsamında Araç’ta orta öğ-
retim öğrenci pansiyonu olarak hizmet
vermesi planlanan binanın kalan inşaat
işleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
tamamlanacak. Öğrenci pansiyonuna ha-
yırsever İbrahim Subaşı’nın ismi verile-
cek. Kalan yapım işi 1 milyon liraya ihale
edilecek binanın, yapımına başlandıktan 5
ay sonra tamamlanması planlanıyor.

MEB’e devredildi
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HABER

Demiryolu 
ihalesi yapıldı

Hem yük hem de yolcu taşıma amacı ile gidiş-
geliş olmak üzere projelendirilen demiryonunun
revize ihalesi yapıldı. Adapazarı'ndan Karasu İstas-
yonu'na kadar 63 kilometre uzunluğunda inşa edi-
lecek demiryolunun Karasu-Kocaali-Akçakoca-
Alaplı-Ereğli-Bartın arası da 281 kilometre uzunlu-
ğunda olacak. Türkiye'nin en büyük limanlarından
biri olacak Filyos Limanı ve endüstri bölgesinin ta-
mamlanmasıyla birlikte Batı Karadeniz Bölümü-
nün, küresel yatırımcılar için bir cazibe merkezi ol-
ması hedefleniyor.

Çankırı’da geçmiş dönemler-
de yaşamış olan hayvanların
fosillerinin bulunmasına
yönelik kazı çalışmaları
başladı. Ankara Üniversi-
tesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Antropoloji Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ayla Sevim Erol başkanlı-
ğında yürütülen Çorak Yerler
Omurgalı Fosil Lokalitesi’ nde 3 farklı üniver-
siteden 22 kişilik ekip çalışıyor.

Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi'nin

önemli bir fosil yatağı olduğunu söyle-
yen Erol, daha önceki yıllarda böl-

geden 30'un üzerinde türe ait fo-
sil elde ettiklerini belirterek "Fo-
sil yatağımız aslında Türki-
ye’nin en önemli ve dünyanın

en ender fosil yataklarından bir
tanesidir. Daha önceki yıllarda

30’un üzerinde türü elde ettiğimiz
bir alan. Alandan 6 tane farklı türü Çan-

kırı’ya özgü olarak tespit ettik." dedi.
Bölgenin jeoloji ve paleontoloji dünyası için

önemli bir lokalite olduğuna vurgu yapan Erol,

şöyle konuştu: "Hem fosilleşme açısından hem
hangi türlerin yaşamış olduğunu hem de Çankı-
rı’nın 8 milyon yıl eskiye inen coğrafyası açısından
birtakım buluntular bunlar. Bölgeden bugüne ka-
dar 5 bine yakın fosil çıkardık. Domuzgiller, filgil-
ler, atgiller, öküz, koyun, keçi türü hayvanlar, züra-
fa, ceylan, geyik, şu anda Çankırı çevresinde yaşa-
mayan etçillerin içinde leşçiller, kılıç dişli kaplanlar,
su samurlar gibi 30 civarında tür var. Daha fazlası-
nı da bekliyoruz." Erol, kazı çalışmalarını, parçala-
rını daha önceki yıllarda elde ettikleri ve devamı-
nın geleceğini düşündükleri türleri ortaya çıkar-
mak için sürdürdüklerini kaydetti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 57 metre
yüksekliğindeki seyir kulesinin yapımın-
da sona yaklaşıldı Erenlik Tepesi'ne inşa
edilen kulenin 52 metrelik bölümünün
yapımı tamamlandı. Kulenin kasım ayın-
da açılışının yapılması bekleniyor.

Adapazarı ile Bartın
arasındaki yapılması
planlanan demiryolu projesinin
mühendislik ve danışmanlık
hizmetleri işi Ulaştırma
Bakanlığınca ihale edildi.

Kasım’da 
seyir kulesi

Cubukcu 
başdanışman

saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika :
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Tel : 0366 283 94 94
Kastamonu Tel : 0366 283 90 91

saraycampvc@gmail.com

Fosil arayışı devam ediyor

Bolu’da yer alan Gölcük Tabiat Parkı nilüfer bah-
çesine dönüşecek. Gölcük Tabiat Parkı içerisinde
bulunan gölde 50 çeşit nilüferin olduğunu belirten
Bolu Belediye Başkanı Alaadin Yılmaz, "Bolu bili-
yorsunuz yüzde 65’i ormanlarla kaplı ve 200 kadar
göl ve göleti olan bir kentimiz. Herhalde 4 mevsimin
yaşandığı dünyada başka bir yer yok. Bu kadar te-
miz bir yerdeki tabiatımı koruyup kollayıp geleceğe
temiz taşımak durumundayız. Bolu’yu tabiatın kalbi

olarak düşünürsek Gölcük de bu kalbin merkezi.
Gölcük Gölü içerisindeki bazı otlanmalar kirli gö-
rüntüye neden oluyordu. Biz de bu otların temizlen-
mesini sağlamaya çalışıyoruz. İki tane de Abant Ta-
biat Parkından aldığımız nilüfer var. Gölcük, nilüfer
gölü haline dönüşecek. Önümüzdeki süreçte Gölcük
çok daha farklı olarak dünyadan gelen misafirlere ev
sahipliği yapacak. Gelenler de buradan memnun
olarak ayrılacak" dedi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde arazi anlaşmazlığı nede-
niyle 1998'den bu yana atıl bekleyen 30 dönüm arazi
üzerine kurulu 80 yataklı, yüzme havuzlu otel turiz-
me kazandırıldı .

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "İn-
şaatıyla tefrişatı ve donanımını da tamamladığımız,
ormanla iç içe olan ve 4 yıldız alabilecek otelimizi 2
milyon lira maliyetle bölgemize kazandırdık, misafir-
lerini de kabul etmeye başladı" dedi.

Küre Dağları Milli Parkı'nın eteğinde yer alan ote-
lin dağ manzarası bulunduğunu aktaran Uzun, "Ote-

limize gelen misafirlerimiz, sabah kahvaltısını Küre
Dağları manzarasıyla yapıyor. Otelimiz, bir şehir oteli
ve doğa park konseptinde. Biz tarih ve doğayla bü-
tünleşmiş Amasra, Safranbolu ve Pınarbaşı gibi tu-
rizm noktalarının merkezindeyiz. Onun için bu oteli-
miz, bölgenin önemli konaklama merkezlerinden
biri olacaktır." diye konuştu. Otelin bulunduğu ko-
numda futbol sahası, spor salonu, yürüyüş yolları gibi
imkanlar da olduğuna işaret eden Uzun, tesisin başta
futbol kulüpleri olmak üzere diğer spor branşlarında-
ki sporculara da kamp imkanı sunacağını dile getirdi.

Nilüfer bahçesi olacak

20 yıllık atıl otel turizme kazandırıldı

Cumhurbaşkanlığı baş-
danışmanlarından biri Kara-
büklü Zafer Çubukcu oldu.
Resmi Gazete’de yer alan ata-
ma kararları ile Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanlıklarına
Fecir Alptekin ve Karabük doğumlu olan
Zafer Çubukçu getirildi. ODTÜ İngilizce
İşletme Bölümü’nden mezun olan Çu-
bukcu, AK Parti Gençlik Kolları Başkan-
lığı da yaptı. 2014 yılında bu görevini Ab-
durrahim Boynukalın’a devrederek Baş-
bakanlık Müşavirliği’ne atanan Çubukcu,
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş-
danışmanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan 2016 yılında evlenen Zafer Çubuk-
cu’nun nikah şahitliğini de yapmıştı.
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TEL : +90 212 612 52 03

FAX : +90 212 565 34 37 

GSM : +90 507 972 15 72

e-mail: asnurmobilya@hotmail.com
e-mail:asnurexport@gmail.com

EYÜP MODESA Mobilyacılar Çarşısı
Defterdar Mah. Tunalıgil Sok. No:14
Demirkapı-Eyüp/İstanbul/TÜRKİYE

KALİTE HER ZAMAN ULAŞILMAZ DEĞİLDİR

www.asnurmobilya.com.tr

asnurmobilya

asnurmobilya

asnurmobilya
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Yıl: 7 27 Temmuz 2018

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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