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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Maltepe İBB Etkinlik Alanında 18-22
Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek
Kastamonu Tanıtım Günlerinde Kas-Der,
Kastamonu Tanıtım Günlerinde
Kastamonu’daki okullardaki
kütüphane kurulması faaliyetine
destek olmak amacıyla kitap
toplama kampanyası başlattı.
Konu hakkında açıklama yapan
Kas-Der Genel Başkanı Remzi
Şen, “Kampanyamıza destek olmak
isteyenler kitapları Kas-Der bankolarına
teslim edebilirler” dedi. n 4

Kastamonu
Günleri’ne 
1 kitapla gelin

Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu, şehir
merkezinin doğusunu ve batısını
birbirine bağlayacak olan
teleferik projesine devam
edileceğini bildirdi. n 7

Teleferik hizmete
başlayacak

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

BMW Türkiye
distribütörü

Borusan
Otomotiv'in

ikinci en eski
yetkili satıcısı

ve servisi
Öztorun

Otomotiv,
sektörde

çeyrek asrı
geride

bıraktı.
Kocaeli’nde

20 bin
metrekare

alanda
kurulu

tesisinde
satış ve

servis
hizmeti veren

firma 70
kişiyi

istihdam
ediyor.

www.kutuk.com.tr

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri bir
araya gelerek TÜBİTAK'ın yarışmasına
katılmak için otomobil yaptı. Atabey Gazi
adını verdikleri otomobil, 1 liralık enerji ile
100 kilometre yol kat edebiliyor. n 6

Üniversitelilerden
elektrikli otomobil

Yarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır Güvenle

Öztorun Otomotiv Yönetim
Kurulu Üyesi ve Finans Müdürü

Koray Öztorun, firmanın
faaliyetlerine 1993 yılında

başladığını
anımsatarak, lüks

segmentte
yeni ve

ikinci el satış ile servis
hizmetlerinin yanı sıra uzun
dönem filo kiralama ve sigorta
hizmeti verdiklerini de bildirdi.

Türkiye’nin her noktasına
ulaştıklarını belirten Devrekanili
iş adamı Koray Öztorun, satış ve
satış sonrası hizmetlerini tek çatı
altında verdiklerini kaydederek,
“1993 yılından 2009’a kadar satış

hizmetlerimiz, satış sonrası
çalışmalarımız ve kaporta boya
işlemlerini gerçekleştirildiğimiz
atölyemiz ayrı lokasyonda
hizmet veriyordu. Hizmet
kalitemizi artırabilmek
için,2007’de yeni binamızın
temellerini attık, 2009 yılından
itibaren tüm satış ve satış sonrası
faaliyetlerimizi tek bir çatı
altında topladık. Tesisimiz hem
müşterilerimizin hem de
çalışanlarımızın her türlü
ihtiyacını karşılayacak şekilde
inşa edildi” dedi. n 4

Kastamonulu iş adamaları Murat Çalık,
Şenol Çağlar ve Özcan Demir tarafından
Çorlu’da baklavacı dükkanı açıldı. Şehri
Sanat markasıyla faaliyete başlayan
dükkanda el açması 14 çeşit baklava
üretimden satışa sunuluyor. n 7

Hiçbir şeyin garantisi yok diye bakılan
hayat görüşüne, vaz geçmişliğe ısrarla karşı
çıkan Uum Sigorta Yönetim Kurulu
Başkanı Necati Gürsu ile sigorta sektörü
üzerine konuştuk. n 16

14 çeşit baklava
tek adreste

Çeyrek asırdır
lükste yetkili

Merhum Dr. Yavuz Öztorun'un
oğulları (soldan sağa) Sabri,
Koray ve Orkun Öztorun'a ait
olan Kocaeli Öztorunlar
Otomotiv, BMW Türkiye
distribütörü Borusan Otomotiv'in
en eski ikinci bayisi olarak
İzmit’te hizmet veriyor.

Yemek kültürünün
başkenti olabiliriz
Dünya turizm gelirinin

yüzde 30’unun
gastronomiden

sağlandığını bildiren
Reis Gıda Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, gastronomi

festivali Kastrofest ile
Kastamonu’nun

pazardan pay almasının
sağlayacağına işaret
ederek, “Kastamonu

yemek kültürünün
başkenti sayılabilecek

kadar büyük bir
zenginlik barındırıyor”

dedi. n 10

İstanbul’un 40 yıl önceki valisi
Kastamonuluydu. 1978-1979
yılları arasında İstanbul Valiliği
yapan merhum İhsan Tekin, bu
görevinden sonra emekli olmuştu.
İstanbul’un 15. valisi İhsan Tekin, 1 yıl 2 ay 2
gün süreyle bu zamana kadar görevde en az
kalan 5. mülki idare amiriydi. n 8

İstanbul’un 15.
Vasisi: İhsan Tekin

Mehmet Reis

1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

Sigorta lüks değil
GEREKLİLİKTİR
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iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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4şiir
şair

BAHANE ŞAHANE

Sevgi Kaf Dağının ardında;
Saygı okyanus aşırı; yıkıldı dostluk köprüsü.
Kalmadı muhabbet; itiş kalkış, carul curul
Kavga yerine döndü memleket.

ŞEREFİ ARAYIŞ

Parayı kaybedince çalışıp kazanmak var,
Şerefi kaybedince çamura uzanmak var.
Kaybedilen şerefi aramak nafiledir,
Sahrada Mecnun gibi boşuna gezinmek var.

Merkez: Altay Çeşme Mahalle,
Toprakyol Sokak, No:  8
Yüzevler- Maltepe İstanbul

Fabrika: Çiftlik Mahalle
Cumhuriyet Caddesi, No 241/2A
Çavuşbaşı-Beykoz İstanbul

7 gün bir telefon kadar yakınız

0 532 342 60 59 Beytullah Topçu

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Doğaltaş’a
sanat 

katıyoruz

Kas-Der, Kastamonu Tanıtım
Günlerinde Kastamonu’daki okullardaki
kütüphane kurulması faaliyetine destek
olmak amacıyla kitap toplama
kampanyası başlattı.

Maltepe İBB Etkinlik Alanında 18-22
Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek
Kastamonu Tanıtım Günlerinde
kampanyaya destek olmak isteyenler sıfır
ve ikinci el kitapları Kas-Der danışma
bankolarına teslim edebilecek. Toplanan
kitaplar Kastamonu’da kütüphaneye
ihtiyaç duyan okullara ulaştırılacak.

Konu hakkında
açıklama yapan
Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Genel Başkanı
Remzi Şen,
“Kastamonu’da ilk, orta ve
lise eğitim düzeyine
uygun içerikte okula ve
eğitime katkı sağlayacak MEB kriterlerini
taşıyan sıfır veya ikinci el kitaplara ihtiyaç
duyulduğu bilgisi tarafımıza okul idareleri
tarafından ulaştırıldı. Bu kapsamda 18-22
Eylül tarihleri arasında 13.’sünü
gerçekleştireceğimiz Kastamonu Tanıtım
Günlerinde kitap toplama kampanyası
başlattık. Kampanyamıza destek olmak
isteyenler kitapları Kas-Der bankolarına
teslim edebilirler.  Sosyal medyadan da
kampanyamıza destek çağrımızın
paylaşılması daha hızlı sonuca erişmemizi
sağalacaktır.  Tüm eğitim gönüllülerinden
destek bekliyoruz.” diye konuştu.

Kastamonu
Günleri’ne 
1 kitapla gelin

Çeyrek asırdır
lükste yetkili

n Birinci sayfadan devam

Kur ve faiz artışının lüks segment
pazarında daralmaya yol açtığını
vurgulayan Öztorun, sektör hakkında
yaptığı değerlendirmede ise şu ifadelere
yer verdi: “Kur ve faiz artışı olmadan önce
lüks segment araçlar daha ulaşabilirdi.
Şimdi aradaki fark çok açıldı. Yüzde 70’e
varan bir daralma söz konusu. Geçtiğimiz
yıl bir milyonu aşan araç satış pazarı bu
sene 350 bin civarında.  Örneğin bizim
geçtiğimiz yıl bin 500 olan araç satışımız
bu sene 500’e geriledi. ÖTV ve KDV
indirimleri lüks segmenti kapsamıyor. Bu
indirimler lüks segment için de sağlanırsa
sektörde canlanma yaşanabilir” diye
konuştu.

İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ile birlikte Öztorun

Otomotiv’in İzmit’te bulunan tesisini ziyaret
eden Kastamonu Sanayici ve İşadamları
Derneği (KASİAD) Genel Sekreteri Cemal
Şenol da Türkiye’nin dört bir yanındaki
Kastamonulu iş insanlarının faaliyetlerinin
gurur verici olduğunu söyledi.  Şenol,
“Öztorunlar Otomotiv hem Marmara
Bölgesi’nde önemli bir istihdam sağlıyor
hem de Türkiye geneline hizmet ağını
ulaştırıyor. Kastamonu iş insanlarının tek
buluşma adresi olan KASİAD ile üye
firmalarımız ve hemşerilerimiz arasındaki
diyaloğu güçlendirme hedefiyle hareket
ediyoruz” dedi.

BMW Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv'in ikinci en eski yetkili satıcısı
ve servisi Öztorun Otomotiv, sektörde çeyrek asrı geride bıraktı.

Kocaeli’nde 20 bin metrekare alanda kurulu tesisinde 
satış ve servis hizmeti veren firma 

70 kişiyi istihdam ediyor.

istamonu18eylul_04_Layout 1  9/19/19  6:03 AM  Page 1



istamonu27mayis_15_Layout 1  5/30/19  5:23 AM  Page 1



18 Eylül 2019 6
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Proje danışmanı Kastamonu
Üniversitesi Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ada, ilk
kez TÜBİTAK’ın yarışmasına
katılacaklarını bildirerek,
“TÜBİTAK’ın 2005 yılından beri
düzenlemiş olduğu Efficiency
Challenge yarışmasına biz de
Kastamonu Üniversitesi adına ilk kez
bu sene katılım göstereceğiz. Bu
seneki yarışmaya 61 üniversiteden 78
takım katılıyor. Haziran ayında
çalışmaya başladık. Öğrencilerimiz
tasarımından imalat aşamasına kadar
aracı hazırladı. Kısa sürede
otomobilimizi tamamlayarak
yarışmaya katılabilecek duruma
geldik. Atabey Gazi aracımızın adı.
Şerife Bacı’nın Torunları da
takımımızın adı. Bu isim ile
yarışmada yer alacağız.” dedi.

Maliyeti 70 bin lira

Otomobili yaparken atık
malzemeler kullanılmasına rağmen
70 bin liraya mal ettiklerini
vurgulayan Ada, “1 liralık enerji ile
yaklaşık 100 kilometrelik yol
gidebiliyor. Bu alternatif enerji
sistemleri açısından   çok uygun bir
maliyet. Onun dışında aracımız 100
kilometre hıza ulaşabiliyor. Ama en
verimli verimli hızımız yaklaşık 60
kilometredir.” şeklinde konuştu.

Kendi enerjisini üretiyor

Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Yücel Çetinceviz de en az enerji
harcayan verimli otomobili üretmeyi
amaçladıklarını belirterek
“Otomobilimizin birçok parçasını
öğrenci arkadaşlarımızla tasarlayıp

imalatını atölye ortamında
gerçekleştirdik. Kullanılmayan,
atılmış birçok parçayı yeniden
değerlendirerek otomobilimizin
imalatına kullandık. Aracımız
yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 2
kişilik bir otomobil. 1 liralık şarj ile
100 kilometre gidebilmekte. Bu
bağlamda verimli bir araç olduğunu
düşünüyoruz. Yokuş aşağı giderken
kendi enerjisini üreterek şarj
edebiliyor. Yarışmada derece almayı
hedefliyoruz.” diye konuştu

Otomobil pilotu Makine
Mühendisliği Bölümü son sınıf
öğrencisi Hakan Şensiz ise
“Otomobilimiz 65 kilometre hıza 10
saniyede çıkabiliyor. 60 kilometre
hızla geri manevra yapabilen bir
araca sahibiz. Kendi yaptığınız aracı
kullanmak çok ayrı bir duygu”
değerlendirmesinde bulundu.

Kastamonu
Üniversitesi

öğrencileri bir araya
gelerek TÜBİTAK'ın

yarışmasına
katılmak için

otomobil yaptı.
Atabey Gazi adını

verdikleri otomobil,
1 liralık enerji ile

100 kilometre yol
kat edebiliyor. Dört
aşamalı yarışmanın
iki aşamasını geçen

25 kişilik öğrenci
ekibinin 3 ayda

tamamladığı
elektrikli otomobilde

tamamen yerli
imkanlar kullanıldı.

Fakülteden 10
akademisyenin

desteği ile araçlarını
tamamlayan

öğrenciler, test
sürüşünden geçen

otomobilleriyle 18-
19 Eylül’de

yapılacak TÜBİTAK
Elektrikli Araçlar

yarışlarına
katılacak.

Üniversitelilerden
elektrikli otomobil

İzmir’in
ormanları ondan
sorulacak

Bir süredir vekaleten yönetilen
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer
Derince atandı.

Orta okul tahsilinin yanı sıra 27
senelik mesleki kariyerinin 20 yılını
İzmir’de geçirdiğini anımsatan
Derince, hem bölgeyi hem de mesai
arkadaşlarının çoğunu iyi tanıdığını,
kendisi için bunun çok önemli bir
avantaj olduğunu söyledi.

1969 yılında Tosya’da doğdu. İlk
okulu burada, ortaokulu İzmir Urla’da,
liseyi  Bursa’da tamamladı. 1991 yılında
İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesinden mezun oldu.1992 Yılında
Orman Entomolojisi ve Koruma Bilimi
dalında yüksek lisans yaptı. 1992-1998
yılları arasında İzmir Orman İşletme
Müdürlüğü Urla Orman İşletme
Şefliğinde yevmiyeli mühendis, 1998-
2001 Kastamonu Kaşçılar Şefliği,
2001-2008 İzmir Urla Şefi, 2008-2012
İzmir İşletme Müdürlüğü Müdür
Yardımcılığı, 2012-2014 İzmir İşletme
Müdürlüğü, 2014-2015 İstanbul Orman
Bölge Yardımcılığı,  2015- 2017 Elazığ
Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman
Genel Müdürlüğü Bilgi Sistemleri Daire
Başkanlığı 2017-2019 Orman Genel
Müdürlüğünde Araştırmacı –Orman
Mühendisi olarak görev aldı.  12 Eylül
tarihinde İzmir Orman Bölge Müdürü
olarak göreve başladı. Evli ve 2 çocuk
babasıdır.

Çakmakçılar Yokuşu Tarakçılar Cad. 
No:6 Mercan – Fatih /İstanbul

Tel : 0212 528 67 89
Fax : 0212 528 21 66
Gsm : 0532 672 47 29

www.cercisapka.com
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EKONOMİ

101,92
t

5,751
t

6,335
t

277,03
t

Dış Politikanın
Değişen Dinamikleri

Tanzimat’tan 
“Yeni Türkiye”ye 

Siyasetin Mimarisi

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

• Bir ülkede Anayasa ve tarih
çok konuşuluyorsa çok derin bir
değişim oluyor demektir.

• Bu oyun umut siyasetiyle
bozulabilir. Siyasetin yeni
mimarisi de ancak umut temelli
olursa değişebilir.

• Yeni bir ütopya üretmek
lazım.

• Demokrasiye değer ve emek
verenlerin örgütlenmesi biraz daha
cesaretlenmesi, belki korkudan
biraz daha silkinmesi gerekiyor.

Muhalefetin Mimarisi 

• Bizim ülke olarak yeterli
gelişmeyi gösteremememizin başta
gelen nedeni, bürokraside ehil
kadrolar yerine partili kadroların,
yandaşların sandalyelere
oturtulmuş olmasıdır.

• Siyasetçiyle yurttaş arasındaki
ilişki bozuluyor, hukukun iflası
temel hak ve özgürlükler algısında
ciddi bir gerileme yaşanıyor.

• Kurtarıcılar devri geçmiştir.
Demokrasi sıradan yurttaşların,
çalışkan yurttaşların, karınca
yurttaşların rejimidir.

Çorlu’da marka baklava ihtiyacına duyulan
ihtiyaca karşılık sektöre adım attıklarını
bildiren Murat Çalık, baklava üzerine
yoğunlaştıklarını ifade etti.

Ürün kalitelerinin piyasanın üzerinde
olduğunu vurgulayan Çalık, “Kalitenin
olabilmesi kaliteli malzeme kullanılması
gerekiyor. Türkiye’nin baklavadaki markası
haline gelme hedefindeyiz. Merkezimizde 14
çeşit baklava üretimi gerçekleştiriyoruz.
Ürünlerimizin hepsi el açması ve odun ateşinde
pişiyor. Kesinlikle glikoz şurubu kullanılmıyor.
Baklavalarımızın içerisinde kullanılan fıstık
miktarı piyasaya göre hem daha iri hem de
yüzde 10 daha fazla. Lezzetiyle, kalitesiyle,
hijyeniyle insanlarımızın aradığı bir baklava
mekanıyız. Çorlu içine kurye, Türkiye veya yurt
dışına kargo ile gönderebilme imkanına sahibiz.
Doğum günü, tebrik, özür dileme hediyesi,
evlilik yıl dönümü gibi tüm özel günlerde
müşterilerimizin özel taleplerini istedikleri
adrese tam zamanında ve anında teslim

edebilmekteyiz. Adana böreği ve su böreği
çeşitlerimizle, çayımızla, kahvemizle, 14 ayrı
çeşit baklavamızla, Maraş dondurmalarımızla,
çikolata setlerimizle müşterilerimizin
hizmetindeyiz.” dedi. 

Faaliyete başlayan firmanın açılış töreninin
ise 29 Eylül’de gerçekleşeceğini belirten Murat
Çalık, “Tüm dost ve hemşerilerimizi açılış
törenimizde görmekten mutluluk duyarız” diye
konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu, şehir merkezinin doğusunu ve
batısını birbirine bağlayacak olan teleferik
projesine devam edileceğini bildirdi.
Kastamonu’da geçtiğimiz yıl yapımına
başlanan teleferik projesiyle ilgili
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e açıklamalarda bulunan Başkan
Galip Vidinlioğlu, “İlin tarihi dokusuyla
uyumlu olmadığını düşündüğüm bir konu
teleferik. Ancak başlanmış bir proje
olduğu için de devam kararı aldık. Şu an
yüzde 90 bitmiş konumda. Halatların
siparişi verilmiş, kabinler gümrükte. Çok
yakında hizmet verebileceğini
söyleyebilirim.” diye konuştu.

Teleferik, Kastamonu şehir
merkezini doğudan batıya birbirine
bağlayacak konumda. Proje
kapsamında bin 33 metre uzunluğunda
altı kişilik kabinler kurulacak. Teleferik
günlük 3 bin kişi taşıma kapasitesine
sahip olacak. Teleferikle 5 dakika 45
saniyede bir seyahat edilebilecek.

Teleferik hizmete başlayacak
YIL: 8 SAYI: 295 18 EYLÜL 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

14 çeşit baklava
tek adreste

Kastamonu Belediyesinde 2015
yılından itibaren çeşitli kademelerde
görev alan Serkan Bahçacıoğlu,
belediye başkan yardımcısı oldu. Serkan
Bahçacıoğlu, yüksek mimar Nuray
Çolak, eğitimci Mehmet Yurt ve elektrik
mühendisi İsmail Hakkı Özcebeci’den
sonra görev alan dördüncü belediye
başkan yardımcısı oldu.

Dördüncü 
yardımcı 
Bahçacıoğlu

Kastamonulu iş adamaları Murat
Çalık, Şenol Çağlar ve Özcan
Demir tarafından Çorlu’da
baklavacı dükkanı açıldı. Şehri
Sanat markasıyla faaliyete
başlayan dükkanda el açması 14
çeşit baklava üretimden satışa
sunuluyor. İstanbul, Tekirdağ ve
Edirne’nin yanı sıra yurt dışına da
sipariş teslim ettiklerini bildiren
firma ortaklarından Murat Çalık,
şubeleşmek için girişimlerinin
olacağını kaydetti.
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İstanbul’un 40 yıl
önceki valisi

Kastamonuluydu.
1978-1979 yılları
arasında İstanbul

Valiliği yapan
merhum İhsan

Tekin, bu
görevinden sonra

emekli olmuştu.
İstanbul’un 15.

valisi İhsan Tekin,
1 yıl 2 ay 2 gün

süreyle bu
zamana kadar
görevde en az
kalan 5. mülki
idare amiriydi.

Bozkurtlu
hemşerimiz Emel
Yüksel, Genç KASİAD
seçimlerinde başkan
adayı olduğunu açıkladı. 

Kastamonuluların
kurumsal iş dünyasını bir araya
getiren ve çeyrek asırdır hizmet veren
KASİAD’ın genç kadrosuna başkan
adayı olduğunu bildiren Emel Yüksel,
“Seçkin iş insanlarının bir arada
bulunduğu bu kurumda, gençlerin
daha aktif olmaları ve birlikte iş
yapabilme kültürüne önemli katkılar
sağlayacak yapıyı oluşturmak için
adayım” dedi.

Yüksel, “Gittikçe bireyselleşen
dünyada sosyal sorumluluğa ve
dayanışmaya duyulan ihtiyaçtan yola
çıkılarak, geleceğin iş insanlarını Genç
KASİAD çatısı altında buluşturarak, iş
hayatı içerisinde sahip olunması
gereken değerler çerçevesinde,
tecrübe ve birikimlerini paylaşmak;
inançlı, erdemli, liyakatli, kararlı ve
heyecanlı girişimciler ile modern
kahramanlar topluluğu ortaya
çıkarmak hedeflerimiz arasında
olacaktır.” şeklinde konuştu. 

Planlamaları arasında ilk 4 ayda
100’ün üzerinde genç insanıyla Genç
KASİAD birim ve komisyonlarını aktif
hale getirmek olduğunu belirten Emel
Yüksel, geleceğe yön vermek
anlayışında hareket edeceklerini
vurgulayarak tecrübe paylaşım
konferansları, üyeler arası ticareti
teşvik çalışmaları, genç girişimcilere
yönelik eğitim programları, yıllık
ekonomi parametrelerinin takibi ve
değerlendirilmesi, Türkiye'de staj
kültürünün yerleşmesi için proje ve
faaliyetlerin desteklenmesi konusunda
birçok ilke imza atmayı planladıklarını
açıkladı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçe
nüfusuna kayıtlı olan Emel
Yüksel, 13 Mart 1984 yılında
İstanbul’da doğdu. Tekstil
sektöründe başladığı iş
hayatında, daha sonra hukuk
sektörüne yöneldi. 2007-2015
yılları arasında İcra Hukuku
alanında deneyim kazandı.
Anadolu Üniversitesi Adalet
Bölümü mezunudur. Bahçeşehir
Üniversitesi 2 yıllık Siyaset
Akademi Eğitiminin yanı sıra 2
yıl süreyle de Akademi Tiyatro
eğitimi alarak İstanbul Drama ve
Sanat Akademisinde yaratıcı
drama ve liderlik eğitimini
tamamlamıştır. 

Çeşitli sivil toplum
kuruluşlarında aldığı görevlerin
yanı sıra 2010-2015 yılları
arasında Kas-Der Genel Merkez
Gençlik Kolları Genel
Sekreterliği görevini
üstlenmiştir. Temmuz 2015’ten
itibaren İstamonu Gazetesi’nde
satın alma ve pazarlama
biriminde koordinatörlük
görevini sürdürmesinin yanı sıra
danışmanlık şirketi ortağıdır.

Emel Yüksel 

kimdir? 

Yüksel, 
Genç Kasiad’a
aday

Seyitnizam Mah. Balıklı Çırpıcı Yolu Sokak No: 22/C Zeytinburnu / İSTANBUL

İstanbul’un 15’inci 
Vasisi: İhsan Tekin

1919 yılında Kastamonu’da doğmuş,
Kastamonu Lisesindeki tahsilinin ardından 1941
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi'nden mezun olmuştu.

Kastamonu maiyet memurluğu ve Devrekâni
ile Cide kaymakam vekilliklerinden sonra Tuzluca,
Devrek, Mecitözü, Akdağmadeni ve Düzce
Kaymakamlıklarını sürdürmüştü.

Denizli ve Konya Vali Yardımcılığı görevinin
ardından 1960'ta Uşak Valiliğine atanmıştı. Daha
sonra Konya Valiliği ardından Eskişehir ve Merkez
Valiliği yapmış, son olarak 7 Şubat 1978- 9 Nisan
1979 tarihleri arasında İstanbul Valiliği'ne atanmış
ve bu görevden sonra emekliye ayrılmıştı.

Evli ve 3 çocuk babası olan İhsan Tekin,
İstanbul’daki tek Kastamonulu vali olarak kayıtlara
geçti.

25 Mayıs 1992 yılında vefat eden İstanbul eski
Valisi İhsan Tekin’in mezarı Edirnekapı
Şehitliğinde yer almaktadır. İsmi Konya
Seydişehir’de ortaokulda ve Eskişehir Odun
Pazarında sokakta yaşatılmaktadır.
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İstanbul’da etkili bir sivil toplum
kuruluşu olmak istediklerini belirten
dernek başkanı Yaşar Karakal, “7
mahallesi bulunan Kadıoğlu köyü,2010
yılında kurulan derneğimizle
İstanbul’da bölgesel bir
güç oldu. Köyümüze
bağlı mahallelerin yanı
sıra çevre köylerden de
etkinliklerimize katılan
ve destek olan
hemşerilerimiz
bulunuyor. Geçtiğimiz
nisan ayında yönetim kurulumla
birlikte hizmet bayrağını devraldık.
Piknik organizasyonumuz ve
köyümüzdeki mevlit programı
geleneğimizi devam ettirdik, ettireceğiz
de. Ancak 3 yıllık görev süremiz
boyunca gençlik ve kadın

komisyonlarını da aktif hale getirmeyi
planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde
gençlerimizin futbol turnuvası
düzenlemesi için etkinlik
gerçekleştireceğiz. Sonra da hızla kadın
komisyonumuzun devreye girmesini
sağlayacağız. Hem köyümüzde hem de
İstanbul’da üyelerimiz ve

hemşerilerimiz arasındaki bağı
güçlendirmek için programlar
düzenleyeceğiz. Bir de derneğimize
mülk alarak geleceğe emin adımlarla
güçlü bir yapılanmayla girmek
istiyoruz. Bu kapsamda tüm
hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz.”
dedi.

Kadıoğlu geleceği
planlıyor

Taşkörpü’de
drone üretilecek

Yeraltı arama ve görüntüleme
sistemleri üzerine çalışmalar yapan
Assuva Savunma Sanayi, drone
sanayisi konusunda yatırımlarını
artırmayı hedefliyor. Firma bu
doğrultuda yatırım merkezi olarak
Taşköprü’yü seçti. Taşköprü’de
kurulacak tesisis aynı zamanda
Türkiye’nin ilk drone teknoloji merkezi
olacak.

Kastamonu’nun bölgesel bir güç
olacağına inandığını ifade eden Assuva
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi
Başbuğ, “Burada üretim ve eğitim
alanlarımız olacağından hizmet
sektöründe çalışacağımız farklı ve
yoğun bir yatırım sürecine gireceğiz.
Teknolojik cihazlarımızı üretmek,
satmak ve eğitimlerini vermek için
kollarımızı sıvadı” dedi.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

www.kaplanraf.com

0212 659 1 036
İSTOÇ Ticaret Merkezi 40. Ada
No 48-50 Bağcılar/İstanbul

Devrekani
Kadıoğlu Köyü

Derneği etkisini
artırmayı
hedefliyor.

Gençlik ve kadın
kolları

yapılanmasını
güçlendirecek
dernek, mülk
almak için de

girişim başlattı.
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“Geleneğe saygı, geleceğe miras” temasıyla 27-28
Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Kastamonu
Gastronomi Festivali’nin (Kastrofest) zengin
Kastamonu mutfağının yanı sıra ürün çeşitliliğini
sergileyeceği bir platform olacağını kaydeden Mehmet
Reis, festivalin ayrıca yöresel ürünlerin kayıt altına
alınması için de önemli bir adım olacağına dikkat çekti.

Kastrofest İstanbul tanıtım toplantısında konuşan
Reis, Kastamonu mutfağını önce Türkiye’ye daha sonra
dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, “Yapılan
araştırmalara göre Kastamonu yemek kültürünün

başkenti sayılabilecek kadar büyük bir zenginlik
barındırıyor. İlimizde 38 çorba, 51 ekmek ve 812 çeşit
yemek adı ve tarifi belirlenmiştir. Mutfak kültürü
yazarlarının ilimizi ilk sıralarda göstermelerinin ana
dayanağı bu sayıların işaret ettiği zenginlikte.  Bu
yemeklerin pek çoğu Türkiye’nin her yöresinde
görülebilir. Önemli olan bunların Kastamonu’ya özgü
olmasıdır. Öyle ki bu yemeklerden yaklaşık yarısının
bilinmediği ifade ediliyor.  İlimizin mutfak kültürünün
gelecek nesillere miras olarak aktarılması için daha fazla
gayret sarf etmeliyiz. Bu yemek çeşitleri ortaya

çıkartılarak tanıtımı yapılması gerekir. İşte bu
gastronomi zenginliği ile dünyanın ilgisi Kastamonu’ya
çekilebilir. Bu avantajlı durum Kastamonu için
kaçırılmayacak bir fırsattır. 2018 Türk dünyası kültür
başkenti olan Kastamonu’yu ürünleriyle, mutfağıyla,
yöresel lezzetleriyle, sofra kültürüyle önce Türkiye’ye
sonra dünyaya tanıtmak istiyoruz.” diye konuştu

Gastronomi turizminin kazanımlarından bahseden
Reis, yöresel yemek kültürünün önemini ifade ederek
“Dünyada ortalama 1,2 trilyon dolar olarak ifade edilen
turizm gelirinin yaklaşık yüzde 30’unun gastronomi

turizminden elde edilmesi, yöresel yemek kültürünün
ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor.
Günümüzde turizm daha geniş anlamlar içeriyor. Gezip
görmek dinlenmek eğlenmek kadar; doğal, sağlıklı
beslenmek ve yeni lezzetleri tatmak istiyor insanlar.
Bugün dünya, geleneksel mutfağın ve yöresel ürünlerin
önemini farkına vardı. Diğer bir deyişle mutfak
mirasının değeri yeniden anlaşıldı. Yurt dışından
örneklere baktığımızda görüyoruz ki, İspanya'nın
turizm geliri 70 milyar dolara yaklaşmış. Turizm
çeşitliliğini arttırırken gastronomiyi öne çıkararak kişi
başı geliri yükseltmişler. Kendi kültürlerini ihraç etmeyi
de ihmal etmemişler. Bugün İtalya yemek kültürünü
bütün dünyaya yayarak sadece pizza ekonomisinde 150
milyar dolarlık değer yarattı. İspanya'nın turizm gelirleri
içeresinde gastronominin payı yüzde 30'ları aşmış
durumda. Biz de bunu başarabiliriz diye düşünüyorum.”
şeklinde açıklamalarda bulundu.

Geleneksel yiyeceklerin korunması gerektiğini
belirten Reis “Kayıt altına alınmayan her miras geleceğe
aktarılamadan yok olmaya mahkumdur. Sürdürülebilir
bir gelecek için açlık ve yoksulluğun gündemde
olmadığı, yer küremizde yaşayan insanların topraklarını
terk etmeden, güvenli gıdaya ve temiz suya erişebildiği,
çocukların yeterli beslenebildiği, sağlıklı büyüdükleri
barış içinde bir dünya için yerli tohumların, geleneksel
mutfağın korunması gerekiyor. Bizim 10 bin yıllık
geçmişiyle genetiğini ilk haliyle muhafaza eden
Kastamonu-siyez buğdayı, diğer bir değerimiz olan
Taşköprü sarımsağı gibi ürünlerimiz de bunlar arasında
yer alabilir.”  diye konuştu.

Kastamonu’nun mutfak kültürünün zenginliğine
rağmen henüz keşfedilmemiş bir gastronomi
destinasyonu olduğunu vurgulayan DMKİ üyesi ve
festivalin ana sponsoru olan Reis, Türk mutfağının en
zengin yörelerinden birinin Kastamonu olduğunu da
vurgulayarak şu bilgileri aktardı: “Kastamonu’nun 12.
yüzyıldan itibaren yoğun olarak Oğuz boylarının
yerleşimine sahne olması mutfak kültürünü de
zenginleştirmiştir. Ayrıca Kastamonu göç boyunca Orta
Asya mutfağıyla da kültür alışverişi yapmıştır.
Pastırmacılığın bu derecede önem kazanmasında,
Türklerin Orta Asya’da pastırmayı geliştirmesinin rolü
büyüktür. Tarhanada ilk kez Kastamonu ile yemek
kültürümüze dahil edilmiştir. Kastamonu’da tarım ve
hayvancılığa dayalı yaşam tahıl, sebze ve meyve
üretimini artırmış olup, çok sayıda yiyecek ve içecek
yapılmasını da sağlamıştır. Bol yağmur alan, arazisinin
yarısından fazlası orman ve otlaklarla kaplı
Kastamonu’da, tabiatta kendiliğinden yetişen yenilebilir
bitki ve meyvelerin çeşitliliği oldukça fazla. Madımak,
ebegümeci, kekik ve mantarlar gibi tarla bitkilerinin
yemek çeşitlerine katkıları büyüktür.  Kastamonu
ormanlarında doğal olarak yetişen ıhlamur, ahlat, alıç,
kestane, ceviz, kuşburnu, kızılcık gibi ürünler farklı
tatlar sunuyor. Toprak ve iklim yapısına göre yetişen
siyez buğdayı, sarımsak, üryani eriği, keten ve kenevir
Kastamonu’yla bütünleşmiş en önemli ürünlerdir.
Yabani orkide soğanı salep adıyla tanınmakta olup bu
zenginliğin bir parçasıdır. Tabiatta tüm bu doğal
zenginlikler arıcılığı da ön plana çıkarmıştır. Kestane ve
çam balı bu zenginliğin en güzel örneğidir. Yaklaşık 170
kilometreyi bulan Karadeniz sahili, deniz ürünleriyle,
suları bol akarsuları da tatlı su balıklarıyla Kastamonu
mutfağını zenginleştirmektedir. Ayrıca Osmanlı
döneminde Topkapı Sarayı Mutfağında Kastamonulu
aşçı ve oduncular görev almıştır. Topkapı Sarayı mutfak
deerlerinde yapılan araştırmalar bu gerçeği ortaya
koymuştur. Biz bu coğrafyanın insanı olarak bu zengin
doğanın içinde büyüdük. Başkalarının da bu güzelliği
görmelerini ve yaşamalarını istiyoruz.”
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Yemek 
kültürünün 
başkenti 
olabiliriz

Dünya turizm gelirinin yüzde 30’unun gastronomiden
sağlandığını bildiren Reis Gıda Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Reis, gastronomi festivali Kastrofest
ile Kastamonu’nun pazardan pay almasının

sağlayacağına işaret ederek, “Kastamonu yemek
kültürünün başkenti sayılabilecek kadar büyük bir

zenginlik barındırıyor” dedi.

27-28 Eylül 2019 tarihlerinde
“Geleneğe Saygı, Geleceğe Miras”
temasıyla ilk kez düzenlenmesi
planlanan Kastrofest – Kastamonu
Gastronomi Festivali’nin İstanbul’da
basın toplantısı gerçekleştirildi.

Festivale öncülük eden Dünya Mirası Kastamonu
İnisiyatifi (DMKİ) üyelerinin katılımıyla gerçekleşen
toplantıda Kastrofest hakkında detaylar paylaşılırken,
Kastamonu mutfağının en özgün tatlarından oluşan
ikramlar sunuldu.

DMKİ üyesi Gülsen Kırbaş burada yaptığı konuşmada
“Festival için hazırlıklarımızı tamamladık. Bugüne kadar
şehrimizin mutfağını hep İstanbul ve Ankara gibi büyük
şehirlerde tanıtmaya çalıştık. Artık herkesin
Kastamonu’ya gelmesi ve bu lezzetleri yerine
deneyimlemesi gerekiyor. Kastamonu’nun geleneksel
tatlarını tüm Türkiye’ye, hatta tüm dünyaya duyurmasını
amaçladığımız Kastrofest, kentin gastronomi turizmi
alanındaki tanıtımı için büyük bir adım olacak” dedi.

Kastamonu lezzetlerini
yerinde tadın
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Ligin 3. haasında Kastamonuspor 1966,
Bandırmaspor ile Gazi Stadında karşı karşıya
geldi. Kastamonuspor eski oyuncularından
rakip formasında yer alan Sinan Akaydin’ın 33.
dakikadaki, Hüseyin Bak’ın ise 44. dakikadaki
golüyle temsilcimiz ilk yarıyı 2-0 mağlup
tamamladı. 62.dakikada Harun Aydın’ın
golüyle farkı 1’e düşüren kırmızı siyahlılar,
başka atak şansı bulamadı. Karşılaşma
Bandırmaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu sonuçla Bandırmaspor galibiyet siahı
yaparken, Kastamonuspor 1966 puansız olarak
sondan ikinci sırada kalmaya devam etti.

Temsilcimiz ligin 4. haasında Niğde
Anadolu Futbol Kulübü ile mücadele edecek.
Karşılaşma 21 Eylül Cumartesi günü Niğde 5
Şubat Stadında saat 15:30’da başlayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor 1966, üçüncü hafta da galibiyet yüzü
göremedi. Temsilcimiz kendi sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Üçüncü hafta da
galibiyet yok Türkiye şampiyonu

milli formayı 
terletecek

Ankara’da gerçekleşen Yıldızlar
Taekwondo Milli Takım Seçmelerinde
Kastamonu Taekwondo Akademi Spor
Kulübü sporcusu Alperen Öztürk Türkiye
Şampiyonu oldu. Numan Haçat
antrenörlüğünde 57 kilo erkeklerde
katıldığı 6 maçı kazanan Öztürk, 1-3 Ekim
tarihlerinde İspanya’nın Marine D’Or
kentinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa
Taekwondo Şampiyonası’nda Ay Yıldızlı
formayı terletmeye hak kazandı.

Öztürk, Avrupa Şampiyonası’na daha
önce direkt katılmaya hak kazanan dünya
şampiyonu Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile
birlikte ülkemizi temsil edecek.

Macaristan’dan
bronzla döndü

Macaristan’da düzenlenen Gençler
Kick-Boks Avrupa Şampiyonasında
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü sporcusu Berkay Ozan Şahin
üçüncü oldu.

Milli takım formasıyla yarışan Şahin,
gençler kategorisinde ilk senesinde
ülkemize bronz madalyayı kazandırdı.

Stat: Gazi 
Hakemler: Semih Kurt, Turgut Evran,

Gürcan Dönmez.

Kastamonuspor1966: İsmail Şahmalı,

Doğanay Kılıç ( İlyas Çakmak 79.dk),

Metincan Cici, Recep Yılmaz, Harun

Aydın, Özgür İleri (Recep Kutun 64.dk),

Yusuf Türk (Berkay Sefa Kara 53.dk),

Faruk Öcal, Muhammed Öztürk,

Özgür Yılmaz, Hakan Olkan.

Bandırmaspor: Hasan Hüseyin

Akınay, Rıza Efendioğlu, Birhan

Vatansever, Feyyaz Belen, Erkan

Taşkıran (Yusuf Akyel 65.dk), Abdullah

Karmil, Hüseyin Bak, Benhur Keser

(Samet Katanalp 79.dk), Adem Alkaşi,

Sinan Akaydin, İrfan Başaran (Doğan

Can Davas 70.dk)

Goller: Harun Aydın, (62.dk)

Kastamonuspor1966 Sinan Akaydin(33.

dk) , Hüseyin Bak (44. dk) ,

Bandırmaspor  

Sarı Kartlar: İlyas Çakmak 84.dk,

Özgür Yılmaz 83.dk, Faruk Öcal 90.dk,

Muhammed Öztürk 77.dk, Sefa

Mücahid Çirişoğlu 84.dk

Kastamonuspor1966- Feyyaz Belen

60.dk, Erkan Taşkıran 50.dk, Adem

Alkaşi 58.dk, Hasan Hüseyin Akınay

89.dk Bandırmaspor.

Kastamonuspor 1966: 1 - Bandırmaspor: 2

1-2
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Kastamonuspor 1966'da ilk iki haa alınan
mağlubiyet ve teknik direktör Özhan Pulat'ın
istifasının ardından geçtiğimiz sezon kırmızı
siyahlı takımı play-off 'a taşıyan teknik adam
Ahmet Yıldırım ile anlaşıldı. Geçtiğimiz sezon

Mustafa Çanapnoğlu’nun yerine göreve gelen
Ahmet Yıldırım, kırmızı-siyahlıların başında
yer aldığı 15 karşılaşmada 2,20 puan ortalaması
yakalamıştı. Yıldırım yönetimindeki ekibimiz,
play-off çeyrek finalinde Sarıyer’e elenmişti.

İkinci 
Yıldırım
dönemi
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Eğer Kastamonu toprağında adım atmadık yer
kalmayacak diye bir hedef ve iddia ile yola
çıkmışsanız, çok çalışmalısınız. Bugün itibarıyla

temeli yaklaşık 20 yıla ulaşan bir hayal, üç yıl önce
filizlenmeye başladığında şu soruyu sormuştum
kendime: 'Ne kadar sürebilir ki?' Kastamonu ne kadar
büyük bir şehir. Sevdiğim, gönülden bağlı olduğum
memleketime, belki de duygusal bir yaklaşımla bakıyor,
onun bilinmeyen kıymetlerini keşfederek insanlara
anlatmak istiyordum. 

Başlıklar üç aşağı beş yukarı belliydi.  Yaklaşık 3
yıllık bir tahminle çıktık yola. Nereden bilebilirdim ki
suyun üstünde görünen parçanın yüz katı, bin katının
aslında suyun altında olduğunu. Nereye gitsem kiminle
konuşsam elimdeki bilgi nar taneleri gibi çoğalıveriyor,
dağılıveriyordu. 

Hangisini toplayacağımı şaşırıp kalıyordum ortalıkta.
Aklımda şu soru; Üç yıl mı? Eğer uzun bir ömrüm varsa
(ki bunu bilemiyorum) acaba ömrüm yeter mi? İşte üç yıl
oldu bile. Bitmek mi? Hele bir durun. Daha yolun
başındayım.  İkinci en iyi tahminimi söyleyeyim. 

Önümüzdeki bir 5 yılda bitmese de belli bir noktaya
gelir. Kısmetse, nasipse. Geçtiğimiz bu üç yılda ne oldu
derseniz, işte bu köşeden onları ve sonrakileri anlatmaya
çalışacağım.

Kastamonu coğrafyasında öğrendiklerimi, şahit
olduklarımı, düşüncelerimi; sevgili dostum Hüseyin
Karadeniz’in ve Gözde Yüksel hanımefendinin
sayelerinde, sekiz yıldır yürekleriyle çıkardıkları
Kastamonu’muzun gururu, sesi İstamonu Gazetemizin
bu köşesinden ulaştırma şansı buldum sizlere. 

Mutluyum. 
Çünkü Kastamonu adına söyleyecek, yazacak çok

şeyim var artık. 
Heybem dolu. 
Bundan böyle 15 günde bir Kastamonu’muzun

değerlerine ve güzelliklerine dair gördüklerimi,
duyduklarımı ve hissettiklerimi dilerseniz bu köşeden
takip edebilirsiniz.

Öncelikle Kastamonu’yu korumak ve yaşamak
istiyorsak, tanımalıyız. Tanımadığımız bir şeyin

kıymetini bilip korumamız mümkün olamayacaktır. İşte
bana göre bunun da tek bir yolu vardı. 

Gitmek, görmek, anlamak. 
Yani uzaktan uzağa değil, birebir şahit olmakla

ilgiliydi çözüm. Beni yola düşüren şey tam da bu oldu
yani. Büyük küçük demeden bu kutlu coğrafyanın tüm
değerlerini birebir şahitlikle tanımak, yaşamak ve
tanıtmak. Sonuç mu? İşte yollardayız.

Kastamonu turizm çeşitliliği açısından birçok fırsatı
içinde barındıran bir coğrafya. Yüzde 70 orman varlığıyla
Anadolu özelinde vahşi bir doğaya sahip bu coğrafya,
doğa turizmi adına birçok imkanı toprağında barındırıyor. 

Bunu tarihsel buluntu ve gerçekten çok zengin kültür
dünyasıyla buluşturabildiğimizde, Türkiye’nin en büyük
turizm merkezlerinden biri olmaya en güçlü aday aslında.
Bunu bir hipotez olarak da buraya not düşebiliriz
isterseniz. 

Çünkü bu köşeden bundan böyle yazacaklarım bu
tezin birer ispatı olacak aynı zamanda. İşte başladık bile...

Geçtiğimiz ay, Pınarbaşı 3.Kanyon ve Doğa Sporları
Festivaline katıldım. Çadırımı aldım vardım Pınarbaşı’na.
Dört gün üç gece boyunca yol arkadaşım Oğuz’la birlikte
kamptaydık. 

Bu seferki kamp Oğuz’un da sayesinde çok daha
konforlu geçti açıkçası. Biz festivalin başladığı gün yani
Perşembe öğleye doğru vardık kamp alanına. Herkes bir
gün önceden alana yerleştiğinden çadırın yeri için
seçeneklerimiz pek fazla değildi. 

Çevrede şöyle bir dolandık ve güzel bir yer kestirdik
gözümüze ve hemen başladık çalışmaya bir an önce
yerleşebilmek için. Önce zemini kontrol ettim ve çadır
için en iyi konumu neredeyse milimetrik olarak
ayarladım. Sonrada çadırı açıp yerleştirdim. O arada
karşılaştığım bir dostla sohbete dalmışım. Bir ara gözüme
ilişti. Oğuz kuru otları yolup yolup getiriyor ve çadırın
altına dolduruyor. Müthiş bir fikir. Faydasını 3 gece
boyunca gördük. Daha önce çadırda hiç bu kadar konforlu
uyuduğumu hatırlamıyorum.

Kanyon ve Doğa Sporları Festivali, ilki 2017 yılında
ekim ayında yapılan, KAD yani Kanyon ve Doğa

Sporları Araştırma Derneği tarafından organize edilen ve
başta Pınarbaşı belediyesi olmak üzere, Umke, Afad,
Kadask ve daha birçok kurumun destek ve katkılarıyla
organize edilen bir faaliyet. 

Bu sene üçüncüsü gerçekleştirildi. Benim kanyonla
olan hikayem de 2017 yılında yani ilk festivalde başladı
aslında. Umke gönüllüsü ve Kadask üyesi olarak

katılmıştım o festivale
yeğenim ve o zamanlar
Rota37’nin
yönetmenliğini yapan
sevgili Yunus Emre ile.
Ancak bizim kanyona
girmeyi planladığımız gün
suyun aşırı soğuk olması
nedeniyle kanyon giriş
programı iptal oldu. 

Biz de yapıldığı
kadarıyla Horma’yı
yukarıdan, yürüyüş
yolundan izlemekle yetindik
ve seneye Ağustos ayında
yapılması planlanan festivale
katılmak için o günden takvimi
işaretleyiverdik. 

Ve 2018 yılında Ağustos ayında yapılan festivale
katılarak muradımıza erdik. Horma’yı fethetmeyi
başardık. Aslında fethettiğimiz Horma değil de kendi iç
dünyamızdaki doğa kavramıydı. Normalde aşılması
mümkün olmayan geçitleri teknik, bilgi ve malzeme ile
geçmek doğayı yenmek değil de onunla barışmaktı benim
için bir anlamda.

Bu iki yıllık deneyimin ardından aslında tam olarak
bu yıl temel seviyede bir kanyoncu olduğumu
söyleyebilirim. 

Geçen yılların tecrübesiyle bambaşka bir gözle girdim
bu yıl Horma’ya iki gün peş peşe. Geçen yıl tanışma
faslını geçtiğimiz için bu sene doyasıya sohbet ettik
diyebilirim. 

Dediğim gibi bu sene ardı ardına iki gün geçiş yaptık
Horma’dan. İlk gün KAD ekibiyle, ilk festivalde
sohbetiyle bizlere kanyonu sevdiren kıymetli hocam
Hasan Gedikli’nin önderliği ve rehberliğinde, Umke, Afad
ve Kadask’tan arkadaşlarında yer aldığı kalabalık bir
grupla geçiş yaptık. Kanyon geçişi insana üç önemli şeyi
çok güzel öğretiyor bence. 

Doğayı tam anlamıyla keşfetme, kendi sınırlarını ve
korkularını tanıma, arkadaşına güven ve ekip ruhu. Hele
12 -13 yaşlarında en genç kanyoncularımız Umay ve
Aybüke’nin yüksekten atlama korkularına rağmen suya
atladıklarındaki heyecan ve sevinçleri görülmeye değerdi
doğrusu. 

İlk geçişi 18 metrelik yüksekten Ilıca’nın serin sularına
kendimi bırakarak tamamladıktan sonra ertesi gün için
dinç olabilmenin umudu ve niyetiyle kamp yerine dönüp
dostlarla biraz muhabbet ettikten sonra çok geç olmadan
istirahate çekildik.

Ertesi gün KAD ekibinden ayrı olarak Pınarbaşı
ekibiyle geçiş yapacaktık. Bu nedenle KAD ekibinden
daha önce girecektik kanyona. 

Bu da sabah çok daha erken kalkmak anlamına
geliyordu. Ertesi sabah erkenden kalktık. Biraz kendimi
dinledim. Önemli bir sorun görünmüyordu. Hamlığın
verdiği biraz ağrı sızıyı saymazsak. Ekip gelmeden hazır
olmak için hemen işe koyulduk. 

Hazırlık süreci; neopren kıyafetin giyilmesi, emniyet
kemerinin takılması, can yeleği, kask, eldiven ve iple iniş
için zorunlu karabina ve sekizli takımı. 

Kamera, yedek pil, su ve yiyecek. Her şey tamam,
ekipte geldi.  Pınarbaşı Kanyon Grubu Hasan Arslan
abinin önderliğinde Pınarbaşı esnafından oluşuyor.
Eğlenceli bir grupları var. 

O gün bize Pınarbaşı Belediye Başkanı Sayın Şenol
Yaşar da eşlik etti. Sayı az olunca geçiş hem daha
eğlenceli hem de daha hızlı oluyor. Hasan abi normalde
kendi geçişlerinin çok daha eğlenceli olduğunu söylüyor. 

Kanyon içinde mangal bile yapıyorlarmış. 'Abi en kısa
zamanda bende geleceğim o geçişlere' diyorum.
'Memnuniyetle diyor.' Kısmet bakalım. Rota37 için çok
güzel bir bölüm hazırlamayı düşünüyorum.

Şimdi biraz Kanyon içinden detay vermeye çalışayım.
Nedir nasıl bir şey. Kanyon öncelikle nehirler

tarafından oluşturulmuş çok derin ve dar vadilere verilen
ad. Hani insanların tatil merkezlerinde gittiği şu aqua

parklar var ya onun son derece doğal olanını düşünün. 
Tam anlamıyla eğlenceli bir yer. Kanyonlarda suyun

gücüne, dev kayalar üzerindeki işçiliğine ve sanatına net
bir şekilde şahit olabilirsiniz.  Dış dünyadan soyutlanır
kısa süreliğine de olsa bambaşka bir alemde bulursunuz
kendinizi.

HORMA KANYONU

Horma Kanyonu giriş noktasından Ilıca şelalesinde
biten çıkış noktasına kadar yaklaşık 3 kilometre.

Kanyon içinde yükseklikleri 7 ile 20 metre arasında
değişen 9 geçiş noktası var. Bunların 4’ü hariç diğerlerini
atlayarak geçmek mümkün. Yükseklik korkunuz yoksa
eğer. Bunun dışında bolca atlama noktası, yüzerek
geçebileceğiniz uzun ve dar geçitler. Kimi yerlerde dev
kayaların kapattığı tünel geçitler.  

Ve en nihayetinde muhteşem Ilıca. Ilıca’dan atlamak
en keyiflisi. Atlama tekniğini bildikten sonra herhangi bir
riski yok. Dengesiz atlar da biraz yan düşerseniz sağlam
bir ılıca tokadı yersiniz o kadar.

Yine iki hafta önce Pazar günü 8 kişilik bir grupla
Ersizlerdere Kanyonunu geçme fırsatım oldu.

Ersizlerdere de harika bir kanyon. Ona da başka bir yazıda
değinmek istiyorum. Şimdi sırada diğerleri var. Ve en
sonunda nihayet Valla inşallah. Valla için çok acele
etmeye niyetim yok. Kendimi tam hazır hissedene kadar
girmeyi düşünmüyorum. 

Anlatılanlar ve izlediklerim ışığında Valla çok ileri
düzeyde kondisyon gerektiriyor. Ve ciddi anlamda
tehlikeli bir kanyon. Ancak Horma için söyleyebileceğim,
son derece güvenli olduğu. Yeter ki temel kurallara dikkat
edilsin. Belki profesyoneller yanlış bulabilir ama hani
sokakta başınıza bir şey gelme olasılığından çokta fazla
değil bana göre Horma’daki riskler.

Kastamonu kanyon turizmi açısından oldukça uygun
bir coğrafya. Bildiğim geçtiğim için söylüyorum,

Horma ve Ersizler bir eğitim kanyonu olabilir. Horma
Kanyonu hem yapı hem konum itibarıyla Türkiye’nin
dağcılık ve kanyoning eğitim merkezi olabilir. Kastamonu
birçok alanda yapabileceği gibi, Kanyon turizmi açısından
da kendine uygun bir model geliştirerek Türkiye’nin
Kanyon turizmi merkezi olabilir. 

Bu hiçte zor bir şey değil. Yeter ki kurumlarıyla,
halkıyla bu konuda sağlam bir irade ortaya konabilsin.
Birbirimizle uğraşmak yerine geleceğe, geleceğimize ve
değerlerimizi koruyarak değer üretmeye odaklanabilelim.
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Konu Kastamonu olunca yazacak söyleyecek çok söz var. İnşallah bu köşeden bundan böyle
gördüklerimi ve hissettiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın, Kastamonu’yla kalın...
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Kastamonulu değerler yaptıkları görev sebebiyle Türkiye’nin hatta dünyanın birçok noktasında yer alıyorlar. 2012’den itibaren Kastamonu
Değerler Arşivi’nin en uzun soluklu çalışmalarını gerçekleştiren İstamonu, dünya genelinde benzerine az rastlanır bir örnek oluşturuyor. 
Kastamonu’nun Yaşayan Elçilerinin Mülki İdaredeki isimlerini kamuoyuna sunmaktan gurur duyuyoruz.

Recep Muhlis Gür / Merkez
Mülkiye Başmüfettişi 
Doğum Tarihi: 1955 
Göreve Başlama Tarihi: 1980

Fazıl Can / Tosya
Mülkiye Başmüfettişi 
Doğum Tarihi: 1962
Göreve Başlama Tarihi: 1986

Hamdi Üncü / Devrekani
Mülkiye Başmüfettişi
Doğum Tarihi: 1977
Göreve Başlama Tarihi: 2000

Erdoğan Ülker /Şenpazar 
Sakarya Vali Yardımcısı
Doğum Tarihi: 1956
Göreve Başlama Tarihi: 1981

Yıldırım Uçar /Şenpazar
Yalova Vali Yardımcısı
Doğum Tarihi: 1958
Göreve Başlama Tarihi: 1983

Mustafa Asım Alkan / Araç
Dilovası Kaymakamı – Kocaeli
Doğum Tarihi: 1965 
Göreve Başlama Tarihi: 1995

Zafer Karamehmetoğlu / İnebolu
Kırıkhan Kaymakamı – Hatay 
Doğum Tarihi: 1967
Göreve Başlama Tarihi: 1990

İsmail Hakkı Ertaş / Merkez
Ataşehir Kaymakamı- İstanbul
Doğum Tarihi: 1971
Göreve Başlama Tarihi: 1996

Ahmet Karakaya / Taşköprü
Kestel Kaymakamı- Bursa
Doğum Tarihi: 1977
Göreve Başlama Tarihi: 2001

Adnan Tezcan / Devrekani
Saray Kaymakamı- Tekirdağ
Doğum Tarihi: 1980
Göreve Başlama Tarihi: 2001

Erol Tanrıkulu / Araç
Bucak Kaymakamı – Burdur
Doğum Tarihi: 1977
Göreve Başlama Tarihi: 2004

Ayhan Terzi / Daday 
Pazar Kaymakamı- Rize
Doğum Tarihi: 1984
Göreve Başlama Tarihi: 2008

Yusuf Durani Dinç / Devrekani
Eğitimde
Doğum Tarihi: 1987
Göreve Başlama Tarihi: 2013 

Engin Tok / İnebolu
Korgan Kaymakamı – Ordu
Doğum Tarihi: 1989
Göreve Başlama Tarihi: 2016

Fatih Cıdıroğlu / Devrekani
Ağın Kaymakamı – Elazığ
Doğum Tarihi: 1987
Göreve Başlama Tarihi: 2017

Şükrü Alperen Göktaş / Taşköprü
Eğitimde
Doğum Tarihi: 1988
Göreve Başlama Tarihi: 2017

Ahmed Çelik / Abana
Eğitimde
Doğum Tarihi: 1986
Göreve Başlama Tarihi: 2017

Özgür Kaya / Hanönü
Mudurnu Kaymakamı - Bolu
Doğum Tarihi: 1987
Göreve Başlama Tarihi: 2019

Tanju Çanakçıoğlu / İnebolu
Ağlasun Kaymakamı – Burdur 
Doğum Tarihi: 1989
Göreve Başlama Tarihi: 2019

Zeynep Acar / Taşköprü
Ulus Kaymakamı – Bartın
Doğum Tarihi: 1989
Göreve Başlama Tarihi: 2019

KASTAMONU’NUN MÜLKİ 
İDAREDEKİ ALTIN İNSANLARI

Devrekanili mülki
idare amiri Yusuf
Durani Dinç,
Japonya’daki eğitim
programını
tamamladı.

Denizli’nin Çal
ilçesinde
kaymakamken
geçtiğimiz yıl yerel
yönetimler alanında
master eğitim
programı için
Japonya’ya giden
Yusuf Durani Dinç,
mezun oldu.

Tokyo’da bulunan
Ulusal Politika
Çalışmaları Yüksek
Lisans Enstitüsü’nde
(National Graduate
Institute for Policy
Studies - GRIPS), 1
yıllık eğitimini
tamamlayan Dinç’in,
yeni görev yeri
önümüzdeki
günlerde yurda
döndüğünde belli
olacak.

Japonya’-
daki 
eğitimini
tamamladı
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Yıl: 8 18 Eylül 2019

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

Sigorta öngörülemez ve beklenmedik olaylara
karşı, önceden ödenen prim karşılığında
muhtemel riskin sigorta şirketine geçmesidir”

diyen Necati Gürsu, Uum Sigorta bünyesinde
hizmet alabileceğiniz sigorta çeşitleri ve detayları
hakkında bilgi aktardı.

Hangi sigorta şirketleri ile iş birliği içindesiniz?
Anadolu Sigorta, Allianz Sigorta, Sompo Sigorta,

Halk Sigorta, Ray Sigorta ve Orient Sigorta ile
müşterilerimize alternatif çözümler sunuyoruz.

Uum Sigorta ismi nereden geliyor?
Geleceğimle ilgili bir karardı benimkisi. İdealimi

o zaman ortaya koymuştum. Hatta o dönemde
üniversiteye hazırlanan kardeşim Murat Gürsu’nun
da bu alana yönelmesini istemiştim.  O da üniversite
eğitimini sigortacılık ve finans üzerine tamamladı.
Üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen bu idealimiz
aynı şekilde devam ediyor. Bunun için de oğlum
Doğukan Gürsu da eğitimini Sigortacılık üzerine
tamamladı. Amatör ruhla başladığım bu serüvende
profesyonelleşerek devam ediyoruz. Sigortacılık
mesleğini en başında benimsemiştim yani, bu
sebeple de firmamın adı Uum Sigorta oldu.

Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası hakkında bilgi
alabilir miyiz?

Ülkemizde sigorta
denildiğinde insanlarda bir
lüks algısı oluşmaktadır.
Hele ki sağlık sigortasının
bazı kesimler için
yaptırılamaz pahalı bir
ürün olduğu yargısı
hakimdir. Sigorta bir lüks

değil gerekliliktir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

(TSS) aslında sağlık sigortasını
yaptırmak isteyen ancak fiyatını

yüksek bulan bireyler için ortaya
çıkmış bir üründür. Özel Sağlık

Sigortasının 10’da 1’i fiyatına bu
ürüne sahip olmak mümkün. 

Özetle anlatacak olursak

Özel Sağlık Sigortasına bütçe ayıramayan ancak SGK
anlaşmalı Özel Hastaneleri tercih eden bireylerin
fark ödemeden yüksek standartlarda sağlık hizmeti
alabileceği bir sigorta çeşididir. Yatarak ve ayakta
yapmış oldukları tüm sağlık harcamalarını limit
olmaksızın bu sigorta ürünü ile güvence altına
alabilirler. Ayrıca yılda bir kez check-up ve diş bakım
hizmetinden de ücretsiz faydalanabilirler. 

Sigorta poliçelerinden doğan mağduriyetlerin
sebebini neye bağlıyorsunuz?

Sigorta acentesinin önemi burada ortaya çıkıyor.
Kâğıtlarda yazılan şartlar çoğu zaman okunmuyor.
Müşteri poliçeyi değil; acenteyi tanıyor. Tamamen
güvene dayalı bir ortam. Hal böyle olunca acentenin
ilk şartı çok poliçe satmak olmamalı. Poliçenin
teminatı, içeriği belirlenmeli ve müşteri
bilgilendirilmeli. Manava gittiğinizde bile aynı
meyveyi, farklı fiyat etiketiyle görürsünüz. Sigortada
da durum tam anlamıyla bu. Acentecilikte 15 yıldan
beri hiçbir müşterim verdiğim kararın yanlış
olduğunu düşünerek şikâyette bulunmamıştır.
Sigorta içeriğini, fiyattaki artışın neden
kaynaklandığını belirtirim daima. Son tercihi yine
onlara bırakırım.

Türk toplumunu geneli itibariyle kaderci bir
yapıya sahip. Böyle bir ortamda hangi tepkilerle
karşı karşıya kalıyorsunuz?

Toplumumuzda sigorta bilinci tam olarak
oturmadı. İnsanımız sigortaya verdiği parayı başına
kötü bir iş gelene kadar boşa harcadığını düşünüyor.
Bizler bu algıyı yıkmak için çok çaba sarf ediyoruz.
Unutulmamalıdır ki; hasar olduğunda satın
alınamayacak tek şey sigortadır. 

En çok hangi tür sigorta talep ediliyor?
Genellikle trafik sigortası ve kasko tercih ediliyor.

Maalesef daha önce de bahsettiğim gibi toplum
olarak henüz sigorta bilincine erişemedik. Oysa
sigortayı her alanda düşünmek lazım.  Evimizi,
işimizi, sağlığımızı da güvence altına almalıyız. Hatta
sağlık sigortalarına her şeyden daha çok öncelik
vermeliyiz. Araçlarımızın periyodik bakımlarını,
sigortalarını ihmal etmezken sağlığımızla ilgili hiçbir
işlem yapmıyoruz.

“En büyük referansımız, sigortalılarımızın hizmetimizden duyduğu memnuniyettir” 

Sigorta lüks değil GEREKLİLİKTİR
Hiçbir şeyin

garantisi yok
diye bakılan

hayat
görüşüne, vaz

geçmişliğe
ısrarla karşı

çıkan Ufkum
Sigorta

Yönetim Kurulu
Başkanı Necati

Gürsu ile
sigorta sektörü

üzerine
konuştuk.

Ufkum Sigorta Aracılık Hizmetleri

l Sağlık Sigortası

l Konut Sigortası

l İşyeri Sigortası

l Kasko Sigortası

l Trafik Sigortası

l Zorunlu Deprem

Sigortası (DASK)

l Nakliyat Sigortası

l Seyahat Sigortası

Bankaların yaptığı sigorta
acenteliğinden farkınız nedir?

Bankadan mesai saati bittiği an
itibariyle hizmet alamazsınız. Hizmet
alabileceğiniz kurum direk sigortacılık
şirketi olur. Biz poliçeyi kestikten sonra
müşterinin 365 gün emrinde oluyoruz.
Güven ve samimiyete dayalı temasımız
sonucu 7/24 hizmet verme
zorunluluğumuz bulunuyor. Biz
sigortalılarımıza poliçelerini mutlaka
sigorta acentelerinden almasını tavsiye
ederiz. 

Ticari hayatınızda hemşeri ve
dostlukların önemi nedir?

İnsanların birinci derece yakınlarını,
hemşerilerini ya da dostunu ticarette
desteklemesi lazım. Para dosttan kazanılır,
bu bir ana kuraldır. Ancak mantık parayı
kazanırken dostu kazıklamak
olmamalıdır. Müşterilerimin yüzde 60’ı
kendi çevremdendir. Bu tercihin sebebi
güvendir. Hiçbir zaman onların
menfaatlerini geri plana bırakmadık. En
büyük reklamımız da insanların
hizmetimizden duyduğu memnuniyettir.

İş hayatında benimsediğiniz bir
prensip var mı?

Sigortacılıktaki ana prensibimiz
müşterilerimize değer katabilmektir.
Aslında “Alternatif çözümlerle uygun
fiyatlar” söylemimiz tam da bu yüzdendir.
Bizim önceliğimiz daima müşterilerimizin
kazancı olmuştur. Karşılıklı güvene dayalı
kurduğumuz bu birliktelik, bizim sektörde
büyümemizin kilit noktasıdır da
diyebiliriz.

Hemşeri derneklerine üye misiniz?
İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor

Kulübü, Kastamonulular Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği (KAS-DER) ve KAS-
DER Gaziosmanpaşa Yönetim Kurulu
Üyeliklerim bulunuyor.

Sigortayı 
her alanda 
düşünmek lazım

0212 609 33 40-42

0212 609 33 41

0541 722 58 37

0541 733 47 25ufkumsigorta@gmail.cominfo@ufkumsigorta.comufkumsigorta Ufkum Sigorta

Fevzi Çakmak Mah.
762.Sk. No:3 Küçükköy-
Gaziosmanpaşa / İstanbul

www.ufkumsigorta.com

Necati Gürsu

Murat Gürsu Necati Gürsu Doğukan Gürsu
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