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Kastamonu Üniversitesinde yeni
rektör Medipol Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Topal oldu. n 2

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com
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Kastamonu 
Üniversitesi’nde
yeni dönem

25. Dönem Kastamonu Milletvekili
Adayı Prof. Dr. Ahmet Caner
Yenidünya’nın eşi Avukat Esra
Yenidünya Beşiktaş Belediyesinde
başkan yardımcılığı görevine atandı.n 6

Beşiktaş’ta 
başkan yardımcısı
Yenidünya

Devrekani Dernekler Federasyonu
tarafından Kaya Otel’de iftar programı
düzenlendi. Federasyon Başkanı
Hasan Osmancıoğlu, İstanbul’da
Devrekani kültürünü yansıtan
çalışmaları birlik içerisinde yapmayı
hedeflediklerini kaydetti. n 10

Devrekanililer 
iftarda buluştu

Demokrat partililer
27 Mayıs 1960 ihtilalinin
yıl dönümünde
düzenlenen iftar
programında bir araya
geldi. 

Demokrat Parti
Genel Başkanı Gültekin
Uysal “1960 darbesi
olmasaydı muhtemelen

bugün Türkiye'de çok daha iyi
noktalarda olacak, çok başka konuları
konuşuyor olacaktık” dedi. n 4

1960 Darbesi 
olmasaydı başka
bir Türkiye olurdu

Türkiye’nin pasta ve şekercilerinin yüzde 90’nının
Araçlı olmasına rağmen bu avantajın
kullanılmadığına dikkat çeken Araç Belediye Başkanı
Satılmış Sarıkaya, “İlçemiz için ortak çalışmayı ve
değerleri konu alan yapıyı oluşturmamız lazım.
Birbirimizle rekabet ediyoruz derken, kendimizi
görmez olmuşuz. Yabancıya rağbetten çok kendi
insanımıza değer vermemizle başlayacak bir süreç
oluşturmalıyız. Araç hem insan değerleri hem de
taşınmaz kültürel varlıklarıyla buna öncülük ederek
her yönden çok zengin olduğunu ispat edecek” dedi. 

İlçenin yerel yönetim idaresinde 150 yıllık
geçmişinin olduğuna değinen Başkan Satılmış
Sarıkaya, “Araç’ın 1868 yılında bucak örgütünün
ilçeye dönüşünü eklersek, ülkemizdeki en eski
belediye teşkilatlarından ve ilçesinden biri olduğun
görülür. Çok önemli geçmişe ve kazanımlara sahibiz.
Araç bugünkü konumunu hak etmiyor, hak ettiği
yere getirmek için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

Araç her yönden
çok zengin 
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Gazetemiz Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin

Karadeniz’in sorularını
yanıtlayan Araç Belediye

Başkanı Satılmış Sarıkaya,
ilçeye özgü soğan türü Araç
Kuzusu’nu yerel tohumlarla

üretime başlayıp coğrafi
işaret alma hedefinde

olduklarını bildirerek Araç’ın
ekonomik kalkınması için

turizm, tarım ve sanayi
alanında çalışmalarının

olduğunu söyledi.

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Talebimiz
temsilde adalet

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der)
Genel Başkanı Remzi Şen, Yenikapı Avrasya Gösteri
merkezinde düzenlenen iar programında
İstanbul’da sayısal çoğunluğu ikinci sırada olan
Kastamonululara siyasette hak ettiği yerin verilmesi
gerektiğini vurgulayarak, “İstanbul’da yaşayan her 10

kişiden biri Kastamonulu olduğu halde şehrin
yönetiminde tek bir Kastamonulu yoktur.
Demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan
temsilde adalet bizden çok uzaktadır. Biz sadece
İstanbul’daki sayısal çokluktan kaynaklanan bir
hakkın teslimini talep ediyoruz.” dedi. n 10

Zeynep Acar, Özgür Kaya ve
Tanju Çanakçıoğlu mesleğe adım
atmasıyla 19 olan Kastamonulu
mülki idare amiri sayısı 22’ye
yükseldi. İçişleri Bakanlığı 107.
Dönem Kaymakam Adayı Uyum Kursundan

Kastamonulu 3 isim mezun oldu.
Hanönülü Özgür Kaya ve İnebolulu
Tanju Çanakcıoğlu’nun yanı sıra
Taşköprülü Zeynep Acar’ın mesleğe
başlamasıyla Kastamonulu mülki

idare amiri sayısı 22’e yükseldi. n 2

Şekerciler Pastacılar ve Yayla Kültür
Festivali’ni 6 yıl aradan sonra bu

sene tekrar düzenleyeceklerini
kaydeden Araç Belediye Başkanı
Satılmış Sarıkaya, tarihi Araç’ı ön plana
çıkararak butik otelciliği geliştirmeyi

planladıklarını belirtti.  İlçenin mineralli
su kaynaklarının hem sanayi hem de
turizm alanında önemli bir gelir kaynağı
oluşturacağına değinen Sarıkaya,
tekstil ve enerji alanında girişimlerinin
olduğunu ifade etti. 

Ramazan Bayramı
öncesi piyasaya
sürülen ucuz
baklavalarla ilgili
olarak uyarıda bulunan
Seydioğlu Grup
Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Sel,
“Ucuz baklava satın
alarak hem
sevdiklerinizin hem de
kendi sağlığınızı
tehlikeye atmayın” diye
konuştu. n 5

Bayramda 
ağzınızın tadı 
bozulmasın

Kastamonulu genç
savcılar göreve
başladı. Sembol Grup
Yönetim Kurulu
Başkanı Araçlı iş
adamı Vahdet
Çakıroğlu'nun oğlu
Emre Çakıroglu’nun
(27) geçtiğimiz hafta
Yozgat Cumhuriyet
Savcısı olarak ataması
gerçekleşti. n 6

Yargıya 
genç soluk

Mülki idareye 3 yeni isim 

n 8

istamonu27mayis_01_Layout 1  5/30/19  1:37 AM  Page 1



27 Mayıs 2019

istamonu.com /istamonu /istamonu

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

Bir haber başlığı söyle diyor:
“Diş fırçalamıyoruz”
-Birbirimize diş bilemekten sıra mı geliyor?

YALNIZLIK AFALLAMASI

Çevremizdeki bir derya, bizler deryada balık,
Yalnızlıkla çoğalan bir yalnız kalabalık.
Tüketiriz bu ömrü bir sonsuz yalnızlıkta,
Musallada yatarken bakarız alık alık.

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Zeynep Acar, Özgür Kaya ve Tanju Çanakçıoğlu
mesleğe adım atmasıyla 19 olan Kastamonulu
mülki idare amiri sayısı 22’ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı 107. Dönem Kaymakam
Adayı Uyum Kursundan Kastamonulu 3 isim
mezun oldu. Hanönülü Özgür Kaya ve İnebolulu
Tanju Çanakcıoğlu’nun yanı sıra Taşköprülü
Zeynep Acar’ın mesleğe başlamasıyla
Kastamonulu mülki idare amiri sayısı 22’e
yükseldi. Öte yandan yeni mezun Zeynep Acar
Kastamonulu ilk ve tek kadın mülki idare amiri
olarak tarihe geçti.
Madenoğlu ve Demirezer emekli oldu,

Eskioğlu ve Sinan ise bu yıl emekli 
Geçtiğimiz yıl yaş haddinden emekliye ayrılan

Karadeniz Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu
ve Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Demirezer’in
ardından, bu sene Alaplı Kaymakamı Saim
Eskioğlu ve Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat
Sinan’ın emekli olmasıyla asli görevde bulunan 24
Kastamonulu mülki idare amiri sayısı 19’a
düşecek. 

Yaprak dökümü başladı

2023’e kadar mülkiye başmüfettişi Recep
Muhlis Gür, Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan
Ülker ve Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar yaş
haddinden dolayı emekliye ayrılacak isimler
arasında yer alacaklar. 

Vali hasreti dinmeli

Son 16 yıldır kendi içinden yetişen bir vali
çıkaramayan Kastamonulular gözlerini bu sene
yayımlanacak olan valiler kararnamesine çevirdi.
Mesleki kariyerlerinde devlet tasarrufu dışında

hiçbir engel bulunmayan Kastamonulu mülki
idare amirlerinin arasından artık bir vali çıkması
bekleniyor. 

Geçici soruşturma ile görevden alınan mülkiye
başmüfettişi Dr. Selahattin Ateş’in göreve iadesine
kesin gözüyle bakılırken valilik makamı için İzmir
bölgesi mülkiye başmüfettişi Fazıl Can 33,
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu 29,
Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan 26,
Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş 23,
Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Bulancak
Kaymakamı Hamdi Üncü 19, Saray Kaymakamı
Adnan Tezcan 18, Çay Kaymakamı Erol
Tanrıkulu 16, Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi 11
yıldır mesleki tecrübeleriyle görev aldıkları
yerlerde göz dolduruyorlar.

Kastamonu Üniversitesinde yeni rektör
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına
ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Görev süresi dolan Prof. Dr. Seyit Aydın’ın
yerine adaylar arasından uygun bulunan
Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal
atandı. 

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, görevi
Prof. Dr. Seyit Aydın’dan 27 Mayıs’ta
düzenlenen törenle devraldı.

1974 yılında Giresun ili Eynesil
ilçesinde doğdu. 1996 yılında lisans
öğrenimini İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde
tamamlamasının ardından 1999’da
yüksek lisans öğrenimini Marmara
Üniversitesi’nde, doktora öğrenimini
de 2004’te Ankara Üniversitesi’nde
(2004) tamamladı. 2012 yılında
doçent ve 2018 yılında profesör
unvanını aldı. Uluslararası güvenlik,
terörizm, kuvvet kullanma,
bireylerin cezai sorumluluğu ve
uluslararası suçlar, göç ve mülteci
sorunları başta olmak üzere
uluslararası hukukun farklı
alanlarında yayımlanmış çalışmaları
bulunmaktadır.

Prof. Dr. Ahmet
Hamdi Topal kimdir?

Kastamonu 
Üniversitesi’nde
yeni dönem

Kemal Akar
İMES Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

Mübarek Ramazan Bayramınızı
tebrik eder, sağlık, mutluluk, bereket

ve güzellikler getirmesini Cenab-ı
Hak’tan niyaz ederim. 

www.imes.org

AADDII SSOOYYAADDII
Abana 
Tosya 

Nevzat Sinan Tosya 
Sakarya 
Yalova Cide

Kaymakam
Kaymakam
Kaymakam Merkez 

Ahmet Karakaya Kaymakam Bursa - Kestel
Adnan Tezcan Kaymakam Devrekani

Kaymakam
Ayhan Terzi Kaymakam Rize  - Pazar Daday 

Kaymakam
Kaymakam Giresun - Bulancak Devrekani 
Kaymakam Devrekani

Engin Tok Kaymakam Ordu - Korgan
Kaymakam Devrekani
Kaymakam

Zeynep Acar 

Mülki idareye 
3 yeni isim 
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RAMAZAN

Fıtır sadakası nedir?
Ne zaman verilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı ramazan
ayında verilecek fıtır sadakası(fitre) bedelinin 23
lira olduğunu duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı,
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı ise fıtır
sadakası ile ilgili şu bilgileri paylaştı: 

Fitre bedeli neye göre belirleniyor?
Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı

toplumun hayat standardına göre bir günlük
yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine
iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde
fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin
bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını
karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. 

Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir?
Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası

(sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve
Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir
şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının
sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere
vermesi vacip olan bir sadakadır. Vacip oluşu,
sünnetle sabittir. Kişi, kendisinin ve küçük
çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz.
Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek
her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan
Bayramının birinci günü olmakla birlikte,
bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha
faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya
daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram
namazından önce verilmesi müstehap kabul

edilmiştir. 
Şafii mezhebinde ise fitreyi, meşru bir mazeret

bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün
batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi
Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür?
Ramazan Bayramı’na kavuşan, temel

ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap
miktarı (80.18 gram altın veya bu değerde) mala
sahip olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri
altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle
yükümlüdürler. Ancak fıtır sadakası ile yükümlü
olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın,
“artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kameri
yıl” geçmiş olması gerekmez. Kişi kendisinin ve

ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini
vermekle yükümlüdür Buna karşılık kişinin ana-
babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer
yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. 

Fakat vekaletleri olmadığı halde bu kişiler için
ödeme yapsa geçerli olur. 

Şafii mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek
“farz”dır ve bununla yükümlü olmak için nisap
miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre
temel ihtiyaçlarının yanı sıra bayram günü ve
gecesine yetecek kadar azığa sahip zengin-fakir her
Müslüman fitre ile yükümlüdür. Ayrıca varlıklı
kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana-babası
ve diğer yakınları için de sadaka-i fıtır vermesi
gerekir. 

Âyet-i Kerime
“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına

düşme! Çünkü kulak, göz ve gönül,
bunların hepsi ondan sorumludur.” 

(İsra Sûresi 17/36)

Hadîs-î Şerif
“Sevdiğini ölçülü sev, belki bir

gün düşmanın olur. Nefret ettiğine
de ölçülü davran, belki bir gün
dostun olur.” (Tirmizi, Birr, 60)

Fıtır sadakası kimlere verilebilir,
kimlere verilemez?

Kişinin bakmakla yükümlü olmadığı
yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve
oruç fidyesini vermek durumunda olan
kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı
olarak yararlanmaması esastır. Zekat için de
aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse
zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul
ve füruuna veremez. (Usul, bir kimsenin anası,
babası, dede ve nineleri; füruu ise, çocukları,
torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler
de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez. 

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre
verilmez:

• Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
• Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın

çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, 
• Eşine, 
• Zengine yani asli ihtiyaçları dışında nisap

miktarı mala sahip olan kişiye,
• Babası zengin olan ergen olmamış

çocuğa.
Şafiilere ve Ebu Yusuf’a göre fitre,

Müslüman olmayana da verilemez. Bunların
dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve
onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve
kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse
kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.
Ramazan ayında belediye, dernek veya
vakıflarca hazırlanan iftar yemekleri,
aşevlerinde dağıtılan yemekler zekat ve fitre
yerine geçer mi? Belediye, dernek veya
vakıflarca hazırlanıp ikram edilen iftar
yemekleri zekat yerine geçmez. Çünkü bu
ikramda, zekatın sıhhat şartı olan temlik
bulunmadığı gibi, iftar yemeği yiyenler
arasında kendilerine zekat verilmesi caiz
olmayan birçok kişi de bulunmaktadır. Ancak
hazırlanan yemekler zekat niyetiyle yoksullara
ulaştırılırsa zekat yerine geçer.

Oruç fidyesi kimlere verilebilir?
Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu

gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü
olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır
sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda
olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da
dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekat
için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir
kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini
kendi usul (üst soy) ve füruuna (alt soy)
veremez. Usul, bir kimsenin anası, babası,
dede ve nineleri; füru ise, çocukları, torunları
ve onların çocuklarıdır. Yine, bir kimse
hanımına zekat, fitre ve fidyesini
veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları
veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze,
dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin,
damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi
akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât,
fitre ve fidye verilebilir.

Hayırlara vesile olmasını

dilediğimiz bir mübarek

bayrama daha sağlıkla

ulaşmanın sevinciyle;

Ramazan Bayramınız

mübarek olsun.

Faruk Lafçı
Sultanbeyli Belediye 
Başkan Yardımcısı

www.sultanbeyli.istanbul

Demokrat partililer 27 Mayıs
1960 ihtilalinin yıl dönümünde
düzenlenen iar programında bir
araya geldi. 

Burada konuşan Demokrat Parti
Genel Başkanı Gültekin Uysal,
“Partimizin kurucuları yöneticileri
geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin ve
vatandaşının büyük sıçrama
hamlelerine imza attılar. 14 Mayıs
1950’de başlayıp 27 Mayıs 1960 da
bir nevi virgül koyulan bu güce engel
olunmasaydı Türkiye'de çok farklı
konu başlıklarını çok daha iyi
noktada konuşuyor olacaktık.” diye
konuştu.

“Davası olanların 
başka kaygıları yoktur”

Uysal konuşmasında şu ifadelere
de yer verdi: “Siyaset yapmanın her
yerelde hem genelde çok zor olduğu
dönemi yaşıyoruz. Bütün bu
zorluklara rağmen 'Davası olanların
başka kaygıları yoktur' diyerek
çıktığımız ve mücadelesini
verdiğimiz bu yolda ilerliyoruz.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen
inanıyorum ki Türkiye doğru bir
siyasi akıl ile buluştuğu takdirde
demokrasi, hukuku ve eğitimi başta
olmak üzere bu çağın gerektirdiği
yenilenmeyi yeni bir idrak tazelemesiyle başarabildiği
takdirde önümüzdeki asrın elbette bu milletin ve
Türkiye’nin de eseri olacaktır.  Bu anlayış içerisinde
bugün yeniden Demokrat Parti olarak kurucu
irademizin ortaya koyduğu ruh ve felsefe

doğrultusunda, doğru bildiğimizi söylemekten
şaşmadan ama birilerinin de iktidarlara muhalefet
edeceğiz diyerek darbecilik noktasına kadar
savrulduğu Türkiye’de doğruluğu ispat edilmiş
çizgimizi ilelebet sürdürmeye niyet ve gayret
ediyoruz.”

1960 Darbesi 
olmasaydı başka 

bir Türkiye olurdu
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “1960 darbesi olmasaydı
muhtemelen bugün Türkiye'de çok daha iyi noktalarda olacak, çok
başka konuları konuşuyor olacaktık” dedi.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına Demokrat Parti Genel
Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul İl Başkanı Nimet Bulut, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı hemşerimiz
Cahit Kaya’nın aralarında bulunduğu çok sayıda partili ve davetli katıldı. 
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EKONOMİ

87,361
t

6,015 t 6,708 t 248,10 t

Pişmanlık ve düzeltme
yolu ile beyanname

Hakan
Kızılkum

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

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

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

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

Hasan & Hüseyin Seydioğlu Baklava ve So
Baklava markaları ile sektörde yer aldıklarını
anımsatan Hüseyin Sel, gıda üretim kalitesine
sahip olmayan işletmelerin yaptığı hilelerle insan
sağlığını tehlikeye attığını vurguladı.

Cevizli baklavada 40 lira fıstıklı baklavada ise
80 liranın altında olanların tercih edilmemesi
gerektiğine dikkat çeken Sel, “Ceviz rengi verilen
ekmek kırıntısı, çekilmiş fıstık görünümünde
bezelye, şeker yerine glikoz, tereyağı yerine
kullanılmış yağ. 

Bu hileler maalesef gıda kalitesine uygun
olmayan işletmelerin fiyatı ucuzlatan yöntemleri.
Maalesef yıllardır sektörümüzde bu sorunun
önüne geçemedik. Biz her ne kadar kaliteli ürünü
az karla tüketiciye ulaştırmaya çalışsak da kilosu
20 liradan satabileceğimiz bir baklavamız yok.
Sadece cevizin bile kilosu 60 liraları bulmuşken bu
kadar ucuz baklava imal etmek imkansız.
Bayramda kendinize ve ailenizi zarar vermemek
adına 40 liranın altında cevizli baklava ve 80
liranın altında fıstıklı baklava almayın” diye
konuştu.

Piyasada 15 ila 180 lira arasında satışı olan
baklavanın kalitesinin, tadı ve kokusundan ayırt
edilebileceğini bildiren Hüseyin Sel , tüketici

bilinçlenirse merdiven altında üretilen zararlı
baklavaların piyasada ayakta kalamayacağına
inandığını da sözlerine ekledi.

Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı
zamanda ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Ali Murat Ersoy Taşköprü’de bir dizi
incelemelerde bulundu.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın
davetlisi olarak ilçeyi ziyaret eden Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi Ali Murat Ersoy,
Pompeipolis Antik Kentinin yanı sıra tarihi
konaklar hakkında bilgi aldı.

Taşköprü’nün gerek bölge gerekse ülke
genelinde özel bir konumu olduğuna değinen Ali
Murat Ersoy, ilçenin geleceği adına turizmin
önem verilmesi gerektiğini belirtti. Ersoy ayrıca
ilçenin turizminin gelişmesi adına ETS Tur olarak
her tür desteği vermeye hazır olduklarını ifade
etti.

Ziyarette Ali Murat Ersoy’a Kastamonulu iş
adamı Cengiz Aygün’de eşlik etti.

• Anayasa Mahkemesi idarenin
talebi üzerine düzeltme yoluna
başvuran başvurucu yönünden
derece mahkemelerinin 04/01/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usulü
Kanunu’nun 378. Maddesinin 2.
Fıkrasında düzenlenen hukuk
kuralını, düzeltme beyannamesi
veren ihtirazı kayıt koysa dahi dava
açamayacağı şeklinde
yorumlanmasının sürecin
bütününe bakıldığında
müdahalenin keyfi olduğuna veya
hukuka aykırı olduğuna yönelik
olarak iddia ve itirazlarını etkin bir
biçimde sunamaması sonucuna yol
açtığını vurgulamıştır. Buna göre
olayda mülkiyet hakkının
öngördüğü usul güvenceleri
sağlanmadığından mülkiyet
hakkına yapılan müdahalenin
başvurucuya şahsi olarak aşırı bir
külfet yüklediği belirtilerek
ölçüsüz olduğu sonucuna
varılmıştır.

• Bununla birlikte aynı
başvuruda Anayasa Mahkemesi
süresinden sonra pişmanlıkla
verdiği beyanname üzerine dava
açmak isteyen mükellef ile
süresinden sonra verilen düzeltme
beyannamesine ihtirazı kayıt
koyarak dava açmak isteyen
mükellefin durumlarını da
karşılaştırmıştır. Bu çerçevede
pişmanlıkla verilen beyanda
bulunan mükellefin hatalı
davranışını kabul ederek vergi
zıyaına yola açan fiilden pişman
olduğuna dikkat çekmiştir. Buna
göre dava açılması ise bu pişmanlık
hâliyle bağdaşmamaktadır. Ancak
pişmanlık hükümlerinden
faydalanma yönünde bir irade
göstermeden düzeltme beyanına
ihtirazı kayıt koyan mükellefin
dava açabilme isteğinin ise
hukuken korunması gerektiğini
kabul etmiştir. Bunun nedeni ise
mükellefin pişmanlık iradesinin
olmaması ve hâlâ tereddüde
düştüğü ya da idarenin düzeltme
talebine konu olan hususun
hukuken tartışılır hâle gelmesini
istemesi olarak gösterilmiştir.
Dolayısıyla pişmanlıkla verilen
beyannamelere ihtirazı kayıt
konularak dava açılamayacağının
ileri sürülmesi pişmanlık
kurumunun doğasından
kaynaklanan bir sınır oluştursa da
aynı savın süresinden sonra verilen
düzeltme beyannameleri için
geçerli olmadığı belirtilmiştir.

• Başvuru konusu olayda da bu
ilkelerden ayrılmayı gerektirir bir
durum bulunmamaktadır. Bu
durumda pişmanlıkla verilen
beyannamelere ihtirazi kayıt
konularak dava açılamayacağının
kabul edilmesi yönünde kanuni
dayanağı ve meşru amacı bulunan
müdahalenin somut olay
bağlamında başvurucuya şahsi
olarak aşırı bir külfet yüklemediği
sonucuna varılmıştır. (Anayasa
Mahkemesi Kararı,
KararTarihi:03.04.2019, Başvuru
Numarası:2016/2400, Resmî Gazete
21 Mayıs 2019 Sayı:30780

Ramazan Bayramı öncesi piyasaya sürülen ucuz baklavalarla ilgili olarak uyarıda bulunan Seydioğlu
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sel, “Ucuz baklava satın alarak hem sevdiklerinizin hem de
kendi sağlığınızı tehlikeye atmayın” dedi.

Bayramda ağzınızın
tadı bozulmasın

Taşköprü’de turizm adımı
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Ahmet Karadağ
Karadağ Plasmak San. Tic. Ltd.
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

Coşkuyla geçirmenizi dilediğim
mübarek Ramazan Bayramınızı
kutlar, bayram sevincinin tüm

hayatınıza yansımasını temenni
ederim.

www.karadagplasmak.com

Yeni Yerimiz
Nişantepe Mah.Fabrikalar Sk.No:1/1 Çekmeköy-İSTANBUL

Kastamonulu genç savcılar göreve başladı.
Sembol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Araçlı iş
adamı Vahdet Çakıroğlu'nun oğlu Emre
Çakıroglu’nun (27) geçtiğimiz haa Yozgat
Cumhuriyet Savcısı olarak ataması gerçekleşti. Öte
yandan Küreli Cihat Acar (26) Hakimler Savcılar
Kurulu tarafından 7 ay önce yapılan atamada
Lüleburgaz’da görevlendirilmişti.

Yargıya genç soluk

Cihat Acar

Emre Çakıroglu

25. Dönem Kastamonu Milletvekili
Adayı Prof. Dr. Ahmet Caner
Yenidünya’nın eşi Avukat Esra Yenidünya
Beşiktaş Belediyesinde başkan
yardımcılığı görevine atandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat'ın çalışma ekibinde yer alan
Doğanyut’un gelini Esra Yenidünya,
Hukuk İşlerinden sorumlu tutuldu.

Yenidünya’nın görevlendirilmesiyle
birlikte Kastamonulu belediye başkan
yardımcısı sayısı 4’e yükseldi.  Daha önce
Zeytinburnu’nda Mahmut Kocameşe,
Sultangazi’de Nurcan Öztürkmen,
Sultanbeyli’de ise Faruk Lafçı belediye
başkan yardımcısı olarak atanmıştı. 

Beşiktaş’ta 
başkan 
yardımcısı 
Yenidünya
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Ramazan'ı Şerifi bitirmenin

hüznü, bayrama kavuşmanın

huzur ve mutluluğu ile

Ramazan Bayramınızı en

kalbi duygularımla kutlar,

ülkemize ve tüm İslam

alemine hayırlar getirmesini

yüce mevladan niyaz ederim.

Av. Mithat
Çelik

İBB ve Sultangazi  
Belediye 

Meclis Üyesi 

Yaşam sevincimize yeni
umutlar katmasını
dilediğim Ramazan

Bayramınızı kutlar, nice
bayramlara sağlık,

mutluluk ve huzurla
ulaşmanızı dilerim.

Ömer
Uluyurt
Kartal Belediye

Meclis Üyesi 

Bizleri birbirimize
yakınlaştıran, aynı

duygularda buluşturan,
umut, birlik ve

beraberliğimizi sağlayan
Ramazan Bayramınızı

kutlarım.

Kudret
Arslan

Ataşehir
Belediyesi 

CHP Meclis
Üyesi ve Daimi

Encümeni

Coşkuyla geçirmenizi
dilediğim mübarek

Ramazan Bayramınızı
kutlar, bayram sevincinin

tüm hayatınıza yansımasını
temenni ederim.

Çorlu TÜMKASDER Yönetimi Adına
Genel Başkanı 

Ali Topçu
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MANŞET

İlçenin yerel yönetim idaresinde 150 yıllık
geçmişinin olduğuna değinen Başkan Satılmış
Sarıkaya, “Araç’ın 1868 yılında bucak örgütünün
ilçeye dönüşünü eklersek, ülkemizdeki en eski
belediye teşkilatlarından ve ilçesinden biri olduğun
görülür. Çok önemli geçmişe ve kazanımlara sahibiz.
Araç bugünkü konumunu hak etmiyor, hak ettiği
yere getirmek için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sorularını yanıtlayan Araç Belediye
Başkanı Satılmış Sarıkaya, ilçeye özgü soğan türü
Araç Kuzusu’nu yerel tohumlarla üretime başlayıp
coğrafi işaret alma hedefinde olduklarını bildirerek
Araç’ın ekonomik kalkınması için turizm, tarım ve
sanayi alanında çalışmalarının olduğunu söyledi.

Aylık 350 bin lira gelir bekliyoruz 
“Araç ilçemizde kurulu olan Hidroelektrik

Santralinin (HES) belediyeye devri söz konusu. Aylık
2.8 MWe enerji üretilip satışının gerçekleşmesi
sonucu   belediye bütçesine ortalama 350 bin lira gelir
eklemek mümkün olacak. Böylece Araç ve
Kastamonu başta olmak üzere ülke ekonomisine
katma değer sağlayacağız.”

Kapalı olan tekstil fabrikasına 
talip bulduk 

“Kapalı olan Gürmen Tekstilin yeniden faaliyete
başlamasını önemsiyoruz. Bu kapsamda yatırım
yapmak isteyen bir girişimci de bulunuyor. Gürmen
tarafından da olumlu sonuç alınırsa tekstil firması ilk
etapta 200 kişi ile başlayacağı istihdam sayısını bir yıl
içerisinde 400’e çıkartacak.”

Sağlık turizminde Gıcırık Suyu 
“İlçe merkezine 3 kilometre mesafede Mesudiye

mahallesinde yer alan ve Araç’ta halk tarafından
Gıcırık Suyu Hamamları olarak bilinen şifalı suyun
insan vücudundaki kaşıntıyı giderdiği, vücuttaki
kabarcıklar ve kızarıklıklar ile sivilceleri yok ettiği,
bazı cilt hastalıklarını tedavi ettiği kesin olarak
biliniyor. Gıcırık Suyu Hamamları bu kapsamda yılın
her günü şifa arayanların uğradığı bir merkez. Bu
suyun analizlerini üniversiteye yaptırarak, tescilini
sağlayacağız. Mağaraya giden yol sorununu da
çözmek için girişim başlattık. Vali Yaşar Karadeniz’in
yol yapımı için talimat verdi, kısa süre içinde sağlık
turizminde Gıcırık Suyu marka olacak.” 
Ev pansiyonculuğunu geliştirmeliyiz 

“Hidroelektrik Santrali çalışmaları sonucu
Yukarıgüney Köyü mevkiinde yapılan kanal açma
çalışmalarında bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen
eserler ortaya çıktı. Antik bulgulara rastlanan bir
bölgeyiz.2. Beyazıt döneminden yani 14. yüzyıldan
kalma camimiz ve hamamız var. Bölgedeki tarihi
metruk evlerin restorasyonunu sağlayarak turizmde
yer almak istiyoruz.  Butik otel anlayışını
benimseterek hem konaklama hem de alışveriş

imkanını sağlamayı planlıyoruz. Eski yerleşimle yeni
yerleşimi yerini ayıracağız. Bu kapsamda Vakıflar
Bölge Müdürlüğü ile görüşme sağladık.”

Öğrencilere sosyal imkan vermek 
zorundayız 

“İlçemizde bulunan Rafet Vergili Meslek
Yüksekokulunda 450 öğrenci eğitim görüyor.
Öğrencilerin okul dışında ilçe ile bütünleşebileceği
alanlar yok bu durum da onların ya ilçe dışına
çıkmalarını sağlıyor ya da daha sonraki yıllarda
tercihleri arasında Araç’ın olmamasını. Öğrencilerin
eğitimlerini alırken sosyal hayatlarını da
düşünmeliyiz. Araç eski cezaevini kültür evine
dönüştürme projemiz var. Burada gençlerin vakit
geçirebileceği alanların yanı sıra müzik icra
edebilecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz.”

Araç değerleri ile daha değerli 
“Araçlı olan birçok isim Türkiye ve dünya

gündeminde yer alıyor. Osmanlı ve Türk şekercilik
zanaatında menkıbeleşmiş Hacı Bekir ismi,
günümüze kadar şekerciliğin sembolü olarak

süregelmiştir. İstiklâl Marşımızın Bestecisi Osman
Zeki Üngör Araçlıdır. İşte eski ve yeni değerlerimizle
Araç’ı geleceğe taşımak zorundayız. Bu kapsamda
Şekerciler Pastacılar ve Yayla Kültür Festivali’ni 6 yıl
aradan sonra bu sene tekrar hayata geçireceğiz.  28 -
30 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceğimiz
festival bu sene yerel ölçekte olacak ama önümüzdeki
yıllarda ulusal ve uluslararası ilgi odağı haline
getireceğiz.”

Maden suyumuz tesisleşebilir  
“Araç’ta 1969 yılından sonra yapılan bir çalışma

ile çeşitli madenlerin olduğu bölgeler tespit edilmiş.
İlçemizde acı su dediğimiz maden suyumuz var.
Bunun entegre tesiste şişelenmesi konusunda çalışma
başlatacağız. Yaklaşık 200 bin lira maliyetle tesis
kurulur ama bunu işletip pazarlayabilecek
girişimcilere ihtiyacımız var.” 

“Araç tarımın aktif olarak yapıldığı dönemlerde
soğanın ekonomiye kazandırıldığı önemli bir bölge.
Araç Kuzu’su olarak bilinen soğan da bu bölgeye özel.
Orijinal tohum ile üretime başlayıp,  coğrafi işaret
beleşi almak için girişimlerimiz olacak.”

Türkiye’nin pasta
ve şekercilerinin
yüzde 90’nının
Araçlı olmasına

rağmen bu
avantajın

kullanılmadığına
dikkat çeken Araç
Belediye Başkanı

Satılmış Sarıkaya,
“İlçemiz için ortak

çalışmayı ve
değerleri konu alan

yapıyı
oluşturmamız

lazım. Birbirimizle
rekabet ediyoruz
derken, kendimizi
görmez olmuşuz.

Yabancıya
rağbetten çok

kendi insanımıza
değer vermemizle

başlayacak bir
süreç

oluşturmalıyız.
Araç hem insan

değerleri hem de
taşınmaz kültürel
varlıklarıyla buna

öncülük ederek her
yönden çok zengin

olduğunu ispat
edecek” dedi.

Şekerciler Pastacılar ve Yayla
Kültür Festivali’ni 6 yıl aradan

sonra bu sene tekrar
düzenleyeceklerini kaydeden

Araç Belediye Başkanı Satılmış
Sarıkaya, tarihi Araç’ı ön plana

çıkararak butik otelciliği
geliştirmeyi planladıklarını

belirtti.  İlçenin mineralli su
kaynaklarının hem sanayi hem de

turizm alanında önemli bir gelir
kaynağı oluşturacağına değinen

Sarıkaya, tekstil ve enerji
alanında girişimlerinin olduğunu

ifade etti.  

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

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

Araç her yönden
çok zengin

Araç Belediyesi binası mimar Vedat Tek tarafından 
Kastamonu Valilik binasının minyatürü şeklinde inşa edilmiştir.
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11 ayın sultanının tacı olan
Mübarek Ramazan

Bayramınızı en kalbi
duygularla kutlar, sağlık,

huzur, mutluluk ve bol
kazançlı nice bayramlar

dilerim.

Tüm dost ve müşterilerimizin
mübarek Ramazan Bayramını

tebrik ediyoruz. 

Nevzat
Çifçi

Tekirdağ Saray

Kastamonulular

Dernek Başkanı

Hasan KUZ
Haseller Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

www.hasellertekstil.comwww.hasellertekstil.com
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Kastamonulular
Dayanışma Derneği

(Kas-Der) Genel
Başkanı Remzi Şen,

Yenikapı Avrasya
Gösteri merkezinde

düzenlenen iftar
programında

İstanbul’da sayısal
çoğunluğu ikinci

sırada olan
Kastamonululara

siyasette hak ettiği
yerin verilmesi

gerektiğini
vurgulayarak,

“İstanbul’da yaşayan
her 10 kişiden biri

Kastamonulu olduğu
halde şehrin

yönetiminde tek bir
Kastamonulu yoktur.

Demokrasinin en
önemli

göstergelerinden biri
olan temsilde adalet

bizden çok uzaktadır.
Biz sadece

İstanbul’daki sayısal
çokluktan

kaynaklanan bir
hakkın teslimini talep

ediyoruz” dedi.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu,
Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü
ve Metin Çelik, Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl
Başkanı Doğan Ünlü, MHP İl Başkanı
Yüksel Aydın, AK Parti Fatih İlçe
Başkanı Orhan Narin, KASİAD Genel
Başkanı Ayhan Aslan’ın aralarında
bulunduğu çok sayıda sivil toplum
kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi ile iş
dünyasından 6 bini aşkın davetlinin
olduğu programda konuşan Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen,
“Kastamonu sadece Türkiye’nin değil
dünyanın doğal ve kültürel
güzelliklerini bünyesinde barındıran
bir ilimizdir. Özellikle cumhuriyet
dönemiyle birlikte başlayan göç
İstanbul başta olmak üzere Türkiye
geneline yansımıştır. 

Bugün sadece İstanbul’da bir
buçuk milyondan fazla Kastamonulu
yaşıyor. 1985 yılında kurulan Kas-Der
İstanbul’daki hemşerilerimizin
tanışması, dayanışmasını sağlamak
aynı zamanda Kastamonu’muzun
tanıtımını faaliyet gösteren; 30 şubesi
ve 100 bini aşkın üyesi ile İstanbul’daki
en güçlü sivil toplum kuruluşlarından
biridir.  Ne var ki İstanbul’da yaşayan
her 10 kişiden biri Kastamonulu
olduğu halde şehrin yönetiminde tek
bir Kastamonulu yoktur.

Demokrasinin en önemli
göstergelerinden biri olan temsilde
adalet bizden çok uzaktadır.
İstanbul’da bulunan 40 belediye
başkanı içinde Kastamonulu yoktur.
100’den fazla milletvekilinin
bulunduğu mecliste Kastamonulu
İstanbul milletvekili sayısı 1’dir.
Kastamonulu Türk milletinin zora
düştüğü her yerde her zaman gözünü
kırpmadan şehadete yürümüştür.
Türk milleti Çanakkale’de yedi düvele
karşı destan yazarken en önde
Kastamonu vardı.  Milletimizin
Kurtuluş Mücadelesinde İnebolu’dan
Ankara’ya İstiklal Yolunda yine
destanlar yazan bizlerdik.  Biz sadece
İstanbul’daki sayısal çokluktan
kaynaklanan bir hakkın teslimini talep
ediyoruz.  Birlik ve beraberliğimizin
daim olmasını diliyorum.” ifadelerine
yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da “Birlik ve beraberliğimizin en üst
düzeye çıktığı Ramazan ayında
Kastamonulu dostlarımızın
hemşerilerimizin bir ve beraber
olması bizleri mutlu ediyor. Bu birlik
ve beraberlik ülkemiz içinde
önemlidir. Biz her zaman gücümüzü
Kastamonu gibi vatanını milletini
sever, bayrağını devletini sever
milletimizden alıyoruz. Özellikle
Dışişleri Bakanı olarak bunu sahada
en çok gören hisseden bir
kardeşinizim.  Kardeşliğimizi
birliğimizi beraberliğimizi daha da
güçlendireceğiz” diyerek 23
Haziran'da yapılacak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
seçiminde partisinin adayı Binali
Yıldırım’a destek istedi.

Fotoğraf: Ahmet Ulu
Kaynak: İSTAMONU

Kastamonu Dernekler Federasyonu
(Kas-Der-Fed) Ramazan Bayramı öncesi
Kastamonu’daki 550 öğrenciye
düzenledikleri iar programında
bayramlık kıyafet hediye etti.

Kas-Der- Fed Başkanı Fatma Kıranoğlu
düzenlenen iar programında Kastamonu Milli

Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde
“Bir Çocukta Sen Giydir" sosyal
sorumluluk projesini düzenlediklerini
anımsattı. Kıranoğlu, “550 minik yüreğin
bayram öncesi sevincine ortak olduk. Bu
kapsamda çalışmalarımıza devam

edeceğiz” dedi.

Devrekani Dernekler Federasyonu
tarafından Kaya Otel’de iftar programı
düzenlendi.

Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü, İstanbul Milletvekili Cemal
Çetin, Devrekani Belediye Başkanı
Engin Altıkulaç, MHP Kastamonu İl
Başkanı Yüksel Aydın, işadamları
Derya Ovalıoğlu, Yaşar Kayacan,
Levent Kaya ve meclis üyelerinin
katıldığı iftar programında federasyon
üyeleri ile yöneticileri yer aldı.

Federasyon Başkanı Hasan
Osmancıoğlu burada yaptığı
konuşmada Ramazan ayının insanlık
adına önemli mesajlar barındırdığını
belirterek, İstanbul’da Devrekani
kültürünü yansıtan çalışmaları birlik
içerisinde yapmayı hedeflediklerini
kaydetti.

Talebimiz 
temsilde adalet

Kas-Der Sultangazi Şubesi bu yıl iar
programı yerine Kastamonu’daki köy
okullarına kırtasiye malzemesi desteği
verecek. Bu kapsamda destek sağlamak
isteyenler 16 Ağustos 2019 tarihine kadar 20
lira bağış karşılığında kampanyaya
katılabilecekler.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-

Der) Sultangazi Şube Başkanı
Sadık Arslan konu hakkında
yaptığı açıklamada “Dernek
olarak bu yıl ki iar bütçemizi
Kastamonu’daki köy okullarımıza
kırtasiye malzemesi olarak göndereceğiz.
Toplumsal bir hareket oluşturmak adına
başlattığımız ‘Eğitime El Ver’ kampanyasına

hemşerilerimizin de
desteklerini bekliyoruz. 16

Ağustos tarihine kadar devam
edecek kampanyamıza katılmak

isteyenler 20 lira bağış yaparak
destek olabilirler” dedi.

Detaylı Bilgi: 0532 648 3037

İftar yerine eğitime destek 

Minik yüzler güldü

Devrekanililer 
iftarda buluştu

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği geleneksel iftar programında
600 kişi iftarını birlikte açtı. 

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği iftar programı Sultangazi’de
okul bahçesinde düzenlendi. İftar
öncesi semazen gösterisi ve Kur’an-ı
Kerim tilaveti gerçekleşti.

Dernek başkanı Cemal Demir
burada yaptığı konuşmada derneğin öz
kaynaklarıyla faaliyetlerini
sürdürdüğünü vurgulayarak, “11 ayın
sultanı Ramazan ayı kardeşlik
duygularının, paylaşma duygularının
arttığı bir ay.  Bizler sadece
Ramazan’da değil diğer zamanlarda
da hemşerilerimizle paylaşma ve cem
olma duygusuyla hareket ediyoruz. Bu
kapsamda çalışmalarımıza gönül
veren tüm yönetim kurulu üyelerime
ve hemşerilerimize teşekkür
ediyorum” dedi.

Programa, Sultangazi Belediye
Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir, AK Parti Sultangazi İlçe
Başkanı Süleyman Yiğitoğlu CHP
Sultangazi İlçe Başkanı Murat
Poyraz’ın aralarında bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.

Çatalzeytin 
sofrasında 600 kişi
orucunu açtı
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Ayhan Aslan
KASİAD Genel Başkanı

Yurtta ve yurt dışında bulunan tüm
hemşerilerimizin ve bütün İslam aleminin mübarek

Ramazan Bayramını kutluyor; bayramın tüm
insanlığa bolluk, bereket, 

barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Remzi Şen
KASDER Genel Başkanı

Hayırlara vesile olmasını dilediğim 
Mübarek Ramazan Bayramınızı yürekten kutlar,

nice bayramlara huzur ikliminde ulaşmanızı
temenni ederim.

www.kasiad37.com

kas-der.com
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Kastamonu Kadın
Derneği (Kast-Kader)

Ramazan ayı
kapsamında

Kastamonu’da biz dizi
program gerçekleştirdi.

Kastamonu Özel
Bireyleri ve Aileleri

Derneğine akülü bisiklet
ve sandalyenin yanı sıra
tekerlekli sandalye bağışı
yapan dernek, Mardin’in

Midyat ilçesinde 3 yıl
önce şehit olan Şerife
Özden Kalmış anısına

mevlit ve iftar programı
düzenledi.

Kastamonu Kadın Derneği Başkanı
Emine Çelik “Veren El ile Alan Eli
Buluşturma” projeleri kapsamında ihtiyaç
sahiplerine ulaştıklarını bildirdi.

2015 yılında kurulan derneğin bu seneyi
‘Farkındalık Yılı’ ilan ettiğini anımsatan
Emine Çelik, “Farkındalık yılımız
kapsamında ilk olarak Aret Vartanyan ile
Kastamonu’da otizmli ve engelli aileleri ile
bir araya geldiği bir seminer düzenledik.
Sonra Çatalzeytin Şehit Engin Açıkgöz Çok
Programlı Anadolu Lisesi kız futsal takımı
ve okul yönetimine İstanbul’da bir gezi
programı tertip ettik. Son olarak da Şehit
Şerife Özden anısına Kastamonu'daydık.
Program kapsamında özel bireylere akülü
sandalye ve bisikletin yanı sıra manüel
araçlarımızı teslim ettik. Araç'ın Sarpun
köyünde şehidimizin kabri başında
duamızın ardından ailesini ziyaret ettik.
Mevlit ve 350 kişilik iar programını
gerçekleştirdik. 2019 yılı bitimine kadar
Kastamonu’yu merkeze alan çalışmalarımız
devam edecek bu kapsamda tüm
destekçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Çorlu’da faaliyet gösteren TÜMKASDER
Genel Merkezi iar programında sevgi
evindeki çocuklar ve huzur evindeki
yaşlılarla bir araya geldi.

Dernek başkanı Ali Topçu, Çorlu’da
Kastamonu farkıdalığını hissettirmek adına
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek,
“6 yılı aşkın süredir Kastamonu kültürünü
Çorlu’da tanıtıyoruz. Sivil toplum kuruluşu
anlayışına organize yapımızla farklı bir

boyut kazandırdığımıza inanıyorum. Bu
kapsamda geleneksel iar programımızda
soframızı sevgi evlerindeki çocuklarımız ve
huzur evindeki büyüklerimiz ile paylaştık.
Ramazan aynındaki paylaşımımızda
yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz.”
diye konuştu.

Programda semazen gösteriminin yanı
sıra çocuklar için palyaço  eşliğinde oyunlar
oynandı.

Huzur ve sevgi 
paylaşıldı

Saray Kastamonulular Derneği ilk geniş katılımlı
programını iar davetiyle gerçekleştirdi.

Saray’da okul bahçesinde düzenlenen programda
Saray Kaymakamı Devrekenili hemşerimiz Adnan
Tezcan, Çerkezköy Kaymakam Refiği İnebolulu
hemşerimiz Tanju Çolakoğlu, Lüleburgaz
Cumhuriyet Savcısı Cihat Acar’ın katıldığı
programda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş,Kas-
Der Kağıthane Şubesi Başkanı Yılmaz Can Tüm
Kasder Çorlu Başkanı Ali Topçu, Büyükçekmece
Kastamonulular Dernek Başkanı Behçet Özdemir,

İstamonu Gazetesi Onursal Başkanı Yaşar Kayacan,
Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz ve Yazı
İşleri Müdürü Gözde Yüksel yer aldı.

Dernek başkanı Nevzat Çifci burada yaptığı
konuşmada ilk organizasyonlarını gerçekleştirmekten
dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, “Dernek
faaliyetlerimiz henüz bir ayı doldurmamasına
rağmen geniş bir sofrada Kastamonulu
hemşerilerimizle bir arada olmanın sevincindeyiz.
İnşallah Saray’da etkili bir şekilde Kastamonu’nun
sesini duyurmak için gayret edeceğiz” dedi.

Saray’da iftar 
sofrası birleştirdi

Ramazan’da farkındalık
devam ediyor
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Meliha Okur ile Anlat Bana programına katılan
İMİB Başkanı Aydın Dinçer madencilik sektörü
hakkında bilgi aktardı.  Sektörün ülke ekonomisine
sağladığı katkıdan bahseden Dinçer, Çin ve
Amerika’daki daralma sebebiyle alternatif pazar
girişimlerinin olduğunu ifade etti.

Madencilik sektörünün ormanlarının korunmasına
da ve geliştirilmesine de bütçe olarak yardımcı olduğunu
vurgulayan Aydın Dinçer, “Türkiye’de madenciliğin
tümü orman arazilerinin binde iki buçuğunda faaliyet
gösteriyor. Orman İdaresinin özel bütçesinin yüzde
58’lik bölümü de madencilikten karşılanıyor.
Ağaçlandırma bedelleri ayrıca karşılanıyor. Yangınla
mücadeledeki teknoloji ve helikopter satım alımlarında
bile bu bütçeler kullanılabiliyor. Genel olarak
baktığımızda mikro alanda çalışıyoruz belki ama
genelde Türkiye ormanlarının korunmasına ve
geliştirilmesine de bütçe olarak yardımcı oluyoruz” dedi.

Madenciliğin vazgeçilmeyecek bir sektör olduğuna
dikkat çeken Aydın Dinçer, “Hayatımızın her noktasında
madenciliğe ihtiyaç var. Kullandığımız cam
bardaklardan tutun, ilaçların içerisine, elektrikli
avizeden asfalt yollara, bakır tellerden yaşadığımız
binalara kadar her alanın maden türüyle kaplı olduğunu
bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl 4,6 milyar dolar olan maden
ihracatının yarısının doğal taş oluşturduğunu kaydeden
Dinçer, Amerika ve Çin’deki daralma sebebiyle yeni
pazar girişimlerinin olduğunu belirterek şunları söyledi:
“İşlenmiş mermerde 350 milyon dolar ile Amerika en iyi
pazarımız.  Çin ise 1 milyar dolar blok ihracatı
gerçekleştirdiğimiz önemli bir pazarımız. Bu iki ülkeyi
önemsiyoruz ancak ticaret savaşlarının da getirdiği
aslında başlamış olan bir resesyon var. Çin Halk
Cumhuriyeti ile geçen yıl yüzde 20 olan ihracatımız
yüzde 17 civarında. Amerika’da da yüzde 5’lerde bir
gerileme söz konusu. Bu gerilemeyi telafi etmek için
dünya ülkelerine de daha yoğun şekilde alternatif
pazarlar oluşturup oralarda da ihracatı arttırmaya
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle geliri yüksek
ülkeleri tercih ediyoruz. Türkiye’den çıkan 600 çeşit renk

ve desene sahip olan bu doğal taşları mermerleri hem
tanıtmak aynı zaman da ülkelerle ticaretleri daha da
hızlandırmaya çalışıyoruz.”

Mersin-İstanbul seferini yaparken Urla
yakınlarında fırtına yüzünden batan yolcu ve
yük gemisi İnebolu, yıllar sonra 42 metre
derinlikte görüntülendi

İzmir’de sürdürülen yüzülebilir körfez
çalışmaları sırasında, o günlerde tüm Türkiye’yi
yasa boğan deniz facialarından birinin
yaşandığı İnebolu gemisinin batığı bulundu. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Muhammet
Duman ve bilim ekibi, yüksek çözünürlüklü
sonar ve hassas sismik sistemler ile 42 metre
derinlikte yatan İnebolu’yu görüntüledi.

Türk denizciliğinin en acı deniz
kazalarından biri olarak tarihe geçen S/S
İnebolu, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yolcu ve
yük vapuruydu.

122 kişi kurtarıldı

103 yolcu ve 38 mürettebat ile birlikte
Mersin-İzmir-İstanbul seferini yaptığı 11 Kasım
1935 gecesi Urla ile Kilizman arasında fırtınaya
yakalanan gemi, su alarak batmıştı. Antalya
Limanı’ndan kalktığından beri yaşadığı denge
sorunu yüzünden batarak sulara gömülen
gemiden 122 kişi kurtarılırken, 2’si mürettebat
19 kişi hayatını kaybetmişti. İzmir Büyükşehir

Belediyesi’nin sürdürdüğü yüzülebilir körfez
çalışmaları sırasında denizin derinliklerinde
araştırma yapan bilim insanları, 84 yıl sonra bu
önemli tarihi gerçeği ortaya çıkaran bir keşfe
imza attılar.

Çalışmalara, kılavuz kaptan Uluç Hanhan da
katkı sağladı. Çalışmalar bir araya getirilince
batığın İnebolu’ya ait olduğu ortaya çıktı. Keşfin
cumhuriyet tarihi denizciliği için çok önemli
olduğunu ve elde edilecek verilerin o günlere
ışık tutacağını söyleyen Prof. Dr. Muhammet
Duman, “Tamamen sonar ve sismik verilerine

dayalı olarak yapılmış bu tahminin, görsel
açıdan da kanıtlanması gerekmekte. Umarım bu
keşif deniz bilimlerinin geleceği için yeni
adımlar atılmasına sebep olur. Derin su
dalgıçlarının görüntülemesiyle İnebolu
gemisinin tarihi aydınlanacak” dedi.

Kaptan Uluç Hanhan ise, genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin o yıllarda oldukça kısıtlı
olanaklarıyla satın aldığı İnebolu gemisinin
yıllar sonra keşfinin tarihsel değerlerimize sahip
çıkmak adına önemli olduğunu belirtti.
(MİLLİYET)

Taşköprülü hemşerimiz Ahmet Cevat
Acar,  7 yıldır sürdürdüğü Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanlığını
devretti. Görev süresi dolan Ahmet Cevat
Acar’ın yerine Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından atanan TÜBA

Asli Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Mehmet Fatih Kacır ve akademi
üyelerinin katılımıyla TÜBA Merkez
binasında gerçekleştirilen törenle görevi
devraldı.

Acar bayrağı devretti

Türkiye’de
madenciliğin

tümünün orman
arazilerinin binde

iki buçuğunda
faaliyet gösterdiğini

bildiren İstanbul
Maden İhracatçıları

Birliği (İMİB)
Başkanı Aydın

Dinçer, “Madencilik
sektörünün

ormanlarının
korunmasına da ve

geliştirilmesine de
bütçe olarak

yardımcı oluyor.
Orman İdaresinin

özel bütçesinin
yüzde 58’lik

bölümü de
madencilikten

karşılanıyor” dedi.

Her şey Müslüman
Türklerin
Anadolu’ya

gelmesiyle başladı. Tarih
kitaplarımız her ne kadar
Anadolu’nun kapılarını
1071 Malazgirt Destanı ile
açtığımız söylese de 1040
Dandanakan ve 1048
Pasinler zaferleri VATAN
tapusundaki ilk
mürekkepler olmuştur.

Bakınız Vakıflar Genel
Müdürlüğünün logosuna;
1048 tarihi yazılıdır!
Neden? Çünkü Anadolu’da tespit edilebilen
en eski vakfiye 1048 yılına ait olan Halil
Divani’nin vakfına ait vakfiyedir. Yani
Anadolu’da 1048 yılında Türk – İslam
medeniyetinin resmi olarak mührü
vurulmuştur bile.

1071 Malazgirt Destanı ile olan ise
Anadolu kapılarının Türklere açılması değil,
bu kapının Bizans ve Haçlı zihniyeti
tarafından artık kapatılamayacağının ilanıdır.

Her şey Müslüman Türklerin Anadolu’ya
gelmesiyle başladı.

Tarihi kitaplarımızda adına Haçlı Seferleri
denilen ve 8 kez Papa gayretiyle bir araya
gelen Haçlı güruhunun bu seferlerinden
dördüncüsü ise hayli ilginçtir! Sözde İslam
dünyasına karşı birleşen Haçlı Ordusu, Bizans
içindeki taht mücadelesi ve karışıklıkları daha
önemli (!) görerek yönünü Konstantinapol
şehrine çeviriverdi!

8 Nisan 1024 tarihinde başlayan ve 12
Nisan 1204 günü Haçlı Ordusunun
merhametine kalan Konstantinapol, tarihinde
görmediği acıyı, zulmü, talanı, yağmayı,
işkenceyi Latin kardeşlerinden gördü! İslam
tehlikesine karşı mızraklarını birleştiren
askerlerin kılıçları Konstantinapol
sokaklarında Hristiyan halkın üzerine indi.
Hristiyanların en kutsal mabetlerinden birisi
olan Ayasofya tarihinde görmediği talanı ve
tahribatı yaşadı. Kadınlar ve genç kızlar
kendilerinden utanacak hale getirildi.
Sokaklar kırmızı renge boyandı şehir halkının
kanlarıyla…

Koyu Katolik bir tarihçi olan ve daima
Haçlıların tarafını tutan Michaud’nun da itiraf
ettiği gibi Haçlılar “ne kadınların iffetine ne de
kiliselerin ruhaniyetine saygı gösteriyorlardı.” 

Lâhitler açılıp mezarlar soyuluyor,
kiliseler, manastırlar yağma ediliyor ve
Ayasofya, Hıristiyanlığı müdafaa için
Müslümanlar ile dövüşmeye giden (!) bu asil
şövalyeler tarafından tahrip ediliyordu.
Mukaddes kupalarda şarap içen bu
kahramanlar, hayvanlarını kilisenin içine
kadar getirtip ganimetleri yüklüyorlardı. Hatta
rezalet o derece ileri gitti ki, bu feci işgali
yaşamış olan tarihçi Niketas’a göre bir fahişe,
Ayasofya’da patriğe mahsus kürsüye çıkarak
burada müstehcen bir şarkı okumaktan
çekinmedi ve mabedin ortasında dans etti. 

Aynı Bizanslı tarihçi Türk ve
Müslümanların bu gibi bir şenâati hiçbir
zaman yapmadıklarını, Salâhaddin-i Eyyûbî
Kudüs’ü aldığı zaman, kadın ve kızların
iffetine dokunmadığı gibi, Hıristiyanları kılıç,
ateş, açlık ve sefaletle bile ezmediğini açıkça
ifade etmektedir. 

Ve tarihi kitaplarda adına 4. Haçlı Seferleri
denilen, gerçekte ise İstanbul’un tarihindeki
en büyük yağma, talan ve zulmün seferi olan
İşgal Seferi İstanbul’da bir Latin Krallığının
kurulmasıyla sona erdi.

***
29 Mayıs 1453…
21 yaşındaki genç bir Osmanlı hükümdarı

tarafından ele geçirilen İstanbul’da ne
kadınların ve genç kızların iffetine ne din
adamlarının hürriyetine ne halkın
özgürlüğüne bir zarar geldi. Hatta o kadar ileri
gitti ki Sultan Mehmet, şehirden kaçan
sanatkarları, bilim insanlarını, din adamlarını
şehre geri dönmeye davet ederken bir de
“emanname” verdi İstanbul ahalisine…

Fetih denilen şey öyle beş harf iki
kelimeden ibaret basit bir sözcük değildir
azizim!

Fetih imar ister; yüreklerin imarını,
vicdanların imarını, düşüncelerin imarını…

Fetih merhamet ister; sana en büyük
zulümleri yapanları bile affedebilme
erdemini…

Fetih insanlık ister; harap edenlere inat
abad etme gayret ve azmini…

Sultan 2. Mehmet dediğimde büyük bir
çoğunluk kimden bahsettiğimi ilk anda
anlamaz. Ama FATİH dediğimizde sadece
Türkiye’de değil, sadece İslam dünyasında
değil Haçlı güruhunda bile akla tek bir isim
gelir: FATİH SULTAN MEHMET.

21 yaşındaki 2. Mehmet’i FATİH yapan, bir
şehri ele geçirmesi değildir, İstanbul’un her bir
taşındaki imarıyla, her bir gönüldeki
sevdasıyla ve her bir sanatındaki imzasıyla
taşın, toprağın ve kalplerin kapılarını
açmasıdır.

Zulüm 1204’de başladı, 1453’de sona erdi.
Zulmün ne zaman başladığını bilmeyenlere

ithaf olunur!  

Fetih mi işgal mi?

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Devrekani Banduması Coğrafi İşaretli
yemek olarak tescillendi. Devrekani’nin yemek
ve sofra kültüründe önemli bir yeri olan
“Devrekani Banduması”, Türk Patent ve Marka
Kurumu’nca coğrafi işaret ile tescillendi.
Bandumayla birlikte Kastamonu’nun coğrafi

işaretli ürün sayısı ise 9’a yükseldi.
Kastamonu’nun daha önceden Siyez Bulguru,
Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı,
Tosya Pirinci, Pınarbaşı Kara Çorbası, Tosya
Bıçkısı, Daday Etli Ekmeği, Kastamonu
Çekme Helvası coğrafi işaret almıştı.

Banduma tescillendi

Ormanın yüzde 58 
bütçesi madenden

Batık İnebolu 84 yıl
sonra bulundu
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Yıl: 8 27 Mayıs 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
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