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Kültür ve Turizm Bakanı
Numan Kurtulmuş,
Kastamonu’nun gök
gönüllü insanların
öğretisine sahip çıkan
önemli bir kent olduğunu
belirtti

Kastamonu Kültür Başkenti tanıtım progra-
mına katılan Kurtulmuş, Şeyh Şaban-ı Veli
Anma etkinlilerinin bu yıldan itibaren Kültür ve
Turizm Bakanlığı himayesine alındığını açıklar-
ken, Kastamonu’da bulunan tarihi konakların da
sahiplenilmesi çağrısında bulundu.

Kastamonu’ya yakışır

Kastamonu’nun Kültür Başkenti olmayı çok-
tan hak etmiş bir kent olduğunu söyleyen Bakan
Kurtulmuş, 2018 yılı içinde şehri tüm dünyaya
tanıtacaklarını ifade ederek, “Kastamonu'ya bu
unvan son derece yakışıyor. Kastamonu'nun As-
ya'nın derinlikleri ile de bağı vardır. Hz. Pey-
gamber'den sonra başlayan, İslam'ın ikinci bü-
yük çıkışı Horasan erenlerinin marifetleri ile
Anadolu'ya gelmiş, Hoca Ahmed Yesevi'nin öğ-
retileri bu topraklara kadar Şeyh Şaban-ı Veli ile
gelmiş, buradan Avrupa'nın içlerine ulaşmıştır.
Şaban-ı Veli'nin düşünceleri Horasan erenlerine
kadar gider. Kastamonu bu bağı sürdürebilen

önemli şehirlerimizden birisidir. Bu Anadolu
topraklarının ebedi topraklarımız olması sadece
kılıçlarla değil, gök gönüllü insanların öğretileri
ile olmuştur. Bu gök gönüllü insanların öğretileri
ile buralar yoğrulmuştur. Şaban-ı Veli Anadolu

topraklarının gök gönüllü erenlerinden birisidir.
Kastamonu bu ruhun billurlaştığı şehirlerimiz-
den birisidir. Hala bugün son derece canlı bir şe-
kilde bunu taşıyan şehirlerimizden birisidir.”
dedi. n 8

2018 yılında Kastamonu Kültür Başkentliği çerçeve-
sinde yapılacak çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Top-
lam 10 adet kalıcı eserin kazandırılması planlanan prog-
ram çerçevesinde Kastamonu Kültür Merkezi, İnebolu
İstiklal Yolu Müzesi, Pompeopolis Ören Yeri Restoras-
yon Merkezi, Vedat Tek Kültür Merkezi Restorasyonu,
Azdavay Çatak Kanyonu ve Cam Teras Turizm Yolu,
Açık Hava Müzesi, Daday Eski Hükümet Konağı Resto-
rasyonu, Türk Dünyası Müzesi (Minia Türk Otağı Dün-
yası), Küre-i Nühas (Maden Müzesi) ve Tosya Kent Tari-
hi Müzesi’nin kente kazandırılması öngörülüyor. n 6

Kalıcı 10 eser
kazandırılıyor

Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz:
“Özellikle 2018 yılının
çok iyi değerlendirme-
miz ve Kastamonu’nun
en büyük eksiği olan
tanıtım eksikliğini gi-
dermeye çalışmaya
yönelmeliyiz.”

Kastamonu, gök 
gönüllülerin mirasıdır

Hepimize büyük
görevler düşüyor

Kastamonu Bele-
diye Başkanı Tahsin
Babaş: “Kastamo-
nu'nun Türk Dünyası
Kültür Başkenti seçil-
mesi bizim için büyük
bir tanıtım fırsatıdır.
Kastamonu, bu unva-
na layık bir şehirdir.” 

Büyük bir 
tanıtım fırsatı

TÜRKSOY Genel
Sekreteri Prof. Dr.
Düsen Kaseinovd:
“Türk halkları arasın-
daki kardeşlik bağı
daha da genişleyecek-
tir. Kastamonu, tarihe
altın harfler ile yazıla-
caktır.”

Kardeşlik bağı 
genişleyecek

Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir, Metin
Çelik ve Hakkı Köylü Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a ilin çözüm bekleyen sorunlarına ve
taleplerine ilişkin hazırlanan dosyanın sunulduğu
belirtildi. n 4

Talep dosyası
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a sunuldu

EHF KUPASI C Grubu 3. maçından da galip
ayrılan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, Avrupa yolculuğunu yedi maçlık yenil-
mezlik serisini sürdürerek devam ettiriyor. n 7

Kızlar Avrupa’da 
namağlup

Son gerçekleştirilen genel başkanlık seçimin-
de gündeme gelen ve üzerinde bir yılı aşkın za-
mandır çalışılan Kastamonulular Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği tüzüğü yenilenerek, yürürlü-
ğe girdi. n 9

Kas-Der’den 
uluslararası tüzük

Türk Patent ve Marka Kurumu, 2017 yılı ile il-
gili illerin yıllara göre patent başvuru raporunu
açıkladı. Kastamonu’nun, 2017 yılında sadece 8
patent başvurusu yaptığının bildirildiği raporda 96
marka başvurusu yapıldığına yer verildi. n 5

8 patent 96 marka
başvurusu yaptık

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde
2 yılı aşkın süredir görev yapan
hemşerimiz Mehmet Fatih Kalender’in
kurumdaki yeni görevi baş danışmanlık oldu. n 9

Kalender İBB’de 
baş danışman
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Yerel yönetimler alanında yaşanan bazı
sıkıntıların giderilmesi amacıyla yerel
yönetimlerle ilgili kanunlarda çeşitli
değişiklikler yapılmakta, il genelindeki
tüm belde belediyeleri ile köylerin tüzel
kişiliği kaldırılarak mevcut ilçelerde ilçe
belediyesine, yeni kurulan ilçelerde bu
belediyelere mahalle olarak katılmakta
ve Büyükşehir Belediyelerine
dönüştürülen belediyelerin sınırları
içinde en az bir yeni ilçe kurulmaktadır. 

n Anakent ilçe belediyesi ve büyükşehir ilçe bele-
diyesi kavramlarıyla tanışılıyor. 

n Anakent ilçe belediyeleri, mesleki eğitim ve be-
ceri kursları açmıyor. Buna karşılık, hayvan barınağı,
kütüphane, müze yapabiliyor ve işletebiliyor. 

n Büyükşehir yetki alanlarında karla mücadele
yetkisi ilçe belediyelerine veriliyor. 

n Büyükşehir ilçe belediyesi, yetki sınırları içinde
taksi sayılarını, duraklarını belirleyebilecek. Sokak,
meydan gibi yerlerde araç park alanlarını saplayıp iş-
letebilecek. 

n Büyükşehir ilçe belediyeleri ayrıca sınırları
içinde toplu taşıma hizmeti verebilecek. İsterlerse, ge-
rekli tesisleri kurup işletecek ya da işlettirecek.

n Kara ve deniz taksi araçlarının ruhsatları da
ilçe belediyelerce verilecek. Toptancı hali kurabile-
cek, mezbaha açabilecek. Bu yerlerin ruhsatı da ilçe
belediyelerinden alınacak. Mezarlıklarını sorumlu-
lukları büyükşehir ilçe belediyelerine veriliyor. İlçe
belediyeleri mezarlık alanlarını belirleyip, mezar te-

sisi edebilecek. 
n Taslaktaki bir başka yenilik de belediye meclis

kararlarına yönelik. Daha önce de valiye giden meclis
kararları yeni taslağa göre 10 gün içinde iade edil-
mezse kesinleşiyor. Valinin iade ettiği karar, üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla yeniden meclisten geçerse
vali idari yargıya gidebiliyor. Yine ilçe belediyelerin
imar kararlarını daha önce 3 ay olan inceleme süresi 6
aya çıkıyor. 

n Yasa tasarısında büyükşehir belediyelerini ilgi-
lendiren bir madde de belediyelerin mülkiyetindeki
yerlerin belediye şirketlerine ihalesiz devretme yetki-
sinin alınması. Artık büyükşehir belediyelerini çay
bahçesini belediye şirketine devredemeyecek. 

n Tasarı aynen yasalaşırsa, ilçe belediyelerin ve
büyükşehir belediyelerinin gelirleri de artıyor. 

n Yine tasarıya göre, daha önce nüfusu 50 bin

olan belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koru-
ma evleri açma zorunluluğu nüfusu 150 bin olanlar
için geçerli olacak. 

n Belediye meclislerinde kurulan denetim ko-
misyonları, sadece belediyenin değil bağlı kuruluş ve
şirketlerin de denetimini yapabilecek. 

n İçişleri Bakanlığı denetimleri belediyelerin mali
işlemlerini de kapsayacak. Kamu zararına ilişkin İçiş-
leri Bakanlığı müfettişlerinin hazırlayacağı raporlar
Sayıştay yargılamasına esas alınacak. 

n Hizmetlerde aksamaları sulh hukuk hakimliği
karar verirken yeni taslağa göre İçişleri Bakanlığı de-
netim elemanları karar verecek. 

n Belediyeler, şirketleri ve bağlı oldukları birlikler
bütçede ödeneği olması durumunda kamu yararı gö-
zetmek şartıyla derneklere yardım yapabiliyorken
yeni tasarıdaki maddeye göre yapamayacak.

Kastamonu Milletvekilleri Murat
Demir, Metin Çelik ve Hakkı Köylü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a ilin çözüm bekleyen
sorunlarına ve taleplerine ilişkin
hazırlanan dosyanın sunulduğu
belirtildi.

Sunulan dosyada KÖYDES 
ödeneğinin artırılması da var
Demir tarafından basın kuruluşları

ile paylaşılan bilgilendirme notunda,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan
dosyada Kültür Başkenti
çalışmalarına destek talebinin yanı
sıra, Tıp Fakültesi, Cide-Kurucaşile
arasında eksik olan 30 kilometrelik
yolun proje çalışması, Kastamonu-
Taşköprü arasındaki 43 kilometrelik
yolun ve Kastamonu-İnebolu
yolundan Devrekâni’ye bağlanan 6
kilometrelik yolun sıcak asfalt
yapılması, yerli otomobil fabrikasını
veya bir yan sanayiyi ilimize
kazandırmak için talimatları ve
KÖYDES ödeneğinin artırılması
taleplerini dile getirdikleri belirtildi.

Talep dosyası 
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a 
sunuldu

Bir yerde okumuş
olmalıyım ya da bana
öyle geliyor…

Zihnime düşen bir
sorunun ardındayım birkaç
gündür ve o kaçıyor ben
kovalıyorum durumdayız… 

Dönem dönem (hatta
sürekli neredeyse) Kastamonu
hakkında düşüncelerini belki
de en yüksek perdeden ve
bazen olumsuzlukları
aktarırken de sert bir üslupla
aktardığımdan mıdır nedir sürekli
kendimde bir “acaba haksızlık mı
yapıyorum?” hissi duyuyorum…

Soru şu; Kastamonulu olmak sadece
orada doğmuş olmak mıdır?

Yani Kastamonuluyum diyebilmek için
ve birilerinin önkoşullarını belirlediği gibi
Kastamonu hakkında konuşabilmek için illa
Kastamonu’da yaşamak mı icap eder?

***
“Kastamonu’muzun doğal yapısı gereği

tarıma ve hayvancılığa dayalı, sanayi ve
gelir getirici üretimi bilmeyen bir toplum
geçmişine sahip olduğundan özellikle sahil
kesimleri tarım ve ürün çeşitliliğine sahip
olmadığından dolayı ekmek derdine düşüp
gurbet yollarına ilk adım attığı yıllar 50’li
yıllardır… Dolayısı ile bu gün tersine
döndürmekle iftihar ettiğimiz göçün nedeni
olan özünde memlekette kaynak

oluşturmak, istihdam
yaratmak gibi çözümler
olmadıkça kuru nüfusu kağıt
üstünde Kastamonu hanesine
kaydetmekle sorunu çözmüş
olmuyoruz” diyebilmek için
uzayda da yaşasa söyleyen
hakikat değişir mi?

2000’li yıllar tüm dünyada
ekonominin, ticaretin,
siyasetin, diyanetin,
cemiyetin ve devletin, hatta
beşeriyetin tamamı ile anlayış

olarak uzak çağ dediğimiz bir döneme
evirildiği yıllardır…

21’inci yüzyıl da denilen bu yeni bin
yılın ilk dönemlerinde insanlık tarihi
açısından da çok önemli sosyolojik,
biyolojik ve teknolojik olaylarla kabuk
değiştiren dünyadan bağımsızmış gibi bir
Kastamonu hayali kurmaya devam etmek
isteyenler, gelişmeleri okuyamayan ve
cehaletlerinde ısrar için kelle vermeye razı
dünyanın hiçbir lügatinde tanımı ve
karşılığı tam olarak bulunmayan bir acayip
insanlar olarak direnebileceklerini
sanıyorlar…

***
Geçtiğimiz yılın sonu Kastamonu Türk

Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan
edilince…

İster istemez geçmiş defterlere de bir göz
atayım dedim…

O zaman gördüm ve bir defa daha
kendime hak verdim ki; tespitlerimiz ve
önerilerimiz, ‘geç kaldık bir şeyler için’
çığlıklarımız karşılık bulsa imiş…

Başkentlik bir lütuf değil hakkettiğimiz
bir armağan olacak ve telaşla hazırlanmış bir
programla değil var olan değerlerimizin
sunumuyla meşgul olacaktık…

Başta peşine düştüğümü belirttiğim
sorunun sebebi de buydu…

Biz eleştirirken “öyle İstanbul’dan ahkam
kesmek kolay… Gel de burada yaşa…” yollu
akıllarınca had bildirenlerin…

Bizleri klavye kahramanlığı yapmakla
isnat edip kendileri içinde yaşadıkları
memleketin menfi müspet hiçbir
emlakinden bihaber olmalarına rağmen,
bugün sağda solda bizim dün yönelttiğimiz
teklifleri on yıllar sonra daha yeni yeni
gündeme getirmeleri hakikatin er geç
tecellisine emsal olsa da…

Kastamonu, kâğıt üstünde ve geçici bir
takım estetik dokunuşlarla kurtarılacak bir

zevahir değil…
Kastamonu her anlamda

ciddi bir erozyon içinde
olduğunun farkında olanlarca
ele alınması gerekli bir
vakıadır…

***
Kastamonulu olmak, orada

doğmak değildir…
Kastamonulu olmak, önce

Kastamonu gerçeğinden
haberdar olmaktır… 

Sorunların yanı sıra
çözümleri de sunan bir heyeti
umuminin nazarından ve
tezgahından çıkmış tedbirleri
alarak…

Sadece şanssız bir geçmiş
yüzyılın savaş tesiri altında palazlanmaya
bile fırsat bulamadan çeşitli vesayetlerin
matruşkası olmuş Kastamonu’yu, sosyal ve
siyasi birtakım emellerin değil sadece ve
sadece memleketin geleceğin emrine amade
hale getirmeli…

Kastamonulu gibi bakan, gören, düşünen
ve kesinlikle tarafı Kastamonu olan bir
anlayışla yeniden ele almalıyız…

Yukarıda belirttiğim üzere; yeni bin yıl
uzak çağ gereklerini yerine getiremeyen
toplulukların tarihten ve talihten yoksun bir
halde buharlaşacağı, değişime ayak
uydurabilenlerin yeni bir gelecek inşa
etmeyi başarabilenlerin dönemi olacaktır.

Bunu da köklerinden kopmadan, gününe
ve yarınına saplanmadan ve hatta planlarını
güdük zamanlara göre değil gelecek zamana
göre yapan bir anlayışla çağa uygun hale
getirerek başarmalıdır.

***
Kültür Başkenti olduk olmasına da…
Kastamonulu olmadan kültürünü,

kültürünü bilmeden tarihini, tarihine yaraşır
adamlar olmadan talihini değiştirecek
planları nasıl uygulayacağız sorusunu
sormak abes olmasa gerek…

50’li yıllarda başlayan göç ile birlikte…
60 yıldır kan kaybeden…
Gencine gelecek, yaşlısına huzurluca

ölmek gibi bir vaadi hala bulunmayan bir
memleket var önümüzde…

Hep değiniyoruz…
Göçle gurur duyuyoruz…
Şu kadar Kastamonuluyuz filan

diyoruz…
Nicelik yerini nitelik denen değere

bırakmadıkça, etkin ve yetkin kademelerde

temsilcilerimizin olmaması
sakızını daha çok çiğnemeye
devam ederiz…

***
Kendinizi devletin yerine

koyun…
50’den bu yana göçle

muhatap olmuş ve hep kan
kaybetmiş…

Tarlasına ekmemiş,
memleketin kahrını
çekmemiş, geleceğinden
endişe bile etmemiş ve acı
olan tarafı da tüm beklentileri
tüketmiş bir memlekete
yatırım yapar mısınız?

***
Ve bütünşehir oluyoruz…

Tüm şehir birlikte kalkınacağız yani…
Köy denen eski çağ yerleşkelerini

mahalle yapacağız ve alaturka helalarımızı
alafranga yapacak, banyolarımızı masaj
neyim de yapan jakuzilerle donatacak ve
hepimiz şehirli olacağız…

Köylü olabildik mi diye sorgulamadan
hem de…

İddia ediyor ve ısrarla yineliyorum…
Kastamonu asli üretim değerleri olan

tarım ürünlerine, hayvan yetiştiriciliğine,
turizm avantajının sunduğu reel gelişime
dönmedikçe…

Kentini en az kendini düşündüğü kadar
düşünmedikçe…

Ve Kastamonulu kendini Kastamonu
yerine koyup değerlendirmedikçe…

Kastamonulu olmak kimlikte yazan bir
haneyi doldurmaktan öteye bir anlam ifade
etmez…

***
Keşke 50’li yıllarda tuğla harmanlarına

giden dedelerimiz bir kez daha düşünselerdi
de beraberlerinde yaşı 13-14’ü bulan
evlatlarını da kendi akıbetlerine
sürüklemeselerdi…

Bugün Kültür Başkenti fırsatını…
Doğal insicamı doğrultusunda

şekillenmiş mamur bir kent ve mağrur bir
kentli olarak coşkuyla icra ederdik, diriliş
bayramıyla resmen kutlanacak bu değerli
seneyi…

Kutlu olsun demek düşer bize…
Ve ummak geleceğimiz için kalıcı ve

sağlam temellere de vesile olacak
hamleleri…

Bir Kastamonulu olarak…

Kıyı Kanunu: “Taşıt yolları, sahil
şeridinin kara yönünde yapı
yaklaşma sınırı gerisinde
kalan alanda
düzenlenebilir.”

NE DEMİŞ

Uygulayıcı; Çatalzeytin İnebolu arası bağlantı
yolu her sene 3 defa yapım gerektiren
heyelanlara rağmen ısrarla aynı
güzergahtan ve aynı şekilde aynı hatayı
tekrarlamayı sürdürüyor…

NE YAPMIŞ

“Söylediklerinize
katılmıyorum, ama bunu
söyleme hakkınızı sonuna
kadar savunacağım.” -
Voltaire

SÖZLÜK
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GÜNCEL

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Kastamonu,
kâğıt üstünde
ve geçici bir
takım estetik
dokunuşlarla
kurtarılacak
bir zevahir

değil…

“

“

KASTAMONULU OLMAK…

Bütünşehir nedir ne değildir?

FOTOYORUM
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE
YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ (
KİŞİSEL KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 

İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM,
BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

www.atlaskkd.com
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Tahsin Şentürk

BAŞLAMAK

Rüyaların güzeli gece yatmakla başlar,
Marangozluk sanatı keser tutmakla başlar.
Başarmak istiyorsan “Bismillah” deyip başla,
Zahmetli yolculuklar adım atmakla başlar.

Çocuk programları şiddet doluymuş…
“Büyüyünce ne olacaksın yavrum” yerine,
“Büyüyünce ne vuracaksın yavrum”
Diye sormalı artık…Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Bu yıl başlatılacak program hakkında
bilgi veren İlim Yayma Cemiyeti Kastamo-
nu Şube Başkanı Fatih Köse, cemiyet ola-
rak bünyelerinde değerli bir eğitim komis-
yonu bulunduğunu ifade ederek, Kasta-
monu Şubesi yönetim kurulu üyesi Ertuğ-
rul Kaba başkanlığında yaptıkları çalışma-
lardan önemli kazanımlar elde edildiğini
belirtti. Köse, yeni projeleri olan Kariyer
Planlama ve Geliştirme programının ce-
miyetin eğitim komisyonu üyesi Prof. Dr.
Zekeriya Yerlikaya’nın danışmanlığında ve
Doç. Dr. Abdullah Aydın’ın koordinatörlü-
ğünde hayata geçirileceğini bildirdi.

Gençlere çift diploma

Fatih Köse, yaptığı değerlendirmede
üniversite öğrencilerinin üniversite eğitimi
alırken bir yandan da hayata hazırlanma-
larını planlayan proje çerçevesinde kariyer
eğitiminin 4 yıla yayılarak verileceğini ve
gençlerin okullarından mezun oldukların-
da ikinci bir diplomaya sahip olacaklarını
belirtti. Programa her yıl üniversite birinci
sınıf öğrencilerinden 20 kişi dâhil edilerek
yıldan yıla genişleyeceğini söyleyen Köse,
genel ve iş dünyasındaki sektörlere yönelik
seminerler, kitap tahlilleri, geziler, sinema,
danışmanlık ve mentörlük faaliyetlerinin

yer aldığı programla gelecek yıllardaki
amaçlarının Kastamonu’ya bir kariyer

merkezi kazandırmak olduğunu sözlerine
ekledi.

Deprem testinde dayanıksız
çıkan İnebolu Mesleki ve Ana-
dolu Lisesi'ne ait 300 öğrenci
kapasiteli pansiyon binasının
yıkım çalışmalarına başlandı.
Geçen yılın son günlerinde loj-
manlarının yıkımı tamamlanan
okulun pansiyon kısmındaki
yıkımın 10 gün süreceği ifade
edilirken, civarındaki okul bi-
nalarının zarar görmemesi adı-
na titizlikle çalışıldığı belirtildi.

Yıkımı yapılan 20 bin met-
rekarelik alana sahip İnebolu
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi alanına içerisinde tüm
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
selerinin toplanacağı "Eğitim
Kampüsü" oluşturulması için
harekete geçme kararı alındığı
öğrenildi. 

Konu ile ilgili açıklama ya-

pan İnebolu Kaymakamı Ata-
kan Atasoy, "İnebolu'da yer arar-
ken burada 20 dönümlük bir
alanımız var ve sadece içerisinde
1 okul var. Burası eğitim kam-
püsü olarak değerlendirilebilir.
Bunun için ne gerekiyorsa biz
yapacağız. Gerekli çalışmaları
başlatıp taşın altına elimizi ko-
yacağız." şeklinde konuştu. Kay-
makam Atasoy'un talimatıyla
İnebolu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü'nün konuyla ilgili ge-
rekli görüşmeleri yapmak üzere
harekete geçeceği bildirildi.

İnebolu Meslek 
Lisesi yıkılıyor

İlim Yayma 
Cemiyeti’nden kariyer

planlama programı
İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesi, Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği iş
birliği ile Kastamonu’da Kariyer Planlama ve Geliştirme Programı gerçekleştirecek.

İlim Yayma 
Cemiyeti Kastamonu
Şubesi’nin yeni
binasının açılışını
Kültür ve Turizm

Bakanı Numan
Kurtulmuş

gerçekleştirdi
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

120,84
t

3,788 t 4,690
t

163,43
t

Kırsal alanlarda şimdiden sonra ya-
pılacak binaların projesi Özel İdare
Müdürlüğü’nden onay alınarak yapıla-
cak. Onayı alınmadan yapılan binalara
kapı numarası verilemeyecek. Kapı
numarası verilmeyen binalar elektrik
alamayacak. Proje hazırlamadan ve
Özel İdare Müdürlüğünden onay alın-
madan yapılan binalar kaçak yapı sta-

tüsüne girerek cezalandırılacak.
Kırsal alanlarda daha önce yapılan

ancak bitirilmeyen inşaata proje hazır-
lamak, ya da projeye uygun hale getiril-
me zorunluluğu geldi. Proje hazırlama-
dan yapılan ve projeye uygun duruma
gelmeyen binalar kaçak yapı statüsüne
girerek cezalandırılacak. 

1985 yılında yürürlüğe giren imar

kanunu gereği köylerde plansız projesiz
yapılanmaya son verilecek. Kastamonu
Valiliği, yasanın daha kolay uygulan-
ması için kırsal alanda yerleşik alan
bölge planları çalışmaları yaptı. Bu
doğrultuda bin 73 köyden 803 tanesin-
de çalışmalar tamamlanırken 270 kö-
yün çalışmasının da 2018 yılında bitiri-
leceği öğrenildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu,
2017 yılı ile ilgili illerin yıllara göre pa-
tent başvuru raporunu açıkladı. Kas-
tamonu’nun, 2017 yılında sadece 8
patent başvurusu yaptığının bildirildiği
raporda 96 marka başvurusu yapıldı-
ğına yer verildi. 

2006 yılında 1, 2007’de 2, 2010’da
4, 2011’de 2, 2012’de 7, 2013’te 3,
2014’te 7, 2015’te 6, 2016’da 16 patent
başvurusunda bulunulan Kastamo-
nu’da çok sayıda marka başvurusu da
yapıldı. 2005’te 60, 2006’da 46,
2007’de 74, 2008’de 61, 2009’da 52,
2010’da 73, 2011’de 92, 2013’te 114,
2014’te 89, 2015’te 81, 2016’da 100
marka başvurusu yapan Kastamonu,
2017 yılında ise 96 marka başvurusu
gerçekleştirildi.

8 patent 96 
marka başvurusu
yaptık

Resmi işsiz on bin kişi

18 yaş öncesi sigortalı
olmak avantajlı mı?

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

Sigortaya başlangıç yaşı tüm
sigortalılar bakımından önemlidir.
18 yaş öncesi çalışmaların

emekliliği nasıl etkilediği hep
tartışılmıştır. Konu çalışanlar
bakımından iyi bilinmediği için
emeklilik tarihi hesaplamalarında
yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu
bakımdan, 1 Nisan 1981 tarihi
önemlidir. Bu tarihten itibaren 18
yaşından önce malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortalarına tabi olanların
sigortalılık süresi, 18 yaşını
doldurdukları tarihte başlamış kabul
ediliyor. Ancak bu tarihten önceki
süreler için malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primleri, prim ödeme gün
sayılarının hesabına dahil ediliyor. Daha
açık bir anlatımla sadece 18 yaşından
önce ödenen primler işinize yarıyor ve
bunlar toplam sigorta prim gününüze
ekleniyor. Sigortalılık sürseniz ise her
halükârda 18 yaşında başlıyor. Ancak
emeklilikte kademeli geçiş sonrası yaş
şartı yükseldiği için sigortalılık
süresinin 18 yaşından sonra başlaması
problem olmaktan çıktı. Yalnızca
malullük ve ölüm aylığında bu sorum
yaşanabiliyor. 

Emeklilikte son 7 yıla özellikle
dikkat edin

Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek
kurumun belirlenmesinde, sigortalıların
emeklilik tarihinden geriye doğru prim
veya kesenek ödenerek geçen son 7
yıllık fiili hizmet (360*7=2520 gün )
süresi esas alınıyor. Bu kural sadece
SSK’lı çalışanları değil, tüm çalışanları
ilgilendiriyor. Sigortalının son 7 yıllık
fiilli hizmet süresi içerisinde en fazla
hangi statüde hizmet varsa, yani
sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet
süresinin yarısından bir gün fazlası olan
1261 prim gün ödeme günü hangi
statüde geçmişse, o statü şartlarıyla
emekli olunuyor. Son 7 yıl hizmet süresi
eşitse en son tabi olunan statüye göre
emeklilik aylığı bağlanıyor. Örneğin,
sigortalının hem SSK, hem Bağ-Kur
prim ödemesi varsa, son 7 yıllık fiili
prim ödeme süresi içinde en fazla SSK
statüsünden prim ödenmişse SSK’dan,
en fazla Bağ-Kur statüsünden prim
ödemesi varsa Bağ-Kur’dan emekli aylığı
bağlanıyor. Primler eşitse son
sigortalılığı hangi statüde ise o statüden
emekli aylığı bağlanıyor. Son 7 yıl,
sigortalılık süresi veya yaş şartının
yerine getirildiği tarihten geriye doğru 7
yıl değil, son prim ödeme tarihiden
geriye doğru prim ödenen 7 yıllık süreyi
ifade ediyor. Diğer bir deyişle, toplam
prim gün sayısının son 2520 günü. Bu
konu çalışanlarca bilinmediği için,
emeklilik döneminde kötü sürprizlerle
karşılaşanlar olabiliyor.

1 Ekim 2008 sonrası farklı
Hemen ifade etmekte fayda var, 1

Ekim 2008 tarihinden sonra, yani yeni
sosyal güvenlik uygulamalarının
başladığı tarihten sonra bu kuralda
değişiklik oldu. Buna göre 1 Ekim 2008
sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için
son yedi yıl sigorta primleri değil,
çalışma hayatının tümünde ödenen
sigorta primlerine bakılarak en fazla
hangi statüye göre prim ödenmiş ise o
statüye göre emeklilik şartları
belirleniyor.

Babadan oğula değişmeyen lezzetler

info@yasarkizilkum.com.tr

Kırsal alanlarda
projesiz yapılanmaya

son veriliyor. İlçe
merkezinde

yapılacak binalara
uygulanan inşaat

projesi zorunluluğu
kırsal alana da

getirildi. İlçe
merkezlerinde

belediyelerin verdiği
oturum ve yapı

izinlerini, köyler için
Özel İdare

Müdürlükleri
verecek. Kırsal

alandaki bütün evler
projeli hale gelecek.

Son yıllarda özellikle organik
ürünlerle ilgili tüketici alışkanlıkla-
rının seyri marketlerden gıda alış-
verişi trendinin değişerek şarküteri-
lere dönmeye başladı. Çapa Şehre-
mini’de faaliyet gösteren ve merkezi
1996 yılında Fatih’te kurulan Nevzat
Şen firması, neredeyse tüm ürünle-
rin doğrudan menşei olan illerden
edinilerek tüketiciye sunulduğu bir
adres olarak faaliyetini sürdürüyor.

Nevzat Demir
ve şarküterinin ku-
rucusu Nevzat
Şen’in oğlu Yücel
Şen’in işlettiği Çapa
Başvekil Caddesi
üzerindeki 20 met-
rekarelik dükkanda
tüm illerden ürün-
lerin sergilendiği

bir işletme oluşturulmuş. 16 yaşın-
dan itibaren tezgahtarlık yaparak

mesleğe pastane sektöründe adım
atan Seydilerli Cengiz Demir, 2005
yılından bu yana kendi işini ortağı
Yücel Şen ile birlikte sürdürüyor.

Fatih’te bulunan merkezin de

faaliyetlerine devam ettiğini ifade
eden Demir, kahvaltılık ürünler, şar-
küteri, yöresel gıdalar ağırlıklı şar-
küteri hizmeti verdiklerini belirtti.
Köy kahvaltısı ürünlerinin neredey-

se tüm çeşitlerini raflarında ve tez-
gahında tüketiciye sunan Nevzat
Şen firmasında, her ürün üretildiği
gerçek kaynağından tüketiciyle bu-
luşturuluyor. Şarküteri kültürünün
çok özel ve ayrı bir anlam ifade etti-
ğini belirten Cengiz Demir, her gün
17 saat hizmet verdiklerini ifade etti.

Kurucu Nevzat Şen’in oğlu olan
Yücel Şen de 1996 yılından bu yana
firma olarak tüm ürünlerde yerellik,
tazelik, temizlik ve özgünlük konu-
sunda titizlikle davrandıklarını ve
sattıkları tüm ürünlerin ilgili yerler-
den özenle temin edildiğini belirtti. 

Baba mesleğini devam ettir-
mekte olduğunu ifade eden Yücel
Şen, mesai kavramı olmayan bir
sektörde çalıştıklarını belirterek,
“Bayramlarda bile biz hep açık ol-
mak durumundayız” diyerek sosyal
yaşamlarının olmadığını sözlerine
ekledi.

Köydeki evler de
ruhsat alacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Kastamonu İl Müdürlüğü verile-
rine göre kentte 10 bin 183 kişinin
kayıtlı işsiz bulunuyor.

Kastamonu İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığın-
da gerçekleştirildi. Türkiye İş Ku-
rumu (İŞKUR) Kastamonu İl
Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen
toplantıya Vali Yaşar Karadeniz’in
yanı sıra ilgili kurum müdürleri
ve sendika yetkilileri katıldı. Top-
lantıda açıklanan İŞKUR Kasta-
monu İl Müdürlüğü’nün 2017 yı-
lında faaliyet raporuna göre geçen
yıl Kastamonu’da 16 bin 733 kişi-
nin iş bulma amacıyla İŞKUR’a
başvuruda bulunduğu belirtildi.

Kastamonu’da önceki yıllarla
birlikte 18 bin 368 kişinin iş ara-

yan statüsünde olduğu ve daha iyi
şartlarda iş arayan ve emekliler
düşüldüğünde ise kentte 10 bin
183 kişinin kayıtlı işsiz bulunduğu
açıklandı. Diğer taraan müdür-
lüğe 2017 yılında 11 bin 67 kişilik
açık iş talebi alındığı ve bu talep-
ler sonucunda 5 bin 691 kişi işe
yerleştirildi bu vatandaşlardan
101’inin ise engelli statüsünde bu-
lunduğu dile getirildi. 

Kurumunun çalışmaları hak-
kında bilgiler veren İŞKUR İl Mü-
dürü Dilek Şehnaz Aşıcı toplantı-
da yaptığı değerlendirmede,
“2017 yılında Sayın Cumhurbaş-

kanımızın himayelerinde başlatı-
lan ‘Milli İstihdam Seferberliği’
neticesinde önemli mesafeler kat
edilmiştir. +1 istihdam hedefiyle
çıkılan yolda ilimiz işverenlerinin
ellerini taşın altına koyarak yap-
tıkları katkılar, ortaya konan teş-
vikler ve çalışanlarımızın özverili
çalışmasıyla hedeflenen 3 bin is-
tihdamın çok üzerine çıkarak 10
bin 256 ilave istihdam sağlandı.
Buna göre ilimizde sigortalı çalı-
şan sayısı ise 2016 yılına göre 46
binden yaklaşık 57 bine yüksel-
miştir. Bütün kurumlar gibi bizde
hedeflerle çalışıyoruz. 81 il sekiz
bölge içerisinde değerlendirildi.
Bizde 6’ncı bölge içerisinde 12
tane il arasında yer aldık. Bu 12 il
arasında işe yerleştirmede 1’inci
olduk” diye konuştu.
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HABER TURU

YIL: 6 SAYI: 229 24 OCAK 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Kalıcı eserler başta olmak üzere,
düzenlenecek etkinlikler, anma günle-
ri, sempozyum, seminer ve uluslar-
arası fuarlar da dahil olmak üzere ya-
rışma, eğitim ve yayınlanacak eserler
de belirlenerek broşür haline getirildi.
Toplam 10 adet kalıcı eserin kazandı-
rılması planlanan program çerçeve-
sinde Kastamonu Kültür Merkezi,
İnebolu İstiklal Yolu Müzesi, Pompeo-
polis Ören Yeri Restorasyon Merkezi,
Vedat Tek Kültür Merkezi Restorasyo-
nu, Azdavay Çatak Kanyonu ve Cam
Teras Turizm Yolu, Açık Hava Müzesi,
Daday Eski Hükümet Konağı Resto-
rasyonu, Türk Dünyası Müzesi (Minia
Türk Otağı Dünyası), Küre-i Nühas
(Maden Müzesi) ve Tosya Kent Tarihi
Müzesi’nin kente kazandırılması ön-
görülüyor.

Programda anma haaları ve
özel günler başlığı altında ise önü-
müzdeki yıl vefatının 450. yılı nede-
niyle UNESCO başvurusu gündeme
gelen Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli An-
ması ve Boşnak devlet adamı ve ba-
ğımsız Bosna-Hersek'in ilk cumhur-
başkanı Aliya İzzet Begoviç Anma
programı da yer aldı. Ayrıca bu yıl
belediyenin düzenleyeceği 30 gün 30
Ramazan sofrası da özel günler ara-
sında bulundu.

Sempozyum ve seminerler başlığı
altında ise Kastamonulu ozanlarımız-

dan İhsan Ozanoğlu adına bir semi-
ner, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Sem-
pozyumu ve Türk Dünyası Kültür
Başkentleri kurultayı öne çıktı.

Yarışmalar kapsamında Türk
Dünyası Gastronomi, kültür bilgi ya-
rışmalarının yanı sıra bilim olimpiyat-
ları da programa alındı. Türk Dünyası
uluslararası halk dansları, moda kıya-
fet ve mutfak festivallerinin de yer al-
dığı programda uluslararası fuar ve
sergiler adı altında Türk Dünyası ki-
tap fuarı, Türk Dünyası Bağımsızlık
Günleri gerçekleştirilecek. Kitap fuarı

kapsamında yazar ve şairler buluşma-
sına da ev sahipliği yapılacak. Türk
Dünyası Sanat Sergisi ve 25. Türksoy
Fotoğrafçılar buluşması da program-
da yer alan etkinlikler bulunuyor.

Kastamonuspor ile Türk Cumhu-
riyetleri spor müsabakalarının da bu-
lunduğu programda geleneksel hedef
ve menzil okçuluğu da yer buldu.
Türksoy Gençlik Oda Orkestrası ve
Halk Çalgıları orkestrası konserler
başlığı altında toplandı. Fener Alayı ve
Türk Dünyası konseri de etkinlikte
yer alan faaliyetler arasında bulunu-

yor. Opera bale gösterileri başlığı al-
tında Kanlı Nigâr, Harem ve Aliş ile
Maviş sahnelenecek. Geleneksel et-
kinlikler arasında bulunan ressamlar
buluşması 25. defa gerçekleştirilirken
yayın yapımlar arasında Kültür Baş-
kenti Kastamonu Marşı, tanıtım filmi-
nin yanı sıra 4 biyografi ve 6 belgesel
film de yer aldı.

Yerel etkinlikler arasında Türkis-
tan kurultayı, Türk Dünyası Azdavay
motosiklet ve doğa sporları festivali ve
Türk Dünyası Ahşap Fuarı program-
da yer buldu.

Yaşanan dev dalgaların yarattığı  yı-
kım sonrası sahil ilçelerinde olası felaket-
lerin önüne geçilebilmesi adına Murat
Demir tarafından yapılan çağrı karşılık
buldu. Cide için öngörülen projeyi sosyal
medyadan duyuran Kastamonu Millet-
vekili Murat Demir ilgili ilçelerin beledi-
yelerinin de talep oluşturması çağrısında
bulunmuştu.

İnebolu Kaymakamlığı, son yaşanan
dalga tahribatının ardından Demir'in
çağrısı üzerine Ulaştırma Bakanlığınca il-
çemizde sahil tahkimatı yapılması için
resmen başvuruda bulundu.

İnebolu Kaymakamı Abdullah Ata-
kan Atasoy ve AK Parti İlçe Başkanı
Mustafa Özay'ın birlikte çalıştıkları dos-
yada Abana ilçesinde uygulanacak batık
mendirek projesinin aynısının İnebolu'da
da hayata geçirilmesi talep edildi.

Bu sayede kıyı kesiminin dev dalga-
lardan korunmasının yanı sıra sahilde
plaj oluşturulması da hedeflendi. Kayma-
kam Atasoy, tarafından yapılan açıkla-

mada, "Çatalzeytin'den Doğanyurt'a ka-
dar belediyeler sahil tahkimatı için talep-
lerini iletmişler. Diğer ilçelerde olup da
İnebolu'nun bu konuda geride kalması
olmazdı. Milletvekilimiz Murat Demir
birebir takipçisi olacağını söyledi. Bir
daha bu tür olayların yaşanmaması ve
vatandaşımızın can ve mal güvenliği için
bugün itibariyle başvurumuzu yaptık”
dedi.

Kaymakamlık tarafından İnebolu'da
sahil tahkimatı yapılması için hazırlanan
dosyanın Bolu Ulaştırma Bölge Müdür-

lüğüne gönderildiği öğrenildi.
Selin zararını belediye 

karşılayacak

Geçtiğimiz haa ya-
şanan ve sahil ilçelerini
vuran dev dalgalar son-
rası oluşan hasara ilişkin
İnebolu Belediyesi hasarı
karşılayacaklarını ifade
etti.

Karadeniz’deki dev
dalgaların yıktığı İsmetpaşa Caddesi

Boyran sahilindeki işyerlerinde meydana
gelen maddi hasar ile ilgili açıklama ya-
pan İnebolu Belediye Başkanı Engin
Uzuner şunları söyledi: “18 Ocak 2018
tarihinde, ilçemizde batı yönünden esen
ve saatteki hızı 87,5 kilometreye ulaşan
fırtına nedeniyle Karadeniz’de 5 metreyi
bulan dev dalgaların oluşması sonucu, il-
çemiz Boyran sahil kısmında yer alan çay
bahçeleri, kafeterya gibi turistik tesislerde
büyük hasara yol açmıştır. Dev dalgaların
oluşturduğu hasardan zarar gören turis-
tik tesis sahibi hemşerilerimize öncelikle
geçmiş olsun. Dev dalgalardan hasar gö-
ren Turistik Tesis sahibi hemşerilerimin
hasarları belediyemizce karşılanacaktır.
İlçemiz Boyran sahilinde yer alan Beledi-
yemize ait “Osman Sungur Motel” Tesisi
önünden başlayarak, Heyamola Restau-
rant bitimine kadar Belediyemizce yapı-
lan taş duvar ile burada bulunan tesisler
büyük bir felaketten kurtarılmıştır. Allah
bir daha böyle doğal afetler yaşatmasın,
tüm hemşerilerime geçmiş olsun."

Kastamonu’da 1926 yılında eğiti-
me açılan köy okulunda Türkiye’de
ilk kez kurulan 91 yıllık köy müzesi
ilgi bekliyor. Bereketli Köyü muhta-
rı Turhan Şaduman, Türkiye’nin ilk
köy müzesi unvanına sahip bu değe-
rin gün yüzüne çıkarılması için yet-
kililerden yardım beklediklerini ifa-
de etti.

1926 yılında o dönemin öğret-
menlerinden Mehmet Yazgan tara-
fından oluşturulan müzenin günü-
müzde ilgi beklediğini belirten Şa-
duman taşımalı sistemle okulun ka-
panmasının ardından köy konağına
çevrilen binada yaşatılmaya çalışılan
köy müzesi için desteğe ihtiyaçları
olduğunu söyledi. Tarihi değere sa-
hip dönem eserlerinin ve yapıtların
bulunduğu köy müzesinin ilgisizlik-
ten depo haline geldiğine dikkat çe-
ken Muhtar Şaduman, 1938 yılında

ebediyete uğurlanan Atatürk’ün ölü-
münü o dönem iletişim araçları ol-
madığı için ilçede çıkan ilk el yaz-
ması şeklinde İlk Adım ve Fikir adlı
gazetelerle vatandaşlara duyuruldu-

ğunu ve bu gazetelerin de müze eş-
yaları arasında yer aldığını belirtti. 

Şaduman, “Müzenin günümüze
kadar ulaşmasını köyümüzün önde
gelen isimleri sağlamış. Bundan

sonra da yaşatmak için biz buranın
düzenlenmesini istiyoruz. Burada
çok maddi değeri olmasa da bizim
için manevi değeri yüksek olan tari-
hi eşyalar ve eserler var. Bu değerli
yapının canlandırılması gerekiyor.
Bunun için ilgili yerlerden yardım
talep ediyoruz” diye konuştu.

Okulun tabelasının Osmanlıca
yazısıyla ahşap üzerine oyma şeklin-
de yazıldığını ifade eden Şaduman,
“Ayrıca su değirmeni, gemi, uçak,
tren, çok eskilerden yapılmış çocuk-
ların kendi elleriyle yapmış oldukla-
rı tarım araç ve gereçleri var. Eski-
den kullanılmış tarım aletleri bulu-
nuyor, bu aletler şu anda unutulma-
ya yüz tutmuş aletlerdir. Benim dahi
bilmediğin tarihi eserler var. Bura-
larda çok değerli eserler var ama biz,
bunları gündeme getiremiyoruz”
şeklinde konuştu.

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

Belediye 120
hastaya bakıyor Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında 2018 yılında

Kastamonu Kültür Başkentliği çerçevesinde yapılacak çalışmalar da kamuoyu ile paylaşıldı.
Taşköprü Belediyesi’nin Evde Sağlık

Hizmetleri’nin ardından 2013 yılında
yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara
yönelik başlattığı "Evde Temizlik ve Ba-
kım Hizmeti” kapsamında yaklaşık 120
aileye hizmet veriliyor. Bakıma muhtaç,
yaşlı, kimsesiz ve engelli aileler belediye
personelince düzenli periyotlarla ziyaret
edilerek ev temizliği, kişisel bakım, ye-
mek ihtiyacı ve ısınma ihtiyacı karşılanı-
yor. Bunun dışında kimsesiz ve ihtiyaç
sahibi ailelerin badana, boya ve onarım
işleri de aynı kapsamda ücretsiz olarak
Taşköprü Belediyesi tarafından yapılıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, 2013 yılında Beyaz Masa birimi-
nin kurulmasıyla başlayan tüm hizmet-
lerin devam ettiğini belirterek, “Yaşlı,
engelli, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatan-
daşları kendi hallerinde kaderleriyle baş
başa bırakmamak amacıyla gördükleri
ihtiyaç nedeniyle büyükşehir belediyele-
rinde benzerleri olan evde temizlik ve
bakım hizmetini sürdürüyoruz” dedi.

Kimsesiz, yaşlı ve bakıma muhtaç
kimselerin hayır dualarını almak kadar
güzel bir duygu ve mutluluk olmadığını
vurgulayan Başkan Arslan, yaşlı ve bakı-
ma muhtaç vatandaşlar için hizmetleri-
nin devamının geleceğini ifade etti. 

Türkiye’nin ilk köy müzesi ilgi bekliyor

Kalıcı 10 eser 
kazandırılıyor

Afet sonrası sahil projeleri hız kazandı

Kaçak ava 
rekor ceza

Doğa Koruma ve Milli Park Kastamonu
İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 91 avcıya
idari işlem yapıldığı, 72 bin 111 liralık idari
para cezası ve 81 bin 100 liralık da tazmi-
nat cezası uygulandığı açıklandı. 

4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve
MAK Kararları doğrultusunda Doğa Koru-
ma ve Milli Park Kastamonu İl Müdürlüğü
faaliyet alanlarında gerçekleştirilen av ko-
ruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız de-
vam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Park
Kastamonu il Müdürlüğü tarafından yapı-
lan çalışmalarda 2017 yılı içerisinde 539
avcı kontrolü yapıldığına yer verilen değer-
lendirmede 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanu-
nuna ve MAK Kararlarına muhalefetten 91
avcıya idari işlem yapılarak, 72 bin 111 li-
rası idari para cezası olmak üzere 81 bin
100 liralık tazminat cezasıyla toplam 153
bin 211 liralık işlem uygulandığı belirtildi.
Ayrıca avda kullanılan 1 adet araç, 22 adet
tüfek, 10 adet projektör, 4 adet ses cihazı,
5 adet akü ve 5 adet ağ mülkiyeti kamuya
geçirilmek üzere el konulduğu öğrenildi.
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SPOR

Göksel Cevizcioğlu Ankaragücü'nde
Gösterdiği performansla Milli Takım

Altyapı antrenörlerinin dikkatini çeken
ve seçmelerden başarılı olarak U14 Milli
Takım kadrosuna dahil edilen Yolspor
futbolcusu Göksel Cevizcioğlu Ankara-
gücü'ne transfer oldu.

Konyaspor ve Ankaragücü takımları-
nın transfer teklifi yaptığı ve kadrosuna
katmak için çaba gösterdiği Göksel’in
hem okul eğitimi hem futbol kariyeri için
Ankaragücü tercih edildi. Yolspor Futbol
Şube Sorumlusu Ahmet Mıcık, transfer
için her türlü kolaylığın sağlandığını be-
lirterek, en büyük kazançlarının altyapı-
larında yetişen Göksel Cevizcioğlu'nun
kendini en iyi şekilde geliştirerek iyi bir
konuma gelmesi olduğunu söyledi.

Kastamonu Belediyespor Zağnos’a
da acımadı

Avrupa’da EHF Cup üçüncü turda ba-
şarılı bir performans sergileyen Kasta-
monu Belediyespor rakibi Zağnosspor’a
da geçit vermeyerek galibiyet serisini
lige de taşıdı. 

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 14. hafta
mücadelesinde sahasında Zağnos'u ko-
nuk eden temsilcimiz Kastamonu Bele-
diyespor, karşılaşmadan 33-25 galibiyet-
le ayrılarak ligde de çıkışını sürdürdü.
Karşılaşmada kalecimiz Nenezic perfor-
mansı ile göz doldururken, yeni transfer
Rus yıldız Yana Uskova 10 golle karşılaş-
manın en skorer ismi olarak büyük be-
ğeni topladı.

Kastamonu Belediye Avrupa maçı ne-
deniyle bir sonraki maçını kupa müsaba-
kası sonrası 31 Ocak tarihinde Mudanya
ile deplasmanda oynayacak.

Kastamonu Amatörde ikinci devre
başlıyor

Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi'nde
ikinci devrenin ilk maçları 27-28 Ocak’ta
oynanıyor. Programa göre karşılaşmala-
rın gün ve saati şu şekilde açıklandı: 
27 Ocak Cumartesi
13:30 | Çatalzeytinspor - Araç Bld.Spor
14:30 | Ormanspor – Devrekani
Bel.Esnafspor
28 Ocak Pazar
13:30 | Cide Bel.Spor – Daday Y.Bld.Spor
13:30 | İneboluspor – Taşköprüspor 
Yolspor 3 - 0 Hanönü Bld. Spor
(Hükmen)

Hanönü Yol maçına çıkamıyor
Kastamonu 1. Amatör Futbol Ligi’nde

ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda
Yolspor ile karşılaşması gereken Hanö-
nü Belediyespor, müsabakasına yöneti-
cilerinin cezalı olması ve diğer yönetici,
teknik sorumlularında il dışında olması
nedeni ile müsabakaya çıkamayacakları-
nı bildirdi.

Bu duruma göre Hanönü Belediyes-
por kulübünün 3-0 hükmen mağlubiyeti-
ne karar verildi. Yolspor, haftayı hükmen
kayıpsız geçerek namağlup şampiyonluk
yarışına devam etti.

Minanur Türkiye dördüncüsü oldu
U16 Türkiye Atletizm Salon Şampiyo-

nası İstanbul’da tamamlandı. 20 – 21
Ocak tarihleri arasında İstanbul Ataköy
Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm
Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya
Kastamonu Gençlik ve Spor Kulü-
bü’nden katılan Minanur Horuzcu gülle
atma 3 kilogram kategorisinde Türkiye
4.sü oldu.

Ziya hoca evine kavuştu

Geçtiğimiz sezon play-off oynayan ta-
kımın başında olan ve Gümüşhane ma-
çıyla umudunu bu sezona erteleyen Kas-
tamonuspor’u çalıştıran Ziya Doğan Gü-
müşhanespor ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon devre arası Kasta-
monuspor 1966'nın başına geçerek takı-
mı play-off potasına sokan, aldığı galibi-
yet serisi ile adından sıkça söz ettiren
tecrübeli teknik adam Ziya Doğan 2.Lig
Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanes-
por ile anlaştı. Gümüşhanespor anlaş-
mayı sosyal medyadan "Nerede Kalmış-
tık" cümlesi ile duyurdu.

Ertekin’in istifası sonrası adı Kasta-
monuspor ile de anılan Doğan’a geçen
sezon yaşanan olay nedeniyle taraftar
tepkili yaklaşmış ve yönetim de Kemal
Kılıç ile el sıkışmıştı.

SPOR PANORAMAKızlar namağlup
devam ediyor

EHF KUPASI C Grubu 3. maçından da galip ayrılan Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, Avrupa yolculuğunu yedi maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek devam ettiriyor

Kastamonuspor mağlubiyetle gittiği devre arası
sonrası, ikinci devrenin ilk karşılaşmasında da mağ-
lubiyetle başladı.

Devre arası kampında aldığı sonuçlarla taraarını
umutlandıran Kastamonuspor, ligin ikinci yarısının
ilk karşılaşmasında evinde kendi seyircisi önünde
ağırladığı Hatay’a karşılaşmanın 32. dakikasında kale-
sinde gördüğü golle mağlup olarak başlangıç yaptı.

Önemli birçok ismiyle yollarını ayıran Kastamo-
nuspor yeni transferleriyle güçlendirdiği kadrosuyla
çıktığı ilk sınavda, Hatay engelini geçemedi. Oyuncu-
ların sezonun ilk devresindeki basit hatalardan kurtu-
lamadıkları, ataklardaki etkisizlikleri gözlenirken, son
vuruşlardaki tecrübesizlik yönetimin koyduğu play-
off hedefini de tartışmalı hale getirdi.

Karşılaşmadan detaylar

İlk yarıyı önde kapatan konuk takım Hatay, ikinci
yarıda skoru korumaya yönelince, Kastamonuspor
oyunun hakimiyetini ele aldı. 56’da Salih’in ceza saha-
sı dışından sert şutu yan direkten oyun alanına geri
döndü. 82. dakikada Kastamonuspor’un kazandığı
serbest vuruşta Youssef ’in ceza sahası içine gönderdi-

ği topa defanstan ters bir dokunuş geldi ve top tekrar
direkten döndü. 2 kez direğe takılan Kastamonuspor
bir türlü ağları havalandıramayınca, 3 puan Hatay’ın

oldu. Güney ekibi, lider Menemen gibi 41 puana ula-
şırken, zirve inadından kopmayacağını gösterdi. Kas-
tamonuspor ise puan ve sıralamadaki yerini korudu.

Takımın devre arası transferlerinin de oyunda
süre aldığı karşılaşmada Onur, Seydi, Şevki, Burak
Can, Mustafa bekleneni veremedi. Kastamonuspor ile
devre arasında yollarını ayırarak Hatay’la anlaşan Fa-
ruk Öcal da karşılaşmanın 65. dakikasından itibaren
forma şansı buldu.

Kaldığı yerden devam ediyor

Avrupa Kupasında ülkemizi ve
Kastamonu’yu temsil eden Kasta-
monu Belediyesi Hentbol Kadınlar

Kulübü’nün başarılı kaptanı Serpil İs-
kenderoğlu 29 golle Avrupa gol krali-

çesi durumuna yükseldi. Avrupa maç-
larında gösterdiği performansla, grup-
lara namağlup unvanıyla devam eden
Belediyespor’un kaptanı ve golcüsü
Serpil, oynadığı oyunla da büyük beğe-

ni topladı. 16 oyuncu arasında en başa-
rılı oyuncular arasında yer alan Kaptan
İskenderoğlu, ligde de takımının ve li-
ginin en değerli oyuncuları arasında
bulunuyor.

Serpil kupanın gol kraliçesi

Norveç temsilci Byasen Handball Elite ile Kastamo-
nu’da karşılaşan temsilcimiz müsabakadan 30-28 galip
ayrıldı. C Grubunda oynamış olduğu 3 maçı da kaza-
nan temsilcimizde lider olmanın keyfi yaşanıyor. 

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Hakan
Günal, “Bu onur ve gurur öncelikle sporcu arkadaşları-
mın” dedi.

Günal, “Sporcu arkadaşlarımın ortaya koyduğu
mücadele kelimelerle tarif edilemez. Her gün çıtamızı
bir basamak daha yukarı taşımak istiyoruz. Bunu da
başardığımızı görüyoruz. Gruptan çıkma şansımız yüz-
de 60’ın üzerinde. Norveç’te de kaybetmezsek gruptan
çıkmayı garantileriz. Sporcu arkadaşlarımın emekleri-
nin karşılığını alacağına inanıyorum. Bizleri destekle-
yen Türk halkına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Tribünlerin Avrupa’da edilen başarılar nedeniyle
dolduğu görülen ve protokolün de izlediği maçta Kas-
tamonu Belediyespor klasik oyunu ile rakibine oyun
şansı tanımayarak oldukça istikrarlı bir şekilde kupada
devam etmeyi başardı.

Oynadığı iki maçı da kazanan temsilcimiz gruptan
çıkmak için önemli olan müsabakada salonda galip ay-
rıldı. Müsabakanın ilk yarısı19-12 temsilcimiz lehine
sonuçlanırken, maçın ikinci devresinde atılan gollerde
konuk ekip skor olarak üstün olmasına rağmen, Kasta-
monu Belediyesi GSK salondan 30-28 galip ayrıldı.

Kupada kayıpsız yoluna devam eden temsilcimiz
grupta 6 puanla lider durumda bulunuyor.

Rakip Byasen hedef yine standart!

EHF Kupası C Grubu'nda ülkemizi temsil eden ve
ilk üç maçında aldığı galibiyetle birinci sırada yer alan
Kastamonu Belediyespor 27 Ocak’ta  deplasmanda
Norveç ekibi Byasen Handball Elite ile karşılaşacak.
Kastamonu Belediyespor karşılaşmaya galibiyet ve un-
vanını korumak için çıkacak.

Ligde sahasında konuk ettiği Zağnos'u da devirerek
zorlu bir virajı daha kayıpsız atlatan takım karayolu ile
İstanbul'a geçecek ve uçak ile Norveç'e ulaşacak olan
kafile konaklayacağı otele yerleşecek. Byasen karşılaş-
masından alacağı 1 puan ile gruptan çıkmayı garantile-
yecek olan kızlarımız çıkışını sürdürmek için tüm mü-
sabakalara mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Eurohandball.com’da
yayınlanan Sergey Niko-
laev imzalı haberde, 21
Ocak Pazar günü oyna-
nan Kadınlar EHF Ku-
pası A, B ve D Grubu
müsabakalarına yer ve-
rildi. Eurohandball.com sitesinde yer alan haberin baş-
lığında Kastamonu Belediyesi GSK olurken, “Kastamo-
nu üçüncü zaferine ulaştı” denildi ve haberin içeriğinde
A, B ve D grubunda oynanan müsabakalara yer verildi.

Haberin devamında Kastamonu Belediyesi GSK ile
ilgili şöyle denildi: “Türkiye şampiyonu EHF Kupası
grup aşamalarında sınır tanımıyor. Viborg ve Gdynia
galibiyetlerinin ardından, heyecanlı bir oyun ile Bya-

sen’i yenmeyi başardı
ve 6 puanla C Grubu-
nun zirvesinde yer
aldı” 
Taraftara da
övgü

Haberde, tutkulu taraarlarının desteği ile temsilci-
mizin, müsabakanın başında oyunun kontrolünü belir-
lediği ve kolay goller ile ilk yarıyı üstün kapattığına dik-
kat çekildi. Müsabakanın ikinci devresinde Byansen’in
agresif savunma sergilemesine ve oyunun ritmini bul-
masına rağmen, Kastamonu Belediyesi GSK’nın 30-28
galibiyete ulaştığı aktarıldı. Müsabakada Serpil İsken-
deroğlu da en skorer oyuncu olarak vurgulandı.

Avrupa’nın da gözdesi oldular

Stat: Gazi

Hakemler: Cihan Aydın, Serdar İla, Suat Güz 

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman (Oğuz

Öden dk. 40), Halil İbrahim Tuna, Youssef Yeşilmen, Onur

Güney, Haşim Çoban, Seydi Kayasoy, Mustafa Pınar (Şevki

Çınar dk. 59), Savaş Tağa (Burak Can Kunt dk. 81, Salih

Sefercik, Ferit Erişçi. 

Hatayspor: Akın Alkan, Oğuz Kocabal, Hamza Gür, Selim Ilgaz

(Faruk Öcal dk. 65), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi

Karaduman, Volkan Altınsoy, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ

(Köksal Yedek dk. 81), Sinan Kurumuş (Soner Örnek dk. 87)

Gol: Selim Ilgaz (dk. 31) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Mustafa Pınar, Salih Sefercik, Savaş Tağa, Oğuz

Özden (Kastamonuspor 1966), Oğuz Kocabal, Faruk Öcal

(Hatayspor)

Kastamonuspor 1966 : 0

Hatayspor
: 1
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HABER

Kastamonu’nun 2018’de Türk Dünyası Kültür
Başkenti olması vesilesiyle düzenlenen tanıtım
toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı
Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY’un tarihçesinden
bahsederek, Türk Dünyası’nın UNESCO’su gibi bir
kuruluş olduğunu vurguladı.

Yıl içerisinde 50’ye yakın faaliyetin planlandığı-
nı bildiren Bakan Kurtulmuş, “Bunların sayısı
daha da artabilir. Bir taraan buradaki yerel faali-
yetler düzenlenecek. Bir taraan bakanlık olarak
biz destek vereceğiz ve faaliyetler gerçekleştirile-
cek. Uluslararası alanda Kastamonu’nun ve Türk
kültürünün tanınabilmesi için çeşitli faaliyetler ya-
pılacak.” dedi.

Anma etkinlikleri bakanlık 
himayesine alındı

Şeyh Şaban-ı Veli Anma etkinlilerinin bu yıl-
dan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi-
ne alındığını açıklayan Bakan Kurtulmuş, “Kasta-
monu, Kültür Başkenti olmayı gerçekten hak eden
bir ilimiz. Kastamonu ayrıca diğer bir özelliği bir-
birinden farklı kültürü, yapıyı bir arada barındırı-
yor olmasıdır. Hepimiz Kastamonu’nun en iyi şe-
kilde tanıtılabilmesi için gerek yurt içinde gerekse
yurt dışında faaliyetlerde bulunacağız. Kastamo-
nu’nun Türkiye’nin bir markası olarak tanınmasını
sağlayacağız” diye konuştu.

Anadolu topraklarında 24 büyük medeniyetin
yaşadığına dikkat çeken Bakan Kurtulmuş, “Bu
medeniyetlerden çok güzel kültürel eserler kalmış-
tır. Bu kültürel zenginliği daha iyi muhafaza ede-
cek ve yeniden üreteceğiz. Bu çerçevede 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti olmak hem Türkiye hem
de Kastamonu için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı en
iyi şekilde değerlendirmeyi ümit ediyoruz. Bunun
için şehrin tamamının bu etkinliğe sahip çıkması-
nı istiyoruz. Eğer sahip çıkarsanız, sene sonunda
bundan çok iyi faydalandığımızı göreceğiz. Bun-
dan sonra da Kastamonu’nun tanıtımı için çalış-
maya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
“Herkese büyük görevler düşüyor”

Kastamonu’nun Kültür Başkenti olmasıyla
önemli bir adım atıldığını ve herkese büyük görev-

ler düştüğüne vurgu yapan Vali Yaşar Karadeniz,
“Kültür Başkenti olmakla iş bitmiyor, herkese bü-
yük görevler düşüyor. Özellikle 2018 yılının çok iyi

değerlendirmemiz ve Kastamonu’nun en büyük
eksiği olan tanıtım eksikliğini gidermeye çalışma-
ya yönelmeliyiz. Tanıtım için buradaki faaliyetleri-
mizi iyi planlamamız ve bu faaliyetlerin hem Tür-
kiye’ye hem Türk Dünyasına hem de dünyaya iyi

bir şekilde yapmalıyız” ifadelerini kul-
landı.

Berlin Fuarında Kastamonu Mut-
fağının da tanıtılacağını kaydeden
Vali Karadeniz, “Kültür ve Turizm Ba-
kanımızla yaptığımız görüşmede Ber-
lin Fuarı’nda Kastamonu mutfağıyla

da tanıtılacak. Ayrıca yurt dışı fuarlarında Kültür
ve Turizm Bakanlığının kendi stantlarında Kasta-
monu’ya ayrı bir bölüm ayrılması bizim için avan-

tajdır. Kalıcı eserlerle ilgili şimdiden faydalarını
görmeye başladık” dedi.

“Büyük bir tanıtım fırsatı”

Kastamonu Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş da şehir olarak Türk Dün-
yası Kültür Başkenti olmaya hazır ol-
duğunu belirterek şunları söyledi:
“Kastamonu'nun Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti seçilmesi bizim için bü-
yük bir tanıtım fırsatıdır. Kastamonu,

bu unvana layık bir şehirdir. Biz, tüm dinamikleri

ve halkıyla Türk Dünyası Kültür Başkentliği unva-
nını layıkıyla taşıyacağız ve bunun içinde ciddi faa-
liyetler sürdüreceğiz” 

Kastamonu tarihe 
altın harflerle yazılacak

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof.
Dr. Düsen Kaseinovd ise şöyle konuş-
tu: “Türk Dünyası Başkenti Kastamo-
nu yıl boyunca dünyanın dört bir ya-
nından sanatçıları ve basın mensupla-
rını konuk edecektir. Yapılan tüm faa-
liyetler Türk Dünyasına katkı sağladığı

gibi, Kastamonu’nun tanıtımına da faydalı olacak-
tır. Sanatsal ve bilimsel olarak kültürümüzü daha
da zenginleştireceğiz. Türk halkları arasındaki kar-
deşlik bağı daha da genişleyecektir. Manevi ve kül-
tür açıdan zengin bir mirasın barındıran Kastamo-
nu, geçmişte olduğu gibi günümüze de tarihe altın
harfler ile yazılacak ve işlere imza atacaktır” 

Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Sa-
lonunda Kastamonu’nun 2018’de Türk Dünyası
Kültür Başkentliği tanıtım toplantısına Kültür ve
Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Yaşar Ka-
radeniz, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü,
Murat Demir ve Metin Çelik, Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri
Prof. Düsen Kaseinov, siyasi parti temsilcileri, sivil
toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş tem-
silcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Murat Demir: “Top yekun tanıtım
için elimizden gelen çabayı göstere-
ceğiz”

Kastamonu coğrafyasını bir bütün
olarak düşündüğümüzde Kastamo-
nu'nun her ilçesinin Kültür Başkenti
Tanıtım filminde kısada olsa yer al-

masını arzu ediyorum. Sarıyazma'dan, Gide-
ros'tan, Kestane Balı’ndan, Ginolu’dan, Çatak ve
Horma Kanyonu'ndan, Ilıca Şelalesi'nden de bah-
sederek bu filmi revize edersek çok güzel olacağı
inancındayım. Kastamonu deniz kenarından 1,5
saat sonra kayak merkezine ulaşabildiğiniz mü-
kemmel bir coğrafyaya sahip. Bu coğrafyayı o za-
man tam anlamıyla anlatmış oluruz diye düşünü-

yorum. İnşallah 2018 yılını dolu dolu geçirmek,
Kastamonu’yu top yekun tanıtmak için elimizden
gelen gayreti göstereceğimizi belirtmek istiyorum.

Metin Çelik: Türkiye’yi en iyi şe-
kilde temsil etme gayretindeyiz

“Kastamonu 4 mevsim turizm ya-
pılabilecek, çok değerli yöresel ürün-
leri olan, kültürel değerleri ve tarihi
birikimi olan Türkiye'nin nadide şe-
hirlerindendir. Bu şehirden olmak bi-
zim için gurur vesilesidir. Türk Dün-

yası'na 2018 yılında başkentlik yapacak olmanın
gururunu tüm Kastamonu olarak yaşıyor ve his-
sediyoruz. Şehir olarak bu işi sahiplendik. Türki-

ye'yi en iyi şekilde temsil etmenin gayreti içinde
olacağız.”

Hakkı Köylü: Çin’e kadar sesimi-
zi duyuracağız

Türkiye'de ve Kastamonu’muzda
bizleri mutlu eden günlerimiz oluyor.
Bu günleri kutlamak istiyoruz ama
ne yazık ki acı olaylarla karşılaşıyor
ve eğlenemiyoruz. Biz şeytan taşla-
maktan tavaf etmeye vakit bulamıyo-

ruz. Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti
oldu. Biz Türkler Orta Asya'da kalıp yurt tutarken
bir kısmımız ise Avrupa içlerine kadar ilerledik.
Buraları yurt tutabilmek için çok şehit verdik, çok

kan akıttık, çok kan döktük. Bu yüz yıllardır böyle
devam ediyor. Biz her kan verişimizde vatanımıza
daha çok sarılıyoruz. Bugünlerde yine aynı şekil-
de canımız acıyor ama bu vatana bağlılığımız
daha da artıyor. Dünya da 300 milyon Türk var.
Kültürümüzü yeniden hatırlamak, bir araya gel-
mek her şeyden önemli görüyorum. Bir eksiği-
miz var. Biz neden halen Türk Dünyası ülkeleri
olarak bir birimizle anlaşamıyoruz? Neden halen
bir birimizin dilini anlayamıyoruz? İnşallah bir
gün gelecek ve biz burada Türkçe konuşmaya
başladığımızda bu Çin'e kadar sesimizi duyura-
cağız. Bir birimizin dilini anlayabilecek bir zaman
dilimine muhakkak ulaşacağız, buna yürekten
inanıyorum.”

Kültür Başkentliği 
tanıtımı yapıldı

2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kastamonu’nun tanıtım toplantısı
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla gerçekleştirildi.

Tanıtımımız için önemli bir fırsat
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CEMİYET

Kas-Der Genel Başkanı Orhan
Gümüş, gazetemize yaptığı açıkla-
mada, hukukçuların da olduğu bir
heyet tarafından tüm maddelerin
tekrar gözden geçirilerek, gerekli
ilavelerin ve genişletmelerin sağla-
narak daha modern bir hale getiri-
len tüzüğün, uluslararası standart-
larda olduğunu ifade etti.

Fatih Zübeyde Hanım Kültür
Merkezi’nde katılım çoğunluğuna
bakılmaksızın gerçekleştirilen ve
genel merkez delegelerinin yanı
sıra şube delegelerinin de katılımıy-
la gerçekleşen tüzük kongresinde
başkanlık için üç dönem şartı ile il-
gili düzenleme, yönetimlerde yüzde
20 gençlik ve kadın üye zorunlulu-
ğu, mal edinme ve borçlanma yet-
kisi gibi oldukça önemli maddeler
yeni tüzükte oylanarak kabul edildi.

29 şubesiyle İstanbul’daki en
eski ve köklü dernek olan Kas-Der,
daha efektif, aktif ve ileride düzen-
lemeye ihtiyaç bırakmayacak tüm
konuları da kapsayan bir tüzük de-
ğişikliği ile güncellenmiş oldu. Şube
yönetimlerinin kendi yerlerini ala-
bilmelerine, kredi kullanımına, me-
suliyetlerin netleştirilmesine, yöne-
timde genç ve kadın üye zorunlulu-
ğuna, iktisadi işletme ile ilgili ge-
rekli detaylandırmalara varana de-
ğin oldukça geniş perspektie ha-

zırlanan tüzükte, tüzük öncesi üç
dönem başkanlık yapanların bir
dönem daha seçilebileceği maddesi
üzerinde değişik görüşler öne sürü-
lürken, yapılan oylamada, yeni tü-

zükle bir kişinin üç dönemden faz-
la görev yapmaması oybirliği ile ke-
sinleşmiş oldu.

Derneğin feshi durumunda,
dernek taşınmazları ve kaynakları

Kurtuluş Savaşı döneminde mezun
veremeyen Kastamonu Abdurrah-
man Paşa Lisesi Eğitim Vakfı’na ba-
ğışlanması tüzüğe eklendi.

Yeni tüzük derneğe ve şubeleri-

ne uluslararası alanda da iş birliği,
tanıtım, kültür alışverişi imkanı
sunması bakımından eklenen mad-
delerle uluslararası boyuta da ulaş-
mış oldu.

Daday Kayı Köyü Derneği olağan
genel kurulda beşinci dönem aday olan
Mustafa Umur, delegelerin güven oyu-
nu alarak yeniden göreve geldi.

Daday Kayı Köyü Derneğinin Fa-
tih’te bulunan merkezinde 14 Ocak’ta
düzenlenen 10. olağan genel kurulu,
Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi,
AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet Umur, Daday Derneği
Başkanı Hikmet Şahin ve üyelerin katı-
lımıyla gerçekleşti.

Tek listeyle gidilen genel kurulda
mevcut başkan Mustafa Umur, delege-
lerin güven oyunu aldı. Beşinci dönem
listesini oluşturan Umur’un yönetimin-
de; Hikmet Terzi, Hikmet Terzi, İbra-
him Kadiroğlu, Cevdet Güngör, Rama-
zan Esgiyusuf, Necati Umur, Nuh Terzi,
Recep Çorbacı, Hasan Umur, Erdoğan
Terzi   bulunurken, denetleme Kuru-
lunda ise Tevfik Yabacı, Rıfat Terzi, Sa-
bit Kadiroğlu, Zilver Terzi, Fikret Terzi,
Behçet Çorbacı yer aldı.

Kayı Köyü Derneği’nin, Daday’ın
İstanbul’da faaliyet gösteren ilk köy der-
neği olduğunu bildiren Mustafa Umur,

il derneği ile koordineli çalışmalarını
sürdüreceklerini bildirdi.

“Sadece bir ibadethane 
değil, ata mirası”

Geleneklerine ve köklerine bağlı bir
sivil toplum kuruluşu olmak için çaba
gösterdiklerini kaydeden Umur, köyle-
rinde ortak kullanım alanında yer alan

camiyi onarmak istediklerini söyleye-
rek, “İstanbul’da ve Daday’da hemşeri-
lerimizle bir arada olmak adına etkin-
likler düzenliyoruz.  Bu birlikteliği sağ-
larken aslında geçmişimizi unutmama-
yı hedefliyoruz. Köyümüzün ortak kul-
lanım alanında yer alan bir camimiz
bulunuyor. Orası bizim için sadece bir
ibadethane değil, ata mirası. Caminin

onarımını yasalar gereği kendi imkanı-
mızla yapamıyoruz. Proje yardımının
çıkmasını bekliyoruz. Proje yardımı bi-
zim için sembolik bir tutar, caminin ye-
nilenme işlemleri için maddi destek
sunmaya hazırız ancak prosedürler
buna fırsat vermiyor. En kısa sürede iş-
lemlerin halledilmesini umuyoruz”
dedi.

Umur güven tazeledi

Kas-Der’den 
uluslararası tüzük

Kalender İBB’de
baş danışman

İstanbul Büyükşehir Belediyesin-
de 2 yılı aşkın süredir görev yapan
hemşerimiz Mehmet Fatih Kalen-
der’in kurumdaki yeni görevi baş da-
nışmanlık oldu.

İnşaat mühendisi Kalender, da-
nışman olarak görev yaptığı İstanbul
Büyükşehir Belediyesinde imar ve
şehircilik baş danışmanlığı görevine
yükseldi.

2005 yılında Sakarya Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünden
mezun olan 35 yaşındaki Mehmet
Fatih Kalender’in aynı zamanda
TÜRGEV ve Türkiye Geleneksel
Spor Dalları Federasyonu yönetim
kurulu üyeliği de bulunuyor.
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Son gerçekleştirilen genel başkanlık seçiminde gündeme gelen ve üzerinde bir yılı aşkın zamandır
çalışılan Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğü yenilenerek, yürürlüğe girdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası (ZMO) Kastamonu İl Temsil-
ciliği’nin Olağan Kongresi gerçek-
leştirildi. Mevcut başkan Cihat Si-
pahi’nin aday olmadığı kongrede
yapılan oylamada başkan adayı
çıkmadı. Odanın il temsilciliğinin
başkanı seçilen 5 kişilik yönetim

arasından üyelerin kendi oylama-
larıyla seçilecek.

Yeni yönetimde Zeynep Şensoy,
Feridun Oğuz, Nejdet Gültepe, Ser-
hat Baş ve Dilek Özdemir yer aldı.
Cihat Sipahi ve Abdurrahman Ka-
rakaya da üst kurul delegeliğine
seçildi.

Başkansız genel kurul
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2017 yılının Ocak ayından itibaren,
asgari ücret tespit komisyonunun
belirlediği brüt asgari ücret tutarı

üzerinden yasal kesintiler yapıldıktan
sonra, asgari geçim indirimi uygulanmak
suretiyle, bekar ve çocuksuz olan asgari
ücretliye 1.404,06 TL net ücret ödemesi
yapılmaktadır.

Ancak, hizmet erbabının bir kısmının
ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım
ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına
düşmesi nedeniyle, ücretlerinde meydana
gelen azalışı telafi etmek amacıyla,
05/12/2017 tarihli Resmî Gazete
yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi
Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici
87’nci madde eklenmiştir.

Düzenleme ile; Bekar ve çocuksuz bir
asgari ücretlinin durumu esas alınmak
suretiyle, bu durumdaki ücretlilerin elde
edecekleri net ücretin 1.404,06 TL’ye
tamamlayacak şekilde İLAVE ASGARİ
GEÇİM İNDİRİMİ,

Bu maddenin yayımı tarihinden önce
ilave asgari geçim indirimi
uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca
fazla ödenen vergilerin, maddenin
yayımı tarihinden sonra verilecek
muhtasar beyannameler üzerinden
hesaplanan vergiden mahsup edilmek
suretiyle çalışanlara ödenmek üzere vergi
sorumlularına reddolunması,

Sağlanmaktadır. 
Uygulamaya ilişkin Gelir İdaresi

Başkanlığı tarafından 06/12/2017 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanan 299 Seri
Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde,
aşağıda belirtilen esaslara göre işlem
yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

Uygulamadan Faydalanacak Kişiler:
Brüt ücreti 1.777,50 TL ile 1.889,84 TL

arasında olup, net ücret tutarı Eylül 2017
ayından itibaren 1.404,06 TL’nin altına
düşen işçiler uygulamadan
yararlanacaktır.

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle
ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri
1.404,06 TL’nin altına düşmeyenler bu
uygulamadan yararlanamayacaklardır.

Hizmet erbabının, ücret aldığı
dönemde işe başlaması veya işten
ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri
nedenlerle net ücretinin 1.404,06 TL’nin
altına düşmesi durumunda ilave asgari
geçim indirimi uygulanmayacaktır.

Uygulama Esasları:
2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık

aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan
net ücret ile 1.404,06 TL arasındaki fark
tutar, asgari geçim indirimine ayrıca ilave
edilecektir.

İlave tutar dahil toplam asgari geçim
indirimi tutarı, ücret ödemesinin
yapıldığı döneme ilişkin ücret

bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi”
satırına aktarılacaktır.

2017 yılı Eylül ve Ekim ayları için
hesaplanan ve ilave asgari geçim
indiriminden faydalanılmamış olan fark
tutarlar, ücretlinin Kasım ayına ait asgari
geçim indirimine eklenmek suretiyle
mahsup edilecektir. Bu suretle mahsup
edilemeyen bir tutarın kalması halinde
kalan bu tutar, daha sonraki aylarda
verilecek muhtasar beyannameler
üzerinde yukarıda açıklanan esaslar
çerçevesinde mahsup edilecek olup, Eylül
ve Ekim aylarına ait muhtasar
beyannameler için bu nedenle düzeltme
yapılmayacaktır.

İlave asgari geçim indirimi tutarının
mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz
konusu tutarların ücretlilere ödenmiş
olması gerekmektedir.

Asgari geçim indiriminin toplamı,
ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen
gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

ÖRNEK 1: Bekâr ve çocuksuz olan
hizmet erbabı Bay (A)’nın 2017 yılı Ocak
ayında asgari geçim indirimi dâhil net
ücreti 1.404,06 TL’dir.

193 sayılı Kanun’un 103’üncü
maddesinde yer alan vergi tarifesi
nedeniyle Bay (A)’nın, 2017 yılı Eylül ayı
net ücreti 1.374,17 TL’ye, Ekim, Kasım ve
Aralık ayları net ücreti ise 1.328,52 TL’ye
düşmektedir.

Bay (A)’nın işvereni (T) A.Ş. 2017 yılı
Eylül ve Ekim aylarına ilişkin muhtasar
beyannamelerini kanuni süresinde
vermiştir. Dolayısıyla Bay (A) için Eylül

ve Ekim aylarında ilave asgari geçim
indirimi uygulanamamıştır.

Bu durumda, işveren (T) A.Ş. Bay
(A)’nın; Eylül ayı için hesaplanan
(1.404,06-1.374,17=) 29,89 TL, Ekim ayı
için hesaplanan (1.404,06-1.328,52=)
75,54 TL ilave asgari geçim indirimi
tutarı toplamı olan (29,89+75,54=)
105,43 TL’yi, 2017 yılı Kasım ayındaki
(1.404,06-1.328,52=) 75,54 TL ilave
asgari geçim indirimi ile birlikte, Kasım
ayı için 2017 yılı Aralık ayında vereceği
muhtasar beyanname üzerinde mahsup
edecektir.

Buna göre, Bay (A)’nın ilave asgari
geçim indirimi tutarları dâhil, Kasım
ayında yararlanacağı asgari geçim
indirimi tutarı toplamı (Eylül ayı için
29,89 TL, Ekim ayı için 75,54 TL,
Kasım ayı için 75,54 TL ilave asgari
geçim indirimi ile Kasım ayı için
normal asgari geçim indirimi 133,31
TL) 314,28 TL dir. 

Ancak, bu dönemde Bay (A) için
hesaplanan gelir vergisi 302,17 TL
olduğundan, asgari geçim indirimi tutarı
da ödenmesi gereken vergiden fazla
olamayacağından, bu hizmet erbabına
asgari geçim indirimi olarak ödenecek
tutar en fazla 302,17 TL olacaktır. 

Bay (A) adına 2017 yılı Kasım ayı için
hesaplanan vergi tutarının yetersizliği
nedeniyle yararlanılamayan (314,28-
302,17=) 12,11 TL asgari geçim indirimi
ise daha sonraki dönem için verilecek
muhtasar beyannamede mahsup
edilecektir.

ÖRNEK 2: Evli, eşi ücretli olarak
çalışan çocuksuz Bayan (C), 1.860 TL
brüt ücret almaktadır. Bayan (C)’nin
2017 yılı Ocak ayında asgari geçim
indirimi dâhil net ücreti 1.463,04 TL’dir. 

193 sayılı Kanun’un 103’üncü
maddesinde yer alan vergi tarifesi
nedeniyle Eylül ayı net ücreti 1.401,59
TL’ye, Ekim ayı net ücreti ise 1.383,99
TL’ye düştüğünden Eylül ayı için
(1.404,06-1.401,59=) 2,47 TL, Ekim ayı
için de (1.404,06-1.383,99=) 20,07 TL’lik
fark ücretlinin asgari geçim indirimine
ilave edilmesi gerekmektedir.  

Ayrıca, bu hizmet erbabına Kasım ve
Aralık aylarında da ilave asgari geçim
indirimi uygulanacaktır.

ÖRNEK 3: Bay (D) asgari ücretle
çalışmaktadır. Bay (D) evli ve 3 çocuklu
olup eşi çalışmamaktadır. Bay
(D)’nin 2017 yılı Ocak ayında asgari
geçim indirimi dâhil net ücreti 1.497,38
TL’dir. 

193 sayılı Kanun’un 103’üncü
maddesinde yer alan vergi tarifesi
nedeniyle, Bay (D)’nin Eylül ayı net
ücreti 1.467,49 TL’ye Ekim, Kasım ve
Aralık ayları net ücreti ise 1.421,84 TL’ye
düşmektedir.

Bay (D)’nin, Eylül, Ekim, Kasım ve
Aralık ayları net ücreti 1.404,06 TL’nin
altına düşmediğinden, Bay (D) ilave
asgari geçim indiriminden
yararlanamayacak ve kendisine Eylül ayı
için net 1.467,49 TL, Ekim, Kasım ve
Aralık ayları için net 1.421,84 TL
ödenecektir.
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indirimi

241 38 00

Premier kampus Ofis No: 29 / 360

Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 241 38 00

e-mail: info@universalkurumsal.com

Universal Kurumsal Danışmanlık A.Ş. Direktörü: Engin Mert
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Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir

manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve

kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı

yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

3
0 yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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