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www.istamonu.com

2014 yılında İSTAMONU
Buluşmalarının ikincisi olan “Göç
ve Kalıcı İzleri” konulu paneli

gerçekleştirerek Türkiye’de toplumsal
değişim ve dönüşümün en önemli
neden ve sonuçları arasında yer alan
Göç’ün sosyal ve ekonomik açıdan

yarattığı olumsuz etkileri masaya
yatırarak, o günden bugüne bu
sorun üzerine dertlenerek gazete

olarak ta farkındalık ortaya
koyduğumuza inanıyorum.

2014 yılında biz bu konuyla
dertlenirken, bizden 19 yıl
önce bugünü görebilen ve
dertlenen birileri daha
vardı. 

Kanayan yara Göç

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com

ÖR  SEKTTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN   RÜNDE KALİTE, , GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Kastamonu Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu, belediye bünyesinde zirai birim
kurma hedeflerinin olduğunu açıkladı.
KASİAD heyetinin yaptığı ziyarette konu
hakkında bilgi aktaran Başkan Galip
Vidinlioğlu, üretime büyük önem
verdiklerinin altını çizdi. n 5

Belediye tarıma 
el atacak

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği (KASİAD) yönetimi Karabük ve
Kastamonu’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
göreve gelen Karabük Belediye Başkanı
Rafet Vergili, Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı
Güray Parçal’ın yanı sıra yeni atanan
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet
Topal’ı ziyaret eden heyet Kastamonulu iş
adamlarıyla da bir araya geldi. n 5

KASİAD’dan
bölgesel ziyaret

Sultanbeyli Belediye Yardımcı
Tosyalı hemşerimiz Faruk Lafçı,
“İstamonu Gazetesi kurulduğu
günden buyana misyonu ve vizyonu
olan bir gazete olmuştur. Basın işi emek
işidir. Ortada başarılmış bir anlayış ve ilke
var tebrik ediyorum” dedi. n 10

Misyonu ve vizyonu
olan bir gazete

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası
Eyüpsultan Belediye Başkan
Yardımcısı olarak atanan Cideli hemşerimiz
Uzman Doktor İsmail Uysal (53),
“Kastamonu doğumluyum ancak 52 yıldır
Eyüp’te yaşıyorum. Bu ilçeye hizmet bana
heyecan veriyor” şeklinde konuştu. n 6

52 yıldır
Eyüpsultanlı

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Medyanın spekülatif yaklaşımlarının yanı sıra inşaat
ve gayrimenkul sektörünün mevduat faizinden olumsuz
etkilendiğine dikkat çeken Müjdat Güler, “Medyamız ve
danışman diye bildiğimiz kişiler tam anlamıyla
bilgilenmeliler ve topluma ışık tutacak doğru bilgiler
aktarmalılar. Gayrimenkulü sattırmayan tek şey
güvendir. Müteahhitler devamlı fiyat indirimi içeren
televizyon reklamları ve gazete haberleri ile fiyatı
düşürerek satmayı düşünmedikleri için
pazarı sabote ettiler. Bu sektörde
insanlar düşmeyi satın alıyor.
Fiyatlar düşecek diyor. Düşsün
öyle alırım diyor. Bitmez diyor.
İnsanlar ben faizle daha çok
para kazanıyorum demeye
başladı. Türkiye’de hiçbir
dönem olmadığı kadar paralar
banka kasalarında birikmeye
başladı. Bugün bankalarda
biriken net mevduat tutarı
180 milyar doları buldu.”
diye konuştu. n 4

Gazetemizin köşe yazarlarından
Çatalzeytinli hemşerimiz Harun
Ünlü ’nün (59) bir süredir gırtlak
kanseri tedavisi gördüğü Ankara
Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde
beyin ölümü gerçekleşti. n 9

Yazarımız Harun
Ünlü dualarınızı 
bekliyor

Türkiye’deki inşaat ve
gayrimenkul sektörünün

son durumunu
değerlendiren

uluslararası danışmanlık
firması Nova Group

Holding Ceo’su Müjdat
Güler, uzun yıllar

boyunca uygulanan
bitmemiş ve iskansız

satış yapma döneminin
bittiğini vurgulayarak,
“Gayrimenkul dünyada

üç esas üzerine
dönüyor; güven,

regülasyon ve finans.
Ülkemizde regülasyon
olmadığı için ucuz ve

uzun vadeli, ikincil
kâğıtlarla finans edilen,
insanların kira öder gibi

ev almaları
düzenlenmiyor. Düzen,
sat yap üzerine kurulu.

Son zamanlarda
yansıtılanların aksine

Türkiye’de gayrimenkul
sektörü batmadı, sat-

yap devri ve güven
bitti” dedi.

Gayrimenkul sektörü batmadı

Sat-yap ve
güven bitti

Türkiye’ye yılda 40 milyona
yakın turist gelirken bunun ancak
39 bin 500’üne gayrimenkul
satışının gerçekleştiğini bildiren
Güler, “Bugün ülkemize 40
milyona yakın turist gelirken, yaklaşık 30 milyar dolar
ticari gelir elde ediyoruz. Bu para yabancı sermayeye
dönüşmekle birlikte otel, motel, gastronomi   eğitim,
alışveriş, sağlık ve kongre turizmi derken bir de
gayrimenkul satıyoruz.  40 milyon turistin geldiği
ülkemizde ancak 40 binine gayrimenkul satabiliyoruz.

Bu düşük rakamın sebeplerinden
biri de gayrimenkul satışında
halkı ve medyayı doğru
bilgilendirmemiz. Yabancıya mülk
satışında spekülasyon ve

dedikoduların önüne geçemedik. İnsanlar artık
gayrimenkul aldıkları ülkelerde yaşamak, oturma izni
almak ve çalışmak istiyor. Belli bir zaman sonra da
vatandaşlık izni almak istiyor.  Vatandaşlığa geçişte
Amerika ve Avrupa’da 5-6 yıl iken, ülkemizde 4 ile 6 ay
arasındadır” ifadesini kullandı.

Yabancıya gayrimenkul satışı yüz binde 1

Nova Group Holding Ceo’su
Müjdat Güler

İlk Türk
belediye
başkanı
Kastamonulu
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İlk Türk
belediye
başkanı
Kastamonulu

Hanönü Yeniboyunduracaklı 
köyü nüfusuna kayıtlı Doğan
Özcan’ın oğlu olan Timur Özcan,
yüzde 65,1 oranıyla Almanya'nın
kuzeybatısındaki Karlsruhe
bölgesindeki Watzbachtal kasabasının
belediye başkanı seçildi. n 5

Almanya’daki ilk Türk belediye
başkanı Kastamonulu Timur
Özcan oldu. 

Engin 
Toprak’tan
ikinci single;
Kör Kuyu

n 6

Yaşarlı 
piknikte 
buluştu

n 10

Bayer’in 
gözünden
Kastamonu

n 8
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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şair

SON KİTAP OKUYUCUSU

Kiap okuyordu adam/ parkta
Işığı bulaşıyordu gözlerine sözcüklerin
Binip kitabın kanatlarına / uçtu
Görülen o son kitap okuyucusuydu.

YAZIK

İbadet on bölümdür, dokuzu helal rızık,
Helal nasip yemeyen kendine atar kazık.
Haramı ezberleyip helali unutmuşsa,
Yazık ki o gafile, yazık, yazık, çok yazık.

2014 yılında İstamonu Buluşmaları’nın
ikincisi olan ‘Göç ve Kalıcı İzleri’
konulu panelini gerçekleştirerek

Türkiye’de toplumsal değişim ve
dönüşümün en önemli neden ve
sonuçları arasında yer alan göçün,
sosyal ve ekonomik açıdan yarattığı
olumsuz etkileri masaya yatırmıştık.
O günden bugüne gazete olarak bu
sorun üzerine farkındalık ortaya
koyduğumuza inanıyorum.

2014 yılında bu konuyla
dertlenirken, bizden 19 yıl önce
geleceği görebilen ve dertlenen
birileri daha vardı.  Başarılı iş
adamımız Sayın Mehmet Reis’in öncülüğünü
yaptığı komisyon, 1995 yılında dönemin
başbakanı, ana muhalefet partisi genel başkanı,
İstanbul valisi ve İstanbul büyükşehir belediye
başkanının da aralarında olduğu üst düzeyde
katılımla Türkiye’de ilk kez göç paneli
gerçekleştirdi. 

Panelin ilgili merciler ve kamuoyuyla
paylaşılan sonuç bildirgesi çok ilginç. Şöyle ki:
“Kırsal kesimin kentlere göç etmesinin
önlenebilmesi için barınma, güvenlik, eğitim ve
sağlık hizmetlerinin verilmesi yanında
bireylerin sosyoekonomik statülerinin

yükseltilmesi, tarım ve hayvancılık
politikalarının tersine göç ve istihdam
yaratacak yönde şekillendirilmesi

gerekmektedir” 
Yani konunun özü şu; kırsalda
yaşayan tarım emekçilerinin
kentlere göç etmesiyle birlikte
tarımın sürdürülebilir yapısının
bozulduğuna, şehirlerde işsizlik
oranlarının arttığına dikkat
çekiliyor. 

Ne zaman?
24 yıl önce…
Burada önemli olan; o gün

masada konuşulanlar hayata
geçirilmiş olsaydı ve herkes Sayın Reis’in
düşündüklerini düşünmüş olsaydı inanıyorum
ki kırsaldaki daralma bu seviyelere
ulaşmayacaktı.  

Ülke olarak kırsalı şehirle irtibatlı hale
getirmediğimiz sürece bu önemli sorunun
altından kalkacağımızı sanmıyorum. Bana göre
göçü önlemenin ilk şartı tarım ve hayvancılığın
daha etkin ve verimli hale getirilmesi olacaktır.
Köylerdeki insanlar istediği hizmeti
göremeyince şehre göçe karar veriyor. Küçük
bir araştırma yaptığımızda görüyoruz ki 1990
yılında nüfusun il ve ilçelerdeki yaşayan kentli

oranı yüzde 59 iken bu oran 2019’da yüzde
92’lere çıktı.  Yani her yüz kişiden 92’si kentli,
8’i köylü. 

Kentleşme tüm dünyanın da
sorunu 

Tarım, yoğun iş gücü gerektiren bir sektör
olup çalışacak insan gücüne ihtiyaç duyuyor.
Bu bakımdan tarımsal sürdürülebilirlik için
öncelikle kırsal nüfusa gerek var. Türkiye’de
olduğu gibi dünyada da kırsal nüfus azalma
eğiliminde. Günümüzde dünya nüfusu
içerisinde kırsal nüfus oranı yüzde 45’e kadar
düşmüştür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) verilerine göre bu oran ABD’de
yüzde 18, Fransa’da yüzde 20, Almanya’da yüzde
24, Danimarka’da yüzde 12, Hollanda’da yüzde
8, İtalya’da yüzde 32, Çin’de yüzde 42, Mısır’da
yüzde 50’dir. 

Türkiye’de Cumhuriyet ilan edildikten sonra
ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bu
dönemde yaklaşık 14 milyon olan toplam
nüfusun yüzde 76’sı kırsal nüfustur. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2012
yılında toplam nüfus içerisinde kırsal nüfus
oranı yaklaşık yüzde 23’e gerilemiştir. Bu
dönemde çıkartılan Büyükşehir Belediye Yasası
2014 yılından itibaren yasalaşmış ve kırsal alan

tanımlamasında yapılan değişiklik ile
resmiyette bu oran yüzde 8 olmuştur.
Ziraat Odaları Birliğinin yapmış olduğu
bir çalışmaya göre Türkiye’nin dünyada
kırsal nüfus kaybının en fazla olduğu
ülkeler arasında yer alıyor olması
oldukça düşündürücü.  

Tarımsal istihdamın payı
günümüzde yüzde 18,4

Cumhuriyet döneminin başında
toplam istihdam içerisinde tarımsal
istihdamın payı yüzde 80’ler düzeyinde
iken günümüzde yüzde 18,4’tür. Yani
yaklaşık çalışan her beş kişiden biri tarım
sektöründedir. Ancak rakamlar azalma
eğilimindedir. Çünkü Türk çiftçisinin
kırsal alanda kalması ekonomik ve sosyal
beklentilerinin karşılanması ile
mümkündür. Acaba bu beklentiler
nelerdir? Ne ölçüde karşılanmaktadır?
gibi soruların iyi irdelenmesi gerekir.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon tarım
işletmesi bulunuyor. Tarımsal faaliyet, bu
işletmelerde kendi hesabına çalışanlar,
işçiler ve tüm aile bireyleri için bir yaşam
biçimi. Ancak Türkiye’nin ürettiği
zenginlikten kırsal kesimin aynı düzeyde
pay alamaması gibi büyük bir sorunu var.
Türkiye’de 2018 yılı TÜİK verilerine göre
kişi başına düşen milli gelir 9 bin 632
dolardır. Bu rakam 2018 yılında üretilen
bütün mal ve hizmetlerin toplam parasal
değerinin 82 milyona bölünmesi ile
bulunmaktadır. Şüphesiz bu rakam, her
vatandaşa eşit dağılmayan, kişi başına
düşen ortalama bir değerdir. Türkiye’de
kırsal alanda kişi başına düşen milli gelir
ise ortalamanın yaklaşık üçte biri olup 3
bin doların altındadır.

Öğrencilik yıllarımda okulda
okuduğumuz Ahmet Kutsi Tecer’e ait
olan “Orda bir köy var, uzakta O köy
bizim köyümüzdür. Gezmesek de,
tozmasak da O köy bizim köyümüzdür”
şiirini o günlerde neden söylediğimizi
şimdi daha iyi anlıyorum. Kanayan,
kanadığı için de bir türlü kabuk
bağlayamayan bir sorun göç. Devlet
millet top yekûn bir duyarlılıkla geri göç
ve yeniden başlangıçla üstesinden
gelebiliriz… 

Rabbim ömür verirse gelecek hafta bu
konuda çözüm önerileri üzerine içerikle
karşınızda olacağım. Geçtiğimiz hafta
Sayın Mehmet Reis’i ziyaret ettim. Ben
sordum, o cevapladı.  Bir kez daha
anladım ki Mehmet Reis sadece
Kastamonu için değil, Türkiye için de
büyük bir şans ve değer.  

Selam ve dua ile …

KANAYAN YARA GÖÇ

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Ülke olarak kırsalı şehirle
irtibatlı hale getirmediğimiz
sürece bu önemli sorunun

altından kalkacağımızı
sanmıyorum. Bana göre göçü
önlemenin ilk şartı tarım ve
hayvancılığın daha etkin ve

verimli hale getirilmesi
olacaktır.  Köylerdeki insanlar
istediği hizmeti göremeyince

şehre göçe karar veriyor. Küçük
bir araştırma yaptığımızda
görüyoruz ki 1990 yılında

nüfusun il ve ilçelerdeki yaşayan
kentli oranı yüzde 59 iken bu

oran 2019’da yüzde 92’lere çıktı.
Yani her yüz kişiden 92’si kentli,

8’i köylü. 

“

“
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MANŞET

n Birinci sayfadan devam

Türkiye’ye yılda 40 milyona yakın turist gelirken
bunun ancak 39 bin 500’üne gayrimenkul satışının
gerçekleştiğini bildiren Güler, “Bugün ülkemize 40
milyona yakın turist gelirken, yaklaşık 30 milyar dolar
ticari gelir elde ediyoruz. Bu para yabancı sermayeye
dönüşmekle birlikte otel, motel, gastronomi   eğitim,
alışveriş, sağlık ve kongre turizmi derken bir de
gayrimenkul satıyoruz.  40 milyon turistin geldiği
ülkemizde ancak 40 binine gayrimenkul satabiliyoruz. Bu
düşük rakamın sebeplerinden biri de gayrimenkul
satışında halkı ve medyayı doğru bilgilendirmemiz.
Yabancıya mülk satışında spekülasyon ve dedikoduların
önüne geçemedik. İnsanlar artık gayrimenkul aldıkları
ülkelerde yaşamak, oturma izni almak ve çalışmak istiyor.
Belli bir zaman sonra da vatandaşlık izni almak istiyor.
Vatandaşlığa geçişte Amerika ve Avrupa’da 5-6 yıl iken,
ülkemizde 4 ile 6 ay  arasındadır. Dünyada bu sektörün
pazar hacmi 1,5 trilyon dolardır.  Her yerde paranın
kaynağı sorulur, biz sormuyoruz.   Tüm bunlara rağmen
az satıyoruz. Hacmi 1,5 trilyon dolar olan pazardan daha
milyar dolarları bile bulamadığımızı görüyoruz.”
ifadelerine yer verdi.  
18. yüzyıl bakış açısıyla hareket ediyoruz

Müjdat Güler, yerli gayrimenkul yatırımlarının
Türkiye’de sanayinin gelişmesine engel olduğunu
kaydederek şöyle devam etti: “Dünya gayrimenkul
sektöründe 21’inci yüzyılı yaşıyor, ülkemiz ise 18’inci
yüzyılda. Dünya gayrimenkulün parasını dışarıdan
getiriyor. Buna ikinci kağıtlar deniliyor. Yurt dışında ise
en büyük emeklilik fonlarındadır. Örnek vermek
gerekirse en çok para Almanya’da faiz yıllık yüzde 2’dir.
Yani bir Alman’ın aldığı gayrimenkulün geri dönüşü 10
yıl iken, Türkiye’de bu oran 25-30 yıldır. Ülkemizde faizler
ise yüzde 24’lerde. Biz Türkiye’de gayrimenkulün
finansmanını Ayşe teyzenin mevduatıyla ve Mehmet
efendinin avansları ile sağlıyoruz. ‘Dünyada mekan,
ahirette iman' mantığıyla insanlar nasılsa alır diyoruz .
Sanayiye gitmesi gereken para toprağa ve gayrimenkule
gidiyor. Devlet ve sanayici yatırım yapacak para
bulamıyor.  Para da ölü yatırım olan gayrimenkule
gidiyor. Hal böyle olunca üretemiyoruz.  Sanayici para
bulamayınca otomatikman faizle para alıyor, faiz ise
enflasyonu yükseltiyor.  Yüzde 30 faizle para
bulduğunuzda, bu rakam malın maliyetine yansımış
oluyor. Bu kez konkordato ve iflaslar kaçınılmaz oluyor.”

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
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Gayrimenkul sektörü batmadı
sat- yap ve güven bitti

Türkiye’deki inşaat
ve gayrimenkul
sektörünün son

durumunu
değerlendiren

uluslararası
danışmanlık firması

Nova Group Holding
Ceo’su Müjdat Güler,
uzun yıllar boyunca
uygulanan bitmemiş

ve iskansız satış
yapma döneminin

bittiğini
vurgulayarak,
“Gayrimenkul

dünyada üç esas
üzerine dönüyor;

güven, regülasyon
ve finans. Ülkemizde
regülasyon olmadığı

için ucuz ve uzun
vadeli, ikincil

kâğıtlarla finans
edilen, insanların
kira öder gibi ev

almaları
düzenlenmiyor.
Düzen, sat yap

üzerine kurulu. Son
zamanlarda

yansıtılanların aksine
Türkiye’de

gayrimenkul sektörü
batmadı, sat- yap

devri ve güven bitti”
dedi.

İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in sorularını cevaplayan
Nova Group Holding Ceo’su Müjdat Güler’in açıklamalarından satır başları şöyle: 

Birbirine güvenmeyen toplum olduk

“İnsanlar siyasete güvenmiyor, kendisine,
kardeşine, yargısına ve medyasına güvenmiyor.
Birbirine güvenmeyen toplum olduk.  Bu durum
siyasi partilere yüklenecek de bir sorun değil aslında.
1982’de yapılan anayasa bunun tamamen ana
sebebidir. Dış güçler ve asker bir olup bir elbise
giydirdiler; demokratik diktatörlük anayasası. Bu
anayasa ülkemizde kuvvetler birliği sistemini getirdi.
Kuvvetler birliği de insanların birbiriyle konuşmasını
engelledi. Kuvveti eline geçiren her şeyi ben biliyorum
dedi.”

AK Parti başarmış bir hükümettir

“2002-2008 yılları arasında programları, faiz
oranlarını aşağıya çekmesi ve tefecilere ödenen
paraları aşağıya çekerek ihracatlarıyla başarmış bir
hükümet var Türkiye’de. Yeni bir şey aramadan, geriye
dönse ve nasıl başarmıştım dese, meseleleri yine
çözebilir. Yeniden güven tesis edilebilirse başara
bilineceğine inanıyorum. Yapılanlara saygı duymamız
lazım, seçilenlere, yargıya ve medyaya yeniden güven
ve saygı duyarsak başaramayacağımız şey yoktur.
Herkes işinin hakkını vermeli ve mesleğinin
gerekliliklerini yapmalıdır.”

“Çin’den 10 seneyi aşkındır yapılan ithalat ve
sonucunda yaklaşık 200 milyar dolar ticaret açığı
verdik. Hiç kimse de biz neden bu kadar ticaret açığı
veriyoruz diye sorgulamadı, ta ki Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı olana kadar. Berat Bey çok
donanımlı, gayretli ve başarılı bir isimdir.  Ancak sayın
cumhurbaşkanımızın damadı olması hasebiyle üzerine

çok gidildi. Ülkemiz için büyük şanstır aslında; 22
yaşında New York’ta holding başkanlığı yapmış,
donanımlı bir adamı biz maliye bakanı yaptık, takdir
edersiniz ki gereksiz ve muhtevasına bakmadan haksız
söylemelerle linç etmeye kalktık. Siyasetin aile ile
yapılması durumunda hem aileni hem kişiyi hem
sistemi zorlarsın bu modelleri uygulamakta yarar var.”

Çin’e 200 milyar dolar ticaret açığı verilmemeliydi

Atatürk Havalimanı asla millet parkı olmamalı 

İstamonu Gazetesi’nden
çok etkilendim diyebilirim.

İsmi, yayın içeriği ve dolu
habercilik anlayışı,

mizanpajı ile birçok yerel
gazetenin önünde ve

üstünde bir defa emeği
geçenleri tebrik etmek

lazım. Dahası İstamonu
Gazetesi’nin sosyal

iletişim sayfaları çok
etkili; istamonu.com

adresi başta olmak
üzere facebook, twitter,

instagram adreslerinden
takip ediyorum. Hem

Kastamonu’dan hem de
Kastamonuludan haberdar
oluyorum.  Bir dönem önce

yapmış olduğunuz
İstamonu Buluşmalarının

da devamını canı gönülden
diliyorum.

İstanbul Ortodoks dünyasının merkezidir

Dünya 
terörle 
birleşmiştir“Ortodoks dünyasının merkezi , Balat'taki

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'dir. Hacı
olmak isteyen Ortodoks dünyasının buluşma
merkezidir. Hristiyanlar için İzmir’de bulunan
Meryem Ana da hacı olma yeridir. Tüm bunları
üst üste koyduğumuzda Türkiye, dünya için
bulunmaz nimettir. Türkiye turizmde son 35
yılda en planlı gelişen ve en doğru giden bir
ülkedir bana göre. Geçmiş yıllara oranla ilk
binlere bile giremeyen Türkiye bugün turizmde
dünya altıncısıdır. Türkiye’nin turizm
potansiyeli 80’li yılların sonlarına doğru

rahmetli Başbakan Turgut Özal hükümetleriyle
ortaya çıkmaya başladı. Yaşanan ekonomik
sıkıntılardan dolayı 90’lı yıllarda biraz ivme
kaybetse dahi, 2000’li yıllardan sonra önemli bir
potansiyele ulaştı. Mastercard’ın, 2018 Küresel
Destinasyon Şehirleri Endeksi’nde, 2018 yılında
dünyanın en çok ziyaret edilen öncelikli şehirler
listesine, Türkiye’den iki şehir girmeyi
başarmıştır. Listenin 8’inci sırasına yerleşen
İstanbul 12,8 milyon uluslararası ziyaretçi
sayısına ulaşırken, Antalya ise 11’inci sırada
11,27 milyon kişiye ev sahipliği yapmıştır.”

Amerika dünya için bir tehlike değil
“Amerika dünya için bir tehlike değildir.

Yönetenlerin bir kısmı için bu söylenebilir
belki, bana göre dünyada önce
bilinçlendirilmesi gereken insan topluluğu
Amerika’dadır. Amerikalı o kadar çok kendi
medyası ve televizyonu etkisindeki bugün
Amerika’da Irak’ta kaç Müslüman canından
oldu deseniz ona cevap veremez bildiği tek şey
4 bin 759 asker Amerikalının öldüğüdür. Yani
algısı tek taraflı, yönetilen ve kapalı bir
toplumdur. Amerika bizim stratejik ortağımız
ama nitelikli sanayi bölgeler konusunda bize
hiç destek olmadı. 25 yıldır model ortaklık
konusunda destek vermedi, dünyada en büyük
dış ticaret açığı veren koca deve Türkiye olarak
son 10 yılda büyük dış ticaret açığı verdi.
Bugün bizi gelişmiş ülke olarak kabul edip,
gümrüksüz yolladığımız mallarda bile
önümüzü kesti. Bunlar tek taraflı değil

esasında. Biz kendimizi temsil edecek büyük
hatalar yaptık ve bugün onun faturasını
ödüyoruz. Her iki ülkede birbirine muhtaç.
Önemli ticari ortaklıklar, öğrenci, nitelikli
sanayi bölgeleri ile sağlık ve turizm alanında
önemli iş birliği yapılabilir. Dünyanın yeniden
yapılanmasında inşaat şirketlerimiz büyük
ortaklıklar gerçekleştirebilir. Bizim Amerika’sız
da planlarımız olur çünkü yerimiz çok
avantajlı, ama Amerika’nın bizsiz bir
Ortadoğu, Afrika ve Uzak Doğu programı
olamaz. Onun bize ihtiyacı olduğu kadar bizim
ona ihtiyacımız yok. Tabi ki bunu siyasi olarak,
STK olarak ve medya olarak tam bilmiyoruz.
Bilmediğimiz için her şeyde Amerika bize onu
yaptı bunu yaptı diye korkuyoruz. Bunlar
bence gereksiz Orta Doğu’da kalmış korkular.
Güçlü bir Türkiye dünyaya lazım, NATO’ya
lazım ve en çokta Amerika’ya lazım.”

“Amerika’da bile
çeşitli terör olayları olur
ama ona rağmen 200
milyar turizm geliri elde
eder. Dünyanın her
yerinde terör olur, oluyor
da. Dünya terörle
birleşmiştir artık. Daha
ülkemizi tanımayan çok insan
olduğunu biliyorum.  Türkiye
sahip olduğu özel ve özgün
kültürel çeşitlilik, tarihsel
derinlik ile doğal ve kültürel
mirasın coğrafik yaygınlığından
dolayı da diğer ülkelerden
üstündür. Bizim turizme
bakışımız da düne göre
bugün farklı.” 

“Atatürk Havaalanı 65 milyon yolcu taşımacılığının
yapıldığı dünyanın en iyi havaalanlarından bir tanesi.
Şehrin içinde, entegrenin kolay olması sonucu güzel ve
kaliteli bir havaalanı. AK Parti hükümeti vizyonu çok
büyüterek 8 yıllık hedef sonunda 100 milyon yolcu, 100
milyon da transit yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla
200 milyon kapasiteli yeni havalimanı yaptı. Bugün
hizmet verdiğimiz ilk faz 80 milyonluktur. Ben bu yıl
yeni havaalanı ile  65 milyon yolcuya  bile
ulaşacağımızı sanmıyorum. Bu seviye Atatürk
Havaalanı kadar bile bir seviye olacak yasa altında bir
rakamla karşılaşacağız ama meseleye bir yıl olarak

bakılmamalı.   Atatürk Havaalanın da millet parkı diye
bir söylemin kesinlikle kullanılmaması gerekir bana
göre. Atatürk Havaalanı beklenmeyen olaylara karşı
açık tutulmasının yanında, kargo ve zengin jet uçakları
için ideal bir alandır.  Yargısı İsviçre ve Amerika’da olan
dünyanın en büyük kayıt dışı paraları, tekno-kent ve
teknoloji şirketlerinin buluşacağı bir lokaysan
olmalıdır. Dünya teknoloji devlerinin üretim ve vergi
cenneti yanında yatları Göcek’te duran jetleri burada
olan bir dünya başkentini bu yolla sağlayabiliriz. Bu
insanların parasını harcayacağı yerin İstanbul ve
Türkiye olması lazım.” 

Nova Group Holding
Ceo’su Müjdat Güler
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KASİAD heyetinin yaptığı ziyarette konu
hakkında bilgi aktaran Başkan Galip
Vidinlioğlu, üretime büyük önem verdiklerinin
altını çizerken, oluşturulacak zirai birim ile
tohumlardan fide yapıp vatandaşlara dağıtmayı
istediklerini ve evlerin bahçeleri ile
balkonlarında üretimi teşvik edeceklerini
söyledi.

Belediye bünyesinde internet portalı
oluşturacaklarını, kimin elinde ne kadar ürün
varsa alıcı ile satıcıyı buluşturarak pazarlamaya
yardımcı olacaklarını ifade eden Vidinlioğlu, en
verimli toprağın şeker pancarı üzerinde
bulunduğuna dikkat çekerek bu gübreli
toprağın boşa gitmemesi için bir çalışma
planladıklarını kaydetti.

Kenevirin yan sanayisinin Kastamonu’ya
getirilmesi noktasında da çalışma
yapılabileceğini belirten Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu,  “Bu konuda bizim
belediyemizin üzerine düşen ne varsa yapmaya
hazırız. Bu ziyareti bu anlamda da önemli
buluyorum. Şu anda Taşköprü ilçemizde eski
SEKA fabrikamız var. Burayı daha faal hale
getirerek böylelikle keneviri işlemeye de
başlayabiliriz. Özellikle kenevir noktasında bir
yol haritası belirleyip atağa geçebiliriz. 50 bin
çeşit üründe kullanılan bir üründen söz
ediyoruz. Bu noktada da önce irade olmalı diye
düşünüyorum.” dedi.

Tohum bankası 

Sahibi oldukları İÇDAŞ firmasının
Çanakkale’de tohum bankası ve ıslah merkezi
kurduğunu hatırlatan KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan ise Türkiye genelinde Tohum
Bankası sayısının artması gerektiğini, bu
konuda da Kastamonu’da bir çalışma
yapılabileceğini söyledi.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği (KASİAD) yönetimi Karabük ve
Kastamonu’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde
göreve gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet
Vergili, Kastamonu Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Güray
Parçal’ın yanı sıra yeni atanan Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Ahmet Topal’ı ziyaret
eden heyet Kastamonulu iş adamlarıyla da
bir araya geldi.

Temasları hakkında değerlendirme yapan
KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan,
“Görevlerine yeni başlayan Karabük Belediye
Başkanı Araçlı hemşerimiz Rafet Vergili’nin,
Kastamonu Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu’nun ve Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Ahmet Topal’ın yeni bir soluk

getireceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun
niteliğini taşıyan ziyaretlerimizde Kastamonu
temsilciliğimizin ikincisini düzenleyeceği iş
dünyası zirvesine idarecilerimizi davet ettik.
Ayrıca iki şehirde de Kastamonulu iş
adamlarımızın sahibi olduğu fabrikalarda
ziyaretler gerçekleştirdik. Her geçen gün
genişleyen üye portföyümüzle Kastamonu iş
dünyasının gücünü daha da artırma
hedefindeyiz.” dedi.

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan
başkanlığındaki heyette, derneğin
Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar,
Karabük Temsilcisi Dursun Aydın ile
yönetim kurulu üyeleri Cemal Şenol, Murat
Arer, Demir Yılmaz, Bilal Kütük, Fikriye
Aslan, Muharrem Tonba, Fikret Özkan, Enüs
Koç ve Bülent Ersöz yer aldı.

KASİAD’dan 
bölgesel ziyaret

Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu, belediye
bünyesinde zirai birim kurma
hedeflerinin olduğunu açıkladı.

+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
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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.
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Belediye tarıma
el atacak

Almanya’daki ilk Türk belediye başkanı
Kastamonulu Timur Özcan oldu. Hanönü
Yeniboyunduracaklı köyü nüfusuna kayıtlı
Doğan Özcan’ın oğlu olan Timur Özcan,
yüzde 65,1 oranıyla Almanya'nın
kuzeybatısındaki Karlsruhe bölgesindeki
Watzbachtal kasabasının belediye başkanı
seçildi.

Almanya'nın Karlsruhe kentine bağlı
Walzbachtal kasabası, 7 Temmuz günü
belediye başkanını seçmek için sandığa
gitti. Almanya Sosyal Demokrat Partisi
(SPD) üyesi olmasına karşın, tüm
kesimlerin sevdiği Türk aday seçimlere
bağımsız olarak katıldı. Yedi aday ile
bağımsız olarak yarışan Özcan, ilk tur
sonucu 2 bin 834 seçmeni bulunan 10 bin
nüfuslu kasabada oyların yüzde 49,9'unu
oy aldı.

Oylama ikinci tura kalınca Özcan, 21
Temmuz’daki oy oranını yüzde 65,1'e
çıkardı ve başkanlık koltuğuna oturdu. 

Özcan'ın en güçlü rakibi Siegfried
Weber'e sandıktan yüzde 29,6 oy çıktı. 

Almanya’nın birçok şehrinde Türk
belediye başkan yardımcıları görev
yapmakla birlikte ilk kez bir belediye
başkanı Türk oldu. Kasaba 16 yıldır
Hıristiyan Demokrat Partili bir belediye
başkanı tarafından yönetiliyordu.

Almanya’daki 
ilk Türk belediye
başkanı

Kastamonulu bir baba ve Alman bir
annenin oğlu olan Timur Özcan,
Leimen'de doğdu. Mannheim
Üniversitesi’nde Kamu Hizmetinde İş
Hukuku ve İK Gelişimi üzerine eğitimi
tamamlayan Özcan, Eylül 2017’den bu
yana, Mannheim Polis Merkezinde
devlet müfettişi olarak görev
yapıyordu.
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Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in
makamında ziyaret ettiği Eyüpsultan Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Uysal, anılarıyla dolu ilçenin idari
yönetiminde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu
dile getirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile
tanışmasının 36 yıl öncesine dayandığını anlatan
Uysal, “1966 yılında Cide Kuşkayası köyünde
doğdum, 1 yıl sonra ailemle Eyüpsultan’a yerleştik. İlk
okuldan liseye kadar tahsilimi Eyüpsultan’da
tamamladım. Deniz Köken ile tanışmamız 1983
yılında gerçekleşti. Kendisi büyük bir tecrübe, özelikle
belediyecilikte markadır. Başkan yardımcılığı
teklifinde bulunduğunda hiç tereddüt etmeden kabul
ettim. Çünkü biliyorum ki Eyüpsultan’a çok büyük
hizmetlerimiz olacak.  Ekmeğini yediğim bir ilçeye
hizmet etmek bana heyecan veriyor.” diye konuştu.

Sosyal destek hizmetleri, ruhsat ve denetim
birimi, gençlik ve spor hizmetleri ile eğitim ve
sağlığın içerisinde olduğu birimlerin başkanlığını
yapan Uysal, Kastamonu sivil toplum kuruluşlarıyla
da güçlü bağlar kurmak istediğine işaret ederek
şunları söyledi: “400 bin nüfusu olan ilçemizde 7’den
70’e hizmet etmek için tüm birimlerimiz canla başla
çalışarak ahde vefamızı göstermek istiyoruz. Hekim
olduğum için bir takım sivil toplum kuruluşlarında
yer alamadım bu zamana kadar. Özellikle sivil

toplum kuruluşlarıyla olan bağımızı bu dönem
arttırmak onlarla bağımızı güçlendirmek isterim.”

Kastamonu’yla olan bağının hiç kopmadığına da
değinen İsmail Uysal şöyle devam etti: “2000 yılında
köyümüze ev yaptım. Her yıl yaz tatilimi köyümde
geçiririm. Her yıl da düzenli olarak gitmeye
çalışırım.” 

İstamonu doyurucu bir gazete
Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Dr.

İsmail Uysal İstamonu Gazetesi hakkındaki
görüşlerini ise şu cümlelerle anlattı: “İki haa öncesi
Daday Derneği’nin piknik organizasyonunda
gördüğüm bir gazete sonra makama gelmeye
başladı. Gördüğüm kadarıyla diğer yerel
gazetelerden çok farklı bir yayın anlayışına sahip.
Gördüğüm ve hoşuma giden tarafı ise bakış açısının
çok geniş olması. Yöresellikten öteye bölgesel
kapsayıcılık daha hakim. Tek kelimeyle ifade etmem
gerekirse de doyurucu bir gazete.”
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31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Cideli hemşerimiz Uzman Doktor İsmail Uysal (53), “Kastamonu doğumluyum
ancak 52 yıldır Eyüp’te yaşıyorum. Burası çocukluğumun geçtiği ve kendimi bulduğum bir ilçe, bugün ise bu ilçeye hizmet bana heyecan veriyor” dedi.

52 yıldır Eyüpsultanlı

Devrekanili hemşerimiz Engin
Toprak’ın, Kör Kuyu isimli ikinci single
albümü çıktı. Geçtiğimiz yıl müzik
piyasasına Sevenler Anlar isimli parçasıyla
giriş yaparak bir milyona yakın kişiye
ulaşan Engin Toprak’ın, ikinci single
parçası Kör Kuyu’nun klibi tüm dijital
platformlarda MYD Müzik etiketiyle satışa
sunuldu. Toprak çok yakında bir şiir kitabı
yayınlamayı planlıyor.

Bankadan sahneye
Kurumsal hayatı geride bırakarak

hayalindeki müzik çalışmalarına ağırlık
verdiğini bildiren Engin Toprak, “İlk
sahneye çıktığımda 20 yaşımdaydım.
Albüm yapmayı çok istedim lakin
ekonomik gücümüz yoktu. Yakın
çevremdeki zenginlerin desteğini
alamayınca hayat beni bankacılığa
savurdu. Evlendim ve çocuk sahibi oldum.
Kurumsal hayatta 10. yılıma girmiştim
ancak panik ataklarla karşı karşıya kaldım;
bu bir işaretti. Evliliğimizi borçla yapmıştık
birçok genç gibi, bu borçlar katlanmış dağ
olmuştu. Kocaman bir maaşım vardı ama
sanki o yüksek maaş yüksek borç
yaratıyordu. Karar verdim sanata
dönecektim. Etrafımdaki herkes karşı çıktı.
Ancak kimseyi dinlemedim. Daha da
borçlandım. Şu ana dek iki albümüm ve ev
kayıtlarım borçlanma maliyetiyle beraber
100 bin liraya buldu, tek kuruş geri
dönmedi.  Hiç pişman değilim. Sanatçının
kazancı günümüzde sahne alarak ancak
olur, albüm satışı neredeyse yok gibidir,
bunların zorluklarını sürekli yaşamama
rağmen müzik yolculuğuma ara vermeyi
bir an bile düşünmedim” diyerek sahne
çalışmalarına destek beklediğini ifade etti.

Engin Toprak’tan
ikinci single; 
Kör Kuyu

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

Coşkuyla geçirmenizi dilediğim
mübarek Kurban Bayramınızı

kutlar, bayram sevincinin 
tüm hayatınıza yansımasını 

temenni ederim.

www.karadagplasmak.com

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

1966 yılında nüfusuna kayıtlı olduğu Cide
Kuşkayası köyünde dünyaya geldi. 1 yaşında
ailesiyle birlikte geldiği Eyüpsultan’da ilk orta ve
lise tahsilini tamamladı. Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi mezuniyetinin ardından 1993-1996 Cide
İlyasbey Sağlık Ocağında, 1996-2010 Eyüp Sultan
Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde, 2010-2014
Şişli Etfal İhtisas çalışmasında, 2014-2016 Bartın
Devlet Hastanesinde ve 2016-2019 yılları arasında
da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma

Hastanesinde görev yaptı.
Çeşitli yerlerde işyeri
hekimliği, dernek ve vakıf
üyelikleriyle beraber
sosyal ve kültürel etkinlik
çalışmalarında bulundu.
Uzman Doktor olan
İsmail Uysal, 23 yıldır
Nişanca mahallesinde
ikamet etmekte olup
evli ve dört çocuk
babasıdır. 31 Mart 2019
Yerel Seçimleri sonrası
30 Nisan 2019
tarihinde Eyüpsultan
Belediyesine başkan
yardımcısı olarak
atandı.

n Eyüpsultan?

Sevda
n Kastamonu?

Yürek sızısı

n Para?

Elinin kiri

n Evlat?

Yaşam enerjisi

n Aile?

Olmazsa olmaz

n Deniz Köken?

Dost

6 soru 
6 cevap 
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Remzi Şen
KASDER Genel Başkanı

Hayırlara vesile olmasını dilediğim 
Mübarek Kurban Bayramınızı yürekten kutlar, 

nice bayramlara huzur ikliminde 
ulaşmanızı temenni ederim.

kas-der.com

Geleneksel Türk Lezzetlerine
50 yıllık VENÜS Zarafeti

Venüs’te Pazar Günleri Açık Büfe
Kahvaltı 09.00 – 14.00 arası 
Bu Keyfi Kaçırmayın

Tüm güzeller iyi, tüm iyiler

güzel olmayabilir 

güzel & iyi ikisinden de

vazgeçemeyenlere 

VENÜS 
ayrıcalığı 

Yarım asırlık
ağız tadınız

Venüs
Pastaneleri

olarak yaklaşan
Kurban

Bayramınızı
tebrik ediyor,

selam ve
sevgilerimi

sunuyorum…
Nice bayramlara

Bekir Baş
Venüs Pastaneleri 

Yönetim Kurulu Başkanı

ÜRÜN ÇEŞİTLERİMİZ
l Pastalar 
l Çikolatalar 
l Dondurmalar 
l Tatlılar l Kurabiyeler
l Kahvaltılar 
l Yemekler l İçecekler

Adres: ETİLER NİSPETİYE CAD. NO:78 TEL: 0212 263 51 91- 0212 263 41 92www.venuspastanesi.com
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Hürriyet Gazetesi Köşe
Yazarı Yalçın Bayer
Kastamonu’yu konu
alan üç yazı kaleme
aldı. Atıf Uğurlu ve

Ahmet Erkurtoğlu ile
gerçekleştirdiği gezi

sonrası Bayer İnebolu
ve Cide’nin Kaderleri
Aynıydı başlıklı köşe

yazısında 24. Cide Rıfat
Ilgaz Sarıyazma Kültür
ve Sanat Festivali için
Cide’ye gittiğinde yıllar
önce Şan Sineması’nda

yapılan Rıfat Ilgaz
gecesini anımsatırken,

festival ve ilçe yönetimi
hakkında bilgi

aktarmış, doğal
güzelliklerini de

vurgulamış.

Bayer’in gözünden Kastamonu
İnebolu ve Cide’nin Kaderleri Aynıydı başlıklı

yazısında da İnebolu hakkında geniş bilgiye sahip
olan yazar Cide’yi gördükten sonra İnebolu
Limanının revizyona duyduğu ihtiyacı olduğunu
şu cümlelerle dile getirmiş:

“Cide’nin sahilleri mükemmel, 30 yıl kadar
önce dikilen çınar ağaçları Cide’ye eşsiz bir güzellik
katmış... İnebolu’da ise özeleştirilen bakımsız
limanı ve Kastamonu’ya giden karayolu devletin
şeatini bekliyor.

Küre’deki bakır madeni dahil üç ihalenin
verildiği müteahhit Mehmet Cengiz, bu
yatırımlarını bitirdiğinde toplumun kendisine olan
‘malum’ kızgınlığını bir ölçüde giderebilir mi?
Bunu söyleyen çok insanla karşılaştık.

Doğu Karadeniz’in Arapların istilasına uğrayan
yaylaları bu bölgede ‘kültür’le birlikte
bütünleştirilerek ciddi projeler gerçekleştirilebilir.
Çünkü bölge bu tür turizm yatırımlarıyla çok şey
kazanabilir.”

Kastamonu gazeteleri, Kastamonu Kadın
Mitingi, Taşköprü Sarımsağı ve siyez buğdayına
yer verdiği Kastamonu Köylüleşiyor başlıklı
yazısında ise Yalçın Bayer Kastamonu’nun verdiği
göçün etkilerini,  İnebolulu Ahmet Erkurtoğlu’nun
projelerini ve gözlemlerini şu cümleler anlatıyor:

Cide’yi çok beğendik, kültürel ve turistik
güzellikleriyle İnebolu’yu geride bırakmış gördük.

Rakamlar Kastamonu’nun nasıl ‘küçüldüğünü’
gösteriyor. Merkez ilçe nüfusu 119 bin, 19 ilçesiyle
il nüfusu 360 bin oluyor. 1950’de 10 milletvekili
çıkarırken, 1980’den sonra sırasıyla 5’e, 4’e ve
nihayet bugün 3’e kadar düşmüş... Kastamonu
nüfusuna kayıtlı 736 bin kişi Türkiye’nin diğer

illerinde ikamet ediyor. Kastamonu nüfusuna
kayıtlı toplam 1 milyon 52 bin kişi olduğunu
belirtelim. Bu nüfusun 557 bini İstanbul’da yaşıyor.
Kastamonu, Sivas’tan sonra İstanbul’da en çok
hemşerisi bulunan ikinci il. Ankara’da ise 43 bin
315 Kastamonulu bulunuyor.

Kastamonu son büyük göç dalgasını 90’lı
yıllarda verdi. Günümüzde ‘iç göç’ var,
Kastamonu’da köyler ilçe merkezlerine, ilçe
merkezleri de merkez ilçeye göç ediyor. Köyler
boşalıyor, bu da tarımsal üretimi vuruyor.

İnsanlar İstanbul’a göç edince ‘yeşil doğası’ öne
çıkmış Kastamonu’nun.

Sinop’tan Zonguldak’a kadar 176 kilometrelik

sahili var. Ne yazık ki pek balık bulamıyorsunuz.
Balıkçılıkta da yetersiz kalınmış, denizden balık
tutmayı daha çok Doğu Karadeniz yapıyor.
Amasra’da mimar Ahmet Erkurtoğlu ve Dr. Atıf
Uğurlu ile yediğimiz mezgitle getirilen ismimizin
yer aldığı ‘Amasya salatası’ 28 yeşillikten
yapılıyormuş. Amasra İstanbul ve Ankara’dan gelen
turistler için Batı Karadeniz’in ‘Bodrum’u olmuş
denilebilir.

Kır ile kenti 

evlendirmek

Kadıköylü mimar Ahmet Erkurtoğlu,
memleketi olan İnebolu’yu sık sık ziyaret ediyor,
sorunlarıyla ilgileniyor. 350’ye yakın aşı boyalı
konak var, görülmeye değer. Ailenin konağını da
restore etmiş, geldiğinde çocukluk anılarını
yaşıyor. ‘Geri dönüşüm, yenileme ve canlandırma’
diye özetleyebiliriz.

İnebolu geçmişte Rusya ile başta ‘tuz ve gaz’
olmak üzere Ankara ve İç Anadolu ticaretinin
deniz yolu ile yapılması ‘zenginlik’ katmış ilçeye,
Osmanlı konaklarıyla donatılmış. Sahil ise son
yıllarda betonlaştırılmış. ‘Fakirlik’ varsa, korumak
olanaklı değil.

Erkurtoğlu’nun İnebolu’yu geliştirme projesi
şöyle:

“Devlet İnebolu’ya daha fazla yatırım yapmalı,
tarihi eserlerin korunması için de restorasyon
kredisi sağlamalıdır. Bunun içine ‘yeşil mimarlık’,
‘yeni sanat’, ‘doğayı kente getirmek’, zengin ve
fakirin göçlerle oluşumuna ‘sosyal karışım’ı
katalım. Yani ‘kır ile kenti’ niye evlendirmeyelim?” 

TÜM İSLAM 

ALEMİNİN KURBAN

BAYRAMI 

MÜBAREK 

OLSUN

Türkiye’nin
ekonomik

görünümü (1)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

• Fiyat İstikrarı 
• İktisadi Büyüme
• Tam İstihdam 
• Adil Gelir Dağılımı 
• Dış Ödemeler

Dengesinin tutturulması 

Bir ekonominin
nabzının ölçülmesinde bu
5 unsur büyük önem arz
etmektedir. Bu hususlar
ülke ekonomisinin
karnesi açısından da
geçerlidir. 

Halkının temel
ihtiyaçlarını yeteri kadar
üreten bir ekonomide
fiyat istikrarı
otomatikman yerine
gelmektedir. Yeteri kadar
üretim; istihdamı
iyileştirmekte, ithalatı
azaltmakta, fazla üretim
ihracatı arttırmakta ve
sonuçta fiyat istikrarı
sağlanırken ödemeler
dengesi ve cari açık
meselesi de problem
olmaktan çıkmaktadır. 

Dengeli ve güçlü
üretim; sırasıyla istihdamı
arttırırken, gelir
dağılımını pozitif
anlamda iyileştirmekte ve
nihayetinde de büyümeyi
sağlamaktadır. 

Sonuç olarak üretim
artışı bir ekonomide en
büyük itici güç ve sorun
çözücü anahtar olarak
yerini almaktadır. 

Son yıllardaki
görünümde; ülke olarak
yukarıda sayılan 5
unsurdan ilk ikisi olan
fiyat istikrarı ve büyümeyi
bir şekilde
gerçekleştirebildiğimiz
söylenebilse de diğer 3
unsur olan; Tam İstihdam,
Adil Gelir Dağılımı, Dış
Ödemeler Dengesinin
tutturulması konularında

ekonomimizin ateşinin
maalesef düşürülemediği
ve bu hususların problem
olarak devam ettiği bir
gerçektir. 

Yukarıda sıralanan bu
5 şartı olumlu anlamda
gerçekleştiremediğimiz
takdirde ülke için para
politikası eksiktir. Maliye
politikası eksiktir ve
sosyal politikalar eksiktir. 

Bu çerçevede ülkemiz
ekonomisinin giderek
üretim yeteneğini
kaybeden ve üretimde
irtifa kaybeden bir
ekonomi olduğunu
söylemek mümkündür.

Her ne kadar teşvik
sisteminde pek çok
ilaveler yapıldığı gözlense
de sanayicinin basit ve
cömert bir şekilde teşvik
edildiğini ve
uygulamaların anlaşılır ve
kolay olduğunu söylemek
de mümkün değildir. Bu
anlamda sanayici mutlu
değildir. Daha çok
üretmek için motive
değildir. 

Teşviklerin; temelde
üretime yönelik verilmesi
ve AR-GE’ye çok daha
fazla teşvik verilmesi
hedeflenmelidir. 

Sanayicinin yanında
Tarımda üretimin teşvik
edilmesi ve üretim
alanlarının genişletilmesi
diğer önemli hedeflerden
biri olmalıdır. 

Ekili alanlarda bariz bir
ufalma mevcuttur. Boş
arazilerin
değerlendirilerek yeni
tarım alanlarının
yaratılması sıradaki diğer
önemli konulardan
biridir. 
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Yazarımız Harun
Ünlü dualarınızı
bekliyor

Ünlü ‘nün sağlık durumu hakkında bilgi aktaran
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz, “Harun Hocamızın beyin ölümünün
gerçekleştiğini öğrenmemizden dolayı derin üzüntü
duyuyoruz. Yaşamsal faaliyetlerini makinelere bağlı
şekilde devam ettiriyor. Rabbimizden ümidimizi
kesmiyoruz, sağlığına kavuşacağı günü bekliyoruz.”
dedi.

Karadeniz Harun Ünlü’nün İstamonu Gazetesi
8.  kuruluş yıl dönümüne katıldığını anımsatarak,
“Kıymetli köşe yazarımız İstamonu Buluşmaları
dahil birçok projede desteğini sunmaktan hiçbir
zaman çekinmedi. 16 Ocak tarihinde Ankara’daki
evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi
iletmiştik. 23 Nisan’da gerçekleşen gazetemizin 8.
kuruluş yıl dönümünde değerli ailesiyle birlikte
aramızda olmuştu. Kendisini seviyoruz ve
dualarımızla acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Nüfusuna kayıtlı olduğu Kastamonu Paşalı
Köyünde 1960 yılında doğan Harun Ünlü, Abana
İlk Okulu, Kastamonu Merkez Ortaokulu ve
Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi eğitiminin
ardından ön lisansını Samsun Eğitim Enstitüsü
Sosyal Bilgiler Bölümünde tamamladı. Anadolu
Üniversitesi Tarih Bölümü lisans eğitiminin
ardından Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi
Enstitüsünde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans
yaptı. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik
kariyerinin ardından 2006 yılında emekli oldu.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Gazetemizin köşe yazarlarından
Çatalzeytinli hemşerimiz Harun Ünlü
’nün (59) bir süredir gırtlak kanseri
tedavisi gördüğü Ankara Hacettepe
Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümü
gerçekleşti. Ünlü, gazetemizin
kurulduğu 2012 yılından bu yana
"Sudan Şeyler" adlı köşesinde
okurlarıyla buluşuyordu.

Mesleki kariyeri
n Keçiören Lisesi Tarih Öğretmeni
n Keçiören Fatih Sultan Mehmet Lisesi Müdürü
n Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Müdürü
n Keçiören Aydınlıkevler Ticaret Meslek Lisesi Tarih
Öğretmeni
n Altındağ İskitler EML Tarih Öğretmeni
n Mamak Kutludüğün Orta Okulu Sosyal Bilgiler
Öğretmeni
n Karabük Merkez Atatürk İlköğretim Okulu Sosyal
Bilgiler Öğretmeni
n Mersin Gülnar Kuskan Orta Okulu Sosyal Bilgiler
Öğretmeni
n Sivas Gemerek Çepni Lisesi Sosyal Bilgiler
Öğretmeni ve Müdür Baş Yardımcısı

Köşe yazarlığı ve dergi yöneticiliği yaptığı kurumlar
n Abana Gazetesi
n Çatalzeytin Mektubu Gazetesi
n Öğretmen Dünyası Dergisi
n Abece Dergisi
n Karabük Batı Karadeniz Ekspres Gazetesi,

STK Çalışmaları
n Ankara Sanat Kurumu üyeliği
n Ankara Çatalzeytinliler Derneği Başkanlığı,
n Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel
Başkan Yardımcılığı
n İstanbul Kastamonu Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcılığı
Deneme, öykü
Ya Bizim Köy, Şıracıdan Bozacıdan, Emeğin Gücü
(Çocuk öykü), Böğürtlen Reçeli.
Şiir
Anneme Selam Söyleyin, Bir Kuşun Kanadındayım,
Buz; Gazete İstamonu Yayını
Eğitim 
Öğrenci Anne ve Babalar İçin Eğitim Rehberi, Sınıf
Rehber Öğretmenliği, Nutuk; Mustafa, Mustafa Kemal
Atatürk, İlginç Bilgiler, Türkülerle Türkiye, İl İl Türkiye,
Akıl Kutusu, 4,5,6,7 ve 8. Sınıflar için sosyal bilgiler
dersi için yardımcı kaynaklar.
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Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in geçtiğimiz haa
makamında ziyaret ettiği Sultanbeyli
Belediye Yardımcı Faruk Lafçı, yayın
hayatına başladığı günden beri İstamonu’yu
takip ettiğini belirterek, “Basım ve yayını
yönetmek siyaset kurumunun üstünde bir
iştir. 8 yıldır Kastamonu’yu anlatan öznesi
Kastamonulular olan, sayısız buluşmalar ve
sempozyumlara imza atan İstamonu
Gazetesinin bugünlere gelmesinde emeği
olan herkese teşekkür ediyorum. İstamonu
gibi basın yayın organlarının sayısı kesinlikle
çoğalmalı.” diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri
sonrası belediye başkan yardımcılığına
atanan Lafçı, hedefinin makam değil hizmet
olduğunu belirterek görev ve yetki alanından
şu ifadelerle bahsetti: “Kastamonulular
olarak göreve talip olmayan bir yapımız var.
Belediye başkanımızla partimizin
kuruluşundan itibaren olan diyaloğum, görev
aldığım sivil toplum kuruşlarıyla da devam
etti. 2014 yılında derneğimizin destekleri,
partimizin öngörüleriyle belediye meclis
üyesi seçildim. Şahsi olarak bir beklentim
olmadı, 31 Mart Mahalli İdareler
Seçimlerinde belediye meclis üyeliğim
sonrası belediye başkanımız Hüseyin
Keskin’in teveccühleri ve tercihleriyle göreve
getirildik. Mali müşavir olmam dolayısıyla
mali hizmetler müdürlüğü, strateji geliştirme
müdürlüğü, meclis ve encümeni takip eden
yazı işleri müdürlüğü ile belediyemizin çay
ocağı, kafeterya gibi sosyal alanlarını
kapsayan işletmeler müdürlüğünden
sorumluyum. Şu anda dört tane müdürlük
üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.” 

Sultanbeyli Belediyesi’nin önümüzdeki 5
yıllık gelecek planının belediye, sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, kanat önderleri
vatandaş   iş birliğinde hazırlandığını
bildiren Lafçı şunları söyledi: “Strateji
müdürlüğümüzle farklı bir çalışma başlattık.
Belediyemizle ilgili yaptığımız 5 yıllık plana

tüm vatandaşlarımızı dahil olmasını
sağlıyoruz.  Bu kapsamda sivil toplum
kuruluşu temsilcileri, muhtarlarımız,
basın mensupları, esnaflarımız ve
kanaat önderlerimizle istişare
toplantıları düzenliyoruz. Bununla
da kalmadık vatandaşlarımızla
anket çalışması başlattık, kısa
mesaj sistemleri üzerinde de bu
anketlere ulaşılabilir hale getirdik.” 

Sultanbeyli Belediye Başkan
Yardımcısı Faruk Lafçı, ilçede devam
eden çalışmalar hakkında ise şu bilgileri
aktardı: “Belediye başkanımız
üçüncü dönemine girdi.
Teşkilat ve sivil toplum
kuruluşu geçmişi olan üç
belediye başkan

yardımcısı bulunuyor. Kadın kolları, gençlik
kolları ve ilçe yönetiminde görev alarak

vatandaşın içinde olan isimler bunlar.
1998 yılından itibaren Sultanbeyli’de
ikamet ediyorum. İlçemizde yaşayan
her bir insan hizmetin en iyisini hak
ediyor. Hem siyasal anlamda verdiği
destekten dolayı hem de Türkiye’nin
küçük mozaiğini oluşturduğu için

Sultanbeyli’ye ve insanına hizmet
etmek bizim için çok önemli. Biz

biliyoruz ki Sultanbeyli’ye ve
insanına yapılacak her hizmet

hem geçmişe hem
bugüne hem de
geleceğe hizmet
anlamını
taşımaktadır. Bu

ruh ve heyecanla 380 bine yakın nüfusu olan
bu ilçede inşallah daha güzel hizmetlere
vesile olacağız. İnsanlar artık yol kaldırım
düzenlemesinden çok gönüllere
dokunulmasını istiyor. Biz daha çok bu
yönde çalışmalarımızı arttıracağımız bir
döneme girdik. Bu kapsamda birçok ilçede
gerçekleştirilmeyen mahalle iarı
kültürümüzü devam ettirdik. 15 tane
mahallemiz var ve her mahallede yaklaşık
10-12 bin kişinin katıldığı sokak iarları
yaptık.  Onun hemen akabinde 'Minderini Al
Gel' diye bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla
mahallemize çocukların eğlenebileceği
platformlar oluşturduk. Geleneklerimizi
yaşattığımız bu alanda önümüzdeki günlerde
sinema filmlerini beyaz perdeye
yansıtacağız.”

Bozkurt ilçesine bağlı Yaşarlı
köylüleri Sarıyer Fatih Sultan
Mehmet Tabiat Parkı’nda
gerçekleşen piknikte bir araya geldi.

Yaşarlı Köyü Dernek Başkanı
Niyazi Kütük köylülerin kaynaşması
adına böyle bir etkinlik
düzenlediklerini belirterek emeği geçen
herkese teşekkür etti.

Kütük, yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip
derneğin ilk kez piknik düzenlediğini bildirerek
şunları söyledi: “2000 yılında kurulan derneğimiz

üye ve aileleri 7’den 70’e piknikte bir
araya geldi. Yarışma ve çekilişlerle
renk katılan etkinliğimizde
köylülerimizin eğlenmesi bizi son
derece memnun etti. Bundan

sonraki senelerde bu geleneğimizi
devam ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi.
Pikniğe Kağıthane Belediye Başkanı

Mevlüt Öztekin, belediye başkan yardımcısı Levent
Dirice, belediye meclis üyesi Nilüfer Ay, AK Parti
Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk’ün
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
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Sultanbeyli Belediye Yardımcı Tosyalı hemşerimiz Faruk Lafçı, “İstamonu Gazetesi kurulduğu günden buyana misyonu ve
vizyonu olan bir gazete olmuştur. Basın işi emek işidir. Ortada başarılmış bir anlayış ve ilke var tebrik ediyorum” dedi.

İstamonu’yu tebrik ediyorum

Yaşarlı piknikte buluştu
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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