
14 Mayıs Dünya Çiçiler Günü
dolayısıyla açıklama yapan Reis Gıda
Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis,
“Anadolu’nun bereketli topraklarını ve ata
tohumları ile yerli çeşitleri gelecek nesillere
taşımaktan hepimiz sorumluyuz” dedi. n 5

Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde
şehid olan Piyade Uzman Çavuş Murat
Nar’a Taşköprü Merkez Taş Camisinde
cenaze töreni düzenlendi. n 4

Çiftçimizin
kıymetini bilelim

Şehide son görev

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu
Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki
Filistinlilere müdahalesine karşı tepki
gösteren Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Genel Başkanı Remzi
Şen, İsrail’in uluslararası toplumun gözü
önünde insanlık suçu işlediğini
vurguladı. n 4

İsrail’i kınadı

İtfaiye istasyonları
artırılmalı

Bozkurtlu duayen sanayici Süheyl
Erboz (73)  korona virüs sebebiyle
yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü
hastanede vefat etti. Erboz’un cenazesi
İmes Camii’nde kılınan namazın
ardından Ihlamurkuyu Mezarlığına
defnedildi. n 5

Duayen sanayici
vefat etti
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Hani şu büyüklerimizin bizi
ürkütüp korkuttuğu siyaset
var ya, aslında yönetim

işleri anlamına gelir. Yönetim
ilişkisi ne zaman başlar? İki
canlının bir araya geldiği anda
başlar. Bu, hayvanlar dünyasında
da böyledir. 

İnsan, dünyaya geldiği anda
kendisini bir yönetim sürecinin
içinde bulur. Bu yüzden, her

insanın özgürce siyaset yapma
hakkı vardır ve bence

yapmalıdır. Çünkü içinde
yaşadığı yönetim süreci

doğrudan kendisiyle ilgilidir,
kendi geleceğini

belirleyecektir.
Buraya kadar anlaştık

galiba!

SİYASİ RACON

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Yıl: 10 Sayı: 353 16 MAYIS 2021Haftalık Siyasi Aktüel Bağımsız Gazete

www.istamonu.com

Korana virüs salgını sonrası
Kastamonu’da yaşayanların sayısının da
arttığını bildiren Vali Avni Çakır, “Bin 54
köyümüz var, 2 bin 583’te köy altı yerleşim
merkeziyle birlikte toplamda 3 bin 637
yerleşim yeri mevcut. Bizim tek tek buraları
ormandan temizleme imkânımız yok. Bunu
önleyebilmemiz için hemşerilerimizin
memleketlerinde daha uzun süreli vakit
geçirmeleri, toprakla ve baba ocaklarıyla
daha fazla zaman harcamaları gerekiyor.
Hemşerilerimiz tatil yerinden ziyade ikinci
evi olarak görür, en az 6 ay kalırsa bu sıkıntı
kendiliğinden kalkar.” dedi.

Korona virüs vakalarının en yoğun
görülen iller arasında yer almasının başlıca
nedeninin nüfusun sürekli artmasından ve
yaşlı oranın fazlalığından kaynaklandığını
vurgulayan Çakır, Kastamonu’da nüfusun
yüzde 25’inin aşı olduğunu bildirdi. n 2

Kastamonu Valisi
Avni Çakır,

Gazetemiz Genel
Yayın Yönetmeni

Hüseyin Karadeniz’e
gündemi

değerlendirdi. Kış
aylarında boş olan

köylerin orman
istilasına maruz
kaldığına dikkat

çeken Kastamonu
Valisi Avni Çakır,

memlekete sadece
tatil amacıyla değil,

üretimi de
düşünerek

yerleşilmesi
gerektiğini belirterek,

“Köylerimize sahip
çıkalım” dedi.

KÖYLERİMİZE
SAHİP ÇIKALIM

“Tam kapanma sürecinde dışarıdan gelen hemşerilerimizin oranı biraz
fazla. İlimizin coğrafi yapısının genişliği, insanlarımızın kalabalıklara
girmeden vakit geçireceğini, takiplerimiz ve vatandaşımızın hassasiyetiyle
beraber inşallah bu süreci çok büyük bir sıkıntı olmadan atlatacağız.”

HEMŞERİLERİMİZİN ORANI FAZLA

Türkiye’nin en yaşlı ikinci nüfusuna
sahibiz. Bu kapsamda neredeyse 5 sene
sonra okulların çoğunda kapanmaya
gidebiliriz.

NÜFUSUMUZ YAŞLI

Kastamonu Valisi Avni Çakır

Ilgar İni’nde Türk İzleri
Kastamonu Tanıtım Ajansı kurucusu

Adem Salcıoğlu, Ilgarini adıyla bilinen
mağaraya dair bugüne kadar fark edilmeyen

yeni bilgilere ulaştıklarını söyledi.

3

110’UNCU YAŞ
GÜNÜNDE

CİDE’DE ANILDI

Sarıyer Belediyesi, Cide
Belediyesi ve Kas-Der
Genel Merkezi iş
birliğinde roman, şiir ve
öykü yazarı Rıfat Ilgaz,
110. yaş gününde anıldı.

Yoğun 
bakımdan 
çıktı

Kerem 
yuvaya
dönüyor

6

Cide’de 6 evin yanarak kül olmasının
ardından açıklamalarda bulunan Cide
Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Mehmet Yılmaz, yangınların felaketle
sonuçlanmaması için belli noktalara
itfaiye konuşlandırılmasını istedi. n 4

n 3
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Hani şu büyüklerimizin
bizi ürkütüp korkuttuğu
siyaset var ya, aslında

yönetim işleri anlamına gelir.
Yönetim ilişkisi ne zaman
başlar? İki canlının bir
araya geldiği anda başlar.
Bu, hayvanlar
dünyasında da böyledir. 

İnsan, dünyaya
geldiği anda kendisini
bir yönetim sürecinin
içinde bulur. Bu yüzden,
her insanın özgürce
siyaset yapma hakkı vardır ve bence
yapmalıdır. Çünkü içinde yaşadığı
yönetim süreci doğrudan kendisiyle
ilgilidir, kendi geleceğini
belirleyecektir.

Buraya kadar anlaştık galiba!
Siyaset toplumu ileriye taşıma

sanatı olduğu gibi, toplumu
oluşturan her bir birey için kendini
sınırlama sanatıdır da. Kendisinden
başkasını yok sayan, kendisinden
başkasının dünyasını
kavrayamayanların yapacağı siyaset,
tarihte hep hüsranla bitmiş
despotluktur.

Bizim toplumumuzda da sayısı
çok olmayan, ancak çoğunluğa
hükmedecek derecede etkin “abi
rolüne” soyunmuşların kendisini
sorgulama zamanı geldi geçiyor
sanırım.  Toplumun önünde gittiğini
sanan ancak toplumun gerisinde
kalmış bu kişilere, geri geri giderek
ileriye gidilemeyeceğini birilerinin
söylemesi lazım.  

Geriden gelmeyi tercih eden, 5
yılda bir yapılacak büyük programlı
parti propagandalarında ne hikmetse
ön plana çıkan; isteksiz, talepsiz,
şartsız, biz yaptık, öyle istedik, bir
şey talep etmek ayıp olurculardan
sıyrılmamız şart oldu artık.

Teknoloji ışık hızında. Dünyada

baş döndüren gelişmelere karşı
istek beklentileri değişen kitleye
kendini kanıtlayamamış, toplum

tarafından kanıksanamamış
bir yapılaşma daha ne
kadar sürebilir ki? 

Merhum Ziya Paşa’nın
dediği gibi " Zira bu
terazi o kadar sıkleti
çekmez”. Mızrak çuvala
sığmıyor bilin istedim. 

Atı alanın Üsküdar’ı
geçtiği, tüm köşe
başlarının tutulduğu bir

dönemde yönetilen toplum
mekanizmasından kurtulmak için
daha neyi bekliyoruz?

Daha dün “genç bunlar, önünde
daha zaman var, yapamaz” diye
görev vermediğimiz insanların
iştiyakı ve mücadelesi bitmek üzere.
İçimizden olana, 'bizim oğlan az
daha beklesin' diye güvenmezken,
siyasette seçilme yaşının 18’lere
indiğini daha gür bir sesle
söylememiz lazım. Artık siyasette 18-
35 yaş dönemi başladı. Her öğrenen
de annesinin karnında öğrenmiyor
bu işi. 

İstanbul’da 3 bölgede 97
milletvekilinde, 39 ilçede de
belediyede yoksunuz.

35 yıldır aynı yönetişim
sistemiyle ve aynı şeyleri yapıp her
seferinde farklı sonuçlar bekleme
saçmalığından bir an önce
uzaklaşmak gerekiyor. 

'Gölge yapmayın başka ihsan
istemez' demekten başka temennimiz
yok. Çünkü yaptıklarınız
yapacaklarınızın teminatı gibi
duruyor. Duran, durduran değil;
koşacak, koşturacak adamlar olması
dileğiyle…

Başka bir dilde özetle ihtiyacımız
olan; reset,  play, okey. 

Kalın sağlıcakla… 

SİYASİ RACON 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

16 Mayıs 2021

istamonu.com /istamonu /istamonu

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

ÇELİŞKİ
Yazdığın ilaçlar,
Üç öğün tok karnına.
Pekiyi de doktor,
Öyle olsa; düşer miydik kapına…

TUTSAK

Sır, senin tutsağındır, sakın azat eyleme!
Sana verilen sırrı sırdaşına söyleme!
Azat ettiğin sırra tutsak olursun sonra,
Sakın, laf taşıyanı yakınında eyleme!

Korana virüs salgını sonrası Kastamonu’da yaşayanların
sayısının da arttığını bildiren Vali Avni Çakır, “Kastamonu
geçtiğimiz yıl rekor sayıda hemşerisini misafir etti. Bundan
sonraki yıllarda da bu rakam artarak devam edecek. Gelen
taleplerden bunu görüyoruz; insanlar eski evlerini onarıyor, yeni
ev için arsa arayışları bulunuyor. Ancak gelenler tatil amaçlı
olduklarından ticari bir faaliyet güdüsü taşımıyor. Kastamonu
Karadeniz iklimine sahip. Doğal olarak işlenmeyen tarlalarda 3-5
yıl sonra kendiliğinden çam bitmeye başlıyor, orman köyün içine
kadar geliyor. Bin 54 köyümüz var bağlılarıyla beraber 3 bin 637
yerleşim yeri mevcut. Bizim tek tek buraları ormandan
temizleme imkanımız yok. Bunu önleyebilmemiz için
hemşehrilerimizin memleketlerinde daha uzun süreli vakit
geçirmeleri gerekiyor. Hemşerilerimiz burayı tatil yerinden
ziyade ikinci evi olarak görür, en az 6 ay kalırsa bu sıkıntı
kendiliğinden kalkar.”  dedi.

Bazı dezavantajlarımız var

Korona virüs vakalarının en yoğun görülen iller arasında yer
almasının başlıca nedeninin nüfusun sürekli artmasından ve yaşlı
oranın fazlalığından kaynaklandığını vurgulayan Çakır, “Sürece
orta risk grubunda başladık. Onun da öncesinde vakaların en
düşük görüldüğü illerden biriydik.  Tam kapanma evveli
kontrollü normalleşme sürecinde vaka sayıları hızla ilerledi.
Alacağınız tedbirlerle süreci yönlendirebiliyorsunuz ama virüsün
kendi içerisinde belli dönemlerde pik yapma ya da sürü
bağışıklığını belli bir seviyeye getirmediğimiz sürece ne
yaparsanız yapın, virüs yine pik yapabiliyor. Türkiye’nin diğer
illerinde hangi tedbirler alınıyorsa Kastamonu’da da aynısı

uygulanıyor. Ancak bazı dezavantajlarımız var; dışarıya yoğun
göç vermiş bir iliz. İnsanların memleketleriyle ilişkileri her
zaman yoğun yaşanmış. Yani giden insanlar yılın belli bir
döneminde memleketlerine mutlaka geliyorlar. Öte yandan yaş
ortalaması Türkiye’nin en yüksek olan ikinci iliyiz. Bu sebeple de
hastaneye yatış oranlarımız yüksek oluyor.” diye konuştu.

Nüfusun yüzde 25’i aşı oldu

Vali Avni Çakır, Kastamonu’da nüfusun yüzde 25’inin aşı
olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Aşılamada en iyi illerden
bir tanesiyiz; neredeyse 100 bin vatandaşımız birinci dozu oldu.
İkinci dozla beraber 170 bin aşılama yaptık.  Aşıda 65 yaş üstü
yüzde 85, 65 yaş civarı yüzde 75 oranındaki sevideyiz. Şu zamana
kadar toplam nüfusumuzun yüzde 25’ine aşı yapıldı.” 

Kış aylarında boş olan köylerin orman
istilasına maruz kaldığını ifade eden
Kastamonu Valisi Avni Çakır,
memlekete sadece tatil amacıyla değil,
üretimi de düşünerek yerleşilmesi
gerektiğine dikkat çekti.

Üretim de 
düşünülsün
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Pınarbaşı'na 36 kilometre mesafedeki
Sümenler Köyü sınırlarında yer alan Ilgarini
Mağarası hakkında kültürel anlamda uzun
zamandır araştırma yaptığını söyleyen
Salcıoğlu, uzun uğraşlar sonucu birçok soruya
cevap bulan önemli bilgi ve belgelere ulaştığını
söyledi.

Günümüzde
mağaranın adının yanlış
anıldığını, burasının
geçmişte halk arasında
Ilgar İni (Ilgar Mağarası)
olarak anlatıldığını
belirten Salcıoğlu,
“Geçmişte halk arasında
Ilgar İni yani Ilgar
Mağarası olarak anlatılan
alan bugün Ilgarini adıyla
anılıyor. Ilgar kelimesi
yüzde 100 Türkçe bir
kelime. Bölgede geçmişte
Ilfarlar adıyla bir köy de
bulunuyor. Bu bilgiler
doğrultusunda şüphe
bırakmayacak kanıtlara
ulaştık. Mağarada yakın
zamana kadar Ilgarlar
adıyla anılan bir Türk halkı
yaşıyordu ve buraya ismi
onlar verdi.” dedi.

Yaptığı araştırmalar
sonucu ilk önce mağaranın doğru adını tespit
ettiğini, bilginin doğruluğunu da Pınarbaşı
Alan Rehberi Cemal Kaya tarafından
onaylandığını kaydeden Salcıoğlu, yaptığı
etimolojik araştırmalar sonucu Ilgar
kelimesinin 14. yüzyılda Kıpçak Türkçesini
anlayabilmek için hazırlanan Codex
Cumanicus’ta ve 1870 yılında Paris’te
yayınlanan Çağatay Türkçesiyle yazılmış
eserlerden derlenmiş Dictionnaire Turk –
Oriental’de yer aldığına dikkat çekerek şunları
söyledi:  “Ilgar kelimesine ilk olarak Almanlar

ve İtalyanlar tarafından 14.
yüzyılda Kıpçak Türkçesini
anlayabilmek için
hazırlanan Codex
Cumanicus’ta rastlanıyor.
Bu sözlüğe göre Ilgar; akın,
çapul, doludizgin atlılarca
yapılan saldırı anlamlarına
geliyor. M. Pavet de
Courteille tarafından,
Çağatay Türkçesiyle
yazılmış eserlerden
derlenmiş ve 1870 yılında
Paris’te yayınlanmış
sözlük Dictionnaire Turk
– Oriental’de ise Ilgar;
koşu, yarış, yarışma,
hızlıca sevk etmek, hızlı
süvari gibi anlamlara
geliyor. Genellikle
Ahıska, Terekeme,
Karapapak Türkleri’nde
kullanılan Ilgar ismi,

akın ve baskın anlamlarına geliyor. Kaynaklar
gösteriyor ki Ilgar kelimesi kesinlikle Türkçe bir
kelime.” 

Aynı zamanda Osmanlı arşivlerinde yaptığı
araştırma da ise Kastamonu’nun Daday
nahiyesine bağlı Ilgarlar köyünün bulunduğunu
doğrulayan bir belgeye ulaştığını söyleyen
Salcıoğlu şöyle devam etti: “Ilgar, Türkiye’de ad
ve soy ad olarak hala kullanılıyor, birçok
yerleşim yeri de var. Devlet arşivlerinde ise 1706
tarihli belgede Daday nahiyesine bağlı Ilgarlar
isimli bir köyden bahsediyor. Tımarla ilgili bir
anlaşmazlık hususunda yazılmış bir dilekçe bu.

O yıllarda Azdavay ve Pınarbaşı Daday’a bağlı
olduğundan bahsedilen köyün Sorkun
yaylasındaki yer olma ihtimali oldukça yüksek.
Bugün olmayan bir köyün, 3 asır önce var
olduğu kesin. Ne kadar eskiye gidebileceği
konusunda bir fikrim olmamakla birlikte, son
birkaç asır içinde, bu mağaraya adını verenler
kesinlikle Türkler.”

Tespit ettiği yeni bilgilerin daha derin
çalışmalar yapılabilmesi halinde bölge tarihi
hakkında ciddi bilgilere kapı aralayabileceğini
belirten Salcıoğlu, Ilgar Mağarası hakkında
araştırma yapmaya devam edeceğini söyledi.

Bölgenin çok ciddi tarihsel bir zenginliği
olduğunu ve bilimsel anlamda özenli çalışmalar
yapılması gerektiğini ifade eden Adem
Salcıoğlu, mağaranın korumacılığı ön planda
tutarak kontrollü bir şekilde turizme
kazandırılmasının ve bölge halkına katkı
vermesinin önünün açılması gerektiğini
kaydetti.

Kastamonu Tanıtım Ajansı Sahibi Adem
Salcıoğlu mağaranın defineciler tarafından
talan edildiğini belirterek “Bilimsel çalışmalar
için maalesef çok geç kalınmış, daha da geç
kalmamak için çalışmaların bir an önce
başlaması gerekiyor.” diye konuştu.

Sarıyer Belediyesi, Cide Belediyesi ve Kas-Der
Genel Merkezi iş birliğinde roman, şiir ve öykü
yazarı Rıfat Ilgaz, 110. yaş gününde anıldı. 

7 Mayıs 1911’de doğan Rıfat Ilgaz’ı anma
etkinliği Gazeteci yazar Serhan Asker’in yönettiği
Görkemli Hatıralar programından canlı
yayınlandı. Programda usta yazarın oğlu Aydın
Ilgaz’ın yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref
Mutlu konuk olarak yer aldı. Anma programının
ardından Cide Belediyesi ile Sarıyer Belediyesi
arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Rıfat Ilgaz’ın müzesinin ve isminin Cide’de
yaşatıldığını anımsatan Cide Belediye Başkanı
Mehmet Eşref Mutlu, ilçenin tarihi ve tabiatıyla
keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de
sanata ve sanatçıya karşı sorumluluklarının
bilincinde olduklarını kaydederek, “Rıfat Ilgaz’ın
adını Sarıyer’de yaşatıyor. İlçede; şiirler, oyunlar,

hikâyeler ve romanlarıyla edebiyatın hemen her
dalında ürün vermiş bir değer olan Rıfat Ilgaz’ın
adını taşıyan bir kültür merkezi bulunuyor.
Merkezde içerisinde usta yazarın hiperrealist
heykeli, kitapları ve antika eşyalarından oluşan
Rıfat Ilgaz odası da yer alıyor.” dedi.

Programa uzaktan bağlantı ile katılan İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İstanbul’da Rıfat Ilgaz’ı yansıtan mekanlara kurum
olarak destek sağlanması konusunun
gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Gazeteci yazar ve belgesel yönetmeni Nebil
Özgentürk daha çok Hababam Sınıfıyla anılan
Rıfat Ilgaz’ın Karartma Geceleri kitabıyla da
anımsatılması gerektiğini vurguladı. Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen ise Rıfat Ilgaz’ın sanatın
toplum için yapıldığını haksızlıkla mücadele eden
yapısıyla aktardığına dikkat çekti. Rıfat Ilgaz’ın
anılarının anlatıldığını programa müzisyenler
Apolas Lermi ve İsmail Özcan da katıldı.

Bir süredir Kastamonu’nun
kültürel, tarihi ve doğal
değerlerinin ortaya çıkarılması,
fark edilmesi ve korunarak
değerlendirilebilmesi üzerine temel
projeler hazırlayıp çalışmalar
yapan Adem Salcıoğlu, bu
kapsamda yayınlamaya başladığı
Kastamonu Cep Derginin ikinci
sayısında, Ilgar Mağarasına
yaptığı geziye geniş yer verdi.
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Ramazan Bayramının gelmesiyle herkesin
aklında aynı soru oluşmaya başladı. Eski
beslenme düzenimize nasıl geri

döneceğiz?
Ramaza ayında 3 öğün

(sahur, iftar ve ara öğün)
tüketmekle metabolizma
hızımız ramazan öncesine
göre yavaşladı. Oruç
sonrası vücut
sağlığımız için öncelikle
metabolizma hızımızı eski
düzenine getirmeye
çalışmalıyız. Bunun için
de küçük porsiyonlarda
yiyecekler tüketmeye
başlayarak midemizi bir
anda doldurmayıp 2-3 saatte bir öğünlerimizi
planlayarak ‘beslenme düzeni’ oluşturabiliriz.

Çoğu kişi ramazanda uzun süren açlık ve
beslenme düzeninin değişmesiyle bayramda
yemek yeme eğilimini artırmaktadır ve bu geçiş
döneminde vücuda aşırı besin yüklemek
sağlığımız açısından oldukça risklidir. Çünkü aşırı
besin alımı sindirim sisteminde bazı
rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bunların başında hazımsızlık,
şişkinlik, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık gibi
sindirim sistemi sorunları gelmektedir.  Özellikle
sindirim sistemiyle ilgili rahatsızlığı olanlarda
(gastrit, reflü, ülser gibi) bu şikayetler daha
belirgin yaşanmaktadır. Kronik hastalığı olan
bireylerde aşırı besin alımı ve diyetlerinin dışına
çıkmalarıyla beraber ciddi şikayetler ortaya
çıkabilir.

Tüm bunları önlemek ve sağlıklı bir bayram
geçirmeniz için önerileri dikkatle okuyup
hayatınıza geçirmeye çalışın:

Öncelikle hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.
Öğünlerinizin dengeli olmasına ve dört besin

grubunu (süt grubuna ait süt ve yoğurt, et
grubundan et, tavuk, balık, yumurta, tahıl
grubuna ait ekmek, bulgur, makarna, pirinç,
kurubaklagiller, sebze ve meyve grubu) da
içermesine dikkat edin. Özellikle kabızlık
problemine karşı sebze ve meyve grubuna ağırlık
vererek gün içindeki her öğününüzde bir porsiyon
yer vermeye çalışın.

Ramazan’da bir ay dinlenmeye çekilen mide,
bayramda tatlı ve hamur işi yiyeceklerle
yorulmamalı ve bayramın ilk günlerinde az ve sık
aralıklarla sebze ve meyveye ağırlık vererek
beslenmeli, vücudun eski düzenine dönmesi daha
yumuşak ve sağlıklı bir geçişle sağlanmalıdır.

Vücudumuzun alışmış olduğu 7 saatlik (en
fazla 3 öğün) beslenmeyi bir anda 6 öğün
beslenmeye çevirmemek gerekir, 3 ana öğün + 1
ara öğün ile beslenmeye başlanmalıdır. Öğünlerde
az ve sık tüketerek küçülmüş mideleri
büyütmemiş oluruz.

Besinleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yiyin
(çatal metodunu unutmayın).

Öğle ya da akşam öğününüzden en az birinde
sebze yemeği tüketin.

Sebze yemeklerini hazırlarken 1 kilogram
sebzeye ortalama 1 yemek kaşığı yağdan fazla
eklemeyiniz. Sebze yemeklerine isteğe göre bir
miktar kıyma eklenebilir. Et eklediğiniz yemeklere
yağ eklemeyiniz.

Sahurla beraber kazanılan gece yeme
alışkanlığını terk edin. Uyumadan en az 2 saat
önce yemek yemeyi bırakalım.

Ramazan ayı boyunca azalan su tüketiminizi
artırarak günde 2.5-3 litre arasında su için.
Öğünlerden hemen önce 1-2 bardak su içerek
besin alımınızın azalmasını sağlayabilirsiniz.

Sık ikram edilen çay, kahve, kola gibi
içeceklerle fazla alınan kafeinin çarpıntı ve
uykusuzluğa yol açmaması için 2-3 çay bardağı
çay ve 1-2 fincan kahvenin üzerine çıkmayın ve
bunların su yerine geçmediğini hatta vücuttan sıvı
atımını artırdığını unutmayın.

Bayram şekeri ikram ettiklerinde almamaya
dikkat ediniz (tam kapanma olduğu bu dönemde
evde fazla şeker, çikolata tüketmeyiniz). Ayrıca
bayramda tüketeceğiniz şerbetli tatlıların (baklava,
kadayıf vs.) bir ana öğünde tüketeceğiniz tüm
besinlerin toplamından daha yüksek kaloride
olduğunu unutmayınız. Bunun yerine sütlü
tatlılar, meyveli hafif ve daha besleyici tercih
edebilirsiniz. Unutmayın ‘her şeyin azı karar çoğu
zarar’… 

Uzun süren açlığa bağlı yavaşlayan
metabolizmanızı canlandırmak için aktif olun.

Asansör yerine merdivenleri kullanınız. 
Evde yapılacak sağlıklı bir egzersiz programı ve

uyku düzeni sürdürülmeli. 
Diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler

hastalığı olanlar sürdürdükleri beslenme
tedavilerine bayram sürecinde de mutlaka devam
etmelidir.

Sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeniz
dileğiyle...

Sizin için kapsamlı bir beslenme planı
hazırlamamı isterseniz online diyet programı ile
yardımcı olabilirim.

Soru,  görüşleriniz ve online diyet
programı için;

Gmail; dyt.tubasnmz@gmail.com
adresinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan sonrası

beslenme düzeni

Diyetisyen
Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

KAR NAKLİYAT

Sedat KAR
0532 722 92 07

UYGUN FİYAT

KALİTE VE  GÜVEN

20
YIL

İster küçük ister büyük araç
Şehir içi ve şehirlerarası nakliyat

Ilgar İni’nde 
Türk İzleri

Dergiye
www.kastamonucepdergi.com
adresinden ulaşabilirsiniz.
Ya da buradaki kare kodu
okutarak da Kastamonu
Cep Derginin 1. ve 2.
sayısına erişebilirsiniz.

110. YAŞ GÜNÜNDE CİDE’DE ANILDI

Köy çeşmesinden
tarih çıktı

Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan
emekli öğretmen Şevket Yılmaz, evine yaklaşık 200

metre uzaklıkta bulunan
köy çeşmesinde su patlağı
tamirini yaptığı sırada,
topraktan eski dönemlere
ait mezar ve tarihi
eşyaların çıktığını gördü.

Çalışmaları durdurarak konuyu Kastamonu Müze
Müdürlüğüne bildirdiğini söyledi.
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İsrail polisinin işgal altındaki Doğu
Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'daki
Filistinlilere müdahalesine karşı tepki
gösteren Remzi Şen, İsrail’in uluslararası
toplumun gözü önünde insanlık suçu
işlediğini vurguladı.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kudüs
demek İslam’ın onuru demektir. Mescidi
Aksa inancımızın iffeti, kıblemizin ilkidir.
Müslüman Türk milleti Kudüs’ün

çiğnenmesine, mescitlerimizin silahların
gölgesinde tutulmasına tahammül
etmeyecektir.

Kudüs, siyasi ve Siyonist hesaplara

kurban edilemeyecektir. “İsrail yayılmacı ve
nefret saçan politikalarından daha fazla kan
dökülmeden vazgeçmelidir. Milletimiz
mazlum kardeşlerinin yanındadır. Türk
Milleti hafızasında yıllardır hasretle ve
hüzünle taşıdığı Kudüs’ün teslimine göz
yummayacak, bu rezalete seyirci
kalmayacaktır. Alemi İslam’ın ilk kıblesi
olan Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırının, bu
menfur tutumun hesabı elbet bir gün
sorulacaktır. Unutulmasın ki, tarih ağır ağır
yürüse de yerini bulan adaletin kayıtlarıyla
doludur. Bu duygularla İşgalci İsrail'i
kınıyor, yapılan saldırılarda şehit olan
Filistinli kardeşlerimize Allah'tan CC
Rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Milletimizin her daim Filistinli
kardeşlerimizin yanında olduğunu
bildiriyorum.”

Cide Kovanören köyünde 5 Mayıs’ta
yıldırım düşmesi sonucu 6 evin yanarak kül
olmasının ardından açıklamalarda bulunan
Cide Dernekler Federasyonu Genel Başkanı
Mehmet Yılmaz, “Köylerimizde çıkan
yangınlarda itfaiye yangın söndükten sonra
soğutma çalışması yapmaya geliyor.
Yangınların artık felaketle sonuçlanmaması
için belli noktalara itfaiye konuşlandırılması
gerekiyor.” dedi.

Cide coğrafyasının dağınık ve
zorluğunu bildiklerini ifade eden Başkan

Yılmaz şunları söyledi: “Kovanören
köyünde yıldırım düşmesi sonrası çıkan ve
6 evin kullanılamaz hale geldiği yangında,
hane sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi
iletiyorum. Bu yangında tek tesellimiz can
kaybı ve yaralımız olmamasıdır. Ancak
köylerimizde çıkan her yangının sonu
felaket oluyor. İtfaiye ekipleri yangını
söndürmek için değil, maalesef soğutma
çalışması yapmak için geliyor. Bunun
nedeni ise köylerimizin ilçe merkezine
uzaklığı ve bozuk köy yollarıdır. Kovanören
köyümüzde meydana gelen yangında itfaiye
ekiplerinin olay yerine 1,5 saat sonra
ulaşması bu acı gerçeğin kanıtıdır. Son

yangın bize tekrar göstermiştir ki, bu
sorunun tek çaresi belli noktalarda itfaiye
konuşlandırılmasıdır. Soğuksu bölgesinde
yaklaşık 40 köy bulunuyor. Bu köylerin
nüfusu ilçe merkezine yakın. Ancak
merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta.
Biz Soğuksu, Güren ve Fakaz bölgelerine
artık başka felaketler olmasın, insanlar
evlerinden ve canlarından olmasın diye
itfaiye konuşlandırılmasını istiyoruz.” diye
konuştu.

Valimize inanıyoruz

Kovanören köyü yangını sonrası
açıklamada bulunan Kastamonu Valisi Avni
Çakır’a inandıkları belirten Mehmet
Yılmaz,” Sayın Valimiz Avni Çakır yaşanan
son afette bizzat yangın mahalline gelip
incelemelerde bulundu ve bölgeye itfaiye
konuşlandırılmak için gerekli çalışmanın
başlatılacağını müjdelemiş. Biz Vali beyin
samimi açıklamalarına inanıyoruz. Cide
Dernekler Federasyonu olarak bu konuda
elimizden geleni yapmaya hazırız.” diye
konuştu.

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Genel
Başkanı Remzi Şen, İsrail’in
Mescid-i Aksaya düzenlediği
saldırıyı kınadı.

Cide’de 6 evin yanarak kül
olmasının ardından
açıklamalarda bulunan Cide
Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz, yangınların felaketle
sonuçlanmaması için belli
noktalara itfaiye
konuşlandırılmasını istedi.

İsrail’i kınadı

Pençe-Yıldırım Hare-
kâtı bölgesinde 24 Ni-
san’da ağır yaralanan ve
GATA'ya sevk edilerek te-
davi altına alınan Piyade
Uzman Çavuş Murat Nar,
yapılan tüm müdahalele-
re rağmen kurtarılmaya-
rak 9 Mayıs’ta şehit oldu.

Taşköprü’nün Çiftkıran Köyü

nüfusuna kayıtlı Piyade
Uzman Çavuş Murat Nar
için Taşköprü Merkez Taş
Camisinde cenaze töreni
düzenlendi.

Adalet Bakanı Yar-
dımcısı Hasan Yılmaz’ın
da katıldığı tören sonrası
Nar’ın naaşı, Taşköprü

şehitliğine defnedildi.

Kastamonulu Sema
Bayramoğlu’nun ilk olarak
uluslararası amatör yazar
platformu Wattpad’e yayımladığı
Melek isimli hikayesi kitap
olarak basıldı. Luna
Yayınlarından çıkan 342 sayfalık
kitap seçkin mağazalarda ve
online platformlarda satışa
sunuldu.

Sema Bayramoğlu (20),
hikayenin mobil platformda ilgi
görmesi sonrası kitap olarak
yayımladığını bildirerek şunları
söyledi: “Melek benim
kurguladığım birçok romandan

sadece birisi. Okuyucu bu
romanı okurken, aile ve baba
diye bildiği kavramları yeniden
ve derinden sorgulama fırsatı
buluyor. Melek’i yazmaya 2020
yılında başladım ve aynı şekilde
o yıl bitirdim. Hikâyeyi ilk önce
Wattpad’de yayımladım ve orada
6 binin üzerinde kişiye ulaşınca
kitap olması için girişimler
başlattım. Kitabın dosyasını
attığım her yayınevinden olumlu
dönüşler aldım fakat bana en
samimi gelen Luna Yayınları ile
yazarlık kariyerime başlama
kararı aldım.”

İlk Kitabı ‘Melek’ Çıktı

Şehide son görev

İtfaiye istasyonları artırılmalı
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Erboz’un cenazesi 12 Mayıs’ta İmes
Camii’nde kılınan namazın ardından
Ihlamurkuyu Mezarlığına defnedildi.
Marmara’daki önemli organize sanayi
bölgelerinin kurulmasında pay sahibi olan
Süheyl Erboz, Dilovası İmes Osb ve Yalova
İMES Makine İhtisas OSB’nin de kurucu ve
onursal başkanı olarak görevini sürdürmüş,
OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) bünyesinde de
üst düzey görevlerde yer almıştı.

Devlet Eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, “Güzel hasletleri
üzerinde toplamış, büyük şehrin
hiçbir kötü alışkanlığına kendini
bulaştırmamış, Bozkurt’un saf
ve temiz evladı, değerli bir
hemşerimizdi.

Kastamonuluların
İstanbul’da, iş ve cemiyet
hayatına tutunma mücadelesinde hep ön
saflardaydı. Üniversitede okuyan onlarca
gencimizin, eğitimleri için yaptığımız her

faaliyetin en büyük
destekçilerindendi. Gençlerin
Süheyl Abisi idi.

Türk sanayisinde, birlik,
beraberlik ve başarının en güzel
örneklerinden biri olan İMES
camiasının mimarlarından oldu.
Ardında İmes Dilovası, İmes
Yalova, İmes Marmara OBS gibi

güzel eserler bıraktı.
Biz ondan razıydık, Rabbim de razı

olur inşallah.”

Güzel eserler bıraktı

Bozkurtlu duayen sanayici
Süheyl Erboz (73)  korona
virüs sebebiyle yaklaşık bir
aydır tedavi gördüğü
hastanede vefat etti.

Alışageldiğimiz medya düzeninin aksine
ayrıştırmayan, sadece hemşehri bilinciyle
hareket eden İstamonu Gazetesi’nin
kuruluşunun 10. yılını tebrik ediyorum.
Kastamonu toplumunun ihtiyacı olduğu
birleştirici gücün varlığının uzun yıllar
sürmesini temenni ederken, zorlu görevi
üstlenen İstamonu ekibini tebrik ediyorum.

Av. Mithat Çelik
CHP Sultangazi – İBB Meclis Üyesi

Kastamonu ve Kastamonulu
hemşerilerimizi düşünerek kurulan
İstamonu Gazetesi’ne İstanbul’daki
hemşerilerimiz ve memleketimiz arasındaki
bağı koruduğu için teşekkür ediyorum.
İstamonu’nun 10. yılını en içten dileklerimle
kutlarken, tüm ekibe başarılar diliyorum.

İbrahim Şengül
AK Parti Eyüpsultan İlçe Yön. Kur. Üy.

İstamonu imzasının bulunduğu her
girişim yeni heyecanlar ve umutlar
barındırıyor içinde. Kastamonu’muzun
gelişimi ve hemşehrilerimizin icraatları ile
her sayı özel içerikler sunuyor. İstamonu’yu
tebrik ediyor, nice uzun yıllar varlığını
büyüyerek hissettirmesini diliyorum.

Mehmet Demirel
Demirel Plastik Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun bir zaman 10 yıl… Depremler, sel,
kuraklık, afetler ve pandemi. “Rüzgar ne
kadar sert eserse essin, kayadan alacağı
tozdur” der büyüklerimiz.  Okyanus ve
denizleri aşmış bir İstamonu’yu kutlar, artık
önündeki derelerden sekerek geçmesini
dilerim. İyi ki varsınız, inşallah uzun süre
daha var olacaksınız.

Ayhan Sekmen
Asnur Mobilya Genel Müdürü

Uluslararası Tarım Üreticileri
Federasyonu’nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14
Mayıs’ın 1984 yılından bu yana her yıl Dünya
Çiçiler Günü olarak kutlandığını anımsatan
Işılay Reis tarım sektörünün geleceği hakkında
değerlendirmede bulundu.

Gıda güvencesi için üretimin artırılması ve
genç nüfusun tarım sektöründe istihdamının
sağlanması gerektiğini vurgulayan Reis şunları
söyledi: “Türkiye’nin sahip olduğu toprak varlığı,
iklim özellikleri ve kabiliyetli çiçisi ile geleceğin
dünyasında tarım ürünleri ile önemli bir yere
gelecek. Çünkü ülkemiz birçok üründe dünya
sıralamasında yer alan tarımsal üretim gücüne
sahiptir. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın da en
önemli sorunlarından birisi kırsalda yaşayan,
tarımsal üretimde çalışanların yaşlanması ve
gençlerin tarımsal üretimden hızla uzaklaşmaları.
Gençlerin tarımsal üretime katılmasını
sağlamamız gerekiyor. Tarım sektörünün geleceği
için kırdan kente göç önlenmeli ve tersine göçün
sağlanabilmesi için kırsal kalkınma daha çok
desteklenmeli. Ülkemizde 20. yüzyılın ortalarında
başlayan köyden kente göç günümüzde hala
devam ediyor. Gençler tarımla uğraşmak
istemiyor şehirlere gidiyor. Şehirleşme arttıkça
toprak ile bağ kopuyor buna bağlı olarak üretim

miktarı da azalıyor. Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) 2020
yılında Zorunlu Göçün Engellenmesi için
çözümler üretilmesini acil önem sırasında birinci
öncelik olarak ortaya koydu. Köylerden büyük
şehirlere göçü engellemek için geçim güvenliği,
barınma, eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal
hizmetler verilerek, refah düzeyinin artırılması
ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründe gençlerin
istihdama katılması yönünde politikaların
oluşturulması, teşvik edilmesi ve aile çiliklerinin

desteklenmesinin gerekmektedir. Ayrıca, gelişmiş
ülkeler ekonomik büyümelerini kırsaldaki
potansiyele önem vererek gerçekleştirmektedir.
Bilim insanları kırsal kalkınmanın ülkelerin
ekonomik gelişimindeki önemine dikkat çekiyor.”

Reis Bakliyat köyünde 
sertifikalı tohum dönemi

Reis Gıdanın tarımsal üretimde
sürdürülebilirliğin sağlanması, genç neslin
toprağını terk etmemesi ve kadın üreticilerimizi
de desteklemek için 2020 yılında Bakliyat
Köylerini kurduğunu anımsatan Işılay Reis,
“Tohum, bağımsızlığın ve gıda güvenliğinin
temelini oluşturmaktadır. Açlığın önüne geçecek
yegane kaynaklardan biri tohumdur.
Sürdürülebilir tarımın destekçisi olmak için 2020
yılında çalışmalarımızı başlatarak tohum
üreticiliği de alarak bakliyat köylerimizi
oluşturduk. Bolu Çamyayla Köyünde kadın
üreticilerimizin emekleriyle atalık tohumlarımız
olan fasulye çeşitlerinin ekimini yaptık. 2021
yılında Niğde Çarıklı Köyünde fasulye ekilişlerini
aile çiçileriyle yapmak için hazırlıklarımızı
tamamladık. Mayıs ayı içerisinde ekimler
yapılacak.  2020 yılında Samsun Bafra’da
ekimlerini gerçekleştirdiğimiz çeltiklerimiz
neticesinde sertifikalı tohum üreterek
çiçilerimize bu yıl dağıtımını gerçekleştiriyoruz.
Sertifikalı tohumların her geçen gün önemi daha
iyi anlaşılmaktadır. Sertifikalı tohum ile dekara
ekilecek tohum miktarında yüzde 25’e varan
verim artışı ve tasarruf sağlanarak tohum
maliyetlerini düşürür ve üreticiye kazanç sağlar.”

Kastamonu her 100 bin kişide covid-19 vaka
sayılarının görüldüğü 2 il konumuna geldi. 

Sağlık Bakanlığı 81 il için 1-7 Mayıs'ta her 100
bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını
açıkladı.  Verilere göre Kastamonu’da Kovid 19
vakaları geçtiğimiz haaya oranla yüzde 22
oranında azalarak 437,59’dan 340,08’e geriledi.

Haalık verilere göre; İstanbul (359,99),
Kastamonu (340,08) ve Erzurum (303,58) 100 bin
kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller
arasında yer aldı. Listede en fazla vakanın
görüldüğü 2. il olan Kastamonu geçtiğimiz haa
6. sıradaydı.

Öte yandan 1-7 Mayıs’ı kapsayan verilere göre,
her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı
Ardahan hariç tüm illerde azaldı.
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Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi
Işılay Reis, Türkiye’nin geleceğin
dünyasında tarım ürünleriyle önemli
bir yere geleceğine işaret etti.

Türkiye tarım ürünleri 
geleceğe damga vuracak

YIL: 10 SAYI: 353 16 MAYIS 2021

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Eko Basım Yayın ve Dağ. Tic. San. AŞ. 
Halkalı Merkez M. Tuna C. Alkaya S. No: 11 Küçükçekmece/İSTANBUL

Duayen sanayici vefat etti
İmes Yönetim

Kurulu Başkanı
Kemal Akar:

“Tanışmamız 32
yıl önce İmes
aşkıyla başladı. O
gün bugün hiç
ayrılmadık.
Dilovası, Yalova ve
Bandırma OSB’leri
kurarken yine
birlikte ve yan
yanaydık. Bugün
sadece Dilovası
İmes’te 310
fabrikanın bacası
tütmekte ve
hepsinde emeği
olan duayen
sanayici bir
ağabeyimizdi.
Geçtiğimiz yıl İrfan
Küçükyay
kardeşimizi, bu yıl
da Süheyl Erboz
ağabeyimizi
kaybettik.  Tarifi mümkün olmayan acılar
içerisindeyim. Başta ailesi, tüm sanayicilerimiz ve
Kastamonu’muzun başı sağ olsun.”

‘Tarifsiz acı içindeyim’

İstanbul’dan sonra geliyor
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İstamonu üstlendiği misyon ile ulaştığı
her noktada Kastamonu varlığını güçlü bir
şekilde hissettirmektedir. Bir gazeteden öte
sadece haber vermekle yetinmeyen;
bilgilendiren, Kastamonu iş dünyasının
kendi potansiyelin farkına varmasını
sağlayan girişimleriyle ön plana çıkan bir
mecra olma özelliğini kurulduğu günden
itibaren taşıyor. Bu kapsamda
İstamonu’nun 10. yılını kutluyor, tüm
çalışanlarına başarılar diliyorum.

Altan Aygün
Aygünler Mobilya Genel Müdürü

İstanbul’da duyduğumuz memleket
özlemini giderirken, bir yandan da
yaşadığımız bölgelerde hemşehlerimizi
tanımamıza rehberlik eden İstamonu’nun
10. yılını tebrik ediyorum.  Kastamonu veri
tabanın güncel tutulması, sağlıkla
aktarılması konusunda gösterilen üstün
gayretin şahidi olarak uzun ömürler
diliyorum.

Necati Gürsu
Ufkum Sigorta Genel Müdürü

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri
Kastamonu ölçeğinde irdeleyen İstamonu
Gazetesi’nin 10. yayın yılını kutluyor, özveri
ile devam ettirdiği çalışmaların uzun yıllar
devam etmesini temenni ediyorum.

Suat Saygın
Türkiye Belediyeler Birliği 
Kastamonu İl Temsilcisi

Kastamonumuzun İstanbul'daki sesi
nefesi varlığını her platformda bizde
buradayız diyerek cemiyete hatırlatma
görevini aşkla yaparak kendine şiar edinen
İstamonu Gazetesini Genel Yayın Yönetmeni
Sayın Hüseyin Karadeniz nezdinde 10. Yılını
kutlar, daha nice seneleri başarılarla
geçirmesini temenni ederim.

Mustafa Pehlivan
Daday Derneği Başkanı

Kastamonu’muzun sesi olmak için 23
Nisan 2012’de, hemşehricilik bilincini
geliştirmek ve gurbetteki Kastamonulularla
birlik ruhunun pekişmesini sağlamak için
kurulan, fedakarca ve özveriyle çalışan,
ulusal basın olma yolunda hızla ilerleyen
İstamonu Gazete’mizin 10. kuruluş
yıldönümünü kutluyorum. 

Kastamonu’muzun başta turizm olmak
üzere tüm alanlardaki tanıtımlarında
bıkmadan, yorulmadan, üstün
çalışmalarına şahit olduğum, Genel Yayın
Yönetmeni kardeşim Sayın Hüseyin
Karadeniz ve Yazı İşleri Müdürü Sayın Gözde
Yüksel nezdinde tüm İstamonu Gazetesi
çalışanlarına şükranlarımı sunarım.

Cem Dilimel
KATİD Kastamonu İl Temsilcisi
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TFF 1.Lig’de mücadele eden Giresinspor’un
Süper Lig’e çıkmasının ardından veda mesajı
yayınlayan 20 yaşındaki Bozkurtlu sağ bek
oyuncusu Kalafat paylaşımında “Sayın
Giresunspor ailesi; bana kattığınız her şey için
çok teşekkür ederim. Benim ailem oldunuz.
Zor günlerde, iyi günlerde her zaman omuz
omuza mücadelemizi verdik ve bu işin sonunda
hak etiğimiz şampiyonluğu aldık. Yuvaya
dönme vakti.” dedi.

2022’ye kadar Beşiktaş’ta lisansı olan Kerem
Kalafat, 2020-2021 sezonunda Giresunspor’a
kiralanmıştı. TFF 1. Lig’de  Giresunspor
formasıyla 28 maça çıkan Kalafat, sadece 8
maçta ilk 11’de yer aldı. Kalafat geride kalan 20
karşılaşmada ise özellikle son dakikalarda
yedek kadrodan oyuna müdahil oldu. Kerem
Kalafat 2020-2021 sezonunda 3 sarı kart gördü.

Yuvaya dönüyor
Beşiktaş'tan kiralık olarak
Giresunspor'da forma giyen
Kerem Kalafat, siyah beyazlı
kulübe geri dönüyor.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eris� , korona virüs sebebiyle
tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinden çıktı. Eriş’in tedavisine Kastamonu
Eğitim ve Araştırma Hastanesi kovid servisinde devam edilmeye başlandı.

Yoğun bakımdan çıktı

istamonu16mayis21_06_Layout 1  5/17/21  8:40 AM  Page 1



Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın 
en üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin

paylaşıldığı Ramazan Bayramınızı kutlar; sağlıklı ve
mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim.

Mehmet Yılmaz
Cide Dernekler Federasyonu

Genel Başkanı

Ramazan Bayramı’nın manevi
bereketi ve aydınlığında ülkemiz,
İslam Alemi ve bütün insanlık için

barış ve huzur diliyorum.

İsmet Kütük
Kütük Mermer Yönetim Kurulu

Başkanı

Mağaza: Altunizade, Mahir İz Caddesi
No: 20/3 Kütük İş Merkezi
Üsküdar/İSTANBUL
Tel  : 0216 474 19 19  - 0216 474 92 04
Fax : 0216 651 13 97

Fabrika: Alemdağ, Turgut Özal Caddesi
No:1 Çekmeköy/İSTANBUL
Tel  : 0216 312 20 50 - 0216 312 20 60
Fax : 0216 429 48 02

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de
etkileyen salgın sebebiyle, bu

bayramı da her birimiz evimizde
geçirmek durumundayız.

Rabbimden hepimizi bir sonraki
Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle,
huzurla kavuşturmasını diliyorum.

Ramazan Bayramı'nızı tebrik
ediyorum.

Mustafa Üründü
Üründü İnşaat 

Yönetim Kurulu Başkanı

İnşaat Ofisi: Mevlâna Mah. 
İmam Hatip Lisesi Bulvarı No:47
Kat:1 Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel  : 0 (212) 477 33 37
Fax : 0 (212) 650 28 37

www.urunduinsaat.com

urunduinsaat@gmail.com
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Mermer I Granit I Traverten
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