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Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına
göre, şevval ayının hilali, ramazanın
29'uncu gününün akşamı görüleceği
için 29 gün sürecek. n 2
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Baskılı -

baskısız 

koli ve koli

bantları

0212 506 43 43

Ramazan 29 gün

38 yıldır bakliyat sektöründe
faaliyet gösteren Reis Gıda, sosyal
medya üzerinden başlattığı niyetliyiz
projesi ile Ramazan ayında herkesi
yardımlaşmaya davet ediyor.
“Yemeğini Paylaşmak İçin Ses Ver”
diyen Reis Gıda, proje kapsamında, boş
tabağa kaşık ile vurulan anın
videosunu #SesVer etiketiyle yapılan
her paylaşım adına resmi yardım
kuruluşlarına bakliyat yardımı
yapacak. n 5

Bu ses yardımlaşmaya
çağırıyor #SesVer

MERYAD, 
Doğmuş ile 
devam ediyor

Vücudunuz B12
eksikliğinin 
sinyallerini veriyor

Geçtiğimiz yıl yaş haddinden emekliye
ayrılan Karadeniz Ereğli Kaymakamı Nazım
Madenoğlu ve Mersin Vali Yardımcısı Mehmet
Demirezer’in ardından, bu yıl da Alaplı
Kaymakamı Saim Eskioğlu ve Nevşehir Vali
Yardımcısı Nevzat Sinan’ın emekli olmasıyla 23
olan Kastamonulu mülki idare amiri sayısı 19’a
düşecek. Son 16 yıldır kendi içinden yetişen
bir vali çıkaramayan Kastamonulular gözlerini
bu sene yayımlanacak olan valiler
kararnamesine çevirdi.

Yaprak dökümü başladı

Geçtiğimiz yıl mülki idarenin tecrübeli
isimlerinden Nazım Madenoğlu ve Mehmet
Demirezer’in yaş haddinden emekliye
ayrılmasıyla mülki idaredeki Kastamonulular
arasındaki yaprak dökümü başladı. 

2019’da Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu
ve Nevşehir Vali Yardımcısı Nevzat Sinan’ın
görevlerine mecburi vedası sonrası 2023’e
kadar mülkiye başmüfettişi Recep Muhlis Gür,
Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker ve
Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar yaş
haddinden dolayı emekliye ayrılacak isimler
arasında yer alacaklar. n 6

Ağlı Kültür ve
Dayanışma Derneğinin yeni
başkanı daha önce iki dönem
görev yapan Kemal Etişgen
oldu. Ağlı Kültür ve Dayanışma Derneği 13.
Olağan Genel Kurulu Kağıthane Belediyesi
Meclis Salonunda gerçekleşti. Tek liste
halinde gidilen genel kurulda Kemal Etişgen
ve yönetimi delegelerin güven oyunu alarak
göreve geldi. n 5

Başkan 
geri döndü

Araç Belediye Başkanı Satılmış
Sarıkaya’nın şehir dışı
görevlendirmesi sonucu makama
CHP’li Belediye Meclis Üyesi İrem
Yasemin Savaş’ı vekaleten atandı.

Böylece başkanlığa 30 yıl aradan
sonra ilk kez bir kadın vekalet etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un
33'üncü haasında Kastamo-
nuspor 1966, Amed Sportif
Faaliyetleri 5-0’lık skorla
mağlup etti. Ligin son haa-
sına giderken  ikinci sıradaki
KSK’nın 1. Lig hayalleri play
off’a kalacağa benziyor. n 6

30 yıl sonra 
ilk kez

Mersin Yatırımcı İş
İnsanları  genel
kurulunda mevcut
başkanı Şenpazarlı iş
adamı Coşkun Doğmuş ile
devam kararı aldı. n 4

KÖYDES ödeneği
73 milyon lira

Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi (KÖYDES) projesi
kapsamında Kastamonu’ya 2018
yılı için 73 milyon lira ödenek
gönderilecek. n 5

İstisnalar kaideyi
bozacak mı?
Temmuz ayından sonra aktif görevde olacak 16 Kastamonulu mülki idare amirinin arasına 3 genç isim daha
katılırken, istisnai kadrolardan olan valilik atamalarının 2019 kararnamesine nasıl yansıyacağı merak ediliyor

Başkan 
yardımcılığına
atandı
Sultangazi Belediyesinde
başkan yardımcılığına
Kastamonulu hemşerimiz
Nurcan Öztürkmen atandı. n 4

Şampiyon sahnede

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 2018-
2019 sezonunda Kastamonu Belediyespor, şampiyon
oldu.  Temsilcimiz 2018-2019 sezonunu 35,2 puanla
lider tamamlayarak şampiyonluk kupasını 2. kez
müzesine götürdü. n 6

Ümitler Play
Off’a kalıyor

n 4
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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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2şiir
şair

YAKIM- YIKIM- YAĞMA

Şöyle bir bak, bir an;
Gözden geçir çevreyi, kendini sorgula.
Farkın var mı ey insan! Var mı söyle?
Tahrip gücü yüksek bir bombadan!

GÜL

Dost kazığı yiyerek girdin bunca yaşına,
Hedef oldun onların yumruğuna, taşına.
Dost sandığın onlar ki, keşke düşman olsaydı,
Gönül dostu olanlar gül atarlar başına.

İslam’a göre,
bireyin sorumlu
olmasının temel

şartları
Müslüman, akıllı

ve ergenlik
çağına ulaşmış

olmaktır.
Dolayısıyla bu

şartlar, oruç
ibadeti ile

sorumlu olmanın
da şartlarıdır.

Buna göre, bir
kimsenin
Ramazan

ayında oruç
tutmasının farz

olması için
öncelikle

Müslüman ve
âkil-bâliğ olması

gerekir.

Oruca ne zaman ve 
nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun
şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih
değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise
de niyeti dil ile ifade etmek menduptur.
Oruç için sahura kalkılması da niyet
sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde
tutulmak üzere adanan oruçlar ile
nafile oruçlar için niyet etme vakti,
güneşin batması ile ertesi gün tepe
noktasına gelmesi öncesine kadarki
süredir. Ancak imsaktan sonra
yapılacak niyetin geçerli olması için bu
vakitten itibaren bir şey yenilip
içilmemiş, oruca aykırı bir iş
yapılmamış olması gerekir. Aksi
takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu
oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya”
şeklinde mutlak niyet yeterlidir.
Bununla birlikte geceden niyet edilmesi
ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde
orucun belirlenmesi daha faziletlidir.
Ramazan’ın her günü için ayrı niyet
edilmesi gerekir.

Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı
olmaksızın adanan oruçlar için gün
batımından itibaren en geç imsak
vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır.
Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca
kaza, kefaret veya adak orucuna”
şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile
dışındaki tüm oruçlara geceden niyet
edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet
edilmemişse o günün orucu geçerli
olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe
noktasına gelmeden öncesine kadar
niyet edilebilir.
Sabah namazı imsak vaktinin

girmesiyle kılınabilir mi?
Sabah namazının vakti, tan yerinin

ağarması demek olan ikinci fecrin
doğmasından başlayarak güneşin
doğmasına kadar devam eder.  Buna

göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç
yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın
oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır.
Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan
gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve
Allah’ın sizin için takdir ettiklerini
isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı),
siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt
edilinceye kadar yiyin, için, sonra
akşama kadar orucu tamamlayın.”

(Bakara, 2/187) buyrulmaktadır. İmsak
ile birlikte sabah namazının vakti
girdiğine göre bu vakitte sabah namazı
kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla
ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler,
biraz geciktirilerek (isfar vaktinde)
kılınmasını daha uygun (müstehab)
bulmuşlardır.  Nitekim Peygamber
Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir
(Tirmizî, Salât, 5).

Oruç tutmakla 
yükümlü olmanın

şartları nedir?

Âyet-i Kerime
Yiyin için fakat israf

etmeyin. Çünkü Allah israf
edenleri sevmez. 

Araf Suresi(7/31)

Hadîs-î Şerif
"Bir kişinin yemeği iki

kişiye, iki kişinin yemeği de
dört kişiye yeter"

(Müslim,Eşribe,180)

On bir ayın
sultanı geldi!
Kur’an-ı

Kerim’in, bin aydan
daha hayırlı Kadir
Gecesi’nin sahibi
geldi!

Rahmet, mağfiret
ve cehennem
azabından kurtuluşun
anahtarı geldi!

Ramazan geldi
dostlar!

Gelin bu Ramazan
ile birlikte sadece midelerimiz değil bütün
benliğimiz oruç tutsun!

Gelin bu Ramazan ile belleğimizde bir
sıfırlama yapalım.

Küskünlükleri, garezleri, kinleri,
hasetleri bir daha hiç hatırlanmayacak
şekilde maziye gömelim.

Yarınların sevgi, hoşgörü, birlik,
beraberlik, dayanışma temellerini atalım
gönül toprağımıza.

İki Cihan Serveri’nin (s.a.v.) sünnetinin
saç, sakal, sarık, cübbeden ibaret
olmadığını, hatta Fahr-i Kainat sünnetinin
aslında bunlar olmadığını idrak edelim; bir
yetimin başını sevgiyle okşarken, bir
fakirin ocağında kaynayan çorbası olalım.
Bir minik yüreğin ölen kuşu için taziyeye
gidelim, tüm benliğimizi ayaklarının altına
serelim annemizin, babamızın,
büyüklerimizin.

En fakirinin sofrasında bulunmayan
ikramı kendine zûl sayan sahabeler olalım.
Sofralarımızı birbirimizle değil
garibanların gönüllerini fetheden
şükürlerle donatalım.

Bir tek hane bırakmayalım iftar ezanını
kuru bir sofrayla bekleyen. Sofralarımız
değil gönüllerimiz coşsun iftarlık
sohbetlerde. Sofralarımız değil
gönüllerimiz doysun sahurluk saatlerde.

Oruç ibadetinin “aç kalmak” değil, “aç
olana ulaşmak” olduğunu fark edelim! 

Aç bırakalım!
Bizi birbirimizden koparan,

uzaklaştıran tüm ayrılıkları, tüm
gayrılıkları.

Aç bırakalım!
Aynı apartmanda hatta aynı katta yan

yana kapıların açıldığı, ama komşuluk
hasletinin o kapılardan giremediği
duvarların soğuk tuğlalarını.

Aç bırakalım!
Gurbet ile sıla arasında uçurumlar

oluşturan uzaklıkları.
Aç bırakalım!
Ötekileştiren ne varsa.
Ve iftar sofraları hazırlayalım tüm

güzelliklere. 

Var mısınız?
Bir ay boyunca siyaseti evimize

sokmayalım, eş, dost, akraba, arkadaş ile
siyaset konuşmayalım. Sen şu partilisin,
ben bu partiliyim ayrılığını gönül
kapısının dışında tutalım.

Var mısınız?
Bir ay boyunca gıybet ve dedikodu

mezelerini sofralarımıza koymayalım.
Yüzüne gülüp ardından dedikodusunu
yaptığımız kim varsa, sözümüzle olmasa
bile hal dilimizle helalleşelim.

Var mısınız?
Bu zamana kadar dilimize doladığımız,

kötü yönlerini çarşaf çarşaf ortalığa
serdiğimiz dostlarımızın (!),
akrabalarımızın (!), arkadaşlarımızın (!) bir
ay boyunca güzel yönlerini dillendirelim.

Var mısınız?
Bu Ramazan, oruçlu oruç tutmayana

değil, oruç tutmayan oruçluya saygı
göstersin! Oruç ayında, ulu orta yiyip
içmeyelim, hizmet vermeye devam eden
işyerlerimizi eskiden olduğu gibi mümkün
olduğunca dışarıdan görünmeyecek
şekilde kamufle edelim. Oruç ayının
gözüne sokarcasına oruçsuzluğumuzu
sergilemeyelim. Bir zamanlar gayri
müslimlerin bile hürmet ettiği oruç ruhuna
biz de hürmet edelim.

Var mısınız?
Bu Ramazan, tüm kötü hasletleri aç

bırakalım!
Bu Ramazan, tüm güzelliklere iftar

sofraları kuralım!

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Oruç tutsun tüm
kötülükleri

Sözlükte “kendini tutmak,
engellemek, el çekmek, geri
durmak” anlamlarına gelen imsak,
dinî bir kavram olarak, fecr-i
sâdıktan, iftar vaktine kadar
yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve
diğer orucu bozan şeylerden uzak
durmak, el çekmek demektir.
İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç
tutmaya başlanan fecr-i sadığın
oluştuğu vakit anlamında kullanılır.
Bu manada imsak, oruca başlama
vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne
zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de
şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan
gecelerinde) şafağın aydınlığını

gecenin karanlığından ayırt edinceye
(tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa)
kadar yiyin, için. Sonra da akşama
kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide
bulunmadan) orucu tamamlayın.”
(Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”,
oruca başlama vaktini ifade eder.
İmsak vakti aynı zamanda gecenin
sona erdiği, yatsı namazı vaktinin
çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği
andır. Ezan da imsak vaktinin
başlaması ile okunmaktadır. Bu
sebeple ezanın başlaması ile yemeyi
içmeyi terk etmek gerekir. Ezan
başladığı sırada ağızda bulunan
lokmanın yutulmasında bir sakınca
yoktur.

İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya
başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Bu yıl 
Ramazan
29 gün

Bu yıl ramazan
ayı, Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu
Başkanlığı kameri ay
hesaplamalarına
göre, şevval ayının
hilali, ramazanın
29'uncu gününün
akşamı görüleceği
için 29 gün sürecek.

On bir ayın sultanı
huzur ve bereket ayı
ramazanın ilk teravih
namazı 5 Mayıs pazar
günü kılınacak.
Müslümanlar için
büyük öneme sahip
üç aylardan ramazan

ayının ilk orucu için sahura 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a
bağlayan gece kalkılacak.

Teravih namazı, mukabele, fıtır sadakası ve
itikaf gibi ibadetlerin ifa edildiği bu ayda,
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı"
olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın
27'nci gecesine denk gelen 31 Mayıs'ta idrak
edilecek. Ramazan ayının ardından 4
Haziran'da ise Ramazan Bayramı'na girilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019
yılı ramazan ayında verilecek fıtır
sadakası(fitre) bedelinin 23 lira
olduğunu duyurdu. 

Fıtır sadakası 
(fitre) 23 lira Ramazan Bayramı tatili

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 9 gün oldu.
Ramazan Bayramı dolayısıyla bütün
kamu çalışanlarının 3 Haziran Pazartesi
yarım gün, 7 Haziran Cuma tam gün
idari izinli sayıldıkları bildirildi. 

Tatil uzadı
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Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, 
ağız tadı diliyoruz

32 yıllık sağlam kurumsal yapımız, 
yufka gibi yumuşak yüreğimiz ve yüzlerce çalışanımızla,

ülke ve dünya insanlarının ağız tadı olduk

Merkez Mah. Çobançeşme Cad. Ege Sok.
No: 16 | 34406 Kağıthane / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 295 35 98
+90 (212) 524 61 83

Fax : +90 (212) 523 05 81
cihantat.com.tr

info@cihantat.com.tr
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İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

MERYAD 3. Olağan Genel Kurulu
Prof.Dr. İsmail Yağcı’nın divan başkanlığında
Özgür Pınar ve Ferman Turgut’un katip
üyeliğinde gerçekleşti.  Tek liste olarak
gidilen genel kurulda delegelerin güven
oyunu alan mevcut başkan Coşkun Doğmuş,
yeniden göreve geldi. Yeniden MERYAD
başkanlığına seçilen Coşkun Doğmuş,
gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasında
önümüzdeki üç ay içinde AB
yatırımlarından nasıl faydalanabileceği
konusunda tüm sivil toplum kuruluşlarının
katılacağı ve bu anlamda ilgili yetkilileri
Mersin'de ağırlayacakları bir buluşma
gerçekleştireceklerini ifade etti.

Doğmuş, " Bunun dışında Türkiye'de
marka yaratmış işletmelerin yönetim kurulu
başkanlarını Mersin'e getirteceğiz. Yine
önümüzdeki dönemde KOSGEB destekli iş
birliği geliştirme amaçlı yurt dışı geziler
planlıyoruz. Bunları tüm kent dinamikleri ile
paylaşarak ya da birlikte yaparak
gerçekleştireceğiz. Ayrıca Çukurova
Teknoloji Bölgesi kurmak için ilk adımları
atıyoruz. Bu konuda 11 bin hektarlık uygun
yeri de belirledik. Bizim artık ihtisas organize
sanayi bölgelerini kurmak ve sayılarını

arttırmak zorundayız.
Bunun dışında Mersin'de 8
tane turizm geliştirme
bölgesi var. En son
Taşucu'ndaki turizm
bölgesinin planlaması da
bitti. Ama buralara yatırımla
ilgili hiçbir gelişme yok.
Bizim bu konuda Mersin'i harekete

geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tüm
bu çalışmaları yeni seçilen yönetim ve YİK
ile en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum.
Mersin'e yatırımcı çekecek, Mersin'in var
olan potansiyellerinin kullanılarak
markalaşmasına, ekonomik ve sosyal
kalkınmasına katkı sağlayacak her çalışmada
olacağız. Yeni yönetim ve denetim kurulu ile
YİK'in hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sultangazi Belediyesinde başkan yar-
dımcılığına Kastamonulu hemşerimiz Nur-
can Öztürkmen atandı. Öztürkmen, 31 Mart
Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye
başkanı seçilen Abdurrahman Dursun’un
kontenjan belediye meclis üyeleri arasında
yer almıştı.

Kimdir? 1979 yılında doğduğu Kasta-
monu’da ilk, orta ve lise tahsilini tamamla-

dı. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi
mezunu olup halen Anadolu Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi 4.sınıf öğ-
rencisidir. İş hayatına Elazığ İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü Halk Kütüpha-
nesinde başlamış olup şuan özel bir
kurumda yönetici olarak çalışmaktadır.
Aktif siyasete Sultangazi’nin ilçe olması ile
birlikte mahalle başkanlığı ile başladı.

Daha sonra sırasıyla İlçe Kadın Kol-
ları Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve
Hukuki İşler Birim Başkanlığı gö-
revlerinde bulundu. 2012 yılından
buyana da İlçe Kadın Kolları Baş-

kanlığı görevini sürdürmektedir.
Sultangazi Kadın Meclisi Başkanlığını

da yürütmekte olan Öztürkmen evli ve 1
çocuk annesidir. Kaynak: İSTAMONU

Derindere Hastane İç Hasta-
lıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğ-
lu sağlık problemlerinin başında
B12 vitamini eksikliğinin geldiğine
dikkat çekti. Kasapoğlu B12 vita-
mini eksikliğinde vücudun göster-
diği belirtiler hakkında ise şunları
söyledi:  El ve ayaklarınız uyuşu-
yorsa: B12 eksikliği sinirlerinizi
örten koruyucu katmanın gücünü
azalttığı için elleriniz, ayaklarınız
veya bacaklarınızda ‘iğne batırılı-
yormuş’ hissi yaşayabilirsiniz. 

Her zamankinden daha çok
üşümeye başladıysanız: Vücudu-
nuzda yeterince B12 vitamini ol-
mazsa oksijen dağılımı yeterli ol-
madığı için el ve ayaklarınızda tit-
reme ve üşüme görülebilir.

Depresyona meyilliyseniz:
B12 eksikliği, depresyon, kafa ka-
rışıklığı, bunama ve hafıza sorun-
larına neden olabilir. B12 takviye-
leri genellikle güvenlidir. Yetişkin-
ler için günde 2,4 mikrogram B12
takviyesi yeterli olacaktır. İhtiyacı-
nız olandan daha fazlasını alırsa-
nız, vücudunuz fazla olanı idrarı-
nızla atar. Yine de yüksek dozlarda
baş dönmesi, baş ağrısı, anksiye-
te, bulantı ve kusma gibi bazı yan
etkiler görebilirsiniz.

Kaslarınızda zayıflık hissedi-
yorsanız: Kaslarınız güçsüz oldu-
ğu için yorgun hissedebilirsiniz.
Bu durumda B12 düzeyinize baktı-
rarak hekiminizin yönlendirmesiy-
le hareket etmeniz daha doğru
olacaktır. 

Diliniz pürüzsüzleşmeye baş-
ladıysa: Dilinizde papilla denilen
küçük şişlikler boşalmaya, diliniz

giderek pürüzsüz ve parlak gö-
rünmeye başlar. B12 vitamini ek-
sikliğinin yanı sıra geçirdiğiniz en-
feksiyonlar veya kullandığınız ilaç-
lar da buna neden olabilir. 

Vejetaryenseniz: Sebze ve
meyvelerde B12 yoktur. Dolayısıy-
la, herhangi bir hayvansal ürün
yemeyen vejetaryenler, B12 takvi-
yesi içeren ekmek, kraker ve ta-
hılları tüketmelidir. Hem hamilelik
hem de emzirme döneminde B12
takviyeleri hakkında doktorunuzla
konuşun. 

Yaşınız ilerliyorsa: Yaşlandık-
ça, vücudunuz B12'yi kolay eme-
meyebilir. Eğer tedavi edilmezse-
niz, düşük B12 seviyeleri anemi,
sinir hasarı, huysuzluk ve diğer
ciddi sorunlara neden olabilir. Bu
yüzden belirtilerinize dikkat edin
ve doktorunuz tavsiye ederse kan
testi yaptırın.

Obezite cerrahisi geçirdiyse-
niz: Yaygın kilo verme operasyon-
larından biri olan “gastrik bypass”
ameliyatından sonra gıda mide ve
ince bağırsak kısımlarını atlayarak
sindirildiği için B12’nin emiliminin
olduğu bölümde gerekli emilim
gerçekleşmez. Hekiminiz bu sü-
reçte B12 seviyenizi izleyerek ihti-
yaç duyduğunuzda takviyeler öne-
rebilir. 

Ağız yaraları oluşmaya başla-
dıysa: Düşük B12, anemi veya
başka bir durumun belirtisi olabi-
lir. Yaralar genellikle kendiliğin-
den geçer; ancak sirke, turunçgil-
ler ve acı baharatları tahriş edici
veya acı verici olduğu için tüket-
mekten kaçının. 

Vücudunuz B12 eksikliğinin
sinyallerini veriyor

MERYAD, Doğmuş
ile devam ediyor

Mersin Yatırımcı İş İnsanları  genel kurulunda mevcut başkanı
Şenpazarlı iş adamı Coşkun Doğmuş ile devam kararı aldı.

Yönetim Kurulu: Hasan Hüseyin
İpek, Ramazan Öz, Tufan Ballı,
Vahdettin Kılıç, Serdar Helvacı, Bülent
Sağlam, Orhan Özdemir, Hatice İğde,
Mahmut Cin, Necip Yücesoy, Osman
Turan, Gürsel Alişan.

Denetleme Kurulu: Özgür Pınar,
Nedim İkanç, Ferman Turgut

Kurucu Başkan Ferudun Gündüz
başkanlığındaki yüksek istişare
kurulunda ise şu isimler yer aldı:
A.Kadir İdiş, Necdet Tamamoğulları,

Naci Erçolak, Ahmet Baran, Şehmus
Ceylan, Aziz Aslan, Nesim Yağmur, Esin
Ermiş Kaşıkçı. 

Yapılan genel kurulda 'Mersin
Yatırım, Dış Ticaret ve Markalaşma
Derneği' olan adının Mersin Yatırımcı İş
İnsanları Derneği olarak değiştirilmesi
kararı alındı. Başkan yardımcıları sayısı
4'e çıkarıldı. İcra kurulu kaldırıldı ve
Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.
Ayrıca kadın üyelerden giriş aidatının
alınmaması karara bağlandı.  

Coşkun Doğmuş’un başkanlığında yönetim ve
denetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan yardımcılığına atandı
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Reklam Müdürü
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Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU
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EKONOMİ

92,98 t 6,090
t

6,825
t

251,05
t

50 ve üzeri personel
çalıştıran özel sektör
işyerlerinin dikkat
edeceği hususlar (2)

Hakan
Kızılkum

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

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

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

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

“Yemeğini Paylaşmak İçin Ses Ver”
diyen Reis Gıda, proje kapsamında, boş
tabağa kaşık ile vurulan anın videosunu
#SesVer etiketiyle yapılan her paylaşım
adına resmi yardım kuruluşlarına
bakliyat yardımı yapacak. 

“Ramazan ayında elimizi 
uzatmaya niyetliyiz”

“Tabağımızı paylaşalım umudu
çoğaltalım” diyen Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, sosyal
medya üzerinden başlattıkları projeden
şu şekilde bahsediyor: “Ramazan ayında
elimizi uzatmaya niyetliyiz, sloganı ile
başlattığımız projemiz sayesinde her yıl
olduğu gibi bu yılda yemeğe ulaşamayan-
lar için paylaşmaya teşvik etmeye
çalışıyoruz. Ramazan demek paylaşmak
demektir. Paylaşmayı ve birlikteliği
yüzyıllardır sürdüren bir milletiz. Bunun
bilinciyle çocuklarımızı büyütmeliyiz.
Bizlerin büyütüldüğü ‘Komşun aç
yatarken tok uyumak olmaz’ düşüncesini
çocuklarımıza aşılamalıyız. Unutmayalım
ki paylaşmak umudu çoğaltır” dedi.

“Her ses bir umut olsun, 
sofralar birlik olsun”

Yapılan her paylaşımı resmi yardım
kuruluşlarına desteğe dönüştürdüklerini
belirten Mehmet Reis, “İhtiyaç

sahiplerine umut oluyoruz, tabaklarını
sizlerin paylaşımlarıyla dolduruyoruz.
Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda
da paylaşmaya ve ihtiyaç sahiplerine
umut olmaya niyetliyiz. Tuttuğumuz
oruçlar ile ihtiyaç sahiplerinin hislerini
anlamaya çalıştığımız 11 ayın sultanı

olan Ramazan ayı bizleri çok daha sıkı
bir bağ ile bağlıyor. Birlik ve
beraberliğimizi daim tutmamız için
bizleri güçlü kılıyor. Olanın olmayan ile
paylaştığı, tokun açın halinden anladığı,
kardeşliğin daim olduğu bir Ramazan
ayı diliyorum” dedi.

Ağlı Kültür ve
Dayanışma Derneğinin
yeni başkanı daha önce
iki dönem görev yapan
Kemal Etişgen oldu.

Ağlı Kültür ve
Dayanışma Derneği 13.
Olağan Genel Kurulu
Kağıthane Belediyesi Meclis
Salonunda gerçekleşti.

Tek liste halinde gidilen
genel kurulda Kemal Etişgen ve
yönetimi delegelerin güven
oyunu alarak göreve geldi.

Başkan Kemal
Etişgen
İstanbul’daki
Ağlıların bir
arada olması
için
çalışmalarını
sürdüreceklerini
kaydederken, ilk
hedeflerinin dernek
mülkü satın almak
olduğunu bildirdi.

Derneğin 1995 yılında
kurulduğunu ve daha önce iki
dönem başkanlık yaptığını
anımsatan Etişgen, “Amacımız

Ağlıların İstanbul’da
kültürüyle var olmasını
sağlamak ve geçmiş ile
gelecek arasındaki bağları
kuvvetlendirmek. Bu
kapsamda gerek
federasyonumuzla gerek
diğer Kastamonu sivil

toplum kuruluşlarıyla bir arada
olacağız. Köyümüz, köylümüz
ve İstanbul’da yaşayan
hemşerilerimiz için
çalışmalarımızı birlik içerisinde

devam ettireceğiz.” dedi.
Ağlı Kültür ve

Dayanışma
Derneğinin
Kemal Etişgen
başkanlığında 2
yıl görevde
kalacak asil
yönetim

listesinde “ Şaban
Yüksel, Yalçın

Özkan, Kemal Yüksel,
Salim Dinç, İlhan Vural,

Raşit Arslan” yer alırken
denetleme asilde “ Yaşar İster,
Kazım Üstün, Adil Becerikli”
bulundu.

Başkan geri döndü

Kastamonu Belediye
Başkanı Op.Dr. Galip
Vidinlioğlu yakın
çalışma ekibini belirledi.
Vidinlioğlu’nun
belirlenen başkan
yardımcılarından biri yüksek mimar
Nuray Çolak diğeri eğitimci Mehmet
Yurt oldu.

Başkan yardımcısı
ve vekili Mehmet Yurt
daha önce Milli Eğitim
Müdürlüğünde görev
alırken mimar Nuray
Çolak, Tahsin Babaş

döneminde bir süre imar müdürlüğü
görevi yapmış, 2 yıl önce  de emekli
olmuştu.

Başkan yardımcıları belirlendi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununu
Çerçevesinde Uyulması Zorunlu
Bazı Başlıklar
6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği

Kanunu kapsamında;
Çalışan sayısı 50 ve üzeri olup, Az

Tehlikeli Sınıfta yer alan
işyerlerinin;

-İş Güvenliği Uzmanı İstihdam
etmeleri veya OSGB’lerden hizmet
almaları,

-İşyeri Hekimi İstihdam etmeleri
veya OSGB’lerden hizmet almaları,

-Yetkili İş Güvenlik Uzmanı
Çalışan Tarafından Risk
Değerlendirme Raporu Hazırlatmak
veya OSGB’lerden bu hizmet alarak
bu Raporu Hazırlatmak zorundadır.

İşverenlere;
- İş Güvenliği Uzmanı İstihdam

etmemeleri veya OSGB’lerden hizmet
almamaları halinde:

- 2019 yılı için (% 50 artırılmış
haliyle) her bir işçi için ve aykırılığın
devam ettiği her ay için 14.361,00 TL
idari para cezası uygulanır.

- İşyeri Hekimi İstihdam
etmemeleri veya OSGB’lerden hizmet
almamaları halinde:

- 2019 yılı için (% 50 artırılmış
haliyle) her bir işçi için ve aykırılığın
devam ettiği her ay için  14.361,00
TL idari para cezası uygulanır.

-Yetkili İş Güvenlik Uzmanı
Çalışan Tarafından Risk
Değerlendirme Raporu
Hazırlatmaması veya OSGB’lerden
bu hizmet alarak bu Raporu
Hazırlatmaması halinde:

- 2019 yılı için (% 50 artırılmış
haliyle) 12.922,00 TL ve aykırılığın
devam ettiği her ay için  12.922,00
TL  idari para cezası uygulanır.

Bu ses yardımlaşmaya çağırıyor

Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi (KÖYDES)
projesi kapsamında
Kastamonu’ya 2018 yılı
için 73 milyon lira ödenek
gönderilecek. 

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl 45
milyon lira ödenek alan
Kastamonu’ya bu yıl için 73 milyon
lira ödenek ayrıldığını duyurdu.

Kastamonu’ya 2018 için ayrılan
73 milyon liralık KÖYDES
ödeneğinin ilçelere göre dağılımına
bakıldığında ağırlığın merkezden
sonra Taşköprü ve Araç’a verildiği
gözlendi.

Kastamonu’ya 2016 yılında 16
milyon, 2017 yılında ise 45 milyon
lira KÖYDES ödeneği verilmişti.

38 yıldır
bakliyat

sektöründe
faaliyet

gösteren Reis
Gıda, sosyal

medya
üzerinden
başlattığı
niyetliyiz
projesi ile
Ramazan

ayında herkesi
yardımlaşmaya

davet ediyor.

#SesVer

MERKEZ 10.866.593
9.445.420

ARAÇ 7.074.820
5.618.265
4.747.770

AZDAVAY 4.081.593
4.048.867

TOSYA 3.865.763
DADAY 3.544.817
KÜRE 2.958.750

2.771.523
BOZKURT 2.593.337

2.366.285
2.185.563

HANÖNÜ 1.747.260
1.714.038
1.700.230
818.403
701.002

ABANA 325.961

KÖYDES ödeneği
73 milyon lira
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Temmuz ayından sonra aktif görevde olacak 16 Kastamonulu mülki idare amirinin
arasına 3 genç isim daha katılırken, istisnai kadrolardan olan valilik atamalarının
2019 kararnamesine nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

n Birinci sayfadan devam

Mesleki kariyerlerinde devlet tasarrufu
dışında hiçbir engel bulunmayan
Kastamonulu mülki idare amirlerinin
arasından artık bir vali çıkması bekleniyor. Bu
kapsamda Mülkiye başmüfettişi Fazıl Can 33,
Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu
29, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan
26, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş
23, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve
Bulancak Kaymakamı Hamdi Üncü 19, Saray
Kaymakamı Adnan Tezcan 18, Çay

Kaymakamı Erol Tanrıkulu 16, Pazar
Kaymakamı Ayhan Terzi 11 yıldır mesleki
tecrübeleriyle görev aldıkları yerlerde göz
dolduruyorlar.  5 yılda ise Çal Kaymakamı
Yusuf Durani Dinç, Ağın Kaymakamı Fatih
Cıdıroğlu, Korgan Kaymakamı Engin Tok,
Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş
mesleğe yeni bir soluk getirdiler.

107. dönemden 3 mezun

Öte yandan 107. Dönem Kaymakam
Adayları arasında 3 tane Kastamonulu isim
yer aldı. Hanönülü Özgür Kaya ve İnebolulu

Tanju Çanakcıoğlu’nun yanı sıra mülki
idaredeki tek Kastamonulu kadın temsilcimiz
Taşköprülü Zeynep Acar oldu. 

Taşköprü ve Devrekani önde 

Türkiye genelinde 21 tane Kastamonulu
mülki idare amiri bulunurken,
Kastamonu’nun en çok mülki idare amiri
çıkan ilçesi 4’er tane ile Taşköprü ve Devrekani
ilçeleri oldu. İnebolulu 3, Tosya ve Araçlı 2’şer,
merkez, Şenpazar, Cide, Abana, Daday ve
Hanönü’nden 1’er tane mülki idare amiri yer
alıyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper
Lig'inde 2018-2019 sezonunda Kastamo-
nu Belediyespor, şampiyon oldu.  Temsil-
cimiz 2018-2019 sezonunu 35,2 puanla li-
der tamamlayarak şampiyonluk kupasını
2. kez müzesine götürdü.

Kastamonu Belediyespor, ligin son
haftası olan 22. hafta mücadelesinde An-
kara temsilcisi Polatlı Belediyespor'u ko-
nuk etti. Oyuna ağırlığını koyan Kastamo-
nu Belediyespor, maçın ilk yarısını 16-10
önde tamamladı. Kastamonu Belediyes-
por, rakibine üstünlük fırsatı vermeyerek
karşılaşmadan 34-15 galip ayrıldı. Maçın
bitiş düdüğü ile birlikte Kastamonu Bele-
diyespor bir yıl aradan 2018-2019 sezo-
nunu 35,2 puanla lider tamamlayarak
şampiyonluk kupasını 2. kez müzesine
götürdü. Maç sonrası büyük sevinç yaşa-
yan sporcular ve teknik heyet şampiyon-
luk kupasını Türkiye Hentbol Federasyo-
nu Başkanı Bilal Eyuboğlu’nun elinden

aldı. Süper Lig şampiyonu olan Kastamo-
nu Belediyespor, 4 Mayıs’ta Eskişehir’de

Muratpaşa Belediyespor ile Türkiye Ku-
pası final karşılaşmasına çıkacak.

Şampiyon sahnede

Ümitler Play Off’a kalıyor
Kastamonuspor 1966’nın

mücadele ettiği TFF 2. Lig Beyaz
Grup’taki şampiyonluk yarışı
nefes kesiyor. Son haftaya kadar
5 takımın şampiyonluk
mücadelesi verdiği grupta ibreler
Keçiörengücü’nü gösteriyor. 73
puanla en yakın takipçisi
Kastamonuspor 1966’nın 2 puan
önünde yer alan Başkent
temsilcisi son hafta kendi
sahasında Manisaspor’u mağlup

ederse şampiyon olarak 1. Lig’e
yükselecek. Eğer Keçiörengücü,
bir sürprize imza atar ve
Manisaspor’a puan kaybederse
şampiyonluğu Kastamonuspor
1966’ya kaptıracak. 

Beyaz Grup'ta
Keçiörengücü'nün şampiyonluğa
ulaşması halinde
Kastamonuspor, Samsunspor,
Sarıyer ve Sakaryaspor Play-Off
mücadelesi verecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un
33'üncü haftasında Kastamo-
nuspor 1966, Amed Sportif Faa-
liyetleri 5-0’lık skorla mağlup
etti.

Şampiyonluk yarışında olan
Kastamonuspor 1966, 28 Ni-
san’da deplasmanda Amed
Sportif Faaliyetler ile karşı kar-
şıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda
oynanan mücadelenin ilk yarısı
25. dakikada Bulut Kaya’nın go-
lüyle 1-0 Kastamonuspor liderli-

ğinde tamamlandı. Ekibimizin
ikinci yarıdaki gollerini ise 55 ve
76. dakikalarda Sinan Akaydin,
70. dakikada Erkan Taşkıran, 88.
dakikada Abdurrahman Kuyucu
kaydetti.

Kastamonuspor Diyarba-
kır’dan 5-0’lık galibiyetle geri
dönerken, puanını 71’e yükseltti.

Temsilcimiz ligin son karşı-
laşmasında fikstürde 40 puanla
11. sırada bulunan Gümüşha-
nespor ile Gazi Standında karşı
karşıya gelecek.

İstisnalar kaideyi
bozacak mı?

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Hakan

Karabalcık
Amed Sportif Faaliyetler: Mehmet Salih Demircan,

İlyas Akan (Abdullah Çetin 76.dk), Oğuz Çetinkaya, Ferat

Yaşar, Bünyamin Yürür, Hasan Küçcük, Ercan Çapar

(Nezir Özer 60.dk), Gökan Lekesiz, Muhammed Burak

Taşdemir (Muhlis İstemi 67.dk), Mehmet Sıddık İstemi,

Furkan Yaman.

Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik, Bahri

Can Avcı, Kemal Tokak, Mustafa Çakır, Şaban Özel,

Bulut Kaya, Ayhan Gürbüz (Soner Dikmen 65.dk), Erkan

Taşkıran (Abdurrahman Kuyucu 73.dk), Yasin Yener

(Oğuzhan Öztürk 79.dk), Abdulaziz Solmaz, Sinan

Akaydin.
Sarı Kartlar: Bünyamin Yürür (Amed Sportif

Faaliyetler), Bulut Kaya, Mustafa Çakır (Kastamonspor

1966)

Amed Sportif Faaliyetler: 0 – Kastamonuspor1966: 5

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560
Bağcılar/İSTANBUL 
Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Otomobilleriniz değerinde
alınır, değerinde satılır 

17 yıllık tecrübemiz siz
değerli dost ve
müşterilerimize hizmet
vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker 0538 450 37 37

Amed Sportif 
Faaliyetler-

Kastamonuspor 1966
maçında futbolcular

çocuk istismarını protesto
etmek için 1 dakika
hareketsiz kaldılar.

Çocuk 
istismarına 

tepki

Oynadığı 20 maçta 17 galibiyet, 2
mağlubiyet 1 beraberliği bulunan Kas-
tamonu Belediyesi GSK, lig boyunca ra-
kip ağlara 664 gol atarken, kalesinde
457 gol gördü. Ligin en çok gol atan ve
en az gol yiyen takımı olan ekibimiz,
35,2 puan ile 2018-2019 sezonunun
şampiyonu oldu. Takımın en skorer
oyuncusu attığı 121 gol ile milli takım
forması giyen Elif Sıla Aydın olurken

onu 87 golle Olga Laiuk,
83’er gol ile kaptan Serpil
İskenderoğlu ve Yasemin
Güler takip etti. Ceren Coş-
kun 82, Yulia Snopova 60,
Fatma Gül Sakızcan 49, Betül
Yılmaz 41, Lenche Ilkova 34,
Aslı İskit 15, Sondes Hachana 8
gol kaydederken kaleci Anca Michaela
Rombescu 1 gol attı.

En çok gol atan takım
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Yıl: 8 2 Mayıs 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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