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yıllık tecrübe
ve deneyim26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez Kastamonu’da yaptığı açıklamada
kırsalda 5 yıl içinde elektrik şebekelerinin
yenileneceğini bildirdi. n 3

Kırsaldaki
şebekeler
yenilenecek
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Bozkurtlu çevre mühendisi
Ergin Erol’un kurucu ortağı
olduğu Artemis Arıtım, 20

ülkeye teknoloji ihraç ediyor.
Great Place to Work Enstitüsü

tarafından 2020’nin en iyi iş
verenleri listesinde yer

alan firmanın 2021
yılı içinde TÜBİTAK

tarafından
onaylanan

2 projesi
bulunuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi
Teknoparkında konuşlanan firmanın
spesifik sorunlara farklı çözümler
sunduğunu vurgulayan çevre
mühendisi Ergin Erol, 1998 yılından
beri arıtma tesisleri, atık kabul tesisleri,
çevre yönetimi, analiz ve ölçüm, arıtma
kimyasalları, servis ve bakım gibi
faaliyetleri güçlü referanslarla,
uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip
mühendislerle sürdürdüklerini belirtti.

Erol, Great Place to Work Enstitüsü
tarafından 2020’nin en iyi iş verenleri
listesinde yer alan Artemis Arıtım’ın
30’u mühendis olmak üzere 60 kişilik
personel kadrosunun bulunduğunu
belirtti. n 5

İlk resmi ziyaretini Kastamonu’ya
gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakan
Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece,
Taşköprü’de sarımsak dağıtım törenine
katılım sağladı. n 3

İlk resmi ziyaret

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86
yıl sonra düzenlenen ilk kandil
programında Azdavaylı olan Fatih İlçe
Müüsü Hüseyin Baş dua etti. n 3

İlk kandil 
duasını yaptı

Kastamonu Kadın Derneği (Kast-
Kader) şehadetinin 100. yıl dönümünde
İstiklal Savaşı’nın sembol isimlerinden
Şehit Şerife Bacı’yı İstanbul’da andı. n 6

Şehit Şerife Bacı
İstanbul’da anıldı

Dadaylı İnşaat
Yüksek Mühendisi Tarık
Kuru, Pendik
Belediyesinde başkan
yardımcılığına atandı.
Kuru ile birlikte
İstanbul’daki Kastamonulu belediye
başkan yardımcı sayısı yeniden 5’e
yükseldi. n 2

Başkan 
yardımcısı oldu

Vakalar 
hızla düşüyor

Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca, kovid-19
salgınında geçen haftaya
göre, her 100 bin kişide vaka
sayısı en çok azalan illeri
açıkladı. Kastamonu’da
geçtiğimiz haftaya oranla
vaka görülme hızında yüzde
36,79 azaldı. n 3

TEKNOLOJİ
İHRAÇ EDİYOR

Ergin Erol, “Artemis
olarak 20 tane ülkeye
teknoloji ihraç eden bir
firmayız. Zor koşullar altında
çalıştığımız Libya, Irak,
Afganistan gibi birçok ülkede
sistemlerimiz bulunuyor.
Sanayi kurumları ağırlıkta
olmak üzere kamu
kurumlarıyla da iş birliği
içindeyiz. Uzmanlık alanımız
bireysel müşterinin spesifik
sorunları. Her bir firmanın
sanayi kuruluşunun kendine
has sorunları vardır. Aynı işi
yapan, birebir aynı ürünü
çıkaran iki firmanın
sorunları farklı olabiliyor. Bu
kapsamda biz de sürekli Ar-
Ge çalışması içindeyiz” dedi.

20 ülkede
sistemimiz
bulunuyor

Tosyalı iş adamı
İsmail Cesur’un,
yatırımcısı olduğu
Dipsizgöl’e 15 milyon

liralık özel proje
gerçekleştirecek.

Toplam
yatırım tutarı
30 milyon
lirayı bulan
projenin
yüzde 80’inin

bu yaz
sezonuna

yetişmesi
planlanıyor. n 2

PFDK, GMG KSK Başkanı
Enes Ege Aygün’e 105 günlük hak
mahrumiyeti cezası verdi. n 7

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk
Kaymakcı Kastamonu-Nantes hentbol
kupası maçını tribünden izledi. n 7

Ergin Erol

Dipsizgöl’e özel yatırım

En büyük engel
bürokrasi

Kasmer Mermer Genel Müdürü
Nurettin Gündağ, madenciliğe getirilen
kısıtlama ve yasaklamalar ile ağır işleyen
bürokrasinin sektörün en büyük sorunu
olduğunu kaydetti. n 4

Ocak zirvesi
Türkiye İhracatçılar

Meclisi (TİM) verilerine göre,
Kastamonu ihracatı ocak
ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 268
oranında artarak 16 milyon
991 bin dolara yükseldi. n 5

Sezon başkansız kapanacak Hentbol diplomasisi
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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
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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BAHANE ŞAHANE

Sevgi Kaf Dağının ardında;
Saygı okyanus aşırı; yıkıldı dostluk köprüsü.
Kalmadı muhabbet; itiş kalkış, carul curul
Kavga yerine döndü memleket.

ŞEREFİ ARAYIŞ

Parayı kaybedince çalışıp kazanmak var,
Şerefi kaybedince çamura uzanmak var.
Kaybedilen şerefi aramak nafiledir,
Sahrada Mecnun gibi boşuna gezinmek var.

Tosya Dipsiz Göl’e 15 milyon liralık yatırımla
özel bir proje uygulanıyor. 3 otel, 13 bungalov,
10 sabit çadır, 1 konferans salonu, Kız Kulesi’nin
minyatürü şeklinde restoran, Galata Kulesi
şeklinde uzay gözlem evi ve günlük bin 500- 2
bin kişiye hizmet verebilecek günübirlik piknik
alanıyla yatırım tutarı 30 milyon lirayı buluyor.

Dipsiz Göl Tabiat Parkı’nın yatırımcısı olan
İsmail Cesur yatırımların yüzde 80’inin bu yaz
sezonunda tamamlanmasının planlandığını
bildirerek, “Dipsizgöl’ü Kastamonu’nun en
büyük turizm merkezi yapmayı ve Tosya’nın da
kalkınması için Tosya’nın geleceğini belirleyen
bir tesis olduğu düşüncesindeyiz.” dedi.
Memleketine yatırım yapma arzusunu
gerçekleştirdiğini dile getiren İsmail Cesur,
kaymakamlığın ve muhtarlığın desteğiyle
çalışmalarını kolaylıkla gerçekleştirdiklerini
ifade etti.

Tosyalı iş adamı İsmail Cesur’un, yatırımcısı olduğu Dipsizgöl’e 15 milyon
liralık özel proje gerçekleştirecek. Toplam yatırım tutarı 30 milyon lirayı
bulan projenin yüzde 80’inin bu yaz sezonuna yetişmesi planlanıyor.

2005 yılından itibaren Pendik
Belediyesinde çeşitli bölümlerde görev
alan geçtiğimiz yıl ise Fen İşleri
Müdürlüğüne atanan Dadaylı İnşaat
Yüksek Mühendisi Tarık Kuru, başkan
yardımcısı olarak görevlendirildi.
Belediyedeki beşinci başkan yardımcısı
olan Kuru, teknik başkan yardımcısı olarak
görev yapacak. Öte yandan Kağıthane
Belediyesinde Nedret Apaydın, Sultangazi
Belediyesinde Nurcan Öztürkmen,
Eyüpsultan Belediyesinde İsmail Uysal,
Sultanbeyli Belediyesinde Faruk Lafçı ile
birlikte Pendik Belediyesinde Tarık
Kuru’nun göreve başlamasıyla
İstanbul’daki Kastamonulu belediye
başkan sayısı 5’e yükseldi.

Kimdir?

Aslen Dadaylı olan Tarık Kuru, 1980 yılında
İstanbul'da doğdu. 1998 yılında Büyükçekmece
Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden, 2003 yılında ise
Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi
Programında tamamlayarak İnşaat Yüksek
Mühendisi oldu. 2003-2004 yılları arasında vatani
görevinin ardından bir süre özel sektörde şantiye
şefi olarak çalıştı. 2005 yılında Pendik Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde bölge
mühendisi olarak göreve başladı. 2013 yılından
beri ise belediye encümen üyeliği devam
etmektedir. Aynı zamanda Kas-Der Pendik Şubesi
Başkan Yardımcısı olup; evli ve 2 çocuk babasıdır.

2017 yılında kurulan Dünya Mirası
Kastamonu İnisiyatifi’nin (DMKI)
gerçekleştirilen çevrimiçi toplantısında iş
adamı Ender Yılmaz başkanlığa seçildi.
Turizmci Gülsen Kırbaş ve işkadını Zeynep
Esen’in başkan yardımcısı olarak hizmet
edeceği DMKİ’de Genel Sekreterlik
görevini Dr. Sedat Kalem yürütecek.

Misyonlarını, kadim Kastamonu
coğrafyasına eski degĕrini yeniden
kazandırmak için, bölgenin sahip olduğu
potansiyeli harekete geçirmek şeklinde
tanımlayan DMKİ’nin yeni başkanı Ender
Yılmaz, tamamen gönüllülük esasıyla
yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla,
özgün doğal, kültürel, tarihi ve insani
değerleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte
daha iyi tanınan ve hak ettiği saygınlığa
erişmiş bir Kastamonu algısına katkı
sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yılmaz,
“Bu amaç doğrultusunda, DMKİ’nin
öncüsü ve onursal başkanı olan Dr. Atıf
Uğurlu’dan aldığımız bayrağı daha ileri
noktalara taşımak için arkadaşlarımızla
birlikte düşünce üretmeye, proje
geliştirmeye ve kalbi Kastamonu için atan
bütün taraflarla iş birliği içinde çalışmalar
yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Dipsiz Göl’e yatırım

Başkan 
yardımcısı oldu

Bayrağı 
Yılmaz devraldı

2018 yılında çıkan
yangın sonrasında
harabeye dönen
Dipsizgöl Tabiat
Parkının işletmesi
geçtiğimiz yıl Tosya
Kaymakamlığına
devredilmişti. Tosya
Kaymakamlığı CSR
Elektronik Yönetim
Kurulu Başkanı İsmail
Cesur’un yatırım
projesini onayladı.

İsmail Cesur
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GÜNCEL

Kastamonu, korona virüs vakalarının en
fazla azaldığı 5 il arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,
kovid-19 salgınında geçen haftaya göre,
her 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan
illeri açıkladı.

Kastamonu’da geçtiğimiz haftaya
oranla vaka görülme hızında yüzde 36,79
azaldığını bildiren tabloyu paylaşan Koca,
“Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin
nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5
ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve
Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise
Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve
Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile
birlikte en büyük gücümüz” dedi.

Vakalar 
hızla düşüyor

İŞKUR Sultangazi Şube Müdürü olan
Taşköprülü hemşerimiz Cihan Kapucu’nun
yeni görev yeri Şişli oldu.

Yaklaşık 6 yıldır Sultangazi’de görevde
olan Kapucu, İŞKUR Şişli Şube Başkanı
olarak görev yapacak.

Şişli’de iş ve 
istihdamın 
başında

Seydilerli hemşerimiz Rabia Kalender
İlhan, AK Parti İstanbul Kadın Kolları
Başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 6.
Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde
gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen genel
kurulda Rabia Kalender İlhan ikinci
dönemine adım attı.

İlhan, 2019 Yerel Seçimlerinde Avukat
Şeyma Döğücü’nün Sancaktepe Belediye
Başkan adaylığı sürecinde parti genel
merkezi tarafından göreve atanmıştı.

AK Kadınlar İlhan
ile devam ediyor

AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları
Başkanlığı 6. Olağan Kongresi
gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen
seçimde, Neslihan Kaya Tufan, AK Parti
Kastamonu Kadın Kolları Başkanı seçildi.
Devrekani Kadın Kolları Başkanı iken
geçtiğimiz yıl parti genel merkezi
tarafından görevlendirilen Tufan, ikinci
dönemine adım attı.

Tufan ile devam

İstanbul 2 Numaralı Barosu,
kuruluşundan 4 ay sonra ilk ruhsat ve
yemin törenini yaptı. İstanbul Adliyesi’ndeki
baro temsilciliğinde yapılan törende
İstanbul Hukuk mezunu, Azdavaylı Avukat
İlyas Yamak ruhsatını Baro Başkanı Avukat
Gönül Yıldız’dan aldı. Yılmaz, baronun ilk
ruhsat alan üyesi olarak kayıtlara geçti.

İlk ruhsatı aldı

Ramazan ayının habercisi ve üç ayların ilk
kandil gecesi Regaib Kandili tüm yurtta dualarla
idrak edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın
katılımıyla, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde düzenlenen
‘Regaib Kandili Özel Programı’nda ise Azdavaylı
olan Fatih İlçe Müüsü Hüseyin Baş dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın kıldırdığı yatsı
namazın ardından başlayan ve salgın kurallarına
dikkat edilen programda, ilk olarak Ayasofya-i

Kebir Cami-i Şerifi’nin dört mahfilinde dört
müezzin sala okudu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin
müezzinlerinden Kastamonulu hemşerimiz
Şükrü Asıleren de programda yer aldı.

Tosyalı Kazasker Mustafa İzzet Efendi
tarafından yapılan ve Ayasofya’ya damgasını
vuran hat levhaları da sık sık TRT1 ekranlarından
canlı yayınlanan programda izleyiciye gösterildi.

Taşköprü Sarımsağı Takip Sistemi (TSTS)
Coğrafi İşaretli Tıbbı ve Aromatik Bitkiler
Gurubuna Dahil Sarımsak Yetiştiriciliğinde
Tohum Bankası Projesi kapsamında düzenlenen
"Sarımsak Dağıtım Töreni"nde üreticilere
tohumluk sarımsaklar dağıtıldı.

Aşağıçayırcık köyündeki törene katılan Tarım
ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece,
sorunları takip etmek ve yardım etmek için her
zaman hazır olduğunu kaydederek şunları
söyledi: “Bakan yardımcısı olduktan sonra ilk

ziyaretim Kastamonu’ya oldu. Bu benim için çok
anlamlı. Çok özel bir bölgedeyiz. Türkiye’mizin
her köşesi çok nadide, çok eşsiz ürünlere sahip.
Taşköprü’müz de Kastamonu’muz da gerçekten
çok önemli zenginliklere sahip. Bu zenginliklere
sahip olmak, gelecek kuşaklara bu zenginlikleri
bırakmak, taşımak adına buradayız. Taşköprü’de
dünyaca ün kazanma potansiyeline sahip,
ülkemizde çok önemli bir isme sahip
sarımsağımızın takip sistemi ile alakalı, aynı
zamanda orijinal sarımsağımızın gelecek kuşaklara çok daha düzgün geçmesi ile alakalı

özel bir projeye hep birlikte imza atıyoruz.
Taşköprü bölgesi çok özel bir bölge. Kendi eşsiz
özellikleri bölgeyi çok özel kılıyor. Her bölgede
olduğu gibi burada da çok özel değerler var.
İnşallah birlikte çok özel projelere imza atarız.
Sorunları, yapılması gereken işleri çok yakından
takip etmek, anlamak ve elimden gelen her türlü
yardımı yapmak adına her zaman hazırım.” 

Kastamonu Valiliğindeki Enerji
Koordinasyon Toplantısı sonrası İnebolu’nun
Evrenye köyü kırsal alanında yapılan çalışmaları
yerinde inceleyen Bakan Dönmez, bu yıldan
itibaren 5 yıllık yeni bir yatırım dönemine
geçtiklerini belirterek,  kırsal alandan başlamak
suretiyle eski şebekelerin yenilenmesine ağırlık
vereceklerini kaydetti.

Dönmez, yoğun kar yağışı nedeniyle bazı
abonelerin enerjiye ulaşamadığını belirterek
“İlk etapta 200 bin abonenin elektriğinde kısa
süreli kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz süratle

müdahale etmek için çaba sarf etti. Ulaşım
imkanlarının o yağış altında sınırlı olmasından
kaynaklı elektrik hatları ve trafo merkezlerine
ulaşmada birtakım zorluklar yaşandı. Bu
coğrafya zor bir coğrafya. Sayın valimizden
ildeki genel sorunları dinledik. Şirket

yetkililerimizden yapılan çalışmaları dinledik.
İlk etaptaki sorunlar büyük oranda çözülmüş
durumda.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, değişen yeni şartlara göre şebekenin
tekrar gözden geçirilmesi ve ihtiyaç duyulan
yerlerde yenileme yatırımlarının yapılması
konusunda talimat verdiğini kaydederek şunları
söyledi: "İnşallah çok kısa süre içerisinde
özellikle kırsal alandan başlamak suretiyle bu
sorunları hiç yaşamamak ya da etkilerini en aza
indirmek için gerekli yatırım ve bakım
çalışmalarına başlıyoruz. Elektrik dağıtım
sektörü için bu yıldan itibaren 5 yıllık bir yeni
yatırım dönemimiz var. Bunun anlamı şu, aşağı
yukarı şirketlerin ihtiyaç duyduğu yatırım
bütçelerini biz kendilerine sağlamış olduk.
Süratle yatırımlarına başlamak suretiyle bizim
kırsal alanda yaşadığımız bu soruları en kısa
sürede çözme imkanına kavuşmuş olacağız."

Kırsaldaki şebekeler
yenilenecek

İlk resmi ziyaret

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde
86 yıl sonra düzenlenen ilk kandil
programında Azdavaylı olan Fatih
İlçe Müftüsü Hüseyin Baş dua etti.

İlk kandil
duasını yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, kar yağışı
nedeniyle elektrik kesintilerinin
yaşandığı Kastamonu’da bir dizi
incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Ayşe Ayşin Işıkgece, Kastamonu’da
ziyaretleri kapsamında Vali Avni
Çakır, Belediye Başkanı Rahmi Galip
Vidinlioğlu ve AK Parti İl Başkanı
Doğan Ünlü ile bir araya geldi.
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Mermer ocakları hakkında olumsuz imaj ortaya
konduğuna dikkat çeken Nurettin Gündağ,
“Madencilik alanında yapılacak yatırımlarda zaman
çok önemli. Yasalara aykırı işlem gerçekleştiren
firmalara elbette gerekli cezalar verilmeli, uygunsuz
işleme müsaade edilmemeli. Ancak maden ocağı
açmasının önünde hiçbir engel bulunmayan firmalara
uygulanan evrak yavaşlatma ya da iptal işlemlerini
uygun bulmuyoruz. Bu durum hem ülkemize hem de
firmalara ciddi zarar veriyor.” dedi.

Kastamonu mermerine marka değeri kazandırmak
amacıyla ana ocağı Azdavay’da yer alan Kasmer’in
2014 yılında faaliyetlerine başladığını kaydeden
Gündağ, çevreye duyarlı politikaları benimsediklerini
vurguladı.

İstanbul Havalimanı 
Kastamonu mermeri kullanıyor

Pazarı İstanbul ve yurt dışı ağırlıklı olan firmanın
faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Gündağ şunları
söyledi: “Ürün gamımızda özellikle son yıllarda
oldukça tercih edilen gri renkli taş geniş yer tutuyor.
Grinin tüm tonlarının bulunması tercih sırasında bize
öncelik tanıyor. İnşaat firmaları ve mermer
depolarının çözüm ortağıyız. Sektördeki pazar
payımız İstanbul ve yurt dışı ağırlığında. Şu anda
Azdavay ocağından çıkan mermeri işleyip İstanbul
Havalimanı’nda kullanılmak üzere gönderiyoruz.”

Pazar ağımızı genişleteceğiz
Korana virüs salgını sonrası yurt içi ve yurt

dışındaki kapasitelerini genişletme hedefinde
olduklarını kaydeden Nurettin Gündağ şöyle devam
etti: “Seydiler OSB’deki işleme tesisimizin 3 bin
metrekare olan kapalı alanını büyüterek güzel bir

teşhir alanı oluşturacağız. Halihazırda blok mermer
ihracatımız devam ediyor; işlenmiş mermerden daha
karlı bir alan. Azdavay’da yer alan mermer ocağında da
makine yatırımı ve istihdam artırımı ile ihracat
potansiyelini artırmak istiyoruz. Yurt dışı fuarlarının
pazar hacmimize olumlu katkıları oluyor. Salgın
sonrası fuarlarla uluslararası ağımızı genişletmeyi

planlıyoruz.” Kasmer Mermer Genel Müdürü Nurettin
Gündağ Kastamonu’ya yatırım yapmak gerekçelerini
ise şu ifadelerle açıkladı: “Doğduğumuz,
büyüdüğümüz yer olması sebebiyle Kastamonu’nun
çok büyük bir manevi değeri var. Üretim hattına yakın
olmasının yanı sıra bu manevi bağ kendi
memleketimize yatırım yapmamızın önünü açtı.” 
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Özel Uğurlu Hastane binasının icra yoluyla
satışından yine sonuç çıkmadı ve bu konudaki
beklentiler bir kez daha boşa çıktı. İflas
masasının talebi üzerine ikinci kez satışa
çıkartılan binanın yapılan ikinci açık
artırmasına da ilkinde olduğu gibi katılan
kimse çıkmadı. Bu durumda, süresi dolduğu
için, binayla ilgili yeniden değer tespiti
yapılacak ve iflas masası bu tespit sonrasında
bir kez daha satış isteyebilecek. Yeni değer
tespitinde şu an 90 milyon lira olan bina
değerinin 110 milyon lira civarında bir rakama
çıkabileceği, bu işlemlerin tamamlanıp
yeniden satış aşamasına gelinebilmesinin üç ay
kadar süreceği söylentiler arasında yer alıyor.

Yine talip çıkmadı

Pınarbaşı Horma Kanyonu’nun mesire alanı
ihaleyi kazanan sahibine teslim edildi. Horma
Kanyonu Mesire Alanı’nın Erzurumlu olan yeni
yatırımcısı Erdem Gölleroğlu ile sözleşme
imzalayan Belediye Başkanı Şenol Yaşar,
“Horma Kanyonu girişindeki mesire alanında
bu işi profesyonelce ve ilçemize yakışır bir
şekilde yapacak yüklenici ihaleyi kazanarak
almıştır. Pınarbaşı’mıza hayırlı olsun. Daha
gidecek yolumuz, yapacak çok işimiz var” dedi.

Bozkurt’taki projelere, turistik mekanlara ve
iş yerlerine erişim sağlanabilecek web sitesi
yayınlandı. Bozkurt Belediyesi
tarafından hazırlanan web sitesi ile
kategorilere ayırarak mahallerde
yapılan çalışmalar görüntülenirken,
ulaşım, çevre, bilgi, kültür, sosyal
hizmetlere ve projelere erişim
sağlanıyor. Güncellemelerin devam ettiği siteye
www.bozkurtharitasi.com  ve
www.bozkurt.bel.tr üzerinden ulaşılıyor.

Horma mesire 
alanı yeni sahibinde

Bozkurt dijitalde

Kasmer Mermer Genel Müdürü
Nurettin Gündağ, madenciliğe
getirilen kısıtlama ve yasaklamalar
ile ağır işleyen bürokrasinin
sektörün en büyük sorunu olduğunu
kaydetti.

En büyük engel
bürokrasi

Şenpazar nüfusuna kayıtlı Nurettin Gündağ,
1981 yılında doğdu. İşletme Fakültesi
mezunudur.  2016 yılında aile şirketi olarak
kurulan Kasmer Mermer’deki ticari faaliyetlerini
kardeşleri Ahmet ve Arif Emre Gündağ ile
birlikte sürdürüyor.  Seydiler OSB’de 3 bin
metrekare kapalı alanı bulunan işleme tesisinde
15 kişi istihdam edilirken, Azdavay’da 61 dönüm
sahada yer alan mermer ocağı ile birlikte bu sayı
50’yi buluyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu üyesi olan Nurettin Gündağ’ın
2006 yılından itibaren Feda Mermer firmasında
da ortaklığı bulunuyor.

Nurettin Gündağ

istamonu19subat21_04_Layout 1  2/26/21  8:28 AM  Page 1



Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkında
konuşlanan firmanın spesifik sorunlara farklı
çözümler sunduğunu vurgulayan çevre mühendisi
Ergin Erol, 1998 yılından beri arıtma tesisleri, atık
kabul tesisleri, çevre yönetimi, analiz ve ölçüm,
arıtma kimyasalları, servis ve bakım gibi faaliyetleri
güçlü referanslarla, uluslararası bilgi ve tecrübeye
sahip mühendislerle sürdürdüklerini belirtti.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından
2020’nin en iyi iş verenleri listesinde yer alan
Artemis Arıtım’ın 30’u mühendis olmak üzere 60
kişilik personel kadrosunun bulunduğunu bildiren
Erol, “Artemis olarak 20 tane ülkeye teknoloji ihraç
eden bir firmayız. Zor koşullar altında çalıştığımız
Libya, Irak, Afganistan gibi birçok ülkede
sistemlerimiz bulunuyor. Sanayi kurumları ağırlıkta
olmak üzere kamu kurumlarıyla da iş birliği
içindeyiz. Uzmanlık alanımız bireysel müşterinin
spesifik sorunları. Her bir firmanın sanayi
kuruluşunun kendine has sorunları vardır. Aynı işi
yapan, birebir aynı ürünü çıkaran iki firmanın
sorunları farklı olabiliyor. Bu kapsamda biz de
sürekli Ar-Ge çalışması içindeyiz.” dedi.
Büyükçekmece Gölü büyüklüğündeki

6 su kütlesi kurtarılacak
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerini

hakkında bilgi aktaran Ergin Erol, Uludağ İçecek ve
Araç Lastik Sektörü firmaları ile sürdürecekleri iş
birliği ile atık suyun geri kazanımını

sağlayacaklarını böylece bir sene içinde
Büyükçekmece büyüklüğündeki 6 adet su
kütlesini kurtaracaklarına dikkat çekti.

Dünyadaki kullanılabilir su
kaynakları hızla azalırken, atık suyun
önemli bir kaynak olduğuna işaret eden
Çevre Mühendisi Ergin Erol, daha önce
İETT otobüslerinin yıkandığı suların
arıtımı konusunda destek sağladıklarını, her
gün 400 bin litre suyu geri
kazandırdıklarını anımsattı. 

Toplum talep etmeli
Çevre yönetimi

konusunda yapılacak
bilinçlendirmenin
süreklilik arz etmesi
gerektiğini ifade eden
Artemis Arıtım Kurucu
Ortağı Ergin Erol
şunları söyledi:
“Toplum çevre
yönetimi deyince
kendisine ne etki
ediyor bilmeli. Yerel ve
merkezi
yönetimlerden ne
talep edeceğinin
farkında olmalı.
Çevre bilincinin
okullardan itibaren
yeni nesillere
aktarılarak
geleceğimizin garanti
altına alınması lazım.
Bunu bir çevre
yönetimi veya toplum
adına bilinçlendirme
olarak kabul
edebiliriz. Duyarlılık
ve çevre bilinci arttırılırsa su kullanımı tüketimi,
enerji tüketimi azalır. Tasarruf bilinci oluşur. Bu

kapsamda halkı bilinçlendirici yayınlar,
programlar yapılabilir. İçerikler
üretilebilir. Plastik ve benzeri ürünlerin
atılmaması, diğer ambalaj atıklarının az
tüketilmesi gibi konuların özenle
işlenmesi lazım. Yönetimler bunu

güzelce işleyip halka topluma anlatmalı.
Toplum da bunu talep etmeli. 1700’lü
yıllarla beraber dünyamızda bir sanayi

devrimi oluyor. Biz ülke olarak bunu
çok geriden yakalıyoruz.

Köklü bir sanayi
geçmişimiz yok. Diğer

ülkeler daha önce
sanayileşmiş ve çevre
kirlenmiş. Bu
sorunla daha erken
karşılaşınca daha
önce çözüm
üretmişler. Daha
sonra bu
çözümler
yasalar,
yönetmelikler
haline gelmiş.
Değişmiş,

gelişmiş,
ölçülmüş,
paketlenmiş ve
bize paket olarak
gelmiş. Paket
olarak aldığımız
için tam olarak
sindirememişiz.
Ama geriden de
olsa hızlı bir
şekilde ilerliyoruz.
Bahsettiğim
yönetimden talep
etme ve halka

bunun sunulması dengeli bir şekilde yürütülürse
arayı kapatacağımızı düşünüyorum.”
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Köylü milletin
efendisidir (3)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Halil Ağa’nın gözlerinden yaşlar
inmeye başladı. Gözyaşları tam
kesilmiş, duruyordu ki Atatürk

konuşmasını içtenlikle sürdürdü: “Atatürk
de işi içkiye vurmuş, sarhoşun biri’ demeye
getirdin ya fazla üstelemeyeyim,” dedi. 

“Şimdi bak beni dinle, Halil Ağa… Seni
şu kadar üzmemin sebebi, şunu anlatmak
içindi: Şu gördüğün altı bay hükümet…

Yani, biri Başbakan, ötekiler de bakan!
Memlekete göz kulak olacak, işleri evirip
çevirecekler diye bu makama getirilmişler.
Bir kanun gerekti mi, bu baylar hemen
sıvanırlar, İsviçre’den mi olur, İtalya’dan mı
olur, Fransa’dan mı, velhasıl neredense, bir
kanun buluştururlar, Türkçeye çevirtirler,
sonra basıp imzayı gönderirler Büyük
Millet Meclisi’ne… Bu Millet Meclisi
dediğim, şu alt baştan senin yanına kadar
olan beyler. Kanun bunlara gelir. 

Bunlar da ‘hükümet elbette incelemiş,
gerekeni düşünmüştür, benim ayrıca
zorlanmama gerek yok,’ derler ve kaldırırlar
parmaklarını, olur sana bir kanun! Ama
sonra bir vergi memuru gelir, vergi
borcundan Halil Ağa’nın öküzünü çeker,
satar… Halil Ağa da tarlasını bir yanda
merkep, bir yanda öküz, ırgalana ırgalana
sürmeye çalışır. Ama üretim düşermiş,
ekim zorlaşırmış, kimin umurunda…
Sonra ben bunları görürüm, içim kan ağlar,
işitirim, tasalanırım! E, hakça söyle bakalım
şimdi Halil Ağa… Sen benim yerimde
olsan, efkâr dağıtmak için, bunları bu
beylerle konuşmak için içmez misin? Ama
sonra da Halil Ağa tutar, sana ‘sarhoş’ der…
”

Halil Ağa’nın dili çözülmüştü: “Öyle
diyen yok haşa! Dinden çıkmak gibidir.
Buldun mu bunu, hacısı da içer, hocası da
içer…”

Atatürk sordu: “Peki sen de içer misin?”
“Hiç bulunur da içilmez olur mu,

Paşam? İçeriz ki, tıpkı şerbet gibi!” 
Atatürk hizmet edenlere işaret etti,

kadehleri doldurttu. Kendi kadehini Halil
Ağa’ya uzattı: “Hadi bakalım Halil Ağa,”
dedi. “Sağlığına içelim.” Halil Ağa, “Koca
Allah, benim ömrümden de sana pay
düşürsün Paşam, sağlık düşürsün,” dedi,
sonra, edeple başını kenara çevirdi, eline
verilen kadehi bir yudumda boşaltıverdi.
Yüzü kızarmış, gözleri parlıyordu. Ellerini
dizlerinin üzerine koyarak Atatürk’e döndü:
“Yunan’ı denize döktün Paşam, bayrağımızı
başucumuza diktin. Benim gibi bir köylü
parçasını sofrana alıp içirdin, sana duaya
bilem dilim dönmez ki… Nideyim ben
şimdi? Bırak ki paşam, ayağını öpem…”

Halil Ağa, Atatürk’ün ayağını öpmek
için davranınca, Atatürk onu sıkıca tuttu ve
bu hareketi yapmasını önledi. Halil Ağa bu
kez, Atatürk’ün ellerine sarıldı, ellerini
öpmeye başladı: “Bayrağımız gibi sen de
başımızdan eksik olma inşallah! Sana her
kim düşman ise, onun yeri senin ayağının
altı olsun!.. Gayrı bana izin, koca Paşam!”

“Yemek yemedin!”
“Yemek kolay… Meraklanır çocuklar,

ben köyüme döneyim.”
Atatürk Nuri Conker’e işaret etti. 
Nuri Bey kalkıp Halil Ağa’nın yanına

geldi, kalktı Halil Ağa, önce Atatürk’ü,
sonra sofradakileri selamlayıp kapıya doğru
edeple geri geri çekildi. Kapı kandığı zaman
Atatürk sofradaki öteki konuklarına döndü: 

“Efendimizin halini gördünüz mü
beyler?” dedi. “Devlet size böyle davransa,
siz ne yaparsınız? Mübarek millet bu, adam
millet bu… Şimdi bu adam karşısında
‘adam olmak,’ bize düşüyor!..”

Sofrada kesin bir sessizlik vardı. Kimse
gözlerini Atatürk’ten ayıramıyordu: “Halil
Ağa’nın öküzünü satıp, üretimini aksatan
kanunu ya biz yaptık ya da bizim
yaptığımız kanun yanlış yorumlanarak
Halil Ağa’nın öküzünü satıyor. İkisi de
bence birbirinden farksız… Böyle bir
kanun yaptıysak memleket çıkarlarına
aykırıdır. Nasıl yaparız, nasıl yapmışız
bunu? Eğer yaptığımız kanun doğru da,
yorumlaması yanlış olursa, o zaman
sormak lazım. Hükümet nasıl bir yönetim
içindedir? Sonra unutmayın ki, olay
İstanbul’da geçiyor. Bunun Van’ı var, Bitlis’i
var, kıyı bucak ilçesi var; acaba oralarda
neler oluyor? Bu çark iyi dönmüyor
beyefendiler!..”

Kaynak: Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri
Conker-Yaşar Gürsoy – Sia Yayınları-
Sh.215

Bozkurtlu çevre mühendisi Ergin
Erol’un kurucu ortağı olduğu
Artemis Arıtım, 20 ülkeye teknoloji
ihraç ediyor. Great Place to Work
Enstitüsü tarafından 2020’nin en iyi
iş verenleri listesinde yer alan
firmanın 2021 yılı içinde TÜBİTAK
tarafından onaylanan 2 projesi
bulunuyor.

YIL: 9 SAYI: 344 19 ŞUBAT 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

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre Türkiye
ocak ayında tüm zamanların en
fazla ihracat rakamına erişti.
Geçtiğimiz yıl ocak ayında 4
milyon 616 bin lira ihracat
rakamını yakalayan Kastamonu bu sene
ihracatını 16 milyon 991 bin dolara çıkardı.

Kastamonu’dan 13 sektör 31 ülkeye ihracat
gerçekleştirdi. Ocak ayında 4 milyon 456 bin
dolar ile elektrik elektronik sektörü başı
çekerken onu, 3 milyon 965 bin dolar ile

mücevher, 2 milyon 559 bin
dolar ile demir ve demir dışı
metaller, 1 milyon 738 bin dolar
ile hazırgiyim ve konfeksiyon, 1
milyon 265 bin dolar ile kimyevi
maddeler ve mamulleri sektörü

takip etti.
En çok ihracat yapılan ülke ise 6 milyon 696

bin dolar ile Kırgızistan oldu.  Belçika’ya 4
milyon 35 bin dolar, Ukrayna’ya 1 milyon 99 bin
dolar, İspanya’ya 1 milyon 55 bin dolar, Güney
Kore’ye 959 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Kastamonu ihracatı ocak
ayında bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 268

oranında artarak 16 milyon
991 bin dolara yükseldi.

Ocak zirvesi

TEKNOLOJİ 
İHRAÇ EDİYOR

Kastamonulu Ergin
Erol ve Çankırılı

Salih Ali İpek
tarafından kurulan
Artemis Arıtım 1998
yılından itibaren çevre
koruma konusunda
faaliyet gösteriyor.

Kastamonu’ya sık sık
gidip gelmeye gayret

ediyoruz. Yaz aylarında
birkaç kez muhakkak
gideriz. Aile büyüklerimiz
orada oldukça daha çok
geliyoruz. Doğasını
seviyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkında faaliyet gösteriyoruz. Burada
para vererek bulunamıyorsunuz. Sürekli Ar- Ge yapıyoruz. Teknopark’ın

iç avlusunda bir resim var; bir tarafta üniversite diğer tarafta sanayi var.
Aralarında da bir boğaz köprüsü bulunuyor. Teknopark o aradaki köprüdür.
Sanayiyle akademisyeni birleştirir. Beraber çalıştığımız, bizim projelerimize
katkı sunan hocalarımız var. Bu benim hayalimdi. Hayata bakış açımız
daima farklı olanı yapmak. Birisi sizinle aynı işi yapıyorsa ya da
yapabiliyorsa o işi hiç yapmama felsefesini taşıyorum.”

İnsanların soluyacağı hava, tüketeceği su,
kullanacağı doğal kaynakları da koruyup
temizleyip tekrardan hizmete sunulmasını temin
ediyoruz. Sadece insanların değil bütün
canlıların temiz olarak kullanabilmesini
sağlıyoruz. Bu en gelişmiş canlısından
mikroorganizmasına kadar uzanıyor. Bu kadar
geniş bir yelpazedeki canlıya dokunduğu için
çevre mühendisliğinin kutsal bir meslek
olduğuna inanıyorum. 
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Kastamonu’nun gündeminde
yıllardır süre gelen bir
Uğurlu hikayesi var.

Kuzeykent’te inşası tamamla-
nan ancak bir türlü açılamayan bir
sağlık kurumu…

Peki, bu özel hastane neden açı-
lamıyor?

Kapalı kapılar ardında konuşu-
lanlar ile medyadakiler neden
farklı?

Uğurlu Hastanesi ile ilgili ka-
muoyunun bilmediği neler var?

Dr. Atıf Uğurlu bu işten kârlı
mı, yoksa zararlı mı çıktı?

Sayın Atıf Uğurlu ile Sayın
Mehmet Yıldırım sürekli ‘fetö bizi
batırdı’ diye feryat figan ediyor. Gerçekten bu
işin sorumlusu fetö mü yoksa başka başka kur-
gular ve bu işlerden dolayı zenginleşenler mi?

Tam tamına 39 yıldır Kastamonu gündemi-
nin içinde olan ve yakından takip eden bir ga-
zeteci olarak bu ve buna benzer bir sürü soru-
nun cevabını aradım yıllarca. 

O kadar çok araştırmalar yaptım ki; hatta
Uğurlu davası için hazırlanan yüzlerce sayfalık
tapelerin kayıtlarını bile defalarca okudum.

Dr. Atıf ağabeyi severim… Bilerek ya da bil-
meyerek büyük bir hata yaptığını düşünüyo-
rum!

Her yatırımın en iyisine layık olan Kasta-
monu halkının yıllardır kandırıldığı, hedef sap-
tırılarak, bir şekilde günah keçileri bularak,
maalesef gerçeklerin konuşulamadığı özel has-
tanenin asıl açılamama sebeplerini kısa ve öz
olarak paylaşmak istedim.

Öncelikle bu hastanenin açılamaması ile il-
gili kimin zerre kadar suçu varsa Allah’ın gazabı
üzerine olsun… Bu işte dahili olanlar yüzlerce
çalışanın işsiz kalmasının, halkın sağlık hizme-
tinde sekteye uğramasının vebalini veremezler.

Emsalindeki hiçbir özel sektöre tanınmayan
imtiyazlar neden Uğurlu’ya verildi? Şöyle ki;
Kastamonu’nun gelişen ve değeri biçilemeyen
bir bölgesinde mevcut yapılan hastane
bina oturumu bile 5 dönümken, en fazla 15 dö-
nüm yetecekken, tüyü bitmemiş yetimin hakkı
bulunan hazineye ait 40 dönüm arsa bir şekilde
alınmış.

Sonra bu rant yetmiyormuş gibi arazinin 16
dönüm civarı imarda sağlık alanıyken ticari ve
konut alanına çevrilip bir müteahhide satılmış.
Arazinin başka bir bölümü de eczane ve otel
alanı olarak imar değişikliği yapılarak satılmış.

İcra dosyalarında binaya yapılan harcama-

lardan hiç kimseye para ödenme-
diği görünüyor.

Peki, adama sormazlar mı bu
paralar nerede diye?

Benim tanıdığım bile bir sürü
insan var, ‘Ben de borç verdim,
alamadım’ diyen. Piyasada hepi-
mizin tanıdığı onlarca esnaftan
borç döviz alınmış, krediler çekil-
miş! Bu paralar nerede? 

Çalışanlar mağdur…
Vergi borçları ödenmemiş, dev-

let mağdur…
Evi, iş yeri ipotek verilerek ban-

kalardan milyonlarca lira kredi çe-
ken hemşehrimiz var, onlar da
mağdur…

Mağdurların sayısı saymakla bitmiyor…
Uğurlu Hastanesi ile ilgili konu İcra İflas

Masası’nda… Birincisi Ocak ayında, ikincisi 9
Şubat’ta iki ayrı ihaleye çıkıldı. İhaleye kimse
girmedi! 

Neden? 
Bu yazıyı erteleme sebebim ihale sürecine

bilerek veya bilmeyerek zarar vermemek adı-
naydı.

İcra İflas Masası’nın başında alacaklılardan
biri olan eski Kastamonu Milletvekili benim de
hemşehrim olan Sayın Mehmet Yıldırım var.
Mehmet Yıldırım’ı birisi Karabük merkezli
BRTV kanalında, diğeri Ajans37’nin yayınında
izledik…

Sayın Yıldırım, konuya hakim olduğu kadar
duruma açıklık getirmeye çalışıyor. Birebir soh-
betlerdeki konuşmaları farklı, kameralar karşı-
sındaki konuşmaları farklı. Sayın Atıf Uğurlu’ya
ve Mehmet Yıldırım’a bir kez daha sorulmalı;
hastanenin batmasının ve açılamamasının se-
bebi gerçekten Fetö’mü yoksa başka planlar mı
var? 

Sayın Mehmet Yıldırım, TV kanallarında
bas bas bağırıyor; çay boyunda gezen bütün in-
şaatçıları fetöcü ilan ediyor! Sayın Yıldırım di-
ğer taraftan bu inşaatçılardan medet umuyor!
Bu bir çelişki değil mi?

Açıklanamayan ve birbiriyle çelişen o kadar
çok soru var ki!

Uğurlu Hastanesi’nin kapandığı günden
bu yana açılamamasının tek sebebi, 2012 yı-
lında borçlardan kurtulmak için hastane bi-
nasının tapusunun inşaatı yapan ve en büyük
alacaklı olan müteahhide verilmesidir! 

Bunun nedenini Atıf Bey ve inşaatı yapan
müteahhit biliyor. Başka da kimse bilmiyor! 

Burada bir rant kavgası vardır ve iş çıkmaza

girmiştir. Nitekim bu devirde adı geçen taraflar
İstanbul İcra Ceza Mahkemesi’nce ‘hileli iflas
kararı’ vermiştir. Ve bu karar sonucu mahkû-
miyet cezası almışlardır! 

Bakın bunu ben demiyorum… ‘Hileli iflas’
kararı veren mahkeme diyor.

Bazı insanların Uğurlu Hastanesi’ni halk
önünde, Hukuk karşısında haklı ve mağdur
gösterebilmek için yıllardır Türkiye’deki bütün
işi bozulan insanların kılıf olarak kullandığı,
mazeret olarak sunduğu, hain darbe girişiminin
arkasına sığındığını maalesef görüyoruz.

Sonuç olarak Dr. Atıf Uğurlu, eksi bakiye ile
bugün 200 milyon liraya mal edilecek bir yatı-
rıma girmesi sonucu tüm alacaklıları, çalışan-
ları, güvenip malını mülkünü ipotek verenleri,
güvenip eczane yeri alanları, kısacası Kastamo-
nu’yu mağdur etmiştir.

Burada art niyet var mıdır, yok mudur ben
bilemem…

Şimdi tüm Kastamonulular adına bir ga-
zeteci olarak soruyorum:

1- Dr. Atıf Uğurlu bu kadar büyük bir yatı-
rıma girerken önceki hastanesinde ödeme güç-
lüğü çekiyor muydu? Hesapları eksi bakiyelerde
miydi? Vergi borçları ne kadardı? 

2- Eski hastanesini dostlarından aldığı borç-
larla veya ipoteklerle mi ayakta tutuyordu?

3- Orion gruptan alındığı ifade edilen yüklü
çekler nerededir, kimlere verilmiştir?

4- En son ihaleye katılmak isteyen Kastamo-
nulu iş adamlarına “Biz bu satışa karşıyız,
hakkımız yeniyor. Bu kıyılan kıymet takdiri
düşük. Bizim alacağımızı karşılamıyor. Hak-
kımızı da helal etmiyoruz. Hukuki tüm yol-
lara başvuracağız” diye söylemde ve girişimde
bulunulmuş mudur?

5- En son ihaleye engel olanlar, gerçekten
Sayın Mehmet Yıldırım’ın ifade ettiği gibi çay
boyunda dolaşan müteahhitler midir? Yoksa bi-
nayı yapan müteahhit ile Atıf Beyin anlaşmaz-
lığı mıdır?

6- İşin gerçek boyutu müteahhit ile Atıf
Beyin alacaklılardan ve bankalardan mal ka-
çırmak için ‘hileli iflas’ yoluna başvurması
sonucunda kamu bankalarının açmış olduğu
davanın kaybedilmesi midir?

İşte kafamdaki deli sorular bunlar…
Bu soruları birileri cevaplarsa Kastamonu

halkı ve kamuoyu adına sevineceğiz.
Sağlıcakla kalınız.

GÜNÜN SÖZÜ
“İbadet gibi, ticaret de hile kabul etmez”

(Hz. Ali)

BİR ‘UĞURLU’ HİKAYESİ! 

İzzet Sarı

izzetsari37@gmail.com
Kastamonu Kadın Derneği (Kast-Kader)

şehadetinin 100. yıl dönümünde İstiklal Savaşı’nın
sembol isimlerinden Şehit Şerife Bacı’yı İstanbul’da
andı. Derneğin kuruluşunun 6. yılı kapsamında
düzenlenen “Kurtuluştan Kuruluşa Kastamonu
Kadını” programı çerçevesindeki anma programı
Sarıyer Belediyesi iş birliğinde Ayazağa Şehit Şerife
Bacı Parkında gerçekleşti. 

Kast-Kader Başkanı Emine Çelik
yaptığı açılış konuşmasında vatan
mücadelesinde kendini düşünmeden ön
sırada yer alan Şehit Şerife Bacı’yı
anmak için salgının engel olmayacağını
ifade etti.  Şerife Bacı’nın sadece

geçmişte değil geleceğe de ışık olduğunu vurgulayan
Emine Çelik konuşmasında “Şehit Şerife Bacı sadece
Millî Mücadele cephane taşıyan Türk kadının
sembolü değildir. O Türk kadınlarına zamanı
geldiğinde birer şehit bacı olmalarını ifade eden bir
mesajdır.” ifadelerine yer verdi.

Şerife Bacı gibi 
güçlü olmak zorundayız

Dünya Eko Basın Yayın Genel
Müdürü ve İSO Meclis Üyesi Burcu
Kösem ise Şehit Şerife Bacı ruhunun
daima yaşatılması gerektiğine dikkat
çekerek, “Hepimiz Şerife Bacı’nın
torunları olmakla övünüyoruz, biz
bugün ne yapıyoruz? Bizim

torunlarımız, bizimle övünecek mi? Bir taraan ona
da bakmalıyız. Belki bir Kurtuluş Savaşı olmasa da
topla tüfekle bir savaş verilmese de aslında hepimiz
bir mücadelenin içerisindeyiz. Özellikle virüs
savaşları, ekonomik savaşları, finans savaşları;
bunların hepsiyle mücadele etmek zorundayız. Biz
kadınlar aynı Şerife Bacı’nın o günkü ruhu gibi güçlü
olmak zorundayız. Biz güçlü olacağız ki bugün ve
gelecekti nesil bizimle gurur duysun. Bizim
mücadelemizle gurur duysun.” dedi.

Kastamonu kadim bir şehirdir
Araç’ın Kurtuluş Savaşında nüfus

bazında en çok şehit veren ilçe
olduğunu anımsatan Araç Belediye
Başkanı Satılmış Sarıkaya da
Kastamonu’nun kadim bir şehir
olduğunu vurguladı.

İstiklal Yolu Sarıyer’de olacak 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü

Genç ise ilçede Halime Çavuş ve Şehit
Şerife Bacı adına anıt park açtıklarını
anımsatırken İstiklal Yolu’nu da
canlandıracaklarını bildirdi.

Kurtuluş Savaşında cephanelerin
nakliyesinde Sarıyer ile Kastamonu’nun önem
taşıdığını belirten Genç, “Salgın koşullarında bu
töreni yapmamızın amacı bir şeyleri hatırlatmak.
Millî Mücadelede Sarıyer’inde büyük önemi var.
Silahlar Rumeli Feneri’nden balıkçı teknelerine
yüklendi ve bunlar İnebolu’ya indirildi. İnebolulular
ve Kastamonulular memleketlerinin önemini bilmek
zorunda.”

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
göndereceği postalarda kullanmak üzere “İstiklal
Yolu’nun 100. Yılı” anısına özel pul bastırdı. Baltacı,
“Bundan 100 yıl önce Milli Mücadele’ye nefes olan
Kastamonu’nun bu ortak değer etrafında
kenetlenmesi, ikinci yüz yılımızda bu büyük gurur
ve kahramanlığı özenle yeni nesillere taşıyıp her
fırsatta dile getirmesi, her süreçte gündemde tutması
biz Kastamonuluların boynunun borcudur” dedi.

Öte yandan Baltacı, Şerife Bacı’yı vefatının
100’üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) gündem dışı söz alarak andı. Hasan
Baltacı, Kastamonu’nun Cumhuriyet kenti olduğuna
vurgu yaptığı konuşmasında Kastamonuluların,
Şerife Bacı’nın ve binlerce isimsiz kahramanın açtığı
İstiklal Yolu’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
izinde yürümeye devam ettiğini belirtti.

Şehit Şerife Bacı 
İstanbul’da Anıldı

100. yıla özel
pul bastırdı
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Kastamonu Belediyespor, EHF
Avrupa Ligi B Grubunun 5.
maçında deplasmanda Polonya’dan
MKS Perla Lublin’e, 6. maçında
Fransız temsilcisi Nantes
Antlantique Handball’a ise kendi
evinde mağlup oldu. 

MKS Perla Lublin’e 35-26’lık,
Nantes Antlantique Handball’a 29-
26’lık skorla mağlup olan
temsilcimiz, Avrupa kupalarına
veda etti. Kastamonu’nun
grubundaki Nantes ile Lada ise
çeyrek finale yükseldi. Öte yandan
Hentbol Kadınlar EHF Avrupa
Kupası çeyrek finalinde İspanyol
ekibi Rocasa Gran Canaria'yı 28-25
yenen Yalıkavakspor, Türkiye’yi yarı
finalde temsil etmeye hak kazandı.

Rakip Yalıkavak
2020-2021 sezonu Kadınlar Türkiye

Kupası çeyrek finalinde Kastamonu
Belediye GSK’nın rakibi Yalıkavak Spor
Kulübü oldu.

Çeyrek final ilk maçlarının 31
Mart’ta rövanşların ise 7 Nisan’da
oynanması planlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği Başkanı Faruk
Kaymakcı ile Fransa'nın Türkiye
Büyükelçisi Herve Magro,
Kastamonu-Nantes Avrupa
hentbol kupası maçını tribünden
izleyenler arasında yer aldı. 

Kastamonu'daki maça
Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi
Herve Magro ile eşini de davet
eden Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakcı, Türkiye ile Fransa
arasındaki ilişkilerin ve tarihi
dostluğun önemine vurgu yaptı. 

Kurşunluhan’da Kastamonu
Valisi Avni Çakır ve Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu ile  bir
araya gelen Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakcı ve Fransız
Büyükelçi Herve Magro Vedat Tek
Kültür Merkezini ziyaret etti.

Türkiye’nin sporda da Avrupalı
olduğunu vurgulayan Kaymakcı,
Kastamonu’nun Türk ve Avrupa
hentbolunda ülkemizi gururla

temsil ettiğinin altını çizdi.
Kastamonu Yeni Merkez Spor

Salonu'nda gerçekleşen karşılaşma
öncesi memleketi Tosya’ya da
uğrayan Kaymakcı, ilçe
kaymakamlığı ve belediye
başkanlığı ziyaretinin ardından
öğrencilerle söyleşi programında
bir araya geldi.

Tosya Lisesindeki öğrencilik
yıllarında lise takımında hentbol
oynadığını anımsatan Kaymakcı,
“Türkiye hentbolun gelişmesi için
de çaba gösteriyor. Kastamonu
hentbol takımlarının Avrupa'daki
maçlarında da takıma destek
olmaya çalışıyor.” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı, salgın sebebiyle
iptal olan Avrupa Birliği
büyükelçilerinin Tosya ve
Kastamonu ziyaretini kapsayan
programın ise salgın sonrası
gerçekleşeceğini bildirdi.

Kadınlar Hentbol 1. Liginde
mücadele eden Araç Belediyespor,
Mudanya Belediyespor Kulübü’nü
35-27, Ordu Gençlerbirliği Spor
Kulübü’nü 56-15 ve Adasokağı
Spor Kulübünü 28-30’luk skorla
mağlup ederek puanını 32’ye
yükseltti.

Lig bitimine 7 haa kala 15

galibiyet ve 2 beraberlik ile lider
Ego Spor ile eşit olan temsilcimiz
averaj farkıyla fikstürde ikincilikte
kaldı.

Hentbol diplomasisi 

Averaj farkıyla ikinci

Sondan ikinciyiz

PFDK, GMG Kastamonuspor
Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün’e 105
günlük hak mahrumiyeti cezası verdi.
Aygün, sezon bitimine kadar olacak 14
maçta sahada yer alamayacak.

Ligin 23. haasında berabere biten
Mamakspor karşılaşması sonrası GMG
Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes
Ege Aygün, Profesyonel Futbol Disiplin
Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Kararını açıklayan PFDK, Başkan
Enes Ege Aygün’e toplamda 105 gün
hak cezası mahrumiyeti ve 43 bin 750
liralık para cezası verdi.

Aygün, akredite edilmediği
alanlarda bulunmasından dolayı
talimatlara aykırılık nedeniyle 60 gün
hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para
cezası, rakip takım mensuplarına
yönelik hakareti nedeniyle 30 gün hak
mahrumiyeti ve 13 bin lira para cezası,

takım
mensuplarına
yönelik
sportmenliğe aykırı
hareketi nedeniyle 15 gün hak
mahrumiyeti ve 5 bin 750 lira para
cezası aldı. Sezon bitimine 2 buçuk ay
kalırken, Enes Ege Aygün’ün aldığı hak
mahrumiyeti cezası 3 buçuk ayı
buluyor. Aygün aldığı ceza sonucu,
sezon finaline kadar takımı tribünden
izleyemeyecek.

Öte yandan aynı karşılaşmada
Mamak Futbol Kulübü, takım halinde
sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle
2 bin 500 lira para cezası aldı. Mamaklı
oyuncu Mehmet Demir ise GMG
Kastamonuspor mensubuna yönelik
hakareti nedeniyle 2 resmi
müsabakadan men ve 3 bin lira para
cezasına çarptırıldı.

Sezon başkansız 
kapanacak

Türkiye’yi Avrupa’da temsil
eden Kastamonu
Belediyespor Kadın Hentbol
Takımı, lige veda etti.

HESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

Ahmediye Mah. Halk Cad. Sunar İş Merkezi Kat 2 Os No:37 D:203 Üsküdar / İSTANBULwww.simpassigorta.com.tr uskudar@simpassigorta.com

Birlikte geleceğe
güvenle... 

Üsküdar Şubesi
Bir 

telefon 
kadar 

yakınız

45 yıllık Simpaş Sigorta güvencesiyle
Ev-İşyeri, Yangın, Hırsızlık, Deprem, Kasko-Trafik-Nakliyat-İnşaat-Montaj – Tekne-Yat- Mühendislik-Daks-
Sağlık, Hayat ve Bireysel Emeklilik sigortaları konusunda güven, istikrar ve kaliteli hizmetimizle yanınızdayız

536 270 91 14

216 343 58 31

Aziz Uzun

Avrupa’ya
veda etti

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta
mücadele eden GMG Kastamonuspor,
ligde kalma mücadelesinde hayati önem
taşıyan 8 maçlık periyodun ikinci
ayağında da hüsrana uğradı.
Kendi sahasında Mamak
ile berabere kalan
temsilcimiz, İstanbul
deplasmanında
Pendikspor karşısından
fark yiyerek düşme
potasındaki yerinde saydı.

Ligin 23. haftasında gol
sesi çıkmayan Gazi Stadında Mamak
Futbol Kulübüyle berabere kalan
ekibimiz, 24. haftada Pendik’ten fark
yedi. İlk yarıyı eski futbolcusu Özgür

İleri’nin 13. dakikada filelerine
gönderdiği golle 1-0 geride kapatan
GMG Kastamonuspor, 64. dakikada

kaptan Faruk Öcal’la skoru
eşitlese de bu dengeyi

sadece 5 dakika
koruyabildi.

69.dakikada Atakan
Müjde’yle yeniden öne
geçen ev sahibi takım,

kırmızı-siyahlıların iki
oyuncu değişikliğine birden

gittiği son dakikalarda arka
arkaya iki gol daha bularak sahadan

4-1’lik galibiyetle ayrıldı. 21 puanda
kalan temsilcimizin sondan ikinci
sıradaki yeri değişmedi.
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