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Araçlı müzisyen Feyzullah Çelebi,
tasavvuf müziği eserlerinden oluşan iki
solo albümü sektöre kazandırdı. Tekke
ve tasavvuf müziği repertuvarındaki
eserleri seslendiren Çelebi, ‘Esrâr-ı
İlahi’ ve ‘Şimdi Yeni Şeyler Söylemek
Lazım’ albümlerinde Pir Şeyh Şâbân-ı
Veli, Mevlâna, Yunus Emre, Aziz
Mahmud Hüdâyi hazretlerinin
güftelerinin yanı sıra yeni güfte ile
bestecilere de yer verdi. n 7

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı
Mehmet Butur, temmuz ayından önce
satışı gerçekleşen sarımsakların
Taşköprü Sarımsağı olmadığını
söyleyerek alıcıları uyardı. n 5

Kastamonu ve Bartın sınırları
içerisinde yer alan 37 bin
hektarlık alanı kaplayan Küre
Dağları Milli Parkı, merkezi
Avusturya'da olan European
Wilderness Society tarafından
"Platin Yabanıl Sertifikası"na
değer görüldü. n 5

Vahşi doğaya
platin ödül

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Adayı Binali
Yıldırım’ın Ramazan Bayramı’ndaki son
durağı Kastamonu oldu. 23 Haziran’da
Kastamonu’nun önemine değinen Binali
Yıldırım, “İstanbul’da Kastamonu’nun
kendi nüfusunun 2 katından fazla
Kastamonulu yaşıyor. Her 7
İstanbullunun biri Kastamonulu.
Aslında İstanbul seçimi Kastamonu’nun
seçimi demektir. 1 milyona yaklaşan
Kastamonulular İstanbul’un geleceğine
yön verecek.” dedi.

İstanbul’un Kastamonu’ya 
ihtiyacı var

İstanbul seçimlerinde seçmenin
sandığa gitmesini talep eden Yıldırım,
“31 Mart’ta yarım kalan bir hesap var.
Bu hesabı 23 Haziran’da göreceğiz.
Kastamonu olarak İstanbul’un
anahtarını alacağız. Bunun için
çalışmak gerekiyor. Daha fazla
çalışacağız. Bayram için gelen
Kastamonulu hemşerilerimizin 23
Haziran’a kadar İstanbul’a mutlaka geri
dönmelerini ve İstanbul’un bayramına
katılmalarını da özellikle istiyorum.
Çünkü İstanbul’un Kastamonu’ya
ihtiyacı var” diye konuştu. n 4

AK Parti Fatih İlçe Başkanı
Orhan Narin, Binali Yıldırım’ın
tecrübesi ve potansiyeli ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrası
İstanbul’un gelecekteki 25 yılına
damga vuracağını söyleyerek,
“1994 yılında cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı
seçilmesiyle İstanbul’un günümüze kadar
olan 25 yılı en güzel projeler ile anıldı.
İstanbul’un önümüzdeki 25 yılına daha Binali
Beyle damga vurulacağına inanıyorum” dedi.

Orhan Narin: Önümüzdeki
25 yıla damga vuracak

26. Dönem Kastamonu
Milletvekili Murat Demir, Binali
Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olmasının
avantajlarından bahsederek,
“Belediye başkanlığını talip olmak
başka, İstanbul’u yönetmek apayrı

bir şey. Binali Bey’in İstanbul’a gelmesi
demek şehrin ekonomisinin canlanması
demek. Çünkü bir sürü proje var. Bir vatandaş
ve sanayici olarak baktığımda yapılacak
yatırımlar hepimize yansıyacak” diye konuştu.

Murat Demir: Şehrin 
ekonomisi canlanacak
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

23 Haziran’da İstanbul
Büyükşehir Belediye
Başkanlığı için yenilenecek
seçimlerde Kastamonu’nun
anahtar olduğuna işaret eden
Binali Yıldırım, seçimi
kazandığı takdirde yakın
çalışma ekibinde
Kastamonulu bir ismin yer
alacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy, Kastamonu mutfağının
yemeklerini tescilleyerek dünya
mutfağına kazandırılacağını belirterek,
“Çok önemli bir gastronominiz var.
Kastamonu’nun yemekleri çok güzel
sadece bunu tescilleyememişsiniz,
tescil konusunu da hep beraber aşarak
mutfağınızın dünya mutfağı olmasını
sağlayacağız” dedi. n 6

Kastamonu 
mutfağı dünyaya
açılacak

Sanat Cenâb-ı
Hakk’ın kullarına
özel bir ikramıdır

Temmuz’dan
önce Taşköprü
Sarımsağı yok

U19 
kupayı 
kaldırdı

İstanbul’un anahtarı
KASTAMONU’da

Pınarbaşı’nda Davos hedefi
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol

Yaşar ilçenin kalkınmasındaki
temel adımlarının turizm olacağına

işaret ederek, “Pınarbaşı’nın
turistik gezilerin yanı sıra Davos

gibi siyaset ve iş dünyası
buluşturan etkinlik merkezi
olmasını hedefliyoruz” dedi.

İlçenin temel gelir kaynağının turizmden
sağlanabileceğine işaret eden Şenol Yaşar,” Pınarbaşı’nda
istihdam sağlayacak bir fabrika yatırımı mümkün değil.
İlçenin Allah tarafından verilen doğal güzellikleri var.
Bayramda sadece Ilıca’yı gezen 10 binin üzerinde kişi
oldu. Horma kanyonu bunun 3 katı misafir ağırladı.
Sosyal alanları artırdığımızda insanların ilgisi daha çok
olacak. Bizim hedefimiz turizme dayalı istihdam ortamı
oluşturmak ve geliştirmek.” diye konuştu. n 2

n 6
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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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SİGARA ISTIRABI

Sigara arkadaşım diyorsun!
Demek ki sen;
Dumansın…

SENG-İ MEZAR

Ne seni pohpohlayan, ne bir arkadaş kalmış;
Bulutlarda gezinen ne o mağrur baş kalmış.
Kalmamış makam, mevki, zenginlik ve şatafat;
Sadece başucunda dikili bir taş kalmış.

İlçenin temel gelir kaynağının turizmden
sağlanabileceğine işaret eden Şenol Yaşar,” Pınarbaşı’nda
istihdam sağlayacak bir fabrika yatırımı mümkün değil.
İlçenin Allah tarafından verilen doğal güzellikleri var.
Bayramda sadece Ilıca’yı gezen 10 binin üzerinde kişi oldu.
Horma kanyonu bunun 3 katı misafir ağırladı. Sosyal alanları
artırdığımızda insanların ilgisi daha çok olacak. Bizim
hedefimiz turizme dayalı istihdam ortamı oluşturmak ve
geliştirmek.” diye konuştu. 

Tanıtımın önünde ulaşım engelinin olduğuna işaret eden
Yaşar, “Bu zamana kadar tanıtım atağı yapılmış ancak bu
yeterli değil. Tanıtımın önündeki engel ise ulaşım geçtiğimiz
günlerde Kültür ve Turizm Bakan Yarımcısı Özgül Özkan
Yavuz’a Valla ve Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi,
Ilgarini Mağarasını içinde barındıran Pınarbaşı
dosyasını ileterek tanıtımdaki en büyük engelin
ulaşım olduğunu belirttik.  Bu konuda
valiliğimizin bakanlığa ilettiği yazıyı bizatihi
ulaştırdık.  Kendisi de sağ olsun konuyu iletmişler
Binali Yıldırım’ın Kastamonu ziyaretine eşlik
eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
dünyanın ikinci büyük kanyonunun bulunduğu
Valla Kanyonunun, Ilıca Şelalesi ile ilgili yolda
olan eksikliklerin giderilmesi yönündeki
çalışmayı yerine getireceğini dile getirdi.” açıklamasında
bulundu.

3 milyonluk yatırım

Horma Kanyonu çevresinde 3 milyon liralık C Tipi
Mesire Alanı çalışmalarının olduğunu anımsatan Şenol
Yaşar, “İlçemizdeki güzellikleri tanıtmanın yanı sıra oraya
gelenlerin kalacağı, yöresel ürünleri satın alabileceği bir alan

oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda Horma
Kanyonu’nun girişinde orman arazisi olan yeri
belediye sınırımıza dahil ettik. Orada C Tipi
Mesire Alanı oluşturmak için girişim başlattık.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan yüzde 75’i
hibe olan projenin toplam maliyeti 3 milyon lira.
Bunun yüzde 25’i belediye kaynaklarından
karşılanacak. Projeyi hayata geçirdikten sonra

alanın içine konaklamayı da katarak mesire alanını A tipine
dönüştürmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu. 

Kastamonu Üniversitesine bağlı turizm meslek
yüksekokulu taleplerinden vaz geçerek yeni bir hedefe
yöneldiklerini kaydeden Başkan Yaşar, “Üniversitemiz
Turizm Fakültesi yetkilileri ile görüştüğümüzde bize turizm
okulundan daha cazip gelen bir fikir verdiler.  Pınarbaşı’nda
dünyanın 2. büyük kanyonu dediğimiz valla kanyonu var.

Amerika’nın Arizona’sı yerine Türkiye’nin Pınarbaşı’sındaki
kanyonları, şelaleleri, ormanları insanlar tercih edebilir.
Pınarbaşı’nın Davos gibi siyaset ve iş dünyası buluşturan
etkinlik merkezi olmasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Atıkların bertaraf edilmesi ve Kastamonu- Pınarbaşı
arasındaki yol konusuna da değinen Pınarbaşı Belediye
Başkanı Şenol Yaşar şunları söyledi: “Ehil bir müteahhite
intikal etmeyişinden dolayı şu anda Kastamonu’ya ulaşım
Daday güzergâhından sağlanıyor.  Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu mitingindeki beyanatı
Pınarbaşı- Kastamonu yolunun 2021’e kadar bitirilmesi
olmuştu, bizim de beklentimiz o yönde.  Öte yandan
gündemimizde atık bertarafı var. 27’si köy olmak üzere 33
muhtarlığı olan bir ilçeyiz. Geniş bir coğrafyadayız. Yeni bir
çöp toplama aracı temin ederek köylerimizde sıkıntıda olan
çöp toplamayı düzene sokmanın peşindeyiz.”  

Pınarbaşı’nda Davos hedefi

Honda Plaza Ayışığı
Tel: 0216 559 0 559 www.ayisigi.com.tr/AyisigiHonda Adres: Altunizade, Kısıklı Cad. No: 17 Üsküdar/İSTANBUL

Pınarbaşı
Belediye
Başkanı

Şenol Yaşar
ilçenin

kalkınmasınd
aki temel

adımlarının
turizm

olacağına
işaret ederek,
“Pınarbaşı’nın

turistik
gezilerin yanı

sıra Davos
gibi siyaset

ve iş dünyası
buluşturan

etkinlik
merkezi
olmasını

hedefliyoruz”
dedi.
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23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenecek seçimlerde Kastamonu’nun anahtar olduğuna
işaret eden Binali Yıldırım, seçimi kazandığı takdirde yakın çalışma ekibinde Kastamonulu bir ismin yer alacağını bildirdi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın Ramazan
Bayramı’ndaki son durağı Kastamonu oldu. 23
Haziran’da Kastamonu’nun önemine değinen
Binali Yıldırım, “İstanbul’da Kastamonu’nun kendi
nüfusunun 2 katından fazla Kastamonulu yaşıyor.
Her 7 İstanbullunun biri Kastamonulu. Aslında
İstanbul seçimi Kastamonu’nun seçimi demektir. 1
milyona yaklaşan Kastamonulular İstanbul’un
geleceğine yön verecek.” dedi.

İstanbul’un Kastamonu’ya 
ihtiyacı var

İstanbul seçimlerinde seçmenin sandığa
gitmesini talep eden Yıldırım, “31 Mart’ta yarım
kalan bir hesap var. Bu hesabı 23 Haziran’da
göreceğiz. Kastamonu olarak İstanbul’un
anahtarını alacağız. Bunun için çalışmak gerekiyor.
Daha fazla çalışacağız. Bayram için gelen
Kastamonulu hemşerilerimizin 23 Haziran’a kadar
İstanbul’a mutlaka geri dönmelerini ve İstanbul’un
bayramına katılmalarını da özellikle istiyorum.
Çünkü İstanbul’un Kastamonu’ya ihtiyacı var” diye
konuştu.

İstanbul’un Türkiye’nin özeti olduğunu belirten
Binali Yıldırım, “İstanbul Türkiye demek Türkiye
İstanbul demek. İstanbul’da 81 vilayetimizden
vatandaşımız var. Kastamonu da ilk 2 içerisinde
yer alıyor Sivas ile birlikte. Yani Kastamonu’nun
şehir merkezi, ilçeleri, köylerinin toplamından
daha fazla 1 milyona yakın Kastamonulu
İstanbul’da yaşıyor. İstanbul onların doyduğu yer,
İstanbul Kastamonuluların evi, işi ve hepimizin
ortak geleceği. Gerek 31 Mart seçimlerinde gerekse
tekrarlanacak 23 Haziran seçimlerinde
Kastamonuluların desteğini gördüm, bu desteğin
bu günlerde daha da artarak devam ettiğini
görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyorum
ve çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. 

Göreve geldiği taktirde yapmayı planladığı

projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbullulara
dokunan, çeşitli kesimlerin hayatını kolaylaştıran
müjdelerimiz var. Her ay gençlere 10 GB internet
bedava olacak. Müzeler, şehir tiyatroları gençlere
ücretsiz olacak. Spor tesisleri gençlere açık ve
bedava olacak. Üniversite öğrencilerine aylık
ulaşım kartı 40 liraya indi. Biz buna şimdi liseyi
bitirmiş ama üniversiteye girememiş gençleri de
dahil ediyoruz. Onlar da bu haktan yararlanacak.
950 amatör spor kulübü var. Buralara büyük şehir
belediyesi destek veriyor. Bu desteği 10 kat
artırıyoruz.  Ulaşım benim işim. Türkiye'de
hallettim İstanbul'da da hallederim. İstanbul'a ne
gerekiyorsa biz yapıyoruz ama İstanbul'a daha
yapılacak çok iş var. Onun için az laf çok iş. Taş
üstüne taş koyan bir iktidarız. Eser siyaseti
yapıyoruz.”

“Yolları böldük, gönülleri birleştirdik;
yolları böldük milleti birleştirdik” 
Kastamonu’nun kendisinde özel bir hatırasının

olduğuna dikkat çeken Yıldırım, “2005 yılında
bizim oğlan Kastamonulu bir kıza aşık olmuş.
Geldik kız istedik kabul ettiler. Bir kış günü el
öptük, yola çıktık. Ilgaz’a tırmanırken kara
saplandık kaldık. Ulaştırma Bakanı karda mahsur
kaldı yani. Tam tünelin çıktığı yerde Ilgaz Dağı’nı
delip geçmeye karar verdim. Ilgaz Dağı’nda nice
canlar gitti. 1 saate yakın vakit alıyordu. Şimdi 11
dakikada Çankırı’ya geçiliyor. İşte medeniyet,
hizmet bu. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Recep
Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi 3 kat
büyüttük. Yolları böldük hayatları birleştirdik,
yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük
milleti birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye’yi

böldürtmeyiz” şeklinde konuştu. 
“Yaptığım tüneli 15 Temmuz’da 

karargah olarak kullandım” 
Kastamonu havaalanının geçmişte kaderine

terk edildiğini anımsatan AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
“Kastamonu’da sözde havaalanı vardı.
Havaalanında erik kurutuyorlardı. Hayvanlar
otlatılıyordu. Ne oldu şimdi? Açıldı mı açıldı.
Güzel güzel uçaklar çalışıyor mu çalışıyor. Çevre
yolu oldu mu oldu. İnebolu-Kastamonu-Çankırı-
Ankara-Tosya-Samsun bütün bu yollar bağlantısı
yapıldı mı yapıldı. 288 kilometre Kastamonu’ya yol
yapmışız helali hoş olsun daha fazlasına layık
Kastamonu. Kastamonu’nun 15 Temmuz’da da
benim için bir hatırası daha var. Yaptığım tüneli o
gece karargah olarak kullandım. O gece alçaklar
bizi öldürmek için peşimize takıldığında o gecenin
sevk ve idaresini İstiklal tünelinden yaptık. 100 yıl
sonra Kastamonu yine Türkiye’nin ikinci Kurtuluş
mücadelesinin merkezi oldu. O yüzden
Kastamonu’ya ne yapsak azdır” açıklamasında
bulundu.

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan
Narin ile 26. Dönem Kastamonu
Milletvekili Murat Demir Cumhur
İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın
Kastamonu ziyaretini değerlendirdi.

Orhan Narin, Binali
Yıldırım’ın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
seçilmesi durumunda
ekibinde Kastamonulu
isimlerin de yer alacağını
bildirirken, Murat Demir
Yıldırım’a eşlik eden Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat
Kurum ile Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Ersoy’un
yatırım sözü verdiğini
kaydetti.

Orhan Narin: “Önümüzdeki 25 yıla
damga vuracak”

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin,

Binali Yıldırım’ın tecrübesi ve potansiyeli ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası
İstanbul’un gelecekteki 25 yılına damga
vuracağını söyleyerek, “1994 yılında
cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
belediye başkanı seçilmesiyle İstanbul’un
günümüze kadar olan 25 yılı en güzel projeler ile
anıldı. Cumhurbaşkanımız sonrası Binali Bey,
İstanbul için büyük bir şans, proje insanı,
Türkiye’nin geleceğine yıllar öncesinden imza
atmaya başlayan bir isim.  Bu profilde bir
belediye başkanı gerçekten çok zor gelir.
İstanbul’un önümüzdeki 25 yılına daha Binali
Beyle damga vurulacağına inanıyorum” dedi.

Yıldırım’ın gelinin Taşköprülü olduğunu
anımsatan Narin, “Kastamonu il teşkilatımız
güzel bir program hazırlamış. Havalimanında
başlayan coşku ziyaret süresince devam etti.
Akraba ilişkileri sebebiyle Binali Bey’in hem
Kastamonu’ya hem de hemşerilerimize
yaklaşımı çok samimiydi. Bunun yansıması
sonucu sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle
yapılan toplantıda ise seçimden sonra bir
hemşerimizin yakın çalışma ekibinde yer
alacağını açıkladı” diye konuştu.

Narin, İstanbul ve Anadolu teşkilatının 23

Haziran için ortak hareket etmesinin olumlu
yansımalarının görüldüğünü belirterek, “Türkiye
genelinden İstanbul’umuza gelen gerek belediye
başkanları gerek milletvekilleri olarak yapılan
çalışmalar var.  Onun ötesinde yine ilçe
başkanlıklarının, il başkanlığının çizmiş olduğu
yol güzergahında yapmış olduğu çalışmalar. İlk
defa yaşadık böyle bir durumu. Bunun
sonucunda verilmesi gereken mesajın
ulaşılacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin
Kastamonuluların siyasi parti teşkilatlarında
daha çok yer alması gerektiğine işaret ederek
şunları söyledi: “Zaman zaman
Kastamonululara siyasette az yer verildiği
konusu gündeme geliyor. Ancak
hemşerilerimizin siyasi partilerde yer alma oranı
çok düşük. Siyasette yer almak istiyorsak
teşkilat çalışmalarının da içerisinde yer almamız
gerekiyor. Böyle olursa ancak sayımız artabilir.” 

Murat Demir: “Şehrin ekonomisi
canlanacak”

26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat
Demir, Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olmasının avantajlarından

bahsederek, “Belediye başkanlığını talip olmak
başka, İstanbul’u yönetmek apayrı bir şey.
Binali Bey’in İstanbul’a gelmesi demek şehrin
ekonomisinin canlanması demek. Çünkü bir
sürü proje var. Bir vatandaş ve sanayici olarak
baktığımda yapılacak yatırımlar hepimize

yansıyacak.” dedi.
Binali Yıldırım ile birlikte

Kastamonu’ya gelen Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum ile Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’un vaatlerine değinen
Murat Demir şöyle devam
etti:” Sadece Binali Bey’in
gelmesiyle iki tane
bakanımız Kastamonu’ya
geldi. Bu da çok önem arz
ediyor. Sivil toplum

kuruluşlarıyla yapılan toplantıda her iki bakan
da neredeyse bir yıl içerisinde gerçekleşecek
yaklaşık 70 milyonu bulan taahhütleri oldu.
Bunun 20 milyon lirası Ilgaz Tesisleri için talep
edildi. Pınarbaşı- Azdavay yolu gündeme geldi.
İstanbul seçimi demek Kastamonu ve Türkiye
demek.” 

İstanbul seçimi demek, Kastamonu ve Türkiye demek

İstanbul’un anahtarı
Kastamonu’da

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

Yıldırım ilk olarak AK Parti
Kastamonu İl Başkanlığı ziyaret ederek
partililerle bir araya geldi. Nasrullah
Meydanı’ndaki esnaf ziyaretinin ardından

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’nu
ziyaret etti. Sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile yapılan toplantı sonrası
şehirden ayrıldı.

Binali Yıldırım’a Kastamonu ziyaretinde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum eşlik etti. Heyeti Kastamonu
Havalimanında Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Milletvekilleri
Hakkı Köylü ve Metin Çelik, AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP
Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, AK
Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin’in
aralarında bulunduğu İstanbul ve
Kastamonu’dan çok sayıda kişi karşıladı. 
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17 Grup’ta Yüce, Avcılar
Gençlerbirliği, Atakent 2015,
Nurtepe Güneyyıldızı,
Ihlamurdere, Esenay ve Çırçır ile
mücadele eden İstanbul
Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü 14 karşılaşmada kalesinde
sadece 5 gol görerek, grubunun en
az gol yiyen takımı oldu. Rakip
filelere bıraktığı 77 golle grubunun
en fazla gol atan ikinci takımı
unvanını alan kırmızı siyahlılar 72
ile en yüksek averajın da sahibi
oldu. 

10 maçta 12 gol atan
Muhammed Emin Alyanak
takımın gol kralı olurken onu, 12
maçta 11 gol atan Saltuk Beyhan
ve Doğukan Karayel ile 12 maçta 9
gol kaydeden Talha Bozok takip
etti.

Ekibimiz en farklı galibiyetini
ligin ilk haasında konuk ettiği
Çırçır karşısında 19-1’lik skorla
elde ederken, tek beraberliğini ise
Yüce karşısında 1-1’lik skorla aldı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübünün İstanbul 1. Amatör Lig’de 9
kategoride mücadele eden erkek takımı
ile kadınlar futbol ve badminton takımı
bulunduğunu bildiren As Başkan İlker
Dilek, iyi bir alt yapı kurarak profesyonel
takımlarda mücadele edebilecek
oyuncuları yetiştirmeyi hedeflediklerini
söyledi.

Dilek, İngiltere’de Premier Lig’de alt
yapı çalışmalarını güçlendirecek iş
birliği çalışmalarının yanı sıra e-spor
takımı kurma projelerinin olduğunu açıkladı. 

Köklü kulüplerle iş birliğine gitmek istediklerini
kaydeden İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü As
Başkanı İlker Dilek, e-spor alanında çalışmalarının
olduğunu bildirerek “Özellikle altyapıya önem veriyoruz.
İngiltere’de Premier Lig’de mücadele eden köklü bir
kulüple amacımız çerçevesinde bir anlaşma
gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Hedefimiz iyi bir altyapı sistemi kurarak, önümüzdeki
senelerde profesyonel takımlarda mücadele edebilecek
oyuncuların yetişmelerini sağlamak. Daha sonrasındaysa
üst liglere çıkıp, buralarda mücadele etmek. Profesyonel
bir takım olmak önemli ancak buranın getireceği maddi
zorluklar da göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz.

Önümüzdeki bir başka hedefse amatör
bir spor kulübü olarak bir e- spor takımı
kurmaktır. Çeşitli e-spor oyunlarında
kulübümüzü temsil edecek bir espor
takımı kurmayı hedefliyoruz ve bunun
için de gerekli görüş alışverişlerini ve
araştırmaları gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Kulübün sporun yanı sıra toplumsal
konulara duyarlı gençleri yetiştirme
görevini üstlendiğini belirten İlker Dilek
şunları söyledi: “1.Amatör Lig’de A
Takımımızın yanı sıra U19, U17,U16,

U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde  mücadele
ediyoruz. Ayrıca kadınlar futbol ve Kastamonu’da bir
badminton takımımız mevcut. Ahlaki değerleriyle yetişmiş,
her anlamda sorumluluklarını bilen ve sorumluluklarını
yerine getiren, özgüvenleri yüksek, kötü alışkanlıklardan
uzak olan, sosyal birer birey yetiştirmek istiyoruz. Bu
bağlamda Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezimiz de
faaliyete geçirdik. Aynı zamanda sosyal projelerimizle de
farkındalıklar oluşturmak için çalışıyoruz. Bunun da en
yakın örneğini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdik.
Yunanistan Selanik’te Atatürk’ün doğduğu evde 23 Nisan
kutlamalarına katılan ilk Türk spor kulübü olduk. Bu ve
buna benzer farklı projelerle örnek bir takım olmak
istiyoruz.”

Hem sahada hem sanalda sağlam temel
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İstanbul Kastamonuspor U19 2. Liginde şampiyonluğa ulaşarak bir üst lige çıktı. İstanbul Kastamonu Gençlik ve
Spor Kulübü takımlarından U19 ekibi 2018 – 2019 Sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Ligi 13 galibiyet ve 1
beraberlikle namağlup lider olarak bitiren temsilcimiz önümüzdeki sezon U19 1.Lig’de mücadele edecek.

U19, şampiyonluk
kupasını kaldırdı

1.Amatör Lig’de A Takımı bulunan İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü ayrıca 
U19, U17,U16,  U16, U15, U14, U13, U12 ve U11 kategorilerinde mücadele ediyor.

Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın (KKV)
Olağan Genel Kurulu, Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası toplantı salonunda
gerçekleştirildi. Vali Yaşar Karadeniz,
Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, KATSO
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Butur’un daimi yönetim
kurulu üyesi olduğu Kastamonu Kalkınma
Vakfı’nın yapılan seçim sonrasında asil
yönetim listesinde Remzi Gür, Kemal Akar,
Mehmet Umur, Selçuk Arslan ve Ahmet
Erkurtoğlu yer aldı. Yönetim kurulu yedek
listesinde Ahmet Bedri İnce, Hasan
Çolakoğlu, Sudi Topal, Aydın Aslandağ ve
Mecit Çetinkaya bulunurken genel
sekreterliğe Saadettin Çay getirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz
vakfın projeleriyle ön plana çıkması
gerektiğini vurgulayarak, “Kastamonu
Kalkınma Vakfı bugünden itibaren kendisine
gerçekten adına hak edecek bir misyonu
üstlenmesi gerekiyor. Kalkınma büyümede
farklı bir kavramdır. Büyümede sayısal olarak
büyürsünüz. Her şey sayısal olarak büyür.
Ama kalkınmada büyürken gelişirsiniz.
Dolayısıyla eğer bu vakfın adında kalkınma
ifadesi yer alıyorsa gelişmeyi ve büyümeyi bir
arada düşünen bir anlayışla hareket edilmesi
gerekir. Buradan da şuraya gitmemiz lazım
Kastamonu Kalkınma Vakfı örneğin her yıl
veya her iki yılda bir kendisine ait bir projeyi
ortaya koymalı ve bundan sonra bu projeyi

uygulamaya geçirmeli. Devletimizin
kamunun yaptıkları üzerine, sivil katılımla,
sivil katkıyla vakıf adına da bir şeyler
yapmamız gerekiyor.” dedi.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise
İstanbul’daki Kastamonulu iş adamlarına
çağrıda bulunarak, “Bizim olmazsa
olmazımız turizm. İstanbul ayağımızın ve
Kastamonu'daki müteşebbislerin bir miktar
elini taşın altına koyma zamanı geldi diye
düşünüyorum. Kastamonu’yu kalkındırmak
için çabalayacaksak mutlaka ama mutlaka
İstanbul ayağının da bu işin içinde
yoğunlukla olması gerekiyor. Ekip
arkadaşlarımla birlikte bu konuda üzerime
düşen ne görev varsa yapmaya hazırım.”
İfadelerine yer verdi.

KKV seçimini yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Kastamonu mutfağının yemeklerini
tescilleyerek dünya mutfağına
kazandırılacağını belirterek, “Çok önemli bir
gastronominiz var. Kastamonu’nun yemekleri
çok güzel sadece bunu tescilleyememişsiniz,
tescil konusunu da hep beraber aşarak
mutfağınızın dünya mutfağı olmasını
sağlayacağız” dedi.

Kastamonu’da 2018 yılında turist sayısında
2017’ye göre artış gözlendiğini ifade eden
Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığın yıl içinde
Kastamonu’da gerçekleştireceği
çalışmalardan bahsederek şunları söyledi:
“Verilere baktığımızda 2018’de 2017’ye göre
baktığımız 70 bin kişilik bir artış olmuş ve
2018’de 530 bin kişiye gelinmiş. Kastamonu,
çok şanslı ve potansiyeli olan bir şehir ama
maalesef potansiyelini kullanma konusunda
oldukça zayıf, biz de bu eksiklikleri
gidereceğiz. Kış turizmi için Ilgaz Dağı’yla ilgili
düzenlemelerimizi de hayata geçireceğiz; bu
kışa yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ilgaz Dağı,
Yurdum Tepesiyle ilgili yoğun çalışmamız var.
Sosyal tesislerle ilgili bazı eksikliklerimiz var.
Bakanlığımızın da desteğiyle eksiklikleri
gidererek, bu kış hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Türkiye’nin en önemli kanyonlarından biri
Valla Kanyonu da var. Pınarbaşı Ilıca
Şelalesi’ne olan yol var. İki tane yolumuz kaldı,
onu da bu seneki kapsam dahiline alacağız.
Önümüzdeki senenin başında onu da hayata
geçirerek artık, bu yolun sorunsuz hale
gelmesini sağlayacağız. Taşköprü Sokak
sağlıklaştırma çalışmamız var. İnşallah hızlı
bir şekilde Kastamonu’nun turizmde
hakkettiği yere gelmesini sağlayacağız” 

Kastamonu mutfağı
dünyaya açılacak
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HAKKIMIZDA 
Kalite Akar Çelik Sanayi ve Ticaret Limited !irketi 1978 yılında Kemal AKAR ve 
Süleyman AKAR tarafından "stanbul’da kurulmu#tur.  
Ana faaliyet konusu demir, çelik, saç ve profil satı#ı olan firmamız 2007 yılı itibariyle  
bünyesine in#aat demiri, filma#in ve çelik hasır ürünlerini dahil ederek hizmet alanını 
geni#letmi#tir.  
  
Firmamız, kurulu#undan bugüne kadar elde etti$i bilgi, birikim ve tecrübesiyle demir 
çelik  
sektöründe Türkiye’nin önder kurulu#lardan biri haline gelmi#tir. 
  
Ba#arımızın en önemli odak noktası mü#terilerimizdir. Bizi bugün oldu$umuz yere 
getiren de$erlere ba$lı kalmaya, bu ba#arıya katkı sa$layan çalı#anlarımız ve 
mü#terilerimizle  
birlikte devam etmek hedefimizdir.  
  
Kalite Akar Çelik, kendileri ile çalı#makta olan tüm mü#terileri için daimi memnuniyeti 
sa$lama amacıyla özenle çalı#maya devam edecektir.  
 Öncü, güçlü ve saygın bir #irket olma ilkelerinden taviz vermeden mü#teri odaklı 
hizmet  
anlayı#ı ile çalı#malarımıza devam etmekteyiz. 
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Tasavvuf müziğinin insanın ruhuna sonsuz huzur
verdiğini kaydeden Feyzullah Çelebi “'Bizim musikimiz
insanla başlar Allah’a götürür' diye bir veciz söz vardır.
'Musiki aşıkların aşkını artırır. Musiki Allah dostlarının
ruhlarının gıdasıdır’ diye buyurur Hakk dostları. Sanat
Cenâb-ı Hakk’ın kullarına özel bir ikramıdır, bundan en iyi
şekilde istifade edilebilmesi adına albümlerimizi hazırladık”
dedi.

Geleneksel Türk Sanat Müziğine olan ilgisinin küçük
yaşlarda başladığını belirten Çelebi, “Sanata olan kabiliyetim
çocuk yaşlarımda açığa çıktı. Cami Musikisi ile o dönem
hafız, musikişinas ve üstatların meclislerinde gazel, ilahi,
kaside ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyarak takdir gördüm,
tavsiye edilir hale geldim. Bu yol benim tasavvuf musikisine
yönelmemde önemli bir başlangıç oldu” diye konuştu.

Çelebi hayatının Kastamonu, Almanya ve İstanbul
üçgeninde şekillendiğini kaydederek şunları söyledi: “1985
yılında Araç’ta doğdum. Babam Diyanet
İşleri Başkanlığı bünyesinde Araç’taki
vazifesinin ardından Almanya’da
görevlendirildi. Orta okul ve liseyi
Almanya’da okudum. İlk hocam babamdır,
Kur’an-ı Kerim eğitimimi ondan talim
ettim. Avrupa’da Kur’an-ı Kerim
yarışmalarında da Türkiye’yi temsilen çeşitli
dereceler elde ettim. Ülkemize
döndüğümüzde Marmara Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı
Bölümünü kazandım. Bu süreçte gerek
hocalarım gerek çevremdekiler meşgalemin,
muhabbetimin aşk olduğunun yani diğer bir ifade ile sanat
olduğunun farkına vardılar. Beni bir ustaya teslim etme fikri
ortaya çıktı. Böylece İstanbul Musiki Eğitim Vakfında
eğitimim başladı. Öğrenciliğimiz son nefese kadar baki
kalacak. Popüler müzikte de birçok piyasada bilinen

insanlarla beraber olduk ama daha ziyade
tasavvuf musikisi, irfan türküleri, sanat
müziği olarak bütün sanatın dallarıyla
buluştuk. En son hem bu camiada kendini
ispat etmiş, eserler kazandırmış ve
kanıtlamış sanat camiasında kıymetli bir
yeri olan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat
Ödülüne layık görülen merhum Cüneyt
Kosal hocamız ve popüler müzik ile
tanınan ama gönlü, sesi,
insanlığı ile güzel bir
dost güzel bir gönül olan
İbrahim Erkal’ın da

aralarında bulunduğu birçok değerin
besteleri ve kendi güelerimle iki albüm
hazırladık. İbrahim Erkal hayatta iken bestesi
ve güesi kendisine ait olan Can Feda eserini
okumamı istemişti. Bu dileği yerine getirmem
de benim için ayrıca mutluluk vesilesi. Hem

repertuvar niteliğinde hem de insanlığa hizmet noktasında
istifade edilmesi amacıyla böyle bir hizmete vesile olduk.
Amacımız sadece güzellikleri paylaşmaktır. Bu güzellikleri
paylaşmamıza vesile olan herkese emeği katkısı olan tüm
dostlarıma teşekkür ederim.” şeklinde konuştu. 

Popüler müzik ile tasavvuf müziğini kıyaslayan Çelebi
şöyle devam etti:

“'Batı müziği insanla başlar insanda biter. Bizim
musikimiz insanla başlar Allah’a götürür' diye bir veciz söz
vardır. ‘Musiki aşıkların aşkını artırır. Musiki Allah
dostlarının ruhlarının gıdasıdır’ diye buyurur Hakk dostları.
Günümüzdeki müzik insanları anlık mutlu eden bir araçtır;
eğlenceden ibaret, oysa insan hem beşeriyetini hem de
ruhaniyetini beslemesi gerek. İnsan sadece içmeden,
eğlenceden, yemeden ibaret değil. Tasavvuf musikisini, sanat
musikisini dinleyen zümre ise farklı bir neşeye sahip yani
sözler yüksek, eserler, besteler kıymetli. Dolayısı ile bütün
sanat dalları kendi içinde ayrı bir yeri ve hizmeti mevcuttur
ama aslolan gönüldür. Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ‘Biz canlı
insan yetiştiriyoruz’ diye buyurmuşlar. Temeli budur tasavvuf
müziğinin de yani neşe, gam, yaşanmışlık, özlü sözler, mana,
muhabbet aşk hali, her bir söze binlerce kitap yazılır. Bu
sözler bize ışık tutuyor rehber oluyorlar Hakkın sözleri Hakk
dostlarının sözleri ama amaç ise rızai ilahi. Kalıcı eserler
bırakabilmemiz için yeni sözlere ihtiyacımız var yeni sözler

söyleyebilmemiz için membaı gönül olan
bir gönle ihtiyacımız var. Onu bulursa
buldurur ise Cenab-ı Hakk o zaman o söz
çürümez ve baki olur, her asırda,
zamanda ayine olur yani Hz Pir
efendimizin buyurduğu gibi canlı insan
olur.Bu kapsamda tasavvuf müziği
formunda, yeni eserler, yeni bestelerle
dinleyicilerimiz ile buluşturan Cenab-ı
hakka hamddederiz.”

Sanat Cenâb-ı Hakk’ın 
kullarına özel bir ikramıdır

Araçlı müzisyen
Feyzullah Çelebi,
tasavvuf müziği

eserlerinden
oluşan iki solo

albümü sektöre
kazandırdı. Tekke

ve tasavvuf
müziği

repertuvarındaki
eserleri

seslendiren Çelebi,
‘Esrâr-ı İlahi’ ve

‘Şimdi Yeni Şeyler
Söylemek Lazım’
albümlerinde Pir

Şeyh Şâbân-ı Veli,
Mevlâna, Yunus

Emre, Aziz
Mahmud Hüdâyi

hazretlerinin
güftelerinin yanı

sıra yeni güfte ile
bestecilere de yer
verdi. Bestesi ve
güftesi İbrahim
Erkal’a ait olan

Can Feda eserini
de seslendiren

Feyzullah
Çelebi’nin iki
albümü tüm

müzik
marketlerde,

dijital
platformlarda ve

televizyon
ekranlarında

yerini aldı.
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