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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

SüleymAn Soylu; 31 Ağustos 2016
tarihinden bugüne kadar İçişleri Bakanı
olarak görev yapan, gözü pek, korkusuz
ve kişiliği asla tartışılmayacak kadar
değerli bir isim şüphesiz.

Aynı zamanda birçok Kastamonu
programına katılmış, Kastamonululara
dair duygu ve söylemleri ile de

gönüllerimizde ayrı bir yer etmiş
kişiler arasındadır Sayın Soylu, 

mesela; geçtiğimiz yıl 31
mart yerel Seçimleri öncesi

Fatih Kas-Der Şubesinin
organize ettiği bir programda,

“Birileri vicdan aramaya
kalksa Kastamonulu
kardeşlerimize baksa
yeter” diyebilmiştir.

Vicdanımız sızlıyor
sayın bakan

Kastamonu Valisi olarak 3 yılı aşkın
süredir görev yapan Yaşar Karadeniz, Manisa
Valiliğine atanırken yerine 2017 yılından
itibaren Bakanlık Hukuk Müşaviri Avni Çakır
görevlendirildi. n 6

Kastamonu’ya 
yeni vali

Sanayi ve turizmin bağlantılı olduğuna
dikkat çeken Bilim Sanayi ve Teknoloji eski
Bakanı Dr. Faruk Özlü Kastamonu’nun
ahşap sanayisinde gelişmesi gerektiğini ifade
ederek, “Bir şehir bir alanda çok iyi diğer
alanda çok kötü olamaz. Sanayi gelişirse
doğal bir şekilde ticaret gelişir. Ticaret
gelişirse turizm gelişir. Bunlar çok ayrı şeyler
değil. Turizmin çok çeşidi var. İş için yapılan
konaklamalar bile turizm çeşidi”  dedi. n 4

Ticaret gelişirse
turizm de gelişir

Avni Çakır Yaşar Karadeniz

Nesiller arası 
aktarım kopuyor

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven:

Son yıllarda ülkemizde ve
toplumumuzda kültür

farklılıklarının meydana gelmeye
başladığına dikkat çeken Milat

Gazetesi Genel Yayın
Koordinatörü Serdar Arseven,
“60 yaşındaki insanlarla, 20
yaşındakiler ayrı dünyalarda

yaşıyor artık. Nesiller arası
aktarım koparsa, kültür

kopuyor. İşte bizim en büyük
beka sorunumuzun bu olduğunu

düşünüyorum” dedi. 

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü
Kastamonulu hemşerimiz Serdar Arseven,
Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in İstamonu TV’de hazırlayıp
sunduğu Gönül Coğrafyası programına
konuk oldu.

Nesiller arası diyaloğun önemini
vurgulayan Serdar Arseven, “60 yaş ila 20
yaş sohbet edemiyor, hatta oyun
oynayamıyorsa burada ciddi bir sıkıntı var
demektir. Benim gençliğimde 50-60
yaşındakilerle arkadaşlık yapar, sohbet eder,
zekâ oyunlarını oynardık. Onlar
tecrübelerini aktarırken hayranlıkla
dinlerdik. Bugün maalesef bu güzel hasletle-
rimiz yok olmak üzere” diye konuştu. n 4

“Kastamonu zengin özelliklere sahip bir şehir. İstanbul’a
ve Ankara’ya yakın. Ağaç, çiçek, orman, nehir, kanyonlar, tarih
burada ama paraları yok. Çok ihmal edilmiş bir yer. Bana göre
bunun birden fazla sebebi var. Birincisi Çanakkale’de çok faz-
la şehit vermiş olması. Güzel bir şey ama bir yerden de aydın
insanların gidiyor. Bir bilinçle birlik olur ve kendini ifade ede-
bilirsin. Âlim kesim önemli ve o zaman Kastamonu’nun çok
alimi var. Savaşta gitmiş. İkinci olarak göç problemi var. Kas-
tamonu’dan başka şehirlere çok göç oldu. Göç olduğu zaman
kültürün gidiyor. Oraya sahip çıkma bilinci azalıyor. Bir de si-
yasi sayısı az. O az sayıdaki milletvekilleri de Kastamonu’nun
hakkını savunamıyor.  Kastamonu Anadolu’nun bağrıdır, Kas-
tamonu ruhunun Türkiye’ye aşılanmasında büyük faydalar
vardır bilinciyle hareket eden vekilleri çok az gördüm.”

Kastamonu çok ihmal
edilmiş bir yer

Yeni normal
düzene geçilmesi
sonrası tekrar pik
yaşamamak için
sosyal mesafe
kuralına uyulması
gerektiğine dikkat
çeken Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk aksi takdirde
uzun süreli sokağa çıkma kısıtlamasına
geçilebileceğini kaydetti. n 4

Bozkurtlu iş adamı Murat
Yavuz’un (45) Eyüp’ün Göktürk
ilçesinde kurduğu Ocaliptus Doğal
Kaynak Suyun satış ofisi hizmete
başladı.

Ocaliptus’un yüzde yüz 100 doğal
alkali ve antioksidan yüksek mineral
ve ideal pH 7,29 değerlerine sahip
kaynak suyu olduğunu vurgulayan
Murat Yavuz, ürün gamında19 litre
polikarbon damacananın yanı sıra 5
ve 15 litre cam damacananın da
bulunduğunu kaydetti. n 3

Ocaliptus Suyun
bayisi oldu

Tekrar pik olmaması
için dikkat

85. İstanbul Ermeni Patriği Episkos
Sahak Maşalyan annesinin Kastamonulu
olduğunu söyledi. Görevini 6 aydır sürdüren
Maşalyan ailesinin 1955’te Karadeniz’den
İstanbul’a yerleştiğini söyledi. n 6

Anne tarafı
Kastamonulu patrik

Kurban Bayramı hazırlıkları
başladı. Dadaylı çiçi Serkan
Pehlivan da büyükbaş hayvan satış-
larına başladıklarını duyurdu. n 3

KURBANLIK 
SATIŞLARI
BAŞLADI 

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2
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lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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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
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

ŞİDDET-Kendini
ifade...

Okumayan bir ülkeymişiz; Laf…

Var mı bizim kadar okuyan;

Ana-avrat, dümdüz, soyuna- sopuna

Daha olmadı; Canına…

Dilenme 
versiyonu

Borç alanlar, dilenci konumunda kalırlar,

Borç verenler, o borcu dilenerek alırlar.

Ne arkadaşlık kalır sonunda ne dostluk,

Borç alanla borç veren iki düşman olurlar.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Süleyman Soylu; 31 Ağustos 2016 tarihinden
bugüne kadar İçişleri Bakanı olarak görev yapan,
gözü pek, korkusuz ve kişiliği asla tartışılmayacak

kadar değerli bir isim şüphesiz.
Aynı zamanda birçok Kastamonu programına

katılmış, Kastamonululara dair duygu ve söylemleri ile
de gönüllerimizde ayrı bir yer etmiş kişiler arasındadır
Sayın Soylu, 

Mesela; geçtiğimiz yıl 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi
Fatih Kas-Der Şubesinin organize ettiği bir programda,
“Birileri vicdan aramaya kalksa Kastamonulu
kardeşlerimize baksa yeter.” diyebilmiştir.

Devamında ise “Kastamonu ve Kastamonulular;
yüksünmeyen, korkmayan, cepheden geri
durmayan; tarihin, maneviyatın, kültürün, doğanın
bize büyük bir mirasıdır. Hatta sadece Kastamonu
kentimiz değil insanları da öyledir.” diyen de
kendisidir. 

Yetmedi; “Ülkemin kahraman memleketlerinden
biri ve en çok şehit veren illerimiz arasında
Kastamonu gelir” ifadesini kullanan da Süleyman
Soylu’dur. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ ya ait olan bu
ve buna benzer sözleri hemen her siyasetçiden
duydu bu kulaklar. Ancak Sayın Soylu burada
çok daha önemlidir. Çünkü son 40 yılda kesintisiz
görevde en uzun kalabilmiş İçişleri Bakanı unvanı
kendisindedir. 

Buraya kadar her şey güzel, ancak
aksayan ve halen kanıksayamadığımız
gerçeklerle yüz yüze bırakılıyoruz.  Her
Valiler Kararnamesinin ardından
boynumuzun bükük kalmasından, hele
hele son 20 yıldır neden Kastamonu
nüfusuna kayıtlı vali olmadığını
sorgulamaktan yorulduk gerçekten.  

Bu konuda sizin siyasetçileriniz
baskı uygulamıyor, lobi faaliyetleriniz
çok aksak, talep etmiyorlar gibi söylem ve eylemlere
başvurmayacaklardır eminim. 

Daha dün emekliliğe ayrılmış olan Saim Eskioğlu,
Nazım Madenoğlu, Mehmet Demirezen ve Nevzat
Sinan gibi devlete 30 yılı aşkın süre hizmette bulunmuş
isimlerin bugün vali olarak atanan diğerlerinden eksiği

nedir Allah aşkına? Bu emekli olmuş isimleri
bizim vali olarak görmek hakkımız değil miydi?  

Makam beğenmemezlik değil bizimkisi;
olması gerekeni tartışıyoruz. Sadece gönüllerinize

havale ediyor, böylesi değerlerimizin baş tacı
edilmesi konusunda duyarlı

davranılmasını istiyoruz. Kamuda görev
yapan insanların adı üzerinde, kamuya
yararlı olması gerekir.

İbn-i Haldun’un “Coğrafya
Kaderdir” sözü sanki biz
Kastamonulular için söylenmiş.
Coğrafyanın kader olması, kaderi
kabullenip mücadele edemeyenlere
özgüdür. Yani yaşayacaklarınıza az ya
da çok etkisi vardır. İstemediğiniz halde

karşınıza çıkan gerçekler, mücadele etmek zorunda
olduğunuz koşulları oluşturmaktadır.  

Devlet görevlerinde ödül, ancak emsallerinden
üstün başarıları olanlar için meşrudur. Ama devlet de
bunu görmek ve değerlendirmekle yükümlüdür.
Tamam, etkili ve yetkili yerlerden kimse destek olup bir

üst basamağa çıkması için alın teri dökmemiş olabilir
ama biz bu değerlerimizi yok sayacak kadar görmez
olamayız. Geçmişte yaşadıklarımızı bugün
yaşamamalıyız.  

Cenap Şahabettin “Yüksek tepelerde hem kuşa hem
arsalana rastlanır, biri oraya uçarak biri ise tırmanarak
çıkmıştır” der. Devlet denilen yapı da zaten kamu için
çalışmalı değil mi? O zaman kamu adına gerekenleri
gereğinden fazlasıyla yapmış kamu görevlilerinin
kamudaki yeri ve yetkisi yeniden tanımlanmalı değil
mi? Liyakat, liyakat (yeterlilik, yeterlilik) diye bas bas
bağırıyoruz.

Bizim çocuğumuz, bizim ağabeyimiz, bizim
kardeşimiz ne yapmış; Lİ-YA-KAT…

Onur duyacağımız bir kamu görevi yapmış
olmalarına rağmen makamlarda olmamalarının bir
izahatı bulunmalı. 

Siyaset anlayışımızın simetrisi yok bizim…
Kastamonu tarihte büyük kahramanlar

yetiştirmiştir; ama büyük siyasiler demek zor. Çünkü
siyasi olmak, kahraman olmak, devlet adamı olmak

farklı geometrileri olan şeyler. Nice kahramanlar
siyaset vadisinde heba edildi.  Bizim
iddialarımız, ideallerimiz ile siyaset anlayışımız
da simetri bulunmadığından tarihe yarı yolda
ölen bir karınca gibi geçiyor. Kabul…

Biz Kastamonu olarak özgün bir kentiz.
İstanbul’daki Kastamonulular da özgün
kimliklerini koruyorlar. Sadeyiz, samimiyiz.
Beklentilerimizi iletiriz ve sonucunu bekleriz.
Saygılıyız, sorun olmayız, sorun çıkarmayız.
Ama hak ettiklerimizi de sıkılmadan yüksek
sesle söylemekten çekinmeyiz; 9 yıldır olduğu
gibi…

Bizim gazete olarak yayın hayatına
başladığımızdan bu yana ilkesel bir duruşumuz
oldu ve bunu da sürdürmekte kararlıyız. Biz tek
tek kişiler üzerinden yürümek yerine değerler
üzerinden yürümeyi erdemli bir duruş olarak
gördük.

Bu konuda bize kızanlar olacaksa da
eyvallah der, sinemize çekeriz; tarihe bırakırız
tartılmayı. 

Vicdanımız sızlıyor sayın bakan 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Tarihler: 2 Nisan 2015… 
Yer: Çanakkale 
Dönemin Çanakkale Vali

Yardımcısı Saim Eskioğlu

“Kendi açımdan
değerlendirmem gerekirse; bu
meslek beni 35 yılı aşkın süredir
yeterince tatmin etti. Bundan yana
hiçbir eksikliğim, ezikliğim yok.
Ancak içinden geldiğim Kastamonu
camiası açısından baktığımda
büyük bir eksiklik yaşanıyor. Vali;
elinde yetkiyi bulundurur,
atamaları imzalar, atamalar
gerçekleştirir.  Yetkili eşitler
arasında kendi hemşerisini tercih
etme inisiyatifini de kullanabilir.
Kartopu misali bu büyüme
Kastamonuluların her kurumda
çoğalmasını sağlayabilirdi. Vali
olabilecek kapasitede, sicilde,
çalışkanlıkta, verimlilikte benim
kefil olacağım en az 10 kişi var.
Bunun hiç olmazsa 2’si, 3’ü neden
vali olmasın?

Sözün özü bu olsa gerek…
“Siyasi iradeye etki edecek

gücümüz var. Kendimi bu olayın
dışında tutarak söylüyorum,
temennim arkadaşlarımızın valilik
makamına gelebilmeleri yönünde.
Benim böyle bir heves ve iştiyakım
kalmadı. Çünkü umuyorsunuz,
bekliyorsunuz, duyumlar
alıyorsunuz ancak bir türlü
gerçekleşmiyor. Ve bu durumun
sürekli yaşanması heves
bırakmıyor.”

Gel de 
hayıflanma 

www.demiryemek.com

ş Yerlerine, Fabrikalara,
Firmalara Tabldot Yemek
Hizmetini, Hijyenik,
Sağlıklı ve Kaliteli
Malzemelerden

Sunuyoruz. Üç ve Dört Çeşit
İsteğiniz Üzere Tabldot
Yemekler Sunuyoruz. İş
Yerleri Dilerlerse Aylık
Menülerini kendileri
belirleyebilir.

Yılların
deneyimi
ve ilk
günün
heyeca-

nıyla günümüz
sektörüne yön veren
rmalardan biri olan
Demir Yemek, 20
araç losu, 170
dağıtım noktası ve 25
yerinde üretim
tesisiyle
ihtiyaçlarınıza
eksiksiz cevap
verebilmek adına
kurulmuştur. 

Y

emir
içeriği,
protein ve
besin
değeri

yüksek gıda ilkesi,
tam hijyen kalitesiyle
damak tadınıza
önem, sağlığınıza
değer veriyoruz.

D

İ

alon
toplantılarınızın ve
organizasyon-
larınızın, tüm
kahvaltı ve yemek

programlarında, özellikle
“Ramazan ayı iftar”
programlarınızda bizimle
görüşebilirsiniz.

S

0212 668 00 37
0530 979 96 99

info@demiryemek.com

Cumhuriyet Mahallesi
Safahat Caddesi No: 4-6/1
Sultangazi - İstanbul

Üretim tesisimiz

alanda 
hizmet vermektedir

500 m2

Günlük ortalama 

adet yemek tabağı
hazırlanmaktadır

21000
Üretim boyunca 

personel 
görev almaktadır
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Ocaliptus’un yüzde yüz 100 doğal
alkali ve antioksidan yüksek mineral ve
ideal pH 7,29 değerlerine sahip kaynak
suyu olduğunu vurgulayan
Murat Yavuz, ürün gamında19
litre polikarbon
damacananın yanı sıra 5 ve
15 litre cam damacananın
da bulunduğunu kaydetti.

Eyüp ve civar ilçelerine
teslimat ağının bulunduğunu
bildiren Yavuz, hedeflerinin
İstanbul geneline ulaşmak
olduğunu kaydederek, “Özellikle
Eyüp, Sultangazi, Arnavutköy,
Kağıthane, Bayrampaşa ve Esenler
ilçelerinde bulunan hemşerilerimize
ister 5 isterlerse 100 damacana olmak
üzere teslimat sağlayabiliriz. Bunun
için sadece irtibat numaralarımızdan
bizlere ulaşmaları yeterli.” dedi.

Güvenle tüketebilirsiniz

Yavuz şöyle devam etti: “Ocaliptus
Doğal Kaynak Suyu kaynağından

itibaren tam otomatik
makinalarda el değmeden
hazırlanmakta olup, nihai
kullanıcıya ulaşana kadar
yüksek kalite ve hijyen
standartlarına uygun

koşullarda muhafaza ediliyor.
Tesis, yerleşim yerlerinden,

çevresel ve insani faktörlerden
tamamen uzakta Beyciler Köyünde
bulunan yaklaşık 8 bin metrekare
alanda, ISO ve OHSAS uluslararası
standartlarında faaliyet gösteriyor.
Hijyen ve sağlık kurallarına tamamen
uygun Ocaliptus Doğal Kaynak Suyu
ev ve iş yerlerinde güvenle
kullanılabilir.”

Adalar'da fayton taşımacılığının
kaldırılması sonrası İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan
atların 20’si Daday Belediyesi tarafından
sahiplenildi. Sahiplenilen atlar ilçedeki
atlı turizm işletmelerinde safari ve
binicilik amacıyla kullanılmak üzere
ücretsiz dağıtıldı.

Dağıtım öncesi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri,
Daday Belediyesi Veteriner İşleri ve
Daday İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğü Veterinerleri tarafından sağlık
kontrolleri yapılan atlar daha sonra atlı turizm
işletmelerine çekilen kura ile dağıtıldı. Sahip
olacakları atları kendi seçtikleri kura çekimi ile
belirleyen turizm işletmeleri daha sonra seçtikleri
atları çiliklerine götürdüler.

Konu hakkında açıklama yapan Daday Belediye
Başkanı Hasan Fehmi Taş,  “ Atlı turizm ile ön
plana çıkan ilçemize İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Adalar
ilçesinde boşalan 20 tane atı bizlere hediye edildi.
Bizler bu gelen atları koruyarak, belediye
veterinerimiz tarafından kontrolleri yapılarak uzun
yıllar yaşamaları için çaba göstereceğiz. Onlar artık
bizim misafirlerimizdir. “dedi.
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Ocaliptus Suyun
bayisi oldu 

Bozkurtlu iş
adamı Murat

Yavuz’un
(45) Eyüp’ün

Göktürk
ilçesinde
kurduğu

Ocaliptus
Doğal

Kaynak
Suyun satış

ofisi hizmete
başladı.

İstamonu’nun 2020 yılı içinde düzenle-
meyi planladığı Kastamonu Değerlerini
Anma ve Anlama Programları pandemi ne-
deniyle iptal edildi. Mayıs’ta Pir Şaban-ı Veli,
Haziran’da Sabri Tığlı, Temmuz’da Hasan
Doğan ve Rıfat Ilgaz, Ağustos’ta Hüsnü
Açıksöz, Eylül’de Kemal Çapraz ve Hadi Ça-
man’ın hazırlanacak özel içerikli program-
larla anılmasının hedeflendiğini bildiren ga-
zetemiz yazı işleri müdürü Gözde Yüksel
“Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs  pan-
demisi sebebiyle   bu sene düzenlemeyi he-
deflediğimiz anma programlarını  maalesef
gerçekleştiremeyeceğiz. Kapalı salon prog-
ramlarının sağlığımızı tehdit etmesini bırak-
ması sonrasında İstamonu Buluşmaları
kapsamında hem değerlerimizi anma prog-
ramlarını hem de özel içerikli salon prog-
ramlarımızı düzenleyeceğiz.” dedi.

2020 programı
iptal

Hacı Veli Konağı
doğa oteli oluyor

Ağlı Belediyesi, kurumsal internet sitesi
üzerinden ilçe görüntülerinin yayınlandığı
canlı yayın kamerasını üst sürüme yükseltti.
Analog kameradan HD görüntü kalitesine
yükseltilen sistem ile güvenliğin güçlendi-
rilmesinin yanı sıra ilçe dışında yaşayanların
izleyerek özlem gidermesi de hedefleniyor.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinde
(OSB) ilk yapı ruhsatı verildi. OSB Yönetim
Kurulu Başkanı ilçe Kaymakamı İbrahim
Çenet, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah
Çatal ve yönetim kurulu üyeleri eşliğinde
gerçekleşen imza töreninde ilk yapı ruhsatı
Sisar Gıda Tarım Hayvancılık Turizm Sanayi
Şirketi sahibi Sinan Alp’e takdim edildi.

Ağlı’nın görüntü
kalitesi yükseldi

İlk yapı ruhsatı
verildi

KURBANLIK SATIŞLARI BAŞLADI 

Adalı atlar Daday’da

Daday’ın Selalmaz Yaylalarında yetişen
hayvanların Kurban Bayramı’na kadar bakımını
yaptıklarını bildiren Pehlivan, kurban kesimini
de gerçekleştirdiklerini kaydetti

Serkan Pehlivan, “Kurbanlık satışlarımız
başladı. Tamamen doğal ortamda beslediğimiz
kurbanlıklarımızın bayrama kadar bakımını

gerçekleştiriyoruz. Kesim işlemlerini de İslami
usullere uygun olarak yapıyoruz. Aynı zamanda
hisseli kurban satışımız da bulunuyor. Hem
Kastamonu hem de il dışına satışımız
bulunuyor.” dedi

İrtibat: 0541 626 37 51

Kurban Bayramı hazırlıkları
başladı. Dadaylı çiftçi Serkan

Pehlivan da büyükbaş hayvan
satışlarına başladıklarını

duyurdu.

4 Haziran 2013 yılında 87 yaşında vefat
eden Kastamonu eski Milletvekili Sabri
Tığlı’yı, 8 Haziran 2016’da Mardin’in Midyat
ilçesinde şehit olan Şerife Özden Kalmış’ı,
Abana Belediye Başkanlığı görevini ifa
ederken 16 Haziran 2017’de vefat eden
Rıdvan Oyar’ı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Rahmetle anıyoruz
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MNG Genel Müdürü Dr. Aydoğan Süer
tarafından iki yıl önce satın alınan Abana
Hacı Veli Konağı'nın doğa oteli olarak kul-
lanılması için restorasyon çalışmalarına
başlandı. 2022 yılında tamamlanması ön
görülen restorasyon kapsamında 1935 yı-
lından itibaren ayakta kalan yapının üst dü-
zey konukların ağırlanacağı turizm işlet-
mesine çevrilmesi hedefleniyor.  270 ya-
taklı yeni konaklama kompleksinde 110 bin
metrekarelik alanda birbirine 3'er dönüm
mesafe ile inşa edilecek. Bungalovlarda
devre mülk sezonluk tatil, toplantı salonla-
rı içeren otel, çadır ve karavanda konakla-
ma seçenekleri sunulacak. Tesisin, ekolo-
jik pazarın yanı sıra meyve sebze yetiştiri-
lecek hobi bahçeleri, at çiftlikleri, yürüyüş
ve bisiklet parkurları ile doğa sporlarına
uygun bir ortama dönüşecek.
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Yeni normal düzene geçilmesi sonrası tekrar pik
yaşamamak için sosyal mesafe kuralına uyulması
gerektiğine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Mustafa Öztürk aksi takdirde uzun süreli sokağa çıkma
kısıtlamasına geçilebileceğini kaydetti. Prof. Dr. Mustafa
Öztürk İstamonu TV’de Dr. Talha Uçar’ın Sağlıkla Kal
programına konuk oldu.  Prof. Dr. Mustafa Öztürk 1
Haziran’da başlayan yeni normalleşme sürecini
değerlendirirken şu açıklamalarda bulundu:

Tehlike geçmedi

“Büyük oranda salgın bitti diyebiliriz ancak
geçmedi. Maalesef hayat bizi akmaya zorladı. Özellikle
sektörlerin baskılarının bu süreci biraz daha öne
çektiğini düşünüyorum. Alınan önlemler ideale en
yakınıydı. Yeni normalleşmeyle kendimizi riske ettik.
Günlük vaka sayımızın 100’ün altına düştüğünde yeni
düzene geçebilseydik daha kontrollü olabilirdik.  Sosyal
mesafe ve maske kuralına uymaya devam etmeliyiz.
Günlük vaka sayıları 2 bine gelirse bir haa ya da bir
aylık sokağa çıkma kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıyız.
Tehlike geçmedi, aramızda dolaşıyor. Virüs ortamını
bulursa çok kolay geçiyor. Sosyal mesafenin ihlal
edildiği bir ortamı bulursa hemen insanı
yakalayıveriyor. Kimsenin bir direnci yok.
Gerekmedikçe dışarı çıkmamaya, kalabalık ortamlarda
bulunmamaya gayret etmeliyiz. Sosyal mesafe, maske ve

temizlik vazgeçilmezimiz olmalı.” 
Nüfusun yüzde 95’i risk altında

“Tarama sıklığına göre vaka sayısı değişebilir.
Gerçek vaka sayısını bilmiyoruz. Bu durum sadece
Türkiye için değil tüm ülkeler için geçerli.  Ülkemizde
de tanısı koyulmadan vefat gerçekleştiği için ölüm
sayıları daha fazla olabilir. Ancak bu mevcut ölüm
sayısının yüzde 50’sinden fazla değildir. Türkiye
nüfusunun yüzde 2,5’uğuna test yapıldı bu kadar daha
kişinin hastalığı hafif ya da asemptomatik geçirdiği
düşünülürse nüfusun yüzde 95’i hala risk altında.”  

“Salgının ülkemizde ortaya çıkmasının geç olması
bir avantajdı. Yaşlı nüfusumuz Avrupa ve Amerika’ya
göre biraz düşük onu da hatırlamakta fayda var.
Ülkemizin ve Sağlık Bakanlığının çalışmalarını takdir
etmek lazım. Tedaviye hızlı başlanması, etkin ilaçların

erken kullanılması gibi bize özgü uygulamaların
hakkının teslim edilmesi lazım.  Yeni ve donanımlı
hastanelerimizin olması, sağlık hizmetlerinin güçlü
olması herkese bir şekilde ulaşımı sağlandı.” 

Aşı herkesin umudu

“Kovid için mutasyon olumlu bekleniyor ama
garanti değil. Mutasyonun aleyhimize gerçekleşmesi de
olasılıklar dahilinde. Buna da hazırlıklı olmalıyız. Aşı
herkesin umudu. Dünyanın her tarafının huzura ermesi
için aşı çok önemli.  Aşı bulunduğunda tüm ülkelerde
aynı anda uygulanmalı. Aksi takdirde virüs yeni formlu
bir mutasyonlar daha kötü dönebilir.
Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi soruna küresel
bakıp, ticari kaygıları ve hırsı bir yere bırakıp, çözümü
de tüm insanlığa ulaşacak şekilde destekleyerek, fon
oluşturarak bir şeyler yapmalıyız.”

Son yıllarda ülkemizde ve toplumumuzda
kültür farklılıklarının meydana gelmeye
başladığına dikkat çeken Milat Gazetesi
Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven,
“60 yaşındaki insanlarla, 20 yaşındakiler
ayrı dünyalarda yaşıyor artık. Nesiller
arası aktarım koparsa, kültür kopuyor.
İşte bizim en büyük beka sorunumuzun bu
olduğunu düşünüyorum.” dedi. 

Nesiller arası 
aktarım kopuyor

Tekrar pik olmaması için dikkat!

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

65. Hükümette Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı yapan Düzce Belediye Başka-
nı Dr. Faruk Özlü İstamonu TV’de Hüseyin
Karadeniz moderotörlüğünde yayınlanan
Gönül Coğrafyası programına konuk oldu. 

Dr. Faruk Özlü, Kastamonu orman
ürünlerinin türevlerinden nihai ürünler
üretebilecek potansiyele kavuşması gerek-
tiğini belirterek, “Bir şehir bir alanda çok
iyi diğer alanda çok kötü olamaz. Sanayi
gelişirse doğal bir şekilde ticaret gelişir.
Ticaret gelişirse turizm gelişir. Bunlar çok
ayrı şeyler değil. Turizmin çok çeşidi var. İş
için yapılan konaklamalar bile turizm çeşi-
di. Kastamonu yüzde 67’si ormanlarla kaplı
bir şehrimiz. Avrupa Birliği fonlarından ku-
rulan çok güzel bir tesis var. Kastamo-
nu’nun özellikle bu ahşap ürünleri sanayi-
sini geliştirmesinden yanayım. Kastamonu,
orman ürünlerinin türevlerinden nihai
ürünler üretebilir. Sadece ağaç değil işle-
yerek, mobilya yaparak, ürüne dönüştüre-
rek bunları pazarlamalı. Ahşap ürünlerini
sanayileştirmek gerek.” dedi.

Türkiye yüksek teknoloji 
üretmek zorunda

Türkiye’nin üretim politikalarına deği-
nen Faruk Özlü, “Bilim merkezi, teknoloji
üssü, ileri sanayi ülkesi olarak çalışmaları-
mızı bu üç sac ayağına oturtmalıyız. Günü-
müzde Kore’nin ihracatındaki yüksek tek-
nolojili ürünlerin payı yaklaşık yüzde 30 ci-
varında.  Türkiye’de bu oran yüzde 4. Paha-
da ağır yükte hafif ürünler üretmemiz ge-
rekiyor. Türkiye yüksek teknoloji üretmek
zorundadır. Eğer üretmezse geleceği ola-
maz.” diye konuştu.

Madenimiz genç nüfus

İnsan potansiyelinin önemine vurgu ya-
pan Özlü şunları söyledi: “Anayasa değişik-
liği sebebi ile referanduma gitmemiz nede-
niyle 5 yıllık görev süremiz 2 buçuk yılda
sonlandı. Bu süre içerisinde Türkiye’nin di-
jital dönüşümü ve sanayi devriminin yol ha-
ritasını çalıştık.   6 bileşenden oluşan un-
surun temelinde insan ve iş gücü var.  Ne
yaparsanız yapın nitelikli insan ve iş gücü-
nüz yoksa sonuç alamıyorsunuz. Bizim
petrol kuyularımız, doğalgaz yataklarımız
yok. Genç nüfusumuz var. Yaşı 30’larda
olan 30 milyondan fazla genç var. Türki-
ye’nin madeni bunlar. Gençlerimizi vasıflı
bir şekilde yetiştireceğiz. Onlar teknoloji
üretecekler. Türkiye ihracat yapacak ve
büyüyecek. Ne yaparsak yapalım mutlaka
küresel başarı hedeflemek zorundayız.”

İstikamet doğru
65. Hükümette yeni yönetim biçimine

geçilmesi sebebiyle hedeflerinin yarısının
gerçekleştiğini bildiren Faruk Özlü şöyle
devam etti: “Dönemimizde Türkiye’nin Av-
rupa Birliği standartlarında kanunu olan
Sınai ve Mülkiyet Kanununu çıkarttık. OSB
kuruluşlarını kolaylaştıran, Ar-Ge merkez-
lerine ayrıcalıklar tanıyan, teknoparkların
sayısının artmasını sağlayan Üretim Re-
form Paketini de uygulamaya aldık.  Bu se-
beple TÜBİTAK ile Piyasa Gözetim ve De-
netim Kanununu uygulamaya alamadık.
Türkiye bir yola girmiştir ama tam anla-
mıyla akıl teriyle para kazandığını söyleye-
meyiz. Ancak istikamet doğru, çok ciddi
mesafeler aldık, bunları inşallah tamamla-
yacağız. Türkiye yüksek teknoloji üretme
yolunda ilerliyor. Bizim partimiz iktidara
geldiğinde ihracatımız içerisinde orta dü-
şük teknolojili ürünlerin payı daha yüksek-
ti. Bizim dönemde orta yüksek teknolojili
ürünlerin payı arttı. Şimdi sıra yüksek tek-
nolojili ürünlerin payını arttırmaya geldi.”

Ticaret gelişirse
turizm de gelişir

Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü
Kastamonulu hemşerimiz Serdar Arseven, Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in İstamonu TV’de
hazırlayıp sunduğu Gönül Coğrafyası programına
konuk oldu.

Nesiller arası diyaloğun önemini vurgulayan Serdar
Arseven, “60 yaş ila 20 yaş sohbet edemiyor, hatta oyun
oynayamıyorsa burada ciddi bir sıkıntı var demektir.
Benim gençliğimde 50-60 yaşındakilerle arkadaşlık
yapar, sohbet eder, zekâ oyunlarını oynardık. Onlar
tecrübelerini aktarırken hayranlıkla dinlerdik. Bugün
maalesef bu güzel hasletlerimiz yok olmak üzere.” diye
konuştu. 

Anadolu ruhundan 
kopmamışlar yapabilir 

Kuşaklar arasında bağ kurmak için medya
mensuplarının görev üstlenmesi gerektiğini belirten
Arseven, “Bizim genç, orta ve yaşlı kuşakları buluşturma
gibi misyonumuz olması lazım. Bunlarla aradaki bağ ve
bağlantıları biz kuracağız. Her şeyi devletten
beklediğimizde olmuyor, eğitimle ya da bakanlıklarla
olmuyor. Bunu ancak toprak kokan, Anadolu kokan ve
Anadolu ruhundan kopmamış gazete ve televizyonlar
sağlayabilir. Bu açıdan bakıldığında
İstamonu’yu
önemsiyorum.
İstamonu gibi gazete ve
televizyonların sayısının
artmasını sağlayacağız.
Ben de 55 yaşında birisi
olarak Youtube kanalım
üzerinden ve yazılarımda
genç ve orta kuşaklara
seslenerek kültür bağları
kurmaya gayret ediyorum.”
şeklinde konuştu.

Arseven, dijitalleşmeyi değerlendirdiği
açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanı

Erdoğan’ın dediği gibi dikine binalar ve rezidanslar
sayesinde; semt bitti, mahalle bitti, arkadaşlık bitti.
Sokakta oyun oynayan çocuklar gitti yerine tabletler ve
oyun konsolları ile oyun ve teknoloji bağımlısı çocuklar
geldi. Tabletler artık eğitim sisteminin temel
araçlarından biri olmaya başlarken bana göre
çocuklarımızı biraz daha hayattan kopardı. Oysa kitabın
yerini asla tutmayacak şey bunlar.”

Sosyal medya çok kirli 

Arseven şöyle devam etti: “Sosyal medya son derece
kirli bir alan. Yalan haberlerin havada uçuştuğu ve
paylaşıldığı, itibar suikastlarının yapıldığı, toplumu karşı
karşıya getirmek isteyenlerin cirit attığı bir alan aynı
zamanda. Şimdi bu kirli alanı temizlemek lazım. En
azından neyin temiz, neyin kirli olduğunu göstermek ve
anlatmak lazım.  İşte burada İstamonu gibi doğru ve
düzgün yayın yapan yerel medyalara çok iş düşüyor.
Sosyal medyada da gazetecilik yapmak gerekiyor.”

Türkiye’de basın ikiye ayrıldı 
Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar

Arseven medya ve siyaset ilişkisi hakkında ise şu
değerlendirmelerde bulundu: 

“Şu an gazeteler ikiye
ayrıldı. Bir taraf sürekli iktidar
hakkında iyi şeyler yazıyor,
hiç eleştirmiyor. Diğer taraf
sadece eleştiriyor, yaptığı
güzel bir şeyin hakkını
vermiyor. Gazetelerde artık
alınmıyor, okunmuyor.
İnsanlar internet aracılığı ile
bütün haberlere
ulaşabiliyor. Basılı gazete

devri sona eriyor. Elektronikleştikçe
gazetecinin de tanımı değişiyor. Önceden fotoğrafını
çekip yazısını yazabiliyorsan gazeteci idin. Şimdi dijital
dünyayı, sosyal medyayı, video işleme programlarını

bilmen gerekiyor. Yanıma bir muhabir almak istesem
aradığım özellikler; öncelikle Türkçeyi çok iyi bilecek,
toplumu, sosyolojiyi, yakın tarihi iyi bilecek, uzak tarihi,
İslam tarihini çok iyi bilecek. Muhabir de yine dijitali
bilecek. Dijitali bilmeyen gazeteci artık gazetecilik
yapamaz.” 

Gazeteci bir düşüncenin 
amigosu olmaz

“Politikada her zaman çekişme olmuştur.
Gazetecinin bu çekişmelere girmemesi gerekiyor.
Elbette bir dünya görüşü olur fakat bir görüşün, bir
düşüncenin amigosu olmaz. Görüşün savunucusu
olmaz. Adaleti, doğrunun ve doğru haberin savunucusu
olur. Her meslekte olan bir şey var bizim meslekte de
oluyor. Kimisi yandaşlıktan kimisi düşmanlıktan
geçimini sağlıyor. Bunları yapınca habere gerek
kalmıyor. Düzgün haber yazamadan sadece birilerine
yaranarak veya birilerini sadece kötüleyerek para
kazanıyorlar. İlişkiler üzerinden kariyer devşirmeye
çalışıyorlar ve başarıyorlar. Haber kaynaklarına haber
alabilecek kadar yakın olacaksın ama seni
etkilemelerine izin vermeyecek kadar da uzak olacaksın.
Haberin bir parçası haline gelmeyeceksin. Yoksa olayın
içinde kaybolursun. Gazetecilik hayatımda kaç tane
başbakan kaç tane cumhurbaşkanı değişti. Ben neden
kendi uumu, kendi gazeteciliğimi bir kişiyle, görüşle,
partiyle sınırlandırayım. Memlekete yapılan hayırlı
hizmetlerin tanıtımı zaten bizim görevimiz. Bunu para
pul ya da yaranmak için yapmayız. Hiçbir partiyi
kayıtsız şartsız desteklememeliyiz, böyle bir
zorunluluğumuz da yoktur. Doğruları yazmamız
gerekir. Tabi her doğruyu yazamıyoruz. Bu haddini
aşmak olur. Kendi adıma söylüyorum bazen
yazamadığım için yazmıyorum. Bazen de
düşünüyorum, bunu yazıyorum ama bu yazı
memlekete zarar verir mi? Bazen karşı tarafın hiç
anlamayacağını düşünüyorum bu yüzden
yazmıyorum.” 

Korona virüs gündemi

dolayısıyla üretmenin, köyün,

köylünün, tarımın, ağacın, ormanın

ne kadar önemli olduğunu belki

biraz anladık. Yıllar yılı bu ihmal edildi.

Köylü milletin efendisidir dendi fakat

köylü ayaklar altında ezildi.

Tarım ihmal ve istismar edildi. Şu

ana kadar maalesef zararlı

ürünlerle zehirlendik. “

“ “
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Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Uluslararası Ekonomik Gelişmeler
Salgın, öncelikli olarak ulaşım ve turizm

sektörlerinde etkili olmuş, ancak sosyal
yalıtım ve karantina gibi önlemlerin
alınmaya başlamasıyla geniş bir sektörel
yayılımla ekonomik aktivitede sert bir
daralmaya yol açmıştır.

Manşet enflasyon oranları, petrol ve diğer
emtia fiyatlarındaki düşüş ve sert şekilde
daralan toplam talebin etkisiyle ülkeler
genelinde düşmeye başlamıştır. Bu
gelişmelere bağlı olarak, uluslararası
kuruluşlar gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler için büyüme ve enflasyon
tahminlerini aşağı yönlü güncellemiştir.

Salgına karşı alınan ekonomik tedbirler
kapsamında gelişmiş ülke para
politikalarında faiz indirimleri, ek likidite
kanalları ve varlık alımları gibi genişleyici
önlem paketleri açıklanırken, gelişmekte olan
ülkelerde de faiz indirimleri hız kazanmıştır.

Küresel Büyüme
Küresel boyutta birçok sektörde iktisadi

faaliyetin durma noktasına gelmesi, ham
petrol talebini büyük ölçüde azaltmıştır.
Fiyatların düşük seviyesinin devam etmesi
durumunda, ABD kaya petrolü üreticilerinin
önemli ölçüde üretimden çekileceği ve
özellikle ham petrol ihracatçısı Arap
ülkelerinin bütçe dengelerindeki bozulma
dolayısıyla düşük petrol fiyatlarına uzun süre
mukavemet gösteremeyeceği
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte,
küresel ham petrol stokları hâlihazırda
oldukça yüksek seviyededir. Brent tipi ham
petrol vadeli sözleşmeleri, fiyatların
bulunduğu düşük seviyelerden kademeli
şekilde yükseleceğini ima etmektedir.

IMF Nisan ayı tahminlerine göre Euro
Bölgesi’nde 2020 yılında gelişmiş ülkeler
ortalamasının çok daha üzerinde bir daralma
beklenmektedir. Bu tahminlerle güncellenen
ihracat ağırlıklı küresel üretim endeksinin
yıllık büyüme hızı 2020 yılında yüzde 4,8
oranında daralmaya işaret etmektedir.

Salgına bağlı gelişmelerin Türkiye
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin
sınırlandırılması açısından finansal
piyasaların, kredi kanalının ve firmaların
nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı
büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede,
TCMB finansal istikrarı desteklemek
amacıyla 17 Mart, 31 Mart ve 17 Nisan 2020
tarihlerinde kapsamlı tedbir paketleri
açıklamıştır. 

Para Politikası
Toplam talebin enflasyonu sınırlayıcı

etkisinin güçlenmesinin de yıl sonu
enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü
riskleri arttırması nedeniyle TCMB politika
faizini Mart ve Nisan aylarında 100’er baz
puan daha indirerek yüzde 8,75 seviyesine
çekmiştir.

Para Politikası ve Finansal Koşullar:
TCMB, enflasyon görünümüne ilişkin
değerlendirmeler çerçevesinde 2020 yılında
politika faizinde 325 baz puanlık indirim
yaparak politika faizini yüzde 8,75 seviyesine
düşürmüştür. Faiz indirimlerinin de
katkısıyla salgın öncesinde finansal
koşullarda belirgin bir iyileşme gözlenmiştir.
Salgının küresel bir boyut kazanmasıyla
birlikte küresel risk iştahı gerilerken, diğer
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’de de ülke risk primi belirgin şekilde
yükselmiştir.

Devrekani Belediyesi tarafından onarılan
bina gençlik merkezi olarak kullanılmak üzere
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
imza töreniyle devredildi. Tören Devrekani
Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ile Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak’ın
katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik merkezinin onarımı için belediye
bütçesinden 200 bin lira aktarıldığını bildiren
Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin
Altıkulaç, “Kompleksi sadece ilçe merkezinde
yaşayan gençlerimiz için değil aynı zamanda
ilçeye bağlı 54 köyde bulunan gençlerimiz için
de kullanması adına birçok fonksiyonunda
içerisinde bulunduran bir yapıda olarak

tasarladık. Gençlerimiz resim atölyesi, müzik
odası, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin

yürütüleceği bir merkeze kavuşmuş oldu.”
dedi.

Kastamonu Belediyesi tarafından Akıllı
Şehir Projesi kapsamında 30 bin metre fiber
kablo çekimi yapılacak.

Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Teknik Servis Birimleri ile Bilgi İşlem
Müdürlüğünün ortak çalışması ile
gerçekleştirilen projenin ilk etabı 2020 yılı
içerisinde tamamlanacak. Proje dahilinde 30
bin metre fiber kablo çekimi gerçekleştirilecek.

Ovalı ve yöresel ürün 
pazarı projeleri onaylandı

Abana Meclis toplantısında
kaymakamlık lojmanı ve turistik
tesis projesi gündeme geldi.

Abana İl Genel Meclis Üyesi
Celal Şen, yer tahsisi yapılan
kaymakamlık lojmanının,
projesinin hazır olduğunu kısa
süre içinde de yapım işinin ihale
edileceğini bildirdi.

Şen, metruk yapıya dönüşmesi
sebebiyle yıkılan eski tatil köyü
beşevlerin yerine yap, işlet, devret
modeli ile turistik tesis yapılması
konularını Kastamonu İl Genel
Meclisi’nde masaya yatırıldığını
kaydetti.

Cide Belediyesi su faturaları
için askıda ödeme kampanyası
başlattı.

Belediye resmi internet sitesi
üzerinden yapılan online ödeme
kapsamında askıya çıkan 326
faturanın 267’si bağışla kapandı.
Askıda fatura kapsamında 13 bin
267 lira ödeme yapılırken,
sistemde 61 faturanın ödeme
beklediği gözlendi.

Devrekani Belediyesi tarafından
hayata geçirilecek olan Ovalı
Pazarı ve Yöresel Ürün Pazarı
projeleri, Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından onaylandı.

IFAD Projeleri kapsamında hazırlanan proje kapsamında Tarım ve
Orman Bakanlığının 2 milyon 900 lira hibe aktaracağını bildiren
Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç, çalışmaların yıl sonuna
kadar tamamlanacağını kaydetti.

Gençlik merkezi tamamlandı

Abana 
gündeminde 
inşaat var

Su faturaları 
askıda ödendi

Fiber 
alt yapı 

kuruluyor

Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü
keşfedildi.

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek
Yüksekokulu Ormancılık Programı Öğretim
Görevlisi Tunçkol'un Avrupa'nın korunması
gereken 100 orman sıcak noktasından biri olan
Küre Dağları Milli Parkı'nda eğrelti türü olan
yeni bir bitki keşfetti. 

Dünyada ilk kez keşfedilen bitki türüne
bulunduğu coğrafi konum itibarıyla Asia Minor
(Küçük Asya) adına ithafen, "Polystichum asiae-
minoris" adı verildi.

Tunçkol ile Küre Dağları Milli Park
Müdürlüğü Mühendisi Hasan Yaşayacak, Düzce
Üniversitesi Orman Fakültesinden Prof. Dr.
Necmi Aksoy ve Missouri Botanical
Garden'dan Prof Dr. Li-Bing Zhang tarafından
bilim dünyasına kazandırılan bitki türü ile ilgili
bilimsel yayın dünyanın önde gelen prestijli
dergilerinden olan "Phytotaxa"da yer aldı.

Tunçkol, yaptığı açıklamada, bu eşsiz bitki
türünün keşfedildiği yer olan Küre Dağları Milli
Parkı'nın içerisindeki Horma Kanyonu'nda 100
kök bireye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Küre Dağlarında yeni keşif
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın imzası bulanan kararla 5 ilin
emniyet müdürü değişti. Yaklaşık 5
yıldır İstanbul Emniyet Müdürü olarak
görev yapan Doç. Dr. Mustafa Çalışkan
Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak
görevlendirildi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne ise Adana Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş getirildi. Aslen
Balıkesirli olan Aktaş, 2011 yılında 1.
Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi
ederken bir buçuk yıldır Adana Emniyet
Müdürü olarak görev yapıyordu.

Emniyette değişim

Zeytinburnu Belediye
Başkan Yardımcısı
Bozkurtlu hemşerimiz
Mahmut Kocameşe
Sayıştay üyesi seçildi.

TBMM Genel
Kurulu’nda Sayıştay’ın 5
yeni üyesi belirlendi. Yapılan oylama
sonucunda daha önce Kültür ve Turizm
Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcılığı
görevinde bulundan Zeytinburnu
Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut
Kocameşe’nin yanı sıra Hasan Karaman,
Ahmet Avşar, Murat Aygün, ve Meltem
Yılmaz, Sayıştay’ın yeni üyeleri oldu.

Kamuyu denetleyecek

Abanalı iş
insanı Burcu
Kösem Dünya
Şirketler Grubu
Genel
Müdürlüğü’ne
terfi etti. Dünya
Grubu bünyesinde 1998
yılından itibaren farklı
görevlerde bulunan Kösem,
2015 yılından itibaren yönetim
kurulu üyeliği ile CFO'luk
görevlerini sürdürüyordu.

Dünya’nın 
genel müdürü

17 Haziran’da makamına oturan Vali Çakır,
ilk açıklamasında halkın içinde olan, tüm
kesimleri kucaklayan bir yönetim
oluşturulacağını söyledi.

Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Kurtuluş Savaşımızın simge şehirlerinden

birisi olan, eşsiz tarihi ve doğası ile huzur
bölgesi, evliyalar diyarı, kadim şehir
Kastamonu'ya vali olarak atanmaktan çok
büyük onur duydum. Bu yüce millete hizmet
etmek büyük bir onurdur. Bununla birlikte çok
önemli sorumlulukları da beraberinde
getirmektedir. Bu sorumlulukların bilincinde
olarak, yönetimde temel yaklaşımımız insanı
merkez alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet
ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen,
katılıma açık, toplumumuzun bütün
kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü bir
yönetim olacaktır. Yönetim geleneğimizin
önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak,
sorunları mutlaka taraflarıyla konuşarak,
görüşerek çözme gayreti içerisinde olacağız.
Makamda oturmaktan ziyade sahada ve
vatandaşlarımızın arasında olmaya özel önem
vereceğiz. Özellikle devletin desteğine ve
şeatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri
ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız,
kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz,
yaşlı insanlarımız, öğrencilerimiz ve
gençlerimizle her fırsatta bir arada olmaya
gayret göstereceğiz.” 

2023 Türkiye'sine birlikte hazırlayacağız

Vali Çakır, eğitimden sağlığa, güvenlikten
ulaşıma, altyapıdan tarıma, ekonomik
büyümeye, gençlere yönelik hizmetlere,
spordan turizme, sosyal yardım ve hizmetten,
çevrenin korunması ve sürdürülebilir

kalkınmaya kadar tüm alanlarda Kastamonu
ilinin daha ileriye taşınması için var gücüyle
çalışacağını belirterek şunları söyledi:  “İlimizi
daha yaşanılabilir bir marka şehir yapma
yolunda milletvekillerimiz başta olmak üzere
kaymakamlarımız, belediyeler, adli kuruluşlar,
üniversite, meslek odaları, sivil toplum
kuruluşları, kanaat önderleri, muhtarlarımız,
basın ve medya kuruluşları ile sürekli beraber
çalışarak Kastamonu’muzu 2023 Türkiye'sine

hep birlikte hazırlayacağız. Bu kapsamda
ilimizde önceden başlamış ve devam etmekte
olan projelerin titizlikle takibini yapacak,
henüz başlanmamış projelerin ise bir an önce
uygulamaya geçirilmesi noktasında gerekli
adımları atacağız. Bunlara ilaveten ilimizin
güçlü olduğu alanları öne çıkararak, yerel ve
bölgesel kalkınma perspektifiyle her alanda
yeni ve uygulanabilir projeler hazırlayıp
uygulama gayreti içerisinde olacağız.”
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Vali Çakır 
göreve başladı

Kastamonu Valisi olarak 3 yılı aşkın süredir görev yapan Yaşar Karadeniz, Manisa Valiliğine atanırken
yerine 2017 yılından itibaren Bakanlık Hukuk Müşaviri Avni Çakır görevlendirildi. 

Aslen Aksaraylı olan Avni
Çakır (52), Tekirdağ
Kaymakam Adayı olarak
1990 yılında göreve
başladı. Sırası ile Manisa
Selendi ve Bolu Kıbrısçık
ilçelerinde kaymakam
vekilliği, Sivas Akıncılar,
Kars Akyaka ve Yozgat
Çayıralan ilçelerinde
Kaymakamlık görevinde
bulundu. 2002 yılında
Mülkiye Teiş Kurulu
Başkanlığında Mülkiye
Müfettişi olarak göreve
başladı. 2003 yılında
Mülkiye Başmüfettişi oldu.
21 Haziran 2017
tarihinden itibaren ise
Bakanlık I. Hukuk
Müşavirliği görevini ifa
ediyordu.

Manisa Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz,
Kastamonu’ya veda etti.

Kastamonu Valiliği önünde düzenlenen
uğurlama töreninde konuşan Vali Karadeniz,
Kastamonululara Manisa’ da da kapısının açık
olacağını kaydetti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada
Kastamonu’daki görevine 2 Mart 2017 tarihinde
başladığını anımsatan Vali Karadeniz, zaman
darlığı sebebiyle veda ziyaretlerini
gerçekleştiremediğini kaydederken şu ifadelere
yer verdi: 

“Görev süremce iş birliği içinde hep birlikte
güzel hizmetlerde bulunuldu. Yatırımlarda ve

yürütülen her bir hizmette hiç kuşkusuz birçok
kişinin emeği vardır. Başka deyişle ortaya
çıkmış olan bu güzel tabloyu meydana getiren,
Kastamonuluların ve çalışma arkadaşlarımın
işlerini sahiplenme duygusu ve sorumluluğu ile
iş birliği içinde çalışma konusunda göstermiş
oldukları başarıdır. Emeklerinizden,
başarılarınızdan ve şahsıma karşı göstermiş
olduğunuz vefadan dolayı hepinize teşekkür
ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bundan
sonraki çalışma hayatınızda başarılar
diliyorum. Size ve ailelerinize sağlık ve
mutluluklar temenni ediyorum.
Allahaısmarladık!”

Karadeniz veda etti

85. İstanbul Ermeni Patriği
Episkos Sahak Maşalyan
annesinin Kastamonulu
olduğunu söyledi.

Görevini 6 aydır sürdüren 85. İstanbul
Ermeni Patriği Episkos Sahak Maşalyan
ailesinin 1955’te Karadeniz’den İstanbul’a
yerleştiğini anımsatarak, “Baba tarafım
Sinop, anne tarafım Kastamonulu.
İstanbul’da tanışmışlar. Çocukluğum 10
yaşıma kadar Bayrampaşa’da geçti. Daha
sonra Kumkapı’ya taşındık.” dedi. Eğitimini
Türkiye’de devlet okullarında tamamladığını
kaydeden, askerliği sonrası Türkiye’den dini
eğitimini tamamlamak için ayrıldığını
belirten Maşalyan, 2011’de episkos olmadığı
için geri döndüğünü belirtti.

Anne tarafı Kastamonulu patrik

Diyarbakır Başsavcı
Vekili Ağlılı hemşerimiz
Mesut Pektaş, Ordu Ünye
Cumhuriyet
Başsavcılığına atandı.

HSK’nın sitesinde
duyurulan kararnameye
göre, adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda
465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet
başsavcısının görev yeri değişti. Ankara
ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları
görevlerinde kalırken, Adana, Mardin,
Bolu, Tekirdağ, Aksaray, Kırşehir, Niğde,
Siirt, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane,
Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Gaziantep,
Manisa ve Bartın Cumhuriyet
Başsavcılarının görev yerleri değişti.

Ünye başsavcısı oldu

Meslek öncesi
eğitimlerini başarı ile
tamamlayarak Hâkimler
ve Savcılar Kurulu
tarafından mesleğe kabul
edilen Adli Yargı hâkim ve
Cumhuriyet savcılarının
ilk atama yerleri belli oldu. Stajını
İstanbul Anadolu Adliyesinde
tamamlayan Cideli hemşerimiz
Muhammed Salih Yıldırım Bursa’da
İnegöl Hakimliğine atandı.

İnegöl Adliyesine
atandı

Kastamonu Tapu ve
Kadastro Bölge
Müdürlüğünde Şube
Müdürü olan Şenpazarlı
Harita Mühendisi Necati
Coşkun, Diyarbakır Tapu
ve Kadastro 7. Bölge
Müdürlüğüne bölge müdür yardımcısı
olarak atandı.

Çoşkun’a görevden ayrılırken
Kastamonu Tapu ve Kadastro Genel
Müdürü Yücel Serdar tarafından
teşekkür belgesi takdim edildi.

Çoşkun'a yeni görev

2011’de Ermeni
Patrikhanesi
Kiliselerarası ve
Dinlerarası İlişkiler
Sorumlusu olarak
göreve başlayan
Sahak Maşalyan 84.
Patriğin vefatı
sonrası 4 Temmuz
2019’da Patrik
Kaymakamı seçildi.
11 Aralık 2019’da
yapılan seçimle
patrik olan Sahak
Maşalyan, 11 Ocak
2020’de törenle 85.
İstanbul Ermeni
Patriği olarak
çalışmalarına
başladı.
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Koronavirüs nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig
müsabakalarının 18 Temmuz'da başlatılması
planlanıyor.

Lig maçları yerine play off sisteminin
getirilebileceğinin gündemde olduğu sezonda

GMG Kastamonuspor, 53 puanla 3. sırada
bulunuyor.

Temsilcimizin lig normal sürecinde devam
ederse tamamlaması gereken 6 mücadelesi
bulunuyor. 

Hentbolda ülkemizi temsil eden Kastamonu Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü, gelecek sezon ilimizi ve ülkemizi DELO
Şampiyonlar Ligi’nde temsil etmek için Avrupa Hentbol
Federasyonu’na başvurmuştu.

Ancak Avrupa Hentbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi için
Kastamonu Belediyespor’un kriterlerini yeterli bulmadı ve
Şampiyonlar Ligi listesinde takımımıza yer vermedi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hesapları
yapan Kastamonu Belediyespor, rotasını bir alt Avrupa ligi olan
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’na (EHF Cup) çevirdi.

Türkiye Hentbol
Federasyonu (THF) 2020-
2021 sezonu erkekler ve
kadınlar Süper Lig, 1. Lig
ve 2. Liglere katılım
sürecini başlattı.
THF’den yapılan
açıklamada geçtiğimiz
sezonda uygulanan
ücretlerin 2020-2021
sezonunda geçerli
olduğu bildirildi.

17 Temmuz’a kadar
kabul edilecek başvurular
kapsamında lige katılım bedeli
olarak Süper Lig temsilcimiz
Kastamonu Belediyespor 50 bin Türk Lirası,
1. Lig Temsilcimiz Araç Belediyespor 5 bin
Türk Lirası ödeme gerçekleştirecek.

THF tarafından geçici transfer lisans
bedeli ile lisans, tescil ve vize ücretleri Süper
Ligde Türk oyuncular için 2 bin lira olurken,
1.Ligde 750 lira olarak belirlendi.

Yabancı oyuncu için ise lisans, tescil ve
vize alımında federasyona yatırılacak ücretler
şöyle:

1. Oyuncu 2 bin Euro,
2. Oyuncu 2 bin 500 Euro, 
3. Oyuncu 3 bin Euro,
4.- 5.-6. Oyuncu 3 bin 500 Euro, 
7.- 8. Oyuncu 4 bin Euro.

Öte yandan THF, 2020-
2021 sezonu için erkekler ve

kadınlar Süper Lig, 1. Lig
ve 2. Liglerde
planlamaları da yaptı.
Buna göre 2020-2021
sezonunda, Erkekler
ve Kadınlar Süper
Liglerin 12’şer takımlı,
Erkekler 1. Ligin 17

takımlı, Kadınlar 1.
Ligin 16 takımlı,

Erkekler ve Kadınlar 2.
Ligin 16’şar takımlı (Bölgesel

Ligden gelecek takımlarla
beraber) olması planlandı.

Kastamonuspor ısınmaya
başladı
GMG Kastamonuspor yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personele
yapılan covid19 testi sonuçlarının tamamının negatif çıkması sonucu İsmail
Dikmenli Tesisleri’nde 3 aylık aranın ardından antrenmanlara başladı.

Şampiyonlar 
ligine alınmadı

THF yeni sezona girdi

Korona virüsü sebebiyle
Hentbol Federasyonu 2019-20
Hentbol Sezonunu şampiyon ya
da küme düşme olmadan
kapatmıştı. Süper Lig
temsilcimiz Kastamonu
Belediyesi Kadın Hentbol
Takımı 30 puanla namağlup
birinci sırada yer alırken, 1. Lig
Temsilcimiz Araç Belediyespor
Kadın Hentbol Takımı 13 puanla
7. sırada bulunuyordu.
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Yıl: 9 17 Haziran 2020

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

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

www.mercanotoyedekparca.com
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