
Biltek Akademi Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Erdoğan Yılmaz, firmalara
kurumsallaşma yönünde tek çatı altında hizmet
sunduklarını vurgulayarak faaliyetleri hakkında
şunları söyledi: “Şirketlerin insan kaynakları
departmanlarının ihtiyacı olduğu eğitim,
danışmanlık, sosyal güvenlik danışmanlığı; aynı
zamanda mavi yakada çalışanların mesleki
yeterlilik belgeleri, işe alım süreçleri, insan
kaynakları danışmanlığı gibi işlemleri tek çatı
altında sunuyoruz. Eğitimlerimizi genelde
firmalarda ve kamu kurumlarında veriyoruz.
Firmalarda kişisel gelişim ve mesleki eğitimler
veriyoruz. Belediyelerin gençlik merkezlerinin
işletmeciliğini de yapıyoruz.” 
63 meslek grubuna doküman hazırlıyor

Kurumsal alanda danışmanlık ve eğitim
vermek üzere 10 yıl önce faaliyetlerine başlayan
Biltek Akademi Grup’un, 2017’den beri mesleki
yeterlilik belgelendirme hizmeti sunduğunu
anımsatan Seydilerli iş adamı Erdoğan Yılmaz,
ağır sanayi başta olmak üzere toplamda 63
meslek grubunda doküman hazırladıklarını
bildirdi. n 5

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Kastamonu-İnebolu yolu
şantiyesinde yaptığı konuşmada, 99
kilometrelik yolun 38,8 kilometrelik kısmında
yoğun bir çalışma başlatıldığını, 2 milyar 850
milyon lirayı aşan yatırımla 2023 yılında
tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İki tünelde de yoğun bir çalışmanın
sürdüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu,
“Yol projesi kapsamında 123 metrelik 4 tek
köprü, 532 metrelik 2 çi köprü, 681 metrelik
4 köprü, kavşak ve 18 bin 58 metrelik 5 çi
tüp tünel yer alıyor. Ülkemizdeki en önemli
tünellerden bir tanesi. Projede şimdiye kadar
61 kilometrelik bölünmüş yol, 3 tek köprü, bir
çi köprü, 4 köprülü kavşak yapımı, T2
tünelinde 245 metrelik kazı destek
çalışmalarını tamamladık.” diye konuştu. n 2

İmalatın yanı sıra ihracatçı bir firma
olduklarını belirten Batek makine

ortaklarından İnebolulu elektronik
mühendisi Kemal ata, Kuzey amerika

ve avustralya hariç tüm dünya
pazarında yer aldıklarını

kaydetti. n 5

Akü montaj hatları üretimi yapan Batek
Makine, kapsamını genişletmeyi planlıyor.
Bu sene faaliyetlerini Kocaeli’nde 4 bin
metrekare kapalı alana sahip yeni tesisine
taşıyan firmanın yakın gelecek hedefinde

akü plaka üretimiyle birlikte şarj
alanına yönelmek de bulunuyor. 
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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. 

Karlıbayır Mah. Andız Sok. No: 9 Arnavutköy/İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim26

Kuruluş Osman dizisinde
tarihi kaynaklarda yazılanların
aksine olumsuz tanıtılan
Çobanoğulları Beyi
Muzaffereddin Yavlak
Arslan’ın ilerleyen bölümlerde
kahramana dönüşeceğini
bildiren yapımcı ve senarist Mehmet
Bozdağ’a Kas-Der Genel Başkanı Remzi
Şen “Lütuf değil özür bekliyoruz” diyerek
tepki gösterdi. n 3

25 ve 26. Dönem
İstanbul Milletvekili
Fatma Benli Yalçın,
Kamu Denetçisi olarak
seçildi. n 6

Kamu
Denetçisi
seçildi

İletişimi bıraktı

Lütuf değil
özür bekliyoruz

Beşiktaş’ta iletişimden sorumlu
yönetici Adnan Dalgakıran
görevinden ayrıldı. Dalgakıran’ın
yerine yeni iletişim sorumlusu ve
basın sözcüsü olarak eski yönetim
kurulu üyesi Erol Kaynar’la
anlaşıldı.  Dalgakıran 2. Başkan ve
yeniden yapılanma sorumlusu
görevlerine ise devam ediyor.

Eğitim, danışmanlık
ve personel

belgelendirme
alanlarında faaliyet

gösteren Biltek
Akademi Grup, on

yılda 2 binin
üzerinde firmaya

hizmet verirken 37
bini aşkın kişiyi

belge sahibi yaptı.

37 bin kişiyi
belgelendirdi

Üretim hattını
genişletme
hedefinde

İnebolu yolu
2023’ü bekliyor

AK Parti Esenler
İlçe Başkanlığına
İnebolulu Avukat
Umut Özkan yeniden
seçildi. n 6

3’üncü 
dönemine
adım attı

Son 
dakika 

galibiyeti

Hentbol Kadınlar Süper Ligi
8.hafta müsabakasında Kastamonu
Belediyespor, İzmir Büyükşehir
Belediyespor’u mağlup etti. n 7

İzmir’i de
geçti

Erdoğan Yılmaz Kemal Ata

GMG Kastamonuspor, saha-
sında konuk ettiği Etimesgut
BLD’yi son dakikalarda bulduğu
gollerle 2-1 mağlup etti. n 7

C
umhuriyetimizin 100’üncü
yılına girerken 81 ilimizde
81 milyon metrekare

millet bahçesi kazandırma
projesi kapsamında 22
ilde açılan ve yapımı
devam eden 35 millet
bahçesinin özellikle 30
büyükşehre katkısının
ve getirisinin çok
olacağına
inanıyorum.

EVE LAZIM OLAN…

B a ş y a z ı

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

HORMONLU

Irgalamaz onu toplum işi, memleket sorunu; 365 gün arazi.

O, kendine vatandaş, kendine hükümet.

Geçen gün gözüne toz kaçmış, kuş pislemiş tepesine,

Basmış yaygarayı: ' Nerede bu devlet nerede bu millet!'

MEŞALE

Sevgi mangaldaki kor, ara sıra eşele,

Saklı tutma içinde, âşikar et, deşele.

Yolunu kaybedersen sevgiyi kılavuz yap,

Sevgi karanlık yolu aydınlatan meşale. 

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

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri

lDış cephe ve bina restorasyonu
lProje ve uygulama ofisi

Ebat plastik & Streç İOSB - İkitelli OSB  Esot Sanayi Sitesi A blok No:8 Başakşehir- İST0212 671 41 72 www.ebatplastik.com info@ebatplastik.com

Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film

İlk olarak Kırık Barajı Varyant Yolu
şantiyesinde inceleme gerçekleştiren Bakan
Karaismailoğlu, Son 18 yılda
Kastamonu’nun, ülke çapında
gerçekleştirilen yatırımlardan aldığı ulaşım
ve iletişim payının 6 milyar liranın üzerine
olduğunu belirterek, “Kastamonu’daki 47
kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu
329 kilometreye çıkardık. Bugüne kadar
Kastamonu’da 138 kilometrelik karayolu, 11
kilometrelik çi tüp tünel ile birlikte, 91
adet köprüyü yaparak halkımızın hizmetine
sunduk. 1993-2002 yılları arasında yapılan
karayolu yatırım miktarını 23 kat artırarak,
5 milyar 623 milyon liraya çıkardık.”
açıklamasında bulundu.

8 karayolu devam ediyor

Kastamonu’da halen devam eden, 8 adet
karayolu yatırımının toplam maliyetinin 7
milyar liraya yaklaştığını kaydeden Bakan
Karaismailoğlu, “Tüm bu yatırımlarımızın
yanı sıra halihazırda Kastamonu’da 430
kilometreyi aşkın yol yapımı çalışmasını
yürütüyoruz.” diye konuştu.

Kastamonu-Çankırı Yolu Projesinin
sadece Kastamonu’ya değil tüm Türkiye’ye
değer katacağına vurgu yapan Bakan
Karaismailoğlu, “Kastamonu-Çankırı Yolu
projemizin toplam uzunluğu yaklaşık 56
kilometredir. Bu uzunluğa yaklaşık 20
kilometrelik Kırık Baraj Varyantı dahildir.
2021 yıl içinde tamamlayacağımız
projemizin toplam bedeli 1 milyar 876
milyon lirayı aşmaktadır. Proje kapsamında;

10 bin 811 metrelik 2 adet çi tüp tünel, 288
metrelik 2 adet aç-kapa tek tüp tünel, 364
metrelik 3 adet çi köprü ve 149 metrelik 3
adet köprülü kavşak bulunmaktadır.”
bilgisini paylaştı.

Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarını şu
şekilde sürdürdü: “Projemizde yer alan; bin

339 metrelik Kırık Tüneli’nde kazı
destekleme çalışmaları ve 101 metrelik nihai
beton çalışmaları ile birlikte 36.4
kilometrelik bölünmüş yolun, 2 adet çi
köprünün, 1 adet köprülü kavşağın ve 15
Temmuz İstiklal Tüneli’nin yapımını
tamamladık. Yine proje planı içerisinde yer
alan, 19.4 kilometrelik Kırık Baraj
Relokasyon yolu ihalesini gerçekleştirdik,
çalışmalarımız hızla devam ediyor.
Kastamonu’da; 712 kilometresi devlet yolu,
580 kilometresi de il yolu olmak üzere
toplamda bin 292 kilometre yol ağımız
bulunmaktadır.” Bakan Karaismailoğlu,
Kırık Barajı Varyant Yolu Şantiyesi
ziyaretinin ardından Kastamonu Valiliğini,
Kastamonu Belediye Başkanlığını ve AK
Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.
Karasimailoğlu daha sonra Kastamonu
Daday Yolu, Azdavay Yolu ve İnebolu Yol
Şantiye ve tünellerinde incelemelerde
bulunup, çalışmalar hakkında ayrıntılı
görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhuriyetimizin
100’üncü yılına
girerken 81

ilimizde 81 milyon
metrekare millet bahçesi
kazandırma projesi
kapsamında 22 ilde
açılan ve yapımı
devam eden 35 millet
bahçesinin özellikle
30 büyükşehre
katkısının ve
getirisinin çok
olacağına
inanıyorum. 

Geçtiğimiz
günlerde Kastamonu
Belediyesi'nin katkılarıyla
projelendirilen ve TOKİ
tarafından ihalesi yapılan
Kuzeykent Mahallesi'nde 240
dönüm arazi üzerine yapılması
planlanan Millet Bahçesi’nin 41
milyon 290 bin liraya mal
olacağını duyunca
yadırgamadım dersem yalan
olur. 

Belediye Başkanı Sayın
Vidinlioğlu ise yaptığı
açıklamada “Yeni millet bahçesi
projesi ‘nefes alan bir şehir'
hedefimizin önemli bir nişanesi
olacak. Sosyal alanlarıyla
vatandaşlarımızın en çok ziyaret
edeceği noktaların başında
gelecek” dedi.

“Nefes alan şehir” derken
bunu yüzde 67’si ormanlarla
kaplı Kastamonu için söylüyor
sayın başkan.  41 milyon liranın
Kastamonu Belediyesi’nin yıllık
bütçesinin 5’te birine, Ağlı gibi
nüfusu 2 bin civarında olan
belediyenin ise 19 yıllık
bütçesine denk geldiğini
unutmamak gerekir.  

Yeri gelmişken TÜİK
verilerine göz atalım.
Kilometrekareye düşen insan
sayısı İstanbul için 2 bin 900
kişi, Kocaeli için 528 kişi, İzmir
için 360 kişi, Bursa içinse 285
kişi.  Peki Kastamonu için nedir
bu rakam? Sadece 29 kişi. Evet,
evet sadece 29 kişi. 

Kastamonu gibi doğa ve
doğal alanları olan bir kent
ortada dururken bu rakamlarda
“Millet Bahçesi” yapmanın
maliyetleri azaltması gerekirdi.
Oysa Abana, Bozkurt,
Çatalzeytin ve Doğanyurt
ilçelerinin kanalizasyonlarının
arıtmasız şekilde denize
dökülüyor olduğunu da
unutmamak lazım. Buna
günümüzde 'İleri Biyolojik
Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin
Deniz Deşarjı' diyoruz. 4 ilçeye
yapılması gereken bu sistemin
maliyetinin ise 15-20 milyon
lira civarında olduğunu
düşünürsek gerçeği daha iyi
anlarız sanırım. 

Ez cümle; ne güzel söylemiş
eskiler “Eve lazım olan camiye
haramdır.” 

KASTAMONU-
BARTIN ARASI… 

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil

Karaismailoğlu’nun
Kastamonu ziyareti

ile birlikte İnebolu,
Bozkurt ve Abana
ilçelerini ziyaretini,
memleketin yol
sorununu ve
durumunu yerinde
görmesini olumlu
karşılıyor, özellikle
teşekkür ediyorum. 

Tuhafıma giden
sayın bakanın Bartın ve Sinop
illerine kadar gelen,
Kastamonu’ya bir türlü
gelmeyen Karadeniz Sahil Yolu
projesine dair bir açıklama
yapmamasıydı.  

Sayın bakana hatırlatmak
gerekir ki, zamanda yolculuk
yapmak isterse, Kastamonu’dan
arabaya biner 2 saat sonra
Bartın'a vardığında tünel,
viyadük ve bölünmüş yollarla 20
yıl ileride bir kent görmesi
mümkün… 

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığının 2003-2019 yılları
arasında ulaşım ve erişim
yatırımları için Bartın'a toplam
3 milyar lira Kastamonu’ya ise
5.3 milyar lira harcama
yapıldığını görüyoruz.  Hangi
mukayese ve kıyasla bu
rakamların yapıldığını
öğrenmenin hakkımız olduğunu
düşünüyorum.

Bir de iki kent arasındaki
farka bir bakalım…
n Bartın yüzölçümü 2 bin 76
km²
n Kastamonu yüzölçümü 13
bin 108 km²

n Bartın 4 ilçe, 265 köy
n Kastamonu 20 ilçe, bin 58
köy

n Bartın nüfusu 199 bin
n Kastamonu nüfusu 380 bin

n Bartın İl Özel İdare Yol Ağı 2
bin kilometre
n Kastamonu İl Özel İdare Yol
Ağı 9 bin 500 kilometre

n Bartın 131 kilometre Devlet
yolu ,163 kilometre İl yolu
olmak üzere; toplam 294
kilometre
n Kastamonu 594 kilometre
Devlet yolu, 69 kilometre İl yolu
olmak üzere; Toplam 663
kilometre

n Bartın Sahil şeridi 59
kilometre 
n Kastamonu sahil şeridi 172
kilometre
Sanırım meramımı
anlatabildim. 
Selam ve dua ile…

EVE LAZIM OLAN…

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu,
Kastamonu’da bir dizi
ziyaret ve incelemelerde
bulundu.

Devrekani’ye yapılacak olan ve yaklaşık 100
milyon lira tutarındaki Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesinin,
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
onaylandı.  

Yapılacak işlemler hakkında bilgi veren
Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin
Altıkulaç şunları söyledi: “İlgili alanın mera
vasfının kaldırılmasından sonra müteşebbis
heyet katkı payları yatırılacak. Daha sonra ise
Tarım ve Orman Bakanlığına yasal statünün
kazandırılması için onaya sunacağız.” Başkan Altıkulaç

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Hayvancılık Bölgesi’nin ilçeye sunacağı katkı

hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Bin
290 dekarlık alanda toplam 98 tane
hayvancılık işletmesi küçük, orta, büyük
olmak üzere üç klasmanda sıralandı.
Bölgede 30 bin büyükbaş hayvanın

beslenmesi ve çok ciddi bir et üretimi
hedefleniyor. Bunun yanında kurulan Tarıma

Dayalı İhtisas Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi
çarpan etkisiyle ilçemizde her yıl ekilen 200 bin dekar
alana ciddi bir katma değer kazandıracak.”

ÇED Raporu onaylandı
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GÜNCEL

Lütuf değil
özür bekliyoruz

Kuruluş Osman’ dizisinde Uç Beyi
Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın olumsuz şekilde
aktarıldığını ve bu durumun Kastamonu
camiasını rahatsız ettiğini anımsatan Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen, “Tarihi dizilerde
mutlaka bir kurgu olmalı ama hazırlanan
senaryonun tarihi gerçeklerle terste düşmemesi
gerekir. Tüm kurum ve sivil toplum
kuruluşlarının Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın
yanlış tanıtılmasına verdiği tepki isabetli bir karar
oldu.”  dedi.

Yavlak Arslan’ın ilerleyen bölümlerde
kahraman olarak gösterileceğini işaret eden dizini
yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın
açıklamalarını eleştiren Şen şunları söyledi:
“Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın
açıklamalarını tarihi bir hata olarak
değerlendiriyoruz. Yapılan yanlış
bilgilendirmeden dolayı özür dilemek yerine
sanki bir lütuf gibi 'Yavlak Arslan ile Osman
Bey’in arasında geçecek olayların ardından bu

konudaki fikirlerinin tamamen değişeceğini
söylemeyi borç biliyorum. İlerleyen bölümlerde
Yavlak Arslan tarihteki gibi bir kahramana
dönüşecektir; gelecek bölümlerin heyecanını
azaltmamak adına şimdilik söyleyeceklerimiz bu
kadar.' demesi tolere edilebilir bir söylem değil.” 

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, keyfi bir
kurgunun uygulanmasının kabul edilemeyeceğini
ifade ederek şöyle devam etti: “Tarihi kaynaklarda
Çobanoğulları Beyliği’nin son hükümdarı
Muzafferettin Yavlak Arslan’ın yıllarca Kastamonu
ve bölgesinde başarılı bir yönetim sergilediği,
halkının gelişimine ve kalkınmasına önem
verdiği, Kastamonu ve hükmettiği coğrafyada
sayılamayacak kadar hanlar, hamamlar, köprüler,
camiler ve ticarethaneler yaptırdığı belirtiliyor.
Bunlara karşın Kuruluş Osman dizisinde bilinen
gerçeğin tam tersinde kötü bir adam olarak
anlatılmasını derin üzüntüyle karşılıyoruz.
Yanlışın en kısa zamanda düzeltileceğine inanıyor
ve takipçisi olacağımızı da bildiriyoruz.”

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Küçükçekmece Şubesi, Küçükçekmece’de
faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu
başkanlarıyla birlikte Bakırköy Botanik Parkta
kahvaltı programında bir araya geldi.

Programa Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
Kas-Der Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Özdemir,
Pınarbaşı Federasyon Başkanı Yılmaz Dağcı,
Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi Hamza
Gönenç, gazetemiz imtiyaz sahibi Hüseyin
Karadeniz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu

temsilcisi katıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kas-Der

Küçükçekmece Şube Başkanı ve Küçükçekmece
Kaymakamlığı Mütevelli Heyeti Üyesi Satı
Külfetoğlu şunları söyledi: “Küçükçekmece’de
Kastamonulu hemşerilerimizle her zaman diğer
ilçelere örnek olabilecek bütünlük içerisindeyiz.
İnşallah her geçen gün güçlü sivil toplum
yapımızla, Küçükçekmece’de bulunan bu
zenginliği çeşitlendirebildiğimizde daha güzel
çalışmalara imza atacağız.”

Ağlı’da kadınların yöresel ürün
satışını gerçekleştirebileceği
pazar alanı açıldı. Satış için
kapalı ve açık alanda yer alan
tezgahların yanı sıra dinlenme
bölümü de bulunuyor. 

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Gençlik Kolları, Kastamonu’da ihtiyaç
sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet
yardımında bulunmak için kampanya başlattı.

Kas-Der Genel Merkez Gençlik
Kollarından yapılan yazılı açıklamada bot,
mont, atkı ve bereden oluşan kışlık set için
ayni ve nakdi destek istenirken şu ifadelere
yer verildi: “Küçük hemşeri kardeşlerimize
dağıtacağımız kış seti kampanyamız için 7
Aralık tarihine kadar hayırseverlerin desteğini
bekliyoruz. 'Geleceğimiz Üşümesin
Kampanyası' ile resmi banka hesabımıza
minimum 100 lira yapılacak bağışların yanı
sıra hayırseverlerimiz ayni yardımda da
bulunabilirler. Kastamonu’daki ihtiyaç sahibi
öğrencilere ulaşmak için herkesin desteğini
bekliyoruz.”

‘Geleceğimiz Üşümesin’
kampanyası başlattılar

Küçükçekmece birlik içinde
Çatalzeytin’e bağlı Piri köyü, Şaban

ve Pür Mahallelerinde 15 kişinin
korana virüs testinin pozitif çıkması
üzerine ilçe hıfzıssıhha kurulu
tarafından 14 gün süreyle karantinaya
alındı. Kararın ardından jandarma
ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını
kapattı.

Karantinada

Diyetisyen deyince aklınıza sadece
insanları zayıflatmak geldiğini
biliyorum ama diyetisyen sadece

zayıflatmak değil, daha
birçok konu üzerinde
size sağlıklı ve dengeli
beslenme üzerine
yardımcı olan kişidir.

Her konuda
beslenmenin ne kadar
önemli olduğunu bu
salgın sürecinde de
hepimiz daha iyi
gördük.  Bu yüzden ben
sizlere her hafta bu
köşede beslenmede
gündemde olan ve sizin
merak ettiğiniz konulara değinmeye
çalışacağım öyleyse hala gündemde olan
Covid-19 sürecinde beslenme önerileri ile
başlayalım.

Koronavirüs’ün bulaşmasını tek başına
engelleyebilecek veya tedavi edebilecek
herhangi bir gıda bulunmuyor ancak bu
salgın sürecinde bağışıklık sistemimizi güçlü
tutmamız oldukça önemli.

Sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel
aktivite düzenli uykuyla beraber bağışıklık
sistemini güçlendirir. Bağışıklık sisteminde
birçok rol oynayan vitamin ve mineraller
vardır. Bu vitamin ve minerallerinin yetersiz
alımı ve durumu yaygındır, bu da
enfeksiyonlara karşı direncin azalmasına ve
sonuç olarak hastalık yükünün artmasına
neden olur. 

Alınacak gıdaların olabildiğince besleyici,
raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun
olacaktır. Bu zor dönemi mümkün olduğu
kadar rahat atlatmak için seçilecek gıdaların
protein, lif, vitamin, mineral ve
antioksidanlardan zengin olması dengeli
beslenme yönünden büyük önem
taşımaktadır.

Mevsime uygun sebze ve meyveler her
gün ve her öğün tüketilmelidir. Dayanıklı
sebzelerin raf ömrünü uzatmak için
yıkanmadan ve kesilmeden buzdolabında
saklanmaları gerekmektedir. Antioksidanlar
vücuda zarar veren serbest radikalleri
etkisizleştirerek bağışıklık sistemimizi
güçlendiriyor. En güçlü antioksidanların
başında C vitamini geliyor. Maydanoz,
yeşilbiber, kuşburnu, portakal, limon ve kivi
bolca C vitamini içeriyor. Salatalarınıza
limon sıkabilir, maydanoz, yeşilbiber,
kırmızıbiber, domates ekleyebilirsiniz.

Yeşil ve kırmızı mercimek, nohut, fasulye
çeşitleri, barbunya, gibi kuru baklagiller her
gün tüketilebilirler. Yalnız, pişirme süresi
uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük
miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca
pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması
kuru baklagillerin tüketimini
kolaylaştıracaktır.

Haftada en az iki defa tüketilmesi
önerilen balığın tazesinin olmadığı
durumlarda donmuş veya konserve ton
balığı alternatiflerinin karantina
durumlarına karşı evde bulundurulması
önerilebilir. Balıklar Omega-3 yağ
asitlerinden zengin kaynaklardır. Omega-3
yağ asitleri vücudu enfeksiyonlara karşı
koruyarak bağışıklığı destekler. Somon,
uskumru, hamsi gibi yağlı balıklar Omega-3
yağ asitlerinden zengindirler. Özellikle
cevizde de Omega-3 yağ asidi içerir, balık
tüketemediğinizde ceviz tüketebilirsiniz. 

Çinko bağışıklık sisteminin
güçlenmesinde ve hormonal dengede
önemli bir yere sahiptir. Çinkonun en iyi
kaynakları tam tahıllar, kırmızı et, süt,
yumurta, karaciğer ve deniz ürünleridir.

Her gün probiyotik takviyeli yoğurt ve
kefir tüketin. Probiyotikler bağırsaklar için
faydalı ‘dost’ bakterilerdir. İmmün sistemin
daha iyi çalışmasına ve sindirimin
düzenlenmesine yardımcı olurlar.

Zerdeçal, zencefil gibi antioksidan içeriği
yüksek olan kök besinlerin tüketimine özen
göstermeliyiz. Doğal bir bağışıklık
güçlendirici olan zencefili limonla birlikte
suya eklenerek veya toz olarak
yemeklerinizde tüketebilirsiniz. Toz
hallerini yoğurda ekletip de tüketebilirsiniz.

Yemekler pişirilirken hijyene dikkat
edilmeli ve pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç
sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi
oldukça önemlidir. Dondurulmuş gıdaların
doğru çözdürme işlemleri ile çözünmesi
sağlanmalıdır. Bunlar; buzdolabında,
mikrodalga fırında ve akan soğuk suyun
altında yapılır.

Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması
gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini
hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve
içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi
ürünler, işlenmiş et ürünleri,
aşırı tuz içeren besinlerdir.
(hazır soslar, cips gibi tuzlu
ürünler, patlamış mısır, tuzlu
kurabiyeler, vb.).

KORONAVİRÜS
SÜRECİNDE NASIL
BESLENMELİYİZ?

Diyetisyen
Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

Kuruluş Osman dizisinde tarihi kaynaklarda yazılanların aksine olumsuz tanıtılan Çobanoğulları Beyi
Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın ilerleyen bölümlerde kahramana dönüşeceğini bildiren yapımcı ve senarist
Mehmet Bozdağ’a Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen “Lütuf değil özür bekliyoruz” diyerek tepki gösterdi.

IBAN: TR57 0001 2009 8600 0016 0000 72

Kastamonulular Dayanışma Derneği Gençlik
Kolları – Halk Bankası

Yöresel pazar açıldı

Remzi Şen
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HABER

Uzun zamandır
yeni normal adı
altında bir

yaşama alışmaya
çalışıyoruz malumunuz.
Hayatımıza yeni
kavramlar, yeni kurallar,
yeni tutum ve davranışlar
eklendi…

Taşımacılık, ticaret,
sosyal yaşam, gazetecilik,
esnaflık modelleri bile bu
yeni dönemle birlikte yeniden
şekillenmeye devam ediyor.

Ekonomi, sağlık, kültür sanat, edebiyat
gibi birbirinden bağımsız birçok disiplin
için ortak bir model geçerli; sınırlı
sınırsızlık…

Örneğin her hafta sosyal medya
üzerinden gerçekleştirdiğimiz AJANDA
programı için bile neredeyse tüm
işlemleri (çekim, sunum ve aktarım)
evimizden gerçekleştirdiğimiz bir yeni
normaldeyiz. Konuklarımız da
izleyenlerimiz de evlerinden bu hizmete
ulaşıyor…

Daha geçen yıl bu zamanlar hayatımıza
giren bir gözle görülmeyen devrimci
yaptı tüm bunları… Hayatlarımıza öyle
bir dokundu ki, zayıf halkaları aramızdan
çekip aldı… Birçok insanımızı bu gözle
görülmeyene kurban verdik.

Bu devrimci benim gibi aykırı
insanların birçoğu için ise çok farklı ve
neredeyse unuttuğumuz bazı hasletleri
hayata yeniden olumlama fırsatı da
sundu…

Covid 19 bilinen yaygın adıyla
Corona’dan söz ediyorum.

İlk zamanlar yarattığı panik
havasından mütevellit benim gibi
soğukkanlı ve materyalist dünyayla
bağları sıfır noktasında olanların bile her
gün bakalım bugün neler olmuş diye
ekran başına kilitlemeyi başarmış olan bu
virüs aslında yukarıda da belirttiğim gibi

çok güçlü bir devrim
yaptı.

Siyasetin yetersizliğini,
ekonominin acizliğini,
üretimin gerçek yüzünü,
tüketimin şımarık
doğasını yüzümüze
çarpan bir hakikat
bildirici…

Dünya diz çöktü…
Ekonomiler, sistemler

(sağlık, eğitim, sosyal
doku vs.), doktrinler, kurallar, adet
gelenek görenekler…

Ve dedi ki bize bu devrimci; maske
mesafe temizlik ile sembolleşen davranış
biçimiyle birlikte dünya ile ve yaşam ile
aramızda bir hat oluşturmak
zorunluluğunu kabullenmemiz
noktasında zorlayıcı bir gerçekle
hayatımıza daldı.

Tartıştığımız konular, korkularımız,
umutlarımız, bakış açılarımız,
heyecanlarımız, öfkelerimiz, psikolojik
sınırlarımız…

Bu devrimcinin en etkin olduğu alan
ise cezalandırma sistemiydi; yeni normale
direnen ölür…

Bambaşka bir çağa adım atıyoruz…
Yeni normal denilen yaşam biçimine…
Siyaseti, ekonomiyi, sistemleri, felsefe,

mantık ve tüm doktrinleri hizaya getiren
bir yeni döneme doğru ilerliyoruz…

Sınırların, bayrakların, cinsiyetin, dilin
dinin ve tüm insan uydurması kuralların
rafa kalktığı ve tüm insanlığın ortak
kaygıyla bütünleştiği, kenetlendiği bir
fotoğraf var önümüzde…

Oysa şöyle bir düşünelim, zaten insan
olarak yaratılışımızın özünde olan ama
şımararak, haddi aşarak cehenneme
çevirdiğimiz dünyada böyle bir derse
çoktan ihtiyacımız vardı…

Corona ile acı bir şekilde tecrübe etmiş
olduk…

Vesselam…

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Tekke, yazma, entari, yelek,
kuşak, önlük, paçalı dondan oluşan
Azdavay Yöresel Kıyafetleri
dokumalar grubunda mehreç işareti
alırken, Kastamonu’ya kayıtlı tescilli
ürün sayısı 17’ye yükseldi.

Bozkurtlu iş adamı Niyazi Kütük’ün
başkanlığını yaptığı Akıncılar Extreme
Offrod ve Doğa Kulübü, Batı Karadeniz’e tur
düzenleyecek.

Sosyal medya üzerinden tur tarihi ve
detayları hakkında önümüzdeki günlerde
paylaşım yapılacağını bildiren Niyazi Kütük,
“Doğayla bütünleşme, mücadele ruhunu

güçlendirme ve kaliteli zaman geçirme
temasıyla birçok etkinlik düzenliyoruz.
Önümüzdeki günlerde Bartın Amasra
üzerinden başlayarak Kastamonu Cide,
Doğanyurt, İnebolu, Bozkurt, Abana,
Çatalzeytin, Sinop Türkeli ve Gerze rotasında
Batı Karadeniz turu düzenlemeyi
planlıyoruz.” dedi.

Akıncılar Batı Karadeniz yolunda

Azdavay Belediyesi
tarafından bu sene mart
ayında yapılan başvurular
sonuç verdi, ilçede kadınlar
tarafından kullanılan
yöresel kıyafetler Coğrafi
İşaret Tescil Belgesi aldı.

SINIRLI SINIRSIZLIK Tescillendi
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Biltek Akademi Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Yılmaz, firmalara kurumsallaşma
yönünde tek çatı altında hizmet sunduklarını
vurgulayarak faaliyetleri hakkında şunları söyledi:
“Şirketlerin insan kaynakları departmanlarının
ihtiyacı olduğu eğitim, danışmanlık, sosyal
güvenlik danışmanlığı; aynı zamanda mavi yakada
çalışanların mesleki yeterlilik belgeleri, işe alım
süreçleri, insan kaynakları danışmanlığı gibi
işlemleri tek çatı altında sunuyoruz. Eğitimlerimizi
genelde firmalarda ve kamu kurumlarında
veriyoruz. Firmalarda kişisel gelişim ve mesleki
eğitimler veriyoruz. Belediyelerin gençlik
merkezlerinin işletmeciliğini de yapıyoruz.” 

63 meslek grubuna 
doküman hazırlıyor

Kurumsal alanda danışmanlık ve eğitim
vermek üzere 10 yıl önce faaliyetlerine başlayan
Biltek Akademi Grup’un, 2017’den beri mesleki
yeterlilik belgelendirme hizmeti sunduğunu
anımsatan Seydilerli iş adamı Erdoğan
Yılmaz,  ağır sanayi başta olmak üzere
toplamda 63 meslek grubunda doküman
hazırladıklarını bildirerek şöyle devam
etti:  “2010 yılında kurulan Biltek
Akademi Grup ile tüm Türkiye’de yer alan
şirketlere, yerel yönetimlere, vakıflara,
derneklere, kurum ve kuruluşlara
teşvik, hibe ve destek
konularında hizmet veriyoruz.
2017 yılında TÜRKAK
tarafından yetkilendirmiş bir
kuruluş olan Etik
Belgelendirme ile de ülke
genelinde düzenlenen
sınavlarda MYK onaylı
mesleki yeterlilik
sertifikası veriyoruz. Bir
Adam İnsan Kaynakları
şirketimiz ise özel istihdam
sağlıyor, seçme ve
yerleştirme yapıyoruz.  Bu

alanda İETT, İSKİ, İŞKUR ile istihdam
garantili işler sürdürdük. Mesleki eğitim
kurslarında sadece İŞKUR ile yaklaşık 6 bin
kişiye eğitim verdik. Bunların başarılı

olanlarını işe yerleştirdik.
Portföyümüzde 2 bini aşkın kurumsal
firma bulunuyor, yüzde 5’i Türkiye’nin en

büyük 500 sanayi kuruluşu içinde yer
alıyor. Bugüne kadar ülke genelinde 37

binin üzerinde kişiyi mesleki
yeterlilik belgesi sahibi

yaptık.”

Teşvikler 2021’in 
sonuna kadar

uzatıldı

Mesleki Yeterlilik
Kurumu tarafından 2021

yılının sonuna kadar uzatılan teşvikler sonucu
ücretlerin firmalara iade edildiğini de bildiren
Erdoğan Yılmaz şu bilgileri paylaştı: “Fiyat
listemizi şeffaf bir şekilde internet sayfamızda
paylaşıyoruz. 2021’in sonuna kadar tüm sınav ve
belge ücretleri, yapılan işlerin tüm bedeli işsizlik
sigortası fonundan bireylere veya firmalara geri
ödeniyor.  Adaylar sınavı olup, belgeyi almaya hak
kazandıktan sonra biz almış olduğumuz teminat
mektubu veya geçici nakdi güvence bedelini
firmaya mesleki yeterlilik kurumu aracılığıyla iade
ediyoruz. Bu süreç 30 ila 45 gün arasında
değişebiliyor. Firma aslında geçici bir para vermiş
oluyor.”

Biltek Akademi Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Yılmaz hizmet alanındaki faaliyetlerini
genişletme hedeflerinin yanı sıra ağır sanayide
üretime geçme planlarının olduğunu da kaydetti.

Akü montaj hatları üretimi yapan Batek
Makine, kapsamını genişletmeyi planlıyor. Bu
sene faaliyetlerini Kocaeli’nde 4 bin metrekare
kapalı alana sahip yeni tesisine taşıyan
firmanın yakın gelecek hedefinde akü plaka
üretimiyle birlikte şarj alanına yönelmek de
bulunuyor. 

İmalatın yanı sıra ihracatçı bir firma
olduklarını belirten Batek Makine
ortaklarından İnebolulu elektronik
mühendisi Kemal Ata, Kuzey
Amerika ve Avustralya hariç tüm
dünya pazarında yer aldıklarını
kaydetti.

Ata, 80 kişiyi istihdam eden
firmanın faaliyetleri hakkında
şunları söyledi: “Batek
markasıyla 2002 yılından
itibaren sektörünün
öncüleri arasındayız.
Dilovası Çerkeşli
Organize Sanayi
Bölgesinde 5 bin
metrekare alan üzerinde
kurulu tesisimizde akü
montaj hatları üretiyoruz.

Sektör, akü plaka üretimi, montaj
ve şarj olmak üzere üç
bölümden oluşuyor. Biz
montaj kısmındayız.
Diğer alanlarda da
faaliyet göstermek
istiyoruz. Bu

kapsamda pazar

araştırmalarımız
devam ediyor.” 

Firmanın kurucu
ortağı olan babası

Burhan Ata’nın çizdiği
vizyon doğrultusunda

sektöre yöneldiğini de
kaydeden Kemal Ata
(35), şöyle devam etti:
“Sektörde dünya

çapında ilk 5’teyiz.
Bu durum hem

takım

çalışması hem de şirket kurucularının
vizyonuyla ilgili.   Batek’in marka

değeri kazanmasında babamın
vizyonunun etkisi çok fazla.

Herkesin fikirlerini dinleyip,
kimin hangi alanda daha
faydalı olabileceğini
görerek bizim uumuzu
genişletti. 2009 yılında

okulu bitirir bitirmez
çalışma hayatına adım attım.

Babamın artık yılın yarısından
fazlasını Kastamonu’da geçirmesi

dolayısıyla yönetimi devraldım. Aynı
zamanda otomasyon ve teknoloji alanında

elektronik mühendisi olarak çalışmalarımı
sürdürüyorum.” 
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EKONOMİ

1,312 t 7,891
t

9,338
t

466,07
t

37 bin kişiye 
nitelik kazandırdı

2021 yılı programının
makroekonomik amacı

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

2021 yılı yüzde 5,8 oranında bir
büyümenin gerçekleşmesi
hedeflenmektedir. Fiyat istikrarının

yeniden sağlanması ile enflasyonun
yüzde 8’e gerilemesi beklenmektedir. 

Sosyal Güvenlik Sistemi ve
Finansmanı 

Sosyal sigorta kapsamındaki nüfus
oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve
prim teşviklerinin etkisiyle 2019 yılında
yüzde 85 düzeyine ulaşmıştır. 

KOSGEB Kredi Faiz Destekleri 
KOSGEB Girişimcilik El Kitabı

hazırlanmıştır. 

Havayolu 
29/10/2018 tarihinde açılışı yapılan

İstanbul havalimanlarıyla birlikte sivil
trafiğe açık meydan sayısı 56’dır.
Zonguldak Çaycuma, iç ve dış hat
terminalleri özel sektör tarafından
işletilmektedir. 

2018 yılı verilerine göre 6-14 yaş
grubundaki çocukların okullaşma oranı
OECD ortalamasında yüzde 98 iken
Türkiye’de bu oran ilköğretime kayıtlı 14
yaş üstü öğrencileri de içermekle birlikte
yüzde 100’e ulaşmıştır. 

İlkokul öğrencilerinin oranı yüzde
36,6, ortaokul öğrencilerinin oranı yüzde
28,3 ve ortaöğretim öğrencilerinin oranı
ise yüzde 2,8’dir. 

Ülkemizde, 2020 yılı Ekim ayı
itibarıyla 129 devlet üniversitesi, 74 vakıf
üniversitesi ve 4 vakıf meslek
yüksekokulu olmak üzere toplam 207
adet yükseköğretim kurumu bulunmakta
olup her ilimizde yükseköğretim hizmeti
gerçekleştirilmektedir. 

Çocuk 
Mevcut Durum 
Türkiye’de 2019 yıl sonu itibarıyla, 83

milyon 154 bin 997 kişi olan nüfusun
yüzde 27,5’ini (22 milyon 876 bin 798
kişi) 0-17 yaş grubu oluşturmaktadır.
AB-28 ülkeleri ortalaması yüzde 18,6 ile
karşılaştırıldığında ülkemiz çocuk nüfus
oranının en yüksek olduğu ülke
konumumdadır. 

Gençlik 
Mevcut Durum 
Ülkemizde genç nüfusu (15-24 yaş)

2019 yıl sonu rakamlarına göre toplam
nüfusun yaklaşık yüzde 15,6’sını
oluşturmaktadır. Genç nüfus
ortalamaları yüzde 10,7 olan AB
ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye,
genç nüfus oranının en yüksek olduğu
ülkedir.

YIL: 9 SAYI: 335 20 KASIM 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

Eğitim, danışmanlık ve personel belgelendirme alanlarında faaliyet gösteren Biltek Akademi Grup, 
on yılda 2 binin üzerinde firmaya hizmet verirken 37 bini aşkın kişiyi belge sahibi yaptı.

1985 yılında Seydiler’de doğan Erdoğan Yılmaz, yüksek
öğrenimini kamu yönetimi alanında tamamladı. Biltek Akademi,
Etik Belgelendirme ve Bir Adam firmalarını bünyesinde
barındıran Biltek Akademi Grup’un temellerini 2010 yılında attı.

Üretim hattını genişletecek

2002 yılından itibaren
faaliyetlerini sürdüren Batek
Makine ortakları arasında Rizeli iş
adamı Celal Sarıçam ve Elazığlı iş
adamı Nihat Civelek yer alıyor.
1985 yılında İstanbul’da doğan
firma ortaklarından Kemal Ata
aslen İnebolulu olup evli ve 2
çocuk babasıdır.

Kastamonu’da bulunan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii
restorasyona hazırlanıyor. İnşasının 1580 yılından
tamamlandığı tahmin edilen 1702,1748 ve 1950 yıllarında
tamir gören caminin gerçekleşecek restorasyonla birlikte ilk
halini alacağı öğrenildi. İnebolulu iş adamı Hasan Gürsoy
tarafından yapılacak restorasyona bu sene başlanması ve
2021’de bitirilmesi hedefleniyor. 

Hz. Pir Camii’nde 
restorasyon hazırlığı 

Erdoğan Yılmaz

Kemal Ata
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HABER

Kastamonu Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi Belediye Meclisi toplantısında ele alındı. Buna göre Belediye’nin
yeni yıldaki bütçesi 2020 yılına göre 20 milyon liralık artışla 220 milyon lira olarak kabul edildi.

Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip
Vidinlioğlu başkanlığındaki toplantıda 2021 Yılı
Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi, 2021 Yılı Gelir
Tarifesi, 2021 Yılı İdari Performans Programı’nı
ele aldı.

Toplantıda Kastamonu Belediyesi’nin 2021
yılı ve izleyen iki yılın bütçe kararnamesi
paylaşıldı. 2020 yılında 200 milyon lira bütçesi
olan Kastamonu Belediyesi’nin 2021 yılı için ön
görülen bütçesi 220 milyon lira, 2022 yılı için
242 milyon lira, 2023 yılı için ise 262 milyon
200 bin lira olarak belirtildi.

Meclis’te gelir kalemleri de görüşüldü. Buna
göre çok yıllı gelir bütçesi de şu şekilde
açıklandı: “Vergi gelirleri 2021 yılı ödeneğinde
22 milyon 746 bin lira, 2022 yılı tahmini 25
milyon 20 bin 600 lira, 2023 yılı tahmini 27
milyon 522 bin 660 lira.”

Kuzeykent Mahallesi’nde 240 dönüm
arazi üzerinde yapılacak olan Millet
Bahçesi için geri sayım başladı, çalışmalar
2021’in ilk haası başlayacak.

TOKİ’nin geçtiğimiz ay ihalesini
yaptığı Millet Bahçesi projesinin ihalesini
41 Milyon 290 bin lira teklif vererek
kazanan Araz Enerji İnşaat A.Ş.
yetkilileri Kastamonu Belediye Başkanı
Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile bir
araya geldi.

Görüşme sonrası değerlendirme yapan
Başkan Vidinlioğlu, “Yer teslimi önümüzdeki
haa yapılacak. Evrak işlemlerinin hızla
başlayacağı bize iletildi. Millet Bahçesi’nde saha

çalışması ise 2021’in ilk haası itibariyle
başlayacak” dedi.

Kastamonu’ya yakışır bir projenin yapımı için
geri sayıma geçildiğini söyleyen Vidinlioğlu,

“Millet Bahçesi projesi biz göreve
geldikten sonra değişti. İlk verilen proje
TOKİ tarafından tam beğenilmedi ve
daha iyi bir proje yapılabileceği bizlere
iletildi. Bunun üzerine önemli bir çalışma
başlattık ve konuyu bizzat takip ettim.
Ayrıca 240 dönüm sözü verilen proje için
180 dönümün altında bir alan kaldığını
gördük. Bunun üzerine alanı 240
dönümün üzerine çıkartmak için çalıştık
ve bunu TOKİ’ye sunduk. Yeni Millet

Bahçesi projesi ‘nefes alan bir şehir’ hedefimizin
önemli bir nişanesi olacak. Sosyal alanlarıyla
vatandaşlarımızın en çok ziyaret edeceği
noktaların başında gelecek” diye konuştu.

Belediyenin bütçesi 
220 milyon lira

25 ve 26. Dönem
İstanbul Milletvekili
Fatma Benli Yalçın,
Kamu Denetçisi olarak
seçildi. TBMM Dilekçe
ve İnsan Haklarını
İnceleme Karma
Komisyonu üyelerinin
oylaması sonucunda
Fatma Benli Yalçın,
Yahya Akman, Arif
Dülger ve Celile Özlem

Tunçak kamu denetçisi olarak seçildi.
Karma komisyon, denetçilik için
başvuran 127 kişiden 12'sini denetçi
adayı olarak belirlemişti.

Aslen Araçlı olan Avukat ve arabulucu
Fatma Benli, 25 ve 26. Dönem AK Parti
İstanbul Milletvekilliği görevleri
süresince TBMM İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu başkan vekilliği, NATO
Parlamenterler Asamblesi Türk
Delegasyonu Üyeliği, TBMM Çocuk
İstismarını Önleme Araştırma
Komisyonu Başkan Vekilliği ve Tutuklu
ve Hükümlü Hakları Komisyonu Üyeliği
görevlerini de üstlenmişti.

Kamu Denetçisi
seçildi

AK Parti Esenler İlçe
Başkanlığına İnebolulu
Avukat Umut Özkan
yeniden seçildi. Üçüncü
dönemine adım atan
Özkan'ın yönetiminde üç
Kastamonulu yer aldı.

AK Parti Esenler 7.
Olağan İlçe Kongresi 15
Temmuz Millet
Bahçesinde partililerin
katılımıyla gerçekleşti.

Tek liste halinde gidilen genel
kurulda mevcut başkan Avukat Umut
Özkan (41), delegelerin güven oyunu
alarak yeniden göreve gelirken,
yönetimine Bayram Akkaya asıl listeden,
Orhan Küllüoğlu ve Alpaslan Öztürk ise
yedek listeden giren Kastamonulu
isimler oldu. AK Parti Esenler ilçe
Başkanlığı görevini 2008-2014 tarihleri
arasında sürdüren Umut Özkan, 14
Nisan 2018 tarihinde ikinci kez aynı
göreve gelmişti. Özkan, 7. Olağan genel
kurul ile ilçe başkanlığındaki üçüncü
dönemine adım attı.

3. dönemine
adım attı

Milliyetçi Hareket
Partisi’nin (MHP)
13.Olağan Kastamonu İl
Kongresinde mevcut
başkan Emin Çınar
delegelerin güven oyunu
alarak yeniden göreve
geldi.

Yüksel Aydın’ın istifası
sonrasında genel merkez
tarafından il başkanlığına
getirilen Emin Çınar, MHP

13.Olağan Kastamonu İl Kongresine tek
aday olarak girdi.

Divan başkanlığını partinin genel
sekreteri Bursa Milletvekili İsmet
Büyükataman, yardımcılığını Tarık Ziya
Çağılcı, katip üyeliklerini de Hasan Eyüpoğu
ve Gürsen Özdağ’ın yaptığı kongrede İl
Başkanı Emin Çınar delegelerin güven
oyunu alarak yeniden göreve  gelirken
yönetimi şu isimlerden oluştu: “Hasan
Eyüpoğlu, Kamil Necdet Nergiz, Feyyaz
Pattaban, Muzaffer Berber, Beşir Değer,
Emin Hakan Yılmaz, Erdoğan Berber, Enver
Eroğlu, Reşat Ömür, Mehmet Pattaban,
İhsan Kaşgil, Tahir Başaran, Adem Sürgit,
Mesut Küçük, Fatih Celepçi, Alperen
Özmen, Devlethan Yavuz, Hakkı Germeçli,
Faruk Özcan ve Emrah Şahanoğlu.”

Denetim kurulunda da 
şu isimler yer aldı:

“İsmail Hakkı Özcebeci, Mehmet Çiftçi,
Tahir Can Bayseçkin, Ahmet Rüştü Ayhak,
Fikri Yazan, Mehmet Tiryaki ve Ümit Köylü.”

Büyük Kongre delegeliklerine ise şu
isimler seçildi:

“Emin Çınar, Ayhan Özmen, Rahmi
Galip Vidinlioğlu, Mustafa Dündar
Özurgancı, Mustafa Arabacı, Mustafa
Levent Uğuzbalaban, Hilmi Büyükbayram,
Müjdat Kalkan, Şaban Yıldırım, Engin
Uzuner ve Yüksel Aydın.”

Emin Çınar kongredeki konuşmasında
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde
Kastamonu’daki seçmenin yüzde 74’ünün
tercihinin MHP olduğunu anımsatarak,
“Her köyümüzün sorununu kendi
sorunumuz bileceğiz. Cumhur ittifakına en
ufak bir zarar vermeden siyasetimizi
yapmaya gayret gösteriyoruz.” ifadelerine
yer verdi.

Çınar’a 
güven tam

2021’in ilk haftası başlıyor
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SPOR

Hentbol Kadınlar 1.Ligi’nde
mücadele eden Araç Belediyespor,
ligin 7’nci haasında EGO Spor
Kulübü’nü konuk etti. Son
saniyeye kadar eşitlikle giden
karşılaşmadan rakip 29-30

üstünlükle ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmanın ardından son
dakika golünün hatalı hakem
kararı olduğunu iddia eden Araç
Belediyespor konuyla ilgili itirazını
federasyona iletti.

Kararı federasyon
verecek

GMG Kastamonuspor 18 Aralık’ta
Gazi Stadyumu’nda oynanan
karşılaşmada Etimesgut Belediyespor’u
ağırladı. Karşılaşmanın ilk 45
dakikasında rakibine oranla daha iyi bir
futbol ortaya koyan temsilcimiz, bu
devrede Metincan Cici ile mutlak bir gol
pozisyonundan ise yararlanamadı.

İkinci 45 dakikaya tutuk başlayan
GMG Kastamonuspor, dakikalar 63’ü
gösterdiğinde golü kalesinde gördü ve
skor avantajını rakibine kaptırdı.

Maç, bu skorla sona erecek
denildiğinde sahneye Metincan Cici
çıktı. Dakikalar 90’ı gösterdiğinde
kazanılan serbest vuruşta kaleci Özkan

Karabulut’u avlayan Cici, temsilcimize
büyük moral verdi.

90+4’e ise atak yönüne göre sağ
kanattan kazanılan serbest vuruşta topun
başına Birkan Öksüz geçti. Vuruşunda
top direk kaleye gitti ve temsilcimiz
maçta 2-1 öne geçti. GMG
Kastamonuspor bu skorla puanını 12’ye
yükseltirken, Etimesgut Belediyespor ise
14 puanda kaldı. Temsilcimiz bir sonraki
lig maçını 29 Kasım’da deplasmanda
Sivas Belediyespor ile oynayacak.

GMG Kastamonuspor Teknik
Direktörü Levent Eriş Etimesgut
Belediyespor maçından alınan 2-1’lik
galibiyetin, 51 günlük hak
mahrumiyeti sonrası tribüne dönen
kulüp başkanı Enes Ege Aygün’e hediye
edildiğini belirterek şu
değerlendirmeyi yaptı: 

“Maçtan önce bizi zor bir
müsabakanın beklediğini biliyorduk.
Çok mücadeleci ve son haalarda form
çizgisi oldukça yükselen bir takıma
karşı oynadık. Oyunun ilk 45 dakikalık
bölümünde, oldukça etkili ve pozisyon

bulan taraf biz olduk. Yakaladığımız
çok net pozisyonlar vardı ama skora
dönüştüremedik. Dönüştüremeyince
de rakibe direnç ̧ noktasında daha fazla
cesaret verdik. İkinci devrenin ilk 20
dakikasında rakibin bizden daha etkili
oynaması sonucu golü de bulması ile
daha da fazla risk alarak oyunun
skorunu geri çevirmek için hamleler
yaptık. Bunun sonucunda duran
toplarla da olsa başarılı olduk. Yan
topları daha fazla etkinleştirerek
müsabakayı kazanan oyuncu grubumu
can-ı gönülden tebrik ediyorum.”

GMG Kastamonuspor
Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün,
cezası sonrasında Etimesgut
Belediyespor maçıyla birlikte
yeniden tribündeki yerini aldı.
Sezonun ilk maçı olan

Karacabey Belediyespor maçı
sonrasında toplamda 51 gün
hak mahrumiyeti cezası alan
Başkan Enes Aygün, bu süre
içerisinde protokol tribününde
bulunamamıştı.

Tribüne geri döndü

Hentbol Kadınlar Süper Ligi
8.haa müsabakasında
Kastamonu Belediyespor, İzmir
Büyükşehir Belediyespor’u
mağlup etti. Kastamonu
Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan karşılaşmanın ilk

yarısını 12-11’lik galibiyetle
bitiren Kastamonu Belediyesi
GSK, 26-23’lük skorla kazanan
taraf oldu. Ligin lideri olan
temsilcimiz13 Aralık’ta yakın
takipçisi Yalıkavakspor ile
karşılaşacak.

İzmir’i de geçti

GMG Kastamonuspor,
sahasında konuk ettiği
Etimesgut Belediyespor’u son
dakikalarda bulduğu gollerle
2-1 mağlup etti.

Son dakika
galibiyeti

Oyuncularımı 
tebrik ediyorum

Karşılaşma 29-29 iken
müsabakanın bitiş zili çaldı
ancak son zil esnasında Araç
Belediyesporlu sporcular EGO
sporcularına faul yaptı. Hakem,
tek atış kararı olarak bilinen
temdit atışına hükmetti ve
EGO’lu sporcular bu atışı
kullanmak üzere topun başına
geçti. Temdit atışında kurallar
gereği tek kişi topu kaleye
göndermeliydi ancak EGO’lu
oyuncular kısa mesafede

paslaşarak bu atışı kullandı ve
ikinci kişi topu ağlarla
buluşturdu. Değişen kurallar
gereği temdit atışında atışı
yapacak oyuncunun 3 metre
çevresinde hiçbir sporcu
bulunmaması gerekirken bu atış
esnasında EGO’lu sporcuların
bir çerçeve yaptı. Sosyal medya
üzerinden canlı yayınlanan
karşılaşmayla ilgili olarak Araç
Belediyespor konuyla ilgili
itirazını federasyona iletti.

Ne oldu?

Levent Eriş

Enes Ege Aygün

2-1
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Kastamonu- Bozkurt
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