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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
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Reis Gıda COVID-19 Güvenli Üretim
Belgesi’nin sahibi oldu. Türk Standartları
Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, sanayi
tesislerinde alınması gereken önlemlere
yönelik denetimden geçen firmalara verdiği
Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan Reis
Gıda, normalleşme sürecinde de güvenilir ve
hijyen standartlarına uygun üretim yapmaya
devam edeceğini belgelemiş oldu.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay
Reis Yorgun, dünyada dört kıtada 26 ülkeye
ihracat yapan firmanın önceliğinin
çalışanlarının sağlığı ve güvenliği ile kalite ve
hijyen standartlarını ön planda tutmak
olduğunu söyledi. n 5

COVID-19 Güvenli
Üretim Belgesi aldı

Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Kültür Elçileri Derneği Başkanı Nedret Apaydın

Turizm kültürü
hakkında bilgi

aktaran Nedret
Apayadın, insanların

yaşadıkları ve ait
hissettikleri

şehirlerin kültür
elçileri olduğuna
dikkat çekerken
Kastamonu’nun

turizmde eylem planı ve
takibe ihtiyaç

duyduğunu kaydetti.
Nedret Apaydın

Kağıthane Belediyesinin
pandemi dolaysıyla

ertelenen Kastamonu
Kültür Gezilerine salgın
tehlikesinin geçmesiyle
birlikte başlanacağını

bildirdi.

İstamonu TV’de konuk olduğu
Gönül Coğrafyası programına
konuşan Kağıthane Belediye
Başkan Yardımcısı ve İstanbul
Kültür Elçileri Derneği Başkanı
Nedret Apaydın, Türkiye’ye gelen
yabancı turistin kültür turizminde
680 dolar harcadığını söyledi. 

BU YETERLİ DEĞİL

“Bunun   haricinde,
gastronomi, sağlık, kongre
turizmi, spor turizmi, doğa
turizmi, golf, kurvaziyer turizm
gibi çok sayıda para bırakan
turizm çeşidi var” diyen Apaydın,
“Gastronomi bin 500 dolar, kongre
turizmi 2 bin 500 dolar, sağlık
turizmi 12 bin 500 dolar,
kurvaziyer 3 bin 500 dolar para
bırakıyor. Kastamonu kasada
bekleyen bir külçe altın gibi.

Vitrinde hep başkaları yer buluyor.
Türkiye’nin en çok turist çeken
şehirleri arasında Kastamonu
olmuyor.  Kastamonu doğasıyla,
gastronomisiyle ve potansiyeliyle
çok cazip ancak bu zamana kadar
sadece dini turizmle öne çıkmış.
Şehir merkezine gelen yerli turist
türbe ziyaretinin ardından etli
ekmek yiyerek dönmüş. Bu yeterli
değil. Kastamonu’da turizmin iki
üç çeşidini öne çıkarmak lazım.
Hedef kitle belirlenmeli, ona göre
davetler gerçekleştirilmeli.
Turizmin bileşenleri şehrin
tamamıdır. Otelciler, seyahat
acentaları ile rehberlerin şehri
bilmesi ve satması çok önemli.
Valilik, belediye, sanayi ve ticaret
odası, kültür ve turizm
müdürlüğü, medya ve insanlar bir
arada hareket etmeli” dedi. n 3

Dezenfeksiyonda
kullanılan ürünün ve
kullanım miktarının önemli
olduğunu vurgulayan Klinik
Mühendis Selim Özdemir,
ortam dezenfeksiyonunda
ölçüm hizmeti verebilecek
firmaların tercih edilmesi

gerektiğine dikkat çekti. Özdemir, bilinçsiz
kimyasal kullanımı sonrası doğanın zarar
görmesinin yanı sıra astım ve cilt rahatsız-
lıkları olmak üzere çok sayıda hastalığın
ortaya çıkabileceğine işaret etti. n 2

Dezenfeksiyonda
ölçüm önemli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),
haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Türkiye’de en dikkat çekici artış yüzde 631
oranla 54 milyon dolar ihracata imza atan
Kastamonu oldu. n 5

Taşköprü
sarımsağının bu yıl ki
hasadı başladı. Fiyatı
geçtiğimiz yıl 100 liraya
kadar çıkan Taşköprü
sarımsağının yeni
mahsulü ise 15 liradan
satışa sunuldu. n 2

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüsü
nedeniyle ertelenen ve 18 Temmuz’da yeniden
başlayacağını açıkladığı TFF 2. Lig ve 3. Lig
maçlarının oynanmamasına karar verdi. Karara
Kastamonu kanadından tepkiler yağarken ortak
görüş play off sisteminin uygulanması oldu.

GMG Kastamonuspor Kulübü yaptığı yazılı
açıklamada, ligin play off sistemi uygulanarak
tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı tescil
henüz belirlenmemesine rağmen söylentileri tartışma

yaratan tescil formatının
Kastamonu’da yarattığı endişeyi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada

konun takipçisi olduğunu belirtti.
Kastamonu Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu TFF’yi hakkaniyetli
davranmaya davet ederken kitlesel bir
tepkiye işaret etti.                              n 4

Dikkat çekici artış

Türk Hava Yolları İstanbul- Kastamonu
uçuşlarını 6. kez erteleyerek 1 Eylül tarihini
işaret etti. n 3

Eylül’de uçuracak

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
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bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

Kastamonu
kasada

bekleyen bir
külçe altın

İstamonu Gazetesi’nin tarafsız ve
istikrarlı yapısı ile hiç kimseye, hiçbir

siyasi renge ayrımcılık yapmadan 9 yıldır
bir çizgiyi devam ettirmek ve beğeni
toplamak kolay değil. İstamonu’nun

İstanbul’daki Kastamonululara ve
Kastamonu’ya ait çarpan etkisi çok.

Tarafsızlığı, sürdürülebilirliği, arkasında
büyük bir güç olmadan devam etmesi ve

yazılanların çarpan değerinin olması
İstamonu’yu değerli kılıyor.

Çarpan 
etkiniz çok

İstanbul Kültür Elçileri Derneği ile amacımız şehir
kültürünü geliştirmek. Nezaket, görgü, saygı, usul, erkan,
kurallara uymak; kitap, kütüphane, müze, tiyatro, sinema
gibi kavramların hayatımızda daha çok yer tutmasını
sağlamak. İstanbul’da yaşamak değil İstanbul’u yaşamak
önemli aslında. Bu kapsamda uluslararası çok sayıda isim
derneğin danışma kurulunda. Bilinmelidir ki İstanbul’da
yaşayan her birey İstanbul’un kültür elçisidir.

İstanbul’da yaşayan 
her birey İstanbul’un
kültür elçisidir

Tarladan 
15 liraya çıktı

TFF kararsız, Kastamonu tepkili
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lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi

6 Temmuz 2020
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

MADOLYON
Şimdi, dünya doyurmuyor gözümü,
Benliğimi sarmış artık, mal-mülk hırsı,
Benim; deveyi havuduyla yutan, İstanbul’u satılığa
çıkaran,
Mola yok, gelsin bi yandan; hep bana hep bana…

TEPEDEN TEMAŞA

Bir insana yukardan kibirle bakıyorsan,
Yaptığın iyiliği başına kakıyorsan,
Buna iyilik denemez, hakaret denir bence,
Senden medet umanı peşine takıyorsan.

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

Dezenfeksiyonda kullanılan ürünün ve kullanım
miktarının önemli olduğunu vurgulayan Klinik
Mühendis Selim Özdemir, ortam
dezenfeksiyonunda ölçüm hizmeti verebilecek
firmaların tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Özdemir, bilinçsiz kimyasal kullanımı sonrası
doğanın zarar görmesinin yanı sıra astım ve cilt
rahatsızlıkları olmak üzere çok sayıda hastalığın
ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Dezenfeksiyonda 
ölçüme önem verin

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sorularını cevaplayarak
dezenfeksiyonda doğru bilinen yanlışları
aktaran Novasanita Hijyenik Bakım ve
Dezenfeksiyon Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Selim Özdemir şunları söyledi:

“Dezenfeksiyonu genel anlamda hastalık
yapıcı mikroorganizmalarla mücadele olarak
tanımlayabiliriz. Genelde hastalanmamaya
yönelik bir mücadele olarak görülse de aslında
öyle değil; sağlıklı gıdaya erişim, küf, mantar,
kötü kokulardan arınma gibi birçok gerekliliği
var. Evinizde kendi başınıza dezenfeksiyon
yapmanız mümkün ancak bunun için kimyasal
kullanmanız gerekiyor.  Temizlik ve
dezenfeksiyon ayrı işlemler. İlaçlama kendi
içinde bile zirai, haşereyle mücadele gibi çok
dala ayrılan bir alan. Günümüzdeki en büyük
problem bu işlemlerin birbirine karıştırılıyor
olması.”

Ölçümleme hizmeti 
veremeyenlerle çalışılmamalı
“Dezenfeksiyonun önemi pandemi ile

mücadelede çok yüksek. Ancak bu
mikroorganizmalardan tamamen arınarak
hareket etmek mümkün değil. Dezenfeksiyonu
hayatımızın belli bir noktasına yerleştirip bu
organizmalarla karşılaşma ihtimalimizi
mümkün mertebe aşağı çekmemiz lazım.
Mümkün olduğunca ulaşılabilen her yerde
doğru kimyasal ve uygulamayla dezenfeksiyon
yapılmalı.  Doğru yapılmayan dezenfeksiyonda
kullanılan kimyasalların etkisiyle sağlığınızdan
olabilirsiniz. Dezenfeksiyon yaptıracağınız kişi
veya firmanın getirdiği ürün hakkında fikir
sahibi olmanız, gözle görünür sonuçlarını
görmeyi talep etmeniz gerekiyor. Hizmet alınan
firma kapasitesi dezenfeksiyon öncesiyle
sonrasında yüzey ve hava ölçümlemesi
yapabilecek düzeyde olmalı. Ölçümleme
hizmeti veremeyen firma ve kişilerle
çalışılmamalı. Profesyonel firmalar hangi
ürünle ne tür bir uygulama yapacağını
detaylandırdıktan sonra fiyat politikasını
belirler. “ 
Doğru ürün, doğru uygulama şart

“Bugün dezenfeksiyon için kullanılan en

modern cihaz olarak bilinen ULV, son derece
ince püskürtme yapabilen, en az etken madde
ile üstün ve kalıcı mücadeleyi sağlar şeklinde
tanımlanıyor. Ancak bu cihaz temelde bir tarım
aletidir, dezenfeksiyon için özelleştirildiği
belirtilse de bu alanda kullanıma çok uygun
değil. Mutlak suretle bilinmeli bu.  Gıda üretimi
olan tesisler, ana okulları, bağışıklık sistemi
kronik hastalıkları nedeniyle düşük olan
insanların evleri, hastaneler doğru şekilde olsa
bile sadece sprey yöntemiyle dezenfekte
edilemez. Mikroorganizmalarla mücadele

ettiğimiz için uygun ya da etkin dezenfeksiyonu
sağlayabilmek için maksimum alana
ulaşabilmek gerekir. ULV cihazlarıyla yoğun
maksimum alana ulaşmak için çalışıldığında
ortam ıslanacaktır bu da sağlık açısından
tehlike oluşturur. Ayrıca işin ekonomik
boyutunu düşündüğümüzde daha fazla
dezenfektan harcatacaktır.   Bu aletler yerine su
ile karıştırılan dezenfektan ile yapılan temizlik
daha iyi sonuç verebilir. Doğru ürün, doğru
uygulama şart.”

Aşırı kullanım ve 
farklı üründen kaçının

“Bireysel dezenfeksiyonda hangi ürünün
nasıl kullanılacağını bilmek çok önemli. En
temel ulaşılabilen dezenfektanlar alkol bazlı
olanlar.  Alkol bazlı dezenfeksiyonda yüzde 50
konsantrasyonun altındaki ürünler etkin değil.
Ürünün en az yüzde 70 alkol bazlı olması
gerekiyor. Fakat bunlar da tek tip değil.  Ya
etanol ya da izopropil içeriklidir. Bu ürünlerin
kullanımına izin verilse de toksik olduklarını
bilmeliyiz. Toksik madde etkisi en az olan
ürünün kullanılması tavsiyemizdir. Etanol
içerikli ürünlerde toksik madde oranı daha
azdır. Alkollü dezenfektanların çok kullanımda
cilde zararı olur.  Cilt tahrişi, mikro çatlaklar,
ellerin dirençsiz kalması sonucu bakteri ve
virüslerin vücuda girişi daha kolay hale gelir.
Öte yandan dezenfektanların yüzde 95’inin
anlık etkiye sahip olduğunu bilmemiz
gerekiyor. Yani bir dakika sonra bakteri
üremeye devam eder. Ayrıca tepkime süreleri
de farklıdır. Sürdükten 25-30 saniye içinde etki
gösterir. Bu süre içinde elinizi üzerinize ya da
başka bir cisme sürdüğünüzde bakteri üremeye
devam eder. Alkol bazlı dezenfektanlar kirden
etkilenir. Bu sebeple elinizi yıkamanız lazım. El
yıkamak da başlı başına bir dezenfeksiyon.
Kısaca içeriği bilinmeyen dezenfektan
kullanılmamalı. Zaman ve miktar iyi
belirlenmeli üst üste bol bol sürülmemeli. Gün
içinde farklı içeriğe sahip dezenfektanlar
tepkimeye girmemesi için tercih edilmemeli.
Gittiğiniz yerde stantta duran içeriğini
bilmediğiniz bir dezenfektan yerine ya size ait
olan dezenfektanı kullanmanız ya da elinizi
yıkamanız daha uygun.”

Novasanita Hijyenik Bakım ve
Dezenfeksiyon Anonim Şirketi Yönetim
Kurulu Başkanı Selim Özdemir 1984
yılında Kastamonu ’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi Klinik Mühendislik
Biyomedikal Bölümü mezunu olan
Özdemir, 2004 yılından itibaren tıp ve
sağlık sektöründe çalışmalarını
sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl aşırı yağmur ve dolu
yağışından kaynaklı rekoltesi 23 bin
tondan 16 bin tona kadar düşmesi
sebebiyle fiyatı 100 liraya kadar
yükselen Taşköprü sarımsağının
hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin 25 bin
ton olması beklenirken hasat edilir
edilmez tarladan 15 liraya satışa çıktı.
Taşköprü sarımsağının hasat
döneminin Temmuz ayının dördüncü
haftasına kadar sürmesi bekleniyor.

Türkiye sarımsakta dünya pazarında yüzde
7 üretim payı ile altıncı sırada yer alıyor.
Ülkemizin yüzde 25 sarımsak ihtiyacı ise
Taşköprü’den sağlanıyor.

2018 yılında Çatalzeytin Belediyesi,
Ulaştırma Bakanlığı ve TÜVTÜRK
yetkililerinin Çatalzeytin'e gelerek,
sabit muayene istasyonu kurulması
için onay verdikleri proje iptal edilerek
İnebolu' ya taşındı.

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa
Huner Özay, İskele Burnu mevkiinde
mülkiyeti İnebolu Belediyesi'ne ait
takribi 5 bin 500 metrekare iki parsel
arsayı, "Araç Muayene İstasyonu"
açılması şartıyla açık ihale ile satışa
çıkardıklarını açıkladı.

Tarladan 
15 liraya çıktı

Çatalzeytin'e 
niyet İnebolu'ya
kısmet
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n Birinci sayfadan devam

İstamonu TV’de konuk olduğu Gönül
Coğrafyası programına konuşan Kağıthane
Belediye Başkan Yardımcısı ve İstanbul Kültür
Elçileri Derneği Başkanı Nedret Apaydın,
“Kastamonu’da genelde belediyeler ile vilayet
birbiriyle birebir örtüşen şekilde hareket
etmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da
Antalya, İstanbul, İzmir, Muğla, Edirne ile
Artvin’den sonra kalan enerji ve parasını diğer
illere harcıyor.  Kastamonu’nun silkelenmeye
ben buradayım demeye ihtiyacı var. Gayret
lazım. Eylem planı ve takibe ihtiyacı var” dedi.

“İstamonu Gazetesi’nin tarafsız ve istikrarlı
yapısı olduğunu vurgulayan Nedret Apaydın şu
görüşlerini dile getirdi:

“Medya yayıncılığı son derece zor bir iş.
Yazılı ve görsel bazda Türkiye’nin en büyük
medya kuruluşlarının mali anlamda çok büyük
destekler almadan ayakta durması imkânsız;
bazı vakıf, dernek ve holdingler destekçileri.
Böyle bir yapının olmamasının dışında siyasi
bir yapıya dayanmadan durabilmeniz, İstanbul
nüfusunda ikinci sırada olan Kastamonu’ya ait
en büyük yerel bölgesel gazete olarak istikrarlı
bir çizgide devam etmeniz, hiç kimseye hiçbir
siyasi renge ayrımcılık yapmadan bir çizgiyi 9
yıldır devam ettirmek ve beğeni almak kolay bir
iş değil.   Tarafsız ve sürdürülebilir olacaksınız,
arkanızda büyük bir güç olmayacak,
yazılanların çarpan ve etki değeri olacak.
İstamonu Gazetesi’nin İstanbul’daki
Kastamonululara ve Kastamonu’ya ait çarpan
etkisi çok. Ülke adına kıymetli işler yapıyor
İstamonu.  Eminim bu ekip enerji, kabiliyeti ve
becerisini başka bir işe aktarsaydı mali anlamda
daha kazançlı olurdu.”

2015 -2017 yılları arasında İstanbul İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü yapan Kağıthane

Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın
başkanlığını sürdürdüğü İstanbul Kültür
Elçileri Derneğinin faaliyetleri hakkında ise şu
bilgileri paylaştı: “İnsanlar kendi
memleketlerinde birbirine saygılı, görgülü
davranırken İstanbul’a geldiğinde daha bencil,

daha hızlı, kurallara uymaz bir hal alıyor. Bizim
aslımız ve geçmişimiz bu değil.  Türkiye
genelinde 118 bin dernek var bunların sadece
yüzde 5’i kültür ve sanat derneği. İstanbul
Kültür Elçileri Derneği ile amacımız şehir
kültürünü geliştirmek. Nezaket, görgü, saygı,
usul, erkan, kurallara uymak; kitap, kütüphane,
müze, tiyatro, sinema gibi kavramların
hayatımızda daha çok yer tutmasını sağlamak.
İstanbul’da yaşamak değil İstanbul’u yaşamak
önemli aslında. Bu kapsamda uluslararası çok
sayıda isim derneğin danışma kurulunda.
Bilinmelidir ki İstanbul’da yaşayan her birey
İstanbul’un kültür elçisidir. İstanbul’da yaşayan
Kastamonulular hem İstanbul’un hem de
Kastamonu’nun kültür elçileridir.  İstanbul ve
Kastamonu’nun kültürünü iyi bilmeli, gerektiği
gibi anlatabilmeli ve yaşayabilmeliyiz.”

Kastamonu’nun kültür ve
turizm alanına tanıtımını
gerçekleştirmek amacıyla
Kastamonu Gönüllüleri Sosyal
Yardımlaşma Kültür ve Turizm
Derneği kuruldu.

Kurucu başkanlığını Cahit
Kaya’nın oluşturduğu derneğin,
kurucu üyeleri arasında Rıdvan
Doğan, Bülent Ali Evgiloğlu,
Mehmet Can Kaya, Nihat Kaya,
Furkan Çetin, Mehmet Diribaş,
Tuncay Oturak, İzzet Doğan,
Muhammet Raşit Yılmaz  yer
aldı. Şişli’de faaliyetlerine
başlayan derneğin kuruluş
amacıyla ilgili bilgi aktaran
başkan Cahit Kaya şunları
söyledi: “Batı Karadeniz’in incisi, evliyalar şehri
kültür başkenti olma şerefine layık görülmüş
maneviyatlar kenti Kastamonu’muzun   turizm
çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda
çözüm bekleyen sorunlarının çözümü olarak
Kastamonu Gönüllüleri Derneği adı altında
kurumsal kimliğimizi oluşturduk. Temel
amacımız bölgemizin başlıca sorunlarını ele

almak, gerekli mevkilere konuları taşıyıp
çözüm aramak, bununla beraber şehrimizin
gelecekteki kültürel ve insani değerlerini
geliştirip gün yüzüne çıkarmaktır. Bu kapsamda
çalışmalara başlamış bulunuyoruz.
Sürdüreceğimiz projelerde şeffaf ve her bir
hemşerimizi kapsayıcı şekilde ilerleyeceğiz.”

İrtibat:
https://www.kastamonugonulluleri.com/
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MANŞET

Kastamonu 
Kasada bekleyen 
bir külçe altın

Çatalzeytin’de Yerel Projelere Hibe
Programı GGP kapsamında Japonya'nın 90
bin dolarlık desteğiyle 2018 yılında
yapımına başlanan Otizm Engelli
Rehabilitasyon Merkezi inşaatı, 800
metrekare arsa üzerinde üç katlı ve 250
öğrenci kapasiteli olarak tamamlandı.
Merkezin iç donanımının tamamlanması
için 150 bin liraya ihtiyaç duyuluyor. 

Rehabilitasyon merkezinin açılışının
temmuz ayında yapılmasının planlandığını
kaydeden Belediye Başkanı Ahmet Demir
“Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan
hemşerilerimizin yardımıyla rehabilitasyon
merkezinin inşaatını en kaliteli malzeme
kullanılarak tamamladık. Batı Karadeniz
Bölgesinde örnek bir okul yaptık. Temmuz
ayı içinde ihalesini yaparak hizmete
açacağız. İç donanımı için 150 bin liraya
ihtiyacımız var. Hemşerilerimizin
yardımlarını bekliyor, yardım yapan, emek
veren tüm hemşerilerimize teşekkür
ediyorum.” dedi.

Rehabilitasyon Merkezine bağışlar
Çatalzeytin Ziraat Bankasındaki Belediye
Başkanlığına TR 88 0001 0004 9512 8087
1850 02 hesabına yatırılacak.

Rehabilitasyon
Merkezi açılıyor

Abana’da koronavirüs pandemisi
dolayısıyla ara verilen sahil tahkimatı
projesinde beton blok dökme işlemlerine
yeniden başlandı. İlk mendireğin ağustos
ayı ortalarında denize yerleştirilmesi için
çalışmalara başlanılması hedefleniyor.

Mendirek 
Ağustos’ta 
denizde

Taşköprü Belediyesi araç parkına çöp
hazne kapasitesi 8 metreküp olan vakumlu
yol süpürme aracı kazandırdı. Cumhuriyet
Meydanı’nda aracın test sürüşünü
gerçekleştiren Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal önem verdikleri konulardan
birinin de makine markını güçlendirmek
olduğunu söyleyerek bu süre zarfında 8
aracı makine parkına kazandırdıklarını ve
bundan sonrada çalışmalarının devam
edeceğini ifade etti.

Yeni temizlik 
aracı 

Korona virüs pandemisi
dolayısıyla ertelenen dernek
beyannameleri için son gün 31
Temmuz.  2020 yılı içinde kurulanlar
hariç faal durumda bulunan tüm
derneklerin yükümlü olduğu
beyanneme vermeyenlere idari para
cezası uygulanacak. 

Son tarih 
31 Temmuz

Turizm kültürü hakkında bilgi aktaran Nedret Apayadın, insanların yaşadıkları ve ait hissettikleri şehirlerin kültür elçileri olduğuna
dikkat çekerken Kastamonu’nun turizmde eylem planı ve takibe ihtiyaç duyduğunu kaydetti. Nedret Apaydın Kağıthane
Belediyesinin pandemi dolaysıyla ertelenen Kastamonu Kültür Gezilerine salgın tehlikesinin geçmesiyle birlikte başlanacağını bildirdi.

Kastamonu Gönüllüleri 
Derneği kuruldu

İstanbul Kastamonu uçuşlarını 28
Mart’ta askıya alan THY, sefer
başlangıç tarihini altıncı kez erteledi.
Temmuz ayında başlaması beklenen
seferler Ağustos’a ertelenirken son
gelişmeyle seferlerde Eylül’e işaret
edildi.

Şu anda yurt içerisinde 44
noktadan 40’ına uçuş yapan THY,
Kastamonu’nun yanı sıra Çanakkale,
Zonguldak Çaycuma ve Artvin
Hopa’da da seferleri başlatmadı. Öte
yandan Çanakkale Havalimanından
Anadolu Jet aracılığıyla Ankara’ya,
Çaycuma’dan ise yabancı havayolu
şirketleri aracılığıyla Almanya’ya
uçuşlar gerçekleştiriyor.

THY, Eylül’e 
erteledi
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Türkiye Futbol Federasyonu, korona
virüsü nedeniyle ertelenen ve 18
Temmuz’da yeniden başlayacağını
açıkladığı TFF 2. Lig ve 3. Lig
maçlarının oynanmamasına karar
verdi. Karara Kastamonu
kanadından tepkiler yağarken ortak
görüş play off sisteminin
uygulanması oldu. 

2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can
ve Başkan Vekili Cengiz Günaydın’ın TFF’nin Riva’daki
tesislerine giderek TFF Başkanı Nihat Özdemir ve
kurmaylarına ilettiği ligde kalan maçların oynanmaması
talebi onay gördü. 

TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig
ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'lerinin
oynanmamasına karar verirken liglerin tescil formatı ile
ilgili kararı önümüzdeki günlerde vereceğini açıkladı.

TFF’nin kararı üzerine 2.Lig Kırmızı Grupta 3.

sırada bulunan Kastamonuspor’un hak arayışı başladı.
Ortak görüş play off sisteminin uygulanması oldu.
“Lig play off sistemiyle tamamlansın”

TFF’nin kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada
ligin play off sistemi uygulanarak tamamlanması
gerektiğine vurgu yapan GMG Kastamonuspor
Kulübünden şu ifadelere yer verildi:: “TFF’nin sezon
başı bütün ligler için belirttiği Statü’nün 2-5. sıradaki
takımların Play-Off oynamaya hak kazandığını belirtir
madde açıkça yazmaktadır. Sezon başı belirlenen
statünün sezon içinde değiştirilmeyeceğini hatırlatır ve
liglerin kalan bölümünü statüye uygun şekilde play-off
sistemiyle tamamlanmasını talep ediyoruz. İnanıyoruz
ki 1.Lig’e yükselecek son takımın play-off sistemiyle yeşil
sahada mücadele vererek bir üst lige yükselmesi daha
adil bir karar olacaktır. Aksi verilecek kararın haksız
rekabete yol açacağını ve sezon içinde maddi olarak
spora yatırım yapan kulüplerin ciddi şekilde emeğine
saygısız olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle diğer güzide
kulüplerimizle birlikte verilecek kararın statüye uygun
şekilde olmasını talep ediyoruz.”

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda 6 dekar
tarla satın alan Aydoğdu, buna ek olarak kiraladığı 6
dekar arazinin de tamamına lavanta dikti. Tarlanın
birini turizm tesisine dönüştürmeyi planlayan
Aydoğdu, diğerinde ise lavanta balı üretmeyi
hedefliyor.

Aslen Manisalı olan Aydoğdu, yaptığı
açıklamada, Kastamonu'nun çok güzel bir
coğrafyaya sahip olduğunu söyledi. Gastronomi ve
kırsal turizm gibi farklı ilgi alanlarına sahip
olduğunu belirten Aydoğdu, “Kastamonu'nun
doğasının olağanüstü olduğunu, çok etkileyici bir

coğrafyaya sahip olduğunu düşünüyorum
ama ne yazık ki çok göç vermiş, üretken
insanlarını göndermiş. Buna bağlı olarak
ekonomik bir gerilik başlamış” dedi. 

Kastamonu'nun kırsal turizmde
önemli yere gelebileceğine dikkati çeken
Aydoğdu, şöyle devam etti: “Kastamonu
sahip olduğu kırsal mirasla makus
kaderini aşacak olağanüstü potansiyele sahip. Ben
de bu potansiyelin ekonomik çıktılara dönüşeceğini
rol model projeyle göstermek istedim. Sloganımız,
'Kastamonu köyleri lavanta kokacak, Kastamonu

kırsalı lavanta turizmi ile kalkınacak.'
Bulunduğumuz yer 6 dönümlük arazi.
Buraya lavanta diktik. Her şey yolunda
giderse desteklemelerle buraya turistik
tesis yapmak istiyoruz. Konuklarımızı,
bir yanında lavanta denizi bulunan,
diğer taraa olağanüstü güzellikle baraj
gölü olan bu tesiste ağırlamak istiyoruz.
Olağanüstü manzarada kuş sesleri içinde

hoş zaman geçirecekler. Lavantalarımız 3 yıl içinde
istediğimiz güzelliğe ulaşacak. Bu yatırım diğer
girişimciler için de örnek olacak.”

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

GMG Kastamonuspor Başkanı Enes
Ege Aygün, Türkiye Futbol
Federasyonu’ndan (TFF) 2. Lig’de
Play-Off oynamaya hak kazanan 8
takımın tek şehirde toplanıp, tek maç
eleme usulüne göre oynanacak olan
maçların ardından bir üst lige çıkacak
takımın belirlenmesi talep ettiklerini
söyledi.

TFF’nin aksi bir karar alması
durumunda Gün Medya Grup (GMG)
olarak mevcut federasyon yönetimi
değişene kadar futboldaki
sponsorluklarını çekme kadarı
aldıklarını da sözlerine ekleyen Aygün,
“Gerçekten bir nabız yoklama var.
‘Acaba nasıl tepki gelecek’ diye
bakıyorlar. Türk futbolu böyle mi
yönetilmeli? 2 ve 3. Lig, Türk
futbolunun altyapısıdır. Bu ligler bu
kadar mı değersiz?” dedi.

8 takım 
tek şehirde 
mücadele etsin

İnsanoğlu düne ve bu
güne olduğu kadar
önündeki gün ve günlere

karşı da sorumluluk
bilinciyle donandığında
kavrar yaşadığı çağı ve
gereklerini… Memleket
gerçekleriyle toplumun ve
bireyin beklentilerinin
örtüşmediği, kesişmediği
durumlardır ki;
insanoğlunun bugününe
dair kaygılarından
mütevellit düne ve yarına yabancılaşması
başlar.

İnsan alışmaya görsün…

İçimi acıtsa da dönem dönem
hatırlamakta ve hatırlatmakta yarar
gördüğüm bir öz söz vardır; çocuk
babasına sorar fakirlik kalıcı mıdır baba
diye. O da der ki, hayır evladım… Çocuk
der ki, ne güzel der bizim de karnımız
tastamam doyacak yani… Baba cevaplar;
hayır yavrum alışırız… Normal olur
fakirlik dediğin, etrafına kör eder,
çığlıklara sağır, gerçeklere dilsiz…

Ne acıdır ki; yoksulluğu bitirmeye
diye gelen her devri iktidar aynı şeyi
yapmış, sırtını sıvazlayarak iki lokmaya
tav ettiği yoksulluğu cennetle
müjdeleyerek din soslu bir havuç olarak
kullanır da kullanır. Toplum yoksulluğu
ortadan kaldıracağız diyenleri ciddiye

almayacak kadar kanıksar
avuç açan yığınlar olarak
yaşamayı…

Bakıyorum da
memleketimizde de öyle bir
toplum mühendisliği
uygulanmış ve başarılı
olmuş ki; kendi kesesinden
kendine lütfen yapılan
yatırımlar için bile (çoğu
kağıt üstünde farazi işlerden
ibaret) takdirşinas çok
önemli zatlara milyon kere

teşekkür ederken, bu yapılanın zaten o
çok takdirşinasların görevi olduğuna da
bindirilmiş kıtalar halinde küfür eder
duruma gelmiş.

Geç bunları anam babam geç bunları
diyenlerin de okuduğu bu satırlarda tek
kelime hamaset yoktur. Ölünün
üstünden, dirinin sırtından, doğmamış
yetimin sütünden, anaların bacıların
envai çeşit hasletinden bir tamam
faydalanmayı bu memlekete buyurmak
görevlerinin bir karşılığı görerek
yoksulluğu ölmeyecek kadar verip
savuşturmayı yeğlerler ki; kendi
cephelerinde saflar dağılmasın. Saflar
derken harbiden saflardan bahisle
söylemekteyim ki; tastamam anlaşılsın
mevzunun önemi…

Hele bir de gidersek edebiyatı
yapmazlar mı?

İşte o zaman başlıkta da yazıya nam

olan türkü takılıverir dilime; kalenin
bedenleri, koyverin gidenleri…

Ne gidenler gördük ki dönen yok
seferinden, memnunlar demek ki
yerinden diyeceğim yine anlaşılacak…
Geçen sayıda çalan telefonla son bulan
yazıdan sonra iyice öğrendim ki
memleketin doğrulara değil muştulara
ihtiyacı varmış…

Malum türkünün dediği gibi; 
Hoppa şina şinanay, şinanay nay
Şinanay yavrum, şinanay nay
Hoppa nina ninanay, ninanay nay
Ninanay yavrum, ninanay nay

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Bakıyorum da

memleketimizde de

öyle bir toplum

mühendisliği

uygulanmış ve başarılı

olmuş ki; kendi

kesesinden kendine

lütfen yapılan

yatırımlar için bile

(çoğu kağıt üstünde

farazi işlerden ibaret)

takdirşinas çok önemli

zatlara milyon kere

teşekkür ederken, bu

yapılanın zaten o çok

takdirşinasların görevi

olduğuna da bindirilmiş

kıtalar halinde küfür

eder duruma gelmiş.

“

“

KALENİN BEDENLERİ

TFF kararsız
Kastamonu tepkili

Vahşiler hariç, bütün insanlar,
kitapların hükmü altındadır –
VOLTAIRE

DEMİŞ

THY uçuşlar konusunda biraz
daha memlekete ders vermek
istemiş. Normale dönen
illerden eksiğimizin lobisizlik
olduğunu da iyi bildiklerinden
birkaç toplantı ile
savuşturmuşlar zevahiri…

YAPMIŞ

Enes Ege Aygün

Dekan yardımcısı lavanta üretimine başladı
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Merkez Bankası Finansal
İstikrar Raporu (1)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1- Finansal piyasaların etkin işleyişine
yönelik atılan adımlar

Yürürlük Tarihi / Tedbir / Düzenleme
• 12 Aralık 2019 Politika faizi olan bir

hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
14’ten yüzde 12’ye indirilmiştir.

• 16 Ocak 2020 Politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
12’den yüzde 11,25’e indirilmiştir.

• 19 Şubat 2020 Politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
11,25’ten yüzde 10,75’e indirilmiştir.

• 17 Mart 2020 politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
10,75’ten yüzde 9,75’e indirilmiştir.

• 22 Nisan 2020 Politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
9,75’ten yüzde 8,75’e indirilmiştir.

• 21 Mayıs 2020 Politika faizi olan bir
hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde
8,75’ten yüzde 8,25’e indirilmiştir.

2- Makroekonomik görünüm
• Koronavirüs salgınının pandemi

haline gelmesi, küresel büyüme
görünümünü belirgin ölçüde zayıflatırken,
toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek
seyretmektedir. Salgına ilişkin gelişmeler
ve belirsizlikler, 2020 yılı şubat ayından bu
yana küresel finansal koşullarda
sıkılaşmaya, küresel risk iştahının
gerilemesine ve uluslararası piyasalarda
oynaklığın artmasına neden olurken,
Gelişmekte Olan Ülkelerden (GOÜ) yüksek
miktarda portföy çıkışları gerçekleşmiştir.
Küresel büyüme görünümüne ilişkin artan
endişeler ile birlikte, gelişmiş ülke ve GOÜ
merkez bankaları finansal sistemin etkin
işleyişini desteklemek amacıyla faiz
indirimleri, varlık alım programları ve
makroihtiyati araçlar yoluyla genişleyici
para politikaları uygulamaya başlamıştır.
Alınan politika tedbirleri, pandeminin ilk
dönemlerinde küresel piyasalarda görülen
aşırı oynaklıkların azalmasına katkıda
bulunmuştur. Öte yandan, koronavirüs
salgını ve salgının önlenmesine yönelik
alınan izolasyon tedbirlerinin süresinin
belirsiz olması, küresel iktisadi faaliyette
yaşanan zayıflama gerek gelişmiş ülkelerde
gerek GOÜ’lerde süregelen yüksek
borçluluk ve zayıf bankacılık sektörü
kârlılık görünümü, finansal istikrara
yönelik belirgin risk oluşturmaktadır.

• 2008 yılındaki Küresel Finansal Kriz
sonrasında dünya çapında uygulanan
kapsamlı uluslararası reformlar ile
bankacılık sektörünün sermaye ve likidite
pozisyonunun güçlendirilmesi ve banka
dışı finansal aracılık faaliyetlerine yönelik
oluşturulan izleme çerçevesi, küresel
finansal sistemin salgının etkilerine karşı
dayanıklılığını artıran hususlar olarak öne
çıkmaktadır. Bu süreçte, bir yandan
genişleyici para politikaları, destekleyici
maliye politikaları ve düzenleyici
çerçevede sağlanan esneklikler ile finansal
kuruluşların kredi aracılık faaliyetlerini
etkin şekilde sürdürebilmesi temin
edilirken, diğer yandan kriz sonrası
reformlarla elde edinilen kazanımların
korunması arasında denge sağlanması
kritik bir husustur. Bununla birlikte,
salgına ve salgının olumsuz yansımalarına
karşı alınacak önlemlerde ülkelerin işbirliği
ve koordinasyon içinde hareket
edebilmeleri önem arz etmektedir. Bu
çerçevede, koronavirüs salgınının
yayılmasıyla birlikte G20 liderliğinde ve
FSB eş güdümünde salgının küresel
finansal istikrara ve iktisadi faaliyete
yönelik etkilerinin analizi için çalışmalar
yürütülmekte ve ülkelerce alınan önlemler
ve uygulanan politikalar yakından takip
edilmektedir.

Ülkemizde iktisadi faaliyet 2020 yılı
Ocak ve Şubat aylarında güçlü seyretmeye
devam etmiştir. Öte yandan, koronavirüs
salgınının yılın ikinci çeyreğinde iktisadi
faaliyet ve istihdam piyasası üzerinde
belirgin daraltıcı etkisi olması
beklenmektedir. Ek olarak, salgının,
kesintiye uğrayan uluslararası taşımacılık,
küresel tedarik zincirleri, ticaret ağları ve
bazı sektörlerde durma noktasına gelecek
ölçüde zayıflayan küresel iktisadi faaliyet
üzerinde oluşturduğu belirsizliklerin
önümüzdeki dönemde ihracat ve turizm
imkânlarını geçici bir süreliğine
sınırlayabileceği değerlendirilmektedir.
Buna karşın iç talep koşulları ithalatı
sınırlamakta, ham petrol fiyatlarında son
aylarda görülen düşüşlerle birlikte cari
işlemler dengesini desteklemektedir. Türk
lirasında küresel gelişmeler paralelinde
gözlenen değer kaybına karşın, enflasyon
beklentileri ile toplam talep koşulları ve
emtia fiyatlarındaki gelişmeler enflasyon
görünümünü olumlu etkilemektedir.
Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye
ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin
sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde
uygulamaya konulan parasal ve mali
tedbirlerin, ekonominin üretim
potansiyelini destekleyerek finansal
istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya
katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

COVID-19 Güvenli
Üretim Belgesi aldı
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere
yönelik denetimden geçen firmalara verdiği Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alan Reis Gıda, normalleşme
sürecinde de güvenilir ve hijyen standartlarına uygun üretim yapmaya devam edeceğini belgelemiş oldu.

Covid-19 kapsamında gerçekleştirdikleri üst
düzey hijyen tedbirleri, bilgilendirici kitapçıkları,
personel eğitimleri, üretim, yemekhane, dinlenme
alanları, lojistik ve personel servislerindeki
uygulamaları ve tüm paydaşların sağlığını gözeten
çalışmaları ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
önderliği ile TSE tarafından yayınlanan "Covid-19
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda
belirlenen tüm kriterlere uygunluğu denetlenerek
COVID-19 Güvenli Üretimi Belgesi’ni alan firmalar
arasında yer aldıklarını ifade eden Işılay Reis Yorgun,
belgenin topluma karşı yükümlülerin yerine
getirilmesi konusunda önemli bir yere sahip
olduğuna dikkat çekti.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis
Yorgun şunları söyledi:  “39 yıldır tarladan sofraya
gıda güvenliğini misyon edinerek gıdanın
üretiminden tüketimine kadar olan arz zinciri
boyunca her aşamada hijyen, kalite ve izlenebilirliğini
sağlayarak çevreye ve topluma duyarlı bir marka
olduk. İçinden geçtiğimiz bu zorlu salgın sürecinin ilk
gününden itibaren dünya standartlarında tedbirler
alarak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tüm
aksiyonları uyguladık. Pandemi süresince aldığımız
önlemler ve gerçekleştirdiğimiz hijyen standartları ile
insanların sağlık yönünden güvenilir gıdaya
ulaşmalarını sağlamak için üretimini yaptığımız
güvenilir gıdayı, erişilebilir gıda haline getirmek için
daima çalıştık. Çevreye ve topluma duyarlı olan
marka kimliğimizle kalite ve gıda güvenliğinden taviz
vermeden üretmeye, ihracatımızla da ülke
ekonomisine katkı sağlamaya ve tüketicilerimizin
yanında yer almaya devam edeceğiz.” 

İş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adımİş birliğine adım

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu
Entegre Bölgesel Kalkınma ve Misyon
Farklılaşması Projesi kapsamında
ormancılıkla alakalı ihtisas alanı olmak
üzere birçok konuyu içeren iş birliği

protokolü imzalandı. Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet
Hamdi Topal ve Kastamonu Entegre
Fabrikalar Direktörü Enüs Koç arasında
imzalanan proje ile Ar-Ge çalışmalarının

yanı sıra iş birliğini güçlendirmek ve yapılan
ortak faaliyetler ile araştırmalarda elde
edilen uygun veya uygulanabilir sonuçların
sanayiye entegresini sağlamaya yönelik
çalışmalarda bulunulacak.

Işılay Reis Yorgun
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Eylül 2005’ten bu yana imamı
bulunmayan ve tam 15 yıldır namaz
kılınmayan tarihi Gideros Koyu
Camisinde, ilk namaz kılındı.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Tarihi
Gideros Camisine imam
görevlendirmesi yaptık. Bu sayede artık
gelen yerli turistler rahatça ibadet
edebilecek” dedi.

15 yıl sonra
ibadete açıldı

Kastamonu haziran ayında Zonguldak, Samsun,
Balıkesir, Aydın, Şırnak, Muğla, Kütahya, Afyon, Isparta,
Karabük, Çankırı ve Düzce’yi geride bıraktı. Kentte

haziran ayında en yüksek artış yüzde 11 ile hazır giyim
sektöründe oldu. İhracattaki 6 aylık toplam rakam 148
milyon doları aşan Kastamonu bu rakamla tarihinde en

fazla ihracat yaptığı
seneye ulaşmış oldu.
İlk 6 ayda demir ve
demir dışı metallerde
57 milyon 775 bin
dolar, mücevherde 29
milyon 261bin dolar,
madencilik
ürünlerinde 22 milyon
997 bin dolar, hazır
giyimde 21 milyon 97
bin dolar, kimyevi
maddeler ve
mamullerinde 7 milyon
213 bin dolar, makine
ve aksamlarında 4
milyon 422 bin dolar,
mobilya, kâğıt ve
orman ürünlerinde 1
milyon 767 bin dolar,
otomotiv endüstrisinde
1 milyon 510 bin dolar
ihracat gerçekleştirildi.
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HABER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), haziran ayı ihracat rakamlarını
açıkladı. Türkiye’de en dikkat çekici artış yüzde 631 oranla 54 milyon
dolar ihracata imza atan Kastamonu oldu. 

YIL: 9 SAYI: 321 6 TEMMUZ 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

Dikkat çekici artış 
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Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in
sorularını cevaplayan Dr. İlker Dilek, İstanbul
Kastamonuspor’un faaliyetleri ve hedeflerinin yanı
sıra Kastamonu’da sürdürülen spor politikalarını
şöyle değerlendirdi:

“Kulüp olarak İstanbul’ da tüm yaş kategorilerine
katılan sayılı takımlardan biriyiz. Alt yaş
kategorisinde 10 ile 19 yaş arasındaki tüm
kategorilerde yer alarak Kastamonu ismini
duyurmaya gayret ediyoruz. Kulübümüz bünyesinde
görev yapan 4 antrenörümüz de alanında uzman
olup hepsi Antrenörlük Bölümü mezunudur.
Bünyemizde yarışmacı olarak futbol branşında 120
çocuğumuz bulunuyor. Futbol branşı haricinde
badminton, bisiklet ve okçuluk branşlarında
gençlerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Özellikle
badminton branşında Fatih ilçe sınırları içerisinde
belirlemiş olduğumuz pilot okullar ile başlatacağımız
sosyal içerikli projede tüm çocuklarımızı sporla
hayata kazandırma hedefimize var. Dijitalleşen
dünyada gençlerimizin yoğun ilgi gösterdiği e-spor
branşını açarak bir ilke imza attık. Futbolda olduğu
gibi e-spor branşı ile de gençlerimize yeni hedefler
göstererek onların hayatlarına dokunmaya devam
edeceğiz.”

Pandemi bittiğinde olura sunacağız
“Asıl hedefimiz sportif faaliyetler gençlerimize eşit

şekilde imkanlar sağlamak. Yüklenmiş olduğumuz
misyon çerçevesinde değerlerine sahip çıkan,
geleceğini manevi değerler üzerine inşa eden,
vatansever bir nesil olarak yetiştirmek için ben ve yol
arkadaşlarım azimle çalışmaya devam ediyoruz.
Gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdik.
Bunlardan en önemlisi; Atatürk’ün doğduğu evde 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
kutlayan ilk ve tek spor kulübüyüz. Çocuklarımızın
ufuklarını geliştirmek amacı ile 6 gün süren Selanik
Soccer Cup turnuvasına katılarak bir ilki
gerçekleştirdik. Türk-Yunan dostluğuna katkı
sağlamak için geçtiğimiz sezonun Yunan Ligi
şampiyonu PAOK U-15 takımı ile dostluk
müsabakası yaptık. Bu maçı da Dışişleri Bakanlığı
yetkililerimiz yakinen takip etmiş ve maçı bir Türk,
iki Yunan hakem yönetmiştir. Bu projemiz ulusal
basında geniş yer buldu. Geçtiğimiz yıllarda
Avusturya da düzenlenen United Word Games çocuk
spor oyunlarına katılım sağladık. Bu da çocuklarımız
için ayrı bir tecrübeydi. Yeni projemize gelince tek
hedefimiz İstanbul’da kendimize ait bir spor tesisi
kazandırmak. Pandemi süreci bittiğinde ilgili
makamlara oluru için sunacağız. Bizim en büyük
projemiz ve Kastamonu adına yapacağımız en büyük
hizmetlerden birisi bu olacak.”

En değerli şampiyonluk
“Çeşitli sezonlarda alt yapı kategorilerinde birçok

şampiyonluklar ve başarılar elde ettik. Bu başarıların
dışında sporla çocuklarımızın geleceğine
dokunuyoruz. Bu zamana kadar liseyi bitirememiş
oyuncularımızı açıktan liseye kayıt ettirerek
eğitimlerine devam etmelerini sağladık. Bu
çocuklarımızdan bazıları üniversitenin Besyo
bölümlerini kazanmış ve mezun olarak şu anda çeşitli
kurumlarda görev yapıyorlar. Onun dışında
toplumdan tamamen soyutlanmış kardeşlerimizin
rehabilitesinde etkin rol oynadık. Bizim için en
değerli şampiyonluk budur.”

İngiltere’de okuma fırsatı
“University of East London ve West Ham United

iş birliğiyle sportif gençlik değişim projesi,
gençlerimizin bireysel yönlerini geliştirmesine ve
hayata daha farklı bakmalarını sağlayacak. Proje
içeriğinde belirli tarihlerde gençlerimizin University
of East London kampüsünde konaklayarak hem
futbol eğitimi hem de yabancı dil eğitimi alacakları
bir ortam olacak.  Ayrıca başarılı ve yetenekli olan
gençlerimiz de İngiltere’de burslu okuma fırsatı
yakalama fırsatı olacak. Proje kapsamında en çok
üzerinde durduğumuz husus eğiticilerimizin eğitimi.
Bunu da proje kapsamında hayata geçiriyoruz. Belirli
periyotlarla üniversite ve West Ham United eğitim
direktörleri kulübümüz öncülüğünde ülkemize
gelerek hem çocuklarımızın hem de eğiticilerimizin

takibini ve güncellemesini yapacak. Bunun yanı sıra
geçtiğimiz aylarda eğitim direktörü Gerry Diver
Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nde hem
velilerimize hem de oyuncularımıza projenin işleyişi
hakkında detaylı bilgi verdi. Bu proje kapsamında
daha farklı ülke takımlarıyla iş birliği yapmak
amacıyla Avrupa Komisyonu’nda ilgili birimle
görüşmeler yaptık. Ve bunun sonucunda proje
onayımız Ulusal Ajansına sunmuştuk. Ama pandemi
süreci nedeniyle belirli bir süre bu konudaki
çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık.”
TEB ile birlikteliğimiz devam edecek

“TEB ailesinin katkılarıyla şu anda birçok
profesyonel kulübün sahip olamadığı ve İstanbul’un
tüm ilçelerinde Kastamonu ismini gururla taşıyan bir
takım otobüsümüz mevcut. Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirdiğimiz Gençler Ata Evinde projesi
TEB’in katkılarıyla yapıldı. TEB ailesiyle
gençlerimizin geleceğine ışık tutacak projelerimizde
gönül birlikteliğimiz uzun süreli devam edecektir.
Nesine.com Sportif Gençlik Değişim Projesinde
gençlerimizin yanında destekçisi olacak.”
Kastamonuspor abi rolünü üstlenmeli

Kastamonuspor, Kastamonu’daki tüm spor
camiasını, spor kulüplerini kucaklayarak bir abi rolü
üstlenmeli. Özellikle tüm ilçeleri kapsayacak altyapı
hamlesi başlatmalı. Çünkü gelinen noktada altyapısı
kuvvetli olan, gençlere yatırım yapan kulüplerin
ayakta kalacağı bir döneme girdik. Bizim gibi iller
için gençliğe yatırım, altyapıya yatırım zorunlu hale
gelmiştir. Şu anki altyapı gelişim liglerinde
Kastamonusporumuzun durumunu incelediğimizde
çok iç açıcı bir tablo gözükmüyor. Kaynaklarımızı
aktif ve verimli kullanmamızda fayda var. Bizim
kuruluş amacımız ve asıl hedefimiz İstanbul’daki
genç yetenekleri güçlü iş birliği çerçevesinde
Kastamonuspor’a kazandırmak. Çünkü altyapının
merkezi ve yetenekli oyuncuların sayısal olarak çok
bulunduğu yer takdir edersiniz ki İstanbul. 

Sporda alt yapıya önem verilmesi
gerektiğini vurgulayan İstanbul
Kastamonuspor Başkanı Dr. İlker
Dilek, pandemi sonlandığında
kulübe spor tesisi kazandırmayı
hedeflediklerini bildirdi.

Gazi Stadı’nın yıkılarak 37 bin
kişilik stadyumun inşa
edilmesi için spor

kamuoyunun talebi olduğunu
biliyorum. Gazi Stadı’nın mevcut
yerinde yenilenmesi gerektiğini
düşünenlerdenim. Ancak 4 bin kişilik
stadyumu bir zahmet ve çeşitli
organizasyonlarla doldururken 37
bin kişilik hantal bir stada asla ve
asla gerek olmadığını düşünüyorum.
Daha kompakt ve çok amaçlı yeni
nesil bir stat kazandırılması ilimiz
açısından daha verimli olacaktır.

Kastamonu’daki amatör futbol
takım sayılarının çok yetersiz
olduğunu düşünüyorum.

Özellikle alt yaş kategorilerindeki
takımların katılım sayısına
baktığınızda çocuklarımızın
gelişimini sağlayacak yeteri kadar
müsabaka yapamadığını görüyoruz.
Kurumların desteğiyle takım
sayılarının çoğaltılarak liglerin daha
fazla takımla oynanması
çocuklarımızın gelişimi açısından
daha faydalı olacaktır. Bununla ilgili
de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz
öncülüğünde ciddi bir çalışma
başlatılmalı.

Yeni hedef spor tesisi

Kastamonu nüfusuna kayıtlı İlker Dilek 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kamu Yönetimi bölümün mezuniyetinin ardından master
eğitimini Spor Yönetimi alanında, doktorasını da işletme bölümünde yaptı.  Fatih Karagümrük, İBB Belediye Spor, Kastamonuspor,
Vanspor ve Güngören Belediyespor’da futbol oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğünün çeşitli
departmanların da görev alarak başladığı iş hayatında İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğünde Spor Organizasyonları ve Tesisler
Koordinatörlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığında danışman ve özel kalem olarak görev aldı. 2012
Londra oyunları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının koordinatörlüğünü yapan İlker Dilek, meclis
danışmanlığı görevini sürdürmekte olup ayrıca Fanatik Gazetesi’nde de köşe yazarlığı yapmaktadır. 

Kastamonu muhteşem doğasıyla tam bir spor merkezi
haline gelmeyi çoktan hak ediyor. Birçok spor dalının
rahatlıkla yapılabileceği doğal imkanlara sahip
ilimizin yapılacak projelerle sporda çekim merkezi
haline getirilmesi şarttır. Kadı Dağı mevkiinde 8 futbol
sahası, çelik konstrüksiyondan yapılmış çok amaçlı
spor salonu, konaklama alanları ve müştemilatlarını
yaparak buranın bir kamp merkezi haline getirilmesi
ilimize Süper Lig kulüpleri de dahil birçok spor
kulübünün yaz ve kış kamplarına gelmesini
sağlayacaktır. Bugün havalimanıyla, Ilgaz tüneliyle
Kastamonu’ya ulaşımın rahatlıkla yapılabildiği
durumdayız. Böyle bir merkezi kazandırdığımızda
farklı branşlarda birçok kulüp başta olmak üzere
Erzurum ve Bolu gibi kamp merkezlerinden ilimize
gelecekleri kesindir. Bu proje Kastamonumuzun
tanıtımına en üst düzeyde katkı sağlayacak hatta
Kastamonuspor’un uzun yıllar geleceğini garanti
altına almış olacaktır. Bu proje hayata geçtiğinde
WestHam United, Chelsea, Milan, Arsenal, Roma ve
Porto gibi dünya markası takımların altyapılarını
kamp ve turnuva için Kastamonu’ya getireceğim.

İlker Dilek
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
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