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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Türkiye Bal Üreticileri
Merkez Birliği Genel
Başkanı Bozkurtlu
hemşerimiz Yalçın Sezer,
Kastamonu kestane
balının dünya geneline
mühürlü kutularla ihraç
edilen anti-bakteriyel ve
iyileştirici özelliği ile kabul
gören Yeni Zelenda’daki Manuka balı ile
eşdeğer olduğuna dikkat çekti. n 5

Kestane balı
Manuka ile eşdeğer

Kastamonuspor 1966’da 2019 – 2020
sezonunda forma giyecek oyuncular
hazırlıklarını Afyonkarahisar’da
gerçekleştirdi. n 7

Kas-Der Başakşehir Şubesi Kastamonu’da bin
500 öğrenciye okul çantası, kalem, defter, resim
boyaları gibi çeşitli kırtasiye malzemelerinden
oluşan eğitim seti hediye etmeye hazırlanıyor. n 2

Sezona hazırlanıyor

Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak
Kanyonu, Ersizlerdere Kanyonu, Malyas
Kanyonu ve Şehriban Kanyonu'yla öne
çıkan Kastamonu’da yeni bir kanyon daha
turizme kazandırıldı. Azdavay’ın Kayabaşı
köyü Nalbant Mahallesi ile Pınarbaşı’nın
Ilıca köyü arasında yaklaşık 6 kilometre
uzunluğundaki Nalbant Kanyonu'ndan ilk
geçiş yapıldı. n 2

Nalbant Kanyonu
geçildi

Kastamonu
Belediyesi’nin en genç
belediye meclis üyesi olan
Sinan Savaş (27), Boğaziçi
Avrupa Siyaset Okulu’na
davet edildi. 36 kişilik
sınırlı kontenjan içerisinde
yer alan Savaş, 1-8 Eylül
tarihleri arasında İstanbul
Boğaziçi Üniversitesi’nde küresel ölçekte
tanınan akademisyen ve siyasetçilerden
eğitim alacak. n 7

Siyaset okuluna
davet edildi

liderfiltre.com

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

Siyasette yönetim kadrolarında yer alabilmek
için siyasi partilere üye Kastamonulu sayısının
artması gerektiğini söyleyen Muhittin Tığlı, bu
konuda sivil toplum kuruluşlarının da
sorumluluk üstlenmesinin şart olduğunu
bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy
Belediyesi Meclis Üyesi olan eşi Emel Tığlı ile
birlikte İstamonu Gazetesi’nin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini ziyaret eden CHP eski
İstanbul İl Başkanı Muhittin Tığlı, gazetemiz
genel yayın yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in
sorularını cevapladı. Geçmişten günümüze
siyaset gündemini değerlendiren Tığlı’nın
açıklamaları n 6

Siyasi partilerin örgütlü birlik göremediği
için yönetim kadrolarında Kastamonulu
adaylara az şans verdiğine işaret eden
CHP eski İstanbul İl Başkanı Muhittin

Tığlı mevcut potansiyelin de ben merkezli
düşüncenin hakimiyetiyle fırsatı

kaçırdığını vurgulayarak, “Birbirimize
kolay ulaşıyor, ancak bir türlü örgütlü
beraberliği sağlayamıyoruz. Hal böyle
olunca ben merkezli siyaset oluşuyor.

Siyaset mevkilerinde yer az, ben ve kişisel
hırs çok olunca, hiç olmadığımızı

görüyoruz” dedi.

Ana yönetimi Tarım ve Orman
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parkların Ankara’da bulunan 9.
Bölge Müdürlüğü ya da Sinop’ta yer
alan 10. Bölge Müdürlüğüne
bağlanacak olan İstiklal Yolu Tarihi
Milli Parkı’nın, müdürlüğünün
Kastamonu’da olması yeni istihdam
ve yatırım imkanlarını beraberinde
getiriyor. 

İstiklal Yolu Tarihi Milli
Parkı’nın henüz bağlanacağı bölge
müdürlüğü ve alt yönetiminin
şeflik mi yoksa müdürlük mü
olacağı netlik kazanmazken
Kastamonu’daki sivil toplum
kuruluşları vakit kaybetmeden
yerel idarenin öncelikli girişimleri
başlatmasını talep ediyor. Ayrıca
İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’nın
yapısal, işlevsel ve yönetsel olarak
getireceği kazanımlar ile
yükleyeceği görevlerin açıklanması
isteniyor. n 4

Kastamonu mutfağı, yerel
ürünleri ve geleneksel
lezzetleri gastronomi festivali
q

İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 
İstiklal ve İstikbal 
Kastamonu diyor 

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın

imzasıyla Türkiye’nin 44.
milli parkı ilan edilen

İstiklal Yolu Tarihi Milli
Parkı’nın müdürlüğünün

Kastamonu’da kurulması
isteniyor. Sivil toplum

kuruluşları merkezi
idarenin önceliği

Kastamonu’ya vermesini
talep ederken, bazı

vatandaşlar ise “İstiklal ve
İstikbal Kastamonu”

diyerek “Yol bizim, mülk
bizim, işletme neden

başkasına ait olsun?”
görüşünü taşıyor.

Kastamonu, sınırları içerisinde üç tane milli parkı
barındırıyor. Küre Dağları Milli Parkı Bartın ve Kastamonu il
sınırları içerisinde yer alırken, Ilgaz Dağları Milli Parkı Çankırı
ve Kastamonu il sınırlarını kapsıyor. İstiklal Yolu Milli Parkı ise
Kastamonu, Çankırı ve Ankara il sınırlarında bulunuyor.
Sinop’ta hizmet veren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Küre
Dağları Milli Parkı müdürlüğü Bartın’da, Ilgaz Dağları Milli Parkı
müdürlüğü Kastamonu’da faaliyet gösteriyor.

ÜÇ MİLLİ PARK 

Az yer+çok hırs=Hiç

Kas-Der Genel Merkez Kadın
Kolları tarafından KOSGEB
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
başlatıldı.

Girişimciliğe ilk
adım Kas-Der’de

19 ilçede 19 okula
eğitim desteği
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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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

ÖZPEN
P

0212 597 46 17
0536 874 97 34

...

YARGI

İnsan insana düşman,
Hayvan hayvana dost.
Yanıltmasın dostlar,
Yanlış bedende post…

HEDEF

Yüksekteki bir hedef, yüksek tepeye benzer,
Tırmanırken ter döker, zorlanır, yorulursun.
Hedefin çok yüksekte olsa dahi vazgeçme,
Zirveye ulaşınca dinlenir, durulursun.

Bu yıl şubat ayında
düzenledikleri Kastamonu
Kültür Gecesinde alınan karar
doğrultusunda eğitime destek
projelerini hayata
geçirdiklerini bildiren Kas-
Der Başakşehir Şube Başkanı
Ercan Alioğlu, “Kas-Der
Başakşehir ailesi çatısı altında
başlatmış olduğumuz eğitime
destek kampanyamızda, Borsa İstanbul Başakşehir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sayın
Aykut Akca hocamızın ve öğretmenlerimizin
önderliğinde, öğrencilerimizin, hayır severlerimizin,
Kas-Der şubesi yöneticilerinin ve üyelerinin
destekleri ile çalışmalarımızı tamamladık. Bu
kapsamda bin 500 öğrenciye hediye paketinin yanı

sıra okullarımız için spor malzemeleri hazırladık.
Malzemeler teslim edeceğimiz Kastamonu Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından Kastamonu’nun 19
ilçesinde 19 okula ulaştırılacak. 2019 – 2020 eğitim
yılında okula kayıt yaptırmaya gelen öğrencilere okul
yönetimi tarafından verilecek. Kampanyamıza destek
olan herkese teşekkür ediyoruz.” diyerek sosyal
sorumluk projelerinin devam edeceğini kaydetti.

Valla Kanyonu, Horma Kanyonu,
Çatak Kanyonu, Ersizlerdere Kanyonu,
Malyas Kanyonu ve Şehriban Kanyonu'yla
öne çıkan Kastamonu’da yeni bir kanyon
daha turizme kazandırıldı. Azdavay’ın
Kayabaşı köyü Nalbant Mahallesi ile
Pınarbaşı’nın Ilıca köyü arasında yaklaşık
6 kilometre uzunluğundaki Nalbant
Kanyonu'ndan ilk geçiş yapıldı. Azdavay
Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek,
Trakya Kanyon Topluluğu'ndan 5 sporcu
ile ilk geçişi yaptıklarını anımsatarak
"Bölgemizde şu ana kadar geçilmemiş
olan Nalbant Kanyonundan Trakya
Kanyon Topluluğu üyeleri Murtaza
Tekkılıç, Mehmet Ali Karakaya, Özgür
Duman, Serpil Ertan ve hemşehrimiz
Nihan Cebeci ile geçiş yaptık. Nalbant
Kanyonu adrenalin dolu. Yaklaşık 6
kilometre uzunluğundaki kanyonun 3
kilometrelik bölümü doğal havuzlardan
oluşuyor. Türkiye'nin tüm kanyonlarından
geçiş yapan topluluk üyelerinin Nalbant
Kanyonu'nun, gördükleri en temiz ve
güzel kanyon olduğunu belirtmeleri bizim
için mutluluk verici. Kanyon sporu ile
uğraşanlar artık gerekli izinleri alarak
Nalbant Kanyonu'ndan rahatlıkla geçiş
yapabilirler” dedi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) Genel Merkez Kadın Kolları
tarafından KOSGEB Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimleri başlatıldı.

Kas-Der Kadın Kolları Eğitim Uzmanı
Arzu Yüksel tarafından gerçekleştirilen
eğitimler kapsamında iki kur
tamamlandı. 3. Tur eğitim programı ise
19 -22 Ağustos’ta Kas-Der Genel
Merkezinde gerçekleşecek. Toplamda 32
saat sürecek eğitimler süresince
kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük
harcırah ödenecek.

Konu hakkında açıklama yapan Kas-
Der Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Hamide Tarhan Ertaş şu bilgileri paylaştı:
“Yeni iş yeri açmak isteyen, iş kuracağım
ama param yok diyenler için KOSGEB
Desteği almanın yolu uygulamalı
girişimcilik eğitiminden geçiyor.
Uygulama Girişimcilik Eğitimine katılmak
ve başarılı olmak Girişimcilik Destek
Programı kapsamında Yeni Girişimci
Desteği alınabilmesi için ön şartlardan
biridir. Eğitim projelerimiz kapsamında
İşimiz KOSGEB’ten gücümüz Kas-
Der’den adıyla uygulamalı girişimcilik
eğitimleri vermeye başladık. Bu eğitim
sonunda girişimci adaylarının kendi iş
fikirlerine yönelik iş planlarını
hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi
kazanmalarını hedefliyoruz. Geçtiğimiz
haziran ve temmuz ayında iki kur
tamamladık. Üçüncü kurumuz 19 -22
Ağustos 2019 tarihlerinde olacak. 4 gün
sürecek eğitim günde 8 saat toplamda 32
saatten oluşuyor. 3. kur eğitiminin
müracaatı şu anda açık. Başvurular e-
Devlet şifresiyle Kosgeb ve İşkur’a online
yapılacak. Eğitim tarihine 5 gün kala kayıt
sistemi kapatılacak.” 

Nalbant 
Kanyonu geçildi

Girişimciliğe ilk
adım Kas-Der’de

Bin 500 öğrenciye
okul hediyesi

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Başakşehir
Şubesi Kastamonu’da bin 500
öğrenciye okul çantası, kalem,

defter, resim boyaları gibi çeşitli
kırtasiye malzemelerinden

oluşan eğitim seti hediye etmeye
hazırlanıyor. Kastamonu İl Milli

Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilecek malzemeler 2019-2020
eğitim ve öğretim sezonunda 19

ilçede seçilen 19 okulda kayıt
yaptıracak öğrencilere

dağıtılacak.

Ağız Tadında Nice Bayramlar Diliyoruz

Yasin Çakıroğlu Vahdet Çakıroğlu
Merkez: 
Seyit Nizam Cad. No: 134 Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212 558 81 08  - 0212 582 12 10

Şube:
Merkez Efendi Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad: Zeytinburnu /
İSTANBUL
Tel: 0212 547 00 22
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MANŞET

Ana yönetimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parkların Ankara’da
bulunan 9. Bölge Müdürlüğü ya da Sinop’ta yer
alan 10. Bölge Müdürlüğüne bağlanacak olan
İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’nın, müdürlüğünün
Kastamonu’da olması yeni istihdam ve yatırım
imkanlarını beraberinde getiriyor. 

İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’nın henüz
bağlanacağı bölge müdürlüğü ve alt yönetiminin
şeflik mi yoksa müdürlük mü olacağı netlik
kazanmazken Kastamonu’daki sivil toplum
kuruluşları vakit kaybetmeden yerel idarenin
öncelikli girişimleri başlatmasını talep ediyor.
Ayrıca İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’nın yapısal,
işlevsel ve yönetsel olarak getireceği kazanımlar
ile yükleyeceği görevlerin açıklanması isteniyor.

Türkiye’de ilan edilen toplam 44 adet milli
parkın kapladığı alan 890 bin hektara ulaşmış
bulunmaktadır. Milli parkların kapladığı alanın
Türkiye yüzölçümüne oranının ise yüzde 1
olduğu görülmektedir. Korunan alanların ülke
yüzölçümlerine oranları irdelendiğinde; A.B.D ’de
yüzde11.12, Avusturya’da yüzde 23.92,
Avusturalya’da yüzde 12.18, Danimarka’da yüzde
32.24, Finlandiya’da yüzde 8.6, Almanya’da yüzde
25.77, İsrail’de yüzde14.82, Y. Zelanda’da yüzde
23.9, İspanya’da yüzde 8.41, İsveç’de yüzde 6,
İsviçre’de yüzde 17.7, Hırvatistan’da yüzde 7.9,
İngiltere’de yüzde 20.94 iken Türkiye’de bu oranın
yüzde 1.07 olduğu (MP Yasasına göre 4 statü için)
belirtilmektedir.

Kim ne dedi?

Konuyu ilk olarak gündeme getiren
Kastamonu MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, İstiklal
Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğü konusunda
Çankırı’nın girişimleri olduğunu hatırlatarak
“Yeni kurulacak İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı
Müdürlüğü yönetim kadrosunun oluşturulması
ve idari binalar için yer belirleme çalışmaları ivme
kazandı. Yönetimin Kastamonu'ya verilmesi,
ilimizin turizm konusundaki atılımları
gerçekleştirebilmesi açısından da büyük önem
taşıyor” dedi.

Kastamonu Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet
Zafer Ergün de İnebolu’ya deniz yoluyla gelen
mühimmatın ve lojistik malzemenin cepheye
nakli için üstün bir gayret sarf etmesi dolayısıyla
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Beyaz
Şeritli İstiklal Madalyası ve Beratı verildiğini
anımsatarak, açıklamasında “İstiklal Yolu Tarihi
Milli Parkı Müdürlüğü’nün Kastamonu’da
kurulmasını, Kastamonulu ve İnebolulular hak
etmişlerdir. Kastamonulular olarak atalarımızın
canları ve kanlarıyla oluşturdukları, kutsal
cephane yolumuza topyekûn sahip çıkıyoruz.
Sayın cumhurbaşkanımız ve devlet
yetkililerimizin, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı
Müdürlüğüyle ilgili kararı, hassasiyetlerimizi
dikkate alarak oluşturacaklarına inanıyoruz.”
ifadelerine yer verdi.

Kastamonu Turizm Endüstrisi Birliği Derneği
(TUREB), yönetim kurulu üyesi Cem Dilimel de
“İstiklal Yolu Milli Parklar Müdürlüğünün,
Kastamonu’ya kurulmasını istiyoruz. Mili
mücadeledeki İstiklal Yolunun başındaki en zorlu
etapların bulunduğu il Kastamonu’dur ve bu yolda
yürüyenler Kastamonu’nun fedakâr bir o kadarda
kahraman Kastamonu halkıdır. Millî Mücadelenin
İstiklal Yolu, tartışmasız Kastamonu ilinin
namusudur. Biz bu yolu ecdadımızdan emanet
aldık, tapusu da İnebolu’daki İstiklal Madalyası,
Kastamonu’da hangi kapıyı çalarsanız
duvarlarında asılı dedelerinin, ecdadının
şahadetnameleridir. Bu yolun, İnebolu’yla,
Kastamonu’yla, Şerife Bacı’yla kahraman
Kastamonu halkı ile anıldığı, İstiklal Savaşında,
cepheye gidip şehit olup geri dönmeyenlerden

aldığını, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı
Müdürlüğünün ilimiz sınırları içerisinde
oluşturulması için fazlası ile yeterlidir. Tarih buna
şahittir. Ecdadımızdan miras kalan geleceğimize
aktarmaktan mutluluk ve şeref duyduğumuz
İstiklal Yolunun tarihi milli park olarak
onaylanmasından onur duyduk ve bunun idari
müdürlüğünü ilimize vererek bu kahraman
milletin bir kez daha onurlandırılmasını Şehit
Şerife Bacı adına talep ediyoruz.” şeklinde
konuştu.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği
(KASİAD) Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar
ise şunları söyledi: “İstiklal Yolu Milli Park
Yönetim Merkezi mutlaka Kastamonu'da
kurulmalıdır. Bu konuya ilişkin yürütülen
çalışmaları destekliyor, çalışmaların artarak devam

etmesini istiyoruz. Burada yönetim merkezinin
İnebolu ilçemiz olması, ahde vefa kavramı
içerisinde delilleri ve özellikleri sıralanan hem
tarihsel hem de turizm alanındaki olgulara sahip
bulunmasıyla geçerli ve mantıksal bir haktır. Bu
konuda yürütülen iyi niyetli tüm çalışmalar,
bireysel ve kurumsal çabalardan ziyade il çalışması
olarak yürütülmelidir diye düşünüyoruz.”

39 ilde 44 milli park

Türkiye’de 39 ilin sınırları dahilinde 44 milli
park bulunuyor. Antalya 5 tane ile en çok milli
parkın bulunduğu şehir olurken, Ankara,
Kastamonu, Erzurum ve Artvin sınırlarında 3’er,
Balıkesir, Isparta, Çankırı, Muğla ve Adana
sınırlarında 2’şer tane milli park bulunuyor. Bursa,
Bolu, Aydın, Manisa, Bartın, Tunceli, Nevşehir,

Trabzon, Çorum, Konya, Denizli, Edirne, Muş,
Bayburt, Kırklareli, Şanlıurfa, Kayseri, Çanakkale,
Afyonkarahisar, Kütahya, Adıyaman, Malatya,
Rize, Niğde, Kars, Ağrı, Iğdır, Osmaniye ve Yozgat
sınırlarında 1’er tane milli park yer alıyor.

Türkiye’nin 8. tarihi milli parkı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2
Aralık 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yer alan
karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye silah ve
erzak taşınan İnebolu ile Kastamonu arasındaki
105 kilometrelik güzergahta sınırları çizilen
toplamda 340 kilometreyi kapsayan İstiklal Yolu,
'Tarihi Milli Park' olarak ilan edildi.  İnebolu'dan
başlayan Küre, Seydiler, Kastamonu, Ilgaz,
Çankırı, Çubuk ve Kalecik'ten Ankara'ya kadar
uzanan İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Türkiye’nin
44. milli parkı olmasının yanı sıra 8. tarihi milli
parkı olarak da önem taşıyor.

Türkiye’deki 
Tarihi Milli Parklar (TMP)

Başkomutan TMP: Afyonkarahisar
Göreme TMP: Nevşehir
Troya TMP: Çanakkale
Nene Hatun TMP: Erzurum
Sakarya Meydan Muharebesi TMP: Ankara
Kop Dağı Müdafaası TMP: Bayburt, Erzurum
Malazgirt Meydan Muharebesi TMP: Muş
İnebolu İstiklal Yolu TMP: Kastamonu,

Çankırı, Ankara
Kastamonu’daki 

Bölge Müdürlükleri
1. Orman Bölge Müdürlüğü 
• (Kastamonu ve Sinop)
2. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 
• (Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı ve

Zonguldak)
3. Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlüğü
• (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük)
4. Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü
• (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük)
5. Türkiye İstatistik Kurumu Bölge

Müdürlüğü
• (Kastamonu, Sinop, Çankırı)
6. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. 22. Bölge

Müdürlüğü
• (Kastamonu, Çankırı, Karabük’ün tamamı,

Sinop ve Çorum illeri kısmen)
7. Vakıflar Bölge Müdürlüğü
• (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük)
8. İller Bankası Bölge Müdürlüğü
• (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük)

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr
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Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye’nin 44. milli parkı ilan edilen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı’nın müdürlüğünün
Kastamonu’da kurulması isteniyor. Sivil toplum kuruluşları merkezi idarenin önceliği Kastamonu’ya vermesini talep ederken, bazı
vatandaşlar ise “İstiklal ve İstikbal Kastamonu” diyerek “Yol bizim, mülk bizim, işletme neden başkasına ait olsun?” görüşünü taşıyor.

İstiklal ve İstikbal
Kastamonu diyor

44. Milli Parkımız olan İstiklal Yolu Tarihi
Milli Parkı’na ismini veren İstiklal yolu,
İnebolu-Kastamonu-Ankara hattı üzerinde
yer almakta olup Millî Mücadelenin en hayati
yolu haline gelmiş ve önemi Millî Mücadele
süresinde devam etmiştir.

İstanbul, Sivastopol, Novrosiski, Tuapsi
ve Batum limanlarından İnebolu’ya
gemilerle getirilen lojistik malzeme ve
mühimmat İnebolu’ya has denk kayıkları ile
limana taşınıyor, orada kayıt altına alınarak
nakil vasıtalarıyla Ankara’ya ulaştırılıyordu.

İnebolu-Küre-Seydiler-Kastamonu-
Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara güzergahı
üzerinde yer alan İstiklal Yolu; 3 il, 7 ilçe ve
21 köy olmak üzere toplam 31 yerleşim
merkezi içinden veya yakınından geçmekte
olup yaklaşık uzunluğu 340 kilometredir.

2 bin 357 dekarlık saha

Son olarak DKMP Genel Müdürlüğünce,
İstiklal Yolu Güzergâhı üzerinde tarihi
bakımdan önem arz eden 2 bin 357 dekarlık
saha tespit edilmiş olup tarihe tanıklık eden
bu sahalar gelecek nesillere intikal

ettirilmesi ve milletimizin aidiyet
duygusunun tesisi açısından milli park
olarak ilan edilmiştir.

Taşınmaz mal varlıkları zaten
Kastamonu’da 

İstiklal Yolu güzergahında; yer yer
sağlam kalmış tarihi yol, menfez ve çok
sayıda tarihi taş köprü bulunuyor. Taşınmaz
mal varlıklarının birçoğu da Kastamonu il
sınırlarında yer alıyor.

• İnebolu’da eski Askerlik Şubesi binası,
• Küre Ecevit Hanı
• Küre Ersizlerdere yaylası
• Seydiler Şehitler Anıtı
• Seydiler Kültür Evi
• Kastamonu Şehitler Anıtı
• Ilgaz Derbent Şehitler Anıtı
• Ilgaz-Kaleköy Halil Ağa Hanı yeri
• Topal Ali Hanı
• Gündoğdu Jandarma Karakolu yeri
• Yeni Gündoğdu Jandarma Karakolu

binası
• Tüney Jandarma Karakolu binası
• Ankara MKE Masam fabrika binası.

TARİHİ İSTİKLAL YOLU 
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Kestane balı 
Manuka ile eşdeğer

Yurtdışı Bağ-Kur
borçlanması

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

7
186 sayılı Kanun, 19 Temmuz 2019
tarihli mükerrer Resmî Gazete ’de
yayımlandı. Yurtdışı borçlanmasına

ilişkin prim oranını yüzde 45’e yükselten
ve borçlanılan sürelerin 4/b (Bağ-Kur)
kapsamında geçmiş sigortalılık süresi
olarak değerlendirileceğine ilişkin
hükümler 1 Ağustos 2019 tarihinde
yürürlüğe girdi. 

Yurtdışı borçlanması için gerekli
bilgilere, bu bağlamda gerekli olan
belgelerin neler olduğuna ve “Yurtdışı
Borçlanma Talep Dilekçesi ’ne SGK’nın
web sayfasından erişmek mümkün. 

Başvurunun bizzat yapılması
gerekmiyor. Posta yoluyla başvurmak
mümkün. Borçlanma tutarının, borcun
tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde
ödenmesi gerekiyor. 

Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep
Dilekçesini doldurup, Yurtdışındaki
Türk konsolosluğu veya çalışma ve
sosyal güvenlik müşavirliği ya da ataşelik
gibi temsilciliklerden alacağı yurtdışı
borçlanma için kullanılacağı belirtilen
hizmet belgeleri ya da yurtdışında
çalıştığı işyerlerinden alacağı hizmet
sürelerini gösterir bonservisleri ile
birlikte pasaportlarında bulunan çalışma
izinlerinin tercümeleri ile birlikte, posta
yolu ile Türkiye’de ikametgahlarının
bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il
müdürlüğüne / sosyal güvenlik
merkezine başvurabilir. 

Her bir borçlanma günü için günlük
asgari ücret ile 7,5 katı arasında kalmak
koşuluyla, belirleyeceğiniz prime esas
kazanç tutarının yüzde 45’i kadar prim
ödemeniz gerekir. Buna göre de en az bir
günlük prim tutarı, 38,37 lira, en az aylık
tutar da Bin 151 lira 10 kuruştur. 

Geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye Bal
Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanlığına
seçilen Bozkurtlu bal üreticisi Yalçın
Sezer, ülke genelindeki ballara marka
değeri kazandırmak için çalışma
planladıklarını kaydederek, “Türkiye’de
butik ballar olarak nitelendirdiğimiz
özel ürünlerimiz bulunuyor. Dünya
genelindeki çam balının yüzde 95’i Ege
Bölgesinden sağlanıyor. Kırklareli
civarında meşe balı özel bir kaliteye
sahip. Kastamonu kestane balı da dünya
genelinde kabul gören birçok hastalığa iyi
geldiği gibi anti bakteriyel özelliği ile meşhur
olan Manuka balı ile eşdeğer. Ancak gerekli
markalaşma, kalite standardı ve reklam
çalışmalarını tamamlayamadığımız için hak
ettiği değeri görmüyor.” dedi.

Rekolte ve fiyat düşük

Arılı kovan ve ürün çeşitliliği konusunda
Türkiye’nin dünyanın sayılı ülkeleri arasında
yer almasına rağmen rekolte ve fiyatta yeterli
seviyede olmadığına işaret eden Sezer, üretim
ile kaliteyi artıracak çalışmalar yapacaklarını
bildirerek şunları söyledi:  “Arılı kovan
bakımından ikinci sırada yer alan ülkemiz bal
ve arı ürünleri çeşitliliği bakımından ilk beşte.

Flora ve fauna bakımından zengin olmamıza
rağmen rekoltemiz düşük. Kovan başına 200
kilogram verim alabilme potansiyelimiz varken
5 kilo ile yetiniyoruz. Tarım alanı ve arazi
ilaçlamaları, kullanılan ilaçlı tohumlar hem arı
ölümlerine hem de üretilen balın kimyasal atık
ile oluşmasına sebebiyet veriyor. Türkiye bu
sebeple birçok ülkede bal, polen, arı sütü

konusunda kotalı. Örneğin Arap devletlerinde
balın kilosu 600 lira ve bin lira arasında
değişiyor. Son 10 yılda girdi maliyetlerimiz
artmasına rağmen bizde ürün fiyatı aynı. Yanlış
uygulamalarla da yurt dışı pazar ağımızı
daraltıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızla
ihracatımızı artırmak, gençlerimizin sektöre
yönlenmesini sağlamak, bal üreticiliği ve arı
eğitimi konusunda üreticilerimizi
bilinçlendirme çalışmaları için kapsamlı
projeler üretmeyi hedefliyoruz. 2018 yılında
110 bin ton olan bal üretimimizi 4 katına
çıkarmayı planlıyoruz.”

Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Yalçın Sezer, Kastamonu kestane balının dünya
geneline mühürlü kutularla ihraç edilen anti-bakteriyel ve iyileştirici özelliği ile kabul gören Yeni
Zelenda’daki Manuka balı ile eşdeğer olduğuna dikkat çekti.

Manuka balı, Yeni Zelanda'nın dağlık
alanlarında bulunan Manuka
çiçeklerinde arıların beslenmesi ile
oluşuyor. Anti-bakteriyel ve yaraların
hızlı iyileşmesi ile bağışıklık sisteminin
güçlenmesini sağlayan özellikleri
bulunan bu bal Yeni Zelanda'dan tüm
dünyaya mühürlü kutularda ihraç
ediliyor. Soğuk algınlığı, bronşit, mide ve
sindirim sistemi bozukluklarına, ağız,
burun kulak iltihabına, yaralanmalar,
yanıklar, eklem ağrılarına, bağışıklığı
güçlendirmeye, virüslere, mantarlara ve
bakterilere karşı iyi geliyor.
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HABER

Kastamonulu
gençleri

tanıtmak,
hedeflerini

aktarmak üzere
tasarlanan

bölümümüzde
gençlerimizi

gönüllülerle iş
birliği, iletişim
ve dijitalleşme

stratejisi
geliştirme
temelinde

desteklemek
için İl-Etken

Gençler köşemiz
takdimimizdir.

-2- Yayın hayatına
başladığı ilk gün
İstanbul ile

Kastamonu arasında köprü
olma vazifesiyle yola çıkan
İstamonu, 8 yılda ülke
sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası,
siyaseti ve bürokrasisi
arasında bir bağ oluşturdu. 

Okurlarımızın bugünü
geçmiş ve gelecekle aynı
potada eriterek, sağlam bir
rehber kaynağına
erişebilmeleri en büyük
uğraşımız oldu.

Bu kapsamda bundan
böyle özel bir alanla daha
karşınızdayız. 

Bu haaki konuğumuz
Kas-Der Genel Merkez
Gençlik Kolları Teşkilat
Başkanı Furkan Çetin oldu.

Kimdir?

Azdavay nüfusuna kayıtlı olan Furkan Çetin, 16 Eylül 1996 tarihinde
İstanbul’un Şişli ilçesinde doğdu. İstanbul Aydın Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği bölümünü tam burslu olarak bitirdi. Üniversite hayatı boyunca çeşitli
sosyal sorumluluk projelerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve bölüm
temsilciliğinde bulundu. 

Kas-Der Şişli gençlik kolları şube başkanlığı, Kas-Der Gençlik Kolları Yönetim
Kurulu Üyeliği, THK Genç Kanatlar İstanbul ana kademe yönetim kurulu üyeliği
görevlerinin ardından Kas-Der Gençlik Kolları Teşkilat Birimi Başkanı olarak
atandı. Organizasyon ve güvenlik sektöründe faaliyet göstermektedir. İngilizce ve
Rusça bilmektedir.

Düşünceleri
“Şu anda bildiğiniz gibi dünyamızda ve ülkemizde aktif kuşak

olarak Y kuşağı ve X kuşağı yer almaktır. Kas-Der Gençlik
kolları olarak Y kuşağı çoğunlukta olmak üzere Z kuşağına da
hitap etmekteyiz. Çalışmalarımızı gençlere yönelik olmasının
yanında tüm Kastamonulu hemşerilerimize bir nebze olsun
yardım edebilmek üzerine kurduk. Amacımız yeni genç
arkadaşlarla tanışıp, fikir alışverişinde bulunmak, beyin
fırtınası yapabilmek, yaşam alanları oluşturup Kastamonu
gençliği olarak biz bir bütünüz diyebilmek.”

Furkan Çetin

Siyasette yönetim kadrolarında yer alabilmek için
siyasi partilere üye Kastamonulu sayısının artması
gerektiğini söyleyen Muhittin Tığlı, bu konuda sivil
toplum kuruluşlarının da sorumluluk üstlenmesinin
şart olduğunu bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy
Belediyesi Meclis Üyesi olan eşi Emel Tığlı ile birlikte
İstamonu Gazetesi’nin Kağıthane’de bulunan çalışma
ofisini ziyaret eden CHP eski İstanbul İl Başkanı
Muhittin Tığlı, gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in sorularını cevapladı.
Geçmişten günümüze siyaset gündemini
değerlendiren Tığlı şu açıklamalarda bulundu:

CHP’de aile geleneği olan
siyasi çalışmaları aktif olarak
önce siz sonra da eşiniz Emel
Hanım devam ettiriyor.  Son
olarak 27. Dönem İstanbul
Milletvekili adayı gösterildiniz,
nasıl bir süreç yaşadınız o
dönemde?

35 yıldır Cumhuriyet Halk
Partisi’nde siyaset yapıyorum.
Siyasi kariyerimde gençlik
kollarından başlayarak, mahalle,
ilçe ve il örgütlerinde görev almış
birisiyim. 1977 yılında merhum
babam Sabri Tığlı, Kastamonu
milletvekiliydi. 1989 seçimlerini
kazanmış 20 danışmandan biri
olarak İstanbul Büyükşehirde
görev aldım. Genel sekreter, özel
kalem müdürü ve başkan
danışmanı, 2007 yılında ise il
başkanı olarak 1 yıl boyunca hem
hemşerilerime hem de İstanbul’a hizmet etmeye
çalıştım. 

2018 seçimleri cumhurbaşkanlığı seçimleriyle
birlikte gerçekleştirildi. Biz CHP olarak bir strateji
izleyerek Millet İttifakı ile seçime girdik.  Doğal
olarak ittifaklar söz konusu olunca adaylar arasında
listede olma yarışı devreye giriyor. Bazen alt sıralara
düşer bazen de üst sıralara çıkarsınız, bunlar siyasette
olağan karşılanan durumlardır. Her seçim bir yarış ve
kazanma üzerine kurulur. Adaylar da buna katkı
sağlarlar. Ben de partide uzunca bir geçmişe sahip

olarak İstanbul 3. Bölge 14. sırada milletvekili adayı
gösterildim. Uzun müddet sonra ilk defa
Kastamonulular olarak CHP’de 3. Bölge ve 2. bölgede
3 aday çıkardığımız bir dönem oldu. Benim dışımda
Mehmet Diribaş ve Osman Tellioğlu da listeye giren
Kastamonulu isimlerdi.  Gönül isterdi ki ben ya da
diğer arkadaşlarım meclise gidebilecek oy sayısına
ulaşsın. Oy veren seçmen değişiklikleri, oy kaymaları
ve oy geçişkenlikleri olmasaydı bugün mecliste ikiden
daha fazla Kastamonulu görev yapıyor olabilirdi. 

CHP’nin uzun bir aradan sonra 27. Dönemde
Kastamonulu üç adayı birden göstermesi geç
kalınmış bir hamle değil mi?

Bu, konuya nereden ve nasıl
baktığınıza da bağlı. Geç
kalınmışlığı tartışılabilir. Ancak
bunun birçok nedeni var.
Partiden kaynaklı olduğu kadar,
biz Kastamonululardan
kaynaklanan bir durum da söz
konusu. Siyasi partilerde çeşitli
kademelerden başlayarak görev
almak zorundayız.  Parti
örgütlerinde olmayınca tercih
edilmemiz kişisel çabalarımıza
kalıyor. Birbirimize kolay
ulaşıyor, ancak bir türlü örgütlü
beraberliği sağlayamıyoruz. Hal
böyle olunca ben merkezli siyaset
oluşuyor. Siyaset mevkilerinde
yer az, ben ve kişisel hırs çok
olunca, hiç olmadığımızı
görüyoruz. Mesela mecliste grubu
bulunan partiler nazarında
baktığımızda il başkanı

seviyesinde hemşerimizin olmaması büyük etkendir
bu sürece.

Dünya değişirken, siyasette bakış açıları, algı ve
yöntemler değişirken, Kastamonulular olarak
bizim siyasete kişi yetiştiremememizi neye
bağlamak gerekiyor?

Siyasette taban hareketinde rol alacak yeterli
adamımız yok maalesef, siyasete ilgi duymuyorlar.
Baktığınızda İstanbul’da yoğun bir nüfusa sahibiz.
Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Kas-Der’i

ziyaret etti. Orada açık açık söylediği şey, ‘Gelin
Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olun. Siyaset yapın
önünüz açık. Sizin için her şeyi yapacağım’ oldu. İlçe
yönetimlerinde aktif insan sayımız az, ilçe
başkanımız yok, il yönetiminde temsilcimiz yok. Peki
nasıl siyaset yapacağız biz. Bizim bundan böyle
tamamen sivil inisiyatifle gençleri siyasete kanalize
edecek sistemi kurmamız gerekiyor. Bu konuda
derneklerimize çok büyük görevler düşüyor. Her
siyasi partide gençlerin görev almalarını sağlamamız
gerekiyor.

Siyasette sivil inisiyatif için bir otorite
oluşturma girişimi denendi mi hiç? 

Hayır, etkili olarak denenmedi. Bu zamana kadar
denenmemiş olması da büyük bir eksiklik. Daha önce
denenen girişimlerin öncülük edenlerin bir siyasi
görüşe sahip oldukları için yeterli alt yapıyı
oluşturduğunu sanmıyorum. Sivil inisiyatif otoritesi
ile genç siyaset grubunu yetiştirmek zorundayız.

CHP İstanbul il başkanlığı yaptığınız bir
dönem oldu. Nasıl gelişti o süreç?

CHP’nin İstanbul il sekreteriydim.  İl başkanımız
milletvekilliğine aday olmak için istifa edince, doğal
olarak ben de genel merkez tarafından o süreci il
başkanı olarak yönettim. Çok zor bir süreçti ancak
kimsenin burnu kanamadan yönettik. Dönemin
genel başkanı bu konuda sağ olsun son derece güzel
şeyler söyleyerek bu seçimi başarıyla yönetmişti. İl
başkanlığım dönemimde çok uğraştım
Kastamonuluların partiye katılması konusunda. Çok
büyük uğraş verdik, kimse gelmedi. 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde
Kastamonu’daki 19 ilçe içerisinde Daday’dan sonra
Araç ve Cide de CHP’ye katıldı. Bu süreci nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Kastamonu’nun geçmişine baktığımızda CHP
geleneği olduğu rahatlıkla görülür. 1973-1977 hatta
1989 ve 1994 yıllarında sahil ilçeler ile Devrekani
CHP’li belediyeler tarafından yönetilmiştir. Son 15-
20 yıldır CHP’nin bölgedeki hakimiyetinin zayıfladığı
gözleniyordu. Yeni yapılanmayla ve artan
belediyelerle birlikte geçmişteki geleneğin devamına
dair umut besliyoruz. Bunun için gerekli alt yapı
Kastamonu’da mevcut.

Türkiye Gençlik Vakfı
(TÜGVA) Kastamonu İl
Temsilciliğinin olağan genel
kurulunda mevcut başkan
Burak Arslan yeniden göreve
geldi. TÜGVA Kastamonu İl
Temsilciliğinin 2. Olağan Genel
Kurulu İlim Yayma Cemiyeti Konferans
Salonunda gerçekleştirildi. Tek liste halinde
gidilen genel kurulda mevcut başkan Burak
Arslan delegelerin güven oyunu alırken, 4 yıl
görevde kalacak yönetiminde şu isimler
bulundu: “Niyazi Tüfenkci, Hayri
Kasırgaoğlu, Ömer Faruk Şimşek, Murat
Külahsızoğlu, Murat Arucu, Büşra Arslan,
Mustafa Ünvar, Oğuzhan Erkan, Mehmet
Köse, Erhan Emiroğlu, Burak Hüsemoğlu,
Hasan Ali Özdemir, Selin Cengiz, Sevim Hilal
Kalafat, Zeynep Şen”

Genel kurula Kastamonu Milletvekili
Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl Başkanı
Doğan Ünlü, KATSO Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu ve TÜGVA Genel Başkan
Yardımcısı Kemal Bilal Aydın’ın aralarında
yer aldığı davetliler katıldı.

Arslan ile devam

Kastamonulu şair, yazar ve ozanlar aynı
platformda bir araya gelmeyi hedefliyor. 

Ortak etkinlik düzenlemek, sanatsal
aktiviteler sürdürmek, Kastamonu ve Türk
edebiyatına katkı sunmak amacıyla
faaliyetlerine başlayan Kastamonulu Şair ve
Yazar ve Ozanlar Topluluğu (KASYOT),
çalışmalarını yürütme kurulu danışma
kurulu olarak devam ettirmeyi planlıyor.

Nejla Bilgin, Türkan Kebeci, Ahmet Tığlı,
Mustafa Yaşar Dilsiz, Mustafa Çifçi, Mertcan
Karacan’ın kurucu üyeliğinde oluşan
topluluk, 60’ı aşkın ismi faaliyetlerine ortak
ederken hedefleriyle ilgili şu açıklamayı
yayınladılar: “Sanat ve edebiyat konusunda
çok yetenekli gençlerimiz var fakat nereye
müracaat edeceklerini ya da nasıl
ilerleyeceklerini bilmiyorlar. Bu bağlamda
Kastamonulu Şair, Yazar ve Ozanlar
Topluluğu büyük bir açığı da doldurmuş
olacak. Bu oluşumda bizimle aynı yolu
yürümek isteyen diğer illerdeki Kastamonulu
yazarlarımız ile Kastamonu, Bursa, Ankara
gibi illerimizde temsilcilikleri oluşturmak
hedefindeyiz. Bu hedefe ulaşırken
oluşumumuzun çatısını Kastamonu olarak
belirledik. Bizi kapsayan ana çatı anne ve
baba tarafından en az birinin Kastamonulu
olması yeterlidir. Şair, yazar ve ozan
arkadaşlarımızın siyasi görüşleri, siyasi
faaliyetleri, etnik yapıları ve inançları bu çatı
altında değerlendirilmeyecek bizim için
önemli olan tek unsur üyelerimizin edebi ve
sanatsal faaliyetleri, duruşları ve sanata
sundukları katkı. Kastamonulu şair, yazar ve
ozanlar topluluğumuzun altı kişilik kurucu
üyesi faaliyetleri belirleme ve projeler
oluşturma konusunda çalışmalarımızı
yürüteceğiz. Bu amaç doğrultusunda bu
oluşuma gönlünü, emeğini koyan ve burada
bizde varız diyen Kastamonulu şair, yazar,
ozanlarımızı aramızda görmekten mutlu
oluruz.”

Fikir insanları
birlik oluyor

Yer az hırs çok olunca
sonuç hiç oluyor

Siyasi partilerin örgütlü birlik
göremediği için yönetim

kadrolarında Kastamonulu
adaylara az şans verdiğine

işaret eden CHP eski İstanbul İl
Başkanı Muhittin Tığlı mevcut

potansiyelin de ben merkezli
düşüncenin hakimiyetiyle fırsatı

kaçırdığını vurgulayarak,
“Birbirimize kolay ulaşıyor,

ancak bir türlü örgütlü
beraberliği sağlayamıyoruz. Hal

böyle olunca ben merkezli
siyaset oluşuyor. Siyaset

mevkilerinde yer az, ben ve
kişisel hırs çok olunca, hiç

olmadığımızı görüyoruz” dedi.

MÜLAKAT
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EKONOMİ

Savaş, eğitim programı kapsamında Avrupa
Kurumları, Avrupa Birliği, Dış Politika, Ekonomik
Büyüme, İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlük
Teorileri, Küresel Normlar, Sosyal Politikalar, Mülteci
Politikaları, Çevre, Gençlik, Eğitim, Kadın ve Kent
Politikaları, Sendikalar ve Çalışma Hukuku, Seçmen
Eğilimleri ve Kamuya Hitabet konularında
uzmanlardan bilgi alacak.

Gururlu ve heyecanlıyım 

Programa Türkiye’nin çeşitli illerinden farklı siyasi
parti temsilcilerinin katılacağını bildiren Sinan Savaş
konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Yerelde konumlanmış siyasetçiler olarak mevcut
sloganların, önümüze hazır sunulmuş politikaların
tekrarını ve savunuculuğunu yapmak yerine, kendi
politikalarımızı üretmek, karşılaştığımız sorunlara
karşı bağımsız çözüm önerileri sunmak, yerel
kalkınmaya ve toplumsal faydaya hizmet edecek
politikalar oluşturmak için farklı seslere ve görüşlere
duyarlı olmamız gerekiyor. Bu noktada farklı siyasal
düşüncelerin, farklı kültürel değerlerin, farklı ideolojik
yaklaşımların, çoksesliliğin ve farklı derinliklere sahip
katılımcı ve eğitimcilerin bulunduğu bu
organizasyonda yer almak Kastamonu’ya ve ülkeme
katkı sağlama hedefimde önemli bir kilometre taşı
olacaktır. Tüm Türkiye’den yoğun bir talep alan; titiz

bir eleme sürecinin ardından yalnızca 36 katılımcının
arasına girerek davet edildiğim Boğaziçi Avrupa
Siyaset Okulu’ndan edineceğim tecrübeler ve
kuracağım ilişkiler anlamında oldukça heyecanlıyım.
Kadim şehrimiz Kastamonu’nun siyasal, ekonomik,
toplumsal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak
istiyorum, bu motivasyonla ulusal ve uluslararası
ölçekte defalarca şehrimi temsil etme fırsatı
yakaladım. Bu organizasyonda da şehrimi temsil
edeceğim için oldukça gururluyum.” 

Kastamonu
Belediyesi’nin en

genç belediye
meclis üyesi
olan Sinan

Savaş (27),
Boğaziçi

Avrupa Siyaset
Okulu’na davet
edildi. Türkiye

genelinden 25-
35 yaş arası

gençlerin
başvurusunun

değerlendirildiği
programda 36

kişilik sınırlı
kontenjan

içerisinde yer
alan Savaş, 1-8

Eylül tarihleri
arasında
İstanbul
Boğaziçi

Üniversitesi’nde
küresel ölçekte

tanınan
akademisyen ve

siyasetçilerden
eğitim alacak.

Siyaset okuluna
davet edildi

Dünya Bankası tarafından fonlanan
Sosyal Girişimci Genç Liderler

Akademisi mezunu olan ve Sylvan
Laureate Vakfı ve Bilgi Üniversitesi

tarafından 2014 yılında Türkiye’nin en
başarılı 20 sosyal girişimcisi arasına

aday gösterilen 27 yaşındaki Çevre
Mühendisi Sinan Savaş; 31 Mart

Mahalli İdareler seçimlerinin ardından
AK Partili üye olarak Kastamonu
Belediye Meclisine girmeye hak

kazanmıştı. Savaş mayıs ayı içerisinde
yapılan Türkiye Belediyeler Birlik

Meclisi seçimlerinde ise yedek üye
olarak seçilmişti.

2014 yılında Avrupa Konseyi Siyaset Çalışmaları
Okulları Ağı’nın bir parçası olarak İstanbul’da kurulan

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu, Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile imzalanan protokol
neticesinde çalışmalarını Boğaziçi Üniversitesi ile iş
birliği içinde yürütüyor. Okul Türkiye’nin siyasal,
ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katkı
sağlamayı hedefleyen gençleri bir araya getirmeyi ve bu
gençlerin akademik gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.
Bu amaç doğrultusunda farklı siyasi görüşe sahip olan ve
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 25-35 yaş arası
gençlere Avrupa norm ve kurumlarını tanıtmayı, onlarla
farklı siyasal alternatiflerini tartışmayı ve onların
hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olacak temel
becerileri kazandırmayı amaçlayan eğitimler düzenliyor.

Kastamonuspor 1966’da 2019
– 2020 sezonunda forma giyecek
oyuncular hazırlıklarını
Afyonkarahisar’da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Özhan Pulat
antrenörlüğünde kondisyon ve
taktik ağırlıklı antrenmanlar
gerçekleştiren ekip hazırlık
maçlarında da kendini gösterdi.

İlk hazırlık maçında
geçtiğimiz sezonu 6. sırada

tamamlayan Fas Süper Lig
takımlarından Difaa El Jadidi ile
karşılaşan kırmızı siyahlılar,
golsüz beraberlikle sahadan
ayrıldı. Kastamonuspor 1966,
sahaya her iki devrede de farklı
11’ler ile çıktı.

İkinci hazırlık maçını 3.Lig
ekibi Karşıyaka ile gerçekleştiren
ekibimiz 2-1’lik skorla mağlup
oldu.

Sezona hazırlanıyor

İstanbul Kastamonuspor U16
takımı, 2019-2020 futbol
sezonuna şampiyonluk hedefiyle
hazırlanıyor. 

İlk hazırlık maçında
Ayazağspor ile 4-4’lük skorla
berabere kalan kırmızı siyahlılar,
kondisyon çalışmalarını da sıkı
tutuyor.

Takımın son durumundan
memnun olduğunu kaydeden alt
yapı antrenörü Onur Şengöl,
sporda başarılı olmanın tek
yolunun disiplinli ve düzenli
çalışmak olduğunu vurgulayarak
yeni sezon hazırlıklarına disiplinli
çalışmalarından taviz vermeden
devam edeceklerini söyledi.

Kondisyonu sıkı tutuyor
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