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Devrekanili iş adamı Aydın
Mıstaçoğlu’nun sahibi olduğu
Mıstaçoğlu Şirketler Grubu, 2013 yılında
100 milyon lira yatırımla girdiği Kırgı-
zistan pazarında ağırlığını artırdı. n 5

Mıstaçoğlu’ndan
Kırgızistan atağı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kastamonu merkezde Turhan
Topçuoğlu Şehir Parkı 2.Etap,
Hologram Merkezi, Bölge Trafik Şube
Müdürlüğü Hizmet Binası ile
Taşköprü’de Şehirlerarası Otobüs
Terminalinin açılışını gerçekleştirdi. n 7

Toplu açılış yaptı

Çelikoğlu Gümrük
Müşavirliği sahibi Murat
Çelikoğlu, dış ticarette
uygulanan rekabetçi
fiyatların etkili olduğunu
vurguladı. Kur
dalgalanmasından önce
ithalatın yoğun olduğunu
söyleyen Murat
Çelikoğlu, “Bu yıl ilk kez
eylül ve kasım aylarında
ithalat ile ihracat dengelendiğini hatta
ihracatın arttığını gördük” dedi. n 7

Rekabetçi fiyatlar
etkili oldu

İstanbul’da faaliyet gösteren Ilgaz Süt
ve Besicilik, 2019 yılında Kastamonu’da da
hayvancılık tesisi kuracak. 

İşletme sahibi Salim Sami Ertürk,
tesisin kurulma işlemlerine

Devrekani’de başladıklarını
bildirerek, “İstanbul’da 2013
yılında kurduğumuz besi
çiftliğimizde 36 büyükbaş

bulunuyor. Devrekani’de
2019’da faaliyete
başlayacak tesisimizde
ise ilk etapta 40 büyükbaş
için planlamalarımızı
yaptık” dedi. n 6

Yarım asra yakındır
faaliyet gösteren
Kararmaz Cam Kalıp, 24
ülkede 64 firmaya ihracat
gerçekleştiriyor. Salim
Kararmaz’ın sahibi olduğu
firmanın referans-ları
arasında Roketsan da
bulunuyor. n 3

24 ülkeye 
ihracat yapıyor

Devrekani’ye besi
çiftliği kuracak

Sergi alanında Kurtuluş Savaşı’nın sembol
isimlerinden Şehit Şerife Bacı Anıtı ile hayat
hikayesinin yazılı olduğu tabelanın yanı sıra cepheye
mühimmat taşınması, İnebolu Limanı’nın önemini
anlatan rölyef çalışması ve İstiklal Madalyası
bulunuyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, “Reis ailesi olarak, Kurtuluş Savaşı’nda
Kastamonu halkının gösterdiği vatanperverliğin
daha çok insana ulaşması için şirketimizde İstiklal
Yolu’nun zorlu mücadelesini simgeledik” dedi. n 7

Güngören’e 
hizmet, tarihe

hizmettir

Gençlerin sorunu
hedefsizlik

Tüketim odaklı olmanın yanı sıra sosyal
medyanın da gençlerin gelecek hedefi
belirleyememesinde etkili olduğunu vurgulayan
Faik Tunay, “Araştırmalara göre, Türk gençlerinin
belli oranı gelecek adına kaygılı, umutsuz,
geleceğe dair beklentileri yok. Gençler günlük
yaşıyorlar, geleceği planlamıyorlar, bugünü
kurtarayım gelecekte yaşayacağımızın garantisi
bile yok mantığında hareket ediyorlar. Gençler de
belli oranda bir hedefsizlik var. Bu biraz da sosyal
medyanın aşırı derecede gelişmesi, ilerlemesi ve
tüketim toplumu olmamızla alakalı. Aslına
bakarsanız bu dünyanın sorunu. Çin’de,
Amerika’da, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde de bu
sorun var. Sadece onlar teknoloji fazla geliştiği
için, araştırma ve geliştirmeye önem
verdiklerinden depremin artçı şoklarından daha
az etkileniyorlar” dedi.

Gençler geleceğimiz değil; 
bugünümüz…

“Türkiye’de siyasette ya da herhangi bir alanda
gençler bizim geleceğimiz deniliyor. Bu aslında
'Sen sıranı bekle; ben yaşlandığım, koltuğu
bıraktığım zaman yerime gelirsin’ demek.
Gençlerin enerjisinden bugün yararlanmak gerek.”

Dünyanın
genelindeki

gençlerin
sorunun

hedefsizlik
olduğuna

işaret eden
24.Dönem

İstanbul
Milletvekili

Faik Tunay,
Türkiye’nin ise
bu durumdan

tüketim
odaklı bir ülke
oluşumuzdan

kaynaklı
olarak daha

fazla
etkilendiğine
dikkat çekti.

Türkiye’nin ekonomik kalkınmada tarıma yönelmesi
gerektiğini belirterek Hollanda örneğini veren 24. Dönem
İstanbul Milletvekili Faik Tunay, “Türkiye’nin tek kurtuluşu
tarım. Gaz ve petrol yok” ifadesini kullandı.

Ekonomik kalkınmanın 
tek çaresi tarım

“Anadolu’nun en önemli özelliği aile yapısı. Bizi Avrupa’dan
üstün kılan toplumumuzun yapısı. Yıllardır bizi bu sebeple
yıkamadılar. Bu yapı bozulursa biz darmadağın oluruz. Aile
yapımız bütün aksaklıklara rağmen güçlü.” 

Aile yapımız bozulursa 
darmadağın oluruz

İnebolulu iş adamı
Mehmet Reis’in sahibi
olduğu Reis Gıda’nın

Esenyurt’taki merkez
binasında Kurtuluş

Savaşı’nda
Kastamonu’nun

önemini anlatan sergi
alanı oluşturuldu.

İstiklal Yolu güzergahı
Reis’e uzandı

AK Parti Güngören Belediye
Başkan Aday Adayı Aydın Emek, 3
dönemdir belediye meclis üyeliği
yaptığı Güngören’in Osmanlı
döneminden bu yana ağırlığını
koruyan tarihi geçmişi ve maneviyatı

olan bir ilçe
olduğunu
vurgulayarak
“Güngören’de
yaşayan
insanlarımıza

hizmet etmek,
tarihimize
hizmet
etmektir. Bu
hizmete
talibim” dedi.

Seçkin üye ağı 
kuruluyor

Kastamonu Genç
Girişimciler Derneği
(KASGEG) yeni üye
adayları ile bir araya geldi.
KASGEG Genel Başkanı
Zafer Küçükşabanoğlu,
derneğin 2013 yılında
faaliyete başladığını
bildirdi. n 4

n 4

n 2
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Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’e yaptığı nezaket ziyaretinde
projelerini ve hedeflerini anlatan Aydın Emek görev
sorumluluğunun bilincinde olduğunu kaydederek,
“Bizler bu göreve sorumluluğumuzun bilincinde
olarak aday olduk. Türkiye’mizin hedefleri geleceğin
en güçlü ülkeleri ve ekonomileri arasında ilk 5’te var
olmaktır. Bu nedenle Türkiye’mizin 2023 sonrası
planlanırken bizler de geçmişe ahde vefa, cesaret,
erdem, irade ile kısa ve uzun vadeli sorunların
çözümünü sağlamalı; geleceğin Güngören’ini
planlamak ve inşa etmek durumundayız” dedi.

“Güvenilen bir belediyecilik”

Güngören Belediyesinin örnek gösterilecek
hizmet anlayışıyla yönetimine hazır olduğuna işaret
eden Emek, “Türkiye çağdaş belediyeciliği, çağdaş
hizmeti 1994’te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul şehr-i emini olmasından
sonra görmüş, yaşamış ve halen yaşamaktadır.

Sorumluluğumuz işte burada başlamaktadır.
Gayemiz liderimizin yolundan ayrılmadan AK
Partimizin misyonunda ve vizyonunda gönül
belediyeciliğini ön planda tutarak Güngören’imize
hizmet etmek, insanımıza hizmet odaklı, çağdaş,
riskleri değerlendirip güvenli ve kolaylaştırıcı bir
anlayış ile 2023 ve sonrasına eş değer düzeyde çalışan,
hizmet eden, güvenilen bir Güngören Belediyesi
olmasını sağlamaktır” diye konuştu.

Aydın Emek, projeleri hakkında ise şunları
söyledi: “Çocuklarımızın her türlü ihtiyacına hitap
eden oyun parkları, gençlerimizin kendisini özgürce
ifade edeceği alanlar, bayanlarımızın gerek sportif
faaliyetlerde bulunabileceği gerekse el becerileri ile
ürettiklerini sunabileceği alanlar ilçemizin en büyük
ihtiyaçları arasında. Güngören’de yaşayan tüm
insanlara hitap eden sosyal ve kültürel donatılarla
sosyal hizmet tesisleri çoğaltmak; modern, çağdaş
düzeyde yeşil alanların sayısını arttırmak
hedefindeyiz. Hali hazırda bu amaçlar doğrultusunda
yapılan hizmetlerin üst düzeyde kullanımını
sağlamak amacı ile günümüz beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde revize etmek için projeler
geliştiriyoruz. Güngören’in ihtiyaçları ve imkanları
doğrultusunda uygulanması gereken ada bazlı kentsel
dönüşüm projelerinin teşvik edilmesini sağlamak,
mevcut planlamaların tekrar revize edilerek ilçemiz
şartlarına uygun planlamasının yapılarak
yoğunluğunu arttırmadan daha modern ve deprem
riskine dayanıklı yaşam alanları imar etmek
önceliklerimiz arasında.”

“STK’larla iç içe olacağız”

AK Parti Güngören Belediye Başkan Aday Adayı
Aydın Emek şöyle devam etti: 

“İlçemizde bulunan tüm devlet okullarımızın
fiziki şartlarının iyileştirilmesine devam ederek;
öğrencilerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere
katılımlarına destek olmaya, eğitim kurumlarımızın
kalitesinin arttırılmasına yönelik projelerimizi
artıracağız. Güngören’de bulunan tüm
ibadethanelerin bakım, onarım ve yenileme
işlemlerine destek olurken, ilçemizde bulunan tüm
sivil toplum kuruluşlarına katkılarımızı en yüksek
seviyede tutacağız.” 

BAHANE ŞAHANE
Sevgi Kaf Dağının ardında;
Saygı okyanus aşırı; yıkıldı dostluk köprüsü.
Kalmadı muhabbet; itiş kalkış, carul curul
Kavga yerine döndü memleket.

ŞEREFİ ARAYIŞ

Parayı kaybedince çalışıp kazanmak var,
Şerefi kaybedince çamura uzanmak var.
Kaybedilen şerefi aramak nafiledir,
Sahrada Mecnun gibi boşuna gezinmek var.

AK Parti Güngören Belediye
Başkan Aday Adayı Aydın
Emek, 3 dönemdir belediye

meclis üyeliği yaptığı
Güngören’in Osmanlı

döneminden bu yana ağırlığını
koruyan tarihi geçmişi ve

maneviyatı olan bir ilçe
olduğunu vurgulayarak

“Güngören’de
yaşayan

insanlarımıza hizmet
etmek, tarihimize

hizmet etmektir. Bu
hizmete talibim” dedi.

Güngören’e hizmet
tarihe hizmettir

Ailesi İnebolu’dan Güngören’e 1943 yılında
yerleşen Aydın Emek, 1970 yılında Güngören’de
doğdu. İlk ve orta okulu Güngören’de lise tahsilini
ise Şişli’de tamamladı. Sürücü kursu sahibi olan
Emek, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
mezunudur. Aktif siyasete 2002 yılında AK
Parti’de başladı. 2004,2009, 2014 Mahalli İdareler
Seçimlerinde Güngören Belediye Meclis Üyesi
olarak seçildi. Encümen olarak görevini
sürdürdüğü Güngören Belediyesinde 31 Mart
2019 Yerel Seçimlerinde belediye başkan adaylığı
için AK Parti’den başvuruda bulundu. Evli ve 2
çocuk babasıdır.

Aydın Emek kimdir?

Kethüda Derneğinin yeni başkanı
Muammer Taçkın oldu. Kastamonu Cide
Güren Kethüda Köyü Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneğinin 4. Olağan Genel
Kurulu, 16 Aralık Pazar günü dernek
merkezinde gerçekleştirildi. Tek liste halinde
gidilen genel kurulda Muammer Taçkın
delegelerin güven oyunu alarak başkanlığa
seçilirken asil yönetiminde “Özcan Karul,
Yıldıray Kurban, Elmas Tutkun, Sevgi
Korkmaz, Sercan Aytar” yer aldı.

Taçkın burada yaptığı teşekkür ve
selamlama konuşmasında, “Yönetimimizdeki
arkadaşlarımızla sağladığımız güven
ortamında faaliyetlerimizi artıracak,
hemşerilerimizle olan bağımızı
kuvvetlendirmek için çalışacağız” dedi.

Yeni başkan Taçkın 
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Yarım asra yakındır
faaliyet gösteren

Kararmaz Cam Kalıp, 24
ülkede 64 firmaya

ihracat gerçekleştiriyor.
Birçok sektörün

tedarikçisi konumunda
olan Bozkurtlu iş adamı

Salim Kararmaz’ın
sahibi olduğu

firmanın
referanasları

arasında
Roketsan da

bulunuyor. 
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1973 yılından beri sektörün önemli oyuncuları
arasında yer aldıklarını ifade eden Salim Kararmaz,
“1998 yılında başladığımız ihracat girişimlerimizle
bugün 24 ülkede 64 firmaya ulaştık. Birçok sektörün
tedarikçisi konumundayız. 2012 yılında savunma
sanayiine adım atan firmamızda Roketsan’ın 8
kilometre roketlerinin prototiplerini de tamamladık”
dedi. Eyüp’te faaliyet gösteren firmanın yönetiminde
çocuklarının da yer aldığını bildiren Kararmaz, “Şu
an 24 kişinin istihdamını sağlıyoruz. Yönetimi oğlum
ve kızıma devrettim ben ise işlerin takipçisi olarak
pazarlama ağındayım” diye konuştu.

Bozkurt’tan aday adayı

Öte yandan Bozkurt Belediye Başkanlığı için AK
Parti’den aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu
açıklayan Salim Kararmaz (65), kuruluşundan

itibaren partide aktif görevler aldığını anımsattı.  
Bozkurt için 30’a yakın proje geliştirdiğini

belirten Kararmaz “Teşkilat mensubu biri olarak AK
Parti’nin belediyecilik konusunda gerçekten marka
olduğunu düşünüyorum. Bozkurt’a bu markanın
aksetmediğini hep birlikte görüyoruz. 2023 yılına
kadar ne yapabiliriz, hedef nedir diye düşünerek, alt
yapıdan üstyapıya, sosyal ve kültürel alana kadar 30’a
yakın proje geliştirdim. İş hayatımdaki aktifliği ve
sistematik çalışmayı Bozkurt için de
kullanabileceğime inanıyorum” ifadelilerini kullandı.

Ortaöz Derneğinde
mevcut başkan Yunus Savaş
yeniden göreve geldi.

Kastamonu Taşköprü
Ortaöz Köyü Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği’nin 3.
Olağan Genel Kurulu
Ümraniye’de yapıldı.   

Tek liste halinde gidilen
genel kurulda mevcut başkan
Yunus Savaş delegelerin
güven oyunu alarak yeniden
göreve gelirken asil
yönetiminde 'Fazıl Çevik,
Kadir Savaş, Hüseyin Kara ve
Necdet Çevik' yer aldı.

Savaş burada yaptığı
konuşmada derneğin 2012
yılında kurulduğunu
anımsatarak, “İstanbul’daki
Ortaöz köylülerini temsilen
kurduğumuz derneğimiz 6
yıldır faaliyet gösteriyor. Yeni
bir yapılanma olmamıza
rağmen hem İstanbul’daki
köylülerimizin kaynaşması
hem de köyümüzün
ihtiyaçları doğrultusunda
çalışıyoruz” dedi.

Savaş köy ve
büyükşehirde yaşayanların
arasındaki bağı
kuvvetlendirme hedefinde
olduklarını ifade ederek
faaliyetleri hakkında şunları
söyledi: “İstanbul’daki
köylülerimiz ile birkaç kez
geldiğimiz kahvaltılı toplantı
gibi etkinliklerimizi inşallah

daha da
sıklaştıracağız.
Köylülerimizle
birlikte
olabilmek,
hasret
gidermek ve
istişarelerde
bulunabilmek;
gençlerimizi,
çocuklarımızı
tanıştırmak ve
kaynaştırmak

amacıyla artık geleneksel hale
getirdiğimiz bayramlaşma
programlarımız devam
ediyor.  Bayramların ikinci
günü köyümüzde tüm
köylülerimiz ve köyümüze
gelen misafirlerimiz ile
birlikte köy konağında
kahvaltı düzenliyoruz.  Bu
sene de nasip olursa
altıncısını yapacağız, hepinizi
şimdiden davet ediyoruz.
Köy konağımızın yeni
yapılan müze bölümü
düzenlemelerine katkılar
yapıldı. Köyümüz ve
köylümüz için yaptığımız
çalışmalara destek ola
herkese teşekkür ediyoruz.”

Ortaöz’de
başkan 
yeniden 

Yunus Savaş 

24 ülkeye ihracat yapıyor
• Bozkurt?
Sevdam. 
• İstanbul?
Bambaşka 
• Kararmaz
cam?
Ekmek param.
• Siyaset?
Çok önemli.
• AK parti?
Gözümü açtığım
yer.
• Emek?
Kutsal.
• Para?
Bugün var yarın
yok

soru
cevap7

1953 yılında Bozkurt’ta doğan Salim Kararmaz, 1977
yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Üretim
Yönetimi Bölümünden mezunu oldu. 1973 yılında üniversite
hayatı devam ederken cam kalıpları üzerine faaliyet

gösteren Kararmaz Kalıp şirketini kurdu. AK Parti Beykoz ve
Bozkurt ilçe başkanı olarak görev alan Salim Kararmaz.
Ensar Vakfı, MÜSİAD, ÖNDER, İMES Sanayi Sitesi gibi kurum
ve kuruluşlarda yöneticilik yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 
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HABER

Dünyanın genelindeki gençlerin sorunun hedefsizlik olduğuna işaret eden 24.Dönem İstanbul Milletvekili Faik Tunay,
Türkiye’nin ise bu durumdan tüketim odaklı bir ülke oluşumuzdan kaynaklı olarak daha fazla etkilendiğine dikkat çekti.

Gençlerin sorunu
hedefsizlik

Tüketim odaklı olmanın yanı sıra sosyal
medyanın da gençlerin gelecek hedefi
belirleyememesinde etkili olduğunu vurgulayan
Faik Tunay, “Araştırmalara göre, Türk gençlerinin
belli oranı gelecek adına kaygılı, umutsuz, geleceğe
dair beklentileri yok. Gençler günlük yaşıyorlar,
geleceği planlamıyorlar, bugünü kurtarayım
gelecekte yaşayacağımızın garantisi bile yok
mantığında hareket ediyorlar. Gençler de belli
oranda bir hedefsizlik var. Bu biraz da sosyal
medyanın aşırı derecede gelişmesi, ilerlemesi ve
tüketim toplumu olmamızla alakalı. Aslına
bakarsanız bu dünyanın sorunu. Çin’de, Amerika’da,
Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde de bu sorun var.
Sadece onlar teknoloji fazla geliştiği için, araştırma
ve geliştirmeye önem verdiklerinden depremin artçı
şoklarından daha az etkileniyorlar” dedi.

Gençler geleceğimiz değil; 
bugünümüz…

“Türkiye’de siyasette ya da herhangi bir alanda
gençler bizim geleceğimiz deniliyor. Bu aslında 'Sen
sıranı bekle; ben yaşlandığım, koltuğu bıraktığım
zaman yerime gelirsin’ demek. Gençlerin
enerjisinden bugün yararlanmak gerek.”

Aile yapımız bozulursa 
darmadağın oluruz

“Anadolu’nun en önemli özelliği aile yapısı. Bizi
Avrupa’dan üstün kılan toplumumuzun yapısı.
Yıllardır bizi bu sebeple yıkamadılar. Bu yapı
bozulursa biz darmadağın oluruz. Aile yapımız
bütün aksaklıklara rağmen güçlü.”  

Nüfusumuzun yarısı genç 
Türk aile yapısının bozulmaması gerektiğini

belirten Tunay şunları söyledi: “Diziler, sosyal
medya gençlerin hayalinde farklı bir lüks algısı
oluşturuyor. Gençler gerçek hayatta istediklerine
ulaşamayınca ailelerinde de saygı, samimiyet ve
sevgiyi bulamayınca yanlış arayışlara yöneliyor.

Kadınlar ve gençlerimiz için çalışmalar yapılıyor
ancak yeterli değil. Dünyada kabul gören iki tane
gençlik tanımı var. Birleşmiş Milletler 15-25,
Avrupa Birliği ise 15-29 yaş aralığını genç olarak
nitelendiriyor. Türkiye’nin yarısı 30 yaş altındayken,
‘Gençler bizim geleceğimizdir’ diyoruz. Mantık
baştan yanlış. Hikaye baştan yanlış yazılıyor.  Şartlar
yeterli değil, genç işsizlik yüzde 20’lerin üzerinde.
Üstüne bir de tüketim toplumu gerçeği etkilenince,
üretimde sıkıntılar olunca gençlerin geleceğe dair

umudu kalmıyor. Pozitif düşünmüyorlar, kaygıları
oluyor. Sonuca şaşırmamak gerekiyor.
Nüfusumuzun yarısını gençlerin oluşturulduğu
düşünülürse Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız
stratejik bakanlık olması gerekir. Uzun vadeli
planlar yapılmalı. Teknoloji ve bilimde geriyiz. Bizi
Avrupa’dan üstün kılan toplumumuzun yapısı. Aile
geleneklerimiz. Yıllardır bizi bu sebeple yıkamadılar.
Bu yapı bozulursa biz darmadağın oluruz.”

Türkiye’nin ekonomik
kalkınmada tarıma yönelmesi
gerektiğini belirterek Hollanda
örneğini veren 24. Dönem İstanbul
Milletvekili Faik Tunay şu
açıklamada bulundu: 

“Türkiye’nin tek kurtuluşu tarım.
Gaz ve petrol yok. Elimizdeki tek
hazine değerli topraklarımız.
Örneğin savunma sanayiinde çok
güzel işler yapılıyor, tebrik ve takdir
ediyorum.  İleride savaş çıkarsa,
terörle mücadelede avantajlı
durumda olalım diye savunma
sanayimizi geliştiriyoruz. Bunlar
önemli ancak savaş ve tehdit
olmadığı sürece kullanmayacağımız
bir yatırım. Fakat tarım her günü
ilgilendiren bir konu. Savaş olsa da
olmasa da bu toplumun kendi
kendine yetmesi lazım.”

“Topraklarımız hızla yitiriliyor.
Birinci derecede tarım arazileri
imara açılıyor, beşinci derecede
tarım alanlarında değerli olduğu
iddia edilerek fabrika
kurdurulmuyor. Tek etken bu değil
tabi ki bunun yanı sıra iyi tarım
uygulamalarına maalesef geçemedik.
Türkiye’nin 7 bölgesindeki çiçilerin
sadece yüzde 23 ‘ü bir şey ekerken
toprağına analiz ve ölçüm yaptırıyor.
Yüzde 77’si dededen kalma usulleri
uyguluyor. Yanlış ürün, ekim,
sulama ve ilaçlama sebebiyle toprak
değerini kaybediyor.”

Ekonomik 
kalkınma için
tek çare tarım

“Tarımda Hollanda prensiplerini
uygulamalıyız. Konya’nın yüz ölçümü 38 bin
kilometrekare, Hollanda’nın 41 bin
kilometrekare neredeyse denk. Hollanda
2017 yılında 90 milyar Euro’nun üzerinde
tarım ürünleri ihracatı yapmış Türkiye
Cumhuriyeti ise 17 milyar dolar. Planlıyorlar,
strateji doğrultusunda hareket ediyorlar.
Devletin yetkilileri geliyor ekim yapılacak
ürünü belirliyor. Ektikten sonra seni yalnız
bırakmıyorlar, ölçümlerini yapıyorlar,
analizlerini sunuyorlar. Bilim ve teknolojiyi
kullanarak hareket ediyorlar. Dünyanın en
iyi tarım üniversitesine sahipler. Türkiye’de
sadece 20 tane tarım meslek lisesi var. Tarım
arazisi içerisinde kurulan üniversitelerde
Ziraat Fakültesi yok. Hiçbir olay tek nedene
bağlanamaz. Birkaç neden birleşince bedel

ödüyoruz. Bizim yaptığımız yanlışlar ve
iklim koşulları sonucu kötü etkiliyor.”
“Tarım, enerji ve aile bakanlıkları
stratejik olmalı”

Tarım ve Enerjinin yanı sıra Aile Ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının uzun vadeli
planlar yapması gerektiğini kaydeden Faik
Tunay, “Ülkemizde hiçbir kurum ve kuruluş
kendini güncellemiyor. Maalesef strateji de
yok, hep taktikler var. Taktik bir işte kısa
vadeli planlardır. Strateji ise uzun vadeli.
Bütün dünyada enerji ve tarım stratejik
bakanlıklardır. Kim gelirse gelsin o
politikalar değişmez. Bizde maalesef kişi
bazlı. Tarım ve Enerjinin Yanı Sıra Aile Ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımız stratejik
bakanlık olursa gelişebiliriz.” diye konuştu.

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği
(KASGEG) yeni üye adayları ile bir araya
geldi. 

KASGEG Genel Başkanı Zafer
Küçükşabanoğlu toplantı sonrası yaptığı
açıklamada derneğin 2013 yılında faaliyete
başladığını bildirerek, “İstanbul'da genel
merkezi, Kastamonu'da şubesi, Ankara’da da
temsilciliği bulunan KASGEG’in yaklaşık
olarak 200 üyesi bulunuyor. Seçkin bir üye
portföyümüz var. İstanbul’dan çalışmalarımıza
dahil olmak isteyen memleket sevdalısı genç

girişimci arkadaşlarımızla bir araya gelerek,
karşılıklı istişarelerde bulunduk. Aramıza
katılacak arkadaşlarımız kendi mesleklerinde
başarılı olmuş, farklı ve vizyoner düşünen, en
önemlisi de Kastamonu'muzun geleceği için
kafa yoran arkadaşlarımız. Derneğimizin en
büyük farklılıklarından bir tanesi de her
meslek grubuna ve her siyasi düşünceye sahip
üyelerimizin olmasıdır. Farklı meslekler ve
farklı görüşlerde olsak bile KASGEG çatısı
altında tek düşüncemiz Kastamonu'dur”
İfadelerine yer verdi.

Seçkin üye ağı 
kuruluyor

Hiçbir olay tek nedene bağlanamaz.
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EKONOMi

Mıstaçoğlu’ndan
Kırgızistan atağı

90,89 t 5,300
t

6,031 t 216,09
t

Kur-enflasyon 
kısır döngüsü

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

E
konomide birbirini olumsuz
etkileyen şeyler sadece fiyatlar ve
ücretler değil. Mesela kurlar ve

enflasyon ya da riskler ve kurlar da aynı
kısır döngüyü yaratabiliyor. 

Enflasyon tüketim ve yatırım
harcamalarının yükselmesinin yani talep
artışından kaynaklanıyorsa buna talep
enflasyonu deniyor. Enflasyonun
kökeninde üretim maliyetlerinin yani
üretimde kullanılan üretim faktörleri ve
girdilerin fiyatlarında artış varsa buna da
maliyet (arz) enflasyonu deniyor. Eğer bir
ekonomide üretimde kullanılan
girdilerin önemli bir bölümü ithal
ediliyorsa o zaman kur artışı da maliyet
enflasyonunun en önemli nedenlerinden
birisi konumuna yükseliyor. 

Türkiye’de sanayi üretiminde ithal
girdilerin payının yüzde 60 dolayında
olduğu tahmin ediyorum. Buna göre
USD/TL kurunda ortaya çıkan her 1
TL’lik Türkiye’deki üretiminin imal
giderlerini 0,60 TL artıracak demektir. Bu
artışın fiyatlara yansımaması ve
dolayısıyla enflasyonu artırmaması
düşünülemez. Fiyatlarda oluşan artış
enflasyonda yükselmeye yol açtığında bu
kez risklerin arttığını düşünen kişi ve
kurumlar Dolar taleplerini artırmaya
yönelince kur yeniden yükselmeye
başlıyor. Kur yükselince yeniden maliyet
ve fiyat artışları gündeme geliyor ve
süreç en baştan tekrar işlemeye başlıyor. 

Bu kısır döngüden çıkmak için
Merkez Bankası, kurdaki artışı
(enflasyonda artışa neden olduğu
gerekçesiyle) durdurmak amacıyla
Türkiye’ye giren döviz miktarını ve
içeriden dövize yönelik talebi kırmayı
hedefleyerek faiz artırımına gidiyor.
Buradan umulan yarar döviz talebinin
kırılması ve dolayısıyla kurların önce
stabilize olması sonra da gerilemesi ve
dolayısıyla enflasyon yaratıcı baskıların
kaldırılması. Faiz artırılınca ilk ağızda
kurlar gerilemeye başlıyor ama bu
gerileme devam etmiyor, bir süre sonra
yeniden artışa dönüyor. 

YIL: 7 SAYI: 262 16 ARALIK 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Devrekani’de Şehitler Anıtı ve Saat Kulesinin
açılışı törenle gerçekleştirildi. Törende MHP ta-
rafından ilçeye hibe edilen 500 bin lira değerin-
deki çöp kamyonu da hizmete alındı. Program-
da Devrekâni Bağımsız Belediye Başkanı Müm-
taz Aliustaoğlu’nun Milliyetçi Hareket Partisi’ne
geçiş yapmasıyla birlikte parti teşkilatı da hazır
bulundu.

İlçenin gelişmesinde engel olan imar planın-
da değişikliğe gidileceğini bildiren Aliustaoğlu
bağımsız belediye başkanı olarak görev yaptığı 5
yılı değerlendirerek şunları söyledi: “Yaklaşık
maliyeti 11 milyon lira olan kanalizasyon projesi,
bu dönemde yapmış olduğumuz ihalelerden bi-
ridir. Geçen yıl itibari ile 50 kilometre kanalizas-
yon çalışmalarını tamamladık ve hizmete sun-
duk. Mesken bağlantılarının bir kısmı tamam-
lanmış olup ilkbahara kadar bütün çalışmaları
tamamlamış olacağız.  Arıtma tesisimizin projesi
tamamlandı, ihale aşamasına getirildi, önümüz-
deki dönemde onunda ihalesini yapıp halkımı-
zın hizmetine sunacağız.  İlçemizde yine en
önemli konulardan bir tanesi içme suyu, görev
aldığım 15 yıldan beri çözmek için çok çaba sarf
ettiğimiz içme suyu şebekesi. 30 kilometrelik bir

mesafeden elektrik enerjisi ile getirdiği-
miz içme suyu belediyemize her ay ciddi
bir mali yük getiriyordu. Bununla ilgili
olarak ciddi çalışmalar yaptık. Öncelikle
yüzde 50’ye varan kaçağımızın tamamen
ortadan kalkması için içme suyu şehir içi
şebekesinin yenilenmesi için projemiz
tamamlandı. İhale aşamasına getirildi fa-
kat yoğun uğraş vermemize rağmen bu
yıl ki yatırım programına alınmadı. İlçe-
mizin gelişmesine engel olan en büyük sebepler-
den bir tanesi de 35 yıl önce masa başında yapıl-
mış olan imar planıdır. Geçtiğimiz yıllarda bele-
diye meclisimiz ile beraber almış olduğumuz ka-

rarlar doğrultusunda İller Bankasından
yeni şehir planımızı onaylattırdık ve ger-
çekleştirdik. Köklü bir revizyon yaptık.
Yeni imar planıyla Devrekâni’miz sosyal
donatı alanları, yeşil alanları, parkları,
toplu konut alanlarıyla gerçekten geleceği
kendini hazırlayan bir ilçe haline gelecek.
50 kilometrelik kanalizasyon çalışmaları-
mız bitti, akabinde doğalgaz çalışmaları-
mız başladı. Doğalgaz çalışmaları bitme-

den içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarımız
başlayacak. İnşallah tüm altyapı çalışmalarını ta-
mamladıktan sonra ilçemiz gerçek bir şehir kim-
liğine kavuşacak.”

Devrekanili iş
adamı Aydın

Mıstaçoğlu’nun
sahibi olduğu

Mıstaçoğlu
Şirketler Grubu,

2013 yılında 100
milyon lira

yatırımla girdiği
Kırgızistan
pazarında

ağırlığını artırdı.   

Devrekani’de toplu tören

Ülkenin en büyük yabancı yatırımı olan Bishkek-
Park Residence ile ilk ve en büyük alışveriş merkezi
olan BishkekPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi projesini
hayata geçiren firma, Sheraton Kırgızistan’ı hizmete
açmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde 129 ülkede 6
bin 700 oteli bulunan Marriott Grubu ile iş birliği ya-
pan Mıstaçoğlu Şirketler Grubu, 2019’un ilk yarısında
misafirlerini ağırlamaya başlayacak Sheraton Bishkek
Hotel’in işletmesini de üstlenecek.

“Türk markalarını 
Kırgısiztan’la buluşturduk”

Telekomünikasyon, iletişim, teknoloji ve peraken-
de faaliyetlerine, inşaat alanındaki yatırımlarıyla birlik-
te işletmecilik kimliğini de katan Mıstaçoğlu Grup’un
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, yaptıkları

yatırımlar sonrası Türkiye ile Kırgızistan arasında tica-
ret hacminin arttığını vurgulayarak, “Türkiye’deki eko-
nominin gelişip ihracatın artmasında, Türk yatırımcı-
ların yurt dışında yaptıkları yatırımların çok önemli
olduğunu düşünüyorum.  Örneğin; 60 bin metrekare
kapalı alanda faaliyet gösteren Bishkek Park Alışveriş
Merkezi yatırımımız sayesinde Filo, LC Waikiki, Ram-
sey’in aralarında bulunduğu Türkiye’nin birçok yerel
markasının Kırgızistan ile olan ticari iş birliğine bir
köprü olduk. Bishkek Park Alışveriş Merkezi açıldık-
tan sonra gözle görülür bir şekilde Türkiye’nin Kırgı-
zistan ile olan ihracatında önemli bir artış oldu. Ulus-
lararası bir otel zinciri olan Sheraton markasının bu ül-
keye kazandırılmasıyla beraber  hem Kırgızistan eko-
nomisinin ve turizminin gelişimine hem de Türkiye ile
ticari köprünün daha da güçlenmesine önemli bir kat-

kı sağlayacağımıza inanıyorum. Bu tür yatırımlarla
hem Kırgızistan’a hem de Türk-Kırgız kardeşliğinin
gelişmesine bir faydamız olursa ne mutlu bize” dedi.

Kırgızistan'ın en yüksek binası

Sheraton Bishkek Hotel, iş dünyasının kalbi Kievs-
kaya Caddesi’nde bulunan Kırgızistan’ın ilk ve en bü-
yük alışveriş merkezi BishkekPark Alışveriş ve Yaşam
Merkezi’nin üstünde 22 katlı yapısı ile Kırgızistan’ın en
yüksek binası olma özelliğini taşıyor. Toplam 17 bin
500 metrekare kullanım alanına sahip Sheraton Bish-
kek Hotel standart, superior, süit ve kral dairesi seçe-
nekleri ile toplam 183 oda ile hizmet verecek. Bin kişi
kapasiteli kongre merkezi, balo salonu ve farklı büyük-
lüklerdeki toplantı salonları ile organizasyonlara ev sa-
hipliği yapacak.

istamonu16aralik_05_Layout 1  12/26/18  7:11 AM  Page 1



İşletme sahibi Salim Sami Ertürk,
tesisin kurulma işlemlerine
Devrekani’de başladıklarını bildirerek,
“İstanbul’da 2013 yılında kurduğumuz
besi çiliğimizde 36 büyükbaş
bulunuyor. Devrekani’de 2019’da
faaliyete başlayacak tesisimizde ise ilk
etapta 40 büyükbaş için
planlamalarımızı yaptık”
dedi.

Küçükçekmece 
belediye 

meclisine aday
Güneri Grup’ta mali

ve idari işler müdürü
olan Ertürk, hayvancılığı
geleceğe yatırım amacıyla

yaptığını ifade ederken aynı zamanda 31 Mart
2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK

Parti’ den Küçükçekmece Belediye
Meclis Üyeliği için aday adayı
olduğunu açıkladı. 

Küçükçekmece’nin 770 bin
nüfusuyla Anadolu’nun birçok ilinden
büyük bir ilçe olduğunu belirten
Ertürk, “AK Parti’nin kurulması ile
partimizin ilçe organlarında çeşitli
faaliyetlerde bulundum, ancak aktif
görev almadım. 2005 yılından itibaren

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
liderlik ettiği bu kutlu davada; mahalle
teşkilatlarından, il ve ilçe teşkilatlarına kadar geniş
yelpazede ekibimiz ile beraber çeşitli görevleri
yerine getirerek, davamıza hizmet etmenin verdiği
mutlulukla her daim müşerref olduk. 2007
Cumhurbaşkanlığı seçimi ve erken genel seçim
döneminde bilhassa çalışmalarımız önem kazandı
ve ilerleyen süreçlerde de devam etti.15 Temmuz
sürecinden sonra taşın altına elimizi koymamız
gerektiğini düşünerek siyasette aktif yer almak
istedim ve mahalle teşkilatlarımızda ayrıca
çalışmalar yürüttüm. Bu münasebetle, bugün
tarihimizin en önemli seçimlerinden birine
yaklaşırken ülkemiz ve partimiz için
çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Benim
gibi düşünerek bu ilçede yaşamak isteyen yüz
binlerce insan var.  21 mahallesi bulunan ilçemizin
her bir mahallesinin kendine has bir dokusu var,
bende böylesi bir ilçede söz sahibi olabilmek,
buranın gelişimine katkı sunmak için meclis
üyeliğine aday adayı oldum. İnşallah görev tevdi
edilir ve milletimiz layık görürse elimizden geleni
bu güzel şehre sunmaya hazırım” şeklide konuştu.

Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının yapısını
geçmişten günümüze değerlendiren Fatih Belediye
Meclis Üyesi Mehmet Maranki, birlik bilinciyle
hareket edilmesinin önemini vurguladı. Hemşeri
derneklerinde çalışmaların ötekileştirilmeden
yapılması gerektiğini ifade eden Mehmet Maranki,
“1960’lı yıllarda Kastamonuluların İstanbul’da
toplanabildiği yerler sadece Perşembe Pazarı ve
Küçük Pazar’dı. Bu kahvehanelerde bir bardak çay
içebilmenin bile büyük zenginlik olduğu
dönemlerde, vasıta kullanmadan İstanbul’un
neresinde olursak olalım yaya olarak ulaşım
sağlardık; sırf hemşeri ve dost görebilelim diye.
Bugün şükürler olsun ki bir araya gelebileceğimiz
yüzlerce dernek ve vakıf var. İnsanımızın eğitim ve

iş alanlarına yönelişi değişti.  Büyük bir
zenginliğe sahibiz sadece farkına varmamız
yeterli olacak diye düşünüyorum.  Sivil
toplum kuruluşlarımızda siyaset
yapılmaksızın her kesin kaynaşmasını, bir
arada olmasını, sadece Kastamonululuk
bilinciyle hareket edilmesini arzu
ediyorum” dedi.

Muhtarlıktan, meclis üyeliğine 
7 yaşında geldiği Fatih’te 20 yıl muhtarlık

yaptıktan sonra 2009 yılından itibaren belediye
meclis üyesi olduğunu anımsatan Maranki, 31 Mart
2019’da gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimlerinde
CHP’den Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Adaylığı için

başvuruda bulunduğunu açıklayarak
şunları söyledi: “Fatih’in ve Cumhuriyet
Halk Partisinin içinde yıllar içinde sağlam
bir duruş sergilediğimi düşünüyorum.
İnebolu’da 1948 yılında doğdum, 7 yaşında
Fatih’e yerleştik.  1967 yılında Sultanahmet
Meslek Lisesinde son sınıf öğrencisiyken
Milli Türk Talebe Birliğinde CHP İstanbul

İl Başkanlığı ve belediye başkanlığı yapan merhum
Aytekin Kotil ile tanıştık. O gün 47 arkadaşımızla
birlikte partiye üye olduk ve yıllar içinde çeşitli
görevler aldık. Hırka-i Şerif Mahallesinde 20 yıl
muhtarlık yaptım.  2009 yılında ise CHP’den Fatih
Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldım. Yıllar
içinde hiç yılgınlığım olmadı.

STK’lar zenginliğimiz ancak farkında değiliz
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Devrekani’ye besi
çiftliği kuracak

İstanbul’da faaliyet gösteren
Ilgaz Süt ve Besicilik, 2019
yılında Kastamonu’da da
hayvancılık tesisi kuracak. 

saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele
eden Kastamonuspor 1966, ilk yarının son
maçında deplasmanda konuk olduğu Gü-
müşhanespor’dan 3 puanı kaptı. Sahadan
2-1’lik skorla galip ayrılan ekibimiz puanını
33’e yükseltti.

Ligin 16. haftasında kendi evinde Amed
Sportif Faaliyetleri 1-0 yenen Kastamonus-
por 1966, 17. hafta mücadeleleri kapsa-
mında Gümüşhane deplasmanına çıktı.

Gümüşhane Yenişehir Stadında gerçek-
leşen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bera-
berlikle sona erdi. Ayhan Gürbüz’ün 48. da-
kikadaki golüyle öne geçen ekibimiz 75.da-
kikada kaleci Bekir Sevgi’nin kırmızı kart
görmesiyle 10 kişi kaldı. Temsilcimiz eksi-
ğine rağmen 82. dakikada Sinan Akaydin’ın
atağıyla karşılaşmayı son ana kadar 2-0
götürdü. Rakibin tek golü ise 90+3’de geldi.

Kastamonuspor 1966, ilk yarının son
maçında deplasmanda konuk olduğu Gü-
müşhanespor karşısında 2-1 galip gelerek,
3 puanı hanesine yazdırdı.

• İlk devre 34 gol ile Beyaz Grup’ta en çok gol atan takım
olurken, kalesinde sadece 15 gol gördü.
• Fikstürde 33 puanla 5.sırada yer aldı. Lider Sakaryaspor
ile arasında 6 puan fark bulunuyor.
• Oynadığı 17 maçta; 9 galibiyet 4 beraberlik, 4 mağlubiyet
aldı
• İç. sahada 8 maçta;5 galibiyet, 2 beraberlik,1 mağlubiyet
aldı. 23 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
• Dış sahada 9 maçta ; 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3
mağlubiyet aldı. 11 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
• En skorer oyuncu 9 gol ile 30 yaşındaki M. Ozan Cengiz
oldu. 17 maçın 16’sında forma giyin Cengiz’i sırasıyla; 5 gol
ile  Erkan Taşkıran, 4’er gol ile Abdulaziz Solmaz, 3’er gol
ile Ayhan Gürbüz ve Soner Dikmen, 2’şer gol ile Ozan
Kılıçoğlu ve Sinan Akaydin, 1’er golle ise Mustafa Çakır,
Yakup Yiğit, Oğuzhan Öztürk, M. Haşim Çoban ve Batuhan
Salman takip etti.

Sezonu 
galibiyetle kapattı
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Toplu açılış yaptı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kastamonu merkezde Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı 2.Etap, Hologram Merkezi, Bölge
Trafik Şube Müdürlüğü Hizmet Binası ile Taşköprü’de Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılışını gerçekleştirdi.

Kastamonu’da yaptığı konuşmada eski belediye
başkanı Turhan Topçuoğlu’nun şehir parkına isminin
verilmesini takdir eden Soylu, “Siyaset çok şeydir
ama her şey değildir, asıl olan insanlık ve insanlığınız
anılmaktır. Bir dönem önceki belediye başkanının
isminin şehir parkına verilmesi kadirşinaslıktır.
Mevcut belediye Başkanı Tahsin Babaş olmak üzere
emeği ve düşüncesi olan herkese teşekkür ediyorum.”
dedi. Soylu, robotik kodlama merkezi ve 112 acil
çağrı merkezinin de yakında hizmete gireceğini

bildirerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Bölge trafik şube müdürlüğümüz, ocak ayında ihale
edildi mart ayında işe başlandı ve şimdi de
tamamlandı. İhalesi ve yer teslimi 11 ayda
tamamlanan 2 milyon 700 bin lira değerindeki güzel
bir hizmet Kastamonu’ya kazandırıldı. Atabey
Konağında muhtarlar müzesi açıldı. İlkler hep
Kastamonu’ya yakışır.  Atabey Konağında yakında
robotik kodlama merkezi de hizmet vermeye
başlayacak. 112 acil çağrı merkezi de yakında hizmet

vermeye başlayacak. Üçte biri sıcak asfalt olmak
üzere 350 kilometreye yakın yolumuz asfaltla buluştu.
Basın müzesi, muhtarlar müzesi, hologram
merkezimiz, bölge trafik istasyonumuz güzelliğin
yakıştığı Kastamonu’muza hayırlı olmasını diliyoruz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Taşköprü’de
yaptığı konuşmada ise Taşköprü Belediye Başkan
Hüseyin Arslan’ın talep ettiği İlçe Jandarma
Komutanlığı binasının 10-11 ay içerisinde
tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydetti.

İnebolulu iş adamı Mehmet Reis’in sahibi
olduğu Reis Gıda’nın Esenyurt’taki merkez
binasında Kurtuluş Savaşı’nda Kastamonu’nun
önemini anlatan sergi alanı oluşturuldu.

Sergi alanında Kurtuluş Savaşı’nın sembol
isimlerinden Şehit Şerife Bacı Anıtı ile hayat
hikayesinin yazılı olduğu tabelanın yanı sıra
cepheye mühimmat taşınması, İnebolu
Limanı’nın önemini anlatan rölyef çalışması ve
İstiklal Madalyası bulunuyor. Ayrıca Halime
Kaptan, Rahime Çavuş ve Salih Reis’in hayatlarını
anlatan tablolar yer alıyor.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, “Reis ailesi olarak, Kurtuluş Savaşı’nda
Kastamonu halkının gösterdiği vatanperverliğin
daha çok insana ulaşması için şirketimizde
İstiklal Yolu’nun zorlu mücadelesini simgeledik.
Tarihin adını yazdığı, Millî Mücadele’nin omuz
omuza verildiği, bütün kahramanlarımıza vefa
borcumuz bulunuyor. Başta bu yolculuğa ışık
tutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm
şehitlerimiz ile ahirete intikal etmiş gazilerimizi
saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk
kez kurgulanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında,
Kastamonu Üniversitesi “ormancılık ve tabiat
turizmi” alanında ihtisaslaşacak üniversite olarak
belirlendi.

YÖK tarafından yükseköğretim tarihinde ilk
kez kurgulanan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında
seçilen 5 yeni üniversite, Cumhurbaşkanlığı Strateji
ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve YÖK Başkanı Yekta
Saraç’ın katıldığı toplantıda açıklandı. Toplantıya
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Seyit Aydın da
katıldı. Saraç, burada yaptığı konuşmada, YÖK
olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi’ni 2015’te
başlattıklarını hatırlattı. Bu süreçte ilk olarak
“bölgenin mevcut durumu”, “üniversitenin

potansiyeli”, “bölge-üniversite ilişkisi” gibi ana üç
parametre ile pek çok alt parametre dikkate
alınarak üniversitelerin sundukları öz
değerlendirme raporlarının YÖK’te incelendiğini ve
Bingöl, Kırşehir Ahi Evran, Uşak, Düzce ve Burdur
Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinin ihtisaslaşacak
ilk 5 üniversite olarak seçildiğini anımsatan Saraç,
bu gelişmenin ardından başvurular arasından yine
aynı kriterler kullanılarak aynı amaçla 5 yeni
üniversitenin daha belirlendiğini bildirdi.

Saraç, bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşacak
üniversiteler ve ihtisas alanlarının, Aksaray
Üniversitesinin “spor ve sağlık”, Kastamonu
Üniversitesinin “ormancılık ve tabiat turizmi”, Muş
Alparslan Üniversitesinin “hayvancılık”, Rize Recep
Tayyip Erdoğan Üniversitesinin “çay”, Siirt
Üniversitesinin “tarım ve hayvancılık” olduğunu
söyledi.

Reis İstiklal Yolu üzerinde

Çelikoğlu Gümrük Müşavirliği sahibi
Murat Çelikoğlu, dış ticarette uygulanan
rekabetçi fiyatların etkili olduğunu vurguladı.

Kur dalgalanmasından önce ithalatın
yoğun olduğunu söyleyen Murat Çelikoğlu,
“Bu yıl ilk kez eylül ve kasım aylarında ithalat
ile ihracat dengelendiğini hatta ihracatın
arttığını gördük. Ülke olarak ara mamul
denilen işlenebilecek ürünlerin alımının
yanında birçok ülke ile yapılan ikili anlaşmalar,
e-faturaya geçilmesi, e-beyanname, gümrük
vergilerinin sıfırlanması, imalatta kullanılacak
olan makine ithalatında KDV indirimine
gidilmesi şirketlere olumlu yansıdı. Üretime
doğrudan istihdam olarak etki yapan
girişimler katma değer sağladı” dedi.

“Gazetemizin hayranıyız”

İSTAMONU Gazetesinin kuruluş
aşamasında heyecanınıza ortak olanlardan
biriyim. O gün acaba uzun soluklu bir yayın
ilkesi tutturulabilir mi diye düşünenlerdendim.
Ancak geçen zaman zarfında bu işi çok kaliteli
bir biçimde başarıldığını görünce
memnuniyetle okumaya devam ediyoruz, hem
de hayranlıkla. Başarılar diliyorum.  İki oğlum
var, onların da İstamonu Gazetesini okumaları
beni mutlu ediyor.

Rekabetçi fiyatlar
etkili oldu

İnebolu’da 1969 yılında doğan
Murat Çelikoğlu, lise tahsilin
ardından İstanbul’a yerleşti.
Karaköy’de gümrük müşavirliği
hizmeti veren Çelikoğlu Gümrük
Müşavirliği firmasını 1987 yılında
kurdu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kastamonu Üniversitesi ihtisaslaşıyor
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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
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