
Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) İstanbul’da
şubesinin olduğu 28 ilçede
ödüllü bilgi yarışması
düzenleyecek.
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

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

www.kutuk.com.tr

Yarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır GüvenleYarım Asırdır Güvenle

Türkiye’deki hemşeri sivil toplum kuruluşlarının
düzenlediği en kapsamlı bilgi şöleni olma özelliği
taşıyan etkinlikte orta 1 ve 2.sınıa eğitim gören 336
öğrenci yarışacak.  Yarışma için başvurular devam
ederken ilk program Avrupa Yakasında 30 Kasım’da
Kas-Der Kağıthane Şubesinde, Anadolu Yakasında
ise 1 Aralık’ta Kas-Der Pendik Şubesinde
gerçekleştirilecek. 

Şubeler yarışacak

Bilgi yarışması kapsamında İstanbul üç bölgeye
ayrılacak. Şube birincilerinin belirlenmesinin
ardından bölge birincileri tespit edilecek. Büyük
finalde 3 kişilik gruplar halinde 9 öğrenci yarışacak.
Avrupa Yakasında 15, Anadolu Yakasında 13 şubesi
bulunan Kas-Der’in düzenlediği bilgi yarışması şu
ilçelerde gerçekleşecek: “Adalar, Ataşehir, Çekmeköy,
Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sancaktepe,
Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar,
Arnavutköy, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler,
Gaziosmanpaşa, Güngören- Bayrampaşa, Fatih,
Esenler, Esenyurt, Kâğıthane, Küçükçekmece,
Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.” n 4

Kastamonu Sanayici ve
İşadamları Derneği (KASİAD)
Kastamonu Şubesi tarafından
düzenlenen “2. Kastamonu İş
Dünyası Zirvesi’ndeki kendir
panelinde konuşan Tarım ve
Orman Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar
(TAGEM) Genel Müdür
Yardımcısı İhsan Emiralioğlu,
Kastamonu kenevirinin Türk
keneviri olduğuna dikkat çekti.

İhsan Emiralioğlu, dünyadaki

kenevir türleriyle Kastamonu’da
kullanılan popülasyonunun
karşılaştırıldığını söyleyerek,
“Avrupa’da en çok ekilen en çok
kullanılan 5 tane çeşitle bizim
Kastamonu’da kullanılan
popülasyonu karşılaştırdık.
Gördük ki bizim elimizdeki tohum
çok kıymetli, çok değerli. Hem lif
kalitesi bakımından hem de tohum
verimi bakımından en yakın
rakibinin iki kat daha üstü
performans gösterdi” dedi. n 2

Yarışmaya katılacak 336 öğrencinin de
Kastamonulu olacağını bildiren Kas- Der
Genel Başkanı Remzi Şen, program ile
öğrencilerin Kastamonu kültür
seviyelerini artırmayı ve genç
kuşakları bilgiyle kaynaştırmayı
hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Remzi Şen,
“Gençlerimizin bilgilerini
ölçmelerini ve kullanmalarına
imkân verme amacı gözettiğimiz
yarışma ile birlikte aslında
araştıran, sorgulayan, düşünen,
üreten bir nesle ihtiyaç duyan
camiamız gelecekteki yeni
mensuplarına da erkenden
ulaşacak. Kastamonulu
öğrencilerimize İstanbul gibi bir
metropollerde hemşerilik
bilincini sosyal etkinliklerle,
projelerle aşılayarak öz güven
duygusu ve sorumluluk bilinci
kazandıracağımızı
düşünüyoruz.” dedi.

Kastamonulu olma 
bilinci yerleşecek

1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın
Fatih isimli sondaj gemisinin
operasyonlarında görev alan BLN Gümrük
Müşavirliği, Türkiye’nin her noktasına
hizmet veriyor. Azdavaylı iş adamı Ersin
Oturak (39), sektörde güç birliği yaparak
ortak girişimle bir yıl önce kurudukları
BLN Gümrük Müşavirliği firmasında 100
kişiyi istihdam ettiklerini bildirdi. n 5

Ticarete 
yön veriyor

23 Haziran’da gerçekleşen
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Seçimleri sonrası, komisyon
seçimleri tamamlandı. İBB’deki 23
ihtisas komisyonun 7’sinde Kastamonulu
isimler yer aldı. Kastamonulu 10 İBB
meclis üyesinden 9’u çeşitli meclis
komisyonlarında görev aldı. n 2

Ödüllü büyük 
bilgi yarışması

Kastamonu keneviri 
Avrupa’dan iki kat üstün performanslı

TAGEM Genel
Müdür Yardımcısı
İhsan Emiralioğlu,

Kastamonu
kenevirinin

Avrupa’da en çok
ekilen ve kullanılan

çeşitlerden daha
üstün performans

gösterdiğini bildirdi.

10 komisyon
üyesi var

Cide Dernekler Federasyonu Başkanı
Mehmet Yılmaz’ın ev sahipliğinde
düzenlenen toplantıda konuşan Cide
Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu,
çalışmalarında köyleri ilçe merkezinden
ayırt etmediğini vurgulayarak, “Cide’de
kasabasıyla köyüyle bütünüz. Köylüleri-
mizi Cide’nin merkezinde yaşayanlardan
ayırt etme şansımız yok.” dedi. n 3

Küre’nin yer altı ve yer üstü
zenginleriyle Türkiye’nin stratejik
bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan
Küre Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı Kubilay Salihvatandaş, hem
İstanbul hem de Kastamonu’da Küre
farkındalığını ön plana çıkaracak bir dizi
etkinlik planladıklarını kaydetti. n 4

Küre stratejik
öneme sahip

Ligin 12. haftasında
Ankara Ekibi Etimesgut
Belediyespor ile
berabere kalan GMG
Kastamonuspor, bir
basamak gerileyerek 6.
sıraya yerleşti. n 6

Köyleri kasabadan
ayıramayız

8 aylık görev süresinde
yapılan çalışmamalar
hakkında İstanbul’da
yaşayan Devrekanililere bilgi
aktaran Devrekani Belediye
Başkanı Engin Altıkulaç,
Mahalli İdareler Seçimleri
sonrası belediye bütçesinden 414 bin 510
lira harcandığını belirtti. n 2

8 aylık Z raporu
çıktı: 414 bin lira

Remzi Şen

Düşüren 
beraberlik
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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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2şiir
şair

DUMAN

Hey tiryaki, tiryaki
Sen mi sigarayı kullanıyorsun?
Yoksa
Sigara seni mi?

TOZ OLMAK

İktidardaysan şayet yanında poz alırlar;
Saklansan da dostların seni mutlak bulurlar.
İşte böyle bir şeydir siyaset denen oyun;
Kaybedersen dostların bir anda toz olurlar.

Kastamonu keneviri
Avrupa’dan iki kat üstün performanslı
TAGEM Genel Müdür Yardımcısı
İhsan Emiralioğlu, Kastamonu
kenevirinin Avrupa’da en çok
ekilen ve kullanılan çeşitlerden
daha üstün performans
gösterdiğini bildirdi.

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği
(KASİAD) Kastamonu Şubesi tarafından
düzenlenen “2. Kastamonu İş Dünyası
Zirvesi’ndeki kendir panelinde konuşan Tarım
ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı
İhsan Emiralioğlu, Kastamonu kenevirinin
Türk keneviri olduğuna dikkat çekti.

İhsan Emiralioğlu,
dünyadaki kenevir türleriyle
Kastamonu’da kullanılan
popülasyonunun
karşılaştırıldığını söyleyerek,
“Şu an tescil edilmiş 69 tane
kenevir çeşidi var dünya
genelinde. Biz, dünyada en
çok ekimi yapılan en çok

kullanılan ürünlerle kendi geleneksel
tohumumuzun adaptasyon denemesini yaptık.
Avrupa’da en çok ekilen en çok kullanılan 5
tane çeşitle bizim Kastamonu’da kullanılan
popülasyonu karşılaştırdık. Gördük ki bizim
elimizdeki tohum çok kıymetli, çok değerli.
Hem lif kalitesi bakımından hem de tohum
verimi bakımından en yakın rakibinin iki kat
daha üstü performans gösterdi. Bu bizim
açımızdan çok büyük bir zenginlik. Kenevirdeki
ata tohumu hem kalite hem de verimlilik
açısından son derece yüksek ve değerli bir
tohum. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak
kenevir konusunda ithal tohum getirilmesini
istemiyoruz.” dedi.

Kenevirin başkenti Kastamonu

Akaryakıtsız tarımın
yolunun kenevir
üretiminden geçtiğini
kaydeden Avrasya Stratejik
Araştırmalar Merkezi
Kenevir Enstitüsü Kurucusu
Dr. Yalçın Koçak da
“Kenevirin başkenti
Kastamonu’dur. Samsun da

bunun kaçakçılığının başkentidir.

Bunun adı Türk keneviridir. Bu hint keneviri
değildir. Malımıza sahip çıkalım. Dünyada artık
her şey sertifikaya gitti, lisansa gitti, iki tane
kenevir için Samsun sertifika aldı. Ama daha 67
tane sertifika yapılacak kenevir tohumumuz
var. Kastamonu merkezde yaşayan bir kendir
müzesi açılmalıdır. Türkiye, ekilebilir tarım
alanlarının yüzde 12’sine endüstriyel kenevir
ektiği gün, sırf bunun yağından 100 milyar
dolar enerji gelir elde etmiş olacak. Bize çok
büyük rant ve gelir sağlayacaktır. Akaryakıtsız
tarımın yolu da kenevirden geçmektedir.” Diye
konuştu.

Panel öncesi konuşmacılar 
şu açıklamalarda bulundu

Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu: İşin konuşma
kısmında çok iyiyiz, ama ne yazık
ki yol alma konusunda zayıfız.
Şimdi bir an önce ve ivedilikle
yapmamız gereken faaliyete

geçmektir. Kendirin başkentiyiz ama başkent
olmanın gereğini yapmamız lazım.

Kastamonu Milletvekili
Hasan Baltacı: Önce ne
üreteceğimizi, bunun sanayisini
nasıl kazandıracağımızı
planlamalıyız. Ekim işi kolay.
Çünkü Kastamonu’da kendir ekimi

ile ilgili çok büyük kültür, önemli bir gelenek

var. Önemli olan neyi üreteceğimizi
planlamamız ve adımlarımızı somut şekilde
atmamız.

Kastamonu Milletvekili
Metin Çelik: Geçen yıl 40 dekar
olan kendir ekim alanı, bu
ateşlemeyle 97 dekara çıktı. Şu
anda çok az. Artması için bu işin
endüstrisi lazım. Üreticinin

kendiri satabileceği fabrikalar, üretim alanları
lazım. Bunun için müteşebbislere iş düşüyor. Bu
işin önünü birlikte açmamız lazım.

KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan: Bugün bizler
üniversite-sanayi-kamu iş birliğine
de önem vermeliyiz. Yapacağımız
teknokentlerde AR-GE
faaliyetlerini arttırıp katma değerli

ürünlere yönelmeliyiz. Ülkemizin ihtiyacı olan
ileri teknoloji ürünleri üretmeliyiz.

KASİAD Kastamonu Şube
Başkanı Ahmet Katar: Artık
hatırla, makam sahibi olmuş
hemşeri desteği ile şehre katkı
sunmak dönemi bitti. Memleketin
büyümesi, gelişmesi, uzun vadeli

tarım, sanayi ve turizm yatırımları ile oluyor.
Yani kalkınma bu salonda bulunan kitlenin
harekete geçmesiyle elde ediliyor.

Devrekani Belediye Başkanı Engin
Altıkulaç 8 aylık görev süresinde yapılan
çalışmamalar hakkında İstanbul’da yaşayan
Devrekanililere bilgi aktardı.
31 Mart Mahalli İdareler
Seçimleri sonrası belediye
bütçesinden 414 bin 510 lira
harcandığını bildiren Başkan
Engin Altıkulaç, 54 köyü ve 8
mahallesi bulunan ilçeyi bir
bütün olarak düşündüklerini
söyledi.

Devrekani’de 3 yıl içerisinde
tamamlanmasını planladıkları Tarıma

Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesinde entegre et
tesisi ve biyogaz tesisi kurmayı
hedeflediklerini kaydeden Engin Altıkulaç,
ilçedeki alt yapı yatırımlarında sarf
malzemelerini geri dönüşümle

kullandıklarını ifade etti.
İlçede tarım ürünlerindeki verimin

arttığına dikkat çeken Altıkulaç şunları
söyledi: “Devrekani 854 kilometrekare yüz
ölçümüne sahip bir ilçe. 200 kilometrekare
ekilebilir arazimiz var. Barajın kullanıma
girmesi ile 35 bin dekar alan suya kavuştu.
Sulu tarımda üretmiş olduğumuz mısır
silajından bir defadan 6 ton ürün alırken,
baraj devreye girdikten sonra yaklaşık 10
tonu buldu. Pancarda dekara 7 ton verim
alırken sulamanın kolay olması, sulak alanın
artması sebebiyle, 9-10 tona kadar verimlilik
arttı.”

Devrekani’nin 8 aylık Z raporu çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi divan
kurulunda 1, meclis komisyonlarında
2’si başkan olmak üzere 9 Kastamonulu
isim görev aldı. 23 Haziran’da
gerçekleşen İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Seçimleri sonrası,
komisyon seçimleri tamamlandı.

İBB’deki 23 ihtisas komisyonun
7’sinde Kastamonulu isimler yer aldı.
Kastamonulu 10 İBB meclis üyesinden
9’u çeşitli meclis komisyonlarında görev
aldı. Kastamonulu komisyon üyelerinin
8’İ AK Parti’den 2’si de CHP’den seçildi.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi
Meclis Üyesi Abdullah Özdemir Ulaşım
ve Trafik Komisyonu Başkanı,
Zeytinburnu Belediyesi Meclis Üyesi
Muhammet Kaynar Hukuk Komisyonu
Başkanı seçilirken, Gaziosmanpaşa
Belediye Meclis Üyesi Seda Sönmez
Engelsiz Hayat Komisyonu Başkan Vekili
oldu.

Öte yandan Sancaktepe Belediye
Meclis Üyesi Ercan Kader Deprem ve
Doğal Afet Komisyonunda, Esenler
Belediye Meclis Üyesi Hasan Şahin Kent
Ekonomisi ve Meslek Odaları
Komisyonunda, Bahçelievler Belediye
Meclis Üyesi Mustafa Nuri Kalyoncu
İmar ve Bayındırlık Komisyonunda,
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Mithat
Çelik Hukuk Komisyonunda, Sultangazi
Belediye Meclis Üyesi Nurcan
Öztürkmen ile Bakırköy Belediye Meclis
Üyesi Emel Tığlı Kadın Aile ve Çocuk
Komisyonunda üye olarak yer aldı.

Sultangazi Belediye Meclis Üyesi
Onur Uygun ise Divan Kurulunda
görevlendirildi.

Kastamonu’da 10 Aralık 1919
tarihinde gerçekleşen ilk Türk Kadın
Mitinginin 100. Yıl dönümüne valilik
himayesinde komisyon kuruldu.

İlk Türk Kadın Mitinginin 100. Yıl
dönümü dolayısıyla Kastamonu’da özel
bir anma programı düzenlenecek.

Bu kapsamda Kastamonu Valiliği
himayesinde il idaresi ve sivil toplum
kuruluşlarının içerisinde bulunduğu bir
komisyon oluşturuldu.

İstanbul’dan Kastamonu Kadın
Derneği ve Dünya Mirası Kastamonu
İnisiyatifi Platformunun görev aldığı
komisyonda, İlk Kültür Turizm
Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı,
Kastamonu Belediyesi, Kastamonu
Üniversitesi, Kastamonu İl Özel İdaresi,
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası,
Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu
Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, On
Aralık Kadın Platformu Derneği,
Kastamonu Yardım Sevenler Derneği,
Türk Anneler Derneği, Kastamonu
Üniversiteli Kadınlar Derneği  bulunuyor.

10 komisyon
üyesi var

100. yıla özel 
komisyon
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MANŞET

Yarışma için başvurular devam ederken ilk
program Avrupa Yakasında 30 Kasım’da Kas-Der
Kağıthane Şubesinde, Anadolu Yakasında ise 1
Aralık’ta Kas-Der Pendik Şubesinde
gerçekleştirilecek. 

Şubeler yarışacak

Bilgi yarışması kapsamında İstanbul üç bölgeye
ayrılacak. Şube birincilerinin belirlenmesinin
ardından bölge birincileri tespit edilecek. Büyük
finalde 3 kişilik gruplar halinde 9 öğrenci
yarışacak. 

Avrupa Yakasında 15, Anadolu Yakasında 13
şubesi bulunan Kas-Der’in düzenlediği bilgi
yarışması şu ilçelerde gerçekleşecek: “Adalar,
Ataşehir, Çekmeköy, Beykoz, Maltepe, Kartal,
Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla,
Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Bakırköy,
Bağcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Güngören-
Bayrampaşa, Fatih, Esenler, Esenyurt, Kâğıthane,
Küçükçekmece, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.”

3’er kişilik 3 takımda toplam 9 öğrencinin
yarışacağı şube programlarında 3 de yedek
bulunacak. Yarışmalarda, 6 Kastamonu genel
kültürü, 4 genel kültür, 3 Türkçe, tarih, güncel ve
spor olmak üzere toplam 15 soru sorulacak.

Katılımcı her öğrenciye sertifika verilirken,
şube birincisi olan takım üyelerine sırt çantası ve
kırtasiye seti, bölge birincisi takıma çeyrek altın ve
Kastamonu tarih kitabı, finali geçen İstanbul
birincisi takıma ise tablet bilgisayar ve ailesiyle
birlikte Kastamonu tatili hediye edilecek.

73 bin 693 hektar alan ile Kastamonu’nun en büyük orman
varlığına sahip ikinci ilçesi olan Küre’de, yılda 1 milyon 350 bin
ton işlenmemiş bakır cevherinin ülke ekonomisine
kazandırıldığına dikkat çeken Kubilay Salihvatandaş, yerel
idare, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti teşkilatlarının
uyumlu bir çalışma içerisinde olduğunu belirtti.

Beraberindeki heyetle birlikte Küre’de bir dizi ziyaret ve
incelemede bulunan Küre Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı Kubilay Salihvatandaş, İstamonu Gazetesi’ne şu
değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye’deki madencilik payı %10

Küre’nin Türkiye’nin yüzde 10 madenini ürettiğini bildiren
Salihvatandaş, “1939 yılında Maden Tetkik Arama bünyesine
dahil edilen Küre Maden Sahaları 80 yıldır ülke ekonomisine
katkı sağlıyor. Yeraltı madenciliği ile yılda 1 milyon 350 bin ton
işlenmemiş bakır cevherine ilaveten, 170 bin ton bakır
konsantresi ve 400 bin ton pirit konsantresi üretimi yapılıyor.
Küre’de üretilen bakır ülkemiz ihtiyacının ortalama yüzde
10’unu karşılıyor.” dedi.

Kastamonu’nun ikincisi 

Orman varlığı açısından da Küre’nin Kastamonu ilçeleri
arasında çok özel bir yeri ve ayrıcalığı olduğunu belirten
Salihvatandaş, “En büyük maden rezervlerinin işletildiği Küre
aynı zamanda 73 bin 693 hektar ile Kastamonu’nun en büyük
orman varlığına sahip ikinci ilçesi konumunda. Bakır ve
orman varlığının yanı sıra Küre Kilimi de ilçenin öne çıkan
geleneksel sanatları arasında.  Federasyon olarak çok kısa
zamanda hem İstanbul hem Kastamonu’da bu farkındalığı ön
olana çıkaracak bir dizi etkinlikler planlıyoruz.”  diye konuştu.

DHMİ Genel Müdürü Keskin,
"Havalimanlarında hareket kabiliyeti kısıtlı
yolculara ilaveten bebekli, hamile ve daha
hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta
yolculara da uçuş önceliği sağlanacak" diye
konuştu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin,
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
dünyada birçok ülkede bulunmayan
uygulamanın Türkiye'de başlayacağını
belirtti.

Bebekli, hamile ve hasta yolculara uçuş önceliği 

Yarışmaya katılacak 336 öğrencinin de Kastamonulu
olacağını bildiren Kas- Der Genel Başkanı Remzi Şen,
program ile öğrencilerin Kastamonu kültür seviyelerini
artırmayı ve genç kuşakları bilgiyle kaynaştırmayı
hedeflediklerini ifade etti. Başkan Remzi Şen,
“Gençlerimizin bilgilerini ölçmelerini ve kullan-
malarına imkân verme amacı gözettiğimiz yarış-
ma ile birlikte aslında araştıran, sorgulayan, dü-
şünen, üreten bir nesle ihtiyaç duyan camiamız
gelecekteki yeni mensuplarına da erkenden ula-
şacak. Kastamonulu öğrencilerimize İstanbul
gibi bir metropollerde hemşerilik bilincini sos-
yal etkinliklerle, projelerle aşılayarak öz gü-
ven duygusu ve sorumluluk bilinci kazandıra-
cağımızı düşünüyoruz.” dedi. Yarışmanın
Türkiye’deki hemşeri dernekleri arasında
muadili olmadığına da dikkat çeken Şen, “İs-
tanbul’un 28 ilçesinde  bilgi yarışması düzen-
leyen tek hemşeri derneğiyiz. Bu içerikte Tür-
kiye’nin hiçbir bölgesinde bir hemşeri derne-
ğinin girişimi bulunmuyor. Geniş kapsamlı
ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğ-
rencilerimizi teşvik amaçlı çeşitli hediyeler
vereceğiz. Yarışma için özel olarak bir komis-
yon oluşturduk, çalışmalar titizlikle devam edi-
yor. Yönetim kurulumuz, şube başkanlarımız ve
yöneticileri başta olmak üzere yarışma komite-
sinde yer alan Nihat Sezer, Hüseyin Karadeniz,
Şerafettin Ay, Gökhan Yüksel ve Nevin Çalışkan’a
ayrıca teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Kastamonulu olma
bilinci yerleşecek

Vekaletten 
asalete

Kastamonu İl Milli Eğitim
Müdürlüğü görevini 2 Mart 2015
tarihinden itibaren vekaleten yürüten
Taşköprülü hemşerimiz Cengiz
Bahçacıoğlu, Resmi Gazete’de
yayınlanan atama kararıyla bu
görevine asaleten atandı.

İç turizmi 
ölçme sistemi 
kurulacak

Kastamonulular
Dayanışma Derneği

(Kas-Der) İstanbul’da
şubesi bulunduğu 28

ilçede ödüllü bilgi
yarışması düzenleyecek.

Türkiye’deki
hemşeri sivil

toplum
kuruluşlarının

düzenlediği
en kapsamlı

bilgi şöleni
olma özelliği

taşıyan
etkinlikte
orta 1 ve
2.sınıfta

eğitim gören
336 öğrenci

yarışacak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca,
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı kapsamında iç turizmi
ölçme sistemi oluşturulacak. Kişisel
verilerin mahremiyetine dikkat
edilerek telekomünikasyon
firmalarının teknolojik imkanlarından
yararlanılarak elde edilen verilerle,
yerli turist profilini ve turizm
hareketlerini ortaya koyan bir çalışma
yürütülecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Resmî
Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
kapsamında yeni uygulamaları hayata
geçirecek. Buna göre, turizmin
tanıtımı ve yatırımların artırılması için
özel sektörün finansman temininde ve
karar süreçlerinde yer aldığı Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının
teşkilatlanmasının tamamlaması için
gerekli ikincil mevzuat hazırlanacak ve
yürürlüğe konulacak. Daha fazla gelir
bırakan turizm çeşitlerinin
geliştirilmesi, konaklama süresinin
uzatılması, konaklama dışı harcama
alanlarının yaratılması ve harcama
eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması
yoluyla kişi başı harcama artırılacak.

Sebzeleri sirkeli
su yerine 
karbonatla 
yıkayın

Uzmanlar sebzelerin yıkanması için
sirkeli su yerine karbonat tercih
edilmesinin daha doğru olacağı
uyarısında bulunuyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gıda
Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr.
Öğretim Üyesi Sibel Bölek, "Ispanak
gibi kabuğunu soyarak tüketmenin
mümkün olmadığı yapraklı gıdaların
zirai ilaç kalıntısından
arındırılmasında sirkeli suda
bekletmek genellikle başvurulan bir
yöntemdir. Ancak sirkeli su bazı zirai
ilaçların daha da etkili hale gelmesine
sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle
gıdaların yıkanmasında sirkeli su
yerine karbonatlı su ile yıkama
yöntemi tercih edilmelidir. Karbonatlı
su içerisinde bekletilen gıdalar daha
sonra bol su ile yıkanmalıdır" dedi.

Ödüllü büyük
bilgi yarışması

Küre stratejik öneme sahip
Küre’nin yer altı

ve yer üstü
zenginleriyle
Türkiye’nin

stratejik
bölgelerinden
biri olduğunu

vurgulayan
Küre Dernekler

Federasyonu
Genel Başkanı

Kubilay
Salihvatandaş,
hem İstanbul

hem de
Kastamonu’da

Küre
farkındalığını ön
plana çıkaracak
bir dizi etkinlik
planladıklarını

kaydetti.

Küre Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Kubilay Salihvatandaş
ile birlikte hareket eden heyette  Küre
Federasyonu Başkan Vekili ve
Küreder Başkanı Salim Sarıel, Küre
Federasyonu Genel Sekreteri Engin
Aytekin, Küre Federasyonu Başkan
Yardımcısı ve Köstekçiler Köyü
Dernek Başkanı Kemal Yetişgin, Küre
Federasyonu Başkan Yardımcısı ve
Avcıpınar Köyü Dernek Başkanı Ahmet
Gezer, Karadonu Köyü Başkanı Vekili
Burhan Arslan, Alacık Köyü Başkan
Vekili Alaattin Özdemir, Uzunöz
Köyünden Murat Ünlü, Çatak Muhtarı
Abdülkerim Güler,  Başkanlar Kurulu
Bürüm Köyü Onursal Başkanı
Mehmet Kesgin ve Kartal
Kastamonulular Dernek Başkanı
Murat Er  yer aldı.

Küre Kaymakamı H. Buğra Güzel,
Belediye Başkanı Salim Turhan,
Emniyet Amiri Kadri Yavuz, Muhtarlar
Birliği Dernek Başkanı Kemal Bakır
ile Akşemsettin Yurdu Dernek Başkanı
Ramazan Evreni ziyaret ederek
çalışmalar hakkında bilgi alan heyet,
AK Parti Kurucu İlçe Başkanı Muzaffer
Gülsoy, AK Parti İlçe Başkanı Şaban
Turan, MHP Küre İlçe Başkanı Serkan
Sevinç, İl Genel Meclis Üyesi Reşat
Dinler, Belediye Meclis Üyesi Uğur
Ersöz’le istişarelerde bulundu.

Remzi Şen

Kubilay Salihvatandaş
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EKONOMİ

103,15 t 5,763
t

6,354 t 270,35 t

Japonya ekonomisinin
gizli gücü (2)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

JAPONYA EKONOMİK VERİLERİ
Japonya’nın yüzölçümü 378 bin

kilometrekare olup toplam nüfusu ise
126,7 milyondur. İşsizlik oranı yüzde
2,8 

Japonya Bankacılık Sistemi’nin
2018 yılı Mart ayı itibarıyla geri
ödenmeyen kredilerin toplam kredilere
oranı (NPL) ise yüzde 1,1.

Japonya ekonomisi, dünyanın
üçüncü büyük ve satın alma gücü
paritesi bakımından ise dördüncü
büyük ekonomisidir.

Japonya’da Finansal Okur Yazarlık
Eğitimleri

Başlangıç eğitimlerinde muhasebe,
günlük gelir-gider planlaması, uzun
vadeli planlama, doğru raporlama
varlık yönetimi gibi konularda
eğitimler verilmektedir. Verilen
eğitimler kapsamında özelikle finansal
teknoloji kullanımı önemlidir. Finansal
Eğitim Konseyi, KOBİ eğitimlerini
belirleyen yapıdır. 

Japonya’da finansal eğitim
ilköğretimden itibaren eğitim
müfredatında yerini almaktadır. Ev
ekonomisi dersi adı altında çocuklara
eğitim hayatında öğretilmektedir. Orta
ve lise eğitim döneminde de bu
eğitimler devam etmektedir. Kredi kartı
kullanımı kapsamlı şekilde
öğretilmektedir. Bu eğitimlerin
amaçlarından biri de kişinin aile
bütçesi içindeki maliyetinin
farkındalığını sağlamaktır. Japonya’da,
ilköğretimden başlayarak
yükseköğrenime kadar tüm öğrencilere
finans eğitimi verilmektedir.

Japonya Kredi Garanti Sistemi’nin
İşleyişi

1937 yılında hayata geçmiştir. 

Japonya’da Kredi Garanti
Sistemi’nden Yararlanma Koşulları

Tarım, ormancılık, balıkçılık, finans
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler
bu sistemden yararlanamamaktadır.

Kredi Garanti Ücreti Oranı
Sınıflandırılması 

Kredi Garanti Kurumu (CGC)’nun
kefalet oranı yüzde 80, bankanın riski
yüzde 20.

2013 yılı verilerine bakıldığında
Japonya’da toplam 3,8 milyon KOBİ
bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 1,4
milyonu CGC’ler kefaletiyle kredi
kullanmıştır.

KOBİ Finansmanı mekanizması 
CRD reyting notu 1 olan işletme

yüzde 2,2 ile 9 olan işletme ise yüzde
0,5 garanti komisyonu ile Kredi Garanti
Sistemi’nden yararlanabilmektedir.

Sektörde güç birliği yaparak ortak girişimle
bir yıl önce kurudukları BLN Gümrük
Müşavirliği firmasında 100 kişinin istihdam
ettiklerini bildiren Azdavaylı iş adamı Ersin
Oturak (39), uzman kadrolu mevzuat
departmanı ile gümrükleme işlemlerinin her
aşamasında müşterilerine danışmanlık hizmeti
verdiklerini söyledi. 

Yurt içi ve yurt dışında kurumsal firmaların
yanı sıra butik işleri de takip ettiklerini ifade
eden Ersin Oturak faaliyetleri hakkında şunları
söyledi: “İthalat ve ihracat yapan firmaların
gümrük işlemlerini profesyonel ekibimizle
gerçekleştiriyoruz.  Sadece mevzuatı yakından
takip eden 7 tane karneli gümrük müşavirimiz
bulunuyor. Hizmet ağımız gümrük müşavirliği,

uluslararası nakliyat, depolama ve danışmanlık
alanlarını kapsıyor. Petrol arama, sondaj,
üretim ve offshore operasyonlarında yer

alıyoruz. Bu kapsamda TPAO’nun Fatih
Gemisinin deniz kuyuları projesinin gümrük
müşavirliği konusunda çözüm ortağıyız,
Amerika ve Fransa menşeili firmalara da
hizmet veriyoruz.  Ulusal ve uluslararası
kurumsal çalışmalarımızın yanı sıra butik
girişimlerde de yer alıyoruz.” 

Ticarete yön veriyor

Kastamonu'da bulunan gri mermer
ocağından çıkan ve renginden dolayı
"Kastamonu karameli" adı verilen mermer,
İtalyanlardan ilgi görüyor.

Merkezi Antalya’da bulunan Bengi
Mermercilik, Bursa 5. Uluslararası Blok Mermer
Fuarı’nda Kastamonu’daki mermer ocağından
çıkan ürünleri sergiledi.

Fuarda, firmanın Kastamonu'daki gri
mermer ocağında bu yıl çıkarılmaya başlanan
karamel rengi bloğu gören yerli ve yabancı
katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Şirketin satış ve pazarlama sorumlusu Haluk
Tozoğlu, Kastamonu karamelini bu sene
çıkarmaya başladıklarını anlatarak Türkiye’de
çok nadir bulunan bir cins olduğunu dile getirdi.

Mermerin bu türüne daha çok Çin'de
rastlandığını ifade eden Tozoğlu, şöyle konuştu:
“Kastamonu'da gri mermer ocağımız var. Grinin
arasından sürpriz olarak bu taşımız çıktı.
Renginden dolayı adını karamel koyduk. Güzel

bir malzeme. Özellikle İtalyanlar çok seviyor.
Blok halinde İtalya'ya gönderiyoruz. Normal
mermere göre daha yüksek ücretlere satıyoruz.
Bu taş, Kastamonu'daki ocağın çeşitli
bölgelerinde çıkıyor. Şu anda sürekliliğini
sağlayabiliyoruz. Yeni bir taş olmasına rağmen
talepler iyi. Henüz reklamı olmamasına rağmen
İtalya'ya ihracatımız başladı, ilerleyen
dönemlerde daha da artacağını umut ediyoruz."

EPDK Başkanı Yılmaz, rüzgar enerjisinden
üretilen elektriği artırmayı hedeflediklerini
belirterek, "Önümüzdeki yılın nisan ayında 2
bin megavatlık rüzgar enerjisi santrali (RES) için
başvuruları alacağız." dedi.

EPDK 2 bin megavatlık 
RES başvurusu alacak

Aksa Doğalgaz, birçok enerji kaynağıyla
karşılaştırıldığında doğal gazın önemli
avantajlar sağladığını bildirdi. Isınmada ithal
kömüre göre önemli tasarruf sağlayan doğal
gazın, mutfakta ve banyoda kullanılan tüpe
göre 5 kat daha ucuz olduğu bildirildi.
Açıklamada, küçük önlemlerle doğal gaz
tasarrufunu artırmanın yolları şöyle sıralandı:
"Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa
ayarlayarak yaklaşık yüzde 7 doğal gaz
tasarrufu sağlanabilir. Çatı, dış duvar yalıtımı
ve çift camlı pencere sistemleriyle yaklaşık
yüzde 35 tasarruf edilebilir. İhtiyacınızdan
daha büyük ya da daha küçük kapasiteli
kombi almak doğal gazın verimli
kullanılmasını engelleyebilir. Yoğuşmalı
kombiler, standart cihazlara göre yüzde 15
daha verimlidir. Her kış başında kombi
bakımının düzenli olarak yaptırılması, mevcut
problemlerin tespit edilmesi ve varsa
onarılması, kombi arızalarından kaynaklı
yüksek faturaları önlemenize yardımcı olur.
Evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine
düşük sıcaklıkta çalıştırmak yakıt tüketiminin
azaltılmasına yardımcı olur. Radyatörlerin
üstünde ya da önünde perde, mobilya ya da
mermer bulunması çamaşırları oda
içerisinde kurutmak yakıt tüketimini artırır."

Doğalgaz faturasında
tasarruf mümkün

YIL: 8 SAYI: 302 10 KASIM 2019

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

Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığı’nın Fatih isimli sondaj
gemisinin operasyonlarında
görev alan BLN Gümrük
Müşavirliği, Türkiye’nin her
noktasına hizmet veriyor. 

n “İstihdam ettiğimiz 100 personelimizin
15’i Kastamonulu. Sektörde becerisi
olduğunu fark ettiğim hemşerilerimin
mesleki eğitimleri konusunda da destek
oluyorum. Nitelikli personel olmaları için
çabalıyoruz.”

n “Çocuklarımıza iyi eğitim veriyoruz, iyi
şartlarda yetiştirmeye çalışıyoruz ama
meslek edindiremiyoruz. Bunu iş dünyası
olarak hep beraber aşmamız lazım.”

Abana’da işletmecisinin sözleşmesi
bitmesi dolayısıyla 3 yıldır atıl
vaziyette kalan tatil köyünün yeniden
turizme kazandırılması için çalışma
başlatıldı. Mülkiyeti belediyeye ait
olan arazide yer alan bungalov
tarzında 10 ev ve 20 odadan oluşan

yaklaşık 80 yatak kapasiteli tesisin
onarım işlemlerinin yanı sıra
mefruşatının da yenilenmesi için
çalışmalar devam ediyor
Önümüzdeki yaz faaliyete başlaması
planlanan tesisin işletmeciliğini
belediyenin üstelenmesi bekleniyor.

Atıllıktan kurtuluyor

‘Kastamonu karameli’ne
İtalyan ilgisi

Ersin 
Oturak
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SPOR

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Ankara’da düzenlenen 11 – 12 Yaş Ulusal
Gelişim Projesi Yüzme Baraj Yarışlarına
katılan Kastamonulu yüzücülerin tamamı
barajları geçerek, madalya kazandılar.

324 sporcunun katıldığı yarışlarda
Kastamonu Yüzme İhtisas Kulübü’nden Ada
Anar, Ahmet Kürkçüoğlu, Bartu Gökkaya ve
Ege Derinoğlu madalya kazanan isimler oldu.

Barajı geçtiler

Ankara’da gerçekleşen Gençler –
Büyükler Flore Türkiye Şampiyonası ve
Gençler – Büyükler Kılıç Açık Turnuvasında
antrenör Ali Yasin Bayram Fatima İbrahimova
eşliğinde katılan milli eskrimcimiz Emirhan
Çiftci genç erkeklerde Türkiye birincisi olarak
altın madalya kazandı.

Milli eskrimciden 
altın başarı
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Kastamonu Atatürk Spor
Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk
yarısını da Kastamonu Belediyespor,
16-11 önde kapadı. İlk maçtan 7 sayı

farkla galip ayrılarak avantaj elde eden
Kastamonu Belediyespor, rövanş
müsabakasını 16 Kasım Cumartesi
günü deplasmanda oynayacak.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa
Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında

sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-
26 mağlup etti. 

Ligin 12. haasında Ankara
Ekibi Etimesgut Belediyespor
ile berabere kalan GMG
Kastamonuspor, bir basamak
gerileyerek 6. sıraya yerleşti.

3 Kasım’da Sivasspor’u 2-1
mağlup ederek 5. sıradaki
yerini koruyan GMG
Kastamonuspor, 10 Kasım’da
Etimesgut Belediyespor ile
karşılaştı.

11. dakikada rakibin golünü
kalesinde gören temsilcimiz,
45+1’de Faruk Öcal’ın golüyle
durumu eşitledi. (1-1)

İlk yarının skoru, maçın
sonucunu belirledi. 

GMG Kastamonuspor ligin
12. haasının sonunda aldığı
beraberlikle puanını 22’ye
yükseltirken, fikstürde 6. sıraya
geriledi. 17 Kasım’da Van Spor
Futbol Kulübünü Gazi’de
ağırlayacak olan ekibimiz, 23
Kasım’da İstanbul’da Eyüpspor
ile karışılacak.

İstanbul Kastamonuspor ligin sekizinci
haasında karşılaştığı Küçükçekmece
Yeşilova Esnafspor'u deplasmanda 3-2
mağlup etti. Temsilcimiz namağlup
unvanıyla sahaya çıkan rakibine ligde
mağlubiyeti tattırdı. Ekibimiz son galibiyetle
ve 15 puanla 3. sıraya yükselirken oynadığı 8
maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1
mağlubiyet aldı. İstanbul Kastamonuspor
attığı 22 gole karşılık kalesinde 13 gol gördü.

Ligin 9. haasında Rumeli İdmanyurdu
karşısında hükmen galip olarak 3 puanı

hanesine yazdıran ekibimiz,  bu sonuçla
devre arasına gitti.

Mağlubiyeti tattırdı

Karabük’te düzenlenen 29 Ekim Boks
Cumhuriyet Kupa müsabakalarına, antrenör Yılmaz
Kırkbeşoğlu eşliğinde katılan sporcular
Kastamonu’ya 6 madalya kazandırdı. Berran Şahin,
Hazal Kayışoğlu, Yiğit Can Külcü birinci olarak altın
madalyanın sahibi olurken, Zeynep Sude Hasanbaş
ve Zümra Şengül ikinci olarak gümüş madalya,
Emre Parlak ise üçüncü olarak bronz madalya aldı.

6 madalya ile döndüler
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Yıl: 8 10 Kasım 2019

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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