
TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta müca-
dele eden temsilcimiz Kastamonuspor
1966 Tuzla’ya 2-0 mağlup olan ekibimiz,
ikinci hafta deplasmanda karşılaştığı
Kırşehir’den 1-0’lık yenilgiyle döndü.

10

Puan yüzü 
göremedik

Kas-Der tarafından 18-22 Eylül ta-
rihleri arasında Maltepe Etkinlik Ala-
nında düzenlenecek olan Geleneksel
Kastamonu Tanıtım Günleri ana spon-
soru Gün Medya Grubu oldu.

4

Ana sponsor
Gün Medya Grubu 

Kas- Der Genel Başkanı Remzi Şen
“Kastamonu tanıtımını amacına uygun ger-
çekleştirmek üzere İstanbul’da düzenlediği-
miz tanıtım günlerinde bu yıl ana sponsorluk
anlaşmamızı Cengiz Aygün ile yaptık” dedi.

Remzi Şen: 
Duyarlılık örneğidir

4

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Başkan Yardımcısı
ve Organizasyon Komite Başkanı
Kubilay Salihvatandaş, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada kalite, hijyen ve
kurumsallığa önem verdiklerini
kaydetti. 

13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde
yöresel ürün ve gıda stantlarının daha
kaliteli hizmet sunulması için
azaltıldığını bildiren Kubilay
Salihvatandaş, “Bu sene on
üçüncüsünü düzenleyeceğimiz

Kastamonu Tanıtım Günlerinde
hemşerilerimizin Kastamonu özlemini
gidermesini, İstanbullulara ve şehir
dışından gelen ziyaretçilerimize gerçek
Kastamonu kültürünü yansıtmayı
hedefliyoruz. Bu kapsamda başkanımız
Remzi Şen ve yönetim kurulumuzla
birlikte aldığımız ortak karar
doğrultusunda gıda ve yöresel ürün
satışı gerçekleştiren katılımcı
firmalarımızın sayısında elemeye
gittik, daha seçici davrandık” diye
konuştu. n 4

Olayla ilgili 2 zanlı göz altına
alındı. Yağma, gasp, hırsızlık,
uyuşturucu kullanımı gibi daha birçok
suçtan hüküm giyen zanlılardan Emra
Yaşar’ın tutuklu olduğu Kırklareli Açık
Ceza Evinden izne gönderildiği, Erdal
Kurdal’ın ise kısa bir süre önce
cezasını tamamlayarak tahliye olduğu
ortaya çıktı. n 6
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Kastamonu Entegre
İtalya’daki pazar payını ilk
etapta yüzde 20’ye çıkarmayı
hedefliyor. Firmanın
Kastamonu’da kutladığı 50.
kuruluş yıl dönümü açılış
etkinliğinde konuşan
Kastamonu Entegre CEO’su
Haluk Yıldız, altıncı tesislerinin İtalya’da
faaliyete başlamasının globalleşme yolunda
önemli bir adım olduğunu vurguladı. n 5

Hedefi İtalya’dan
yüzde 20 pay

Kastamonu’da 2019-2020 eğitim öğre-
tim dönemi Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa Safran’ın da katılımıyla
başladı. Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
yıkılıp yeniden inşa edilen 9 yeni okulun
toplu açılışını da gerçekleştirdi. n 7

İlk zil Safran’la çaldı

İBB Yazı İşleri ve Kararlar
Daire Başkanlığı'na İnebolulu
hemşerimiz Nurten Uğursoy,
atandı. Genel sekreter
yardımcılığı biriminin yetki
alanında bulunan Yazı İşleri
ve Kararlar Daire
Başkanlığı'na atanan Uğursoy, 1982 yılından
itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi
kadrosunda görev alıyordu. n 9

Daire başkanı
Uğursoy

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Yeşil Alan
ve Tesisler Yapım
Müdürlüğüne Hanönülü
hemşerimiz Mustafa Özkan atandı. n 9

29 yıl sonra 
müdür oldu

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

Bazı şehirler vardır sonradan
olma, bazı şehirler vardır
anadan doğma… Kastamonu,

anadan doğma şehirlerdendir
kesinlikle… Bilinen tarihi
milattan önce 18. yüzyılda Hitit
İmparatorluğu ile başlayan
illerden biridir Kastamonu.

5 imparatorluk ve
sayısız beylikler

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 7

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

İçerik kalitesi 
yükseltildi

Maltepe Etkinlik Alanında 18-22 Eylül tarihleri arasında düzlenecek
olan Kastamonu Tanıtım Günlerinde içerik kalitesinin yükseltilmesine

önem verildi. Yöresel gıda satış stantları geçtiğimiz yıllara göre
metrekare bazında büyütülürken, katılımcı firma sayısı azaltıldı.
Organizasyon içerisindeki kültürel etkinliklerin sayısı da artırıldı. 

www.kutuk.com.tr

Beyoğlu İstiklal
Caddesi’nde

uğradığı bıçaklı
saldırı sonucu

vefat eden
elektrik

mühendisi Halit
Ayar, defnedildi. 

Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, aşure
yapımında kullanılan
bakliyat çeşitlerinin sağlıklı
beslenmede önemli bir yeri
olduğunu kaydederken
kaliteli ürünlerin tercih
edilmesi gerektiğini vurguladı. n 8

Aşure için doğru
üründen vazgeçmeyin

1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

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

Suç makineleri 
geleceğimizi aldı

Kubilay
Salihvatandaş
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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

BEDAVA

Hayat pahalı diye yakınırız.
Oysa ucuz bile değil bedava.
Ne belli dostlar, belki şu anda
“Mermiye yazık” diye varız.

GÜNAHKÂR

Maskesi, boynuzuyla; kuyruğu, mızrağıyla,
Her an ayrı yerlerde, her an ayrı biçimde
Şeytanı, hep dışarıda, şurda, burda aradım,
Şeytan dışarda değil, şeytan benim içimde.
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MANŞET

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Başkan Yardımcısı ve Organizasyon
Komite Başkanı Kubilay Salihvatandaş, konuyla
ilgili yaptığı açıklamada kalite, hijyen ve
kurumsallığa önem verdiklerini kaydetti. 

13. Kastamonu Tanıtım Günlerinde yöresel
ürün ve gıda stantlarının daha kaliteli hizmet
sunulması için azaltıldığını bildiren Kubilay
Salihvatandaş, “Bu sene on üçüncüsünü
düzenleyeceğimiz Kastamonu Tanıtım
Günlerinde hemşerilerimizin Kastamonu
özlemini gidermesini, İstanbullulara ve şehir
dışından gelen ziyaretçilerimize gerçek
Kastamonu kültürünü yansıtmayı hedefliyoruz.
Bu kapsamda başkanımız Remzi Şen ve
yönetim kurulumuzla birlikte aldığımız ortak
karar doğrultusunda gıda ve yöresel ürün satışı
gerçekleştiren katılımcı firmalarımızın
sayısında elemeye gittik, daha seçici davrandık.
Geçtiğimiz yıl 200 olan yöresel ürün standını
49’a, 27 olan yemek standını 10’a düşürerek
kaliteyi ön plana çıkardık. Gıda ürünlerinin
standartlara uygun organik ve doğal olması,
yöresel ürünlerin de Kastamonu’da üretilmiş
olmasına özen gösterdik” dedi.

Kamu stantlarında satış olmayacak
Kastamonu’nun turizm ve yatırım

potansiyelini açığa çıkarmak için kamu
stantlarında satışa yönelik faaliyetlerin
olmayacağını belirten Salihvatandaş, “Her sene
olduğu gibi bu sene de Kastamonu Valiliğimiz,
il ve ilçe belediyelerimizin stantları etkinlik
alanımızda yer alacak. Kamu kurumlarına
ayrılan stantlarda ürün ya da gıda satışı
gerçekleşmeyecek. Kamu kurumları sadece
faaliyetlerini, yatırım olanaklarını ve turizm
olanaklarını anlatabilecekleri düzeyde konuk
ağırlama potansiyeliyle ön plana çıkacaklar.”
diye konuştu. 

İstiklal Yolu özel sergisi 
Etkinlik alanında Kastamonu’nun tarihi ve

kültürel değerlerinin ön plana çıkacağına işaret
eden Kubilay Salihvatandaş, “Tarihi milli park
ilan edilen Kurtuluş Savaşının Kastamonu’dan

Ankara’ya uzanan önemli güzergâhı İstiklal
Yolu’nu etkinlik alanımızda simgeleyeceğiz.
Kastamonu’yu bilmeyenler için bir tanıtım
merkezi konumunda olacak etkinlik alanımız,
gastronomimizin en kaliteli ürünleri de damak
zevkine uygun şekilde sunacak.” ifadelerine yer
verdi.

Kurumsal tanıtım
Kubilay Salihvatandaş, Kas-Der’in

tarihçesinin ve faaliyetlerinin aktarılacağı
tanıtım materyalleri ile kurumsal tanıtıma
ağırlık vereceklerine değinerek, “13. Kastamonu

Tanıtım Günlerine özel baskısını
gerçekleştireceğimiz broşürlerde Kas-Der’in
tarihçesini, temel taşlarını, geçmişten
günümüze 34 yılını konu alan faaliyetlerini
aktaracağız. Etkinlik alanında kroki ve
yönlendirme tabelaları ile ziyaretçilerin rahat
dolaşmasını sağlayacağız. Kültür, sanat
programları ile dolu dolu bir Kastamonu
tanıtım günleri Kastamonuluları ve özellikle
Kastamonu’yu keşfetmek, tanımak isteyenleri
bekliyor.” şeklinde konuştu.

Tüm Kastamonulular paydaş
Tanıtım Günlerinde tüm Kastamonu sivil

toplum kuruluşlarının paydaş olduğunu
vurgulayan Kubilay Salihvatandaş şunları
söyledi: “Kastamonuluların birlikteliği için çaba
harcayan her sivil toplum kuruluşunun başkanı,
yönetici ve üyesi Kastamonu Tanıtım Günleri
organizasyonun ev sahibidir, gönüllü tanıtım
elçileridir. Bu bakımdan onların ev sahipliğinde
Kastamonu hoşgörüsü ve misafirperverliğini
gelen katılımcılara hissettirmek bizlerin asli
görevi olacaktır. Şubelerimizle birlikte kaliteli
bir iş çıkarmak için uğraşıyoruz. Birlik olursak
aşamayacağımız ve üstesinden gelmeyeceğimiz
şey yoktur. Bu etkinlikte Kas-Der kadar,
kimliğine Kastamonu yazan hemşerilerimizin
ve sivil toplum kuruluşlarımızın da
sorumluluğu bulunuyor.”  

Resmi açılış 19 Eylül’de
Bu sene Maltepe Etkinlik alanındaki ilk il

tanıtım programının 18-22 Eylül tarihleri
arasında gerçekleşecek Kastamonu Tanıtım
Günleri olduğunu da bildiren Kas-Der Başkan
Yardımcısı ve Organizasyon Komite Başkanı
Kubilay Salihvatandaş şöyle devam etti:
“Maltepe il tanıtım günleri bu sene Kastamonu
ile başlayacak. Bu kapsamda geniş bir protokol
katılımıyla gerçekleşmesini planladığımız
etkinliğimizin resmi açılış töreni 19 Eylül
Perşembe günü saat 15:00’te gerçekleşecek.
Tüm hemşerilerimiz, İstanbullular ve
Kastamonu’yu merak eden herkes
davetlimizdir.” 

Maltepe Etkinlik Alanında 18-22 Eylül tarihleri arasında düzlenecek olan Kastamonu Tanıtım Günlerinde içerik
kalitesinin yükseltilmesine önem verildi. Yöresel gıda satış stantları geçtiğimiz yıllara göre metrekare bazında
büyütülürken, katılımcı firma sayısı azaltıldı. Organizasyon içerisindeki kültürel etkinliklerin sayısı da artırıldı.

İçerik kalitesi
yükseltildi

Ana sponsor
Gün Medya Grubu 

Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen ise “Kastamonu
tanıtımını amacına uygun
gerçekleştirmek üzere
İstanbul’da geleneksel olarak
düzenlediğimiz tanıtım günlerimizde bu yıl
ana sponsorluk anlaşmamızı değerli iş
adamımız Cengiz Aygün ile yaptık. Kendisi
Kastamonu platformunun olduğu her
yerde gösterdiği duyarlılık örneğini
sergiledi. Yapılan bu anlaşma ile etkinliğin
içerik kalitesine önemli katkı sağlanmıştır.
Bu vesileyle kendilerine teşekkür
ediyorum” diye konuştu. 

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) tarafından 18-22 Eylül tarihleri
arasında Maltepe Etkinlik Alanında
düzenlenecek olan Geleneksel Kastamonu
Tanıtım Günleri ana sponsoru Gün Medya
Grubu oldu. Kastamonulu hemşerimiz iş
adamı Cengiz Aygün’ün sahibi olduğu Gün
Medya Grubu, 2007 yılından bu yana ulusal
alanda faaliyet gösteren Ogün Gazetesi’nin
yanı sıra enerji, sağlık ve turizm alanında
çıkardığı dergilerle de biliniyor.  

Firma 2013 yılından itibaren tüm
Türkiye çapında sürdürdüğü sosyal
sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor.

Kastamonu adının olduğu 
her yerde 

Gün Medya Grubu’nu son dönemlerde
adı Kastamonu ile anılan her noktada
görmek mümkün. Kastamonuspor Kulübü,
Kastamonu Bayan Hentbol Takımı’nın yanı
sıra Kastamonu’daki birçok festivale
sponsorluk desteği veren firma son olarak
Kastamonu Günleri’nin ana sponsoru oldu. 

Aygün: “Kastamonu markasına
katkı sağlayacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gün
Medya Grubu Başkanı Cengiz Aygün,
“Kastamonu markasına katkı sağlayacak,
her girişimin ve oluşumun yanında
olmaktan çok mutluyuz. Kastamonu
içerisinde yetiştiği değerler bakımında çok
zengin bir il, bu noktada değerlerin
buluşturulduğu ve üretildiği   her yerde
olmak isteriz. Bu sebepten dolayı da bu yıl
on üçüncüsü gerçekleşecek Maltepe
Kastamonu Günleri’ne ana sponsor olduk.
Yaşanacak gurur hepimizin, tüm
Kastamonuluların olacaktır” dedi. 

Coğrafi İşaretler Toplantısında Kastamonu Simidi
ve Devrekani Hindi Banduması’nın tescillendiğini
açıklayan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, tescil
aşamasında ise 18 ürün bulunduğunu kaydetti.

Coğrafi işaret almış ürünlerin vasfının
korunması, tescil aşamasındaki ürünlerin ise
sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalar
sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Taşköprü Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı,
Pınarbaşı Karaçorba, Tosya Pirinci, Tosya

Bıçkısı, Daday Etli Ekmeği, Kastamonu Çekme
Helvası, Kastamonu Siyez Bulguru, Kastamonu
Simidi, Devrekani Hindi Banduması Kastamonu
tescilli coğrafi işaretleri olan ürünler arasında
yer alıyor.

Tescilli ürün 10’a çıktı

Şen: Duyarlılık 
örneğidir

Tosya Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile
PTT arasında imzalanan protokol
kapsamında, ilçe merkezinde ve
köylerde ikamet eden, devletten maddi
yardım alan hasta, yaşlı veya engellilere
evlerinde ödeme yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin, “Yaşlılık
maaşını, dul maaşını veya engelli

maaşını almak için ilçe merkezine
gelemeyecek kadar hasta, yaşlı veya
engelli vatandaşlarımız var. Bu anlamda
insanımıza daha konforlu ve daha hızlı
kamu hizmeti sunabilmek adına,
vatandaşlarımızın sosyal yardım adı
altında aldıkları her türlü maaş ve vakıf
yardımlarını bizzat kendilerine PTT
marifetiyle evlerinde teslim edeceğiz.”
dedi.

İhtiyaç sahiplerinin kapısına kadar gelecek

Kastamonu Simidi ve Devrekani
Hindi Banduması’nın coğrafi işaret
almasıyla birlikte Kastamonu’nun
tescilli ürün sayısı 10’a yükseldi.

Araç Soğanı, Cide Ceviz Helvası, Devrekani
Cırık Tatlısı, Doğanyurt Kestane Balı,

Fındık Şekeri, Göce Çorbası, Kastamonu
Kestane Balı, Kastamonu Örme Fanilası,
Kastamonu Pastırması, Kastamonu Siyez
Buğdayı, Kastamonu Siyez Unu, Kastamonu

Taş Baskı Dokuması, Kastamonu Tiridi,
Kastamonu Üryani Eriği, Kastamonu Yaş
Tarhanası, Şehit Şerife Bacı Mantısı, Şehit
Şerife Bacı Tatlısı, Tosya Kıstısı için ise coğrafi
işaret alınma çalışma ve işlemleri devam
ediyor.

18 ürün sırada  

Cide Belediyesi’nin
ilk kardeş belediyesi
Sarıyer oldu.

24. Rıfat Ilgaz Sarı
Yazma Kültür ve Sanat
Festivalinde kardeş
belediye olma fikrini
belirten Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü
Genç ve Cide Belediye Başkanı
Sarıyer Belediye Başkanı Mehmet
Eşref Mutlu kararı belediye
meclislerinde de onaylattı.

Cide Belediyesi ağustos ayında
kardeş belediye protokolünü
onaylarken Sarıyer Belediyesi eylül
ayı meclis toplantısında kararı aldı.

Onaylanan protokol
kapsamında Cide Belediyesinin ilk
kardeş belediyesi Sarıyer
Belediyesi oldu.

İlk kardeş
Sarıyer
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6,335
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277,03
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Türkiye’de
demokrasi, gelir

dağılımı ve bütçenin
oluşum süreci

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

• Bütçe hem bir görüntüdür, yani
bir tablodur, hem bir araçtır. Bütçe bir
araç olduğu kadar, aynı zamanda da
bir yasadır.

• Dolaylı vergiler adaletsizdir,
doğrudan vergiler adildir. Güzel de bu
böyle işlese bile, bizim bunu
söyleyebilmemiz için sistemin adil
olduğu mantığına dayanmamız
gerekir.

• Bütçe yoluyla gelir dağılımı ciddi
şekilde değiştirilemez, çünkü gelir
dağılımı faktör piyasasında belirlenir,
oluşmuş dağılım üzerinde çok az
oynanabilir.

• Küreselleşme tüm yerküreyi
piyasa olarak sermayenin emrine
açıyordu. Finansallaşma ise gelecek
dönem piyasalarını bugüne çekerek,
yine piyasaları genişletmeyi
hedefliyordu. Fakat tüm bu araçlar
çaresiz kalarak, sonunda kriz geldi.

• Bir kriz sürecindeyseniz, para
politikanızdaki otonomiyi
yitirmişseniz elinizde yalnızca Hazine
yani kamu maliyesi kalmış demektir.
Gelecek dönemde kamu maliyesi nasıl
düzenlenecek? Bana kalırsa çok daha
merkezi ve otoriter olacak.

• Vergi adaleti kavramının tesis
edilebilmesi için öncelikle vergi
bilincine, vergi farkındalığına sahip
bir toplum yaratmak gerektiğini
düşünüyorum.

• Kazanandan değil de
harcayandan vergi toplandığı sürece
adaletten bahsetmemiz mümkün
değildir.

Firmanın Kastamonu’da kutladığı 50. kuruluş
yıl dönümü açılış etkinliğinde konuşan
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, altıncı
tesislerinin İtalya’da faaliyete başlamasının
globalleşme yolunda önemli bir adım olduğunu
vurgulayarak, “İtalya, ahşap sektörünün canıdır,
kalbidir. Dünyanın en büyük mobilya
ihracatçısıdır. Biz de artık İtalya’da olalım dedik.
İtalya’da olmamız ayrıca Kastamonu Entegre’nin
globalleşmesi manasına geliyor. Tesisi geçtiğimiz
yıl bitirdik, bu sene devreye aldık. Sene başından
beri üretime ve satışa devam ediyoruz.
Fabrikamızı tamamen tamamladığımız zaman
İtalya’da hedefimiz yüzde 20 pazar payına sahip
olmak.” dedi.

Rusya’daki tesisi Kastamonu’daki
personel kurdu

Kastamonu’daki personellerin firmanın
kentteki ikinci tesisi faaliyete geçirmesinde ve
Rusya’daki tesisin kurulmasında önemli katkı
sağladığına dikkat çeken Haluk Yıldız, “2007
yılında Kastamonu’da ikinci MDF tesisini
kurarken yeterli teknik eleman bulabilme telaşı
içerisindeydik. Yedek parça, bakım ve servislerden
çok uzakta yer alıyorduk. Kastamonu’ya yatırım
yaparken bizler, acaba bir problem yaşar mıyız
diye düşünüyorduk. Ama Allah’a şükür ekibimiz
tesisimizi kurdu ve çalıştırdı. Aynı ekip, Rusya’da
MDF tesisini de kurmada bizlere yardımcı oldu.
Yani Kastamonu’nun güzel insanlarına değer
verdiğinizde, eğittiğinizde hem burayı
çalıştırdığını hem de Rusya’ya götürüp oradaki
tesiste etkili olduğunu gördük. Oradaki Rusları da
eğittiler. Demek ki insanlara değer verirsek,
insanlarımızı yetiştirirsek yapamayacağı hiçbir şey
yok. Şu anda Kastamonu’da veya herhangi bir
yerdeki arkadaşlarımız, çıkıp bütün dünyada
tesisleri kurup buraları çalıştırır hale getirebiliyor.
İnsanlarımıza inandığımız zaman, güvendiğimiz
zaman, eğittiğimiz zaman çok güzel şeyler oluyor”
ifadelerini kullandı.

İlk yatırım Kastamonu’da 
Firmanın 50 yıl önce ilk yatırımını

Kastamonu’ya yaptığını anımsatan Yıldız,
Türkiye’nin global marka ve firmalara ihtiyacının
olduğunu vurgulayarak “İsmimizi güzel bir
şehirden aldık. Biz de bu ismi bütün dünyaya
yaydık. Baktığımızda bugün Kastamonu Entegre,
Kastamonu ilimizde çıkmış ve şu anda 6 ülkede
faaliyet yapıyor. 50 yıllık hikayenin 20 yılı
globalleşmeyle geçti. İlk yurt dışına yatırımımız
1998 yılında başladı. İlk yurt dışı tesisimizi
Romanya’da kurduk. Orada kapı üretiyoruz.
Avrupa’nın ikinci, dünyanın da üçüncü
büyüğüyüz. Bulgaristan’a da 2000 yılında
fabrikamızı kurduk. Bu tesis sayesinde şu anda
Balkanlarda yüzde 30-50 arasında bir pazar
payımız var. 2004 yılında Bosna-Hersek’e bir tesis
kurduk, bu fabrika sayesinde bu bölgenin en
büyük ambalaj kağıdı üreticisi olduk. Sonra
projeler devam etti ve Rusya’ya başladık. Şu anda
Rusya’da dünyanın en büyük MDF tesislerinden
bir tanesini kurduk. Ayrıca şu anda Rusya’da
MDF’de yüzde 30 civarında pazar payımız var.
İthalatı engelleyen yatırımcı olarak Rusya bizlere
ödül verdi. Rusya, bizi en değerli yatırımcı sıfatına
koydu. Durmadık ve İtalya’ya gittik. Hedefimiz,
Türkiye’ye layık bir şirket olabilmek, inşallah buna
layık olduğumuz da umuyoruz. Bu gururu da hep

beraber yaşıyoruz. Çünkü bu ülkenin verdiği
destek ve imkanlarla buralara kadar geldik”
şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji dışa bağımlılığı
azaltmıyor

Haluk Yıldız, etkinlikler kapsamında
düzenlenen 'Ormancılık Endüstrisi' panelinde ise
Orman Genel Müdürlüğünden kiraladıkları
alanlarda Türkiye’de ilk kez plantasyon
ormancılığına başlayan firma olduklarını da
bildirdi. Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,
yenilenebilir enerji üretiminin dışa bağımlılığı
azaltmadığına da işaret ederek şunları söyledi:
“2008 yılından sonra Türkiye’de bir değişim
yaşandı. TL birden değer kaybetmeye başladı. TL

değer kaybederken teşvik yine dolar olarak kaldı.
Özellikle son 3-4 yılda bu teşvikler çok daha
anlamlı hale geldi. Şu anda bu sektörler ham
maddeyi bizden daha pahalıya alıp elektriğe
çevirip, bundan da iyi para kazanabilir halde. Bir
de bunların dönüşleri 5-6 yılda oluyor. Böyle
olunca son 4-5 yıldır bu durum sektörü çok
rahatsız eder hale geldi. Zaten sektörün yeterince
bir kaynağı yok. Bir de yenilebilir enerji bizi
dışarıya bağımlılıktan kurtarır diye bir mantıkla
bakılıyor. Halbuki sektör ne kadar çok ham
madde kullanırsa o kadar daha çok ithal ediyoruz.
O zaman yine bunlarla rekabet edelim
denildiğinde kömür santrali olabilir, doğal gaz
olabilir ama yenilebilir enerjide bu olmaz. Bunu
anlatmaya gayret ediyoruz.” 

Kastamonu Entegre İtalya’daki pazar payını ilk etapta yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyor. 

YIL: 8 SAYI: 294 10 EYLÜL 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

Hedefi İtalya’dan
yüzde 20 pay

Yıldız, fahri hemşeri Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu tarafından
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız’a fahri hemşerilik beratı verildi.

Etkinlik kapsamında fabrika çalışanları için
yapılan evlerin tapuları teslim edildi. Emekli olan
fabrika çalışanlarına da teşekkür plaketi verildi.
Tapu teslim töreninde konuşan Samsun ve
Kastamonu Fabrikalar Direktörü Enüs Koç,
Kastamonu Entegre’nin çalışanları için ev yapma
projesinin başlangıcına değinerek, “Kastamonu
Entegre insana değer veren bir kuruluş. İlk
projelerimizde kimse inanmıyordu. Dördüncü
projemizde Kastamonulu vatandaşlarımızdan da
talep geldi. Şu anda yedinci projemize devam
ediyoruz. Şu ana kadar da 300 arkadaşımızı ev
sahibi yaptık” dedi.

300 kişi 
ev sahibi oldu

Kastamonu Entegre kuruluşunun
50. yıl dönümünü Kastamonu’da
kutladı. Ormancılık Endüstrisi
paneliyle sektör hakkında
değerlendirme yapılırken, etkinlikler
kapsamında bisiklet yarışması
düzenlendi. Konser programında ise
Ziynet Sali ve Anadolu Ateşi sahne aldı.
Firma İstanbul’da da 50 kuruluş yıl
dönümü kapsamında etkinlik
düzenlemeyi planlıyor.

Karadeniz Vakfı Gençlik
Meclisi başkanlığında bayrak
değişimi yaşandı.  Şenpazarlı
hemşerimiz Bora İrden 2018
Ekim ayından itibaren
sürdürdüğü görevini
Azdavaylı hemşerimiz
Orhan Çay’a devretti.
Çay görevi bayrak
yarışı olarak
değerlendirerek, “Vakfımızın
çizdiği yol çerçevesinde gençliğe yönelik
çalışmalarımızda istekle ve azimle
çalışacağız. Destek veren herkese sonsuz
teşekkür ederim” dedi.

Gençlik meclisi
Çay’a emanet

Kutlamalar İstanbul’da devam edecek
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Olayla ilgili 2 zanlı göz altına
alındı. Yağma, gasp, hırsızlık,
uyuşturucu kullanımı gibi daha
birçok suçtan hüküm giyen
zanlılardan Emra Yaşar’ın tutuklu
olduğu Kırklareli Açık Ceza
Evinden izne gönderildiği, Erdal
Kurdal’ın ise kısa bir süre önce

cezasını tamamlayarak tahliye
olduğu ortaya çıktı. Eğitiminin
yanı sıra spor alanında da başarılı
bir kariyere sahip olan Halit
Ayar’ın annesi Hanife Ayar
Devrekani’nin Bozkocatepe köyü
doğumlu, emekli polis memuru
babası Mehmet Ayar ise Manisalı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu
vefat eden elektrik mühendisi Halit Ayar, defnedildi.

Beyoğlu'nda, 6 Eylül'ü 7
Eylül'e bağlayan gece

oturdukları tramvay durağında
yanlarına gelerek para isteyen

saldırganlarca bıçaklanan iki
arkadaştan 23 yaşındaki Halit
Ayar yaşamını yitirmiş, Sinan

Nalçacı ise çeşitli yerlerinden
yaralanmıştı. Yara almadan

kurtulan Tolga Ozan ise olay
yerine polis ekiplerini

çağırmıştı. Halit Ayar’ın naaşı 8
Eylül Pazar günü Emirgan

Camiinde öğle namazına
müteakip kılınan namazının

ardından Reşitpaşa
Mezarlığında defnedildi.

Olayın ardından polis ekipleri
tarafından yapılan iki farklı

operasyonda Erhan Kurdal ve Emra
Yaşar gözaltına alındı. Nöbetçi Sulh
Ceza Hakimliği 2 zanlının "birden
fazla kişi tarafından gece yapılan
silahlı yağma" ve "kasten öldürme"
suçlarından tutuklanmasına karar
verdi. Emra Yaşar'ın hırsızlık, adam
yaralama, uyuşturucu, tehdit ve
gasp suçlarından kaydı olduğu,
tutuklu olduğu cezaevinden izinli
çıktığı öğrenildi. Erhan Kurdal'ın ise
uyuşturucu, adam yaralama, gasp,
polise mukavemet suçlarından kaydı
olduğu ortaya çıktı. Kurdal’ın 9 ay
önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Suç makineleri 
geleceğimizi aldı

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi Durağı No:600 Sultangazi / İSTANBUL Tel: 0212 668 34 64 Faks: 0212 475 04 02 sultangazi@aygunlergrup.com.tr

1. Cebeci Yolu No:4/A  Sultangazi / İST
Tel: 0212 668 60 69
Faks: 0212 668 60 70
cebeci@aygunlergrup.com.tr

Cebeci Şube

Salihpaşa Cd.  No.3/B  GOP / İSTANBUL
Tel: 0212 497 10 41
Faks: 0212 497 10 40
gop@aygunlergrup.com.tr

Gaziosmanpaşa Şube 
İstanbul Cd.  No.47/49 Küçükköy 
G.O.Paşa / İSTANBUL
Tel: 0212 609 30 00 GSM: 0543 497 97 24
kucukkoy@aygunlergrup.com.tr

Küçükköy Şube
Ortabayır Mh. Talatpaşa Cad. No: 84 
Gültepe / İSTANBUL
Tel: 0212 282 96 34 Faks: 0212 282 96 34
gultepe@aygunlergrup.com.tr

Kağıthane Şube

Sultangazi Merkez Şube

www.aygunlergrup.com.tr

l Konsept Ürünler
l Oturma Grubu ve Kanepeler
l Ev Tekstili, Yatak ve Bazalar
l Halı, Bahçe Mobilya, Aksesuarlar
l Kampanyalı Ürünler
l Yeni Ürünler

Hayallerinizi ertelemeyin

Ziver Kaplan 8. kez Kastamonu İl
Kültür Turizm Müdürü olarak göreve
başladı.

Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel’in çoğu zaman mizahlara da
konu olan 5 kere görevden alınıp 6
kere yeniden görevine dönmesi
hafızalardaki yerini korurken
Kastamonu İl Kültür ve Turizm
Müdürü iken görevden alınan ve
mahkemenin yolunu tutan Ziver
Kaplan, İdare Mahkemesi’ne açtığı
8’nci göreve iade davasını kazandı.

Uzun yıllar kurumun müdürlüğünü
yapan Ziver Kaplan, bakanlık
tarafından görevden alınınca Mehmet
İshak, Kars İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü görevinden Kastamonu İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine
asaleten atanmıştı.

Valilik emrinde araştırmacı olarak
görevlendirilen Ziver Kaplan,
tekrardan İdare Mahkemesi’ne iade
davası açtı. Geçtiğimiz günlerde davası
karara bağlanan Kaplan’ın göreve iade
edilmesine karar verildi.

İlk göreve geldiği 2007 yılından
bugüne kadar geçen süreç içerisinde 7
defa görevden alınan Ziver Kaplan, son
mahkeme kararı ile 8’nci defa göreve
gelerek merhum Cumhurbaşkanı
Süleyman Demirel’in rekorunu da
egale etmiş oldu.

Ziver Kaplan 
yeniden
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Araçlı hemşerimiz Mustafa Safran,
Kastamonu’nun öğretmensiz köyün
kalmadığını vurgularken bu yıl 515
öğretmenin atandığını bildirdi.

LGS stresi kalkacak

2019-2020 eğitim öğretim yılının
başlaması dolayısıyla Kastamonu
Merkez Ortaokulu’nda düzenlenen
törede konuşan Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Mustafa Safran, gelecek 10
yıl içinde sınav stresini ortadan
kaldıracak olan tedbirleri almaya
çalıştıklarını kaydederek , “İnşallah
bundan sonra öğrencilerimiz LGS gibi
sınavların stresinden kurtulacak rahat
bir eğitim hayatı sürdürecek. Bu ilk
bakışta çok zor görünüyor ama inşallah
bunu Türkiye olarak hep birlikte
başaracağız.” dedi.

9 eğitim binası tamamlandı

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz
Bahçacıoğlu da 2 yıl önce depreme
dayanıklı olmadığı gerekçesiyle il
genelinde 23 okul, 14 pansiyon, lojman
ve halk eğitim binası için yıkım kararı
alındığını ve bu binaların yıkımının
2018 yılında gerçekleştirildiği belirtti.

2018-2019 yatırım programına
toplamda 281 milyon 47 bin 150 lira
maliyetinde 496 derslikli 43 okul ve İl
Milli Eğitim binasının yapılmasının
planlandığını söyleyen Bahçacıoğlu,

“2018-2019 eğitim yılında toplamda 36
derslikli 4 eğitim binası hizmete
açılmıştır. Bugün 2019-2020 eğitim-
öğretim yılı için de toplam 56 milyon
642 bin lira maliyetinde 136 derslikli 9
eğitim binasının yapımı
tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
ise 15 yıl içinde Kastamonu’daki okul
sayısının yüzde 60, derslik sayısının ise
yüzde 50 artığını bildirdi.

Kastamonu’da
2019-2020

eğitim öğretim
dönemi Milli

Eğitim Bakan
Yardımcısı

Prof.Dr. Mustafa
Safran’ın da

katılımıyla
başladı. Bakan

Yardımcısı
Mustafa Safran

ayrıca yıkılıp
yeniden inşa
edilen 9 yeni
okulun toplu

açılışını da
gerçekleştirdi. 

İlk zil Safran’la çaldı

Bazı şehirler vardır sonradan olma,
bazı şehirler vardır anadan
doğma…

Kastamonu, anadan doğma
şehirlerdendir kesinlikle…  

Bilinen tarihi milattan önce 18.
yüzyılda Hitit İmparatorluğu ile
başlayan, sırasıyla Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı
İmparatorluğuna tanıklık etmekle
birlikte, onlardan izler taşıyan
nadir illerden biridir Kastamonu.

5 imparatorluğun yanı sıra
Çobanoğluları ve Candaroğulları
Beylikleri dönemine de
değerleriyle damga vurmuştur.

7 bin yıllık tarihi ile ve bu tarihin kesintisiz
örneklerini sergileyen mirasıyla kültür
turizminde çok özel bir yere sahip olan
Kastamonu’nun Frig, Pontus, Roma, Bizans,
Çobanoğlu, Candaroğlu, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinin seçkin eserleriyle
süslü kent merkezi, canlı bir müze
görünümüyle tarihten izler taşıyor günümüzde
de.

Şüphesiz turizm alanında derinlik,
zenginlik ve çeşitliliği olmakla birlikte, en
önceliği eko turizmi, inanç turizmi ve kültür
turizmi olarak öne çıkarılmalı.   Bugün tüm
dünyada ziyaret edilecek mekânlarda aranılan
sanat tarihi açısından ve mimari özelliği

nedeniyle türünün ilk ve ilginç
örneklerini sergileyen ürünler
bakımından da derin bir muhtevaya

sahip. 
Kültür turizmi ekonomik anlamda,
nadir, az bulanan bir üründür. Bu
nedenle kültür turizmi
ekonomideki "mukayeseli
üstünlükler" niteliğine sahiptir. Bu
"mukayeseli üstünlük"
Kastamonu’nun sahip olduğu özel
ve özgün kültürel çeşitlilik,
tarihsel derinlik, "biricik" olma
durumu ile doğal ve kültürel
mirasın coğrafik yaygınlığından

dolayı benzerlerinden de üstündür. 
Ancak ne kadar 

farkındayız?

Örneğin; Pompeipolis Antik Kenti
Kastamonu tanıtımı için bir nimettir.
Kastamonu geleneksel Türk evi ve yakın
dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun
olarak bulunduğu ender illerden olmakla
birlikte kentsel sit kapsamına alınmış olan
merkez ilçe, Taşköprü, İnebolu, Küre ve
Abana'nın eski mahalleleri ve yapıları
ziyaretçilerde nostalji ve hayranlık uyandırır. 

Kastamonu bu ne yazmakla biter ne
anlatmakla…

Gelin Kastamonu’da bulunan inanç
turizminin kalbi niteliğinde cami, medrese ve
türbeleri hep birlikte tanıyalım.

Anadolu’nun manevi dört temel direğinden
biri olarak anılan Şeyh Şaban-ı Veli diğer
adıyla Hazreti Pîr ile….

5 imparatorluk ve sayısız beylikler 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Selçuklu ve Çobanoğulları
Dönemi
n Deveci Sultan Türbesi
n Hepkebirler Türbesi (Batı)

n Muzaffereddin Gazi
Türbesi
n Atabeygazi Türbesi
n Karanlık Evliya Türbesi

n Maden Dede Türbesi
n Müfessir-İ Alaaddin
Efendi Türbesi
n Vehbi Gazi Türbesi

Osmanlı Devleti Dönemi

n Abdülcebbar Türbesi
n Açıkbaş Sultan Türbesi
n Ali Asgar Efendi Türbesi
n Benli Sultan Türbesi
n Dai Sultan Türbesi
n Ferraş Sultan Türbesi
n Hacı Dede Türbesi
n Halife Sultan Türbesi
n Hepkebirler Türbesi
(Doğu)
n Karabaş-i Veli Türbesi
n Molla Said Türbesi

n Nevruz Sultan Türbesi
n Abdürrezzak Türbesi
n Ahmet Dede Türbesi
n Bayraklı Sultan Türbesi
n Cevkani Türbesi
n Dede Sultan Türbesi
n Geyikli Sultan Türbesi
n Hacı Hamza Türbesi
n Hayran Efendi Türbesi
n İsa Dede Türbesi
n Kara Mustafa Paşa Türbesi
n Nasrullah Kadı Türbesi
n Sacayaklı Sultan (Hasan
Efendi) Türb.

n Seyfi Dede Türbesi
n Seyyid Sünneti Efendi
Türbesi
n Sükuti Sultan Türbesi
n Şeyh Ahmed Siyahi Efendi
Türbesi
n Şeyh Mehmed Efendi
Türbesi
n Şeyh Mustafa Efendi
(Pişküri Zade) Tür
n Taraklı Sultan Türbesi
n Şeyh Mustafa Efendi
(Resul Zade)Tür.
n Topçuoğlu Türbesi

İnanç Turizmi

Candaroğulları Beyliği Dönemi

n Adil Bey Türbesi
n Cemaleddin Ef. Ve Kargaş Sultan
Türbesi
n Hatun Sultan Türbesi
n Musa Fakih Türbesi
n Ahi Şorve Türbesi
n Harmankaşı Türbesi
n İsmail Bey Türbesi

Törende Merkez Ortaokulu, Ali
Fuat Darende İlkokulu, Atabey
Gazi İmam Hatip Ortaokulu,
Kuzeykent İlkokulu, Mehmet Akif
Ersoy İlkokulu, Pervaneoğlu Ali
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi,
Devrekani Halime Celal Budak
Spor Salonu ve Yemekhanesi,
Bozkurt İmam Hatip
Ortaokulu’nun toplu açılışları
gerçekleştirildi.

Şahin Baba 
14. kez dualarla
anıldı

İnebolu Şahin Baba İlim Kültür
Derneği (İŞİKDER) tarafından Şahin
Baba Türbesi Etkinliğinin bu yıl 14.’sü
gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim ve
duaların okunduğu programda
davetlilere ikramlar dağıtıldı.

İnebolu’nun Şamoğlu köyünde
yaşadığı rivayet edilen Şahin Baba için
düzenlenen geleneksel anma
programlarıyla birlikte etkinlik
alanında da düzenlemelerin yapıldığını
bildiren
dernek
başkanı
Tuncay
Aslandağ,
önümüzdeki yıl
cami inşaatına
başlanacağını
belirtirken
şadırvanı
faaliyete
geçirmek
istediklerini
kaydetti.

İŞİKDER’in
3 köy ve 8
mahalleyi
kapsadığını
ifade eden Tuncay Aslandağ,
“Derneğimiz, köylülerimiz ve
muhtarlarımızın desteği ile alana su
getirdik. İnşallah seneye buradaki
şadırvan ve cami inşaatını da nasip
olursa başlatmak niyetindeyiz. En
azından şadırvan kısmını seneye
faaliyete geçirmeyi istiyoruz.” dedi.

Aslandağ, Şahin Baba hakkında
resmi yazılı kaynaklara ulaşma
konusundaki çalışmalarının da devam
ettiğini belirtti.
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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.

-5- 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 STK ve
Halkla İlişkiler Birim
Başkanı Kahraman Çoban.

Kimdir?

Taşköprü nüfusuna kayıtlı olan Kahraman Çoban, 12 Ocak 1990 tarihinde İstanbul’un
Bakırköy ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
mezunudur. Türk Hava Yolları bünyesinde proje koordinasyon görevini sürdürmekte olup,
şirket içerisinde birçok yenilik ve geliştirmede önemli görevler üstlenmiştir. AK Parti Gençlik
Kolları ve MHP Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığında görevler almıştır. 20 Mayıs 2019’da Kas-Der
Genel Merkez Gençlik Kolları bünyesine dahil olmuştur. İstanbul 3.Bölge Teşkilat Başkanlığı
görevinin ardından 1 Ağustos 2019’da STK ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevine
atanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Düşünceleri
Kas-Der Gençlik Kolları olarak kuruluşundan itibaren 34 yıllık bir süreç sonrası

biz gençler olarak birlik, bütünlük ve toplum içerisinde saygı duyulacak bir kimliğe
bürünmek için dernek içerisinde bazı sorumluluklar üstlendik. Dernek olarak
saygıdeğer ekibimiz önümüze koyduğumuz hedefleri ve vizyonu yerine getirmek
için elini taşın altına koyma çabası içerisinde. Bu faaliyetler biz gençlerin
toplumda söz sahibi olmasını, tanınabilir olmasını sağlarken daha güçlü
adımlar atmamıza vesile olacaktır. İçimizde bulunan gerçekten çok değerli
genç arkadaşlarımızın bize bu yolda vereceği destekler çok önemli
olmakla beraber düşünceleri inanıyorum ki bize seviye atlatacaktır. Bu
vesile tüm genç arkadaşlarımızı Kas-Der gençlik teşkilatlanmalarında
göreve davet ediyorum. Böylece birlik, beraberlik ruhu içerisinde
önemli bir güç potansiyeline ulaşacağımıza inanıyorum.

Kahraman Çoban

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Muharrem ayının onuncu gününün 9
Eylül’e denk geldiğini ve Aşure Günü
etkinliklerinin ay boyunca gerçekleşeceğini
belirten Mehmet Reis, aşure yapımında
kullanılan ürünleri seçerken dikkatli
olunması gerektiğini ifade etti.

Hoşgörü tenceresinde pişiyor

Reis, aşure yapımında kullanılan bakliyat
çeşitlerinin sağlıklı beslenmede önemli bir
yeri olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“Aşure içerisinde kullanılan bakliyat çeşitleri
olan aşurelik buğday, nohut ve fasulye;
karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral
yönünden zengindir, sağlıklı beslenme için
gerekli temel gıda maddeleridir. Çeşitli
lezzetlere sahip olan bu ürünler, hoşgörü
tenceresinde pişiyor ve farklı bir tat ortaya
çıkıyor. Aşure yapımında kullanılan
malzemelerin kalitesi, istenen renk, lezzet ve
kıvamı oluşturur. Eski mahsul, ithal ve

karışık ürünler aşurenin koyu renkte
olmasına, içinde pişmemiş tanelerin
kalmasına ve kabuk atmasına neden
olabilmektedir. Aşurede kullanılacak
buğday, beyaz renkli ve özel bir tohum olan
aşurelik buğdaydan işlenen bir çeşit
olmalıdır. Bakliyatların da özenle seçilmesi
gerekmektedir. Kuru fasulye ve nohudun
birçok çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizin
belirli bölgelerinde yerli tohumlarla üretilen
bakliyatlar ince kabuklu olması, çabuk
pişmesi ve lezzetli olmasından dolayı tercih
edilmektedir. Özellikle yerli ve yeni mahsul
dermason (kuru) fasulye ve koçbaşı nohutla
pişirilen aşure artımlı ve lezzetli olup daha
iyi netice verir.” 

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis ayrıca firmanın muharrem
ayına denk gelen etkinliklerinde ve market
tanıtımlarında aşure tadımlarını
gerçekleştirmeyi planladıklarını da kaydetti.

Ergenler Tekstil
katalog çekimi için
Azdavay’ı tercih
etti.

Firmanın 2019
sonbahar-kış
koleksiyonu katalog
çekimlerinde
mekan olarak Çatak
Kanyonu Cam
Teras da yer aldı.

Cam terasta 
moda çekimi

“Muharrem ayı, hicri takvimin ilk ayıdır. İnanca göre Muharrem ayının 10'unda, Hazreti Nuh'un gemisi tufandan kurtulup, Cudi Dağı'nda karaya
ulaşır. Bu kurtuluşu kutlamak için, geminin ambarında kalan bütün tahılların katıldığı bir tatlı yapılır ve bu tatlıyı gemidekiler paylaşır. İşte her yıl,
Muharrem ayının 10. gününde aynı tatlı, yani "Aşure" yapılarak tanıdıklara, komşulara gönderilir. Böylece hem bir lezzet paylaşılmış olur hem de
Hazreti Nuh'un serüveni yeniden hatırlanır.” 

Aşure için doğru 
üründen vazgeçmeyin
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, aşure yapımında kullanılan bakliyat çeşitlerinin sağlıklı
beslenmede önemli bir yeri olduğunu kaydederken kaliteli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
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Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in
imzasıyla yayınlanan, ‘Kastamonu İl Sınırları
İçerisinde Çevreyi Rahatsız Edecek Şekilde
Açıkta Alkol Almanın Engellenmesine Dair
Karar' isimli duyuruyla il genelinde açık
alanlarda alkol almak yasaklandı.

Yapılan duyuruda “Kastamonu il sınırları
içerisinde, kamunun istifadesine açık park,
bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık
alanlarda, belediye sınırları içerisinde, meskun
mahallerde, karayollarında, umuma mahsus
yerlerde veya umumun istirahatine sunulan
piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar,

meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel
mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen ve
kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka
ATM'leri, köprü altları, mezarlıklar, gezinti
yerleri ve benzeri ile nerede park halinde
olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın
içerisinde, çevresinde, çevreyi rahatsız edecek
şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak,
bu karara uymayanlar hakkında işlenen fiil
başka bir suç oluşturmadığı takdirde 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini
ihlalden işlem yapılacaktır.” ifadelerine yer
verildi.

Valilik tarafından Kastamonu’da kamuya açık alanlarda alkol kullanımı
yasaklandı. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesini ihlalden
yapılacak işlemlerde (Emre Aykırı Davranış) 320 lira idari para cezası verilecek.

Alkol yasaklandı

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

Pınarbaşı Kanyon Timi ekibinde yer alan 14
yaşındaki Miraç Burak Gönenç Horma
Kanyonunu geçerek yaklaşık 12 metre
yüksekliğinden Ilıca Şelalesine atladı.

Pınarbaşı Kanyon Doğa Sporları Festivali
kapsamında ilçeye gelen turistlere rehberlik
yaptığını bu sebeple de kanyon geçiş ekibine
katıldığını bildiren Miraç Burak Gönenç, önemli
bir deneyim yaşadığını kaydederek “Yaz tatili için
bulunduğum memleketim Pınarbaşı’nda Kanyon
Doğa Sporları Festivalinde izleyici olarak
bulunuyordum. Lisedeki hazırlık yılımda İngilizce
ve Arapça dersleri aldım. Kanyonu geçmek isteyen
iki turist vardı, kendilerine Pınarbaşı Kanyon Timi
eşlik ediyordu. Benim de dikkatimi çekti yanlarına
gittim. Turistlerle tim arasındaki iletişimi sağlamak
için kanyon geçişine davet edildim. Yaklaşık 7 saat
sonunda kanyon geçişini ekip olarak tamamladık.
Daha önce oryantiring, yüzme ve tekvando
sporları yapmıştım bu sebeple zorlanmadım.
Oldukça keyifli ve önemli bir deneyim oldu.” dedi.

Pınarbaşı Kanyon Timi üyelerinden Hasan
Arslan da bu yıl kanyonu 450’nin üzerinde
sporcunun geçtiğini kaydederek, “8 kişilik bir
ekibimiz var, kanyon geçişleri için aldığımız pratik
ve teorik eğitimler sonrası Pınarbaşı’nda 2012
yılından itibaren gönüllü olarak kanyonu geçmek
isteyenlere yardımcı oluyoruz.  Kanyonlara
güvenlik açısından en az 3 kişilik ekiple girilmesi
gerekiyor. Festival kapsamında Fransa ve Fas’tan
gelen misafirlerimiz oldu. Miraç Burak da bize
turistlerle daha iyi irtibat halinde olmamız için
eşlik etti. Bu zamana kadar kanyonu geçen küçük
kız sporcular olmuştu ancak şelaleden
atlamamışlardı. Miraç Burak bu kapsamda ilk
oldu.” diye konuştu.

Kanyon geçişlerinin güvenlik açısından tehlikeli
olduğunu da bildiren Arslan, rehbersiz ve
ekipmansız geçişlerin yapılmaması gerektiğinin
uyarısında da bulundu. 

Daire başkanı
Uğursoy

İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire
Başkanlığı'na İnebolulu hemşerimiz
Nurten Uğursoy, atandı.

Genel sekreter yardımcılığı biriminin
yetki alanında bulunan Yazı İşleri ve
Kararlar Daire Başkanlığı'na atanan
Uğursoy, 1982 yılından itibaren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi kadrosunda görev
alıyordu.

Nurten Uğursoy kimdir?
1963 yılında İnebolu’da doğdu. 1980

yılında İstanbul Nişantaşı Kız Lisesini
bitirdi. 1982 yılında İstanbul Büyükşehir
Belediyesinde daktilograf olarak göreve
başladı. 1988 yılında Marmara Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümünü bitirdi. 1989 yılında İBB Teftiş
Kurulu Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı
olarak çalışmaya başladı. 2009-2015 yılları
arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi, 2015-
2019 yılları arasında Avcılar Belediyesi
Teftiş Kurulu Müdürlüğü görevini yürüttü.
1997 yılından itibaren belediyelerin farklı
statülerdeki personel ve yöneticilerine mali
ve idari konularda seminerler verdi. İlk
olarak müfettiş personele 1050 sayılı
Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Sayıştay
Kanunu ile ilgili seminer verdi. Marmara
Belediyeler Birliği tarafından yayımlanan
Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-
Teslim İşlemleri konulu kitabı
bulunmaktadır. İki çocuk annesidir. 1
Temmuz’da İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Daire
Başkanı olarak atanmıştır.

29 yıl sonra
müdür oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım
Müdürlüğüne Hanönülü hemşerimiz
Mustafa Özkan atandı.

İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanlığı bünyesinin farklı
birimlerinde 29 yıldır mühendis, şef,
teknik ve idari müdür yardımcısı olarak
görev yapan, Özkan 4 Eylül tarihinde
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım
Müdürlüğüne vekaleten atandı.

Mustafa Özkan kimdir?
1959 yılında Hanönü’nde doğdu.

1982’de İstanbul Üniversitesi Orman
Fakültesinden mezuniyetinin ardından
Ağustos 1990’a kadar Orman Bakanlığı
Taşra Teşkilatında Orman İşletme Şefi
olarak görev yaptı. O tarihten bu zamana
kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanlığı bünyesinin farklı birimlerinde
mühendis, şef, teknik ve idari müdür
yardımcısı olarak görev yaptı.

Evli 1 çocuk babasıdır, iyi derecede
İngilizce bilmektedir.

Şelaleye
atlayan en
genç
sporcu

Küçükçekmece
Belediye Meclis

Üyesi Hamza
Gönenç’in oğlu

Miraç Burak
Gönenç

Pınarbaşı
Horma

Kanyonunu
geçerek Ilıca
Şelalesinden

atlayan en genç
sporcu oldu.
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Takımın en genç oyuncusu 18
yaşındaki Sümer Odabaş olurken, 37
yaşındaki İsmail Şahmalı en yaşlısı
oldu. Şahmalı ile birlikte takımda 30
yaş üzeri toplamda 5 oyuncu yer aldı.
33 yaşındaki Özgür Yılmaz, 32
yaşındaki Recep Yılmaz ve Özgür İleri,
31 yaşındaki İlyas Çakmak  bu sezon
kırmızı siyahlı renklere bağlandı.

Öz toprağında 4 isim
Sefa Mücahid Çirişoğlu, Faruk Öcal

ve Oğuzhan Doğan’dan sonra takıma
bu sezon 19 yaşındaki Hazar Daşçı’nın
da katılmasıyla birlikte Kastamonulu
oyuncu sayısı 4’e yükseldi. 

Kırmızı siyahlı formayı 
terletecekleler

Kastamonuspor 1966 transfer
listesinde 36 isim yer aldı ancak
İbrahim Kaş ve Salih Sefercik kadro
dışı bırakıldı. Kırımızı siyahlı formayı
şu 34 isim terletecek:

Sümer Odabaş (18), Atakan Akyol
(19), Ömer Faruk Yücel (19), Oğuzhan
Doğan (19), Hazar Daşcı (19), Berkay
Sefa Kara, (20), Sıddık Çelik (20), Bekir
Can Sönmez(20), Mustafa Berkan

Aydeniz (20),  Sefa Mücahid Çirişoğlu
(21), Muhammed Öztürk (21), Recep
Kutun (21), Yusuf Türk (21),  Yavuz
Buğra Boyar (21), Arif Acar (22),
Birkan Öksüz (23),  Mert Arabacı (23),
Doğanay Kılıç (23), Hakkı Can Aksu
(23), Metincan Cici (24), Erkan Demir
(25),  Emirhan Uluhan (25), Harun
Aydın (25),  Ömer Gür (25),  Faruk
Öcal (26),  Ahmet Ayaloğlu (26),
Hakan Olkan (27), Nezir Özer (28),
Alican Karadağ (29), İlyas Çakmak
(31), Özgür İleri (32), Recep Yılmaz
(32), Özgür Yılmaz (33),  İsmail
Şahmalı (37).

A Takımda 26 kişi
Kastamonu Spor Magazin’e

yaptığı açıklamada A Takım'da 4’ü

kaleci olmak üzere 26 sporcunun
olacağını bildiren Kastamonspor
1966 Kulübü  Başkanı Erkan Özcan,
“TFF listesinde gözüken 36
profesyonel futbolcumuz bu sezonki
A Takım yapılandırmasında
düşünüldüğü için değil, sadece
ilerleyen transfer dönemlerinde
yasaklarla karşılaşırsak takım
kurmakta zorlanmamak içindir.
Zaten 3 futbolcumuzu altyapımızdan
A Takım'a çıkarttık. Ve yine
belirtmek isterim ki bu 36
futbolcunun en az 8 tanesi
kontenjandan yararlanıp U19
takımıyla altyapı maçlarında görev
alabilecektir. Geleceğe dair en sağlam
planları yaptığımızdan kimsenin
şüphesi olmasın" dedi.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa’nın en büyük
hentbol ligi olan Şampiyonlar Ligi’nde mücadele
edebilmek için Çekya’da ön eleme maçları oynadı.

Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Türk
kadın takımı olabilmek için çabalayan Kastamonu
Belediyespor, ön eleme maçlarında önce güldü
sonra üzüldü. 

Kastamonu Belediyespor, ilk maçında Sırp

ekibi ZORK Jagodina’yı 31-15 mağlup ederken,
ikinci maçında ise Çek ekip DHK Banik Most’a
35-33 kaybetti. 

Temsilcimiz ön eleme maçlarını ikinci sırada
tamamladı. Ekibimiz yoluna Avrupa’nın ikinci
prestijli ligi olan EHF Cup 3.Tur’undan devam
edecek, Türkiye Kupası ve Kadınlar Süper Ligi’nde
de boy gösterecek.

Süper Kupa maçına 2 Ekim’de çıkacak olan
kadın hentbol takımımız Kastamonu Belediyespor
GSK, süper lige de 5 Ekim’de başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2019-2020
sezonu takvimlendirmesini paylaşmasıyla birlikte
hentboldaki temsilcilerimizin sahaya çıkacağı
tarihler belli oldu.

2019-2020 sezonunda Hentbol Kadınlar Süper
Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları olmak
üzere 3 kulvarda mücadele edecek Kastamonu
Belediyespor sahaya 2 Ekim’de çıkacak.

Süper Kupa kapsamında temsilcimiz 2 Ekim
2019’da Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Spor Salonu’nda Muratpaşa Belediyesi SK ile
mücadele edecek.

9 takımın yer aldığı Hentbol Kadınlar Süper
Ligi de 5 Ekim’de başlayacak.

Türkiye Kupası 1. Tur Eleme Mücadelesi ise
12-15 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan Araç Belediye Gençlik ve Spor
Kulübü ile birlikte 11 takımın bulunduğu
Kadınlar 1. Lig’inde karşılaşmalar 29 Eylül’de
başlayacak.

Tarihi fırsat kaçtı

Süper heyecan Ekim’de 

2019-2020 sezonunda 1. Amatör Lig’de
mücadele edecek olan İstanbul
Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü 8.
Grup’ta yer alacak. Temsilcimiz sezonun
ilk maçında Kilyos ile karşılaşacak.

2019- 2020 Sezonu 1.Amatör Lig
grupları ve fikstürü Orhan Saka Amatörler
Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile
belli oldu.  21 Eylül tarihinde başlayacak
olan ve 158 takımın mücadele edeceği lig
17 gruptan oluştu.

Kura sonucu 8. grupta yer alan İstanbul
Kastamonuspor’un rakipleri ise sırasıyla
Kilyos, Akatlarspor, Merkezefendi, Çankırı
Maruf Spor, Esenay, Olimpiyat, Halil Rıfat
Paşa, K.Ç.Yeşilova Esnaf, Rumeli
İdmanyurdu oldu.

Sezona Kilyos deplasmanı ile
başlayacak ekibimiz, ilk yarıyı Rumeli
İdmanyurdu karşılaşmasıyla kendi evinde
sonlandıracak.

İlk düdük 
Kilyos’ta
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SPOR

Transferde daha
genç oyunculara

öncelik veren
Kastamonuspor

1966’nın yaş
ortalaması

24,05’e düştü.
2019-2020

sezonunda adeta
sil baştan bir
takım kuran

temsilcimiz 34
kişilik

kadrosunda, yeni
31 oyuncuyu

renklerine
bağladı.

Kadro gençleşti

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr
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Merkez: Maltepe Mah. Litros Yolu No:6
Topkapı - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: (0212) 679 37 20 (Pbx) 
Fax: (0212) 416 16 56

Bu Proje Deryapen & Conoğlu Ortak Girişimidir

Kastamonu: Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 32 KASTAMONU
Tel: (0366) 214 43 46 
Fax: (0366) 214 43 47

4 2+1 ve   3+1 daireler 
4 Kapalı otoparklı,
4 Akıllı mobil sistemler
4 Kendi kendini söndüren
akıllı yangın söndürme
sistemi
4 Fitnes, Mescit, Çocuk
oyun parkları 
4 Peyzaj alanları 
4 Kafeterya ve  Toplantı
salonları

Her şey EVinizin altında

Zengin renk ve desen kartelası ile sizlerde bu kapılardan birine sahip olabilirsiniz
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Yıl: 8 10 Eylül 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

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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