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Karadeniz’in lideri
dünya tanıtımında yok

Mülkiyeti İle Satış, Faaliyete Hazır Restoran ve Yöresel Ürün Satışı
440 Metrekare Kapalı Alan, İki Ayrı Bahçe Su Değirmeni

MESET MİMARLIK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

www.mesetmimarlik.com.tr

• Modern Ahşap Ev-
Bungalov Ev-Kütük Ev
• Lamine Kiriş-Kolon-
Strüktür
• Ahşap Cephe Kaplama

• Ahşap Zemin Kaplama
• Ahşap Panjur - Güneş
Kırıcı Sistemler
• Ahşap Bölme Duvar ve
Tavan Kaplama Sistemleri

Türkiye’de coğrafi
işaretli ürünlerde

81 il içerisinde
başvurusu

sayısına göre
üçüncü olan
Kastamonu,
tescilde de

dördüncü sırada
yer aldı.

Karadeniz
Bölgesinde

başvuru ve tescil
bakımından ilk
sırada bulunan

Kastamonu,
coğrafi işaretli

ürünlerin dünyaya
tanıtılmasını
amaçlayarak

seçilen pilot iller
arasına giremedi.

Türkiye’nin Sanayi İşbirliği Projeleri
(SİP) kapsamındaki ilk projesi elektronik
kelepçe olacak. Çatalzeytinli ailenin sahibi
olduğu UNITED Group iştiraklerinden
Mahrek ve Ortem Teknoloji tarafından
üretilecek elektronik kelepçeler, 2021’den
itibaren ülke genelinde kullanıma
başlanacak. İhracat potansiyeli de bulunan
elektronik kelepçeler bu sene ekimden
itibaren kullanılan yabancı ürünlerin yerine
geçmeye başlayacak. n 5

Milli elektronik
kelepçeyi üretecek

Kastamonu Havalimanından Ağustos
ayında 104 uçak, 2 bin 692 yolcu hizmet
aldı. n 2

Ağustos’ta yolcu
sayısı 2 bin 692 oldu

Kastamonu’da ağustos ayında en fazla
ihracatı mücevher sektörü gerçekleştirdi. 5
milyon 947 bin dolarlık ihracata imza atan
mücevher sektörünü 5 milyon 685 bin
dolarla demir ve demir dışı metaller, 2
milyon 738 bin dolarla kimyevi maddeler
ve mamulleri takip etti. n 5

Mücevher 
sektörü zirvede

İnebolulu ailenin sahibi
olduğu Çolakoğlu’nun
ortaklığında faaliyet
gösteren Türk Ekonomi
Bankası (TEB), yenilikçi
ürün ve hizmetleriyle Asya
pazarında faaliyet gösteren bankaları
ödüllendiren Asian Banking and Finance
tarafından bu yıl 7. kez “Türkiye’de Yılın En
İyi Nakit Yönetimi Bankası” seçildi. n 6

En iyi nakit yönetimi
bankası TEB

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 deneyim26

Kastamonu, coğrafi işaret tescilinde 13
ürünle Karadeniz Bölgesinde ilk sırada yer
alıyor, başvurusu yapılan 24 ürün ise tescil
için onay bekliyor. 

Şehrimiz Türkiye’de 81 il içerisinde
başvurusu sayısına göre üçüncü, tescilde de
dördüncü sırada yer alıyor.

Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünya
pazarında birincilliği elinde bulundurduğu
pirinç ve sarımsakta menşeli ürünleriyle
dikkat çeken Kastamonu, ülkemizin coğrafi
işaretli ürünlerinin dünyaya tanıtılmasını
amaçlayarak seçilen pilot iller arasına
giremedi. 

Coğrafi İşaretlerin Etkin Biçimde
Yönetilebilmesi İçin İdari Kapasitelerin
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Siirt’in
Pervari balı, Antalya’nın Finike Portakalı,
Mersin’in Anamur muzu, Manisa’nın Salihli
kirazı ve Bursa’nın Gemlik zeytini coğrafi
işaret tescilli pilot ürünler olarak seçildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde intikal
esnasında araç kazası sonucu yaralanan ve
kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade
Uzman Çavuş Furkan Erbil'in cenazesi,
Kastamonu'da toprağa verildi. n 3

Son görev

Çatalzeytin’de çöp aktarma istasyonunda
sona gelindi. Çöp aktarma istasyonunda
çöpler depolanarak, İl merkezinde bulunan
çöp arıtma istasyonuna gönderilecek. n 2

Vahşi depolama
son bulacak

SİYEZ BULGURU TOSYA PİRİNCİ TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI TOSYA KISTISI

PINARBAŞI KARA ÇORBA KASTAMONU SİMİDİ ÇEKME HELVA BANDUMA

Ciğerlerimiz yandı

Taşköprü’ye bağlı Derekaraağaç Köyü Dumanlı Mahallesi’nde başlayan yangın yaklaşık 40
saate sonra kontrol altına alındı. Çok sayıda hayvanın telef olduğu yangında beş gün süren
söndürme ve soğutma çalışmaları sonrasında bin hektara yakın ormanlık alanın yok olduğu
tahmin ediliyor. Öte yandan kayıp bilançosuyla ilgili henüz resmi bir veri paylaşılmadı. n 2

Yangın sonrası
Taşköprü’de bulunan
Orman Genel Müdürü
Bekir Karacabey
yangını kontrol altına
almak için 2 uçak, 10
helikopter, 117 arazöz
ve 650 personel ile
müdahale edildiğini
kaydetti.

n 4
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

Başka dallarda elma armut,

Benim dallarımdaysa çul çaput.

Ağaçlığımı yitirdim ben; gören sanır türbe ağacı.

Oysa millet apartmanda, çöpü bende kiracı.

HARCAMAK

Tıkalı kulaklarla duymayız o feryadı,

Zaman, beni sıkı tut diye bağırır car car.

Boş geçen zamanları kazandık zannederiz,

Zaman, insanı değil, insan zamanı harcar.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

Taşköprü’ye bağlı
Derekaraağaç Köyü

Dumanlı
Mahallesi’nde

başlayan yangın
yaklaşık 40 saate

sonra kontrol altına
alındı. Çok sayıda

hayvanın telef
olduğu yangında

beş gün süren
söndürme ve

soğutma
çalışmaları

sonrasında bin
hektara yakın

ormanlık alanın
yok olduğu tahmin

ediliyor. Öte yandan
kayıp bilançosuyla

ilgili henüz resmi
bir veri

paylaşılmadı. 

Yangın söndürme 
helikopteri şart

Yangın bölgesini ziyaret eden
Kastamonu Milletvekili Hasan
Baltacı, orman yangınlarına acil
önlem için yangın söndürme
helikopterinin bulunması gerektiğini
kaydederek, “Kastamonu Türkiye’nin
en büyük ormanlarının bulunduğu ve
Orman Genel Müdürlüğü’nün
ormanlardan en çok gelir elde ettiği
bölgelerinden biri. Böyle bir bölgede
yangın söndürme helikopterinin
bulunmayışı bizim için üzüntü verici.
Derhal ve acilen Kastamonu’da en az
1 tane yangın söndürme
helikopterinin hazır bulundurulması
gerekiyor.” dedi.

Hasan Baltacı, önlemlerin
yangından önce alınması gerektiğini
ifade ederek şunları söyledi: “Bu gibi
yangınların önüne geçmek için
baştan tedbirlerin alınması gerekiyor.
Elektrik hatları yenilenmesi
gerekiyorsa bu hatlar mutlaka
yenilenmeli, köy evlerine ait elektrik
tesisatları kontrol edilip yenilenmesi
gerekiyorsa bununla ilgili çalışma
yapılmalı, mümkünse bütün köylere
yangın vanası yapılmalı, orman

gözetleme kulelerinin sayısı
arttırılmalı, Orman Bölge
Müdürlüğü’nün arasöz, ekipman ve
personel sayısı mutlaka arttırılmalı,
yeni göletler yapılmalıdır. Ama
esasen unutmamız gereken en önemli
konu; ormanların asıl bekçisi orman
köylüsüdür. Orman köylüsünün
köyünde yaşayabileceği, burada

geçimini sağlayabileceği olanaklar bir
an önce yaratılmalıdır. Orman köyleri
gittikçe ıssızlaşıyor, gittikçe
yalnızlaşıyor. Ormanlarda gittikçe
sahipsizleşiyor. Bu politikalar
olmaksızın ormanlara sahip
çıkmamız mümkün olmaz. Bunun
önüne geçebiliriz, gerçekçi politikalar
üretebiliriz.”

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
Genel Müdürlüğü, 2020 yılının Ağustos
ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük
istatistiklerini açıkladı.

Kastamonu Havalimanında ağustos
ayında iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak
trafiği 104, yolcu trafiği ise 2 bin 692 olarak

gerçekleşti. Kastamonu Havalimanında ilk
sekiz aylık sürede iç hatlarda 327, dış

hatlarda 12 olmak üzere toplamda 339 uçak
trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 17 bin 150, dış
hatlarda bin 267 olmak üzere toplamda 18
bin 417 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanı yük
(kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda
136 ton, dış hatlarda 25 ton olmak üzere
toplamda 161 tona ulaştı.

Ağustos’ta yolcu sayısı 2 bin 692 oldu

Kastamonu Valisi Avni Çakır
kendisiyle tanışmak isteyen minik
misafiri Yusuf Mirza Pediz’i makamında
ağırladı.

Oğlunun isteğini gerçekleştirmek için
mektupla valilik makamına başvuran
babanın talebi işleme alındı. 

Yusuf Mirza Pediz, ailesiyle birlikte
Vali Avni Çakır’ı ziyaret etti. Makamını
bir süreliğine Yusuf Mirzaya teslim eden
Çakır, günün çeşitli hediyeler de verdi.

Makamın minik
ziyaretçisi 

Çatalzeytin’de çöp aktarma
istasyonunda sona gelindi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği ve
Çatalzeytin Belediyesi'nin ortak
çalışması ile ilçede yapımı tamamlanmak
üzere olan çöp aktarma istasyonunda
çöpler depolanarak, İl merkezinde
bulunan çöp arıtma istasyonuna
gönderilecek. Bu şekilde hem çevre
kirliliği ortadan kalkmış olacak, hem de
çöpten üretilecek elektrikten belediye
bütçesine pay aktarılacak.

Kastamonu Üniversitesi 2020-2021
Akademik yılı Güz Döneminde uzaktan
eğitim kararı aldığını açıkladı.

Kastamonu Üniversitesi
Rektörlüğünden yapılan açıklamada ön
lisans, lisans ve lisansüstü
programlarının tamamında uzaktan ve
dijital öğretim yöntemlerinin
uygulanacağı bildirilirken, YÖK’ün
alacağı kararlar doğrultusunda yeni
düzenlemelerin söz konusu olabileceği
kaydedildi.

Vahşi depolama
son bulacak

Güz Dönemi
uzaktan olacak

Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI
Ciğerlerimiz
YANDI

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi

Hasan Baltacı
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Furkan Erbil'in naaşı, Hakkari'deki törenin
ardından uçakla Kastamonu'ya getirildi.  Vali
Avni Çakır ve protokol üyelerinin de katıldığı
havalimanındaki törende, saygı duruşunda
bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi
okundu, Kastamonu İl Müüsü Mustafa Bilgiç
tarafından dua edildi.

Daha sonra babaevinde helallik alınmasının
ardından şehit Erbil'in tabutu, Nasrullah
Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze
namazının ardından Erbil'in cenazesi,
Gümüşlüce Mezarlığı'ndaki aile
kabristanlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları ile
Vali Avni Çakır, Kastamonu Milletvekilleri
Metin Çelik ve Hasan Baltacı, Kastamonu
Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl
Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mücahit
Avkıran ile vatandaşlar katıldı.

İzmit Körfez TOSFED
Pistinde gerçekleştirilen
TÜBİTAK Efficiency Challenge
Elektromobil Araç Yarışlarına
Atabeygazi aracıyla katılan
Kastamonu Üniversitesi
iki ödül birden alarak 5.
oldu. TÜBİTAK Efficiency
Challenge Elektromobil
Araç Yarışları 2-5 Eylül
2020 tarihleri arasında
İzmit Körfez TOSFED
Pistinde gerçekşirildi.
Yarışmaya Atabeygazi aracıyla
Kastamonu Üniversitesi adına
katılan Şerife Bacı’nın Torunları
ekibi 48 takım arasında 5. Oldu. 

Geçtiğimiz yıl yarışmadan iki
ödül olan takım bu sene de aynı

başarıyı gösterdi. Tamamen kendi
tasarımı olan elektrik motoru ve
yerleşik şarj birimi ünitelerinin
yerli olarak kabul edilmesi
nedeniyle “Yerli Ürün Teşvik

Ödülü” kazanan takım, ayrıca
“Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik
Ödülü” nün de sahibi oldu.

Takım ödülünü TÜBİTAK
Başkanı Prof. Dr. Hasan
Mandal’dan aldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
2018’de belediyeye protokol yetkisi verdiğini
anımsatan Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu, “Uzlaşma sağlanamayan
290 dönümlük arazinin kamulaştırmaları
tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, üçüncü
aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Sanayi
içerisinde kalıp kamulaştırmaya henüz dahil
edilmeyen 264 dönüm arazi için de
belediyemiz uzlaşma komisyonu gerekli
çalışmayı başlattı. Şu an 845 dönüm alana
sahip kooperatifimize, Sanayi ve Teknoloji
Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerde de
gereken desteğin sağlanacağı sözünü aldık.”
dedi. 

Ergün Can 
başkanlık edecek

Mehmet Sirkecioğlu’nun
vefatının ardından S.S. Maslak
Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı
Kooperatif Başkanlığı’na tüzük

gereği Ergün Can getirildi. Bir sonraki genel
kurula kadar S.S. Maslak Yeni Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Kooperatif Başkanlığını Ergün
Can yürütecek.
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GÜNCEL

Ülke genelinde görev yapan
kaymakamlardan bazıları İçişleri Bakanlığı
talimatıyla FETÖ Soruşturması görevden
alındı. Bu kapsamda İnebolu Kaymakamı
Yasin Yunak da görevden alınan isimler
arasında bulundu. Yunak’ın yerine
Kahramanmaraş Göksun Kaymakamı
Ejder Demir atandı. 2012 yılında Doğanyurt
Kaymakamı olarak görev yapan Ejder
Demir bir süre İnebolu Kaymakamlığına da
vekalet etmişti.

8 yıl sonra 
yine İnebolu’da

Testleri 
pozitif çıktı

Kastamonu’da bazı siyasi parti
temsilcileri ve belediye başkanları korana
virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yaptırdıkları Covid 19 testi pozitif
çıkanlar arasında Cumhuriyet Halk Partisi
Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin,
Adalet ve Kalkınma Partisi Kastamonu
Kadın Kolları İl Başkanı Neslihan Kaya,
Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Güray
Paçal, Daday Belediye Başkanı Hasan
Fehmi Taş, Araç Belediye Başkanı Satılmış
Sarıkaya yer aldı.

Öte yandan Hatay’ın İskenderun
ilçesinde belediye başkanı olan
Kastamonulu hemşerimiz Fatih Tosyalı da
Covid 19 testinin pozitif çıktığı bildirdi.

Şişli’de 
yeni yönetim

MHP’nin yeni Şişli İlçe Başkanı Tuncer
Yılmaz oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Şişli
İlçe Başkanlığının tek listeyle gerçekleşen
kongresinde delegelerin tamamının oyunu
alan Tuncer Yılmaz, başkan oldu.

Anne tarafından Kastamonulu olan
Yılmaz’ın asil yönetim listesinde
Kastamonulu Orhan Çay yer alırken, yedek
yönetim listesinde Azdavaylı hemşerimiz
Melike Yanık bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi
Galip Vidinlioğlu, sanatı ve mesleki eğitimi
desteklemek ayrıca şehrin konak
restorasyonları için uzman bir ekip kurma
projesini de hayata geçireceği Kastamonu
Belediyesi Meslek Eğitimi Kursları
(KASMEK) binasının bu yıl içerisinde
bitirileceğini söyledi.  

Kastamonu’nun tarihi konaklarını hızlı
ve düşük maliyetle restore etmek adına
restorasyon birimini burada kuracaklarını
kaydeden Vidinlioğlu, iş dünyasının nitelikli
ara personel sıkıntılarını da yapılacak
görüşmeler sonucunda tespit edilerek bu
yönde kursların KASMEK çatısı altında
verileceğini söyledi.

KASMEK bu yıl
içinde bitecek

Kamulaştırmada 
3’üncü etap başladı

Maslak Yeni Küçük Sanayi
Sitesinde 3. Etap kamulaştırma
çalışmaları başladı

Son görevSon görevSon görevSon görevSon görevSon görevSon görevSon görevSon görev

Hakkari'nin
Şemdinli

ilçesinde intikal
esnasında araç
kazası sonucu
yaralanan ve

kaldırıldığı
hastanede şehit

olan Piyade
Uzman Çavuş
Furkan Erbil'in

cenazesi,
Kastamonu'da

toprağa verildi.

Atabeygazi 5’inci oldu
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MANŞET

Kastamonulu Sanayici ve İş Adamları
Derneği’nin (KASİAD) Gebze’de yapılan
yönetim kurulu toplantısında
değerlendirmelerde bulunan Genel
Başkan Ayhan Arslan, dünyayı saran
Kovid-19 pandemisine çözüm
bulunamadığı takdirde savaşların
çıkacağını söylemiş.

DEMİŞ

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi
kapsamında ülke genelinde
gerçekleştirilen denetimlerin
Kastamonu’daki ayağına Vali
Yardımcıları Ünal Kılıçarslan ve
Vedat Yılmaz bizzat katılmışlar…

YAPMIŞ

Geçtiğimiz hafta İstamonu TV sosyal
medya ve Youtube kanalından
yayınlanan AJANDA programına bir

devlet adamı, yazar ve sanatçı konuk aldık.
Hayır, üç kişi değil… Bir kişi ama hem mülki
idare amiri hem yazar hem sanatçı hatta
gerçek bir cumhuriyet aşığı devlet adamı…

Tosya’da ilkokula komşu kaymakam
konağının
bahçesindeki bir
salıncakta
başlayan
yolculuk
bugünlerde
Çatalzeytin’de
devam ediyor…
1950’li yılların
sancılı
dönemleri, 12
Eylül’de biten
yüksekokul ve
ardından o
salıncağa bir gün
binebilme hayalinin ardında yarım asra
yakın bir yolculuk… Ödüller, takdirnameler,
aşığı olduğu cumhuriyetin hizmetinde bir
ömür yaşamak şerefine erişmek.

Ama…
En nihayetinde o salıncağa binmek!
Merak ettiğinize göre İstamonu TV

Youtube kanalından 4 Eylül AJANDA
programını izleyin derim… Orada tüm
hikaye var.

Çocukluk yıllarıma gittim bir an…
Kırtasiye alışverişlerinde Matbaacı Muhittin
Abi’nin vitrininin en güzel ve göz alıcı
mücevheri Scricks marka simsiyah bir
dolmakalem… O kalem ile yazmak hayalinin
ardında tam 30 yıl…

Şunu anladım ki, benim o simsiyah inci
dolmakalemim ile o salıncak aynıydı;
HEDEF, HAYAL ve AŞK…

O dolmakalem bana bir orman haftası
kutlamaları çerçevesinde kompozisyon il
birinciliği ile gelmişti; yaşım daha 16 idi…

Sonra Erica bir daktilom oldu…
Sonra matbaanın birinde o kurşun

levhalar arasında harfler imparatorluğu…
Bu yıl kızım Marmara Üniversitesi

Uluslararası İşletme Bölümü’nü kazandı. Ne
mutluluk ne onur…

Ama…
İdolsüz, hayalsiz, hedefsiz ve rehbersiz bir

gençlik…
İçim acıyor!
O dolmakalemi okul müdürümüzün

elinden aldığımda kalbimin çarpışı ve eve
gider gitmez kutuyu parçalarcasına açışım…
O altın uç… 

Ama mürekkebim olmadığından sabaha
kadar uyuyamamam…

Değerli konuğumun yıllar sonra Ilgaz
Kaymakamına “o salıncak hala orada
duruyor mu?” diye sorması ve ilk fırsatta o
salıncağa binmesi… İnanın o anlatırken
gözümün önünde heyecanlı ve kalbi gümbür
gümbür çarpan ilkokul sıralarındaki çocuk
geldi… Gözlerim doldu…

Sevgili gençler, çocuklar…
Kıymetli okurlar…
Demem o ki; hayat merdivenleri sadece

karnınızı doyurmak için tüm ömrünüzü
heba edip, bittiğinde geride bir an dahi mutlu
olamadığınız bir geçmiş bırakmak için
değildir.

Lütfen hayat denen merdivenleri
tırmanırken attığınız adımların ne için
olduğunu biliniz…

İnanın asla pişman olmayacağınız bir
hayat sürmüş olarak veda edeceksiniz
dünyaya…

Diğer türlü…
Doğdu, yaşadığını sandı ve öldü denilen

milyarlarca insandan biri olmak var…
Karar sizin!
Bu yazıyı okuduktan sonra en yakın

çocuk parkındaki salıncağa kimler gidecek
bakalım!

Ben daha bugün deneyimledim!
Tavsiye ederim.

SALINCAK ve
DOLMAKALEM

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

n Manşet haberin devamı

Türkiye’de 81 il içerisinde başvurusu sayısına
göre üçüncü olan Kastamonu, tescilde de
dördüncü sırada yer aldı. Öte yandan Kastamonu,
Karadeniz Bölgesinde başvuru ve tescil
bakımından ilk sırada bulunuyor. 

Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci, Siyez
Bulguru menşe; Daday Etli Ekmeği, Devrekani
Hindi Banduması, Kastamonu Çekme Helvası,
Kastamonu Simidi, Kastamonu Taş Baskı
Dokuması, Kastamonu Simit Tiridi, Pınarbaşı
Kara Çorba, Taşköprü Kuyu Kebabı, Tosya Bıçkısı
ve Tosya Kıstısı mehreç işareti alarak tescillendi.

Pilot ürünler arasında yok

Kurum, Araç Akden Göce Çorbası, Araç
Külçöreği, Azdavay Yöresel Giysileri, Cide Ceviz
Helvası, Çatalzeytin Fındık Şekeri, Devrekani
Cırık Tatlısı, Evrenye Bıçağı, İhsangazi Ekşili
Pilavı, Kastamonu Çarşaf Bağı, Kastamonu Eğşisi,
Kastamonu Ekşili Pilavı, Kastamonu Örme
Fanilası, Kastamonu Pastırması, Kastamonu Yaş
Tarhanası Tosya Kıl Telası ve Tosya Üç Eteği
tescili için değerlendirme çalışmalarını devam

ettiriyor. Kurum aynı zamanda Türkiye'nin
coğrafi işaretli ürünlerinin dünyada tanıtılması
için çalışmalarını yürütüyor. Bu alanda son olarak
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
iş birliğiyle uygulamaya konulan Coğrafi
İşaretlerin Etkin Biçimde Yönetilebilmesi İçin
İdari Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi kabul
edildi.

Türkiye'nin coğrafi işaretlerinin ticarileşme,

pazarlama ve denetim yönlerinden
iyileştirilmesine yönelik proje kapsamında,
coğrafi işaret tescili yaptırmış tüm kurum ve
kuruluşlara, çevrim içi anket uygulandı.
Kastamonu ürünlerinin yer almadığı listede
Siirt’in Pervari balı, Antalya’nın Finike Portakalı,
Mersin’in Anamur muzu, Manisa’nın Salihli
kirazı ve Bursa’nın Gemlik zeytini coğrafi işaret
tescilli pilot ürünler olarak seçildi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
(KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu yeni
yatırım teşvik sistemiyle ilgili
değerlendirmelerde bulundu.

Kastamonu’ya oranla teşvik avantajını
kaybeden illere yönelen yatırımcıların kente
çekilebileceğine işaret eden Oğuz Fındıkoğlu,
“Yeni Yatırım Teşvik Sisteminde komşu
illerimizden 5. Bölge sınıfındaki Sinop,
Çankırı ile 4. Bölge sınıfındaki Bartın,
Kastamonu, Çorum, Amasya’nın yerleri
değişmedi. Düzce 4. Bölgeden 3. Bölgeye
yükseldi ve ilimize göre teşvik avantajı
kaybetti, özellikle Düzce’ye yönelen
yatırımcıları ilimize çekebiliriz. 3. Bölge

sınıfındaki bölge illerimiz Karabük ve Bolu 2.
Bölgeye yükseldi. Yine ilimize göre teşvik
avantajlarını kaybettiler.” diye konuştu.

Taşköprü, Tosya ve Seydiler’de organize
sanayi bölgesinde yatırım yapan firmaların 5.
Bölge Sisteminden yararlandırılacağını; Daday,
Cide, İhsangazi, Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı,
Şenpazar ve Doğanyurt’ta ise yatırım teşvik
sisteminde alt bölge desteğinden yararlanma
yolu açıldığını anımsatan Fındıkoğlu şunları
söyledi:  “Kastamonu’da faaliyet gösteren veya
ileride yatırım yapmayı düşünen tüm
müteşebbislerimizin ilimizin yatırım
alanlarındaki avantaj ve dezavantajlarını
biliyor, sık sık gündemimizde tutuyor ve

çalışmalar
sürdürüyoruz.
İnanıyorum
ki;
Kastamonu
valimiz, belediye başkanımız,
milletvekillerimiz siyasilerimiz,
bürokratlarımız, basınımız ve kanaat
önderlerimiz ile birlikte ilimizin ve bölge
halkımızın yararına olan her çalışmada,
bundan sonraki teşvik sistemi
düzenlemelerinde, ekonomik faaliyetlerinde,
ihracatta, Kastamonu iş dünyası temsilcileriyle
ilimiz ekonomisi yararına olan çalışmalarımız
hassasiyet ve tutarlılıkla devam edecektir.”

Coğrafi işaretlerin tescillenmesi için
başvuruları illerden valilikler,
belediyeler, sanayi ve ticaret
odaları, ziraat odaları ve dernekler
gerçekleştiriyor. TÜRKPATENT
Kurumu, toplamda 37 başvuru
yapan Kastamonu’nun 13 ürününe
coğrafi işaret onayı verildi.

SİYEZ BULGURU TOSYA PİRİNCİ TAŞKÖPRÜ SARIMSAĞI TOSYA KISTISI

PINARBAŞI KARA ÇORBA KASTAMONU SİMİDİ ÇEKME HELVA BANDUMA

Karadeniz’in 
lideri dünya 
tanıtımında yok

FİNİKE PORTAKALI

GEMLİK ZEYTİNİ PERVARİ BALI ANAMUR MUZU

SALİHLİ KİRAZI

Düzce, Karabük ve Bolu’ya 
yönelen yatırımcı çekilebilir
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerine göre Kastamonu bu sene ağustos
ayında 32 ülkeye toplamda 20 milyon 631 bin
dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 514 artış yaşayan
Kastamonu’nun ihracatı bu yılın ilk 8 ayında
195 milyon 253 bin dolara ulaştı.

Ağustos ayında 5 milyon 947 bin dolar ile
en fazla ihracatı mücevher sektörü
gerçekleştirdi. Mücevher sektörünü 5 milyon
685 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 2
milyon 738 bin dolarla kimyevi maddeler ve
mamulleri takip etti.

Geçtiğimiz ay en çok ihracat gerçekleştirilen
ilk 3 ülke 7 milyon 780 bin dolar ile Çin, 5
milyon 947 bin dolar ile Belçika, 2 milyon 640
bin dolar ile Kırgızistan oldu.

Türkiye’nin Sanayi İşbirliği Projeleri
(SİP) kapsamındaki ilk projesi
elektronik kelepçe olacak.
Çatalzeytinli ailenin sahibi olduğu
UNITED Group iştiraklerinden
Mahrek ve Ortem Teknoloji
tarafından üretilecek elektronik
kelepçeler, 2021’den itibaren ülke
genelinde kullanıma başlanacak.
İhracat potansiyeli de bulunan
elektronik kelepçeler bu sene
ekimden itibaren kullanılan yabancı
ürünlerin yerine geçmeye
başlayacak.

YIL: 9 SAYI: 328 8 EYLÜL 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Milli elektronik
kelepçeyi üretecek

İşsizlik Sigortası

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1. İşsizlik maaşı hangi şartlarda
alınabilir?

- Askerlik
- Toplu işçi çıkarma 
- İşyerinin kapanması 
- İşin sona ermesi 
- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona

ermesi 
- İşçi tarafından haklı nedenle fesih 
- İşçi tarafından işyerinin ahlak ve iyi

niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile
fesih 

- İşveren tarafından sağlık nedeni ile
fesih 

- Özelleştirme nedeni ile fesih 
- İşyerinin devri, işin veya işyerinin

niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 

2. İşsizlik maaşı hangi şartlarda
alınamaz?

- Deneme süreli iş sözleşmesinin feshi 
- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi

tarafından feshi (istifa)
- Emeklilik (yaşlılık)
- Malulen emeklilik 
- Emeklilik için yaş dışında diğer

şartların tamamlanması 
- Ölüm 
- İş kazası sonucu ölüm 
- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi

niyet kurallarına aykırı 
- Kadın işçinin evlenmesi 
- Statü değişikliği 
- Disiplin kurulu kararı ile fesih 

3. İşsizlik ödeneği kaç gün veriliyor?
- Hizmet akdinin feshinden önceki son

üç yıla bakılıyor 
- 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik

sigortası primi ödemiş olan sigortalı
işsizlere 180 gün (6 ay)

- 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik
sigortası primi ödemiş olan sigortalı
işsizlere 240 gün (8 ay)

- 1080 gün sigortalı olarak çalışıp
işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

4. 120 gün prim şartı kalksın
İşsizlik sigortasından yararlanmak için

belirli bir süre prim ödemiş olmak
gerekiyor. Ancak bu süreleri karşılıyor olsa
bile çalışan adına son 120 gün kesintisiz
prim ödenmemiş ise işsizlik parası
alınamıyor. 

5. Başvuru için 30 günlük süreye
dikkat! 

İşsizlik sigortasına başvurular iki türlü
yapılıyor. En yakın İŞKUR birimine şahsen
başvuru yapılabiliyor. 

Başvuruyu internet üzerinden
www.iskur.gov.tr adresinden yapmak da
mümkün. Başvuru için iş sözleşmesinin
feshinden itibaren 30 günlük süreyi
geçirmemek gerekiyor. 

2021’de yerli ürün 
kullanılacak

Sanayi İşbirliği Projeleri (SİP )kapsamında Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce
denetimli serbestlik altındaki hükümlülerin,
haklarında hükmedilmiş yükümlülüklerinin infazı
sürecinde rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla
bütünleştirilmesi, tekrar suç işlemelerinin
önlenmesi, toplum güvenliğinin
sağlanması ve cezanın yıpratıcı
etkisine alternatif
oluşturulması amacıyla
Elektronik İzleme Sistemi
Hizmet Alımı ihalesi
yapıldı.

İhale sonucunda
elektronik izleme
yazılımıyla elektronik
kelepçe, ev hapsi
ünitesi, mağdur izleme
ünitesi, anlık takip
sistemi, alkol izleme
ünitesi ve bu üniteleri
oluşturan modüller, yazılım
ve elektronik devre kartları
yurt içinde tasarlanmaya,
geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. 

Test aşamalarının tamamlanmasının ardından
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler
yerini tamamen milli ürünlere bırakacak.
Daha ucuz maliyetle tedarik edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ
(STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile
kelepçeleri üreten ve Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini
sürdüren Ortem firmasını ziyaret etti.

Firmanın Genel Müdürü Ömer Şahin
Karaman'dan bilgi alan Varank, üretim tesisinde
millileştirilen elektronik kelepçelerin prototiplerini
inceledi.

Bakan Varank, ziyarete ilişkin
değerlendirmesinde, denetimli serbestlik
uygulamaları kapsamında Türkiye'de elektronik
kelepçe kullanıldığını belirterek, önceki süreçlerde
elektronik kelepçelerin tamamının yurt dışından, bir
İsrail firmasından ithal edildiğini bildirdi.

Ekim’de yabancı ürünlerin 
yerini alacak

Ziyareti sırasında ürünün ilk prototiplerini görme
imkanı olduğunu belirten Varank, "Eylül ayında ilk
ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden

itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir
geçiş olacak. Milli Teknoloji Hamlesi ile kendi
kendine yetebilen, dünyada öncü teknolojiler
üretebilen bir ülke haline gelmek istiyoruz.
Bakanlığımızın, diğer bakanlıklarla yapacağı iş
birlikleri ile Türkiye'de yerlileşme hamlesini
hızlandırmak istiyoruz. Elektronik kelepçe ihalesi
bunun en güzel örneklerinden bir tanesi." bilgilerini

verdi.
İhracat potansiyeli var

SİP mevzuatının çok uzun
süredir yürürlükte olmasına

rağmen bu konuda
şimdiye kadar başarılı
bir ihale yapılmadığına
işaret eden Varank,
bunun ilk örneğini
elektronik kelepçe ile
başardıklarını ve

ürünü yerlileştirdiklerini ifade etti.
Varank, Türkiye'nin artık kimseye muhtaç

olmadan ürünün ülkenin ihtiyacını görecek şekilde
kullanılabileceğini vurgulayarak, "Yurt dışından bu
ürüne dönük talepler var. Burada da ihracat
potansiyeli var. Elbette firmalarımız bunu
değerlendirecek." dedi.

Kadına yönelik şiddette kullanılıyor
Bakan Varank, bu ürünün, denetimli serbestlik

uygulamaları yanında özellikle kadına yönelik
şiddette ve uzaklaştırma cezalarında kullanıldığına
dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Panik butonu olarak kullanılıyor. Adalet
Bakanlığımızın yeni tip infaz uygulamalarının
yanında özellikle kadına yönelik şiddette teknolojik
ürünlerle kadınlarımızın koruma altına alınması da
önemli bir konu diye düşünüyoruz. Kamu kurum ve
kuruluşlarının yerli ve milli ürünler kullanması
konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz."

Üretim hakkında bilgi alan Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank’a, United Group İcra

Kurulu Başkanı İlhan Altun da  eşlik etti.

Şüpheli, sanık ve hükümlülerin, cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli
serbestlik tedbirlerinin uygulaması amacıyla 2013'te Elektronik İzleme Sistemi

başlatılmıştı. Türkiye'de elektronik izleme üniteleri, konutun terk edilmemesi,
belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin

engellenmesi, alkol kullanımı izleme ve mağdur koruma amaçlı olarak kullanılıyor.

Elektronik izleme üniteleri nasıl kullanılıyor?

Mücevher sektörü zirvede

istamonu8eylul20_05_Layout 1  9/11/20  5:33 AM  Page 1



Ağlı’da yöresel ürünlerin satışı için
özel alan kuruldu.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak,
Salı günleri Ağlılı kadınlar tarafından
üretilen ürünlerin satışının yapılacağı
tezgahlara ek olarak dinlenme salonu
inşaatına başlandığını bildirdi.

Yöresel ürünlere
özel alan

İnebolulu ailenin sahibi olduğu
Çolakoğlu’nun ortaklığında faaliyet
gösteren Türk Ekonomi Bankası (TEB),
yenilikçi ürün ve hizmetleriyle Asya
pazarında faaliyet gösteren bankaları
ödüllendiren Asian Banking and
Finance
tarafından bu yıl 7.
kez “Türkiye’de
Yılın En İyi Nakit
Yönetimi Bankası”
seçildi.

Asya pazarında
kurumsal
bankacılık faaliyeti
gösteren bankaları ödüllendiren Asian
Banking and Finance Wholesale
Banking Awards'un jüri üyeleri
arasında Ernst and Young, KPMG,
Deloitte & Touche LLP ve PwC gibi
bağımsız denetim firmalarının uzman
yetkilileri yer alıyor.

En iyi nakit 
yönetimi 
bankası TEB

Çekilişsiz 54 
konut satılacak

Gebze Atlı Spor Kulübü tarafından
düzenlenen engel atlama yarışlarında,
İzmit Belediyesi Gazi Mustafa Kemal
Kupasını Devrekanili Emirhan Ferruh
Sel Aldı. Engel atlama yarışlarında
dereceye giren Sel, Tango adlı atıyla
birinci olarak kupayı kaldırdı.

Zafer Kupasını
aldı

Kastamonu Valisi Avni Çakır,
Tarım İlçe Müdürlüğünün
organizasyonuyla Ginolu Balıkçı
Barınağı'nda düzenlenen törende
yaptığı konuşmada, kentte
Çatalzeytin'den Cide’ye kadar mevcut
9 balıkçı barınağında balıkçılık
faaliyetlerinin sürdürüldüğünü
bildirdi.

Vali Çakır, denizlere sahip
çıkılması noktasında balıkçılara büyük
görevler düştüğüne dikkat çekti.

Kastamonu Milletvekili Hasan
Baltacı da denizlerin balıkçılara iş, aş

ve ekmek olmasını diledi.
AG Su Ürünleri teknesiyle denize

açılan Vali Çakır ve beraberindekiler,
teknenin kaptanı Aytaç
Güzelaydın'dan faaliyetlere ilişkin
bilgi aldı. Tekneye, TCSG-96 İnebolu
Bot Komutanlığı'na ait sahil güvenlik
gemisi de
eşlik
etti.
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HABER

Kastamonu'da
2020-2021
Su Ürünleri
Av Sezonu

Açılışı
dolayısıyla

Çatalzeytin’de
tören

düzenlendi.

Av sezonu açıldı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Başkanlığı Kastamonu’da 54
konutun çekiliş yöntemine tabi
tutulmadan açık satış usulüne
göre sahiplerini bulacağını
açıkladı. 

Peşinat sisteminden yarar
sağlaması beklenen
vatandaşların 14 bin lira
tutarındaki bedeli ödemesi ve
aylık olarak 390 liralık taksit
tutarlarını es geçmemesi
gerekiyor.

Kastamonu Merkez Örencik
bölgesi üzerinde satışa
sunulacak 54 konut için
Başvuruların 1 Eylül-31 Aralık
2020’ye dek sürmesi
beklenirken, dar gelirli
vatandaşların Halkbank
şubelerine gitmesi istendi.

Önceliğin engelli vatandaşlar,
emekliler ve asgari ücretli
çalışanlar olduğu, daha sonra
tüm dar gelirli vatandaşların
durumu göz önüne alınarak
konut satışları
gerçekleştirileceği bildirildi.
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SPOR

Kızılcahamam’da
yoğun tempo

GMG Kastamonuspor, sezon hazırlıklarını
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde
gerçekleştiriyor. Transfer yasağı bulunması
sebebiyle henüz takıma takviye yapamayan
temsilcimiz, al yapıdan ve geçtiğimiz sezondan
forma giyen futbolcularla çalışmalarına devam
ediyor. 

TFF 2. Lig’de 2020-21 sezonu fikstür çekimi
yapıldı. Kırmızı Grup’ta yer alan temsilcimiz
GMG Kastamonuspor ilk haa Karacabey
Belediyespor A.Ş ile 20 Eylül’de mücadele
edecek.  Temsilcimiz devre arasına ise 3 Ocak
2021 tarihinde Sakaryaspor AŞ. ile oynayacağı
karşılaşma sonrası gidecek.

Hanönü’nde faaliyet gösteren
Acacia Maden Genel Müdürü Zeki
Sayılır Vali Avni Çakır’ı ziyaret etti.
Sayılır ziyarette GMG
Kastamonuspor için başlatılan
yardım kampanyasına firma adına
500 bin lira katkıda bulunduklarını
kaydetti.

Acacia 
Maden’den 500
bin lira bağış

Fikstür
çekildi

3. Lig'de mücadele eden
Erzinspor isim haklarını
İskenderunspor'a devretti.
Önümüzdeki sezon 3. Lig'de
mücadele edecek İskenderunspor'un

yeni başkanı GMG
Kastamonuspor
Başkanı Enes Ege
Aygün oldu. 

Enes Ege
Aygün yaptığı
açıklamada,
“Benim için
hayatımdaki ikinci
anlamlı gün.
Kastamonuspor’a
kardeş takım
olarak
adlandırdığımız
dostluğumuzu
pekiştireceğini

düşündüğümüz bir durumu
resmiyete kavuşturduk. Bu büyük
camianın bir parçası olmak benim
için gurur. İskenderun Futbol
Kulübü hayırlı olsun” dedi.

İki kulüp 
tek başkan
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0507 471 51 37
0541 742 60 70

Kastamonu- Bozkurt

+90

(212) 

482
22 74www.otomasyonmakina.com

n Alüminyum Boru Kesme

n Anahtar Şifre Açma 

n Asma Kilit Fişe Montaj 

n Asma Kilit Kanca Bükme

n Bakır Boru Kesme &

Havsa Servo Motor 3 Eksen

n Broş ve  Çelik Kapı Mil

Montaj Makine imalatlarıyla 

hizmetinizdeyiz www.furkanplastik.com

Baskılı -

baskısız 

koli ve koli

bantları

0212 506 43 43

Maske Makinası

Ülkemizde “çabuk ve çok kazanma”
kültürü, 1950’li yıllarda düşünsel
olarak devreye sokuldu ve devam

eden on yıllarda vazgeçilmez haline geldi.
Ne yazık ki dış ticaret, doğru bir zemine
oturtulamadı. Yön olarak Batı seçildi ve Batı
ile rekabet edebilecek kurumlar, kuruluşlar

oluşturulamadı. Oldu ve oluşturuldu ise de
Batı karşısında cüce kaldı.

İstanbul, şiştikçe şişti. Resmen şu an
obezite. Nüfusu bile net değil. Taşı toprağı
altın değil; taş ve toprak, hatta çamur, su
göleti falan.

Bu kent nasıl kurtulur?

Azıcık kafa yorunca bulunuyor aslında.
Bu kent yani İstanbul, yaşanılası bir kent
olacaksa Batı Karadeniz’e muhtaçtır.

İstanbul’u yönetenler kesinlikle sorun
ortağı olarak Batı Karadeniz’i dikkate
almalıdırlar şu sebeplerle: 

1- İstanbul’a göbek bağının en çok

olduğunu düşünen insanlar,
İstanbul’a yakın olan
yerlerde daha rahat
edebileceklerini
benimseyebilirler.
Bolu’da, Düzce’de,
Karabük’te, Bartın’da,

Zonguldak’ta,
Kastamonu’da,
Sinop’ta
istihdam
edilmek, ulaşım ve iletişim çağında bu
insanlara zor gelmez.Yaşam daha da
sadeleşir ve insanlar kendileri için
zaman ayırabilirler. İstanbul’da sadece
işe gidip gelmek neresinden bakarsanız
bakın en az üç saati almaktadır. İnsan
yaşamında üç saat, çok büyük bir
zamandır. Hangi anne hangi baba üç
saatini kendisine, evine ve çocuklarına
ayırabiliyor?  Bu aynı zamanda
toplumsal huzur açısından da
değerlendirilmelidir.

2- Ülke ekonomisi açısından da
ilginç sonuçlar doğuracak, bakir alanlar
üretime açılacaktır. Emek veren
emeğinin hakkını daha kolay ve kısa
yoldan alabilecek, mutlu olabilecektir.

3- İstanbul’u yönetenler, Batı
Karadeniz’e yatırım yaparlarsa ya da
özendirirlerse kendi yönetim
alanlarında daha derin bir soluk
alacaklar ve aynı zamanda yeniden
seçilmek için çok büyük bir avantaj elde
edeceklerdir.

4- Eğer bu yatırımlar sonucu
İstanbul nüfusunun bir bölümü Batı
Karadeniz’e akarsa (ki akacaktır) bu
yöneticilerin İstanbul’u kurtarmış
olmalarından dolayı tercih edilme
süreleri oldukça uzayacaktır. Yeşil alanı
olacaktır, imarını daha rahat yapacaktır
ve İstanbul’u İstanbul yapacak fırsatlar
yakalayacaklardır.

5- İstanbul yöneticileri aynı
zamanda nüfus kökeni olarak başka
illerin de sorumluluğunu taşımış
olduklarını düşünmeliler. Yani seçilmek
için Kastamonululardan oy alıyorsa,
Kastamonululara ve Kastamonu’ya bir
karşılık vermeyi borç olarak
görebilmelidirler.

İyi de, bu nasıl mı olacak?
İstanbul’u yönetenler, bütçelerinden

kısmi paylar ayıracaklar ve Batı
Karadeniz’de öncelikle hizmet
sektöründe yatırım yapacaklar. Kardeş
kentler ve ilçeler seçecekler. Seçtikleri
yerel kardeşlerine, yönettikleri
İstanbul’un olanaklarından bir kısmını
sunacaklar. Yani Sinop Beşiktaş’a
gelmeyecek, Beşiktaş Sinop’a gidecek;
tiyatrosuyla, korosuyla, şenliğiyle…

İki örnek vereyim:
*Batı Karadeniz adı altında buluşan

illerin en zayıf ilçelerine birer huzur evi
yapılsa.  (Bir İstanbul belediyesi için
çerez parası.) Başvuruların yüzde ellisi
İstanbul’dan olacak, yüzde ellisi
yerelden dense. Hem kendisini
anlatacaktır hem de taa o ilçeden
şükran alacaktır. O ilçeye, yılda beş yüz
ziyaretçi gelse….

*Batı Karadeniz’de İstanbul
belediyelerinin yirmi ya da otuz kişilik
misafirhaneleri olsa. Ve sadece kendi
personellerine hizmet sunsa o ilçenin
esnafı nasıl nefes alır?

Kasımpaşa Belediyesi, Batı
Karadeniz’de bir spor kompleksi yapsa
ve bizim güzel çocuklarımıza açsa fena
mı olur?

YANİ…

İSTANBUL’UN YÜKÜNÜ BATI KARADENİZ HAFİFLETİR

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Celal Gül
İş adamı- Cemiyetci

TEŞEKKÜR
Oğlumuz Samet Gül & Gelinimiz Şeyma Sevinç Gül’ün 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen
Nikah ve Düğün merasimine bizzat katılarak, telgraf ve çelenk göndererek
mutluluğumuza ortak olan çok kıymetli

Tekirdağ Saray Kaymakamı Sn. Adnan Tezcan’a
Eyüpsultan Belediye Başkanı Sn. Deniz Köken’e
Eyüpsultan Belediye Başkan Yard. Uzm. Dr. Sn. İsmail Uysal’a
KASİAD Genel Başkanı Sn. Ayhan Aslan’a
Den-Den Denizcilik YKB Sn. Tamer Köseoğlu’na
Milli Futbolcu, Gol Kralı Sn. Tanju Çolak’a 
Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Sn. Ali Görgülüer'e
Göktürk Belde Belediyesi Kurucu Başkanı Sn. Mustafa Gül’e 
İstamonu Gazetesi YKB Sn. Hüseyin Karadeniz’e 
Tekirdağ Saray Kastamonulular Dernek Başkanı Sn. Nevzat Çiftçi’ye
CİDEFED Önceki Dönem Genel Başkanları Sn. Ali Güler’e ve Sn. Recep Çetinkaya’ya 
CİDEFED Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ali Konuk’a, Sn. Mevlut Bat’a, Sn. İshak Yılmaz’a ve 

Sn. Hasan Tekiner’e
Kas-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmet Çetinkaya’ya ve Sn. Necati Gürsu’ya
Kas-Der Arnavutköy Şube Başkanı Sn. Emrah Gürsu'ya
Kas-Der Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Sn. Bahattin Üründü’ye  
Kas-Der Üsküdar Şube Başkanı Sn. Recep Aslan'a
Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı Sn. Yılmaz Cesur’a ve tüm sanatçı dostlarıma
Aden Parkın İşletmecileri Sn. Munise Yaman ve çalışanlarına
Siyaset ve cemiyet hayatında uzun yıllar birlikte yol yürüdüğüm kıymetli dostlarıma 

Telgraflarıyla mutluğumuzu paylaşan

CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na
İstanbul Milletvekili Sn. A. Hamza Çebi’ye 

Çelenk ve Çiçekleriyle bizlerin mutluluğuna ortak olan

Sarıyer Belediye Başkanı Sn. Şükrü Genç’e
Darıca Belediye Başkanı Sn. Muzaffer Bıyık’a
26. Dönem Kastamonu Milletvekili Sn. Murat Demir’e 
Eyüpsultan AK Parti İlçe Başkan Yard. Sn. Fırat Derin’e 
GMG Gün Medya YKB Sn. Cengiz Aygün’e
Cide Güren Bölgesi Fed. Genel Başkanı Sn. Hayrettin Samur’a 
Adnan Menderes Konfederasyonu YKÜ Sn. Kemal Turgut’a
Cide Baltacı Köyü Muhtarı Sn. Şefik Sezer'e
Altın Ekmek Tarım Aletleri YKB Sn. Mehmet Altın’a

Eş, dost, akraba, cemiyet siyaset ve ticaret hayatımızdan tanıdığımız yol yürüdüğümüz birbirinden
kıymetli dostlarımıza teşekkürü bir borç biliyor.

Saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum
Sevinç ve Gül aileleri adına
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