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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
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Konu hakkında İstamonu’ya değerlendirme yapan Diyanet İşleri
eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ayasofya’nın Fethin sembolü
olduğunu ve ülkelerarası siyasi hesaplaşmalara alet edilemeyeceğini
söylemişti. Fethin 559. yılı dolayısıyla 2012 yılında İstamonu’ya özel
demeç veren, tarihçi- yazar Yavuz Bahadıroğlu, ise Ayasofya’nın fetih
öncesi bin yıldan fazla kilise olarak kullanıldığını, fetihten sonra ise
481 yıl cami olarak hizmet verdiğini hatırlatmıştı. 

2012 yılında neler söylenmişti?
YAVuZ BAHADIRoğlu: İstanbul’un fethedilme amacının salt kaleleri

ele geçirmek olmadığını, şarkın en büyük kilisesinin camiye
dönüşmesinin ve Müslüman alnının secdeyle buluşmasının
amaçlandığını söyleyen Yavuz Bahadıroğlu, Ayasofya’nın Fatih Sultan
Mehmet’in tapulu malı olduğunu ve bunu vakfettiğini, bunu bozana lanet
ettiğini vurguladı.

PRoF. DR. Alİ BARDAKoğlu: 559. yılında
İstanbul’un fethini ve Ayasofya’nın hala cami
olarak hizmete açılmamasını İstamonu’ya
değerlendiren Diyanet İşleri eski Başkanı
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ayasofya’nın fethin
sembolü olduğunu ve ülkeler arası siyasi

hesaplaşmalara alet edilmeyeceğini söyledi.
Ayasofya’nın Türkiye ve tüm İslam coğrafyası
için öneminin altını çizen Bardakoğlu, “Elbette
batı için de kendi açılarından aynı derecede
önem ifade ediyor, ancak unutulmamalıdır ki,
Ayasofya Fethin mührüdür” dedi. n 2

Türk Hava Yolları İstanbul Kastamonu
seferlerini 21 Temmuz’da yeniden başlattı. 28
Mart’tan beri iptal olan seferler salı, cuma ve
pazar günleri gerçekleşecek. n 6

Seferler yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
üyeliğine atanan 16 isim arasında Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Kastamonulu hemşerimiz Prof. Dr. İhsan
Çapcıoğlu da yer aldı.

Ahşap uygulamalarının mimaride
önemli bir yeri olduğunu vurgulayan
Meset Mimarlık Kurucusu Ahmet
Sungurbeyli, “Firmalar artık proje
yönetimlerinde usta ya da kalfa
ayarındaki insanlarla görüşmek
istemiyor, mühendis istiyor” dedi. n 5

Çapcıoğlu’da yer aldı

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz Cuma
günü 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok
sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerif’ine günün ilk ışıkları ile birlikte akın
etti. Fetihten 567 yıl sonra gerçekleşen
tarihi gün için cami çevresinde belirlenen
namaz kılma alanları tamamen dolarken,
salgın nedeniyle misafir girişleri
durduruldu. Cami içindeki namaza 350 bin
kişi katılırken. Dışarıda ise on binlerce
vatandaş namaz kılarak tarihi ana tanıklık
etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli
de camide yer aldı. Erdoğan, namaz
öncesi Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet
İşleri Başkanı Erbaş, fetih dönemine atıfta
bulunarak elinde kılıçla hutbe verdi.

Ayasofya’nın
cami olarak

hizmete
açılması

beklentisi
2012 yılında
gazetemizin

4’üncü
sayısında
gündeme
gelmişti.

Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş,
Ayasofya Camisi'nde
görev yapacak 3 imam
hatip ve 5 müezzini
açıkladı. Buna göre

Kastamonu Seydiler nüfusuna Kayıtlı
Şükrü Asıleren seçilen müezzinler
arasında yer aldı.  Daha önce Kadıköy
Selami Çeşme Camisi müezzini olan
Asıleren TRT'de yayınlanan Kur'an-ı
Kerim'i güzel okuma yarışmasında
ikinci seçilmişti.

Asıleren
Ayasofya'da

Firmalar kalfa değil
mühendis istiyor

Sultangazi’de Şenol
Berber tarafından 2009
yılında su böreği imalathanesi
olarak kurulan Berberoğlu
Unlu Mamulleri, 2017’den
beri fırın ve pastane olarak
faaliyet gösteriyor. n 5

Berberoğlu, 
Sultangazi’de büyüyor

Yarım asırlık Türk 
fındıklığı korunacak

n 6

Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz
Ayasofya'da 86 yıl
sonra ilk namaz Ayasofya-i Kebir Camii

Şerifi ibadete açıldı 
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lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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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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2şiir
şair

PARA- RÜŞVET

Hediye kılığına girerim,
Bahşiş olurum bazen.
Açılır kokumu alan kapı
Her kilide uyan anahtarım ben.

YAZIK

İbadet on bölümdür, dokuzu helal rızık,
Helal nasip yemeyen kendine atar kazık.
Haramı ezberleyip helali unutmuşsa, 
Yazık ki o gafile, yazık, yazık, çok yazık.

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

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl sonra ilk namaz kılındı. Çok sayıda
vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’ine günün ilk ışıkları ile birlikte akın etti.

Camiler kiliseleştirilmeye 
çalışıldı

Cumhuriyet tarihi boyunca
Türkiye’yi yönetenlerin Avrupalılara 'Biz
sizdeniz' mesajı verdiğini söyleyen Yavuz
Bahadıroğlu şöyle devam etti: “Batının
alfabesini almışsınız, kıyafetini
almışsınız, müziğini almışsınız, sizi
Avrupa Birliğine alacağız mesajını
almışsınız. Ayasofya’nın müzeye
dönüştürülmesi döneminde aynı
yönetim iradesi tarafından Sultan Ahmet Camii’de
resim ve heykel müzesine dönüştürülmek istenmiştir.
Yine aynı dönemde İlahiyat Fakültesi’nin bazı
öğretim üyeleri tarafından bir lahika tartışılıyor;
camilere sıralar konsun, temiz ayakkabılarla girilsin,
girişe bir piyano org konsun musiki çalınsın, dünya
meseleleri konuşulsun, farklı filozoflar tarafından
hutbe okunsun. Yani tam bir kilise tarifi. Camileri
kiliseleştirme projesi. Bu uygulama, batıya 'biz
sizdeniz, bizi kendinizden kabul edin' mesajı
vermektir.”

“Ayasofya ya camidir ya kilise” diyen
Bahadıroğlu, buranın hiçbir zaman müze olmadığını,
o amaçla inşa edilmediğini söyledi.

Batıdan korkuyorsanız cami
ve kilise olarak hizmete açın

Cumhuriyet tarihinin tüm
iktidarlarına seslenen Yavuz
Bahadıroğlu, “Eğer korkuyorsanız,
Ayasofya’yı ibadete açarsak bize dinci
derler diyorsanız o zaman size bir
çözüm önerim var: Hem cami hem
kilise olarak ibadete açın, aynı zamanda
turistlerin ziyaretine açın. Belki o zaman
ne kadar demokratik bir ülke
olduğumuzu da göstermiş oluruz (!)”

şeklinde konuştu.
Fatih’in lanetinden kurtulamayız
“Zaman zaman bunca çabaya rağmen ülke olarak

gelişemediğimizin sebebi Fatih’in laneti mi acaba diye
düşünüyorum” diyen Tarihçi Yazar Yavuz
Bahadıroğlu, “Toplumumuzu da anlayamıyorum
doğrusu… Üç kuruş zam için meydanları dolduran
ve Fatih’in torunu olmakla övünenler neden
'Ayasofya ibadete açılsın' diye seslerini
yükseltmiyorlar, nasıl bir Müslümanlıktır bu, nasıl bir
ecdat mirasına sahip çıkıştır? Bu duyarsızlık devam
ettiği sürece Fatih Sultan Mehmet Han’ın lanetinden
kurtulamayız” dedi.

Ayhan Ünal
İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfcılar 
Esnaf Odası Başkanı
www.istanbulyufkacilarodasi.org

Birlik, beraberlik ve toplumsal yardımlaşmanın en
üst seviyede yaşandığı, duygu ve sevinçlerin

paylaşıldığı Kurban Bayramınızı kutlar; 
aileniz ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bir bayram

geçirmenizi dilerim.

Müslümanların ibadetine açılmalı

Tarihin en önemi Fetih mücadelesinin sembolünün pazarlık konusu
edilemeyeceğini, oranın herhangi bir kilise olmadığını anlatan Diyanet İşleri Eski
Başkanı Ali Bardakoğlu, “Elbette tüm kiliseler cami olsun gibi bir dayatmadan
yana değiliz, her türlü dini inanışın özgürce yaşanmasını savunuruz. Ancak bu
meselenin hem tarihi hem de siyasi yönü bakımından çok boyutlu olduğunu da
unutmamalıyız” diyen Prof. Bardakoğlu sözlerini, “Ayasofya Müslümanların
ibadetine açılmalıdır. O minarelerin hakkı verilmelidir” diye noktaladı.

Ayasofya'da 86 yıl 
sonra ilk namaz
2012 İstamonu Arşivden
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Mustafa Candaroğlu
AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı 

Hayırlara vesile olmasını

dilediğimiz bir mübarek

bayrama daha sağlıkla

ulaşmanın sevinciyle; Kurban

Bayramınız mübarek olsun.

Faruk Lafçı
Sultanbeyli Belediye 
Başkan Yardımcısı

www.sultanbeyli.istanbul

Bayramlarımız birlik, beraberlik

ve toplumsal yardımlaşmanın en

üst seviyede yaşandığı, duygu ve

sevinçlerin paylaşıldığı günlerdir.

Bu vesileyle aileniz ve

sevdiklerinizle birlikte mutlu bir

bayram geçirmenizi temenni

ediyorum. 

Mübarek Kurban
Bayramımızı en kalbi

duygularım ile kutluyor,
başta aziz milletimiz olmak

üzere İslam alemi ve tüm
insanlık için barış, huzur ve

refaha vesile olmasını
temenni ediyorum.

Orhan Narin
AK Parti Fatih İlçe Başkanı

Av. Umut
Özkan

AK Parti Esenler
İlçe Başkanı

Milletimizin,
hemşerilerimizin, tüm İslam

aleminin Kurban
Bayramı’nı kutlar;

Huzur ve sağlık içinde
sevdiklerinizle beraber
daha nice bayramlar
geçirmenizi dilerim.
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Bu defa olacak dedik…
Kenetlendik
menetlendik… Hatta

müsabaka izleme alışkanlığı
olmayan benim gibilerden
bile ekran başında pürdikkat
tahtadan dönen toplarla
içimiz hopladı… Ama…

Olmadı…
Yazgıya inanır mısınız?
İmkan, zaman, derman

yetmez bazen…
Ne yaparsanız yapın…

Ohhh diyeceğiniz yazmıyorsa defterde
Offf der kalırsınız…

Sahaya çıkan çocuklar da kulübün
sevdalısı taraftar da ilin ileri geri gelen
gidenleri de dahil herkes elinden geleni
yaptı yapmasına. Emeklerine sağlık…

Oyun bitti…
Sahaya baktığımda gördüğüm ile

dışarıda ekranları başında milyonlarca
müsabaka izleyicisi Kastamonuspor dostu
müsabaka boyunca kalesinde yaşadığı
tehlikeleri savuşturdukça sayısız “Ohhh
bee” çekse de oyunun sonunda “Offf”
çekerek müzmin yazgıya boyun eğiverdi
gitti.

Memleket sağlıkta, eğitimde, ticarette,
cemiyette kaç numara ki sporda 1
numaralı lige çıksın…

Memleket klasman olarak maalesef
gittikçe her geçen zaman zarfında birkaç
beden küçülüyorken sporda futbol 1.
Ligine çıksa ne olacaktı ki demiyorum
elbette ama… İçimden de geçirmeyeyim
mi?

Mutfağın var, gastronomi atağın bile
amatörce kaldı…

Kültürün var, Türk Dünyası Kültür
Başkenti yaptılarsa da ı-ıh…

Gurbette milyonlarca evladın var, kelin
merhemi misali…

Vekillerin var, biri uzatmalı tekaüt…
Gençlerin dönem esiri, orta ve üst grup

insanın kaderinin…
Tarlaların boş, meraların

boş, ekenin dikenin kendi
başının derdine düşmüş…

Yazık oldu Süleyman
Efendi’ye der ya Orhan
Veli…

Harbiden yazık oldu…
Onca heyecan, 90 küsur

dakikalık çaba, akıtılan
paralar…

Atılan taş ürkütülen
kuşa değmedi bile…

Neyse sağlık olsun diyeceğim ama…
Sağlık nasıl olsun?
Tuttuğun elinde, ilçe devlet

hastanelerin kadroyu müjdeden müjdeye
görüyor…

Ziyan oluyoruz ziyaaannn diyordu
Fikri Emmi…

Yine bize hüsran yine bize hasret var…
Yine bize esmer günler kaldı!
Heyhat!

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

PLAY OHH olmadı PLAY OFF! GAME OWER!

Murat Erden
Almo Gıda ve Petrol Ürünleri
Yönetim Kurulu Başkanı

Uşak Bayi 
Beylerhan Köyü Atatürk Bulvarı No:500/A Merkez/UŞAK  

Zonguldak Bayi
Güney Mah. Değirmen Çayı Mevkii No 22/1, Seyfetler /Kozlu/Zonguldak

ALMO petrol, akaryakıt satış konusunda uzmanlaşmış
sektöründe 15 yıldır hizmet veren bir firma olarak

Yurtta ve yurt dışında bulunan tüm vatandaşlarımızın,
hemşerilerimizin, tüm İslam aleminin Kurban

Bayramı’nı kutlar; bayramın tüm insanlığa, bolluk,
bereket, barış ve huzur getirmesini dileriz.

Almo Gıda ve Petrol Ürünleri

Fatih
Öznam
Gelecek Partisi
Eyüpsultan 
İlçe Başkanı

Değerli  dost ve
hemşerilerimizin  Mübarek
Kurban Bayramını tebrik

ediyor, sağlıklı, mutlu,
bereketli ve güzellik dolu
günleri Cenab-ı Hak’tan

niyaz ederim.

Adalet Komisyonu Başkanı
vekilimiz Sayın Köylü sağlık
durumunun iyi olmadığından
mütevellit görevinden affını rica
etmiş… 

DEMİŞ

Milletvekili Metin Çelik,
partilerinin il başkanı Doğan
Ünlü ve İl Genel Meclisi
Başkanı Güray Parçal ile
birlikte Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli’yi ziyaret
ederek yapılan yatırımlar için
TEŞEKKÜR etmiş…

YAPMIŞ
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EKONOMİ

1,195
t

6,854
t

8,069
t

428,02
t

Doğanyurt’un eski adı olan Meset, mimari alanda
markalaştı. Doğanyurtlu Endüstri Yüksek
Mühendisi Ahmet Sungurbeyli tarafından
2012 yılında kurulan Meset Mimarlık, tarihi
eser restorasyonu başta olmak üzere ahşap
yapıların iç ve dış alanlarının revizyonu ile
proje bazlı ahşap uygulamalarını hayata
geçiriyor.

Teknik kadroda peyzaj mimarı, iç
mimar ve mimar olmak üzere 74 kişiyi
istihdam ettiklerini bildiren Ahmet
Sungurbeyli, hizmet ağının ülke geneline
yayıldığını belirterek “Genç ve dinamik
bir ekibimiz var; yönetim ekibinin en
yaşlısı 36 yaşında. Bu enerji yenilikçi ve
daha hızlı hareket etmemizi sağlıyor.
Tarihi bina restorasyonu alanında etkiniz.
Binayı iskelet haline getirip iç ve dış
yenilemelerini gerçekleştiriyoruz.
Gerekirse iskeleti de yeniliyoruz. Öte
yandan ahşap günümüzde modern
projelerde de kullanılıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz’de şu
an projelerimiz var. Ülkemizin her bir köşesine hizmet
verebiliyoruz.” diye konuştu.

Üretim alanında kendi atölyelerinin yanı sıra çözüm
ortaklarının da bulunduğunu ifade eden Sungurbeyli,
sektörün en büyük sorunun kalifiye personel olduğunu
kaydederek, “Projede kullanılacak ürünün uygunluğu
önemli bir unsur.  Bu kapsamda sektörümüzün en büyük

sorunlarından biri üretimi iyi bilen
mühendislerin nadir bulunması. Kalabalık
bir ekibi yönetmek kolay değil; kalifiye
personeli muhafaza etmek
durumundayız.  Mevsimsel bir süreç
olduğu için ancak yılın 9 ayı dış
mimaride etkin faaliyet gösterebiliyoruz.
Geri kalan 3 aylık dilimde iç mimari
projelere yöneliyoruz.  İç mimari
projelerde kalifiye personel sorunu
olması dolayısıyla üretimlerimizde
ağırlığımızı çözüm ortaklarımıza
devrediyoruz. Projeyi hazırlıyoruz,
çözüm ortaklarımıza yönlendirdiğimiz
uygulama alanlarını takip ediyoruz.
Ahşap denildiğinde marangozluk gibi
anlaşılıyor ama öyle değil. Bu sektörde
ciddi açık var. Firmalar artık proje

yönetimlerinde usta ya da kalfa ayarındaki insanlarla
görüşmek istemiyor, mühendis istiyor.”

Kaswood Fiyat politikasını 
gözden geçirmeli 

Kullandıkları ürünün yüzde 95’inin ithal olduğunu,
yerli ürün tercihlerinde ise yüksek fiyat politikasıyla
karşılaştıklarına açıklayan Ahmet Sungurbeyli Kastamonu

ile çalışma isteklerinin bu sebeple sonuç vermediğine
değinerek şunları söyledi: “Ahşap yaşayan bir malzeme.
Kullanılan ürünün kaliteli olması gerekiyor. Üretimde
titizlik bulunmaması, aynı standartta ürünü temin
edemediğimiz için ithal ürüne yönelmek zorunda kaldık.
Yerli ürün kullanımı için standardı yakaladığı duyumunu
aldığımız Kastamonu Ticaret Borsasının Avrupa Birliği
fonu ile kurduğu Kastamonu Endüstriyel Orman Ürünleri
Ortak Kullanım İşleme Tesisi Kaswood ile görüşmemiz
oldu.  Ancak rakamlar ithal fiyatlara denk geliyor.
Kaswood’un fiyat politikasını gözden geçirmesi lazım. Şu
an yurt içine satış yapıyorlar. Kendi içinde maliyetlerini
kontrol edip, piyasaya nüfus etmeleri lazım. Çok güzel
projelere malzeme vermişler ama yetmez. İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin 9 milyon liralık ihalesini aldık.
Önemli bir ahşap kullanımımız olacak. Bu proje
kapsamında Kaswood’a yine uğrayacağız, yine
konuşacağız.”

İnşaat sektörüne adım attı
Kat karşılığı inşaat hizmetleri vermeye başladıklarını

kaydeden Meset Mimarlık Kurucusu Ahmet Sungurbeyli
şöyle devam etti: “Ülkemizin politikaları üretim ile ilgili
çok teşvik edici değil. Mesela Sanayi Odasına üye olunca
sadece elektriği ucuza alıyorsunuz; onun da ne kadar ucuz
olduğu tartışılır. Üretime daha reel teşvikler gerekiyor.  Bu
durum bizleri farklı alanlara yönelmeye itiyor. Reşadiye’de
kat karşılığı 10 villalık bir projemizde imzaları yeni attık.
Gelecekte inşaat alanına ağırlık vermeyi planlıyoruz.” 

Mimaride yükselen marka

1988 yılında Doğanyurt’ta
doğan Ahmet Sungurbeyli,
üniversite tahsiline kadar
Kastamonu’da kaldı. Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi
mezuniyetinin ardından 2009’da
geldiği İstanbul’da sektör
deneyimleri sonrası 2012
yılında Çekmeköy’de Meset
Mimarlık firmasını kurdu.

Sultangazi’de Şenol Berber
tarafından 2009 yılında su böreği
imalathanesi olarak kurulan Berberoğlu
Unlu Mamulleri, 2017’den beri fırın ve
pastane olarak faaliyet gösteriyor.

Cebeci Caddesi üzerinde hizmet
veren işletmenin geniş ürün skalasına
sahip olduğunu belirten Şenol Berber,
“Taş fırın ekmeği, börek, poğaça, kek,
kurabiye, yaş pasta, sütlü ve şerbetli
tatlılar olmak üzere tüm unlu
mamullerin üretimini ve satışını
gerçekleştiriyoruz. Paket servis ve kafe
bölümümüz bulunuyor. Sektöre adım
attığımız 2009 yılından itibaren
sürdürülebilir kalite politika anlayışımız
devam ediyor.” dedi.

Berberoğlu, 
Sultangazi’de 
büyüyor

1977 yılında Daday’da doğan
Şenol Berber, 1988 yılında
İstanbul’a geldi. 1996’da
kebapçı dükkanı ile ticari
faaliyetlerini sürdürmeye
başladı. 2009 yılında unlu
mamuller sektörüne adım attı. 
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Türk Hava Yolları İstanbul Kastamonu
seferlerini 21 Temmuz’da yeniden başlattı.
28 Mart’tan beri iptal olan seferler salı,
cuma ve pazar günleri gerçekleşecek.

Kastamonu Havalimanı Müdürü Ersin
Köksal seferlerin artması için uçak bilet
alımlarının artmasının gerektiğini
vurgulayarak “Kastamonu sivil toplum
kuruluşları daha önce söyledikleri her
uçuşa 1 bilet bizden kampanyasını hayata
geçirmeleri rakamları daha yukarı
çekmemize, mevcutta 3 gün olan seferleri
elimizde tutup 7 güne çıkarabilmemize
olanak sağlayacak” dedi.

Seferler 
yeniden başladı

Çatalzeytin Ginolu plajı kafe ve
restoran olarak hizmet vermeye başladı.
Yatırımcılar İnci Yılmaz ve eşi Gökhan
Yılmaz tarafından işletilen Zeytin Beach
Clup Cafe ve Restaurant Kurban Bayramı
süresince de açık olacak.

Canlı müzik de bulunuyor 

İşletme hakkında bilgi veren İnci
Yılmaz, “Sıcak ve soğuk içecek servisi,
zengin menü aperatifler, akşamları canlı
müzik ile eğlenceli bir ortamda gelen
misafirlerimize tatilin tadını en iyi şekilde
çıkaracakları bir adres olarak hizmetimizi
alanında uzman personelimizle
veriyoruz. Çatalzeytin Belediye
Başkanımız Ahmet Demir’in de
destekleri ile tesisimiz daha güzel
hizmetler vermeye devam ediyor.
Çatalzeytin’in de gururu olan bir tesisi
kazandırmanın büyük onur ve heyecanını
da yaşıyoruz. Tesisimizde düğün, nikah,
nişan, kına ve diğer organizasyonları ve
her çeşit etkinliği de yapabiliyoruz.” dedi.

Ginolu Plajı
hayat buldu

İlk olarak 2011 yılında doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş
tarafından Kastamonu gündemine getirilen 500 yıllık fındık
ağaçları ormanında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü bilimsel
incelemede bulundu.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu
nezaretinde Daday Orman İşletme
Müdürlüğü ekipleri, Ağlı ilçesine bağlı
Tunuslar köyü Fındıklı Mahallesi'ndeki
Tostürbe Tepesi'nde yer alan ve 500 yıllık
oldukları tahmin edilen anıtsal nitelikteki
fındıklıkta çalışma yaptı. Yapılan
çalışmalar neticesinde, 36 adet anıtsal
nitelikteki fındık ağacının yaşlarının 500
yıl olduğu tespit edildi. Anıtsal nitelikteki
fındık ağaçları Orman Ağaçları ve
Tohumlama Islah Araştırma
Müdürlüğünce Türk Fındığı Gen Koruma Ormanı olarak ilan
edildi.

Türkiye’nin en zengin bölgesi Kastamonu

Kastamonu’nun birçok noktasında Türk fındığı ağaçları
bulunduğuna işaret eden Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri
Sönmezoğlu, “Türk fındığı açısından Türkiye’nin en zengin bölgesi
Kastamonu’dur. Ağlı dışında yörenin birçok noktasında Türk fındığı

yetişmekte. Bu ağaçların meyveleri hem yaban hayatının gıda
kaynağı hem de yöre insanın gelir kaynağı. Kastamonu ile birlikte
Karabük ile Zonguldak’ta da Türk fındığı ağaçları bulunuyor. Türk
fındıklarının yerlerini tespit edip, verimine etki eden diğer unsurları
ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Böylece hem bundan yararlanan

yaban hayatı bir gıda kaynağına
kavuşacak hem de fındığı toplayan yöre
halkı daha fazla gelire kavuşacak. “ dedi.

Yaygınlaştırılacak

Kastamonu’nun çeşitli bölgelerinde
uygun alanlara Türk fındığı dikilerek
yaygınlaştırılacağını söyleyen
Sönmezoğlu, “Ağlı’daki fındıklık ilk olarak
Kastamonu Üniversitesi Orman
Fakültesinin yaptığı inceleme neticesinde

belirlenmiş. Daday Orman İşletme Müdürlüğümüzde
yetiştirdiğimiz fındıkların gen kaynağı da Tostürbe Tepesi'nin
civarında bulunan anıtsal nitelikli fındık ağaçlarının tohumlarından
tedarik edilmiş. Ağlı’da Fındıklı Mahallemize 2018 yılında 180 adet
Türk fındığı dikilerek gelir getirici tür ağaçlandırmaları bağlamında
bir hizmet üretildi. Yöremizde yine İnebolu’da ve Kastamonu’nun
çeşitli bölgelerinde uygun alanlara Türk fındığı dikilerek
yaygınlaştırılacak.” ifadelerini kullandı.
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Kastamonu
Orman Bölge

Müdürlüğü
tarafından yapılan

çalışmalar
sonucunda, Ağlı

Tostürbe
Tepesinde 500

yıllık olduğu
tahmin edilen ve

gövde çapları 300
santimetreye

ulaşan 36 adet
fındık ağacının

bulunduğu
ormanlık alan,
Türk Fındıkları

Gen Koruma
Ormanı ilan edildi.

YIL: 9 SAYI: 323 28 TEMMUZ 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

Hem doğal hem yerli

istamonu27temmuz20_06_Layout 1  7/28/20  8:18 AM  Page 1



Yurtta ve yurt dışında
bulunan tüm

vatandaşlarımızın,
hemşerilerimizin, tüm İslam
aleminin Kurban Bayramı’nı

kutlar; bayramın tüm
insanlığa, bolluk, bereket,
barış ve huzur getirmesini

dilerim.

Av. Mithat
Çelik
İBB ve Sultangazi  
Belediye Meclis Üyesi

Aziz milletimin,
hemşerilerimin, dost ve

akrabalarımın, tüm İslam
âleminin Kurban Bayramı’nı
kutlar; huzur ve sağlık içinde
sevdiklerinizle beraber daha
nice bayramlar geçirmeniz

dileği ile sevgi ve selamlarımı
sunarım.

Şenol
Özdemir
Fatih Belediye 
Meclis Üyesi

Mübarek Kurban
Bayramımızı en kalbi

duygularım ile kutluyor,
başta aziz milletimiz olmak

üzere İslam alemi ve tüm
insanlık için barış, huzur ve

refaha vesile olmasını
temenni ediyorum.

Esat Kalay
Üsküdar Belediyesi
Meclis Üyesi ve
Başkan Danışmanı

Mübarek Kurban
Bayramımızı en kalbi

duygularım ile kutluyor,
başta aziz milletimiz olmak

üzere İslam alemi ve tüm
insanlık için barış, huzur ve

refaha vesile olmasını dilerim. 

Hasan
Şahin
Mali Müşavir, 
İBB ve Esenler
Belediye Meclis Üyesi

Kıymetli dost ve
hemşerileirmizin  Mübarek
Kurban Bayramını tebrik

eder, sağlık, mutluluk,
bereket ve güzellikler

getirmesini Cenab-ı Hak’tan
niyaz ederim. 

Kubilay 
Salihvatandaş
Küre Dernekler 
Federasyonu 
Genel Başkanı

Mübarek Kurban
Bayramımızı en kalbi

duygularımla kutluyor, başta
kıymetli üyelerimiz  olmak
üzere İslam alemi ve tüm

insanlık için barış, huzur ve
refaha vesile olmasını

diliyorum

Mehmet 
Yılmaz
Cide Dernekler 
Federasyonu 
Başkanı

Coşkuyla geçirmenizi
dilediğim mübarek Kurban
Bayramınızı kutlar, bayram
sevincinin tüm hayatınıza

yansımasını temenni ederim.

İsmet
Çetinkaya
Kas Der Genel Başkan
Yardımcısı
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Daday’da Atlı Terapi Merkezi
ve Model Binicilik Tesisi’nin
temeli atıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZ-
KA) tarafından 2019 Yılı Turizm Altyapısının
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamın-
da, Daday Köylere Hizmet Götürme Birliği
Başkanlığı’nın hazırladığı proje ile 8 bin 340
metrekare alan içerisinde Atlı Terapi Merkezi
ve Model Binicilik Tesisi kurulacak. 4 milyon

liralık proje bedeli olan tesis ile Daday’ın sağlık
turizmine ve ilçe halkının ekonomik kalkınma-
sına büyük katkı sağlanması hedefleniyor. 

Projede merkezde ve bölgede yaşayan, fark-

lı illerden gelecek olan engelli vatandaşlara, özel
eğitim öğrencilerine, aile içi şiddete maruz kal-
mış bireylere ve gazilere atla rehabilite olma
imkanı sağlanacak.

Azdavaylı turizmci Cahit Kaya (36),
İhsangazi’de aracını mıcıra kaptırarak
geçirdiği kaza sonucu vefat etti.

Kastamonu- İhsangazi karayolun-
da gerçekleşen kazada otomobil sü-

rücüsü Cahit Kaya vefat ederken,
sürücü mahallinin arkasında otu-

ran sözlüsü İlknur Kökcü ağır yaralan-
dı. Kaburgaları kırıldığı öğrenilen Kök-
cü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma
Hastanesindeki tedavisinin ardından
Çapa Hastanesine sevk edildi. Araçta
bulunan diğer yolcu Mehmet Can Kaya
ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Faali-

yetlerine 2 ay önce başlayan Kastamo-
nu Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma
Kültür ve Turizm Derneğinin kurucu
başkanlığını yapan Cahit Kaya birçok
sivil toplum kuruluşunda görev almış-
tı. Cahit Kaya’nın cenazesi 25 Tem-
muz’da Azdavay’da defnedildi.

Cahit Kaya vefat etti

Atlı terapi merkezinin
temeli atıldı

istamonu27temmuz20_07_Layout 1  7/28/20  8:33 AM  Page 1



Yıl: 9 28 Temmuz 2020

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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