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İlk etapta eşinin işletmeciliğini
yaptığı salonlarda düğün, davet,
toplantı ve etkinliklerin
organizasyon süreçlerini yöneten
Kaya, Türkiye’nin her noktasında
operasyon yönetecek kapasiteye
erişti.

Genel müdürlüğünü yaptığı
Wedding Palace & Organizasyon
Center’ın İstanbul’da bulunan 4
şubesinde düğün, davet, toplantı
ve etkinliklere yer tahsisi
sağlandığını bildiren Kaya, ayrıca
organizasyon hizmeti verdiklerini
de söyledi. n 2

Öğretmenlikten
avukatlığa…

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevi yaklaşık
iki yıldır Tosyalı olan Av. Dr. Hüseyin Acar,
tarafından sürdürülüyor. Bakanlığın yanı sıra
Türkiye’deki 81 ilde Milli Eğitim
Müdürlükleri bünyesinde bulunan hukuk
birimlerindeki dosyalar MEB Hukuk Hizmet-
leri Genel Müdürlüğünde toplanıyor. n 4

S
adece engebeli arazilerin baş
gösterdiği, zor bir coğrafyada
oluşumuz değil elbette,

eleştiri ve uzlaşı kültürü
bakımından da fizyolojik
yapımızın temelinde sorunlar
mevcut. Yoğun bakımdayız adeta.

Birbirimize olan tahammül
sınırlarımızda bile çok zaman
zaaflarımız var. En küçük yapıcı
eleştiride yüzlerin ekşimesi,
suratların asılması kaçınılmaz ve
alışık olduğumuz bir durum

bizde.
Onlarca kök salmış, kangren

olmuş sorunların yumağında
bir ilin mensubuyuz
hepimiz. Bazen bakıyorum

da içinde olduğumuz, uğraş
verdiğimiz, üzerinde kafa
patlattığımız konular
çekirdek kabuğunu
doldurmuyor.

BÖLGENİN GERİ
KALMASINA
SEBEP TİCARET
ODALARIDIR (1)
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İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, “Bugüne
kadar İhsangazi’de strateji belirleyip bir vizyon
oluşturamamışız. Yürümemiz gereken ana alanları
tespit edip gelecek 30 yılı planlama hedefindeyiz.
Belediye başkanı değişse de strateji değişmeyeceği için
ilçeye büyük katkılar sunulacağının kanaatindeyim.
İhsangazi ile ilgili tüm değerleri kayıt altına alıyoruz.
Yemeklerimiz, alışkanlıklarımız halk kahramanlarımız
gibi değerlerimizi kayıt altına almaya başladık. Bunun
için özel ar-ge birimi oluşturduk.” dedi. n 6

İhsangazi’nin kalkınma
stratejisi olmamasının

dezavantajını yaşadığını
vurgulayan Belediye

Başkanı Hayati Sağlık
ekonomik, kültürel ve kırsal
kalkınma alanında geleceği

tasarladıklarını söyledi.

GELECEĞİ
PLANLIYORUZ

Siyezin başkentinin İhsangazi olduğunu

vurgulayan Sağlık, “İlçemizin ön plana

çıkaracak ana ürünü siyez; bundan asla

vazgeçmeyeceğiz. Bununla beraber değişen

dünya şartları doğrultusunda yenilikleri takip

ediyoruz. Kastamonu’da son yıllarda,

üniversitemiz ile birlikte, sahada bir lavanta

çalışması yapılıyor. Bunları biz de yakından

takip ediyoruz. Bir diğer hususta bu yıl

ilçemizde vatandaşlarımıza örnek olup yeni

ekonomik alan, üretim olanı oluşturmak

adına bir salep projemiz var” diye konuştu.

Ana ürün siyez
Hayati Sağlık

Organizasyona
KADIN ELİ DEĞDİ
Taşköprülü kadın

girişimci Nurşen
Kaya, finans

sektöründeki 14
yıllık çalışma

hayatının
ardından

organizasyon
alanında faaliyet

göstermeye
başladı. 

Yaklaşık 4 ay önce Ankara İl
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne
atanan Mustafa Güngörlü’yü,
gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ziyaret etti.
Güngörlü şunları söyledi: “Kimlik
değişimi, ehliyet, pasaport, evlenme, doğum gibi
insan hayatında geçebilecek her türlü işlemin
kaydını tutmakla yükümlü bir kurumuz.” n 6

Yeniden seçildiler
İstanbul Valiliği

Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı
Mütevelli Heyeti
Seçimlerini Kubilay
Salihvatandaş ile
Kemal Kebapçı
yeniden kazandı. n 2

Kapasite artırıyor
Cideli genç girişimci Yusuf Caner

Aslan (27) tarafından kurulan Ankas
Hayvancılık, süt sığırcılığı
alanındaki faaliyetlerini yüzde yüz
artıracak.  Çatalca’daki çilikte 120
sağmal ineğin sayısının bu yıl

sonunda 240’a çıkacağını bildiren
Aslan, damızlık ve besilik alanındaki
çalışmalarını genişleteceklerini
kaydetti. Aslan, süt ürünleri
konusunda da markalaşma
hedeflerinin olduğunu vurguladı.n 5

Emekli Jandarma Kurmay Albay Ahmet Özkan tarafından
kurulan Ana Özel Güvenlik firması, 13 yıldır özel sektörün
güvenliğini sağlıyor.  Firma, bünyesinde 200 kişiyi istihdam ediyor.

Askeri disiplinle özel güvenlik

2012
yılından
itibaren emlak
ve gayrimenkul
danışmanlığı
yapan İhsan
Demir,
Kağıthane ve
çevresinde
ihtiyaçlara göre
ev sahibi olmak
isteyenlere
hizmet veriyor.

n 5

İhtiyaca
göre 
çözüm
üretiyor

İnebolu’nun
Evrenye
Bıçağına, Türk
Patent ve Marka
Kurumunca
coğrafi işaret
belgesi verildi.

n 6

Evrenye
Bıçağı
tescilli

4 Satılık-Kiralık 
4 Her Marka Forklift Tamiri,
Yedek Parça
4 Bakım Servisi, 
4 Transpalet ve Lastik Satışı 

Süper Lig Kadın Hentbol
Takımı Kastamonu
Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü’nde Teknik
Direktör Helle omsen’in
sözleşmesi karşılıklı

anlaşılarak feshedildi. 
Sezon yardımcı

antrenör olarak görev
yapan Serkan İnci’nin baş
antrenörlüğünde

kapanacak.                         n 7

Thomsen ile yollar ayrıldı
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Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film
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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
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

 
 
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 
 

  
 
 

  
   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

BALTA SESİ

Bir gelin gibi, dalıp aynasına suyun,
Kendisine süs veren söğüt; Hadi gir koluma.
Bir fotoğraf çektirelim…
Basmak için coğrafyasına; bizden sonrakilerin.

İTİRAFNAME

Baş eğip bel kırmaktan kamburlaştı sırtımız,
Dik durmanın sırrını bulamadık bir türlü.
Kafa eğik, bel bükük, geldik yolun sonuna,
Belimizi doğrultup ölemedik bir türlü.

Genel müdürlüğünü yaptığı
Wedding Palace & Organizasyon
Center’ın İstanbul’da bulunan 4
şubesinde düğün, davet, toplantı ve
etkinliklere yer tahsisi sağlandığını
bildiren Kaya, ayrıca organizasyon
hizmeti verdiklerini de söyledi. 

Sektöre kaliteli adım atmasıyla kısa
sürede ivme yakaladığını belirten Kaya
şunları söyledi: 

“Eşim salonların işletmeciliğini
yapıyordu, ağırlıkta yer tahsisi
konusunda destek sağlanıyordu.
Organizasyon firmasının içeriğinin iyi ya
da kötü olması etkinlik sayısını da doğal
olarak etkiliyordu. Ben de destek
sağlamak amacıyla ilk etapta küçük
adımlarla organizasyon alanını
yönetmeye başladım. Elde ettiğimiz
başarıyla salonlara olan talep de iki
katına çıktı, haa içine rağbet
gösterilmeye başlandı. Böylece 2017
yılında finans sektöründeki 14 yıllık
çalışma faaliyetlerimi sonlandırarak
organizasyon yönetiminin başına geçtim.

Daha sonra gelen talepler üzerine kendi
salonlarımızın yanı sıra organizasyonları
dışarı açtık.  İstanbul içi ya da şehir dışı
fark etmeksizin düğün, nişan, kına, açılış,
lansman, toplantı, büyük piknikler,
konserler, ödül geceleri gibi her alanda
organizasyon hizmeti verebilecek
kapasiteye eriştik. Altın Kanat Ödül
Töreninin organizasyon sürecini
yönettik. Kısa sürede en iyi etkinlik
yapan firmalar alanında 3 ödül aldık.”

Orta ve üst segmente hitap ettiklerini
ifade eden Kaya, faaliyetleriyle ilgili şu
bilgileri paylaştı: “Firmamızın
bünyesinde 300,400,600 ve bin 500

kişilik olmak üzere dört salon bulunuyor.
Işık, ses, müzik hizmeti, şovlar, süsleme,
yemek ve ikramlar kendi bünyemizde
gerçekleşiyor.  Otellerin zemin katta
olması davetlileri etkinlikten koparıyor,
salonlarımızın 3 tanesinin üstü açılır
tavana sahip. Bu da talebi olumlu olarak
etkiliyor. Korona virüs salgınında
etkinlik ertelemelerinden salonlarının
üstü açılır olması sebebiyle en son
etkilenen firmalar arasında yer aldık.
Haziran ayında normalleşme sürecine
başlarsak yıl sonuna kadar en az 250
etkinlik gerçekleştirme hedefimiz
bulunuyor.” 

Taşköprülü kadın
girişimci Nurşen Kaya,

finans sektöründeki
14 yıllık çalışma

hayatının ardından
organizasyon

alanında faaliyet
göstermeye başladı.

İlk etapta eşinin
işletmeciliğini yaptığı

salonlarda düğün,
davet, toplantı ve

etkinliklerin
organizasyon

süreçlerini yöneten
Kaya, Türkiye’nin her

noktasında operasyon
yönetecek kapasiteye

erişti.

Organizasyona
kadın eli değdi

n Birinci sayfadan devam

Bir il düşünün; geçmişe kıyasla
ekonomik gücünü kaybeden
kentlerin başında gelsin.

Bir il düşünün; Anadolu’nun en
canlı merkezlerinden birisi
olsun, Osmanlı Bankası’nın ilk
şubelerinden birisini İstiklal
madalyalı ilçesi İnebolu’da
barındırsın. Liman ticaretine
dayalı olarak, Levantenlerin ve
Hollandalı tüccarların
yerleştiği hareketli bir ticaret
merkezini ve 150 yıl öncesini
anlatırken insan göğsünü gere
gere bu kent Kastamonu diyebiliyor.

Ya bugün?
100 yıldır yerinde sayan, hedefi, planı ve

projesi olmayan. Üstüne üstlük girişimcilik
ruhunu başka kentlere kaptırmayı marifet
saymış kafa yapısıyla ne yaparsanız yapın
“Kral Çıplak” …

Bakın size bir örnek vereyim;
Gaziantep ve Kastamonu…

İlk nüfus sayımına gidelim yani 1927
yılına. Gaziantep’in nüfusu o dönemde 284
bin, Kastamonu ise 362 bin.

2020 nüfus sayımına baktığımızda
Gaziantep nüfusu 2 milyon 102 bin,
Kastamonu 376 bin 377 kişi. İnsan utanıyor
yazmaya ama 94 yılda nüfusa anca 14 bin
küsur ilave.

Ticaret odalarının kafası ticaret ve para

ilişkisini yönetir, tüccara bilinç katar,
geleceği dizayn eder. Yeri geldiğinde de
siyaseti. Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası, Türkiye’nin en eski odalarından
biri; 1882’de kurulmuş. Bir de İnebolu

Ticaret Odası var, kuruluşu; 1881
Demem o ki; 140 yıldır ticaret

erbabıyız. Koca koca odalara
sahibiz. Ne hikmetse açlıktan
göbeğimize taş bağlamış,
bakmışız olmayacak tutmuşuz
gurbetin yolunu. Boyumuz ne
uzamış ne de kısalmış. Biraz da
arabesk katayım, anadan ayrı
babadan ayrı…

Ziraat Odası adıyla
eskilerden olan Gaziantep Ticaret Odası,
1910 yılından itibaren bu adı almış bir
kuruluş. 1933 yılına geldiğinde odanın
yöneticileri “Kilim ve dokuma imalatının
kalite artırımı için, İstanbul Mensucat
fabrikalarına stajyer öğrenci göndererek,
Gaziantep’te açılan ticaret kursuna oda
bütçesinden maddi yardımda bulunuyor.

Kafaya bakar mısınız? Adamlar gelecek
yüz yılın planını yapmışlar.

Sonra ne mi oluyor?
Gaziantep’te üretilen halı miktarı bugün

tüm Türkiye’de yapılan üretimin yüzde
90’ını oluştururken, parça halı üretim
kapasitesi olarak da dünyada ikinci sırada
yer alıyor.

Haberiniz var mı?
Gaziantep 2018 yılını ihraç ettiği

halılardan elde ettiği 1 milyar 507 bin
dolarla kapattı. Yıllık 350 milyon metrekare
halı üretimi yapıyor kent. Sektör 20 bin
kişiye doğrudan olmak üzere 40 bin kişiye
istidam sağlıyor. Gaziantep’ten 130 ülkeye
halı ihracatı gerçekleştiriliyor. Gaziantep’te
toplam yapılan ihracatta dünyadaki halı
sektörünün payı yüzde 25’lere yaklaştı.
Şimdilik sadece bu örnek bile kangreni,
sorunu anlatmaya yetecek cinsten

Bizde ise durum aynı; stabil, yoğun
bakım ünitesinde makinaya bağlı. Ankara
lütfederse yatırım gelecek, istihdam
artacak.  Lütfetmezse bir şey gelmeyecek.
Ticaret odasını yönetenler 100 yıldır ya
valiliğin çağırdığı toplantıda ya da
belediyenin. 140 yıldır ticari zekasını,
fikrini ve zikrini ortaya koyamayan anlayış,
şehirde 2 yılda bir değişen valilerle
memleket yönetiyor.

Yazacak çok şey var azizim…
Demem o ki; Kastamonu’yu da Batı

Karadeniz’i de geride bırakan siyaset değil
yalnız.

Ticaret odalarıdır da…
İstanbul’u herkes için çok kolay bir

kazanç ve rant kapısı olarak göstererek
gençleri ve girişimcileri Kastamonu’dan
kaçırırken aklınız neredeydi diyeceğim ama
hala kaçılıyor memleketten. 

Allah için dur diyecek yok mu?
Selam ve dua ile …

(Devam Edecek)

BÖLGENİN GERİ KALMASINA SEBEP TİCARET ODALARIDIR (1)

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

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

l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri

lDış cephe ve bina restorasyonu
lProje ve uygulama ofisi

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti
Seçimlerini Kubilay Salihvatandaş ile
Kemal Kebapçı yeniden kazandı.

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Sivil
Toplum Kuruluşu Temsilci Seçimleri,
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. İki sivil
toplum kuruluşu temsilcisinin gireceği
mütevelli heyetine 4’ü Kastamonulu olmak
üzere toplamda 5 kişi aday oldu.

Seçim sonucunda bir önceki dönem sivil
toplum kuruluşu temsilcileri adına
mütevelli heyetinde bulunan Küre
Dernekler Federasyonu Başkanı ve Kas-
Der Genel Başkan Yardımcısı Kubilay
Salihvatandaş 78, Kas-Der Fatih Şube
Başkanı Kemal Kebapçı 74 oy aldı. Kubilay
Salihvatandaş ve Kemal Kebapçı bu sonuçla
İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde sivil
toplum kuruluşlarının temsilcisi olarak
görevlerine devam edecekler.

Yeniden 
mütevellideler

Kubilay Salihvatandaş ve Kemal Kebapçı

Aslen Taşköprülü olan Nurşen Kaya,
1975 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir
şirkette 14 yıllık finans müdürlüğünün
ardından 2017 yılında eşinin
işletmeciliğini yaptığı düğün ve davet
salonlarında organizasyon hizmetleri
operasyonunu yönetmeye başladı.
İstanbul’da 4 şubesi bulunan Wedding
Palace & Organizasyon Center
firmasının genel müdürlüğünü
yapmasının yanı sıra organizasyon
süreçlerini yönetmektedir. Nurşen
Kaya, Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı
Ekrem Uygun’un da yeğeni oluyor. 

Nurşen Kaya
kimdir?
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HABER
Kilonuz ödemden kaynaklanabilir

Ödem hücre içi sıvının hücre
dışına çıkması ile doku
aralarında ve cilt altında

birikmesi ile olmaktadır.
Ödem vücutta aşırı
miktarda su toplanması
olarak da tanımlanabilir. 

Tüketilen tuz ve su
ödem ve şişkinliğin en
önemli etkenlerindendir.
Günlük olarak aldığınız
sıvı miktarı kadar idrara
çıkmıyorsanız, egzersiz
esnasında yeterince
terlemiyorsanız, sabah
uyandığınızda veya günün
sonunda ellerinizde ve
ayaklarınızda şişme ve
gerginlik hissediyorsanız, deriniz
gergin ise ve bastırdıktan birkaç
saniye sonra hala iz kalıyor ve
genellikle çoraplarınız 1 saat sonra
bacağınızda belirgin iz bırakıyorsa
vücudunuzda ödem var demektir.
Bunlar vücutta ödem varlığını
anlamanın en basit yöntemleridir.
Klinik ortamda yapılan gelişmiş vücut
analizi cihazları vücudun yağ, su ve
kas kitlesini belirlemek için
kullanılabilir.

Böbrek hastalıkları, kalp
hastalıkları, kronik akciğer
hastalıkları, diyabet, tansiyon, alerjiler,
beyin tümörü gibi bazı kronik
hastalıklar ve ilaçları, besin
alerjileri/intoleransları, vitamin-
mineral eksiklikleri, dolaşım
bozuklukları (örn. varis) , hormonal
düzensizlikler(örn. Tiroid hormonu)
ödeme neden olabilir.

Kişilerde ödeme neden olduğu
düşünülen ciddi bir hastalık yoksa o
zaman fazla kilolar, hareketsiz
oturmak, aşırı tuz tüketimi, az su
alımı, yorgunluk, uzun süre ayakta
durmak, uykusuzluk, aşırı egzersiz,
karbonhidrattan zengin beslenmek,
sigara ve alkol tüketimi, ortamın aşırı
sıcaklığı ve kadınlarda regl öncesi
dönemde veya gebelik döneminde
olunması da ödeme neden olabilecek
faktörler olarak düşünülmektedir.
Ödem aynı zamanda belirli bir sebebe
bağlı olmaksızın ailesel veya stres
kaynaklı faktörleri de vardır.

Eğer ödem probleminiz sürekli
devam ediyorsa altta yatan sorunun
belirlenmesi gerekir.

Genel beslenme prensiplerine

baktığımızda bazı unsurlara dikkat
etmenizi öneririm;

Yemeklerinize ekstra tuz ilave
etmeyin, yemekleri az
tuzlu pişirin ve daha çok
baharatlandırın. Besinlere
katılan tuz haricinde
paketli gıdalar, işlenmiş
gıdalar (sosis, sucuk,
pastırma, salçalar, fast
food vb…) gizli tuzlara da
dikkat etmeniz gerekiyor.

Aşırı tuzlu konserveler,
salamura edilmiş besinler,
turşu gibi yiyecekleri sık
tüketmeyin.

Şeker tüketiminizi
azaltın. (Şekerin

sindirilmesinde çok miktarda su
gerekir ve vücut suyu tutar.)

Günde 2,5 litre su içmeye özen
gösterin, kola, alkol ve şekerli
içeceklerden uzak durun.

Sigara ve alkol tüketmeyiniz.
Aşırı çay ve kahve tüketmeyiniz.
Bol diyet lifi içeren (yani tam

tahıllar, sebze ve meyvelerden zengin
beslenme) besinleri tercih ediniz.

Günde 1 saat hafif tempolu
yürüyüş yapın ve terlemeye çalışın.

Uyku probleminiz varsa, 8 saatten
fazla veya az uyuyorsanız bilin ki
ödem yine etkilenmektedir.

Kadınlarda en çok regl öncesinde
ve regl sırasında görülen bu problemi
minimuma indirmek için tuzlu ve tatlı
yiyeceklerden uzak durmanızda fayda
var.

Balık, ceviz, badem, fındık, chia ve
keten tohumu, semizotu, avakado gibi
omega 3 yağ asiti açısından zengin
besinleri tüketebilirsiniz.

Kereviz, kuşkonmaz, salatalık,
kabak, domates, kayısı, ananas,
enginar ve yeşil sebzeler gibi yüksek
su içeren besinler tercih edilebilir.

Ara öğünlerinizden birinde
probiyotik yoğurt veya kefir tüketin.

Şunu asla unutmayın tek bir
besinin mucizevi bir
etkisi yoktur. Günlük
olarak beslenmenize
dikkat etmenizi
öneririm.

Sizin için kapsamlı bir beslenme
planı hazırlamamı isterseniz online
diyet programı ile size yardımcı
olabilirim.

Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

Gazetemiz Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in
makamında ziyaret ettiği Millî
Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürü Av. Dr.
Hüseyin Acar, kurumun faaliyetleri
hakkında bilgi aktardı.

Bakanlığın 23 biriminden biri
olan Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 2016 yılında
faaliyetlerine başladığını anımsatan
Hüseyin Acar, “81 ilin ve merkez
teşkilatının hukuk hizmetleri bu
merkezden yürütülüyor. Kurum
içinde yaklaşık 120 personelimiz var.
MEB’in 947 bin öğretmenin yanı sıra
hizmetli, şoför, yardımcı hizmetler,
memur, şef, taşra birimleri ile birlikte
1 milyon 260 bine ulaşan personel
kadrosu bulunuyor. Tüm hukuki
uyuşmazlıklar, terfiler, tayinler,
cezalar, disiplin suçları,
soruşturmalar gibi dosyalar ile biz
ilgileniyoruz. Sınavlarla ilgili
davaları, bakanlığın taraf olduğu
kamulaştırma davalarını, belediye
tarafından okul alanı tahsis edilen
arazilerin davaları da biz
yönetiyoruz.   Genel müdürlüğe İdari
ve Mali İşler, Hukuk Davaları, İdari
Davalar ve Mevzuat olmak üzere 4
daire başkanlığı bağlı. Bakanlığın
çıkarmış olduğu yönetmelik,
kanunlarla ilgili düzenleyici işlemler

Mevzuat Dairemizden geçiyor.
Ayrıca mecliste ve
cumhurbaşkanlığındaki birimlerle de
koordinasyonumuz var. İşimiz çok
geniş bir alanda takibat gerektiriyor.
Çok fazla evrak ve iş yükümüz
oluyor.” dedi.

Acar, özveri ve severek işini
sürdürdüğünü kaydederek şunları
söyledi: “25 yılımı Millî Eğitim
Bakanlığı bünyesinde geçirdim.
Öğretmen olarak taşranın en ücra
köşesinden bakanlığın merkez
teşkilatına kadar kademe kademe
terfi aldım. Hukuki metinlerde en

ufak bir ayrıntıyı bile gözden
kaçırmamanız lazım, bu ne kadar
yorucu olsa da kuruma olan aidiyet
duygusu çok fazla. Zaman meumu
tanımadan işimi severek yapıyorum.” 

İstamonu’yu beğenerek takip
ediyorum. Sayfalarınızda

bürokraside görev yapan
Kastamonuluları tablo olarak
gösterdiğiniz bir çalışmanız
olmuştu. Onun yanı sıra
haberlerde ve içeriklerde
hemşerilerimizin faaliyetleriyle
ilgili bilgi aktarıyorsunuz.
Haberdar olmadığımız en ücra
köşede görev yapan
hemşerilerimizle sizin
vesilenizle tanıştık. Çok önemli
faaliyetler sürdürüyorsunuz,
tebrik ediyorum. Hayırlı
hizmetlerinizin devamını
diliyorum. 

Annem ve babam
Almanya’dan emekliler

orada yaşıyorlar. Ağabeyim
İstanbul’da öğretmen. Tosya’ya
çok sık gidip geliyorum.
Özellikle sahil başta olmak
üzere diğer ilçeleri de
dolaşmaya özen gösteriyorum.

1972 yılında Tosya’da doğdu. İlk
okulu Tosya’da orta okulu

İstanbul’da lise öğrenimini ise
Ankara’da tamamladı. 1997’de
İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinden mezun oldu. 1998-
2021 yılları arasında Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda
öğretmen ve idareci olarak çalıştı.
Bakanlıklar arası Ortak Kültür
Komisyonu kararıyla 2008-2009 yılları
arasında İsviçre’de
görevlendirildi.2008 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
mezun oldu. 2009 yılında Milli Eğitim
Bakanlığına Hukuk Müşaviri olarak
atandı. 2009-2019 yılları arasında aynı
birimde Hukuk Müşaviri olarak
çalıştı.  Çankaya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Anabilim dalında 'Türk Ceza
Hukukunda Gönüllü Vazgeçme
Kurumu' adlı teziyle yüksek lisans
'Türk Ceza Hukukunda Müsadere
Kurumu' adlı teziyle Doktora
çalışmasını tamamlayarak Ceza
Hukuku alanında Hukuk Doktoru
Akademik unvanını aldı. 27 Haziran
2019’da Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Genel
Müdür olarak atandı. Evli ve 4 çocuk
babasıdır.

Öğretmenlikten
avukatlığa…
Mesleki kariyerinde 10 yıl
öğretmenlik ve idarecilik
yaptıktan sonra Hukuk
Fakültesinden mezun olan
Hüseyin Acar, 2009 yılında
hukuk müşavirliğine
başladığı Millî Eğitim
Bakanlığı bünyesinde genel
müdürlüğe terfi etti.
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Üniversite yıllarında hayvancılığa hobi olarak
başladığını anımsatan Ankas Hayvancılık Kurucusu
Yusuf Caner Aslan, daha sonra kendine iş alanı
oluşturduğunu belirterek şunları söyledi:
“Çocukluğumdan gelen bir hayvan sevgisi var.
Üniversite eğitimim devam ederken öncelikle kanatlı
hayvan ve yumurta yetiştiriciliği ile çilik kurma
düşünceme adım attım. Daha sonra 2 büyükbaş aldım,
hayvan sayısı 40’ı bulunca modern bir tesis kurmak için
girişim başlattım. Çatalca’da 2016’da temelleri atılan
Ankas Hayvancılık tesisi 2018’de tamamlandı.  41
dönüm arazide, 4 bin metrekaresi ana ahır olmak üzere
6 bin metrekare kapalı alan bulunuyor.” 

Modern sağım ağırlıkta olmak üzere besi ve
damızlık satışı yaptıklarını belirten Aslan, faaliyet
alanları ve hedefleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:
“Çilikte 120 sağmal inek bulunuyor, robotlu sağım
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar sağmalda
kapasitemizi 240 anaç büyükbaşa çıkarmayı
hedefliyoruz. Verimi artırabilmek adına Danimarka
Holstein cinsi olan sürümüzü Amerika Holstein ile
melezleyeceğiz. Ayrıca damızlık ve besilik erkek hayvan
satışı da yapıyoruz. Yakın bir zamanda damızlık dişi
satışı da gerçekleştireceğiz.”

“Ürettiğimiz sütlerin tamamını İçim markasının
üreticisi olan Ak Gıda’ya veriyoruz. Süt ürünlerinde de
kendi markamızı oluşturma hedefimiz var.  Marka
ismimizi belirledik, bu sene lansmanını
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” 

Emekli Jandarma Kurmay Albay Ahmet Özkan
tarafından kurulan Ana Özel Güvenlik firması, 13
yıldır özel sektörün güvenliğini sağlıyor.  Bünyesinde
200 kişiyi istihdam eden firma; fabrika, iş yeri, eğitim
kurumu, sağlık kurumu, havaalanı, site ve konutların
korunma konusundaki ihtiyacını karşılıyor.

Aslen Devrekenili olan Ahmet Özkan, Türk
Silahlı Kuvvetlerindeki 25 yıllık memuriyetinin
ardından ticarete atıldığını anımsatarak,
Kastamonulu hemşerilerinin desteğini hep
hissettiğini vurguladı.

Koruma hizmeti verdiği firmaların yüzde
75’ininin sahibinin Kastamonulu olduğunu bildiren
Özkan, şunları söyledi: “Türk Silahlı Kuvvetlerindeki
25 yıllık görev sürem boyunca tüm vatan evlatlarını
bağrıma basarak görev yaptım. Ancak
Kastamonulularla daha yakından ilgilenmeye özen
gösterdim. Bürokrasiden ticarete geçip başarılı olan
çok azdır. Ailemin ticarete hakim olması, üniversiteye
kadar ticaretin içinde yer almamın avantajının yanı
sıra hemşerilerimin desteğini çok gördüm. Şirketi
Trabzonlu olan Fatih Sekban ve şimdi AK Parti
Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan hemşerim Fatih
Aydemir’in vesilesiyle kurdum.  Uzun yıllardır
hizmet verdiğim 30’u aşkın firmanın 20’sinin sahibi
Kastamonulu.” dedi.

Adil bir çalışma prensibi uygulamaya özen
gösterdiğini ifade eden Özkan şöyle devam etti: “Kâr
marjı düşük, riskleri çok olan bir sektörde hizmet
veriyoruz. Bu zamana kadar hiç kredi çekmedim, öz
sermayeyle yavaş yavaş büyüdük. Koruma hizmeti
veren bir güvenlik şirketiyiz. Fabrika, işyeri, eğitim
kurumu, sağlık kurumu, havaalanı, site ve konutların
ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve sertifikalarını almış
personel ile sözleşme yapıyoruz. Hak ve hukuka çok

dikkat ediyorum. Allah’tan
korkuyoruz, adaletli olmaya
çalışıyoruz.  Bu sebeple kişinin
hakkı, devletin hakkı ve iş
verenin hakkı olmak üzere
çalışmamız üç ana prensip
üzerine kurulu. Ofis
personelimizin hepsini az da olsa
şirket hissedarı yaptım. Gelecekte

de şirketin belirlediğimiz adil düzenden şaşmadan
devam edebilmesini istiyorum.”  
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2021’de Borçlanma
Yapacak Sigortalıların

Ödeyecekleri
Borçlanma Tutarları

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

5510 Sayılı Kanun Kapsamındaki
Borçlanma Türleri

5510 sayılı Kanun’un 41. maddesinde
öngörülen borçlanma türleri aşağıdaki
şekildedir.

5510 sayılı Kanuna göre sigortalı
sayılanların;

a) Kanunları gereği verilen ücretsiz
doğum ya da analık izni süreleri ile 4.
maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç
defaya mahsus olmak üzere doğum
tarihinden sonra iki yıllık süreyi
geçmemek kaydıyla borçlanılacak
sürelerde uzun vadeli sigorta kolları
açısından sigortalı sayılmaması ve
çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte
bulunulan süreleri,

b) Er veya erbaş olarak silâh altında
veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) 4. maddenin birinci fıkrasının (c)
bendi kapsamında olanların, personel
mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora
öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt
içinde veya yurt dışında geçirdikleri
normal doktora veya uzmanlık öğrenim
süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını
yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu
suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta
veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri,
h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen

süreleri,
ı) Seçim kanunları gereğince

görevlerinden istifa edenlerin, istifa
ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi
takip eden ay başına kadar açıkta
geçirdikleri süreleri,

i) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli
iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların,
25.02.2011 tarihinden sonraki kısmi süreli
çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j) Sigortalı olmaksızın, 08.04.1929
tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’a
göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini
başarıyla tamamlayarak yurda
dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi
hizmet süresini tamamlamış olanların,
yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş
oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının
tamamlanmasından sonraki döneme ait
olan kısmı, kendilerinin veya hak
sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları
halinde borçlandırılmaktadır.

2021 yılında borçlanma tutarı ne
kadar ödenecek?

Sigortalı ve hak sahiplerinin talep
tarihinde 5510 Sayılı Kanun’un 82.
maddesine göre belirlenen prime esas
günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında
olmak üzere, kendilerince belirlenecek
günlük kazancın %32'si üzerinden
hesaplanacak primlerini borcun tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri
şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan
süreleri sigortalılıklarına sayılmaktadır. (i)
bendi kapsamında borçlanılacak sürelere
ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin
ödenmiş olması halinde, genel sağlık
sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin
borçlanma tutarı %20 oranı üzerinden
hesaplanmaktadır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar
için ise yeni başvuru şartı aranmakta,
primi ödenmeyen borçlanma süreleri ise
hizmetten sayılmamaktadır.

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk
ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı: 119,25 TL x %32 = 38,16 TL
Üst sınırı: 894,38 TL x %32 = 286,20 TL

esas alınacaktır.
Örnek: 12 aylık askerlik süresini prime

esas asgari kazanca göre belirlenecek
günlük kazanç üzerinden borçlanmak için
sigortalı 15.02.2021 tarihinde Kuruma
başvurmuştur. Sigortalının öncelikle
seçtiği kazanca göre günlük prime esas
kazancı, daha sonra bu kazancın %32’si
üzerinden toplam borcu hesaplanacaktır.

15.02.2021 tarihinde;
Prime Esas Günlük Asgari Kazanç:

119,25 TL
Sigortalının Seçtiği Prime Esas Kazanç:

119,25 TL
Borçlanacağı Süre: 360 gün
Hizmet Borçlanma Tutarı: 119,25 x

%32 x 540 =13.737,60 TL

Cideli genç girişimci Yusuf Caner Aslan (27) tarafından kurulan Ankas Hayvancılık, süt sığırcılığı alanındaki
faaliyetlerini yüzde yüz artıracak. . Aslan, süt ürünleri konusunda da markalaşma hedeflerinin olduğunu vurguladı.

Hobi olarak başladı
çiftlik kurdu

Hayvancılık sevilmeden yapılmayacak bir iş. Masa başında
bitmiyor, pisliğin içinde olmaktan hoşlanmak gerekiyor.
Hayvanlarla uğraşmak insanları ruhen dinginleştiriyor, doğa ile
iç içe oluyorsunuz. Yatırım yapılması hem keyifli hem tehlikeli bir
iş. Canlı ile uğraştığınız için gerçekten zor bir meslek. Bu işin
başında 7/24 durabilecek insanlar yatırım yapmalı. Başarı ve
keyif anca böyle sağlanabilir.

Kastamonu’nun büyük bir sanayi
kökeni var. Türkiye’nin çok köklü
sanayi kuruluşlarının kurucuları
Kastamonu’dan çıkmış.  Bunların
çoğu da İstanbul’da. İstamonu,
İstanbul’da olanlarla Kastamonu
arasında bir köprü oluyor. 

Aslen Cideli olan Caner Aslan
1994 yılında İstanbul’da doğdu.
Sabancı Üniversitesi İşletme
Bölümü mezunudur. 

İçdaş İcra Kurulu Başkanı ve
KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan’ın oğludur.

Yusuf Caner Aslan

Askeri disiplinle özel güvenlik

2012 yılından itibaren emlak ve gayrimenkul
danışmanlığı yapan İhsan Demir, Kağıthane ve
çevresinde ihtiyaçlara göre ev sahibi olmak
isteyenlere hizmet veriyor.

Danışanlarının büyük bir çoğunluğunun orta
gelire sahip kişilerin oluşturduğunu bildiren
Bozkurtlu emlak ve gayrimenkul danışmanı
İhsan Demir, “Sektörde yaklaşık 10 yıla dayanan
bir güvene sahibiz. Kağıthane başta olmak üzere
çevre semtlerde, satılık ve kiralık seçenekleri ile
arsa, konut ve işyeri konusunda destek
isteyenlere hizmet veriyoruz.” dedi.

Aynı zamanda düşük bütçelerle ve faizsiz
taksitlendirme seçeneğiyle yatırım imkânı sunan

gruplarda da yer aldığını söyleyen Demir şu
bilgileri aktardı: “ İMECE Yatırım bin ortak
hedefiyle 2019 yılında faaliyetlerine başladı.
Çekilişli ve ödemeli sitem var. Kişiler tercih
ettikleri yönteme göre, günü veya sırası
geldiğinde ev ya da arabalarına ulaşabiliyor. Bu
oluşumun ortakları arasındayım.  92 kişiden
oluşan Büyük Hedef ile ise yaptığımız küçük
birikimlerle yatırım yapıyoruz; şu anda 4 tane
daire aldık. Büyük Hedef ’e her bütçeden yatırım
yapmak isteyen kişiler katılım sağlayabilir.
Sistemlere dahil olmak daha bilinçli olmanızı
sağlarken, geleceğe dönük daha büyük avantajlar
sağlıyor.”

“Yıllarca memur olduğum için Kastamonu
hasretini çok fazla çektim. Devrekani’de
babadan kalma 5 dönüm bir yerimiz var.
Oranın tadilat, tamirat işlerine devam
ediyoruz. Kastamonu’nun İstanbul’daki
temsilcisi İstamonu’yu da kurulduğu günden
itibaren takip ediyorum.  Tebrik ediyorum; her
tür düşünceye yer veren gazetenin yayın
politikasının gelecekte de böyle sürmesini
diliyorum. İstamonu vesilesi ile Kastamonulu
hemşerilerimizden, bürokratlarımızdan haber
alıyoruz. Çok saygı duyulacak bir görevi yerine
getiren İstamonu’ya teşekkür ediyorum.” 

İhtiyaca göre çözüm üretiyor

Ahmet Özkan

İhsan Demir
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Yaklaşık 4 ay önce Ankara İl Nüfus ve
Vatandaşlık Müdürlüğüne atanan Mustafa
Güngörlü’yü, gazetemiz genel yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz ziyaret etti.

Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgi
aktaran Güngörlü şunları söyledi: “Kimlik
değişimi, ehliyet, pasaport, evlenme, doğum
gibi  insan hayatında geçebilecek her türlü
işlemin kaydını tutmakla yükümlü bir
kurumuz. Ankara’da 25 ilçe müdürlüğümüz
var, onlardan kaymakamlıklar sorumlu. İl
müdürlüğü ise valiliğe karşı sorumlu.
İnsanlar hayatlarında farkında olmadan en
az iki kez kurumda işlem yaptırır; biri
doğduğunda diğeri de öldüğünde.” 

Taşköprülü olan Mustafa Güngörlü
Kastamonu’yla olan bağının devam ettiğini
kaydederek şöyle devam etti: “Annem
babam rahmetli oldu. Ancak aile
büyüklerimiz ve akrabalarımız hala orda.
Yılda en az birkaç kez Kastamonu’ya
gitmeye özen gösteririm. Ankara’nın
Kastamonu’ya yakınlığı da bu kapsamda
avantaj.  Görev alanım kapsamında
hemşerilerime elimden gelen desteği
vermeye çalışıyorum.”  

İnebolu’nun Evrenye Bıçağına, Türk
Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret
belgesi verildi. 2020 yılında İnebolu Ticaret
ve Sanayi Odası tarafından başvurusu
yapılan Evrenye Bıçağı mahreç işareti
alarak, Türk Patent ve Marka kurumunca
tescillendi. Böylece Kastamonu’nun coğrafi
işaret belgesi alan ürün sayısı 19’a yükseldi.

Daha önce Azdavay Yöresel Giysileri,
Cide Ceviz Helvası, Daday Etli Ekmeği,
Devrekani Cırık Tatlısı, Devrekani Hindi
Banduması, Kastamonu Çekme Helvası,
Kastamonu Örme Fanilası, Kastamonu
Simidi, Kastamonu Taş Baskı, Kastamonu
Simit Tiridi, Pınarbaşı Karaçorba, Taşköprü
Kuyu Kebabı, Tosya Bıçkısı, Tosya Kıstısı
mehreç işareti alırken, Kastamonu Siyez
Buğdayı, Taşköprü Sarımsağı ve Tosya
Pirinci menşe adı ile tescillenmişti.

Ankara’nın 
nüfusunu 
yönetiyor

Evrenye bıçağı
tescillendi
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İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, yapılan
çalışmaların yanı sıra projeleriyle ilgili gazetemiz
genel yayın yönetmeni Hüseyin Karadeniz’e bilgi
aktardı. Sağlık, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

İçme suyu sıkıntımız yok
“Ilgaz Dağı’ndan gelen bir suyumuz ve bir tane de

kuyumuz vardı. Bunlara bir su kaynağı daha ilave
ettik. Şu anda ilçe merkezinde içme suyu sıkıntımız
yok. Hayvancılık yoğun yapıldığı için ahırlarımızın
tamamına yakını şebeke suyundan su alıyorlar. Bu
sebeple geçtiğimiz yıl lokal manada su sıkıntısı
yaşadığımız birkaç nokta oldu. Merkezle birlikte 9
mahallemiz ve 32 yerleşim yerimiz var. Göreve
geldiğimden bu yana 2 mahallemiz hariç
kanalizasyon sorununu çözmediğimiz yerleşim
yerimiz kalmadı. Belediyede 41 personelimiz var.
Araç parkurumuzda su tankeri ve küçük kapasiteli
çöp kamyonu dışında öncelikli bir ihtiyacımız
bulunmuyor. ” 

Kış turizminin ulaşım hattı olacağız
“52 yıllık bir belediyeyiz. Mahalleleri ilçe

merkezine bağlayan yol ağlarımız yeterli değildi. Her
yıl belediyeye çok ciddi külfet getiriyordu. Geçtiğimiz
yıl yaklaşık 25 kilometrelik mahallelerdeki yol
ağlarına çi kaplama asfalt yaptık. Önümüzdeki yıl
tüm mahallerimizin yol sorununu çözmüş olacağız.
Araç, Karabük, Gerede, İstanbul’dan Yurdum Tepe
Kayak merkezine gidiş en kestirme yol İhsangazi’den
geçiyor. Bir takım yol iyileştirme çalışmaları
yapılması gerekiyor. 8 kilometrelik yolun 2
kilometresini geçtiğimiz yıl asfalt yaptık. Geri kalan
kısmını da tamamlayabilirsek bu sene kış turizmi
noktasında ulaşım güzergâhında yer alacağız. Bu da o
hattın gelişmesine vesile olacak.”
Sosyal tesislerde gelenekler yaşatılıyor

“Her mahallemize mutlaka bir sosyal tesis
yapıyoruz, 4 tanesini tamamladık. Belirli günlerdeki
etkinliklerin bu mekanlarda yapılması için
insanlarımız sahip olduğu örfleri, adet ve değerlerini,
yaşatmak için böyle ortak mekanlar ulaştırıyoruz.
Bunun yanında köylerde yaşayan insanlarımızın
birtakım geleneksel üretim metotlarını
uygulayabilecekleri mekanlar hazırlıyoruz. Mesela;
turşusunu yapmak için, konservelerini yapmak için,
özellikle bulgur kaynatabilecekler mekanlar
yapıyoruz.”

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı
hac ve umre ibadetleriyle ilgili
açıklama yaptı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre
Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine
ilişkin görüşmelerin sürdüğü
belirtilirken, Suudi Arabistan'ın
normalleşme sürecini Ramazan
Bayramı sonrasına ertelemesi
nedeniyle Türkiye’den umre
ziyaretlerinin de yapılamayacağı
kaydedildi.

Açıklamada, 2020 yılı hac ibadeti
Kovid-19 salgını nedeniyle
yapılamadığı için hacı adaylarının
kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için
de devam ettiği bildirildi.

Umre ziyareti 
yapılamayacak

GELECEK STRATEJİSİ
HAZIRLIYORUZ

YIL: 9 SAYI: 346 10 MART 2021

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Eko Basım Yayın ve Dağ. Tic. San. AŞ. 
Halkalı Merkez M. Tuna C. Alkaya S. No: 11 Küçükçekmece/İSTANBUL

İhsangazi’nin kalkınma stratejisi olmamasının dezavantajını yaşadığını vurgulayan Belediye Başkanı
Hayati Sağlık ekonomik, kültürel ve kırsal kalkınma alanında geleceği tasarladıklarını söyledi.

“Mütevazı olmadığımız bir nokta var; İhsangazi
siyezin başkenti ve ana vatanıdır. Geçmişi 12 bin yıl

öncesine dayanan doğal tohumlar hala
topraklarımızda. Türkiye’de siyez festivali

gerçekleştiren tek yerleşim yeriyiz; bu yıl 16.’sı
yapılıyor. İhsangazi’de siyez kültürü hiçbir ekonomik

değer olarak bilinmezken, sadece sapından
hayvanlara saman üzerinden de bulgur yapılıp

yenirken, ilçe halkı hiçbir beklenti içinde olmadan
kültürü yaşatmışlar. Birileri siyezin ekonomik

kazanç olduğunda fark edip sahaya girmeye
başladılar. Afyon, Konya bizden tohum aldı ama

yetiştiremiyoruz diye geri dönüş yaptılar. Siyez
soğuğa dayanıklıdır. Siyezin yetişmesi için toprak
narin olmayacak, kar olacak, buz olacak, vakitsiz

donlar olacak. Genetiği ile oynanmış bir başka
buğday tohumundan dönüm başına 600-700 kilo

alırsınız. Bizim siyezde birim başına aldığımız verim
biraz düşük; 200-250 kilogram civarı. Bir müddet

sonra siyezin de genetiği ile oynayıp, verimini
artıracaklar. O zaman İhsangazi hariç başka yerler

buna yönelecekler. İlçede bu noktada müthiş bir
bilinç var. Siyez üreten profesyonel bir tesis, irili

ufaklı onlarca tesis var. Bugün Devrekanililer,
Taşköprülüler, merkezdekiler siyez bulgurunu
yapmak için İhsangazi’ye gelirler. Siyez burada

okullaştı. Bu konu ile alakalı ilçe tarım müdürü ile
konuşun, size teknik 1 saat anlatır. Oradan çıkıp en
ücra köydeki bir yaşlı vatandaşımıza sorun, en az o

tarım müdürünün anlattığı bilgilerin hepsini bilir.
İhsangazi’de siyez bir yaşam kültürüdür. Geldiğimiz
günden beri siyezle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık.

Tohumdan Geleceğe adlı bir proje gerçekleştirdik.
Projemiz sanayi bakanlığında kabul gördü, belli bir

miktar hibe çıktı. Kadın kooperatifi kurduk. Kadın
kooperatifimiz bir tesis oluşturuyor. Bu tesisin bir

tarafında bulgur bir tarafında un üretiliyor. Çarşının
içerisinde belediyeye ait iki mekanı kooperatife
tahsis ettik. Orada siyeze katma değer katacak

ürünlerin oluşturulacağı mutfak ve yan tarafında
satış yeri var. Hemen karşı tarafına da taş fırın

yaptık. Orada da normal siyez ekmeklerinin yapıldığı
ve e-ticaret yolu ile de Türkiye’de herkese

ulaştırmaya çalışıyoruz. En az 20 bin dönüm falan da
ekili siyezimiz var.”

Siyezin genetiğiyle 
oynanmayacağı 

tek yer İhsangazi

“Haraçoğlu cami ve türbesini inanç
turizmine kazandıracağız. O yerleşkenin
hemen bitişiğinde bulunan hazineye ait
araziyi inanç turizmine entegre ederek proje
geliştirdik; piknik alaları, bungalov evler
olacak. Siyez buğdayının doğal öğütüldüğü
su değirmeninin  bulunduğu arazi üzerindeki
eski ahşap evlerin onarılması için de
çalışıyoruz. Mahalle ve köylerimizde tarihi
yapılar bulunuyor, onların da  ilçe turizmine
kazandırılması için peyderpey
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İlçemizin ilk
ve 41 yıl belediye başkanlığını yapan Numan
Omuzoğlu’na ait konağı da ailesi turizme
kazandırmayı hedefliyor.”

Turizmde de 
hedeflerimiz var

“İhsangazi’de 12 bin civarında büyük baş hayvan var.
Kastamonu Türkiye’de hayvan ırkını çok erken ıslah
edenlerden biridir. Simentalin başkentidir. Irkı iyi ıslah
ettiğimiz için birim başına elde edilen verim çok
yükselmiştir. Daha önceki yıllarda daha çok hayvan varmış
gibi gözükür ama ırk ıslah edilmediği için alınan verim çok
düşüktür. Bu noktada çok iyiyiz. Özellikle bu hayvancılığa
bağlı olarak ciddi manada peynir ve süt mamulleri üreten
tesislerimiz var. İhsangazi’den Diyarbakır’a peynir
satıyoruz.”

Diyarbakır’a peynir satıyoruz
“İlçede istihdamın en ciddi yaşandığı yer Atlas Emprime tekstil fabrikası. Buranın

yaklaşık 270 çalışanı var. Tesis sistemli bir şekilde çalışıyor. Biz de elimizden gelen
desteği vermeye çalışıyoruz. İlçenin yüzölçümüne göre hatırı sayılır bir orman varlığı

var.  Ormancılık varlığı üzerine birtakım tesisler var. İrili ufaklı kereste tesisleri
bulunuyor. İlçede faaliyet gösteren Kolçam firması. Şu anda Türkiye’de okal veya

yanmaz sunta üreten tek tesis. Mevcutta 34 kişi istihdam eden firma yeni bir yapılanma
içinde. İstihdamı ve üretimi artıracaklar. Bu sene bitecek yol çalışmasıyla da o alan
daha ulaşılabilir olacak. Kastamonu Üniversitesi’ne bağlı yüksekokulumuz ilçenin
gelişimine büyük katkı sağlıyor.  Hukuk, mimarlık ve şehir planlama, veterinerlik

bölümlerinin bulunduğu okula kayıtlı 800 öğrenci bulunuyor.”

Türkiye’de yanmaz sunta üreten tek tesis

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der)
Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Semih Aydar
Oldu. Kas-Der Genel Başkan Remzi Şen, 11 aydır
görevde olan gençlik kolları başkanı Kubilay Teker’in
ayrılmasıyla boşalan koltuğa Semih Aydar’ı atadı.

Kastamonu Havalimanı Müdürü olarak
bir yıldır görev yapan Ersin Köksal’ın
yerine eski müdür Yılmaz Hacıoğulları
yeniden getirildi. Geçtiğimiz yıl
Kastamonu Havalimanı Müdürü olarak
3 yıl görev yapan Yılmaz Hacıoğulları,
Erzurum Havalimanı Meydan Müdürü

olarak atanırken, yerine Milas Bodrum
Havalimanı’ndan Ersin Köksal
getirilmişti. Kastamonulu olan Esin
Köksal, göreve iade davasını kazanan
Yılmaz Hacıoğulları’nın geri dönmesi

üzerine Bodrum Milas Havalimanında
Şube Müdürlüğüne atandı.

Daha önce Kas-Der Genel Merkez Gençlik
Kollarında Teşkilat Başkanı olan 22 yaşındaki

Semih Aydar, Bozkurt nüfusuna kayıtlı olup,
Medipol Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü 2.

sınıfta eğitimine devam ediyor.

Kas-Der gençliğinde
Aydar dönemi

Köksal, Milas’a geri döndü
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Kastamonu Belediyesi GSK’da Teknik
Direktör Helle Thomsen ile yollar ayrıldı.

Süper Lig Kadın Hentbol Takımı
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü’nde Teknik Direktör Helle
Thomsen’in sözleşmesi karşılıklı
anlaşılarak feshedildi. Sezon yardımcı
antrenör olarak görev yapan Serkan
İnci’nin baş antrenörlüğünde kapanacak. 

Helle Thomsen Kastamonu
Belediyespor ile birlikte Avrupa’da 7,
Süper Lig’de 15, Türkiye Kupası’nda 3
karşılaşmaya çıktı. Avrupa’daki 7
karşılaşmadan 3 galibiyet 1 beraberlik ve
3 mağlubiyet alan Helle Thomsen’in
takımı; Süper Lig’deki 15 karşılaşmanın
13’ünü kazandı 2’sinden mağlubiyetle
ayrıldı; Türkiye Kupası’nda ise 3
karşılaşmayı da kazandı.

Helle Thomsen, Kastamonu
Belediyespor ile 25 karşılaşmada 19
galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet
aldı.

Yollar ayrıldı
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Hentbol Kadınlar Süper Lig
temsilcimiz Kastamonu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü
Görelespor ve Yenimahalle
karşılaşmalarında fark attı.

Görele Belediyesi Spor
Kulübü’nde görülen koronavirüs
vakalarından dolayı ligin 12. haa
oynanması gereken karşılaşma
Atatürk Spor Salonunda
gerçekleşti. Oynanan erteleme
müsabakasını temsilcimiz 42-
28’lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk devresi de 20-13
temsilcimizin üstünlüğü ile
sonuçlandı.

Rövanşı aldı

Kastamonu Belediyesi GSK,
yakın rakibi Yenimahalle
Belediyespor’u da açık ara yendi.

Hentbol Kadınlar Süper Liginin
17. Haasında Kastamonu
Belediyesi GSK, deplasmanda
Yenimahalle Belediyespor’a konuk
oldu.

İlk devreyi 20-12 önde
tamamlayan temsilcimiz, sahadan

15 gol farkla 42-27 galibiyetle
ayrıldı.

Bu sonuçla ligin ilk yarısında
evinde 31-29 kaybettiği
karşılaşmanın rövanşını alan
Kastamonu Belediyesi GSK
16.maçta puanını 28’e yükseltti.
Yenimahalle Belediyespor ise
17.maçının ardından 24 puanda
kaldı.

Kastamonu Belediyesi GSK de
Amanda Kurtoviç 9 golle maçın en
skorer oyuncusu olurken, takım
arkadaşlarından Betül Yılmaz 6,
Ana Kojiç, Beyza İrem Türkoğlu 5,
Ceren Coşkun ve Elif Sıla Aydın
4’er golle galibiyete katkıda
bulundular.

Belediyespor
fark attı

GMG Kastamonuspor Bayburt Özel İdare ve Serik
Belediyespor karşılaşmalarından hanesine 1’er puan yazdırdı.

GMG Kastamonuspor, ligde kalma
mücadelesindeki rakiplerinden Bayburt
Özel İdare’yle deplasmanda karşılaştı.
Ligin 26. haa karşılaşmasında ilk yarı
golsüz beraberlikle sonuçlandı. 66.
dakikada yenik duruma düşen kırmızı-
siyahlıları kurtaran isim 69. dakikada
attığı golle Faruk Öcal oldu.

Serik 2 oyuncuyu yuttu

GMG Kastamonuspor ligin 27.
haasında ise Gazi Stadı’nda  ağırladığı
Serik Belediyespor karşılaşmasında 2
oyuncusunu kaybetti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Serik
Belediyespor’un kullandığı kornerde
Hakan Olkan topa elle müdahalede
bulununca hakem penaltı noktasını
gösterdi. Hakan Olkan ikinci sarı
karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
GMG Kastamonuspor 10 kişi kalırken

rakibin penaltıdan kullandığı atak ise
ağalarla buluştu.

Serik Belediyespor devre arasına 1-0
önde gitti. Temsilcimize beraberliği
getiren gol ikinci yarıda geldi.  Eşitliği
sağlayan 50. dakikada Birkan Öksüz
oldu.

Karşılaşmanın 67’nci dakikasında
Hakkı Can Aksu, rakibiyle girdiği hava
topu mücadelesinde yüzünden
sakatlandı. Rakibiyle kafa kafaya
çarpışan Hakkı Can Aksu, ambulansla
hastaneye kaldırıldı. İlk gelen bilgilere
göre Hakkı Can’ın elmacık kemiğinin
kırıldığı ve uzun bir süre sahalardan
ayrı kalabileceği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlılar, iki puanın yanı
sıra, kırmızı kart gören Hakan Olkan ve
elmacık kemiği kırılan Hakkı Can Aksu
gibi iki önemli oyuncusunu zorlu
maçlar öncesinde kaybetti.

HESAP ADI: 
Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

Tek tek puan
topluyor

Antrenör Helle Thomsen
ile yolların ayrılmasının
akabinde takımın başına
getirilen Yardımcı Antrenör
Serkan İnci, takımın baş
antrenörlüğündeki ilk
karşılaşmasından galibiyetle
ayrılmış oldu.

İlk mağlubiyetini aldı
Hentbol Kadınlar 1.Ligi’nde mücadele eden Araç

Belediyespor, ligin 20’nci haftasında EGO Spor Kulübü’ne
konuk oldu. İlk yarısı 14-9 EGO üstünlüğüyle geçilen
karşılaşmanın sonucu da 30-24 EGO’nun galibiyetiyle
tamamlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın
Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu’ndaki mücadelesi
sonrasında, EGO namağlup unvanını sürdürürken Araç
Belediyespor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. EGO

şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu. Araç
Belediyespor’un skora en çok katkı veren oyuncusu 9 golle
Burçak Danacı olurken, Özgecan Uçar 4, İrem Erkara ve
Zeynepnur Uluköz 3’er; Gamze Yılmaz, Cansu Erdoğdu
2’şer; Gizem Aydın 1 gol kaydetti.
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satışta

Yıl: 9 10 Mart 2021 www.europagumruk.com

KALİTE HIZ GETİRİR...

0 212 702 00 24 - 0554 267 45 79
gumruk@europagumruk.com

Cobancesme Mah. Kalender Sokak
No:7/5 Elpa Residence Bahcelievler/İST
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