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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Araç ve İhsangazi’ye hizmet veren 2
adet ambulansın yanı sıra İğdir’de 112 acil
istasyonunun olduğunu bildiren Araç
Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler
Müdürü Ayhan Türüdi, vakalara etkin ve
hızla ulaşıldığını vurgulayarak
“Personellerimizin bölgeye hâkim.
Şikayete mahal verilmemesi yönünde
üstün çaba gösteriyoruz” dedi. n 9

Personelimiz
bölgeye hâkim

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü Derneği
Başkanı Ömer Kömürcü, yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte İstamonu Gazetesi’nin
Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini
ziyaret etti. n 6

Yukarısökü Derneği
ziyaret etti

Kastamonuspor 1966, 35 yaşındaki
genç teknik adam Özhan Pulat ile
anlaşma sağladı. Süper Lig'de Bursaspor
ve Gaziantep Gazişehir'de scout (oyuncu
izleme) şefi olarak görev alan ve bu işi
dünyanın önemli kulüplerinde staj
yaparak öğrenen Özhan Pulat’ın teknik
direktörlükteki ilk deneyimi olacak. n 10

aranan hoca
bulundu

50 bin İngiliz
İstanbul'a geliyor

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

KASİAD Temmuz ayı
toplantısının ana gündem maddesini
kenevir oluşturdu. Gündemle ilgili
olarak uzmanlar sunum
gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ahmet
Koyun kamu özel sektör iş birliğine
dikkat çekerek, “Kastamonu
kendirin ana vatanıdır. Yerel
yöneticiler ve iş adamlarının kuracakları entegre
tesisler ile kendir ekimi ve üretiminde dünyaya
örnek teşkil edebilecek şehirdir”  dedi. n 11

Kastamonu’da kendir entegre
tesislerinin kurulması ve
üreticinin teşvik edilmesi

gerektiğini vurgulayan Yıldız
Teknik Üniversitesi Mekatronik

Mühendisi Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Koyun

“Kastamonu kendirin
anavatanıdır. Kastamonulular
ürününe sahip çıkmalı.” dedi.

Kendirin anavatanı
Kastamonu’dur

Doyumluk festival 

İL-ETKEN 
GENÇLER (1)

Yayın hayatına başladığı ilk gün
İstanbul ile Kastamonu arasında köprü
olma vazifesiyle yola çıkan İstamonu, 8
yılda ülke sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum kuruluşları, iş
dünyası, siyaseti ve bürokrasisi arasında
bir bağ oluşturdu. 

Okurlarımızın bugünü geçmiş ve
gelecekle aynı potada eriterek, sağlam
bir rehber kaynağına erişebilmeleri en
büyük uğraşımız oldu.

Kastamonulu gençleri tanıtmak,
hedeflerini aktarmak üzere tasarlanan

bölümümüzde gençlerimizi
gönüllülerle iş birliği, iletişim
ve dijitalleşme stratejisi
geliştirme temelinde
desteklemek için İl-Etken

Gençler köşemiz
takdimimizdir.

Bu haftaki ilk
konuğumuz Kas-Der

Genel Merkez
Gençlik Kolları
Başkanı Onur
Mehmet Kaya.n 7

Kastamonu mutfağı, yerel ürünleri ve
geleneksel lezzetleri gastronomi festivali
KASTROFEST ile dünya pazarına açılmaya
hazırlanıyor. Dünya Mirası Kastamonu
İnsiyatifi Platformunun öncülüğünde, 27-28
Eylül tarihlerinde düzenlenecek festivalde
gastroshowlar ve yemek yarışmalarının yanı
sıra gastronomi ile turizm profesyonellerinin
söyleşileri yer alacak. 'Geleneğe Saygı, Geleceğe
Miras' temasıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan
Kastrofest’in konuk ülkesi ise İtalya olacak.

Kastamonu Gastronomi Festivali
(Kastrofest) ile şehrin geleneksel tatlarını
sadece Türkiye’ye değil dünyaya duyurmayı

amaçladıklarını ifade eden Dünya
Mirası Kastamonu İnsiyatifi Platformu
basın sözcüsü Gülsen Kırbaş,
“Kastamonu, mutfak kültürünün
zenginliğine rağmen henüz
keşfedilmemiş bir gastronomi
destinasyonu. Kastamonu’da yapılacak

olan Kastrofest’in asıl amacı
Kastamonu’nun gastronomi
turizminde marka olmasını sağlamak.
Festival Kastamonu’ya ayrı bir değer
katarken aynı zamanda şehrin

ekonomik yapısına destek sağlayacak”
dedi.  n 2

Kastamonu mutfağı, yerel
ürünleri ve geleneksel
lezzetleri gastronomi festivali
KASTROFEST ile dünya
pazarına açılmaya
hazırlanıyor

Kastrofest

n 10
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iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
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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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2şiir
şair

ÖZPEN
P

0212 597 46 17
0536 874 97 34

...

HABERLERİN SÖYLETTİĞİ

Bir haber başlığı şöyle diyor:
“Diş fırçalamıyoruz…”
-Birbirimize diş bilemekten sıra mı geliyor?

BARIŞA ÇAĞRI

Bir yanda kavga vardır, bir yanda itiş kakış,
Bir yanda ikbal için ölümüne bir yarış.
Bırakın bu kavgayı ey fâniler ordusu,
Bekler sizi kabirde nihayetsiz bir barış.

n Birinci sayfadan devam

Festivalin 27-28 Eylül tarihleri arasında
Kastamonu Vedat Tek Kültür ve Sanat
Merkezinde 5 bin metrekare alanda
düzenleneceğini bildiren Gülsen Kırbaş,
“Gastronomi dalında ünlü Sahrap Soysal,
Danilo Zanna ve Hazer Amani gibi isimlerin
gastroshowlar yapacağı festival kapsamında 'En
Hızlı ve En Lezzetli Etli Ekmek' temasının
içinde yer aldığı yemek yarışmaları
düzenlenirken 'Kastamonu Pastırması Kesim
Teknikleri', 'Çekme Helva Yapımı' gibi
geleneksel Kastamonu mutfağını yansıtan
atölyeler kurulacak. 'Geleneksel Kastamonu
Mutfak Avadanlıkları' sergisi ve çocuk
etkinlikleri ile dolu dolu bir içerik sunacak
Kastrofest’in konuk ülkesi ise İtalya olacak.
Festivalde ayrıca etkinliğe destek veren
kuruluşlardan Mutfak Dostları Derneği
öncülüğünde, gastronomi ve turizm
dünyasından uzman isimlerin katılımıyla
'Gıdanın Geleceği' üst başlıklı paneller ve
söyleşiler düzenlenecek. Festival sadece
Kastomonu gastronomisinin değil doğasının,
kültürünün ve tarihinin de tanıtılmasına katkı
sağlayacak.” diye konuştu.

27-28 Eylül’de Kastamonu’ya
Kastamonu mutfağı, yerel ürünleri
ve geleneksel lezzetleri gastronomi
festivali KASTROFEST ile dünya
pazarına açılmaya hazırlanıyor.
Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatifi
Platformunun öncülüğünde, 27-28
Eylül tarihlerinde düzenlenecek
festivalde gastroshowlar ve
yemek yarışmalarının yanı sıra
gastronomi ile turizm
profesyonellerinin söyleşileri yer
alacak. 'Geleneğe Saygı, Geleceğe
Miras' temasıyla bu yıl ilki
düzenlenecek olan Kastrofest’in
konuk ülkesi ise İtalya olacak.

Kastamonu Gastronomi Festivali
(Kastrofest) Kastamonu’nun doğal,
kültürel ve tarihsel mirasına sahip
çıkıp tanıtarak, ilin sürdürülebilir
gelişimine katkıda bulunmak üzere
kurulan Dünya Mirası Kastamonu
İnsiyatifi (DMKİ) ev sahipliğinde,
Kastamonu Valiliğinin himayesinde,
Kastamonu Belediyesinin
destekleriyle 27-28 Eylül 2019’da
Vedat Tek Kültür ve Sanat
Merkezinde gerçekleşecek. Festival,
kentin yükselen bir gastronomi
destinasyonu olması için önemli bir
tanıtım platformu olarak
kurgulanacak.

Vedat Tek Kültür ve
Sanat Merkezinde 
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HABER

KASTAMONU Sanayici ve İşadamları Derneği
(KASİAD) Kastamonu Şubesi, Temmuz ayı
toplantısını önceki akşam gerçekleştirdi.

Toplantıda İstiklal Yolu Milli Parkı
çalışmalarından rehber sıkıntısına, Ilgaz Dağı ile
Kastamonu kent merkezi arası ulaşım sıkıntısından
intihar olaylarındaki artışa, Kastamonu
Havalimanı'ndan 'Kastamonu Platformu'
çalışmalarına kadar birçok konu başlığı ele alındı.

KASİAD Kastamonu Şubesi Üyesi Esat
Söylemez'in ev sahipliğinde Taşköprü ilçemizde
gerçekleşen aylık yönetim kurulu toplantısının
ardından Şube Başkanı Ahmet Katar tarafından
açıklama yapıldı. Açıklama aynen şöyle: “Kastamonu
Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD)
Kastamonu Şubesi olarak, turizm, sanayi, tarım,
eğitim ve diğer tüm alanlarda memleketimizin
derdiyle dertlenen, çözüm yolları noktasında elini
çekinmeden taşın altına koyabilme cesaretine sahip
bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Bilindiği üzere uzunca bir süre önce Kastamonu
gündemine taşıdığımız “Kastamonu'da Platform
Kurulması” önerisine ilişkin ısrarlı talebimizi
sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Kastamonu'nun
sorunlarına bir masa etrafında toplanarak, el ele
vererek, birbirimizle konuşarak, birbirimizi
dinleyerek çözümler getirebiliriz. Böyle yaparsak
kooperatifleşmelerin adımlarını atarız, küçük
işletmelerimizi daha da büyütürüz, dünya sektörüne
yönelik üretimimizi artırırız, velhasıl kendine
yetebilen bir il haline geliriz.

Evet “Kastamonu Platformu” talep ettik, bu
talebimizinde ne kadar isabetli bir talep olduğu
ortadadır. Çağrımızı yineliyoruz; el ele verelim ve bir
masa etrafında toplanarak Kastamonu'yu konuşalım.

Son günlerde Kastamonu gündeminde yer alan
bazı konular hakkındaki görüşlerimiz şöyledir;

n İstiklal Yolu Milli Park Yönetim Merkezi
mutlaka Kastamonu'da kurulmalıdır. Bu konuya
ilişkin yürütülen çalışmaları destekliyor, çalışmaların
artarak devam etmesini istiyoruz. Burada yönetim
merkezinin İnebolu ilçemiz olması, ahde vefa
kavramı içerisinde delilleri ve özellikleri sıralanan

hem tarihsel, hem de turizm alanındaki olgulara
sahip bulunmasıyla geçerli ve mantıksal bir haktır. Bu
konuda yürütülen iyi niyetli tüm çalışmalar, bireysel
ve kurumsal çabalardan ziyade “il çalışması” olarak
yürütülmelidir diye düşünüyoruz.

n Bugün Kastamonu’da yaklaşık 1400 tescilli eser
yer almaktadır. Kastamonu il sınırları içerisinde Küre
Dağları Milli Parkı, Ilgaz Dağı Milli Parkı ve İstiklal
Yolu Milli Parkı olmak üzere 3 ayrı milli park
bulunmaktadır. Ancak koskoca Kastamonu'da sadece
1 tane kokartlı turizm rehberimiz var. Konu ile ilgili
günlerdir gazetelerde haberleri, değerlendirmeleri ve
köşe yazılarını okumaktayız. Uzunca bir süredir
gündemde olan bu konuda ne gibi çalışmalar
yürütülmektedir? Kastamonu il merkezine gelecek
turların bu nedenle iptal edildiği doğru mudur?

n Ilgaz Dağı ile Kastamonu kent merkezi
arasındaki ulaşımı sağlayan minibüslerin seferlerinin
durduğu bilgisini almaktayız. Ilgaz Dağı'na gelen ve
otomobili olmayan bir kişi, Kastamonu kent
merkezine gelmek istediğinde ulaşımını nasıl
sağlayacaktır? Bu konuda geçtiğimiz günlerde
gazetelerde yer alan haberin ardından ne gibi
çalışmalar yapılmıştır?

n Güzel Kastamonumuzda son günlerde önemli
oranda artış gösteren intihar ve cinayet olayları dikkat
çekici boyuta ulaşmıştır. İntihar olaylarındaki artış ve
işsizliğe işaret eden Kastamonu Belediye Başkanı
Sayın Galip Vidinlioğlu'nun açıklamalarını
memnuniyetle okuduk. Biz de bu konuda büyük
endişe taşımaktayız. Sosyal bir yaraya dönüşen
intihar olayları ile ilgili acilen çalışma yürütülmeli, bu
bir projeye dönüştürülerek bu tür olayların neden
yaşandığı araştırılmalıdır. Bu araştırma sonuçları ise
sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere halkımızla
paylaşılmalıdır.

n Kastamonu ekonomisinin can damarlarından
olan Kastamonu Entegre fabrikamızın 50.kuruluş
yıldönümü kutlamaları 3-4 Eylül 2019 tarihlerinde
gerçekleştirilecektir. KASİAD Kastamonu Şubesi
olarak bu etkinliklere tam destek vereceğiz. Bu ve
buna benzer tüm sanayi kuruluşlarımızın her daim
yanında olmayı sürdüreceğiz.

n Kastamonu Havalimanı'nda yolcu sayısındaki
yüzde -32'lik düşüş artık hepimiz tarafından
bilinmektedir. Hal böyleyken, yolcu sayısını
artırmaya, sefer saatlerini düzenlemeye ve sayılarını
çoğaltmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?
Biz KASİAD olarak bir yıllık bilet garantisi
vermişken, konu hakkında ilgili makamlara
mektuplar yazmışken, neden bu konuda ortak bir
çalışma yürütemiyoruz? En baştan bu tarafa
söylediğimiz bir konu vardır. Kastamonu'dan Sabiha
Gökçen Havalimanı'na uçuşların derhal başlatılması
gerekmektedir. İş dünyası ve turizm ailesi bunu
ısrarla talep etmektedir.

İşte bu ve buna benzer konu başlıklarını ele alacak
olursak, 'Kastamonu Platformu' mutlaka
kurulmalıdır diyoruz. Bu platformda Havalimanı'da
konuşulmalıdır, Sanayi de konuşulmalıdır, turizm
de... Eğitim de konuşulmalıdır, Tarım da...
Üniversitemiz de konuşulmalıdır, tüm ilçelerimiz de...

KASİAD Kastamonu Şubesi olarak, 24 saat
hizmet anlamında Kastamonu'nun emrindeyiz.
Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz, ekmeğini yiyor,
suyunu içiyoruz. Memleketimizin geleceği adına
konuşmaya devam edeceğiz...”

Dünya Değişim Akademisi tarafından 10-
14 Ağustos tarihleri arasında Kastamonu’da
Uluslararası Farkındalık Festivali
düzenlenecek.

Ferko Ilgaz Mountain Hotel & Resort
Otel’de 'Değişim ile Gençleş' temasında
gerçekleşecek festivalde özgüven, yaratıcılık,
içsel güç, saf sevgi, iletişim, odaklanma ve
evrenle bağlantının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılacak.

Ayrıca stresi yönetme, öfkeyi
dönüştürme, korkuyu aşma ve
depresyondan özgürleşme üzerine çeşitli
pratik çalışmalarla bireysel değişim,
dönüşüm ve gelişim programlarına da yer
verilecek. 

Farkındalık için
fırsat

www.ekoiselbiseleri.com.tr
info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

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

Toplantıda İstiklal Yolu Milli Parkı çalışmalarından rehber sıkıntısına, Ilgaz Dağı ile Kastamonu kent
merkezi arası ulaşım sıkıntısından intihar olaylarındaki artışa, Kastamonu Havalimanı'ndan 'Kastamonu
Platformu' çalışmalarına kadar birçok konu başlığı ele alındı.

Milli Park 
doğal bir haktır

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr
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99,67 t 5,555 t 6,173 t 257,56 t

Anadolu 59. Asliye
Ceza Mahkemesinde 30
Temmuz’da gerçekleşen
duruşmada savunmalarını
yapan Hasan Sel ve
Hüseyin Sel, adli kontrol
şartı ve yurt dışı yasağı
konularak serbest kaldı.

Pınarbaşı Horma Kanyonu’nun altyapısının
iyileştirilerek turizm çekim merkezine
dönüştürülmesi amacıyla Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı ve Pınarbaşı Belediyesi arasında
proje sözleşmesi imzalandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali
Destek Programı kapsamında desteklenme hak
kazanan “Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi”
‘nin sözleşmesi Ajans hizmet binasında

düzenlenen törenle Genel Sekreter Dr. Serkan
Genç ve Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar
tarafından imzalandı.

Yılda 600 bin turistin ziyaret ettiği Pınarbaşı
İlçesi’nin Horma Kanyonu’nda uygulanacak
'Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi' ile yerli ve
yabancı turistlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak
sosyal donatıların yanında, seyir terası, çocuk
parkı, yöresel satış yerleri, kır lokantası, kır
bahçesi, mescit, turizm danışma ofisi, kamelyalar

ve ziyaretçi otoparkları yapılacak. KUZKA’nın
yüzde 75’ine destek sağlayacağı proje, Kastamonu
ve Pınarbaşı turizmine hem ziyaretçi ve hem de
ekonomik bakımdan katkı sağlamasının yanında,
ziyaretçilerin boş zamanlarını geçirebilecekleri,
dinlenebilecekleri ve eğlenebilecekleri tesisleri de
ilçeye kazandırmış olacak. 24 ayda tamamlanması
öngörülen proje ile Horma Kanyonu girişindeki
atıl durumdaki alanın iyileştirilerek turizm çekim
merkezi olması hedefleniyor. 

Horma Kanyonu turizm 
çekim merkezine dönüşecek

Trafikte karıştıkları olay sebebiyle
sosyal medyada linç

kampanyasına maruz kalan ve
tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel,

mahkemece serbest bırakıldı.

Tahliye kararı çıktı
Maastricht Kriterleri

ve Türkiye’nin
uyum durumu

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

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

Cebeci Şube

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

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

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

Kağıthane Şube

Sultangazi Merkez Şube

www.aygunlergrup.com.tr

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

Hayallerinizi ertelemeyin

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

7Şubat 1992 tarihinde imzalanan
ve 1 Kasım 1993 tarihinde
yürürlüğe giren Maastricht

Antlaşması ile AET; Avrupa
Birliği’ne dönüştü ve aşağıdaki
asgari kriterler topluluk üyelik ön
şartı olarak belirlendi. 

1- Toplulukta en düşük
enflasyona sahip üç ülkenin yıllık
enflasyon oranları ortalaması ile
ilgili Üye Ülke Enflasyon Oranı
arasındaki fark 1,5 puanı
geçmemelidir.  

2- Kamu borçları/GSYİH oranı
yüzde 60’ı geçmemelidir. 

3- Bütçe açığının / GSYİH oranı
yüzde 3’ü geçmemelidir. 

4- Uzun vadeli faiz oranları 12
aylık dönem itibariyle, en iyi
performans gösteren 3 ülkenin faiz
oranını 2 puandan fazla
aşmayacaktır. 

5- Üye devletlerin ulusal paraları,
Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasının
izin verdiği “normal” dalgalanma
marjı içinde kalmalıdır. 

Maastricht Kriterleri’ne 2018
Türkiye’nin uyum durumu 

Kamu Borcu / G.S.Y.H. Kriter
Değeri yüzde 60 olup, Türkiye
Değeri yüzde 29,6’dır. 

Enflasyon Oranı Kriter Değeri
yüzde 2 olup, Türkiye Değeri yüzde
20,30’dur. 

Bütçe Açığı / G.S.Y.H. Kriter
Değeri yüzde 3 olup, Türkiye Değeri
1,96’dır. 

Uzun Vadeli Faiz Oranı yüzde 4
olup, Türkiye Değeri yüzde
19,73’dür.
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Derneğin bu yıl Kurban Bayramının
dördüncü günü 15.’sini gerçekleştireceği Kadılar
Kuş Üzümü Yayla Şenliği hakkında genel yayın
yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’e bilgi
aktaran Kömürcü, “14 yıldır gerçekleşen bir
işin devamına imza atacak olmak beni yönetim
kurulu arkadaşlarımı heyecanlandırıyor. Bu

kapsamda 14 Ağustos Çarşamba günü özellikle
Kastamonu’da olan ve olacak her hemşerimizi
aramızdan görmekten büyük mutluluk
duyacağımızı belirtmek isterim.” dedi.

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü Derneği
Başkanı Ömer Kömürcü’ye ziyaretinde İbrahim
Tığlı, Elif Topçu ve Bahattin Ersöz eşlik etti.
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Çatalzeytin Yukarısökü Köyü Derneği Başkanı Ömer Kömürcü,
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İstamonu Gazetesi’nin
Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini ziyaret etti.

İslâm aleminin heyecanla beklediği
Kurban Bayramı için hazırlıklar devam
ediyor. Yılın ikinci dini bayramının
idrak edilmesine sınırlı bir süre kala,
planlar da ona göre şekilleniyor.
Kurban yaklaştıkça konuya yönelik
sorgulamalar da arama motorları
üzerinde bir hayli artış gösterdi. 

Bilindiği gibi, tatil planlarının
dışında gerek küçükbaş gerekse
büyükbaş hayvan alım ve satımı için de
2019 Kurban Bayramı tarihleri oldukça
dikkat çekiyor. 

Bu doğrultuda da, bayramın ne
zaman ve hangi gün başlayacağı
milyonlarca yurttaş açısından oldukça
önemli bir konu olarak öne çıkıyor. 

Buna göre 11 Ağustos 2019 Pazar
günü başlayacak olan bayram 14
Ağustos Çarşamba günü son bulacak. 

Kurban 
Bayramımız 
kutlu olsun 

YIL: 8 SAYI: 290 7 AĞUSTOS 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

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

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

Kastamonu’da 06.27
İstanbul’da 06.47

Bayram namazı saatleri

Yukarısökü Derneği'nden ziyaret
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Kastamonulu
gençleri

tanıtmak,
hedeflerini

aktarmak üzere
tasarlanan

bölümümüzde
gençlerimizi

gönüllülerle iş
birliği, iletişim
ve dijitalleşme

stratejisi
geliştirme
temelinde

desteklemek
için İl-Etken

Gençler köşemiz
takdimimizdir.

Yayın hayatına
başladığı ilk gün
İstanbul ile

Kastamonu arasında köprü
olma vazifesiyle yola çıkan
İstamonu, 8 yılda ülke
sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası,
siyaseti ve bürokrasisi
arasında bir bağ oluşturdu. 

Okurlarımızın bugünü
geçmiş ve gelecekle aynı
potada eriterek, sağlam bir
rehber kaynağına
erişebilmeleri en büyük
uğraşımız oldu.

Bu kapsamda bundan
böyle özel bir alanla daha
karşınızdayız. 

Bu haaki ilk konuğumuz
Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Genel
Merkez Gençlik Kolları
Başkanı Onur Mehmet Kaya. 

Kimdir?

Eğitimci bir ailenin ilk çocuğu olarak 10 Kasım 1995 yılında İstanbul’un Şişli
ilçesinde doğdu. Aslen Dadaylıdır. Lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve
Tasarım Fakültesi İletişim Tasarım Bölümünde tam burslu olarak tamamladı.
Üniversite eğitimi boyunca medya kulübü başkanlığı, girişimcilik kulübü başkanlığı
ve öğrenci konseyi başkan yardımcısı olarak görev aldı. Eğitimi devam ederken
sosyal hayatında da sivil toplum çalışmalarına adım attı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gençlik Meclisi Girişimcilik ve Yenilik Çalışmaları Komisyon Başkanlığı,
Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevlerinin ardından 5
Şubat 2019 tarihinde Kas-Der Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak göreve atandı.
E-ticaret, dijital pazarlama ve organizasyon sektöründe faaliyet göstermektedir. İyi
derecede İngilizce bilmektedir.

Düşünceleri 

Kastamonu ve özelinde Kas-Der gençliği olarak 34 yıllık
büyük çınarın dalları ve yaprakları olduğumuz düşüncesi
içerisinde birlik, beraberlik ve dostluğu temel felsefemiz
olarak belirledik. Şahsım ve ekibim olarak belirlediğimiz
hedef, ilke ve vizyon ile bütün hemşerilerimize, genç
arkadaşlarımıza dokunarak ulaşmak ve irtibatta olmak
istiyoruz. Unutmayalım ki gençler içinde bulundukları
hareketin dinamosu, heyecanı ve her biri farklı parçalardan
oluşan mozaik taşının parçalarıdır.

Kemal Akar
İMES Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

KURBAN BAYRAMINIZ
MÜBAREK OLSUN

www.imes.org

Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar,

Ümmet-i Muhammed’e hayır ve huzurlar getirmesini

Yüce Mevladan dua ve niyaz ederim.

Faruk Lafçı
Sultanbeyli Belediye 
Başkan Yardımcısı www.sultanbeyli.istanbul

Onur Mehmet Kaya
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Fuat Gedik 
Tuğamiralliğe yükseldi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Cideli
hemşerimiz Albay Fuat Gedik, Yüksek Askeri Şura
(YAŞ) kararıyla tuğamiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi
Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına
göre, YAŞ kararları kapsamında Kara Kuvvetleri
Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava
Kuvvetleri Komutanlığına mensup 13 general ve bir
amiral ile 40 albay, 30 Ağustos 2019 tarihinden
geçerli olmak üzere bir üst rütbeye yükseltildi.

Bu kapsamda Karamürsel Deniz Eğitim Merkezi
Komutanlığında görevli olan Fuat Gedik,
tuğamiralliğe yükseltildi.

İstanbul KSK’dan
Reis’e ziyaret

İstanbul Kastamonuspor Yönetim Kurulu
Başkanı İlker Dilek, Asbaşkan Yaşar Çelik ve
Muammer Kapucuoğlu ile birlikte Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis’i
Esenyurt’daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Toplantıda Reis Gıda ile İstanbul Kastamonuspor
iş birliğinde gençlere yönelik yapılması planlanan
sosyal sorumluluk projeleri hakkında karşılıklı fikir
alışverişinde bulunuldu. 

Ayrıca Fatih semtindeki Kastamonu Eğitim
Kültür ve Spor Merkezi’nde Kastamonu yöresel
yemeklerinin tanıtımının yapılması ve gastronomi
çalışmalarının hayata geçirilmesi konusunda ortak
hareket edilmesi kararı alındı.
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Visa Türkiye’nin desteği ile Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği
ortaklığında düzenlenen Paramı Yönetebiliyorum
seminerine ev sahipliği yaptıklarını bildiren Kas-
Der Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Onur
Mehmet Kaya, “Girişimcilik serüvenlerinin
başında olan gençlerin, girişimleri için finansal

sürdürülebilirliği sağlaması önemli. Girişimci bir
gencin girişim finansmanını doğru yönetmesi,
mali tablolar oluşturması ve bu tabloları doğru
okuyarak girişimi için doğru plan yapabilmesi
gerekiyor. Bütçe yapabilme, finansal kavramları
anlama ve finansal ürünleri doğru kullanma
becerisi kazandırmak üzere düzenlenen eğitimde

harcamalar, birikim, yatırım, borçlanma, finansal
haklar ve yükümlülükler konuları gündeme geldi.
Sorumlu üretim ve tüketimin bilincinde olan
gençliğin finansal kaynaklarını yönetip
becerilerini geliştirerek ülke ekonomisine büyük
bir katkı sağlayacağını biliyoruz. Bu kapsamda
verimli bir organizasyona imza attık” dedi.

Finansal okur yazarlık
eğitimi verildi

Kastamonulular Dayanışma Derneği Genel Merkez Gençlik Kolları, finansal okur yazarlık eğitimi verdi
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Kastamonu İl Sağlık
Müdürlüğü Araç Devlet
Hastanesi İdari ve Mali
Hizmetler Müdürü Ayhan
Türüdi, Dadaylı iş adamı
Mustafa Terzi ile İstamonu
Gazetesi’nin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini
ziyaret etti.

Araç’taki sağlık
alanındaki çalışmalar
hakkında bilgi veren
Ayhan Türüdi, “Araç
Devlet Hastanesinde 3
uzman, 4 pratisyen hekim,
2 dahiliye uzmanı ve 1 aile
hekimimiz bulunuyor. Diş
ve diğer poliklinikler de
hizmette. İlçeye en uzak bölge Boyalı köyü. Orada da aile
sağlık merkezimiz mevcut. Devletimiz, bakanlığımız ve il
sağlık müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde
insanımıza kaliteli sağlık hizmeti sunma yolunda her
geçen gün kazanımlar elde ediyoruz.” dedi.

Araç Devlet Hastanesinin 1 yıl önce yeni hizmet
binasına taşındığını anımsatan Türüdi, hastanede diyaliz
merkezinin açıldığını belirterek, ilçe sınırları içerisinde
taleplere anında cevap verebildiklerini söyledi. 

Riskli vakaların sevkiyle ilgili Araç ve İhsangazi’nin
merkez ilçeye yakın olmasının avantajını taşıdığını ifade
eden Türüdi, “Araç Kastamonu merkeze 40, İhsangazi ise
30 kilometre. Riskli vakalarda ve ileri tetkiklerde
hastaların sevkini kolaylıkla sağlıyoruz. Bu hasta
açısından da personel açısından da önemli bir konu.” diye
konuştu.

Hekimlerin Kastamonu’daki görevlerini şehri
beğenmedikleri için değil mesleki kariyerlerinde ilerlemek
için terk etmek zorunda kaldığına değinen Türüdi,
“Görevde olan 5 hekimimiz tıpta uzmanlık sınavları gereği
ayrılmak zorunda kaldılar. Üzülerek ayrıldıklarını
gördüm. Gerek ilçe gerekse merkezdeki hastanelerimizde

aile ortamı var, bu büyük hastanelerde istense de
kurulamayacak bir ortam.” şeklinde konuştu.

Dadaylı olan Ayhan Türüdi kendi memleketinde görev
almaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek şunları
söyledi: “Memleketimde görev yapmak kendi insanımıza
hizmet vermek apayrı bir mutluluk. Bu mutlulukla ilk
günkü aşkla devam ediyoruz.  Bunlar anlatılmayıp
yaşanacak şeyler. Bir insanın sizin ellerinizde can bulması
ya da verdiğiniz bir tedavi ile eski sağlığına kavuşmasının
verdiği mutluluğu ben tarifsiz olarak görüyorum. Sağlıkçı
insanın hayata gelişinde de var son buluşunda da var.”

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Araç ve
İhsangazi’ye

hizmet veren 2
adet ambulansın
yanı sıra İğdir’de

112 acil
istasyonunun

olduğunu bildiren
Araç Devlet

Hastanesi İdari ve
Mali Hizmetler
Müdürü Ayhan

Türüdi, vakalara
etkin ve hızla

ulaşıldığını
vurgulayarak

“Personellerimizin
bölgeye hâkim.
Şikayete mahal

verilmemesi
yönünde üstün

çaba
gösteriyoruz”

dedi.

Tüm dost ve müşterilerimizin
mübarek Kurban Bayramını

tebrik ediyoruz

Hasan KUZ
Haseller Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

www.hasellertekstil.comwww.hasellertekstil.com
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Personelimiz 
bölgeye hâkim

1992 yılında Kastamonu'da doğdu. 2011 yılında
Kastamonu Devlet Hastanesinde göreve başladı.
2012-2016 yılları arasında Kastamonu Halk Sağlığı
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Biriminde görev yaptı.
2017-2018 arası Daday Devlet Hastanesi Müdürü,
2018-2019 arası İhsangazi Devlet Hastanesi Müdürü
ve 2019 yılı Nisan ayından itibaren Araç Devlet
Hastanesi Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) Esenler Şubesi Gençlik Kolları
bilgi yarışmasını dijital ortama taşıdı.
Katılımcıların mobil uygulamadan soruları
cevapladığı yarışmada Aynur Güler birinci,
Cihan Umur ikinci, Şevval Gürsoy ise
üçüncü oldu.

Kas-Der Esenler Şube Başkanı Orhan
Küllüoğlu bilgi yarışmasının
gelenekselleşeceğini belirtirken,
“Eğlenerek öğrenmek bilginin en kalıcı
olmasını sağlayan durum. Gençlerimizin
yarıştığı değil öğrendiği bir program oldu.
Önümüzdeki süreçte bu kapsamda eğitici
faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

Kas-Der Esenler Şubesi Gençlik Kolları
Başkanı Kubilay Teker ise, “Kastamonu
teması ile ‘Kastamonulu Gençler Bilgide
Yarışıyor’ başlığında düzenlediğimiz bilgi
yarışmasını günümüze uygun olarak
teknolojiyle entegre ettik. Görsel olarak
ekrana yansıtılan sorulara uygulama
sayesinde telefonla cevap verildi.
Önümüzdeki süreçte formatı daha
genişleterek daha çok kişiye ulaşmayı
hedefliyoruz” diye konuştu.

Bilgiler yarıştı
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UEFA'nın erkek kategorisinde bu zamana
kadar kadın hakem tarafından yönetilecek en
büyük maçı olan karşılaşma için 50 binden
fazla İngiliz’in İstanbul’a gelmesi ve en az 60
milyon Euro’luk harcama yapması bekleniyor.

11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla
kapılarını açan ve birçok etkinliğe de ev
sahipliği yapan Vodafone Park, UEFA Süper
Kupa finaliyle en büyük organizasyonuna imza
atacak. Türkiye, 2005'te Olimpiyat Stadı'nda

oynanan Şampiyonlar Ligi Finali ve 2009'da
Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan UEFA Kupası
Finali'nin ardından UEFA
organizasyonlarındaki 3. ev sahipliğini
gerçekleştirecek.

Kastamonuspor 1966, 35 yaşındaki genç
teknik adam Özhan Pulat ile anlaşma
sağladı. Süper Lig'de Bursaspor ve Gaziantep
Gazişehir'de scout (oyuncu izleme) şefi
olarak görev alan ve bu işi dünyanın önemli
kulüplerinde staj yaparak öğrenen Özhan
Pulat’ın teknik direktörlükteki ilk deneyimi
olacak. Özhan Pulat’ın yardımcılıklarını
İsmail Serbest, Bekir Ozan Has ve
Muhammet Cenk Sinanoğlu yapacak. Sedat
Torun’un kaleci antrenörü olarak yer alacağı
ekipte Mehmet Kale kondisyon antrenörü
olarak görev alacak. Özhan Pulat’ın ekibinde
Uğur Çilkız diyetisyen, Semihcan Aydın
fizyoterapist ve Salim Büyükgüler ise takım
masörü olarak bulunacak.

Özhan Pulat kimdir? 30 Ekim 1984 tarihinde
Bursa’da doğdu. Amatör olarak futbolculuk ve il
hakemliği yaptı. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi
ve Spor Bölümünde, Beden Eğitimi Öğretmenliği
Bölümü mezunu oldu. Bursaspor Futbol
Okulunda 2006-2008 yılları arasında antrenörlük
yaptı.2008 -2013 yılları arasında da Bursaspor A
Takım teknik heyetinde görev aldı. 2013-2014 ve
2014-2015 sezonu devre arasına kadar
Eskişehirspor’da görev yaptı.2015-2016 – 2016-
2017 sezonunun başında yeniden Bursaspor A
Takımında Yardımcı Antrenör olarak görev almaya
başladı. 2017- 2018, 2018-2019 sezonunda ise
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün scout
ekibinin başındaydı.

Aranan hoca
bulundu

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu
Kastamonu Belediyespor, düzenlenen programla gelecek sezon
takımda forma giyecek sporcularını tanıttı. Kastamonu
Belediye hizmet binasında düzenlenen programa Vali Yaşar
Karadeniz, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu
Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP Kastamonu İl
Başkanı Yüksel Aydın, İl Genel Sekreteri Tahir Zafer
Karahasan ve belediye başkan yardımcıları katıldı. 

Toplantıda Vali Yaşar Karadeniz elde edilen başarılarla

birlikte okullarda genç kızların hentbole olan ilgisinin arttığını
dile getirirken, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü  iş
adamlarından Kastamonuspor’a destek vermelerini talep etti. 

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da hentbol
takımı için maddi manevi anlamda hiçbir kesinti
yapmadıklarını her türlü desteği verdiklerini söyledi.
Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkan
Yardımcısı Gülnur Özdil ise yönetimde kadınların olduğuna
vurgu yaparak, takımın elde ettiği başarılardan bahsetti. 

Tam kadro hazır

Kastamonuspor 1966, 2019-2020 sezonunun
ilk karşılaşmasında Tuzlaspor ile Gazi Standında
karşılaşacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve
Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda
gerçekleşen kura ile TFF 2. Lig fikstürü belli oldu.

2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı
Grup’ta top
koşturacak olan
temsilcimiz, 1
Eylül’de
Tuzlaspor’u kendi
evinde konuk
edecek. İlk yarının
son mücadelesini
ise 15 Aralık’ta
Birim Elazığspor
karşısında
Bingöl’de verecek.

24 Kasım’da İstanbul’da 

Kastamonuspor1966, İstanbul’daki ilk
deplasmanına ise ligin 14. haasında çıkacak.
Ekibimiz 24 Kasım’da Atatürk Olimpiyat Stadında
Eyüpspor ile karşılaşacak.
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SPOR

İngiltere'nin köklü kulüpleri Liverpool ile Chelsea, 14 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa finali için İstanbul'da
karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22:00’de Vodafone Park’ta başlayacak karşılaşmayı Fransız
kadın hakem Stéphanie Frappart yönetecek.

Nefesler tutuldu

İlk düdük 
Gazi’de çalacak

50 bin
İngiliz
İstanbul’a
geliyor

2019-2020 sezonuna Okan Halay antrenörlüğünde
hazırlanan Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor
Kulubü Bayan Hentbol takımında Serpil
İskenderoğlu (orta oyun kurucu), Anca Rombescu
(kaleci), Elif Sıla Aydın (sol kanat), Yasemin Güler
(sağ kanat), Fatmagül Sakızcan (sol kanat), Aslı İskit

(sol oyun kurucu), Ceren Coşkun (pivot), Betül
Yılmaz (sol oyun kurucu), Yana Uskova (sağ kanat),
Andrea Seric (pivot), Beyza Türkoğlu (sağ kanat-
pivot), Yeliz Özel (orta oyun kurucu), Amra Pandzic
(kaleci), Birgül Tuzsuz (pivot), Olga Vashchuk (sağ
oyun kurucu) forma giyecek.

01.09.2019 TUZLASPOR A.Ş.
08.09.2019 KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
15.09.2019 BANDIRMASPOR BALTOK
22.09.2019 NİĞDE ANADOLU FUTBOL 

KULÜBÜ A.Ş.
29.09.2019 KARDEMİR KARABÜKSPOR
05.10.2019 BODRUM BELEDİYESİ 

BODRUMSPOR
09.10.2019 KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
13.10.2019 ERGENE VELİMEŞE SPOR
20.10.2019 UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.
27.10.2019 ANKARA DEMİRSPOR
03.11.2019 SİVAS BELEDİYE SPOR
10.11.2019 ETİMESGUT BELEDİYESPOR
17.11.2019 VAN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESPOR
24.11.2019 EYÜPSPOR
01.12.2019 SAKARYASPOR A.Ş.
08.12.2019 BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
15.12.2019 BİREVİM ELAZIĞSPOR

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup - 
Kastamonuspor 1966 rakipleri:

Koyu renkli karşılaşmalar deplasmanda gerçekleşecek.
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HABER

Kudret Kayran
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi

Kurban Bayramınızı 
en içten dileklerimle kutluyor;
yaklaşan bayramın ülkemize,
milletimize, İslam alemine ve

hemşerilerimize huzur
getirmesini temenni ediyorum

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği
(KASİAD) Temmuz ayı toplantısının ana gündem
maddesini kendir oluşturdu.  Gündemle ilgili olarak

uzmanlar sunum gerçekleştirdi. Yıldız
Teknik Üniversitesi Mekatronik
Mühendisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Koyun kamu özel sektör iş
birliğine dikkat çekerek, “Kastamonu

kendirin ana vatanıdır.  Yerel yöneticiler ve iş
adamlarının kuracakları entegre tesisler ile kendir
ekimi ve üretiminde dünyaya örnek teşkil edebilecek
bir il olarak hak ettiği yere geleceğine aynı zamanda
yatırımcıların da kısa sürede olumlu geri dönüşü
alacağına inanıyorum. Bu gelişmeler ileride selüloz
kağıt fabrikası kurma ve endüstriyel açıdan tanıtım
projelerini de beraberinde getirecektir.” diye konuştu.

Kendirin anavatanı
Kastamonu’dur 

Kastamonu’da kendir entegre tesislerinin kurulması ve üreticinin teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik
Mühendisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Koyun “Kastamonu kendirin anavatanıdır. Kastamonulular ürününe sahip çıkmalı.” dedi.

Toplantıya KASİAD üye iş adamlarının yanı sıra genel müdürlüğünü hemşerimiz Mesut Koyuncu’nun yaptığı Eren Holding
bünyesinde faaliyet gösteren Modern Modern Ambalaj’ın temsilcileri katıldı. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim
Görevlisi ve Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Yalçın
Koçak da kenevir ekimi için Samsun’un pilot il
seçilmesini doğru bulmadıklarına işaret
ederek, “Amerika kendir pazarını elinde
bulunduruyor. Çin ve Fransa’nın uzun zamandır
kendir ihraç etmemesinin başlıca sebebi
Türkiye’nin bu konuda başarılı olacağını
bilmesinden kaynaklı.  Başkan Recep Tayyip
Erdoğan’ın girişimleri ile bazı ülkeler kendir konusunda
başarıya ulaşacağımızı öngördüler. Ancak üzülerek belirtmeliyiz
ki Başkan Erdoğan’ı yanlış yönlendiriyorlar. Kendir üretiminde
Türkiye’de Samsun pilot il seçildi. Kendirin ana vatanı Samsun
değil Kastamonu’dur. Samsun rol çalıyor.  Bu konuda gerekli
uyarı ve önerilerimizi ilettik. Kastamonu ürününe sahip
çıkmalıdır. Kastamonu’nun hakkı olan milli kenevir ürünü
ekilmeli, tesisi de kurulmalı. Yoksa her şey için çok geç olabilir.”
şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Samsun rol çalıyor
Projeleri yatırımcılarla buluşturmayı

hedeflediklerini kaydeden KASİAD Genel
Sekreteri Cemal Şenol ise şu
açıklamalarda bulundu: “Geçtiğimiz hafta
ülkemizin savunma sanayideki dev
gemilerini milli savunmamıza
kazandırarak, tersane yatırımlarını hayata
geçiren aynı zamanda tarım alanında
tohum bankası tesisini açılışını yapan
İÇDAŞ’ın aralarında bulunduğu Türkiye ekonomisine
önemli kazanımlar sağlayan Kastamonu iş dünyasına ait
geniş bir dataya sahibiz. Her projeyi KASİAD olarak hayata
geçirme şansımız bulunmuyor. Vizyon çizerek yatırımcıları
bilgilendirip proje üreten bir sistemi kurma hazırlığındayız.
Kastamonulu iş adamlarımızı da bu kapsamda KASİAD’a
katılmaya, el ele vererek birlik dayanışma içinde
ekonomimize yön vermeye davet ediyorum.” 

Vizyon çizeceğiz

KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan ise kendir konusunu uzun
zamandır gündemlerinde
tutuklarını belirterek şunları
söyledi: “Kastamonu eski yıllarda
potansiyeli ile kendirin
başkentiydi.  Yanlış politikalarla
maalesef kendir ekimimiz
engellenmiş. Artık bu konuda
dışa bağımlılıktan kurtularak kendi üretim
alanlarımızı oluşturmamız lazım.   Tarımın
geleceğindeki kendir üretimini önemsiyorum.
Endüstriyel kenevir lifi, kenevir tohumu ekimi
yapılarak yaklaşık 50 bin çeşit üründe
kullanılması önemini bir kez daha artırıyor.
Kendir berekettir ve ekilmesi gereklidir. Biz de
üzerimize düşen ne varsa yapacağız.”

Kendir 
gündemimizde
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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