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Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

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

www.kutuk.com.tr
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Bu kapsamda yüzde 70 oranında
tamamlanan Ginolu Kalesindeki sosyal tesisin
önümüzdeki yaz sezonuna hazırlanacağını
ifade eden Demir, Japonya Hükümeti
desteğiyle yapımı gerçekleşen Engelli Çocuk
Rehabilitasyon Merkezinin 2020’nin ilk
aylarında faaliyete başlayacağını kaydetti.

Ginolu Kalesinin turizme kazandırılması
için bakanlık incelemelerinin devam ettiğini
belirten Ahmet Demir, bölgede kamp alanı
oluşturmayı planladıklarını da açıkladı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir, limana belediyenin yatırım
yapmasının önünde ise mevzuattan kaynaklı
engellerin olduğuna dikkat çekti.

Ginolu’da çalışmalar sürüyor

Ginolu Kalesi’nin ilçenin turizm adımında
önem taşıdığına işaret eden Ahmet Demir,
“Yeşilin onlarca tonunun hakim olduğu
birbirinden farklı ağaç türleriyle görenleri
büyülen Çatalzeytin, aynı zamanda sahil
bölgesinin de en gözde ilçesi. Ginolu
Kalesi’nden görülen muazzam manzarada
kendinizi masalın içinde hissediyorsunuz.
Burada sosyal tesisinin etrafını
güzelleştiriyoruz. Yüzde 70’i bitti.
Önümüzdeki yıl itibarıyla tamamen bambaşka
bir görünüm kazanacak. Konuklarımıza hak
ettikleri en güzel hizmeti vereceğiz” diye
konuştu. n 4

1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

üstün teknoloji
Teneke kutu

üretim hatları ve
kalıpları konusunda
ihtisas sahibi
olduklarını
vurgulayan Batı
Makina Yönetim
Kurulu Başkanı
Mehmet Yılmaz,
yurt içi satışlarının
yanı sıra
ürünlerinin büyük
bir kısmını ihraç
etiklerini
kaydederek
“Mesleki
birikimlerimizi çağın üstün teknolojisi ile
birleştirerek sektörde öncelikli bir yer edindik.
Kalıp ve makine üretimlerimiz iç piyasada
önemli bir değer görüyor. İhracatımız
sayesinde ülkemiz ekonomisine sağladığımız
katkıda da ayrıca gurur yaşıyoruz” dedi. n 5

Ünlü şef aşçı Hazer Amani Kastamonu’nun
gastronomi şehri olabilecek yemek kültürüne
sahip olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan
değerleri ön plana çıkarabilmek, bu da farklılık
ortaya koymak ile mümkün” diye konuştu. n 4

Kastamonu 
neden olmasın?

1980 yılında 30
metrekare atölyede

kurulan Batı Makina,
günümüzde kapalı 2
bin 500 metrekareye

ulaşan üretim
tesisinde teknolojik
makine parkuru ve
Ar- Ge başta olmak
üzere son iki yılda

13 milyon lira
değerinde yatırım

yaptı. Firma üretim
tesisini 2022 yılına

kadar 10 bin
metrekare alana

taşımayı hedefliyor.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon üst
üste 30 maçta forma giyen Demir Grup
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Cideli
hemşerimiz Hakan Arslan, 2013’ten beri
aynı takımda top koşturuyor.

6

37 numaralı 
tek Arslan

Walzbachtal Belediye Başkanı Ti-
mur Özcan, “Babam Hanönülü. Türki-
ye’de severek tatil yapıyoruz. Kastamo-
nu’ya hayatımda bir kez gittim. Fırsat
bulduğumda yine gitmek isterim” dedi.

5

Türkiye’de severek 
tatil yapıyoruz

Tosyalı olan Dışişleri Bakan Yardımcısı
ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, 12 Ekim
Cumartesi günü 25 Avrupa Birliği büyükelçi-
si ile çok sayıda bürokratı ve ulusal medya
mensubunu Tosya’da ağırlayacak.

25 ülkenin büyükelçisini
Tosya’da ağırlayacak

Çatalzeytin
2020’yi bekliyor

Çatalzeytin
Belediye
Başkanı 

Ahmet Demir
yatırımlar

tamamlandı-
ğında ilçenin

turizm ve
yaşam merkezi

haline
geleceğini

söyleyerek
sürdürülebilir

hedeflerinde ilk
başlangıcın

2020 yılı
olduğunu

bildirdi.

’dan

Kastamonulu
değerler
yaptıkları görev
sebebiyle
Türkiye’nin hatta
dünyanın birçok
noktasında yer
alıyorlar.
2012’den
itibaren
Kastamonu
Değerler
Arşivi’nin en
uzun soluklu
çalışmalarını
gerçekleştiren
İstamonu,
benzerine az
rastlanır bir
örnek
oluşturuyor. n 2

KASTAMO-
NU’NUN
ALTIN 
İNSANLARI

Türkiye Hentbol
Kadınlar Süper
Kupa’nın sahibi
Kastamonu
Belediyespor oldu. n 6

Bu kızlar
süper

Kastamonuspor
1966, deplasmanda
karşılaştığı
Bodrumspor'a gol oldu
yağdı. 1-5 n 6

Bodrum'a
gol yağdı

Mehmet Yılmaz
Ahmet Demir
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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

BEDAVA

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

GÜNAHKÂR

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

KASTAMONU’NUN 
ALTIN İNSANLARI (2)

- BÜROKRATLAR, ORDU VE MEDYA MENSUPLARI- 

Kastamonulu değerler yaptıkları görev sebebiyle Türkiye’nin hatta
dünyanın birçok noktasında yer alıyorlar. 2012’den itibaren

Kastamonu Değerler Arşivi’nin en uzun soluklu çalışmalarını gerçekleştiren
İstamonu, benzerine az rastlanır bir örnek oluşturuyor. 

Geçtiğimiz sayılarda Kastamonu’nun yaşayan elçilerinin mülki idaredeki
temsilcilerini siz değerli okurlarımızın bilgisine sunmuştuk.  Şimdi ise

dünyanın her noktasına Kastamonu kimliği ile ulaşan bürokratlarımız ve
medya mensuplarımızın bir kısmı takdimimizdir.

Faruk Kaymakcı / Tosya
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı
Doğum Tarihi: 1968
Göreve Başlama Tarihi: Ağustos 2018

Prof. Dr. Mustafa Safran / Araç
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı
Doğum Tarihi: 1958
Göreve Başlama Tarihi: Ağustos 2018

Prof. Dr. Halis Yunus Sözer /
Çatalzeytin
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan
Yardımcısı
Doğum Tarihi: 1968
Göreve Başlama Tarihi: Şubat 2019

Yeşim Kebapçıoğlu / Merkez
Santo Domingo Büyükelçisi / Dominik
Cumhuriyeti
Göreve Başlama Tarihi: Eylül 2019

Hüseyin Kurtoğlu-Tümgeneral /
Çatalzeytin
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
Başkanı
Doğum Tarihi: 1962
Göreve Başlama Tarihi: 2017

Korgeneral Mehmet Özlü /İnebolu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Değerlendirme ve Denetleme Başkanı
Doğum Tarihi: 1962
Göreve Başlama Tarihi: Ağustos 2019

Prof. Dr. Rahmi Er / Çatalzeytin
Yüksek Öğretim Kurulu Başkan Vekili
Doğum Tarihi: 1959
Göreve Başlama Tarihi: Ağustos 2015

Abdullah Biçer / Taşköprü
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür
Yardımcısı 
Doğum Tarihi: 1964
Göreve Başlama Tarihi: 2018

Nihat Ismuk / Kastamonu
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)
Genel Müdür Yardımcısı
Göreve Başlama Tarihi: 2018

İlhami Özşahin /Kastamonu 
Petrokimya Holding AŞ (PETKİM)
Yönetim Kurulu Üyesi 
Doğum Tarihi: 1950
Göreve Başlama Tarihi: Eylül 2016

İbrahim Tenekeci / Taşköprü
Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı  
Doğum Tarihi: 1970
Göreve Başlama Tarihi: Ağustos 2012

Serdar Arseven / Araç
Ankara Milat Gazetesi Genel Yayın
Koordinatörü
Doğum Tarihi: 1965
Göreve Başlama Tarihi: Kasım 2016

Fatih Tekeci / Taşköprü
Hürriyet Ankara Yazı İşleri Müdürü
Doğum Tarihi: 1985
Göreve Başlama Tarihi: Mayıs 2019

Erdal Şen / Çatalzeytin 
TRT Avaz Ankara Muhabiri
Doğum Tarihi: 1979
Göreve Başlama Tarihi: Aralık 2007

Sinan Özkan / Devrekani
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakanlık
Temsilcisi
(22. Dönem Kastamonu Milletvekili-
Kaymakam)
Doğum Tarihi: 1972
Göreve Başlama Tarihi: 2008

Dr. Hüseyin Acar / Tosya
Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri
Genel Müdürü
Doğum Tarihi: 1972
Göreve Başlama Tarihi: Haziran 2019

Mehmet Faik Ateş / Tosya
Yargıtay Üyesi 10. Ceza Dairesi
Doğum Tarihi: 1966 
Göreve Başlama Tarihi: Aralık 2013

Turan Akpınar / Devrekani
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü
Doğum Tarihi: 1968
Göreve Başlama Tarihi: Ağustos 2018

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar /
Taşköprü
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim
Politikaları Kurulu Üyesi
Doğum Tarihi: 1960 
Göreve Başlama Tarihi: Ekim 2018

Abdullah Savaş / Devrekani 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Kastamonu İl Müdürü
Doğum Tarihi: 1973
Göreve Başlama Tarihi: Şubat 2017

Cengiz Bahçacıoğlu / Taşköprü
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü
Doğum Tarihi: 1961
Göreve Başlama Tarihi: Mart 2015

Engin Öztürk / Çatalzeytin
Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik Müdürü
Doğum Tarihi: 1978
Göreve Başlama Tarihi: Temmuz 2018

Zafer Derince / Tosya
İzmir Orman Bölge Müdürü
Doğum Tarihi: 1969
Göreve Başlama Tarihi: Eylül 2019

Levent Özil / Tosya 
İstanbul İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı
Doğum Tarihi: 1974
Göreve Başlama Tarihi: Eylül 2018

İbrahim Yumaklı  / Pınarbaşı
GÜBRETAŞ Genel Müdürü- İcracı
Yönetim Kurulu Üyesi
Doğum Tarihi: 1972
Göreve Başlama Tarihi: Ekim 2016

Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa / Daday
Kayseri Üniversitesi Rektörü
Doğum Tarihi: 1969
Göreve Başlama Tarihi: Haziran 2018
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MANŞET

Bu kapsamda yüzde 70 oranında
tamamlanan Ginolu Kalesindeki sosyal tesisin
önümüzdeki yaz sezonuna hazırlanacağını ifade
eden Demir, Japonya Hükümeti desteğiyle
yapımı gerçekleşen Engelli Çocuk
Rehabilitasyon Merkezinin 2020’nin ilk
aylarında faaliyete başlayacağını kaydetti.

Ginolu Kalesinin turizme kazandırılması
için bakanlık incelemelerinin devam ettiğini
belirten Ahmet Demir, bölgede kamp alanı
oluşturmayı planladıklarını da açıkladı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir,
limana belediyenin yatırım yapmasının önünde
ise mevzuattan kaynaklı engellerin olduğuna
dikkat çekti.

Ginolu’da çalışmalar sürüyor
Ginolu Kalesi’nin ilçenin turizm adımında

önem taşıdığına işaret eden Ahmet Demir,
“Yeşilin onlarca tonunun hakim olduğu
birbirinden farklı ağaç türleriyle görenleri
büyülen Çatalzeytin, aynı zamanda sahil
bölgesinin de en gözde ilçesi. Ginolu
Kalesi’nden görülen muazzam manzarada
kendinizi masalın içinde hissediyorsunuz.
Burada sosyal tesisinin etrafını
güzelleştiriyoruz. Yüzde 70’i bitti. Önümüzdeki
yıl itibarıyla tamamen bambaşka bir görünüm
kazanacak. Konuklarımıza hak ettiği en güzel
hizmeti vereceğiz. Kalenin iki yanında Ginolu
ve Karadeniz adıyla 2 küçük liman mevcut.
Ginolu Kalesi, meşhur bir kale. Kalede
çalışmalarımız sürüyor. İnsanlarımız
Çatalzeytin’e geldiği zaman kaleyi ziyaret ediyor.
Ancak kalenin çok tehlikeli yerleri var. Bu
tehlikeli bölgelerde çalışma yapıp halkın daha
rahat gezebileceği bir kale haline getirmek
istiyoruz. Konuyla ilgili bakanlıktan bir heyet
geldi ve kaleyi inceledi. İnşallah olumlu sonuç
alacağımızı düşünüyorum. Yine Ginolu
bölgesinde kamp alanı yapmayı düşünüyoruz.
Alt yapısı da hazır. Şehrin gürültüsünden

arınmak, kendini dinlemek isteyenlerin adresi
Çatalzeytin. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel
ilçemiz umut ediyorum ki ileriki yıllarda
Kastamonu’nun parlayan yıldızı olacak.” dedi.

Önceliğimiz rehabilitasyon 
eğitim merkezi

Japonya Hükümetinin sağladığı destekle
hayata geçen rehabilitasyon eğitim merkezinin
ilk öncelikleri olduğunu vurgulayan Demir, “Bu
merkeze 90 bin dolarlık hibe desteğini Japonlar
verdi. Proje, Halk Eğitim ve Çatalzeytin
Belediyesi destekli, 100 yataklı kapasiteli bir yer
olacak. 2020 başlarında binayı teslim edeceğiz.

Kastamonu bölgesinde örneği olmayan
rehabilitasyon eğitim merkezimizle hizmet
edeceğiz. Çatalzeytin’i iyi bir yere taşımak için
bu ve bunun gibi projeler için büyük
yatırımcılar gerekir. Çatalzeytin’i tam olarak
şahlandırdığımız zaman sahilde turizmi de
canlandırırız.” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi ile kardeşiz
Sultangazi Belediyesi ile Çatalzeytin

Belediyesi’nin kardeş olduğunu hatırlatan
Ahmet Demir  yerel idare ve iş insanlarıyla
birlik içerisinde olduklarını belirterek şunları
söyledi: “Geçtiğimiz temmuz ayında Sultangazi

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un
ilçemizde gerçekleştirdiği iki günlük ziyaret her
açıdan olumlu geçti. Bazı girişimlerimizi
yakından görme fırsatları oldu, birçok noktada
bilgi ve fikir paylaşımında bulunduk. İnşallah
en kısa zamanda değerli katkılarıyla Çatalzeytin
daha da güçlenecektir.”

İş adamlarımızla 
ne kadar gurur duysak az

“İlçemiz adına görev aldığım günden beri
Çatalzeytin için koşturan bir ekibe sahibim. Tek
derdimiz Çatalzeytin. Sabahtan akşama kadar
Çatalzeytin için neler yapabileceğimizi
düşünüyoruz. Belediyeciliği yaparken odak
noktamıza insanı aldık. Önemli olan insanları
mutlu etmek. İlçedeki eksiklerimizi
tamamlamaya çalışıyoruz. Sadece bir buçuk
milyon ile 2 milyon arası bir bütçe ile bir
şeylerin yapılması zor. Sürekli Ankara’da
bakanlıklar ve genel müdürlerle toplantılar ve
görüşmeler yapılıyor. Hem farkındalığı hem de
taleplerimizi iletiyoruz.  İstanbul başta olmak
üzere Karabük ve Ankara’da ülke ekonomisine
önemli kazanımlar sağlayan çok kıymetli
Çatalzeytinli iş adamlarımızın her zaman
ilçeleri için taşın altına elini koyan taraa
olmaları takdire şayan. İlçemizde birçok yapı ve
araçta iş adamlarımızın katkıları var. Cesaretle
ve daha güçlü olarak iş insanlarımızın
varlığından gurur duyup, onların kıymetli
katkılarıyla daha güvenle hizmet edebiliyoruz.” 

Liman mücavir alanda, 
ancak işletmesi bizde değil

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir,
limana belediyenin yatırım yapmasının önünde
mevzuattan kaynaklı engellerin olduğuna
dikkat çekerek şunları söyledi: “Belediye olarak
sıkıntılarımızdan bir tanesi balıkçı barınağının
iç kısmı. Liman bizleri çok üzüyor. Limanı, Su
Ürünleri Kooperatifine veriyorlar. Oysa ki
belediye mücavir alanında olan bir bölge. Birisi
geldiği zaman 'Belediye çalışmıyor mu?'
diyorlar. Buranın yönetimi başkasına verilmiş.
Balıkçı barınağında çok büyük hayallerim
vardı. Bazı mevzuatlar önümüzde engel.
Mevzuatı aşabilsek ya da yasa değişikliği olsa bu
liman Çatalzeytin için büyük bir hazine. Şu an
harap bir halde olan bölgeye bir şey
yapamıyoruz, elimizden bir şey gelmiyor.” 

Ünlü şef aşçı Hazer Amani Kastamonu’nun
gastronomi şehri olabilecek yemek kültürüne
sahip olduğunu vurgulayarak, “Önemli olan
değerleri ön plana çıkarabilmek, bu da
farklılık ortaya koymak ile mümkün. Sadece
Kastamonu’ya özgü yemekleri yapmakla değil,
Kastamonu yöresel ürünleriyle yapılan
yemeklerin lezzetlerini sunmakla da farklılık
ve farkındalık oluşturulabilir.” dedi.

Türkiye’de turizmin yüzde 20’sini
gastronominin oluşturduğuna değinen
Amani, Kastamonu’nun pazardan pay
alabilmesi için turizm işletmesi belgesi olan
tesislerini artırması ve kaliteli personel ile
desteklemesi gerekliliğine dikkat çekti.

Amani, Kastamonu’nun yerli ve yabacı
turisti çekebilecek kültürel potansiyelinin
olduğunu belirterek, şehrin tarihi dokusunun
bozulmaması gerektiğini de söyledi.

Kastamonu Gastronomi Festivali
(Kastrofest) kapsamında Kastamonu’da
bulunan Hazer Amani gazetemiz genel yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in sorularını
yanıtladı. Amani Kastamonu ve Türk mutfağı
hakkındaki görüşlerini şu cümlelerle dile
getirdi:

Gerekli alt yapıya sahip
“Kastamonu yemek kültürü ve tarihi

dokusu açısından gastronomi turizmi için
gerekli alt yapıya sahip bir şehir. Kente özgü
oldukça çeşitli yemek var ve bunların birçoğu
gerçekten çok lezzetli. Kastrofest’in amacı da
bunları açığa çıkarabilmek. Festival bence
hedeflediği amaca ulaştı, yoğun bir ilgi vardı
şehir dışından da katılım oldukça iyiydi.
Festivaller çeşitlendirilmeli, çalıştaylar ve
etkinliklerle Kastamonu yeme içme kültürü
yerli ve yabancı turiste aktarılmalı.”

Yerli turisti çekmek için 
yeterli ancak...

“Türkiye’de insanların Gaziantep, Hatay ve
Adana gibi sırf yemek yemek için gittiği
şehirler, destinasyonlar var. Bunların arasında
neden Kastamonu olmasın. Kastamonu’nun
evde pişen yemekleri ve kendine has mutfağı
yerli turisti çekmek için yeterli ancak yabancı
turisti çekmek istiyorsak turizm işletmesi
belgesi olan tesislerini arttırması ve kaliteli
personel ile desteklemesi gerekiyor. Aynı
zamanda şehrin de buna hazır olması lazım.
Turistin kaldığı yerde İngilizcenin hakim
olması ve davranışlarının yadırganmaması
gerekiyor. Aksi takdirde sürdürülebilir bir
adım atılamaz.” 

Tarihi doku korunmalı
“Kastamonu’ya festival öncesi iki kez daha

geldim. Şehirdeki eski konaklar çok hoşuma
gidiyor. Ancak onların yıkılarak yerlerine yeni
binalar yapıldığını görmek üzücü. Bence bu
yapılmamalı o tarihi doku korunmalı. Turistin
de tercih sebebi o tarihi dokunun varlığı
zaten.”

Gastronomi sadece yemek değil 
“Gastronomi sadece yemek yeme üzerine

kurulu bir turizm çeşidi değil, midemize giren
her şeyi kapsıyor, içecekler de buna dahil.
Sektör yeme içme olarak geçiyor. Bu sektörde
harcama yapanlar belirli bir üst gelire sahip.
Osmanlı mutfağından gelen yemeğe eşlik
eden şerbetlerimiz var ancak üst gelirli yerli
turiste ve yabancı turiste kapılarımızı
açacaksak, döviz girdisi sağlamak istiyorsak
milli yemeklerimizi alkollü içkilerle de servis
etmemiz gerekiyor. Vedat Milor Kastamonu’ya
geldiğinde dönere ve tiride şu şarap eşlik etse

ne güzel olur demişti. Ancak eleştirilere
maruz kalmıştı. Bu tür eleştirilerden vaz
geçmeliyiz.” 

Farklılık ve farkındalık şart
“Çocukluğumdan beri en sevdiğim şey

mutfakta yemek yapmak. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun
olduktan sonra Güney Afrika'da aşçılık

eğitimi aldım ve yaklaşık 10 yıla yakın orada
yaşadım.  Diğer mezunlardan farkındalık
oluşturarak farklı olmayı istiyordum bu
sebeple de dünya şarapları ve şarap
yetiştiriciliği üzerine eğitim aldım. Açıkçası
bana bu eğitim çok şey kattı. Şarap yaparken
ve tadarken birçok aromaya hakim
oluyorsunuz.  Böylece o aromaları yemeğe
katma fırsatım oldu. Kastamonu mutfağının
ön plana çıkması için de farklılık ve
farkındalık şart. Kastamonu yemeklerinin
tanıtılması dışında yöresel ürünlere de dikkat
çekilebilir. Taşköprü sarımsağı ile yapılan bir
yemeği normal sarımsakla yaptığınızdaki
lezzet farkını kıyaslayabilirsiniz, Kastamonu
pastırması ve başka bir pastırma ile yapılan
yemek kıyaslanabilir ya da siyez bulguruyla
normal bulgur. Böylece Kastamonu yöresel
ürünleri daha çok ön plana çıkar. Farklılık ve
farkındalık oluşturulur.”

Yeterli tesisimiz yok
“Dünya genelinde turizmin gelirinin yüzde

30’una yakını Türkiye’de de yüzde 20’sini
sağlamasına rağmen maalesef gastronomi
ülkemizde turizm olarak görünmüyor.
Cumhurbaşkanımız da turizm şurasında
gastronomiyi bir turizm olarak görmemiz
gerektirdiğini dile getirdi, bu konuda hedefler
belirlendi. İnsanların dünya üzerinde sadece
gastronomi turizmi için gittiği yerler var.
Bunun da en güzel örneği Barselona ve San
Sebastian. Bence bunu Türkiye’de de
yapmamız gerekiyor. Avrupalı, Amerikalı,
Arap ya da Uzak Doğulu insanları ülkemize
çekecek birtakım girişimler başlatılmalı.
Anadolu mutfağı oldukça zengin ancak bu
zenginliği yeteri kadar gösterecek tesisimiz
yok maalesef ”

Çatalzeytin Belediye Başkanı
Ahmet Demir yatırımlar
tamamlandığında ilçenin turizm ve
yaşam merkezi haline geleceğini
söyleyerek sürdürülebilir
hedeflerinde ilk başlangıcın 2020
yılı olduğunu bildirdi.

Çatalzeytin
2020’yi bekliyor

Kastamonu neden olmasın?
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Döviz ve petrol

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

DÖVİZ YETERSİZSE NE OLUR?
Nasıl bir iki malın arzı az, talebi

fazlayken o malın fiyatı yükselirse bir
ülkenin elindeki döviz, ihtiyaçlarını
karşılamaya yetmiyorsa o zaman kur
yükselecek demektir. Bu durumda kur
(yani döviz fiyatı) yükseldiği için
ithalat pahalı hale gelecek ve ithalat
miktarı düşecek, buna karşılık ihracat
karşılığı elde edilecek TL artacak
demektir.

Döviz bir ülkeye nasıl gelir?
Bir ülkeye döviz girişi birçok

nedenle olur: İhracat gelirleri, turizm
gelirleri, yurtdışındaki işçilerin
yolladığı dövizler, yurtdışındaki
yatırımlardan elde edilen faiz temettü,
kar gelirleri yurtdışına sunulan
taşımacılık, sigortacılık vb. gibi
hizmetlerden elde edilen dövizler,
yabancıların Türkiye’de yapacakları
yatırımlar için getirdikleri dövizler,
hisse senedi almak için borsaya
yapılan portföy yatırımları için gelen
dövizler ya da faiz geliri elde etmek
amacıyla tahvil ve bono satın almak
üzere getirilen dövizler gibi.

Ülkeye bir yandan yüksek borsa
getirisi ya da yüksek kar bir yandan da
yüksek faiz elde edilmeye uygun bir
ülke ise genellikle ülkeye giren döviz
miktarı çıkan döviz miktarından fazla
olur. Bu durumda ülkenin eğer
risklerinde bir artış olmayacaksa döviz
sıkıntısı da pek olmayacak demektir. 

PETROL FİYATLARI NİÇİN
DÜŞTÜ

1973’de 3,29 USD olan varil fiyatı,
1974 yılında 11,58 USD’ye fırladı.
1980 yılında fiyat, 37 USD/Varil 1999
yılında 18 USD/Varil olan petrolün
fiyatı 2005 yılında 55 USD/Varil’e
çıktı. 2011 ve 2012 yıllarında petrolün
varil fiyatı 112 USD dolayında oluştu.

2014 yılı itibariyle dünyadaki kaya
petrolü rezervlerinin 3,3 trilyon varil
olduğu ve bu rezervlerin 2,6 trilyon
varilin ABD’de olduğu tahmin ediliyor.
Elde edilme maliyetinin yüksek olması
kaya gazının üretiminin artmasının
önündeki en önemli engel olarak
görülse de petrol fiyatının artış
göstermesi kaya petrolünün üretimini
de teşvik ediyor. Güneş enerjisi, rüzgâr
enerjisi, biyoenerji gibi alternatifler
zaten kullanılmaya başlanmıştı son
dönemde bunlara kaya petrolü
kullanımı da eklendi.

Petrol üretimi, tüketimi ve fiyatı
konusunda arz ve talep yasası işlemiş
ve petrol arzı ve talebindeki
dalgalanmalar 112 Dolar/Varil
dolayında olan petrol fiyatının önce
hızla düşmesine sonra bir miktar
yükselerek 55 Dolar/Varil düzeyinde
dengelenmesine yol açmıştır. 

Teneke kutu üretim hatları ve kalıpları konusunda
ihtisas sahibi olduklarını vurgulayan Batı Makina
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, yurt içi
satışlarının yanı sıra ürünlerinin büyük bir kısmını
ihraç etiklerini kaydederek “Mesleki birikimlerimizi
çağın üstün teknolojisi ile birleştirerek sektörde
öncelikli bir yer edindik.  Kalıp ve makine
üretimlerimiz iç piyasada önemli bir değer görüyor.
İhracatımız sayesinde ülkemiz ekonomisine
sağladığımız katkıda da ayrıca gurur yaşıyoruz.” dedi.

Hedefimiz savunma sanayi 

Firma hedefleri hakkında bilgi aktaran Cideli iş
adamı Mehmet Yılmaz, “Dünya ile rekabet
edebilmek, firma olarak kalıcı olabilmeniz için
makine ve makine parkurunuzu teknolojik hale
getirmeniz gerekiyor. Biz de her geçen gün bu
konuda gelişimi ve değişimi takip ediyoruz.
Geçtiğimiz günlerde Amerika’ dan ithal ettiğimiz,
geliştirilmiş şekli ve ebatlarının dışına çıkmış yönüyle
dünyada hiç bulunmayan bir teknoloji olan sekiz
eksen koordinat taşlama makinamızı ülkemize
getirdik. İlk etapta biz dahil nasıl bir makine ve
teknolojiye sahip olduğumuzun farkında değildik.
Ancak kısa sürede çok kaliteli bir yatırım
yaptığımızın farkına vardık. Bu makineden üretilen
ürünleri an itıbarıyla bizden başka mevcut
teknolojiyle üretecek ikinci bir firma yok. Otomatik
Konik Kova Gövde Üretim Hattı, tüm bu fikirler
ışığında üretimi gerçekleşmiş bir üründür. Ayrıca bu
sayede savunma sanayisine de üretim yapabilecek
konuma erişmiş olduk, çalışmalarımız devam ediyor.
İhracatımız ve iç piyasa ürünlerimizle
üretimlerimizin kalitesini tescilledik.  Şu an
Ümraniye İmes’te 2 bin 500 metrekare kapalı alana
sahip tesisimizi iki yıl içerisinde Yalova İmes’te 10 bin
metrekare arazi üzerinde 7 bin 500 metrekaresi kapalı
olan alanda konuşlandırmayı planlıyoruz.” diye
konuştu.

“Uzmanlık eğitimi veriyoruz”

İstihdam ettikleri personele aynı zamanda
uzmanlık eğitimi verdiklerini belirten Mehmet
Yılmaz, “1980 yılında 30 metrekare atölyeden bugüne
ulaştık, hamdolsun 45 kişi istihdam ediyoruz.
Personelimize sadece iş tecrübesi kazandırmıyoruz
aynı zamanda ihtiyaç duyulan uzmanlık eğitimlerini
de yine kendi bünyemizde veriyoruz.  Bu sayede
personelimizi de memnun edip uzun süreli
istihdamını sağlıyoruz. Kuruluşumuzdan itibaren
bizimle olan personelimizin varlığı, işimize ve ekip

arkadaşlarımıza duyduğumuz saygının göstergesi.
Üretmek, istihdam ortamı oluşturmak ve ülkemiz
ekonomisine girdi sağlamanın yanı sıra Türk firması
olarak Batı Makina imzasını sınırlar ötesine taşımak
bizim açımızdan memnuniyet vesilesi.” ifadelerine
yer verdi.

Tesis kurulumundan mikro ölçekte
üretime 

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir
aile şirketi olduklarını anımsatan Mehmet Yılmaz,
yurt dışı tesis kurulumuna destek sunmalarının yanı
sıra her ebatta kalıp üretebildiklerine dikkat çekerek
şunları söyledi: “Kardeşlerim İzzet ve Mustafa
Yılmaz’ın şirketimize katkıları ve kattıkları çok
değerlidir. İyi ki varlar. Oğullarım Eyüp Yılmaz ve
Emre Yılmaz’ın yanı sıra yeğenlerim Yavuz, Ömer ve
Ferhat Yılmaz da bizimle birlikte. Avrupa ülkeleri
başta olmak üzere Afrika, Ortadoğu, Güney
Amerika, Avustralya ve Asya'da geniş müşteri
potansiyeline sahibiz. Avrupa’da gururla
söyleyebileceğimiz Hollanda, Almanya, İtalya’nın
aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye ürettiğimiz
kalıp ve makineleri ihraç eder noktadayız. Yurt
dışında bilinirliği olan bir marka olmamızın yanı sıra
tesislerin kurulum aşamasında da destek sağlıyoruz.
Otomatik kutu üretim hatları kurmaya başladık ve bu
kapsamda projelerimiz gelişerek devam ediyor. Öte
yandan her ölçekte kalıp üretebilmemiz bizi
sektörümüzde ayrıcalıklı konuma getiriyor. Mikro
ölçekli kalıpların üretimi konusunda da oldukça

iddialıyız. Dünyanın herhangi bir yerinde bizim
verdiğimiz kalıpların aynısını yapma şansları vardır
mutlaka ama bizim kadar çok bu işin üzerinde duran
firma yok. Mikronlarla kalıp parçası üretiyorsunuz,
onlara parça numarası koyuyorsunuz ve o parça
numarasından tekrar istendiği zaman aynı mikron
hassasiyette yerine ulaştırıyorsunuz. Bu çok büyük bir
sorumluluk. Şu an da dünyada bu işi yapan
firmalarda ilk sıradayız. Sorumluluğumuzu biliyoruz.
Dolayısıyla çok kaliteli ürün yaptığımızı bütün
dünyaya kabul ettirdik.”

Sanayicinin kıymeti bilinmeli

Batı Makina Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Yılmaz sanayi ve üretim alanında yaptığı
değerlendirmede ise şu açıklamayı yaptı: “Son
yıllarda ülkemizde Ar-Ge ve teşvikler alanına birçok
girişim yapıldı ama yeterli olduğunu
düşünmüyorum. Al-satla ticaret yapmak başka bir
şey, hammaddeyi üreterek satmak başka. Ülkemizin
lokomotifi üreticilerdir. Sanayicinin kıymeti
bilinmeli. Sorunları, görüş ve önerileri dinlenmeli.
Örneğin KOBİ’lerin tedariklerine kolay
ulaşabilecekleri bir yere sahip olması gerekiyor. Son
yıllarda teknik ekip bulmak oldukça zorlaştı, insanın
üretim kalitesi düştü. Biz tekrar eski yapmış
olduğumuz çalışmaları yeniliyoruz. Kapasitesinde
ışık gördüğümüz gençleri çalıştırıyor, eğitiyoruz.
Onları aile ortamına alıştırıyoruz, hassasiyeti,
temizliği ve düzeni gösteriyoruz. Biz bu şekilde
çözüme biraz daha yakınız.”

Tatil dönemlerini Türkiye’de geçirdiğini bu
kapsamda Kastamonu’ya da bir kez gittiğini
bildiren Walzbachtal Belediye Başkanı Timur
Özcan, “Babam Hanönülü. Türkiye’de severek tatil
yapıyoruz. Kastamonu’ya hayatımda bir kez
gittim. Fırsat bulduğumda yine gitmek isterim”
dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Almanya'nın
kuzeybatısındaki Karlsruhe bölgesindeki
Watzbachtal kasabasının belediye başkanı seçilen
Timur Özcan, İstamonu gazetesi Genel Yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in sorularını
cevaplayarak “8 yıl süreyle şeffaf bir politika
sürdürmek istediğini” dile getirdi.

Kastamonu asıllı Alman vatandaşı olan
Walzbachtal Belediye Başkanı Timur Özcan,
uluslararası arenada Almanya ve Türkiye
politikalarını önemsediğini bildirerek, “Yaklaşık
10 bin kişinin yaşadığı Watzbachtal’de Türk
vatandaşı nüfusu neredeyse yok. Ben de Alman

vatandaşıyım. Türk asıllı olmam
dolayısıyla Almanya’da bu zamana
kadar hiçbir problem yaşamadım.
Benim için de uyruk önemli değil.
İnsani bakış açısıyla yaklaşım
gösterilmeli her yerde.  Almanya ile
Türkiye köklü bir geçmişe sahip,
siyasi, ekonomik, askeri ve beşeri
boyutları olan çok yönlü
ilişkilerimiz bulunuyor. Bu ilişkileri
önemsiyorum ve daha çok
gelişmesini diliyorum.” diye
konuştu. 

Walzbachtal tarihinin en genç
belediye başkanı olan 28 yaşındaki
Timur Özcan, görev süresinin 8 yıl olduğunu
anımsatarak, “Güçlü bir idare, vatandaşlar,
tüccarlar ve derneklerden destek ve iyi işleyen ve
uyumlu bir yerel konsey ile iş birliği yaparak
mümkündür. Halkı motive eden şeffaf ve vatandaş

odaklı bir politika izleyeceğiz.
Geleceğe sürdürülebilir ve ileriye
dönük bir şekilde yatırım yapmayı
hedefliyoruz. Finansal olarak çok az
gelire sahip olmamıza rağmen
işsizliğin en az yaşandığı bölgelerden
biriyiz. Trafik ve alt yapı, dijitalleşme
adımlarını atacağız. Daha az
bürokrasi ve gelişmiş ekonomik
kalkınma hedefimiz. Walzbachtal
gelecekte aile dostu olmaya devam
etmeli. Genç aileler topluluk içinde
kendilerini rahat hissetmelidir.
Yaşlıların arkadaşlığını da arttırmaya
devam edeceğiz. Bu kapsamda hali

hazırda yaşlılar meclisi olarak yaşlıların temsili ve
idareye ulaşması sağlanıyor. Ortak projeler için
sabırsızlanıyorum. Yerel mecliste objektif ve hedef
odaklı bir çalışmayı her kesimi bir araya getirmeyi
dört gözle bekliyorum.”
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Batı Makina ’dan üstün
teknoloji yatırımı
1980 yılında 30 metrekare atölyede kurulan Batı Makina, günümüzde kapalı 2 bin 500 metrekareye ulaşan
üretim tesisinde teknolojik makine parkuru ve Ar- Ge başta olmak üzere son iki yılda 13 milyon lira
değerinde yatırım yaptı. Firma üretim tesisini 2022 yılına kadar 10 bin metrekare alana taşımayı hedefliyor.

“Mesleğimi çok seviyorum, şimdi başka bir
alana yönelme şansım olsa yine aynı mesleği
yapardım. Çünkü bu meslek günlük, anlık olarak
insanlara hizmet sunuyor. Biz teneke kutu kalıp ve
makinelerini üretiyoruz. Bu kutu yağ firmalarına
gidiyor, yağ firmaları yağ üretiyor ve günlük olarak
hemen insanlara yansıyor. Dolayısıyla eğer burada
kalitesiz bir şey yapmış olsak o yağ akacak. Hem
insan sağlığı açısından hem de ürün israfının
önlenmesi açısından çok sorumluluk isteyen bir
alandayız. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz.”

Sizin de sıkı bir dostunuz Adnan Dalgakıran’la yaptığımız bir
röportajda “En iyi patron işsiz patrondur demişti” katılıyor
musunuz? 

“Adnan Bey oraya siyasi bir cevap vermiş. Çok akıllı ve inovasyona
önem veren biri. Esasen şunu demek istemiş; 'Eğer işten anlayan bir
patronsan ondan sonraki ekiple anlaşman daha kolaylaşır. İşten
anlamıyorsan dışarıdan birisi mutlaka gelir, bazı şeyleri yönlendirmeye
kalkabilir. İşten anlamanız çok önemli.' Bizim sektörde bir makinanın
başında talaşı gördüğünüz zaman o talaşın rengi size bir şey anlatıyorsa
o zaman işi çok rahat yaparsınız. Makinenin devri düşükken yapacağınız
işin size zarar vereceğini anlayabilmek ustalık ister.”

Türkiye’de severek tatil yapıyoruz

istamonu7ekim_05_Layout 1  10/10/19  1:32 AM  Page 1



TFF 2. Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden
Kastamonuspor 1966,
deplasmanda karşılaştığı Bodrumspor'a gol oldu
yağdı. Ligin 6.haftasında karşılaştığı Bodrumspor'u 5-
1'lik skorla mağlup eden temsilcimiz, bir haftada üç
basamak birden atlayarak 12’den 9. sıraya yükseldi.
Kastamonuspor 1966’nın golleri 39 ve 53'te İlyas

Çakmak’tan, 44. dakikada
Metincan Cici’den, 56.
dakikada Berkay Sefa

Kara’dan,77. dakikada ise Yusuf Türk’ten geldi. Rakibin
tek golünü 64. dakikada Batuhan Ayvaz attı.  Oynadığı 6
maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak, 9 puan
toplayan Kastamonuspor 1966, ligin 7. haftasında Gazi
Standında Kahramanmaraşspor’u ağırlayacak.
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SPOR

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor
Salonu’nda oynanan kupa maçında 2018-2019
sezonu Kadınlar Süper Lig şampiyonu

Kastamonu Belediyesi GSK ile Türkiye Kupası
şampiyonu Muratpaşa Belediyesi SK karşılaştı.
Karşılaşmayı Kastamonu Belediyespor, 32-30
kazandı ve yeni sezona kupayla başladı.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılma
şansını kaybedince rotasını Süper Kupa,
Süper Lig, Türkiye Kupası ve EHF Cup’a
çeviren Kastamonu Belediyespor, ilk kupayı
müzesine götürdü.

Kupa morali ile sezona başlayan
Kastamonu Belediyespor, diğer üç kulvarda
daha mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Şampiyon Kastamonu Belediyespor'un
kupasını Federasyon Başkanı Bilal
Eyuboğlu, Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu, Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen ve Muratpaşa
Belediye Başkanı Ümit Uysal verdi.

37 
numaralı 

tek 
Arslan

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Kupa’nın sahibi Kastamonu Belediyespor oldu.

Salon: THF
Hakemler: İbrahim Özdeniz, Kürşat Erdoğan

Kastamonu Belediyespor: Kayumova (Rombescu) (Pandzic), Serpil

İskenderoğlu 14, Uskova 2, Beyza İrem Türkoğlu 3, Ceren Coşkun 2,

Woloszyk, Vascuk 4, Seric 2, Yeliz Özel 1, Aslı İskit 2, Yasemin Güler 1,

Elif Sıla Aydın 1

Muratpaşa Belediyespor: Merve Durdu (Graovac) (Öznur Özdemir),

Cansu Akalın 6, Diğdem Hoşgör Binboğa 5, Dönegül Bozdoğan,

Kübra Sarıkaya 9, Yağmur Toprak 4, Edanur Kılıç 4, Betül Karaaslan

1, Ayşenur Sormaz 1, Beyzanur Türkyılmaz, Saliha Hatun Çelik

İki dakika cezası alanlar: Kübra Sarıkaya, Edanur Kılıç (3)

(Muratpaşa Belediyespor), Seric, Yasemin Güler, Elif Sıla Aydın

(Kastamonu Belediyespor)

Diskalifiye: Yağmur Toprak, Edanur Kılıç (Muratpaşa Belediyespor)

İlk yarı: 14-15 İkinci yarı: 32 -30

Kastamonu Belediyespor: 32

Muratpaşa Belediyespor: 30 

Bu kızlar süper
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon

üst üste 30 maçta forma giyen Demir Grup
Sivasspor'un orta saha oyuncusu Cideli
hemşerimiz Hakan Arslan, 2013 yılından bu
yana aynı takımda forma giyiyor. Süper ligde
top koşturan tek Kastamonulu Hakan Arslan,
Demir Grup Sivasspor’da 7 sezondur 37
numaralı formasıyla 35 gol atarken, 20
golünü ayakla, 15 golü ise kafa vuruşuyla
ağlara göndermeyi başardı. 1988 doğumlu
Arslan, 2013 yılından bu yana top koşturduğu
Sivasspor’da; Ziraat Kupası ve Süper Lig’de
olmak üzere 7 sezonda 28 sarı kart, 2 de
kırmızı kart gördü.

Antalya maçında hat-trick

2017 yılında Süper Lig'in 7. haftasında
Sivasspor'un Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği
maçta 3 gölü de Hakan Arslan atmış ve hat-
trick yapmıştı.

Bodrum'a gol yağdı
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Yıl: 8 7 Ekim 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com
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