
                                                                                    

Taşköprülü edebiyatçı-şair İbrahim
Tenekeci, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
kapsamında Edebiyat Ödülüne layık
görüldü. n 2

Tenekeci’ye,
Cumhurbaşkanlığı
Büyük Ödülü

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanlığına genel merkez tarafından
Bozkurtlu iş adamı Fatih Aydemir Aday
gösterildi.  n 6

Genel merkez 
aday gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut
Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal
Envanterine Kastamonu’dan 4 unsur daha
eklendi.  Evrenye Bıçağı Yapımcılığı,
Yazmacılık (Taş Baskı) Geleneği, Su
Değirmeni Kültürü ve Beziryağı
Değirmeni Kültürü, listede yerini aldı. n 3

UNESCO listesine
eklendi

Türkoğlu Vana Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Şensoy, salgın döneminde ihracat rakamlarını
artırdıklarını vurgulayarak şu değerlendirmede
bulundu: “Geçtiğimiz yıllarda ihracat oranımız
yüzde 5’ti.  Korana virüs salgını sonrası küresel
pazarın Türkiye’yi tercih etmesi ve bizim de e-
ihracata başlamamız sebebiyle bu oran yüzde 20’ye
yükseldi. Daha önce aldığımız tekliflerin yüzde 10’u
yurt dışındandı. Şimdi iç ve dış piyasadan gelen
teklif oranlarımız neredeyse eşit. Amacımız ihracat
pazarımızı daha da çeşitlendirip ürünlerimizi
dünyanın birçok noktasına göndermek. Bu
kapsamda 2021’de ihracat oranımızı yüzde 40’a
çıkarmayı planlıyoruz.” 

Kovid-19 salgınının, daha çok hijyen odaklı
ürünlerin ön plana çıkacağı bir üretim anlayışına
yönlendirdiğine dikkat çeken Bozkurtlu iş adamı
Ayhan Şensoy, mevcut sayaçlarını daha akıllı
teknolojik ürünlerle genişleterek el değmeden
kullanılabilecek ürünlere odaklanmayı
planladıklarını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre
Kastamonu aralık ayında 36 milyon 365 bin dolar
ihracat gerçekleştirerek yıl sonu ihracatını 300 milyon
350 bin dolara yükseltti. Böylece 96 milyon 516 bin
dolar ihracat yapılan 2019 yılına oranla yüzde 211
oranında artış yaşandı. n 5
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yıllık tecrübe
ve deneyim26

Salgında
İHRACATINI
ARTIRDI

Ülkemizde 13 bin 108
kilometrekare ile
Kastamonu 81 vilayet

arasında yüzölçümü büyüklüğü
bakımından 19’uncu sırada, ilçe
sayısı bakımdan ise 9’uncu
büyüklükte. Karadeniz
Bölgesinde bulunan 18 il
arasında
değerlendirdiğimizde ise
Kastamonu hem
yüzölçümü hem de ilçe
sayısı bakımından
birinci sırada. Bunu
bir kenara not alın
bence.

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 3

İhaleye çıkıyor
Özel Uğurlu Royal Hospital binası icra yoluyla yeniden satışa

çıkıyor. İflas Masası, Özel Uğurlu Hastanesi binasının satış tarihini
13 Ocak 2021 Çarşamba olarak ilan etti.

Türkoğlu Vana korana virüs salgınında ihracatını yüzde 15 artırdı. 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren firmanın yurt
dışı pazar ağını güçlendirmenin yanı sıra ürün yelpazesini daha akıllı teknolojik ürünlerle genişletmeyi hedefliyor.

DaDay’da dünya genelinde kırsal
kalkınmaya katkı sağlayan Cittaslow
'yavaş Şehir' ağına katılmak için
çalışmalar sürdürülüyor. Daday
Belediyesinin Kuzey anadolu Kalkınma
ajansı (KUZKa) tarafından destek gören
‘Daday Cittaslow adayı' projesi ile
gerekli kriterlerin oluşturulması için alt

yapı hazırlanıyor. Daday
Belediye Başkanı Hasan
Fehmi Taş, Sakin Şehir
unvanını alabilmek için
çalışmalarını
sürdürdüklerini kaydetti.n 2

Daday ‘Sakin Şehir’
olma yolunda

GÜÇ OLSUN 
GEÇ OLMASIN

Bozkurtlu iş adamı
merhum Cemal Şensoy

tarafından kurulan Şensoylar
firması bünyesinde 1978

yılında faaliyetlerine başlayan
Türkoğlu Vana; su sayaçları,

vanalar, su ve gaz esnek
hortumları, tesisat ve bağlantı
parçaları, yangın ekipmanları

üretiyor. Su, gaz ve atık su
endüstrisine hitap eden

firmada 150 kişi istihdam
ediliyor. Firmanın yönetim

kurulu başkanlığını Haziran
2019’dan beri Ayhan Şensoy

sürdürüyor.

İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve
İhracatta tarihi
zirve

Türkiye’de en fazla ihracat
yapan 33. vilayet olan

Kastamonu, 300 milyon dolar
ile tarihinin en büyük ihracat
rakamına 2020 yılında ulaştı.

Çeyrek finaldeler
Kastamonu Belediyespor

Hentbol Kadınlar Türkiye
Kupasında çeyrek finale yükseldi.
Temsilcimiz tüm gruplarda en çok
gol atan ve en az gol yiyen takım
unvanını aldı. n 7

Kaptan 
kırmızıyı gördü

Sivasspor’da forma giyen Cideli
futbolcu Hakan Arslan, kariye-
rindeki ilk kırmızı kartı Beşiktaş
deplasmanında gördü. n 7

Ayhan Şensoy

n 3
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Ankara’da ge   
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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

BAĞIMLI

Bekçiler tüketmek üzeredir geceyi,
Uyku kirpik uçlarımda durur.
Bir güvercin tüner içimde,
Gagasını can çekirdeğime vurur.

ÖĞÜTNAME

Helal kazan, helal say, ama yerinde sayma!
Hayat tozlu bir koşu, sakın koşarken kayma!
Ağzını, gözlerini, kulaklarını kapat,
Kimseyi pohpohlama, pohpohlayanı duyma!

İlçenin turizmde ön plana çıkan değerlere sahip
olduğunu vurgulayan Daday Belediye Başkanı Hasan
Fehmi Taş, Sakin Şehir unvanını alabilmek için
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek “Tohum
bankacılığı, kadın kooperatifleri, alt ve üst yapı
çalışmaları, arıtma tesisi, gençlik merkezi ile Daday’a
yepyeni bir vizyon çiziyoruz.” dedi.

Sakin Şehir ağına katılmak için
belirlenen 72 kriterin ilk etapta yüzde
50’sinin oluşturulması gerektiğini
anımsatan Başkan Hasan Fehmi Taş,
“Cittaslow unvanını alan şehirlerin
Slow Food’u yani Yavaş Yemek
Hareketini benimsemesi gerekiyor.

İlçemizde fast food restoranlarının olmaması
avantajlarımızdan biri, hala geleneksel yemeklerimiz
tercih ediliyor. Unvanı alan yerleşim yerlerinin
dokusunun korunması için ise sürekli olarak
çalışmalar sürdürülmesi gerekiyor. Çevre politikaları,
alt yapı politikaları, kentsel yaşam kalitesi politikaları,
tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara dair
politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim
için planlar, sosyal uyum ile ortaklıklar başlıkları
altında toplanan Cittaslow kriterlerine uyum
sağlamak için çalışmalarımıza başladık”  dedi.

Taşköprülü edebiyatçı-şair İbrahim
Tenekeci, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri
kapsamında Edebiyat Ödülüne layık
görüldü. Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleşen ödül
töreninde İbrahim Tenekeci ödülünü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın elinden aldı. 

Edebiyat Ödülü İbrahim
Tenekeci’ye, Kültür Sanat Vefa Ödülü
merhum Necmeddin Okyay’a, Müzik
Ödülü, Özdemir Erdoğan’a, Kültür
Tarihi Ödülü Sadettin Ökten’e, Sinema
Ödülü Derviş Zaim’e, Koleksiyon Ödülü
Mehmet Çebi’ye verildi.

Abana’da kanalizasyon ve yağmur
suyu altyapı projesine ilişkin
sürdürülen hazırlık çalışmaları ihale
aşamasına getirildi. Kastamonu İller
Bankası Bölge Müdürlüğü ile Abana
Belediyesi teknik ekipleri tarafından
hazırlanan 15 milyon değerindeki
projeye ilk kazmanın 2021 yılı Eylül
ayında vurulması hedefleniyor.

Tenekeci’ye, 
Cumhurbaşkanlığı
Büyük Ödülü

Abana’ya 15 
milyon liralık proje

1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde
kurulan Cittaslow Birliği nüfusu 50 binin altında olan
kentlerin üye olabildiği uluslararası bir belediyeler
birliğidir. Birliğe katılmak için kentlerin kriterler
çerçevesinde yaptığı çalışmalar puanlanıyor. Bir kentin
üye olması için 50 ve üzerinde puan alması gerekiyor.
Cittaslow, kentlerin yerelliğini ve özgünlüğünü
kaybetmeden sağlıklı gelişimini sağlamayı ve daha
yaşanabilir bir yaşam kurmayı hedefliyor.

En az 50 puan gerekiyor

Dünyada 30 ülkeden 272 üyesi bulunan Sakin Şehir
Ağı’nın Türkiye’de ise 18 üyesi mevcut.  Karadeniz 5
kent ile en fazla üyenin bulunduğu bölge konumunda
yer alıyor. Türkiye’de Cittaslow üyesi olan kentler
şöyle: Karadeniz Bölgesi: Gerze / Sinop, Göynük ve
Mudurnu /Bolu, Perşembe / Ordu, Şavşat / Artvin

Ege Bölgesi: Seferihisar/ İzmir, Yenipazar / Aydın,
Akyaka ve Köyceğiz / Muğla.

Marmara Bölgesi: Taraklı / Sakarya, Vize /
Kırklareli, Gökçeada /Çanakkale.

Doğu Anadolu Bölgesi: Ahlat / Bitlis, Halfeti
/Şanlıurfa, Uzundere /Erzurum.

Akdeniz Bölgesi: Eğirdir ve Yalvaç / Isparta
İç Anadolu Bölgesi: Güdül /Ankara

Karadeniz’den 5 kent var

Cittaslow’a aday

Daday’da dünya
genelinde kırsal

kalkınmaya katkı
sağlayan Cittaslow
'Yavaş Şehir' ağına

katılmak için
çalışmalar

sürdürülüyor.
Daday Belediyesinin

Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı

(KUZKA) tarafından
destek gören

‘Daday Cittaslow
Adayı' projesi ile
gerekli kriterlerin
oluşturulması için

alt yapı
hazırlanıyor.

2021 yılının, başta
ülkemiz olmak üzere, tüm
dünyaya sağlık ve huzur

getirmesini diliyorum. Tüm
hemşerilerimin yeni yılını,

içtenlikle kutluyorum.

Kudret Kayran
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi

İzmir’in
Seferihisar
ilçesi 2009
yılında
Türkiye’nin
ilk, dünyanın
121. Sakin
Kenti oldu.
Kastamonu’da
ilk kez 2013
yılında
Cide’nin sivil
toplum
kuruluşları
Cittaslow
konusunu
gündeme
taşısa da
sonuca
erişemedi.

2013’te
sonuç
çıkmadı

Türkiye’de Cittaslow unvanını alan 18 ilçe
içerisinde Batı Karadeniz’de Bolu’dan Göynük

ile Mudurnu ve Sinop’tan Gerze bulunuyor.
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GÜNCEL

Bozkurt’ta yeni terminal binasının
temeli atıldı. 2 bin metrekare alan üzerinde
450 metrekaresi kapalı olacak terminalin
2021 yılında faaliyete başlaması
planlanıyor.

Terminal binasında kafeterya, mescit,
tuvalet ve depo alanlarının yanı sıra 6 tane
bilet gişesi ile ofis yer alacak.

Terminal 
yapımına 
başlandı

Firma üretiminin tamamını
Şubat ayında Atatürk
Havalimanı'nda kurulan
İstanbul İhtisas
Serbest
Bölgesi'ndeki yeni
tesise taşımayı
planlıyor.

Mustafa
Mertcan, devreye
alacakları ileri
teknoloji üretim
üssüne ilişkin şu
bilgileri verdi:
"Yeni tesisimizde,
geleceği
şekillendireceğimiz
teknolojileri geliştirebilmek için
sanayi ve üniversite iş birliğini
de artıracağız. İçerik
oluşturması devam eden DOF
Akademi ile teknoloji
kampüsümüzde belirli
periyotlarda teknoloji,
girişimcilik, lise-üniversite

sanayi iş birliği konularında
konferanslar düzenleyeceğiz.
Bu sebeple teknolojiyle

yaşayacak ve
geleceği
şekillendirecek
kampüsümüze
'DOFUTURE'
ismini verdik."

DOF
Robotics'in, 80'den
fazla ülkeye
ihracatını
gerçekleştirdiği
eğlence
simülatörleri

alanında yapacağı uluslararası
yatırımlarla 500 milyon dolarlık
iş hacmine ulaşmayı
hedeflediğini aktaran Mustafa
Mertcan, DOF Robotics Flying
eater simülasyon ürünlerini
dünyanın önde gelen
şehirlerine kurarak işletmesini
yapacaklarını da bildirdi.

Özel Uğurlu Royal Hospital binası icra yoluyla
yeniden satışa çıkıyor. İflas Masası, Özel Uğurlu
Hastanesi binasının satış tarihini 13 Ocak 2021
Çarşamba olarak ilan etti.

2018’de belirlenen 90 milyon 650 bin liralık
değer üzerinden icra yoluyla satışa konulan
hastaneye 13 Ocak’ta alıcı çıkmazsa ihale 9
Şubat’ta tekrarlanacak. Açık artırma suretiyle
yapılacak ihale Kastamonu Adliyesi Zemin Kat
Konferans Salonu’na gerçekleşecek.

Vergi ve idari para cezaları için
tanınan yapılandırma hakkından
yararlanacak borçlular için başvuru ve ilk taksit
ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Yapılandırmadan

yararlanmak isteyenler için 31 Aralık
2020 olarak belirlenen son başvuru

tarihi 31 Ocak 2021 olarak uzatıldı. İlk taksit
ödemeleri ise Şubat 2021'e ertelendi.

İhaleye çıkıyor

İçişleri Bakanlığı'nın toplu taşıma araçlarında
HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren
genelgesinin ardından İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB), yeni dönemde İstanbulkartlar ile
HES kodlarının eşleştirilmesi çalışmalarına
başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında
yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021
tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu
eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak.
Korona virüs riski taşıyanlar kent içinde toplu
taşımadan yararlanamayacak.
Temaslı kişiye geçiş izni verilmeyecek

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup
izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu
ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin
bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Korona
virüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu
kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı
geçici olarak engellenecek.

HES kodu nasıl eşleştirilir?

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES)
uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES
kodu ile birlikte kişisel bilgilerini
https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul
sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme
işlemi yapılabilecek. İşlem sırasında destek almak
isteyen vatandaşlar Alo 153'e başvurabilecek.

HES kodu ile eşleşmeyen
kartlar geçersiz sayılacak

Süre uzatıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2020 -
2021 yatırım programın kapsamında
Tosya’ya yapılacak yarı olimpik yüzme
havuzunun yer teslimi yüklenici dfirmaya
ilçe belediyesi tarafından yapıldı.  25
metre uzunluğunda, 8 kulvarlı olarak
yapılacak kapalı havuzun 2021 yılı
Ağustos ayında faaliyete başlaması
bekleniyor.

Yer teslimi 
yapıldı

Taşköprü Sarımsağına Avrupa Birliği
Coğrafi İşareti almak üzere 2017 yılında
yapılan başvuruda sona gelindi.  AB
Resmi Gazetesi’nde 17 Aralık 2020’de
konuya ilişkin ilan yayınlandı. Üç ay
askıda kalacak ilana itiraz gelmezse
Taşköprü Sarımsağı AB Coğrafi İşareti
alacak.

Taşköprü 
Sarımsağı 
AB yolunda

İstanbul’a yeni 
fabrika

UNESCO listesine eklendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut

Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal
Envanterine Kastamonu’dan 4 unsur daha
eklendi. Evrenye Bıçağı Yapımcılığı,

Yazmacılık (Taş Baskı) Geleneği, Su
Değirmeni Kültürü ve Beziryağı Değirmeni
Kültürü, listede yerini aldı. Böylelikle Tosya
Çakısı Yapımı, Azdavay Kuşağı, Çarşaf Bağı,

İmece Geleneği ve Kına Gecesi Geleneği
olmak üzere daha önce Kastamonu’da 5 olan
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
Ulusal Envantere kayıtlı unsur sayısı 9’a ulaştı.

Ülkemizde 13 bin 108
kilometrekare ile Kastamonu 81
vilayet arasında yüzölçümü

büyüklüğü bakımından 19’uncu sırada,
ilçe sayısı bakımdan ise 9’uncu
büyüklükte. Karadeniz
Bölgesinde bulunan 18 il
arasında
değerlendirdiğimizde ise
Kastamonu hem
yüzölçümü hem de
ilçe sayısı
bakımından birinci
sırada. Bunu bir
kenara not alın
bence.

Türkiye
içerisinde
bulunduğu
konum itibarıyla
Kastamonu’nun
önemli olduğu her fırsata dile getirilirken,
bu önemin maalesef rakamlara
yansımadığını da görüyoruz. 

Kastamonu İl Özel İdare sınırlarında
bulunan 9 bin 336 kilometre yol
envanterinin 2 bin 900 kilometresi asfaltlı
yol, 70 kilometresi beton yol, 6 bin 756
kilometresi berkitme yol, 436 kilometresi
tesviyeli yol, 60 kilometresi ham yoldan
oluşuyor.

Aslına bakıldığında ne kadar zor bir
coğrafyada olduğumuzu kanıtlayan başka
bir örnekse İl Özel İdare kapsamında
Karabük, Bartın ve Çankırı illerinin
toplam yol ağının 7 bin kilometre
civarında olması gösterilebilir. Yani biz üç
ilin toplamından daha fazla yol ağına
sahibiz.

Geçtiğimiz ay makamında ziyaret
ettiğim İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Sayın İbrahim Çenet, yılda 100 kilometre
BSK sıcak asfalt yapabildiklerini
belirterek, bundan sonraki mevcut
kapasitelerini de iki katına çıkarmayı
planladıklarını söyledi.  Her yıl 200
kilometre BSK sıcak asfalt yapılmaya
kalkılsa 30 yıl sürecek demektir. Bu,
memleket açısından telafisi olmayan bir
kayıp.

Yolların hali ortadayken başka
formüllü bir yol haritası belirlenerek
neşter vurulmasının zamanı geldi,
geçiyor.  Her yıl yaklaşık 300 bin
Kastamonulunun köylerini ziyaret ederek
tatillerini geçirdikleri vilayetin yol
sorunuyla boğuşmaması gerekir. 

Yerli ve uygulanabilirliği kolay olması
bakımından “Sathi Kaplama Silindirle
Sıkıştırılmış Beton Yol” uygulaması ile
daha fazla kilometre yol yapılabilir mi?
Bu kapsamda üç tane seyyar şantiye
kurulmasının ilimiz açısından büyük bir
şans olduğunu belirtmek isterim.

Geç olsun, güç olmasın diyerek her
türlü desteği ve özveriyi gösteren
Kastamonulular bir an önce
hızlandırılmış şekilde asfalt ya da beton
yola kavuşturulmalı.  Her şeyin en iyisini
hak ettiklerini bilmek bir yana 2005
yılında KÖYDES projesi hayata
geçirildiğinde birçok ilçenin makine
parkuruna özellikle İstanbul’da bulunan
vatandaşlardan para toplayarak yardımda
bulunduğuna da ayrıca şahidiz.  

Ve artık diyoruz ki; güç olsun geç
olmasın.

GÜÇ OLSUN 
GEÇ OLMASIN

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Kastamonulu iş adamı Mustafa Mertcan'ın Yönetim
Kurulu Başkanı olduğu DOF Robotics'in 2 milyon
dolarlık fabrika yatırımı devam ediyor. 
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Yanlış
okumadınız…
Tam olarak

TALİH dedim
efendim… Bazen kör
talih diye andığımız,
bir türlü bazılarımıza
yaranamayan şu talih
hazretleri…

Tekerrür denince
hemence sizin de
aklınıza direkt olarak
tarih geldi eminim ve
başlığı da bir çırpıda
TARİH TEKERRÜR EDER Mİ diye
okuyuverdiniz… Ama yanıldığınızı
tekrar şu an başlığa göz atmanızdan
anlayabiliyoruz.

Sorumuza geri dönersek…
Talih tekerrür eder mi?
Talih kör ise şayet, memleket ise

bizim memleket kesinlikle eder
diyerek mevzuyu açmayı
deneyeceğim müsaadenizle…

Bir insanda da durum aynıdır
aslında ve bir memleketi de birçok
insanın bir arada yaşamak kaderiyle o
yerleşim biriminde çoğalması
oluşturuyorsa o insanların kaderi ya
da talihi otomatikman o yerin de
kaderi oluveriyor. Düşünün,
düşünmekten bile imtina eden bir
memleketin talihi ne olabilir ya da
kaderi?

Yarını ile ilgili kaygısı olmayanın
bugüne dair ne saygısı ne de yine
kaygısı vardır…

Gözünüzün önünde gün be gün
tüm kıymetleri yok olurken gündelik
yaşamına devam edebilmek…

Hele ki civarındaki tüm
memleketlerde ağır aksakta olsa
ilerleme istidadı varken hala yerinde
sayarak ve hatta gerisin geriye giderek
hafızasını bile yitirmeye ramak
bırakmış bir memleketi göre göre
yoksunluğun ve yoksulluğun
kollarına itebilmek…

Talih böyle bir memlekette tarihin
şahitliğinde tekerrür ederek ve
etmeye devam ederek ortaya

tanınmaz bir kent
koyar önüne
insanlığın…

Bu günlerde sosyal
medyada bir
kampanya daha
dolaştı; “Pastırma
Kayseri’nin mi
Kastamonu’nun mu?”
diye… 

Merak ediyorum…
Kala kala geriye

dert edecek pastırma
mı kaldı ki?

Yaşam standartların, sağlık,
eğitim, tarım, turizm, ekonomik
göstergelerin zirve yaptı da geriye
pastırma mı kaldı ahali?

Mideniz kadar beyninize hizmet
etseniz keşke…

Biz de sormasak bu talih neden
tekerrür ediyor emmisinin diye!

Günah mıdır?

* * * *

Hatası sevabıyla geçen yıl bu
zamanlar uğurluyoruz diye göbek bile
attığımız nice netameler, belalar,
hastalıklar, çılgınlıklar, felaketlerle
dolu bir yılı geride bıraktık.

Geride bıraktığımız yılda sadece
üçyüzaltmışbeş gün altı saati değil,
birçoğumuz sevdiklerimizi,
dostlarımızı, tanısak da tanımasak da
bir şeyler paylaşmamış olsak da tüm
dünyayı esir alan kovid belasıyla
canlarımızı da beraberinde bıraktık.

Bu vesile ile geride
bıraktıklarımıza rahmet, acılı
dostlarımıza sabır, halen daha bu
yazıyı okuyabilen dostlarımıza da bu
yıldan kat be kat güzel günleri
beraberinde getireceğine inanmak
istediğim mutlu bir yıl diliyorum.

Umarım 2021 geride bıraktığımı
yılda yapmayı planlayıp bir türlü
beceremediğimiz birlik, beraberlik ve
projelerimiz için zaman, mekan ve
imkan tanıyacak bir yıl olur...

Saygı ve sevgiyle.

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

TALİH TEKERRÜR EDER Mİ?

Yüzde 19 daha fazla

Kastamonu Belediyesinde çalışan en düşük işçi maaşı
2021’de net 3 bin 350 lira olarak belirlendi. Asgari ücretten
yüzde 19 daha fazla olan belediye işçi maaşı hakkında
açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip
Vidinlioğlu “Kastamonu’muza en iyi hizmeti sunabilmek
adına Kastamonu Belediye ailesi olarak omuz omuza
mücadele ediyoruz. Yeni yıl itibarıyla belediyemizin
imkanları doğrultusunda en düşük işçi maaşımızı 3 bin 350
lira olarak belirledik.” dedi.

875 liralık fark

Öte yandan CHP’li belediyelerin en düşük işçi maaşının
3 bin 100 lira olarak işleme alacaklarını bildirmeleri üzerine
Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş da 2021 yılı için
Daday Belediyesi’nde en düşük işçi maaşının 3 bin 700 lira
olduğunu açıkladı. Daday Belediyesi işçi maaşları asgari
ücretten yüzde 31 daha fazla oldu.

Asgari ücret
2 bin 825 lira
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Darıca Belediyesi 2020 yılında
sokak havyalarına 14 ton mama
desteğinde bulundu. İlçe genelinde
sokak hayvanları için oluşturulan
beslenme noktalarının sayısının
artırıldığını bildiren Darıca Belediye
Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sokaktaki
canlar bizler için çok değerli. Her
koşulda onları korumaya çalışıyoruz.
Pandemide kıymetli vatandaşlarımız
evlerindeyken ekiplerimiz sokak
hayvanları için yıl boyunca olduğu gibi
sokağa çıkma yasakları olduğunda
da çalışıyor. 2020 yılı boyunca farklı
noktalarda bulunan beslenme noktalarına 14 ton
mama ve su desteğinde bulunarak sevimli
dostlarımızın yanında olduk. Ayrıca ekiplerimiz 2020

yılında 901 sokak hayvanının bakımlarını yapıp tekrar
doğaya bıraktılar. Uzman veterinerimiz ve
ekiplerimizle her zaman sokak hayvanlarının
yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

14 ton mama bırakıldı

İşçi, işveren ve hükümet
temsilcilerinden oluşan komisyon
tarafından asgari ücret 2021 yılı için
500 lira artışla net 2 bin 825 lira 90
kuruş olarak belirlendi. Brüt 3 bin 577
lira 50 kuruş olan asgari ücret yüzde
21,56 oranında artış gösterdi.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre Kastamonu aralık ayında 36 milyon 365 bin
dolar ihracat gerçekleştirerek yıl sonu ihracatını
300 milyon 350 bin dolara yükseltti. Böylece 96
milyon 516 bin dolar ihracat yapılan 2019 yılına
oranla yüzde 211 oranında artış yaşandı.

2020’de en fazla ihracat kaydedilen ilk 3 ülke;
74 milyon 241 bin dolar ile Çin, 69 milyon 287 bin
dolar ile Belçika, 38 milyon 644 bin dolar ile de
Bulgaristan oldu. Öte yandan yıl boyunca 78
ülkeye ihracat yapıldı.

En fazla ihracat ise 80 milyon 483 bin dolar ile
madencilik ürünleri sektöründe gerçekleşti.
Madencilik ürünleri sektörünü 77 milyon 718 bin
dolar ile demir ve demir dışı metaller, 68 milyon
354 bin dolar ile mücevher sektörü takip etti. 

Kastamonu 2020 yılı içindeki en büyük ihracat
rakamına 54 milyon 237 bin dolar ile Haziran
ayında ulaştı. Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci
ay 37 milyon 544 milyon dolar ile mayıs, üçüncü
ay ise 36 milyon 365 bin dolar ile Aralık oldu.

Karadeniz Bölgesinin 6.’sı

2020’de Türkiye genelinde en fazla ihracat
yapan 33. vilayet olan Kastamonu Karadeniz
Bölgesinde yer alan 18 şehir arasında ise 6. sırada
bulundu. 1 milyar 60 milyon dolar ile Karadeniz’in
lideri olan Trabzon’u 729 milyon257 bin ile
Samsun takip etti. Zonguldak 436 milyon 786 bin
dolar, Karabük 335 milyon 332 bin, Düzce 321
milyon 13 bin dolarlık ihracatı ile Kastamonu’nun
önünde yer alan iller oldu. 
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EKONOMİ

1,506
t

7,325 t 9,045 t 460,87 t

Dünya ekonomisindeki
gelişmeler

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Amerikan Merkez Bankası (Fed), Avrupa
Merkez Bankası (AMB) 2019 yılında Fed,
AMB ve bazı gelişmekte olan ülkeler

ekonomilerini desteklemek amacıyla faiz
indirimlerine gitmişlerdir. Böylece, 2019 yılının
sonunda ve 2020 yılının hemen başında
piyasalarda görece iyimser bir görünüm
gözlenmiştir. 

Ancak, 2020 yılının başında Covid-19’un
küresel salgına dönüşmesiyle dünya ekonomisi
tarihi bir bunalım sürecine girmiştir. 2020 yılının
ilk çeyreğinde finansal piyasalarda oynaklık hızla
artmış, özellikle hisse senedi piyasalarında tarihi
düşüşler gözlenmiştir. Buna mukabil altın ve
gümüş fiyatları yükselmiştir. ABD, İngiltere, Kıta
Avrupası ülkeleri ve gelişmekte olan birçok ülkede
politika faiz oranlarının tarihi düşüş seviyelere
inmesiyle reel faizler birçok ülkede negatife
dönmüştür. 

2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki
döneme göre, ABD ekonomisi yüzde 9,0 oranında
küçülmüştür. Aynı dönemde, Birleşik Krallık
yüzde 19,8, İspanya yüzde 17,8, Fransa yüzde 13,8,
İtalya yüzde 13 ve Almanya yüzde 9,7 ekonomik
daralmaya maruz kalmışlardır. Avro Bölgesinde
yoğun hissedilen ekonomik tahribat daralmanın
bu bölge için 2020 yılının 2. çeyreğinde yüzde 11,8
oranında gerçekleşmesine neden olmuştur. Aynı
dönemde Japonya ekonomisi de yüzde 7,9
oranında daralarak küresel hasılanın düşüşünde
önemli rol oynamıştır. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise son
tahminlerinde 2019'da yıllık yüzde 1 büyüyen
dünya ticaret hacminin 2020 yılında yüzde 10,4
küçülmesini, 2021 yılında ise yüzde 8,3
genişlemesini öngörmektedir.

Bu gelişmelerle, 2019 yılında yüzde 2,8
oranında büyüyen ve salgın öncesi dönemdeki
IMF tahminlerine göre yüzde 3,4 oranında
büyümesi beklenen küresel ekonominin, 2020
yılında yüzde 4,4 oranında daralması
öngörülmektedir.

2020 yılında avro alanının yüzde 8,3 oranında
daralması öngörülmektedir. Bölgenin önde gelen
ekonomilerinden olan Almanya’nın aynı dönemde
yüzde 6, Birleşik Krallık'ın yüzde 9,8, Fransa’nın
9,8, İspanya’nın yüzde 12,8, İtalya’nın yüzde 10,6
oranlarında daralması beklenmektedir. 2020
yılında, Japonya ekonomisinin yüzde 5,3 oranında
küçülmesi beklenirken, diğer gelişmiş ülkelerin
yer aldığı kümenin yüzde 3,8 ve gelişmiş
ekonomilerin ise toplamda yüzde 5,8 daralması
beklenmektedir.

ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 4,3
oranında daralması, 2021 yılında ise tekrar
toparlanarak yüzde 3,1 büyümesi beklenmektedir.

15 Mart 2020’de acil toplanan Fed, fonlama
faiz oranını yüzde 0 ila 0,25 aralığında
belirlemiştir. Salgın nedeniyle ilave parasal
genişlemenin üst tavanı sınırsız olmuştur. Bu
gelişmelerle, Eylül 2020 itibarıyla Fed bilançosu 7
trilyon dolara yükselmiştir. Önümüzdeki
dönemde de Fed ve AMB başta olmak üzere
küresel düzeyde politika faizlerinin düşük
düzeylerde tutulması öngörülmektedir. 

IMF tahminlerine göre, gelişmiş ekonomilerde
ortalama enflasyon, 2019 yılında yüzde 1,4
oranındaki seviyesinden, 2020 yılı itibarıyla yüzde
0,8’e gerileyeceği öngörülmektedir. 

Kaynak: 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programı

ÖZÜR: Geçtiğimiz hafta yayınlanan bu köşede
sehven başka bir yazarın yazısı yayınlanmıştır.
Tüm okuyucularımdan özür dilerim.

Türkiye’de en fazla ihracat yapan 33. vilayet olan Kastamonu, 300 milyon
dolar ile tarihinin en büyük ihracat rakamına 2020 yılında ulaştı.

İhracatta tarihi zirve

Ahmet Karadağ
Karadağ Plasmak San. Tic. Ltd.
Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

www.karadagplasmak.com

Adres:

Nişantepe Mah.Fabrikalar Sk.No:1/1
Çekmeköy-İSTANBUL

Yeni yılın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini
diler, 2021 yılının sağlık, barış ve kardeşliğin
öne çıktığı, bizlere güzel anılar bırakan bir yıl

olmasını temenni ederim. YIL: 9 SAYI: 339 2 OCAK 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

Kastamonu 2020 Aralık ayında 36 ülkeye
toplamda 36 milyon 365 bin dolar ihracat
gerçekleştirerek 2019 yılının aynı dönemine göre
yüzde 254’lük bir artış yakaladı. Kastamonu’dan 2019
yılı aralık ayında 10 milyon 262 bin dolarlık ihracat
yapılmıştı. 2020 Aralık’ta 14 milyon 370 bin dolar ile
en fazla ihracatı madencilik ürünleri sektörü

gerçekleştirdi.  Madencilik ürünleri sektörünü 10
milyon 307 bin dolarla mücevher, 6 milyon 62 bin
dolarla demir ve demir dışı metaller takip etti. Aralık
ayında en çok ihracat yapılan ilk 4 ülke; 10 milyon 307
bin dolar ile Belçika, 8 milyon 167 bin dolar ile
Finlandiya, 5 milyon 523 bin dolar ile Bulgaristan, 3
milyon 515 bin dolar ile Kırgızistan oldu.

Yüzde 259 arttı
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Kastamonulu olan mevcut Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanı Serkan Acar yeniden aday olmayacağını
açıklaması üzerine Bozkurtlu iş adamı Fatih
Aydemir’in genel merkez adayı olduğunu sosyal
medya hesabından bildiren AK Parti İstanbul İl
Başkanı Bayram Şenocak şu ifadelere yer verdi:
“Genel merkezimizle yapılan istişareler
neticesinde, genel başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayıyla; Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresinde Fatih
Aydemir İlçe Başkan Adayımız olarak
belirlenmiştir. Hayırlı olsun.”

Kimdir?

1973 yılında doğan Fatih Aydemir, aslen
Bozkurtludur. Refah Partisi üyeliği ile başlayan
siyasi hayatında sırasıyla; Fazilet Partisi
Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları İlçe Başkan

Yardımcısı, AK Parti Gaziosmanpaşa Kurucular
Kurulu Üyesi ve Kurucu İlçe Gençlik Kolları
Başkanı, 2004-2014 arası Gaziosmanpaşa Belediye
Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Ekonomi alanında
yüksek öğrenim görmüştür. Aile şirketinde
yöneticilik yapmaktadır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kastamonu Belediyesi Kadın
Hentbol Takımı 2017 yılında
Avrupa’da yılın en iyi oyuncusu
seçilen Amanda Kurtovic’i
renklerine bağladı.

Son olarak Györi ETO KC forması giyen 29
yaşındaki Norveçli sağ oyun kurucu bundan sonra
Kastamonu Belediyespor’un başarısı için
mücadele edecek. Son 10 sezondur Şampiyonlar
Liginde forma giyen deneyimli hentbolcunun
kariyerinde Olimpiyat Şampiyonluğu, Dünya
Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.
2017 yılında Avrupa’da yılın en iyi oyuncusu
seçilen Kurtovic’in, Belediyespor’un özellikle
Avrupa Kupası yolculuğunda önemli bir görev
üstlenmesi bekleniyor.

Projesine 2017 yılında başlanan Kastamonu
112 Acil Çağrı Merkezinde sona gelindi.
AFAD, Orman, Sağlık, İtfaiye, Jandarma ve
Polis teşkilatlarının birlikte çalışacağı çağrı
merkezinde donanım kurulum çalışmaları

devam
ediyor.  3
bin 46 metrekare alan üzerine
inşa edilen binanın 4 bin 425 metrekare
kullanım alanı bulunuyor.

Sona gelindi

Avrupa’nın en 
iyisi Kastamonu’da

Araç muayene ücretleri, yeniden
değerleme oranında, 9,11 oranında zamlandı.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan
uygulama ile otomobiller için araç muayene
ücreti 342 lira 20 kuruştan, 372 lira 88 kuruşa
çıktı. Otobüs ve kamyon muayene ücretleri
ise 462 lira 56 kuruştan, 503 lira 86 kuruşa
arttı.

KDV dahil muayene ücretleri; otobüs,
kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan
503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet,

özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı
römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya,

traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde
174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

Araç muayene tarifesi yenilendi

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanlığına genel merkez
tarafından Bozkurtlu iş adamı
Fatih Aydemir Aday gösterildi.

Genel merkez
aday gösterdi

Çİn'den sipariş edilen yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisi
geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumunda yapılacak testler sonrası
aşıların Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda dağıtımının
gerçekleşeceğini bildiren Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca aşı yaptırmanın ise zorunlu
olmayacağını kaydetti. Koca “Aşılama
programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı
bir uygulama olmayacak. Aşının
gerekliliğini bilim insanlarımızla
toplumumuza anlatarak ikna etme çabası
içinde olacağız. Bunun dışında bir
uygulama söz konusu olmayacak. İlk aşıyı
olanlardan biri de sağlık çalışanlarımızla
birlikte ben olacağım.” dedi.

Zorunlu 
olmayacak

İnebolu Belediyesi 2021 yılının ilk
meclis toplantısında kiracılarına destek
olacağını duyurdu. Pandemi
sonuna kadar işlerine ara
vererek kapalı kalan
esnaan kira
alınmayacağı
bildirilirken
faaliyetlerinde azalma
meydana gelen
işyerlerinden tahsil
edilecek kira miktarlarının
etkilenme oranı dikkate alınarak indirime
gidileceği kaydedildi.

Esnafa destek
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Sivasspor’da forma giyen Cideli
futbolcu Hakan Arslan, kariyerindeki ilk
kırmızı kartı Beşiktaş deplasmanında
gördü. Beşiktaş ile Sivasspor, Süper
Lig'in 15. haftasında karşı karşıya
gelirken Hakan Arslan devre arasında
takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar
mücadelenin 17. dakikada Güven Yalçın
ile 1-0 öne geçerken hakem Arda
Kardeşler VAR incelemesi sonrasında
golü geçerli saydı. Sivassporlu
futbolcuların bu golde topun taç çizgisinin
dışına çıktığına yönelik itirazları ise devre
arasında da sürdü.

Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor
Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan
pozisyon görüntüsünü Hakem Arda
Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç
olduğunu iddia etti. Bu hareketin ardından
Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart
gösterirken, oldukça sinirlenen 32
yaşındaki futbolcu önce elindeki cep
telefonunu yere attı, ardından da reklam
panosunu tekmeledi. Hakan Arslan'ın bu
hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler,
tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını
göstererek kırmızı kartla oyun dışında
bıraktı.  İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan
Sivasspor, ikinci devreye 10 kişi devam
ederken deplasmandan 3-0 mağlup ayrıldı.

“Panoya vurmuşum 
farkında değilim”

Hakan Arslan da kırmızı kartına dair
konuştu ve "Telefondan gelen fotoğrafı
görünce hakeme göstermek istedim,
hakem bakmayınca kendimi kaybettim,
sonrasında bir panoya vurmuşum.
Farkında değilim ve atıldım" dedi.

Kaptan Arslan
kırmızıyı gördü
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Ligin 17. haasında Vanspor
deplasmanına çıkan temsilcimiz 2-
1’lik galibiyetle 3 puanın sahibi
olurken, Gazi Stadında ağırladığı
Pazarspor ve Eyüpspor karşısında 1-
0’lık skorla hezimete uğradı.

Sezon boyunca oynadığı 17
maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik 9 da
mağlubiyet alan kırmızı siyahlılar bu
zamana kadar rakip ağlara 16 gol
gönderirken kendi kalesinde 26 gol
gördü.

GMG Kastamonuspor fikstürde
16 puanla 16. sıradaki yerini aldı.

Temsilcimiz ilk devreyi

deplasman mücadeleleri ile
sonlandıracak. 

GMG Kastamonuspor, 2020-
2021 sezonun son lig maçını 19.haa
mücadeleleri kapsamında 6 Ocak
Çarşamba günü Sakaryaspor
deplasmanına gerçekleştirecek.

Ekibimiz 10 Ocak Pazar günü ise
ligin 15. haasında korana virüs
vakaları sebebiyle ertelenen Tarsus
İdman Yurdu mücadelesine çıkacak. 

GMG Kastamonuspor Tarsus
İdman Yurdu ile Mersin’de
oynanacak karşılaşma sonrası devre
arasına gidecek.

Kastamonu Belediyespor Hentbol
Kadınlar Türkiye Kupasında çeyrek
finale yükseldi. Temsilcimiz tüm
gruplarda en çok gol atan ve en az gol
yiyen takım unvanını aldı. Hentbol
Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu
Belediyespor C Grubunda yer aldı.
Karşılaştığı 3 maçı galibiyetle
tamamlayan ekibimiz Mudanya
Belelediye Spor Kulübünü 43-24, Sivas
Belediyespor’u 16-40, Konyaaltı Belediye
Spor Kulübünü 30-14’lük skorla mağlup
etti. Toplamda 113 gol atan temsilcimiz

kalesinde 54 gol gördü. Kastamonu
Belediyesi Kadın Hentbol Takımı bu
sonuçla 4 grup lideri arasında en çok gol
atan ve en az gol yiyen takım unvanını
aldı. Türkiye Kupasında A Grubu'nda
Yenimahalle Belediyespor ve Görele
Belediyespor, B Grubu'nda
Yalıkavakspor ve İzmir Büyükşehir
Belediyespor, C Grubu'nda Kastamonu
Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor,
D Grubu'nda ise Muratpaşa
Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor
çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Kendi evinde
avantaj kaybetti
Bir hafta içerisinde üç karşılaşmaya çıkan GMG
Kastamonuspor, deplasmanda yakaladığı avantajı
kendi evinde kaybetti.

Çeyrek finaldeler

istamonu2ocak21_07_Layout 1  1/7/21  12:43 AM  Page 1



Yıl: 9 2 Ocak 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

www.mariyapi.com.tr

Kağıthane
yaşam
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ediyoruz

Talatpaşa Mh. Songül (Gülen) Sk.
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444 9 344
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