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Yeni oluşturulan AK Parti İstanbul İl
Yönetimine yedek listeden Burak Şükrü
Umur girdi. Dadaylı olan Umur, daha önce
partinin İstanbul İl Gençlik Kolları
yönetim kurulu üyesiydi.

Gençlikten 
ana kademeye

Yıl: 9 Sayı: 345 1 MART 2021Haftalık Siyasi Aktüel Bağımsız Gazete

www.istamonu.com

İstanbul
Büyükşehir

Belediyesinde 15
yıllık görev

süresinin
ardından Satın

Alma Daire
Başkanı olan

Mustafa Sökmen,
İBB’nin tüm ihale

trafiğini takip
eden 150 kişilik
ekibin başında

yer alıyor.

Bu zamana kadar siyasi otoriteyi arkasına
almadan bulunmanın güç olduğu makam,
kendisine kurum içindeki özverisi sonucu taltif
edilse de coğrafyanın kaderi olduğu gerçeği
gün yüzüne çıkıyor. 

Öyle ki;
Cide’de dünyaya gözlerini açtıktan dört ay

sonra gurbet ile tanışan Sökmen’in, 37 yaşında
daire başkanlığına geçmesi anlamlı bir tevafuk
oluyor. 

Hayatındaki ezberleri de yine kendisi
bozuyor.

Yükseköğrenimi sonrası sözleşmeli memur
olarak girdiği İBB’de uzun yıllar makam hayali
kurmuyor… İlk gençlik yıllarında gördüğü ve
öğrendiği; siyasi bir gücün varlığının olması
şartı çünkü. Bu gücün de ne kendisinde ne de
çevresinde olmadığını çok iyi biliyor.

Kas-Der Genel Başkan
Yardımcısı Rahmi Sezer, “AK
Parti’nin akıl tutulması yaşadığı
aşikardır. Bu durumdan kısa sürede
kurtulması temennimizdir.” dedi.
İstanbul’daki 35 ilçede şubesi, 4
ilçede temsilciliği ile faaliyet
gösteren Kastamonulular Dayanışma
Derneğinin (Kas-Der), genel kurul
öncesi talep ettiği istişare
toplantısında muhatap bulamadığını
bildiren Rahmi Sezer, sadece bireysel
yakınlığıyla ön plana çıkan kişilerin
oynadığı etkin rolün kabul
edilemeyeceğini de kaydetti. n 4

Kastamonu ihracatı şubat ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
23,1 büyüdü.  Şubat ayında gerçekleşen 29
milyon 357 bin dolarlık ihracatın yüzde
52’si Kuzey Avrupa ülkelerine yapıldı. n 5

İhracat yönü 
Kuzey Avrupa

107. Dönem Kaymakam Adayları,
asaleten göreve atanmaları için son aşama
olan yurtdışı eğitimi programına dahil
oldular. n 3

Süper Lig yolunda
emin adımlar n 7

Asil olma yolunda
ilk adım

CİDEFED yönetimi İstanbul’da genel
kurul sürecini tamamlayan AK Parti’de
siyasi parti temsilcilerini ziyaret turuna
başladı. n 2

CİDEFED’den
hemşeri mesaisi

Yazlı, asil
yönetimde tek

AK Parti İstanbul 7. Olağan Genel
Kurulunda İl Başkanı olan Osman Nuri
Kabaktepe’nin asil yönetim listesinde yer
alan tek Kastamonulu Ali Yazlı oldu. Araçlı
mali müşavir ve bağımsız denetçi Ali Yazlı
(53), siyasete Milli Gençlik Vakfı ile adım
atmış, üç dönem Ümraniye belediye
meclis üyesi olarak görev yapmıştı.

K
arabük Belediyesi 'Uçuş
Eğitim Pisti’ deyince içime
bir kor düşünce bu yazıyı

kaleme aldım. Batı Karadeniz
bölgesinde Çankırı’yı da katarsak
8 vilayet mevcut. Bu
vilayetlerden Sinop, Zonguldak

ve Kastamonu havalimanına
sahip.

Bolu, Düzce, Karabük,
Bartın ve Çankırı’da ise

havalimanı bulunmuyor.
Sinop 150 bin, Zonguldak
500 binken Kastamonu
ise yıllık 1 milyon yolcu
kapasitesine sahip.

KARABÜK’LE HAVALİMANI
ORTAKLIĞINDA

NE KAYBEDERİZ?

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Cide’den İBB’ye
BAŞARI HİKAYESİ

Özveriyle çalışarak en iyi bildiği
işi yapıyor sadece. Alanıyla ilgili tüm
mevzuatları yakından takip ediyor.
Yıl 2013’ü gösterdiğinde ise ilk
terfiini alıyor; ihale şefliği. Böylece
kendi hayatındaki dönüm noktası da
başlıyor. Bilgi ve tecrübelerini
paylaşmak amacıyla; İstanbul
Büyükşehir Belediyesi başta olmak
üzere, Türkiye Belediyeler Birliği

aracılığı ile çeşitli belediyelerde
mevzuatı en ince ayrıntısına kadar
anlatıyor. Sökmen’in kariyerindeki
en hızlı yükselişi ise 2020’de
gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yılın
başlamasıyla önce İhale İşleri Şube
Müdürü, senenin ikinci yarısında ise
Satın Alma Daire Başkanı oluyor.
Bize de gurur duymak, bu gururu da
okurlarımızla paylaşmak düşüyor. 

GURUR DUYDUK

Mustafa Sökmen röportajı sayfa 3’te

‘AK PARTİ AKIL 
TUTULMASI YAŞIYOR’

AK Parti İstanbul il
yönetimine asil

listeden bir
Kastamonulunun

girdiğini anımsatan
Rahmi Sezer,

demografik yapıyı
göz ardı ederek

gerçekleşen
haksızlığın
tahammül

edilemeyecek
büyüklükte

olduğunu vurguladı

Özgür Kaya Tanju Çanakcıoğlu Zeynep Acar

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

Gazi’de 98
gün sonra 
kazandık

GMG
Kastamonuspor,
Elazığspor’u 2-0
yenerek düşme

potasının üstüne
çıktı. n 7

2-0Kastamonu turizmi
parlayacak! n 6

Çatalzeytin Hastanesi ihaleye çıkıyor n 2
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Ahmediye Mah. Halk Cad. Sunar İş Merkezi Kat 2 Os No:37 D:203 Üsküdar / İSTANBULwww.simpassigorta.com.tr uskudar@simpassigorta.com

Birlikte geleceğe
güvenle... 

Üsküdar Şubesi
Bir 

telefon 
kadar 

yakınız

45 yıllık Simpaş Sigorta güvencesiyle
Ev-İşyeri, Yangın, Hırsızlık, Deprem, Kasko-Trafik-Nakliyat-İnşaat-Montaj – Tekne-Yat- Mühendislik-Daks-
Sağlık, Hayat ve Bireysel Emeklilik sigortaları konusunda güven, istikrar ve kaliteli hizmetimizle yanınızdayız

536 270 91 14

216 343 58 31

Aziz Uzun

1 Mart 2021
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

YAKIM- YIKIM-
YAĞMA

Şöyle bir bak, bir an;
Gözden geçir çevreyi, kendini sorgula.
Farkın var mı ey insan! Var mı söyle?
Tahrip gücü yüksek bir bombadan!

GÜL

Dost kazığı yiyerek girdin bunca yaşına,
Hedef oldun onların yumruğuna, taşına.
Dost sandığın onlar ki, keşke düşman olsaydı,
Gönül dostu olanlar gül atarlar başına.

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

Şişli İlçe Başkanı olan İnebolulu Gökhan
Yüksel’i makamında ziyaret eden heyet,
Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya ile
yönetiminde yer alan Cideli Recep Sargın ve
Bozkurtlu Erdoğan Öztaş’la, Eyüpsultan İlçe
Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ve
yönetiminde yer alan Cideli İbrahim Şengül’le
bir araya geldi.

CİDEFED Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz, siyasi parti yönetiminde yer alan
hemşerilerine gerçekleştirildikleri tebrik
ziyaretlerinin devam edeceğini

kaydederek, “İstanbul’da genel
kurul sürecini tamamlayan AK
Parti’de yönetimde yer alan

hemşerilerimizi tebrik ediyoruz.
Yönetiminde Cideli ve
Kastamonulu hemşerilerimize

yer veren siyasi parti temsilciliklerine ziyaretlerimiz
önümüzdeki süreçte de devam edecek.”  dedi.

Heyette genel başkan Mehmet Yılmaz yönetim
kurulu üyeleri Yaşar Kes, Ersin Çakır, Mevlüt Bat,
Sanayi Mahalle Muhtarı Hasan Özdemir, iş adamı
Ayhan Sekmen, İstamonu Gazetesi İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Karadeniz yer aldı. 

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Genel Merkez Gençlik Kolları Turkuaz
Arama Kurtarma (TUAK) iş birliğinde afet
bilinci eğitimi almaya başladı.

Online gerçekleşen eğitimlerde deprem,
sel-taşkın, heyelan başta olmak üzere afetlerin
öncesi, sırası ve sonrasında yapılması
gerekenler anlatılıyor.

Yaşanılan bir afetin ardından, en kısa
sürede hazırlıklı hale gelmenin planlandığı
eğitimle aynı zamanda afet farkındalığının da
oluşturulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında Kas-Der Genel Merkez
Gençlik Kolları Üyeleri online eğitim sonrası
saha çalışmalarına başlayacak. Eğitim daha
sonra şubelerde de gerçekleştirilecek.

Küre Belediyesi araç
parkına iş makinesi ve
cenaze nakil aracı hibe
edildi. Konya Büyükşehir
Belediyesi tarafından hibe edilen

frigofrik kasa cenaze
aracı ile Küre Etibakır
A.Ş.’nin hibe ettiği 950 H

Loder iş makinesi belediyenin
araç parkına eklendi.

Araç parkı güçleniyor

Afetler için bilinçleniyorlar

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) yönetimi İstanbul’da
genel kurul sürecini tamamlayan AK
Parti’de siyasi parti temsilcilerini
ziyaret turuna başladı.

CİDEFED’den
hemşeri mesaisi

Karabük Belediyesi ‘Uçuş
Eğitim Pisti’ deyince
içime bir kor düşünce

bu yazıyı kaleme aldım. Batı
Karadeniz bölgesinde Çankırı’yı
da katarsak 8 vilayet
mevcut. Bu vilayetlerden
Sinop, Zonguldak ve
Kastamonu
havalimanına sahip.

Bolu, Düzce,
Karabük, Bartın ve
Çankırı’da ise
havalimanı
bulunmuyor.

Sinop 150 bin,
Zonguldak 500 binken
Kastamonu 1 milyon yolcu kapasitesine sahip.
Baktığımızda, üç havalimanın da rantabl ve tam
kapasite çalışamadığını görüyoruz. Benim ısrarla
üzerinde durduğum konu ise Kastamonu
Havalimanının Karabük ile ortak
kullanılmasından yana.

Ne mi diyorum? 
Olanla, olmayanı paylaşalım diyorum. Plan,

proje diyorum. Ortak destinasyon ve strateji
diyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var
diyorum. 

Karabük’te olmayan yalnızca havalimanı
değil, Karabük’ün Pınarbaşı, Azdavay ve Daday
gibi ilçeleri yok. Kastamonu’da 6 tane olan sahile
kıyısı olan ilçe Karabük’te yok. Dahası
Karabük’ün 3 milli parkı ile 2 adet kayak pisti
yok. Kastamonu’da ise Karabük gibi yılda 600
bin turistin geldiği Safranbolu’su yok. 

Dedim ya olanla, olmayanı bir araya
getirecek bu havalimanı. Tur operatörlerinin
İstanbul, Bursa ve Ankara’dan çizdiği rotadan
değil, Kastamonu ve Karabük’te açacakları
ofisten çizecekleri destinasyonla tüm bölgeye
taze bir kan akışı sağlayacak bu girişim. 

Burada konu İstanbul uçuşları değil; Antalya,
Mersin’e yurt içi uçuşlardan bahsediyorum.
Kastamonu- Karabük ortak bir adla
havalimanını uluslararası arenaya taşıyarak Çin,
Japonya, Almanya, İran’a seferler
düzenlenmesini sağlamalı. Kastamonu
seferberlik ilan ederek bu konunun üzerine
eğilmeli.

“Hadi oradan! Karabük Kastamonu arası 100
kilometre, 1 saat çekiyor, olur mu hiç” diyenleri
duyar gibiyim.  İyi de İstanbul’un Beşiktaş,
Bakırköy Küçükçekmece gibi ilçelerinden
İstanbul Havalimanına 1 saati aşan yolculuk var
biliyor musunuz? 

Ya Cide- Kastamonu Havalimanı arası kaç
saat? Tam 2 saat. Ya İnebolu; 1 saat 40 dakika.
Vakit düşünme ve geleceği dizayn etme vakti.
Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım.  Bu
girişim İstanbul’un bile hayrınadır.  

Başkan Vergili: Havaalanı mutlak surette
ihtiyaçtır

Karabük Üniversitesinin projesi olarak uzun
süredir kamuoyunu meşgul eden, ‘Karabük
Havaalanı’, kimilerine göre de ‘Uçuş Eğitim Pisti’,
Karabük Belediyesinin 2020 mart ayı meclis
toplantısında gündeme gelerek çoğunluğun
onayı ile meclisten geçti. 

Burada söz alan Karabük Belediye Başkanı
Rafet Vergili, “Şimdi havaalanı projesinin de
fantezi olduğunu ve neden gerçekleşmeyeceğini
size anlatayım; meclise gelen konular siyasi
amaçlı olursa ne Karabük’e ne de Karabüklülere
faydası olur. Havaalanı konusu siyasi bir
karardır. Ak Partili arkadaşlarımın hepsi evet
diyebilirler, ama ben sonuna kadar mücadeleme
devam edeceğim.” dedi.

Başkan Vergili şöyle devam ediyor:
“Havaalanları çalışır veya çalışmaz. Komünist
ülkelerin hemen hemen tamamını gezdim, çok
farklı bir şehircilik planlaması yapmışlar.
Öncelikle size Rusya’yı anlatayım; 5 bin nüfus
olan her yerden demiryolu geçirmişler, 10 bin
nüfus olan her yere de mutlaka bir havaalanı
kurmuşlar.  Bunlar o kadar yüksek maliyetli bir
iş değil. ‘Karabük büyük havaalanını kaldırır
mı, kaldırmaz mı?’ tartışması bana göre yanlış.
Çünkü artık 600 bin turist sayısına ulaşan
Safranbolu’nun ve 50 bin öğrenci sayısına
ulaşan üniversitenin olduğu bir şehirde
havaalanı mutlak surette ihtiyaçtır. Ama bu
durum yanlış planlamalarla yıllarca problem
olacak bir mesele haline gelebilir.”

KARABÜK’LE HAVALİMANI
ORTAKLIĞINDA

NE KAYBEDERİZ ?

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Çatalzeytin’de yapılması planlanan
devlet hastanesi 24 Mart’ta ihale çıka-
cak. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlü-
ğü tarafından gerçekleştirilecek ihale
kapsamında 10 yatak kapasiteli enteg-
re hastane inşa edilecek.  Hastanenin
kapasitesi ihtiyaca göre 20 yatağa çıka-

rılabilecek. 6 yatak kapasiteli olan Acil
hasta bölümü ise 12 kişiye kadar hiz-
met verebilecek. Hastanede aynı anda
7 kişinin tedavi görebileceği diyaliz bö-
lümü de bulunacak. Bin 298 metrekare
alanda yapılacak binanın toplam inşaat
alanı 4 bin 704 metrekareyi buluyor.

Çatalzeytin
Hastanesi

ihaleye
çıkıyor

EYÜP

ŞİŞLİ

GÜNGÖREN
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GÜNCEL

Bu yazımda, size
lise yıllarımda
bana tanı

konulan reflü
hastalığından
bahsedeceğim. Aslında
reflü bizde genetik bir
rahatsızlık, yani aile
boyunda olan bir
hastalık. Tabi böyle
olunca aile boyu
yememize dikkat
ediyoruz. Ama
hepimizin midesini
rahatsız eden yiyecekler farklı ve o rahatsız
eden yiyecekleri sınırlı tüketmemiz
lazım.  Sindirim sistemi ağızdan alınan
besinlerin alındıktan sonra sindirim
kanalında ilerlemesi ile birlikte aşama
aşama karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral
ve protein olarak yapı taşlarına ayrılarak
bağırsaklardan emildiği en temel ve
önemli yapılarımızdandır. 

Reflü (özefajit), mideye giden
besinlerin tekrar geri dönerek yemek
borusuna doğru ilerlemesi ve kaçması ile
birlikte özefagus mukozasında tahriş
oluşması ve bunun ülsere sebep olması
olarak bilinir. En tahriş ettiği bölge
özefagusun alt kısmıdır. Bu hastalık
toplumumuzda çok sık görülmektedir.
Oranı neredeyse 10 kişiden 4’ünde
rastlanmaktadır ve bu yüksek bir orandır.
Reflü hastalığı genellikle ilaç ile tedavi
edilir ve kontrol altına alınır. Ama bazı
durumlarda ameliyat gerekebilir. Bu
hastalık çok şiddetli görüldüğünde yaşam
kalitenizi büyük oranda düşürür.
Hastaların sürekli öksürük şikâyeti ile
uyanması, mide suyunun ağzına gelerek
uykudan uyanmasına ve sabah yorgun ve
uykusuz bir güne gözünü açmasına yol
açar. Bu hastalık yüzünden mideden gaz
çıkışı ve ağızdan gelen kötü koku ile sosyal
hayat kötü etkilenebilir. 

Reflü hastalığı belirtileri arasında en sık
yemeklerden sonra görülen mide
yanmasıdır. Başlıca belirtileri arasında
midede yanma hissi, yediğini yutamama,
mide içeriğinin ağıza gelmesi, ağrılı yutma,
şişkinlik, dışkıda veya idrarda kan
görülmesi, demir eksikliği anemisi, ses
kısıklığı, ses kalınlaşması, nefes darlığı,
öksürük, zatürre ve dişlerde mine kaybı yer
almaktadır. Kusma veya bulantı olmadan
yaşanan bir durumdur. Bazı zamanlarda
ise reflüsü olduğunu kişiler fark
etmeyebilir. 

Reflü tedavisinde ilaç tedavisi ve
beslenme tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi
tek başına hiçbir zaman yeterli olmaz.
Reflüde ilaç tedavisinin yanında beslenme
tedavisi uygulandığında hastalarımızın
şikâyetleri azalır. Aslında bazı
hastalarımızda sadece beslenme tedavisiyle
bile şikâyetlerinin azaldığını ve normal
hayatlarına dönebildiklerinizi görüyoruz.
Beslenme tedavisi için dikkat edilmesi
gerekenler şunlardır;

Şişman bireylerin ideal kiloya inmesi
gerekir. Çünkü kilolu bireylerde karın dışı
ve içindeki yağ kütlesinin mideye baskı
yapması sonucu mide içi basınç artar ve
yiyeceklerin geriye doğru kaçışı daha fazla
söz konusu olur.

Yemekler az az ve sık sık tüketilmelidir.
Yemekler küçük hacimde ve iyi

çiğneyerek tüketilmelidir. (Yemekleri
çatalla yemeyi deneyebilirsiniz.)

Yemekten hemen sonra eğilerek iş
yapmamaya dikkat ediniz.

Sakız çiğnemeyiniz. Çünkü sakız
çiğnerken yutulan hava hastalığınızı
tetikler.

Yatmadan 2 saat önce yeme faslını
bitirmeniz gerekir. Buna akşam içilen
çayın yanına yenilenler ve meyvelerde
dahildir. Çünkü yemekten hemen sonra
uzanmak veya yatmak şikayetlerinizi
artırır.

Sıkı ve vücuda baskı yapan giysiler
giymemeye ve çok sıkı kemer takmamaya
dikkat ediniz.

Yastığınızın yüksek olmasını sağlayınız.
Böylelikle mide içeriğinizin ağıza
gelmesini önleyebilirsiniz. Yastığınızın en
az yüksekliği 15 santimetre olması yeterli
olacaktır.

Pişirme yöntemlerinize dikkat ediniz.
Kızartma ve kavurma türlerinden uzak
durunuz.

Çok sıcak ve çok soğuk besinleri
tüketmemeye çalışınız.

Yemeklerde sıvı alımınızı azaltınız.
Tok karnına yürüyüş, spor ve egzersiz

yapmayınız.
Yağlı yiyeceklerden uzak durunuz. 
Sigara, alkol, çikolata, kahve ve çay

tüketmeyiniz.
Son olarak; sizi rahatsız eden

yiyeceklerden uzak durunuz.

Reflü için beslenme
alışkanlıklarınızı
değiştirin

n Manşetin devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) en
hareketli birimlerinden birinin başındasınız,
beklediğiniz bir terfi miydi bu?

Satın Alma Daire Başkanlığının en alt
kademesinden yani çekirdekten yetiştim. Sindire
sindire en üst kademeye geldim. Olayın en acıklı
tarafı şu olabilir; İBB’ye başladığım 2006’dan
2013’e kadar hiçbir kariyer planı yapmadım.
Taşeron firmada sözleşmeli olarak işe girdiğimde
bir bilgisayar ve masa verdiler. Siyasi bir
desteğiniz yoksa beklentiniz de olamaz
düşüncesine sahiptim. Hiçbir beklenti içine
girmeden sadece işimi iyi yapmak için çok
çalıştım. 2013 yılında bu özverim sonucu şef
oldum. O zaman bir şeylerin değişebileceğine
dair inancımı kazandım ancak sadece bilgiyle yer
almanın güç olduğu daire başkanlığını hiç hayal
etmemiştim; çok zor ve önemli bir makam. Aynı
zamanda siyasi bir makam. 

Göreve gelirken siyasi bir desteğiniz oldu
mu peki?

Cide’de doğduktan dört ay sonra İstanbul’a
gelmişiz. Babam esnaflık yaparak, çocuklarının
eğitimi ve yetişmesi için çaba gösterdi. Siyasetle
uğraşan hemşerilerimizi kurumdaki terfilerim
sonrası tanıdım. Göreve başladığımda merhum
Kadir Topbaş yönetimdeydi, sonrasında Mevlüt
Uysal ile çalıştım. 2019 seçimlerinin ardından
Başkan Ekrem İmamoğlu ve ekibinin göreve
gelmesinden kısa bir süre sonra atamam yapıldı.
İşimi severek yaptım hep. Mevcuttaki konumda
olmamı sağlayan durumun çalışma hayatında
gösterdiğim performans sebebiyle olması
dolayısıyla da ayrıca gururluyum.

Satın Alma Daire Başkanlığının görev ve
yetkileri nedir?

Daire Başkanlığına bağlı üç birim bulunuyor;
ihale işleri müdürlüğü, satın alma müdürlüğü ve
levazım ve ayniyat müdürlüğü. İBB’nin yaptığı,
para harcadığı ihalelerin tamamını biz
gerçekleştiriyoruz. Müdürlükler dosyaları belli bir
aşamaya getirdikten sonra bize iletiyor. Biz
komisyonların sekreter görevini
gerçekleştiriyoruz. Pazarlık, açık ihale usulü veya
belli istekliler arasındaki ihale usulüne göre
yapılan, para harcanan bütün ihaleleri tek bir
elden, ihale işleri müdürlüğü aracılığıyla
gerçekleştiriyoruz. Kurumun tüm ihale
süreçlerini biz yönetsek de bütçenin tamamından
sorumlu değiliz. Satın Alma Daire Başkanlığının
ayrı bir bütçesi var, kendi gerçekleştirdiği ihaleler
bulunuyor.  

İstanbul gibi bir metropolde söz sahibi
olmak nasıl bir his?

İstanbul kadim bir şehir. Hem bütçesi hem de
nüfusu bakımından dünyanın birçok ülkesinden
büyük. Türkiye’nin birçok şehrinde eğitimler
verdim, İBB de ülkemizin göz bebeği bir kurum.

Böyle bir metropolde yapılan hizmetlerde
katkınızın bulunması gerçekten çok değerli. 

Kurumun çekirdeğinden yetişmiş biri
olarak nasıl bir idareci olduğunuzu
düşünüyorsunuz?

Bulunduğumuz birim, hata yapma
lüksümüzün olmadığı, çabuk ve doğru karar
alınması gereken bir yer, stresli bir ortamımız var.
Dolayısıyla bazen bu durum davranışlarımıza
yansıyor. Kendimi yanlış ifade ettiğimi
düşündüğümde hemen gönül almaya
çabalıyorum. Bütün kademelerde görev yaptığım
için ikna edilmesi zor bir kişiliğimin olduğu
gerçek. Sorun varsa çözüm de muhakkak vardır.
150’ye yakın personelimiz bulunuyor. İçeride
yetiştiğim için arkadaşları tanıyorum, işin tüm
süreçlerini biliyorum. Bu benim için bir avantaj. 

Gelecek için kendinize hedef belirliyor
musunuz?

Makamların hepsinin gelip geçici olduğuna
inanıyorum. Benden önce dört daire başkanı
vardı. Dolayısıyla biliyorum ki ben de gelecekte
bu makamda olmayacağım. Tek düşündüğüm
işimi en iyi yapmak, kurum içinde personelin
çalışırken de çalıştıktan sonra da arkamdan güzel
anmalarını sağlamak. İmza atmanın vermiş
olduğu bir bilinçle hareket ediyorum. Yaptığım
işlerde her zaman kamu menfaatini oluşturacak
şekilde karar vermeye çalışıyorum. 

Kastamonulu olmak size ne ifade ediyor?
Yılın yarısını memlekette geçirdiğim

dönemlerim oldu. Üniversiteye hazırlık sürecimi
köyde geçirdim. Memleketimi çok seviyorum.
Eşsiz bir yer olduğunu düşünüyorum. İmkan olsa
da bağlı kalmak zorunda olmasak köyde
yaşamayı isterdim. Kastamonulu olmaktan çok
mutluyum ve gurur duyuyorum. Bizim oranın
insanı biraz ezgin oluyor. Kendilerini tam olarak
ifade edemiyorlar. Yapıları girişken olmuyor.
Siyasi yönümüz güçlü olmadığı için böyle
düşünebiliriz. Bu bazen iyi bazen de kötü.
Keşfedilmeyi bekleyen bir yapımız var. Kendimizi
pazarlama gibi bir durumumuz yok. Bu konuda
geride kalıyoruz. İnsanlarımız gerçekten çok
temiz ve saf. Vatanına milletine bağlı insanlar
olduğunu biliyorum. Dolayısıyla biraz da
desteklendikleri zaman kamuda veya özel
sektörde çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum.
Devletin de buna ihtiyacı olduğunu
düşünüyorum. Çalışma ekibimde Kastamonulu
arkadaşların olması da beni ayrıca sevindirir.
Ama bu işe sadece Kastamonu özelinde
bakmıyorum. Vatanını milletini seven insanlar
belli bir yere gelmeli.

İstamonu’yla ne zamandır tanışıyorsunuz,
faaliyetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstamonu Gazetesi’ni yaklaşık 5 yıldır
tanıyorum, biliyorum. Sosyal medyada da takip
ediyorum. Bütün Kastamonululara ulaşmaya
çalışıyorsunuz, Kastamonu’nun sesi oluyorsunuz.
İnsanların birbirinden haberdar olmasını
sağlama yönünde güzel adımlarınız var. Bu
açıkçası takdire şayan bir durum, tebrik
ediyorum. Birinin bunlara öncelik etmesi
gerekiyor. Birleştirici bir güç olduğunuzu
düşünüyorum. Yarın öbür gün birileri birilerine
ulaşmak istediği zaman sizin vasıtanızla olmuş
olacak. İstamonu’nun hazırladığı Ticaret Rehberi
Dergisi’nde Kastamonulu hemşerilerimiz var.
Onlarda da bize fayda sağlayacağına inandığımız
arkadaşları kendi listemize ekleyeceğiz; belki
ileriki dönemlerde farklı şekillerde
faydalanabileceğimizi düşünüyorum.

Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com
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İstanbul Büyükşehir
Belediyesinde 15 yıllık görev
süresinin ardından Satın Alma
Daire Başkanı olan Mustafa
Sökmen, İBB’nin tüm ihale
trafiğini takip eden 150 kişilik
ekibin başında yer alıyor. 

1983 yılında Cide’de doğdu. İlk, orta
ve lise öğrenimini İstanbul Fatih’te
tamamladı. İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi'nden 2005 yılında
mezun oldu.  2006’da İstanbul
Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri
Müdürlüğünde göreve başladı. 2013’te
İhale Şefliği görevine getirildi. Sakarya
Üniversitesi Mahalli İdareler ve
Şehircilik bölümünden “Belediye
Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesinde
İhale Uygulamaları: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Örneği” Projesi
ile 2014 yılında Yüksek Lisans derecesi
aldı. 2016’da İhale İşleri Müdür
Yardımcısı olarak görevlendirildi. 3
Ocak 2020 tarihinde İhale İşleri Şube
Müdürü ve 28 Ağustos 2020 tarihinde
ise Satın Alma Daire Başkanı olarak
atandı. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Hüseyin

Karadeniz
Mustafa
Sökmen

107. Dönem Kaymakam
Adayları, asaleten göreve atanmaları
için son aşama olan yurtdışı eğitimi
programına dahil oldular. Bu
kapsamda Kastamonulu üç mülki
idare amiri de yurt dışı eğitimleri
için görevlendirildi. Yaklaşık beş
aydır vekaleten görevde olan

Bayburt Altıntepe Kaymakamı
Tanju Çanakçıoğlu, Sakarya Taraklı
Kaymakamı Özgür Kaya ve Çorum
Ortaköy Kaymakamı Zeynep Acar
mevcut görevlerinden ayrıldılar.
Çanakçıoğlu, Kaya ve Acar’ın
yurtdışı eğitimleri sonrası atamaları
asaleten olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde
alınan kararlar çerçevesinde
Koronavirüs ile Mücadelede Kontrollü
Normalleşme Sürecinde genel
kurullarda alınacak önlemler açıklandı.

Sivil toplum örgütleri, meslek
odaları, kooperatifler ve benzeri
kuruluşların genel kurulları; düşük, orta
ve yüksek riskli illerde yapılabilecek.

Çok yüksek risk grubunda yer alan
illerde (Adıyaman, Aksaray, Amasya,
Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun,
Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye,
Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat,
Trabzon) genel kurul
gerçekleştirilmeyecek.

Karara göre;

* Düşük, orta ve yüksek riskli illerde
ertelenen genel kurulların 31 Mart’a
kadar gerçekleştirilmesi,

*Kişi başına 8 metrekare alan
bırakılması ve aynı anda bulunabilecek
azami kişi sayısının 300’ü geçmemesi,

*Valilik/Kaymakamlıklara en az 3
gün öncesinden bildirinin sağlanması
gerekiyor. 

Asil olma yolunda ilk adım

Kongre önlemleri açıklandı

Özgür Kaya Tanju Çanakcıoğlu Zeynep Acar
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İstanbul’daki 35 ilçede şubesi, 4
ilçede temsilciliği ile
faaliyet gösteren

Kastamonulular
Dayanışma Derneğinin
(Kas-Der), genel kurul
öncesi talep ettiği
istişare toplantısında
muhatap bulamadığını
bildiren Rahmi Sezer,
siyasal pozisyonlara gelecek
kişilerin belirlenmesinde; toplumsal
hareketlerden uzak, sadece bireysel
yakınlığıyla ön plana çıkan kişilerin
oynadığı etkin rolün kabul
edilemeyeceğini de kaydetti. 

Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı
Rahmi Sezer yaptığı değerlendirmede
şu ifadelere yer verdi: 
Kastamonuluların samimiyeti

suiistimal edildi
“7.Olağan Genel Kurulda AK Parti

İstanbul asil il yönetiminde 25 ilçeli
Avrupa Yakasından Kastamonulu
giremezken, 14 ilçeli Anadolu
Yakasından sadece bir isim yer aldı.
Buna karşın Tokat, Malatya, Sivas ve
Trabzon illerine mensup 4’er kişi

listede bulundu. Mevcut durum
Kastamonuluların samimiyetinin
suiistimal edildiği gerçeğini oraya
çıkardı.” 

Muhatap bulamadık

“Kas-Der’in iktidar partisine karşı
tutumlar sergilediği konusunda algı
yönetilmeye çalışıyor. Oysa bu durum
gerçek dışıdır. Kastamonuluların
demografik yapıya göre temsil edilme
talebi, karşılıklı beklentiler gibi birçok
konuyu istişare etmek üzere genel
kurul sürecinde ve öncesinde AK Parti

İstanbul eski İl Başkanı Bayram
Şenocak ile defaatle görüşme talebimiz
oldu. Randevu taleplerimize olumlu
cevap alamamak ve karşılığında
muhatap bulamamak üzücü bir
durum.”

Kastamonu’yu 
3-5 kişi temsil edemez

“Kendini Kastamonuların temsilcisi
ilan eden ancak sivil toplum
kuruluşlarından ve toplumsal
sorunlardan uzak kişilerin
yönlendirmeleriyle siyasete girecek
adayların belirlenmesi son derece
vahim bir durum. İstanbul’daki
Kastamonuluları temsil etmek üç beş
kişinin tekelinde olamaz.  Bu kişilerin
Kastamonuları temsil etmeyi bir
kenara bırakın, hak savunuculuğu için
Kastamonu toplumu ve sivil toplum
kuruluşlarıyla diyaloğu bile şaibelidir.
Bireysel değil toplumsal menfaatler ve
alınacak kararlar için Kas-Der çatısı
altında tüm sivil toplum kuruluşlarıyla
istişare edilmesi gerekir.”

Çok geç olmadan…
“Önümüzdeki siyasi süreç 2023 ve

2024 seçimleri ile önemli bir döneme
giriyor.  Halihazırda tamamen şahsi
gayreti ile göreve gelen İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk dışında AK
Parti üst siyasetinde Kastamonulu
hiçbir temsilci bulunmuyor. 

İstanbul’daki 447 Kastamonu sivil
toplum kuruluşunun tepkilileri
günlerdir bize iletiliyor.  AK Parti ile
kurmak için çaba sarf ettiğimiz ama bir
türlü muvaffak olamadığımız diyaloğu
çok geç olmadan gerçekleştirmeyi
umuyoruz. Kas-Der Genel Merkezi
olarak İstanbul’daki Kastamonuluların
sorunlarını paylaşmak için çok acil
istişare kanallarının açılmasını, gelecek
süreçle ilgili taleplerimizin
dinlenmesini istiyoruz.”

1 Mart 2021 4
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HABER
Doğa ve plastikler; 
aynı cümlede bile olmuyor!

AK Parti İstanbul il yönetimine
asil listeden bir
Kastamonulunun girdiğini
anımsatan Kas-Der Genel
Başkan Yardımcısı Rahmi
Sezer, demografik yapıyı göz
ardı ederek gerçekleşen
haksızlığın tahammül
edilemeyecek büyüklükte
olduğunu vurgulayarak “AK
Parti’nin akıl tutulması yaşadığı
aşikardır. Bu durumdan kısa
sürede kurtulması
temennimizdir.” dedi.

AK Parti akıl 
tutulması yaşıyor Bizim çocukluğumuzda

sokak oyunlarımıza
konu olan

2030 yılını
düşündüğümüzde,
tarih ne kadar da
uzak gelirdi. Bizim
hayallerimizde o
tarih için uçan
arabalar hatta
uzayda yaşam bile
mümkündü. Ve uzay
dizileri ile
eşleştirdiğimiz 1999
yılı için, sıkça
seyahat edeceğimiz gezegenleri
bir çırpıda sayabilirdik.
Milenyum belki de
ulaşılamayacak kadar uzak bir
tarihken, o yıllarda kaç yaşında
olup, neler yapacağımızı hayal
ederdik. Bilim yolunda hayaller
kurar, kullanacağımız
teknolojik cihazları tasarlardık.
Günü geldi, tarihler yaklaştı ve
biz büyüdük. Planladığımız
gelecek ve o geleceğin
gerçekleri oldukça farklı bir hal
almaya başlarken ve farklı bir
yol izleyip karşımıza “sorunlu”
bir Dünya çıkarken, işte biz o
zaman büyüdüğümüzü anladık.
Hayallerimizden çok uzak ama
bir o kadar ön görülemez… 

On yıl öncesinde bile,
küresel gıda, enerji ve su krizi
ile ilgili uyarılar, uzak ufukta
bir buluttu sadece. Yaklaşan
olumsuzluklar; dikkat edilesi
uyarılar olarak hiç fark
edilmedi ve belki de gözümüzle
bile görülebilecek kirlilikler
tarafımızca yok sayıldı. Aslında
gelecek için endişe yoktu, “bir
şekilde olur” ya da “temizlenir”
diye düşünenler, şimdi o günün
uyarılarını gördükçe; yaklaşan
ve bahsedilen gelecekten daha
çok ürker oldu. Çünkü

bahsedilen o gelecek, artık
eskisinden çok daha yakın ve

sorunları ile tamamen
bizim
oluşturduğumuz bir
bütün. En temel
üçleme ile nüfus
sorunu, yoksulluk ve
kirlenme, yaşlı
dünyamızın başa
çıkamayacağı kadar
çözümü zor
denklemleri içeriyor.
Çevre konusunda
çözüm bekleyen en

zor denklem ise kirlilik
sorunları özelinde Plastikler.
Bu problemi ne biz ne de doğa
ana hiç sevmedi, sevilecek gibi
de değildi hani. Zaten
denizlerden toplanabilmesi
imkânsız olan plastik
materyalin, atık bertarafı
mümkün müdür? Ekosisteme
zarar vermeden hangi
yöntemlerle ortadan
kaldırılabilir? Bu sorulara halen
yanıt verilememesi, çözümü en
zor denklem olarak kabul
edilme nedenlerinden bir
kaçıdır. 

Aslında bu sorunlar sadece
Türkiye’nin değil tüm dünyanın
ortak kaygısı haline gelmelidir.
Ülkemizde bu konuyla ilgili
yapılan başarılı çalışmalar ve
araştırma sonuçlarının
değerlendirilmesiyle sınırlı
kalmamalıdır. Sonuçların
uygulanabilirliği ve sonuç
alınabilirliği adına da yapılacak
olan çalışmalar ile
desteklenmeli ve ileriye
taşınmalıdır. Unutulmamalıdır
ki; denklem ne kadar zor olsa
da, çözmek için
kullanılabilecek tek yol eğitimli
insanların duyarlı ve bilimsel
bireysel alışkanlıklardır.

Prof. Dr. Nüket SİVRİ

Rahmi Sezer
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Geçen yıl ocak- şubat dönemine göre yüzde
62,9 büyüyen ihracatın, bu sene iki aylık toplamı 46
milyon 348 bin dolar oldu.  

Madencilik ürünleri başı çekiyor
Kastamonu’dan 15 sektör şubat ayında ihracata

katkı sundu. Madencilik Ürünleri 11 milyon 386
bin dolar ile başı çekerken onu, 4 milyon 220 bin
dolar ile Mücevher, 1 milyon 819 bin dolar ile
Hazırgiyim ve Konfeksiyon, 1 milyon 57 milyon lira
ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü takip
etti.

8 ülke yüzde 92’yi karşıladı
Şubat ayında 38 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

İhracatın yüzde 92’si (27 milyon 102 bin dolar)
İsveç, Belçika, Birleşik Krallık, Güney Kore,
İspanya, Kırgızistan, Hollanda ve Ukrayna’ya
yapıldı.  Buna göre ilk 8’de yer alan Asya ülkeleri
ihracatın yüzde 12’sini, Avrupa ülkeleri ise yüzde
80’ni karşıladı.

İhracat yönü Kuzey Avrupa
En çok ihracat yapılan ülke ise 11 milyon 159

bin dolar ile İsveç oldu. İsveç’e gerçekleştirilen
ihracat, toplam rakamın yüzde 38’ini oluşturdu. 4
milyon 215 bin dolar ihracat yapılan Birleşik Krallık
ile yüzde 52’lik ihracat dilimini Kuzey Avrupa
oluşturdu.

Belçika’ya 4 milyon 221 bin dolar, Güney
Kore’ye 2 milyon 80 bin dolar, İspanya’ya 1 milyon
498 bin dolar, Kırgızistan’a 1 milyon 465 bin dolar,
Hollanda’ya 1 milyon 416 bin dolar, Ukrayna’ya 1
milyon 45 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

Nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 51.
sırada yer alan Kastamonu’da, erkek nüfusun oranı
yüzde 49,8 (187 bin 264 kişi), kadın nüfusun oranı ise
yüzde 50,2 (189 bin113 kişi) olarak gerçekleşti. 

Kastamonu il ve ilçe merkezlerinde ikamet
edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 62,7
iken, bu oran 2020 yılında yüzde 63,5
olarak kayıtlara geçti.

En kalabalık ilçe 151 bin 500 kişi ile
nüfusun yüzde 40,3’ünün ikamet ettiği
merkez oldu. Merkezi sırasıyla yüzde
10,5 ile (39 bin 637 kişi) Tosya, yüzde 9,9
ile (37 bin 439 kişi) Taşköprü ve yüzde
5,8 ile (21 bin919 kişi) Cide takip etti. 3
bin 45 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe Ağlı
oldu.

Kilometrekareye 29 kişi
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen

“bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”,
Türkiye genelinde 2020 yılında 109 kişi
oldu. Kastamonu’da kilometrekareye

düşen kişi sayısı ise 2020 yılında 29 kişi olarak
kayıtlara geçti.

54 bin 504 gurbetçi yaşıyor
Şehirde Kastamonu nüfusuna kayıtlı olmayan 54

bin 504 kişi ikamet ediyor. 5 bin 334 kişi ile Samsun
birinci, 5 bin 104 kişi ile Çorum ikinci, 4 bin 174 kişi
ile Sinop üçüncü sırada yer alıyor.

Yaşlı nüfus ağırlıkta
Kastamonu ortanca yaş oranında göre Türkiye’de

Sinop’tan sonra ikinci sırada yer alıyor. Nüfusun
yüzde 40,6’sı ortanca yaş grubunda yer alıyor.
Ortanca  yaş Kastamonu’da 2019 yılında 39,9 iken,

2020 yılında 40,6’ya yükseldi.
Cinsiyete göre ise, ortanca yaş
erkeklerde 38,4’ten 39,2’ye, kadınlarda
ise 41,5’ten 42,1’e çıktı.
65 yaş üzeri nüfusun oranı

arttı
Kastamonu’da 15-64 yaş grubunda

bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun
oranı, 2019 yılına göre azalarak yüzde
65,3 (245 bin 890 kişi) olarak
gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-
14 yaş grubu) nüfusun oranı ise yüzde
16 (60 bin 334 kişi) olurken, 65 ve
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da
yüzde 18,7’ye (70 bin153 kişi)
yükseldi.

Pınarbaşı turizmde çeşitlilik oluşturuyor.
Kastamonu Üniversitesi Dekan Yardımcısı
Aydoğan Aydoğdu’nun “Kastamonu Köyleri
Lavanta Kokacak, Kastamonu Kırsalı Lavanta
Turizmiyle Kalkınacak” projesi kapsamında
ilçede 2 bin 500 lavanta fidesi toprakla buluştu.

Öte yandan Ilıca’da termal anlamında
yeraltı sıcak su kaynaklarının jeotermal
araştırması yapılması ile alakalı keşif
çalışması yapıldı. Eğer istenen seviyede su
bulunabilirse Pınarbaşı’nda kış turizmi için de
adımlar atılacak.

Turizm çeşitlendiriliyor
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Enflasyon Raporu

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

• Genel Değerlendirme İktisadi
faaliyet, güçlü kredi ivmesinin desteğiyle
2020 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi
talep kaynaklı belirgin bir toparlanma
kaydetmiştir.

• Milli gelir verilerini takip eden veri
akışı iktisadi faaliyetin güç kazandığına
işaret etmiştir.

• Salgına bağlı kısıtlamaların
ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri,
geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla
daha sınırlı seyretmekle birlikte,
hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki
yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli
görünümüne dair belirsizlikler
sürmektedir

• Salgın döneminde sağlanan yüksek
kredi büyümesinin birikimli etkileriyle
güç kazanan iç talebin cari işlemler
dengesi ve enflasyon üzerindeki olumsuz
etkisi devam etmektedir.

• İç talep koşulları, döviz kuru başta
olmak üzere birikimli maliyet etkileri,
uluslararası gıda ve diğer emtia
fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon
beklentilerindeki yüksek seviyeler,
enflasyon görünümünü olumsuz
etkilemeye devam etmektedir.

• Güçlü parasal sıkılaştırmanın
etkileriyle enflasyon üzerinde etkili olan
talep ve maliyet unsurlarının kademeli
olarak zayıflayacağı öngörülmektedir.

• Ekim-2020 Enflasyon Raporu’nu
takip eden dönemde enflasyon
görünümü üzerinde etkili olan unsurlar,
sıkı para politikası duruşunun uzun bir
müddet korunması gerektiğine işaret
etmiştir.

• TCMB Kasım ayından itibaren fiyat
istikrarına odaklı para politikasının aynı
zamanda makro finansal risklerin
sınırlanması için de kritik önemde
olduğunu değerlendirerek enflasyon
hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla
kararlı bir şekilde uygulayacağını
açıklamıştır.

• Para politikasındaki sıkılaşma ve
fiyat istikrarına yönelik güçlü iletişim
piyasalara olumlu yansımış, finansal
göstergelerde iyileşme sağlanmıştır.

• Mevcut makro finansal risklerin
sınırlanması için krediler ve yurt içi
talebin ılımlı bir patikaya yönelmesi
büyük önem arz etmektedir.

• Para politikası duruşu orta vadeli
enflasyon hedefine kademeli olarak
yakınsayacak şekilde oluşturulacaktır.

• TCMB, 2021 yılında enflasyon
hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla
uygulayacak, para politikası kararlarını
fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda
alacaktır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre geçtiğimiz yıl şubat ayında 23 milyon 842 bin dolar ihracat
gerçekleştiren Kastamonu, ihracatını geçen yıla oranla yüzde 23,1 artırarak 29 milyon 357 bin dolara çıkardı.

YIL: 9 SAYI: 345 1 MART 2021

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

İhracat yönü
Kuzey Avrupa

Kastamonu’da ikamet eden nüfus
2020 yılında, bir önceki yıla göre 3
bin 28 kişi azalarak 376 bin 377 kişi
oldu. 2019 yılına göre 16 ilçenin
nüfusu azalırken, Bozkurt,
Çatalzeytin, Hanönü ve Seydiler’in
nüfusu arttı.

Nüfus erozyonu 
devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
hibe edilen 500 bin lira değerindeki
kompakt yol süpürme aracı Abana
Belediyesi araç parkına eklendi.

Hizmete alınan araç, basınçlı yıkama,
toz süpürme, tuz serme ve kar süpürme
gibi birçok alanda kullanılabilecek.

Hizmete alındı

Küre’de mahallelere hayrat çeşmesi
yapılıyor. İlçenin geçmişinde her
mahallede çeşme bulunması geleneğini
yaşatmak için gerçekleştirilen proje
kapsamında, üç alanda hayratlar halkın
hizmetine açıldı.

Çeşmeler yaptırılıyor
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Diyarbakır'da görevli
Astsubay Çavuş Ali Er (26),
geçirdiği trafik kazası
sonucu hayatını kaybetti.
Şehit Astsubay Çavuş Ali
Er, Diyarbakır'da yapılan
töreninin ardından babaocağı Taşköprü
Yazıhamit köyünde defnedildi.

Görevi başında
şehit oldu

Derneğin kurucu
başkanı Hüseyin Erol
ve oğlu Artemis
Arıtma kurucu ortağı
Ergin Erol ev
sahipliğinde
gerçekleşen
toplantıda derneğin
mevcut başkanı Ali
Peker, önceki
dönem başkanları
Hasan Kuz, Mustafa
Dilmen, Bozkurt Ekeş, yönetim kurulu
üyesi Abdulkadir Çelik yer aldı.

Bozkurtlular Dayanışma Derneğinin 26
yıldır faaliyet gösterdiğini ve geçmişten
günümüze tüm yöneticiler ile aile bağı
geleneğinin devam ettiğini anımsatan
Hasan Kuz, ziyaret ile ilgili ise şu
değerlendirmeyi yaptı: “Çatalzeytin
Belediye Başkanı Sayın Ahmet Demir’in
bizlerle kurduğu diyaloğu önemsiyoruz.
Aynı coğrafyada aynı kaderi paylaştığımız
Çatalzeytin ile bundan sonraki
faaliyetlerimiz Bozkurtlular Dayanışma
Derneği olarak muhakkak artacaktır” dedi.

Çatalzeytin-
Bozkurt 
dayanışması

Seydiler’de pellet diski ve makineleri
üretim tesisi kurulacak.  Seydiler Organize
Sanayi Bölgesinde yer tahsisi yapılan
Anamis Makina, ilk etapta 50 kişiyi
istihdam edecek.  Firmanın üç aşamada
kuracağı tesislere yapacağı yatırım
maliyeti 15 milyon Euro’yu bulacak.  Tüm
etaplar tamamlandığında 150 kişinin
istihdam edilmesi planlanıyor.

Yer tahsis edildi

Yazar Erdal Arslan tarafından kaleme
alınan İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini
gerçek karakterler ve olaylarla işleyen
Korkma romanı çıktı.  Parana
yayınlarından çıkan roman seçkin
kitapçılarda ve internetteki kitap satış
sitelerinde okurların ilgisine sunuldu. 

Korkma romanı, İstiklal Marşı’nın
yazılış hikayesini tamamen gerçek
karakterler ve olaylarla işleyen belgesel
roman, alanında bir ilk ve tek olma
özelliğine sahip bulunuyor.

Mehmet Akif Ersoy’un İstanbul’dan
Ankara’ya hareket ettiği 1920 yılının Nisan
ayından, İstiklal Marşı’nın kabul edildiği 12
Mart 1921 tarihine kadar geçen süreçteki
hayatı, Millî Mücadele çalışmaları, şehir
şehir dolaşması, vaazları, Kastamonu
Nasrullah Camii’ndeki konuşması bir
roman üslubunda ve tarihi belgeler
ışığında bu romanda yer alıyor.

‘Korkma’ 
romanı çıktı
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Çalıştayda konuşan
Kastamonu Valisi Avni Çakır,
Kastamonu’nun turizmde marka
olması için tüm kurumların iş
birliği yapacağını kaydetti. Şehrin
geleceğinin turizmde olduğunu
vurgulayan Vali Çakır, gerçekleşen

ve talep edilen yatırımların da bunun göstergesi
olduğunu ifade etti.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Dr. Serkan Genç, Bütünleşik Turizm

Projesi kapsamında bölgede tespit
ettikleri 135 tane turizm
unsurunun 75’inin Kastamonu’da
bulunduğunu bildirdi. Civar illerle
ortak vizyon belirlenmesi
gerektiğini söyleyen Genç,
“Kastamonu Ilgaz Dağında olduğu
gibi Küre Dağları Milli Parkı için

de Bartın, Kastamonu ve Çankırı illeri olarak
buranın bir vizyon çerçevesinde yönetilmesini
sağlamak amacıyla ortak bir platform kurulması
gerekiyor. Diğer yandan Safranbolu gibi oldukça
fazla turist çeken bir yerin kanyonlar bölgesi ile
entegrasyonu sağlanmalıdır” dedi.

Kastamonu’da gerçekleşen “Turizmde
Yeni Trendler” panelinin moderatörlüğünü
yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kurtuluş Karamustafa, turizmin geleceğinin
6T bileşeni ve bu bileşenlerin entegrasyonu
kapsamında olacağını söyledi. Turizm,
tarım, tabiat, tıp, teknoloji ve tasarımı 6T
bileşeni olarak tanımlayan Dadaylı Rektör
Kurtuluş Karamustafa, panelde pandemi

öncesi ve sonrası gidişata
göre olası iş birliklerine de
değindi.

Moderatörlüğünü Kayseri
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kurtuluş Karamustafa’nın
yaptığı oturumda Türkiye
Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Toktaş ile

Kültür ve Turizm Bakanlığı
eski Tanıtma Genel Müdürü
İrfan Önal 'Turizmde Yeni
Trendler' başlığı altında
günümüzde turizm
sektöründe değişen yeni
trendler, markalaşma

stratejileri ve destinasyon yönetimine ilişkin
fikirlerini açıkladı.

Turizmde 6 T şart

Kastamonu turizmde
parlayacak! Kastamonu’nun turizm alanında yürütülen

eylem planı, projeleri ve çalışmaları

“Turizmin Parlayan Yıldızı Kastamonu

çalıştayında değerlendirildi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
öncülüğünde düzenlenen “Turizmin
Parlayan Yıldızı Kastamonu” çalıştayı
Kastamonu Valiliği koordinesinde Gençlik
Merkezi Konferans Salonunda
gerçekleştirildi.

Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip
Vidinlioğlu belediyenin Kastamonu’da
turizme yönelik gerçekleştirdiği turizm ve
altyapı çalışmalarını aktardı. Kastamonu

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Topal gerçekleşecek çalışmalara akademik
destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Programda Kurşunlu Han Genel Müdürü
Cem Dilimel, Daday İksir Resort Town
İşletme Sahibi İksir Aydın, Abana Tatilya
Resort Genel Müdürü Muharrem Sivar, MNG
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Aydoğan
Süer, Kastamonu’nun turizm fırsatlarını
değerlendirdi.

Fırsatlar değerlendirildi

Çatalzeytin
Belediye Başkanı
Ahmet Demir,
İstanbul programı
kapsamında
Bozkurtlular
Derneği
yöneticileri ile bir
araya geldi.
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Kastamonu Genç Girişimciler Derneği
Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu’nun ikinci ki-
tabı Z’nin Siyaseti yayınlandı. Motto Yayınların-
dan çıkan 224 sayfalık kitapta Küçükşabanoğ-

lu’nun 4 yıllık çalışmaları sonrasın-
daki güncel Z kuşağı analizleri-

nin özetinin yanı sıra bilimsel
veriler de bulunuyor.

Siyasette Z kuşağının be-
lirleyici bir etkisi olduğuna
işaret eden Küçükşabanoğlu:

“Ülkemizin nüfusunun yüzde
30.6’sını Z kuşağı oluşturuyor.

Seçim sistemimize baktığımız za-
man Z kuşağının 2021 yılında yüzde 8.5,
2022’de yüzde 10.5, 2023 yılında ise yüzde 12,6
oranında oy potansiyeli olacak. Yüzde 1 oyun
bile çok önemli olduğu günümüzde, Z kuşağı-
nın siyasete olan bakışını anlamanın, siyaset
arenasında olmazsa olmaz olduğu gayet net
bir şekilde ortada.” dedi.

Zafer Küçükşabanoğlu 4 yıllık çalışması
sonrası otaya çıkan kitap hakkında şunları
söyledi: “Analizlerimin büyük bir çoğunluğu-
nun da araştırma sonuçlarıyla örtüştüğünü
görmek, beni fazlasıyla mutlu etti. Araştırma-
mızı yaparken, hata payını en aza indirecek
yöntemlerle, ülkemizin farklı bölgelerinden
oluşan örneklemimizle ilerledik. Bununla da
kalmadık; odak grup ve indepth görüşmeler
yöntemiyle de Z kuşağına mensup yüzlerce
gencimizin düşüncelerini dinledik. Titiz bir ça-
lışmayla hazırlanan kitabı okuyanlar apolitik
olarak adlandırılan bir neslin, toplumların yeni
siyasetini oluşturacağı gerçeğiyle karşılaşa-
cak, Z kuşağını yeniden tanıyacak ve onları ka-
zanmak için ne yapması gerektiğini tüm de-
taylarıyla bilecek.”

Küçükşabanoğlu
Z Kuşağını 
analiz etti
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden GMG Kastamonuspor
ligin 25.haasında Elazığspor’u kendi
stadında ağırladı. 

Gazi Stadyumu’nda oynanan ve
ilk devresi 0-0 sona eren
karşılaşmada, goller ikinci devrede
geldi.

50’nci dakikada Oğuzhan
Doğan’ın orta şut karışımı vuruşunda
Elazığspor’dan Yiğitcan Erdoğan topu
kendi kalesine gönderdi. Öne
geçtikten sonra kontrolü tamamen

ele alan temsilcimizde dakika 69’da
ise bu kez Recep Yılmaz sahneye
çıktı. Recep’in orta şut karışımı
vuruşu farkı 2’ye çıkardı.

Bu galibiyetle GMG
Kastamonuspor, puanını 24’e
yükseltti ve kendisini küme düşme
hattının dışına attı.

Elazığspor ise 21 puanda kaldı ve
bir sıra daha geriledi. Küme düşme
hattındaki bir diğer rakibimiz
Mamak Futbol Kulübü ise Eyüpspor’a
İstanbul’da 4-0 mağlup oldu.

Kadınlar Hentbol 1. Liginde
mücadele eden Araç Belediyespor,
ligin 19. haasında kendi evinde
ağırladığı Artvin 7 Mart Spor
Kulübü’nü 36-22’lik skorla mağlup
etti.

İlk yarısı da ekibimizin 12-
17’lik üstünlüğü ile sona eren
karşılaşmanın en skorer oyuncusu

12 gol atan Zeynepnur Ulukoz
oldu. Maçta, Özgecan Uçar 7,
Gamze Yılmaz 6, Burçak Danacı 4,
Gizem Aydın 3, İrem Kaya 2, Buse
Nur Alibaş ve Selda Demir 1’er gol
kaydetti.

Temsilcimiz aldığı galibiyetle
puanını 34’e çıkartırken, ikinci
sıradaki yerini korudu.

Süper Lig yolunda 
emin adımlar

GMG
Kastamonuspor, 98

gün aranın ardından
Gazi Stadı’nda 3
puana kavuştu.

Elazığspor’u 2-0
yenen temsilcimiz
düşme potasının

üstüne çıktı.

HESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

Gazi’de 98 gün
sonra kazandık

Kendi stadında en son 18
Kasım 2020’de Kastamonu’da
Etimesgut Belediyespor’a
karşı galip gelen temsilcimiz,
Elazığ galibiyeti ile hasrete
son verdi. GMG
Kastamonuspor, 98 gün
aranın ardından Gazi
Stadı’nda 3 puana kavuştu.
Ligde son galibiyetimizi ise 50
gün önce 6 Ocak’ta
Sakaryaspor’a karşı almıştık.

Kastamonu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü,
Hentbol Kadınlar Süper Lig
16’ncı haftasında Anadolu
Üniversitesi Gençlik ve Spor
Kulübü’nü konuk etti. Atatürk
Spor Salonu’nda oynanan
karşılaşma 41-26 Belediyespor
üstünlüğüyle sona erdi.
Belediyespor bu galibiyetle

puanını 24’e çıkarttı.
Belediyespor’a Anadolu

Üniversitesi karşısında
galibiyeti getiren gollerin
dağılımı ise şu şekilde: Beyza
İrem Türkoğlu 10, Kübra
Sarıkaya 9, Ana Kojic 8, Alena
Ikhneva 5,  Serpil İskenderoğlu
ve Sara Kovarova 3’er, Betül
Yılmaz 2 ve Birgül Tuzsuz 1.

Fark attı
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