
İnsanların kavgalarından,
kaygılarından ve gözyaşlarından
nemalanmaya çabalayan çok sayıda

kurumun olduğunu bilerek girdim
2012 yılında medya sektörüne. 

Yargıya intikal etmiş cinnet,
cinayet, taciz ve tecavüz haberlerinin
ısıtılıp ısıtılıp nasıl servis edildiğini,
üçüncü sayfa haberleriyle toplumun
kodlarıyla nasıl oynandığını ve
bilinçaltında nasıl

normalleştirildiğini,
sıradanlaştırıldığını görmemek

için kör olmak gerekirdi
sanırım. Kendimi bildim bileli

topluma gazete okutmak için kap
kacak, tencere tava, ev ve

otomobil gibi kupon dağıtan
basın yayın kuruluşlarına
şahit oldu çok kez bu
millet…

İSTAMONU 
10. YIL ve ADÂB-I
MUÂŞERET (1)

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

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. 

Karlıbayır Mah. Andız Sok. No: 9 Arnavutköy/İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim26

Dadaylı iş adamı Mehmet Umur’un
sahibi olduğu Umursan Pasta Ekmek Fırını
ve Kafe olarak hizmet verecek ikinci
şubesini Bakırköy’de açtı. Ataköy 5. Kısım
Çarşı’da yer alan mağazanın açılışında
konuşan Mehmet Umur, “Ülkemiz için
üretmeye ve istihdama katkı sağlamaya
devam ediyoruz.  Kullandığımız kaliteli ve
doğal ürünlerle daima insan sağlığını ön
planda tutuyoruz” dedi. n 2

Umursan büyüyor

Daday Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından geçtiğimiz aylarda ihalesi
yapılan Ballıdağ hastanesi binasında yer
teslimi yapıldı. İhaleyi kazanan Tez
Madencilik şirketinin ortağı Ali Aygün,
sözleşmeyi imzalayarak Ballıdağ hastane
binasını devraldı. n 3

Ballıdağ’da 
imzalar atıldı

Tosya’da inşa edilecek olan 100 yataklı
kız kuran kursunun hafriyat çalışmaları-
na başlandı. Yaklaşık 6 milyon liraya mal
olacak binanın bir yıl içinde kullanıma
hazır hale gelmesi planlanıyor. n 3

Çalışmalar başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından
düzenlenen “İstiklâl Şairimize İstikbalden
Mektup” adlı yarışmada Daday Şehit
Ümit Demirci Çok Programlı Anadolu
Lisesi 11. sınıf öğrencisi Elif Derya
Dolaşan, Türkiye 6’ıncısı oldu. Ödülünü
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis
Yunus Ersöz’ün elinden aldı.

Türkiye 6’ncısı oldu

Kuruoğlu
güven
tazeledi

Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla
kabinede mini revizyon yapıldı. İki yeni
bakanlık oluşturuldu, kabineye üç yeni
isim girdi. n 2

Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model
Binicilik Tesisi, mayıs ayında açılıyor. Daday
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
tarafından turizm alt yapısının iyileştirilmesi ve
güçlendirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı’na (KUZKA) sunulan atlı
terapi merkezi projesinde sona yaklaşıldı. n 2

Mayıs ayında açılıyor

Kabinede 
mini revizyon
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Gücünü okurlarından alan İstamonu bu
zamana kadar olduğu gibi doğru ve güvenilir
haber aktarma mücadelesini memleket sevdası
gözeterek aktarmaya kararlılıkla devam edecek.

Sırdan bir gazete olmadığını İstamonu
Buluşmaları, Kastamonu Sanayi Fuarı
(KASTEXPO), Batı Karadeniz Turizm Fuarı
(BAKAF), Kastamonu Ticaret Rehberiyle ispat
eden; İstamonu World ve İstamonu TV ile fark
oluşturan İstamonu geleneklerine bağlı
yenilikçi bakış açısıyla medyanın rehberlik
edinme misyonunu her daim sürdürecek.

ADIMLARIMIZIN DOĞRULUĞU

Bu zamana kadar desteğini esirgemeyen
okurlarımıza teşekkür ediyor, elde edilen
başarının birlikte kazanıldığını vurgulamak
istiyoruz. Siyasetten bürokrasiye, sanattan
spora, iş dünyasından sivil toplum camiasına
kadar birleştirici güç olan gazeteniz
İstamonu’ya iletilen tebrik mesajları da
çıktığımız haber yolculuğundaki adımların
doğruluğunu ispatlar nitelikte oldu.

Bu gurur hepimizin… n 4 - 5 

Gazeteniz İstamonu 10. yayın
yılına 23 Nisan 2021 tarihinde
adım attı. Kastamonu’nun sesini
İstanbul’da duyurmak amacıyla
23 Nisan 2012’de kurulan
İstamonu, 10. yılında sadece
İstanbul’da değil Türkiye ve
dünyada ulaştığı her noktada en
saygın haber kaynakları arasında
yer aldı.

Ümraniye Belediye
Meclisi yönetiminde

Ümraniye Belediyesi 2. Başkanvekili
İhsangazili Orçun Şekercioğlu oldu.

Nisan ayı 1. oturumunda yapılan oylama ile
Ümraniye Belediye Meclisi birinci ve ikinci
başkanvekili belirlendi.

Mevcut görevi sürdüren Mucip Kopuz, birinci
başkan vekili olurken, AK Parti Meclis Üyesi
Orçun Şekercioğlu ikinci başkan vekili seçildi.
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Mehmet Muş Vedat Bilgin Derya Yanık

Kastamonu
kritik çizgide 6

Eriş yoğun
bakımda 6

Transfere
başladı

n 3 
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İnsanların kavgalarından,
kaygılarından ve
gözyaşlarından

nemalanmaya çabalayan
çok sayıda kurumun
olduğunu bilerek
girdim 2012 yılında
medya sektörüne. 

Yargıya intikal
etmiş cinnet,
cinayet, taciz ve
tecavüz
haberlerinin
ısıtılıp ısıtılıp nasıl
servis edildiğini,
üçüncü sayfa
haberleriyle toplumun kodlarıyla nasıl
oynandığını ve bilinçaltında nasıl
normalleştirildiğini, sıradanlaştırıldığını
görmemek için kör olmak gerekirdi sanırım. 

Kendimi bildim bileli topluma gazete
okutmak için kap kacak, tencere tava, ev ve
otomobil gibi kupon dağıtan basın yayın
kuruluşlarına şahit oldu çok kez bu millet…  

Yukarıda bahsi geçen konulara
bakıldığında bile “İstamonu olarak nasıl bir
yol izlememiz gerekir? Ne yaparsak tüm
insanlığın ortak değerlerine ve birlikte
yaşama kültürüne katkı sağlarız? Nasıl bir yol
izleriz de insanlığın inşasına ve imarına
faydamız olur?” sorularının cevaplarını
bulmak genel bakış açımız olarak
belirdiğimiz yol haritamızdı.

Bir de büyükşehir İstanbul başta olmak
üzere, çeşitli büyükşehirlerde sayıları
milyonları aşan hemşerilerimizin, zorluklara
rağmen başarı hikayeleri, yetişmiş ve hayatın
yetiştirmiş olduğu insanımız var.

Kolay mı gariban toprakların insanı
olmak; elde yok, avuçta yok, Daha çocuk
yaşta gurbetle örselenmek; anadan ayrı,
babadan ayrı…

Sırtımızda yumurta küfesi taşıyacağımızın
bilincinde ve hiç de kolay olmayacak uzunca
bir yolculuğa çıktık 2012’nin 23 Nisan
Pazartesi günü. 

Mevlana’nın da dediği gibi “Gönülden
gönüle yol var dediler; o gün, bugün yoldayız.
Yol bulmak kolay imiş, mesele gönül

bulabilmek imiş.”   
Hamdolsun tam 9 yıldır hem girilecek

gönül bulduk hem de yol.
Hak arama davası dışında, yargıya intikal

bir tane olumsuz, kötü haber olmadı
sayfalarımızda, olmayacak da. 

Üstüne basa basa söylüyorum “9 yıldır
kirletmedik sayfalarımızı”.  Çünkü kötünün
örneği olmayacağını iyi biliyorduk.
Güzellikleri, iyilikleri, başarıları, sevgiyi
çoğaltabilirdik ve bunların bulaşıcılığına çok
inanarak başladık. 

Adâb-ı muâşeretle yani.
Geride kalan 9 yılda kupon dağıtmadık,

har vurup harman savurmadık. Derdimiz,
davamızdı. Davamız yazmaktı. 

Neyi mi? 
“Yazmaktan maksadımız, memleketimizi,

insanımızı, inandığımız değerleri, anlatmak ve
yaşatabilmekti.” En iyi bildiğimiz konu ise
insanı değerli olmayan, insanına değer
verilmeyen toplumlarda gelişmeden söz
edilemezdi. 

Bizim için insanımız çok değerlidir. 
Geride kalan 9 yılda maddi kazanç

sağlamadan, maneviyat kazandık, muhabbet
kazandık, dost kazandık, insanımızı
kazandık. Artık net bir dille diyorum ki para
da kazanalım. 

Bir şeyler daha yazacağım ancak Edirne
Enez Kaymakamı, kıymetli devlet adamı,
kıymetli dost Sayın Şükrü Alperen Göktaş’ın
23 Nisan 2021 yılında elimize ulaşan

kendileri kadar kıymetli mektubunu sizinle
paylaşarak, bu haftaki yazıma haftaya
kaldığımız yerden devam etmek suretiyle
şükranlarımı sunarak son veriyorum.  

Bir memleket hikayesi başlar…
23 Nisan 2012..
Evliyalar şehri Kastamonumuz ile

hemşerileri arasında köprü vazifesi gören, 
Bir medya aracı olmanın ötesinde

gönülleri/kültürleri birleştiren, 
Sahip çıkıl(a)mayanlara -hemşehrilerine-

sahip çıkan, 
Konuşul(a)mayanları -hemşehrilerini-

konuşan, 
Ulaşıl(a)mayanlara -hemşehrilerine-

ulaşan, 
Duyul(a)mayanları -hemşehrilerini-

duyuran, 
Memleket sevdasının parayla, makamla,

unvanla değil; 
Emekle,
Alın teriyle,
Dertlenmeyle,
Mücadeleyle hissedilebileceğini /

hissettirilebileceğini öğreten, 
Memleketçiliğin içi boş kuru süslü laflarla

değil;
Şehir şehir, 
Sokak sokak, 
Kapı kapı
En önemlisi de gönül gönül gezerek

yapılacağını herkese öğreten, 
Memleketçiliği;
Rant, ihale, para, şöhret ve güç üzerinden

tanımlayanlara inat;
Sevgiyle, saygıyla, vicdanla, kültürle, vatan

sevgisiyle, inançlarımıza ve değerlerimize
sahip çıkma duygusuyla bir memleket ruhu
inşa etmeye çalışan, 

Sözün özü;
Memleket gibi memleket olan İstamonu

Gazetesi’nin kuruluşunun 10. yılını en kalbi
duygularımla tebrik ediyor, imtiyaz sahibi
Sayın Hüseyin Karadeniz ve yazı işleri
müdiresi Sayın Gözde Yüksel başta olmak
üzere tüm memleket emekçilerine Allah’tan
üstün muvaffakiyetler diliyorum. 

Medar-ı iftiharımızsınız.

İSTAMONU 10. YIL ve ADÂB-I MUÂŞERET (1)

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

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

23 Nisan 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
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

 
 
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 
 

  
 
 

  
   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

YILKI ATI

Dün, fabrikasıydı onların
Gücünün üstünde koşuldu.
Elinde değildi yaşlandı,
Kapı dışarı kovuldu.

KANAAT

Şahane kıyafetin aslı astarı çuldur,
Paranla böbürlenme, para kâğıttır, puldur.
Ey haris oğlu haris,  hazreti Musa derki;
“Dünyanın en zengini kanaat eden kuldur.”

Ataköy 5. Kısım Çarşı’da yer alan mağazanın
açılışında konuşan Mehmet Umur, “Ülkemiz
için üretmeye ve istihdama katkı sağlamaya
devam ediyoruz.  Kullandığımız kaliteli ve
doğal ürünlerle daima insan sağlığını ön planda

tutuyoruz” diye konuştu.
Açılışa, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent

Kerimoğlu, Sultangazi Belediye Başkanı Av.
Abdurrahman Dursun, AK Parti Fatih İlçe
Başkanı Orhan Narin ve Bakırköy İlçe Başkanı

Tülin Mazlumoğlu Kestane, belediye meclis
üyeleri Abdullah Özdemir, İsmail Selalmaz,
Emel Tığlı, Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen
ile Mehmet Çamur, Muhittin Tığlı ve çok sayıda
davetli katıldı.

Daday Atlı Terapi Merkezi ve Model
Binicilik Tesisi, mayıs ayında açılıyor.  

Daday Kaymakamlığı Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından turizm alt
yapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi
amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı’na (KUZKA) sunulan atlı terapi
merkezi projesinde sona yaklaşıldı.  

Mayıs ayı sonunda faaliyete geçmesi
planlanan 4 milyon liralık Daday Atlı Terapi
Merkezi ve Model Binicilik Tesisi için geniş
katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi. Daday
Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu
tarafından düzenlenen toplantıya
Kastamonu Valisi Avni Çakır, Daday
Kaymakamı Mehmet Sert ile Kuzey Anadolu

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan
Genç ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda tesisin bazı teknik ayrıntılar
ile giderilmesi gereken eksiklikler, açılışı ile
ilgili son çalışmalar, Hipoterapi eğitimi
verilmesi ile ilgili gelişmeler ile tesisin
yönetimi konuları görüşüldü. Tesisin

İşletme Müdürü olarak Kastamonu Valisi
Avni Çakır ve Daday Kaymakamı Mehmet
Sert tarafından Daday Nafi ve Ümit Çeri
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı
Öğretim Görevlisi Güzin Aytekin
önerilerek, gerekli çalışmaların yapılmasına
karar verildi.

Umursan büyüyor
Dadaylı iş

adamı
Mehmet
Umur’un

sahibi olduğu
Umursan

Pasta Ekmek
Fırını ve Kafe
olarak hizmet
verecek ikinci

şubesini
Bakırköy’de

açtı.

Mayıs ayında açılıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla
kabinede mini revizyon yapıldı. İki yeni
bakanlık oluşturuldu, kabineye üç yeni
isim girdi.

Kararnameye göre 2018 yılından beri
görevde olan Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, görevden alındı. Pekcan’ın
yerine ise Mehmet Muş atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ne geçişle birleştirilen Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrıldı.

Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat
Bilgin atandı. Atamalarla birlikte Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’un da görevi sona
ermiş oldu.

Kabinede 
mini revizyon

Doğanyurt Öğretmenevi’nde
çalışmalarda sona gelindi. 

Gün Medya Grup Onursal Başlanı
Cengiz Aygün’ün babası Necdet
Aygün’ün adı verilecek binanın açılışının
haziran ayında yapılması planlanıyor.

Çalışmalarda
sona gelindi

Bozkurt Belediyesi bünyesinde
kurulan Gençlik Merkezi faaliyete geçti.

12-29 yaş arasındaki gençlerin
istifade edebileceği merkezde online
EBA derslerine katılım imkanı ve çeşitli
etkinlik alanları bulunuyor. Açılacak
kurslara gençler ücretsiz katılım
sağlayabilecek.

Faaliyete başladı

Mehmet Muş Vedat Bilgin Derya Yanık
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Divan başkanlığını Hidayet
Yünsel’in yaptığı ÜKAYD’ın 19.
Olağan Genel Kurulu Altunizade

Kültür Merkezinde gerçekleşti.
Tek liste halinde gidilen genel

kurulda mevcut başkan Hasan

Kuruoğlu delegelerin güven oyunu
aldı. Kuruoğlu’nun asil yönetim
listesinde “Mehmet Esentepe, Engin
Demirezen, Muhammet Mülayim,
Cevat Karagöz, Cengiz Yılmaz,
Muhsin Bağcı, Kadir Kandil, Şinasi
Kuytak, Murat Acar Aşkın İrdem”
yer alırken, yedek yönetim listesinde
“Özcan Tuncer, Mehmet Zeytinli,
Gönül Uzun, Şerafettin Çubuklu,
Serkan Aran, Ramazan Çukurkaş,
Zühtü Ünal, Kamil Katmer, Recep
Kütük” bulundu.

Kuruoğlu, güven tazeledi

.ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544
+90 (212) 684 42 43 2) 684 42 43
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GÜNCEL

Ali Aygün, “Biz Ballıdağ hastanesini
memleketimize kazandırmak adına bu
ihaleye girdik, bu yatırımın yaklaşık
maliyeti 150 milyon Türk Lirası olacak.
Kar amacı güderek atılacak bir adım
olmadığını bilerek, Kastamonu’ya ve
ülkemize hizmet noktasında elimizi
taşın altına koyduk. Burasını sağlık
alanında hizmet verecek kapsamlı bir
geriatri merkezi olarak yapmayı
planlıyoruz” dedi.

Binanın fiziksel yapısının kullanıma
uygunluğunun da araştırılacağını
bildiren Aygün, Kastamonu
Belediyesi’nin gerçekleştireceği rölöve
çalışmaları sonrası hızlıca İstanbul
Teknik Üniversitesi’ne müracaat
edeceğiz. Binanın durumuyla ilgili bir
çalışma yapılacak, çünkü harap ve bitap
bir bina söz konusu. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden gelecek rapora göre de
binayı yıkacak mıyız, yoksa onararak mı
burayı canlandıracağız buna karar
vereceğiz” diye konuştu.

Tosya’da inşa edilecek olan
100 yataklı kız kuran kursunun
hafriyat çalışmalarına
başlandı. Yaklaşık 6
milyon liraya mal
olacak binanın bir yıl
içinde kullanıma
hazır hale gelmesi
planlanıyor.

Tosya Kaymakamı
Deniz Pişkin, 5 katlı
binanın 3 bin 500 metrekare
kullanım alanına sahip olacağını
bildirerek şunları söyledi: “Hali
hazırda ilçemizde hizmet veren
Kur’an Kursumuzun yatılı kısmı
fiziki kapasitesinin yetersizliği
nedeniyle Diyanet İşleri
Başkanlığımız tarafından
kapatıldı. Sadece gündüzlü
eğitim verir hale geldi. Yatılı kız
Kur’an kursu inşası çalışmaları

müülüğümüzce başlatıldı.
Tahminimiz yaklaşık bir yıl

içerisinde inşallah hizmete
girmiş olacak. 5 katlı ve

100 yatak
kapasitesine sahip
bina 3 bin 500
metrekare kullanım
alanına sahip olacak.

Tefrişatı hariç yaklaşık
bedeli 6 milyon lira

civarında olacak. Hafriyat
çalışmalarını
kaymakamlığımızın
gerçekleştirdiği binanın
inşaatını Türkiye Diyanet Vakfı
yürütecek. Bittiği zaman hem
Tosya’ya hem de civar ilçelere
hizmet verebilecek, ihtiyacı
karşılayabilecek nitelikte
modern bir kuran kursu
olacak.”

Ballıdağ’da
imzalar atıldı
Daday Orman İşletme Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Ballıdağ
hastanesi binasında yer teslimi yapıldı. İhaleyi kazanan Tez Madencilik şirketinin ortağı Ali
Aygün, sözleşmeyi imzalayarak Ballıdağ hastane binasını devraldı.

“Sizde veya çocuğunuzda veya
bir yakınınızda diyabet var ise
endişelenmeyin. Diyabet ciddi bir
hastalıktır, ancak uygun beslenme
tedavisi, medikal tedavi, düzenli
egzersiz ve diyabet eğitim ile
sağlıklı, uzun bir yaşam
sürebilirsiniz.”

Diyabet (şeker
hastalığı)
vücudunuzdaki
pankreas bezinin
yeterli oranda insülin
üretememesi veya
üretilen insülin
hormonunun etkili bir
şekilde
kullanılamaması
durumunda gelişen ve
ömür boyu süren bir
hastalıktır. Vücudumuzun temel
enerji gereksinimi
karbonhidratlar ile sağlanır.
Emiliminin olması
karbonhidratın en küçük birim
olan glukoza dönüşümü gerekir.
Glukoz beyin ve diğer organlar
için enerji kaynağıdır. Eğer glukoz
miktarı vücudun yakıt
ihtiyacından fazla ise karaciğerde
(şeker deposu=glikojen), yağ
dokusunda depolanır. Yalnız
hücrelerin bu glukozu
kullanabilmesi için insülin
hormonuna ihtiyaç vardır. Eğer
insülin hormonu yeterli derecede
vücutta bulanmazsa glukozun
enerji olarak kullanımı da
mümkün olmayacaktır. Çünkü
kandaki glukozu hücrelere insülin
götürür. İnsülin yokluğunda
kanda glukoz birikir. İşte bu
olayın gerçekleşmesi diyabet yani
kandaki şekerin yüksek
olması(hiperglisemi) olarak
isimlendirilir. 

Diyabet tanısı nasıl konulur?

Diyabeti olmayan bir birey kan
şekeri düzeyi açlık halinde 120
mg/dl, tokluk halinde (yemeğe
başladıktan iki saat sonra) 140
mg/dl’ nin üstüne çıkmaz. Açlıkta
veya toklukta ölçülen kan şekeri
düzeyinin bu değerlerin üstünde
olması diyabetin varlığını
gösterir.

Bir kişinin diyabetli olup
olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ)
ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans
Testi (OGTT) yapılarak saptanır.
AKŞ ölçümü 100-125 mg/dl
olması gizli şeker (pre-diyabet)
sinyalidir. AKŞ ölçüm sonucunun
126 mg/dl veya daha fazla olması
diyabetin varlığını gösterir.

OGTT’ de glikozdan zengin
sıvı aldıktan 2 saat sonraki kan
şekeri değeri önemlidir. İkinci
saat kan şekeri ölçümü 140-199
mg/dl ise gizli şeker, 200 mg/dl
veya daha yüksek ise diyabet
tanısı konulur.

Diyabet türleri: Tip I diyabet,
Tip II diyabet, Gizli Şeker (Pre-
diyabet), Gestasyonel diyabet

Diyabetin komplikasyonları
Kan şekeri kontrolünün

sağlanamaması, kısa veya uzun
dönemde sağlık sorunları
oluşturur. Diyabet küçük ve
büyük damarlarla birlikte
sinirlerin de hasar görmesine
neden olabilir. Diyabetin neden
olduğu bu hasarlar komplikasyon
olarak tanımlanır. Diyabetin akut
ve kronik komplikasyonları hem
Tip 1 hem de Tip 2 diyabetli
bireylerde görülebilir. 

Akut komplikasyonlar: Düşük
kan şekeri (hipoglisemi) ,

Ketoasidoz, Laktik asidoz,
Bakteriyel / fungal (mantar )
enfeksiyonlar.

Kronik komplikasyonlar:
Kardiyovasküler hastalık,
Retinopati  (Gözlerin hasar
görmesi), Nefropati (Böbreklerin

hasar görmesi),
Nöropati (Sinirlerin
hasar görmesi), Ayak
komplikasyonları,
İmpotans (Cinsel
güçsüzlük) 

Diyabet tedavisi
Diyabette tam bir şifa

yoktur. Eğer hekim,
diyetisyen, hemşire,
diyabet eğitimcisinden
oluşan diyabet
ekibinizden iyi bir

destek alır ve verilen tedaviye ve
önerilere uyum sağlarsanız
diyabeti olmayanlar gibi aktif ve
sağlıklı bir hayat sürdürebilirsiniz.

Yeterli ve dengeli beslenme,
yaşam tarzı değişikliği,
ilaç/insülin tedavisi ve egzersiz ile
birlikte diyabet tedavi edilir.
Diyabet hastaları ayak
bakımlarına özen
göstermelidirler.

Diyabet hastaları nasıl
beslenmeli?

Günlük olarak alması gereken
karbonhidrat, yağ ve protein
dengesi iyi ayarlanmalıdır. Sadece
proteine dayalı bir diyet ile kişi
büyük zarar görebilir.

3 ana öğün ve 3 ara öğün
yapılmalıdır. Ara öğünlere
protein ve karbonhidrat bir arada
alınmalıdır. 1 adet taze meyve ve
ayran tüketimi gibi.

Ana öğünlerinde mutlaka
kalsiyum kaynağı tüketimi şekeri
dengelemek adına çok önemlidir.
Her öğünde yoğurt veya ayran
tüketimi önemlidir kan şekerini
stabil tutacak ani düşme veya
yükselmeyi azaltacaktır.

Glisemik indeksi düşük
besinler tüketilmelidir. Beyaz
ekmek yerine tam buğday ve
çavdarlı ekmek, beyaz pirinç
yerine bulgur veya kepekli
makarna tüketilmelidir.

Glisemik indeksi yüksek
besinler (pirinç pilavı, patates,)
soğuk yenmelidir. Örneğin; pirinç
pilavı canınız çekti sıcak sıcak
tüketmeyiniz eğer sıcak
tüketirseniz şekeriniz aniden
yükselir o yüzden soğuk
tüketiniz.

Her öğününde tam buğday
ekmeği ve salata tüketimine özen
göstermelidir.

Tereyağı, kızartılmış besinler
ve basit şeker içeriği olan
besinlerden uzak durmalıdır.

Her gün 2-3 litre arası su
tüketimi olmalıdır.

Meyve, yoğurt ve sularına
tarçın ekleyerek tatlı ve şeker
isteğini azaltabilir.

Paketli gıdalardan
olabildiğince uzak durulmalıdır
çünkü şeker ve tuz içerir.

İç yağı, kuyruk yağı, salam,
sosis, sucuk gibi şarküteri
ürünleri tüketilmemelidir.

Tatlı, bisküvi, pasta, kek gibi
basit şeker besinlerden
olabildiğince uzak durulmalıdır.

Börek veya simit gibi
besinlerde beyaz un içerdiği
unutulmamalı ve
nadir olarak
tüketilmelidir.

Sağlıklı, mutlu ve
hayırlı Ramazanlar.

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

Orman Genel Müdürlüğü
tarafından 14 Aralık 2020
tarihinde yapılan ihaleyi Tez
Madencilik kazanmıştı. Orman

Bakanlığı tarafından onaylanan
ihalenin sözleşmesini imzalayan
firma hastanenin 29 yıllığına yeni
sahibi oldu.

Üsküdar Kastamonulular
Yardımlaşma Derneği
(ÜKAYD), genel kurulunda
mevcut başkan Hasan
Kuruoğlu delegelerin güven
oyunu alarak yeniden
göreve geldi.

Çalışmalar başladı
Pınarbaşı Dernekler

Federasyonun yeni başkanı
Tahsin Baki oldu. 2011 yılında
kurulan Pınarbaşı Dernekler
Federasyonu 5. Olağan
Kongresi Küçükçekmece’de
bulunan Cennet Kültür
Merkezinde gerçekleşti.
Divan başkanlığını Eyüp Sabri
Atay, katip üyeliklerini ise
Halil Dağcı ile Murat Erol’un
yaptığı genel kurulda Tahsin
Baki başkanlığa seçildi.

Yüksel Dağcı’dan görevi
devralan Tahsin Baki
başkanlığında faaliyet
gösterecek yönetim
kurulunda; Ekrem Çentik,
Sadettin Çimşir, Kenan
Küçükoğlu, Metin Yılmaz, Nail
Gedik, Fevzi Köprücü, Nihat
Kayıkçı, Mustafa Yılmaz,
Sadık Küçük, Yaşar

Çelebican,
Yaşar Doruk,
Adnan Uzun,
Rıza
Altunışık,
Yılmaz Çiftçi, Hakkı Duzla,
Nihat Erol, Ali Çelebican,
Ercan Bostan, Çetin Kaya,
Erdi Tuncel, Fatih Tugay
Altunışık, Ender Yumaklı,
Murat Yıldız, Can Kadak yer
alırken denetleme
kurulunda; Yılmaz Uzun, Erol
Uzun, Hasan Kaya bulundu.
Genel kurula Pınarbaşı
Belediye Başkanı Şenol
Yaşar, AK Parti Pınarbaşı İlçe
Başkanı Sinan Yılmaz, İYİ
Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı
Bayram Sarımeşe, Kas-Der
Küçükçekmece Şube Başkanı
Satı Külfetoğlu katılım
sağladı.

Pınarbaşı’nda 
Baki dönemi
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Ender Yılmaz
Mes Elektromekanik Döküm
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada her gün yeni
gündemlerin ışık hızıyla yaşandığı
son on yılda hiçbir ekonomik
sermaye birikimi olmadan sadece
doğduğu topraklara ait insanlara olan
sevgisi, hizmet aşkı ile memleketi Kastamonu’ya ve tüm
dünyadaki Kastamonulu insanlara; kültür, sanat,
ekonomi, siyaset, spor, doğa, tarım, turizm ve nice
alanlarda değişik zamanlarda şahit olduğum tanıtım
hizmetleri dolayısı ile İstamonu medya grubunu tüm
hizmetlerinden dolayı kutlarım.

Doğru işler yapıldığı sürece değerli kurumlarımızın
tüm Kastamonulu iş insanları tarafından sahip çıkılarak
yaşatılması gereklidir. Bu vesile ile İstamonu Medya’nın
10’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle, nice on yıllara
erişimini kutluyor, yayın hayatının sürdürülebilir bir
büyüme ile devam etmesini diliyorum.

Fatma Kıranoğlu
Kastamonu Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı

İstanbul ve Kastamonu arasında
köprü vazifesi gören İstamonu
Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü
tebrik ediyor, emek veren tüm
çalışanlarını genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz nezdinde
kutluyorum.

Zafer Küçükşabanoğlu
Kastamonu Genç Girişimciler
Derneği Başkanı

KASGEG ailesi olarak İstanbul’da
sesimiz İstamonu Gazetesi’nin 10. yılını
en içten dileklerimizle kutlar; Genel
Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz,
Yazı İşleri Müdürü Gözde Yüksel başta
olmak üzere tüm İstamonu ailesinin
başarılarının devamını dileriz.

Adem Salcıoğlu
Kastamonu Tanıtım Ajansı Kurucusu

Yıl 2012 olmalı… Aynı zamanda
hemşerimiz olan bir müşteri
ziyaretindeydim. Sehpanın üzerinde
bir şey dikkatimi çekti. İstanbul mu
desem, Kastamonu mu desem? Bizler
bir metin okurken çoğunlukla aşina
olduğumuz kelimeleri bir bütün olarak
ezbere okuruz. İşte bu nedenle o
sehpanın üzerinde gördüğüm gazete
logosunu tam İstanbul diye okumaya çalışırken sağlam
bir Osmanlı tokadı yemiş gibi kalıverdim olduğum yerde.
Ne yazıyor burada ya hu? İsta - monu... Çok ilginç geldi.
Mesleğim reklamcılık olduğu için biraz da sanırım,
hayran oluverdim bu isme, bu fikre. Aldım gazeteyi
elime, baştan sona yutarcasına inceledim. İçerikte; en az
adındaki incelik kadar, özen kadar harikaydı. O güne
kadar yerel anlamda görmediğim, duymadığım bir şey.
Ofise geçer geçmez o gazeteden not aldığım iletişim
numarasını aradım ve hemen abone olmak ve tanışmak
istediğimi söyledim... Böyle başladı dostluğumuz... Ve
ben 9 yıl boyunca Hüseyin Karadeniz’in müthiş azmini,
sevdasını ve çabasını çok yakından takip ettim. Hayran
oldum. Hatta cesaret buldum. O müthiş azmiyle hayal
bile edilemeyecek çalışmalara imza attı.  Sevgili dostum
Hüseyin Karadeniz’e ve tüm İstamonu ailesine kocaman
teşekkürler... İyi ki varsınız ve hep var olun inşallah...

Semih Yüksel
Abana Belediyesi Basın Danışmanı – Abana
Turizm Derneği Başkanı

İstanbul ile Kastamonu arasında
güçlü bir bağ kuran ve yalnızca
gurbetteki Kastamonuluları bir araya
getiren değil imza attığı
organizasyonlarla da ciddi anlamda iş
dünyasına katkılar sağlayan İstamonu
Gazetesi’nin her bir çalışması bizler
gurur vesilesidir. Yayın hayatında yeni
bir yılına ‘merhaba’ diyen İstamonu’nun her geçen gün
yeniliklerle gücüne güç katması, yeni mecralarda kendini
göstermesi ve tüm bu çalışmaları kaliteli bir yayın ilkesi
çerçevesinde yerine getirmesi memleketimiz adına
önemli bir kazanım olmuştur. Bu vesileyle, yaptığımız
çalışmalarda her daim yakın desteklerini hissettiğimiz
İstamonu’nun 10’uncu kuruluş yılını kutluyoruz."

Enis Mangaloğlu
THM Sanatçısı

Adından da anlaşılacağı üzere
İstanbul daki Kastamonu’nun sesi…
Her bir fotoğrafı, her bir yazısı özenle
ince elenip sık dokunularak
okuyucusu ile buluşturulan özel bir
gazete. Perde arkasında çalışkan,
azimli bir ekip ile harmanlanınca verilen emek, ortaya
ilklerin çıkması da kaçınılmaz şöyle ki İstamonu World
ve daha nice farklılıkları ile gazeteden çok daha öte…
Kabına sığmayan her daim üreten, bilgilendiren,
dokunan ve düşündüren hatta yön veren bir amaç! 

Bir öykü! Bir örnek İstamonu… Objektif bakışı ile
her kesimden takdir almış en önemlisi sanatın ve
sanatçının her daim yanında olan bizim basınımızın
kıymetlisi. Bu güzide gazetemizin başta genel yayın
yönetmeni sayın Hüseyin Karadeniz olmak üzere tüm
çalışanlarının 10. yılını tebrik ediyor, nice başarılarla
dolu yıllar temenni ediyorum.

Semih Aydar
Kas-Der Genel Merkez Gençlik
Kolları Başkanı

İstamonu Gazetesi’nin 10. yılını
sevgiyle, saygıyla en içten
dileklerimizle kutluyoruz. Her zaman
gençliğin yanında olan, Kastamonu
gençliğine sevgisini ve saygısını belli
eden bu duyguyu tüm samimiyeti ile gençlere hissettiren
her daim destekçisi olan İstamonu Gazetesi’ne Kas-Der
Genel Merkez Gençlik Kolları adına teşekkürlerimizi
iletiyoruz. Nice güzel seneler diliyoruz. 

Celal Gül
Yayın hayatına başladığı 23 Nisan

2012 yılından bu yana
Kastamonu’nun İstanbul’da markası
haline gelen İstamonu Gazetemizin
10'uncu kuruluş yıldönümü kutlu
olsun. 

Merhum Rıfat Ilgaz'ın sözünde
bahsettiği gibi 

Köprülerin altından geçen sular var ya
Kürsülerde lâfını ettiğimiz
Biraz da köprülerin üstünden akmalı
Geride kalan 9 yılda suları "köprülerin üstünden

akıtan" kadronun baş mimarı değerli dostum Hüseyin
Karadeniz başta olmak üzere İstamonu çalışanlarını,
abonelerini ve takipçilerini kutluyor, başarılarınızın
devamı diliyorum.

İsmet Çetinkaya
Kas-Der Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi 

Gazetenin ve gazetecinin de bir
görevi vardır; konuşulmayanı
konuşmak, konuşmayanı konuşturmak
ve anlatılmayanı anlatmak. Gazetenin
de bir ruhu vardır. Aslında bir gazete,
sadece kese kağıdı yapılabilecek bir müsvedde olmamalı,
gelecek nesillere de bir tarihi vesika olarak da saklamalıydı.

Bizlere gazeteden daha ötesi bir şey lazımdı.
Evimizin içi olmalıydı. O bizim soframızın baş köşesi,

biz onun sofrasının baş köşesi olmalıydık.
İşte İstamonu da öyle oldu bizim için.
İlk zamanlar anlattıklarını anlayabilmek öyle kolay bir

şey değildi bizler için. Çünkü olaylara ve memlekete başka
bir zaviyeden bakıyor, farklı bir dille anlatıyordu anlatmak
istediklerini. Kolay değildi ilk zamanlar belki onun için;
yalnızlığa bırakılmış, umutları sönmeye başlamış bir
memleketi anlatmak. Ve 2012' de ilk tohum atıldı. Şu an o
umutlar yeşerdi. Artık o yeşeren umutların çiçek açıp
meyve verme vakti. Daha yapacağın çok şey var. Nice on
yıllara İstamonu...

Yaşar Kızılkum
Yeminli Mali Müşavir -
İstamonu Gazetesi Köşe Yazarı  

23 Nisan 2012 tarihinde ilk sayısı
yayımlanan İstamonu Gazetesi’nde 10
yıldır köşe yazısı yazmaktan çok
mutluyum. Başta gazetenin sahibi
Hüseyin Karadeniz olmak üzere
gazeteye emek veren tüm çalışanları ve köşe yazarlarını
kutluyorum. Gazetemizin başarılı çalışmalarının
devamı için KASİAD, KAS-DER ve KASKON
camiasının, iş adamlarının desteği şarttır. İyi ki varsın
İstamonu Gazetesi, nice 10 yıllara…

Erdal Arslan
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube
Müdürü- Yazar

Gurbette sılayı yaşamanın, sılaya
gurbeti taşımanın, gurbetin sıladan,
sılanın gurbetten hemhalinin, en
önemlisi de bir memleket ve
hemşehri sevdasının vücut bulmuş
hali olan İstamonu Gazetesi' ni; bu
sevdayı gönül sazının tellerine kalem
mızrabıyla vuran Hüseyin Karadeniz
ve ekibini nice 10 yıllar temennisiyle kutluyorum.

Tuncay Baycan
Güvenilir Ürün Platformu Hazır Yemek
Komisyonu Başkanı /Abone

Doğduğumuz topraklar ile
doyduğumuz topraklar arasında en
güzel köprü vazifesi üstlenen
İstamonu Gazetesinin 10.kuruluş
yıldönümünü tebrik eder, daha uzun
yıllar bu köprünün sağlam ve dimdik
şekilde var olmasını temenni ederim.

Adem Ova
Tried Danışmanlık 

Kuruluşundan bu yana, ilkeli
yayıncılığı ile basın dünyasında
kendine etkin ve saygın yer edinmiş
İstamonu Gazetesi'nin 10. yıl
dönümünü en içten dileklerimle
kutlarım. Gazetenin kurucusu
Hüseyin Karadeniz ve ekip arkadaşları Gözde Yüksel ve
Emel Yüksel'e başta olmak üzere tüm çalışma
arkadaşlarına başarılar dilerim.

Kubilay Salihvatandaş
Küre Dernekler Federasyonu Başkanı

İstamonu; Türkiye’nin neresinde
olursanız olun bir sonraki sayısını
heyecanla beklediğiniz
vazgeçilmezimiz. 23 Nisan 2012’de
çıkılan bu yoldan bugüne gazete
olarak başlayıp konferanslara,
yarışmalara, fuarlara, televizyon ve
radyo programlarına velhasıl her gün
yeni bir projeye imza atan bir marka.

Küre Dernekler Federasyonu olarak her daim
yanımızda olan ve Küremizin sesini duyurmada
emekleri yadsınamaz İstamonu Ailesinin yeni yaşını
kutlar, nice yeni yaşlarda başarıların daim olmasını
dileriz. İstamonu Ailesinin bugüne gelmesinde emeği
geçen herkese sonsuz teşekkürler. 

Mehmet Yılmaz
Cide Dernekler Federasyonu Başkanı

10 yıl önce İstanbul ve Kastamonu
arasında köprü olmak amacı ile
kurulan ve bunu başaran,
İstanbul’daki Kastamonuluların
memleket hasretini bir nebze
söndüren, Kastamonu halkına
yaşadığı memleketi, Türkiye’ye ve
dünyaya Kastamonu’yu daha iyi
tanıtan İstamonu Gazetesinin kendi
menfaatlerini gözetmeksizin, çeşitli zorluklara rağmen
şikayet etmeden Kastamonu ve Kastamonuluların
menfaati için çalışan Hüseyin Karadeniz nezdinde tüm
ekibin 10. yılını kutlarım. Nice uzun yıllara…

Emine Çelik
Kastamonu Kadın Derneği Başkanı ve Eyüp
Sultan Belediye Meclis Üyesi

Çağın en dinamik mesleklerinden
olan gazetecilik insanlara haber ve
bilgi sağlamak gibi çok yönlü bir
görev içerir. Basın kurumları da
toplumu bilinçlendiren, ülkenin
çağdaşlaşma sürecinde büyük rol
üstlenen kurumlardır.

Kastamonu'nun İstanbul’daki sesi
olan İstamonu Gazetesi bir gazeteden
öte yaptığı çalışmalar ve birleştirici gücü, hem şehri lobi
faaliyetleri ile bir sivil toplum kuruluşu gibi fark yaratan
çalışmalar yapmaktadır. Bu bilinç ve anlayış içerisinde
2012’den buyana yapmakta olduğu faydalı ve başarılı
hizmetlerinin artarak devam edeceğine yürekten
inanıyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle, İstamonu’ya
başarılı ve uzun bir yayın hayatı dilerim.

İsmail Tiftik
Bursa Kas-Der-Fed Genel Başkanı 

Gurbette Kastamonu’nun sesi
olmuş, gece gündüz demeden
Kastamonu için çalışan İstamonu
ailesine ve Hüseyin Karadeniz’e,
Kastamonu adına teşekkür ederiz.
Nice senelere İstamonu.

Burcu Kösem
Dünya Eko A.Ş. CEO- İstanbul Sanayi Odası
Meclis Üyesi Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir
Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Sorumlu gazetecilik ve objektif
haber anlayışı ile Kastamonu iş
dünyasına rehberlik görevini istikrarlı
bir şekilde yerine getiren İstamonu
Gazetesi 10. yılını kutluyor. 

Kastamonu iş dünyası, ticari
partnerleri, müşterileri, tedarikçileri
ve çalışanları ile büyük bir aile. Bu
büyük ailenin yarattığı katma değeri
sayfalarına taşıyarak, Kastamonu iş dünyasının güçlü
sesi haline gelen İstamonu’nun başarısı ise takdire
şayan. Hemşehrilerimizle ilgili gelişmelerden bizi en
süratli şekilde haberdar ettiği ve medyanın yaşadığı
zorluklar karşısında yılmadan mücadeleye devam ettiği
için İstamonu’ya ve gazetesine her zaman sahip çıkan
İstamonu okurlarına teşekkür ediyorum. Daha nice yıl
dönümlerini aynı başarı ile kutlamak dileğimle…

Cengiz Aygün
Gün Medya Grup / GMG Kastamonuspor
Onursal Başkanı 

Faaliyet alanını her geçen gün
genişleten İstamonu Gazetesi’nin
haber ağını giderek güçlendirmesini
memnuniyetle takip ediyorum.

Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da Kastamonu’nun ve
Kastamonuluların tanıtımı için
güvenilir bir kaynak olmaya devam
edeceğine inanıyorum.

Kastamonu’muzun büyümesine ve gelişmesine
tanıklık eden, İstanbul’da birleştirici güç olan İstamonu
Gazetesi’nin 10. yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Bu vesileyle İstamonu’nun kuruluşunda emeği
geçenleri kutluyor, kurumun ve tüm çalışanlarının
başarılı faaliyetlerinin devamını diliyorum.

Ayhan Aslan
Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği /
Vakfı Genel Başkanı İçdaş A.Ş. Yön. Kur. Üyesi  

İstamonu Gazetesi
Kastamonuluların medarıiiharıdır.
Kastamonu camiasının en iyi temsil
eden yayın organıdır. Gazetenin
değerini bilmemiz lazım. KASİAD
olarak hemşerilerimizin haberlerini
İstamonu Gazetesi’nden yakinen
takip ediyoruz. İstamonu sayesinde
Kastamonu’muzda neler oluyor
öğreniyoruz. Sadece Kastamonu’yu değil Batı
Karadeniz’i de temsil eden İstamonu Gazetesi’nin
kuruluşunun 10.yılını kutluyor, yayın hayatında uzun
seneler diliyorum.
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Dr. Engin Altıkulaç
Devrekani Belediye Başkanı 

İstanbul ile Kastamonu arasında
köprü olma hedefiyle 23 Nisan 2012
tarihinde yayın hayatına başlayan,  ilk
günden bu güne  üzerine değer
katarak kararlılıkla ilerleyen, farklı
bakış açısıyla ulusal ve yerel
basınımızda kendine yer edinmiş;
ilkeli, kaliteli habercilik anlayışıyla her
geçen gün kurumsal yapısını
güçlendiren, Kastamonu başta olmak üzere
ilçelerimizin tanıtımına üstün katkılar sağlayan, bölge
basınımızın güzide kuruluşu İstamonu Gazetesi’nin
10’uncu yayın yıldönümünü kutluyor, Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz başta olmak üzere
tüm İstamonu ekibine başarı dolu nice yıllar diliyorum. 

Şenol Yaşar 
Pınarbaşı Belediye Başkanı 

İleri demokrasilerin vazgeçilmez
kurumlarından olan basın ve medya
kuruluşları, toplumun gözü kulağı ve
sesi olmakla kalmayıp; aynı zamanda
devletle toplum arasında köprü görevi
gören önemli birer sivil toplum
örgütleridir. 

Bu çerçevede; İstanbul’da
gazetecilik mesleğine yakışır
habercilik anlayışını başarıyla temsil eden ve
Kastamonu’nun İstanbul’daki sesi olan İstamonu
Gazetesi’nin 10 yıllık yayın serüveni bizleri
gururlandırmaktadır. Uzun yıllardır, İstanbul’da gerek
ilimiz gerekse Pınarbaşı ilçemizle ilgili basınının
kamuoyu oluşturmasında aktif rol alan İstamonu
Gazetesi’ni tebrik ederim. 

Kuruluşundan bu yana ilkeli yayıncılığı ile basın
dünyasında kendine etkin ve saygın bir yer edinmiş
olan İstamonu Gazetesi’nin 10. yayın yıl dönümünü
içtenlikle kutlar, Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in şahsında gazetenin tüm çalışanlarına nice
başarılı yayın yılları diler, saygılar sunarım.

İstamonu 10 yaşındaKuruluşunun 10. yılında
İstamonu Gazetesi’nin
kıymetli yöneticilerini ve
çalışanlarını gönülden
kutluyor, başarı dolu nice
yıllar diliyorum. 

Memleketimiz Kastamonu
ve çalışkan insanları
ülkemizin gelişmesinde

önemli bir yere sahiptir.
Kastamonuluların, kendi şehirlerinden
sonra en kalabalık nüfusa sahip oldukları
İstanbul’da da ekonomik, sosyal, kültürel
ve sanatsal hayata katkıları büyüktür. 

İstamonu Gazetesi de hem
hemşehrilerimiz ve ülkemizin günlük
gelişmelere dair bilgilendirilmesi ve
aydınlatılmasında kayda değer bir rol
oynamakta hem de şehrimize özgü
dayanışma ve birlik ruhunu sağlam
tutmaktadır.  Bu vesileyle, Türkiye’nin
milli egemenlik mücadelesinde özel bir
yeri olan Kastamonulu hemşehrilerimin,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutluyor, İstamonu
Gazetesi’ne emeği geçen herkese bir kez
daha en iyi dileklerimi sunuyorum. 

Faruk Kaymakcı
Büyükelçi- Dışişleri Bakan Yardımcısı
Avrupa Birliği Başkanı

Kastamonu basının Kurtuluş
Savaşı’ndaki yeri ve önemi çok
ayrıdır. Cephe gerisinde Hüsnü
Açıksöz ve arkadaşlarının Millî
Mücadele için yaptıkları hiçbir
zaman unutulmaz. Öyle ki Milli
Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
tarafından İstiklal Marşımız
yazıldığında ilk olarak
Kastamonu’ya Açıksöz
Gazetesi’ne gönderilir. Burada TBMM’de
okunmadan önce yayımlanır. Kastamonu
basını 150 yıllı aşkın bir geleneğin
temsilcisidir. Bu köklü geleneğin
Kastamonulu nüfusunun yüzde 51’inin
yaşadığı şehir olan İstanbul’da canlı
tutabilmekte önemlidir. Bu doğrultuda yayım
hayatına başlayan İstamonu Gazetesi, 23
Nisan gibi özel bir günde 10’uncu yılını
kutluyor. Kastamonu’yu İstanbul’da anlatmak
adına adımlar atan herkese teşekkür ediyor,
İstamonu Gazetesi’nin 10’uncu yaşını
kutluyorum. Nice 10 yıllar diliyor, gazetede
emeği geçen tüm çalışanları kutluyorum. 

Op. Dr. 
Galip Vidinlioğlu
Kastamonu Belediye Başkanı

Yunus Akgül
Abana Belediye Başkanı 

İstanbul’da memleketimiz
Kastamonu için çok önemli bir görevi,
sorumlu gazetecilik ve objektif
habercilik ilkesi çerçevesinde yerine
getiren İstamonu Gazetesi, imza attığı
çalışma ve organizasyonlarla bizler
için her zaman büyük bir gurur vesilesi olmuştur.
Kadim şehir Kastamonu ile şehirlerin sultanı İstanbul
arasında güçlü bir bağ kuran İstamonu’nun
kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gurur ve
heyecanını yaşıyoruz. Bu vesile ile İstamonu’nun İmtiyaz
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz
nezdinde tüm çalışanlarını tebrik ediyor, nice uzun
yıllar başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Ahmet Karakaya
Bursa / Kestel Kaymakamı 

Yoğun emek harcanarak meydana
gelen İstamonu’nun 10. yılını
içtenlikle kutluyorum. İstamonu
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz ve Yazı İşleri Müdürü
Gözde Yüksel başta olmak üzere tüm
ekibi üstün gayretlerinden ötürü
tebrik ediyorum. Güzel
memleketimiz Kastamonu ve ikinci memleketimiz
İstanbul’u buluşturduğunuz nice senelere inşallah.

Ayhan Terzi
Rize / Pazar Kaymakamı 

Kastamonu’muzun İstanbul'daki
sesi olmak için kurulan ancak yapmış
olduğu kaliteli ve tarafsız haberlerle
Türkiye’deki sesi olan, görev yaptığım
her ilçede masama kadar gelen büyük
bir heyecanla okuduğum İstamonu
Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin
Karadeniz ve Yazı İşleri Müdürü Sayın Gözde Yüksel
başta olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarının
10. yılını kutlar, daha nice seneleri hep birlikte
hemşehrilerimizle başarılı bir şekilde geçirmeyi dilerim.

Adnan Tezcan
Mülki İdare Amiri / Tekirdağ Valiliği 

23 Nisan 2012’de kurulan İstamonu
Gazetesi, kuruluşundan bugüne kadar
teknik donanımıyla büyük bir ilerleme
sağlayan ve habercilik alanında daima
güvenilir kaynak olmayı başarmıştır.
Hizmetleriyle Kastamonuluları
gururlandıran köklü bir kuruluş olan
İstamonu’nun yeni yaşını kutlar, bu
meşakkatli görevi yürüten tüm
çalışanlarını da tebrik ederim.

Kemal Akar
İmes Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı 

Kurulduğu 2012 yılından beri
başarılı işler yapan İstamonu
Gazetesi’nin 10. yılını tebrik
ediyorum. İstamonu; yayın hayatına
başladığından itibaren
Kastamonuluları bir araya getiren,
tanımadığımız hemşehrilerimizi
bilmemize vesile olarak çok hayırlı bir
işe imza atıyor.

Allah zorlu bir görevi yerine getiren tüm İstamonu
çalışanlarına güç kuvvet versin, yardımcısı olsun.

Mehmet Reis
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı 

Kurulduğu günü daha dün gibi
hatırlıyorum. İstamonu’yu hem
Kastamonu ve bölgesine hem de
ülkemiz adına başarılı işlere imza
atacağına emindim. Geçen süreç hiç
yanıltmadı. Zor dönemlerden geçse
de kaliteli yayın politikasından
vazgeçmeyerek bu günlere gelmesi
büyük başarı. İstamonu’ya nice 10
yıllar diliyor, tüm ekibi yürekten tebrik ediyorum.

Ömer Gülamoğlu
İstamonu Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Hüseyin Karadeniz şahsım nezdinde
İstanbul ile Kastamonu arasındaki
birleştirici bir köprü, diyalog samimiyet
kuran çok değerli bir şahsiyet olduğu
gibi kopan ilişki ve bağları pekiştiren,
çok sayıda sivil toplum kuruluşu
olmasına rağmen İstanbul’da bir iş olduğu zaman akla
gelen ilk kişi. İstamonu ise bir pencere. İstamonu
Gazetemizin 10. yılını canı gönülden kutluyor, nice yıllara
mürekkebi kurumadan sürdürmesini diliyorum.

Ahmet Demir 
Çatalzeytin Belediye Başkanı 

İstamonu Gazetesi’nin ulaştığı her
noktada en etkili ve saygın haber
kaynakları arasında görülmesi gurur
vesilemizdir. Gösterdiği başarının
ilelebet süreceğine inancımız tamdır.

23 Nisan 2012 yılında yayına
başlayan Kastamonu’muzun sesini en iyi şekilde tüm
dünyaya duyuran evimizin gazetesi İstamonu'nun 10.
yılını en içten dileklerimle kutlar genel yayın yönetmeni
sevgili dostum Hüseyin Karadeniz ve ekibine
başarılarının devamını dilerim.

Abdullah Çatal
Taşköprü Belediye Başkanı 

Evliyalar şehri, şehitler diyarı
Kastamonu’muz ile kutlu şehir
İstanbul arasında bir köprü vazifesi
oluşturan, gurbet ve sılayı
buluşturma vazifesini en üst
düzeyde üstlenen bu bilinç ve
sorumluluk ile bir gazeteden çok daha fazlası olan
İstamonu Gazetesi’nin 10. yıl dönümünü kutluyor,
genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibi kıymetli
kardeşim Hüseyin Karadeniz nezdinde tüm ekibine
başarılar diliyorum.

Hayati Sağlık
İhsangazi Belediye Başkanı 

İstamonu’nun yayın hayatına
başladığı 23 Nisan 2012 tarihinden
bu yana geçen 10 yıllık süre zarfında
sürdürdüğü doğru, dürüst ve ilkeli
habercilik anlayışı ile haktan ve
milletten yana duruşu her türlü
övgüye layıktır.

İstamonu Gazetesi kurumsal kimliği altında
kalemlerinizle, fikirlerinizle yüce milletimizin istiklal
ve istikbalini her şeyin üstünde tutarak onların sesi,
yüreği ve vicdanı oldu, yürüdüğü yola ışık tuttu.

İstamonu genç yaşına rağmen Genel Yayın
Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz’in on
yılların getirdiği gazetecilik tecrübesi ve özverili
gayretleriyle gelen başarı, Kastamonu’muz için bir
övünç kaynağı ve kazanç olmuştur.

Tüm bu düşünceler içinde kültürel ve sosyal
hayatımıza büyük katkı sunan, ilimizi en güzel şekilde
İstanbul’da temsil eden gazetenizin 10. yaşını en içten
dileklerimle kutluyorum. 

İstamonu Gazetesi çatısı altında önemli başarılara
imza atan tüm ekibi de canı gönülden tebrik ediyor,
başarılarınızın artarak devam etmesini ümit
ediyorum. Yeni yaşınız kutlu olsun.

Tarihi oldukça eskiye
dayanan ve birçok medeniyete
ev sahipliği yapan, Milli
Mücadele döneminde
Karadeniz’den gelen
cephanelerin Anadolu’ya
geçmesinde önemli bir rol
üstlenen Kastamonu, her zaman
müstesna bir şehir olmuştur.
Millî Mücadeleyi cephe
gerisinden destekleyen, malzeme ve moral
bakımından takviye eden en önemli
yörelerden biri olan Kastamonu’da Kuvayı
Milliye ruhunu canlandırmak ve cephe
desteğini artırmak amacıyla yöre halkı
bilinçlendirilmiş ve örgütlenmiştir.
Kastamonu’da, Millî Mücadelenin
sözcülüğünü yapmak, ülkenin istiklal ve
bağımsızlık mücadelesini halka duyurmak
amacı ile Açıksöz adlı bir gazete
yayımlanmıştır. Kurtuluş Savaşı’nın ve
ülkemizin şanlı tarihinde unutulmaz yeri olan
basının önemi günümüzde de aynı şekilde
devam ediyor. Bu köklü basın geleneğini
gurbette İstanbul’da devam ettiren ve
hemşerilerinin sesi olan İstamonu Gazetesi
bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Bu
duygu ve düşüncelerle 10.  yılına adım atan
İstamonu Gazetesi’nin yeni yaşını kutluyor,
başarılarının devamını diliyorum.

Muzaffer Bıyık
Darıca Belediye Başkanı

Kastamonu’nun sesini
İstanbul’da daha güçlü
duyurmak, Türkiye genelinde
hemşericilik bilincini
oluşturmak amacıyla kurulan,
İstamonu Gazetesinin yayın
hayatındaki 10. yılını
kutluyorum.  Kastamonu ve
Kastamonulunun olduğu her
yeri habercilik ağıyla ören
İstamonu’yu tebrik eder; siyasetten sanata,
bilimden spora kadar her alanda
kalitesinden ödün vermeden ilkeli
haberciliğini devam ettiren gazetenin daha
nice yıllar yaşamasını dilerim.

Doğan Ünlü
AK Parti Kastamonu İl Başkanı 

İletişimin ve toplum
ilişkilerinin ön plana çıktığı
böyle bir dönemde yayın
hayatına başladığı ilk günden
bu yana aynı çizgide
kararlılıkla ilerleyen, farklı
bakış açısıyla Kastamonu ve
İstanbul arasında önemli bir
görevi yerine getiren; ilkeli,
kaliteli ve tarafsız habercilik
anlayışıyla Kastamonu’nun gelişimine üstün
katkılar sağlayıp, ışık tutan İstamonu
Gazetesi’nin 10’uncu yayın yıldönümünü
kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.

Hikmet Erbilgin
CHP Kastamonu İl Başkanı 

Kurulduğu günden beri
büyük bir fedakârlık, azim,
özveri ile çalışan ve
Kastamonu insanımızın
güzelliklerini paylaşarak
bizlere ulaştıran İstamonu
Gazetesinin 10. yılını
kutluyorum. Bundan sonraki
süreçte de çalışmalarında

başarılar diliyorum. 

Prof.  Dr. 
Mustafa Safran 
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı

23 Nisan 2012’de yayın
hayatına İstanbul’da başladığı
günden bu yana yaptığı
haberlerle Kastamonu’muzla
ilgili gündem oluşturan,
hemşerilerimizin hissiyatını
en iyi şekilde yansıtan
İstamonu Gazetesinin
kuruluş yıl dönümünü tebrik

ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Av. Metin Çelik 
AK Parti Kastamonu Milletvekili

İleri demokrasilerin
vazgeçilmez kurumlarından
olan basın ve medya
kuruluşları, toplumun gözü
kulağı ve sesi olmakla
kalmayıp; aynı zamanda
devletle toplum arasında bağ
kuran önemli birer sivil toplum
örgütleridir.

İstanbul ile Kastamonu arasında bir
köprü görevi yerine getiren, teknolojik
gelişmeler ışığında yeniliğe ayak uydurarak
İstanbul’da yaşayan Kastamonuluların
Kastamonu’dan, Kastamonu’nun ise
İstanbul’da yaşayan Kastamonululardan
haberdar olmasını sağlayan İstamonu
Gazetesi’nin fedakârlığı ve gayreti asla göz
ardı edilmez.

Basında çok sesliliğin, sorumlu ve ilkeli
haber anlayışının hem Kastamonu hem
Türkiye demokrasisinin gelişmesi adına
önemli olduğu inancıyla İstamonu
Gazetesi’nin 10’uncu kuruluş yıl dönümünü
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Hasan Baltacı 
CHP Kastamonu Milletvekili

İstamonu; İstanbul'da
Kastamonulu hemşerilerimi-
zin sesi olan, İmtiyaz Sahibi
Sayın Hüseyin Karadeniz’in 10
yıldır cansiperane bir
mücadele vererek ayakta
tutmaya çalıştığı tek yazılı ve
dijital gazete. Yaptığı başarılı
programlar ve çalışmalar

içinde özellikle öne çıkan KASTEXPO
fuarları hafızalara kazınmıştır ve İstanbul’-
da güçlü Kastamonu sanayicilerini bir araya
getirmiş olması beni oldukça etkilemiştir.
İstanbul’daki Kastamonulu sanayicileri ve iş
insanlarının birbirleriyle tanışması ve ticari
ilişkiler kurmaları bu projenin amacına
ulaştığının ispatıdır. Gönlümden geçen ciddi
emek verilen organizasyonlarına hep
birlikte destek olunmasıdır. Bu vesileyle
gerek basın gerekse etkinlik faaliyetlerinde
kendini kanıtlamış İstamonu Gazetesi'nin
10. kuruluş yılını kutluyor daha nice yıllar
devam etmesini temenni ediyorum. Başta
Sayın Hüseyin Karadeniz olmak üzere tüm
çalışanlarına ve ekibine başarılar
diliyorum. 

Murat Demir
26. Dönem Kastamonu Milletvekili

İstamonu Gazetesinin kuruluşunun 10.yıl dönümü dolayısıyla iş, siyaset, bürokrasi, sanat ve sivil toplum camiasından çok sayıda mesaj yayımlandı.

İstamonu Gazetesine
başarılarla dolu nice seneler
diliyorum; Allah yolunuzu açık
etsin. Tüm ekibi kutlar, başarı
dolu uzun ömürler geçirmenizi
temenni ederim.

Neslihan Kaya Tufan
AK Parti Kastamonu 
İl Kadın Kolları Başkanı 

İlk abonesi olmaktan
heyecan ve gurur duyduğum
İstamonu Gazetesi’nin 10. yılını
tebrik ediyorum. İstanbul’da
Kastamonu’muzu anlatan bir
medyaya ihtiyaç vardı, bu
İstamonu bunu çok güzel
tamamladı. Geçen süre zarfında
belli bir kesimin değil tüm
Kastamonuların ortak sesi oldu. Nice uzun
yıllar diliyorum.

Mehmet Görgülü

Remzi Şen
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der)
Genel Başkanı   

İstamonu; önce belki de sadece bir
gazete olarak yayın hayatına başladı.
Geçen süre zarfında İstanbul’daki bir
buçuk milyon Kastamonulunun
vazgeçilmezi olan ve Kastamonu ile
İstanbul arasında köprü oluşturan bir
gelenek oldu.  Markalaştırdığı
televizyon programları, konferanslar,
fuarlar ve yarışmalar ile birçok ilke
imza atarak İstamonu basın, yayın ve organizasyon
alanında lider kuruluş haline geldi. Kastamonulular
Dayanışma Derneği olarak birlikte çalışmaktan mutlu
olduğumuz İstamonu Ailesinin yıldönümünü kutluyor,
kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese sonsuz
teşekkür ediyoruz. Nice yıllara İstamonu…

Dr. Selahattin Ateş 
Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği
Derneği (BAKFED) Başkanı 

10. yılında İstamonu sadece
Kastamonu ile İstanbul’u birbirine
bağlayan bir köprü olmaktan
çıkmıştır. Artık bölgesel bir aksiyon
ve kültür hareketi haline gelmiştir.
Nitekim Gazete İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni Sayın
Hüseyin Karadeniz’in 2021 yılında hem Kağıthane
KASDER Şube Başkanı hem BAKFED Genel Başkan
Yardımcısı seçilmesi de bu aksiyon ve kültür
hareketinin önce tüm Batı Karadeniz’e ve sonra da eğlek
sathına yayıldığını göstermektedir. Kuşkusuz
İstamonu’nun olumlu olarak gerçekleşecek sosyal,
ekonomik ve siyasi sonuçları da ortaya çıkacaktır.
Başarılar dilerim. İstamonu’nun başarısı Batı
Karadeniz’in başarısıdır ve Batı Karadeniz önümüzdeki
on yıl içinde güçlü, hakkaniyetli, kalkınmış ve aydın bir
Türkiye’nin oluşumunda lokomotif görevi üstlenecektir.
Hadi İstamonu; Güzel bir gelecek bizi bekliyor…

Engin Gürçay
Natural Güzellik Merkezi

İstanbul’daki Kastamonulara
hitaben kuruluş amacı taşıyan
İstamonu’yu bıkmadan usanmadan ilk
günkü heyecanla yayıncılık hayatına
devam ediyor. Genel yayın yönetmeni
olan Hüseyin Karadeniz hep
Kastamonu’yu ve Kastamonuluları koruyan kollayan
yayıncılık ilkesi ile gönüllerimize taht kurmuştur. Kendi
ailem gibi gördüğüm ve hiç sakınmadan ailesine beni
katan değerli yönetim ve ekibe sonsuz teşekkür ediyorum.
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Kısa Çalışma
Ödeneği

Yaşar 
Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

Kısa Çalışma Ödeneği 30.06.2021 tarihine
kadar uzatılmıştır (R.G. Tarih-
Sayı:23.04.2021-31463)

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23’üncü
maddesi gereğince;

• Yeni Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle
dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep
gerekçesiyle 31.01.2021 tarihine kadar başvuruda
bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği
süresi 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
01.04.2021 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar
uzatılmıştır.

• Uzatılan süre içerisinde kısa çalışma
ödeneğinden yararlanabilmek için yeni bir
uygunluk tespiti yapılmayacaktır.

• Yapılan uzatma için işverenlerden e-Devlet
aracılığıyla yeni bir talep alınmayacaktır. 2021
Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma
uygulamasından yararlanan işyerlerinde çalışan
işçiler için haftalık çalıştırılmayacak saat bilgisi
“0” olanlar için İŞKUR tarafından otomatik
uzatma yapılacaktır. İŞKUR birimleri tarafından
işverenlerle irtibata geçilerek ilgili dönemlere
ilişkin fiilen çalışılmayan sürelere ilişkin bilgiler
talep edilecektir.

• Covid-19 sebebiyle daha önce işyerinde
kısa çalışma uygulayan ancak 2021 Mart ayında
kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan
işverenlerin İŞKUR birimleri ile irtibata geçerek
gerekli bilgileri vermesi gerekmektedir.

• Normal faaliyetine başladığı için Kısa
Çalışma Ödeneği uzatmasından faydalanmak
istemeyen veya daha önce uygulanan
çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen
işverenlerin, söz konusu durumu İŞKUR
birimlerine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi
halde yapılacak yersiz ödemeler yasal faizi ile
beraber geri alınacaktır.

• Aynı dönem için hem kısa çalışma ödeneği
hem de nakdi ücret desteğinden
yararlanılamamaktadır. Bu sebeple Nisan ayı için
nakdi ücret desteğine başvuran işverenlerin kısa
çalışma ödeneğinden yararlanmak istemeleri
halinde, nakdi ücret desteği başvurularını iptal
etmeleri gerekmektedir.
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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/İSTANBULHESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

Misli.com 2.Lig Kırmızı
Grup’ta mücadele eden GMG

Kastamonuspor 34. haa
mücadelesi kapsamında Gazi

Stadında ağırladığı Tarsus
İdman Yurdu’nu Faruk

Öcal ve Metincan Cici’nin
golleriyle 2-0 mağlup

etti.
Ligde 5 haa sonra

3 puan alan
temsilcimiz 35. haada ise

Kırklarelispor deplasmanından 3-
0’lık mağlubiyetle döndü.

36 puanla 17. sırada bulunan
temsilcimiz düşme hattındaki TY

Elazığspor arasındaki 7 puanlık farkı
açamadı.

GMG Kastamonuspor’un geride
kalan üç haa Vanspor, Pazarspor

(D), Sakaryaspor maçları bulunuyor.

Hentboldaki
temsilcimiz Kastamonu
Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, gelecek sezon için
Türk ve Avrupa hentbol
kamuoyunda ses getirecek
transferleri gerçekleştirdi.

Karadağ Milli takımının
değişmez oyuncularından
orta oyun kurucu Milena
Raicevic, sağ kanadın

Avrupa’daki en değerli
oyuncularından Jovanka
Radijevic, Olimpiyat ve
Şampiyonlar Ligi tecrübeli
sol kanat Majda
Mehmedovic ve Avrupa
ekolünün en önemli
kalecilerinden Marina
Rajcic yeni sezonda
Kastamonu Belediyespor
forması altında ter dökecek.

Transfere başladı

Kritik çizgideKritik çizgideKritik çizgideKritik çizgideKritik çizgideKritik çizgideKritik çizgideKritik çizgideKritik çizgide
5 haftalık galibiyet

hasretini Tarsus 
İdman Yurdu’nu mağlup

ederek dindiren GMG
Kastamonuspor,

Kırklarelispor yenilgisiyle
düşme hattındaki yakın
takipçisi TY Elazığsporla

arasındaki 7 puanlık
farkı korudu.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş,
koronavirüs nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Eriş’in tedavisine
yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

Gürdesan Gemi
Yönetim Kurulu Başkanı
İnebolulu iş adamı
Mustafa Gürsoy hayatını
kaybetti.

Gürsoy’un cenazesi,
20 Nisan’da Üsküdar Beylerbeyi
Küplüce Camii'nde kılınan namazın
ardından Küplüce Mezarlığı’nda
defnedildi.

* * *
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin

Karadeniz’in amcasının oğlu Mehmet
Karadeniz (49) korana virüs tedavisi
gördüğü hastane vefat etti.
Karadeniz’in cenazesi 18 Nisan’da
İstanbul’da defnedildi.

Allah rahmet 
eylesin

Yoğun bakımda

Kastamonu Doğa
Gençlik ve Spor Kulübü
alt yapısından yetişen
Duru Eski, 16 yaş altı
voleybol milli takımına
seçildi.6-9 Mayıs 2021
tarihleri arasında
Slovenya’nın Maribor
kentinde düzenlenecek
Avrupa Şampiyonası
elemeleri ikinci rauntta
mücadele edecek 16 yaş
altı kız milli takımı,
çalışmalarını Ankara’da
sürdürüyor.

Başantrenör Raşit
Berk İnanç yönetiminde
hazırlıklarını devam
ettiren milliler, 5
Mayıs’ta Slovenya’ya
hareket edecek. Avrupa
Şampiyonası elemeleri
ikinci rauntta gruplarını
ilk sırada tamamlayan
ülkeler, CEV U16 Kızlar
Avrupa Şampiyonası’na
katılma hakkı elde
edecek. 2021 CEV U16
Kızlar Avrupa
Şampiyonası, 10-18
Temmuz 2021 tarihleri
arasında Macaristan ve
Slovakya’nın ev
sahipliğinde yapılacak.

Milli 
takımda
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47.Yıl 
ALKAN MERMER VE
GRANİT SANAYİ. A.Ş.

Yarım asra yaklaşan

meslek hayatımızda ana

kucağından mermer

ocağına uzanan

yolculuğumuzda ve

sonrasında bizleri yalnız

bırakmayan dost ve

müşterilerimize

teşekkürü bir borç

biliyoruz.

Sezai Alkan
Alkan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı 

Tel : +90 (216) 593 07 07 (pbx)

Faks: +90 (216) 593 07 12

Divan İstanbul Asia

Crown Plaza Bursa

Marriott Hotel Asia

Hilton Bomonti

Divan İstanbul Asia

Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No. 2 TUZLA / ISTANBUL

www.alkanmermer.com
e-mail: info@alkanmermer.com

Çeşme Ilıca Hotel
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Yıl: 10 23 Nisan 2021

Mermer I Granit I Traverten
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