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B
elarus ve Çin’den sonra
Türkiye’nin de S-400’lere sahip
olduğunda böylesi bir füze

sistemi olan başka NATO ülkesinin
bulunmaması ülkemiz açısından gurur
verici olduğu kadar sevindirici bir
durum.  

Yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında
olan sistemin önümüzdeki ay kurulma
çalışmaları başlayacak.  Bu sistem,
insanlı ya da insansız her türlü hava

aracının yanı sıra hem seyir
(cruise) hem de balistik füzeleri

imha etme kapasitesine sahip.
Azami menzili 400 kilometre,

ulaşabildiği en yüksek irtifa da
30 kilometre. Ayrıca, her

hedefe iki füze kilitleyerek,
eş zamanlı olarak 80 hedefi
vurabiliyor.

S-400

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Eyüp Sultan Belediyesinde başkan
yardımcılığına Cideli hemşerimiz Dr. İsmail
Uysal atandı. 31 Mart Mahalli İdareler
Seçimlerinde belediye başkanı seçilen
Deniz Köken’in yakın çalışma ekibinde yer
alan Uysal ile birlikte Kastamonulu
belediye başkan sayısı 6’ya yükseldi. n 2

Uysal, başkan
yardımcısı oldu

Adalet Bakanlığı, İnebolu, Daday ve
Tosya Cezaevlerinin kapatılmasına karar
verdi. Türkiye genelinde fiziki şartlarının
yetersizliği nedeniyle kapatılan cezaevleri
arasına İnebolu, Daday ve Tosya Cezaevleri
de eklendi. n 4

İki ilçeye müebbet
İnebolu’ya 
şartlı tahliye

Araç Belediye Başkanlığı tarafından
yurt içi ve yurt dışı tüm posta
gönderilerinde kullanılmak üzere ilçenin
tarihi ve turistik alanlarının yer aldığı pullar
bastırıldı. n 6

Araç’a özel 
posta pulu

45 yıl sonra
teşekkür

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP)
Kastamonu

Milletvekili Hasan
Baltacı “Kendi

gerçek
gündemlerimizi

konuştuğumuzda
ister istemez

herkes bir araya
gelmek ve istişare

etmek zorunda
çünkü hiç

kimsenin tek
başına başarma
şansı yok” dedi

Buluşmamız gerekir
Kastamonulu vekiller olarak istişare zemininde

MÜLAKAT

Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl
Başkanı Hikmet Erbilgin ve Eyüp Belediye Meclis
üyesi Emine Çelik’le birlikte gazetemizi ziyaret
eden Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Genel
Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in
sorularını yanıtladı.

Kastamonu milletvekillerinin şehir için parti
gözetmeksizin bir araya gelmesi gerektiğine işaret
eden Hasan Baltacı, hemşeri potansiyelinin
bilinçle değerlendirilmesinin önemine vurgu
yaptı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in Kastamonu’nun Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde 2 AK Partili, 1 CHP’li vekil ile
temsil edildiğini anımsatarak ‘Kastamonu
milletvekilleri olarak bir araya gelerek istişare
yaptığınız konular oldu mu?’ sorusu üzerine Hasan
Baltacı, “Hayır maalesef olmadı. Siyasette istişare
çok önemli ancak ülkemizde siyaset anlayışı yapay
ayrımları kışkırtmak üzerine kurulu. Kimlik
siyasetine sıkışmış, seçim endeksli, bir oy daha
fazla nasıl alırım kaygısının bir an önce terk

edilmesi gerekiyor. Önümüzde seçimsiz koca bir
dört yıl var.  Bu dört yılda eğer biz yapay ayrım-
lardan, kutuplaşma ve öe dilinden sıyrılabilirsek
kendi gerçek gündemlerimizi konuşacağız. Kendi
gerçek gündemlerimizi konuştuğumuzda ister
istemez herkes bir araya gelmek zorunda. Çünkü
hiç kimsenin tek başına başarma şansı yok. İstişare
yapılmadan siyasetin ileri gitme şansı yok.
İstamonu aracılığıyla diğer vekil arkadaşlarımıza
da sesleniyorum. Bir araya gelerek istişare etmemiz
elzemdir, şarttır” dedi. n 4

Mekanik bağlantı
parçaları üreticisi Mayasa,
üretiminin yüzde 85'ini
ihraç ediyor. Şirketin
kurucu ortağı Bozkurtlu iş
adamı Yunus Çalık ayda
450 bin adet mekanik
bağlantı parçası
ürettiklerini belirterek,
ağırlıkta otomotiv, beyaz
eşya ve mobilya sektörüne hizmet
verdiklerini bildirdi. 

Çalık, “Demirkapı’da 600 metrekare
alanda kurulu tesisimizde vardiyalı sistemle
20 kişiyi istihdam ediyoruz. Endüstriyel son

uygulama çözümleri ile cıvata, çentik, çentik
mafsal, açılı mafsal, çubuk ucu ve tutucular
gibi bağlantı parçalarını üretiyoruz” dedi. n 5

Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, inşaat
halinde bulunan Kastamonu Tıp
Fakültesi’nin Eğitim ve Araştırma
Hastanesi olarak hizmete girmesi ve
Ankara’da eğitim gören Tıp Fakültesi
öğrencilerinin şehre geri getirilmesi
için 2021’i işaret etti. n 5

Mayasa ihracata odaklı

Tıpta 2021’e işaret
Millî Eğitim Bakanlığı 2019- 2020

Eğitim Öğretim yılı çalışma
takviminde değişikliğe gitti.

Okulların açılış ve kapanış saatleri ve
ara tatillerle ilgili düzenlemeler ile uyum

haaları tarihleri kesinleşti. 2019-2020 eğitim ve
öğretim yılı 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp,
17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. n 2

Sil baştan

Kastamonu 'da Kıbrıs Barış Harekatı'na
katılan 135 gaziye madalya ve beratları
verildi. n 4

Kızlar sezona 
Halay’la çalışacak n 6
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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

ÖLÜM İLMUHABERİ
Hayatımı kaybettim; hükümsüzdür.
Kendi kendime öldüm.
Kim vurduya gitmedim ya,
Şükür…

ÖLÜLER AĞLAMAZ

Hayatın zorluğuna merhaba diyen insan,
Anasından doğarken haykırır, çığlık atar.
Bir ömür boyu süren zorlukların sonunda,
Ölünce, döşeğinde mutlu ve sakin yatar.

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

Belarus ve Çin’den sonra Türkiye’nin de S-
400’lere sahip olduğunda böylesi bir
füze sistemi olan başka NATO

ülkesinin bulunmaması ülkemiz açısından
gurur verici olduğu kadar sevindirici bir
durum.  

Yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında
olan sistemin önümüzdeki ay kurulma
çalışmaları başlayacak.  Bu sistem,
insanlı ya da insansız her türlü hava
aracının yanı sıra hem seyir (cruise)
hem de balistik füzeleri imha etme
kapasitesine sahip. Azami menzili
400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek
irtifa da 30 kilometre. Ayrıca, her
hedefe iki füze kilitleyerek, eş
zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

* * *
S-400’ün ülke gündeminin üst perdesini meşgul

ederken, halk tabanında çok da anlaşıldığının ve
öneminin fark edildiğini düşünmüyorum.   Nüfus
ve ekonomi açısından bizim yarımız bile etmeyen
ülkeler S-300 savunma sistemine sahip. Örneğin;
Kazakistan, Ermenistan, Bulgaristan, Yunanistan,
Cezayir, Azerbaycan, Suriye, Belarus, Ukrayna,
Vietnam, Slovakya, Venezuela, Mısır, Rusya, Çin,
Hindistan ve İran. 

Dikkat ettiniz mi? Birçoğu ile sınır komşusuyuz. 
Burada en önemli konu bu…
Komşu ülkelerin herhangi birinden gelebilecek

hava saldırılarına müdahale edebilecek hava
savunma sistemi yeterli olmayan da bir
ülkeyiz. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine
işlendiğinde S-400 ile F-35’ler, ülkemizin

bölgede hava savunmasında lider
konuma geleceğinin göstergesidir. 

ABD’nin pay kaptırma
korkusu

Dünya silah ticaretinin yüzde
33’ünü ABD, yüzde 23’ünü ise Rusya
takip ediyor. Üçüncü sıradaki Çin ise
sadece yüzde 6 paya sahip.  Amerika
başta olmak üzere bazı NATO
ülkelerinin S-400 ve S-500

konularında Türkiye’nin Rusya ile ortak çalışmasını
ve yakınlaşmasını baltalama konusunda
yaptırımlar uygulamakla birlikte haksız
ambargoları koymaktan çekinmediklerine şahit
oluyoruz.   Amerikan yetkililerin “Rusya’dan S-400
teslimatının gerçekleştirilmesi halinde Türkiye’nin F-
35’leri alamayacağını belirtmesi gibi”

Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk
Akımı

Rusya’dan Türkiye’ye gelecek Türk Akımı
doğalgazı, Rusya için 100 milyarlarca dolar
demek. Buna Akkuyu Nükleer Santralini de
eklediğimizde bu iki ticari anlaşmanın yanında S-

400’lerin Moskova için leblebi çekirdek konusu
olduğu açıkça görülüyor. 

Yaklaşan tehlike 

Doğu Akdeniz’in Levant adı verilen ve Suriye
kıyılarını da içinde barındıran bölgesinde yaklaşık
3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil
civarında petrol rezervi bulunduğunu, Türkiye’nin
burada meşru haklarını koruduğu takdirde 572
yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağından
bahsediliyor. 

Doğu-Batı hattında 4 bin kilometre, Kuzey-
Güney hattında ise 750 kilometrelik geniş bir alanı
kapsayan Doğu Akdeniz Havzası, Suriye
kıyılarından Sicilya Adası ve Tunus’un doğusuna
kadar uzanan son derece kritik bir coğrafyayı
temsil ediyor. 

17 Aralık 2010 tarihinde Tunus’la başlayan

Yemen, Bahreyn,
Libya, Mısır ve Suriye
ile devam eden Arap
Bahar’larının neden
kışkırtıldığını ve
senaryolandığını
bugün çıplak gözle
daha iyi görmekteyiz.
İç istikrarsızlıklar ve
savaşlar bölgedeki
enerji denkleminin
yerel aktörlerin
katılımları ile belli bir

çözüm noktasına ilerlememesinin nedeni işte bu
Arap Bahar’ları olmuştur. 

Böylesine devasa enerji rezervlerinin,
kendilerini kontrol eden güçlere trilyonlarca dolar
tutarında bir gelir sağlayacağı düşünüldüğünde,
farklı küresel ve bölgesel aktörlerin Münhasır
Ekonomik Alan tanımları üzerinden sert hukuki
tartışmalara girmelerini anlamak zor değil.

İştahı kabaran ülkelerin en başında ise ABD
yer alıyor…  

Doğu Akdeniz’de 10 savaş gemisi, 130 savaş
uçağı, 9 bin askerle konuşlanma çabaları, yaklaşan
tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.
Türkiye’nin kendisi ile çıkarları örtüşen küresel ve
bölgesel müttefikleri motive ederek Doğu
Akdeniz’deki enerji oyununda yalnızlaştırılma
riskini aşması büyük önem taşıyor.

S-400

Eyüp Sultan Belediyesinde başkan
yardımcılığına Cideli hemşerimiz Dr.
İsmail Uysal atandı. 31 Mart Mahalli
İdareler Seçimlerinde belediye
başkanı seçilen Deniz Köken’in yakın
çalışma ekibinde yer alan Uysal ile
birlikte Kastamonulu belediye başkan
sayısı 6’ya yükseldi. Eyüp Sultan

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. İsmail
Uysal’ın yanı sıra Beşiktaş’ta Esra
Yenidünya, Kağıthane’de Nedret
Apaydın, Sultanbeyli’de Faruk Lafçı,
Sultangazi’de Nurcan Öztürkmen,
Zeytinburnu’nda ise Mahmut
Kocameşe başkan yardımcısı olarak
görev alıyor. 

Millî Eğitim Bakanlığı 2019- 2020 Eğitim
Öğretim yılı çalışma takviminde değişikliğe gitti.
Okulların açılış ve kapanış saatleri ve ara tatillerle
ilgili düzenlemeler ile uyum haaları tarihleri
kesinleşti. 

Karara göre 2019- 2020 eğitim ve öğretim
yılında birinci dönem 9

Eylül 2019 Pazartesi
günü başlayıp,

17 Ocak 2020
Cuma günü

sona
erecek.
Birinci
dönem
ara tatili
ise 18-22

Kasım
2019

tarihleri
arasında olacak.
20 Ocak -31

Ocak 2020 tarihleri
arasındaki yarı yıl tatilinden sonra 3 Şubat -19
Haziran 2020 tarihlerinde ikinci dönem eğitim ve
öğretimi verilecek. 

İkinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020
tarihleri arasında gerçekleşecek.

Öte yandan okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ana
okul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıf
öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve
öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9. sınıf
öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin;
eğilim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi,
akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi,
öğrencilere yeni girdikleri eğitim ortamına kısa
sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak
amacıyla 5-6 Eylül 2019’da uyum eğitimi yapılacak.

Sil baştan

Uysal, Eyüp Sultan’da
başkan yardımcısı

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR
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MANŞET

n Birinci sayfadan devam

Cumhuriyet Halk Partisi Kastamonu İl Başkanı
Hikmet Erbilgin ile birlikte gazetemizi ziyaret eden
Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in sorularını
yanıtladı.

Kastamonu milletvekillerinin şehir için parti
gözetmeksizin bir araya gelmesi gerektiğine işaret
eden Hasan Baltacı, hemşeri potansiyelinin bilinçle
değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in
Kastamonu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 2
AK Partili, 1 CHP’li vekil ile temsil edildiğini
anımsatarak ‘Kastamonu milletvekilleri olarak bir
araya gelerek istişare yaptığınız konular oldu mu?’
sorusu üzerine Hasan Baltacı, “Hayır maalesef
olmadı. Siyasette istişare çok önemli ancak ülkemizde
siyaset anlayışı yapay ayrımları kışkırtmak üzerine
kurulu.  Kimlik siyasetine sıkışmış, seçim endeksli,
bir oy daha fazla nasıl alırım kaygısının bir an önce
terk edilmesi gerekiyor. Önümüzde seçimsiz koca bir
dört yıl var.  Bu dört yılda eğer biz yapay ayrımlardan,
kutuplaşma ve öe dilinden sıyrılabilirsek kendi
gerçek gündemlerimizi konuşacağız. Kendi gerçek
gündemlerimizi konuştuğumuzda ister istemez
herkes bir araya gelmek zorunda. Çünkü hiç
kimsenin tek başına başarma şansı yok. İstişare
yapılmadan siyasetin ileri gitme şansı yok. İstamonu
aracılığıyla diğer vekil arkadaşlarımıza da

sesleniyorum. Bir araya gelerek istişare etmemiz
elzemdir, şarttır” dedi. 

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde siyasi
partilerin İstanbul'da hemşeri harekatını başlatarak
'adam adama markaj’ talimatlarını uygulamanın
ihmal edilen hemşeri buluşmalarına vesile olduğu
değerlendirmesini yapan Karadeniz’in “Kastamonu
siyasetçisi İstanbul’u fark etmede ve bu ziyaretleri sık
sık yapmada geç mi kaldı?” sorusu üzerine ise Baltacı,
“23 Haziran seçimleri dolayısıyla hemşeri üzerinden
ilişki kurmanın siyasiler açısından ne kadar kolay ve

olumlu olduğunu gördük, yaşadık.  Ben bir yıl önce
milletvekili olmuş birisiyim. Bu kaynaşmanın daha
önce olmadığını ya da yeterince yapılmadığını
söylediniz, doğrudur.  İstanbul’daki
Kastamonuluların, Kastamonulu siyasetçiler ve siyasi
partiler tarafından ihmal edildiğini bende
söyleyebilirim. Bundan böyle belirli periyotlarla
İstanbul’daki hemşeri kitlemizle buluşmak ve bir
araya gelmek istiyoruz. Onların siyasi partilerde
özellikle CHP’de aktif görev almalarını sağlamakta
katkımız da olması gerektiğine inanıyorum” diye
konuştu.
İmamoğlu’nun Kastamonulu çalışma

arkadaşları olmalı 
Koordine halinde hareket etmenin öneminden

bahseden Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibinde
Kastamonuluların yer alması gündemine dair şu
değerlendirmeyi yaptı: “Yeni bir başlangıç ve
söylemlerle hareket ederek bu potansiyelin
değerlendirilmesini istiyorum. Özellikle İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem
İmamoğlu’nun çalışma arkadaşlarının arasında
Kastamonulu isimlerin olmasının da bir o kadar
önemli olduğunun bilincindeyim. Hemşerimizden de
ricam; daha örgütlü olmaları. Rekabet etmeyi bırakıp,
iş birliği içerisinde daha örgütlü olduklarında daha
fazla olumlu sonuç alınacağını düşünüyorum.”

Abana Belediyesi, yaz sezonu
boyunca her hafta cumartesi günü
yöresel sanatçıların sahne alacağı
konser düzenleyecek. 22 Haziran’da
Kastamonulu Seyfi sonrası Elif Doğan
konseri ile devam eden başlayan yaz
etkinliklerinde sırasıyla Yılmaz Cesur,
Azdavaylı Safiye, Mete Tafracı Enis
Mangaloğlu sahne alacak. Cumartesi
etkinlikleri 2 Ağustos’ta Cideli Emin
konseri ile son bulacak. 

Festival Ağustos’ta
Abana Belediye Başkanı

Yunus Akgül hafta sonu
etkinliklerinin ilçe halkının
eğlenmesi ve yerel sanatçılara
fırsat verilmesi gereken bir
etkinlik  olarak
değerlendirirken, Abana
Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri
Festivali’nin Ağustos ayının ilk haftasında
ünlü sanatçıların katılımıyla, geniş
kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle
gerçekleştirileceğini açıkladı.

Tosya’da üretilen Kahta cinsi üzümün
yaprağı, meyvesinin 6 katı fiyata alıcı
buluyor. Meyvesi 5 liraya satılan
asmanın yaprağının 30 liraya kadar alıcı
bulması çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Aşağıkayı köyünde asma yaprağı
hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek,
hasat ve verim hakkında bilgi alan Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede çok eski
tarihlerden beri kadim kültürün en
önemli öğelerinden biri olan bağlarda
üretim ve zirai faaliyetlerin
çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü
söyledi.

Tosya'da
çiftçilerin
üzümden daha
çok yaprak
üretimine
yoğunlaştığına
dikkati çeken
Pişkin, bu ayların
yaprağın toplandığı
dönem olduğunu, üreticilerin hummalı
bir çalışma içinde olduğunu anlattı.

Yıllar içinde yaprağın değerinin
meyvesini geçtiğini vurgulayan Pişkin,
şöyle devam etti:

"Tosya asma yaprağını diğer
yapraklardan ayıran özelliği çoktur.
Tosya yaprağının fiyatı, pazarda diğer
yapraklardan 3-4 kat daha fazladır.
Pazarda yaprak fiyatı 10 lira ise Tosya
yaprağı 30 liradan alıcı bulur. Bunun
nedeni, Kahta yaprağı yenildiğinde
mayhoş, ekşimsi bir tat bırakır damakta.
Az kılçıklıdır ve damarları azdır. Çok
fazla bölünmüş ya da parçalanmış bir
yaprak görüntüsü arz etmez. Bundan
dolayı çokça sipariş alınan, üreticimiz
için çok önemli bir gelir kaynağı teşkil
eden bir üretim faaliyeti haline
dönüşmüştür."

Bu yıl yaklaşık 4 bin ton yaprak
üretimi beklediklerini dile getiren Pişkin,
üzüm bağları sayesinde ilçede çiftçilerin
önemli bir gelir elde ettiğini kaydetti.

Adalet Bakanlığı, İnebolu, Daday ve Tosya
Cezaevlerinin kapatılmasına karar verdi.  

Türkiye genelinde fiziki şartlarının
yetersizliği nedeniyle kapatılan cezaevleri
arasına İnebolu, Daday ve Tosya Cezaevleri
de eklendi. Cezaevlerinin kapatılmasına
yönelik karar üst yazıyla ilçe
kaymakamlıklarına bildirildi.

Fiziki şartlarının yetersizliği nedeniyle
kapatılma kararı alınan Daday ve Tosya
cezaevlerinin yanı sıra yeni cezaevi için yer
bulunamaması üzerine İnebolu’da kapatılma
kararı alındı. İnebolu Cezaevi yıkıldıktan
sonra bulunduğu yere daha modern ve
büyük cezaevi yapılması planlanıyor.

Daday ve Tosya’ya
müebbet İnebolu’ya
şartlı tahliye

Kastamonulu vekiller olarak istişare zemininde

45 yıl sonra teşekkür
Kastamonu 'da Kıbrıs Barış

Harekatı'na katılan 135 gaziye madalya ve
beratları verildi.

KKTC Milli Mücadele Madalyaları
tüzüğü kapsamında, Kıbrıs Barış
Harekatı'na katılan gazilere madalya
verilmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Halk
Eğitim Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende 135 gaziye madalya ve
beratları verildi.

Abana'da 
cumartesi günleri
daha eğlenceli

Yaprağı, meyvesinin
6 katı değerli

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

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

Buluşmamız gerekir
Cumhuriyet Halk

Partisi (CHP)
Kastamonu

Milletvekili Hasan
Baltacı “Kendi gerçek

gündemlerimizi
konuştuğumuzda ister

istemez herkes bir
araya gelmek ve

istişare etmek
zorunda çünkü hiç

kimsenin tek başına
başarma şansı yok”

dedi.
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Topal, inşaat halinde bulunan
Kastamonu Tıp Fakültesi’nin Eğitim ve Araştırma
Hastanesi olarak hizmete girmesi ve Ankara’da
eğitim gören Tıp Fakültesi öğrencilerinin şehre
geri getirilmesi için 2021’i işaret etti.

Üniversitenin genel durumu hakkında
değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet
Hamdi Topal, Kastamonu Tıp Fakültesi’nin
önemli bir sorun olduğunu belirterek “İlk olarak
hastaneyi aktif hale getirmek ve halen Yıldırım
Beyazıt Üniversitesi’nde eğitim gören
öğrencilerimizi; burada eğitim görebilir bir ortam
oluşturarak geri getirmek istiyoruz. İl Sağlık
Müdürlüğü’nün bizlerle beraber yürütmüş
olduğu yakın çalışmayla beraber, Türkiye’deki iyi
örnekleri de dikkate almak suretiyle Sağlık
Bakanlığıyla bir protokol imzalayarak,
fakültemizi eğitim ve araştırma hastanesi olarak
devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Hem biz
Kastamonu Üniversitesi hem de Sağlık
Bakanlığının il yöneticileri elinden gelen gayreti
gösteriyor. Bir mesafe alacağımızı ve hayırlı bir
neticeye ulaşacağımızı ümit ediyorum.
Öğrencilerimizi buraya alabilmek için Yüksek
Öğretim Kurumu’nun aradığı bazı kriterler var.
Belli sayıda anabilim dalı kadrolaşma arıyorlar,
Sanırım 54 civarında. Bizim şu an mevcut sayımız
18. Bizim hedefimiz 54’ün de üzerinde.
Kastamonu’nun potansiyeli itibariyle buraya çok
sayıda akademisyenimizin gelmeye gönüllü
olduğunu biliyorum ve geleceklerine de
inanıyorum. Amacımız ilimizde nitelikli sağlık
personelini istihdam edebilmek. 2021’de buraya
getirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun olabilirliği
zaman içerisinde göreceğiz, önceliğimiz
hastanemizi iş birliğiyle açabilmek ve
öğrencilerimizi buraya getirebilmek” dedi.

Hedef yukarı çıkmak

Tek amaçlarının rekabet edilebilir bir
üniversite olmak olduğunu belirten Hamdi Topal
gelişmiş üniversitelerle iş birliği içerisine
girileceğini kaydederek, “Üniversitemizin Orta

Asya Cumhuriyetleri’yle olumlu anlamda öne
çıkan ilişkileri olmuş. Bilgi, sadece bir
coğrafyayla paylaşılabilen bir şey değil. Bizim
onlara sadece yardımcı olmamız söz konusu
olabilir. Çünkü konum, iktisadi gelişmişlik ve
bilimsel üretime sundukları katkılar dikkate
alındığında biz onlara biz asansör vazifesi
görebiliriz. Bizim bu anlamda yukarıya
çıkabilmemiz için bilginin daha üst düzeyde
olduğu diğer ülkeler ve üniversitelerle iş birliği
yapmamız lazım. Bu anlamda biz onlara asansör
olurken, bize de asansör olacak ülkeler gelişmiş
ülkelerdeki üniversiteler. Dikkate aldığımız
temel husus, üniversitenin bilgi üreten
merkezler olduğu ve bu merkezlerin sahip
olduğu bilgiyi toplumla paylaşması gerektiği.”

şeklinde konuştu. Üniversitenin şehirle
bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak, şehrin
ihtiyaçlarına uygun hareket etmek istediklerini
söyleyen Rektör Topal, şunları kaydetti: “Burada
bir veterinerlik fakültesi ihtiyacı var. İl, geniş bir
alana yayılıyor ve burada hayvancılık önemli bir
unsur. Veterinerlik Fakültesi olmalı, Su Ürünleri
Fakültesi olmalı çünkü ciddi bir sahil şeridimiz
var. Ama Türkiye genelinde su ürünleri
fakültesinin yaşadığı öğrenci sorunu var. Bize ait
bir durum değil, Türkiye genelindeki söz konusu
fakültenin yaşadığı sorunlar ortadan kalkınca
bizde bu pastadan olabildiğinde en üst düzeyde
yararlanmak istiyoruz. Kaynaklarımızı sağlıklı ve
ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmemiz
gerekiyor.”

Sektördeki 40 yıllık tecrübesini Eyüp Sultan’da
2017 yılında kurulan Mayasa Turning And
Milling firmasına aktardığını kaydeden Çalık
faaliyetleri hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Demirkapı’da 600 metrekare alanda kurulu
tesisimizde vardiyalı sistemle 20 kişiyi istihdam
ediyoruz. Endüstriyel son uygulama çözümleri ile

cıvata, çentik, çentik mafsal, açılı
mafsal, çubuk ucu ve tutucular gibi
bağlantı parçalarını üretiyoruz.
Çelik, paslanmaz çelik, titanyum,
pirinç, bronz, zamak veya plastik
olmak üzere çok çeşitli uç
bağlantılarımız bulunuyor.
Otomotiv, beyaz eşya ve mobilya

başta olmak üzere birçok sektöre hitap ediyoruz.
Ayda 450 bin adet mekanik bağlantı parçası
üretiyoruz. Üretimimizin yüzde 85’ini ihraç
ediyoruz, yüzde 15’i ise iç piyasadaki pazar
ağımızda dağılıyor. Standartın yanı sıra özel
parçalar da üretiyoruz. Ayrıca talep üzerine
komple montajlar da gerçekleştiriyoruz.” 

26.06.2019 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanmış olup, aynı gün yürürlüğe
girmiştir.

Bedelli askerlik: Madde 9- İstekli
olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı
dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek
sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak bedel tutarını silah altına alınmadan
önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin
ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini
tamamlamaları halinde askerlik hizmetini
yerine getirmiş sayılırlar.

Bedelli askerlik hizmetinden; fiili askerlik
hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda
bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte
yoklama kaçağı veya saklı olanlar
yararlanamazlar.

Seferberlik ve savaş halinde bu madde
hükümleri uygulanmaz.

Öğretmenlerin askerlik hizmeti: Madde
10- Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç
göstermesi ve Bakanlığın uygun görmesi
üzerine, yedek subay aday adayı olarak silah
altına alınacaklardan, Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından öğretmenlik mesleğini fiilen icra
edenler arasından bildirilenler, temel askerlik
eğitimini takiben Millî Eğitim Bakanlığı emrine
verilirler.

Birinci fıkra uyarınca öğretmen olarak
ayrılan ve göreve başlayan yükümlülere,
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmen için
tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve
tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.
Seferberlik ve savaş halinde bu madde
hükümleri uygulanmaz. 

Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının
askerlik hizmeti: Madde 11- Emniyet Teşkilatı
kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi
devam eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına
mensup personel ile polis eğitim ve öğretim
kurumlarında öğrenim görenler veya bu
kurumların giriş sınavlarını kazananlardan
askerlik hizmetini yapmamış olanların her
türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Birinci fıkra kapsamındakilerden, Emniyet
Hizmetleri Sınıfında on yıllık hizmet süresini,
kamu görevinden sayılmayacak haller hariç
olmak üzere tamamlayanlar askerlik hizmetini
yerine getirmiş sayılır. 

On yıllık süre, birinci fıkra kapsamındaki
eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak
fiilen göreve başlanılan tarihte başlar. On yıllık
süreyi tamamlamadan herhangi bir nedenle
Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka
kuruma nakledilen veya bu süre içinde
meslekten ilişiği kesilen personel, bu Kanun
hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine
getirir.

Seferberlik ve savaş halinde bu madde
hükümleri uygulanmaz.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil
Güvenlik Komutanlığı mensuplarının askerlik
hizmeti: Madde 12- Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel
Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı
adına üniversite, fakülte veya yüksekokullar ile
meslek yüksekokullarında öğrenim görenler
veya bu kurumların giriş sınavlarını
kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış
olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri
kesilen uzman jandarmaların hizmette
geçirdikleri sürelerin tamamı askerlik
hizmetinden sayılır. Sayılan hizmet süresi
erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini
karşılayanlar askerlik hizmetini yapmış sayılır. 

Tabiplerin Askerlik Hizmeti: Madde 13-
Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca her celp
ve/veya atama döneminde müştereken
belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday
adayı olarak silahaltına alınacak tabipler temel
askerlik eğitimini takiben Devlet hizmeti
yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık
Bakanlığı emrine verilir ve bu yükümlülüğü
yerine getirinceye kadar geçici terhis edilir.
Bunların her türlü özlük işleri Devlet Hizmeti
yükümlülüğünün devamı süresince Sağlık
Bakanlığınca yürütülür. 

Bakanlık ile Sağlık Bakanlığınca her celp
ve/veya atama döneminde müştereken
belirlenen yer ve miktarda askerlik hizmetini
yedek subay olarak yerine getiren tabipler
Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış
sayılır. Seferberlik ve savaş halinde bu madde
hükümleri uygulanmaz.

Mekanik bağlantı parçaları üreticisi Mayasa, üretiminin yüzde 85'ini ihraç ediyor. Şirketin kurucu ortağı
Bozkurtlu iş adamı Yunus Çalık ayda 450 bin adet mekanik bağlantı parçası ürettiklerini belirterek,
ağırlıkta otomotiv, beyaz eşya ve mobilya sektörüne hizmet verdiklerini bildirdi.

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

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

Mayasa 
ihracata odaklı

Bozkurt Keşlik köyü nüfusuna kayıtlı
olan Yunus Çalık 1963 yılında doğdu. 13
yaşında İstanbul’da torna atölyesinde
çırak olarak iş hayatına atıldı. Çeşitli

firmalarda usta başı olarak görev
almasının ardından 2017 yılından itibaren
Mayasa Turnıng And Mıllıng firmasının
kurucu ortakları arasında bulunuyor.

Tıpta 2021’e işaret
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İklim değişikliğinin dünyayı etkisi altına aldığını
vurgulayan Ali Kesimoğlu,  “Küresel ısınmaya bağlı
olarak ülkemizde bir iklim değişikliği yaşanıyor.
Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Türkiye’nin bütün
illerinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam
ediyor. Son 30 yılda yapılan ölçümlere göre güneşin
enerji üretiminin artmadığı ve dünyada gözlenen
son zamanlardaki ısınmanın güneş faaliyetlerindeki
değişikliklerle ilişkilendirilemeyeceğini
göstermektedir. Güneşten gelen enerji değişmiyor
ama küresel iklim değişiyor. Fosil yakıtların artarak
kullanılması, ormansızlaşma, sanayi süreçleri ile
atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki
birikimleri sanayi devriminden bu tarafa hızla
artmaktadır. Bu ise doğal sera etkisini
kuvvetlendirerek, şehirleşmenin de katkısı ile
dünyanın yüzey sıcaklıklarının artmasına neden
oluyor. Yüzey sıcaklıklarının artışıyla önümüzdeki
yıllarda meteorolojik hadiselerin daha da artış
göstermesi bekleniyor” dedi.

Daha sıcak olacak

Küresel olarak ortalama yüzey sıcaklıklarında
belirgin bir artış eğilimi gözlemlediklerini
vurgulayan Kesimoğlu, şunları kaydetti: “Tarihin
en sıcak 5 yılı 2010 yılından sonra yaşandı.
NASA’dan yapılan açıklamaya göre verilerin
toplanmaya başlandığı 1880 senesinden bu yana
küresel olarak 2017 sonrasında ise 2016 yılları en
sıcak yıllar arasına girdi. Ülkemizde Meteoroloji

Genel Müdürlüğünün ölçümlerine göre en sıcak
yılımız 2010’dur. 2018 yılı 1971’den beri en sıcak
ikinci yıl olmuştur ve ülkenin tamamıyla
sıcaklıklar normallerinin üzerinde gerçekleşmiştir.
Özellikle 2018 yılı ilkbahar mevsimi, kayıtlarda
görülen en sıcak ilkbahar mevsimi olarak

karşımıza çıkmaktadır. Gelecek iklim değişikliği
projeksiyonları, günümüze kadar gözlenen iklim
değişikliği trendlerinin bundan sonra da devam
edeceğine işaret etmektedir. Daha sıcak yazlara
hazırlanmamız gerekiyor. Sıcaklık artışının yaz
mevsiminde daha fazla olacağı; bu nedenle sıcaklık
artışı kaynaklı olumsuzlukların daha çok yaz
mevsiminde yaşanacağı ve yaşanmaya devam
edeceği tahmin edilmektedir. İklim değişikliğinin
en önemli göstergelerinden biri de ekstrem
olayların sayısının, frekansının ve büyüklüğünün
artmasıdır. Bu nedenle yüzey sıcaklılarının artışına
bağlı olarak dolu, fırtına ve hortum gibi kuvvetli
meteorolojik hadiselerin sayısı ve şiddetinde artış
olması beklenmektedir.”

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2018-
2019 sezonu şampiyonu Kastamonu
Belediyespor, antrenör Okan Halay ile
anlaşmaya vardı.

Antrenör Hakan Günal ile 2018-2019
sezonunun sonunda yollarını ayıran
Kastamonu Belediyespor, 2019-2020
sezonu için son olarak Erkekler Süper
Ligi'nde SELKA
Eskişehir
Hentbol'u
çalıştıran
antrenör Okan
Halay ile
sözleşme
imzaladı.
Halay'ın
yardımcılığını
ise geçen sezon
takımda
yardımcı antrenör olarak görev alan
Hüseyin Aşçı'nın yapacağı öğrenildi.

Kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, yeni sezon
için yerli ve yabancı çok sayıda antrenörle
görüştüklerini ifade ederek, "Yeni sezon için
Okan hocamızda karar kıldık. Hepimiz için
hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kızlar sezona
Halay’la 
çalışacak
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu önümüzdeki yaz aylarında yüzey sıcaklıklarının
artışına bağlı olarak dolu, fırtına ve hortum gibi kuvvetli meteorolojik hadiselerde artış yaşanacağını açıkladı.

Doğal afetler kapıda

YIL: 8 SAYI: 285 3 TEMMUZ 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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S
osyal medyada
dolaşan bir kıssa
vardır, rast geldiniz

mi bilmem. Olayın
gerçekten vuku bulup
bulmadığı hakkında da
elimde bir belge yok. Ne
var ki, hayatın anlamını
kavramamıza yardımcı
olan mükemmel bir
hikayedir.

Eski bir bakandan bir
konferansta konuşma
yapması istenmiş ve eski
bakan elinde kağıt kahve
bardağı olduğu halde kürsüye çıkmıştı.

Konuşmasına başladı. Ancak ağzından
çıkanlara beyninin uyum sağlayamadığı,
konuşmasına kendisinin bile
odaklanamadığı izleyicilerin de dikkatini
çekiyordu. Konuşmaya başlayalı birkaç
dakika olmasına rağmen, izleyiciler arasında
“bitse de gitsek” halet-i ruhiyesi oluşmaya
başlamıştı bile.

Bu durumun konuşmacı olan eski bakan
da farkındaydı. Kağıt bardağındaki kahveden
bir yudum aldı. Göz hizasına kadar
kaldırdığı bardağı bir müddet süzdü ve
gözlerini bir dakika kadar izleyicilerin
üzerinde gezdirdi.

Ardından tekrar konuşmaya başladı:
“Bu kürsüde geçen yıl da konuşmuştum.

Tek bir fark vardı; o zaman hala bakanlık
görevim sürüyordu. Buraya gelirken bana
birinci sınıf bileti alınmıştı, hava alanında
beni lüks bir araba ve eskort aracı
bekliyordu. Beni önce bir otele
götürmüşlerdi. Otel müdürü beni otelin
kapısında karşılamış ve kral dairesine
çıkarmıştı. Ertesi sabah lobide benim odadan
inişimi bekleyen bir heyet vardı. Ben yine
aynı lüks araba ve eskort eşliğinde bu salona
gelmiş, özel bir kapıdan salona girmiştim.
Çok şık bir bekleme odasında konferansı
beklerken porselen bir kapta kahve ikram
etmişlerdi. Sonra da beni salona aldılar ve en
ön sırada ayrılan yerime geçmiştim.”

Eski bakan derin bir nefes aldı, seyircilere
gülerek bir süre baktı ve konuşmasına devam
etti; 

“Fakat bu yıl karşınızda bir bakan olarak
bulunmuyorum. Dün buraya kendi ödediğim
uçak bileti ile uçtum. Beni hava alanında
kimse karşılamadı. Otele taksi ile geldim.
Kendi odama kendim çıktım. Bu sabah
buraya otelden yine taksi ile geldim.
Kapıdan girerken güvenlikten geçtim,
hüviyetimi alıp listede olduğuma emin
olmadan salona almadılar bile. Sonra da
bulabildiğim yerde oturdum. Canım kahve
istedi ve görevliye sordum; bana dışarıda
kahve makinesi olduğunu söyledi. Ben de
çıktım ve şu gördüğünüz kağıt bardağa
kahveyi kendim doldurdum.” 

Seyirciler gülmeye başlamıştı. Eski bakan
kağıt kahve bardağını tekrar eline aldı ve
havaya kaldırdı;

"Sanıyorum geçen yıl porselen bardak
bana sunulmamıştı. Makamıma sunulmuştu.
Benim asıl bardağım işte bu."  

Eski bakanın yüzünde acısından,
izleyicilerin yüzünde keyiften bir tebessüm
vardı. Eski bakan, hayatın en önemli
derslerinden birisini verdiği konferansının
can alıcı cümlelerini kurdu; 

“Size verebileceğim en iyi ders bu işte.
Bütün o övgüler, hizmetler, avantajlar,
rütbeniz, rolünüz, makamınız içindir. Size
ait değildir. Ve bir gün makamınızı
görevinizi bitirdiğinizde porselen bardağınızı
halefinize verirler. Çünkü aslında hep layık
olduğunuz kağıt bardaktır...”

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Kağıt bardak ve
bakan

Araç Belediye Başkanlığı tarafından
yurt içi ve yurt dışı tüm posta
gönderilerinde kullanılmak üzere
ilçenin tarihi ve turistik alanlarının yer
aldığı pullar bastırıldı. İlçe tanıtımına
katkı sağlaması planlanan
pulların üzerinde belediye
binası olarak kullanılan
tarihi yapının, Fındıklı
Yaylası’nın ve ilçenin
genel görünümünün
resimleri bulunuyor.

Araç’a özel posta pulu
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

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

www.mercanotoyedekparca.com
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