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Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Patates ucuzlar; domates, hıyar,
soğan da ucuzlar. Kampanya
dönemlerinde urba da pabuç da
ucuzlar.

Peki! İnsan ucuzlar mı?
Ucuzlar, ucuzlar!
Bal gibi ucuzlar.
Statüsünün hakkını veremiyorsa

ucuzlar.
Yöresinin sorunları yerine oto

bka burun sokarsa ucuzlar.
Liyakatsiz bir yere gelmiş, pardon

getirilip bir koltuğa
oturtulmuşsa ucuzlar.

Dilini kullanamıyorsa
epeyce ucuzlar. Ağzından

çıkanı ölçüp biçecek görgü
birikimi yoksa ve hele

“ne oldum delisi”
olmuşsa bayağı
ucuzlar.

UCUZLAMAK

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in sunduğu Gönül
Coğrafyası programına katılan 26. Dönem
Milletvekili ve Güven Kepçe Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Demir, “Üretimi devam eden
firmalar devlete karşı tüm yükümlülüklerini
yerine getirmeli, vergi ödemelerini
gerçekleştirmeli. Süreci bu şekilde
atlatabiliriz” dedi. n 2

Üretimi devam edenler
sorumluluklarını 
yerine getirmeli

Coğrafi işaretli
ürünlerde 23
başvurumuz var

Türkiye’de ilk 4’teyiz 

Coğrafi işaretli ürünlerin pazarda daha çok talep gördüğünü vurgulayan
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, “Kastamonu’ya özgü
13 tane coğrafi işaretli ürünümüz, 23 tane de başvurumuz var. Şu anda
coğrafi işaretli ürünler sıralamasında Türkiye’de 4. sıradayız” dedi.

Kastamonu’da ekilebilir alanın orman
baskısıyla az olduğuna dikkat çeken Önlem,
çiçinin; miras hukuku, iyi tarım
uygulamalarını tercih etmemesinin yanı sıra
sözleşmeli tarımın yaygın olmaması sebebiyle
istediği ekonomik geliri elde edemediğini ifade
etti. 

Bu sene rekolte artışının yaşanan olumsuz
hava koşulları sebebiyle beklentinin altında
olacağını söyleyen Önlem, tarım sigortası
TARSİM ile çiçinin mağduriyetinin en aza
indirgendiğini kaydetti.

Kastamonu’nun büyük baş hayvancılıkta
öne çıktığını belirten Fatih Önlem Devrekani,
Taşköprü ve merkez ilçede bu alanda yatırımlar
yapılacağını bildirirken tatlı su balıkçılığı için
girişimlerin olduğuna değindi. Önlem tarım
ürünlerinin muhafazası için soğuk hava

depolarının kurulmasının da gündemde
olduğunu dile getirdi.

Genel yayın yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in aslen Araçlı olan Fatih Önlem ile
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün
çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirdiği söyleşinin
satır başları şöyle:

Yüzde 67 orman baskısı var

“Kastamonu coğrafyası oldukça engebeli ve
zor, bu sebeple ekilebilir alanda Türkiye’de 53.
sırada. Tarım alanına yüzde 67 civarında
orman baskısı var. Geri kalan alanlarımız da
parçalı ve küçük. Ekonomik anlamda çiçimizi
oldukça zorluyor bu durum. Yaklaşık 3,5
milyon dekar tarım arazisinin 2,5 milyon
dekarı kuru ekilebilir, 700 bin dekarı ise sulu
tarım yapılan arazi.” n 3

TFF, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle
ara verilen 2’nci ve 3’üncü ligde maçların 18
Temmuz’dan itibaren kaldığı yerden
oynatılmasına karar verildiğini duyurdu. n 7

18 Temmuz’da 
lig başlıyor

Kas-Der Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esra
Sezer bu yıl mart ayında Kubilay Teker
başkanlığında yeni oluşturulan gençlik kollarının
çalışmalarına hızla başladığını söyledi. n 4

Kas-Der Gençlik
Kolları hızlı yol aldı

İstamonu’ya açıklamada bulunan Gün
Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün,
pandemi sürecinde butik otellerin önem
kazandığını vurgulayarak, “Kastamonu butik
otellerle ön plana çıkıyor. Yeni şartlara adapte
olunursa en karlı şehirlerimizden biri
olacaktır”  diye konuştu. n 5

Butik otel fırsatı
değerlendirilmeli

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
“Beykoz’da yer alan yeni genel merkezimizde
kısa süre içinde faaliyete başlayacağız”
ifadesini kullandı. n 2

Yeni genel merkeze
taşınıyor

Küre’ye yapılacak olan entegre devlet
hastanesinin projesi Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylandı. 20 yatak kapasitesine
yükseltilebilecek Küre Entegre Devlet
Hastanesi ilk etapta 10 yatak kapasitesine
sahip olacak.  Hastane Müderris
Mahallesinde yaklaşık 9 bin metrekare
alanda kurulacak.

Sağlık Bakanlığı
projeyi onayladı

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Önlemlerimiz devam ediyor
İçişleri Bakanlığının pandemide yeni

normale geçişle birlikte araçlarda kaldırdığı
yüzde 50 yolcu taşıma sınırlamasını
uygulamaya devam ettiklerini bildiren Soytur
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cinaz,
“Yönetim politikamızda sağlık önceliğimiz.

Önlemleri bırakmadık. Araçlarımız düzenli
dezenfekte ediliyor, şoförlerimizin ateş
ölçümleri düzenli gerçekleşiyor. İçişleri
Bakanlığının uygulamayı kaldırmasına
rağmen yarı kapasiteli çalışma politikamız
devam ediyor” dedi. n 5

Fatih Önlem
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l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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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

MEZARLIKTA

Toprağı çapalar
Su serperim gömütlere
Çocukluğumu yaşarım
Ölüler ülkesinde.

ASKIDA 
BURUŞMAYANLAR

Etliye karışmazsın, sütlüye karışmazsın,
Kimseye rakip olmaz, kimseyle yarışmazsın.
Gardıroptaki ceket, pantolondan farkın yok,
Ütülü esvap gibi askıda buruşmazsın.

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

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Patates ucuzlar;
domates, hıyar,
soğan da

ucuzlar. Kampanya
dönemlerinde urba
da pabuç da
ucuzlar.

Peki! İnsan
ucuzlar mı?

Ucuzlar,
ucuzlar!

Bal gibi
ucuzlar.

Statüsünün hakkını veremiyorsa
ucuzlar.

Yöresinin sorunları yerine oto bka
burun sokarsa ucuzlar. Liyakatsiz bir
yere gelmiş, pardon getirilip bir
koltuğa oturtulmuşsa ucuzlar.

Dilini kullanamıyorsa epeyce
ucuzlar. Ağzından çıkanı ölçüp
biçecek görgü birikimi yoksa ve hele
“ne oldum delisi” olmuşsa bayağı
ucuzlar.

Aklının yerine duygularını ve
heyecanlarını koyarsa babalar gibi
ucuzlar, sıradanlaşır.

Yol, yordam; adap, edep; yöntem
möntem bilmeden dalarsa kimi
şeylere, ucuzlamakla kalmaz, yer
tezgâhına düşer.

Eğer, “gel ha gönül havalanma,
engin ol gönül engin ol” türküsünü
bilmiyorsa külliyen ucuzlar, mezata
düşer.

Görevini hava atmayla,
sorumluluğunu da dayılara
yaslanmayla karıştırıyorsa pörsümüş
kavun gibi ucuzlar ve marketin
ıskartası olur. 

Doğru çöpe…

UCUZLAMAK

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sunduğu Gönül Coğrafyası programına
katılan 26. Dönem Milletvekili ve Güven Kepçe
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir pandemi
sürecindeki ekonomik faaliyetleri değerlendirdi.

Firma olarak yatırımlarını öz kaynaklarıyla
gerçekleştirdiklerini kaydeden Cideli iş adamı Murat
Demir, “Vergilerin 6 ay ötelenmesi çok önemli bir
adım. Üretimi tamamen durmuş firmalar için bu
erteleme olmalı. Ancak üretime tam kapasite devam
eden firmalar bundan faydalanmamalı. Firma olarak
bugüne kadar devletten tek bir destek almadık.
Üretim yapan firmalar olarak devlete karşı tüm
yükümlülüklerimizi yerine getirmeli, vergi
ödemelerini gerçekleştirmeliyiz. Süreci bu şekilde
atlatabiliriz. “diye konuştu.

Kapasite artışı yaşadık

Çin tedarikçilerinin koranavirüs salgını nedeniyle
yeni arayışlara girdiğine dikkat çeken Demir bu
kapsamda geçtiğimiz yılın ilk dört ayına oranla
kapasite artışı yaşadıklarını bildirerek şunları söyledi:
“Üretimimizin dünyada deniz ticaretiyle ya da
taşımacılıkla uğraşan kesime hitap etmesi dolayısıyla
sistemimiz aksamadı. Koranavirüsün Çin’de başlaması
sonrası üretimlerin birçoğu bize döndü.   Geçtiğimiz
yıla oranla bu senenin ilk dört ayında kapasitemiz
yüzde 28, ihracatımız yüzde 25 arttı.” 

Kapasite ve ihracat artışını pazar ağını geniş
tutmalarına da bağlayan Güven Kepçe Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Demir şöyle devam etti:
“Üretiminizi dünyanın tek notasına yapmamanız
gerekiyor.  Değişik pazar araştırmalı yapıp yeni
adımlar atmalıyız. Yaklaşık 110 ülkeye ihracat
yapıyoruz. Daha doğrusu denize kıyısı olan dünyanın
her noktasına ulaşıyoruz. Ülkemizin komple ihracata
devam etmesi gerekiyor. Maalesef pandemi bu konuda
sıkıntı oluşturdu. “ 

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) yeni genel merkezine taşınıyor. Beykoz
Kavacık Çavuşbaşı yolu üzerinde yer alan beş
katlı genel merkezde hazırlıklar devam ediyor.

Açık arazisiyle birlikte 2 bin metrekare
kullanım alanına sahip genel merkezde,
yönetim ve toplantı odalarının yanı sıra yöresel
ürün satış ile kafe ve restoran bölümü de
bulunacak.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen uzun

zamandır Kastamonuluların İstanbul’da
duyduğu sosyal alan ihtiyacını gidermeyi
hedeflediklerini belirterek, “Beykoz’da yer alan
yeni genel merkezimizde kısa süre içinde
faaliyete başlayacağız. Kas-Der şubelerinin yanı
sıra tüm Kastamonuluların merkezi olacak yeni
genel merkezimizde otopark, kafe, restoran ve
yöresel ürün satış alanımız bulunacak. Tüm
Kastamonuların ortak buluşma noktası olmayı
hedefliyoruz.” dedi.

Üretimi devam 
edenler 

sorumluluklarını 
yerine getirmeli

Güven Kepçe Yönetim
Kurulu Başkanı Murat

Demir koronavirüs
nedeniyle 6 aylık vergi
ertelemesinden çalışan

sanayi firmalarının
faydalanmasını doğru
bulmadığını bildirerek,
“Üretimi devam eden

firmalar devlete karşı tüm
yükümlülüklerini yerine

getirmeli, vergi
ödemelerini

gerçekleştirmeli. Süreci bu
şekilde atlatabiliriz.” dedi. 

“Denizkonak Balıkçı Barınağına 2011
yılında Necati Aslan’ın teşvik etmesiyle
başladık. Benim milletvekili olmamla ilgili bir
yatırım değil; o dönemde dernek başkanıydım.
Cide’yle Doğanyurt arası yaklaşık 20 mil. Bu
arada hiç balıkçı barınağının olmaması ve
ondan sonraki Sinop ve Trabzon’a kadar her 5
milde balıkçı barınağı bulunmamasından
dolayı, tam orta noktada yer alan Denizkonak’a
karar verildi. İnsanları ikna edebilmek uzun bir
süreç aldı. İhalenin yapılması ve bitirilmesi
milletvekili olduğum döneme denk geldi.
Balıkçı barınağının şu an Tarım Bakanlığına
devir işlemleri başladı. Tarım Bakanlığından

kooperatif olarak bu alanı alacağız. Devletimiz
yaklaşık 10 milyonu aşkın bir yatırım yaptı.
İçinde de bireysel yatırımlarımız devam ediyor,
soğuk hava deposu planlıyoruz. Kooperatife
resmi devir yapıldıktan sonra daha çok
yapacağımız iş var.” 

Denizkonak Balıkçı Barınağı uzun bir maraton

Yeni genel merkeze
taşınıyor
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n Birinci sayfadan devam

30 bin dekar zarar gördü
“2019

sezonunda yaklaşık
7 bin ton çeltik, 7
bin 600 ton siyez
buğdayı, 17 bin ton
civarında da
sarımsak
üretimimiz
mevcut. Olumsuz
hava şartları
olmasaydı bu oranı
yüzde 10 ila 20
civarında arttırma
öngörümüz vardı.

Haziran ayında meydana gelen dolu yağışından
Devrekani’de 20, Daday’da 12 Seydiler’de 10
köyümüz etkilendi.  Yaklaşık 30 bin dekar arazi zarar
gördü.  Bu kapsamda verimde düşüklük
yaşanacaktır.  Devrekani’de özellikle patates, şeker
pancarı noktasında ciddi bir kayıp söz konusu.”

16 bin 898 çiftçi TARSİM yaptırdı
“Kastamonu’da mevcut olan yaklaşık 24 bin

çiçinin 16 bin 898’i TARSİM poliçesi yaptırdı. Bu
konuda bilinçlenme var. TARSİM olursa zararlarının
tamamına yakını karşılanıyor. Çiçilerimize sigorta
yaptırmalarını öneriyoruz. TARSİM dışında
afetlerin yaşandığı durumlarda il ve ilçe
müdürlüklerimiz aracılığı ile çiçilerimizin
borçlarının ertelenmesini sağlıyoruz.”

Toprak analizini öneriyoruz
“Çiçimizin en büyük eksikliği toprak analizini

yaptırmaması. Analiz yaptırmadığımız zaman,
toprağın hangi bitki besin elementine ihtiyacı
olduğunu bilmemiz mümkün değil. O yüzden
genellikle fazla ya da az gübre atımları oluyor.
Toprak analizini mutlaka öneriyoruz. Çiçilerimizi
bilinçlendirme eğitimlerimiz var. Bunun dışında
gübreleme yöntemiyle ilgili Kastamonu İl
Müdürlüğü internet sayfasında bilgilendirme
mevcut.” 

Şeker pancarında yüzde 30 artış
“Şeker pancarında yüzde 30’luk artışla 285 bin

tonu yakaladık. Bu sadece şeker fabrikasıyla ilgili
değil. Asıl sebep sözleşmeli tarım. Çiçimiz şeker
pancarını üretiyor çünkü önünü görüyor, ürününü
satabileceğinden emin. Diğer ürünlerimizde de
mutlak anlamda sözleşmeli tarımı
yaygınlaştırmamız lazım. Bu konuya sadece devlet
değil özel sektör de el atmalı. Bakanlığımız şu an
dijital tarım pazarına başladı. Çiçilerimizin buraya
kayıt olarak, ürünlerini alıcılarla direkt
buluşturabileceği bir platform oluşturuldu.  Çiçi
satabileceğinden emin olunca, üretimde de artış
olacak.” 

Kenevir arazisi 2’ye düştü
“Kastamonu’da geçtiğimiz yıl 10 arazide dikilen

kenevir için 2020 yılında 2 üreticimiz başvuruda
bulundu. Yaklaşık 60 dekar arazide kenevir eklendi.
Bu düşüşün sebebi kenevir tohumunun
olmamasının yanı sıra sözleşmeli tarımın
olmamasından kaynaklı. Çiçimiz önünü görebilse
üretimde herhangi bir sorunumuz yok. Mutlaka
ürettiririz, diktiririz, yetiştirtiriz. Önümüzdeki sezon
tohumdan bir problem yaşamazsak üretimimizi
arttırmayı planlıyoruz.”

20 binden fazla traktör var 
“Modern tarıma yavaş yavaş geçiyoruz,

istediğimiz düzeyde değiliz. Kooperatifleşmeyi de
tam anlamıyla yapamadık.  367 kooperatifimiz var.
Tarımsal kalkınma kooperatifi adı altında
çoğunlukla ormancılıkla ilgileniliyor. Sulama ve
pancar kooperatifimiz etkin rol oynuyor.  26 bin
çiçimizin 20 bininden fazlasında traktör var.  Bu
gerekli değil ancak çiçimiz mutlaka traktörünün
olması gerektiğini düşünüyor.  Çoğu zaman
traktörün parası ödenirken zorlanılıyor, üründen ve
gübreden kesiliyor. İmece usulüne dönersek
farklılıklar yaratabiliriz.”

Seranın pazarı İstanbul
“Kastamonu’da şu anda 400 dekarda sera

yetiştiriciliğimiz mevcut. İnebolu başta olmak üzere
Tosya ve Taşköprü’de sera yetiştiriciliği yapılıyor.
Başlıca ürünlerimiz yaz ayları için; domates, biber,
salatalık, fasulye, kış ayları için de marul, ıspanak,
yeşil soğan gibi yapraklı bitkiler. Ağırlıklı olarak da
İstanbul pazarına pazarlıyorlar.”

Tatlı su balıkçılığında hedef bin ton
“Tatlı su balıkçılığı bizim için çok yeni bir sektör.

Üretime verdiğimiz destekler, teşvikler sonucunda
400 ton civarında olan üretimimiz yıl sonunda bin
tona çıkacak. Geçtiğimiz günlerde bakanlığımızca
60 bin tane yavru balığı çeşitli göletlerimize bıraktık.
Balıkçılarımızdan bu balıkların bir sene üremesine
ve büyümesine izin vermelerini rica ediyorum.
Avcılığımızı belli bir seviyede tutalım.  Yine tuzlu su
balıkçılığında ise 9 adet balıkçı barınağımız var.
Onlarda rast gele diyerek denizden ürün
topluyorlar.”

Büyükbaş 300 bin
küçükbaş 100 bin adet 

“Hayvancılık noktasında Kastamonu’nun
kendini kanıtladığını düşünüyorum. Özellikle
simental cinsi hayvanlarımız artık Türkiye’nin her
tarafına yayılmakta. Simental denince Kastamonu
akla gelmeye başladı. 300 bin civarında
büyükbaş,100 bin civarında küçükbaş hayvanımız
mevcut. Bayram zamanında Kastamonu’dan
İstanbul’a 40 bin hayvan sevk ediliyor. İstanbul’un
önemli ölçüde hayvanı Kastamonu’dan gidiyor.
Burada il içerisinde Merkez, Devrekani ve Taşköprü
başı çekiyor. Sayısal veri alabilme açısından simental
türünün borsalaşması gerekli. Alım satımda
üreticimiz zarara uğrayabiliyor. Borsa olursa kâr
zarar durumu görülebilir.”

Devrekani bölge için önemli
“Devrekani bölge için çok önemli güzel bir

projeyi hayata geçirdi. Şu anda ÇED aşamasında.
Burada düşünülen organize besi sanayi bölgesi 25
bin hayvan kapasiteli. Bunun yanı sıra biyogaz tesisi,
hayvan hastanesi, et kombinası olacak. İnşallah
önümüzdeki yatırım planına da dahil edildi.”

Gelecekte kestane ağaçları olacak 
“Kestane bir orman ağacı. Orman

müdürlüğümüzün görev sahasına girse bile biz
orman müdürlüğümüzle yaptığımız toplantılarda
ortak protokollerle kestane üretimini nasıl
arttıracağımıza yönelik projeler ortaya koyduk. Daha
üretime geçmedi. Mevcutta özel bir kestane alanımız
yok. Ormanın içlerinde olan ağaçlarımız mevcut.
Tarım arazisinde kestane üretimi yapılması
mümkün. Dışarıdan fidan alarak yapabiliriz. Biz bu
yönde dedik ki; Kastamonu’ya dışarıdan fidanları
alalım ama mutlak suretle bunları yerli çeşidimiz ile
aşılayalım. Gelecekte ortak yürüteceğimiz proje bu
olacak. Dışarıdan aldığımız çeşitler Kastamonu’ya
uyum sağlayamayabiliyor; bunu cevizde ve elmada
gördük. Mürekkep hastalığı ile ilgili de maalesef
kimyasal bir mücadele söz konusu değil. Bu yüzden
sert bir budama gerektiriyor. Daha doğrusu kesilip

atılması gerekiyor. Orman müdürlüğümüz bunun
çalışmalarına başladı. İçinde bulunduğumuz yıl için
rahatlıkla söyleyebilirim ki çok fazla kuruma kestane
ağacımız yok. “

IFAD’dan 26 milyon 750 bin lira 
“IFAD Projesi kapsamında 125 milyonluk

paketteki ilk gelen ödenekte 26 milyon 750 bin lira
Kastamonu’ya ayrıldı. Bu ödenek dilimi
Kastamonu’yu 6 il arasında birinci yaptı. IFAD’da
hayvan pazarlarımızın modernizasyonu ve yeniden
yapımı ile ilgili onaylanan projelerimiz var. Merkez
hayvan pazarımızı modernize hale getireceğiz.
Hijyenine ve hayvanların refahına daha çok dikkat
edeceğiz. Devrekani hayvan pazarımızı da
yenileyeceğiz. Taşköprü hayvan pazarı da modernize
edilecek. Yanına kesim mezbahası yapacağız.
Yapımlarına da yakın zamanda başlayacağız.”

İstediğimiz düzeyde değil
“Tarımın her alanında teşvik var. Buna rağmen

üretimin düşmesini sosyal hayatla
ilişkilendiriyorum. Genç nüfusu köyde tutamıyoruz,
dönüş genelde emeklilerden oluyor.  Bakanlığımız
tarafından yönetilen genç çiçi projesi ile bir miktar
dönüşü sağladık ama istediğimiz düzeyde kesinlikle
değil. İl merkezinin sosyal hayatını köy hayatına
aktaramadığımız sürece bu dönüşü sağlamamız pek
mümkün görünmüyor.”

Tarıma olan ilgi arttı
“Pandemi dolayısıyla tarıma olan ilgi arttı. Yavaş

da olsa tarıma dönüş başladı. Bu bizi memnun
ediyor. Pandemi sürecinde il müdürlüğümüze
oldukça fazla görev düştü. Üretimin devamlılığını
sağlamamız gerekiyordu. Pandemi var diye tarım
yapmasaydık gıda arzında eksikle karşılaşabilirdik.
Üretiminin devamını sağlamak için çalıştık ve
başardık.  Gıda denetimi çok önem kazandı. İlçe
müdürlüklerimiz gıda ve hijyen denetim ile
eğitimlerine önem verdiler.”

Üzerimize düşen sorumluluğun 
farkındayız

“Ekilmeyen arazi mutlaka değer kaybına
uğruyor.  Bir yere üç sene dikim yapılmadığında
çam fidanlarının filizlenmeye başladığını hemen
görebilirsiniz. Mutlak suretle oranın sürülmesi
tarımsal açıdan çok büyük önem arz ediyor. Biz
burada üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.
Kendi memleketimize hizmet ediyoruz. Mesai saati
düşünmeksizin hangi ilçemizin nerede ihtiyacı var
ise mutlaka arazide onunla birlikte çalışıyoruz. Geri
bırakmıyoruz, bırakmamaya çalışıyoruz.”
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Coğrafi işaretli
ürünlerde 
23 başvurumuz var

Coğrafi işaretli ürünlerin pazarda daha çok talep gördüğünü
vurgulayan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih

Önlem, “Kastamonu’ya özgü 13 tane coğrafi işaretli
ürünümüz, 23 tane de başvurumuz var. Şu anda coğrafi

işaretli ürünler sıralamasında Türkiye’de 4. sıradayız.” dedi.

Yüksel Aydın’ın MHP il başkanlığından
istifa etmesi sonrası yerine Kastamonu
eski Milletvekili Emin Çınar görevlendirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı
Yüksel Aydın, sağlık sorunları sebebi ile
görevinden istifa etti. Aydın’ın yerine 24.ve
25. Dönem Kastamonu Milletvekili Emin
Çınar görevlendirildi. 

1994 yılında MHP Kastamonu İl Yöne-
tim Kurulu Üyesi olan Emin Çınar, çeşitli
kademelerdeki görevinin ardından üç dö-
nem il başkanlığı, daha sonra ise iki dönem
Kastamonu milletvekilliği yapmıştı.

Aydın gitti 
Çınar geldi

Vekaletten asalete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnamede
Araçlı hemşerimiz Serdar Yücel, Ulaştırma
Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü olarak
atandı. Yücel son olarak İBB Trafik Müdür-
lüğü görevini sürdürüyordu.

İnebolulu eğitimci Suat
Mamur, Bayrampaşa İlçe Mil-
li Eğitim Müdürü olarak atan-
dı. 24 yıllık mesleki kıdemi
bulunan Mamur, İstanbul’da
görevde olan tek Kastamonu-
lu milli eğitim müdürü.

İstanbul Bölge
Müdürü oldu

Kastamonu'da, çocukların istediği oyun-
cağı alıp oynadıktan sonra geri getirebilece-
ği oyuncak kütüphanesi ile çocuk bakımevi-
nin yapımına başlandı.

Kastamonu Entegre Firması ile Kasta-
monu Belediyesi arasında 2 çocuk bakımevi
ve oyuncak kütüphanesi yapılması yönünde
13 Mart'ta imzalanan protokolün ardından
çalışmalara başlandı. 

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Ga-
lip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, Kuzeykent Mahallesi'ne yapılacak
çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi bin
298 metrekare kapalı, bin 342 metrekare
açık alana sahip olacak. 

Bakım evi 100 öğrenci kapasitesinde
olacak. Oyuncak kütüphanesinde ise oyun-
cak sunum, oyun ve etkinlik salonu, oyun-
cak depolama alanı, oyuncak tamir ve ba-
kım birimi ile personel birimi yer alacak.

Oyuncak 
kütüphanesi 
yapımına başlandı

39 ilçede tek

Araçlı eğitimci Nevzat Akbaş, yaklaşık
iki aydır sürdürdüğü Karabük İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne asaleten atandı.

Akbaş, Ankara ve Kastamonu’ nun ar-
dından Türkiye genelinde görevi devam
eden üçüncü milli eğitim müdürü oldu. 

“13 tane coğrafi işaretli ürünümüz, 23
tane de başvurumuz var. Şu anda coğrafi
işaretli ürünler sıralamasında Türkiye’de 4.
sıradayız. Coğrafi işaretli ürünlerin
desteklenmesi konusunda bakanlığımızın da
çalışmaları var. Taşköprü Sarımsağının
marka değerini koruyabilmek adına denetim
seferberliği başlattık. Taşköprü’de sarımsak
temmuzun ilk ve ikinci haftalarında hasat
ediliyor. Bundan önce çıkanlar Taşköprü
Sarımsağı değil fakat hep bu isimde satılıyor.
Bu durumu tespit edip etiketinde Taşköprü
Sarımsağı yazan ürünleri coğrafi işaretleri
muhalefetinden cezai işlem uygulama ve
kaldırtma işlemini yaptık. Şu anda da bu
konuda çalışmalarımız devam ediyor. Öte
yandan Taşköprü’de 16 tane parsel kurduk.

Köylerden Taşköprü Sarımsağının ata
tohumlarını topladık ve dikimlerini yaptık.
Çıkan sonuçları laboratuvara göndereceğiz
ve analiz ettireceğiz. Tohumları tekrardan
üretmeye ve tohum bankamızda saklamaya
başlayacağız.”

Taşköprü ve Devrekani’ye soğuk
hava deposu 

“Soğuk hava depolarının yeterli
olduğunu düşünmüyorum. Sarımsağımız 9-
10 ay dayanıyor. Bu depoları yaparsak 12 ay
talebi karşılamış olacağız. Soğuk hava
depolarının çok elzem olduğunu
düşünüyorum. Birkaç soğuk hava deposu
projemiz onaylandı; Taşköprü ve
Devrekani’de yapacağız.”

Taşköprü Sarımsağı bankada saklanacak
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Kas-Der Gençlik Kolları üç aylık
faaliyet raporu yayınladı. Kas-Der
Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esra
Sezer bu yıl mart ayında Kubilay
Teker başkanlığında yeni oluşturulan
Kas-Der Genel Merkez Gençlik
Kollarının çalışmalarına hızla
başladığını söyledi. 

Çalışmalarını içeren üç aylık faaliyet raporu
hakkında bilgi aktaran Esra Sezer, kurumsal yapıda
daha çok gence ulaşarak sosyal sorumluk çalışmalarını
sürdürmek istediklerini vurguladı.

İhtiyaç sahiplerinin yanı sıra yaşlı, genç, çocuk ve
hayvanlar için projeler üretip uygulamaya aldıklarını
kaydeden Esra Sezer şu bilgileri paylaştı:
“Koronavirüsün etkisini göstermesiyle birlikte saha
çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Ana
kadememizin dışında sadece gençlik kolları olarak
İstanbul’da 258 aileye gıda ve erzak yardımında
bulunduk.  İstanbul’un 39 ilçesinde sokak hayvanları
için mama ve su desteği sağladık.  Okul öncesi ve ilk
okul seviyesindeki çocuklar için hazırladığımız
Kastamonu değerlerini anlatan boyama kitaplarını ve
kalem setlerini Kastamonu’nun tüm ilçelerinde belediye

başkanlarıyla iş birliği içinde dağıttık. Engelli
bireylerimizin tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılarken,
kanser hastaları ve bebekler için mama desteği sağladık.
Dijital medyayı aktif kullanarak sosyal medya üzerinden
tecrübe aktarım toplantıları düzenledik.  100 genç
arkadaşımızla genel merkezimizde buluşarak Kas-Der
hakkında bilgilendirme gerçekleştirdik.
Görüşmelerimiz sonrası 37 kişiyi yönetimimize dahil
ettik. Şehit ve gazi ailelerimizin yanı sıra çalışmalarımıza

destek olan iş insanlarını ziyaret ettik.”
Çalışmalarına Kastamonulu gençleri davet eden

Esra Sezer şunları söyledi: “1985 yılında kurulan
Kastamonu’nun en köklü sivil toplum kuruluşu
Kastamonulular Dayanışma Derneği çatısı altında daha
çok genç ile Kastamonu gençliğinin niteliğini ortaya
koymayı hedefliyoruz.  Önümüzdeki projeler için
gönüllü olarak aramıza katılmak isteyen memleket
sevdalısı arkadaşlarımızı aramızda görmek isteriz.” 

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

Mülki idare mesleğinde 40 yıl görev
yapan Mülkiye Başmüfettişi Recep
Muhlis Gür (65) emekliye ayrıldı.

Gür’ün yaş haddinden emekliye
ayrılmasıyla birlikte Kastamonulu
mülki idare amiri sayısı 24’e, mülkiye
başmüfettişi sayısı ise 2’ye düştü.

1 eksildik

Recep Muhlis Gür
emekliye ayrıldı

Uzunca bir ara verdik
sanırım ve yeterince
kafanızı

dinlediğinizi umut ederek
yeniden bizim ajandayı
aralayalım istedim…
Malumunuz birilerinin
bilinmesinde mahzur
gördüğü mevzularda kalem
oynatan kaç meczup kaldık
ki! Hepten sustuğumuz,
pustuğumuz ve yahut
küstüğümüz sanılmasın
diyerektir ki, yeniden köşemize dönelim
dedik.

Efendim, bu arada memleketimizde
hem belediye reisimiz hem de valimiz
değişti… Lakin nedense bir türlü ahval
ve şeraitimiz de zerrece değişiklik yok,
hamdolsun. Dün neysek bugün hala
aynı noktadayız vesselam…

Uzunca bir ayrılıktan sonra kısacık
bir girizgâh olmazdı elbette ve hiçbir
yerde okuyamayacağınız hakikatler
hususunda sizlere malumat vermek
dışında bir gayesi ve meşgalesi olmayan
bendeniz bir geçmiş muhasebesi
yapmak yerine bu sayıdaki köşemde az
biraz gevezelik edeyim istedim.
Kastamonu öteden beridir
medeniyetlerin kurduğu değil
medeniyetler kuran bir kenttir deriz ya
hep; mütevazı olmayacağım efendim,
kentiniz neyse kendinize de genetiği
aynı şekilde geçiyor ve değişim filan
size işlemiyor. 

Üç kuruş gördü de kanatlandı zevahir
denmesin diye de olabilir belki ama
bizim memleket dünya uzaya gitse
kılını kıpırdatmayacak kadar istidat ve
istikrar abidesi bir yerdir. Şayet hakiki
anlamda işlense, değerlendirilse
Anadolu’nun en önemli tarımsal
ürünlerinin ambarı olacak bir kentin
bugün ele avuca bakar durumda
olmasının nedeni değişime direnmek
değilse nedir?

Tam 30 yıldır siyaseti de memleketi
de yakından takip eden biri olarak iddia
ederim ki; memleketimizin en büyük

meselesi göç,
nüfusun hızla
yaşlanması,
Sinop kadar
mutlu
olamaması
filan değildir.
Bizim
memleketin
tek meselesi
DEĞİŞTİ
denmesin diye

geleneklerinden kopmak
istememesidir. 

Hal böyle olunca seçtiği
vekilden atanan bürokratına
bu memleketle iltisaklı
bulunan her bir değer bu
norma derhal tabi oluyor ve
memlekette ilerleme
kaydedecek her şeyin
önüne takoz olmayı
kendine vazife addediyor…
Hatta bu konularda yazan
çizen bize de ayar
çekiyorlar; “tırı vırı işlerle
uğraşmayın…” “biz varken
siz kimsiniz?” falan filan…

Ülke olarak 80’ler
itibarıyla başlayan
postmodernizmin ve batıya
benzeme budalalığının
kurbanı bir yakın tarihin
mirası olan “altı üstü zengin” bu
memleket “yoksul insan” dışında
üretim becerisi edinemediyse hep bu
normlara bağlılık yüzündendir. Yani
ortada absürt bir durum yok; normal
durum… Vekil ne yapsın? El mahkum
bir anlamda!

Diğer yandan…
Gidin bir kahvehaneye…

Nasrullah’ın hemen bucağında köşeyi
dönünce çökün bir iskemleye “Bak
abeysinin” diye söze başlıyorsa kulak
verin hele… Hepsi kulakları çınlasın
Mehmet Yıldırım Vekilimizi
aratmayacak saflıkta, dobralıkta çatır
çatır konuşur. Deyversinler size

sarımsağın başına geleni,
pirincin akıbetini, tarlada
kaldı diye hayıflanılan
günlerin mazi olduğu
mahsulün yokluğunu,
işsizliğin merdi ne hallere
koyduğunu… 

Değişimi sevmez bizim
memleket… Farklı bir ses
duydu muydu dikilir “Ne
oluya lağn…” diyerek,
eski köye yeni adet mi
getiriyorsunuz diye.

Su ırıbınca akar, kar
mevsiminde, rüzgar bile
kabesine saygıyla
fışırdar… O yüzdendir;
bizim memleket yurttan
sesler korosu gibi aynı
havayı, bir ağızdan nota
solfej bilmese de aynı
ahenkte çığırır…
Normaldir yani. 

Medeniyetler kurmuş
bir kadim kent olan
memleket hiçbir devri
siyasinin ihmalinden
kurtulamamış, hizmet
namına zırnık görmemiş
olmasına rağmen
damarlarında dolaşan asil
kana hürmeten
devletimdir demiş
boynunu uzatmıştır her

daim.
Sağ ya da sol, muhafazakâr ya da

radikal devletine milletine sadık, yiğit
gibi yiğitlerin memleketidir kısaca. Ama
ne hikmetse hangi ideoloji iktidar olursa
olsun memlekete dönüp bakmamışlardır
bile seçimler dışında. Bir tek dönem ve
kişi hariç; Gazi Mustafa Kemal Atatürk!

Gazi Meclisimizin Beyaz Şeritli
İstiklal Madalyası ile taltif ettiği
İnebolu, şapka devrimi ve nutku, İstiklal
mücadelesinin kahraman evlatlarının
memleketini Gazi için değer biçilemez
kılmıştır. Bundandır ki, ondan sonra
hiçbir devri iktidar değer
biçemediğinden olacak yerinde saymak

zorunda kalmıştır. 
60’ların göç furyasıyla ekmek peşine

düşen evlatlarının ardından nemli
gözlerle bakakalan bu memleket
bugünlerde de hala kaderiyle baş başa…
Konuşan evlatları muteber değil,
sorunları gündemdeki safsatalar kadar
gün yüzüne çıkamıyor… 

Gelelim bu kadar gevezelikten sonra
sadede…

Bu defalık burada noktayı koyalım…
Telefonum çalıyor; çok muteber biri
arıyor ve muhtemelen yine mevzu var!

Kendinize ve kentinize mukayyet
olunuz efendim…

Selametle!

Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
İşsizlik Sigortası Fonu’nda
işveren primlerinin iki katına
çıkağı yönündeki haberleri
üzülerek okuduklarını ve böyle
bir adımın istihdamı azaltarak
işsizliği artıracağını söyle...

DEMİŞ

Şehrimizde “Şerife Bacı” ismi
hastaneye verilmişti, tabela
ineli yıllar oldu, “Halime Çavuş”
ismi spor tesisine verilmişti,
tabela ineli yıl oldu, her iki
düzenleme içinde “telafi”
yoluna gidilecek adım atılmadı
henüz… (M. AFACAN)

YAPMIŞ

Emekli Valilerimizden Nevzat
Sinan, hatıra ve deneyimlerini
topladığı ANI ANLATI türündeki
SALINCAK kitabını yayınladı.
Hayırlı uğurlu olsun.

DİPNOT

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Gidin bir
kahvehaneye…

Nasrullah’ın
hemen

bucağında
köşeyi dönünce

çökün bir
iskemleye “Bak
abeysinin” diye
söze başlıyorsa

kulak verin
hele… Hepsi

kulakları
çınlasın Mehmet

Yıldırım
Vekilimizi

aratmayacak
saflıkta,

dobralıkta çatır
çatır konuşur.

“

“

MERHABA HAZIRUN!

Kas-Der Gençlik Kolları 
hızlı yol aldı
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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.
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EKONOMİ

116,478
t

6,854
t

7,768
t

389,45
t

Anonim şirkette genel
kanuni yedek akçeleri
sermaye artırımında

kullanmanın koşulları

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1- Anonim şirkette kanuni yedek
akçe ayırma yükümü, koşulları ve
türleri

• TTK’nın 519’uncu maddesine
göre, anonim şirketin, yıllık kârının
%5’ini ödenmiş sermayesinin %20’sini
buluncaya kadar genel kanunî yedek
akçe-I. Tertip kanunî yedek akçe-
olarak ayırması, ödenmiş sermayenin
%20’sine ulaştıktan sonra da;

• Pay sahiplerine yüzde beş
oranında kâr payı ödendikten sonra,
kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak
toplam tutarın %10’unu (II. Tertip
kanunî yedek akçe), genel kanunî
yedek akçeye eklemesi gerekir.

• TTK’nın 520’nci maddesine göre
de anonim şirket, iktisap ettiği kendi
payları için iktisap değerlerini
karşılayan tutarda yedek akçe ayırmak
zorundadır.

2- Kanuni yedek akçelerin
sermaye artırımında kullanımının
koşulları

Genel kanuni yedek akçenin esas
veya çıkarılmış sermayesinin yarısını
geçen kısmı sermaye artırımına tahsis
edilebilir. 

Örnek-1: (ABC) anonim şirketinin
esas sermayesi 300 bin lira olup,
bunun 270.000 TL’si ödenmiştir. 2019
yılı bilançosuna göre şirketin kanuni
yedek akçeleri toplamı 120.000 TL’dir.
Bu durumda, şirket genel kanuni
yedek akçelerini esas sermaye
artırımında kullanamaz. Zira, şirketin
kanuni yedekleri esas sermaye
artırımında kullanma serbestisi, genel
kanuni yedek akçe tutarı ancak
150.000 TL’yi geçtikten sonra başlar.

Örnek-2: (DEF) anonim şirketinin
esas sermayesi de (ABC) Anonim
Şirketi’nde olduğu gibi 300.000 TL
olup, tamamı ödenmiştir. Fakat, (ABC)
A.Ş’den farklı olarak, 2019 yılı
bilançosunda, (DEF)A.Ş.’nin birikmiş
genel kanuni yedek akçe toplamı
270.000 TL olarak görülmektedir. Bu
durumda, (DEF) anonim şirketinin,
esas sermayesinin yarısını geçen
120.000 TL (270.000- (300.000/2))
tutarındaki genel kanuni yedek
akçelerini esas sermaye artırımında
kullanması mümkündür. Çünkü,
şirket esas sermayesinin yarısı 150.000
TL’ye isabet etmekte olup, bu tavanı
aşan kısım, yani 120.000 TL “özel”
yedek vasfından çıkıp “genel” yedek
akçe niteliğine bürünmekte ve
serbestçe kullanım imkanına
kavuşmaktadır.

Butik otel fırsatı 
değerlendirilmeli

Gün Medya
Onursal

Başkanı Cengiz
Aygün,

pandemi
sürecinde butik
otellerin önem

kazandığını
vurgulayarak,

“Kastamonu
butik otellerle

ön plana
çıkıyor. Yeni

şartlara
adapte

olunursa en
karlı

şehirlerimizden
biri olacaktır”

dedi.

Cengiz Aygün, İstamonu’ya
yaptığı açıklamada Kastamonuspor
ve Kastamonu’nun turizm
potansiyelini değerlendirerek
şunları söyledi: 

Kayıp bir yıl

“Pandemi turizm olarak
dünyayı oldukça etkiledi. Böyle bir
dönemde insanların turizmi
düşünmesi zor. Turizm için kayıp
bir yıl. Bu zamandan sonrada
başarılı bir sezon
geçirebileceğimizi zannetmiyorum.
Bütün dünyada durum böyle. Bu
yıl kapılarını açmayacak ülkeler
olacak. Turizm Türkiye’nin en
büyük kaynaklarından biri. Bu
anlamda da sıkıntılı bir dönem
yaşayacağız. Pandemi sonrası artık
hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Turizm sektörleri yeniden
yapılanmayı ve değişmeyi bilecekler. Bu mevcut sistemle
artık olmayacak. Turizm anlayışı değişecek. Küçük oteller
bu noktada daha ağırlıklı olacak. Daha çok tercih
edilecekler. Tabi küçük otellerde de kapasite düşüşleri
olacak. Oda kapasitelerinin yarısı kullanılabilecek. Bu sefer
fiyat artışları olacak. Kastamonu’da bu tip oteller her yerde
var. Kastamonu bu anlamda turizmden payını farklı bir
boyutta alacaktır diye düşünüyorum.  Çalışmalar
hızlandırılır, yeni şartlara hızlı bir şekilde adapte olunursa

inanıyorum ki Kastamonu en karlı şehirlerimizden biri
olacaktır.”

Kastamonu’da kimseye güvenmeyeceksin

“Kastamonu’da kendine güveniyorsan her şeyi
yapacaksın ama kimseye güvenmeyeceksin bunu daha iyi
anladım. Birilerinin sözlerine inanırsan yarı yolda
kalıyorsun. Kastamonuspor sahipsiz değil; temliklerini
kaldıracaklarını söyleyenlerin hiçbiri sözünü tutmadı.
Onlarsız da Kastamonuspor’u kalkındıracağız.”

Önlemlerimiz devam ediyor
İçişleri Bakanlığının pandemide yeni

normale geçişle birlikte araçlarda kaldırdığı
yüzde 50 yolcu taşıma sınırlamasını
uygulamaya devam ettiklerini bildiren
Soytur Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Cinaz, “Yönetim politikamızda sağlık
önceliğimiz. Önlemleri bırakmadık.
Araçlarımız düzenli dezenfekte ediliyor,
şoförlerimizin ateş ölçümleri düzenli
gerçekleşiyor. İçişleri Bakanlığının
uygulamayı kaldırmasına rağmen yarı
kapasiteli çalışma politikamız devam
ediyor.” dedi.

Personel ve Öğrenci taşımacılığı
sektöründe 2015 yılından itibaren faaliyet
gösteren firmalarının filosunda 250 araç
bulunduğunu bildiren İsmail Cinaz, ticari
işletmelerin yanı sıra eğitim kurumları ve
rehabilitasyon merkezlerine hizmet
verdiklerini bildirdi.

İş sahalarının İstanbul’un genelini
kapsamasıyla birlikte Anadolu Yakasında ve
Kocaeli’nde yaygın olduğunu bildiren Cinaz,
fiyat politikasında kilometre değil saat
politikası uyguladıklarını kaydetti.

250 araçlı filo

Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran
Soytur Yönetim Kurulu Başkanı Araçlı iş
adamı İsmail Cinaz (35), şunları söyledi: 

“13 yılı aşkın süredir yer aldığım
sektörde 2015 yılında aile şirketimizin
kurulumunu gerçekleştirdik. Filomuzda 18’i
firmamıza ait olmak üzere 250 araç
bulunuyor.2020 yılı sonunu kadar öz
malımıza 5 adet araç 5 adet plaka yatırımı
ile öz malımızı güçlendirerek yılı kapatmayı
planlıyoruz Çalışma alanımızın yüzde 80’ini
ticari işletmeler oluşturuyor, personel
taşımacılığı üzerine kurumsal hizmet
veriyoruz. Diğer dilimde ise eğitim

kurumları ve rehabilitasyon merkezleri
bulunuyor. Öte yandan Türkiye’nin dört bir
yanına kültür turları düzenliyoruz.” 

Saat politikası 

“Fiyat politikamızı firmaların aracı
kullandığı saat dilimi etkiliyor. Vardiyalı

sistem çalışan firmalara daha uygun fiyatlar
verebiliyoruz.  Araçların kullanıldığı saatler,
trafiğin yoğun olduğu bölgeler ve trafiğin
sakin olduğu bölgeler fiyat politikamızı
belirlemenin en başında geliyor.” 

Koranavirüs kapsamında tüm önlemleri
sürdürmeye devam ettiklerine değinen
Soytur Yönetim Kurulu Başkanı İsmail
Cinaz şöyle devam etti: “ Pandemi sürecinde
tüm araçlar dezenfekte edildi.
Arabalarımıza COVİD-19 14 maddeyi
içeren levha ve dezenfektanlar koyduk.
Dezenfekte olayını düzenli bir şekilde
yapmaya devam ediyoruz. Şoförlerin
kabinlerini çevirdik, ateş ölçümleri her
sabah giriş ve çıkışlarda kontrol ediliyor.
İçişleri Bakanlığının araçları yarı kapasiteye
düşürme kuralını kaldırmasına rağmen
firmalardan gelen talepler devam etmesi
yönünde olduğundan birçok firmadaki
projelerimizde biz bu kuralı devam
ediyoruz. Yönetim politikamızda sağlık
önceliğimiz.”
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Kastamonulu
araştırmacı gazeteci
İzzet Sarı’nın 7 yıl
üzerinde çalıştığı
‘İstiklal Yolu’ isimli
kitabı yayınladı.

Kurtuluş
Savaşında cephe ve
cephe gerisinde
stratejik çok önemli

bir rol üstlenen Kastamonu, Çankırı ve
Ankara yol güzergahında yaşanmış
gerçek hikayelerin anlatıldığı kitap iki
bölümden oluşuyor. Kitabın kapağı
renkli, 176 sayfadan oluşan iç sayfaları
ise siyah-beyaz olarak basıldı.  

Kitabın birinci bölümünde; Kurtuluş
Savaşı’na nasıl gelindiği, ikinci bölümde
ise cephe ve cephe gerisinde yaşanan
olaylar anlatılırken, İnebolu Limanı’na
cephanenin hangi koşullarda getirildiği
ve karınca
ordusu ismi
verilen
yüzlerce
kağnının
cephedeki
Mehmetçiğe
cephane
yetiştirmek
için verdiği
mücadele
anlatılıyor.

İstiklal
Yolu’nda
yaşanan
olayları
anlatan
eski
fotoğraflar
ve özel
çizimlerin
yer aldığı
İstiklal Yolu kitabındaki  bazı konu
başlıkları ise şöyle: “ İstiklal Yolu-
Kurtuluş Yolu, 19 Mayıs 1919-Samsun,
İşgale Karşı Kastamonu’da tarihi
mitingler, Kastamonu’da Milli Hareketin
başlaması, Yol İnşaat Taburu,
İnebolu’nun bombalanması,
Azerbaycan’dan gelen mektup, İnebolulu
Kahraman Kayıkçılar, Cideli Rahime
Kaptan, Ak Sakallı Hamamcı Kadı Salih
Reis, Tosyalı Dr.İsmail Hakkı Bey,
Ersizler ve İkiçay Köprüsü ,  Akif ’in
Kağnısı, Şehit Şerife Bacı Destanı,
Mehmet Akif Nasrullah Kürsüsü’nde,
Açıksöz’ün hikayesi, Hatice’nin Gelinliği
Kızılay’a, Küreli Hasan Çavuş,
Taşköprülü İbrahim Çavuş, Derbent
Karakol Baskını, Yanıkların Emine,
Arabacılar Destanı ve  Şifreli telgraflar.” 

İlk baskısı dağıtılıyor
İlk baskısının 3 bin adet yapıldığı

bilgisini veren kitabın yazarı İzzet Sarı,
ikinci ve üçüncü baskılarının anlaşılan
bir yayın evi tarafından Türkiye
genelinde kitapçılarda satışının
yapılacağını ayrıca kitabın bir süre
sonrada dijital ortama da taşınacağını
açıkladı.

İstiklal Yolu 
kitabı çıktı

Avni Çakır, Kastamonu Valiliğine
atanmasının ardından Babalar Günü dolayısıyla
şehit babası Sadık Tokat'ı ziyaret etmeye karar
verdi.

Ziyarete giderken İl
Jandarma Komutanı
Mücahit Avkıran ile
yaptığı sohbette, Tokat'ın
oğlu Selahattin Tokat ile
kardeşi Ali Çakır'ın 1993
yılında Van'ın Çatak
ilçesinde bölücü terör
örgütü mensupları
tarafından düzenlenen
saldırıda aynı anda şehit
olduğunu öğrendi.

Vali Çakır ve şehit
babası Tokat, şehidin
kabrini ziyaretlerinde dua etti.

Vali Çakır, ziyaret sonrası yaptığı
açıklamada, kendisi için de bu tanışmanın çok
büyük bir tesadüf olduğunu söyledi.

Çakır, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri
Bakanımız atandığımız günden itibaren şehit
aileleri ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman
emrinde olmamız talimatını verdi. Bu
kapsamda biz de ilk ziyaretlerimizi şehit

ailelerine yaptık. Ziyaret ettiğimiz şehit
babalarımızın Babalar Günü'nü kutladık. Tüm
şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman
yanındayız." dedi.

İlk ziyaretini Sadık
Tokat'a yaptıklarını
ifade eden Çakır,
"Kardeşim ile Sadık
amcanın oğlunun aynı
olayda şehit olduğunu
öğrendim. İlahi bir
tesadüü." diye konuştu.

Şehit babası Tokat ise
birçok köy sakininin
köyünü terk etmesine
rağmen oğlunun şehit
olmasının ardından
köyünü terk etmediğini,

her gün oğlunun mezarına giderek dua ettiğini
söyledi.

Tokat, "Bana ziyarete gelirken durumu
öğrenmiş. 'Bundan sonra da sık sık ziyaret
edeceğim. İlk ziyaretimi sana yaptım' dedi. Vali
Bey'in kardeşi ile oğlumun birlikte fotoğrafı var
mı diye bakacaktık ama albümleri bulamadık.
Daha sonra gelecek bakacağız." ifadelerini
kullandı.
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HABER

Ortak acı
Kastamonu Valiliğine atanan Avni Çakır'ın Babalar Günü dolayısıyla
ziyaret ettiği şehit babası Sadık Tokat'ın oğlu ile kardeşinin, aynı
gün aynı yerde şehit düştüğü ortaya çıktı.
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Ataköy Rotary Kulübü tarafından düzenlenen
Sağlık ve eğitim temalı Örsçelik Balkan Yapay
Zeka Yarışmasında   Kastamonu Taşmektep
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

22 projenin değerlendirildiği finalde birinci
Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik
Üniversitesi öğrencileri, üçüncü Yıldız Teknik
Üniversitesi olurken Taşmektep Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ikinci seçildi.

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğretmeni Cumhur Torun ile
öğrencileri Recep Gökırmak ve Gürkan Özmen
tarafından geliştirilen Ellerin Dili adlı proje,
işaret dilinin yapay zeka tarafından tanınmasını

sağlayan bir sistem ortaya koyarak ikincilik
ödülünü aldı. 

Tasarlanan sistem ile gerçek zamanlı olarak
Türkçe işaret dili tanıma işlemi kamera ve
bilgisayar haricindeki ek bir donanıma ihtiyaç
kalmadan çözülürken, Türkçe İşaret Dili Alfabesi
için de bir veri seti oluşturuldu. Proje ekibi işitme
kaybı olan kişilerin işaret dili bilmeyen kişiler ile
iletişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Birinci seçilen proje yapay zeka ile epilepsi
hastalığının teşhis ve takip sistemini konu
alırken, üçüncü seçilen proje ise kanser
teşhislerinin zor ve uzun süreçlerini kısaltmak
üzerine tasarlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip
koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 2’nci ve
3’üncü ligde maçların 18 Temmuz’dan itibaren
kaldığı yerden oynatılmasına karar verildiğini
duyurdu. Açıklamada maç programlarının kısa
sürede açıklanacağı bildirildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Mücadele eden

GMG Kastamonuspor’un önünde 6 mücadele
bulunuyor.

Lider Bandırmasporun 7 puan gerisinde 53
puanla üçüncü sırada yer alan temsilcimizin iç
sahada rakipleri Etimesgutbelediyespor, Eyüpspor,
Elazığspor, deplasmanda ise Vanspor, Sakaryaspor,
Bayburt Özel İdarespor  olacak.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri
(ASKF), Federasyonu genel kurulunda mevcut
başkan Adem Keloğlu yeniden göreve geldi.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda
delegelerin güven oyunu alan Keloğlu görev
süresindeki üçüncü döneme adım attı.

Adem Keloğlu başkanlığındaki yönetimde
şu isimler yer aldı: “Bülent Canbolat, Yılmaz
Kaymak, Serdar Badioğlu, Cem Namlı,
Hüseyin Altan, Erdinç Köseoğlu, Mehmet
Arslan, Hakkı Tanç, Fatih Başören, İrfan
Hasanoğlu.”

Kastamonu’da, 2020-2021 sezonunda
birinci amatör ile ikinci amatör birleştirilecek
ve maçlar birinci amatörde oynanacak.

TFF Amatör İşler Kurulu toplantısında
aralarında Kastamonu’nun da bulunduğu 24

ilde 20-2021 sezonunda, pandemi nedeniyle
yarım kalan 2. amatör liglerinin 1. Amatör
Ligleri ile birleştirilmesine ve   2. Amatör
Liglerin ise yeniden oluşturulmasına karar
verildi.

18 Temmuz’da
lig başlıyor

ASKF’de Keloğlu yeniden

Amatörde ligler birleşti

Kartalpaşa Gençlik ve Spor Kulübünde
forma giyen milli sporcu İbrahim Uysal
Trabzon’da yapılan paralimpik halter
şampiyonasında rekor kırarak Türkiye
Şampiyonu oldu. 

Kastamonulu hemşerimiz İbrahim
Uysal, 140 kilo kaldırarak birinciliği elde
etti.

Türkiye
Şampiyonu

Taşmektep üniversite seviyesinde
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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