
İstanbul’da yaşayan
herkesin şehre sahip

çıkması gerektiğini
söyleyen Eyüpsultan

Belediye Başkanı Deniz
Köken “İstanbul dünyada

bir marka.
Geleneklerimize sahip

çıkmalıyız ancak
İstanbul’da İstanbullu

olmamız lazım. Sivil
toplum kuruluşlarını yöre

derneğinin üzerine
çıkarmalıyız.

Çocuklarımızı İstanbul
kültürüne adapte etmeli,

buna göre yetiştirmeli
hatta bundan sonra yurt

dışına açılabilecek
mekanizmada olmalarını
sağlamamız lazım” dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken, ilçede inanç ve doğa turizmine
spor turizmini ekleme hedeflerinin
olduğunu vurgulayarak, “Şehirleri bir
özelliğiyle ön plana çıkarmak lazım.
Eyüsultan’ı sanayi şehri yapamayız.
İnanç turizmi zaten var. Ormanlarla
birlikte iç turizmi güçlü bir sirkülasyona
sahip bir yer. Bunlara ek olarak sporu
eklemek istiyoruz. Eyüsultan’ı spor
merkezi haline getirmek istiyoruz.” diye
konuştu

GENÇ NÜFUSU 
YOĞUN BİR İLÇEYİZ 

Köken, ilçede genç nüfusun yoğun
olduğuna dikkat çekerek çalışmalarını
da bu kapsamda hazırladıklarını dile
getirdi.

Kalemden Yazıya Kastamonu’dan
İstamonu’ya Buluşmalarının ikinci
konuğu olan Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken İstamonu
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in sorularını
cevapladı. n 2

İstamonu Gazetesi’nin kurulduğu günden bu yana geleneksel hale getirdiği “Gönülleri ve
Coğrafyaları birleştiriyoruz” başlığında Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın İnsanlar buluşmasının
4.’sü, İstamonu Buluşmalarının 21.’si 25 Ekim Pazar günü Kağıthane’de gerçekleşti. n 6
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B
ir gazetenin temel işlevi
habercilik gibi görünse
de günümüzde bu

anlayış eksik kalmaktadır.
Gazete, bir kamuoyu oluşturma
aracı olarak farklı işlevlere de
sahiptir. Yalnızca bilgi vermez,

aynı zamanda kamuoyunda
bir davranış da geliştirir. 

Bu gazeteyi
kurduğumuz 2012

yılından bu yana daha
çok “değer” vurgusu

üzerine
yoğunlaşarak yayın
yaptığımız
doğrudur.

DEĞERLERLE
DEĞERLENMEK 

B a ş y a z ı

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 deneyim26

2012 yılında İnebolulu iş adamı Mesut
Zengin tarafından kurulan Meta
Endüstriyel Mutfak
Ekipmanları, 8 yılda istihdam
kapasitesini altı kat artırdı.
Cirosunun yüzde 70’ini
ihracattan elde eden firma, Türkiye’nin her
noktasına hizmet veriyor. n 5

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
Adana İl Jandarma Komutan Yardımcısı
Jandarma Kıdemli Albay Murat Kırbaç,
Kütahya İl Jandarma Komutanı olarak
atandı. n 3

Kütahya İl
Jandarma
Komutanı oldu

Dijital kütüphane
uygulaması yayında

Eğitimi önemsediklerini ve Darıca’da
herkese kitap okuma alışkanlığı
kazandırmak istediklerini ifade eden Darıca
Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca
Okuyor uygulamasıyla dijital kütüphane
projemizi hayata geçirdik” dedi. n 6

Tedarik zincirini
tamamlıyor

Üründü Yapı
Malzemeleri, geniş
ürün skalasıyla inşaat
sektörünün tedarik
zincirinde yer alıyor.
Şeref Üründü,
Gaziosmanpaşa’da
500 metrekare alanda faaliyet gösteren yapı
mağazasında 50 binden fazla ürün çeşidi
olduğunu belirtti. n 5

Hijyen ve güzellik 
bir arada

Natural Estetik ve
Güzellik Merkezi, sıkı hijyen
koşulları altında
faaliyetlerine devam ediyor.
Şişli’de hizmet veren merkez,
özellikle erkeklere yönelik
işlemleriyle dikkat çekiyor. usta öğretici
Engin Gürçay, lazer epilasyonu, bölgesel
zayıflama, cilt bakımıyla estetik
uygulamaları gerçekleştiren merkezde
kadın ve erkeklere özel uzmanların hizmet
verdiğini söyledi. n 4

Hüseyin Karadeniz
n 2

Gönülleri ve coğrafyaları
birleştiriyoruz

İstanbullu 
olmamız lazım

İstanbul dünyada bir
marka. Geleneklerimize
sahip çıkmalıyız ancak

İstanbul’da

Genç, kadın,
yaşlı, engelli,
çocuk
başlıklarında
farklı projeler
geliştiriyoruz.
Birinci
hedefimiz
insanların
yaşadıkları
ilçede mutlu
olmaları.

“

Deniz Köken

Mutfakta Meta var 

GMG Kastamonuspor ligin ilk üç puanını
Bayburt Özel İdare Spor karşısında aldı.
Ligde tutunma mücadelesini sürdüren
ekibimiz Serik Belediyespor ile berabere
kalarak da puanını 6’ya çıkardı. n 7

Nihayet... 1-0
Bayilik verme hedefinde

Seydioğlu Baklava yeni genel merkezinde hizmet
vermeye başladı. Franchise sistemi kurma
hedeflerinin olduğuna işaret eden Seydioğlu Şirketler
Grubu CEO’su Hüseyin Sel, kadın girişimcilere destek
olma amacını taşıdıklarını kaydetti.
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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

BEDAVA

Hayat pahalı diye yakınırız.
Oysa ucuz bile değil bedava.
Ne belli dostlar, belki şu anda
“Mermiye yazık” diye varız.

GÜNAHKÂR

Maskesi, boynuzuyla; kuyruğu, mızrağıyla,
Her an ayrı yerlerde, her an ayrı biçimde
Şeytanı, hep dışarıda, şurda, burda aradım,
Şeytan dışarda değil, şeytan benim içimde.

Bir gazetenin temel
işlevi habercilik gibi
görünse de

günümüzde bu anlayış
eksik kalmaktadır. Gazete,
bir kamuoyu
oluşturma aracı
olarak farklı
işlevlere de sahiptir.
Yalnızca bilgi
vermez, aynı
zamanda
kamuoyunda bir
davranış da
geliştirir. 

Bu gazeteyi kurduğumuz
2012 yılından buyana daha çok
“değer” vurgusu üzerine
yoğunlaşarak yayın yaptığımız
doğrudur. 

Evet, insanlık ve uygarlık
değerler üzerinden büyür,
gelişir. Toprak, su, ağaç birer
değerdir. Dil, tarih, din,
mimari, sanat… birer değerdir.
Ama tüm bunların işlevsel
olabilmesi için insana ihtiyaç
vardır. İnsanı değerli olmayan,
insanına değer verilmeyen
toplumlarda gelişmeden söz
edilemez.

Bizde buradan yola çıkarak,
İstamonu ile geleneksel hale
getirdiğimiz “Gönülleri ve
Coğrafyaları Birleştiriyoruz”
başlığında Kastamonu’dan
Türkiye’ye Altın İnsanlar
Buluşmasının 4.’sü, İstamonu
Buluşmalarının 21.’sini 25
Ekim Pazar günü Kağıthane’de

gerçekleştirmenin
gururunu yaşadık.
Katılımcılar başta olmak
üzere, üzerimizde hakkı
olan abonelerimiz ve

dostlarımıza sonsuz
şükranlarımızı
sunuyoruz.
Değerlerle,
değerlenmek bu
olsa gerek,
ömrünüze bereket
olsun.

FAZLI KILIÇ
FARKI

AK Parti seçim
kampanyasının ana sloganı
olan “Tevazu, Samimiyet,
Gayretle” söylemini İstanbul’da
en iyi taşıyacak iki kişi söyle
deseniz, önceki dönem
Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç ve yine önceki
dönem Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay’ın adını
veririm. Söz konusu İstanbul
olunca AK Parti İstanbul’a il
başkanlığı için adı en çok
geçen ve hiç geçmeyen isim
arasında tercihte bulunmalıdır
diye düşünüyorum. Bayram
Şenocak’a teşekkür edilerek, il
başkanlığına son verileceği
kanaatiyle, Ziya Paşa’nın da o
meşhur sözünü anımsatırım;
“Zira bu terazi o kadar sıkleti
çekmez” Nihayetinde çekmedi
de… 

Selam ve dua ile…

DEĞERLERLE
DEĞERLENMEK 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

n Manşetin devamı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken, şu açıklamalarda
bulundu:“Dünya 4. Sanayi Devrimine
geldi. Bu yazılımının ön planda olduğu
sanal bir yapılaşma. Dijital çağa ayak
uydurabilen bir nesille karşı karşıyayız.
Onlara bir ortam hazırlamamız lazım.
Her bir gencin cevher olduğuna
inanıyorum. İyi bir insan modeli
yetiştirmekle değil başarılı çocukları
bulmakla uğraşıyoruz.  İnsanların
yeteneklerinin bir yarışla değil, başka bir

metotla ortaya çıkarılmasından
yanayım. Bunu da inisiyatife göre değil
de bir kural olarak yapmamız lazım.
Örneğin bu sene yaz okullarında spor
takımlarına oyuncu alırken başarıya
göre seçimi yasakladık.” 

“Eyüpsultan da genç nüfusunun
yoğun olduğu bir ilçe.  Gençler huzursuz
olursa asayiş problemi çıkar. Göreve
gelir gelmez yoğun talep üzerine ilk önce
uyuşturucu ile tedavi merkezi açtık.
Demek ki gençleri ihmal etmişiz ki böyle
bir ihtiyaç doğmuş. Yüzme havuzumuz
yoktu, iki tane birden inşa ediyoruz. İki

tane spor salonu yapıyoruz. Sahip
çıkamadığımız gençler geleceğimizi
dizayn edecek. Onlara sahip çıkmazsak
nasıl bir geleceğimiz olacağını hayal
edebilirsiniz. Şu an imkan bizim
elimizde. Mahalle kültürü denen bir
anlayış var. Mahallerimizi dört bölgeye
ayırdık, hepsinin konsepti ve ihtiyaçları
farklı. Bu yönde çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Genç, kadın, yaşlı, engelli,
çocuk başlıklarında farklı projeler
geliştiriyoruz. Birinci hedefimiz
insanların yaşadıkları ilçede mutlu
olmaları.”

İstanbullu 
olmamız lazım

Kalemden
Yazıya

Kastamonu’dan
İstamonu’ya

Buluşmalarının
ikinci konuğu

olan Eyüpsultan
Belediye

Başkanı Deniz
Köken

İstamonu
Gazetesi Genel

Yayın
Yönetmeni

Hüseyin
Karadeniz’in

sorularını
cevapladı.

www.mariyapi.com.tr

Kağıthane yaşam
alanlarını güzelleştirmeye

devam ediyoruz

Talatpaşa Mh. Songül (Gülen) Sk.
No:2 Kağıthane / İstanbul

Çağrı Merkezi: 

444 9 344

Başkan Köken, “Ülkemizdeki tüm illerin kendine has özelliği var. Komşu
vilayetlerle aynı özelliklere sahip olmak için yarışa girmektense farklı
özelliklerin ortaya çıkarılması çok önemli. Yarış içinde olmayan şehirlerin
başarılı olduğunu görüyoruz.  Şehirlerin, sanayi, tarım ve turizm bölgesi
olarak ayrılmasından yanayım. Şehir planları gelecek dönemlere göre
yapılmalı. Yapılaşmalarla şehri boğarak çocuklarımızın geleceğinden
yiyoruz. Şehri tüketmeden kullanmalıyız. Maalesef hala imar sorunlarını ve
kentsel dönüşümü konuşuyoruz” diye konuştu.

Günün anısına Belediye Başkanı Deniz Köken ve Dr. İsmail
Uysal’a resimlerinin bulunduğu ahşap yakma tablo hediye edildi.

Şehri tüketmeden kullanmalıyız

n Kalemden Yazıya Kastamonu’dan İstamonu’ya Buluşmalarının
ikinci konuğu Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken oldu. 
n Başkan Köken, İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ve Yazı İşleri Müdürü Gözde Yüksel’in sorularını
yanıtladı. 
n Ziyarette Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Dr. İsmail
Uysal da yer aldı.
n Kalemden Yazıya Kastamonu’dan İstamonu’ya Buluşmalarının
ilk konuğu Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman
Dursun olmuştu.

Buluşmadan notlar

Başkan Deniz Köken’e,
resminin bulunduğu ahşap
yakma tabloyu Yazı İşleri

Müdürü Gözde Yüksel
takdim etti.

Ebat plastik & Streç İOSB - İkitelli OSB  Esot Sanayi Sitesi A blok No:8 Başakşehir- İST0212 671 41 72 www.ebatplastik.com info@ebatplastik.com

Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film
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GÜNCEL

Bütçe yüzde
9 arttı

Kağıthane Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı
Bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 9 artışla 439
milyon 167 bin lira olarak belirlendi. 2021
yılında bütçenin yüzde 42’si yatırımlara, yüzde
28'i sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalara
ve geri kalan kısmı da personel giderleri ile
ihtiyaçlara ayrıldı.

Kaynakları verimli kullandık

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin, performans programı ve bütçenin
mecliste kabul görerek geçmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "Yatırımlarımızı
her zaman vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre
planlıyoruz. Bütçemiz de bu yatırımlara kaynak
oluşturacak. Geçmiş yıl bütçemizi en verimli şekilde
değerlendirdik. Verimli kaynak kullanımıyla birçok proje
ürettik. Sözünü verdiğimiz 53 proje arasından Millet
Kıraathanesi, Maharetli Eller Çarşısı, Uzay Evi, Bağımlılıkla
Mücadele Merkezi, Stüdyonuz Bizden, Sporcuhane,

Kağıthane Meydanı, Tarihi Eserlerin ihyası,
İstihdam Hizmet Noktası, Çocuk
Kütüphanesi, Park ve Yeşil Alanlar, Tematik
Caddeler, Modern Kapalı Pazar Yerleri ve
Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi gibi
projelerimizi; verimli kaynak kullanımı
sayesinde gerçekleştirdik” dedi.

40 bin aileye gıda yardımı

Bütçe görüşmelerinde pandemiye de
değinen Başkan Öztekin, “Korona virüs
sürecini Kağıthane Belediyesi olarak
ekonomik açıdan dengeli şekilde

sürdürüyoruz. İlçemizde son 6 ayda vatandaşlarımıza 2
milyonun üzerinde maske ve 300 bin kolonyayı ücretsiz
dağıttık. Aynı şekilde 40 bin ailemize gıda paketi
yardımında bulunduk. Yanı sıra tüm ana cadde ve ara
sokaklarımızı temizleyip dezenfekte ettik. Beraberinde ev
ve iş yerlerinde de dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdik”
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Adana İl Jandarma
Komutan Yardımcısı Jandarma
Kıdemli Albay Murat Kırbaç,
Kütahya İl Jandarma Komutanı
olarak atandı.

Aslen Tosyalı olan Kıdemli
Albay Murat Kırbaç’ın başına
geçtiği Kütahya İl Jandarma
Komutanlığına bağlı, özel teşkil
edilmiş 18 jandarma trafik timi, 1
motosikletli jandarma trafik timi, 3
motosikletli asayiş timi, 1 çevre
koruma timi, 4 olay yeri inceleme
timi, 4 jandarma asayiş istihbarat timi, 1 uyuşturucu
madde ve köpek unsuru, 1 iz takip köpek unsuru, 2
bomba arama köpek unsuru, 2 asayiş köpek unsuru
bulunuyor.

Öte yandan merkez ilçe ve ilçe jandarma
komutanlıklarına bağlı 27 jandarma karakol

komutanlığı yer alıyor.
Kimdir?

1972 yılında Tosya’da doğdu.
Teğmen rütbesiyle 1994 yılında
Kara Harp Okulundan mezun
oldu. 1994-1995 yılları arasında
Piyade Okulu ve Jandarma
Komando Okulunu bitirdi. 1995-
2017 yılları arasında çeşitli
birliklerde Takım Komutanlığı, İlçe
Jandarma Komutanlığı ve Şube
Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
2017 yılında Ardahan İl Jandarma

Komutanı Yardımcılığı, 2017-2019 yılları arasında
Elazığ İl Jandarma Komutanı Yardımcılığı, 2019-
2020 yılları arasında ise Adana İl Jandarma
Komutanı Yardımcılığı görevini icra etmiş olup, 2020
yılında atandığı Kütahya İl Jandarma Komutanlığı
görevine halen devam etmektedir.

Kütahya İl Jandarma Komutanı oldu

Kağıthane Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı ile izleyen
iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Bölge insanı kendi değerlerine sahip
çıkmamaktadır 

Bölgeden sanatçı, bürokrat, akademisyen
ve bazen de (istisnai) bakan
seviyesinde Batı Karadenizli
hemşeriler çıkmaktadır.
Yine de bunların bir kısmı
Batı Karadeniz kökenli
değildir. Mamafih, Batı
Karadeniz insanı kendi
değerlerine de sahip
çıkmamaktadır.  Öte yandan
nadir de olsa çıkabilen üst
düzey politikacılar da
tabandan yetişen bürokrat
ve siyasal figürlere
mentörlük yapmamakta,
gelişmesi için yer ve yol
açmamaktadır.  Bu karşılıklı
değer vermeme, Batı
Karadeniz’in kabinelerde
yer almasına da mani
olmaktadır. Ancak, devletin
birçok belgesinde yer alan
bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi için bile
bölgeden insanların en azından bakan
seviyesinde adaletli bir biçimde yer alması
zorunluluktur. BAKKA Planı ancak o
zaman tamamlanabilir ve güzelce
uygulanabilir. 

Bölge insanı bireysel yapısını kolektif
bir dönüşüme evirememektedir

Bugün Batı Karadeniz ciddi bir nüfusa
sahiptir. Ancak bu nüfusun önemli bir
bölümü İstanbul ve Ankara başta olmak
üzere diğer şehirlerde yerleşiktir.  Nüfus
nüfuzdur. Ancak, kolektif kültür
yoksunluğu bu nüfuzun oluşmasını
engellemektedir.  Türkiye’de STK
yapılanmaları nedeniyle önemli bölgelerden
biri kabul edilen Batı Karadeniz, aynı
zamanda STK’ların partilerin arka bahçesi
olması, zengin insanların sosyalleşme aracı
ya da köy dernekleri diye adlandırılan
etkisiz yapılar olması gibi eleştirilere maruz
kalmaktadır. Ne zaman ki Sepetçioğlu Efe
Oyunu yüzlerce kişi tarafından ve
bireyselliği bozulmadan kolektif bir
performansa dönüşür ve farklı bir
koreografi sergilenir, Batı Karadeniz kültürü
takım oyununu öğrenmiş olur. Yılmaz
Cesur gibi değerli sanatçılarımıza
duyurulur. 

Optimal ölçek Batı Karadeniz ölçeğidir
Yakın zamana kadar köy, kasaba, ilçe ve

il düzeyinde örgütlenen STK’lar hiçbir
zaman optimal ölçekte örgütlenmemişlerdir.
Batı Karadeniz Bölgesini kapsayan tek sivil
toplum kuruluşu 2019 yılında kurulan Batı
Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği (BAKFED)
dir. Bir düşünce kuruluşu, bölgesel

eşitsizlikleri giderme amacındaki bir hak
arama sivil toplum örgütü iddiasındaki
BAKFED, bu alandaki açığı gidermeye

adaydır. 
Bölge insanının bireysel

yapısını kolektif bir
dönüşüme evirmesi
durumunda, Batı
Karadeniz ölçeği, başarı
için gerekli alt yapıyı
kuşkusuz sağlar. İl
STK’larının vizyonu ve
gönüldenliği, Batı
Karadeniz’in önümüzdeki
yıllarda İstanbul başta
olmak üzere ülke
üzerindeki başarısı ya da
etkisizliğinin doğrudan
müsebbibi olacaktır. Bir
Batı Karadeniz duruşu
şarttır. 

Örgütlenme Sorunu
Batı Karadeniz’in geri

kalma sebepleri arasında birkaç şey daha
tartışılabilir. Ancak, temel konu
örgütlenmedir. Sinop, Çankırı, Kastamonu
aşkı, Bartın, Zonguldak, Karabük sevdası,
Bolu, Düzce sevgisi, Batı Karadeniz
potasında erimelidir ki efsane geri dönsün!..
Dünyada ve ülkemizde yer alan her yasal
örgütlenme modeli, Batı Karadeniz
ölçeğinde kurulmalı, BAKSİAD başta olmak
üzere etkinlik yapılanmaları beklemeksizin
oluşturulmalıdır. 

Değerli dostlar, Batı Karadeniz neferleri,
er olacaksak bölgemize olalım. Göreceksiniz
ki o zaman, erlerimiz şah da olacak, vezir
de… Kale gibi sağlam, fil gibi etkili olacak,
bölgesine er olan…

Son söz:
Batı Karadeniz vatan için şehit oldu,

yoksullaştı. Malını feda etti yoksunlaştı.
Ama kimseye midare (mudana) etmedi.
‘Allah devlete ve millete zeval vermesin’
dedi. Zira, Çanakkale’nin yükü
omuzundaydı. Sakarya, İnebolu’ya kulak
kesilmişti. Şerife Bacı öyle bir dondu ki,
buzdan bir heykel kesildi. Taa 1970’lere
kadar kimse bilemedi bunu... Çanakkale
çağırdı, yetti, Sarıkamış çağırdı yetti,
Sakarya çağırdı, yetti… Urfa Şanlı oldu,
Maraş Kahraman, Antep Gazi… Kastamonu
şehitti… Gaziliğe, şana, kahramanlığa
ihtiyacı yoktu… 

Kastamonu kaide idi… Batı Karadeniz
kaide idi.

Şimdi sıra sizde. Şehitlerin arkasına
saklanma vakti bitti. 

Toplanın…
Tam da tabanda.

BATI KARADENİZİN 
GERİ KALMA SEBEBLERİ (3)

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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HABER

Lise yıllarında
vasat bir
öğrenciydim

ve
öğretmenlerimin
derste anlattıkları
bir romanı
İngilizce
orijinalinden
okumaya inat eden
çakma
entelektüellerin
seviyesindeydi.
Hani kelimeleri
yorumlamak gibi bir oyun vardır
ya, tahminle metin bütünlemesi
yapar, ana fikri yakalar ve sonuca
varırsınız… O kadarcık yani…
Sonra sınavlarda boynumuz kuğu
misali…

Edebiyat ve sanat tarihi dışında
ilgimi çeken, tarih dışında
merakımı gıdıklayan bir ders yoktu
ama coğrafya denince akan sular
dururdu… Dereler, tepeler,
bölgeler, yeryüzü ve yeraltı şekilleri
filan… Sanki jeolog olacağız…
Coğrafya kaderdi benim için sizin
anlayacağınız; biraz da
hocamızdan dolayı (ki Allah uzun
ömür versin Mehmet Yolcu Hocam
hala sağ) coğrafyaya ilgimiz daha
bir başkaydı… Sıkıysa boşla…
Coğrafya hocası müdür yardımcısı
da olunca kader kendiliğinden
oluşuyor!

Yerküre bir insana ve
gelişimine etki eder mi,
ilerlemenin muasırlaşmanın önüne
set olur mu filan diye düşünmeye
yeni başlamadım aslında…
Coğrafya kaderdir mevzusu bende
eski bir etken yani… Coğrafyadan
sağlam not alınca müdür
yardımcısının gözüne gireceğiz
ya… O açıdan. Ama kader ile
coğrafya bağını kurmaya
başladığımda kırklanmıştım
neredeyse…

Şimdilerde bir mevzu dolanıyor
basında ve sosyal medyada;
Karaelmas Ekspres…

“Karaelmas Ekspresi, Ankara-
Zonguldak demiryolu hattındaki
şehirlere “elmas” hükmünde
turizm geliri dağıtmaya
hazırlanıyor, iki kapı komşusuna

kadar uzanan
demiryolunun bir
ucunu da sınırları
içine senelerdir
dahil edemeyen
Kastamonu’ya ise
bu gelirden
elmasın “kara”
kısmı düşecek…”
demiş Afacan
köşesinde…
Yıllardır her
mevzuda olduğu
gibi…

Nedir bunun hikayesi?
Ankara – Zonguldak arası

turizm projesi…
Bizzat Kültür Bakanımızın

iştirakleriyle ilk tecrübesi
gerçekleştirildi… Kastamonu’yu
enlemesine geçip doğrudan
Ankara!

Bakınız yine aynı mevzuya
geldin ha diyeceksiniz ama…

Malum partinin il başkanının
belediyelere ve borçlarına takılmak
yerine kafası biraz da bu projelere
bassa ya… Kime anlatıyoruz değil
mi?

Siz de haklısınız...
Turizm de kültür sanat da bir

altyapı ister…
Ama bilmem kimin kankası

oldunuz mu il başkanı da
olursunuz, müsteşar da… Hatta
büyük büyükelçi ve hatta pöröfösör
bile…

Sorunlar mı?
Liman, sahil tahkimatları, sahil

yolu, tüneller, istihdam, yerel
ekonomi, gümrük, eğitim, sağlık,
kültür sanat, siyaset… Her alanda
istikrarlı bir şekilde aynı
noktadayız vesselam diye
geçtiğimiz sayılarda belirtmiştim.
Ama suç kimsenin değil bunu iyice
anladım… Suçlu kader…
Dolayısıyla elbette coğrafya…

Ancak ben şimdi başka bir
ikilemdeyim…

Coğrafya kader midir?
Kader coğrafya mıdır?
Tavuk mu yumurta mı kadar

karmaşık görünse de cevabı basit…
Kader Kastamonu, coğrafya

yolun sonudur!
Vesselam!

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Lazer epilasyonu, bölgesel zayıflama, cilt
bakımıyla estetik uygulamaları
gerçekleştiren merkezde kadın ve erkeklere
özel uzmanların hizmet verdiğini bildiren
usta öğretici Engin Gürçay, hijyen ve güven
politikası ile hareket ettiklerine dikkat çekti.

Gürçay, merkezde yapılan uygulamalar
hakkında şu bilgileri paylaştı: “Buz başlıklı
lazer epilasyon işlemlerinin yanı sıra
bölgesel zayıflamada kavitasyon, radyo
frekans, soğuk lipoliz, ısı battaniyesi, pasif
jimnastik, tihinning plate, G5 masajı ile
bölgesel zayıflama uygulamaları
gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda cilt
tedavilerinde karbon peeling, cilt
gençleştirme ve sıkılaştırma, leke ve akne
tedavisi, dermapen ve liing uygulamalarını
sunuyoruz. Medikal cilt bakımında
hydrafacial yani 12 başlıklı profesyonel cilt
bakımı uygulamamız ise danışanlarımızın
en memnun kaldığı hizmetler arasında yer
alıyor. Kalıcı makyaj, kaş şekillendirme,
işlemlerimiz de mevcut. Merkezimizde
uygulamalarımızı gerçekleştiren kadın ve
erkek estetisyenler bulunuyor.”

Periyodik işlem önemli

Uygulamalarda periyodik takibinin önem
taşıdığını vurgulayan Engin Gürçay,
“İşlemlerde sonucu iyi alabilmek için,
belirlenen seansın tamamlanması gerekir. Tek
işlemden sonra düzelmeler olacaktır ancak bu
anlık bir cevaptır. Bir seansta mucize
beklemek mümkün değil.  Özellikle cilt ve
bölgesel zayıflama uygulamalarında danışanın
doğru beslenmesi de çok önemli.”  dedi.

Sağlığı tehdit eden 
uygulamalara uzağız

Natural Güzellik Merkezi Usta
Öğreticisi Engin Gürçay insan sağlığını
tehdit eden tüm uygulamalardan uzak
durduklarına işaret ederek, “Kurumsallığa
çok önem veriyoruz. Bu kapsamda patent
işlemlerimiz ve tüm standardizasyon
belgelerimiz eksiksiz. Hijyen
politikamızdan taviz vermememiz sebebiyle
korana virüs uygulamalarında zorluk
çekmedik.  Tüm işlemler öncesi ve sonrası
cihaz başlıklarının temizliği yapılıyor. Sedye
örtüsünden havluya kadar tüm ürünler tek

kullanımlık ve kişiye özel. İşlemlere
danışanlarımızın sağlık açısından
uygunluğunu tespit ettikten sonra
başlıyoruz. Kalp gibi kronik rahatsızlığı
bulunan, cildinde hekim tarafından tedavisi
devam eden ya da kullandığı ilacın etkisi
sebebiyle işlemlerden sonuç alamayacak
danışanlarımızın menfaatlerini düşünerek
hareket ediyoruz. İşlemlerimizde
maddiyattan öte sağlıkla sonuç alabilmek
önemli. Danışanlarımızın sağlığı ve
rahatlığını düşünüyoruz. Erkeklere erkek,
kadınlara kadın estetisyen ile hizmet
veriyoruz. Biz bir aileyiz, ekibiz; işimizi
severek, aşk ile yapıyoruz.” diye konuştu.

Güzellik ve 
hijyen bir arada

Natural Estetik ve Güzellik Merkezi, sıkı hijyen koşulları altında faaliyetlerine devam
ediyor. Şişli’de hizmet veren merkez, özellikle erkeklere yönelik işlemleriyle dikkat çekiyor.

COĞRAFYA KADER MİDİR?

İnebolu’da Boyran
Mahallesi İsmetpaşa
Caddesi girişi sahil
kısmında atıl durumda bulunan alan
düzenlenerek Seyir ve Dinlenme Parkı

olarak hizmete açıldı.
Parkta ilçe ile özdeşleşen
yazarların kitaplarının

kapak görsellerinden dinlenme alanları
da oluşturuldu.

Seyirlik alan

Engin Gürçay
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Self servis restoranları, otel ve tatil köyleri başta
olmak üzere sağlık kurumları, askeri birliklerin
arasında olduğu yiyecek içecek sektörüne yönelik
alanlarda hizmet verdiklerini kaydeden Mesut Zengin,
mobilya dekorasyonundan endüstriyel mutfak alanına
yönelme süreçlerini şu ifadelerle anlattı:
“Daha önce baba mesleği olan mobilya
dekorasyonu alanında faaliyet
gösteriyordum. 2004 yılında endüstriyel
mutfak sektöründe faaliyet gösteren bir
firmada çalışmaya başladım 2012
yılında ise Meta Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
firmasını kurdum. İlk başta 4 olan istihdam sayımız şu
an 30. Toplamda 2 bin 450 metrekareye sahip iki tane
üretim tesisimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 

İhracata 2018’de başladıklarını bildiren Zengin

şunları söyledi: “Tamamen talep doğrultusunda
üretim gerçekleştiriyoruz. Mimarlık firmalarının
tedarikçisi konumundayız. Sabiha Gökçen
Havaalanının VIP kısmını biz yaptık. İstanbul
Havalimanında 15 tane restoranın mutfağını kurduk.

Restoran, otel, hastane ve askeri
birliklerin içinde olduğu çok sayıda
sektöre endüstriyel mutfak, soğuk
odalar ve paslanmaz tezgahlar
üretiyoruz. Türkiye’de 100 ila 200 şubesi
olan zincir firmalar ile çalışıyoruz.  Her

ay şube açtıkları için ülkenin her noktasına hizmet
veriyoruz. Son iki yıldır ise ihracat yapıyoruz. Ağırlıklı
olarak Fransa, Almanya ve Danimarka’ya ürün
gönderiyoruz. Mevcuttaki ciromuzun yüzde 70’i
ihracattan sağlanıyor.” 

Üründü Yapı Malzemeleri,
geniş ürün skalasıyla inşaat
sektörünün tedarik zincirinde
yer alıyor. Gaziosmanpaşa’da
500 metrekare alanda faaliyet
gösteren yapı mağazasında 50
binden fazla ürün çeşidi olduğunu
söyleyen Şeref Üründü, “Raflarımızda iç
cephe ve dış cephede kullanılabilecek
çok sayıda ürün var. Marshall ve
Permolit boya ile Kale Kilit bayisiyiz aynı

zamanda. Tedarikçilerimiz çoğu
yapı mağazasında bulamadığı
ürünleri bizde bulabiliyor.” dedi.
Doğanyurt kökenli bir aile şirketi
olduklarını da anımsatan Şeref
Üründü, Üründü Kardeşler

bünyesi altında yapı malzemeleri
mağazasının yanı sıra 1993 yılından
itibaren inşaat sektöründe yüklenici
firma olarak faaliyet gösterdiklerini
bildirdi.

Seydioğlu Baklava yeni genel
merkezinde hizmet vermeye başladı.
Franchise sistemi kurma hedeflerinin
olduğuna işaret eden Seydioğlu
Şirketler Grubu CEO’su Hüseyin Sel,
kadın girişimcilere destek olma
amacını taşıdıklarını kaydetti. 1961
yılından itibaren baklava üreten
firmanın yurt içi ve yurt dışı
pazarındaki çalışmalarını anlatan
Seydioğlu Balkava CEO’su Hüseyin Sel
şunları söyledi: “5 katlı yeni merkez
binamızda yönetim alanımızın yanı sıra
baklava imalatımız da bulunuyor.
Toptan satış ağımızın dışında toplamda
6 perakende satış şubemizle hizmet
veriyoruz. 2018 yılında Avrupa,
Amerika ve Ortadoğu’da
çalışmalarımıza   başladık.
Kastamonulu Seydioğlu markasını ve
temsil ettiği tüm değerleri dünyaya

tanıtma hedefiyle aynı yıl Almanya’da
şirketimizi açtık. Birçok Avrupa
ülkesine toptan ve perakende satış
ağımızı ulaştırıyoruz. Dünya
standartlarında üretim yapan 2 bin
metrekarelik tesisimiz helal sertifikası
ve ISO kalite güvence belgelerine
sahip. 1951 yılında çıktığımız lezzet
yolculuğunda Türkiye’nin ve dünyanın
her yerine baklavalarımızın lezzetini
yaymak için çalışmalarımız devam
edecek. Pazara hakim, kalitemizden
ödün vermeyecek işletmelere bayilik
vermeyi hedefliyoruz. Özellikle bu
alanda kadın girişimcilere destek
sağlamak istiyoruz.”

Bayilik verme hedefinde
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Mutfakta Meta var
Vergi / Ceza İhbarnamesinin
Tebliğ Tarihinden İtibaren

Kullanabilecek Yasal Haklar 

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

I- Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük
Cezalarında İndirme

İkmalen, re ‘sen veya idarece tarh edilen vergi
veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden
arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu
ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde
veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunda belirtilen türden teminat
göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde
ödeyeceğini bildirirse;

Vergi ziyaı cezasında kesilen cezanın birinci
defada yarısı; müteakiben kesilenlerde üçte biri,

Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının
yarısı indirilir.

Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini
bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıdaki yazılı
süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu
madde hükmünden faydalandırılmaz.

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da
uygulanır. (213 sayılı V.U.K. Mad.376)

II-Uzlaşma
Mükellefler vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ

tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı olduğu vergi
dairesi veya uzlaşmaya yetkili komisyonların
sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birime
başvurarak ikmalen, re ‘sen veya idarece tarh edilen
vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları için
uzlaşma talebinde bulunabilirler. Uzlaşma
sağlandıktan sonra ödeme yapılmasa bile indirim
hakkı yanmaz. Gecikme zammı işlemeye devam
eder.  Kanunun 359’uncu maddesinde yazılı fiillerle
vergi ziyanına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen
vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilen ceza uzlaşma kapsamı dışındadır. (213 sayılı
V.U.K. Ek Mad. 1)

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilmemiş
veya uzlaşma müzekkeresinde uzlaşmaya
varılamamış olması halinde mükellefler veya ceza
muhatabı olanlar tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde
bulunamazlar. (213 sayılı V.U.K. Ek Mad.11)

III-Vergi Mahkemesinde Dava Açılması
Dava Açma Süresi:
-Otuz (30) gündür.
-Bu süre tebliğ tarihini izleyen günden başlar.
-Tatil günleri sürelere dahildir. Ancak, sürenin

son günü tatil gününe rastlarsa süre, tatil gününü
izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. Bu
sürenin çalışmaya ara verme günlerinde (20
Temmuz-31 Ağustos) bitmesi halinde ara verme
süresinin sona erdiği günü izleyen 1 Eylül’den
başlamak üzere süre 7 gün uzamış sayılır. 

(2577 sayılı I.Y.U.K. Mad. 7.8.61 ve 2575 sayılı
D.K. Mad. 86)

Dava Açma Sekli:
Vergi mahkemesinde dava, mahkeme

başkanlığına hitaben yazılmış imzalı dilekçe ile açılır.
Dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya
örnekleri bu dilekçelere eklenir. (Dilekçeler ile
bunlara ekli evrakın örnekleri karşı taraf sayısından
bir fazla olur.)

Bu dilekçelerde, tarafların ve varsa vekillerinin
veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve
adresleri davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı
deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim
tarihi, uyuşmazlık konusu vergi veya vergi cezasının
nev’i, miktarı, davanın ilgili bulunduğu yılı, tebliğ
edilen ihbarnamenin tarihi, numarası ve mükellef
vergi kimlik numarası gösterilir.

Vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde, dava
dilekçeleri asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı
memleketlerde Türk Konsolosluklarına verilebilir.
(2577 sayılı I.Y.U.K. Mad. 3,4)

IV-Ödeme
İkmalen, re’ sen veya idarece tarh olunan vergiler

taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit
süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen
geçtikten sonra tahakkuk etmiş ise; geçmiş taksitler,
tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir.
(213 sayılı V.U.K. Mad. 112)

Memleketi terk ve ölüm gibi nedenlerle
yükümlülüğü kalkanların ikmalen, re’ sen veya
idarece tarh olunan vergileri, tahakkuk tarihinden
başlayarak bir ay içinde ödenir. Bu süreler, 6183
sayılı Kanun gereğince teminat gösterdiği takdirde,
vergi kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit
zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. (213 sayılı V.U.K.
Mad.112)

Vergi cezaları;
Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava

açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten:
(213 sayılı V.U.K. mad. 368)

Cezaya karşı dava açılmışsa vergi mahkemesi
kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek
ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak.
(213 sayılı V.U.K. Mad. 368)

Uzlaşma vaki olduğu takdirde uzlaşma
tutanağının tebliğ tarihinden itibaren: (213 sayılı
V.U.K. Ek Mad. 8) bir ay içinde ödenir.

Vergi yargısı harçları, ihbarnamenin tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. (492 sayılı
Harçlar Kanunu Mad.55)

V- Gecikme Faizi
İkmalen, re ‘sen veya idarece tarhiyatlarda vergi

için ait olduğu vergilendirme dönemine ilişkin
normal vade tarihinden

Dava açılmamışsa tahakkuk tarihine,
Uzlaşma talep edilmiş ve uzlaşmaya varılmışsa

uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe,
Dava açılmışsa vergi mahkemesi kararının tebliğ

tarihine    kadar ayrıca gecikme faizi hesaplanacaktır.
(213 sayılı V.U.K. Mad.112)

2012 yılında İnebolulu iş adamı Mesut Zengin tarafından kurulan Meta Endüstriyel Mutfak Ekipmanları, 8 yılda istihdam
kapasitesini altı kat artırdı. Cirosunun yüzde 70’ini ihracattan elde eden firma, Türkiye’nin her noktasına hizmet veriyor.

Tedarik zincirini tamamlıyor
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HABER

Darıca Belediyesi, herkes dilediği
zaman kitap okuyabilsin diye dijital
kütüphane uygulamasını hayata geçirdi.
“Darıca Okuyor” uygulamasıyla birlikte
kitapseverler indirdikleri program
sayesinde 28 kategoride yaklaşık 30 bin
kitaba ulaşabilecek. Eğitimi
önemsediklerini ve Darıca’da herkese kitap
okuma alışkanlığı kazandırmak istediklerini
ifade eden Darıca Belediye Başkanı
Muzaffer Bıyık, “Eğitim ve okuma yaşam
boyu süren bir alandır. Biz de Darıcalı
vatandaşlarımızın her zaman diledikleri her
yerde bir tıkla okumalarına katkı sağlamak
amacıyla Darıca Okuyor uygulamasıyla
dijital kütüphane projemizi hayata geçirdik.
Darıcalı vatandaşlarımız artık bu uygulama
ile hızlı ve kolay bir şekilde diledikleri
zaman, diledikleri yerde kitap okuyup,
bilgiye ulaşabilecek” diye konuştu.

Uygulamaya nasıl erişilir?

Kullanıcılar “Darıca Okuyor”
uygulamasını Google Play ya da APP
Strore’dan üzerinden IOS/Android
cihazlarına indirerek ad-soyad ve TC
numarası ile sisteme kayıt olabilirler.Kağıthane Belediye Başkan

Yardımcısı Nedret Apaydın’nın ev
sahipliğinde düzenlenen program
sohbet ve konuşmaların ardından
İstamonu Gazetesi ve Bakırköy
Botanik Parktaki Kastamonu yöresel
günleri ziyareti ile son buldu.

İstamonu Gazetesi’nin
kurulduğu günden bu
yana geleneksel hale
getirdiği “Gönülleri ve
Coğrafyaları
birleştiriyoruz” başlığında
Kastamonu’dan Türkiye’ye
Altın İnsanlar
buluşmasının 4.’sü,
İstamonu Buluşmalarının
21.’si 25 Ekim Pazar günü
Kağıthane’de gerçekleşti.

Gönülleri ve
coğrafyaları

birleştiriyoruz

YIL: 9 SAYI: 333 31 EKİM 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

Programa; 

Kocaeli Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan

Tekirdağ Saray Kaymakamı Adnan Tezcan

Edirne Enez Kaymakamı Şükrü A. Göktaş

Edirne Çevre Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kur. Üyesi Ahmet Cevat Acar

Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar

Kağıthane Belediye Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen

Den-Den Yat Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Köseoğlu

Kocaeli Darıca AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Öztürk

Kocaeli Darıca Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mesut Abdurrezzak

İş adamları Yaşar Kayacan ve 

İbrahim Şengül

katılırken, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya da telekonferans

ile dilek ve temennilerini iletti. 

Mustafa Asım Alkan Adnan Tezcan Şükrü Alperen Göktaş

Engin Öztürk Ahmet Cevat Acar Abdullah Çatal

Şenol Yaşar Muzaffer Bıyık Nedret Apaydın

Nurcan Öztürkmen Remzi Şen Tamer Köseoğlu

Sadık Öztürk Mesut Abdurrezzak Yaşar Kayacan İbrahim Şengül

Hüseyin Karadeniz

Dijital kütüphane
uygulaması 
yayında

AK Parti 7. Olağan Kongre ile
İstanbul’da tepede tırnağa revizyona
gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda
İstanbul teşkilatında görev yapan 4
Kastamonuludan üçüyle yola devam
edileceği düşünülüyor. 

AK Parti’de Fatih İlçe Başkanı Orhan
Narin’in görevine devam edeceği
kesinleşirken, Esenler İlçe Başkanı Umut
Özkan ve Arnavutköy İlçe Başkanı
Mustafa Candaroğlu ile de devam kararı
çıkması bekleniyor. Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanı Serkan Acar ise yeni kongre
döneminde aday olmayacağını duyuran
isimler arasında yer alıyor.

3 isimle 
yola devam…

Orhan Narin Umut Özkan

Mustafa Candaroğlu Serkan Acar

Komutadalar
Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinde

jandarma il komutanlığında görevli
Kastamonulu 3 komutan bulunuyor.
Düzce İl Jandarma Komutanı olarak
Şenpazarlı hemşerimiz Albay Mustafa
Çetinkaya 2018’den beri görevini
sürdürürken, bu sene Kütahya İl
Jandarma Komutanı olarak Tosyalı
hemşerimiz Albay Murat Kırbaç atandı.
Kastamonu merkez nüfusuna kayıtlı
Albay Faruk Dirgen ise daha önce vekalet
ettiği Bilecik İl Jandarma’da iki yıldır
komu-tan yardımcılığı görevini
sürdürüyor.

Eski görünümüne
kavuşuyor

Tosya’da 2018 yılında çıkan otel
yangınında ağır tahribat alan Dipsizgöl
Tabiat Parkı, eski görünümüne
kavuşturuluyor. İlçe merkezine 25
kilometre uzaklıktaki tabiat parkının
yeniden turizme kazandırılması için gün
sayılıyor.

Restorasyon çalışmaları için 30 milyon
lira harcanan Dipsizgöl’e ilçenin Roma
dönemindeki ismi olan Doceia isminin
eklenmesinin planlandığını bildiren Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin, yargı sürecinin
yeni bitmesi sebebiyle çalışmaların
uzadığını kaydetti.

Dipsizgöl’ün büyütülmesiyle ilgili
çalışmaların bulunduğunu belirten
Pişkin, “Günübirlikçi misafirlerimizin
piknik alanı, çadır alanı, karavan alanı,
bungalov evleri, otel inşaatı tüm hızıyla
ilerliyor. Çalışmanın yüzde 80’lik kısmının
yaz sezonu açılmadan tamamlanmasını
hedefliyoruz.”  dedi.

Faruk Dirgen Murat Kırbaç

Mustafa Çetinkaya
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SPOR

GMG Kastamonuspor’da Teknik
Direktör Ekrem Al ve ekibiyle
yollar ayrıldı. Kulüp Başkanı Enes
Ege Aygün, kovid-19 testi pozitif
çıkması nedeniyle bir süredir
karantina altında olan ve bu süreçte
takımdan uzak kalan teknik
direktör Ekrem Al ile karşılıklı

anlaşılarak yolların ayrıldığı
açıkladı. GMG Kastamonuspor’da
Ekrem Al ile yolların ayrılmasının
ardından teknik direktör arayışları
devam ediyor. Gündemde Yasin
Sülün, Yusuf Şimşek, Levent Eriş,
Engin İpekoğlu ve Metin Diyadin
bulunuyor.

Yollar ayrıldı

İlk 3 puan
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup 7.

haa karşılaşmasında GMG
Kastamonuspor, Gazi Standında konuk
ettiği Bayburt Özel İdare Spor´u 1-0
mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz
beraberlikle sona erdi. (0-0)

Temsilcimize galibiyeti getiren golü
86'ncı dakikada Metincan Cici
kaydetti. Alican'ın pasıyla ceza sahası
sol çaprazında topla buluşan Metincan,
sert bir vuruşla topu ağlarla
buluşturdu.

Teknik Direktör Ekrem Al ve
ekibiyle yolların ayrılmasının
ardından, takımda istatistikçi olarak
görev yapan Göktuğ Ertetik ile Bayburt
maçına hazırlanan GMG
Kastamonuspor 7. haada ilk 3 puanı
hanesine yazdırdı.

Deplasmandan 1 puan
8. haada ligin güçlü ekiplerinden

Serik Belediyespor ile Antalya’da

karşılaşan ekibimiz deplasmandan 1
puanla döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı rakibin 1-
0’lık üstünlüğü ile tamamlanırken,
80'inci dakikada gelişen GMG
Kastamonuspor atağında topla buluşan
Ömer Faruk Yücel attığı golle 1-1'lik

eşitliği sağladı.
Teknik direktörsüz çıktığı iki

maçında kazanç elde eden temsilcimiz,
puanını 6’ya yükseltti.

Kırmızı siyahlılar 11 Kasım’da ligin
sonuncusu Kardemir Karabükspor’u
kendi evinde ağırlayacak.

Nihayet…

Hentbolda Türkiye’yi
Avrupa Ligi’nde temsil edecek
olan Kastamonu Belediyesi
GSK, ilk karşılaşmada
Kastamonu’da olacak.

EHF Kupasında Macar ekibi
DVSC Schaeffler ile eşleşen
Kastamonu Belediyesi GSK 3.
Tur ilk maçını 14-15 Kasım
tarihlerinde Kastamonu’da
oynayacak. 3. Tur ilk maçı TRT
Spor 2’den canlı yayınlanacak.
Rövanş ise 21-22 Kasım
tarihlerinde Macaristan’da
gerçekleşecek.

Temsilcimiz turu geçmesi

durumunda EHF Avrupa Ligi
gruplarında mücadele etme
hakkı elde edecek.

Seyirci avantajı
Covid-19 nedeniyle

Türkiye’de tüm karşılaşmalar şu
anda seyircisiz oynanıyor.
Macaristan’daki karşılaşmalar
ise seyircili olarak devam
ediyor. Maçların oynanacağı
tarihe kadar yeni bir karar
çıkmaz ise Kastamonu’da
seyircisiz, Macaristan’da
seyircili bir karşılaşma
gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye
Kupası’na 3.Eleme
Turu’ndan başlayacak
olan GMG
Kastamonuspor’un rakibi
2.Lig Beyaz Grup ekibi
Amed Sportif Faaliyetler
oldu.

Temsilcimiz GMG
Kastamonuspor, Gazi
Stadı’nda konuk edeceği

rakibi ile 5 Kasım Perşembe
günü karşılaşacak.
Karşılaşmanın başlama saati
ise 13:00 olarak açıklandı.
Karşılaşma tek maç eleme
usulüne göre oynanacak.

Karşılaşma 5 Kasım’da

Avrupa’nın ilk bileti
Kastamonu’da

GMG
Kastamonuspor

ligin ilk üç
puanını Bayburt
Özel İdare Spor
karşısında aldı.
Ligde tutunma

mücadelesini
sürdüren

ekibimiz Serik
Belediyespor ile

berabere kalarak
da puanını 6’ya

çıkardı.

2010 yılında
seferleri durdurulan
Karaelmas
Ekspresi, yeniden
raylara dönüyor.
Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
bugün Karaelmas Ekspresini
kullanarak Kalecik, Çankırı ve
Karabük’te bir dizi ziyaret
gerçekleştirecek.

Ankara- Zonguldak arasında

daha önce yolcu
taşımacılığı için
kullanılan hattın,
turistik kullanıma
açılacağına işaret

eden Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, sosyal
medyadan yaptığı açıklamada
“Turistik Doğu Ekspresi
hatlarımızın ülke geneline
yaygınlaştırılmasını arzu
ediyoruz” dedi.

Karaelmas Ekspresi raylara dönüyor
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0507 471 51 37
0541 742 60 70

Kastamonu- Bozkurt
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