
Küre’nin geleceği sosyal
alanlar, alt yapı
çalışmaları ve ekonomik
planlarla yeniden inşa
ediliyor.
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www.istamonu.com

Gruplardayız
Kastamonu Belediyespor,

Avrupa Hentbol Federasyonu
Kupası 3.Tur’unda
Macaristan ekibi Vaci NKSE’yi
eleyerek grup maçlarına
kalmaya hak kazandı. n 6

Rövanşın galibi
çıkmadı

İstanbul Kastamonuspor
Kilyos  rövanşından 2-2
beraberlikle ayrıldı. n 6
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

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

www.kutuk.com.tr
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İstanbul’da bir araya gelen Küre
Kaymakamı Buğra Güzel, Belediye
Başkanı Salih Turan ve Küre
Dernekler Federasyonu Başkanı
Kubilay Salihvatandaş, ilçenin
kalkınma planlarıyla ilgili
gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’e
açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Hayrettin Buğra
Güzel, ilçeden transit geçişlerin
önlenmesi gerektiğini vurgularken
bakır dışında gelir getirici
kaynakların oluşturulmasının
önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Salih Turan
da alt yapıya öncelik vereceklerini
belirterek 40 yıllık su sorunu için
yapılacak harcamanın 10 milyon
lirayı bulacağını bildirdi.

Küre Dernekler Federasyonu
(KÜREFED) Başkanı Kubilay
Salihvatantaş ise yerel idare, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının
uyumlu çalışmasıyla ilçenin
gelişmesine önemli ölçüde katkı
sunulacağını ifade etti. n 4

Pınarbaşı’nda bulunan
yaklaşık 3 kilometre
uzunluğundaki Horma
Kanyonu vidalarla kayalara
çivilenen ahşap platform ile bir
ucundan diğer ucuna geçilebilir
hale getirildi. Zaman zaman
tabandan yüksekliğinin 60
metreyi bulduğu platformdan
ilk geçen Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz ve protokol
üyeleri oldu. n 3

1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

Anadolu’nun dört büyük evliyasından
biri olan Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli,
vuslatının 450. yıl dönümünde İstanbul’da
yad edilecek. 9 yıl kürsü şeyhliği yaptığı
Eyüp Sultan Camii’nde Kur’an-ı Kerim
programıyla başlayacak etkinlik,
konferans ile sonlanacak.
Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) ve Şeyh Şaban-ı Veli Kültür
Vakfı iş birliğinde Hz. Pir Şeyh Şaban-ı
Veli’nin 450. vuslat yıl dönümü dolayısıyla
İstanbul’da 21-22 Aralık tarihleri arasında
anma programı düzenlenecek. n 2

Hz. Pir
Eyüpsultan’da
anılacak

Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının
desteğiyle Star gazetesi tarafından bu yıl
altıncısı verilen Necip Fazıl Ödülleri'ne
layık görülen isimler açıklandı.

Taşköprülü hemşerimiz yazar
İbrahim Tenekeci, Necip Fazıl Şiir
Ödülü’nü alacak. n 2

Tenekeci’ye Necip
Fazıl ödülü

Azdavaylı iş adamı Salim Hanifeoğlu,
Ağlı’da kütük ev imalatı fabrikası
kuracak. n 5

Kütük ev imal
edecek

Yıkım kararı verilen İnebolu
Cezaevinin yerine 400 kişilik açık cezaevi
yapılması kararlaştırıldı. n 3

İnebolu’da 
iyi hal cezası

“Küre çok
şirin ve bir o
kadar da
etkisinin az
olduğu bir
ilçe.
Kastamonu
ile İnebolu’yu
yani şehir

merkezini sahile bağlayan
güzergah üzerinde.
Özellikle yaz aylarında çok
ciddi bir trafik akışı
yaşanıyor. Keza bu
güzergâh üzerinde stratejik
bir öneme sahip olan
İstiklal Yolu var. Şu an
baktığımızda Küre bu yol
güzergahının avantajından
hiçbir şekilde
faydalanamıyor. Küre’nin
dışından, çevreyolu olarak
adlandırdığımız yol
kullanılıyor. İnsanların bir
şekilde içeriye girmesi
gerekiyor ya da Küre’nin o
çevreyolu üzerine
konumlandırılması lazım.

Kaymakam 
Buğra Güzel:
İnsanların içeriye
girmesi lazım

İlk önce
Küre
Belediyesinde
oturmamış
olan düzeni
sağlamakla
işe başladık.
Küre’nin su
sorunu

kanayan bir yara gibi. Su için
alt yapı işlemlerimizin yüzde
80’ini bitirdik, sadece boru
döşemesi kaldı. Maliyeti 6,5
milyon lirayı buldu.
Önümüzde arıtma sisteminin
yenilenmesi ve yer altı
hatlarının değiştirilmesi
işlemleri var. Kademe
kademe bunları
tamamlayacağız. Sadece su
ile ilgili çalışmalar 10 milyon
lirayı bulacak. Maalesef her
sağanak yağış sonrası
ilçemiz çamurdan
geçilmiyor. İkinci büyük
hedefimiz ise Küre tarihinde
bakılmayan kanalizasyon
sorununun çözümü olacak. 

Belediye Başkanı
Salih Turan:
Önceliğimiz su ve
alt yapı

Küre’de yeni
bir
kaymakamımız
ve belediye
başkanımız var.
Kısa sürede
önemli ölçüde
yol alındı.
Ancak ilçemizin

hem toplumsal hem de

fiziksel anlamda projelere

ihtiyacı var. İstanbul Küre

Dernekler Federasyonu

olarak hem sosyal anlamda

hem insan gücü anlamında

maddi ve kendi bilgimiz

dağarcığında teknik
anlamda da elimizden ne

geliyorsa yapmaya hazırız.  4

sene sonra sosyal alanları,

çevresel düzenlemesiyle çok

farklı bir Küre’yi
göreceğimize ve
konuşacağımıza inanıyorum. 

KÜREFED
Başkanı Kubilay
Salihvatandaş : 4
sene sonra farkı
göreceğiz

Horma Kanyonu geçildi

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951
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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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

MADOLYON
Şimdi, dünya doyurmuyor gözümü,
Benliğimi sarmış artık, mal-mülk hırsı,
Benim; deveyi havuduyla yutan, İstanbul’u
satılığa çıkaran,
Mola yok, gelsin bi yandan; hep bana hep bana…

TEPEDEN TEMAŞA

Bir insana yukardan kibirle bakıyorsan,
Yaptığın iyiliği başına kakıyorsan,
Buna iyilik denemez, hakaret denir bence,
Senden medet umanı peşine takıyorsan.

Anadolu’nun dört büyük
evliyasından biri olan Hz. Pir
Şeyh Şaban-ı Veli, vuslatının
450. yıl dönümünde İstanbul’da
yad edilecek. 9 yıl kürsü şeyhliği
yaptığı Eyüp Sultan Camii’nde
Kur’an-ı Kerim programıyla
başlayacak etkinlik, konferans ile
sonlanacak.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) ve Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı iş
birliğinde Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli’nin 450.
vuslat yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da 21-22
Aralık tarihleri arasında anma programı
düzenlenecek.

Halveti Tarikatı'nın, Cemaliyye Şubesi’nin,
Şabaniyye Kolu'nun kurucusu olan Hz. Pir, 21
Kasım’da ünlü hafızların katılacağı programda 9
yıl kürsü şeyhliği yaptığı Eyüp Sultan Camii’nde
dualarla anılacak.

22 Kasım’da ise Diyanet İşleri eski Başkanı
Ali Bardakoğlu ve Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu’nun konuşmacı olacağı konferans
ile hayatı, fikirleri ve hikmetleri anlatılacak.

Remzi Şen: Tanıyalım ve gelecek 
kuşaklara tanıtalım

Konuyla ilgili açıklama yapan
Kas- Der Genel Başkanı Remzi
Şen, “Şeyh Şaban-ı Veli, Suudi
Arabistan'dan başlayıp Orta
Asya'ya doğru yayılan İslam
kültürünün, İslam ilminin
tasavvufla yoğrularak
Anadolu'ya geliş sürecinde
önemli bir elçidir. Sadece

Kastamonu’nun ve Türkiye’nin değil dünyanın
tanıdığı feyz aldığı Kastamonu’nun yetiştirdiği

çok değerli bir şahsiyettir. Balkanlar'da, Kuzey
Afrika'da, Güney Asya'da, İran'da,
Azerbaycan'da, Irak'ta, Şeyh Şaban-ı Veli
hazretlerinin bağlıları var. Değerlerimizi
tanıyalım, gelecek kuşaklara da tanıtalım,
derdimiz o. Bu kapsamda Şeyh Şaban-ı Veli
Hazretlerini Anma ve Anlama Etkinliklerine
destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.”
dedi.

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı
Muharrem Avcı da kesintisiz şekilde
Kastamonu’da 28 yıldır Şeyh Şaban-ı Veli'yi
anma programları düzenlediklerini
anımsatarak mayıs ayındaki etkinlerden sonra
İstanbul’da da anma programı düzenleme kararı
aldıklarını bildirdi. 

Şeyh Şaban-ı Veli'nin Kastamonu'da 1481
yılında doğup 1569'da vefat ettiğini hatırlatan
Avcı, "Kendisinin, Osmanlı'da 2. Beyazıt
döneminde doğduğunu, Yavuz Sultan Selim ve
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadığı
biliyoruz. Özellikle Halveti kültürü noktasında
Osmanlı'nın 16 padişahının Şabaniye'den
etkilendiğini görüyoruz. Halveti kültürünün
insanlık alemine açılması, bu silsilenin çok iyi
tanınması lazım." diye konuştu.

Hanönü’nde faaliyet gösteren özel bir bakır
madeni işletmesi sahasında kalan
Vakıfgeymene mahallesi Sepetçi küme evleri
boşaltılıyor.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Yücel, yaptığı
açıklamada, 13 hanesi bulunan ve yaklaşık 300
yıllık bir yerleşim yeri olan Sepetçi küme
evlerinin, maden sahasında kaldığı için şirket
tarafından satın alındığını söyledi. 

Kasım ayının sonuna kadar evlerin
boşaltılması için süre verildiğini belirten
Muhtar Yücel, mahale sakinleri tarafından
mevlit okutulduğunu ve son kez camide namaz
kılındığını ifade etti.

Yücel, bakır madeni işletmesi tarafından 9
ev ve bu evlerin ahır ve samanlıklarının satın
alındığını, 4 evin de alınması için çalışmaların
sürdüğünü kaydetti. 

Yaklaşık 250 dönüm tarım arazisinin de
maden şirketi tarafından satın alındığını
bildiren  Muhtar Hüseyin Yücel, 82 mezar ve 2
yatır bulunan mezarlığın da başka bir yere
taşınacağını söyledi. 

300 yıllık yerleşim yeri boşaltılıyor

Taşköprülü hemşerimiz yazar
İbrahim Tenekeci, Necip Fazıl Şiir
Ödülü’nü alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının
desteğiyle Star gazetesi tarafından bu
yıl altıncısı verilen Necip Fazıl
Ödülleri'ne layık görülen isimler
açıklandı.

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr.
Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan
Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat
Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri
heyeti tarafından yapılan
değerlendirme neticesinde, eserleriyle
Türkiye'nin edebiyat ve düşünce
dünyasında önemli yeri olan adaylar
arasından, 8 kişi 6 ayrı dalda ödüle layık
görüldü.

Jüri üyeleri "Necip Fazıl Şiir
Ödülü"nün  , İbrahim Tenekeci'ye
verilmesi kararı alınırken “İlk kitabı Üç
Köpük’ten itibaren dikkat çeken temiz
Türkçe’si, kendine özgü, istisnai bir şiir
dünyası kurma becerisi,
modernleşmenin yol açtığı toplumsal
ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati
ve şiir yayıncılığına katkıları sebebiyle
Necip Fazıl Şiir Ödülü’ne layık
görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

Ödüller, aralık ayında Gündüz
Geceye Muhtaç temasıyla düzenlenecek
törenle sahiplerini bulacak.

Tenekeci’ye 
Necip Fazıl ödülü

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

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli
Eyüpsultan’da anılacak

Küre Dernekler Federasyonu kurumsal
logosunu tanıttı. Orman ve maden potansiyelinin
vurgulandığı logoda kahverengi tonu ağırlıkta
kullanıldı.

Küre Dernekler Federasyonu Başkanı Kubilay
Salihvatandaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“Küre Dağları Milli Parkına adını veren ilçemiz,
yüz yıllar boyunca bakır madeni sebebi ile bölgede
hüküm süren medeniyetlerin, kavimlerin ve
imparatorlukların sürekli ilgisini çekti. Biz de tüm
bunları vurgulayarak kurumsal kimliğimizi
oluşturduk” dedi.

Federasyona yeni logo 
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GÜNCEL

Yıkım kararı verilen İnebolu
Cezaevinin yerine 400 kişilik açık
cezaevi yapılması kararlaştırıldı.
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik,
beraberinde İnebolu Belediye Başkanı
Mustafa Huner Özay ve AK Parti
İnebolu İlçe Başkanı Mehmet Ali
Kömürcü ile birlikte ilçede yeni cezaevi
yapımı için Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin
ardından Gül’ün talimatıyla 2 bakanlık
yetkilisi, cezaevi konusunda bir karara
varılabilmesi için İnebolu’ya gelerek
incelemelerde bulundu. Görüşmeler
sonucu bakanlık yetkilileri İnebolu'ya
400 kişi kapasiteli açık cezaevi ve 20
daireli lojman yapımının 2020 yılı
programına alındığını kaydetti. 

İnebolu’da 
iyi hal cezası

Geçtiğimiz yıl TEDAŞ
Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi
olarak göreve başlayan
Kastamonulu hemşerimiz
Nihat Ismuk’un
Cumhurbaşkanlığı Kararı
uyarınca resmi ataması gerçekleşti.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’de
görevine devam eden Ismuk 2016’da
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Müşavirliğine atanmış, 2016- 2018
yılları arasında Türkiye Elektrik İletim
AŞ’de (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı
ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak
çalışmalarını gerçekleştirmişti.

Ismuk resmen
TEDAŞ’ta

Dipsizgöl’e 
yeni enerji

Pınarbaşı’nda bulunan yaklaşık 3
kilometre uzunluğundaki Horma
Kanyonu vidalarla kayalara çivilenen
ahşap platform ile bir ucundan diğer
ucuna geçilebilir hale getirildi. Zaman
zaman tabandan yüksekliğinin 60
metreyi bulduğu platformdan ilk
geçen Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz ve protokol üyeleri oldu. 

Pınarbaşı’nda turizm danışma bürosu açılışına
katılan Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri
Horma Kanyonu yürüyüş parkurunda incelemelerde
bulundu.

Testler devam ediyor

Bölge turizmini geliştirecek
çalışmalara imza attıklarını dile getiren
DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan
Başyiğit “Yaklaşık 10 yıl önce Horma
Kanyonu’nun ilk etabına bir yürüyüş

yolu yapılmıştı. 2016 yılında da 2. ve 3. etapların
ahşap platformu için proje hazırlayıp ihale ettik. Zor
arazi şartları nedeniyle o günden beri iki etabın
çalışması sürüyordu. Şimdi iki etap bitme noktasına
geldi. Bu yıl da eskimesi dolayısıyla ilk etabın
yenilenmesi için ihale yapıldı. İlk etap da bitme
noktasına geldi. Sağlamlık testleri yapıldı.
Önümüzdeki günlerde riskli yerlerde güvenlik projesi
yaptıracağız. Ondan sonra daha güvenli bir şekle
girecek. Son çalışmalarımızı tamamlayıp en kısa
sürede ziyarete açacağız” diye konuştu.

Bir süredir yönetim boşluğu olan
Kas-Der Kadıköy şubesine Betül
Uğur atandı. Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-Der)
Genel Başkanı Remzi Şen ve
yönetim kurulu üyelerinin oluru ile
atan Uğur, “Kadıköy’de Kastamonulu
hemşerilerimizin daha farkındalık
hissedileceği bir yönetim oluşacak”
dedi. 

İstanbul’da 28 şubesi bulunan
Kas-Der’in ikinci kadın şube başkanı
olan Uğur’un yanı sıra Esenyurt’ta
şube başkanı Sibel Ata görev alıyor. 

Kadıköy’e Uğur geldi

Horma geçildi

Tosya Dipsizgöl’de
enerji nakil hattı
yenileniyor. Bu kapsamda ekonomik
ömrünü tamamlamış 33 ahşap elektrik
direği metal direklerle değiştirilecek
ve 5 kilometre uzunluğundaki elektrik
hattı iletken izolatör ve bağlı
ekipmanları ile birlikte tamamen
yenilenmiş olacak. Yatırımın maliyeti
toplam 500 bin lirayı bulacak.

Hanönü Kaymakamlığının ilk
haasında yeri değişen Taşköprülü
hemşerimiz Zeynep Acar, Ankara’da
göreve başladı. Bartın Ulus
Kaymakam Vekilliği görevinin
ardından Hanönü Kaymakamlığında
28 Ekim’de göreve başlayan Zeynep
Acar’ın görev süresi bir haayı
geçmeden ilçeye Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Giresun’un Alucra
kaymakamı Aydın Göçer atandı. 1
Kasım’da ataması gerçekleşen Acar, 5
Kasım’da Kalecik Kaymakam Vekili
olarak göreve başladı.

Yeni görev yeri Kalecik
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MANŞET

İstanbul’da bir araya gelen Küre Kaymakamı
Buğra Güzel, Belediye Başkanı Salih Turan ve Küre
Dernekler Federasyonu Başkanı Kubilay
Salihvatandaş, ilçenin kalkınma planlarıyla ilgili
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, ilçeden
transit geçişlerin önlenmesi gerektiğini vurgularken
bakır dışında gelir getirici kaynakların
oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Salih Turan da alt yapıya
öncelik vereceklerini belirterek 40 yıllık su sorunu
için yapılacak harcamanın 10 milyon lirayı
bulacağını bildirdi.

Küre Dernekler Federasyonu (KÜREFED)
Başkanı Kubilay Salihvatantaş ise yerel idare, kamu
ve sivil toplum kuruluşlarının uyumlu çalışmasıyla
ilçenin gelişmesine önemli ölçüde katkı
sunulacağını ifade etti.

Açıklamaların satırbaşları şöyle:
Kaymakam Buğra Güzel: İnsanların

içeriye girmesi lazım
“Küre çok şirin ve bir o kadar

da etkisinin az olduğu bir ilçe.
Kastamonu ile İnebolu’yu yani
şehir merkezini sahile bağlayan
güzergah üzerinde. Özellikle yaz
aylarında çok ciddi bir trafik akışı
yaşanıyor. Keza bu güzergâh
üzerinde stratejik bir öneme sahip
olan İstiklal Yolu var. Şu an

baktığımızda Küre bu yol güzergahının
avantajından hiçbir şekilde faydalanamıyor.
Küre’nin dışından, çevreyolu olarak
adlandırdığımız yol kullanılıyor. İnsanların bir
şekilde içeriye girmesi gerekiyor ya da Küre’nin o
çevreyolu üzerine konumlandırılması lazım.
Yapılacak yatırımların bunun düşünülerek
gerçekleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim.”

“Küçük düşünmek yakışmıyor”
“Küre’nin insanı sadece bakıra odaklanmış.

Yüzde 65 orman varlığına sahip olmasına rağmen
yakın zamana kadar bu konuda hiçbir girişimde
bulunulmamış. Kaymakam Fatih Kayabaşı
döneminde bir mobilya atölyesi kurulmuş sadece.
Atölyede çok çeşitli makineler ve ekipmanlar var.
Ancak ahşaba şekil verecek usta ve personel
bulmakta sıkıntı çekildiği için şu anda atıl vaziyette.
Meslek yüksek okulunda da orman, ağaç ya da
mobilya bölümü olmadığından ilçeye katkı
sağlayamıyoruz bu manada. Kastamonu
Üniversitesi Rektörlüğüne girişimlerimiz devam
ediyor bölümle ilgili, önümüzdeki seneden itibaren
netice alacağımızı düşünüyorum. Küre’nin bakır
dışında hem eğitimsel hem de çeşitli sektörlerde
vizyon kazanması lazım. Küçük düşünmek
Küre’nin geleneklerine yakışmıyor.” 

Belediye Başkanı Salih Turan: 
Önceliğimiz su ve alt yapı

“Küre Kastamonu’nun diğer ilçelerine göre özel
teşebbüslerin kısıtlı olduğu, yatırımlar noktasında
çok geç kalınan bir yer. 1955’ten beri faal olarak
çalışan bir maden geçim kaynağı olmasına rağmen
ilçenin sosyal alanları başta olmak üzere
dinamikleri canlandırılamamış. Hollanda’da 18 yıl

fen işleri amiri olarak görev
yaptım. İlk önce Küre
Belediyesinde oturmamış olan
düzeni sağlamakla işe başladık.
Küre’nin su sorunu kanayan bir
yara gibi. Su için alt yapı
işlemlerimizin yüzde 80’ini
bitirdik, sadece boru döşemesi
kaldı. Maliyeti 6,5 milyon lirayı

buldu. Önümüzde arıtma sisteminin yenilenmesi
ve yer altı hatlarının değiştirilmesi işlemleri var.
Kademe kademe bunları tamamlayacağız. Sadece
su ile ilgili çalışmalar 10 milyon lirayı bulacak.
Maalesef her sağanak yağış sonrası ilçemiz
çamurdan geçilmiyor. İkinci büyük hedefimiz ise
Küre tarihinde bakılmayan kanalizasyon
sorununun çözümü olacak. Festivale aktaracağımız
kaynakları ilçemizin gelişimi noktasında
kullanacağız. 

“Küre’nin en önemli değeri bakır. İlçemizin
madeni, yer altı zenginlikleri var ama bunu
Türkiye’ye mal edebilmekte, pazarlayabilmekte bir
sıkıntı olduğunu düşünüyorum. İstanbul’daki
tanıtım günlerinde insanların Küre’de bir bakır
madenini bildiklerini gördüm ancak Küre’mizde
bununla ilgili bir tabela dahil yok. Bakırdan heykel,
maden müzesi ve karşılama tabelaları konusunda
çalışmalarımız olacak.” “Daha önce var olan Küre
Bakır Spor Kulübünü canlandırmak için
çalışmalarımız devam ediyor.  Maalesef ilçemizde
yeterli spor alanları yok. Harabe şeklindeki futbol

sahamızın olduğu yere 400 bin liraya mal olacak
kapalı spor salonu yapmayı planlıyoruz. Projemizi
nisan ayında başlatmayı hedefliyoruz.” 

“Ersizlerdere köyümüze Milli Park
Müdürlüğümüze sunduğumuz projemiz
gerçekleştirilecek ve projemizin içerisinde cam
teras, yürüyüş yolları, kamelyalar yapılacak. Bu
projemizin içerisinde Doğanlar Kalesini de turizme
kazandırmayı hedefliyoruz. Orman Genel
Müdürlüğünden Ayrancı mesire alanını alma
talebimiz Milli Parklar Müdürlüğü bünyesine
girdiği için reddedildi. Onun yerine birçok sosyal
alanın içinde olduğu projemizle Masruf Mesire
Alanını oluşturacağız.”

KÜREFED Genel Başkanı Kubilay 
Salihvatandaş: Farkı göreceğiz

Küre’de yeni bir
kaymakamımız ve belediye
başkanımız var. Kısa sürede
önemli ölçüde yol alındı. Ancak
ilçemizin hem toplumsal hem de
fiziksel anlamda projelere ihtiyacı
var. İstanbul Küre Dernekler
Federasyonu olarak hem sosyal
anlamda hem insan gücü

anlamında maddi ve kendi bilgimiz dağarcığında
teknik anlamda da elimizden ne geliyorsa yapmaya
hazırız.  4 sene sonra sosyal alanları, çevresel
düzenlemesiyle çok farklı bir Küre’yi göreceğimize
ve konuşacağımıza inanıyorum. 

Kış lastiği uygulaması başlıyor
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta

başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam
edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine
625 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama
cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
açıklanacak yeniden değerleme oranı
çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla
güncellenecek. Yük ve yolcu taşımacılığı
yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama

zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle
güvenli seyahat için kış şartlarında tüm
araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.
Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre
önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların
yolu kapatması ve insanların mağduriyete
uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği
takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1
Nisan 2020'ye kadar devam edecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan
çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ
içeriği kontrol altına alınacak. Hazır ambalajlı
gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde
olamayacak, bu oranı aşan gıdaların ise üretimi
yapılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk
Gıda Kodeksi Gıdalara Vitaminler, Mineraller ve
Belirli Diğer Ögelerin Eklenmesi Hakkında
Yönetmelik, Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında
revize edilecek. Bu kapsamda hazırlanan
yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den
itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı

gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde
olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin
üzerinde gıdalar üretilemeyecek. Hayvansal
kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağlar
ise kapsam dışında olacak. Son tüketiciye arz

edilmeyen ara ürünlerde trans yağ miktarının 100
gram yağ için 2 gramı geçmesi durumunda ilk
üreticinin bu bilgiyi son ürünü üretecek ilgiliye
aktarması gerekecek. Piyasaya arz edilen hazır
ambalajlı gıdalarda trans yağ asidi miktarı, toplam
yağın 100 gramında 1 gramdan az olursa, "Trans
yağ içermez-trans yağ yoktur" beyanında
bulunuluyordu. Bu uygulama aynen devam
edecek. "Kalsiyum fosforil oligosakaritler"in
mineral madde olarak gıdalara eklenmesine izin
verilecek.Vitaminler veya minerallerin gıdalara
eklenmesi durumunda bunlar gıda etiketlerinde
bileşenler listesinde formlarıyla belirtilecek.

Ambalaja trans yağ ayarı tarihi 2022

ASAYİŞ
Aç kAlAn ayı, Azdavav’da

Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan bir
akaryakıt istasyonuna indi. İstasyon
içinde dolaşan ayı, çalışanları görünce
hızla kaçtı.

TAşköprü’de kayıp olan 85
yaşındaki kadının 22 gün sonra cesedi
bulundu. Kese köyünde ikamet eden
Alzheimer hastası Fethiye Şenel’in
cansız bedeni (85), Çöyrük mevkiinde
vatandaşlar tarafından bulundu. Yaşlı
kadının cenazesi Taşköprü Savcılığının
incelemesi sonrası kesin ölüm
sebebinin araştırılması için Ankara
Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

DoğAnyurT’a bağlı Akçabel
köyünde amca çocukları olan Hikmet
G. ile Hüseyin Gür arasında iddialara
göre arazi anlaşmazlığı yüzünden
tartışma çıktı. Çıkan tartışma yerini
kavgaya bırakması üzerine Hikmet G,
yanında bulundurduğu silahla Hüseyin
Gür’e ateş etti. Kurşunların isabet
ettiği Hüseyin Gür, olay yerinde
hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri,
cinayet şüphelisi Hikmet G’yi gözaltına
aldı.

TosyA şehir içinde otomobiliyle
hareket halinde olan Ahmet Peker (76)
iddiaya göre kalp krizi geçirerek yol
kenarında park halinde bulunan
otomobile çarptı. 112 sağlık ekipleri
tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve
Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Boynunda kırıklar olan Peker, yaşam
fonksiyonu kazandırılarak Kastamonu
Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak
tüm müdahalelere rağmen hayatını
kaybetti.

kAsTAmonu-TAşköprü karayolu
Hatip köyü mevkiinde direksiyon
başında uyuduğu iddia edilen sürücü
Kadir Şimşir (53), otomobiliyle birlikte
şarampole uçtu.  Şarampolde taklalar
atan otomobilde sıkışan Şimşir,
çevredeki vatandaşların yardımıyla
sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. 112
Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi
altına alındı.

kAsTAmonu’dan Tosya
istikametine giden Kösen Köyü eski
muhtarı Ahmet Uysal yönetimindeki
araç Beşçeşmeler mevkiine geldiği
sırada sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
kontrolden çıkarak takla attı. Meydana
gelen kazada otomobil sürücüsü
Ahmet Uysal hayatını kaybederken,
araçta yolcu olarak bulunan iki kadın
yaralandı.

kAsTAmonu merkez ilçeye bağlı
Cebeci Köyü’nde ormanlık alanda
kenevir eken 3 şahıs, jandarma
ekiplerince düzenlenen operasyonda
suçüstü yakalandı. Ormanlık alanda ve
şahısların evlerinde yapılan
aramalarda 2 bin 500 gram kubar
esrar ve 12 kök kenevir tohumu, 2 adet
kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ele
geçirildi. Şahıslar yapılan işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.

çATAlzeyTin’de Atatürk Bulvarı
üzerinde sahilde bulunan Kazım
Çetinkaya’ya ait köfte ekmek
karavanında tüpün patlaması sonucu
yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen
alevler, tüm karavanı kapladı. İhbar
üzerine olay yerine gelen itfaiye
ekipleri, yanan araca müdahale
ederek söndürdü. Çıkan yangında
köfte karavanı, tamamen yanarak
kullanılamaz hale geldi.

kAsTAmonu’da merkeze bağlı
Burhanlı köyünde 1 ev çıkan yangında
kullanılamaz hale geldi.

Küre’nin ocağı 
yeniden yanacak
Küre’nin geleceği sosyal alanlar, alt yapı çalışmaları ve ekonomik planlarla yeniden inşa ediliyor.
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EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
destekleriyle Kastamonu Organize Sanayi
Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan
Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisinde
protokol imzalandı. Yaklaşık maliyeti 11
milyon lira olan Kastamonu Organize Sanayi
Bölgesine yapılacak arıtma tesisinin ihalesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 15 Ekim’de
gerçekleştirilmişti. 6 milyon 895 bin lira teklifi
ile ihaleyi kazanan Anadolu Dijital Bilgisayar
Çevre ve Mühendislik Hizmetleri ile
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığı arasında protokol imzalandı.
Kastamonu OSB’de gerçekleştirilen imza

törenine OSB’nin eski ve yeni yönetim kurulu
üyeleri katıldı.

Firma yetkilileri ihale şartnamesinde 24

ayda bitirilmesi öngörülen arıtma tesisinin 1
yıl gibi bir süre zarfında tesisin hizmete
girebileceğini söyledi.

OSB arıtmasında imzalar atıldı

103,15 t 5,763
t

6,354 t 270,35 t

Japonya ekonomisinin
gizli gücü (3)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

KREDİLER VE KREDİ
GARANTİ FONU 

Tüm dünyada olduğu gibi
Asya’da da KOBİ’ler ekonomilerin
temel omurgasını oluşturmaktadır.
Bu önemlerine rağmen KOBİ’ler,
finansmana erişim konusunda
ciddi zorluklar yaşamaktadır.
KOBİ’lere verilen kredilerin
yetersizliği asimetrik bilgiye,
yüksek temerrüt riskine ve garanti
eksikliğine bağlıdır. Tüm bu
faktörler, KOBİ’lerin büyük
işletmelerle karşılaştırıldığında
finansmana erişimlerini
zorlaştırmaktadır. Kredi verenler,
bu faktörlerle sınırlı olmayan ve
daha düşük riskli kabul edilen
büyük işletmelere kredi vermeyi
tercih etmektedir. Bu soruna
çözüm bulmak için, hükümetler
gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomilerde Kredi Garanti
Programları oluşturmuştur. Tüm
dünyada ama özellikle de yükselen
Doğu ekonomilerinde Kredi
Garanti Programları, KOBİ
finansmanından arz-talep açığını
azaltmak için finans sektöründe
konumlandırılan etkin bir araçtır.

Bir Kredi Garanti Programı en az
üç taraf içermektedir; borç alan,
borç veren ve garantör. 

Japon kredi sistemi, kriz
döneminde kredi kanallarını açık
tutmak için Kredi Garanti
Sistemi’ni etkin olarak kullanmış
ve bu dönemde kefalet oranı %100
olarak uygulanmıştır. 2012’den
sonra krizin etkisinin azalmasıyla
birlikte kefalet oranı normal
seviyesine indirilmiş ve %80
olarak uygulama devam etmiştir.
2017 yılı sonu itibariyle toplam
kefalet tutarı 220 milyar dolar
seviyesine inerek normal seviyeye
gelmiştir. 2012 yılından sonra
takibe dönüşen krediler hızla
azalmaya başlamış ve 2012 yılı
sonu itibariyle tutar 3,5 milyar
dolar seviyesine kadar gerilemiştir.

Japonya’daki toplam 3,8 milyon
KOBİ’nin %33’ünün Kredi Garanti
Sistemi’nden yararlanan KOBİ’ler
olduğunu görüyoruz.

Hükümetler, KOBİ’lerin
finansmana erişimini sağlamak ve
ekonomik büyümeyi koruyabilmek
için KOBİ kredileri NPL riskinin
düşük olduğu, ekonominin olumlu
seyrettiği konjöktürde kefalet
oranlarını düşürmeli, ekonomik
risklerin arttığı dönemlerde
yükseltmelidir. Kredi Garanti
Sistemleri böylelikle ekonominin
regülasyonunda ve sisteme yeni ve
enerjik oyuncuların
kazandırılmasında etkin bir araç
olarak kullanılmalıdır. İşletmelerin
an itibariyle daha sağlıklı
değerlendirilmesi risk yönetimi
için önemlidir. 

• KOBİ’ler ekonomik gelişme ve
kalkınma için çok önemlidir.

• KOBİ’lerin finansmana erişim
problemi ekonomik göstergelerin
belirleyicisi olacak kadar büyüktür.

• KOBİ’lerin finansmana erişim
problemini ortadan kaldıran en
önemli ve doğru metot Kredi
Garanti Sistemi’dir.

• Kredi Garanti Sistemleri’nin
destekleyici unsurları doğru bir
reyting metodu ve zamana ve
ihtiyaca uygun olarak yenilebilen
dinamik sistemlerdir.

Türkiye’de daha aktif bir model
olarak son iki yılda uygulamaya
başlanmış olan Kredi Garanti
Fonu’nun varlığı ve ekonomimiz
içindeki dönüştürücü etkisi, Japon
modeli gibi sürdürülebilir bir
model ile ülkemizin yakın geleceği
için global ölçekte stratejik
sonuçlar yaratacaktır.

Organize Hayvancılık Bölgesi'nin 2021 yılı
yatırım planına alınması için gayret
gösterdiklerini ifade eden Devrekani Belediye
Başkanı Engin Altıkulaç 100 milyon lira kaynak
aktarımı beklediklerini bildirdi.

Organize Hayvancılık Bölgesi hakkında bilgi
aktaran Altıkulaç şunları söyledi: 

“Bölgemizde kurmaya çalıştığımız Organize

Hayvancılık Bölgesi, yaklaşık 30 bin büyükbaş
hayvanın yetiştiriciliğinin yapılacağı, 98 tane
küçük, orta ve büyük işletmeden oluşacak.
Sadece üretime yönelik tesisler olmayacak,
ticari amaçlı özellikle büyükbaş hayvanlardan
elde edilen etin işlenerek satışa sunulacağı
alanlar oluşturulacak. Kurulacak biyogaz
tesisiyle elde edilen elektriğin ülke ekonomisine

katkı sağlaması için şebekeye satılacağı bir
kompleks sistem olacak. Nasip olursa 2021 yılı
yatırım programına aldırmak için elimizden
gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. 100 milyon lira
civarında bir yatırım olacağı öngörülüyor.
Kurulması tamamlanıp tam kapasiteye
eriştikten sonra ilçedeki minimum 400 ila 600
kişi istihdam edilecek.”

Azdavaylı iş adamı Salim
Hanifeoğlu, Ağlı’da kütük ev
imalatı fabrikası kuracak. Bu
kapsamda Ağlı Belediye Başkanı
Şahin Çolak ve kamu kurum

amirlerinin katılımıyla temel atma
töreni gerçekleştirildi. Temeli
atılan toplam 3 bin metrekare
alandaki fabrikada ilk etapta 15
kişi istihdam edilecek.

Yurduntepe kiraya veriliyor
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Reklam Müdürü
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Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesine Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu
alınabilmesi için Devrekani Belediye Başkanlığı ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.

Kütük ev imal edecek

2021’e 100 milyon
hedefle hazırlanılıyor

Araç’ta yaklaşık 3 yıl önce kapanan Gürmen
Giyim fabrikasını kiralayan Konvoy Tekstil
üretime başladı.

Erkek giyiminde fason üretimin yanı sıra
kendi markasıyla üretim ve ihracat yapan firma,
Araç’ta ilk etapta 180, ikinci etapta 310, üçüncü
etapta 400 personelle hizmet vermeyi hedefliyor.

Konvoy, pedala bastı

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe
Kayak Tesisleri'nin kiraya verilmesi kararı,
Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kastamonu İl Encümeni Başkanlığının
Resmî Gazete'de yayımlanan ilanına göre
Yurduntepe Kayak Tesisleri, 16 milyon 242
bin liralık yatırım ve genel giderler kiracıya
ait olmak üzere ilk 5 yıl için aylık 7 bin 500
liradan yıllık 90 bin lira, ikinci 5 yıl için

aylık 15 bin liradan yıllık 180 bin lira, son 7
yıl için de aylık 30 bin liradan yıllık 360 bin
lira olmak üzere 17 yıllığına muhammen
bedeli 3 milyon 870 bin liradan ihaleye
çıkarıldı. Kastamonu Valilik Binası
Toplantı Salonu'nda 26 Kasım'da
gerçekleştirilecek ihalenin şartnamesi İl
Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden
mesai saatleri içinde alınabilecek.
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9 Kasım’da Atatürk Spor Salonu’nda Vaci
NKSE ile oynanan ilk karşılaşmayı 33-26
kazanan Belediyespor, Macaristan’daki
karşılaşmayı 30-25 kaybetse de tur atlamayı
başardı. Macaristan’daki karşılaşmanın ilk yarısı
15-9 Vaci üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın
devre arasında Belediyespor antrenörü Hakan
Günal, maçın hakem ve gözlemcileriyle sert
ikili diyaloglar yaşadı. Hakemlerin kötü
yönetimi ikinci yarıda da değişmedi.
Belediyespor’un önemli isimlerinden Elif Sıla
Aydın, maçın 34’üncü dakikasında kırmızı kart
ile cezalandırıldı. Belediyespor, son 26
dakikalık süreçte Sıla’dan faydalanamadı.

Vaci, 30-25 maçı kazansa da Belediyespor
tur atlayan taraf oldu.

Temsilcimizin gruplardaki rakipleri ise
önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Yalnız değillerdi

Kastamonu Milletvekili ve TBMM Adalet
Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, Belediye
Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinlioğlu,
Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı ve
çok sayıda yönetim kurulu üyesi, Macaristan’da
oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiler.
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BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

TFF 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta
mücadele eden GMG Kastamonuspor ligin
13. haftasında kendi evinde Vanspor’a 3-0
mağlup oldu. GMG Kastamonuspor 17
Kasım’da Gazi Stadında Vanspor ile karşı
karşıya geldi. Hoca değişikliğine rağmen
deplasmana sıkı hazırlanan rakip, galibiyetle
evine döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Faruk
Öcal’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan
ekibimiz, skorsuz beraberlikle devre arasına
gitti. İkinci yarı rakip oyuncusu Tunç Murat
Behram 74. dakikada kafa golüyle başladığı
ataklarını 81 ve 88. dakikada da gösterdi.
Karşılaşma 3-0 Van galibiyetiyle sona erdi.

22 puanla 6. sıradaki yerini koruyan
temsilcimiz 23 Kasım saat 13:30’da Esenler
Stadında Eyüpspor ile karşılaşacak.

Hat trick canavarı 
3 puanı kaptı

Gruplardayız

0212 230 5 497

Kastamonu Belediyespor, Avrupa
Hentbol Federasyonu Kupası (EHF
Cup) 3.Tur’unda Macaristan ekibi
Vaci NKSE’yi eleyerek grup maçlarına
kalmaya hak kazandı. Belediyespor,
2017-2018 sezonunun ardından bir
kez daha EHF Cup’ta gruplara kalma
başarısını gösterdi.

İstanbul Kastamonuspor  Kilyos  rövanşından
2-2  beraberlikle ayrıldı. 

TFF 1. Amatör Lig 8. Grup’ta mücadele eden
İstanbul Kastamonuspor, ligin 10. haasında
Kilyos Spor ile karşılaştı.

Beyoğlu Stadında gerçekleşen mücadelede
ekibimiz elinde bulundurduğu üstünlüğü
kullanamadı.

Mohammadreza Balooli’nin 20. dakikadaki
golüyle ilk yarıya 1-0 önde giden temsilcimiz, 48.
dakikada Engin Varol’un golüyle farkı 2’ye çıkardı.
(2-0)

Ancak rakip 55 ve 87. dakikalarda   farkı

kapattı. Karşılaşma 2-2’lik skorla berabere bitti.
Ligin ilk haasında gerçekleşen iki takımın

arasındaki mücadele 3-3 bitmişti.
5 sarı 2 kırmızı kart

Kilyos mücadelesinde toplamda 7 kart çıktı. 89.
dakikada kırmızı kart ile İstanbul Kastamonuspor
oyuncusu Emre Can Aktaş saha dışı kaldı. 94’te ise
rakip oyuncusu kırmızı kart gördü.

Sarı kartın 3’ü ekibimize, 2’si ise rakibe çıktı.
İstanbul Kastamonuspor 23 Ekim saat 14:30’da

Beşiktaş Belediyesi İsmet İnönü Spor Tesisinde
Akatlarspor ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Kastamonuspor,
University of East London ve
Westham United Foundation
arasında “Sportif Gençlik
Değişim Projesi İş birliği
Protokolü” imzalandı.
Projenin 2020’nin ilk
çeyreğinde başlaması
bekleniyor.

İstanbul Kastamonuspor Kulüp Başkanı
İlker Dilek Türkiye’ de ilk defa uygulanacak
olan projenin gençlerin gelişimine katkı
sağyalayacağını vurgulayarak, “Süreç sadece
İngiltere ile sınırlı kalmayacak Avrupa’nın farklı
ülkelerinde partner spor kulüpleri ile sportif,
eğitim ve kültürel faaliyetler kapsamında bu
projeyi sürdüreceğiz. Sadece çocuklarımız değil
eğiticilerimiz de yeni kazanımlar elde edecek.
Bu süreçte çocuklar farklı kültürleri tanıyacak,
yabancı dil öğrenecek ve geleceklerini sağlam
temeller üzerine inşa edecekler.” dedi.

Proje kapsamında University of East
London öğretim görevlisi ve aynı zamanda
Westham United’ın eğitim direktörü, proje
lideri Gerald Raymond Diver Kastamonu
Eğitim Kültür ve Spor Merkezinde proje içeriği
ve uygulama metotlarıyla ilgili çocuklarla
birlikte ebeveynlerini de bilgilendirdi. 

Diver, resmi prosedürlerin
tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılının şubat
ayında projenin ilk adımının uygulanmaya
başlanacağını ve ilerleyen süreçte daha geniş
kitlelere ulaşarak çok sayıda gence katkı
sağlayacaklarını belirtti.

İstanbul KSK’dan uluslararası adım

Rövanşın galibi çıkmadı
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Yıl: 8 18 Kasım 2019

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 
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