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Selalmaz’dan organik
köy ürünleri n 3

RMS Tekstil Araç’ta
büyüyor n 5

Demir dur durak
bilmedi n 3

İstanbul güldürdü
gazi üzdü 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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Bölgenin 2018 yılının aylarında kuruluş
sürecini tamamlayarak tüzel kişilik kazandığını
anımsatan Marmara Ana Metal ve Makine
İhtisas OSB (Marmara OSB) Yönetim Kurulu
Başkanı Saadettin Çay, “Ana metal sanayi
ağırlıklı olarak başlayan proje geldiği son
aşamada, yüksek teknoloji, enerji, otomotiv ve
savunma sanayi ağırlıklı bir yapıya gitti. 2021
yılı itibarıyla etaplandırma çalışmalarını
gerçekleştireceğiz, alt ve üstyapı faaliyetleri
yürütülecek. 2022-2023’ten itibaren arazilerin
altyapısı bitirilmiş olacak ve sanayicilerimize
arsa tahsislerine başlayacağız.” dedi.

OSB’nin tam doluluk oranına ulaşmasıyla
genişleme alanlarının da kullanılabileceğinin
altını çizen Çatalzeytinli hemşerimiz Sadettin
Çay, tahsis edilen alanın 221 hektar olduğunu
ancak kullanım alanının 400 hektarı
bulabileceğini bildirdi.

1968 yılında 

Ali Kütük tarafından kurulan

Kütük Mermer, bugün oğlu

Harun Kütük'le birlikte

doğaltaş sektörünün dünyadaki

köklü öncü firmaları

arasındaki yerini almıştır. 

Belediye hizmet binasında
düzenlenen değerlendirme toplantısında
konuşan Kastamonu Belediye Başkanı
Rahmi Galip Vidinlioğlu, 2019 yılını
"derlenme ve toparlanma yılı" olarak
gördüklerini belirtti. 2020 yılına işaret
eden Vidinlioğlu, tüm plan ve program-
larını 2020 yılı için yaptıklarını söyledi.n 3

Yatırım yılı 2020

12 Aralık Perşembe günü, Milli Türk
Talebe Birliği Genel Başkanlığı’nda
gerçekleşecek olan İstanbul Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Mütevelli Heyeti Seçimlerine Kastamonu
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden
Kubilay Salihvatandaş ile Kemal Kebapçı
aday oldu. n 3

Mütevelli
heyetine adaylar

Kubilay Salihvatandaş Kemal Kebapçı

Türkiye’nin 51’inci
ihtisas OSB’si

Güven Kepçe üretim ağıtını ve
kapasitesini genişletmek için robotik
teknolojiye yatırım yapıyor. 20 milyon
liralık yeni tesis kurulum işlemlerini
devam ettiren firma robotik ürünler
tasarlamaya başladı. n 5

Robotik yatırım

10 Aralık 1919 günü
Kastamonu Darülmuallimat
(Kız Öğretmen Okulu)
bahçesinde üç binden fazla
Kastamonulu kadının bir
araya gelerek düzenlediği İlk
Kadın Mitingi etkinliklerinin
100. yılı kapsamında Kastamonu İl
Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından
posta pulu bastırıldı. n 3

100. yıl anısına

KASİAD kendirin
peşini bırakmıyor

20 yılı hedefliyor
Cumhuriyet tarihinde bulunan

en büyük bakır rezervine sahip
olan Hanönü’ndeki Gökırmak
bakır madenini işleten Acacia
Maden, ilçede 12 sene
sürdürmeyi planladığı
faaliyetlerini 20 yıla çıkarmayı
hedefliyor. 300 milyon dolarlık bir
yatırım ile Türkiye’nin en büyük
açık ocak bakır madeni olma
özelliğini taşıyor. n 5

Bozkurt Yaşarlı Köyü Dernek Başkanı
Niyazi Kütük beraberindeki heyetle birlikte,
36 yıl önce köy okulunda öğretmenlik yapan
Ömer Akduman ve Gülşen Akduman’ı
ziyaret etti. n 2

Nesiller buluştu

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde
kuruluş çalışmaları tamamlanan
Marmara Organize Sanayi
Bölgesinde 2022’de arsa tahsisine
başlanması hedefleniyor. Genişleme
alanıyla birlikte 40 milyon metrekare
arazi üzerinde kurulacak Türkiye’nin
51’inci ihtisas OSB’si olan bölge,
tamamlandığında ana metal sanayi
başta olmak üzere yüksek teknoloji,
enerji, otomotiv ve savunma sanayi
merkezi haline gelecek.

Türkiye’nin 51’inci ihtisas OSB’si olan
bölgenin ulaşım avantajlarından da bahseden
Çay şunları söyledi: “İstanbul ve Kocaeli’nin
sanayi yoğunluğunun artması nedeniyle artık
bu şehirlerde sanayi arsası bulmak mümkün
değil. Marmara OSB İstanbul, Çanakkale,
Bandırma, Kocaeli ve Edirne’nin yani Marmara
Bölgesi’nin merkezini oluşturan bir noktada
yer alıyor. Sınırlarımıza paralel olarak geçen
Çanakkale'den Bursa'ya, Balıkesir'e bağlanan

bir tren yolu var. Bunun yanı sıra yeni
planlanan tren yolu taşımacılığına yönelik
proje var. Yakınlarda bir havaalanımız da
bulunuyor. Türkiye’nin dördüncü büyük limanı
olan Bandırma Limanı'na yakınız. Gelecek olan
sanayi kuruluşlarımızın yatırımlarıyla,
Türkiye’nin bölgesel olarak istihdam merkezi
ve aynı zamanda da en önemli ihracat noktası
olmayı hedefliyoruz. Bizimle beraber bölgede
30 bin kişilik bir istihdama sağlanacak.”

Bölgede 
30 bin

kişilik bir
istihdam

sağlanacak

n 2
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

HABERLERİN SÖYLETTİĞİ

Çocuk programları şiddet doluymuş…
“Büyüyünce ne olacaksın yavrum” yerine,
“Büyüyünce ne vuracaksın yavrum”
Diye sormalı artık…

BAŞLAMAK

Rüyaların güzeli gece yatmakla başlar,
Marangozluk sanatı keser tutmakla başlar.
Başarmak istiyorsan “Bismillah” deyip başla,
Zahmetli yolculuklar adım atmakla başlar.

Dernek Başkanı Niyazi
Kütük Yaşaralı köyünde
bulunan üç okulda 1975-1983
yılları arasında öğretmenlik
yapan çiin, iz bırakan isimler
arasında yer aldığını
kaydederek şunları söyledi: 

“24 Kasım Öğretmenler
Gününde köyümüzde iz
bırakan öğretmenlerimizi
ziyaret ettik. 1975 yılında gelip
1983 yılına kadar görev yapan
Ömer ve Gülşen Akduman
öğretmenlerimiz birçok kişiye
örnek oldular.  İkisi de Taşköprülü
memleketlerinde tanışıp
evleniyorlar. Gülşen Hanım
köyümüzde 17 yaşında ilk görev
yeri olarak öğretmenliğe başlıyor.
Ömer Bey ise askerlik dönüşü

geliyor. Köyümüzde 3 okul vardı o
dönemde 1,2 ve 3. sınıflara Gülşen
Hanım, 4. ve 5.sınıflara ise Ömer
Bey eğitim veriyor. O öğrencilerin
çoğu bugün 50 ila 60 yaş arasında,
torun sahibi insanlar ama bu iki
öğretmen iz bırakıyor. Bağlarını
koparmıyorlar, düğünlere ve

cenazelere katılıyorlar. Biz de
dernek yönetimimiz ve
öğrencileriyle birlikte onlara
teşekkür için evlerinde ziyarete
gittik. Fotoğraf albümlerini
bizimle paylaştılar. 40 yıl önce
fotoğraa olan öğrencilerinin
isimlerini tek tek sayıyorlar.
Kendilerine bu kapsamda
ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren
Gülşen Akduman da “17

yaşında geldiğim ilk görev yerim
benim için unutulmaz” derken
Ömer Akduman ise “Keşke birkaç
yıl daha kalabilseydim birçok kişiye
daha iyi tahsil alabilmesi
noktasında faydalı olacağıma
inanıyordum.” diye konuştu. KASİAD Kasım ayı yönetim kurulu

toplantısında Kastamonu’daki yatırım
alanları ve teşvikler gündemi oluşturdu.
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA)
tarafından ulaşım, hammaddeye yakınlık,
doğal kaynaklar, avantajlı teşvik ile yatırım
yeri imkânları, öne çıkan sektörler, dev
yatırım örnekleri, işgücü potansiyeli,
yaşam kalitesi, iş destek mekanizmaları,
kurumlar ve devlet destekleri ile iş birliği
ağlarına ilişkin konularda ayrıntılı bilgiler
paylaştı.

Öte yandan toplantıda kendir üretimi
hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda
Hemp BouQuet firmasının yönetim kurulu
başkanı Emir Polat kendir ve kenevirin
tekstildeki önemi, Yalova Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Polimer
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr Ozan Toprakçı kenevir
ürünleriyle sanayi yatırımları hakkında
paylaşımda bulundu. TÜBİTAK   Marmara
Araştırma Merkezi Araştırmacı Metalürji
Malzemeleri Mühendisi Aylin Şahin ise
kendir ile ilgili yatırım yapacak iş
insanlarına bilgi aktardı.

KASİAD kendirin
peşini bırakmıyor

Nesiller buluştu
Bozkurt Yaşarlı Köyü

Dernek Başkanı Niyazi
Kütük beraberindeki

heyetle birlikte, 36 yıl
önce köy okulunda
öğretmenlik yapan
Ömer Akduman ve
Gülşen Akduman’ı

ziyaret etti. 24 Kasım
Öğretmenler Gününde

eski öğrencilerini
evinde ağırlayan

öğretmen karı koca
eski günleri fotoğraf

arşivleriyle yad ettiler.
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GÜNCEL

Kastamonu Belediye Başkanı
Rahmi Galip Vidinlioğlu, göreve geldiği
tarihten itibaren 8 aylık süreçte
yaptıkları faaliyetleri anlattı. Belediye
hizmet binasında düzenlenen
değerlendirme toplantısında konuşan
Vidinlioğlu, 2019 yılını "derlenme ve
toparlanma yılı" olarak gördüklerini
belirtti. Yatırımlar için 2020 yılına işaret
eden Vidinlioğlu, tüm plan ve
programlarını 2020 yılı için yaptıklarını
söyledi. Ankara’da yaptığı görüşmeler
neticesinde yaklaşık 55 milyon liralık
bir yatırımın sözünü aldığını ifade eden
Vidinlioğlu şehir içi ulaşım, vadesi
geçmiş alacaklar, 2014-2019 yılları
bütçe durumu, teleferik projesi, Salı
Pazarı'nın durumu, hazırlanan sera
projesi, Ankara ziyaretlerindeki
kazanımlar, Teknokent binasının
yapımı, Karaçomak Deresi ıslahı, Millet
Bahçesi'nin durumu gibi konularda da
açıklama yaptı.

17 milyon vadesi geçen borç
Belediyenin 17 milyon 87 bin 875

lira vadesi geçmiş alacağının da
olduğunu bildiren Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu, uyarı sonrası
icra takibi başlatacaklarını kaydetti.

Yatırım yılı
2020

Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir, 5
günlük İstanbul
programında yerel
yöneticiler ve iş insanları ile
bir araya geldi.

Çatalzeytin’deki
faaliyetleri yapılacak
yatırımları aktarmak
için İstanbul’da
bulunan Belediye
Başkanı Ahmet
Demir,
Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı
İsmail Uysal, Kâğıthane Belediye
Başkan Yardımcısı Nedret Apaydın, 26.
Dönem Kastamonu Milletvekili Murat
Demir ve AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe
Başkanı Serkan Acar’ı makamlarında
ziyaret etti.

Demir ayrıca Sultangazi Belediye
Meclis Üyesi iş adamı Kudret Kayran,
Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Şenol
Özdemir,  Üntel Kablo firması
yöneticileri Mehmet Ünlü  ve Selim
Ünlü, Haseller Tekstil yöneticisi Hasan
Kuz, Alkan Mermer yöneticisi Sezai
Alkan, Lider Filtre yöneticileri Erol ve
Eyüp Soytaş, Üçler Kuyumculuk ve
İnşaat yöneticileri Ümit ve Ali Özdemir,
Esenler Kültür Merkezi işletmecisi
Ekrem Acar, Tan Light Aydınlatma
firması sahibi Kadir Tan, İzmak Kablo
yöneticisi İzzet Açıkgöz , Furkan
Ambalaj yöneticisi Yaşar Çelik,
Kalafatoğlu Ofis Mobilyaları yöneticisi
Fatma Suna Kalafatoğlu, Balrium
Danışmanlık firması yöneticisi Murat
Bal, SML Tekstil Genel Müdürü Metin
Alioğlu’nu iş yerlerinde ziyaret ederek
Çatalzeytin’de yapılan ve yapılması
planlanan çalışmalar hakkında bilgiler
aktardı. 

Çatalzeytin Belediye Başkanı
Ahmet Demir Ümraniye’de
Çatalzeytinli girişimci kadınların
kurduğu Bir Anne Eli Ev Yemekleri
isimli iş yerinin de açılışını
gerçekleştirdi.

Demir dur durak
bilmedi

Mütevelli 
heyetine adaylar

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

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimleri 12
Aralık Perşembe günü, Milli Türk Talebe Birliği
Genel Başkanlığı’nın (Eski Eminönü Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü) kongre salonunda
gerçekleşecek.

Sosyal yardım amaçlarına Muhtarları yönelik
faaliyette bulunan vakıf ve dernek temsilcileri saat
10:00’da mahalle muhtarları ise saat 14:00’de
oylamaya katılacak. Seçim sonrası 14 üyesi bulunan
İstanbul Valiliği SYDV’nin 1 yıl süreyle görev yapacak
yönetiminde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve
muhtarlar arasından 2’şer olmak üzere toplamda 4
kişi belirlenecek.

Yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşma noktasında
İstanbul Valiliği SYDV seçimlerinin büyük önem
taşıdığını vurgulayan Kastamonulular Dayanışma
Derneği Genel Başkanı Remzi Şen, tüm Kastamonu
sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin seçimde oy
kullanabileceğine dikkat çekti.

Şen, “İstanbul’da yaşayan yardıma muhtaç
hemşerilerimiz ve vatandaşlarımıza ulaşmak adına
İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Mütevelli Heyeti seçimleri büyük önem taşıyor.
Bu kapsamda aday olan hemşerilerimiz Kubilay

Salihvatandaş ile Kemal Kebapçı adına Kastamonu
sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin oy kullanarak
desteklemeleri camiamız adına ihtiyaç duyuyoruz.
Tüm hemşerilerimizi de bu doğrultuda sorumluluk
almaya davet ediyorum.” dedi. 

İstanbul Valiliği
SYDV’nin 8 daimi 6 seçili
üyesi bulunuyor. Daimi
üyeler İstanbul valisi,
İstanbul büyükşehir
belediye başkanı, il
defterdarı, il sağlık
müdürü, il milli eğitim müdürü, aile ve sosyal
politikalar il müdürü, il müftüsü, gıda tarım ve
hayvancılık il müdür vekilinden oluşuyor. Vakfın
hayırseverlerden oluşan 2 seçili üyesini daimi
üyeler belirlerken, sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinden ve muhtarlardan oluşan 2’şer
üyesi seçimle göreve geliyor.

10 Aralık 1919 günü Kastamonu
Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu)
bahçesinde üç binden fazla Kastamonulu kadının
bir araya gelerek düzenlediği İlk Kadın Mitingi
etkinliklerinin 100. yılı kapsamında Kastamonu İl
Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından posta pulu
bastırıldı.

10 Aralık 1919 yılında İlk Türk Kadın
Mitinginin düzenlenmesinin 100. yıl dönümü
öncesinde hazırlıklar sürdürülüyor. Kastamonu
Valiliği koordinasyonundaki çalışmaların yanı sıra
Kastamonu sivil toplum kuruluşları da çeşitli
etkinlikler hazırlıyor.

Kastamonu Valiliği koordinasyonunda kurulan
komisyon 9-11 Aralık tarihleri arasındaki etkinlik
programını yayınladı.

Kastamonu’daki programlarda 9 Aralık’ta 100.
Yılında İlk Türk Kadın Mitingi İstiklal Yolunda
Türk Kadını konulu panelin aynı sıra Üniversiteli
Kadınlar tarafından resim ve seramik sergisi
düzenlenecek. Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi
tarafından ise Milli Mücadele ve Kastamonu

Sergisi ile Etnografik Eserler Sergisi
gerçekleştirilecek. Aynı gün Devlet
Opera ve Balesi Halk Ezgileri
Konseri ile son bulacak.

11 Aralık’ta Tepebaşı Tiyatrosu
tarafından Millî Mücadelenin
Cesur ve Kayıp Kadınları oyunları
sahnelenecek.

Geniş katılım
10 Aralık’ta Cumhuriyet

Meydanında gerçekleşecek resmi
törenin ardından makam ziyareti
düzenlenecek. Tertip komitesinde
yer alan Kastamonu Kadın
Derneği törene bin kadın ile
katılacak.  Kast-Kader’in düzenleyeceği söyleşi
programında ise gazeteci Pelin Çini
moderatörlüğünde Dünya Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi Burcu Kösem ile Teferruat Reklam Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı Selma Cengiz konuk
olacak.  Gün Şehri Dilara Türk Müziği Topluluğu

ve Sami Aksu konseri ile son
bulacak.

İstiklal Meydanında
anma töreni

Kastamonu Dernekler
Federasyonu tarafından da 10
Aralık’ta İstanbul’da program
organize edilecek. İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya tarafından
Taksim’deki Atatürk Anıtına
çelenk bırakılacak. Cemil
Candaş Kent Kültür
Merkezinde devam edecek
programda Gülgün Feyman
sunumuyla yazar İlknur Bektaş,
Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yazar

Nilüfer Narlı gününün önemine dair konuşma
gerçekleştirecek. Gece Türk Müziği Devlet
Sanatçısı recep Alver Çevirel’in Tüm Sivil Toplum
Kuruluşları Konfederasyonu korosu eşliğindeki
konseri ile son bulacak.

Daday’ın Selmaz köyünde doğal
ürünler yetiştiren girişimci Serkan
Pehlivan, İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa’daki tüketicilere ulaşıyor.

Tarımsal faaliyetlerde siyez
buğdayı, hayvancılıkta ise hindi
yetiştiriciliğine ağırlık veren Pehlivan,

katkı maddelerinden uzak durduğunu
kaydetti.

Geleneksel yöntemlerle doğal
gübre kullanarak siyez buğdayı
ürettiklerini ifade eden Pehlivan,
hindileri ise açık havada yetiştirdiğini belirterek
şunları söyledi: "Hindi de artık tavuk gibi kümeslerde

beslendiği için eski doğallığı yok.
Eskiden meralarda, ovalarda,
bahçelerde yetişirdi. Hayvanlar
serbestti. Doğal ortamda yetişen
tavukla, çilik tavuğunun tadı bir
olmadığı gibi hindi de de aynı durum
söz konusu. Bizim yetiştirdiğimiz
hindiler de bu kapsamda dış ortamda
beslenir, genellikle yemini kendisi
bulur. Bu sebeple de lezzeti daha
iyidir. Tüm ürünlerimizde doğal ve
geleneksel yöntemleri kullanarak

tüketicilere ulaşıyoruz. Özellikle büyük şehirlerden
gösterilen ilgiden son derece memnunuz.”

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Seçimlerine Kastamonu sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinden Kubilay Salihvatandaş ile Kemal Kebapçı aday oldu.

Kubilay Salihvatandaş Kemal Kebapçı

100’üncü yıl anısına

Selalmaz’dan organik köy ürünleri

Yüksekokul arsası
üniversiteye devredildi

İnebolu Meslek Yüksekokulu arsası bedelsiz
olarak Kastamonu Üniversitesi’ne devredildi.
Mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. de bulunan arazi
için İnebolu MYO’ya temmuz ayında 2 milyon
300 bin liralık birikmiş kira borcu çıkartılmış,
üniversitede bu kirayı ödeyemeyeceğini belirte-
rek İnebolu MYO’nun kapanma konusu günde-
me gelmişti.

Kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı be-
lirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Özelleştirme
kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti
Sümer Holding A.Ş. ile birleşerek tüzel kişiliği
sona eren TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı İli-
miz İnebolu ilçesi, Erkekarpa köyünde yer alan
içinde 35 adet ve toplam 116.389,30 metrekare
yüzölçümlü taşınmazların bulun-
duğu, yıllık 495.209,70.lira
kira bedeli olan ve her
sene  yüzde 60 kira artışı
olan İnebolu Meslek Yük-
sekokulumuzun bulun-
duğu arsa TTA Gayrimen-
kul A.Ş, T.C. Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı
ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile yapılan
görüşmeler sonucunda Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile bedel-
siz olarak üniversitemize devredildi.”
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iL-ETKEN GENÇLER

“

“

Kastamonulu
gençleri tanıtmak,

hedeflerini
aktarmak üzere

tasarlanan
bölümümüzde

gençlerimizi
gönüllülerle iş birliği,

iletişim ve
dijitalleşme stratejisi
geliştirme temelinde
desteklemek için İl-

Etken Gençler
köşemiz

takdimimizdir.

-7- Yayın hayatına başladığı
ilk gün İstanbul ile
Kastamonu arasında

köprü olma vazifesiyle yola
çıkan İstamonu, 8 yılda ülke
sınırlarını da aşarak
Kastamonu sivil toplum
kuruluşları, iş dünyası, siyaseti
ve bürokrasisi arasında bir bağ
oluşturdu. Okurlarımızın
bugünü geçmiş ve gelecekle
aynı potada eriterek, sağlam bir
rehber kaynağına erişebilmeleri
en büyük uğraşımız oldu. Bu
kapsamda bundan böyle özel
bir alanla daha karşınızdayız. 

Bu haaki konuğumuz Kas-
Der Genel Merkez Gençlik
Kolları Başkan Yardımcısı
Semih Aydar

Kimdir?

1999 yılında İstanbul Şişli’de doğan Semih Aydar, Bozkurt nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve
orta okul tahsili Cevdet Şamlıoğlu’nda, lise eğitimini Güner Akın Anadolu İmam Hatip
Lisesinde tamamladı. AK Parti Mahalle Teşkilatı Gençlik Kollarında 15 yaşından
itibaren çeşitli görevler aldı. Şu anda partinin Kağıthane ilçe gençlik kolları
yönetiminde başkan yardımcısıdır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev
almaktadır. Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Aydar,
Medipol Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü 2. sınıfta eğitimine devam etmektedir.
Kağıthane Belediyesi Kültür Müdürlüğünde staj yapmaktadır.

Düşünceleri
Sivil toplum kuruluşlarında erken yaşlarda görev almak kişisel gelişim

noktasında önemli katkılar sağlamakta. Sosyal hayatın içinde yer alan bizim gibi
genç kuşakların söylemleri geleceğe muhakkak ışık tutacaktır. Sivil toplum
kuruluşlarında gençlik yapılanmalarının yanı sıra ana kademelerde de söz
sahibi olan gençler bulundukları yere değer katacaktır. Geleneksel yapıyla
entegre gençlerin taze fikirleri ve yeni dünyaya bakışı ufuk açıcıdır, bu
avantajın değerlendirilmesi elzemdir. Bu kapsamda Kağıthane ve İstanbul’da
yaşayan genç kardeşlerimizi Kastamonulular Dayanışma Derneği çatısı
altında buluşmaya, güç birliği yapmaya davet ediyorum. Semih 

Aydar

“Merhabalar tüm
İstamonululara…”

Yeniden en içten bir “Merhaba”
yüreğinin sol alt köşesini sonsuza
kadar memleketine ayıran tüm
Kastamonu Sevdalılarına.

En sıcak bir merhaba uzaklarda
kalan, memleket deyince gözleri
sulanan, yüreği sızlayan gurbette
yaşayıp sılanın hasretini çekenlere,

Merhaba desem; Kastamonu
deyince aklına uzaklarda bir
yerlerde kalmış köyü, evi, akrabası,
belki de hiç ekilmeden durmaktan
orman basan tarlası, yamaçlarından
kanlıca topladığı, derelerinden balık
tutuğu, ormandan kiren, ahlât
topladığı memleketi gelen
hemşerilerime…

Bir garip gezginden, bu
memleketi çok seven bu topraklarda doğmamış ama
bu topraklarda toprağa karışacak olan Balık Şef ’ten
merhaba. 

Hani belki hatırlayan olur diye söylüyorum, uzun
zaman önce buradan İstamonu Gazetemizden de
memleket hikâyelerini paylaşırdım. Yazılarımda,
fotoğraflarda belki bir tanışı görürdünüz, belki
köyünüze denk gelirdiniz. Belki sadece memleketti
neresi olursa olsun. Aradığımız özlediğimiz.

Bundan sonra memleket hikâyelerini dilimizin
döndüğünce, kalemimizin yazdığınca, objektifimizin
erdiğince anlatmaya çalışacağız. Yıllardır Nasrullah
Gazetemizde olduğu gibi.

Şimdi Kastamonu’da 
som-bahardır…

Şimdi sonbahardır bizim memlekette ve sokaklar
mis gibi hazan kokar, şiir akar Karaçomak’tan ığıl
ığıl ve Ilgaz’dan bir yel eser serince. Aylardan kasım
mevsimlerden Som-bahardır bizim ellerde, havalar
soğumuş sobalarda gıcılar çıtırdayarak yanmaya
başlamıştır çoktan. Dere boyunda ağaçların
üzerindeki yapraklar artık fazla gelmeye başlamıştır
ve birbiri inerler aşağıya. Kimi Karaçomağ’a, kimi
yola atar kendini. İlk düşen yapraklar ise çoktan
karışmıştır Karaçomaktan taa Gökırmağa… 

Çay boyundaki çınarlar ise “Tutunamayanları”
her sonbahar yeniden yazarlar. 

Şimdi Kastamonu’da sonbaharın en güzel anları
yaşanmaktadır. Hele bir çay boyu var ki. Burada bir
o yana bir bu yana gitmenin keyfi nasıl unutulur ki.
Uzaklara gidenlerin memleket dedikleri anda ilk
olarak o çay boyu yürüyüşleri gelir. Öyle sıradan bir
yürüyüş değildir, her üç beş adımda bir tanışa
merhaba deyip ayaküstü sohbetler edilir. Sararan
yapraklardan bir halı üstünde yürünür. Yorulunca
Karaçomak seyredilir kenardaki bir banka oturup.
Yürürsün elinde olmadan, sonra bir bakmışsın,
Sinanbey’desin. Usul usul ayakların alır seni götürür
vakıf hamamının yanından Hisarardı’na, o manevi
yola. 

Hisarardı sokakta yürürken
geçmişin izleri ötede beride
kalmıştır. Kimsenin dikkatini
çekmez mesela vakıf hamamına
bitişik bir eski ev ve üstünde
bedevreleri (ağaçtan yapılan
kiremit benzeri çatı malzemesi).
Muşabakları kimse görmez bile,
(muşabak=sokak kapısının
üstünde dışarıya bakmak için
yapılan kafesli pencere) 

Bu yol, bu sokak Hisarardı’dır ve
en önemlisi Hz. Pir’in yoludur.
Taşlı sokakları, ahşap evleri, İki
tarafı şimdilerde sokak
sağlıklaştırması yapılıp harika bir
görünüme sahip olmuştur.

Bizim memlekette ne yapılır bu
mevsimde…

Ben eğer elde makine şehrimi
gezmeye çıkmışsam yüreğim götürür, ayaklarım
değil gönlüm taşır. Bir bakmışım Hz.Pir’de dua
ederken bir anda kendimi Kalenin yokuşuna
vurmuşken bulurum. Bu zorlu yokuşu sıcak bir
kasım ayında yapmışsam tabi ki sırtım terleyecek,
susamış, yorulmuş olacağım. Ne de olsa yaş kemale
ermiş çoktan.

Güneşin sırtımı yaktığı, yokuşun susattığı yolda

arada bir mola veriyorum. Eski ahşap evlerin
önlerinde teyzeler bacılar oturmuş sohbet ederken,
çocuklar ne kadar şanslı olduklarının, mahallede
yaşadıklarının farkında olmadan özgürce
oynuyorlar. Pencerelerinde begonya dikilmiş boya
kutularından saksılarla, tahta mandallarla
tutturulmuş çamaşırlar, çocukluğumu, mahallemi,
evimizi hatırlatıyor.  

Sanki zaman tüneline girmişim o eski günleri
yaşıyorum. İşte şuradaki İhtiyar emmim bahçenin

kıyısında köşesinde bulduğu çalı çırpıyı ayıklıyor.
Kadınlar oturmuş sohbet ediyor, gözleriyle de oyun
oynayan çocukları kontrol ediyor. Bacalardan
dumanlar çıkıyor, evlerin önünde soba kovaları,
odunlar, kömür çuvalları. Her şey ne kadar da
sahici.

Bu güzel sonbahar gününde Kastamonu’da
iseniz, tatilse ne yapalım derseniz size tek bir önerim
olur. Memleketi gezin doyasıya. 

Arabayla değil yürüyerek gezin arada bir ara
sokaklara dalın. Asıl güzellik buralardadır çünkü.
Bu mahallelerde gördüğünüz herkese gülümseyip
selam vermeyi unutmayın. Aynı şekilde karşılık
alırsınız.

Şehri üstten yukarıdan izlemenin keyfi bir
başkadır. Ben genelde İnci Tepesi, Doğan Tepesi ve
Toklu Tepesinden şehrin panoramik görüntüsünü
alırım. Gün batımı için Saat Kulesini tercih ederken
İnci Tepesinden de akşam güneşinin şehri sımsıcak
boyamasını fotoğraflarım. Yıllardır karda, kışta hiç
bıkmadan usanmadan yaparım. Büyük bir keyif ve
sevgiyle.

Sonra yorulunca otururum izlerim şehri. İlk kez
görüyormuşçasına, İşte kale epeydir kapalı
restorasyonda ardında havalimanı daha da
arkasında Ilgaz görülüyor. Doğan tepesi, Toklu tepe
de karşıda. Saat Kulesi, Vilayet Binası, İsmail Bey

Camisi, Yakup Ağa ise onca kalabalığın arasında bir
mücevher gibi parlıyor adeta. Dinlenip bir de demli
çay içiyor, çayıma da Kastamonu’yu katıyorum şeker
diye. Keyfim de neşem de yerine geliyor. Artık aşağı
inmeye hazırım. Kastamonu benim memleketim.
Epey eşim dostum arkadaşım var. Mutlaka birine
denk geliyorum. İşte Atabeygazi muhtarımız
Burhan Kurtoğlu’nu elinde elmayla görüyorum.
Sarılıp kucaklaşıyoruz. konuşuyoruz dereden
tepeden, elmayı nereden aldın diyorum.

Fikri ağabeyimden diyor. Az ileride yöresel
eşyalar satan dükkânı gösteriyor. Durur muyum
içeri giriyorum; Fikri ağabey ben de isterim
hüryemez elmadan diyorum.

Fikri ağabey mahcup oluyor, tüh yahu kalmadı
ama dur sana bir yağlı çörek vereyim teyzen etmişti
diyerek böreği uzatıyor… Seviyorum ben
memleketimin bu hiçbir yerde bulamadığım
huzurunu, dostluğunu kardeşliğini, içten sevgisini.

Şimdi Kastamonu’da simit pastırma
ekmek zamanıdır

Bu mevsimde hele ki bir de günlerden pazar ise
mutlaka et ekmeği, pastırmalı ekmek yapılır tepsi
tepsi. Bakmayın serpme kahvaltının moda
olduğuna. Bence en güzel kahvaltı evde hazırlanan
malzemeyle mahalledeki simit fırınında yaptırılan
pastırmalı ekmek ve çaydır. Ben şehirdeysem
acıkınca bir simit alırım kopuğun fırınından, hemen
yanı başında site çay ocağından da bir çay söyler
otururum çınarların altına.

Çayımda şekersin Kastamonu…

TRT Nağme’den başka bir kanalın asla
çalınmadığı bu çay ocağında TSM’nin en güzel
nağmelerini dinlerken çayıma katık ederim
Kastamonu’yu. Al şekerleri ustam derim. Ben
çayıma dem diye sonbaharı, şeker diye memleketimi
katarım.

…
Yan masaya kulak kabartırım emekliler, çiftçiler,

işsizler, memurlar herkes gelir oturur; bir çay içimi,
içini döker giderler. Sorarım bazen birine memleket
nedir diye.

Ahh der sorma, ne desem ki; askerim var uzakta.
Memleket dediğin bir hasret türküsüdür, asker
koğuşunda kırık bir sazla çalınan,

Memleket dediğin; kaybettiğin yakınını elinle
vermişken toprağa, emanet etmişken köyünün
yağmurlarına, yine de gelmiş mi diye umutsuzca
gözlemektir bir köy minibüsünün yolunu.

Memleket dediğin; hani yağmur yağar ya koşar
atarsın kendini kuruluğa, ama aklın komşunda kalır
ya ıslanmış mı diye endişelenirsin ya,

Nasrullah’ta oturup kuşlara yem verenleri
seyredersin ya, o küçük çocukların minik
yüreklerindeki kocaman sevgilerini görürsün de için
ısınır ya,

Şadırvanda büyük bir huzurla abdest alanları
seyrederken içine bir ferahlık bir aydınlık doğar ya,

işte odur memleket. 
Belki bir koku, belki bir ses, belki bir fotoğraftır.
Memleketten haber var…
Benim için Ilgaz kadar yüce memleketimin her

köşesidir. Taşı, toprağı, insanıdır.
İşte bundan sonra ben, sizin arkadaşınız,

kardeşiniz Balıkçı Şefiniz memleketimizden
manzaralar, insanlar, öyküler anlatmaya çalışacağım.

Dinlemeye hazır mısınız?
İlk öykümüz haftaya ilkyazımızda.
Görüşmek üzere.

cebrailkeles@gmail.com

Cebrail Keleş

ŞİMDİ KASTAMONU’DA OLMAK VARDI…
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EKONOMİ

Güven Kepçe üretim ağıtını ve
kapasitesini genişletmek için robotik
teknolojiye yatırım yapıyor. 20 milyon liralık
yeni tesis kurulum işlemlerini devam ettiren
firma robotik ürünler tasarlamaya başladı.

İhracat adımını 2001’de atan firmanın
uluslararası rekabet şartlarını güçlendirmek
için ürünlerinde yenilemeye gittiğini bildiren
Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Demir, yeni tasarımlarını kısa sürede
piyasaya sunacaklarını kaydetti.

Robotik yatırım

Araç’ta geçtiğimiz yıl 85 kişinin istihdam
edildiği tekstil atölyesini faaliyete geçiren
RMS Tekstil, ilçede fabrika arsası satın alarak
yatırımını büyütme kararı aldı.

Doğanyurtlu iş adamları Mehmet Ön,
Mustafa Ön ve Recep Ön ortaklığındaki
firmanın yeni tesisinin 2020’nin ilk yarısında
çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Tesiste yaklaşık 300 kişi istihdam etmeyi

planladıklarını kaydeden Mehmet Ön, “2020
yılının nisan ayında faaliyete başlamasını
planladığımız tesisimiz 3 bin 100 metrekare
alan üzerine inşa edilecek. Mevcutta 85
personelimizin bulunduğu Araç’taki
atölyemizin faaliyetlerini yeni tesisimize
taşıyacağız. İstihdam edeceğimiz kişi sayısını
300’e çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece üretim
kapasitemizi de arttıracağız.” dedi.

107,86
t

5,758
t

6,340
t

269,92 t

Vergi hukukunda
dava açma süreleri

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Dava açma süreleri
Dava açma süresi İYUK madde

7’de belirtildiği üzere özel
kanunlarda ayrı süre gösterilmeyen
hallerde Danıştay’da açılacak genel
düzenleyici işlemlere karşı ve İdare
Mahkemelerinde açılacak
davalarda 60 gün, vergi
mahkemelerinde ise 30 gündür. 

Vergi mahkemesi kararına karşı
2019 yılı için 6 bin lirayı aşan
davalarda 30 gün içinde istinaf
yoluyla Bölge İdare Mahkemesine,
Bölge İdare Mahkemesinin kararına
karşı da dava konusu tutar 144 bin
lirayı aşıyorsa yine 30 gün içinde
Danıştay’a temyiz yoluyla
başvurulabilir.

Ödeme emri ve ihtiyati hacze
karşı ise 15 gün içinde dava
açılması gerekmektedir. 

Uzlaşma görüşmelerinin
anlaşmazlıkla sonuçlanması
durumunda dava açma süresinin
bitmesine 15 günden az bir süre
kalmışsa 15 gün içerisinde, 15
günden fazla bir süre kalmışsa bu
süre içerisinde davanın açılması
gerekir. 

Dava açma süresinin başlangıcı
Genel olarak tebliği izleyen

günden itibaren başlar.

Dava açma sürelerini durduran
ve uzatan durumlar

A- Dava açma sürelerini
durduran nedenler

Mali Tatil: 1-20 Temmuz arası
ülkemizde mali tatildir. Ancak
haziran ayının son gününün resmî
tatil olması halinde ise temmuz
ayının ilk iş gününü takip eden
günden başlayarak aynı ayın
yirminci günü sona erecektir.

Üst makama başvurulması:
İYUK madde 11 gereğince dava
açma süresinin içinde üst makama
başvurulması durumunda dava
açma süresi duracaktır. Üst
makamın talebi reddetmesi veya 60
gün içinde cevap vermemesi
sebebiyle reddetmiş sayılması
durumunda dava açma süresi
kaldığı yerden devam edecektir. 

Mücbir sebepler: Mücbir
sebeplerin dava açma süresini
durdurması konusu tartışmalı
olmakla birlikte Danıştay’ın
durduracağı yönlü kararları vardır. 

B- Dava açma sürelerini uzatan
nedenler

Adli Tatil: Adli tatil (çalışmaya
ara verme) 20 Temmuz ile 31
Ağustos tarihleri arasıdır. Dava
açma süresinin son günü bu
tarihler arasına denk geliyorsa dava
açma süresi adli tatilin bitimini
takip eden 7 gün uzar (7 Eylül).

Dava dilekçesinin şekil
şartlarını taşımaması: Böyle bir
durumda davacı, şekilsel
eksiklikleri düzelterek ve/veya
tamamlayarak 30 gün içinde yetkili
vergi mahkemesinde dava açabilir.

Görevli olmayan yargı yerinde
dava açılması: Görevli olmayan
yargı yerinde dava açılması
durumunda, red kararının
kesinleştiği tarihi takip eden 30
gün içinde yeniden dava açılabilir.

Avukat olmayan kişi tarafından
dava açılması: Davacı, 30 gün
içinde kendisi veya avukatı
vasıtasıyla davayı yeniden açabilir.

Uzlaşmanın gerçekleşmemesi:
Uzlaşmanın gerçekleşmemesi veya
başka bir ifadeyle temin
edilememesi veya sağlanamaması
durumunda dava açma süresi
dolmuşsa veya 15 günden az süre
kalmışsa davacıya 15 günlük ek
dava açma süresi verilir.

Hanönü'nde Cumhuriyet tarihinde bulunan
en büyük bakır rezervlerinin işlenmesiyle,
Türkiye bakır ihtiyacının yüzde 10'unun
karşılanması planlanıyor. Yapılan 59 bin metre
sondajda 24,5 milyon ton görünür, 12 milyon
ton da muhtemel bakır rezervi tespit eden
Acacia Maden, 2028’e kadar sürecek 12 yıllık
maden ömrü boyunca yapacağı ihracattan 12
milyar lira döviz girdisi sağlamayı planlıyor.
Bunun yanı sıra, projenin Kastamonu ve
Türkiye ekonomisine yapacağı katkının
yaklaşık 6 milyar lira olduğu bildiriliyor.

300 milyon dolarlık bir yatırım ile
Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni
olma özelliğini taşıyan maden ile 10 yılda 2
milyar dolarlık ciro elde edileceği öngörülüyor.

Açık ocaktan 12 yıl süreyle yılda 2 milyon
ton yüzde 1,5 bakır içeren bakır cevheri
üretilmesi planlanırken madenden çıkartılacak
olan toplam bakır cevheri miktarının yaklaşık
24 milyon ton, metalik bakır içeriğinin ise
yaklaşık 360 bin ton olması bekleniyor. Toplam
maden ömrü süresince 1,3 milyon ton
konsantre üretim hedefleniyor.

Yılda yaklaşık 120 bin ton yüzde 22 bakır
içeren bakır konsantresi üretileceği ocağın
yapılacak ilave sondajlar ile maden rezervinin
arttırılması ve 12 yıl olan maden ömrünün de
20 yılın üzerine çıkarılması için çalışmalar
sürdürülüyor.

Öte yandan maden ömrü boyunca 700
kişiye doğrudan, 350 kişiye dolaylı olarak
toplamda bin 50 kişiye iş imkânı sağlanması
öngörülüyor.

Yeni başkan Mehmet Ünal

Seydiler’de evi yanan Murat İnan’a valilik
yardımıyla nakdi yardım kampanyası
başlatıldı. Seydiler İncesu köyünün İmamoğlu
mevkiinde Murat İnan’a ait evde çıkan yangın
sonucu 2 ev ile samanlık ve 1 ahır
kullanılmaz hale gelmişti. Bu kapsamda
Kastamonu Valiliği Murat İnan, Fehmi İnan ve
Nedime İnan tarafından ev, ağır ve
samanlığın yeniden yapılması için nakdi
yardım toplamasına onay verdi. Nakdi yardım
toplama amacıyla Ziraat Bankası Seydiler
Şubesine Murat İnan adına kayıtlı TR82 0001
0025 1909 1248 7150 07 numaralı hesap
açıldı. Hesabın  yardım toplama amacıyla 1 yıl
süreyle açık kalacağı bildirildi.

Valilik yardım 
kampanyasını onayladı
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Cumhuriyet tarihinde bulunan en büyük bakır rezervine sahip olan Hanönü’ndeki Gökırmak bakır madenini
işleten Acacia Maden, ilçede 12 sene sürdürmeyi planladığı faaliyetlerini 20 yıla çıkarmayı hedefliyor.

20 yılı hedefliyor

Kastamonu Entegre Capital Dergisi'nin
yayımladığı 'Yurt Dışında Kurulu En Büyük
Türk Şirketleri' araştırmasında 'ciroda yurt dışı
payı' kategorisinde 7'nci sıraya yükseldi. 

Rusya'da üretim yapan Kastamonu Rusya
MDF Tesisi ise 'En hızlı büyüyen 10 şirket'
listesine girmeyi başardı.

Yurt dışında büyüyor

Çatalzeytinliler
Yardımlaşma
Derneği’nin yeni
başkanı Mehmet
Ünal oldu. 

Çatalzeytinliler
Yardımlaşma
Derneğinin 27.
Olağan Genel
Kurulu, Sultangazi’deki dernek merkezinde
gerçekleşti.

Divan başkanlığını Mehmet Kaya’nın,
kâtip üyeliklerini ise İsmet Çetinkaya ve
Yaşar Çelik’in yaptığı kongreye tek listeyle
gidildi.  Mevcut başkan Cemal Demir’in
aday olmadığı kongrede Mehmet Ünal

delegelerin güven oyunu alarak göreve
geldi.

Genel Kurula Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir, Sultangazi Belediye
Meclis Üyesi Kudret Kayran, Kas-Der
Sultangazi Şube Başkanı Sadık Arslan, Kas-
Der Sancaktepe Şube Başkanı Rahmi
Demir ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Hanönü’nde 2007 yılında Gökırmak Bakır Madeni
Projesini işletmek üzere kurulan Acacia Maden

İşletmeleri, 2011 yılında İlbak Holding ve 2016
yılında Akfen Holding’in katılımıyla faaliyetlerine
devam ediyor.

Acacia Maden ortaklarından Akfen Mühendislik
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın 2019’da

342 milyon lira ayırdıkları Gökırmak Bakır Madeni
Projesi'ne 2020’de ise 312 milyon lira
aktaracaklarını söyledi.

RMS Tekstil Araç’ta büyüyor
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Ligin 15. haasında
GMG Kastamonuspor ,
Gazi Stadında
Sakaryaspor ile  karşı
karşıya geldi.

Rakibinin 9.
dakikada attığı gole
cevap veremeyen kırmızı-
siyahlılar, 3 puanı sahada
bırakarak maçı 1-0’lık yenilgiyle
bitirdi.

Bu yenilgiyle 25 puanda kalan kırmızı-
siyahlılar, Play-Off potasındaki yerini, evinde

oynadığı maçta Eyüp’ü tek golle de olsa
geçmeyi başaran Bayburt’a kaptırdı.
Hocayı değiştiren 3 puanı kapıyor 
GMG Kastamonuspor iç sahada arka arkaya

ikinci yenilgisini aldı. Sakaryaspor’a kendi
evinde 1-0 yenilen ekibimiz, Van Spor Futbol
Kulübüne de  3-0 mağlup olmuştu. Her iki
takım da teknik direktörü değiştikten sonra ilk

maçına Gazi deplasmanında çıkmıştı.
Elazığ’da devre arası İstanbul’da açılış

8 Aralık’ta Gazi Stadında Bayburt Özel İdare
ile karşılaşacak ekibimiz, ilk devreye 15
Aralık’ta Bir Evim Elazığ spor deplasmanıyla
gidecek. Temsilcimiz ikinci devre arasının
açılışını ise 12 Ocak 2020’de İstanbul’da
Tuzlaspor A.Ş. ile karşılaşarak yapacak.
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SPOR

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol
Takımı’nın Avrupa Hentbol Federasyonu
(EHF) Kupası’nda grup aşamasındaki
rakipleri belli oldu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da
gerçekleştirilen kura çekimine 2. torbadan
katılan Kastamonu Belediyespor, A
Grubu’nda Çekya’dan Banik Most,
Almanya’dan Thüringer ve Macaristan’dan
Schaeffler ile eşleşti. Kupada grup maçları 4-
5 Ocak 2020’de başlayıp, 8-9 Şubat’ta sona
erecek. Toplam 4 grupta oynanacak
müsabakalar sonunda ilk 2 sırayı alacak
ekipler çeyrek finale çıkacak.

Rakipler Orta
Avrupa’dan

İstanbul güldürdü
Gazi üzdü

0212 230 5 497

TFF 1. Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden
İstanbul Kastamonuspor, 12. haayı 4. sıradaki
yerini koruyarak bitirdi.

23 Ekim’de Akatlarspor’a 3-1 mağlup olan
ekibimiz, 12. haa karşılaşmasında

Merkezefendispor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi
oldu.

Puanını 22’ye çıkararak 4. sıradaki yerini
koruyan ekibimiz, haaya Çankırı Maruf Spor ile
karşılaşacak.

Avrupa üçüncüsü
Bosna Hersek’in Mostar kentinde

düzenlenen Avrupa Açık Judo
Şampiyonasında Erdem Sefa Yaşar
bronz madalya kazandı.

25 ülkeden 100 kulüp forması ile
toplam bin sporcunun mücadele ettiği
şampiyonaya antrenör Durukan
Karabudak eşliğinde çıkan Yaşar,
üçüncü oldu.

Puan arttı yer aynı

Ligin 14. haftasında İstanbul’daki
Eyüpspor deplasmanından 2-0’lık
galibiyet elde eden GMG
Kastamonuspor ertesi hafta
kendi evinde olmanın avantajını
kullanamayarak
Sakaryaspor’a 1-0
yenildi.

Sivas’ta
düzenlenen Kulüpler
Türkiye Taekwondo
Şampiyonasında Selin
Eylem Karakaya bronz
madalyanın sahibi
oldu.

271 kulüp arması
altında toplam bin 744
sporcu katıldığı yarışmaya antrenörümüz İsmail
Arıkan eşliğinde hazırlanan Eylem, 67 kiloda
Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Bronzla döndü

Kastamonu Belediyesi GSK, Sakarya’da
gerçekleşen Kick-Boks Kulüpler Ligi 2. Etap
Şampiyonasından 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz
madalya kazandı.

13 ilden 32 kulüp arması altında toplam 520
sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Emrah
Şahanoğlu eşliğinde Kastamonu Belediyesi
GSK’dan 19 sporcu katıldı. 

Şampiyonada Oğuzhan Doğan, Berkay
Emirhan ve Mehmetcan Uçar birinci, Albatros
Arda Oğuz, Aras Bulut, Yusuf Şanlı ve Serap
Değirmenci ikinci, Yağmur Nur Canbaz üçüncü
oldu.

8 madalya birden

istamonu30kasim_06_Layout 1  12/3/19  3:13 AM  Page 1



istamonu27mayis_15_Layout 1  5/30/19  5:23 AM  Page 1



Yıl: 8 30 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 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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