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Kastamonuspor'un içinde
olduğu tüm lig maçlarını
özenle takip ederim. İşimin

bir parçası olduğundan daha çok;
memleket çocuklarının taşıdığı
formaya ve döktüğü alın terine
saygımdandır. 

9 yılı İstamonu'da olmak üzere,
13 yıldır memleketi teneffüs
eden, yazmaya ve anlatmaya
çalışan biri olarak,
geçmişten günümüze
kaybettiklerimizin ve elde
edemediklerimizin de
çıkış kapısı olarak
görüyorum
Kastamonuspor'u.

GMG Kastamonuspor
ve Kastamonu 

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 3

Yaklaşık 1 milyon
lira yeni yatırımla ayda
6 milyon adet adet
üretime ulaştıklarını
kaydeden Yıldız Tekstil
Fabrikası sahibi
İnebolulu iş adamı
Yusuf Yıldız 120
personel istihdam ettiklerini bildirdi. n 5

Ayda 6 milyon
maske üretiyor

KASTAMONU’DA
ORMAN YOKTUR

Mülkiyeti İle Satış, Faaliyete Hazır Restoran ve Yöresel Ürün Satışı
440 Metrekare Kapalı Alan, İki Ayrı Bahçe Su Değirmeni

MESET MİMARLIK
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

www.mesetmimarlik.com.tr

• Modern Ahşap Ev-
Bungalov Ev-Kütük Ev
• Lamine Kiriş-Kolon-
Strüktür
• Ahşap Cephe Kaplama

• Ahşap Zemin Kaplama
• Ahşap Panjur - Güneş
Kırıcı Sistemler
• Ahşap Bölme Duvar ve
Tavan Kaplama Sistemleri

Türkiye’nin orman varlığı açısından
ikinci, verimlilik sıralamasında ise
birinci olan Kastamonu için darbe
sonrası yazılan raporda “Kastamonu’da
orman olmadığından, kağıt fabrikasına
yer yoktur.” yazıldığı açığa çıktı. Öte
yandan raporu imzalamayan dönemin
Kastamonu Orman Baş Müdürü
görevden alınarak yerine onay verecek
kişinin atamasının gerçekleştirildiği
öğrenildi. 16. ve 20. Dönem
Kastamonu Milletvekili Fethi Acar,
12 Eylül 1980 Darbesi sonrası
Kastamonu’da yatırım planında
olan birçok projenin askıya
alındığını bildirdi.  n 4

Uşak ve Zonguldak’ta akaryakıt
istasyonu bulunan Çatalzeytinli iş adamı
Murat Erden, “Dağıtım pazarının
hakimiyeti yabancı şirketlerin tekelinde.
Bu sebeple de yerli firmaların
hedeflerine ulaşması her geçen gün
biraz daha zorlaşıyor” dedi. Sektörün en
büyük sorununun hammaddedeki dışa
bağımlılık olduğunu söyleyen Erden,
“Alınan Özel Tüketim Vergisiyle
Hazine'nin en önemli gelir
kalemlerinden biri akaryakıt ürünleri.
Akaryakıt ile ilgili dışarı bağımlılığımız
en büyük sıkıntımız” dedi. n 2

Akaryakıtta en büyük
sıkıntımız dışa bağımlılığımız

Kastamonu’da programa alınan çok sayıda yatırım 12
Eylül 1980 Darbesiyle rafa kalkarken, şehrin gelişmesine
de engeller koyuldu. Kastamonu’nun gelişimine set
vurulan en dikkat çekici rapor ise Cide’de kurulması
planlanan Türkiye’nin sekizinci kağıt fabrikası için oldu. 

Araç Çimento Fabrikası, İnebolu Kibrit
Fabrikası, Kastamonu Merkez, Araç Çatalzeytin

ilçelerini kapsayan Orman Entegre Tesisi,
Azdavay Türkiye Kömür İşetmesi Tesisi ve

demiryolu projesi, Daday Cürümören Barajı
programdan çıkartıldığını; ulaşım, eğitim ve

sağlık projelerinin sekteye uğratıldığını
kaydeden Fethi Acar, ormancılık ve SEKA

yatırımlarının ise 'Kastamonu’da orman
yoktur' raporu hazırlanarak

engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı
Cengiz Aygün, Kastamonu Valisi Avni
Çakır başkanlığında gerçekleşen toplantı
sonrası mevcut yönetimle
kulübün görevini
sürdüreceğini bildirirken,
transfer yasağı borcunun
kapatılması için çağrıda
bulundu. Transfer yasağı
dışında yaklaşık 4 milyon
lira mevcut borcun sahibi
oldukları grup şirketi
tarafından karşılandığını
kaydeden Cengiz Aygün, başlatılan bağış
kampanyasına destek istedi. n 7

Mevcut
yönetimle devam

YATIRIMLAR ENGELLENDİ

Fethi Acar

873 bin hektar ile

Kastamonu,

Antalya’dan sonra

Türkiye’nin ikinci

en büyük orman

varlığına sahip

vilayetidir.

“

Bilgi Akademik Apart, yeni akademik
dönemde Kastamonulu öğrencilere
indirimli fiyat politikası uygulayacak.
Yurt işletmeciliğinde çeyrek asra yakın
deneyime sahip olduklarını anımsatan
İnebolulu iş adamı Gökhan Yüksel,
“Deneyimlerimizden çocuklarımız
maksimum oranda faydalanmaktadır.
Kastamonulu hemşerilerimize ikamet
talepleri olduğunda özel fiyat uygulaması
yapmaktan onur duyarız” dedi. n 3

Yeni akademik
döneme 
özel indirim

Kastamonu Havalimanı Müdürü
Ersin Köksal, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada Kastamonu'daki sefer
sayısının 5 güne çıkacağını belirtti. n 5

Sefer sayısı 
5 güne çıkıyor

Doğal peynir
Sepetçioğlu

Temelleri 2007
yılında Kuzeykent’te
150 metrekare alanda
atılan Sepetçioğlu Süt
Gıda, 15 kişiyi istihdam
ediyor. Firmanın
kurucu ortaklarından
Ali Sakallıoğlu,
doğallığa önem
verdiklerini
bildirdi. n 2

Bilgi-Yüksel Yurt ve Pansiyon işletmeleri www.bilgiakademikapart.com

5 şubemizle
Üniversite

öğrencilerine,
Öğretim

görevlilerine, Yüksek
lisans öğrencilerine,

Doktor ve
Hemşirelere huzurlu

ve güvenli
konaklama imkânı

• Ataşehir 

• Çağlayan 

• Gayrettepe

• Kuştepe

• Mecidiyeköy Tel: +90 212 216 99 83 +90 212 216 99 84
info@bilgiakademikapart.com
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Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

DUMAN

Hey tiryaki, tiryaki
Sen mi sigara kullanıyorsun?
Yoksa 
Sigara seni mi?

KABAHAT 

Zarfta adres yanlışsa pulun kabahati ne?
Burnun koku almazsa gülün kabahati ne?
Kabahat arıyorsan kendi içinde ara,
Yanlış yola sapmışsan yolun kabahati ne?

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

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

Uşak ve
Zonguldak’ta

akaryakıt
istasyonu bulunan

Çatalzeytinli iş
adamı Murat

Erden, “Dağıtım
pazarının

hakimiyeti yabancı
şirketlerin tekelinde.
Bu sebeple de yerli

firmaların
hedeflerine

ulaşması her geçen
gün biraz daha
zorlaşıyor” dedi.

Temelleri 2007 yılında
Kuzeykent’te 150

metrekare alanda atılan
Sepetçioğlu Süt Gıda,

bugün Kastamonu
Organize Sanayi Bölgesinde

5 bin 500 metrekare alan
üzerinde kurulu tesisinde
15 kişiyi istihdam ediyor.

Firma, peynir alanında
geniş ürün skalasıyla

dikkat çekiyor. Firmanın
kurucu ortaklarından Ali

Sakallıoğlu, bayi ağı ile
Doğu Karadeniz, İç

Anadolu ve Akdeniz
Bölgesinde etkin olduklarını

kaydederken ürünlerinde
katkı maddelerinden uzak

durarak doğallığa önem
verdiklerini bildirdi.

Sektörün en büyük sorununun
hammaddedeki dışa bağımlılık
olduğunu söyleyen Erden, “Alınan
Özel Tüketim Vergisiyle Hazine'nin
en önemli gelir kalemlerinden biri
akaryakıt ürünleri. Akaryakıt ile ilgili
dışarı bağımlılığımız en büyük
sıkıntımız. Devletimizin ihtiyaçları
dahilinde zamlar gerçekleşiyor.” dedi.

Akaryakıt ürünlerinin belirlenen
satış fiyatının altından piyasaya
sunulmasının vergi usulsüzlüğünden
kaynaklandığını ifade eden Murat
Erden şu bilgileri paylaştı: “Bir tanker
akaryakıtın litrede kazancı 24
kuruştur, bu da 5 bin liraya tekabül
eder. Bazı yerlerde akaryakıt fiyatını
vergi kaçakçılığı ile düşürüyorlar.
Geçen sene ve ondan önceki sene
kaçırılan vergi tam 34 milyar dolar.
Vergi kaçakları muhakkak
önlenmeli.”

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını
belirten Sakallıoğlu, “Tesisimizde peynir ve
gruplarını üretiyoruz.  Herhangi bir katkı maddesi
kullanmıyoruz. Süt, maya ve tuz kullanıyoruz
sadece. Başlıca üretim kalemlerimiz beyaz peynir,
lor peyniri, kaşar peyniri, tel peyniri ve tereyağı.
Özellikle köy peyniri konusunda sayılı firmalar
arasındayız. Talebe göre farklı yöresel peynir
çeşitlerini de üretiyoruz. Çankırı ve Kastamonu’da
satışımız mevcut. Ankara’da çok sayıda bayimiz
bulunuyor. Samsun, Antalya, Yozgat ve Kayseri’ye
kadar satış ağımız uzanıyor.” dedi.

Kastamonu’da çiliklerinden ve kooperatien
temin edilen sütler ile üretimlerini
gerçekleştirdiklerini ifade eden Sakallıoğlu, pazar
ağını genişletme hedefinde olduklarını vurgulayarak
şunları söyledi: “Pazarlama ağımızı büyütmek
istiyoruz ama obez büyümek istemiyoruz. Pazarlama
bölümümüzde 5 araç bulunuyor bu sayıyı ilk etapta
8’e yükseltme planımız bulunuyor. İnternet sitemiz
ve sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız
reklamlar ile ulaştığımız kitleler arttı. Van, Erzurum
ve Diyarbakır’dan numune talepleri geldi. Online
satış ağımızı da oluşturma düşüncesindeyiz. Yüksek
tonajlı ve güvenilir ekonomik ağ oluşursa İstanbul
pazarında da yer almayı düşünebiliriz. Amacımız
çok ürün satıp ciromuzu artırmak değil, kaliteli
ürün pazara sunarak karlılığımızı artırmak. Bu
sebeple asla kaliteden ödün vermeyeceğiz.”

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir’in oğlu Tutku Demir ile Öznur
Sinanoğlu dünya evine girmeye
hazırlanıyor. Çiin 12 Eylül tarihindeki
nikah töreni Çatalzeytin Ginolu
tesislerinde gerçekleşecek.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir “Evlatlarımız Tutku ve Öznur’un
nikah ile düğün merasimlerinde değerli
dostlarımız ve hemşerilerimizi aramızda
görmekten mutluluk duyarız” dedi.

Evleniyorlar

Lider Filtre Yönetim Kurulu Başkanı
Çatalzeytinli iş adamı Erol Soytaş’ın oğlu
Eyüp Soytaş Kader Çalışkan ile
nişanlandı. 29 Ağustos Cumartesi
akşamı Pendik’te gerçekleşen nişan
merasimine çok sayıda konuk katılırken,
gazetemiz adına genel yayın
yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz
katılarak genç çie çıktıkları yolda mutlu
bir birliktelik diledi. 

Eyüp ve Kader 
çifti nişanlandı

Gül gayrimenkul ve emlak sahibi iş
adamı Celal Gül’ün oğlu Samet Gül ile
Şeyma Sevinç 5 Eylül cumartesi akşamı
19.00’da Aden Park Göktürk’te  dünya
evine girecek.  İş ve siyaset dünyasından
birçok kişinin katılacağı düğün açık
havada yapılacak.

Şeyma & Samet 
5 Eylül’de 

En büyük sıkıntımız
dışa bağımlılığımız 

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi

Kastamonu özelinde hedefleri arasında ise Çatalzeytin’de tarımsal
faaliyetlerin geliştirilmesi olduğunu da anlatan Murat Erden şunları
söyledi: “Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal hareketle ait oldukları

bölgelere önemli katkıları olacağına inanıyorum.  Çatalzeytin’in toprak analizi
yapılarak verim sağlanacak ürünler yetiştirilip, ilçenin adına düzenlenecek
festivaller bu kapsamda revize edilebilir.  Bu çalışmayla hem bölge haklı hem
de sivil toplum kuruluşları kazanç sağlar. Hedeflerim arasında dernek başkanı
olup, bu girişimleri başlatmak da bulunuyor.”

1981 yılında İstanbul’da doğan Murat Erden,
2001 yılında akaryakıt istasyonda pompacı
olarak işe başladı. Saha müdürlüğü ve

işletme müdürlüğü görevlerinin ardından 2015
yılında Uşak’ta 2019 yılında ise Zonguldak’ta
akaryakıt istasyonu kurdu. 2’si LPG olmak üzere
toplamda 8 dolum ünitesinin bulunduğunu
istasyonlarda 17 kişi istihdam ediliyor.

Doğal peynir Sepetçioğlu

1975 yılında Kastamonu’da doğan Ali
Sakallığlu, 1998 yılında süt ürünleri

sektöründe çalışmaya başladı.
2007 yılında Kuzeykent’te 150 metrekare alanda

ağabeyi Ayhan Sakallıoğlu ile birlikte Sepetçioğlu
Süt Ürünlerinin temelini attı.  Firma 2016 yılından

itibaren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunun yüzde 50 hibe desteğini aldığı

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesindeki 5 bin
500 metrekare arazi üzerinde 2 bin metrekaresi

kapalı alanda kurulu tesisinde faaliyetlerini
sürdürürken, 15 kişiyi istihdam etmektedir.
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Sağlık ve eğitim camiasına hizmet verdiklerini bildiren
Gökhan Yüksel faaliyetleri hakkında şunları söyledi: “Yurt ve
pansiyon işletmeciliği sektöründe 1996 yılından itibaren faaliyet
gösteriyoruz. Doktor ve sağlık personellerinin konakladığı
Ataşehir ve Çağlayan yerleşkelerimizin yanı sıra Gayrettepe,
Kuştepe, Mecidiyeköy’de üniversite öğrencilerine, öğretim
görevlilerine, doktor, hemşire ve yüksek lisans okulu
öğrencilerine
huzurlu ve güvenli
konaklama imkanı
sunuyoruz.”
Ev konforunda

“Yurt
işletmeciliği
başkalarının
çocuklarını kendi çocuğunuz gibi gözetmeyi
gerektirir. Hizmet ettiğimiz tüm yıllarda temel
ilkemiz bu oldu. Yurt ve pansiyon hizmeti
verdiğimiz binalarımız İstanbul’un en merkezi
konumlarında toplamda 6 bin metre kare alanı
kapsıyor. 7 gün 24 saat hizmet veren yurtlarımız
özel güvenlik hizmeti, odalarının konforuyla ev
rahatlığı sunuyor. Deneyimlerimizden
çocuklarımız maksimum oranda
faydalanmaktadır. Kastamonulu
hemşerilerimize ikamet talepleri olduğunda
özel fiyat uygulaması gerçekleştireceğimizin de
bilinmesini isteriz. Yeni akademik dönemde
de Kastamonulu öğrencilerimize
indirimlerimiz bulunuyor.”

2016-2018 tarihlerinde İstanbul Beyoğlu
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
görevini yürüten Araçlı hemşerimiz Prof. Dr.
Erol Kısmet (55), Biruni Üniversitesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı
olarak göreve başladı.

Kimdir?

1965 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve
ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 1989
yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 2000 yılında
Çocuk Onkolojisi Uzmanı oldu. 2005 yılında
doçent olduğu Gülhane Askeri Tıp
Akademisi’nden 2010 yılında kendi isteğiyle
emekliye ayrıldı. 2011-2014 yılları arasında
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Profesör
olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilimdalı Başkanlığı görevinde bulundu.
İstanbul Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
2014 tarihinde Başhekim olarak göreve başladı
ve aynı hastanede hastane yöneticisi olarak

görev yaptı. 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Koordinatör
Genel Sekreteri olarak göreve başladı ve genel
sekreterlik yapılanmasının sona erdiği 2018
tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Evli olan
Erol Kısmet birisi mühendis, diğeri hekim olan
iki çocuk babasıdır. 

Kastamonu Kadın
Derneği (Kast-Kader) 2 Lige
yükselen Kemer Futbol
Kulübü Kız Futbol Takımı
için motivasyon yemeği
düzenlendi.

Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi ev
sahipliğinde Küçükçekmece
tesislerinde gerçekleşen toplantıya futbolcular
ile kulüp yöneticilerinin yanı sıra Eyüpsultan
Belediye Meclis Üyeleri Veli Güngör ve Metin
Çırpan da katılım sağladı.

Kast-Kader Başkanı Emine Çelik burada
yaptığı konuşmada, başarının ödüllendirilmesi
gerektiğini kaydederek, “Derneğimizin

öncelikleri arasında özellikle
kız çocuklarının eğitimi yer
alıyor. Hemşeri derneği
olarak bu kapsamda
desteğimiz Kastamonu’ya
ağırlıkta. Ancak İstanbul’da
tüm zorluklara rağmen başarı
elden kız futbol takımımıza
da kayıtsız kalamadık. Bu

kapsamda motivasyon yemeği düzenledik.”
dedi.

Tüm futbolcuların taleplerini dinleyen
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi
ise takımın Eyüpsultan’da yer almasına rağmen
çeşitli alanlarda duyduğu yardıma destek
olacağını ifade etti.
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GÜNCEL

Bilgi Akademik APart,
yeni akademik dönemde

Kastamonulu
öğrencilere indirimli

fiyat politikası
uygulayacak. Yurt

işletmeciliğinde çeyrek
asra yakın deneyime

sahip olduklarını
anımsatan İnebolulu iş
adamı Gökhan Yüksel,

“Deneyimlerimizden
çocuklarımız maksimum

oranda
faydalanmaktadır.

Kastamonulu
hemşerilerimize ikamet

talepleri olduğunda özel
fiyat uygulaması
yapmaktan onur

duyarız.” dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr.
Sadettin Yazı sağlık sorunlarını ileri
sürerek görevinden ayrıldı. Daha öncede
Sivas, Tokat ve Gaziantep illerinde sağlık
müdürlüğü görevlerini sürdüren Yazı 2017
yılından itibaren Kastamonu’da
çalışmalarını sürdürüyordu. Yazı mesleki
hayatına Çatalca’da aile hekimi olarak
devam edecek.

İstifa etti

Abana Sahil Tahkimatı Projesi’nde
mendireklerin denize yerleştirilmesi
işlemleri için sahildeki çalışmalara
başlandı. Yıl sonuna kadar da dört tane
mendireğin denize yerleştirilmesi
hedefleniyor.

Pandemi dolayısıyla bir süre ara
verilmek zorunda kalınan projenin
Abana’nın geleceği açısından büyük önem
taşıdığını belirten Belediye Başkanı Yunus
Akgül, “Gerek yüklenici firma yetkilileri
gerekse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Bolu Bölge Müdürlüğü ile sürekli irtibat
halindeyiz. Koronavirüs ile ilgili sürece
girmemiz nedeniyle elde olmayan
sebeplerden dolayı biraz gecikmeler
yaşandı. Son günlerde ise bu gecikmeler
telafi edildi. Bir yandan beton bloklar
dökülmeye devam ederken, diğer taraftan
denize yerleştirileceği alanda hazırlıklar
yapılıyor. İnşallah en kısa sürede de denize
yerleştirilecek.” dedi.

İlk kazma vuruldu

17 Mayıs 2000 tarihinde
Galatasaray’ın Arsenal’e karşı UEFA
şampiyonu olduğu güne kadar

ulusal ve uluslararası müsabakalar
kapsamında futbolun güzelliklerini
doyasıya yaşamış, oynanan
karşılaşmalardan da
fazlasıyla o hazzı almış
birisiyim.

Ancak 2000
tarihinden itibaren Türk
futbolunun alt yapıda
yetersiz oluşuna,
endüstriyelleşmesini
ve oyun ruhunu
kaybetmesini de
eklersek iflah
olmaz bir
çıkmaza girdiğini
düşünüyorum.
Türk futbolunun
son 20 yılına
baktığımızda, bu tezimin ispatı da ortaya
çıkıyor. İşte bu nedenlerden dolayı
özellikle Süper Lig maçlarını asla izlemem
ve sevmem.

Ama Kastamonuspor’un içinde
olduğu tüm lig maçlarını özenle takip
ederim. İşimin bir parçası olduğundan
daha çok; memleket çocuklarının taşıdığı
formaya ve döktüğü alın terine
saygımdandır. 

9 yılı İstamonu’da olmak üzere, 13
yıldır memleketi teneffüs eden, yazmaya
ve anlatmaya çalışan biri olarak,
geçmişten günümüze kaybettiklerimizin
ve elde edemediklerimizin de çıkış kapısı
olarak görüyorum Kastamonuspor’u.

Biliyorum ki Kastamonuspor başarılı
olduğunda sadece kendisini değil adını
taşıdığı ili de bir üst tura taşımakla
kalmayacak; alt yapısında yetiştirdiği
gençleri önce ülke, ardından da dünya
futboluyla tanıştıracak. Bu kadar açık ve
net. 

Milli Lig, 1.Lig ve Süper Lig derken
yarım asrı aşan 63 sezonluk profesyonel
Türk futbol hayatımızda Karabük, Bolu,
Zonguldak gibi komşu iller başta olmak
üzere 40 il takımı 1.Lige (Süper lige)
yükselmiş ve bölgelerinin gelişimine
önemli katkılar sağlamışlardır. Bu arada
sadece 2020-2021 sezonunda Süper Ligde
11 il adı taşıyan takım seyredeceğiz. 

Bırakın il adlarını bir kenara, 1.Lige
(Süper lige) yükselmiş, oynadıkları futbol
ve bıraktıkları etkiyle Türk milletinin
aklına kazıdığı ilçe hatta semt adları ve
takımlarına ne demeli?

Beşiktaş, Bakırköy, Başakşehir, Beykoz,
Beyoğlu, Kasımpaşa, Sarıyer,
Zeytinburnu, Göztepe, Karşıyaka,
Akhisar, Akçaabat, Altınordu, Alanya,
Keçiörengücü, Buca ilçe takımlarına Vefa,
Karagümrük, Alibeyköy, Hacettepe ve
Yeşildirek gibi semt takımlarını eklersek
Kastamonuspor’a neden eğilmemiz
gerektiği ortaya çıkar.

Kastamonuspor için son iki sezondur,
direkt ve endirekt şekilde kendisini
kulübün içerisinde bulan ve sergilediği
fedakarlıklarla bana göre tüm
Kastamonuluları mahcup eden Cengiz
Aygün ağabeye ve tabi ki kulüp
başkanımız Enes Ege Aygün’e bir değil
binlerce teşekkür etmemiz gerekir.  Bu
teşekkürle birlikte Kastamonu
valiliğimizin öncülüğünde şehrimizin
takımına sahip çıkılması da bir başka
sevindirici olay. 

Bu takım için herkes elinden geleni
yapmalı. On yıllarca güdülen yanlış
politikalarla yerinden yurdundan edilip
gurbetçi konumuna getirilerek hakkı gasp
edilen Kastamonuluların, kendisi olana,
rengini ve adını taşıyan spor kulübüne
sahip çıkarak markasını büyütme görevi
bulunuyor.  Sana ne, bana ne, ona ne
diyerek geçmez bu ömür. 

Kastamonu Valiliğinin Kastamonuspor
adına açtığı hesap numarasına herkes
gücünce destek olmalı. Ben de hem
şahsım hem de kurumum adına çağrıya
katılarak memleketimizin takımına destek
oldum. Şimdi keyifle memleketin
çocuklarını izlemeye başlıyorum.

Ezcümle: “Bir memleket değerleri
üzerinde daha değerlidir; kaybetmeden
değer bilmek ve göstermek gerekir.”

Kalın sağlıcakla…

GMG
Kastamonuspor ve
Kastamonu 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Kastamonu Üniversitesi, YKS 2020
yerleştirme sonuçlarının ardından 7 bin 131
yeni öğrenciye ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. Tercihlerde yüzde 97’lik bir
doluluk oranına ulaşan üniversite, yüzde 93
olan Türkiye ortalamasının da üzerine çıktı.
Tercih noktasında geçen yıla göre yüzde
7,08’lik bir artış sağlandı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 6 bin 85

kontenjan ayrılan Kastamonu
Üniversitesi 5 bin 869 öğrenci
tarafından tercih edildi. 40 farklı
ülkeden 7 bin 284 yabancı uyruklu
öğrenci başvurusunun olduğu
Kastamonu Üniversitesi’ne bu
öğrencilerden 857’si yerleşmeye hak
kazandı. 45 Lisans bölümü ve 58 ön
lisans programında yüzde 100 doluluk oranı

elde eden ve en çok tercih edilen
üniversiteler arasında yer alan
Kastamonu Üniversitesi’ne bu yıl
857 yabancı öğrenci de kayıt
yaptıracak.

Bu sonuçlara göre 2020-2021
akademik yılında 7 bin 131 öğrenci

Kastamonu Üniversitesi ailesine
katılarak öğrenim görmeye başlayacak.

Tercihte Türkiye ortalamasının üzerinde

Kısmet, Biruni 
Üniversitesinde

Futbolda kadın 
gücüne destek

Gökhan Yüksel

Huzurlu ve güvenli
konaklamanın adresi
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MANŞET

Türkiye’nin en eski
Ticaret ve Sanayi
Odalarından
İnebolu’nun
Başkanı Şakir İşeri,
“Bölge olarak
Türkiye’nin lider
sanayi bölgesi
olmak gibi bir
gayemiz yok ancak rakiplerimiz olan
diğer bölgelerle eşit şartlarda
yarışmak istiyoruz” demiş… Ne iş
yapacaklar oda olacak acaba!

DEMİŞ

Ak Parti eski İl
Başkanı Uluay; yeni
merkez ilçe
başkanına uyarılı
kutlama mesajı
yayınlamış…
Açıklama ve
kutlama şöyle:
“Siyasette, entrika, müzevirlik, iki
yüzlülük, yanında görünüp arkadan iş
çevirme ve sair olumsuzluklarla
karşılaşacaksındır, hiçbir şey seni
umutsuzluğa ve karamsarlığa
itmesin”

YAPMIŞ

Adettendir ya, ritüellerimiz arasında
hiç kuşkusuz faidesiz ama kaide
olagelmiş sorularımız meşhurdur

bizim, aynı zamanda meşrudur da…
Yahu bayramdan yeni çıktık, nereden

çıkarıyorsun böyle ölüm kalım, iç karartıcı
muhabbetleri demeyiniz… Aslında on
yıllardır ölmüş ama gömülmeyi
unutulmuşların
memleketini
mevzu
yapıyorsanız bir
aklınız ya
pazarda ya da
mezarda oluyor
işte… Yerel
gazetelerimizden
birinde okudum
ve çok
şaşırdım…
Memleket
yatırımda yine
unutuldu diye
kara bir manşet gördüm… Şaşırdığım “yine
yatırım yok” kısmı değil ona çoktan alıştık da
bunu haber diye yapan gazeteci meslektaşıma
şaşırdım. Bu da haber mi?

Haber dediğin; halka umut verecek, en az
başlıkta üç müjde bir atama, bir sürülme, bir
tayin, iki gider, üç tatava olacak…
Habercilikte bitmiş anlaşılan… Yeni
valimizin ziyaretlerinden daha mı mühim
kardeşim senin memleketin yatırım
programında olmayışı… Demek ki ihtiyaç
yok!

Vatandaş ne istiyor?
Kulak ver bakalım… Çarşı pazar,

kahvehane, meyhane falanhane filanhane
dolaş gör… Yatırım ne arkadaş?

Sen beleşten haber ver. Kaldı ki o
memleket ne teşvikler ne yatırım
programları gördü de bozulmadı… Ne
barajlar gördü daha harç konulmadan bütçesi
iç edilen… Ne restorasyonlar gördü bir
imzası iki küsur milyon tutan… Kalemine
kurban…

Sonra…
Oldu ki aldılar programa…
Yatırım da geldi…
Devletin lütfunun senin için mi işlediğini

sanırsın ki, üstüne vazife edinip sorgularsın? 
Yatırım filan hikaye… Memlekete moral

lazım, dua lazım, heyecan lazım…
Geçmişten al birkaç siyasi fiyasko, alla pulla
yaz bakalım, vatandaş nasıl seviniyor…

Neymiş; yatırım programında memleket
neden yokmuş?

Sana mı soracak koskoca devlet
kardeşim?

Burası muz cumhuriyeti mi her önüne
gelene hesap verecek?

Sen kimsin ayrıca?
Kimsin sen!
Ondan sonra; vay muhalifim diye baskı

görüyorum, vay resmi ilanlarımı kestiler, vay
dava açtılar…

Ne yapacaklardı?
Yanına mı bırakacaklardı?
Kalk sen tüyü bitmemiş yetimin yanında

olup hesap sor…
Ama hesap verme!
Yok kardeşim…
Öyle bir memleket yok!
Haddinizi bilin, bozmayın adamın

asabını…
Vesselam…

MERHUMU
NASIL
BİLİRDİNİZ?

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Türkiye’nin orman varlığı açısından ikinci,
verimlilik sıralamasında ise birinci olan
Kastamonu için darbe sonrası yazılan raporda
“Kastamonu’da orman olmadığından, kağıt
fabrikasına yer yoktur.” yazıldığı açığa çıktı. Öte
yandan raporu imzalamayan dönemin
Kastamonu Orman Baş Müdürü görevden
alınarak yerine onay verecek kişinin atamasının
gerçekleştirildiği öğrenildi.

16. ve 20. Dönem Kastamonu Milletvekili
Fethi Acar, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası
Kastamonu’da yatırım planında olan birçok
projenin askıya alındığını bildirdi. 

Bürokrasiyi zorladılar

Hammadde temininde Karadeniz’in en
doğusundan Trakya’ya kadar deniz yoluyla
ulaşımın hedeflendiği Cide’de kağıt fabrikası
kurulması yönünde fizibilite çalışmalarının
yapıldığını anımsatan Acar, yatırımların
durdurulması için bürokrasinin zorlandığını
ifade ederek şunları söyledi:   “Cide ilçemize
yapılması hedeflenen ülkemizin sekizinci kağıt
fabrikası fizibilite dosyasında Kastamonu ve
civarındaki ormanlar esas alınarak planlanan
fabrikanın deniz kıyısında liman olması
nedeniyle, Artvin’den İstanbul ve Trakya’nın
İğne Adalarından bile ham madde temini
öngörülmekteydi.12 Eylül 1980 askeri
darbesinden sonra ORMAN ve SEKA Kağıt
Fabrikaları yönetimleri mahaldekiler dahil
baştan itibaren değiştirilerek, 'Kastamonu’da
orman yoktur’ raporu verdirecek kadar
bürokrasiyi zorladılar.”

Acar, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü
ve Sinop Milletvekilliği yapan dönemin Orman
Genel Müdürü Ömer Özen’in bölgeyi yakından
tanımasına rağmen 'Kastamonu’da Orman
Yoktur' raporunu kabul etmesi üzerine
aralarında geçen diyaloğu ise şöyle aktardı: “Bu
acı gerçeği ihtilalin göreve getirdiği orman
genel müdürü ile çok eskiden tanıdığım olduğu
için sıkça görüştüğümde dile getirdim.  'Ömer
ağabey, daha önce ham maddenin mevcut
olduğuna dair rapora rağmen şimdi nasıl olur
da Kastamonu’da orman yoktur
yazabiliyorsunuz.' dediğimde, 'Bizi buraya tayin
edenler öyle istiyorlar, bunu yüreğimin kanayan
yarası olarak söylüyorum. Mevcut Kastamonu
Orman Başmüdürü böyle bir rapor yazmadığı
için başmüdürü görevden alıp yerine orman
yoktur raporu yazacak başmüdür atadır. Ben bu
günaha ortak oldum.’ demişti.”

Cide’nin yanı sıra diğer ilçelerde başlanan ve
planlanan yatırımların rafa kaldırıldığını
söyleyen Fethi Acar şöyle devam etti: “Yine aynı
yıllarda Kastamonu kamuoyunun çok iyi
hatırlayacağı üzere, daha önceki yıllarda
programa aldırdığımız ve yapımına başlanan

Kastamonu Şeker Fabrikasının yıllık kapasite
artırımı ile ilgili malzeme, alet ve edevatı başka
yerlere nakledilmişti. 1976’da inşaatına
başlanan, milyarlar sarf edilen Araç Çimento
Fabrikası inşaatı durdurulmuştu. 1980’de
programa alınan ve tamamen ihracata yönelik,
yıllık kapasitesi bir milyon ton olan İnebolu
Çimento Fabrikası programdan çıkarılmıştı.
Tekel Genel Müdürlüğü’nün İnebolu civarında
kurulması planlanan Kibrit Fabrikası askıya
alınmıştı. Kastamonu Merkez, Araç, Azdavay ve
Çatalzeytin’de planlanan Orman Entegre Tesis
yapımı inşaatları durdurulmuştu. 90
milyon ton rezervi bulunan ve
yılda bir milyon ton üretim
planlanarak Azdavay’a
kurulması Türkiye Kömür
İşletmelerince düşünülen
tesis yapımı ve bunun için
düşünülen demiryolu yapımı
fikri ortadan kaldırılmıştı.
Daday’da Cürümören Barajı
olarak planlanan Kastamonu
ve civarının istikbali ile
yakın ilgili olan
enerji, sulama ve
taşkın koruma
amaçlı proje
programdan
çıkarılmıştı.
Yine
TBMM’ye
kanun
teklifi
olarak

sunduğumuz Kastamonu Batı Kara Deniz
Üniversitesi gündemden çıkarılmıştı.
Kastamonu Organize Sanayi yanında anayol
ulaşım projeleri ve köy yolları yapımı, elektrik,
su ve okul hizmetlerinin hızının nasıl
kesildiğini vatandaşlarımız çok iyi
hatırlayacaklardır. 1980 yılı YSE programına
bakılırsa yılda en az on köprü yapımı ön
görülürken on yılda hiçbir köprünün
yapılmadığı yine vatandaşlarımızın
hafızasındadır. İle yapılması düşünülen bu alt
yapıların yanında bilhassa İstanbul’da bulunan
Kastamonulu iş adamları potansiyelinin yıllara

kadar uzanan bu yerine getirilmeyen
hizmetler yüzünden ilimizi en çok

göç veren ve süratle nüfus
erozyonuna uğrayan iller arasında
görmemiz yüreğimizi sızlatan
husus olmaya devam etmektedir.
Vatanımızın kurtulmasında görev
ifa ederek devletimizin
kurulmasında da emeği olan

bölgemizin ve insanlarının
devletinden alacağı

olduğuna tarih
şahittir. Şu hâlde,

devletimiz bu
borcun idraki
içinde
olmalıdır.
Ulaşım dahil
daha çok
hizmete
ihtiyaç
olduğu
gerçektir.”

KASTAMONU’DA
ORMAN YOKTUR

Kastamonu’da 
programa alınan çok sayıda 

yatırım 12 Eylül 1980 Darbesiyle rafa kalkarken,
şehrin gelişmesine de engeller koyuldu.

Kastamonu’nun gelişimine set vurulan en dikkat
çekici rapor ise Cide’de kurulması planlanan

Türkiye’nin sekizinci kağıt fabrikası için oldu.

Fethi Acar
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EKONOMİ
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2012’den bu yana devrede olan yatırım teşvik
haritası önemli değişikliklerle yenilendi, ancak
teşviklerden daha çok yararlanabilmek, komşu
illerin barajından kurtulabilmek adına 5. bölgeye
alınma beklentisi içinde olan, bunun için çalışma
başlatıldığı yönündeki açıklamalara umut
bağlayan 4. bölgedeki Kastamonu’nun yeri
değişmedi.KUZKA ortağımız Çankırı ve
Sinop’un 5. bölgede kalmayı sürdürdüğü yeni
düzenlemede diğer komşumuz Karabük ise 8
yıllık süreçte gerçekleştirdiği gelişim ile 3. bölgeye
kaydırıldı. Yeni düzenlemede, il merkezlerindeki
OSB’ler ve ilçe bazlı teşvik ile belirlenen

ilçelerdeki yatırımlar bir alt, bu ilçelerin
OSB’lerindeki yatırımlar ise iki alt gruptan
desteklenecek.

Alt bölge desteğinden yararlanabilecek
ilçelerimiz olarak Daday, Cide, İhsangazi,
Hanönü, Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve
Doğanyurt belirlendi. Hiçbirinde OSB
bulunmayan bu ilçelerimizdeki yatırımlar 5.
Bölge imkanlarından yararlanacak. OSB’ye sahip
bulunan Tosya, Taşköprü ve Seydiler ise ilçe bazlı
teşvik için belirlenenler arasında yer almadığı için
iki alt gruptan desteklenme imkanından
yararlanamayacak.

Kastamonu Havalimanı Müdürü Ersin
Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada Kastamonu'daki sefer sayısının
5 güne çıkacağını belirtti.

Ersin Köksal, 25 Ekim tarihinde
başlayacak uygulama hakkında sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada şu
ifadelere yer verdi: “21 Temmuz Salı günü
seferlerine başlayan THY havalimanımızda
yüzde 90 doluluk oranlarına ulaşılmıştır. Kış
döneminde sefer sayısı doluluk oranına göre
arttırıldı. 25 Ekim Pazar günü itibarıyla
pazar, pazartesi, çarşamba, perşembe,
cuma olmak üzere haftanın 5 günü sefer
düzenlenecektir. İstanbul kalkışları 11:30
olup, Kastamonu’dan hareket saat 13:50’de
gerçekleşecektir.” 

Sefer sayısı 
5 güne çıkıyor

Tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet
gösteren İstanbul merkezli Yıldız
Tekstil, 2016 yılında Bozkurt’ta
kurduğu tesisinde pandemi sonrası
tek kullanımlık koruyucu maske
üretmeye başladı. Yaklaşık 1
milyon lira yeni yatırımla ayda 6
milyon adet adet üretime
ulaştıklarını kaydeden Yıldız Tekstil
Fabrikası sahibi İnebolulu iş adamı
Yusuf Yıldız 120 personel istihdam
ettiklerini bildirdi.
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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

Pandemiyle birlikte hazır giyim alanındaki
üretimini durdurarak tek kullanımlık koruyucu
maske üretmeye başladıklarını belirten Yıldız Tekstil
fabrikası sahibi İnebolulu iş adamı Yusuf Yıldız
günlük üretim planlarının 4 katına çıktıklarını ifade
etti. Yıldız, ürettikleri maskelerden ilk önce virüsle
mücadeleye yardımcı olmak için kamu kurum ve
kuruluşlarına gönderdiklerini söyledi.

Medikal tekstil sektöründe marka olmayı
hedeflediklerini bildiren Yusuf Yıldız faaliyetleri
hakkında şunları söyledi: “Koronavirüs sebebi ile
duraksamaya giren sektörümüzde 120
personelimizin işine son vermeden devam
edebilmeleri için tek kullanımlık koruyucu maske
üretmeye başladık. Devlet desteği vardı,
çalışmayabilirdik. İlk etapta günlük kapasitemiz 50
bindi şu an 200 bin üretiyoruz. Bu süreçte 1 milyon
liraya yakın yatırım yaptık. İmalat kalitemiz çok
yüksek. Lastiklerimiz çok rahat ve kaliteli. Bu konuda
çok iddialıyız. Kumaş kalitesi piyasa ile aynı. Yakında
el değmeden üretime başlayacağız. Steril maskeler
daha çok sağlıkçılar için gerekli, bizim üretimimiz
koruyucu amaçlı. Sağlık Bakanlığının bu konuyla
ilgili yayınlamış olduğu tüm genelgeler
doğrultusunda hareket ederek üretim
gerçekleştiriyoruz. Maske bulmanın zor olduğu
süreçte Bozkurt, İnebolu, Çatalzeytin hastanelerine,
kaymakamlıklara, polislere, jandarmalara destek
sağlamanın mutluluğunu yaşadık.”

Tedarikçileri konusunda Kastamonulu firmalara
yöneldiklerini bildiren Yıldız, yerelde faaliyet
göstermenin zorluklarını ise şöyle aktardı:

“İhtiyacımız olan malzemeleri hemşerilerimizden
temin etmeye gayret gösteriyoruz. Fiyat değil kaliteyi
baz alıyoruz. Şu zamana kadar bir şikayetimiz
olmadı. En büyük sorun kalifiye elemanın çok az
olması, usta yetişmiyoruz. Bayanlar sadece evlenene
kadar geliyor. Bir gencin hevesle bu işe başladığını
göremedim. Sektör günden güne eriyor. Meslek
edinmek günümüzde önem kazandı. Eskiden çocuk

çalıştırıyoruz diye ceza yerdik. Herhalde bundan
sonra devlet çalıştıralım diye destekleyecek. Öte
yandan memlekette yaşayanların değil de memleket
özlemi çekenlerin daha çok birlik olduğunu
düşünüyorum. Yerel bölgede maalesef birbirimizi
tutamıyoruz. Herkes tüketim derdinde.”

6 milyon adet
maske üretiyor

Teşvikte yerimizde sayıyoruz

1971 yılında İnebolu’da doğan Yusuf
Yıldız, 1983 yılında tekstil sektörüne
İstanbul’da çırak olarak başladı. 1986
yılından beri ticari faaliyetlerini ağabeyi
ile birlikte sürdüren Yusuf Yıldız, 2016
yılından itibaren Bozkurt’ta hazır giyim
üzerine faaliyete başlayan Yıldız Tekstil’i
yönetiyor. Pandemi süreciyle birlikte
medikal tekstile yönelen firma toplamda
2 bin metrekare alanda 120 kişiyi
istihdam ediyor.

Kısa Çalışma
Ödeneği

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma
süresi 31 Ekim 2020’ye uzatıldı. (R.G.
Tarih–Sayı: 31.08.2020-31230)

1-) Buna göre kısa çalışma ödeneği süresi;
-Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel

durumlar kapsamında zorlayıcı sebep
gerekçesiyle 30 Haziran’a kadar kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olmak, 

-Kısa çalışma ödeneği süre uzatımından
yararlanmak için süre uzatımı için yeni bir
başvuruya ve uygunluk tespitine gerek
bulunmamak, 

-Daha önce kısa çalışmadan yararlanan
aynı işçiler için aynı şartları aşmamak
kaydıyla,

Kısa çalışma uygulaması biten işyerleri
bakımından belirtilen sürelerin bitiş
tarihinden başlamak üzere iki ay daha
uzatılmıştır. Dolayısıyla işverenler en son
31/10/2020 tarihine kadar kısa çalışma
ödeneğinden yararlanabilir. 

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma
süresinin uzatılmasına karşılık, işyerinin
tamamında veya bir kısmında kısa
çalışmadan vazgeçerek işyerinde normal
çalışma düzenine dönen işverenler
normalleşme desteğinden yararlanabilir. 

2-) Nakdi ücret desteğinden yararlanma
süresi 17/9/2020 tarihinde sona ereceğinden
bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır. 

3-) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan
işletmeler normal çalışmaya geçmişlerse
01.08.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020’yi
geçmemek üzere 3 aylık SSK ödemesini (işçi
ve işveren payı dahil) İŞKUR üstlenecek,
işverenler ödemeyecektir. (7252 sayılı
kanun).

Eyüp Belediye Meclis Üyesi Araçlı
hemşerimiz Metin Çırpan’ın kızı Gülsüm
Bıyıklı ve eşi ve Onur Bıyıklı’nın işletmecisi
olduğu Orfe Pasta ve Cafe’nin resmi açılışı
gerçekleşti. Ümraniye Esenevler
Mahallesinde faaliyet gösteren işletmede
pasta, çikolata, lokum, dondurma, tatlı ve
tuzlu lezzetlerin yanı sıra sıcak ve soğuk
içecek seçenekleri de bulunuyor.

Orfe Ümraniye’de 
hizmete başladı
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Genel merkezini Beykoz’a taşıyan
Kastamonulular Dayanışma
Derneğindeki (Kas-Der) ilk toplantı
federasyon başkanlarıyla gerçekleşti.

Kastamonu Konfederasyonu,
Kastamonu Dernekler Federasyonu ve
ilçe federasyon yetkililerinin katılım
sağladığı toplantıda fikir birliğinde
yapılması gerekenler değerlendirildi.

İlk toplantı 
federasyon 
başkanlarıyla 

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği (KASİAD), 5 ay sonra ilk
yönetim kurulu toplantısını
gerçekleştirdi. 

Kartal Bombe Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Ali Kartal’ın ev
sahipliğinde gerçekleşen toplantıya
dernek üyelerinin yanı sıra Dilovası
Kaymakamı Mustafa Asım Alkan da
katıldı. 

Toplantının gündemini ekonomi ve
ticaret alanındaki faaliyetler ile birlikte
Kastamonu’da yapılabilecek yatırım
girişimleri oluşturdu.

Gündem ekonomi

Tosya İlçe Trafik Komisyonu
tarafından alınan karar doğrultusunda
D-100 karayolu üzerine Elektronik
Denetleme Sistemi (EDS) kurulacak.  

Tosya İlçe Trafik Komisyonu
toplantısı ardından açıklama yapan
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin “D-100
Karayolu'nun belediye mücavir alan
içerisinde kalan 6 kilometrelik
kısmında EDS kurulum talebi
komisyonca kabul edildi. Bundan
sonraki süreçte Tosya İlçe Trafik
Komisyonumuzca aldığımız kararın
sırasıyla İl Trafik Komisyonu ve
Emniyet Genel Müdürlüğünce
onaylanmasının ardından EDS
kurulumu gerçekleşmiş olacak ve hız
koridoru içerisinde azami 90
kilometrenin üzerinde hız
yapılamayacak” dedi.

GMG Kastamonuspor’un 2020-2021
sezonundaki rakipleri belli oldu.
Temsilcimiz yeni sezonda 2.Lig Kırmızı
Grup’ta mücadele edecek. 19 Eylül’de
başlaması planlanan ligde
temsilcimizin grubu 20 takımdan
oluşurken rakipleri Kırklarelispor,
Eyüpspor, Pendikspor, Sakaryaspor
AŞ, Karacabey Belediyespor AŞ,
Turgutluspor, Bodrum Belediyesi
Bodrumspor, Serik Belediyespor, 1922
Konyaspor, Tarsus İdmanyurdu,
Elazığspor, Vanspor, Bayburt Özel
İdare, Pazarspor, Sivas Belediyespor,
Kırşehir Belediyespor, Başkent
Akademi FK, Etimesgut Belediyespor
ve Kardemir Karabükspor olacak.

Kastamonuspor’un seyirci gücünün
bulunduğu İstanbul’dan grubumuzda
iki takım yer alıyor. Eyüpspor ve
Pendikspor, temsilcimizin
İstanbul’daki rakipleri olacak.

Ankara’dan ise grubumuzda
Başkent Akademi ve Etimesgut
Belediyespor takımları bulunuyor.

Maksimum 
hız 90

Rakipler belli oldu

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi’nde inşa
edilecek olan Millet Bahçesi projesi için daha
önceden Kastamonu Belediye Meclisi
tarafından tahsis edilen yaklaşık 240 dönüm

arazi, son yapılan çalışmaların ardından 320
dönüme çıkartıldı. Uygulama projesi ihalesi
TOKİ tarafından 18 Eylül olarak açıklanan
Millet Bahçesinde yürüme yolları, bisiklet

yolları, Millet Kıraathanesi ve vatandaşların
ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanları
barındıracak. Projenin, en kısa sürede
tamamlanarak hizmete alınması bekleniyor.
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MANŞET

Kastamonu Belediye Meclisi tarafından Millet Bahçesi
için tahsis edilen 240 dönüm arazi, 320 dönüm
alana çıkartıldı.

80 dönüm
daha eklendi
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SPOR

Mevcut yönetimle devam
GMG

Kastamonuspor
Onursal

Başkanı Cengiz
Aygün,

Kastamonu
Valisi Avni

Çakır
başkanlığında

gerçekleşen
toplantı sonrası

mevcut
yönetimle
kulübün
görevini

sürdüreceğini
bildirirken,

transfer yasağı
borcunun

kapatılması için
çağrıda

bulundu.

Nasrullah Gazetesinde yer alan habere göre
Kastamonu Valisi Avni Çakır Başkanlığında düzenlenen
toplantının detaylarını paylaşan GMG Kastamonuspor
Onursal Başkanı Cengiz Aygün şunları söyledi: 

“İlden gelecek destekle transfer yasağını açarsak
şampiyonluk hedefiyle takımımızı yeniden
oluşturacağız. Açmazsak şampiyonluk iddiası sözümüz
olmasa da bu ligde Kastamonu’yu en iyi şekilde temsil
edecek takımı oluşturma gayreti içinde olacağız. Sayın
valim birçok söz aldıklarını ancak somut bir miktar
söyleyemediklerini çünkü kurumsal şirketlerin kendi
işleyişleri olduğunu söyledi, mutlaka il olarak
Kastamonuspor’un yanında olacaklarını, ellerinden
geleni yapacaklarını aktardı. Kongrenin gerek
olmadığını, bu sistemin devam etmesi gerektiğini rica
ettiler, ben de acelemiz olmadığını söyledim. Şu an için
devam ediyoruz. İlerleyen günlerde daha güçlü yönetim
için kongre lazım, ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
Mevcut yönetimin yetersizliğinden değil temsiliyeti
arttırmak adına gerekli. Önümüzdeki günlerde
gündeme gelebilecek bir konu genel kurul.”

Kastamonuspor’un geliri olması lazım
“Kastamonuspor’un gelir getirici unsurları olması

için çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili iki önemli
proje var: Kadıdağı’ndaki spor tesisleri, ikincisi de
tesislerimizin bulunduğu bu yer. Kadıdağı’nın
Kastamonuspor’a verilmesi ve kamp tesislerinin
yapılmasıyla beraber ileriye dönük ciddi bir gelir
kaynağı olur. Tesislerimizin bulunduğu İsmail
Dikmenli’nin yanındaki inşaat alanından sonra buranın
işlevi azalacak. Burada Kastamonuspor’a gelir getirecek
başka unsurları yaratabiliriz. Bunu yaparsak

Kastamonuspor için 1’inci Lig, Süper Lig hayal
olmayacak çünkü geliri olan bir takım olacak. En
azından ufak şeyler için bile sıkıntı yaşamayacak.
Kastamonuspor artık alt yapıdan futbolcu çıkarmak
zorunda. Bunu yaptığımızda bırakın para harcamayı
para kazanan bir yapı olacak.”

Transfer yasağını kaldırırsak şampiyon oluruz
“Transfer yasağı borcu 8 buçuk milyon civarında. Şu

an ilin dinamiklerinin transfer yasağını kaldırmak için

çok daha hızlı hareket etmesi gerekir. Eğer bunu
başarırsak biz bu guruptan net söylüyorum şampiyon
çıkarız. Play-Off demiyorum, bu gruptan şampiyon
çıkarız. Bunun için transfer yasağının seri bir şekilde
kaldırılması lazım. Futbolcu kardeşlerimiz de olur ancak
takviye şart. Öte yandan Kastamonuluların başlatılan
bağış kampanyasına katkıları olacağına inanıyorum. 10-
20-100 lira da olsa lütfen kampanyaya katılım
sağlayalım.”

Takımın 2 Eylül’de
Kızılcahamam’da kampa
gireceğini ifade eden
GMG Kastamonuspor
Teknik Direktörü
Ekrem Al, “Maç
haasına kadar orada
olacağız. Biz
İskenderunspor’u
hesaba katıyoruz. Onlar
da Kızıcahamam’da
olacak. Onlarla maç
yapma şansına sahip olacağız. Biraz
zor ve kısıtlı bir süreç. Bu kısıtlı
süreç içerisinde elimizden geleni
yapıyoruz. Alt yapıdan 4 tane
futbolcumuzu çıkartacağız. Bu
futbolcuları kampta göreceğiz”
dedi.

Kastamonu Gazetesinde yer
alan demecinde her zaman alt
yapıyı takip edeceğini kaydeden
Ekrem Al şunları söyledi: “Alt yapı
ile çi kale yapacağız. Bağımızı

koparmayacağız. Gidiş-
gelişler sürekli olarak
olacak. Alt yapı hocaları
ile toplantı yaptım.
Onlardan da
yararlanacağız. Alt-üst
diye bir ayrım
olmayacak.
Çocuklarımızı takımın
bünyesinde
barındıracağız.
Bildiğiniz gibi

Kastamonu belirli bir seviye gelmiş
bir takım. Bu çıtanın altına düşmek
istemiyoruz. Benim için hangi
grupta olduğumuz fark etmez.
Benim için en iyi takım, bizim
takımımız. O felsefeyi aşılamaya
çalışıyorum. Rakiplerimiz bizi
hesaba katıyor. Bu kulüp basit
düşünülecek bir kulüp değil. 10
futbolcu eksik olsa bile bizim için
önemli değil. Biz başarılı oluruz,
olamayız ama felsefemiz bu olacak.”

GMG Kastamonuspor’da
Ahmet Yıldırım’dan boşalan teknik
direktörlük koltuğuna Ekrem Al
getirildi.  65 yaşındaki yeni teknik
direktör Ekrem Al ile 2020-2021

sezonunun sonuna kadar anlaşma
sağlandı. Geçtiğimiz sezonun
ikinci yarısında Sarıyer’de görev
yapan Ekrem Al, daha önce de
Eyüpspor’un başındaydı.

Altyapı ile bağımızı 
koparmayacağız

GMG Kastamonuspor
Ekrem Al’a emanet 

Kastamonu
Valiliği ve
Kastamonu
Belediye
Başkanlığı iş
birliğinde GMG
Kastamonu-
spor’a destek
kampanyası
başlatıldı. 1 yıl
süreyle devam
edecek kampanya
kapsamında
futbolseverler Ziraat
Bankası hesabına bağış
yapabilecek.

Konuyla ilgili Kastamonu
Valiliğinden yapılan

açıklamada şu
ifadelere yer
verildi: “Gün

Medya Grubu
Kastamonu Spor

Kulübü
Derneğinin
sportif
faaliyetlerine
katkı sağlamak

maksadıyla
Türkiye genelinde 1

yıl süreyle yardım
toplama kampanyası

başlatıldı. Hemşerilerimizin,
tüm yardım severlerin ve
Kastamonuspor sevdalılarının
katkısını bekleriz.”

Bağış kampanyası başlatıldı

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kastamonu Şubesi 
IBAN NO: TR54 0001 0001 5136 1065 4050 06 
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0507 471 51 37
0541 742 60 70

Kastamonu- Bozkurt
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