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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. 
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Resmi Gazete'de
yayımlanan kararname
ile Kastamonulu 5
mülki idare amirinin
görev yeri değiştirildi.
Mülki İdare Amirleri
Atama Kararnamesine
göre Yalova Vali
Yardımcısı Yıldırım
Uçar Zonguldak Vali Yardımcılığına, Hatay-
Kırıkhan Kaymakamı Zafer
Karamehmetoğlu Ordu Vali Yardımcılığına,
Elazığ- Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu
Diyarbakır Vali Yardımcılığına, Ankara
Evren Kaymakamı Aziz Kayabaşı Siirt
Pervari Kaymakamlığına, Ordu Korgan
Kaymakamı Engin Tok, Bayburt Demirözü
Kaymakamlığına atandı. n 3

Yeni görev geldi

Edirne Çevre
ve Şehircilik 

İl Müdürü
Engin Öztürk,

planlanan
204 Millet

Bahçesi
projesinin

22’sinin
tamamlandı-
ğını bildirdi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in hazırlayıp sunduğu Gönül
Coğrafyası programında Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının faaliyetleri
hakkında bilgi aktaran Çatalzeytinli

hemşerimiz Engin Öztürk,  ‘81 ilde
Millet Bahçesi Projesi’

çalışmalarının 70 şehirde
devam ettiğini kaydetti.

Millet Bahçelerinin sosyal
yaşam alanının yanı sıra afet

durumlarında toplanma merkezi olduğunu
belirten Öztürk, “Şu anda 70 ilde millet bahçesi
çalışması devam ediyor. Toplamda 204 projenin
22’si tamamlandı. Bu bahçeler vatandaşlarımızı
doğa ile buluşturuyor. Aynı zamanda afet
zamanlarında toplanacağımız alanlar buralar”
dedi. 

Öztürk, millet bahçelerinin kent
merkezlerine yakın, ulaşım ağları yoğun olan
yerlerde kurulduğunu ifade ederken, alanın en
az 15 bin metrekare olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu araştırmasına
göre 2019 yılının zirvesinde 87
milyar 949 milyon lira
üretimden satışlarıyla TÜPRAŞ
yer aldı.  Kastamonulu
firmaların 47 milyar liralık
toplam performansı 37 milyar
71 milyon lira ikinci sırada yer
alan Ford Otomotiv’in önüne
geçti. n 5

Tekfen Tarımsal Araştırma, Üretim ve
Pazarlama A.Ş’nin Çatalzeytinli Genel
Müdürü Emrah İnce, firmanın 2019 yılında
tamamını satın aldığı Alanar Meyve markası
ile yaş meyveleri 33 ülkede 50 farklı noktaya
ulaştıklarını bildirdi. n 5

33 ülkede 
50 farklı noktada

Devrekani Belediyesi tarafından yeni araç
parkına kazandırılan vidanjör, minibüs, çöp
taksi ve açık kasalı kamyonetin tanıtımı ile
Gençlik Merkezinin açılışında konuşan
Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç’ın açıkla-
dığı hibe tutarı 7 milyon 63 bin lira oldu. n 2

Devrekani’ye 7
milyon lira hibe

Aygünler Mobilya, bayisi olduğu Bellona
markasının 5. mağazasını açmayı hedefliyor.
Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen
yatırımlarını sürdüreceklerini bildiren
Aygünler Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı
Altan Aygün, önümüzdeki yıl hizmete
açmaya planladıkları yeni şube ile istihdam
sayılarını 50’ye çıkaracaklarını belirtti. n 6

5. mağazayı açmaya
hazırlanıyor

204 projenin
22’si tamam

Zirveye yaklaştılar

Yıldırım Uçar Zafer Karamehmetoğlu

Fatih Cıdıroğlu Aziz Kayabaşı

Engin Tok

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik
silahlı saldırıda şehit olan Tosyalı polis
memuru Erkan Gökteke'nin naaşı,
Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi. n 46

Şehidimize
son görev…

Engin 
Öztürk

n 3
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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

l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

TRAFİK MEYDAN
SAVAŞI

Trafiğin ipleri; magandanın canavarın elinde,
Azrail’de yönetimi.
Boşuna değil, trafikte her gün
Tsunami!

KAZANMAK

Mal mülk para kazanmak; itibar, şan kazanmak,
Okulları bitirip, ilim irfan kazanmak.
Kazanmanın sayısız çeşitleri varsa da,
Kazancın en makbulü, bir dost insan kazanmak.

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

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Devrekani Belediyesi
tarafından yeni araç
parkına kazandırılan

vidanjör, minibüs, çöp
taksi ve açık kasalı

kamyonetin tanıtımı ile
Gençlik Merkezinin açılışı
yapıldı. Törende konuşan

Belediye Başkanı Dr.
Engin Altıkulaç’ın

açıkladığı hibe tutarı 7
milyon 63 bin lira oldu.

Devrekani’ye 7 milyon lira hibe

30 yıldır Devrekani’de atıl vaziyette
olan binanın tadilat ve onarımını
gerçekleştirip Gençlik Merkezi olarak
ilçeye kazandırdıklarını anlatan
Başkan Altıkulaç, bina içerisindeki
mefruşatı Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğünün tamamlayacağını
bildirdi.

Parkura yeni katılan araçların 891 lira
değerindeki maliyetinin 225 bin lirasının
belediye bütçesinden karşılandığını kaydeden Dr.
Engin Altıkulaç, “Satın aldığımız araçların 3 tanesi
sıfır, 1 tanesi de Azdavay Belediyesinden sembolik bir

ücretle temin edildi. Belediye bütçesinden
satın aldığımız kamyonetin bedeli 100 bin
lira, çöp taksi ise 125 bin lira. 666 bin lira
değerinde olan vidanjör kuka cihazı ise
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
hibe edildi.” dedi.

IPARD projesi kapsamında Avrupa
Birliğinden alınacak 2 milyon liralık hibe

kaynak ile pazar yerinin üzerinin
kapatılacağını belirten Altıkulaç, yöresel ürün

pazarı kurulması için ise 725 bin lira hibe alındığını
anımsattı. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle
ilçe stadı için 1, 5 milyon lira ödenek aldıklarını

bildiren Altıkulaç, Devrekani Yerel Eylem Grubu
tarafından Türkiye ikincisi seçilen Yerel Kalkınma
Projesi kapsamında Avrupa Birliğinin 1 milyon 922
bin lira kaynak aktaracağını söyledi.

Altıkulaç, İller Bankası tarafından kabul edilen 1
milyon 23 bin lira değerindeki su isale hattı
projesinin ise 250 bin lirasının hibe 750 bin lirasının
da uzun vadeli düşük faizli krediyle ilçeye
kazandırılacağını ifade etti.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın
araç parkına katılan 666 bin değerindeki vidanjör ile
birlikte açıkladığı yatırımların toplam hibe tutarı 7
milyon 63 bin lira oldu.

Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi
Hayvancılık Bölgesinde ÇED Raporu sürecinin

devam ettiğini bildiren Belediye Başkanı Engin
Altıkulaç, “Eylül ayında ÇED raporuna alacağımızı
düşünüyoruz. ÇED raporunu aldıktan sonra mera
vasfını kaldıracağız. 98 tane işletme olacak, 30 bin
büyükbaş hayvan beslenecek. Sadece hayvan
beslenmesiyle kalınmayacak, orada ciddi bir et üretimi
de olacak. Etin yanında eti üretecek tesisler olacak.
Biyogaz tesisleri olacak. Deri işletme atölyesi olacak. 100
milyon liralık bu yatırım sadece Devrekani’ye değil,
Kastamonu’ya hatta bölgemize ciddi bir iş istihdamı
sağlayacak, ciddi üretim katkısı sağlayacak.” dedi.

Eylül’de rapor çıkacak

Kastamonu Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Bir-
liğinin (KESOB) 2017 yı-
lında başlattığı girişim
sonucu Kastamonu Pas-
tırması mehreç işareti
kapsamına girdi. Daha
önce Taşköprü sarımsa-
ğı, Taşköprü kuyu keba-
bı, Pınarbaşı kara çorba,
Tosya pirinci, Tosya bıç-
kısı, Tosya kıstısı, Daday
etli ekmeği, Kastamonu
çekme helvası, Kasta-
monu simidi, Kastamo-
nu tiridi, Devrekani hindi
banduması, Kastamonu
siyez bulguru, Kastamo-
nu Taş Baskısı coğrafi
işaret belgesi almıştı.
Böylece Kastamonu’nun
tescilli ürün sayısı 14’e
yükseldi.

Kastamonu
Pastırması
tescillendi

Coğrafi İşaret Bel-
geli Taşköprü sarımsa-
ğını dikmek ve satmak
isteyenlere belge şartı
getirilecek. Çiftçi önü-
müzdeki sene Kastamo-
nu İl Tarım ve Orman
Müdürlüğünden alına-
cak üretim belgesi son-
rası Taşköprü sarımsağı
ekebilecek, bu belge ile
hasat yaptıktan sonra
Taşköprü sarımsağını
satabilecek. Belgesi ol-
mayanlar ise Taşköprü
sarımsağı satamayacak.
Bu sayede Kastamonu İl
Tarım ve Orman Müdür-
lüğü, Coğrafi İşaret Tes-
cil Belgesi bulunan Taş-
köprü sarımsağını hem
koruyacak hem de sah-
teciliğin önüne geçmiş
olacak.

Üretim ve
satışta 
belge şartı
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n Manşet haberin devamı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sürdürdüğü
Sıfır Atık Projesi hakkında da bilgi aktaran Engin
Öztürk bireysel bilinçlenmenin önemine vurgu
yaparak, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin
himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi 2023
itibarıyla bütün illerimizde çalışmaya başlayacak.
Geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde,
organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak
suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız.
Ancak sıfır atık uygulamalarına kurum ve tesislerin
yanı sıra bireysel olarak da destek sağlamalıyız.
Kaynakları verimli kullanmak, atık miktarını
azaltmak, atıkları kaynağında ayrıştırmak, atıkları
geri kazanarak ekonomiye katma değer sağlamak,
gelecek nesle tertemiz bir çevre bırakmak için sıfır

atık olmazsa olmazımız. 1 ton kağıdın geri
dönüşümünde 17 ağaç kesilmekten kurtuluyor, 4
bin 100 kW enerji tasarrufu sağlanıyor. 1 ton atık
plastiğin geri dönüşümünde 16,3 varil yani 2 bin
500 litre petrol ihtiyacı karşılanıyor. 5 bin 700 kW

enerji tasarrufu sağlıyoruz. 2023 yılına kadar katı
atık hizmeti almayan şehir ve belediye kalmayacak.
Bu kapsamda hem kurum bilgilendirmelerimiz
hem de öğrencilere yönelik bilinçlendirme
eğitimleri sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Ödüllü Mülkiyeli 
6. kez vali yardımcısı!

2015 yılından buyana Yalova Vali Yardımcısı
olarak görev yapan Şenpazarlı hemşerimiz
Yıldırım Uçar, Zonguldak Vali Yardımcılığına
atandı.

Gürpınar Kaymakamlığı esnasında Devlet
Bakanlığından Teşekkür Belgesi ile
ödüllendirilen Uçar, 1983 yılında Tosya ve Seben
Kaymakam Vekilliği yaparak başladığı 37 yıllık
meslek hayatında 10 ilçede kaymakamlık, 5 ilde
ise vali yardımcılığı görevinde bulundu.

Yıldırım Uçar’ın Van, Amasya, Antalya,
Ankara ve Yalova’dan sonra vali yardımcısı
olarak 6. görev yeri Zonguldak oldu.

30. görev yılında 
4. kez vali yardımcısı!

Yaklaşık 2 yıldır Hatay- Kırıkhan Kaymakamı
olarak görev yapan İnebolulu hemşerimiz Zafer
Karamehmetoğlu, Ordu Vali Yardımcılığına
atandı. 1990 yılında göreve intisap eden
Karamehmetoğlu'nun, Ağrı, Amasya ve Düzce
illerinin ardından 4’üncü vali yardımcılığı görev
yeri ise Ordu oldu.

1990 yılı Kasım ayında Denizli Kaymakam
Adayı olarak mesleğe başlayan Kaymakam
Karamehmetoğlu, 30 yılı doldurduğu görev
süresinde 9 ilçede kaymakamlık 3 ilde vali
yardımcılığı ve 4 yıl süreyle Gürbulak Sınır
Mülki İdare Amirliği görevlerinde bulunmuştu.

Artık büyükşehirde
2018 yılından itibaren Elazığ- Ağın

Kaymakamlığı yapan Devrekanili hemşerimiz
Fatih Cıdıroğlu, 2 milyona yakın nüfusuyla
Türkiye'nin 12'nci büyük şehri olan Diyarbakır'a
Vali Yardımcısı olarak atandı.

Son 3 yıldır asil olarak görevde bulunduğu
Konya Yunak ve Elazığ Ağın ilçelerinde
sürdürdüğü başarılı çalışmalar ile takdir toplayan
Cıdıroğlu mesleki kariyerinde çok kısa zamanda
Diyarbakır gibi önemli bir şehre vali yardımcısı
olarak görevlendirildi.

103. Dönem Kaymakam adayı olarak mesleğe
intisap eden Fatih Cıdıroğlu; Tekirdağ
Kaymakam adaylığı, Tekirdağ Valiliğinde İl Stajı,
Tekirdağ Çorlu ve Çanakkale Gelibolu
İlçelerinde Kaymakam Refikliği Stajının
ardından Eskişehir Sarıcakaya İlçesinde
Kaymakam Vekilliği, Konya Yunak Kaymakam

vekilliği ve kaymakamlığı yaptı. Son olarak da
Ağın İlçesi Kaymakamlığı görevini
sürdürüyordu.

Zorlu bölgede 
2018 yılından buyana 3 bin nüfusa sahip

Ankara’nın Evren ilçesinde kaymakam olarak
görev yapan Araçlı hemşerimiz Aziz Kayabaşı,
Siirt Pervari’ye kaymakam olarak atandı.

2012 yılında mesleğe başlayan Kayabaşı,
İhsangazi ve Daday Kaymakam Vekilliği, Konya
Derbent Kaymakamlığı, Ankara Evren
Kaymakamlığının ardından Pervari’de
görevlendirildi. 31 bine yakın nüfusu bulunan
Pervari’de 40 köy ve bu köylere bağlı 25 mezra
yer alıyor. Köy ve mezrada yaşayan kişi sayısı ise
23 bini aşıyor.

Asaleten ikinci görevinde
2018 yılından buyana 28 bini aşkın nüfusa

sahip Ordu’nun Korgan ilçesinde kaymakam
olarak görev yapan İnebolulu hemşerimiz Engin
Tok, Bayburt Demirözü’ne kaymakam olarak
atandı.

Kaymakam adaylığı süresince sırasıyla
Kütahya- Aslanapa, Kastamonu-Hanönü,
Samsun-Lâdik Kaymakamlıklarında Kaymakam
Vekili olarak görev yapan Tok, 2018’de Korgan
Kaymakamı olarak atanmıştı. Türkiye’nin en az
ilçeye sahip ili olan Bayburt’un Demirözü
ilçesinin 26 köyü bulunuyor. 9 bini aşkın
nüfusun 5 bin 500’ü köylerde yaşıyor.
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GÜNCEL

Bireysel 
bilinçlenme şart

Yeni görev geldi

İstanbul’a 7’si vali yardımcısı olmak
üzere toplamda 14 yeni mülki idare amiri
atandı. Yeni atanan mülki idare amirlerinin
2’si daha önce Kastamonu’da görev aldı.

2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama
Kararnamesi ile Zeytinburnu, Ümraniye,
Kağıthane, Çatalca, Beykoz, Pendik, Şile
ilçelerine kaymakam, İstanbul Valiliğine
ise 7 yeni vali yardımcısı atandı.

İstanbul’un yeni vali yardımcıları
arasında ilk görev yeri İhsangazi olan Ordu
Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten’in yanı
sıra Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hukuk Müşavirleri Özlem Bozkurt Gevrek
ve Şevket Atlı, Yalova Vali Yardımcısı
Abdurrahman İnan, Sakarya Vali
Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli,
Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz
yer aldı.

Öte yandan daha önce Araç Kaymakamı
olarak görev alan Kayseri Talas
Kaymakamı Zekeriya Güney Zeytinburnu
Kaymakamlığına atanırken, Ümraniye
Kaymakamlığına Bolu Gerede Kaymakamı
Cengiz Ünsal,  Kağıthane Kaymakamlığına
Bursa Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç,
Çatalca Kaymakamlığına Giresun Görele
Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş,  Beykoz
Kaymakamlığına Sakarya Söğütlü
Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli,
Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali
Yardımcısı Hülya Kaya,  Şile
Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı
Mehmet Nebi Kaya getirildi.

İstanbul’da 
değişim

Edirne Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Engin Öztürk, Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in hazırlayıp sunduğu
Gönül Coğrafyası programında
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
faaliyetleri hakkında bilgi aktardı..

Yıldırım Uçar Zafer Karamehmetoğlu Fatih Cıdıroğlu Aziz Kayabaşı Engin Tok

Mülki İdare Amirleri Atama
Kararnamesi, İçişleri Bakanlığı'nın
belirlediği görev değişikliklerinin
ardından Resmî Gazete'de
yayımlandı. Görev yerlerinde
değişikliğe gidilen 427 mülki idare
amirinin içinde 5 Kastamonulu yer
aldı.

Resmî Gazete'de yayımlanan Mülki İdare
Amirleri Atama Kararnamesi ile Kastamonu’ya
1’i vali yardımcısı, 4’ü kaymakam olmak üzere
5 yeni mülki idare amiri atandı. Kentte 3 ilçe
ise kaymakamsız kaldı.

İnebolu, Cide, Pınarbaşı ile 
Doğanyurt’ta değişim

Kararname ile Kastamonu Vali
Yardımcılığına Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin
Göncü getirildi.

Kararnamede İnebolu Kaymakamı
Abdullah Atakan Atasoy Balıkesir Erdek
Kaymakamlığına atanırken yerine Diyarbakır
Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak
görevlendirildi. Cide Kaymakam Vekili Ali
Açıkgöz’ün yerine daha önce Şenpazar
Kaymakamlığı yapan Malatya Vali Yardımcısı
Ömer Sağlam getirildi. Pınarbaşı Kaymakam
Vekili Ahmet Gökcecik’in yerine Konya Yunak
Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut,
Doğanyurt Kaymakam Vekili Oray Güven’in

yerine Hatay Yayladağı Kaymakamı Tahir
Yılmaz’ın atamaları yapıldı.

Bozkurt, Çatalzeytin ve Daday
boşta

Bozkurt Kaymakamı Barbaros Akbulak
Malatya Pötürge Kaymakamlığına, Çatalzeytin
Kaymakamı İzzet Cem Eser Kırıkkale Çelebi
Kaymakamlığına, Daday Kaymakamı Kemal
Balaban Artvin Murgul Kaymakamlığına
atanırken yerlerine görevlendirme yapılmadı.

5 YENİ ATAMA, 3 İLÇE BOŞTA

Niyazi Erten Zekeriya Güney

Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü’nün 2018’den beri sürdürdüğü
TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı
görevine, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç
seçildi.

Köylü’nün, partisinin genel merkezine
sağlık durumunun uygun olmadığını
bildirmesinden dolayı başkan değişikliğine
gidildiği öğrenilirdi. Yeni göreve gelen
Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 7 yıldır üye
olduğu Adalet Komisyonunda
başkanvekilliği görevini sürdürüyordu. 

Hakkı Köylü ise ilk milletvekili seçildiği
22. Dönemde üye olduğu Adalet
Komisyonunda, 22. 23. 24. 26. Dönemde
başkan vekilliği yapmıştı. Köylü, 27. Dönem
TBMM’sinde Adalet Komisyonu
Başkanlığına seçilmişti.

Köylü’nün yerine
Tunç geçti

Meclis’in 27’nci Yasama Dönemi, ikinci
devre Başkanlık, Meclis Başkanlık Divanı
seçimlerinin ardından Meclis İhtisas
Komisyonlarının üyeleri de yeniden
belirlendi.

Kastamonu Milletvekillerinden Metin
Çelik Adalet eski Bakanı ve Yozgat
Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığındaki
Anayasa Komisyonu’nda; AK Parti İstanbul
Milletvekili Çatalzeytinli hemşerimiz Hulusi
Şentürk ile CHP Kastamonu Milletvekili
Hasan Baltacı ise Konya Milletvekili Tahir
Akyürek başkanlığındaki Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda üye
olarak görev almaya devam etti.

Mevcut 
komisyonlara 
devam

Hakkı Köylü Yılmaz Tunç

Metin Çelik Hasan Baltacı Hulusi Şentürk
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GÜNCEL

Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik
silahlı saldırıda şehit olan Tosyalı
polis memuru Erkan Gökteke'nin
naaşı, Edirnekapı Şehitliği'nde
defnedildi. 

İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik
silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan
Gökteke için İstanbul Emniyet Müdürlüğünde tören
düzenlendi. Gökteke'nin Türk bayrağı sarılı tabutu,
Bağcılar 1486. Sokak'taki evine götürülerek helallik
alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün
Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Gökteke
için burada düzenlenen cenaze töreninin ardından
Fatih Camiinde cenaze namazı kılındı. İl Müüsü
Mehmet Emin Maşalı tarafından öğle vakti kılınan
cenaze namazının ardından şehit Erkan Gökteke'nin
naaşı, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının
yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer
Aktaş, ilçe belediye başkanları, şehidin meslektaşları
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Avrupa Birliği destekli yaklaşık 100 milyon lira
maliyeti bulunan Kastamonu Atıksu Arıtma
Tesisinde çalışmalar başlatıldı.

47 bin metrekarelik alanda inşaat çalışması
başlayan tesis tamamlandığında, 1. kademede
ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2. kademede

ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu
arıtabilecek kapasitede olacak. 2022 yılında bitmesi
hedeflenen Atıksu Arıtma Tesisinin finansmanının
yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, yüzde 9’u da Kastamonu
Belediyesi tarafından karşılanacak.

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

İnebolulu iş adamı Mecit
Çetinkaya’nın mart ayında sözünü
verdiği okul projesi hayata geçiyor.

İnebolu Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin yaptırılan deprem
performans testleri sonucu
güçlendirme kararı alınan derslik
binasının yıkılarak, yerine modern ve
eğitim yapıları asgari tasarım
standartlarına uygun şekilde 8 derslik
ve 4 atölyeden oluşan okul binası
yapılması için protokol imzalandı. 

Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi adını taşıyacak okulun
İl Özel İdaresi tarafından ihale
edildikten sonra yapımına başlanması
ve 320 gün içinde tamamlanması
hedefleniyor.

Lise protokolü
imzalandı

Abana’da Cevizlik Sokak’ta bulunan
tarihi hamamını turizme kazandırmak
için yapılan çalışmalar neticesinde
eserin bitişiğinde bulunan ve kötü bir
görüntü oluşturan eski cezaevi yıkıldı.
Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül,
tarihi hamamın olduğu sokağın
Abana’ya yakışır bir şekilde
düzenleneceğini, buranın yıllardır
süregelen atıl vaziyetinden
kurtulacağını ifade etti.

Eski cezaevi 
artık yok

Garip şeyler yaşıyoruz
şu son içine
girdiğimize

gireceğimize bin pişman
olduğumuz seneye adım
attık atalı…

Gerçi pandemiyi bile
pandomime çevirecek kadar
keskin zekalı bir toplumuz
mevlamıza hamdolsun ki,
bizi teğet geçiverdi… Bazı
haddini bilmezler ortalığı
velveleye vermeye kalkışsa
da toplum dinamitlerimizin gereği ve
akıllı politikalarımız sonucunda virüsü
de manyağa çevirdik netekim…

Baktık üstümüze üstümüze geliyor,
“Aman tanrım…” demedik sadece,
selalarla dualarla canına okuduk kâfirin.
Sonra ver elini dip nokta…

Şaka bir yana…
Bu yıla girerken DİKKAT levhasını

görüp de uyarmayan tüm insan
evlatlarına teessüf etmekten başka
elimizden bir şey gelmez elbette…  

Salgın boyunca fedakârca çalışan
kamu özel ayrımı yapmaksızın tüm nefes
kredisi veren bankalara, pandemiyi
pandomime çeviren kankalara ne kadar
teşekkür etsek azdır. İdareciler harbiden
iyi idare ettiler süreci bir yıldızlı
teşekkür de onlara… Gündem
değiştirerek salgından algına çevirdikleri
dikkatlere virüs belası nasıl takılacaktı

ki? Başarıldı netekim…
Gelelim asıl mevzuya…
Salgın tehdidini fırsata

çeviren, kendini bağa
bostana veren, eken
dikenler de yakında
biçmeye başlayacak
mahsulünü… Ekin eken de
çile çeken de alacak
karşılığını.

Tabi bizim gibi ekin
ekme mevzusunu türküye
bağlayıp da kalem oynatan

münafıklar da alacak ağzının payını…
Ekin ektik gül bitti
Dilimizde tüy bitti! (Kimi enterese

edecekse!)
Sanki vazifelendirilmiş felaket tellalı

mübarek… Memleketten mevzu yazacak,
gidiyor hamını mamını koyuyor ortaya,
kardeşim memlekette hiç mi güzel bir şey
yok!

Bu arada Çankırı sınırlarında kaybolan
barajın akıbetiyle ilgili gelişme var; en
son Ilgaz Geçidi’nde görülmüş… Angara
istikametinde seyrediyormuş akıbetini…
Alın size güzel haber…

Bir güzel haber daha…
Önümüz bayram…
Ekin ekenlerin gül biçenlere selamı

var…
Memlekette ne kadar arıza varsa

kaleme alıp dilimizde tüy bitti diyenlerin
de…

Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik
eder, sağlık selamet ve bolca sabırlar
dilerim efendim…

Gelişiniz, gidişiniz her işiniz güle güle
hitam bulsun.

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Sanki vazifelendirilmiş

felaket tellalı

mübarek…

Memleketten mevzu

yazacak, gidiyor

hamını mamını koyuyor

ortaya, kardeşim

memlekette hiç mi

güzel bir şey yok!

Bu arada Çankırı

sınırlarında kaybolan

barajın akıbetiyle ilgili

gelişme var; en son

Ilgaz Geçidi’nde

görülmüş… Angara

istikametinde

seyrediyormuş

akıbetini… Alın size

güzel haber…

“

“

EKİN EKTİK GÜL BİTTİ…

Son görev…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, yerli otomobil
üretimi için talip olduğumuz
fabrika için Bursa Gemlik’te
tahsis edilen arazide inşaata
başlama tarihinin 18 Temmuz
olarak belirlendiğini…

DEMİŞ

Milletvekili Baltacı Play Off için
GMG Kastamonuspor’u yolcu
etmek için tesislere gelerek
başarılar dilemiş.

YAPMIŞ

Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Na-
car'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan
biri reşit 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki 3
şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliği'ndeki Serdar B. (19) emniyetteki işlem-
lerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na geti-
rildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında sor-
gulanan şüpheli Serdar B'nin, işsiz olduğunu ve
geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, farklı ta-
rihlerde cezaevine girip çıktığını ve olay günü
uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği öğ-
renildi. Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "kasten

öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nö-
betçi hakimliğe sevk etti. Yaşları 18'den küçük
olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B. de Çocuk Suçları
Bürosu Savcılığındaki ifadelerinin ardından tu-
tuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk
edildi. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne
çıkarılan şüphelilerden Serdar B., "Kişinin yeri-
ne getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldür-
me" ve "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi ne-
deniyle kasten yaralama" suçundan, diğer 3
şüphelinin ise "kişinin yerine getirdiği kamu gör-
evi nedeniyle kasten öldürmeye yardım" suçun-
dan tutuklanmasına karar verildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta,
araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine
silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru
Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise
kolundan yaralanmıştı. Ağır yaralanan Gök-
teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybet-
mişti. Gökteke evli ve 1 çocuk babasıydı.

Tutuklandılar

Arıtma tesisinde 
çalışmalar başladı
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Merkez Bankası Finansal
İstikrar Raporu (2)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1- Korona virüs salgınına karşı alınan
politika önlemleri ve bu önlemlerin küresel
finansal istikrara etkileri 

• Koronavirüs salgını 2019 yılının sonunda
Çin’de ortaya çıktığında, küresel finansal
piyasalar tarafından sorunun büyüklüğü ve olası
etkileri ilk başta anlaşılamamış, ancak Şubat ayı
sonuna doğru İtalya, İspanya ve ABD’de
salgının hızla yayılmasıyla birlikte, piyasalar
sert tepkiler vermeye başlamıştır. Salgının
küresel finansal piyasalardaki birincil etkilerine
bakıldığında, özellikle yüksek riskli borçlanma
araçları fiyatlarında ciddi düşüşlere yol açtığı ve
sermaye piyasalarında büyük kayıplara sebep
olduğu görülmektedir. Risk iştahındaki ani
azalış ve artan nakit talebi neticesinde, hisse
senedi ve sabit getirili piyasalardan çıkış ve kısa
vadeli risksiz varlıklara geçiş gözlenmiştir. Bu
süreçte artan belirsizlikle birlikte
yatırımcılardan erken itfa talepleri gelmiş ve fon
piyasalarından çıkışlar görülmüştür. Artan itfa
taleplerini karşılamak için pek çok fonun likit
varlıklarını satmak zorunda kaldığı da
gözlenmiştir. Emtia fiyatlarında görülen düşüş,
piyasa likiditesindeki azalma, artan piyasa
oynaklığı ile eşanlı olarak, GOÜ’lerden yoğun
portföy çıkışları yaşanmış ve buna bağlı olarak
ABD doları cinsinden fonlama kısıtları ön plana
çıkmıştır. Döviz kuru baskısı, zayıf sağlık
sistemleri ve maliye politikalarının dar hareket
alanı, bu ülkelerdeki kırılganlık unsurları olarak
ortaya çıkmıştır.

• Uluslararası piyasalardaki likidite
sıkıntısı, özellikle ABD doları cinsinden
fonlama piyasalarındaki maliyetleri ve oynaklığı
artırmıştır. Bu durum, fonlama kaynağı olarak
mevduattan çok piyasaya bağımlı olan finansal
kuruluşlara piyasa fonlamasına erişmek için
gerekli teminatların değerindeki düşüşler
nedeniyle ilave zorluklar getirmiştir.

• Ülkeler ve sektörler arası farklılıklar olsa
da pek çok ülke ve sektör için fonlamaya erişim
önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu süreçte,
firmalar ve hane halkları nakit akışlarında ani
düşüşler yaşamış ve firmaların borç çevirme
kapasiteleri zayıflamıştır. Firmaların finansman
ihtiyacını karşılamaya yönelik artan kredi
talepleri ve sıkılaşan finansal koşullar,
finansman maliyetlerini artırmıştır.

2- Finansal istikrarı sağlamak için alınan
politika önlemleri

• Kredi aracılık faaliyetlerinin desteklenerek
finansal piyasaların reel ekonomiye kaynak
aktarımının devam etmesinin sağlanması için
pek çok ülke ve birçok uluslararası kuruluş
önlemler açıklamıştır. Bu süreçte merkez
bankaları ve diğer düzenleyici otoriteler, faiz
indirim kararları ve likidite destekleri başta
olmak üzere, geniş önlem setleri ile salgının
finansal piyasalara ve reel sektöre olan etkilerini
en aza indirmek amacıyla çok hızlı hareket
etmiştir. Alınan önlemler arasında, piyasalara
ve bankalara çeşitli kanallardan likidite desteği
sağlanması, merkez bankaları arasındaki para
takası anlaşmaları, varlık alımları, sermaye ve
likidite tamponlarının kullanılması için
bankalara esneklik sağlanması, döngüsel
sermaye tamponlarının serbest bırakılması ve
Zorunlu Karşılık indirimleri yer almaktadır.

• İngiltere Merkez Bankası, bankaların kredi
arzı koşullarını desteklemek amacıyla 2019 yılı
Aralık ayında yüzde 2 seviyesinde olan
döngüsel sermaye tamponu oranını yüzde 0
seviyesine düşürmüş ve en az 12 ay süreyle bu
seviyede kalacağını taahhüt etmiştir. Diğer
taraftan, ülkeler kredi risk ağırlıklarını
düşürerek ortaya çıkacak sermaye fazlasıyla
bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik
etmiştir. Ayrıca, bankaların YP ZK oranlarında
indirime gidilerek piyasada YP likiditenin
kalması sağlanmıştır.

• IMF, kırılganlığı yüksek ekonomileri
desteklemek amacıyla hem kısa vadeli likidite
imkânları sunmuş, hem de hızlı kredi imkânı ve
hızlı finansman aracı gibi çeşitli yollarla acil
finansman imkânı getirmiştir. 

• Ayrıca, bilgi ve tecrübe paylaşımını
artırmak amacıyla IMF ve OECD tarafından
politika tedbirleri izleme setleri yayımlanmış,
BIS de yayımladığı haftalık bültenler ile politika
önlemlerindeki güncel gelişmelerden üyelerini
haberdar etmeye başlamıştır.

• Basel Bankacılık Denetim Komitesi
(BCBS), Basel III kapsamında tamamlanan
reformlardan yürürlüğe henüz konulmamış
reformların uygulama sürelerini bir yıl
ertelemiştir.

3- Salgının finansal etkileri ve olası riskler
• Salgın, ülkelerde zorunlu olarak alınan

karantina ve tecrit kararları ile pek çok sektörde
ekonomik faaliyeti durma noktasına getirmiştir.
Finansal piyasalarda, Küresel Finansal Kriz
dönemi verileri ile karşılaştırıldığında, küresel
iktisadi faaliyette daha ileri boyutlarda daralma
kaydedilmesi beklenmekte ve bu durum 1929
Büyük Buhranından bu yana ortaya çıkan en
büyük ekonomik durgunluk ortamı olarak
tanımlanmaktadır (IMF-WEO, 2020).

Sonuç
• Basel III bankacılık reformları bankaların

sermaye yapısını güçlendirmiş, likidite
yönetimlerini iyileştirmiş ve bankaların Küresel
Finansal Kriz dönemine kıyasla daha dayanaklı
olmalarını sağlamış olmakla birlikte, salgının
uzaması durumunda, reel sektör kredilerinde
yaşanabilecek TGA sorunu, bankaların sermaye
ve likidite pozisyonlarını zorlayabilecektir.

Zirveye yaklaştılar

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2019 yılı Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarını
açıkladı. Listede sahibi Kastamonulu olan Çolakoğlu,
İçdaş, Elvan Gıda, Teksan Jenatör, Mescier ve Tosyalı
Holding’in yanı sıra Kastamonu ile bağlıntılı
girişimleri olan Eti Bakır AŞ, Kastamonu Entegre ile
Kronospan Orman Ürünleri firmaları yer aldı.
Firmaların üretimden satışları ise 47 milyar 746
milyon lira olarak yansıdı. Kastamonulu firmaların
47 milyar liralık toplam performansı 37 milyar 71
milyon lira ikinci sırada yer alan Ford Otomotiv’in
önüne geçti.

Çolakoğlu liste başı
Geçen yıl listede 11. sırada bulunan İnebolulu

firma Çolakoğlu Metalurji 10,3 milyar lira üretimden
satış gerçekleştirerek 13.sıraya geriledi. Çolakoğlu bu
sıralamayla listede Kastamonulu firmaların lideri
konumunda yer aldı.

İçdaş’tan 12,7 milyar liralık 
performans

Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi
Kuruluşu
Listesinde Cideli

ailenin sahibi olduğu İçdaş, iki firmasıyla yer aldı.  İki
firmanın üretimden gerçekleştirdiği satış 12,7 milyar
lirayı buldu.

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
uzun zaman sonra ilk 10’daki yerini kaybetti. Lisede
9. sıradan 16’ya gerileyen İçdaş Çelik’in üretimden
gerçekleştirdiği satış ise 11,9 milyar liradan 9,8 milyar
liraya düştü.

İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. ise
bu yıl üretimden satışını arttırsa da 3 basamak
gerileyerek 63. sıraya indi.  İçdaş Elektriğin
üretimden elde ettiği satış miktarı 2,9 milyar lira
oldu. 

İçdaş ve Çolakoğlu ortaklığında 
Ortakları arasında

İÇDAŞ ve Çolakoğlu’nun
bulunduğu Mescier Demir

Çelik ise 1 milyar liralık üretimden satış ile 225.
sırada yer aldı.

2016 listesinde 254’üncü sırada bulunan Eti Bakır
AŞ, 2017’de 64’üncülüğe yükselmiş, geçen yıl ise
listede isminin açıklanmasını istemeyen şirketler
arasında yer almıştı. Eti Bakır AŞ, son yıllardaki
tırmanışını sürdürerek listede 38’inciliğe yükseldi. Eti
Bakır 2016’da 467 milyon 466 bin TL olan üretimden
satışlar rakamını 4 milyar 403 milyon 956 bin TL’ye
çıkardı.

Elvan Gıda’da kâr arttı
Devrekanili firma Elvan

Gıda İSO 500’de bu sene 2
basamak gerileyerek 236.

büyük firma oldu. Elvan üretimden satışını 868
milyon liradan 1 milyar liraya yükseltti.

Teksan 473’de
Abanalı şirket Teksan

Jeneratör Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 473.sırada yer aldı.
Geçtiğimiz yıl 439 milyon lira olan üretimden satışını
ise 509 milyon liraya çıkardı. 

Gizlilik kalktı 38.sırada
Geçen yıl isminin açıklanmasını istenmeyen

şirketler arasında yer alan İnebolu Ticaret ve Sanayi
Odasına kayıtlı Eti Bakır A.Ş. 4,4 milyar liralık
üretimden satış ile 38. sırada yer aldı.

Kastamonu Entegre yerini koruyor
Faaliyetlerinin bir

kısmını Kastamonu’da
sürdüren Kastamonu Entegre ilk 50’deki yerini
koruyor. Geçtiğimiz yıla oranla 2 basamak ilerleyerek
44. sırada bulunan Kastamonu Entegre’nin
üretimden satışları 3,8 milyar lira oldu.

41 basamak atladı
Geçtiğimiz yıl

açıklanan
Türkiye’nin 500

Büyük Sanayi Kuruluşu listesine 439. sıradan ilk kez
giren SFC Orman Ürünleri unvan değişikliği yaparak
Kronospan Orman Ürünleri ile listede yerini aldı.
Kronospan, 41 basamak birden atlayarak 609 milyon
lira üretimden satış ile 398. sıraya yükseldi.

Tosyalı’nın 5 firmasından 
13 milyar lira

Kökenleri Tosya’ya
dayanan Tosyalı Holding
Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listesinde

geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 5 firmasıyla yer aldı.
Tosçelik, Tosyalı Toyo, Tosyalı Filmanşin, Tosyalı
Demir Çelik ve Tosçelik Spiral firmalarının toplam
üretimden satışı 13 milyar lira oldu.

Tekfen Tarımsal
Araştırma, Üretim ve
Pazarlama A.Ş’nin
Çatalzeytinli Genel
Müdürü Emrah İnce,
firmanın 2019 yılında
tamamını satın aldığı
Alanar Meyve markası ile
yaş meyveleri 33 ülkede 50
farklı noktaya ulaştıklarını
bildirdi.

Temelleri 64 yıl önce
atılan Tekfen Holding’in
tarımsal sanayi alanındaki
yatırımları hakkında bilgi
aktaran Emrah İnce, 41
çeşit tohum tescil ettirmeyi
planladıklarını kaydederek,
“Tohum, fide, fidan gibi
canlı tarımsal girdiler ve yaş
meyve üretimi alanlarında faaliyet gösteren
Tekfen Tarım, 2017 yılında faaliyetlerine
başladı. Adana'da bulunan Agripark yerleşkesi
ile, doku kültürü yöntemiyle hastalıklardan ari
tohum ve fide üretmekte, ayrıca tarla tohumu
alanında da ıslah çalışmaları
gerçekleştirmekteyiz. Agripark Ar-Ge
Merkezi'nde halihazırda buğday, mısır, şeker
pancarı gibi bitkilerin ıslahı için çalışmalarını

sürdürüyoruz. Tarımsal
araştırma ve inovasyon
sayesinde 2023 yılında
sekiz farklı tarla bitkisi
deseninde 41 çeşit tohum
tescil ettirmeyi
planlıyoruz.” dedi.

Tarımsal faaliyetlerini
Adana, Afyon, Antalya,
Manisa ve Çanakkale'de
sürdürdüklerini kaydeden
İnce şu açıklamalarda
bulundu: “33 ülkede 50
farklı noktaya ihraç
ettiğimiz Alanar Meyve ile
bin 400 dekar bahçe
yatırımıyla aynı zamanda
Türkiye'nin en büyük Bursa
siyah inciri üreticisiyiz.
Kendi ürettiğimiz tohum ve

muz fidanlarını kullanarak patates ve muz
üretimi de gerçekleştiriyoruz. Çiçimize kaliteli
düz ve aşılı fide temin etmek amacıyla Hishtil-
Toros Fidecilik (HTF) ile de Antalya ve
Adana'daki yüksek donanımlı seralarında
faaliyet gösteriyor. Alanar meyve ve Alanar
Fidan markalarımız ile sektörde yer alıyoruz;
Afyon, Antalya, Manisa ve Çanakkale'de
bahçelerimiz bulunuyor."

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu araştırmasına göre 2019
yılının zirvesinde 87 milyar 949
milyon lira üretimden satışlarıyla
TÜPRAŞ yer aldı.  Kastamonulu
firmaların 47 milyar liralık toplam
performansı 37 milyar 71 milyon
lira ikinci sırada yer alan Ford
Otomotiv’in önüne geçti.

33 ülkede 50
farklı noktada

Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'nin işletmesi
Pınarbaşı Belediyesine devredildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel
Müdürlüğü tarafından işletilen Horma Kanyonu ve
Ilıca Şelalesi'nin işletme devir teslim sözleşmesi
için kanyon girişinde tören düzenlendi. 

Horma Kanyonu Yürüyüş Yolu ve Ilıca Şelalesi
Günü Birlik Kullanım Alanı Kapı Girişi protokolü
DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile Pınar-
başı Belediye Başkanı Şenol Yaşar arasında imza-
landı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başka-
nı Şenol Yaşar, “Horma, içinde bulunan 3 kilomet-
relik yürüyüş yolu ile gezilebilen bir yer. Bu güzel-
liği korumak için elimizden geleni yapacağız. Kan-
yonda daha fazla ziyaretçi ağırlamak için çalışma-
larımızı sürdüreceğiz” dedi.

İşletme hakkı 
belediyenin
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Yelkenli tekneyle çıktıkları dünya
seyahatinde zorunlu girdikleri Eritre’de 57
gün süren gözaltından Türkiye’nin
girişimleri sonucu kurtulan iki denizci
Türkiye Armatörler Birliği Başkanı
İnebolulu iş adamı Bedri İnce’nin sahibi
olduğu İnce, Kastamonu İstanbul
gemisiyle dönüş yoluna girdi.

Tekneyle dünya turu yaparken
Eritre’de askerler tarafından gözaltına
alınan İbrahim Iğnak, Selim Ekmekçioğlu
ve Erman Lütfü Atamer için Dışişleri
Bakanlığı devreye girdi. 25 Nisan’dan beri
gözaltında olan denizciler Türkiye’nin
Eritre Büyükelçiliğinin ve MİT’in
girişimleriyle dönüş yoluna girdi.

Covid-19’dan dolayı uçuşların
olmaması ve teknelerini tamir
ettirememeleri nedeniyle Ekim 2020’ye
kadar dönememe olasılığı bulunan
denizcilerin tahliyesi için Büyükelçiliğin
çağrısına Kızıldeniz’de bulunan M/V İnce
Kastamonu gemisinden olumlu cevap
geldi. 

Ticari gemilerde acil durumlar dışında
gemi adamı ehliyeti olmayanların seyahat
etmeleri yasak olduğu için İbrahim Iğnak
ve Selim Ekmekçioğlu’na, ticari gemiyle
seyahat edebilmeleri için Dışişleri
Bakanlığı’nın onayıyla resmi ve özel izin
belgesi verildi. Kızıldeniz’den Cibuti’ye
giden M/V İnce Kastamonu gemisi, iki
denizciyi alarak Türkiye’ye doğru yola
çıktı. Erman Lütfü Atamer’in ise
uçuşların açılmasıyla beraber uçakla
döneceği öğrenildi.

Esirleri
Kastamonulu
İnce kurtardı

Markanın en eski ve köklü bayileri arasında yer
aldıklarına dikkat çeken Cideli iş adamı Altan
Aygün, “Bellona’nın üretim faaliyetlerine başladığı
1997 yılından itibaren bayisi olarak yer alıyoruz.
Hizmet ve ürün kalitesi müşterilerimizin
memnuniyetini artırıyor.” dedi.

Firma kapasitesi hakkında bilgi aktaran
Aygün, “Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da 4
mağazamız bulunuyor. Yaklaşık 8 bin
metrekare alana sahip ürün sergi alanımızda 30
kişiyi istihdam ediyoruz.” diye konuştu.

2021’de yeni mağaza

Pandeminin getirdiği zorluklara rağmen
yatırım hedeflerinin bulunduğunu kaydeden
Aygünler Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı
Altan Aygün şunları söyledi: “Pandemi
sürecinde ihtiyaçların değişmesi sebebiyle
satışlarımız yüzde 80 oranında azaldı. 1
Haziran’da başlayan yeni normalleşme süreciyle hızlı
bir toparlanma dönemine adım attık. Bu süreçte
daha önce gündemimizde olan yatırım planlarımız
devam ediyor. Önümüzdeki sene 5 bin 500 metrekare
alanda 5. mağazamızı açmayı hedefliyoruz. Yeni
mağazamızda 20 yeni personel istihdam edeceğiz.
Böylece toplam sergi alanımız 13 bin 500
metrekareye, istihdam sayımız ise 50’ye yükselecek."
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Aygünler Mobilya,
bayisi olduğu Bellona

markasının 5.
mağazasını açmayı

hedefliyor. Pandeminin
getirdiği zorluklara

rağmen yatırımlarını
sürdüreceklerini

bildiren Aygünler
Mobilya Yönetim

Kurulu Başkanı Altan
Aygün, önümüzdeki yıl

hizmete açmaya
planladıkları yeni şube
ile istihdam sayılarını

50’ye, ürün sergi
alanlarını ise 13 bin

500 metrekareye
yükselteceklerini

kaydetti.

YIL: 9 SAYI: 322 18 TEMMUZ 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

5. mağazayı 
açmaya hazırlanıyor

Selim Ekmekçioğlu, emekli olduktan
sonra Eylül 2017’de “Murat Reis”
isimli katamaran yelkenli teknesiyle
Türkiye’den denize açılarak dünya
turuna başladı. Ekmekçioğlu, Atlas
Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint
Okyanusu’nu geçtikten sonra mart
ayında Sri Lanka’da kendisine
katılan Iğnak ve Atamer ile yola
devam etti. Maldivler’den Cibuti’ye
mart sonunda ulaşan Türk
denizciler, burada Covid-19 salgını
nedeniyle limana yanaşamadı.
Kanalın kapatılması üzerine geri
dönüş yolu arayan denizciler Eritre
açıklarına geldiklerinde yakıtları ve
gıdaları azalınca karaya yanaşmaya
karar verdiler. Eritre’de karaya
yaklaştıklarında askerler tekneye
çıktı ve denizcilere gözaltında
olduklarını söyledi.

Altan Aygün
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İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü İtalyan Dil Merkezi iş birliği, TEB ve
Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla İtalyanca Dil
Kursu eğitimleri başladı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübünden yapılan yazılı açıklamada
eğitimlerin sosyal sorumluluk projesi
kapsamında kulüp sporcularına yönelik
eğitimlerin Kastamonu Eğitim Kültür ve
Spor Merkezi’nde hafta içi ve hafta sonu

gerçekleştirildiği bildirilirken şu ifadelere
yer verildi: “Sosyal sorumluluk projelerimiz
kapsamında gerçekleştirdiğimiz İtalyanca
Dil Kursu kapsamında alt yaş
kategorilerindeki sporcularımıza yeni bir
kültürü tanıma ve yeni bir dil öğrenme
imkanı sunuyoruz. Gençlerimizin sportif
eğitimlerinin yanı sıra akademik eğitimlerine
de katkı sağlayarak yeni hedefler
koymalarına destek oluyoruz.”

İstanbul Fatih’te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı
bankacı eşi Pınar Umay’ı (32) 6 kez bıçaklayarak
öldürdüğü iddia edilen şüpheli Erhan Baykan’ın (38)
‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan
ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle
yargılanmasına başlandı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki
duruşmaya tutuklu sanık Erhan Baykan, müştekiler,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı
ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, İstanbul
Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcileri gözlemci
olarak yer aldı. Duruşmada Pınar Baykan’ın ailesi ile
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
avukatının davaya katılma talepleri kabul edildi.

Pınar Baykan’ın ailesi ile savunmaların
tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan
mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan’ın suçunun
vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin
devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için
duruşma 6 Ekim tarihine ertelendi.

Davaya müdahil oldu
Duruşmaya müdahil olarak katılan Kas-Der

Kadın Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Avukat Nüket Aydın Yazıcı, davayı yakından takip
edeceklerini bildirdi.

Avukat Nüket Aydın Yazıcı, 6 Ekim’de müebbet
kararın çıkmasını beklediklerini ifade ederek şunları
söyledi: “Kadın cinayetlerine dur demek ve
Kastamonulu hemşerilerimizin hak arama
mücadelesine destek olmak amacıyla aileye davaya
katılmak istediğimi bildirdim.  Avukat Mehmet
Ruşen Gültekin ile birlikte ailenin avukatı olarak
duruşmaya katıldım. 6 Ekim’de tekrar görülecek
duruşmada nihai kararın verilmesini, zanlının
ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını
bekliyoruz.” dedi.

Tüm kadınlar için adalet
İlk duruşma öncesinde konuşan maktulün

ağabeyi Fatih Umay ise sadece kardeşi Pınar Baykan
için değil, her türlü şiddete maruz kalan tüm kadınlar
için mücadele edeceklerini belirterek adalet
çağrısında bulundu. Sanık Erhan Baykan’ın
mahkemeden tahrik indirimi almak için çeşitli
beyanlarda bulunduğunu belirten Fatih Umay,
bunun gerçekleşmemesi için mücadeleye devam

edeceklerini söyledi.
İddianame 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan
iddianamede, 7 yıldır evli olan maktul Pınar Baykan
ile şüpheli Erhan Baykan'ın 6 Mart 2020 günü
mutfakta tartışmaya başladıkları belirtildi. Sanığın
ifadesinde, eşinin son zamanlarda kendisinden uzak
durduğunu, eşinin telefonla oynadığını görünce
kendisine tavır aldığını, tartıştıklarını, eşinin sabah da
aynı tavrı sürdürdüğünü, "Sen git telefonunla ilgilen"
demesi üzerine tartışmaya başladıklarını, patates
doğrayan eşinin elinden bıçağı aldığını, itiş kakış
şeklinde salona gittikleri, bu esnada bıçağın maktule
saplandığını söylediği anlatıldı. Sanığın eşi düştükten
sonra doğranmış patatesleri, bıçağı ve üzerine
bulunan kanlı poları poşete koyarak evden çıktığını
ve evin 3-4 sokak altında bulunan çöp konteynerine
attığını söylediğine iddianamede yer verildi.
İddianamede, sanığın cinayetin ardından iş yerine
gidip hiçbir şey olmamış gibi çalıştığı ve eşinin cep
telefonuna mesaj atarak üzerinde şüphe
görülmemesine çalıştığı da kaydedildi. Sanığın
ifadesinde, bir anlık öeyle bıçakladığını ve pişman
olduğunu söylediği anlatıldı.

Duruşmada neler oldu?
Cinayetin saatinin dosyada net olarak belli

olmadığı öğrenildi. Sanık 2 yaşındaki kızlarını
kayınvalidesine bıraktıktan sonra evde unuttuğu
telefonunu almak için geri döndüğünde eşi ile
tartışmaya başladıklarını söylese de HTS kayıt raporu
telefonunun hep yanında olduğunu gösteriyor.
Cinayet sırasında kız çocuğunun evde bulunduğu
düşünülüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Avukatı zanlının soğuk kanlı tavırlarına
dikkat çekti. Sanığın avukatının son anda davaya
müdahil olması ve dosyaya hakim olmaması
dolayısıyla dava ertelendi.

Fatih’te 6 Mart’ta evinde
öldürülen Doğanyurtlu hemşerimiz
Pınar Umay’ın davası Çağlayan
Adliyesi’nde görüldü.  Müebbet
hapis istemiyle hakim karşısına
çıkan sanık koca Erhan Baykan’ın
tutukluluk halinin devamına karar
verilirken duruşma eksiklerin
giderilmesi için 6 Ekim tarihine
ertelendi.

Pınar için 
adalet 6 Ekim’e
ertelendi

Dersimiz: İtalyanca

Bu sene ikincisi düzenlenecek olan
İnebolu 2.Şerife Bacı İstiklal Yolu Ko-
şusu, Türkiye Atletizm Federasyonu-

nun etkinlik takvimine alındı. Federasyonun pandemi sürecindeki etkinliği olan koşu
23 Ağustos’ta gerçekleşecek. Profesyonel sporcuların yanı sıra amatörler de yarışma-
ya katılabilecek. 10 kilometrelik parkurun 2 kilometresi halk koşusu  olacak.

Federasyon takviminde

Cide Dernekler Federasyonu
Genel Başkan Yardımcısı Ali
Konuk’un kızı Şevval Konuk, Çapa
Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Şevval Konuk, İstanbul
Üniversitesi 187. Dönem
mezunları arasında yer aldı.

Cide Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan 30 adet
su deposunun bakım, onarım ve yenileme çalışması
yapılacak. Çalışmalar için 1 milyon 200 bin liralık KÖYDES
ödeneği aktarılacağını bildiren Cide Kaymakamı Ali
Açıkgöz, depoların yapım, bakım ve yenilemelerini Kurban
Bayramı’na kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Su depoları için 1 milyon lira 

Cide Belediyesi
gerçekleştirdiği çalışmaları
yayınlamak üzere bülten
hazırladı. Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Birimince hazırlanan
Cide Belediyesi Bülteni Temmuz
2020 tarihli ilk sayısı ile ilçede
ücretsiz dağıtılmaya başlandı.
Bültene aynı zamanda dijital
olarak da belediye internet
sitesinden ulaşılabiliyor.

Belediye bülteni çıktı
Doktorluğa
adım attı
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Yıl: 9 18 Temmuz 2020

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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