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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

Yol yapımı için devletine araç
da aldı bu millet ama nafile…
2005 yılı mayıs ayında

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
ve DPT Müsteşarlığının iş birliği ve
koordinasyonunda Köylerin
Altyapısının Desteklenmesi
(KÖYDES) projesi uygulanmaya
başlandığında dönemin Çatalzeytin
Kaymakamı Süleyman Yılmaz’ın
İstanbul’da Çatalzeytinlilerle
buluştuğu ve ilçenin ihtiyacı
olan KATO (Ekskavatör)
alımı için destek istediği
günü dün gibi hatırlıyorum.   

O gün Kaymakam
Yılmaz’ın
konuşmasından satır
başları şöyleydi: 

Memleketin derdi
YOLSUZLUK

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 3
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Kastamonuspor’a şehrin sahip çıkması
gerektiğini vurgulayan Cengiz Aygün
“Takıma el birliği ile sahip çıkılacak. Ben bu
sahiplenmeyi gördüğüm takdirde devam
edeceğim. Olmazsa af dileyip çekileceğim.”
dedi. n 5

Şehir varsa 
biz de varız

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 14 yıldır
ikinci kademe restorasyon çalışması
bekleyen Ginolu Kalesi ve koyunda
incelemelerde bulundu. n 3

Ginolu’yu
incelediler

Başkanlığını Mehmet
Yılmaz'ın yaptığı Cide
Dernekler Federasyonu
(Cidefed) İdlib’de 7 adet
briket evin yapımını
üstlendi. Federasyon
briket evler için 42 bin
lira bağışta bulundu.

İdlib'e 7 adet
briket ev

KASTAMONU GÖRÜNDÜĞÜNDEN DAHA BÜYÜK

2023 yılı için turist sayısı hedefi 80
milyon, turizm gelirleri ise 65 milyar
dolar olarak açıklanan ülkemizde
Kastamonu neden göz ardı ediliyor

sorusunu beraberinde getirdi. Sinop,
Çankırı, Karabük ve Safranbolu’ya olan
yakınlığının yanı sıra tüm dünyada
bulunan 150 çeşit turizm olanağının

yarısından fazlasını taşıyan Kastamonu’-
nun potansiyeli göz ardı ediliyor.  Şehrin
geleceği için uzman bir bakış ve
sürdürülebilir bir strateji gerekiyor.

KASTAMONU NEDEN GÖZ ARDI EDİLİYOR

Kastamonu Havalimanının uluslararası
olması aynı zamanda bölgesine de avantajı
beraberinde getiriyor. Yurt dışında yoğun göç
verilen Batı Avrupa ülkelerinden direkt ya da
tarifeli seferlerin gerçekleşmesi Kastamonu’nun
dışında ulaşım ağı yakın olan Karabük, Çankırı
ve Sinop’a da fayda sağlıyor. Uluslararası
seferlerin başlamasıyla birlikte yurt dışında
yapılacak tanıtım faaliyetleri sonucu gelecek
turisti ağırlamak için Ilgaz Kayak Merkezi ile
Safranbolu yeterli kapasitede bulunuyor.
Kastamonu’daki butik oteller ve önümüzdeki
sene faaliyete başlayacak 5 yıldızlı otelle birlikte
de ağırlama kapasitesinde artış mümkün
gözüküyor. 

Havalimanının yurt dışı seferlerine açılması
araç kiralama şirketleri, alışveriş merkezleri,
yolcu taşımacılığı ve işletmeleri başta olmak
üzere çok sayıda alanda istihdamın ve
ekonomik girdinin yükselmesi anlamını da
taşıyor. n 3

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre Kastamonu
bu sene temmuz ayında 26 milyon
644 bin dolar ihracat
gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın
aynı dönemine göre yüzde 258 artış
yaşayan Kastamonu’nun ihracatı bu
yılın ilk 7 ayında 174 milyon 804
bin dolara ulaştı. Temmuz ayında
en çok ihracat yapılan sektörler
madencilik, mücevher ile kimyevi
maddeler ve mamulleri  oldu.

İhracatta yükseliyor

TOGG ile yola devam
Türkiye'nin Otomobili

yoluna TOGG markasıyla
devam edecek. TOGG Üst
Yöneticisi Gürcan Karakaş,
"Marka beğeni endeksine

baktığımız zaman kısa sürede
yüzde 73 gibi bir artış olduğunu
gördük. Bu bizi TOGG marka-
sıyla devam etme konusunda
cesaretlendirdi” dedi. n 2

Hanönü’ye sağlıklı yaşam alanı

ÇOKTAN HAZIRIZ
Yurtdışı  
Uçuşlara 

Türkiye’nin 50’nci
havalimanı olarak 2013

yılında faaliyetlerine başlayan
Kastamonu Havalimanı, iç

hatlarda havayolu şirketlerinin
güven kaybı oluşturan sefer

iptallerinin yanı sıra İstanbul’un
sadece Avrupa Yakasından

trafiğe açık olması sebebiyle
yolcunun ilgisini kaybetmeye

başlıyor. Ülkenin yükselen turizm
destinasyonu Kastamonu’da

havalimanının yurt içi sefer ve
şehir sayılarının artırılmasıyla

birlikte uluslararası hava
sahasına açılması da bekleniyor.

n 2
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www.demiryemek.com

ş Yerlerine, Fabrikalara,
Firmalara Tabldot Yemek
Hizmetini, Hijyenik,
Sağlıklı ve Kaliteli
Malzemelerden

Sunuyoruz. Üç ve Dört Çeşit
İsteğiniz Üzere Tabldot
Yemekler Sunuyoruz. İş
Yerleri Dilerlerse Aylık
Menülerini kendileri
belirleyebilir.

Yılların
deneyimi
ve ilk
günün
heyeca-

nıyla günümüz
sektörüne yön veren
rmalardan biri olan
Demir Yemek, 20
araç losu, 170
dağıtım noktası ve 25
yerinde üretim
tesisiyle
ihtiyaçlarınıza
eksiksiz cevap
verebilmek adına
kurulmuştur. 

Y

emir
içeriği,
protein ve
besin
değeri

yüksek gıda ilkesi,
tam hijyen kalitesiyle
damak tadınıza
önem, sağlığınıza
değer veriyoruz.

D

İ

alon
toplantılarınızın ve
organizasyon-
larınızın, tüm
kahvaltı ve yemek

programlarında, özellikle
“Ramazan ayı iftar”
programlarınızda bizimle
görüşebilirsiniz.

S

0212 668 00 37
0530 979 96 99

info@demiryemek.com

Cumhuriyet Mahallesi
Safahat Caddesi No: 4-6/1
Sultangazi - İstanbul

Üretim tesisimiz

alanda 
hizmet vermektedir

500 m2

Günlük ortalama 

adet yemek tabağı
hazırlanmaktadır

21000
Üretim boyunca 

personel 
görev almaktadır

90

lAsma 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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

BURDAN YAKMA

Burdan yak,
Çek bir fırt derken;
Faturanın bedelini,
Ömrümüzle ödedik.

ÇOKLUK İÇİNDE
YOKLUK

Çıkarını düşünme, doğru yoldan şaşarsın,
Çıkmaz yola girince aval aval bakarsın.
Hayat, herkesle güzel, senden ibaret değil,
Gün gelir, bu çoklukta yalnızlıktan bıkarsın.

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

Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla
devam edecek. TOGG Üst Yöneticisi Gürcan
Karakaş, "Marka beğeni endeksine baktığımız zaman
kısa sürede yüzde 73 gibi bir artış olduğunu gördük.
Bu bizi TOGG markasıyla devam etme konusunda
cesaretlendirdi.” dedi. Karakaş Türkiye'nin otomobili
projesinde küresel şirketlerle 10 gizlilik anlaşması
imzaladıklarına dikkat çekerek, "Tedarikçi seçiminin
yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den
yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan oluşacak. Avrupa'ya
açılmayı tabi ki de istiyoruz. Bunların arasında başta
Almanya, Fransa ve İtalya var” diye konuştu.

TOGG ile yola devam Bursa’nın Gemlik ilçesinde 1 milyon
200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan
TOGG Gemlik Tesisi, 230 bin metrekare
kapalı alanı olacak şekilde
tasarlandı.İnşaatı zemin güçlendirme
çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak
olan TOGG Tesisi’nde, üretim ve montaj
hatlarının kurulmasının ardından, 2022
yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil
banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar,
fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen
TOGG’a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5
farklı modelden toplam 1 milyon adet
üretilecek TOGG Gemlik Tesisi’nde işe
alımlar 2022 yılı başından itibaren
başlayacak, üretim yılda 175 bin adetlik
kapasiteye ulaştığında çalışan sayısı da 4
bin 300 kişiye ulaşacak.

Bozkurt Devlet Hastanesinin ihale süreci
tamamlandı. Sağlık Bakanlığının gerçekleştirdiği
ihaleyi kazanan Beraat İnşaat ve Mehmet Nusret
Hamidi iş ortaklığı firmaları bakanlık teknik
personeliyle birlikte ilçede incelemelerde bulundu.

İnşaat süreci 2020- 2021 yılını kapsayan 35
yataklı hastanenin 2 yılda tamamlanarak hizmete
girmesi planlanıyor.

Bozkurt Devlet
Hastanesinin ihale
süreci tamamlandı

Hanönü Belediyesi ve Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUZKA) tarafından yapılan Sağlıklı Yaşam
Parkı hizmete açıldı. Belediye Başkanı Serkan Uçar,
Merkez Yılanlı Çayı etrafında yapılan parkta yürüyüş
ve bisiklet yolu, oturma cepleri, kameriyeler ile
piknik alanları bulunduğunu bildirerek "Parkta 8
bungalov ev de yapacağız. Uygulama
tamamlandığında bir bütün olarak gerçekten sağlıklı
yaşam alanı olacak.” dedi.

Hanönü’ye sağlıklı
yaşam alanı

Yaklaşık üç yıldır atıl vaziyette kalan tatil köyü
Abana Belediyesince yeniden düzenlenerek turizme
kazandırıldı. 

Abana’da Mavi Tatil Köyü adıyla hizmete açılan
80 yatak kapasiteli tesiste bungalov tarzında 10 ev yer
alırken 20 de oda bulunuyor. 

Mavi Tatil Köyü
açıldı
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n Manşet haberin devamı

Kastamonu- Almanya hattı

Türkiye’de sivil hava trafiğine aktif olarak açık
olan 56 havalimanının 35’i uluslararası statüye
sahip.  Türk havalimanlarının hepsi ICAO kodu
olması dolayısıyla uluslararası olabilecek
kapasitede. Kastamonu’nun da bu kapsamda
uluslararası havalimanı olabilmesi için önünde bir
engel bulunmuyor. Zaten hac ve umreye giden
uçaklar ile zorunlu iniş yapan hava araçlarının
işlemleri de halihazırda gerçekleştiriliyor. 

Batı Avrupa ülkelerinden düzenlenecek seferler
ile yurt dışı atağı başlatılabilinir.  Türkiye’ye en çok
turistin geldiği aynı zamanda en çok Türk
vatandaşının yaşadığı Almanya’nın Münih,
Frankfurt ya da Berlin Havalimanlarından
Kastamonu’ya rota çizilebilir. Böylece yabancı
turistin Kastamonu’yu keşfetmesi sağlanırken, yurt
dışında yaşayan bölgeye mensup kişi ve tatil planı
yapan diğer Türk vatandaşlarının ulaşımında
yaşadığı zorluk ortadan kaldırılabilinir.
Havalimanı yolcusuz; yolcu güvensiz

Kastamonu Havalimanı 2013 yılında Türk
Havayollarıyla İstanbul’un Avrupa Yakasından
başlayan seferlerine 2015’te Anadolu Yakasında
Pegasus Hava Yollarını ekledi.  Pegasus rantabl
olmadığı gerekçesiyle bir buçuk yıl gerçekleştirdiği
Kastamonu seferlerini iptal etti. Böylece
havalimanı sadece İstanbul’un Avrupa Yakasından
işler hale geldi.

Hava yolu şirketleri yolcu sayısının artırılması
gerektiğini yansıtırken, yolcu da seferlerin sık sık
ertelenmesi ve şehir merkezinden ilçelere ulaşımda
araçlarının yetersiz olması dolayısıyla
havalimanından uzaklaşmaya başladı.  Son olarak
korana virüsün de etkili olmasıyla birlikte kapalı
kalan Kastamonu Havalimanı 2020’nin ilk 7 ayında
yaklaşık 16 bin yolcu taşıyabildi.  Temmuz 2013’de
açılan havalimanı 6 boyunca 35 bini aşkın yolcu
taşımıştı. 

Bir buçuk milyon yolcu taşıma kapasitesine
sahip olan Kastamonu Havalimanı’nın aktif hale
getirilmesi şehrin çözüm bekleyen en önemli
sorunlarından biri haline geldi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, 14 yıldır ikinci kademe restorasyon çalışması
bekleyen Ginolu Kalesi ve koyunda incelemelerde bulundu.

Vali Çakır, ilk kademe restorasyon çalışmalarının tamamlandığı 2006
yılından itibaren planlanan ikinci kademe
restorasyonu ihaleye çıkmayan Ginolu
Kalesi konusuyla yakından ilgileneceğini
belirtti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır’ın
Kurban Bayramının üçüncü günü
gerçekleştirdiği incelemelerde Çatalzeytin
Belediye Başkanı Ahmet Demir,
Devrekani Kaymakamı ve Çatalzeytin
Kaymakam Vekili Yücel Erdem ile
belediye meclis üyeleri bulundu.

Ginolu’yu incelediler
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GÜNCEL

ÇOKTAN HAZIRIZ
Yurtdışı  uçuşlara

Türkiye’nin 50. havalimanı
olarak 2013 yılında

faaliyetlerine başlayan
Kastamonu Havalimanı, iç

hatlarda havayolu şirketlerinin
güven kaybı oluşturan sefer

iptallerinin yanı sıra İstanbul’un
sadece Avrupa Yakasından

trafiğe açık olması sebebiyle
yolcunun ilgisini kaybetmeye

başlıyor. Ülkenin yükselen turizm
destinasyonu Kastamonu’da

havalimanının yurt içi sefer ve
şehir sayılarının artırılmasıyla

birlikte uluslararası hava
sahasına açılması da bekleniyor.

Yol yapımı için devletine araç da
aldı bu millet ama nafile… 2005
yılı mayıs ayında İçişleri

Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve DPT
Müsteşarlığının iş birliği ve
koordinasyonunda Köylerin Altyapısının
Desteklenmesi (KÖYDES)
projesi uygulanmaya
başlandığında dönemin
Çatalzeytin Kaymakamı
Süleyman Yılmaz’ın
İstanbul’da
Çatalzeytinlilerle
buluştuğu ve ilçenin
ihtiyacı olan KATO
(Ekskavatör) alımı
için destek istediği
günü dün gibi
hatırlıyorum.   

O gün
Kaymakam
Yılmaz’ın
konuşmasından satır başları şöyleydi:
“KÖYDES projesi bir devrim niteliğinde,
büyük de bir fırsat, ancak bizim bu
çalışmaları sağlıklı yürütebilmemiz için
eksiğimiz yeni bir KATO aracıdır. Çünkü
eski KATO aracını Abana, Bozkurt ve
Çatalzeytin birlikte kullanıyoruz. Sıra
bize geldiğinde 10 iş günün 5 günü tamir
için bekliyoruz bu bizim zamanımızı ve
iş gücümüzü zayıflatıyor. Eğer sizler bize
yeni araç alımında katkı sağlarsanız biz
bu yolları bir daha bozulmamak üzere
yapacağız. Sert Karadeniz iklimine
meydan okuyacak bir çalışma yapmak
istiyoruz, desteklerinizi bekliyoruz” 

Sonra ne mi oldu? 
Aynı gün, yani 15 yıl önce bedeli 150

bin lira olan KATO aracının parası
toplanmış ve Kaymakam Beye takdim
edilmişti bile.  

Geçtiğimiz hafta Kastamonu ve
ilçelerinde bir dizi seyahatler
gerçekleştirdim. Özellikle Çatalzeytin
ilçesinde bulunan 13 köyü gezme
fırsatım oldu. Gördüğüm manzara
karşısında içim sızladı. 

Pardon, biz hangi savaştan çıktık da
böyle olduk?

Bitap düşmüş, bakılmayınca yüreği
dağlanmış/dağ’laşmış köyler; üzerine bir
de siz bakımsız, bozuk, köstebek
yuvasına dönmüş, tozlu yolları ilave
edersiniz soracağınız soru biz hangi
savaştan çıktık ya da hangi savaşı
kaybettik olur. 

2005 yılı öncesinde yollar mıcırlı yer
yer topraktı. Şimdi ise altyapısı yeterli
olmayan, standartları artırılmamış,
betondan çökmüş ve çukurlarmış
yolların faturasını kime kesmemiz lazım
bunu bulmalıyız. 

Yol bakımını yapamayan il özel
idareyi mi? 

İlçesindeki köy yollarının sorunlarını
merkeze aktaramayan, çoğunluğu
meslekte yeni kaymakamlara mı? 

Teftişlerini sadece ilçe merkezleriyle
sınırlandırarak köylere çıkmaya erinen
valilere mi?  

Ulaştırma Bakanlığına Kastamonu
derdini ve yolsuz durumda olduğumuzu
ifade edemeyen siyasetçilere mi? 

Ortada bir işgüzarlık olduğu kesin. Bu
yolsuzluğa birilerinin dur demesi lazım.

Ez cümle: Ne çektiysek kendisini
Kastamonu’nun sahibi olarak görenlerden
çektik. Kimseden iyi niyet değil bilgi,
birikim ve tecrübe ile iş yapmasını
bekliyor vatandaş. Duyarsınız,
duymasınız sizin bileceğiniz bir iş.

Selam ve dua ile… 

Memleketin

derdi

YOLSUZLUK

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Kastamonu ile Almanya arası arabayla durmadan 29 saat yolculuk yapmayı gerektiriyor.

Kastamonu ile Almanya’nın Münih şehri arası arabayla durmadan 25 saat yolculuk yapmayı
gerektiriyor. Uçak ile ise Ankara sonrası Kastamonu’ya karayolu ile devam etmek gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
sürdürülen IFAD Projeleri kapsamında
Taşköprü'de 4,5 milyon lira tutarında olan
hayvan pazarı ve mezbahanın protokolü
imzalandı. Törende Kastamonu Valisi
Avni Çakır, Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal ile Tarım ve Orman İl
Müdürü Fatih Önlem yer aldı.

İmzalar atıldı
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GÜNCEL

Vakti zamanında
deselerdi hepinizi
evlerinize

hapsedeceğiz, ağzınızı
yüzünüzü bağlayacağız,
elinize ayağınıza
hükmedeceğiz diye; kim
inanırdı?

Sınırları sadece atlaslarda
hayal çizgilerden ibaret olan
ülkelerin, her biri kağıt üstü
değerlerden ve bol
sıfırlardan oluşan servetlerin, güya hiper,
süper ve dahi envai çeşit devletlerin
çaresizliğini göreceğimizi kim bilebilirdi?

Bu arada Sezar’ın Hakkı (İç güveysi
oluyor, saraya damat gitmişti Karoğlunun
Hakkı) Sezar’a derler ya… Bu süreçte Çin
dışında sanırım karlı çıkan da olmadı.
Bir türlü dengeleyemediği nüfusu
dengelemenin yolunu ararken yanlışlıkla
bulduğu bir virüs tüm dünyaya servis
olununca ortalık karıştı.

Ama asıl enteresan durum yine bizde
yaşandı; DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)
pandemi dolayısıyla ülkelere nakdi
yardım diyene kadar vakaları başlamayan
bir çok ülke müjdeyle beraber Covid bize
de girdi diye duyurdu. Sonrası malum…

İyi tarafından bakarsak…
Dünya hijyeni buldu… Eşşek şakası, el

şakaları tarih oldu, maskeler moda,
korkular fora durumda evlere sindik
kaldık. Çoluk çocuğuyla tanışıp
kaynaşanlar mı dersiniz, anne babasıyla
vakit geçirip onları keşfedenler mi
dersiniz, Luppo partileri, çuval çuval
ekmek yığınakları için marketleri istila
eden gulyabaniler mi dersiniz; ne
ararsanız bu dönemin bize bıraktığı
değerli hatırlanası şeyler olarak kazındı
beynimize.

Bir diğer yönü ise daha değerli

bence…
Korku etrafında

birleşmek… Ölüm korkusu
tüm değerlerin üstünde bir
yerde olduğunu ispat etti.
Mal mülk, çoluk çocuk,
büyük küçük, değerli
değersiz, var yok: Her şey
yeni baştan şekillendi.

Kitap okumak zorunda
kaldı milyarlarca insan…

E ticaret patladı…
Yuri Gagarin ile tanıştık mesela

birçoğumuz… Uzaya giden ilk insan…
Uzaya giden ilk kadın olan, 1963

yılında, Vostok 6 pilotluğu için 400'ü
aşkın başvuru ve 5 finalist arasından
birinci seçilen Tereşkova ile de… Dile
kolay dünyanın yörüngesinde 48 tur
atmış abla… Üstelik siyasetçi…
Bizdekiler gibi vaatlerle değil bizzat
deneyimleyerek uçmuş ve hala (83
yaşında) hayatta… Bizdekilerin nefes
almaları dışında yaşadıklarına dair bir
emare bulunmuyor. Ah Valentina Teyze
ah… O son turu atmayacaktın; o gün
bugündür başımızdan felaketler eksik
olmadı.

Neyse…

Pandemi sende mi derken Ayasofya 86
yıl sonra siyasete girdi ve açıldı…
Hamdolsun sanırım açılış günü üç bin
civarı mümin kardeşimiz de corona ile
imtihana mazhar olmuş… (Bu veri sosyal
medyadan edinilmiş bilgidir. Şayet
uydurma ise, sorumluluk tamamen bu
yalanın sahibine ait olup salgın
mevzusuna eklemlenme amacıyla ortaya
atılmış çirkin bir iddiadır ve hakkı da
okkalı bir bedduadır.) 

Yahu gelsene memlekete be arkadaş
diyorsunuz biliyorum.

Memlekete gelip de sıkıntı çıksın

istemiyorumdur, malumunuz salgın
insan ayırmıyor. Bir ara memlekette
Tosya üzerinden bir algı yapıldı gibi oldu
ama kahraman bir cenah savuşturdu bu
iftira kampanyasını, hamdolsun.

Yine pandemi sürecinde, zaten ulu
orta hayatımızı gaspeden ekonominik
sıkıntılar pek de minik olarak kalamayıp
canımıza okumaya kalktı bir ara… Ama
bir kampanyaya bakar dediler, biz bize
yettik gitti. Sesimiz kesildi nihayeten.

Şimdilerde dilime nerden
dolandıysa…

Her akşam Sağlıktan sorumlu
açıklama Bakanımız Koca verileri
açıkladıkça gayrı ihtiyari mırıldanıyor
buluyorum kendimi; Pandemi Bizimus…

Her ne alaka ise…
Pandemi bile pandomim mevzusu

olduysa…
Başka memlekette yaşanmaz der ve

noktayı koyarım arkadaş…
Sağlıklı, şen ve esen günler dilerim

efendim… Malum bu yaz kavuruyor,
esmeyince sıkıntı oluşturuyor.

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

Uzaya giden ilk kadın
olan, 1963 yılında,

Vostok 6 pilotluğu için
400'ü aşkın başvuru ve

5 finalist arasından
birinci seçilen

Tereşkova ile de… Dile
kolay dünyanın

yörüngesinde 48 tur
atmış abla… Üstelik

siyasetçi… Bizdekiler
gibi vaatlerle değil

bizzat deneyimleyerek
uçmuş ve hala (83
yaşında) hayatta…
Bizdekilerin nefes
almaları dışında

yaşadıklarına dair bir
emare bulunmuyor. Ah
Valentina Teyze ah… O
son turu atmayacaktın;

o gün bugündür
başımızdan felaketler

eksik olmadı.

“

“

PANDEMİ BİZİMUS!

“Ortasından nehir geçen bi
vilayet..toplam 20 dakika
kalınca pek bir sevimli geliyor
insana..” – (EKŞİ SÖZLÜK’ten) 

DEMİŞ

MasterChef Türkiye elemelerinde
Ağlılı yarışmacı Sedat Tuncer,
uykulukla birlikte ilimizin
yöresel lezzeti Ekşili Pilav’ı
harmanlayarak jüriye güzel bir
lezzet sundu.

YAPMIŞ
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EKONOMİ

1,110
t

7,241 t 8,522 t 452,36 t

Merkez Bankası Finansal
İstikrar Raporu (3)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1-  Kredi gelişmeleri ve kredi riski
2019 yılının ikinci yarısından 2020

yılının Mart ayı ortasına kadar geçen
dönemde iktisadi faaliyette tüketim
harcamaları öncülüğünde toparlanma, gelir
ve istihdam olanaklarında güçlenme, TL
mevduattaki artış kaynaklı bankaların
likidite koşullarında iyileşme ve düşen
finansman maliyetleri sonucu kredi
büyüme oranlarında ivmelenme
izlenmiştir. Ancak, takip eden dönemde
küresel ölçekte yayılmaya başlayan
koronavirüs salgınının etkileri, 2020 yılı
Mart ayı ortasından itibaren ülkemizde de
belirgin şekilde hissedilmeye başlamıştır.
Bu dönemde emtia fiyatları ve talep
koşullarının enflasyon üzerindeki aşağı
yönlü etkisine istinaden TCMB tarafından
alınan faiz indirim kararları ve salgının
iktisadi faaliyet üzerindeki etkilerini
sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan
likidite önlemleri ile Hazine destekli kredi
paketlerinin hayata geçirilmesi kredi
dinamiklerinde önemli rol oynamıştır.

2- Kredi büyümesine dayalı zorunlu
karşılık uygulaması

Türkiye’de zorunlu karşılıklar (ZK),
finansal istikrar vurgusunun öne çıktığı
küresel finans krizi sonrası dönemde
özellikle 2010 yılı son çeyreğinden itibaren
makrofinansal risklerin azaltılmasına
yönelik olarak temel para politikası aracı
olan kısa vadeli faiz oranlarını destekleyici
şekilde kullanılan ince ayar nitelikli para
politikası araçlarından biri olmuştur.
ZK’lar, makroihtiyati bir bakış açısıyla
finansal istikrarı desteklemek amacıyla
ihtiyaca göre farklı şekillerde kullanılmış
olup, 2019 yılından bu yana döngü karşıtı
bir araç olarak kredi mekanizmasının
işlerliğinin ve iktisadi faaliyetteki
toparlanmanın desteklenmesi sürecinde
aktif olarak kullanılmaktadır.

Sonuç:
Düzenli gelir sahibi olmak, bireylerin

kredi borçlarını zamanında ödemesinde
önemli bir unsur olduğundan işsiz
sayısındaki yıllık yüzde değişimde
meydana gelen artışın donuk alacakların
yıllık büyümesinde artışa yol açması
beklenmektedir. Yapılan analizler de bu
yargıları destekler niteliktedir. Öte yandan,
kullandırılan her yeni kredinin tahsilinde
gecikme potansiyeli olduğundan bireysel
kredi yıllık büyümesindeki artışların da söz
konusu donuk alacakların yıllık
büyümesinde artışa yol açtığı
değerlendirilmiş, yapılan analizlerde uzun
vadeli etkinin bu yönde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Ahşap Fuarı iptal

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başta turizm
sektörü olmak üzere fuar, kongre gibi kalabalık
ortamlarda gerçekleştirilen kurumsal
organizasyonları derinden etkilediği kaydedildi.

Kastamonu Ahşap Fuarı'nın normal şartlarda 1-4
Ekim tarihlerinde düzenlenmesinin planlandığı
aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi: '10.
Kastamonu Ahşap Fuarı ile ilgili ahşap sektörünün
temsilcileri ve önceki yıllarda fuara katılan firmalarla
görüşmeler yapılmış, talep ve değerlendirmeleri
alınmıştır. Kastamonu Sanayi ve Ticaret Odası ve
Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
kendi sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerin
ardından, gerek Kovid-19 salgınının fuarda yer alan
firma ve ziyaretçiler üzerinde meydana getireceği
riskler, gerekse il dışında fuara katılım sağlayacak

sektör temsilcileri, ziyaretçi ve davetlilerin fuara
katılım konusunda tereddüt yaşamalarından dolayı
fuarın bu yıl iptal edilmesi yönünde görüş
bildirmişlerdir.' Açıklamada, ayrıca Kastamonu

Ahşap Fuarı'nın dünyada birçok organizasyona darbe
vuran koronavirüs endişesi sebebiyle iptal edildiği ve
fuarın 2021 yılında yapılması yönünde karar alındığı
belirtildi.

İYİ Parti’de mevcut il başkanı
Mehmet Çıvgın, delegelerin
oylarıyla yeniden il başkanı seçildi.
Mehmet Çıvgın, kongrede 196 oy
alırken, partide daha önce il
sekreteri olarak görev yapan diğer
aday Işık Karakavuz ise 193 oy aldı.

Güven tazeleyen Mehmet
Çıvgın, genel kurulda yaptığı
konuşmada güçlü bir yönetim ile
önümüzdeki dönemlerde yapılacak
seçimlere hazır ve iddialı
gireceklerini söyledi.

Mehmet Çıvgın’ın yönetimi şu
isimlerden oluştu:

“Aziz Ayrancıoğlu, Mustafa
Gazoğlu, Muharrem Hasanusta,
Muzaffer Poyraz, Beyhan
Kellecioğlu, Beyhan Kendirci,
Faruk Ataşalar, Atıf Morkoyun,
Hamdi Kaya, Neşet Alturan, İhsan
Çimen, Erdoğan Karabıyık, Cihat
Çelik, Muharrem Kertiş, Kazım Yıldırım,
Yunus Demirbaş, Hayati Tunca, Necati Buran,
Sakine Aydemir, Yılmaz Kıprıscıoğlu, Ö. Faruk

Livan, Mehmet Öz, Veysel Çakır, Şirin Hancı,
Serpil Kaynak, Fatma Sağlamlık, Yusuf
Boyabat, İlhan Doğan, Orhan Hoşlan, Sevim
Tiryaki, Serpil Pirahmetoğlu, Sabri Yıkılmaz.”

Kastamonu'da orman varlığı ve
ahşap sanatının tanıtılması
amacıyla 10'uncusu düzenlenecek
Ahşap Fuarı'nın yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında bu yıl yapılmaması
kararlaştırıldı.

İYİ Parti 
Çıvgın’la devam

Ankara Kastamonu Dernekler
Federasyonu yönetimi Kastamonu Valisi Avni
Çakır’ı makamında ziyaret etti. Federasyon
Başkanı Hasan Şen ve yönetim kurulu
üyelerinin yer aldığı ziyarette Ankara’da
düzenlenen Kastamonu Günleri gündeme
geldi. Federasyonun çalışmaları hakkında
Vali Çakır’a bilgi aktarıldığını kaydeden
Başkan Hasan Şen, projelerini koordine
şekilde hayata geçirmeyi planladıklarını
söyledi.

Ankara heyeti
makamdaydı

İnebolu Şahinbaba İlim ve Kültür Derneği
tarafından bu sene 15. düzenlenen
Geleneksel Sahinbaba Türbesi etkinliği
çevrimiçi programda gerçekleşti. 

Korana virüs pandemisi sebebiyle
İnebolu’daki etkinlik iptal edilirken, zoom
programı üzerinden Kuran’ı Kerim tilaveti
gerçekleştirildi. 

Çevrimiçi anma
gerçekleştirildi

YIL: 9 SAYI: 324 7 AĞUSTOS 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

Tosya’da 
iş makinesi yenilendi

Tosya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine, Devlet
Malzeme Ofisinden kendi öz kaynaklarıyla 2020 model yeni iş makinesi
satın alındı.

2006 model eski iş makinesinin sık sık arıza yapması dolayısıyla
çalışma programında aksamaya sebep olduğunu bildiren Tosya
Kaymakamı Deniz Pişkin, 500 bin lira değerindeki HMK 102S model yeni
Hidromek kanal kazıcı ve yükleyicinin hizmete başladığını kaydetti.
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10 Haziran 2019’dan itibaren Burdur’un
Ağlasun ilçesinde kaymakam vekili olarak
görev yapan İnebolulu mülki idare amiri Tan-
ju Çanakcıoğlu, Antalya'nın Gündoğmuş ilçe-
sine atandı. 8 bine yakın kişinin ikamet ettiği
Gündoğmuş, Antalya’nın 19 ilçesi arasında
nüfus bakımından 18. sırada yer alırken bin
175 kilometrekare ile kapladığı alan ile 9. sı-
rada bulunuyor.

Kimdir?

1989 yılında İnebolu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini
İstanbul da tamamladı. 2014 yılında Yıldız Teknik
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümü’nden onur derecesi ile mezun oldu. 2016 yılında
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik
Stratejileri ve Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans
eğitimini tamamladı. 2015 yılında Polis Akademisi Polis
Amirleri Eğitimi Merkezi’ndeki 1 yıllık eğitimin ardından
2016-2019 yılları arasında İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yaptı. 2019 yılında
Mülki İdare Amirliği’ne intisap etti. Uşak ilinde il stajını
yaptıktan sonra Diyarbakır Yenişehir ilçesi kaymakam
refikliği ve Tekirdağ Ergene İlçesi kaymakam refikliği
stajlarını tamamladı. 10.Haziran 2019 tarihinde
Burdur/Ağlasun Kaymakam Vekili olarak mesleğe
başladı. 25 Temmuz 2020’de Antalya /Gündoğmuş
Kaymakamı olarak atandı.

Gündoğmuş
Kaymakamı
olarak atandı

Kastamonulu ilk kadın mülki idare amiri
Zeynep Acar (32), Ankara Güdül Kaymakamı
olarak atandı.  Ankara Kalecik Kaymakamı
Taşköprülü hemşerimiz Zeynep Acar İçişleri
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün
21/07/2020 tarihli Bakanlık oluru ile yaklaşık
9 bin nüfuslu Güdül'de görevlendirildi.

Acar, 5 Aralık 2019’dan itibaren Kalecik
Kaymakam Vekili olarak görev yapıyordu.

Kimdir?

1989 yılında Taşköprü’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini İstanbul’ da tamamladı. Karadeniz Teknik
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü’nden 2013 yılında mezun oldu. 2014
yılında çalışmaya başladı. 2018 yılında Kaymakamlık
sınavını kazanarak Kastamonu Valiliği’nde İl Merkez
Stajını tamamladı. Amasya/Merzifon ve
Denizli/Sarayköy Kaymakam Refikliği stajlarını
tamamladı. Bartın/Ulus, Ankara /Kalecik Kaymakam
Vekilliği görevlerinin ardından Ankara Güdül
Kaymakam Vekili olarak atandı.

İlçesi değişti

Yeni kurulan İstanbul Büyükşehir Şubesi
yönetiminde Kastamonulu iş insanı Burcu
Kösem de yer aldı. İstanbul’un 39 ilçesindeki
birimlerini koordine etmek için Türk Kızılay
İstanbul Büyükşehir Şubesi kuruldu. Baş-
kanlığına Rizeli iş adamı Kadem Ekşi’nin ge-
tirildiği Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi
yönetiminde Dünya Şirketler Grubu CEO’su
Abanalı iş insanı Burcu Kösem de yer aldı.

İstanbul’da 36 şubesi ve 3 temsilciliği bu-
lunan Kızılay’ın genel merkez teşkilatı ile bi-
rimlerinin arasında koordineyi sağlaması he-
deflenerek kurulan İstanbul Büyükşehir Şu-
besi yönetiminde şu isimler yer aldı:

“Kadem Ekşi, Avni Çebi, Reha Yeltekin,
Kadir Gurbetçi, Burcu Kösem, Mahmut Baş-
yük, Bigün Gürkan, Prof Dr. Mehmet Akif
Kaygusuz, Doç. Dr. Aynur Görmez.”

Ülkü Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Genel
Başkan Yardımcılığına Taşköprülü hemşeri-
miz Deniz Güzelay getirildi. Güzelay, 6 Tem-
muz’da MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel
Başkanlığına atanan MHP MYK Üyesi ve eski
İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit
Yıldırım’ın yönetiminde görev yapacak.

İstanbul Kızılay
yönetiminde

Başkan
yardımcısı oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil
Güvenlik Komutanlığı'nın Resmî
Gazete'de yayımlanan kararına göre 2017
yılından itibaren Jandarma ve Sahil
Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevini
sürdüren Çatalzeytin’i hemşerimiz
Hüseyin Kurtoğlu; Siirt, Şırnak, Hakkari
ve Van’ı sorumluluk alanına alan
Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanlığında görevlendirildi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando
Tugay Komutanlığı, Van, Hakkâri, Şırnak
ve Siirt İl Jandarma Komutanlıkları ile
Beytüşşebap Jandarma Komando Alay
Komutanlığının bağlı bulunduğu
Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı
Van’da konuşlanıyor. 
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HABER

Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Başkanı
Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu
Jandarma Asayiş Kolordu
Komutanı olarak atandı.

Sınırda asayişi 
sağlayacak

Aslen Cideli olan
İskenderun Deniz Üs
Komutanı Tuğamiral
Fuat Gedik (51),
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle
Akdeniz Bölge ve
Garnizon Komutanı
olarak atandı.

Mersin’de
konuşlanan Sahil
Güvenlik
Komutanlığına bağlı
Akdeniz Bölge ve
Garnizon Komutanlığı

sorumluluk alanında Antalya, Mersin,
İskenderun Grup Komutanlıkları ile
Mersin Onarım Komutanlığı bulunuyor. 

Akdeniz Bölgesine
komuta edecek

2016-2017 yılları arasında İstanbul İl Jandarma
Komutanlığı görevini sürdüren Hüseyin Kurtoğlu, 2018
yılında Tümgeneral rütbesine terfi etmişti.
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SPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Başkan Vekili Ali Düşmez, Kastamonu
Eğitim Kültür ve Spor Merkezini ziyaret
etti.

Ziyarette TFF İstanbul Futbol İl
Temsilcisi Ali M. Tanrıyaşükür ve Öz
Alibeyköyspor başkanı ve Eyüpsultan
Belediye Meclis Üyesi Metin Çırpan,
Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Şenol
Özdemir ve Kulüp Başkanı İlker Dilek ile
Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Daldaban da
yer aldı.

Ziyarette kulübün mevcut durumu
hakkında bilgi verilirken, pandemi
süreci sonrası hayata geçirilmesi
planlanan projeler hakkında karşılıklı
fikir alışverişinde bulunuldu.

Kulübün önceki dönemlerden yüklü miktarda
borcu bulunduğunu ve ilk etapta transfer yasağının
açılması için 16 milyon lira ödenmesi gerektiğini
belirten Gün Medya Grubu (GMG) ve GMG
Kastamonuspor Onursal Başkanı iş adamı Cengiz
Aygün, şehir olarak birleşip tek yürek olunduğu
takdirde bu miktarın yarısını karşılayabileceklerini
bildirdi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu’nun önderliğinde şehrin tüm
fertleriyle birlikte bir araya geleceklerini ve takımın
gelecekle ilgili senaryolarını görüşeceklerini söyleyen
Aygün “Kastamonu spor bu şehrin markasıdır, bu
takımı yukarılara taşımak hepimize düşer. Ben ve
ailem takımımızın yanında olmaya devam etmeye
hazırız. Gerçekleştireceğimiz toplantı sonrası kulüp
yönetimindeki durumumuza karar vereceğiz.”  diye
konuştu.

Borç 28 milyon lira

GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz
Aygün, TV366’da gazeteciler Erkan Yılmaz ve Erhan
Veren’in sorunlarını yanıtladı. GMG Kastamonuspor
hakkında değerlendirmelerde bulunan Cengiz
Aygün, kırmızı-siyahlıların 12 milyon lirası Aygün
ailesine olmak üzere toplamda 28
milyon lira borcu olduğunu
söyledi.

Aygün ailesi olarak
Kastamonuspor’a verdikleri 12
milyon liranın üzerini çizdiklerini
ve geri talep etmeyeceklerini ifade
eden Onursal Başkan Cengiz
Aygün, geriye kalan 16 milyon
liralık borcun 8 milyon lirasını da
karşılamaya hazır olduklarını,
borcun diğer kısmının ise şehir
tarafından karşılanmasını
beklediklerini dile getirdi.
Kulübün ilerleme şansı

yok

GMG Kastamonuspor’un borçlarının
ödenmeden yoluna devam etme şansının olmadığını
vurgulayan GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı
Cengiz Aygün’ün açıklamaları şöyle: 

“Şu anda takımın 8 milyon lira civarında transfer
yasağına neden olan borcu var. Bunun yanında yeni
transferlere peşinat verilmesi gerekiyor. Bu borçların
tek kuruşu Enes Ege Aygün döneminin borcu
değildir. Hepsi önceki dönemlerin borcudur. Bu
kulübün hesap ve kitaplarının altından kimse
çıkamaz. Bu kulüp Kastamonu’nun değeridir.
Takımın borçlarının bitirilmesini istiyoruz. Borçlar
biterse bu takım yürür gider ama borcunu

bitiremezse bu takımın ilerleme
şansı yok. Enes’in başkanlığa
devam edip etmemesi önemli
değil. Böyle bir şartım da yok.
Orada başka biri de başkan olsa
yine aynı şeyleri söylüyorum.
Bundan ötesi takım kayyuma
gider. Başkasının gelip yine takımı
borca sokmasına izin vermem.
Takıma el birliği ile sahip çıkılacak.
Ben bu sahiplenmeyi gördüğüm
takdirde devam edeceğim.

Olmazsa af dileyip çekileceğim”
“Bizim dönemimizde Murat Demir ve ailesi ile

Şah Urfa Ocak Başı Sahibi Salih Olağ dışında yardım
eden olmamıştır. Geçmiş dönemlere baktığımızda
herkes yardım etmiş ama hepsi bir şekilde menfaat
için yardım etmiş. Son dönemde beni arayan hiç
kimse de olmadı. ‘Başımıza Kastamonuspor’u neden
bela ediyorsun’ diye Play-Off maçları öncesinde bana
sitem ettiler. Herkese saygı duyuyorum. Kimsenin
yardım etme zorunluluğu da yok. Ben kendim
devam edeceksem edeceğim, olmuyorsa ‘elimden
gelen budur’ deyip çekileceğim. Biz geldikten sonra
bırakın yardım etmeyi, geçmiş dönemden kulübe
hibe ettiği parayı geri almaya çalışanlar var.”

Stat yapılması lazım

“Transfer yasağını açmayacaksak benim orada
olmamın bir anlamı yok. Bugüne kadar takıma gelir
getirici hiçbir proje yapılmamış. Devam edeyim ama
bu sorunların hepsiyle ben tek başıma nasıl
uğraşayım. Kastamonuspor’a yardıma devam
edeceksem stat yapılması lazım. İlimizin stat
problemi ortadadır.”

Yeni kongre şart

“Devam edeceksek de mutlaka yeni bir kongre
yapılmalıdır. Bütün ilin katılımıyla takıma sahip
çıkalım. Artık bu kulübü kimsenin kullanmasına izin
vermeyelim. Kim ne yapıyorsa her şey açık olsun.
Bakkal yönetir gibi kulüp yönetilmez. Kimse bu
hesapları veremez. Bundan önceki yönetimlerin
hiçbiri bu hesapları veremez.”

Transfer çalışmamızı yapıyoruz

“Devam edecekmişiz gibi transfer çalışmalarını
yapıyoruz. Son bir haadır birçok futbolcu
kardeşimizle temas halindeyiz. Onlarla görüşüyoruz.
Transfer konusunda aşağı yukarı iskeleti çıkartmış
durumdayız. Devam edecek olursak son noktayı hızlı
bir şekilde koyacağız. Gerekli çalışmalar yapılıyor.”

Kastamonuspor’a şehrin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Cengiz Aygün “Takıma el birliği ile sahip
çıkılacak. Ben bu sahiplenmeyi gördüğüm takdirde devam edeceğim. Olmazsa af dileyip çekileceğim” dedi.

Şehir varsa 
biz de varız

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

Düşmez'den İstanbul Kastamonuspor'a ziyaret

CHP 37. Olağan Kurultayında
Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
Parti Meclisi’ne girdi.

Gençlik ve cinsiyet kotasına takılarak
liste dışı kalan Akif Hamzaçebi (569 oy),
Turan Aydoğan (551 oy), ve Aykut Erdoğdu
(502 oy) gibi isimleri geride bırakan Baltacı,
623 delegenin oyuyla 52 kişilik CHP Parti
Meclisinde yer aldı.

Parti meclisinde

108. Dönem Kastamonulu Kaymakam
Adayları stajlarını tamamladı. Bu
kapsamda Kastamonu Valiliğinde staj
yapan Seda Ünlü ve Emre Çömen’in yeni
görev yerleri belli oldu. Seda Ünlü
Rize’de, Emre Çömen ise Burdur’da
görevlendirildi.

Stajlarını 
tamamladılar
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Yıl: 9 7 Ağustos 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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