
Batı Karadeniz
Fırsat Eşitliği

Derneği
(BAKFED)
Şenpazarlı

hemşerimiz
Doç. Dr.

Selahattin
Ateş

başkanlığında
kuruldu. Merkezi

Ankara’da bulunan dernek
İstanbul ve Batı Karadeniz
yerleşim yerlerinde şube ile

temsilcilikler açmayı
planlıyor. 
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Hastaneler üniversiteyle
ortak kullanılacak

n 2

Kızılay Halit Ayar’ın 
adını anaokuluna verdi

n 4

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�

< < < <

< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <

< <

< < < < < < < < <
� � � �

< < < < < <

< < < << <

< < < < < < < < <

� �� �� � �� �

www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Dernek faaliyetleri ile Batı
Karadeniz’e ve bölgeye mensup
bireylere hayatın her alanında
fırsat eşitliği sağlanmasının
amaçladığını kaydeden Selahattin
Ateş, derneğin çevreden insan
haklarına kadar geniş kapsamlı
fırsat eşitliği sağlamak amacıyla
kurulduğunu vurguladı. Batı
Karadeniz kalkınma planının
hazırlanmasını sağlamaya yönelik
girişimlerinin olacağına da eden
Doç. Dr. Selahattin Ateş
BAKFED’in amacı ve kapsamıyla
ilgili şu bilgileri aktardı:

Bölgesel ama dinamik

“Güzel ülkemizin Batı
Karadeniz Bölümü; tarihi
özellikleri, kültürel dokusu, coğrafi
ve doğal yapısı itibarıyla yalnızca

kendi alanında değil Türkiye’nin
de kalkınmasında etkin rol
alabilecek bir potansiyelde. BAK-
FED ile bu potansiyelin açığa
çıkarılması, projeler oluşturulması
ve uygulanması yoluyla bölgesel
sinerji oluşturarak hep birlikte
fırsat eşitliklerine kapı aralamayı
planlıyoruz. Batı Karadeniz
Bölgesi ile Batı Karadenizliler için
bölgesel ve bireysel alanda oluşan
gelişmişlik farklarını gidermek
için farkındalık ve çözüm önerileri
oluşturmak suretiyle ulusal
kalkınma ve gelişmeye bölgesel
ama dinamik bir motor gücü
sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapı
bütün Batı Karadenizlilerin
kapısıdır ve Selçuklu taç kapıları
gibi yüksek ve geniştir, herkese
açıktır.” n 2

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
(KASİAD), Kastamonu şubesi
tarafından düzenlenecek 2. İş Dünyası
Zirvesi’nde kendirin Kastamonu’daki
potansiyeli ve sanayileşmesi panelle

gündeme taşınacak.
“Kendirin başkenti
Kastamonu”
başlığında

düzenlenecek zirvedeki panelin
moderatörlüğünü gazeteci-yazar
Mustafa Afacan üstelenecek. KASİAD
Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar,
kendir ile ilgili vakit kaybetmeden
çalışmaların başlatılması gerektiğini
vurgulayarak, zirveye davet
gerçekleştirdi. n 4

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.
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BATI 
KARADENİZ’E 

FIRSAT 
DOĞDU 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura

Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan  ve İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde gerçekleşti. Törende Rize
Çamlıhemşin Kaymakamı olarak atandığı
açıklanan Abanalı hemşerimiz Ahmet
Çelik, sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. n 2

Çamlıhemşin’e
Kastamonulu
kaymakam

Kastamonu’da medya, spor, sivil
toplum kuruluşu, yerel yönetimlerin
içinde bulunduğu birçok alana maddi
destek sağlayan Cengiz Aygün, bu alanda
Kastamonulu iş adamlarına rol model
olma amacını taşıdığını kaydetti. n 2

İş adamlarına
rol model olmak
istiyorum

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
Toplantısında Beşiktaş’ın 34. başkanı
seçilen Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer
alan Cideli hemşerimiz Adnan Dalgakıran
mazbatasını aldı. n 6

Pelcare markasıyla
Kastamonu’da ürettiği detoks
maske setleri ve besleyici
kremleri Hollywood’un merkezi
Los Angeles’taki mağazalarda
satan Eda Sürücü, Ortadoğu
pazarına girmeyi hedefliyor. n 5

Dalgakıran
mazbatasını aldı

Zirvede kendir paneli

Hollywood’a
Kastamonu 
detoksu

KSK, dört köşe

Esanay’a gol
yağdırdı

Selahattin Ateş 

Ahmet 
Katar

n 6
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“Bölgenin eğitim, sosyo-ekonomik-kültürel
ve dayanışma alanındaki açığını kapatmak, eşsiz

çevresini oluşturan flora ve faunasının, şehit ve
gaziler başta olmak üzere özellikle hassas

grupların haklarının korunması ve
geliştirilmesiyle gençler başta olmak üzere insan

öğesinin kendini gerçekleştirmesini sağlamak
üzere yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerimizi

sürdüreceğiz. Bu kapsamda Batı Karadeniz havzası
ve müşterek ihtiyaçlara yönelik olarak tüm Karadeniz

havzasında, diğer kıtalarda bulunan ülkeler, kişi ve kuruluşlarla iş
birliği içinde olup sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi aynı
zamanda geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Batı Karadeniz
yeşili, mavisi ve heyecanıyla ülkemize taze bir nefes olacaktır.
BAKFED ise bu heyecanın kalbidir”

26 Ekim 2019
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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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KAR İKSİRİ

Adamın hası “kardan adam”
İçi dışı bir, dupduru.
Oyunun alası “ kar topu”
Büyük küçük herkesin ortak ruhu.

İDAM SEHPASI

Kötü dost, hatırını iyi günlerde sorar,
Sana muhtaçsa şayet, her gün, her saat arar.
Gün gelir, devran döner, dost sandığın o hain,
İhanet meydanında idam sehpanı kurar.

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

n Birinçi sayfadan devam

En az gelişmişlik 
düzeyine sahibiz

BAKFED’in amacı ve kapsamıyla ilgili
konuşan Doç. Dr. Selahattin Ateş şunları
söyledi: “Kastamonu başta olmak üzere Batı
Karadeniz Bölgesinin World Bank verilerine
göre Türkiye'nin en az gelişmişlik düzeyine
sahip olan bölge olması, bizlere yeni bir misyon
edinmeyi de gerekli kılıyor. Tarihi süreçte tekke
ve zaviyelerin kalkmasına rağmen yerine
modern okul yapılmaması, altyapının
neredeyse hiç olmaması, fındık ve çay gibi
Doğu Karadeniz’e verilen ve ekonomik değeri
olan tarımsal ürünlerin bu bölgede
geliştirilmemesi ve Türkiye'de zenginliğin
birincil kaynağı olan arazilerin Orman Kanunu
ile orman köylüsünün elinden çıkması, yöre
insanının sosyo-ekonomik gelişimini fevkalade
olumsuz etkiledi. Örneğin bu politika Batı
Karadeniz’de bulunan vilayetler aleyhine haksız
rekabete yol açmakta ve olumsuz sonuçlara
neden olmaktadır. Bu durum, özellikle iyi
yetişmiş, ama birbirleri ile irtibatı bulunmayan
veya zayıf olan ve yurtiçi ve dışında bölge
dışında bulunan insanlar üzerine sorumluluk
doğurmaktadır. Bölgenin entelektüel, sosyal
ve ekonomik alanlarında temayüz etmiş
insan kaynaklarının gönüllülük esası
üzerinden oluşturacağı oluşumla, örneğin
çay ve fındık gibi teşviklerin Batı
Karadeniz Bölgesinde kestane gibi
ürünlere verilmesiyle fırsat eşitliği
sağlanması için kullanılmasını
mümkün kılabilir.   Kısaca,
kurduğumuz dernek,
işlevsel olarak ülkemizde
Batı Karadenizlilere
hayatın her alanında fırsat
eşitliği sağlamayı ve
bölgesel dengesizlikleri
yok etmeyi, somut olarak
da Batı Karadeniz
kalkınma planının
hazırlanmasını sağlamaya
yönelik faaliyet ve eylemleri
fevkalade önemsemektedir.”

Protokolün Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) ve Sağlık Bakanlığı
tarafından da uygun görülerek
onaylanmasının ardından
Kastamonu Devlet Hastanesi ile
Kastamonu Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi, eğitim ve
araştırma hastanesine dönüşecek. 

Hastaneler, Kastamonu
Üniversitesi Tıp Fakültesi
tarafından da kullanılabilecek.
Afiliasyon süreci tamamlandığında
Kastamonu’daki sağlık hizmeti
ikinci basamaktan üçüncü
basamağa terfi etmiş olacak

Tıp öğrencileri seneye
Kastamonu’da

Ön protokolü imzalanan süreç
tamamlandığında Devlet
Hastanesi’nin yanı sıra

Rehabilitasyon Merkezi de Tıp
Fakültesi’yle iş birliği içinde hizmet
verecek. Rektör Ahmet Topal, şu
anda Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’nde öğretim gören
Kastamonu Tıp öğrencilerini seneye
Kastamonu’ya almayı
planladıklarını söyledi.
Sahip çıkılması gerekiyor

Rektör Topal, konuya sahip
çıkılması gerektiğini de şöyle
hatırlattı: “Afiliasyon süreci devam
eden bir süreçtir, ne zaman bitecek
olduğunu bizler bilemiyoruz. Sağlık
müdürlüğü ve üniversite olarak bu
işi istiyoruz. Bundan sonraki süreç
tamamen bizim dışımızda. Bu
Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olan
bir şey. Burada elbette ilin de sahip
çıkması gerekiyor.”

Kastamonu’da medya, spor, sivil
toplum kuruluşu, yerel yönetimlerin
içinde bulunduğu birçok alana maddi
destek sağlayan Cengiz Aygün, bu
alanda Kastamonulu iş adamlarına rol
model olma amacını taşıdığını kaydetti. 

Kastamonu’dan ticari ya da siyasi bir
beklentisinin olmadığına dikkat çeken iş
adamı Cengiz Aygün, “Ben
Kastamonu’nun çocuğuyum, her
Kastamonulu iş adamının yapması
gerektiği gibi ilime, karınca misali bir
şeyler yapmaya çalışıyorum.
Kastamonu’nun çok şeye ihtiyacı var.
Çok zenginim diye bir iddiam yok, sade
bir vatandaşım. Benden kat kat zengin iş
adamlarımız var, belki onlar da bu
vesileyle ‘Biz unutmuştuk, Cengiz bize
hatırlattı’ der ve benim yaptıklarımın 10
mislini yaparlar.” dedi.

Annemin vefatının etkisiyle
köklerime döndüm

Annesinin vefatı sonrası
Kastamonu’yla olan bağının daha çok
arttığını vurgulayan Aygün, “Annem de
babam da Kastamonulu, yıllar önce
İstanbul’a gitmişler ben de orada
doğdum. Memleketimize bu kadar sık
olmasa da devamlı geliyorduk.
Dostlarımızın teşvikleri sonucu destek
sağlamaya başladım. Ancak en büyük
etken 6 ay önce annemin vefatı oldu.
Annem Honsalar’ın girişinde doğmuş bir
insan onun vefatından sonra İstanbul’da
doğup yaşamış olsam da köklerimin
bulunduğu Kastamonu’ya daha çok
aidiyet duygusu hissettim” diye konuştu.

İş adamlarına 
rol model olmak
istiyorum

Kastamonulu mülki idare amiri
Ahmed Çelik, Rize Çamlıhemşin
Kaymakamı olarak atandı.

105. Dönem Kaymakamlık Kursu
Kura Töreni Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan  ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun katılımıyla
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
gerçekleşti. 

Törende Rize Çamlıhemşin
Kaymakamı olarak atandığı açıklanan
Abanalı hemşerimiz Ahmet Çelik,
sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Rize’de 2. Kastamonulu mülki
idare amiri

8 bin nüfuslu Çamlıhemşin’e
kaymakam olarak Atanan Ahmed Çelik,
Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi’den
sonra Rize’deki ikinci Kastamonulu
mülki idare amiri oldu.  Sınır olan
Çamlıhemşin ile Pazar arası 28
kilometre mesafede bulunuyor.

En kıdemliyle arada 38 yıl var

21 Kastamonulu Mülki İdare Amiri
içinde göreve en son atanan isim olan 33
yaşındaki Ahmet Çelik ile mesleki
tecrübesi en fazla olan 53 yaşındaki
Erdoğan Ülker’in ataması arasında 38 yıl
bulunuyor. 

Ahmed Çelik,
Çamlıhemşin 
kaymakamı oldu

Batı Karadeniz’e
fırsat doğdu

Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği (BAKFED) Şenpazarlı hemşerimiz Doç. Dr. Selahattin Ateş
başkanlığında kuruldu. Merkezi Ankara’da bulunan dernek İstanbul ve Batı Karadeniz yerleşim
yerlerinde şube ile temsilcilikler açmayı planlıyor. 

Hastaneler üniversiteyle
ortak kullanılacak

Taze bir nefes

Selahattin 
Ateş 

Kastamonu
Üniversitesi Tıp

Fakültesi ile
Kastamonu Devlet

Hastanesi ve
Kastamonu Fizik

Tedavi ve
Rehabilitasyon

Hastanesi’nin iş
birliği içerisinde

çalışmasını
sağlayacak

afiliasyon (ortak
kullanım) sürecinin

başlaması ile ilgili ön
protokol imzalandı. 
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HABER

“Kendirin başkenti Kastamonu” başlığında
düzenlenecek zirvedeki panelin moderatörlüğünü
gazeteci-yazar Mustafa Afacan üstelenecek. 

Panelde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür
Yardımcısı İhsan Emiralioğlu “Türkiye’nin kendir
üretim potansiyeli, mevcut durum, kenevir
politikasına genel bir bakış ve Kastamonu’nun yeri
önemi”, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi
Kenevir Enstitüsü kurucusu Dr.Yalçın Koçak
“Kenevirin faydaları ve kullanım alanları”,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Lif ve Kağıt
Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof.Dr.Mustafa Usta da “Kendir-Kenevire lif

kaynağı olarak genel bakış ve kağıt üretimindeki
yeri” konusunda fikirlerini paylaşacak. Zirve 2
Kasım’da Kastamonu Rüya Düğün ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kaybedecek vakit yok

Kastamonu’da sarımsakta
rekoltenin düştüğünü siyez için ise
beklenen atılımın
gerçekleşmediğini kaydeden
KASİAD Kastamonu Şube Başkanı
Ahmet Katar, kendir ile ilgili vakit

kaybetmeden çalışmaların başlatılması gerektiğini
vurgulayarak, zirveye davet gerçekleştirdi.

Uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını
kaybeden Devrekanili genç Halit Ayar'ın adı Türk
Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı tarafından
Sultanbeyli’de yaptırılan okula verildi.

Kızılay Annelerinin desteği ile Türk Kızılay
İstanbul Şube Başkanlığı tarafından "81 ilde 81
Anaokulu Projesi" kapsamında yaptırılan
anaokulun açılış kurdelesi TBMM eski Başkanı ve

eski Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha
Yıdlırım, İstanbul Valisi Ali Yarlıkaya, Kars
milletvekili Ahmet Arslan, Türk Kızılay Genel
Başkan Yardımcısı Naci Yorulmaz, Türk Kızılay
İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli, İTÜ
Rektörü Mehmet Karaca, Halit Ayar'ın annesi
Hanife Ayar ile babası Mehmet Ayar ve
çocukların katılımıyla kesildi.

Kastamonu Genç Girişimciler Derneği’nin
“KASGEG Akademi” projesi tanıtıldı. KASGEG
Akademi her yıl 20-25 öğrencinin katılabileceği özel
bir program olacak. Katılımcılar, Hukuk,

Girişimcilik, Siyaset,
Pazarlama ve
Reklamcılık, Teknoloji
ve Dijitalleşme, Kültür
ve Sanat, İletişim,
Devlet Yönetimi
konularında eğitim
alacak. 23 Kasım’da
başlayacak eğitimler
Haziran’da sona
erecek. Eğitimlere
katılmak için 16 ile 25

yaş aralığındaki herkes www.kasgegakademi.com
üzerinden ön başvuru yapabilecek.

KASGEG Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu
konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, “Proje
için 5 yıllık bir hedef koyduk. 100’lerce insan bu
konular hakkında bilgi ve birikim sağlamış olacak.
Kastamonu’nun gençlerinin donanımlı olması
memleketin donanımlı olması anlamı taşıyacak”
dedi.

KASGEG Akademi Kasım’da başlıyor

Kızılay Halit Ayar’ın
adını anaokuluna verdi

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
(KASİAD), Kastamonu şubesi
tarafından düzenlenecek 2. İş
Dünyası Zirvesi’nde kendirin
Kastamonu’daki potansiyeli ve
sanayileşmesi panelle gündeme
taşınacak.

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

Yıllardır her fırsatta
söylediğimiz, duyduğumuz,
okuduğumuz, yazdığımız ve
belki biraz da olsa
bazılarımızın yüreğinde ince
bir sızı bırakan söz dizimi,
tanımlama, tespit... Adına
her ne dersek diyelim,
“Kastamonu keşfedilmeyi
bekleyen bir doğa harikası,
kültür ve tarih şehri”. Üç yıldır bir amaç ve
hayal uğruna yollardayım, bu kutlu coğrafya
üzerinde. Birçoğumuzun duyup
bildiklerinden, gördüklerinden çok daha
fazlasını gördüm. Ben görüp işittikçe,
gördüklerim azaldı, görmediklerim çoğaldı.
Ben yol aldıkça kıvrımlı yollarında bu şehrin,
gittiğim yollar kısaldı, gideceğim yollar
uzadıkça uzadı. Kastamonu, insanlık tarihi
adına da millet olarak bizim bu topraklardaki
varlığımız adına da çok çok fazla izler, anılar,
hikayeler barındırıyor. Acı olan duygusuz ve
akılsızca bu zenginliği duymuyor,
hissetmiyor ve görmüyor oluşumuz. Acı olan
hem manevi hem de maddi anlamda
muhteşem bir zenginliği çok ucuza heba
ediyor oluşumuz, yok ediyor oluşumuz. 

Elbette umutsuz değilim. Bunun bir gün
değişeceği inancıyla anlamaya ve anlatmaya
çalışmaya devam ediyorum. Güzel şeyler
olmuyor da değil yani. Mesela geçtiğimiz ay
yapılan bir etkinlik benim gelecek adına
umudumu güçlendiren önemli bir adımdı
açıkçası. 

Hani bir türkü var, bilirsiniz; bakkal
amca, bakkal amca... Yağ, un, şeker elimizin
altında, biz helva yapmayı beceremiyoruz.
İşte sanırım öğreniyoruz artık. Umarım şu
aramızdaki anlamsız çekişme ve
anlaşmazlıkları da bir kenara bırakır, dört
elle sarılırız bu güzel coğrafyanın muhteşem
güzelliklerine, değerlerine. 

***
27-28 Eylül’de KASTROFEST yani 1.

Kastamonu Gastronomi Festivali,
(Türkçesiyle yeme – içme kültür ve sanat
etkinliği de diyebiliriz.) gerçekleştirildi.
Gastronomi; farklı dillerde birbirine yakın
birçok tanımlaması var. Sağlıklı, iyi yemek
bilimi ve sanatı diyebiliriz. 

Festival içeriğini burada detaylı olarak
yazmaya gerek yok sanırım. Yerel ve ulusal
basında yer aldı zaten. Ancak gözlemlediğim
birkaç husustan bahsetmek istiyorum.

Özellikle İtalyan şeflerin gösterisi,
etkinliğin dikkat çekmesi ve tanıtımı için
önemli ve faydalıydı. Gelecek festivalde yerel
geleneksel yemek gösterileri daha fazla ve
etkin yapılmalı bence o sahnede. Etkinlik
içeriği gerçekten çok dolu, ancak zaman
kısaydı. Gösteri, uygulama ve konuşmaların
tamamını izleyemedim maalesef. Süre üç,
belki de dört güne uzatılabilir. Kastamonu
mutfağı etli ekmek, tirit ve bandumadan
ibaret değil. Ben de bunu yeni yeni
anlıyorum. 812 çeşit yemekten bahsediliyor.
Bu zenginliği daha iyi gösterecek ve tanıtacak
uygulama ve sunumlar yapılabilir.
Söyleşilerin tamamını takip etme imkanım
olmadı, ancak izleyebildiğim kadarıyla
gerçekten doğru seçilmiş konu ve konuklar
vardı. Kendi adıma çok şey öğrendim.
Özellikle bölge insanımızın kendi değerlerine
ve toprağına sahip çıkmasını teşvik eden
söyleşi, sunum ve etkinlikler artırılabilir.

Biliyorum belki hiç kolay değil ama yine
de denenmeli. Bu festival beklentilerin çok
daha ötesinde etki yaptı, başarılı oldu.
Gelecek festival çok daha iyi olmalı. Ancak
bu şekilde sürdürülebilir bir kültür haline
dönüştürebiliriz. Aksi halde, bu sene
yapılıp yapılmayacağı bile uzun süre
belirsiz kalan ve son anda zorlama bir çaba
ile yapılmasına karar verilen ahşap
fuarımız gibi, heyecanımız ve azmimizi
sömürür, umutlarımızı tüketir.

Bizler millet olarak son iki-üç asır içinde
sahip olduğumuz birçok meziyetimizi,
kültürümüzü, hafızamızı kaybettik. Özellikle

son otuz yıl içindeyse tahribatın şiddeti
inanılmaz derecede. Bu son otuz yıl içinde
köyümüzü, toprağımızı, kendi bağımız
bahçemizde yetiştirdiğimiz sağlıklı meyve ve
sebzeleri kaybettik. Binlerce yıldır birikerek,
süzülerek gelen atamızın hafızasına burun
kıvırdık, onu aşağıladık. Üzerinde
yaşadığımız toprağın öz evladı tohumlarımızı
kaybettik. Modern dünyanın bize
verdiklerine dört elle sarıldık, geleceği onda
gördük. Sonuç; bugün 40-50 yıl önce
nenemizin kullandığı yöntem ve tariflerin,
tohumların peşindeyiz şimdi. Neden? Çünkü
sağlıklı olan, doğru olan oydu. Bunu ancak
modern dünyanın bize dayattığı yiyeceklerin
bizi hasta ettiğini anladığımız zaman fark
ettik. Ne yazık! Aklımız neredeydi bizim.

İşte bu festival bir nebze de olsa
kaybettiklerimizin telafisi ve belki yeniden
doğuşu için umut oldu bizlere. İstenildiğinde,
bir irade ortaya konulabildiğinde
başarabileceğimize dair önemli bir deneyim
olarak düştü hafızalarımıza. Bu festival,
bugün çok büyük kısmını sadece kelimelerle
okuyabileceğimiz, işitebileceğimiz, bir
milletin koskoca bir yemek kültürünü
tanıyabilmesi ve tanıtabilmesi adına,
kocaman bir adım oldu dünyamıza.
Başarılabileceğine inanmayanlara bir delil,
başarılabilmesini istemeyenlere harika bir
cevap, tüm benliği ile başarmak için uğraş
verenlere, destekleyenlere kocaman bir
yıldız oldu.

Bu festivalin olmazsa olmazı, büyük
desteği ve gayretiyle bu başarının en büyük
paydaşı kıymetli ağabeyim Mehmet Reis’e, arı
gibi koştururken şahitlik ettiğim ve
neredeyse organizasyonun bütün yükünü
omuzlayan Gülsen Kırbaş Hanımefendiye, bu
süreçte Gülsen Hanım’ın daima yanında
gördüğüm Aydoğan Aydoğdu Hocama ve bu
organizasyona çok ya da az destek vermiş,
yer almış, tüm güzel insanlara, bu memleketi
gerçekten çok çok seven bir Kastamonulu
olarak bütün samimiyetimle yürekten
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. 

Ve şimdi asıl mesele, belki inanmadığı
için, belki istemediği için, belki siyasi
nedenlerle, şu ya da bu sebeple, bu ve benzer
organizasyonlar için yapabilecekleri olup da
yapmayan, geri duran Kastamonululara,
sadece bu memleketi çok sevdiği için tüm
imkansızlıklarına rağmen küçükte olsa bir
şeyler ortaya koyabilme heyecanı ve
umuduyla çabalayan bir kardeşiniz olarak
çağrıda bulunuyorum. Bizler, hep birlikte, el
ele verebilirsek, imkanlarımız,
kabiliyetlerimizi birleştirebilirsek; işte o
zaman gerçek anlamda Kastamonu’yu
tanımış ve tanıtmış oluruz. Şimdi vakit
samimiyet vaktidir. O, şu, bu, demeden,
birbirimizin eksik ve hatalarına takılmadan,
Kastamonu için birleşme ve birlikte hareket
etme vaktidir.

Evet Kastamonu keşfedilmeyi bekleyen
doğa, kültür ve tarih şehri. Geçtiğimiz
günlerde Araç ilçemizde bulunan yaklaşık
12.000 yıl öncesine tarihlenen Kahintepe de
bunun en büyük ispatı. Yani çok yavaşta olsa
keşfediliyor, fark ediliyor. Sorun geciktiğimiz,
umursamadığımız ve ağırdan aldığımız
zamanlarda kaybettiklerimiz. Artık daha
fazla değerimizi yitirmeden, biraz daha fazla
çabalamamız duyarlı olmamız gerekmiyor
mu?

Kastamonu’yu seviyorsak artık bunu
sözde değil özde gösterelim. Zaman iyice
geç olmadan.

Hoş çakalın, Kastamonu’yla kalın...

Keşif, delil ve cevapZirvede 
kendir paneli
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Dünya Bankası (IBRD) 
ve Uluslararası 
Para Fonu (IMF)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

• Dünya Bankası (IBRD)
Gelişme yolundaki ekonomilerin altyapı

yatırımlarını destekleyerek onların dünya
ticaretine ortak olabilmeleri üstlenmiştir.

Dünya Bankası’nın 189 üyesi vardır.
Dünya Bankası’na üye olabilmek için önce
IMF’ye üye olmak gereklidir. Türkiye, Dünya
Bankası’na 1947 yılında üye olmuştur.

• Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF), üye

ülkelerin karşılaştığı geçici ödemeler dengesi
krizlerini gidermek ve onların ithalat
kısıtlamalarına gitmelerini önleyerek dünya
ticaretinin daralmasını engellemek amacıyla
1944 yılında kuruldu.

IMF’nin 189 üyesi vardır. Türkiye, IMF’ye
1947 yılında üye olmuştur.

• IMF %1,05 faizle borç veriyor
IMF’nin basit faiz oranı: Temmuz 2016

itibarıyla yıllık yüzde 1,05’tir. Bu oran kotanın
yüzde 187,5’ine kadar olan borçlanmalar için
aynıdır. IMF, kendisinden kotasıyla uyumlu
ve 3 yıla kadar süreli destek alan üyelerine
düşük denebilecek bir faiz uygulamakta,
verdiği desteğin miktarı ve süresi arttıkça faiz
artmaktadır. Miktar artıp süre uzadıkça
piyasada borç verenler çok daha yüksek
faizler talep ederler. Oysa IMF’nin tarifesi
baştan bellidir.

• Stand By düzenlemesi 
Alınan parasal desteğin IMF’ye geri

ödenmesi 39 ile 60 aylık bir süre içinde
yapılır.

KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç ile
Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek
tarafından imzalanan proje kapsamında Suğla
Yaylası’nda 49 kır evi,250 kişi kapasiteli kır
lokantası, 24 dönüm arazi
üzerinde regresyon göleti,
orman içi macera parkurları,
spor sahaları, yürüyüş ve
bisiklet yolları, karavan ve
çadır kamp alanları, eğitim
amaçlı kayak pisti, konferans
ve toplantı salonları,
günübirlik piknik alanları ve
yöreye ait doğal meyve ormanı oluşturulacak. 

KUZKA tarafından 2 milyon 65 bin lira
destek alan projenin birinci aşamasının
maliyeti 5 milyon lira.

Kastamonu Devlet
Hastanesi’nde görüntüleme ve tanı
konusunda yetersiz ve ihtiyacı
karşılayamaz duruma gelen MR
(Emar) cihazı, yenisiyle değiştirildi.
Yeni MR cihazı ile birlikte
Kastamonu Devlet Hastanesi’nde
bundan böyle büyükşehirlerdeki
tam donanımlı hastanelerde olduğu
gibi MR görüntüleme yapılabilecek.
Günde ortalama 120 çekim kapasitesine sahip 16 kanallı cihaz ile Meme MR,
Hipofiz MR, Periferik Anjiyo gibi yapılabilecek tüm tetkikler sunulabilecek.

Benzeri sorunların yaşandığı tomografi cihazının yenilenmesiyle ilgili
çalışmalara da başlandı. Şu anda 16 kesitlik görüntüleme yapan tomografi cihazı
yerine 128 kesitlik görüntüleme yapabilen yeni cihaz alınacak. Hastanedeki
mevcut iki tomografi cihazından birisi ise İnebolu’ya gönderilecek.

Yenilenme başladı

Suğla Yaylası için
imzalar atıldı

Pelcare markasıyla Kastamonu’da ürettiği
detoks maske setleri ve besleyici kremleri
Hollywood’un merkezi Los Angeles’taki
mağazalarda satılmasını sağlayan Eda Sürücü,
önümüzdeki dönemde Ortadoğu pazarına
girmeyi hedefliyor.

Valla Kanyonu’ndan çıkan akarsu kilini
kozmetik amaçlı kullanarak çıktıkları yolda bugün
detoks kili maskelerinden besleyici kremlere,
vücut yağlarından özel yüz temizleyici sabunlara
kadar birçok alanda üretim yaptıklarını bildiren

Eda Sürücü, markanın
kuruluşunu ve büyüme
hikayesini şöyle anlattı: “Babam
Kastamonulu ve Valla
Kanyonu’ndaki kilin değerini çok
iyi biliyor. Buradan çıkan kili
değerlendirmek için bana cesaret
verdi. Markanın temellerini 2015
yılında attık. Önce marka üzerine
çalışmalar yaptık. Sonra buradaki
kili çıkarıp işleyebileceğimiz

küçük bir üretim tesisi kurduk. Kili
Kastamonu’daki üretim merkezimizde öğütüp
sterilize ediyoruz. Oradaki tesis kaynağına yakın
olması için çok önemli. Onun dışında asıl tempo
da İstanbul’daki ofisimizde. İstanbul’da ofisimizde
Ar-Ge çalışmaları ve pazarlama faaliyetlerini
yürütüyoruz. Pelcare çok kısa zamanda hızlı bir

ivme yakaladı. Ürünlerimizi ilk önce internet
üzerinde satmaya başladık. Daha sonra Beymen
Mağazaları’na girdik. Bu sırada ihracat ile ilgili de
bazı çalışmalara başladık. İlk tepkiler olumlu
olunca bu alanda talepler de arttı.”

Hedefimiz Orta Doğu ülkeleri

“Ar-Ge çalışmaları çok önemli detoks maske
setimizin yanına yeni ürünler eklemeye başladık.
Vücut yağları, besleyici kremler, özel yüz
temizleyici sabunlar.  Diğer ürünler de
hammaddelerinin en iyi olduğu kaynaklardan
elde ediliyor. Bu sayede tamamlayıcı cilt bakımı
ailemiz kısa zamanda büyüdü. Çalışmalarımıza
tıbbi bitkiler üzerinde uzman, Kastamonu

Üniversitesi’nde öğretim üyeleri de ekibi de dahil
oluyor. Önümüzdeki döneme ilişkin ihracata
yönelik bazı çalışmalar da planlıyoruz. Amerika’ya
ihracat çok önemli. Buradaki pazar payımızı
arttırmamız gerekiyor. Yeni mağazalarla
görüşmeler yapıyoruz. Ancak Ortadoğu pazarı da
çok önemli. Kişisel bakım alanında öne çıkan bir
pazar. Önümüzdeki günlerde bu bölgede de
ürünlerimiz birçok mağazada satışa sunulacak.”

Yüzde 10’u Türkiye’de üretiliyor

Sektör hakkında da bilgi veren Eda Sürücü,
şöyle konuştu: “Son 5 senedir tüm dünyada
tüketici alışkanlıklarının günden güne dinamik
şekilde değiştiğini gözlemliyoruz. Artık sadece
kadınlar değil erkekler de daha güzel, daha genç,
daha sağlıklı ve kusursuz gözükmek istiyor.
Hayatımızı hızlı ama daha kaliteli yaşamak
istiyoruz. Ürün seçiminde bulunurken en
faydalısını, en kalitelisini, en hızlı etki edeni ve en
temiz içeriklisini almaya çalışıyoruz. İnsanlar bu
tempoyu, bu kaosu bir noktada dengelemek
istiyor. Sadece ithal markaların değil, düzgün
üretim şartlarında yerli markaların da çok
vizyoner adımlar attığını düşünüyorum.
Türkiye’de kullanılan kozmetik ürünlerinin sadece
yüzde 10’u burada üretiliyor. Biz de yerli
markaların pazarda çok önemli bir noktaya
gelebileceğini kanıtlamak istiyoruz.”

Hollywood’a Kastamonu detoksu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında desteklenen Doğa Turizminde Marka Azdavay Suğla Yaylası Projesinde imzalar atıldı.

YIL: 8 SAYI: 300 26 EKİM 2019

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

Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası (KATSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
Antalya’da düzenlenen Yöresel
Ürünler Fuarında (YÖREX)
Kastamonu Siyez Bulguru ve
Kastamonu Taş Baskı
Dokuması’nın tescil belgelerini
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank ile TÜRKPATENT Başkanı
Prof. Dr. Habip Asan’dan aldı.  

Kastamonu Siyez Bulguru ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması ile birlikte
Kastamonu’nun tescilli ürün sayısı 12’ye yükseldi. Daha önceden Taşköprü
Sarımsağı, Taşköprü Kuyu Kebabı, Pınarbaşı Kara Çorba, Tosya Pirinci, Tosya
Bıçkısı, Daday Etli Ekmeği, Kastamonu Çekme Helvası, Kastamonu Siyez
Bulguru, Kastamonu Simidi ve Devrekani Hindi Banduması, tescil belgesi almıştı.

Siyez ve taş baskı belgelendi

Uzun yıllar Kas-Der Ümraniye
Şube Başkanı olarak görev yapan
Araçlı hemşerimiz Şahin Mersin’i
vefatının 3. yılında rahmetle anıyo-
ruz. Kanser sebebiyle, 24 Ekim 2016
tarihinde 53 yaşındayken vefat eden
Mersin,  BEYPER (Beyaz Eşya Pera-
kendecileri Derneği) Kurucu Baş-
kanlığı, Kas-Der Ümraniye Şube
Başkanlığı ve birçok federasyon ve

dernekte yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. Ayrıca
Türkiye’de Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kimse-
siz ve bakıma muhtaç çocuklar için Sevgi Evlerinin
kuruluşuna öncülük etmiş; ilk Sevgi Evi’nin yapımını
sağlayarak açılışını gerçekleştirmişti.

Vefatının 3 yılında
rahmetle anıyoruz
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SPOR

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
Toplantısında Beşiktaş’ın 34. başkanı
seçilen Ahmet Nur Çebi’nin listesinde yer
alan Cideli hemşerimiz Adnan
Dalgakıran mazbatasını aldı.

Vodafone Park Moda Merkezi’nde
düzenlenen törende 2. Başkan Adnan
Dalgakıran’a mazbatasını Divan
Başkanlık Kurulu İkinci Başkanı Fethi
Hinginar takdim etti.

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden Kastamonuspor
1966, ligin dokuzuncu haa
karşılaşması olan Uşakspor AŞ
maçından, 4-1’lik skorla
galibiyet aldı. Temsilcimiz aldığı
galibiyetle 4.sıraya yükseldi.
Gazi Stadyumunda Uşak’ı
ağırlayan temsilcimiz,
karşılaşmanın ilk yarısını 4.
dakikada İlyas Çakmak’ın kafa
golüyle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının 6. dakikasında
ekibimizin ikinci golü de İlyas
Çakmak’tan geldi.
Çakmak’ın 51. dakikada
attığı golle durum 2-0 oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Beledi-
yespor, antrenör Hakan Günal ile sözleşme imzaladı. Antrenör Okan
Halay ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor, takımın eski an-
trenörü Hakan Günal ile yeniden anlaştı. Kastamonu Belediyes-
por'daki görevine 2016-2017 sezonunda getirilen Günal, 2018-2019
sezonunun sonunda takımla yollarını ayırmıştı. Günal'ın ardından
sezon başında Okan Halay ile anlaşan Kastamonu temsilcisi, geçti-
ğimiz günlerde Halay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 3. haftasında
Kastamonu Belediyesi, Yalıkavak Spor Kulübü'nü
32-22 mağlup etti. Lider Kastamonu Belediyesi ile
Yalıkavak Spor Kulübü'nün mücadelesinde ilk yarı 14-14 eşitlikle
sonuçlandı. İkinci yarıda farkı açan Kastamonu Belediyesi, karşılaş-
madan 32-22 üstün ayrıldı. Kastamonu Belediyesi 3'te 3 yaparak
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde liderliğini sürdürdü.

Belediyespor'da 
2’nci Hakan Günal dönemi

3’te 3

Rakibin tek golü dakika 71'de
geldi. Karşılaşma 2-1 seyrederken

Uşak 74.dakikada sahada 10
kişi kaldı. Arkasından

kazanılan penaltı atışında
Faruk Öcal’la durum 3-
1 ve dakika 77'de ise
Yusuf Türk attığı golle

maç skoru olan durum
4-1 oldu.

Temsilcimiz haaya
güçlü ekip Ankara

Demirspor’un
konuğu olacak.

Karşılaşma 26 Ekim
Cumartesi günü saat

13:30’da başlayacak.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Dalgakıran 
mazbatasını aldı

Kastamonuspor Kulübü Onursal Başkanı
Cengiz Aygün’ün sahibi olduğu Gün Medya
Grubu, Kastamonuspor 1966’nın isim
sponsoru oldu. Kırmızı siyahlı ekip 2019-2020
futbol sezonunda GMG Kastamonuspor 1966
adını kullanacak. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta
mücadele eden kulübün bilgileri bu
kapsamda TFF’nin resmi internet sitesinde
de güncellendi.

İstanbul 1. Amatör Lig 8.
Grubun 5. haftasında İstanbul
Kastamonuspor, Esenay
Spor’u 4-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın gollerini 13.dakikada Engin
Varol, 33. dakikada Emre Güler, 81.dakikada
Saffet Usal, 87.dakikada Mohammadreza
Balooli kaydetti. Aldığı galibiyetle puanını 12’ye
yükselten ekibimiz 3. sıradaki yerini korudu.

Kastamonusporun 
adı değişti

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560 Bağcılar/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Otomobilleriniz değerinde alınır, değerinde satılır 

17 yıllık tecrübemizle siz değerli 
dost ve müşterilerimize hizmet vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker: 0532 709 80 37

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

KSK, dört köşe

Esanay’a 
gol yağdırdı

Kadınlar Avrupa Hentbol Federasyonu
Kupası’nda mücadele eden Kastamonu
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün üçüncü
turdaki rakibi Macaristan’dan Vaci NKSE takımı
oldu.  Viyana’da gerçekleştirilen kura
sonrasında Vaci ile eşleşen Belediyespor, ilk
maçını 9-10 Kasım’da Atatürk Spor
Salonu’nda, ikinci maçını ise16-17 Kasım
tarihlerinde Macaristan’da oynanacak.
Belediyespor, gruplara kalmak için Vaci
karşısında turu kovalayacak.

Avrupa’da 
rakip tanıdık
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HABER

iL-ETKEN GENÇLER

“

“

Kastamonulu
gençleri tanıtmak,

hedeflerini
aktarmak üzere

tasarlanan
bölümümüzde

gençlerimizi
gönüllülerle iş birliği,

iletişim ve
dijitalleşme stratejisi
geliştirme temelinde
desteklemek için İl-

Etken Gençler
köşemiz

takdimimizdir.

-6- Yayın hayatına başladığı
ilk gün İstanbul ile
Kastamonu arasında

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

Bu haaki konuğumuz Kas-
Der Genel Merkez Gençlik
Kolları Genel Sekreteri Esra
Sezer.

Kimdir?

Devrekani nüfusuna kayıtlı olan Esra Sezer, 7 Ağustos 1998 yılında İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde
doğdu. Veliefendi İlköğretim Okulu ve Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara
Üniversitesinde başladığı eğitim hayatına, Ekonometri Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olarak devam
etmektedir. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, sektöründe gönüllü stajlalar yapıp deneyim
kazanmıştır. Son staj yeri Çalık Holding’de finans departmanında çalışmıştır. İngilizce bilmektedir. Kas-
Der Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreter Birim Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Düşünceleri
Kas-Der gençliğin amacı Kastamonu hemşerilerimizin tanışmalarını, yardımlaşmalarını,

dayanışmalarını temin etmek ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen ve gelişen ülkemizi
çağdaş medeniyet seviyesine çıkaracak olan genç kardeşlerimizin gelişimine de katkıda bulunacak
hizmetler sunmaktadır. 34 yıllık bu büyük ailenin genç bir ferdi olarak görev almak gurur verici.
Gençlik kolları olarak daha çok hemşerimize ulaşmak ve geniş bir kitleye hizmet etmek en büyük
gayemizdir. Hemşeri dernekleri bugün sivil toplumun kapasite ve sayı olarak çoğunluğunu
oluşturan kuruluşlar. Bu sosyal yapı bugüne kadar çoğu zaman izole olarak gelmiş. Aslına
bakarsanız biz de büyüklerimizden bize kalan geleneklerden birçoğunu devam ettirmek
istiyoruz fakat bu içine kapanık yapıyı daha çok ulusal faaliyetlerle daha dışa dönük bir yapı
haline getirme amacımız var. Hemşeriliğin bu şehre katabilecekleri konusunda birçok proje
üretilip yerel yönetimlerle görüşülerek uygulamaya konabilir. Önümüzdeki dönem
gönüllülerimizle gençlik çalışmaları üzerine bir proje yazma hazırlığındayız. Tüm
hemşerilerimizi aramızda görmek isteriz. Birlikte daha güçlü olmak dileğiyle… Esra Sezer

Kastamonu’da orman yangınlarına dikkat
çekmek amacıyla burslarını biriktirerek açtıkları
kafede 8 kahve içene fidan hediye eden gençlere
Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 100 fidan
hediye edildi. 

Burs paralarını biriktirerek Kastamonu’da
Kuzeykent Mahallesi'nde kafe açan üniversite
öğrencileri Burak Kılıç ve Burak Sayar, yaz

aylarında yaşanan orman yangınlarına dikkat
çekmek için ‘Sizin de dikili bir ağacınız olsun’
kampanyası kapsamında ‘8 kahve içene 1 fidan’
projesini başlattı. 

Fidanları ücretini ödeyerek satın alan
üniversite öğrencilerinin projesi dikkat çekince
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından
100 adet fidan teslim edildi.

1 fidan
100 fidan
verdi

l Asansör 
Kabinleri 
l Kumanda 
ponoları 
l Kapıları,
Konsolları ile 
tamir ve 
bakımı ile
hizmetinizdeyiz. 

www.mevasasansor.com

0216 505 01 38 0532 424 35 51 0216 505 01 39

info@mevasasansor.com

Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. No:165/A Ümraniye / İstanbul
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Yıl: 8 26 Ekim 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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