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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

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

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

yıllık tecrübe
ve deneyim25

KKV’nin İstanbul’da düzenlenen
toplantısında konuşan Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu, iş adamlarına
Kastamonu’da çok ortaklı üretim
merkezleri kurması için çağrıda
bulundu. 

Vakfın üniversite öğrencilerine her
yıl verdiği burs çalışmasını çok
önemsediğini bildiren Galip Vidinlioğlu
yatırım çalışmalarına da ağırlık verilmesi
gerektiğini belirterek, “Kastamonu
Kalkınma Vakfı’nın hedefi bursun çok
daha ötesinde olmalı. Ne kadar büyük

hedef koyarsak o kadar yol alma
şansımız olur, çünkü küçük hedefler
küçük insanların işleridir.  Biz
Kastamonulu isek, kadim şehir isek,
köklü bir geleneğin mirasçısıysak bunu
geleceğe taşımak boynumuzun
borcudur. Bunu mutlaka ve mutlaka
yapmamız lazım, bu da ciddi bir vizyon
gerektirir. Şimdi asıl durulması ve kafa
yorulması gereken şey bu. Adı üstünde
Kastamonu Kalkınma Vakfı, üretim
olmayan yerde kalkınma olmaz. Vakfın
mutlaka üretime yönelik birtakım

faaliyetlerin içinde olması lazım. Bunu
nasıl yaparız, nasıl becerebiliriz
bilmiyorum ama mutlaka ama mutlaka
yapmakla mükellef olduğumuz bir şey.
Üretmediğimiz zaman kalkınma
şansımız yok ve Kastamonu’nun en
eleştirilmesi gereken yanlarından bir
tanesi de biz çok kişi bir araya gelip de
bir kolektif yapı içerisinde olamıyoruz.
Ne yazık ki güçlerimizi bir araya getirip
daha büyük işlere imza atamıyoruz.
Ortak çalışmalar içerisinde mutlaka
üretime yönelmeliyiz” diye konuştu.

Üretimlerinin yüzde
30'unu ihraç ettiklerini
belirten
Aslandağ
Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı
Cemal
Aslandağ,  2020'ye kadar
amaçlarının bu oranı
yüzde 50'ye çıkarmak
olduğunu söyledi. n 5

Üretiminin
yarısını
ihracata
ayıracak

İkinci büyüklerde
yüzde 100 artış

2020 anma 
yılımız olacak

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com
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Kastamonu Kalkınma
Vakfı’nın üretim
faaliyetleri içerisinde
olması gerektiğini
vurgulayan
Kastamonu Belediye
Başkanı Galip
Vidinlioğlu,
“Kastamonu
Kalkınma Vakfı’nın
hedefi bursun çok
daha ötesinde olmalı.
Ne kadar büyük
hedef koyarsak o
kadar yol alma
şansımız olur. 
Üretim olmayan
yerde kalkınma
olmaz” dedi.

Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel
Sekreteri Saadettin Çay, bugüne kadar 4
bin üniversite öğrencisinin vakfın sağladığı
burs ile mezun olduğunu bildirdi. n 5

4 bin mezun verdik

Kastamonu Milletvekili
Hasan Baltacı, İstanbul’da
düzenlenen Kastamonu
Günleri’nin açılışında Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen
tarafından gündeme getirilen
Kastamonu’ya ‘Gazilik’ unvanı
verilmesi konusunda meclise kanun teklifi
sundu. n 2

Gazilik teklifini
Baltacı sundu

CHP Grup Toplantısında
konuşan parti lideri Kemal
Kılıçdaroğlu Kastamonu'nun
gazi unvanını alması için
sunulan kanun teklifinde tüm
parlamentoyu desteğe davet
ederek, “Gelin hep beraber
elimizi kaldıralım Kastamonu’ya gazilik
unvanını verelim” dedi. n 2

Remzi Şen başkanlığındaki
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) heyeti, Ankara ve Kastamonu’da bir
dizi ziyaret gerçekleştirdi. n 2

Kas-Der makama çıktı

Kastamonu’nun
hakkını teslim
edelim

Zeytinburnu
Belediye Meclis Üyesi ve
İBB Hukuk
Komisyonu
Başkanı Avukat
Muhammet
Kaynar, sosyal
medyanın yargı
üzerindeki etkisinin
sorulması üzerine,
İstamonu Gazetesine
verdiği demeçte sosyal
medyanın yargı
üzerindeki etkisine
değindi. n 4

Kararı
söylem değil
delil belirliyor

Yayın hayatına başladığı 23 Nisan
2012 tarihinden bugüne İstamonu
Buluşmaları kapsamında
Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın
Adamlar başlığında; Kastamonulu
akademisyen, siyasetçi, bürokrat ve iş
insanlarını bir araya getiren 12
etkinliğe imza atan İstamonu Gazetesi,
2020 yılında Kastamonu değerlerini
yad edecek. n 2

Türkiye’nin ikinci büyük
500 sanayi kuruluşu arasında
yer alan Kastamonulu
menşeili firmalar geçtiğimiz
yıl toplam 1 milyar lira olan
üretimden satışını yüzde 100
arttırarak 2 milyar liraya
yükseltti. Yılmaz Metal,
Boskay Metal, Üntel Kablo ve
Dalgakıran’ın yer aldığı
listeye Tosyalı Çelik Ticareti,
Gürmen Giyim ve Esan
Akümülatör ilk kez girdi. n 5
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iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
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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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İSTANBUL’A 
AYAKBASTI SÖZLER

Ah bizim danalar olmalı şimdi,
Nara üstüne nara atarlar.
Bir iki zoraki böğürüyor
Kasaplık olmuş sizin danalar

SANAT ESERİ

Hayat, bir tam sayının sondaki kesirdir,
Kader prangasının çaresiz esiridir.
Ölümle sonuçlanan bir serüven olsa da,
Hayat, paha biçilmez bir sanat eseridir.

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

İstamonu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gözde
Yüksel 2020’yi 'Kastamonu Değerlerini Anma ve
Anlama Yılı' olarak ilan ettiklerini bildirerek,
siyaset, edebiyat, medya ve spor dünyasında iz
bırakan Kastamonulu kişilerin hayatlarını konu
alan özel içerikli etkinlikler düzenleyeceklerini
kaydetti.

Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
“Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın Adamlar
başlığında yaşayan değerlerimizle birlikte
Kastamonu tanıtımına yönelik yaptığımız
çalışmalarımız çok kıymetli bir veri tabanı
sağladı. Yurt içi ve yurt dışında spor, sanat,
siyaset, akademi, yargı ve bürokrat camiasından
yüzlerce hemşerimizin varlığını ve çalışmalarını
İstamonu Gazetesi sayfalarından duyurma
imkanımız oldu. Bizim üzerinde yoğunlaştığımız
memlekete değer katma düşüncemizi yıllar önce
hayata geçiren ve ahirete intikal eden
Kastamonulu isimleri 2020 yılında belirli bir
takvim çerçevesinde herkesin ve her kesimin
katılımıyla anacağız. Onların attığı adımların
unutulmaması adına özel programlar tertip
edeceğiz.” dedi.

Yüksel, Mayıs’ta Pir Şaban-ı Veli, Haziran’da
Sabri Tığlı, Temmuz’da Hasan Doğan ve Rıfat
Ilgaz, Ağustos’ta Hüsnü Açıksöz, Eylül’de Kemal
Çapraz ve Hadi Çaman’ın hazırlanacak özel
içerikli programlarla anılacağını ifade etti.

1 Mayıs 2020 tarihinde Pir Şaban-ı Velî
Hazretleri vuslatının 451. yıl dönümüyle
başlayacak 'Kastamonu’nun Değerlerini Anma ve
Anlama' isimli etkinliklerde; 

4 Haziran 2013 tarihinde 87 yaşında
aramızdan ayrılan Türk Siyasetçi ve Kastamonu
Milletvekili Abanalı hemşerimiz Sabri Tığlı
vefatının 7. yılında,

5 Temmuz 2008 tarihinde 52 yaşında görevi

başında vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Abanalı hemşerimiz Hasan Doğan
vefatının 12. yılında, 

7 Temmuz 1993 tarihinde 82 yaşında
kaybettiğimiz Cideli hemşerimiz Türk şiir, roman
ve öykü yazarı Rıfat Ilgaz vefatının 27. yılında,  

27 Ağustos 1939 tarihinde 43 yaşında
aramızdan ayrılan Türk siyasetçi, Kastamonu
Açıksöz Gazetesi’nin sahibi Hüseyin Hüsnü

Açıksöz vefatının 81. yılında, 
16 Eylül 2008 tarihinde 44 yaşında

kaybettiğimiz Türk gazeteci, kitap yazarı ve
araştırmacı Araçlı hemşerimiz Kemal Çapraz
vefatının12. yılında, 

22 Eylül 2008 tarihinde 65 yaşında
kaybettiğimiz Türk, Tiyatro ve sinema sanatçısı,
yönetmen, yazar, tiyatro hocası Hadi Çaman
vefatının 12. yılında yad edilecek.

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
İstanbul’da düzenlenen Kastamonu
Günleri’nin açılışında Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen tarafından gündeme
getirilen Kastamonu’ya ‘Gazilik’ unvanı
verilmesi konusunda meclise kanun teklifi
sundu. Gerekçede Kastamonu’nun Millî
Mücadeledeki öneminden bahseden Baltacı,
“Bugün Kastamonu Millî Mücadele
tarihimizde, şehitler diyarı olarak, haklı bir övünç ve
gurur kaynağını taşımaktadır. Bütün Türkiye’nin

Kastamonu’ya vefa borcu vardır. Kanun
teklifi ile Kastamonuluların özellikle Millî
Mücadele döneminde gösterdiği
kahramanlığı gelecek nesillere aktarmak,
binlerce şehit ve gazimizin hatıralarını canlı
tutmak, Kastamonuluların topyekûn
gösterdiği kahramanlığı yeniden tescil
etmek maksadıyla Kastamonu ilimize 'Gazi'
unvanı verilerek adının 'Gazikastamonu'

olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerine
yer verdi.

Remzi Şen başkanlığındaki
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) heyeti, Ankara ve Kastamonu’da bir
dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kastamonu’ya
gazilik unvanı verilmesi için çalışmalarını
sürdüren Kas-Der heyeti ilk olarak
Ankara’da CHP grup toplantısına
katılmasının ardından parti lideri Kemal
Kılıçdaroğlu ile görüştü. İstanbul
Milletvekili Akif Hamza Çebi ve TBMM
Başkan Vekili Celal Adan’ı ziyaret eden
heyet Kastamonu’daki temasları
kapsamında ise Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu ve Taşköprü Belediye
Başkanı Abdullah Çatal ile makamlarında
bir araya geldi. Heyette Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen ile yönetim kurulu
üyeleri Kubilay Salihvatandaş, İsmet
Çetinkaya, Ekrem Uygun, Şeref Sarıkaya,
Orhan Ortakçı, Ankara Kastamonu
Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan
Şen, gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz de yer aldı.

Kastamonuluların projesi

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
ziyaretler sonrası yaptığı basın
toplantısındaki açıklamasında Kastamonu
Tanıtım Günleri ve Kastamonu’ya gazilik
unvanı verilmesi talebiyle ilgili
değerlendirmelerde bulundu.

Kas-Der’in hiçbir siyasi partinin arka
bahçesi olmadığını vurgulayan Şen,
Kastamonu Tanıtım Günlerinde
Cumhuriyet Halk Partisi temsilcilerinin
gelmesi dolayısıyla diğer siyasi partilerin
katılım protestosuyla karşılaşıldığını
bildirerek “Kastamonu Tanıtım Günlerinde
bütün siyasi partilerin orada olacağı
düşüncesiyle daha önceden hazırladığım
konuşmamı gerçekleştirdim. Gazilik
unvanı talebimizi dile getirdik. Açılışta
Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı,
büyükşehir belediye başkanı ve
milletvekilleri vardı. Dolayısıyla bu talebi
yalnızca onlar duydu. Bu meseleye siyasi
parti gözüyle bakmak son derece yanlış bir
iştir. Bu bir Kas-Der, CHP projesi değildir.
Bu Kastamonuluların projesidir” dedi.

Kas-Der 
makama çıktı

Kastamonu Teknokent Şirketini 10
milyon sermaye ile kurulmasını
planladıklarını kaydeden Prof. Dr. Kasım
Yenigün, ekim ayında tüm paydaşların
belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü
ve Kastamonu Teknokent Yöneticisi Şirketi
Kurucusu olarak atanan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kasım Yenigün iş adamlarına
ortaklık çağrısında bulundu.

Teknokent’in hayata geçirilmesi için
Kastamonu Teknokent Anonim Şirketi’nin
kurulması gerektiğini bildiren Kasım
Yenigün, “Teknokent Anonim Şirketi’nin
çeşitli sebeplerle 1 yılıdır kurulamaması
sonucu bakanlık tarafından 6 aylık ek süre
verildi.  Bu süre de Kasım ayında doluyor.
Ekim ayı sonuna kadar paydaşları
belirlemek ve önümüzdeki ayda şirketi
kurmak durumundayız. Şeffaf ve hesap
verilebilir bir yönetim oluşturmak
istiyoruz. Üniversite, sanayi ve kamu
kuruluşlarını plana dahil edip 10 milyon
lira sermaye ile şirketimizi kurmak
hedefimiz. Bu konuda katkıya şiddetle
ihtiyaç var.” dedi.

Şirkete şahıs firmaları dışında tüm
tüzel firmaların, derneklerin ve kamu
kurumlarının ortak olabileceğini kaydeden
Yenigün 1 yılda 84 teknokent içinde ilk
50’ye ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Teknokent için 
10 milyon lira 
sermaye aranıyor

2020 anma 
yılımız olacak

Yayın hayatına başladığı 23 Nisan
2012 tarihinden bugüne İstamonu
Buluşmaları kapsamında
Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın
Adamlar başlığında; Kastamonulu
akademisyen, siyasetçi, bürokrat
ve iş insanlarını bir araya getiren
12 etkinliğe imza atan İstamonu
Gazetesi, 2020 yılında Kastamonu
değerlerini yad edecek.

Gazi Kastamonu için 
kanun teklifini Baltacı verdi

CHP Grup Toplantısında konuşan parti
lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kastamonu'nun
gazi unvanını alması için sunulan kanun
teklifinde tüm parlamentoyu desteğe davet
ederek, “Kastamonu’nun hakkını
Kastamonu’ya teslim edelim, gelin hep
beraber elimizi kaldıralım Kastamonu’ya
gazilik unvanını verelim.” dedi.

Partisinin 15 Ekim’deki grup
toplantısında Kastamonu’ya gazilik unvanı verilmesi
konusunu gündeme taşıyan Kemal Kılıçdaroğlu
şunları söyledi:   

“İstanbul’da Kastamonu Günleri vardı ona
katıldım. Kastamonulular çalışkan insanlar.  Milli
Kurtuluş Savaşında gerçekten de savaşın başarısı için
büyük mücadele veren insanlar.  Kadınıyla, kızıyla,
yaşlısıyla erkeğiyle birlikte mücadele ettiler. İstiklal
Yolu diye bir yolumuz var; İnebolu’dan Ankara’ya
uzanan.  O yol Milli Kurtuluş Savaşındaki hayatını
kaybeden gazilerimize ve şehitlerimize silah götüren
bir yoldur. O nedenle adı İstiklal Yolu.  Dolayısıyla
Kastamonu’nun bizim tarihimizde çok önemli bir
yeri var. O toplantıya katıldığımda Kas-Der Genel
Başkanı Sayın Remzi Şen dedi ki: “Neden bize gazilik

unvanı verilmiyor? Biz de Kurtuluş
Savaşının en kilit konumundaydık ve bizler
de kadınımızla, kızımızla yaşlımızla,
gencimizle omuzlarımızda silah taşıdık.”
Ben de onlara söz verdim Kastamonu’ya
gazilik unvanının verilmesiyle ilgili kanun
teklifini vereceğim dedim ve o kanun
teklifini verdik. Şimdi buradan bütün siyasi
partilere çağrı yapıyorum. Kastamonu böyle

bir beklenti içindeyse TBMM üyelerine düşen bir
görev vardır; Kastamonuluların hakkını
Kastamonu’ya teslim edelim, gelin hep beraber
elimizi kaldıralım Kastamonu’ya gazilik unvanını
verelim. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği çok
önemli bir cümle var diyor ki: 'Gözüm
Dumlupınar’da Sakarya’da kulağım Kastamonu
İnebolu’da.' Çünkü bir taraan çarpışma olurken, bir
taraan şehitler düşerken, bir taraan gazilerimiz
olurken kulağım İnebolu’da oradan gelecek
silahlarda diyor. O nedenle Kastamonu’ya gazilik
unvanı verilmesi bu ilimizin hak ettiği bir unvandır.
Umuyorum parlamentoda hiçbir ayrım yapmaksızın
bütün milletvekilleri Kastamonu’ya el ve gönül
birliğiyle gazilik unvanı verirler.”

Kılıçdaroğlu’ndan partilere çağrı
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Sosyal medya mecralarındaki paylaşımların
yargıda belirleyici bir özelliğinin olmadığına
dikkat çeken Avukat Muhammet Kaynar,
“Kamuoyunda olayın sosyal medyada yankı
bulması sonrası tutuklama ya da salıverilme
işlemlerinin olduğu algısı var. Halbuki böyle
değil, olayın medyada yer alması delillerin daha
hızlı açığa çıkmasını sağlıyor. Bu delillerin
hepsi ilk başta dosyaya yansıyabilmiş olsa karar
yine aynı olur.” dedi.

Medyanın yargı sürecindeki katkısından
bahseden Araçlı hemşerimiz Muhammet
Kaynar, “Sosyal medyada bir medya gücü ve
medya her zaman etkili olmuştur, bir baskı aracı
olarak gücünü hissettirmiştir. Bir olay oluyor, bu
olaya el koyan emniyet güçleri ulaşabildikleri
delilleri toplayıp, olayın taraflarının ifadelerini
alıp adliyeye intikal ettiriyor. Adliyedeki savcı
veya hakim elindeki belgelere göre karar veriyor.
Deliller dosyanın içerisine ne kadar yansımışsa
ona göre karar veriliyor. Olay sosyal medyada
yer almaya başladığında farklı deliller ortaya
çıkıyor. Daha  sonra olayın aslında çok farklı bir
boyutu olduğu, dosyadaki durumla gerçek
durum arasında bir fark olduğu ortaya çıkıyor.
Bunun üzerine de ilave bazı önlemler devreye
giriyor ve deliller doğrultusunda karar veriliyor.”
diye konuştu.

Yargının yavaş işlemesiyle ilgili 
şikayetler her dönemde oldu

Hukuk sisteminde alt yapı ve fiziki şartların
iyileştirilmesine karşın 15 Temmuz sonrası
kalifiye personel sıkıntısının yaşandığına dikkat
çeken Muhammet Kaynar, “Mesleğe ilk
başladığımda da yargının çok yavaş işlemesiyle
ilgili şikayetler vardı. Yargılamanın
hızlandırılmasıyla ilgili teknolojik altyapı, fiziki
mekan konusunda özellikle Ak Parti
döneminde çok ciddi çalışmalar oldu. Bütün
adliye binaları neredeyse yenilendi.  Her ilçede
adliye binası vardı, hatta bazı ilçelerde 4-5
adliye vardı. Şu an fiziki mekan konusu büyük
oranda çözüldü. Özellikle Çağlayan Adliyesi bu
konuda oldukça başarılı bir örnek olarak
duruyor. Tabi fiziki mekan ve altyapı sorununu
çözmeniz yetmiyor. Hakimler ve diğer personel
ayağı, Yargıtay ve İstinaf ’taki iş yoğunluğu gibi
meseleler var. Bu alanda şikayet ve arayış hep
devam etti. Hep de iyileştirme, daha iyiye gitme
çalışmaları oldu. Tam işler düzene girecek
derken 15 Temmuz hain darbe girişimi
başımıza geldi. Adalet sisteminin içerisinde
fiilen görev yapan hakimlerin neredeyse üçte
biri görevinden uzaklaştırılmış oldu. Bu ciddi
bir birikim açığı oluşturdu. Bu açığın
kapatılması sonrasında daha da düzelecektir.
Adalet sistemindeki aksamaya neden olan
sebeplerin ortadan kaldırılması anlamında iyi

niyetli bir çaba var. Daha iyi olur ama her şey
iyi ve yerli yerinde yürüyor diyemeyiz. Biraz
tecrübe ve bazı aksayan yerlerdeki tıkanıklıkları
ortadan kaldıracak mekanizmalar getirildiğinde
bu konu çözülecektir.” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi ve İBB
Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Muhammet
Kaynar, mesleği ve Zeytinburnu Belediyesi
hakkında ise şu görüşlere yer verdi: 
Avukatlık hakkın tesisi için bir vasıta 

“Avukatlık benim hep idealim oldu. Mezun
olduktan sonra imkanım olduğu halde hiçbir
şekilde başka bir alana yönelmedim. Avukatlık,
hakkın tesisi için bir vasıta, ideal anlamda
hakkın tesis edilmesi, hakkın savunulması,
haksızlığın engellenmesi, haklının öne
çıkartılması, hakkın ve haklının galip gelmesi
anlamındaki bir mücadelenin en önemli aracı
olarak görüyorum. Bu kapsamda ben de Hukuk
davalarına ağırlık veriyorum.”

Farkı Zeytinburnu ve 
İstanbul görecek

“Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, belediyede 15 yıl başkan yardımcısı ve
danışman olarak görev yapmış,
Zeytinburnu’nun öne çıkan birçok faaliyetinde
katkısı olan biri. Belediyecilik tecrübesi de çok
üst düzeyde. Her insana 15 yıl belediyede görev
yapıp sonra o belediyede başkan olmak nasip
olmaz. TOKİ gibi Türkiye’nin her tarafında
hizmet alanı olan bir kurumda görev almış,
Kültür ve Turizm Bakanlığın en üst düzey
yöneticisi olan müsteşarlık görevini yapmış,
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
geçtikten sonra bakan yardımcısı olarak
görevini devam ettirmiş. Gerek deneyimi gerek
bilgi birikimi gerek kültürel birikimi olarak çok
üst düzey birisi. Bu farkı Zeytinburnu ve
İstanbul görecektir. İstanbul’un en gözde
belediye başkanlarından birisi olacak diye
düşünüyorum.”

AK Parti’nin tarihi 
2001’den başlamaz

“AK Parti’nin tarihini 2001 yılından
başlatırsanız yanılmış olursunuz. AK Parti belli
bir siyasi çizginin devamı mahiyetinde olan bir
partidir. Türkiye’deki siyasi ayrımın temel
köklerini, Tanzimat’tan bu tarafa batıcılık
anlayışıyla yerli-milli anlayışın mücadelesi
olarak görüyorum. AK Parti Türkiye’nin bir
özetidir. Toplumun her kesimini temsil ediyor.
Önemli olan ülkeye hizmet etmek, bu
memlekete bir katkı sağlayabilmek anlamında
düşündüğünüzde AK Parti tam da budur. Bu
klasik sağ sol ayrımının ötesinde bir anlayıştır.” 
Türkiye mazlum coğrafyanın umudu

“Biz millet olarak, devlet olarak her zaman
mazlum coğrafyanın umudu olmuşuzdur. Şu
anda da durum budur. Bu milletin gerçek
misyonunu kavrayamayanlar Türkiye’yi sadece
fiziki sınırlarından ibaret görebilir. Bizim
ruhumuz ve idealimiz bu sınırlara sığmaz. Her
zaman mazlumun umudu, zalimin korkulu
rüyası olmuşuz. Bunun hakkını verdiğimiz
dönemler olmuş. Tarih bunun şahidi. Bu
misyonumuzun bedelini ödemişiz ama bedel de
ödetmişiz, bu bir gerçek.”

Kastamonu Üniversitesinin 3 temel başlıkta
çalışmalarına ağırlık verdiğini belirten Rektör
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Tıp Fakültesi
Hastanesi’nin açılması, ormancılık ve tabiat
turizmi konusunda ihtisas üniversitesi olmanın
gereklerini yerine getirmek ve Teknokent’in
faaliyete başlaması önceliklerimiz arasında.” dedi.

İstenilen seviyede değiliz
Yaklaşık 4 ay önce göreve atanan Kastamonu

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Topal, konuşmasından satır başları şöyle: “Bugün
itibarıyla Kastamonu 36 bin kayıtlı öğrencisi olan
bir üniversite. Bunun yaklaşık 20 bini lisans, 10
bini ön lisans, kalanı da yüksek lisans ve doktora.
13 tane fakültesi var, 13 tane meslek yüksekokulu
var. Hatırı sayılır bir hacme ulaşmış vaziyette.
Bununla birlikte maalesef aynı dönemde kurulan
diğer üniversitelerle mukayese edildiğimizde
istenilen seviyeye ulaşmadığımızı rahatlıkla
söylemek durumundayız. Önce kendi
gerçeğimizle yüzleşmek ve durumumuzu tespit
edip ona göre hareket etmek durumundayız.”

“Öbür taraan önümüzde yer alan üç tane
temel başlığımız var. Bunlardan bir tanesi uzun

zamandan beri Kastamonu’nun
gündeminde olan Kastamonu
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nin açılması. Sağlık
Bakanlığımızın bilgisi dahilinde Sağlık
İl Müdürümüzle Kastamonu
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni mevcut
devlet hastanesi ile entegre etmek için
bir protokol imzalayacağız.
Protokolün gereği doğrultusunda
mevcut devlet hastanesi bir eğitim
araştırma hastanesine dönüştürmeyi
hedefliyoruz. Bunu da olabildiğince
hızlı bir şekilde yapacağız. Bu çerçevede Ankara’da
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde eğitim görmekte
olan tıp fakültesi öğrencilerimizi inşallah 4 yıl bir
bütün olarak Kastamonu’ya getireceğiz. Bir tıp
fakültesinin hayatta kalabilmesini sağlayacak
çeşitlikte ve sayıda hekimi de inşallah
Kastamonu’ya en kısa zamanda getireceğiz. Bu
doğrultuda çalışmalarımızı başlattık. Şu an itibari
ile YÖK tarafından iki haa önce atanan yeni bir
tıp fakültesi dekanımız var. Onun öncülüğünde bu
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”

“Üniversitemiz YÖK tarafından ormancılık ve

tabiat turizmi konusunda ihtisas
üniversitesi ilan edildi. Türkiye’ye
baktığınızda ülkenin idari
yapılanmasında baş şehri Ankara ama
ormancılığın başkenti olarak
Kastamonu gösterilmekte. İlin yüzde
70’e yakını ormanla kaplı. Orman
Genel Müdürlüğü verilerine
baktığımızda Türkiye’de orman
kaynaklı ürünün yüzde 10’u
Kastamonu’dan çıkarılmakta.
Kastamonu’nun Türkiye’deki orman
varlığına katkısı hacim itibarı ile yüzde

3 ama üretmiş olduğu değer onun tam üç misli.
Bu potansiyel daha fazlasını çıkarmaya elverişli.
Bu anlamda, ihtisaslaşmayla beraber hem
ormancılık alanında hem de tabiat turizm
anlamında Kastamonu’ya kalıcı bir hizmet
vermenin arayışı içerisindeyiz.”

“Kastamonu kalkınmasına imkan sağlayacak
bir diğer husus Teknokent. Teknokent kalkınmaya
motor olabilecek, onun lokomotifi olabilecek bir
ölçekte bir oluşum. Bu konuda da sizlerin
desteğiyle beraber bu mesafeyi kapatmanın azmi
içerisindeyiz.”

Kastamonu Dernekler Federasyonu 22
Ekim’de genel kurula gidiyor. Geçtiğimiz yıl
olağanüstü genel kurul ile göreve gelen
Fatma Kıranoğlu yeninden aday olduğunu
açıklarken, federasyona üye derneklerle
istişare halinde yeni yönetim kurulu listesini
hazırladıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz dönemde
sosyal sorumluluk projelerine
ağırlık verdiklerini belirten
Fatma Kıranoğlu, “Yoğun
tempolu bir dönemi geride
bıraktık. Çalışmalarımızda
başarı elde ederken aynı
zamanda hemşerilerimize
faydalı olmak için birçok
anlamlı proje ve organizasyon
yaptık. 2 Aralık 2018’de olağanüstü genel
kurul ile göreve gelmemiz sonrası ilk
toplantımızı üye derneklerimizin de
katılımıyla Ataşehir’de 700 kişilik Şehit Şerife
Bacı etkinliği yaparak gerçekleştirdik.
Üsküdar’da 300 dernek üyelerimizle bir
araya geldik.  Eyüp’te bin kişilik bir
organizasyonla hemşerilerimizle birliktelik
sağladık. Üsküdar’da 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü vesilesiyle 600 kişilik etkinlik yaptık.
Kastamonu’da yaşayan 550 çocuğumuza
geliştirdiğimiz proje ile kıyafet desteğinde
bulunduk. Karadeniz Sivil Toplum
Kuruluşları Konfederasyonu ve Türkiye Sivil
Toplum Kuruluşluları
Konfederasyonu(TSTK)üyeliğimizi
gerçekleştirdik ve yönetiminde yer aldık.”
dedi. Kıranoğlu yeni dönemde kültürel ve
istihdamı artırıcı çalışmalara içeresinde
olacaklarını vurgulayarak şunları söyledi:
“Kastamonu'nun örgütlü bir sivil toplum
kuruluşu yapısına kavuşmasını istiyoruz. Yeni
dönemde çağdaş dünya ile bütünleşmiş
güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda
bulunmak, İstanbul’da Kastamonu el
sanatları ve kültür merkezi kurmak, proje
üretimi ve turizmcileri Kastamonu tanıtım
gezisi düzenlemek ve yurt dışı turizm
fuarlarında Kastamonu tanıtım standını
oluşturmak, kadın, çocuk ve gençlerimize
istihdam sağlamak için yeni projeler
üretmek için çalışacağız.”

Kastamonu Dernekler Federasyonu
Başkanı Fatma Kıranoğlu, genel kurula tek
liste halinde gidilmesinin planladığını ifade
ederek şöyle devam etti: “Tüzüğümüz gereği
yönetim kurulumuz 62 kişiden oluşuyor.
Yönetim kurulumuzu belirlerken 44 üye
derneğimizin yöneticileri ile istişare halinde
olup bu yolda bizimle yürüyen ve aramıza
yeni katılıp aynı heyecanı yaşayacak olan yol
arkadaşlarımızı hassasiyetle seçtik. Şu anki
konuma kongreye kadar tek liste halinde
gidilmesi gündemde. Toplumumuz için daha
faydalı olacağına inanacağımız birileri olursa
biz de destekleriz.”

Federasyon genel
kurula gidiyor

Şenel atama ile
görevde

Kararı söylem 
değil delil belirliyor

Genç KASİAD başkanlığına Fatih Şenel
atandı. Kastamonu Sanayici ve İşadamları
Derneğinin (KASİAD) gençlik kademesi
yeniden oluşturuluyor.  Genç KASİAD
başkanlığı için dört aday Aralık ayında
seçime gitmeye hazırlanırken, üst
kademeden atama kararı çıktı. KASİAD
Genel Sekreteri Cemal Şenol ve Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Arer’in denetiminde
gerçekleşen toplantıda adaylar arasından
bilişim sektöründe yönetici olan Fatih
Şenel’in başkan olarak atandığı açıklandı.
Şenel’in 2020’nin ilk çeyreğinde
gerçekleşecek KASİAD ana kademe genel
kurulu öncesi yönetimini oluşturması
bekleniyor.

Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi
ve İBB Hukuk Komisyonu Başkanı
Avukat Muhammet Kaynar, sosyal
medyanın yargı üzerindeki
etkisinin sorulması üzerine,
İstamonu Gazetesine verdiği
demeçte sosyal medyanın yargı
üzerindeki etkisine değindi.

1972 yılında Araç'ta doğdu. İlk
ve ortaokulu burada
tamamladı. 1990 yılında

Kastamonu İmam Hatip
Lisesi'nden, 1994 yılında İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
mezun oldu. Aynı Üniversitede
Özel Hukuk Ana Bilim Dalında
Yüksek lisans yaptı. 1995 yılından
itibaren serbest avukat olarak
çalışmakta. Zeytinburnu'nda kendi
ofisi bulunmaktadır.1999-2009
yılları arasında Eminönü
Belediyesi meclis üyeliği,
encümen üyeliği ve başkan
danışmanlığı yaptı. 
Refah Partisi, Fazilet Partisi’nde
Eminönü ilçe başkan yardımcılığı,
Saadet Partisi ve Has Partide
İstanbul il başkan yardımcılığı
görevlerinde bulundu. AK Parti
İstanbul İl Disiplin Kurulu Üyeliği
görevinde bulundu. 2019 Mahalli
İdareler Seçimlerinde
Zeytinburnu ve İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi
seçildi. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Av. Muhammet
Kaynar Kimdir?

Üniversite 3 adıma kitlendi
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Kastamonu menşeili firmalardan Yılmaz
Redüktör, Boskay Metal, Üntel Kabloları,
Dalgakıran Makine, Tosyalı Çelik Ticareti,
Gürmen Giyim ve Esan Akümülatör
Türkiye’nin İkinci Büyük 500 Sanayi Kuruluşu
arasında yer aldı. 7 firmanın üretimden elde
ettikleri toplam net kar 2 milyar 13 milyon 278
bin 133 lira olarak kayıtlara yansıdı.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu Listesinde Abanalı ailenin sahibi
olduğu Yılmaz Redüktör 359 milyon 132 bin
195 lira üretimden satış ile 67.sırada yer aldı.

Listeye 83. sıradan ilk kez giren Tosyalı
Çelik Ticareti A.Ş firması 349 milyon 425 bin
40 lira üretimden satış gerçekleştirdi.

Çatalzeytinli firma İSO ikinci 500’de bu sene
185 basamak birden yükselerek 134. oldu.
Üntel’in üretimden satışları 318 milyon 34 bin
317 lira olarak yansıdı.

Boskay Metal 51 sıra birden atladı

Lisede 51 sıra atlayan Çatalzeytinli firma
Boskay Metal, 313 milyon 427 bin 572 lira ile
146. sıraya yerleşti. Cideli şirket Dalgakıran
Kompresör, geçtiğimiz yıla oranla 26 basamak
ilerledi. 243 milyon 575 bin 828 lira ile de 310.
sırada bulundu.

Abanalı firma Gürmen Giyim bu sene
listeye 348. sıradan giriş yaptı. Gürmen’in

üretimden elde ettiği net satış 230 milyon 373
bin 353 lira olarak kayıtlara yansıdı. Listeye ilk
kez giren şirketler arasında İnebolulu aileye ait
olan Esan Akümülatör de bulundu. Esan’ın 446.

sıradan girdiği Türkiye’nin İkinci 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu Listesinde elde ettiği
üretimden net satış 199 milyon 309 bin 828 lira
olarak kayıtlara geçti.

Üretimlerinin yüzde 30'unu ihraç
ettiklerini belirten Aslandağ
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Aslandağ,  2020'ye kadar
amaçlarının bu oranı yüzde
50'ye çıkarmak olduğunu
söyledi.

ABD'ye kapı ve mutfak ihracatında yeni
anlaşmalara imza attıklarını bildiren İnebolulu
iş adamı Cemal Aslandağ, Amerika’dan
Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar
yaklaşık 20 ülkeye ürünlerini ulaştırdıklarını
kaydetti.

Mobilya sektöründe kilogram başına
ihracatın 3,5 dolar olduğunu anımsatan
Aslandağ, kapı ihracatında kilogram başına
düşen değeri 5 doların üzerine çıkarttıklarını
ifade ederek şu bilgileri verdi: “Yangına
dayanıklı, inovatif ve kaliteli kapılarımız ile
akıllı mutfaklarımız yurt dışında çok
beğeniliyor. Yurt dışı atağımız kapsamında
özellikle ABD uzun zamandır ilgilendiğimiz
pazarlardan. Birkaç yıldır ihracat
gerçekleştirdiğimiz bu pazar için hem kapı de
mutfak tarafında vites büyüttük ve önemli
projelerin anlaşmalarını imzaladık. Bizi bu
pazarda ön plana çıkaran özelliklerimiz hızlı,
kaliteli ve inovatif işlere imza atmamız. Bir

saate kadar yangına dayanıklı kapılardan sessiz
kapılara, duvarın içine girebilen kapılardan
akıllı mutfaklara kadar birçok çözümü aynı
anda sunmamız Türk markası olarak bizleri ön
plana çıkarıyor. İSO'dan onaylı kapı ve
mutfaklarımız sektörde farklılaşarak ihracatın
nasıl arttırılabileceğini de gösteriyor."

Toptan ve perakende satış ağlarının

bulunduğuna dikkat çeken Cemal Aslandağ, “
Artella olarak satışlarda bir kapı da veriyoruz
bin kapıda veriyoruz. Müşterimiz bir kapı
almak istese bunu mağazalarımızdan tedarik
edebiliyor. Tabi Türkiye’de inşaat sektörünün
hızlı büyümesinden dolayı da biz çok ciddi
sayıda kapılar ürettik. Yani kapılarımız bugün
birçok insanın kullandığı kapı haline geldi.”
dedi.

Üretimdeki kalitenin yanı sıra tasarıma da
önem verdiklerini vurgulayan Aslandağ, Artella
sponsorluğunda düzenledikleri üniversite
öğrencilerine yönelik Kapı Tasarlıyorum
Yarışması’nın bu sene dördüncüsünü
gerçekleştireceklerini açıkladı.

Aile anayasalarımızı oluşturacağız

Cemal Aslandağ aile şirketi geleneğini
sürdürülebilir kılmak için çalışmalarının
olduğundan bahsederek şunları söyledi:
“Türkiye’de aile şirketlerinin veya firmalarının
ikinci bir nesle geçmesi çok zor. Bu şirketlerin
yaklaşık yüzde 13’lük bir kısmı ikinci nesle
geçiyor. Üçüncü nesle geçen bir elin parmakları
kadar firmamız yok. Bizim aile şirketlerimizin,
belli bir noktaya getirip 20 yıl 30 yıl emek
verdiği markalarımız ikinci kuşağa babanın
geçemeyebiliyor. Biz de aile anayasalarımızı
oluşturarak gelecek nesillere bu şirketin içinde
nasıl yer alabileceklerini onlara belli bir
standartlar zincirinde bırakmak istiyoruz.”

YIL: 8 SAYI: 299 18 EKİM 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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İkinci büyüklerde 
yüzde 100 artış

Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel
Sekreteri Saadettin Çay, bugüne kadar 4 bin
üniversite öğrencisinin vakfın sağladığı burs
ile mezun olduğunu bildirdi.

Burs çalışmalarının 2000 yılından itibaren
faaliyetlerini sürdüren Kastamonu Genç
Çalışma Grubu öncülüğünde
sürdürüldüğünü söyleyen Çay, bu sene bin
500 öğrenciye burs verileceğini açıkladı.

Çay, şirketlerin Kastamonu Kalkınma
Vakfı’na yaptıkları üniversite öğrencilerine
burs bağışlarını Kızılay aracılığı ile gider
kaydedip vergi muafiyetinden
yararlanabileceğini de belirtti.

4 bin mezun verdik

Seydiler Kaymakamı Mustafa Batuhan
Alpboğa bu yıl Seydiler OSB’ye 13, 5 milyon
lira ödeneğin tahsis edildiğini belirterek
2019 yılında alt yapı çalışmalarının
tamamlanacağını söyledi.

Organize sanayi bölgesinin şu anda 10
işletme, 280 çalışan ile faaliyetlerine
devam ettiğini anımsatan Alpboğa, TKDK,
KOSGEB ve KUZKA hibe destek
programları, indirimli tahsis imkânları ve
bölgenin taşıdığı yatırım avantajlarından
bahsederek yatırımcıya çağrıda bulundu.

Alpboğa, “Bu yıl tahsis edilen 5 milyon
liraya ek olarak 8,5 milyon daha ilave
ödenek geldi. 2019 yılı sonuna kadar
Seydiler Organize Sanayi Bölgemiz, atık
suyu, yağmur suyu kanalizasyonu, içme
suyu alt yapısı ile, doğalgazı, yer altı
elektrik, sokak aydınlatmaları, telekom,
kamera sistemleri ve yapılan parke yolları
ile modern bir hale kavuşmuş olacak. 4.
Derece teşvik bölgesi olup 5. Derece
bölgeden de faydalanan karma bir OSB’yiz.
Bölgemiz doğalgazın olması ve isteyen
fabrika sahipleri tarafından
kullanılabilmesi, TKDK, KOSGEB ve
KUZKA’dan aldığı yatırım hibe destek
programları, indirimli tahsis imkânları ile
cazibe merkezi olup yeni yatırımcılarını
beklemektedir” dedi.

Mermer Sektöründe Uluslararası
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE)
Projesi sektör ihtiyaç analizi Ticaret
Bakanlığı tarafından kabul edildi.
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı’nın (KATSO) öncülüğünde
Kastamonu’da faaliyet gösteren mermer
işletmelerinin küme oluşturarak
uygulayacağı proje 3 yıl sürecek. 

KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
“Hedefimiz, ilimizin değerlerini katma
değere çevirmek, hammaddelerimizi
ilimizde işlemek ve son ürün haline
getirmek, bu proje ile firmalarımızın
rekabet güçlerini artırmayı ve pazar
alanlarını genişletmeyi amaçlıyoruz,
projemiz ayrıca sektördeki temsilcilerin
birlikte hareket etme kabiliyetlerini de
artıracaktır. Proje kümemizde 10 firma var
bu 10 firma 3 yıl süre ile ihracatlarını da
artıracaklardır. URGE’nin ilimize katacağı
somut değerleri önümüzdeki dönemlerde
hep birlikte göreceğiz” dedi.

Tek eksik 
yatırımcı

Mermer 
tozunu atacak

İstanbul Sanayi Odası (İSO) İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırmasına göre Kastamonulu
firmaların geçen yıla oranla üretimden elde ettikleri satışlar yüzde yüz arttı.

Üretiminin yarısını ihracata ayıracak
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Dış sahada oynadığı 4 maçın 3’ünü galip
tamamlayan temsilcimiz rakip ağalara 11 gol
gönderirken kendi kalesinde 4 gol gördü. Averaj
avantajıyla deplasman liderliğini elde eden
ekibimiz 8 haa sonunda grubunun en çok gol
atan takımı unvanını da elde etti.

Toplamda 17 gol atan Kastamonuspor
1966’nın, kale bekçisi sadece 8 golü
kurtaramadı. 15 puanla 5. sıradaki yerini
koruyan ekibimiz oynadığı 8 maçın 5’ini
galibiyet 3’ünü de ilk haalarda aldığı
mağlubiyetle tamamladı.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Ligde 5 haftadır yenilmezlik
serisini koruyan Kastamonuspor
1966, averaj avantajıyla
deplasman liderliğine oturdu.

Deplasman lideri
İstanbul 1. Amatör Lig 8. Grubun 4.

haftasında İstanbul Kastamonuspor Çankırı
Maruf karşılaşması 2-2 berabere bitti.
Beraberlik golü uzatmalarda penaltıdan
geldi. İstanbul Kastamonuspor’un gollerini
47. ve 49. dakikalarda Emre Güler, kaydetti.
Rakibin ilk golü dakika 43’te gelirken 90.
dakikada penaltı buldu. Temsilcimiz  ligin 5.
haftasında ezeli rakibi Esenay ile karşı
karşıya gelecek. Mücadele 20 Ekim’de saat
15:00’de Küçükköy Stadında  gerçekleşecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu
karşılaşmalarının programı açıklandı.
Kastamonuspor 1966 3. Lig ekibi 24
Erzincanspor ile 30 Ekim’de Gazi standında
karşılaşacak. Tek maç eleme sistemine göre
oynanacak bu tur mücadelesi saat 13:00’te
başlayacak.

Galibiyeti 
90’da kaçırdı

Kupa heyecanı
30 Ekim’de 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020 sezonunun yedinci
hafta mücadelesinde kendi sahasında Kahramanmaraş’ı 18.
dakikada Metincan Cici’nin attığı golle 1-0 mağlup eden
Kastamonuspor 1966, Ergene deplasmanından son dakikadaki
penaltıyla galip ayrıldı. Velimeşe Ergene–Kastamonu 1966
karşılaşmasının ilk yarısını ekibimiz  İlyas Çakmak’ın 33.

dakikada attığı penaltıyla 1-0  önde tamamladı. Rakip 56 ve
61’de öne geçerken beraberliği dakika 63’te Ömer Gür
yakaladı. Maçın normal süresi 2-2 berabere bitti. Rakip takım
mücadeleye 68. dakikadan itibaren 10 kişi devam ederken
90+5’teki uzatmada İlyas Çakmak’ın kullandığı penaltı vuruşu
galibiyeti getirdi. Maç 3-2’lik skorla KSK lehine sonuçlandı.

Galibiyet serisini penaltı kurtardı
Temsilcimiz 20

Ekim’de Uşakspor
ile Gazi Standında
karşı karşıya
gelecek. 10. hafta
mücadelesini ise
26 Ekim’de güçlü
rakibi Ankara
Demirspor
karşısında
verecek.
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Merkez: Maltepe Mah. Litros Yolu No:6
Topkapı - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: (0212) 679 37 20 (Pbx) 
Fax: (0212) 416 16 56

Bu Proje Deryapen & Conoğlu Ortak Girişimidir

Kastamonu: Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 32 KASTAMONU
Tel: (0366) 214 43 46 
Fax: (0366) 214 43 47

4 2+1 ve   3+1 daireler 
4 Kapalı otoparklı,
4 Akıllı mobil sistemler
4 Kendi kendini söndüren
akıllı yangın söndürme
sistemi
4 Fitnes, Mescit, Çocuk
oyun parkları 
4 Peyzaj alanları 
4 Kafeterya ve  Toplantı
salonları

Her şey EVinizin altında

Zengin renk ve desen kartelası ile sizlerde bu kapılardan birine sahip olabilirsiniz
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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

istamonu18ekim_08_Layout 1  10/19/19  2:33 PM  Page 1


