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Binali Yıldırım ve Ekrem
İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanlığında
ipini göğüsleyen isim Ekrem
İmamoğlu oldu. Seçim kampanyası
boyunca yürüttüğü yumuşak dili,
güler yüzü şüphesiz etkili oldu. 

İstanbulumuza ve İstanbullu her
bireye hayırlı olsun. 

15 milyonluk nüfusuyla 145
ülkeyi geride bırakan İstanbul,

insan bünyesini hoşnut eden
bir iklim kuşağında olması bir

yana nüfusu ve yarattığı
ekonomik değer bakımıyla

tek başına bir ülke olsa
Avrupa’da 13’üncü,

dünyada ise 41’inci
büyüklükte bir devlet
konumunda bulunurdu. 

Sabır ve tavır

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com

ÖR  SEKTTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN   RÜNDE KALİTE, , GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ. GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

BİM market zinciri 24.
depo ve dağıtım merkezini Kastamonu
Organize Sanayi Bölgesinde kuracak.
Faaliyete 2020 yılının ikinci çeyreğinde
başlayacak tesis 20 bin metrekare
alanda faaliyet gösterecek. n 5

Kastamonu gezi rotası uygulaması
Rehber37 Google Play'e yüklendi.
Türkiye’nin vilayete özel ilk ve tek gezi
rehberi olma özelliğini taşıyan
uygulamayı yakın zamanda App
Store'dan da indirmek mümkün
olacak. n 2

İlçenin patates üretim miktarı ve verim düzeyiyle ön
plana çıktığını bu alanda çalışmaların artırılacağını
vurgulayan Engin Altıkulaç, “854 kilometrekare yüz
ölçümü olan Devrekani’nin 150 kilometrekaresinde
tarımsal faaliyet sürdürülüyor.  34 bin dekar sulanabilir, 90
bin dekar kuru ekilebilir arazimiz var. 200-300 dekar olan
patates üretimimiz son 15 yılda icraatçı hükümet
politikalarıyla, Kulaksızlar Barajı kapalı devre sulama
sisteminin devreye girmesiyle birlikte 5
bin dekarın üzerine çıktı. Geçtiğimiz yıl
20 bin ton patates üretimi
gerçekleştirildi. Patates
yetiştiriciliğinde dekar başına 4 bin ton
verimimiz bulunuyor. Bu verim hem
ülkemiz hem de dünyanın üzerinde”
diye konuştu.

Elimizde sulak tarım arazileri var

Tarımsal alanda siyez buğdayı ile çilek üretimine de
yöneleceklerini kaydeden Altıkulaç, “Elimizde sulak tarım
arazileri var. Burada yetişen kuru tarım ürünlerinin
ekilmesi ve işlenmesi taraarı değilim çünkü ekonomik
olmadığını görmekteyiz. Sulanan arazide tabii ki patatesi,
pancarı, silajlık mısırı üretmeliyiz. Bunun yanında da insan
gıdası ve beslenmesi için faydası tartışılmaz olan siyez
buğdayı üretiminde iddialı konuma gelmeliyiz. Geçtiğimiz
sene 12 bin dekar alanda siyez ektik. İhsangazi’de üretilen
siyez buğdayı ile Devrekâni, Ağlı ve Seydiler havzalarında
yetişen siyezin kalite açıcısından en küçük bir farkı yok.
Gerekli alt yapı ve tanıtım çalışmalarıyla Kastamonu
siyezini tüm dünyaya tanıtmak ve tattırmak amacını
taşıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Otomotiv sektörü hava filtreleri
üreticisi Lider Filtre, kalite standartlarını
artırarak Avrupa pazarında güç
kazanmayı hedefliyor. Lider Filtre
Yönetim
Kurulu
Başkanı Erol
Soytaş yılda
30 bini aşkın
üretim yapan
çeyrek asırlık
firmanın hem
iç piyasada
hem de ihracatta etkinliğini
artırmayı planladığını bildirdi.

Faaliyetlerini 1993 yılından itibaren
sürdüren Lider Filtre’nin çalışma alanı
hakkına bilgi veren Çatalzeytinli iş adamı
Erol Soytaş, “Ağırlıkta tır, iş makinesi,
kamyon, hafif ticari araç hava filtreleri
üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi. n 5

Lider Filtre’nin 
gözü Avrupa’da
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Kastamonulu 107. Dönem Mülki
İdare Amirlerinin atamaları
gerçekleşti. Yapılan görevlendirmeyle
Özgür Kaya Bolu Mudurnu
Kaymakamı, Tanju Çanakcıoğlu
Burdur Ağlasun Kaymakamı, Zeynep
Acar ise Bartın Ulus kaymakamı oldu.

Kaymakamlar 
iş başında

Rehber 37 
Google Play’de

İstanbul’da Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali
Yıldırım’a destek için bulunan
AK Parti ve MHP’li siyasiler
İstamonu’nun Kağıthane’de
yer alan çalışma ofisini ziyaret
ettiler. n 4

Kastamonu 
İstamonu’daydı

Yurdun Tepe’ye
20 milyon daha

Kastamonu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Dr. Deren Tahmas Kahyaoğlu
tarafından yapılan çalışmada,
sarımsağın çöpe giden sap ve
kabuklarının da antioksidan açısından
önemli olduğu belirlendi. n 4

Kastamonuspor
1966’nın olağanüstü genel
kurulunda mevcut başkan Erkan
Özcan yeniden kulübün başına geçti.
Özcan’ın yönetiminde 27 asil, 17 yedek
üye bulunurken kulübün 7,5 milyon lira
borcunun olduğu açıklandı. n 6

Atığı da değerli

Özcan’la 
yola devam

Devrekani Belediye
Başkanı Dr. Engin

Altıkulaç ilçenin
kalkınmasının

tarımsal ve
hayvansal üretimle
mümkün olduğunu

vurgulayarak,
“Devrekani’de 30 yıl

öncesine oranla nüfus
azalsa da tarımsal

alanda kayıp olmadı.
Üretimsel anlamda

şanslıyız.
Devrekani’nin

ekonomik kalkınması
için tarım ve

hayvancılıktaki
mevcut

potansiyelini
değerlen-

direceğiz” dedi.

MÜLAKAT

Kalkınmamız tarım
ve hayvancılığa bağlı

Yazı İşleri Müdürümüz Gözde Yüksel’in
Devrekani Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç

ile mülakatının devamı sayfa n 4

Erol Soytaş

Eyüp Soytaş

Özgür
Kaya

Zeynep
Acar

Tanju
Çanakcıoğlu

Kastamonu’da
depolayacak

Ilgaz Dağı'nda yapılan
Yurdun Tepe Kayak
Merkezi'ne Kültür ve Turizm
Bakanlığı 20 milyon liralık
kaynak aktardı. n 5

Engin Altıkulaç
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Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

HABERLERİN SÖYLETTİĞİ
Tokyo’da yapılan dünya pul yarışmasında
Türkiye birinci olmuş… -Aslında birkaç
birinciliğimiz de olmalı… “Allayıp- pullayıp
nutuk atmak”, “Parayı pul etmek”,
“İki pula adam değişmek” gibi.

ÖRTÜLÜ SAVAŞ

Çok konuşanlar bilmez, çok bilenler konuşmaz,
Bilgeler fikir dinler, ukalalar danışmaz.
Cahillerle kâmiller dövüşsüz savaştalar,
Kâmil barışa hazır, cahil sulha yanaşmaz.

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

Binali Yıldırım ve Ekrem
İmamoğlu'nun yarıştığı
İstanbul Büyükşehir

Belediye Başkanlığında ipini
göğüsleyen isim Ekrem
İmamoğlu oldu. Seçim
kampanyası boyunca
yürüttüğü yumuşak dili,
güler yüzü şüphesiz etkili
oldu.  İstanbulumuza ve
İstanbullu her bireye
hayırlı olsun. 

15 milyonluk nüfusuyla
145 ülkeyi geride bırakan
İstanbul, insan bünyesini hoşnut eden
bir iklim kuşağında olması bir yana
nüfusu ve yarattığı ekonomik değer
bakımıyla tek başına bir ülke olsa
Avrupa’da 13’üncü, dünyada ise
41’inci büyüklükte bir devlet
konumunda bulunurdu.  

Ülkemize ve İstanbul’a uzun yıllar
hizmet etmiş bir devlet adamı olan
Binali Yıldırım’ın bu kente katacağı
çok şey olduğuna inananlardan biri de
bendim. Binali Yıldırım gibi bir
değerin seçmen nazarında
benimsenmemiş olmasının birçok
sebebi olabilir şüphesiz.  

Öncesinde Kadir Topbaş ve Melih
Gökçek’in görevden uzaklaştırılması
ile başlayan süreç, Yıldırım’ın
adaylığının açıklandığı 29 Aralık 2018
tarihinden 31 Mart 2019 tarihine
kadar yürütülen ve pekte katkısı
olmayan afilli seçim kampanyaları,
ittifaka yönelik karşı söylem ve
atışmalar, abartılı afişler, yakın
koruma ordusu gibi birçok sebebi eksi
hanede sıralayabiliriz. 

* * *

2018 Aralık ayının başlarıydı…
İstanbul için Numan

Kurtulmuş, Süleyman Soylu,
Mehmet Müezzinoğlu gibi partide

güçlü isimlerin de adaylıkları
anılırken Binali
Yıldırım’ında ismi
dillendirilmişti. O günlerde
görüştüğüm birçok kişideki
söylem “Numan Kurtulmuş
ya da Süleyman Soylu aday
gösterildiğinde ‘çalışarak’,
Binali Yıldırım aday
gösterildiğinde ise ‘oturarak’

bile kazanıyoruz.” şeklindeydi. 
* * *

Rehavete kapılmanın bedeli ağırdı,
öyle de oldu. 

Hiçbir şeyiniz yokken gösterdiğiniz
sabır ile her şeyiniz varken
gösterdiğiniz tavırla toplumda yer
edinir her oluşum ve kişi. 

Gösterilen sabır pişirememiş
tavırları.

Bu arada yağmur nereye yağıyorsa
tarlasını oraya taşıyanları da köşe
bucak izlemek mümkün. 

Namazın kazası olur. 

Ya adaletin? 

Onlar KHK mağdurları; bakmakla
yükümlü oldukları aileleri, hayatlarını
adadıkları kariyerleri, ellerinden
haksızca alınan hakları bir yana süreç
uzadıkça psikolojik sorunları, toplum
nezdinde oluşan yaklaşımlarla
beraberinde gelen bir yığın
problemler…  

Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) mağdurları bir şekilde bu
hayata adapte olmaya çalışırken aynı

zamanda güçlü kalıp kendileri ve
ailelerinin haklarını savunup,
üzülmeye bile imkân bulamadıkları bu
durumdan bir şekilde kurtulmaya
çalışıyorlar. Ne medya ne de
çevrelerinden ciddi bir destek
göremedikleri aşikâr. 

Bakın ben bir aile tanıyorum
Kastamonulu; darbeye katılmış
olabileceği suçlamasıyla görevden
uzaklaştırılan… Eş durumundan da
aynı akıbetle karşı karşıya kalınmış…
Pırıl pırıl üç çocukları var ve Türkiye
dereceleri yapıyorlar hala. 

Hemşerilerimizin tanıdığı, sevdiği
ve takdir ettiği bir kariyerleri olmuş.
Ardından en büyük KHK ile
görevlerinden aynı gece ihraç
edilmişler.

Oysa darbe haftalarında Türkiye’de
bile değildiler. Açığa alındıkları hafta
Türkiye’ye giriş yapıyorlar. ‘Biz
Çanakkale Şehitlerinin torunuyuz.
Aklanmak için geldik’ diyebildiler. 

* * *
Bunu gazeteye taşıyalım dediğimde

ise ‘ortalık karışık’, ‘devletimize de
milletimize de güveniyoruz’, ‘Hak zai
olmaz’ onurlu duruşunu gösterdiler. 

Saygı duydum ve haber yapmadım. 
Şimdi sular duruldu…
İsim vermeden de olsa gazetecilik

namusu gereği bundan bahsediyorum.
Çünkü bir süre sonra her ikisi
hakkında da ‘kovuşturmaya yer
olmadığına’ karar verildi.

* * *
Bu hususa önem atfeden konu

şudur: Şüpheli görülen binlerce hâkim
ve savcı görevden ihraç edilmiş, en
güvenilir hâkim ve savcılar da bu

konunun başına getirilmişken aklanan
bu gibi ailelerin hala
mağduriyetlerinin sürüncemeye
bırakılması kime ne kazandırır
bilinmez… Ancak hak duygusu ve
devlete, devleti yönetenlere olan
güveni zayıflattığı aşikardır. 

* * *
Onlarca ay geçtiği halde görevlerine

iade edilmediler…
Eşi 2014 baharında tüm hesaplarını

kapatmasına rağmen 41 günlük bir
bankacılık muamelesi ve Sayın Emine
Erdoğan Hanımefendinin teşekkür
mektubu ile şereflendirdiği; hiçbir
şüpheli hesap hareketi ve irtibatı
olmayan bir kadın derneği gerekçe
gösterilerek OHAL Komisyonuna
yaptığı başvuru ret ile sonuçlanmış. 

Hemşerimiz ise neredeyse üç yıl
oldu halen bekliyor…

Gördüğümde soracağım: Hem kamu
sektöründe hem özel sektörde hem de
siyasi hayatta üç oğlu da KHK
mağduru olan hacı amcanın eli
sandıkta nereye gitti, bundan sonra
nereye gidecek acaba?

SABIR VE TAVIR 

“Toplum olmanın temeli birlik
değil, çokluktur, farklılıktır,
benzerlik kadar benzememezliktir,
çünkü düşünmeyi devindiren ilke
özdeşlik değil ayrımdır. Yurttaşın
görevi kendine benzemeyeni
sevmek değil ona saygı duymaktır.
Sevmek için yurttaşlığa gerek yok,
insan olmak kafidir.”

Dücane Cündioğlu

Şairlerin dilinden 

Kastamonu gezi rotası uygulaması
Rehber37 Google Play'e yüklendi.
Türkiye’nin vilayete özel ilk ve tek gezi
rehberi olma özelliğini taşıyan
uygulamayı yakın zamanda App
Store'dan da
indirmek mümkün
olacak.

Kastamonu
Tanıtım Ajansı
sahibi İnebolulu
hemşerimiz Adem
Salcıoğlu
tarafından
geliştirilen uygulamada Kastamonu
tarihi mekanları, ören yerleri,
şelaleleri, mağaraları, yürüyüş gezi
rotaları, lezzet durakları ve

konaklama yerlerinin yanı sıra mescit,
eczane, hastane, banka gibi ihtiyaç
duyulan alanlara ulaşmak da
mümkün. Uygulamada ayrıca sahibi
Kastamonulu olan firmaların yanı

sıra İstanbul’da
Kastamonu bağı
bulunan mekanlar
da paylaşılıyor. 

Rehber 37
uygulaması ile
Kastamonu’da
kimseye sormadan
konuma göre en

yakın gezilecek ve görülecek
noktalara ulaşılabileceğini bildiren
Adem Salcıoğlu, uygulamaya yer
eklemelerinin devam ettiğini kaydetti.

Taşköprü Çevre Köyleri Derneği (Taş-Köy-
Der) 2. Yayla Şenliğini Kurban Bayramının 3.
Günü Taşköprü Avuca Yaylası’nda
gerçekleştirecek. 

'Dedelerimizin Sözleştiği Yerde Buluşalım'
sloganıyla 13 Ağustos Salı günü yapılacak
şenliğin unutulan değerlerin hatırlanması
anlamını taşıdığını vurgulayan Taş-Köy-Der
Başkanı Murat Yılmaz, “Çocukluğumuzun

unutulmaz anılarını yaşadığımız yayla ve köy
bilincini gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra
oluşacak bilinçle onların memleket sevgilerine
ışık tutacağımıza inanıyorum. Bu kapsamda
çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz şenliğimizde
Ramazan Çelik, Leyla Barut ve Ayhan Polatkan
da sahne alacak. Özellikle Kastamonu’da olan ve
olacak her hemşerimizi aramızdan görmekten
büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Taşköprülüler Avuca Yaylası’nda buluşuyor

Kastamonu pusulası 
Rehber 37 Google Play’de

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com
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MANŞET

n Birinci sayfadan devam

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ise kalıcı pazar
ağı oluşturulacağını bildiren Engin Altıkulaç, ilçede
Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi
Bölgesi’nin ise 2020 yatırım planına alınmasını
beklediklerini dile getirdi.

Devrekâni AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin
Melezoğlu ile birlikte İstamonu Gazetesini ziyaret
eden Devrekâni Belediye Başkanı Dr. Engin
Altıkulaç, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Gözde
Yüksel’e verdiği demeçte şunları söyledi:

Ülkemizde köylerde 
yaşama oranı yüzde 8

“Türkiye’de kentleşmeyle birlikte köylerde yaşama
oranı yüzde 60’lardan, yüzde 8’lere geriledi. Bu
dezavantaj bana göre Devrekâni ve benzeri ilçelerin
tarım ve hayvancılık noktasında ilerleyebileceği en
önemli potansiyellerin başında geliyor. Tarıma Dayalı
İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi bu açıdan
bakıldığında sadece Devrekâni için değil ülkemiz
içinde önemli bir girişim.”
TDİOSB’de 400 kişi istihdam edilecek 

“Türkiye’de 26 tane Tarıma Dayalı İhtisas Besi
Organize Sanayi Bölgesi var. Devrekâni’de 2020 yatırım
programına alınmasına kesin gözüyle baktığımız
Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
tamamlandığında 50,100, 250 ve 500 başlık 100 adet
tesisin yanı sıra karantina bölgesi, gübre bertaraf ve atık
su arıtma tesisi, biyogaz tesisi, yem tesisi alanı, idari ve
sosyal binalar, hayvan kliniği, acil kesim tesisi, yeşil
alanlar olacak.  Yaklaşık olarak ilk etapta 400 kişilik
istihdam öngörüyoruz. Tarıma Dayalı İhtisas Besi
Organize Sanayi Bölgesinin hizmete girmesiyle tersine
göçün getireceği katma değer, kaliteli ucuz et,
destekleyeceği yan sanayi ve hizmet sektörleriyle
birlikte yöremize ekonomik anlamda büyük bir hareket
getireceği kesin. Hem ilçemizin hem bölgemizin en
büyük sorunlarından biri olan yerinde istihdama da
önemli katkı sağlayacak. Şu anda ÇED raporu
hazırlama aşamasındayız. Bütün işlemler tam
anlamıyla bittiğinde ilk etapta 10 bin, tam anlamında
teşekkül ettiğimizde 30 bin büyükbaş hayvan

kapasitesine ulaşacağız”
Kurbanlık üretiminde söz sahibiyiz

“Tarım ilçe müdürlüğü ve veteriner hekim olarak
uzun yıllar hizmet ettiğim için Devrekani’nin
önceliklerini iyi biliyorum. Büyükbaş kurbanlık
üretiminde önemli bir konuma sahibiz. Kurban
Bayramı’nda Ankara’da bulunan Şap Enstitüsü
Müdürlüğüne giden kan analizlerinin yüzde 50’si
Kastamonu’dan. Kastamonu’dan giden analizlerinin
yarısı ise Devrekani’den. Çiçimizin emeğini hak
ettiği şekilde alabileceği ve piyasada değer göreceği
şekilde özellikle İstanbul’da görüşmeler yaparak
onlara daha iyi imkanlar ve pazarlar sunarak ilçe
ekonomisine katma değer sunmak istiyorum.”

Kültürel zenginliklerimizi arttırmak
istiyorum

“Belediyecilik sadece alt yapı ve üst yapıdan ibaret
değil. Devrekâni Belediyesi olarak kültürel
değerlerimizle var olmak ve ön plana çıkarmak
istiyoruz. Cumhuriyet Meydanında atıl durumda
bulunan eski belediye binamızı müzik odası, resim
atölyesi, ebru sanatı, sinema alanıyla bezeyerek
gençlik merkezi yapmak istiyoruz. Hem üniversite
öğrencilerimiz hem de ilçemiz gençlerinin
Devrekani’de vakitlerini değerlendirmelerini
planlıyoruz.  Akdoğan Şelalesi ve Mağarası,
Sarpunalınca Mağarası, Saraydurak Köyü Buz
Mağarası, Çayırcık Gelin Hamamı ve Aslan Taşı gibi
birçok kültürel ve tarihsel değerlerimizi turizmde

anılır hale getirmek için çalışmalarımızın yanı sıra
ilçeler, iller arası kültür gezileri yaparak bu bilinci
arttırmak istiyoruz.   Bunun yanında sosyal
belediyecilik alanında da yapılacak çalışmada ilk
olarak sosyal hizmetler birimi oluşturdum. Bu
vesileyle bakıma muhtaç olan insanlarımızın
sayılarını tespit ederek onların yaşamlarını
kolaylaştırmak ve Devrekâni’de kimsesizlerin kimsesi
olmak için çalışmalar yapıyoruz.”

Festival yerine hasat şenliği 
“Festivaller ilçe halkının eğlenmesi, hareket

oluşturulması adına güzel bir faaliyet. Ancak sonuçta
her şey bir maliyet, başkan olduğunuz belediyenin
önceliklerine bakarak, esiklerimiz varken festival
yerine daha az maliyetli hasat şenliği gibi etkinliklerle
hem üretimde farkındalık hem de teşvik
amaçlamaktayım. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak
zor bir iş. Hasat Şenliğinin bu alanda uğraş verenlere
de teşekkür mahiyetinde olacağını düşünüyorum.”

Hafriyat kamyonumuz yok  
“Yıllık geliri 9 milyon civarında olan bir

belediyeyiz. 12 milyon 778 bin lira borcumuz var.
Burada geçmişi sorgulamak, mevcut
olumsuzluklardan yararlanarak çamur atma yerine
var durumdan çıkışın sağlanması için her türlü
üretimden yanayım.  Makine parkuru noktasında
yeterli olduğumuz araçlar gibi esik olduğumuz araçlar
da var.  Örneğin hafriyat kamyonu ve kanal açma
aracımız yok.”

İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Binali Yıldırım’a destek için bulunan AK Parti ve
MHP’li siyasiler İstamonu’nun Kağıthane’de yer alan
çalışma ofisini ziyaret ettiler. AK Parti Kastamonu İl
Başkanı Doğan Ünlü, Çatalzeytin İlçe Başkanı Hasan
Çay, Kastamonu eski Belediye Başkanı Tahsin
BABAŞ, UNİTED Group Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan Altun, Dünya Etnospor Konfederasyonu
Başkan Yardımcısı Fatih Kalender, İzmak Kablo
Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Açıkgöz ve Furkan
Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik ile
İstamonu’yu ziyaret ederek genel yayın
yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz ile gündemi
değerlendirdiler. Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir ve Hüseyin Tolga İnce ziyaretinde ise

İstanbul’daki hemşeri ilişkileri konu alındı.
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir

burada yaptığı konuşmada,” İstanbul’da İstamonu gibi
duyarlı bir yayın organımızın olması son derece
mutluluk verici. Bir gazetenin ötesinde hemşeri
diyaloglarını hem ekonomik hem de sosyal olarak
artıran gazetemiz sayesinde Çatalzeytin İstanbul’a

daha yakın” dedi.
Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz

ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek,
“Tüm hemşerilerimize hizmet etmek için görevimizi
sürdürüyoruz. Hiçbir siyasi parti ya da düşünce
ayrımı gözetmeksizin sayfalarımız ve kapımız
hemşerilerimize açık” diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Dr. Deren Tahmas Kahyaoğlu
tarafından yapılan çalışmada,
sarımsağın çöpe giden sap ve
kabuklarının da antioksidan açısından
önemli olduğu belirlendi.

Sarımsakların sap ve kabuklarının
çöpe atılmasının önüne geçip bunların
ekonomiye kazandırılmasını
amaçlayan öğretim üyesi Dr.  Deren
Tahmas Kahyaoğlu, Türkiye'nin önemli
sarımsak üretim merkezlerinden
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki
20 farklı tarladan örnek aldı.

Laboratuvarda sarımsakları
inceleyen Kahyaoğlu, Taşköprü
sarımsağının dişlerinde bulunan
antioksidan aktivitenin sap ve kabuk
kısmında da varlığını tespit etti.

Kahyaoğlu, sarımsağın tıbbi bir
bitki olduğuna işaret ederek, Taşköprü
sarımsağının, Türkiye'deki diğer
sarımsak türlerinden farklı olduğunu,
10-11 aylık raf ömrü bulunduğunu
söyledi.

Çöpe atılan kısmın sarımsağın
toplam ağırlığının yüzde 10'unu
oluşturduğunun altını çizen
Kahyaoğlu, sarımsakla ilgilenen
sanayicilerden sarımsağın sap ve
kabuğunu da değerlendirmelerini
istedi.

Kahyaoğlu, çalışmasını uluslararası
bir kongrede sunduğunu ve oldukça
ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

(Bilal Kahyaoğlu - Anadolu Ajansı)

Daday Derneği geleneksel piknik
programını 7 Temmuz Pazar günü
Kemerburgaz Kurtkemeri’nde
gerçekleştirecek.

Daday İlçesi ve Çevre
Köyleri Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği
Başkanı Hasan Kara,
Kastamonulu
sanatçıların sahne
alacağı programda
Daday kültürünü tanıtma
hedefinde olduklarını
kaydederek, “Her yıl Daday
Maşadüzü’nde yaptığımız festivalin bir
boyutunu bu sene İstanbul’da
gerçekleştirme kararı aldık.
Etkinliğimizde Kastamonulu
sanatçılarımız Seyfi, İrem Bal, Hatice
Kurtoğlu sahne alacak. Yeşil ve doğa
harikası Daday’ımızı tanımak ve
ikramlarımızdan tatmak isteyen tüm
hemşerilerimizin bizlerle olmalarını
istiyor ve davet ediyoruz” dedi.

Tarım ve hayvancılık
olmazsa olmaz

Kastamonu İstamonu’daydı

Atığı da 
değerli

Daday pikniği
Kemerburgaz’da

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

Devrekani Belediye
Başkanı Dr. Engin

Altıkulaç ilçenin
kalkınmasının tarımsal ve

hayvansal üretimle
mümkün olduğunu

vurgulayarak,
“Devrekani’de 30 yıl

öncesine oranla nüfus
azalsa da tarımsal alanda

kayıp olmadı. Üretimsel
anlamda şanslıyız.

Devrekani’nin ekonomik
kalkınması için tarım ve
hayvancılıktaki mevcut
potansiyelini değerlen-

direceğiz” dedi.

“Devrekâni’de bulunan başıboş köpekler
konusunda tek başına mücadelemiz
yetersiz kalıyor. Mobil kısırlaştırma
ünitesini ilçemize davet ettik. Erkek ve dişi
köpeklerin kısırlaştırma operasyonlarını
yapıp mevzuat gereği doğal ortamlarına
bıraktık. Tam sorunu çözdük derken başka
yerlerden bırakılan köpeklerle aynı
mücadelenin içine girmek zorunda

kalıyoruz. Bu da kontrol edilemez duruma
geliyor çok zaman.  Şunu net söylemem
gerekir ki belediye olarak bu sorunla tek
başımıza mücadele etmemiz zor gözüküyor.
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği sokak
hayvanları ile ilgili projesi tamamladı.
Bakanlık onayını bekliyor. Hayata geçtiği
takdirde sadece Devrekâni değil, bütün
ilçeler rahat bir nefes alacak bu konuda.”

Tek başımıza mücadele edemeyiz

MÜLAKAT
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EKONOMİ
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Bağ-Kur’da 
isteğe bağlı sigortalık

Hakan
Kızılkum

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

BİM market zinciri 24. depo ve dağıtım
merkezini Kastamonu Organize Sanayi
Bölgesinde kuracak. Faaliyete 2020 yılının ikinci
çeyreğinde başlayacak tesis 20 bin metrekare
alanda faaliyet gösterecek. Konu hakkında bilgi
veren Kastamonu Ticaret Odası Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu, Vali Yaşar Karadeniz
başkanlığında gerçekleşen OSB
yönetim toplantısında BİM Birleşikler
Mağazalar A.Ş. Bölge Müdürlüğü ile
sözleşme imzalandığını açıkladı. 

Sözleşme kapsamında BİM
Birleşikler Mağazalar A.Ş.’nin
Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde 20 bin
metrekareyi aşkın alanda yatırım yapacağını
bildiren Fındıkoğlu, “Bir yıldan kısa sürede
tamamlanması planlanan yatırım için başlangıç

tarihi Temmuz 2019 olarak belirlendi.
Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde
faaliyete geçmesi planlanan yatırımın
ilimize ekonomik olarak ve istihdam
anlamında önemli katkıları olacaktır.
İstihdamının da yüzde 70’inin bölge

halkından sağlanması planlanıyor” dedi.
Türkiye’de 23 OSB’de yer alan BİM A.Ş’nin

yaptığı yatırımlarla beraberinde çok sayıda
KOBİ’yi de sanayiye kazandırdığını belirten

Fındıkoğlu, “24’üncü OSB yatırımını Kastamonu
OSB’de gerçekleştirmeyi planlayan firmaya
ürün tedarik eden KOBİ’lerin de ilimize yatırım
yapabilmeleri adına vakit kaybetmeden
çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.

BİM’in merkez, Bozkurt, Daday, Abana, Araç,
Tosya, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, İnebolu ve
Taşköprü olmak üzere Kastamonu’nun 11
ilçesinde 26 mağazası bulunuyor. 

Kastamonu’da depolayacak

Yurdun Tepe’ye 20 milyon daha

Lider Filtre Yönetim Kurulu
Başkanı Erol Soytaş yılda 30
bini aşkın üretim yapan çeyrek
asırlık firmanın hem iç
piyasada hem de ihracatta
etkinliğini artırmayı
planladığını bildirdi.

Faaliyetlerini 1993 yılından
itibaren sürdüren Lider
Filtre’nin çalışma alanı hakkına
bilgi veren Çatalzeytinli iş
adamı Erol Soytaş, “Ağırlıkta tır, iş makinesi,
kamyon, hafif ticari araç hava filtreleri üretimi
gerçekleştiriyoruz.  Kompresör, jeneratör ve toz
boyama filtreleri de üretim ağımızda bulunuyor.
Gelecek süreçte otomotiv sektöründeki
ağırlığımızın yanı sıra bu alanlarda da üretim
kapasitemizi artıracağız.” dedi.

Kısa ve uzun vadeli hedeflerinden bahseden
Soytaş şöyle devam etti: “Amacımız ihracat
potansiyelimizi arttırmak. Afrika ülkelerine
ihracat gerçekleştiriyoruz. Almanya’ya adım attık.
Rusya, Irak, Suriye ve Mısır’daki ihracatımıza
ülkelerin yaşadığı sıkıntılar sebebiyle ara verdik.
Kalitemizi Avrupa standartlarında tescilleyerek

Avrupa’ya açılmayı planlıyoruz.
Mevcutta yıllık 30 bin
üretimimiz bulunuyor. Her
geçen gün artan pazar ağımızla
birlikte ürün ve üretim
kapasitemiz de artıyor. Makine
parkurumuzu genişleterek
daha yüksek adetlere ulaşmak
için çalışıyoruz. Ürünlerimizin
satışını şu anda toptan
sağlıyoruz. Bu kapsamda

ilerleyen süreçte bayilik ağı oluşturmayı istiyoruz.
Gelecekte ise Kastamonu’da yatırım yapma
hedefimiz bulunuyor. Türkiye’nin merkezi
konumunda bulunan Kastamonu Organize
Sanayi Bölgesi ile İç Anadolu ve Karadeniz’e
ulaşmanın daha kolay olacağını düşünüyoruz”
diye konuştu.

Firmanın ikinci kuşak yöneticisi Eyüp Soytaş
(23) ise baba mesleğini sürdüreceğini kaydederek
şunları söyledi: “İlk okuldan itibaren babamın
yanında tecrübe kazandım. Eczacılık
Fakültesindeki eğitimimi bırakarak Lider
Filtre’nin teknoloji ışığında gelecekte vaz geçilmez
bir marka olması için katkı sağlayacağım.”

Ilgaz Dağı'nda yapımına 2013 yılında
başlanan 6 kilometre uzunluğundaki Yurdun
Tepe Kayak Merkezi'nin yıl sonu açılması
planlanıyor. Tesis için Kültür ve Turizm Bakanlığı
20 milyon liralık kaynak aktardı.

Tesisin gönderilen kaynağın ardından
tamamlanarak 2019-2020 kış sezonunda hizmete
açılmasının planlandığını kaydeden İl Özel
İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan,
Yuduntepe Kayak Merkezi'ne şu ana kadar 150
milyon liralık yatırım yapıldığına dikkat çekti.

Yuduntepe Kayak Merkezi’nde 3 bin 200
metre uzunluğunda mekanik teleferik tesisinin
bulunduğunu söyleyen Karahasan, "Burada
yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda mekanik
teleferik tesisi, 6 kilometre uzunluğunda pistimiz
bulunmakta ve 2 etaptan oluşmaktadır. 2 bin 350
koddan bin 800 koda inen başlangıç ile bitiş
arasında 500 metrelik bir rakım farkı bulunan

çok az tesis olduğuna inanıyorum. İlk etapta
yaklaşık 4 kilometre olup, 6 kişilik taşıma
kapasiteli kabinlerimiz var. İkinci etabımız daha
profesyonel bir eğime sahip olup 4 kişilik taşıma
kapasiteli kabinlerle ulaşım sağlanacaktır. Kısaca

6 kilometrelik kesintisiz bir kayak imkanı
sunulacak olan manzarasıyla eşsiz bir tesis
kazandırılmış olacaktır. Bittiği zaman herkes
görecek ki muhteşem bir coğrafya, mükemmel bir
tesis ve tüm Türkiye’de ses getirecek bir turizm,
spor tesisi olacaktır” şeklinde konuştu.

İsteğe bağlı sigortaya ilişkin
düzenlemeler 5510 sayılı
Kanun’un 50-52. Maddelerinde

yer almaktadır. Buna göre; isteğe
bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı
olarak prim ödemek suretiyle uzun
vadeli sigorta kollarına ve genel
sağlık sigortasına tabi olmalarını
sağlayan sigortadır. İsteğe bağlı
sigortalı olabilmek için Türkiye’de
ikamet edenler ile Türkiye’de
ikamet etmekte iken sosyal
güvenlik sözleşmesi imzanlamamış
ülkelerdeki Türk vatandaşlarının
aşağıdaki şartları sağlamış olması
gerekir.

a) Bu Kanuna tabi zorunlu
sigortalı olmayı gerektirecek
şekilde çalışmamak veya sigortalı
olarak çalışmakla birlikte ay
içerisinde 30 günden az çalışmak
ya da tüm gün çalışmamak,

b) Kendi sigortalılığı nedeniyle
aylık bağlanmamış olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş
bulunmak,

d) İsteğe bağlı sigorta talep
dilekçesiyle kuruma başvuruda
bulunmak,

İsteğe bağlı sigortalılık,
müracaatın kurum kayıtlarına
intikal ettiği tarihi takip eden
günden itibaren başlar. İsteğe bağlı
sigortalı olarak prim ödenen
tarihlerde, 4’üncü maddeye göre
sigortalı olmayı gerektirecek
çalışması bulunduğu tespit
edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla
çakışan isteğe bağlı prim ödenen
süreleri iptal edilerek, bu süreye
ilişkin ödedikleri primler ilgililere
iade edilir. 

Ay içerisinde 30 günden az
çalışan veya 5510 sayılı Kanun’un
80. maddesi uyarınca prim ödeme
gün sayısı, ay içindeki toplam
çalışma saatinin 4857 sayılı İş
Kanunu’na göre belirlenen günlük
normal çalışma saatine bölünmesi
suretiyle hesaplanan sigortalıların
aynı ay içerisinde isteğe bağlı
sigortaya prim ödemeleri halinde,
primi ödenen süreler zorunlu
sigortalılığa ilişkin prim ödeme
gün sayısına otuz günü geçmemek
üzere eklenir ve eklenen bu süreler,
4/a kapsamında sigortalılık süresi
olarak kabul edilir. 

İsteğe bağlı sigorta primi, 5510
sayılı Kanun’un 82. Maddesine
göre belirlenen prime esas
kazancın alt sınırı ile üst sınırı
arasında, sigortalı tarafından
belirlenen prime esas aylık
kazancın yüzde 32’sidir. Bunun
yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si
genel sağlık sigortası primidir.  

İsteğe bağlı sigortalı olmak için
Bağ-Kur Müdürlüğü’ne başvurulur.
SSK’ya isteğe bağlı sigortalılık
başvurusu yapılamaz.

Otomotiv sektörü hava filtreleri üreticisi Lider Filtre, kalite
standartlarını artırarak Avrupa pazarında güç kazanmayı hedefliyor.

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

hedef büyüttü

Erol Soytaş Eyüp Soytaş

1966 yılında Çatalzeytin Celaller köyünde
doğan Erol Soytaş, ilk okul eğitimin
ardından İstanbul’da çalışma hayatına adım
attı. 1982 yılında çırak olarak başladığı filtre
sektörüne 1993 yılında Lider Filtre’yi
kurarak devam etti. Ticari faaliyetlerini oğlu
Eyüp Soytaş ile sürdürmektedir. 
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Şampiyonluk hedefi rafa kalktı
Kastamonuspor 1966 Olağanüstü Genel

Kurulu Kastamonu Belediyesi Kongre ve Nikah
Salonunda gerçekleşti. Tek listeyle gidilen genel
kurulda mevcut başkan Erkan Özcan delegelerin
güven oyunu alarak yeniden göreve geldi. 

KSK 1966 Kulüp Başkanı Erkan Özcan genel
kurul konuşmasında 13 Ocak tarihinden itibaren
görevde olduğunu anımsatarak yeni sezonda
şampiyonluk hedefinin olmayacağına işaret etti.

Kulübün mali gücünü ve altyapısını
güçlendirerek daha sağlam bir yapı oluşturmayı
planladıklarını kaydeden Özcan, “Görev süremce
sportif anlamda Türkiye Profesyonel liglerinin en
çok puan toplayan ve en az gol yiyen takımı

olmamıza rağmen şampiyonluğu elde edemedik.
TFF 1. Lige çıkamadığımız için üzgünüz. Bu
başarısızlığın belli başlı sebepleri var. Belki idari

anlamda, belki finansal anlamda yapılan hataların
farkındayız. Kastamonuspor 1966 için hep birlikte
hareket etmeliyiz. Kastamonuspor 1966, artık
önceki sezonlar olduğu gibi şampiyonluğa
oynamayacak. Bunu taraarımızın ve Kastamonu
halkının bilmesi gerekiyor. Maalesef önümüzdeki
iki üç sezon maddi borçlarımızı kapatacağız ve
ligde kalacak takımlarla bu süreci geçireceğiz. Biz
bu hedeflerle geliyoruz. Eğer bu hedefi yükseltmek
isteyen varsa da görevi devir edebiliriz. Bu sezonda
daha az maç kazanan, sezonu ortalarda bitiren bir
takım izleyeceğiz. Bu da uzun vadede
Kastamonuspor 1966’nın yaşamasına olanak
sağlayacak. Kastamonulu ve taraarlarımızdan
sabır bekliyoruz” dedi.
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Kastamonuspor 1966’nın olağanüstü genel kurulunda mevcut başkan Erkan Özcan yeniden kulübün başına
geçti. Özcan’ın yönetiminde 27 asil, 17 yedek üye bulunurken kulübün 7,5 milyon lira borcunun olduğu açıklandı.

Özcan’la yola devam
Kastamonspor yeni sezonda 4 bin kombine

basacak.  Kombine kartların arka ve ön yüzüne
reklam alınarak kulübe maddi kaynak
aktarılacak.

Reklamlı kombine

Isparta’da düzenlenen Masa Tenisi
Minikler Türkiye Şampiyonası’nda Kuzey
Gündoğdu Türkiye dördüncüsü oldu.

Gündoğdu 
Türkiye 4’üncüsü

Kastamonu Kalkınma Vakfı geçtiğimiz
hafta yapılan kongre sonrası gerçekleştirdiği
ilk yönetim toplantısında sivil toplum
kuruluşlarının yapısını ve burs konusunu
gündeme getirdi.

Toplantıda Vakıfın İstanbul’daki iş adamları
üye sayısını arttırmak için bir kampanya
başlatma kararı alınırken, gelecek sezon
verilecek öğrenci bursunun bin 500’den 2 bin
üzerine çıkarma hedefi açıklandı.

İstanbul’daki Kastamonu sivil toplum
kuruluşlarının tek çatı altında buluşarak güç
birliği yapmaları konusundaki gündeminde ise
Kas-Der Başkanı Remzi Şen, KASİAD Başkan
Vekili Mehmet Umur ve Genç Çalışma Gurubu
Başkanı Saadettin Çay,  Vakfın fiziki bir mekan
birlikteliği sağlaması halinde maddi ve manevi
her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.

KKV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Remzi
Gür ‘ün başkanlığında Beykoz’da Qadraj
Restoran’da gerçekleşen toplantıya Sudi
Topal, Kemal Akar, Bedri İnce, Şenol Telli,
Mehmet Umur, Ahmet Erkurtoğlu, Aydın
Aslandağ, Remzi Şen, Yusuf Kenan Ersoy,

Gündem burs ve 
tek çatı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’da
sezon Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen ilk
etap yarışları ile başladı. Elbeyli Er
Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışlar
izleyenler büyük heyecan yaşattı. Süper
Enduro Şampiyonası’nın Azdavay etabı ise 13-
14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Şampiyona İzmir ve Düzce etaplarının
ardından Eylül ayında son bulacak.

Heyecan Azdavay
yoluna girdi
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Özcan’ın 27 kişilik asil yönetim listesinde
“Erdem Mütevelli, Murat Elmalıoğlu,
Ayşenur Özden, Ünal Ercan Kaş, Mustafa
Özsoy, Mesut Küçük, İsmail İzmitlioğlu,
Tezcan Biçicioğlu, Enes Ege Çavdar, Erkin
Arslan, Tolgahan Özcan, Adem Bodur, Kemal
Ünlü, Serkan Kahraman, Murat Çendek,
Şenol Çiçek, İhsan Yanık, Mert Mütevelli,
Hasan Ümit Siviş, Faruk Karabıyık, Utku

Uzunoğlu, Cengiz Kasap, Uğur Çelik, Orhan
Hazer, Mustafa Mert Yılmaz ve Avni Burhan
Demirci” yer alırken 17 kişilik yedek yönetim
listesinde “Tahir Yıldız, Rıfat Topçu, Yiğit
Yıldırım, Erdem Özcan, Alperen Demir,
Özcan Danışan, Seyfi Gençeri, Samet Sarıtaş,
Ersin Şentut, Erdinç Yılmaz, Nahit Tingir,
İlhan Demirci, Cahit Cebeçi Engin Usta,
Yıldıray Alan, Bülent Açık, Arif Kılıç” bulundu.

Olağanüstü genel kurulda Kastamonuspor
1966’nın 7 milyon 516 Bin 436 lira borcu olduğu
açıklanırken, isim sponsorluğu konusunda
yönetime değişik izni verildi.

Genel kurula Vali Yaşar Karadeniz, Belediye
Galip Vidinlioğlu, İl Genel Sekreteri Zafer
Karahasan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat
Asrak, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri
Federasyon  Başkanı Adem Keloğlu, kurum
temsilcileri, KSK 1966 eski yeni yönetimi ve
taraftarlar katılım sağladı.

27+17’lik yönetim
7 milyonluk bilanço

65. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, Ragbi Türkiye Şampiyonu olan
Taşköprü Seka Ortaokulu sporcularını tebrik
etti. 2018 – 2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor
Faaliyetleri Yıldızlar Ragbi Türkiye
Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan
Taşköprü Seka Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı
ile aynı organizasyonda Türkiye 4.’sü olan Yıldız
Erkekler Takımı Kastamonu Kadın Derneği
tarafından İstanbul’da ağırlandı.

Boğaz Turu, müze ziyareti, tema park ve
müzik programı ile İstanbul’da iki gün geçiren
ekip 65. Hükümet Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak ile de bir araya geldi.

Takımı tebrik eden Osman Aşkın Bak yaptığı
konuşmada “Spor kötü alışkanlıklardan
kurtaran bir araç. Toplumda örnek kişiler
olacaksınız. Böyle güzel bir ortamı tasarladığı
için Kastamonu Kadın Derneğine teşekkür
ediyorum. İstanbul’dan güzel anılarla
ayrılacaksınız. Bulunduğunuz yerde ailenizi ve
vatanınızı çok sevin. Ülkemizin gelişmesi ve
güçlenmesi için sizlere çok güveniyoruz. Sizlerle
birlikte olduğum için çok mutlu oldum, inşallah
yeni başarılar kazanacaksınız. Ben de sizlere
güzel bir hediye göndereceğim” dedi.

“Marifet iltifata tabidir”

Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine
Çelik ise çalışmalarını Kastamonu değerlerini ön
plana çıkarmak için sürdürdüklerini

kaydederek, “Ülkemizin çeşitli illerinden 67
takım 938 sporcunun mücadele ettiği Tag Ragbi
sporu müsabakalarda Taşköprü Seka Ortaokulu
Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldız
Erkekler turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Gençlerimizin başarılarını ödüllendirmek adına

İstanbul’da bir program tertip ettik. Birçoğu
İstanbul’u ilk kez gördü. Marifet iltifata tabidir,
sporcularımızın başarılarının
ödüllendirilmesiyle yeteneklerinin süreklilik
kazanacağına ve başarılarının artarak devam
edeceğine inanıyorum.”  diye konuştu.

Bakan şampiyonlarla buluştu

Genel merkezde yenilik
Devrekani Dernekler Federasyonunun yenilenen

genel merkezinin açılışı törenle gerçekleşti. Esenler
Piri Reis Caddesinde yer alan genel merkezin açılış
törenine Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve
Metin Çelik, Devrekani Kaymakamı Samet Serin,
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu,
Devrekani Belediye Başkanı
Engin Altıkulaç,  MHP
Kastamonu İl Başkanı Yüksel
Aydın, AK Parti Esenler İlçe
Başkanı Umut Özkan, Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen,
CideFed Genel Başkanı Mehmet Yılmaz’ın aralarında
bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşu temsilcisi katıldı. 

İstanbul’da Kastamonu
kültürünü tanıtma hedefinde

olduklarını kaydeden Devrekani Federasyonu
Başkanı Hasan Osmancıoğlu, “Kastamonu medeniyet
merkezi olmuşsa, Devrekani federasyonumuz da bu

medeniyeti tanıtmakta kültür elçiliği misyonunu
omuzlarına yüklemiştir. Doğduğumuz yerlere olan
ahde vefamız ömür boyu süreceği gibi, doyduğumuz
yerlere olan sadakatimiz da hiçbir zaman
bitmeyecektir” dedi.
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Yıl: 8 23 Haziran 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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