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yıllık tecrübe
ve deneyim25

Kastamonu adının Gazikastamonu
olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi
veren MHP Kırıkkale Milletvekili Halil
Öztürk, teklifini geri çekme talebinde
bulundu. n 7

Geri adım attı!

Cide Belediyesi Sarıyer’den sonra
Avcılar ile de kardeş belediye oldu.

Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, Tüyap Söyleşi Günleri’nde
Aydın Ilgaz’ın da konuk olduğu
programda Cide Belediyesi ile kardeş
belediye olunduğunu belirtti. n 7

İkinci kardeş
Avcılar

Ar-Ge harcaması
50 milyon lira

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri
ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya
gündemini etkileyen en önemli
fotoğrafları arasından seçilecek
görseller arasında, üç kategoride yılın
fotoğrafları belirlenecek. Bu kapsamda
AA’nın Abana muhabiri Semih Yüksel,
dördüncü kez yılın fotoğrafları
yarışmasına dahil oldu. n 2

Yılın fotoğrafına
aday

Cide filosu
yenileniyor

Boğaziçi Köprüsü'nde tankların üzerine yürüyen
Bozkurtlu hemşerimiz Safiye Bayat'la sözlü atışmasında
görüntülere yansıyan, köprüde vur emri veren darbeci
eski binbaşı Ahmet Taştan'a rekor ceza geldi. n 2

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

www.seydioglubaklava.com

/1951.seydioglu.baklava

+90 206 307 6196

İhracat sıralamasında ilk
500’de yer alan Kastamonulu
firmalar, 2018’de toplamda 50
milyon lirayı aşkın arge
harcaması gerçekleştirdi.

n 4

Turkishtime’ın şirketlerin KAP’a yaptıkları
bildirimler esas alınarak yaptığı 2018 yılı
ARGE harcamaları sonuçlandı. Yapılan
araştırmada İstamonu muhabiri Kastamonulu
firmaların Ar-Ge çalışmalarını derledi.

Listede yer alan İntecro, Boyner, Gürdesan,
Elvan Gıda, Dalgakıran, Kastamonu Entegre,
Tosçelik, Teksan Jenaratör, Mahrek ve Dof
Robotik firmaları 2018’de toplamda 50 milyon
39 bin lira arge harcaması yaptı. Bu yılın
sonuna kadar hedeflenen rakam ise 88 milyon
130 bin lira.

İstamonu muhabirinin derlediği verilere
göre Bozkurtlu hemşerimiz Cihan Şensoy’un
ortağı olduğu İntecro, 14 milyon lira ile
Kastamonulu firmalar arasında en fazla Ar-

Ge yatırımı yapan şirket oldu. 
Listede 77. sırada yer alan mühendislik

firması İntecro Robotik, cirosunun yüzde
48’ini arge çalışmalarına ayırdı. Ankara

merkezli firma bünyesinde istihdam ettiği 43
arge personeli ile bu alandaki harcamalarını
2019’da 16 milyon 200 bin liraya çıkarmayı
hedefledi.

En fazla Ar-Ge harcaması İntecro’dan

Rekor ceza
Sakarya’da 2005 yılından itibaren

faaliyetlerini sürdüren Kastamonulular Derneği
her ay ilde yaşayan Kastamonulular ve üyelerin
arasındaki kaynaşmayı sağlamak için toplantı
düzenliyor. Başkanlığını Dadaylı hemşerimiz
Hasan Baş’ın yaptığı Sakarya Kastamonulular
Derneğinin Aralık ayı toplantısı, geniş katılımla
gerçekleşti. n 2

Sakarya’da her ay
toplanıyorlar

Devre
arasına
namağlup
gitti
Hentbol Kadınlar
Süper Ligi'nde li-
der Kastamonu
Belediyespor, ilk
devreyi namağlup
tamamladı. n 6

4 gollü
galibiyet
GMG Kastamo-
nuspor, sahasın-
da ağırladığı Bay-
burt Özel İdare
Spor'u 4-2 mağ-
lup etti. Temsilci-
miz puanını 28’e
sıralamasını da
5’e yükseltti. n 6 Vali Karadeniz: Daday sakin şehir olmalı n 4

ÖZEL
HABER

n 5
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçük

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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

ar 

2
şiir

şair

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.

Sakarya’da 2005 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Kastamonulular Derneği her ay ilde
yaşayan Kastamonulular ve üyelerin arasındaki kaynaşmayı sağlamak için toplantı düzenliyor.

Başkanlığını Dadaylı hemşerimiz Hasan
Baş’ın yaptığı Sakarya Kastamonulular
Derneğinin Aralık ayı toplantısı, geniş katılımla
gerçekleşti.

Gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz ve yazı işleri müdürü Gözde
Yüksel’in davetli olarak katıldığı toplantıda
konuşan dernek başkanı Hasan Baş, yönetim
toplantılarının yanı sıra her ay üye ve aileleri ile
Kastamonu’da yaşayan Kastamonuluların bir
arada olmasını sağlayan kahvaltı programı
düzenlediklerini bildirdi.

Başkan Baş, “Sakarya’da hem Kastamonu
kültürünü tanıtmak için hem de
hemşerilerimizin dayanışmasını sağlamak için
faaliyet gösteriyoruz. Şehrimize atanan
Kastamonulu bürokratlarımız,

akademisyenlerimiz ile yeni yerleşimlerini
sağlayan hemşerilerimizin yabancılık

çekmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu
kapsamda her haa düzenlediğimiz yönetim
toplantılarımızın yanı sıra üyelerimizin aileleri
ve Kastamonulu hemşerilerimizin katılımıyla
aile sıcaklığını kurmak adına kahvaltı
programında bir araya geliyoruz.” dedi.

Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü
Araştırma Görevlisi Emre Güzel de derneğin
yönetiminde yer aldığını belirtirken “Sakarya
görev sebebiyle atanan hemşerilerimizin yoğun
olduğu bir şehir. Bu sebeple aylık
toplantılarımızda yeni isimlerle tanışıp onlara
şehir hakkında bilgi aktarıyoruz. Böylece hem
üyelerimiz şehrin Kastamonulu akil isimleriyle
tanışıyor hem de şehrimize yeni gelen
hemşerilerimiz yabancılık çekmiyor.” diye
konuştu.

Boğaziçi Köprüsü'nde tankların
üzerine yürüyen Bozkurtlu
hemşerimiz Safiye Bayat'la sözlü
atışmasında görüntülere yansıyan,
köprüde vur emri veren darbeci eski
binbaşı Ahmet Taştan'a rekor ceza
geldi.

İstanbul 25.
Ağır Ceza
Mahkemesinde
görülen davada
sanık Taştan
hakkında
"Anayasal
düzeni ortadan
kaldırmaya
teşebbüs" ve
"kasten
öldürme"
suçlarından 35
kez
ağırlaştırılmış
müebbet hapis
ve "bir suçu gizlemek, delillerini
ortadan kaldırmak veya islenmesini
kolaylaştırmak ya da yakalanmamak
amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs",
"kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma",
"kasten yaralama" ve "mala zarar
verme" suçlarından 3 bin 343 yıl hapis
cezasına çarptırıldı.

Rekor ceza

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

Sakarya’da 
her ay toplanıyorlar

Yılın fotoğrafına aday
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve

muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini
etkileyen en önemli fotoğrafları arasından
seçilecek görseller arasında, üç kategoride

yılın fotoğrafları belirlenecek. Bu kapsamda
AA’nın Abana muhabiri Semih Yüksel,

dördüncü kez yılın fotoğrafları yarışmasına
dahil oldu. Semih Yüksel, spor kategorisinde

“Rüzgar sörfüyle dünya turu” başlıklı
fotoğrafıyla oylamada yer alıyor. 

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama,
“aa.com.tr/yilinfotograflari” ve

“aa.com.tr/photooheyear” 
internet adreslerinden 

31 Aralık’a kadar 
devam edecek.

Hasan 
Baş

Hüseyin
Karadeniz
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HABER

Daday’da yapılan halk toplantısında
Kastamonu turizm güzergâh rotasının
belirlenmesi çalışmalarının devam ettiğini
bildiren Vali Karadeniz, “Daday’da zaten
mevcut olan atlı turizm var bunun yanında
slow City unvanına yakışır bir çalışma
yapılmalı. Bu çalışmayı belediyemizin
yürütmesi gerekiyor. Bu konuda da bize ne
düşüyorsa her türlü desteği vermeye hazırız.
Daday turizmi açısından çok önemli olduğunu
düşünüyorum. 

Sakin Şehir (Cittaslow) uygulaması
konusunu mutlaka uygulamaya koymamız
lazım. Daday turizmi açısından bunun çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Atlı Terapi
Merkezi de zaten bu planın Kastamonu turizm
eylem planının tamamlayıcısı olarak ek bir
proje olarak kaymakamlığımız tarafından
hazırlandı. Biz de Özel İdare olarak kendi
payımız neyse onu eksiksiz olarak aktaracağız.
İnşallah ihale süreçleri de sağlıklı bir şekilde
yürür ve düzgün bir şekilde yapılarak Daday
turizmine kazandırılır ben bu tesisin buradaki
Meslek Yüksek Okulumuzun eğitim
faaliyetlerine de önemli katkı sunacağına da
inanıyorum o yönden de projeyi önemsiyorum”
dedi.

Gaziemir’den destek

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş,

kardeş belediyesi olan İzmir’in Gaziemir
Belediyesi’ni ziyaret etti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile

görüşen Başkan Taş, Cittaslow projesinin yanı
sıra belediye araç filosuna destek olunması
talebinde bulundu.

HABER TURU

Tosya’da yer alan Gavur
Kayalıklarında kurtarma kazısı
başlatıldı. Devrez Vadisi üzerinde
bulunan tarihi Gavur Kayalıklarının
eski bir ören yeri olduğunu anımsatan
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin,
alanının definecilerin istilasına
uğradığını söyledi. 2020 yılının Mayıs-
Haziran aylarından itibaren kazı
çalışmalarına devam edileceğini
bildiren pişkin, güvenlik tedbirlerinin
de artırılacağını ifade etti.

Gavur Kayalıkları
kurtuluyor

Daday Ümit Nafi Çeri Meslek
Yüksekokulu Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı
için uygulama mutfağı açıldı. Uygulama
mutfağı için Uğurlu Konakları, Gölköy
Yaşam Resort, İksir Resort Town ve
Şadi Bey Çiftliği destek sundu.

Şefler mutfakta
yetişecek

Kastamonu Valiliği “Kastamonu
Logosunu Arıyor” sloganıyla ödüllü
logo tasarım yarışması başlattı.
Başvuruların 24 Ocak 2020 tarihinde
son bulacağı yarışmada birinciye 12
bin 500 lira, ikinciye 7 bin 500 lira
üçüncüye 3 bin 500 lira para ödülü
verilecek. Yarışmaya
www.kastabil.gov.tr internet sitesi
üzerinden elektronik başvuru formu
ile katılım sağlanabilecek.

Kastamonu 
logosunu arıyor

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin
pistinde yürütülen çalışmalar
kapsamında bölgeye yaklaşık 30 metre
derinliğinde 253 fore kazık
yerleştirildi. Yapılan çalışmayla kayak
merkezi yaklaşık 5 bin metrekare
genişletildi.

Bölgede son birkaç yıldır heyelan
tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını
belirten Kastamonu Gençlik ve Spor İl
Müdürü Reşat Asrak, "Otellerin
bulunduğu yerde sıkıntı yoktu ama
kayak pistinin bulunduğu yerde bir
kayma vardı. Zaman zaman buna
benzer haberler çıktığında gerek
buradaki tesislerimiz gerek kayak
federasyonumuz gerek sporcularımız
gerekse de kayak yapmak için bölgeye
gelmek isteyenler tedirginlik
yaşıyordu. Böylece sorunu ortadan
kaldırmış olduk" dedi.

Ilgaz Dağı 
sabitlendi

Daday sakin 
şehir olmalı

Türkiye Belediyeler Birliği,
Kastamonu Belediyesi’ne vidanjör hibe
etti. Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu birlik başkanı
Gaziantep Belediye Başkanı Fatma
Şahin tarafından hibe onayı verilen
vidanjörün, kısa süre sonra teslim
alınacağını bildirdi.

Vidanjör 
hibe edildi

Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Daday’ın Cittaslow
(sakin şehir) unvanı alması
için çalışma yapması
gerektiğini söyledi.

Cide filosu yenileniyor

Araç filosunu yenileme kararı
aldıklarını bildiren Cide Belediye Başkanı
Mehmet Eşref Mutlu, “Daha güzel bir
Cide için çalışmalarımız devam ediyor.
Belediyemizin öz kaynaklarıyla 2 adet sıfır
Doblo ve 1 adet Ducato aracı filomuza
kattık.” dedi.

İlçenin çöp sorununu çözmeyi
hedeflediklerini kaydeden Mutlu,
“Mevcutta 4 çöp arabamız bulunuyor.
Avcılar Belediyesi ile kardeş olduk 1 tane
çöp arabası gelecek. İzmir Büyükşehir
Belediyesinden de semi treyler talebimiz
oldu.  Cide’nin çöp sorunu kısa bir süre
sonra kökten çözülecek” diye konuştu.

Azdavay’da yaşayan Halil Demir,
taşımalı sistemle eğitimlerini sürdüren
çocukların soğuk havalarda servis
beklerken üşümesini önlemek amacıyla yol
kenarına yaptığı kulübede soba yakıyor.

Azdavay’ın Sada Köyü Kızkayası
Mahallesi'nde taşımalı sistemle eğitimlerini
sürdüren 4 öğrenci haa içi her sabah
servislerinin gelmesini bekliyor. 

Çocukların kış mevsiminde, soğuk
havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen
Halil Demir, öğrencilerin servis aracını
bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4

metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.
Kulübenin içine soba da kuran Demir,
çocukların okula gittiği her sabah erkenden
kalkıp onlardan önce giderek sobayı
yakıyor.

Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak
çocukların sıcak bir ortamda beklemesini
sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de
ikram ediyor.

“Bu dünyaya beni bir katkım olmasını
sağlıyorum” diyen Demir’in haberi
ajanslardan yayılmasıyla birlikte büyük
yankı uyandırdı.

Anadolu yürekli amca
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EKONOMİ

108,01 t 5,804 t 6,443 t 273,40 t

Tütün ürünlerinin kullanıldığı
tavanı açılır kapanır alanlar artık
kapalı alan olarak kabul edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, açılır kapanır
tavanlı sistemlerin istismar edildiğini
söyleyerek ilerleyen haftalarda bu
alanların kapalı alan olarak kabul
edilmesi için yönetmeliğin de devreye
gireceğini bildirdi. 

Kovan başı 10 lira destek
Organik arıcılık yapan yetiştiricilere

kovan başına 10 lira destek ödemesi
yapılacak. Tarım ve Orman
Bakanlığının Organik Arıcılık Yapan
Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair
Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğine
göre destekleme ödemesinden
yararlanmak isteyen yetiştiricilerin,
tebliğin yayımı tarihinden itibaren 23
Aralık 2019 mesai saati bitimine kadar
ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi
Sistemi'nde kayıtlı oldukları il-ilçe
müdürlüklerine başvurması gerekiyor.
Kayıtlı oldukları il-ilçe dışında yer
alanlar, bulundukları il/ilçe
müdürlüklerine başvurabilecek.
Yetiştiriciler, organik süreçte olan ve
yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü
yapılmış, uygunluk belgesinde kayıtlı
olan arılı kovanlar ile belirlenen aynı
kovan numarasına sahip arılı kovanlar
üzerinden desteklenecek.

İhsangazi’de ikinci etap Toplu
Konut İdaresi (TOKİ) çalışmaları
başladı.

Aralık ayı sonuna kadar talep formu
toplayacaklarını bildiren Belediye
Başkanı Hayati Sağlık, “Birinci etap
TOKİ konut sayısı talebi karşılamadığı
için yeniden istişarede bulunuldu.
Belirlediğimiz yer incelendi, uygundur
denildi. İlçe merkezindeki eski sanayi
sitesinin olduğu bölümde yapılmasını
planladığımız konutlar için talep formu
toplamaktayız" dedi.

Açılır 
kapanırda da 
yasak

Yeni talepler 
toplanıyor

YIL: 8 SAYI: 305 9 ARALIK 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

Ar-Ge harcaması
50 milyon lira

İhracat sıralamasında ilk 500’de yer
alan Kastamonulu firmalar, 2018’de
toplamda 50 milyon lirayı aşkın Ar-Ge
harcaması gerçekleştirdi.

Turkishtime’ın şirketlerin KAP’a
yaptıkları bildirimler esas alınarak yaptığı
2018 yılı Ar-Ge harcamaları sonuçlandı.
Yapılan araştırmada İstamonu muhabiri
Kastamonulu firmaların arge çalışmalarını
derledi.

Listede yer alan İntecro, Boyner,
Gürdesan, Elvan Gıda, Dalgakıran,
Kastamonu Entegre, Tosçelik, Teksan
Jenaratör, Mahrek ve Dof Robotik firmaları
2018’de toplamda 50 milyon 39 bin lira arge
harcaması yaptı. Bu yılın sonuna kadar
hedeflenen rakam ise 88 milyon 130 bin lira.

En fazla arge harcaması 
İntecro’dan

İstamonu muhabirinin derlediği verilere
göre Bozkurtlu hemşerimiz Cihan
Şensoy’un ortağı olduğu İntecro, 14 milyon
lira ile Kastamonulu firmalar arasında en
fazla arge yatırımı yapan şirket oldu. Listede
77. sırada yer alan mühendislik firması
İntecro Robotik, cirosunun yüzde 48’ini
arge çalışmalarına ayırdı. Ankara merkezli
firma bünyesinde istihdam ettiği 43 Ar-Ge
personeli ile bu alandaki harcamalarını
2019’da 16 milyon 200 bin liraya çıkarmayı
hedefledi.

İstihdam lideri Boyner
Tekstil sektöründe yer alan Boyner’in

110.sırada bulunduğu listede, en fazla arge
personeli istihdam eden firma olduğu
gözlendi. Firma, 91 Ar-Ge personeli ile
2018’de cirosunun yüzde 25’ini arge
yatırımlarına ayırdı. 9 milyon 549 bin liralık
arge harcamasının ise 2019’da 15 milyon lira
olmasını planlıyor.

Gürdesan cirosunun 
yüzde 3’ünü ayırdı

Gemi makineleri imalatı sektöründe yer

alan Gürdesan, 5 milyon 725 bin liralık arge
harcaması yaptı. Cirosunun yüzde 3’ünü
arge harcamalarına ayıran şirket bu konuda
32 personel istihdam ediyor.

Elvan 27 proje üretti
Gıda sektörü temsilcisi Elvan Gıda

2018’de 57 personel ile 4 milyon 695 bin
liralık arge çalışmasına imza atarken, aynı
zamanda Ar-Ge merkezinde 27 proje üretti.

-Dalgakıran 4 milyon 484 lira
değerindeki arge çalışmasını 32 arge
personeli ile gerçekleştirdi.

-Kastamonu Entegre genel cirosunun
binde birine eşit olan 3 milyon 600 bin lirayı
arge harcamalarına ayırdı. 

-Arge merkezinde 2018’de 57 proje
üreten Tosçelik 3 milyon 305 bin arge
harcaması yapan 2019’u bu alandaki
hedefini 20 milyon lira olarak belirledi.

Teksan fayda sağladı
2018’de arge merkezinde 3 faydalı model

alan Teksan Jenaratör, 2 milyon 963 lira Ar-
Ge harcaması gerçekleştirdi.

Takip Sistemleri, güvenlik sistemleri,
otomotiv sanayine hizmet veren Mahrek’in
901 bin lira eğlence endüstrisi için
simülasyon platformları üreten DOF
Robotic’in ise  429 bin lira arge harcaması
yaptığı gözlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü
Mevlüt Aydın, Kastamonu ve ilçelerinde
DSİ’nin yatırımlarıyla bu yıl 87 bin 669 dekar
tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 364
milyon liralık katkı sağlandığını bildirdi.

Yatırımlarla modern sulama sistemlerini
yaygınlaştırmanın yanı sıra, tarımda su
tasarrufu sağlamayı ve çiçilerin kazançlarını
artırmayı amaçladıklarını belirten Mevlüt
Aydın, Kastamonu’da 22 Nisan’da başlayan

sulama sezonunun 1 Ekim’de tamamlandığını
aktararak, şunları kaydetti:

“2019 yılı sulama sezonunda Kastamonu
ilimiz ve ilçelerimizde toplam 87 bin 669
dekar tarım arazisi sulanmıştır. Kastamonu il
ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 87 bin
669 dekar arazide yapılan sulu tarım ile
birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz
ekonomisine 364 milyon lira katkı sağlandı.”
dedi.

364 milyon lira cepte

Ar-Ge 250 araştırması Türkiye
ihracat sıralamasındaki ilk 500
firma tarafından verilen bilgiler
ve Borsa İstanbul şirketlerinin
Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) yaptıkları
açıklamalar ile T.C. Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığı’ndan onaylı Ar-
Ge merkezine sahip firmaların
Ar-Ge 250 araştırması
kapsamında yaptıkları
bildirimlerden yola çıkılarak
Turkishtime tarafından
hazırlanmaktadır.

Ar-Ge 250
araştırması 

ÖZEL
HABER
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Kastamonu Belediyespor Kadın
Hentbol Takımı ligin son
karşılaşmasında Muratpaşa
Belediyesi ile Atatürk Spor
Salonunda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 28-21’lik skorla
galip tamamlayan ekibimiz devre
arasına da namağlup şekilde gitti.

Oynadığı 8 maçta 283 gol atıp
kalesinde 183 gol gören
temsilcimiz ligin en az gol yiyen ve
en çok gol atan takımı unvanını da
elinde bulunduruyor. 

Kastamonu Belediyesi Kadın
Hentbol Takımı 19 Ocak 2020’de
Yeni Mahalle Belediyespor
mücadelesi ile lige geri dönecek.
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SPOR

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

İstanbul 1. Amatör Lig 8.
Grupta 13. haftada İstanbul
Kastamonuspor deplasmanda
düşme hattında bulunan
Çankırı Marufspor ile
karşılaştı. İstanbul
Kastamonuspor zor geçmesi
beklenen deplasmanında
rakibini 3-0 yenerek ilk iki
yolunda bir haftayı daha
kayıpsız geçti.

İstanbul Kastamonuspor’a

galibiyeti getiren golleri 8.
dakikada Enes Zorba, 55.
dakikada Mohammadreza ve
62. dakikada Kıvanç Örsvuran
kaydetti.

Bu sonucun ardından
İstanbul Kastamonuspor
puanını 25’e çıkarttı ve 33
puanlı lider Yeşilova Esnafspor,
26’şar puanlı Halilrıfatpaşaspor
ve Kilyosspor’un gerisinde 4.
sırada haftayı kapattı. 

Hat-trick yaptı

Devre arasına 
namağlup gitti

0212 230 5 497

GMG Kastamonuspor, sahasında ağırladığı
Bayburt Özel İdare Spor'u 4-2 mağlup etti.
Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle puanını 28’e
sıralamasını da 5’e yükseltti.  

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16. haada GMG
Kastamonuspor, Bayburt Özel İdare Spor ile karşı
karşıya geldi.

11. dakikada İlyas Çakmak’ın kullandığı
penaltıyla öne geçen temsilcimiz ilk yarıyı,
22.dakikada Metincan Cici, 29. dakikada yine İlyas
Çakmak’ın golüyle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ekibimiz 48.
dakikada Ömer Gür’ün golüyle 4-0 öne geçerek
arayı açtı. 

Dakika 62 ve 65’te üst üste penaltı kullanan
rakip topu ağalarla buluşturmasına rağmen maç 4-
2’lik skorla GMG Kastamonuspor üstünlüğünde
sona erdi.

Aldığı bu galibiyetle puanını 28’e sıralamasını
da 5’e yükselten GMG Kastamonuspor 15 Aralık
saat 13:00’de çıkacağı Birevim Elazığspor
deplasmanıyla devre arasına gidecek.

Başkan yeşil sahalara döndü
Tosyaspor Futbol Kulubü

yaptığı transfer hamlesiyle Tosya
Belediye Başkanı Volkan
Kavaklıgil ile karşılıklı anlaşma
sağlayarak sözleşme imzaladı.

Geçmiş yıllarda da uzun bir
süre Tosyaspor formasıyla
maçlara çıkan başkan Kavaklıgil,
ilk resmi maçına da çıktı.

Tosyaspor’un, sahasında
ağırladığı Seydiler
Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği
karşılaşmaya Kavaklıgil, 79.
dakikada 37 numaralı formayla
girdi.

Tosya Belediye Başkanı
Volkan Kavaklıgil, Kaptan Sinan
Kaymak'ın oyundan çıkması ile
takım kaptanı olarak oyuna
devam etti.

4 gollü galibiyet

Hentbol Kadınlar Süper
Ligi'nde lider Kastamonu
Belediyespor, ilk devreyi
namağlup tamamladı.
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GÜNCEL

Cide Belediyesi Sarıyer’den sonra
Avcılar ile de kardeş belediye oldu.

Tüyap Söyleşi Günleri’nde Aydın
Ilgaz’ın da konuk olduğu programda
Cide Belediyesi ile
kardeş belediye
olunduğunu
bildiren Avcılar
Belediye
Başkanı Turan
Hançerli, “Rıfat
Ilgaz’ın en iyi
yaptığı şey yan
yana getirmek
birleştirmek. Bu
kapsamda Rıfat Ilgaz’ın
hayali Karadeniz'e kıyısı olan illerin
film festivalinde buluşma projesine
Avcılar olarak ev sahipliği yapmak ve
Cide’de bu tanıtımın bir ayağını
gerçekleştirmekten mutluluk
duyarız” dedi. 

Devrekani TOBB Meslek
Yüksekokulu’nda Dokuma Atölyesi
faaliyete başladı. Öğrencilerin
bireysel gelişimini yardımcı olmak
için açılan atölyede ücretsiz kurs
verilecek.

İkinci kardeş
Avcılar

Dokuma tezgahı
üniversitede

Teklifi geri çekti!
GaziKastamonu için CHP Kastamonu

Milletvekili Hasan Baltacı'dan sonra MHP
grubu da devreye girdi. Kırıkkale Milletvekili
Halil Öztürk İçişleri Komisyonuna 22 Kasım’da
Kastamonu adının Gazikastamonu olarak
değiştirilmesine dair kanun teklifini sundu.
Milletvekili Öztürk 3 Aralık tarihinde ise
TBMM’ye yazdığı dilekçede kanun teklifini geri
çektiğini bildirdi.

Kastamonu siyasi oyunlara 
alet edilemez

Kastamonu MHP İl Başkanı Yüksel Aydın
ile CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin arasındaki
sosyal medya üzerinden yapılan çekişmelerin

teklifin geri çekildiği noktasında etkili olduğu
düşünülüyor. Kanun teklifini geri çekmesinin
ardından Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’e
ve MHP grubuna milli değerleri siyasi malzeme
yaptığı için tepkiler başladı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri siyasi
çekişmelere Kastamonu’nun alet edilmesine
sessiz kalınmayacağının sinyallerini verdiler.

Neler oldu…

Kas-Der Genel Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri ve genel başkan Remzi Şen’in geçtiğimiz
Maltepe Kastamonu Günlerinde protokol

konuşması esnasında Kastamonu’ya gazilik
unvanı verilmesi talebi üzerine CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve grubundan ilk
destek gelmişti.

Kastamonu adının Gazikastamonu olarak
değiştirilmesine dair kanun teklifini veren ilk
isim CHP Kastamonu Milletvekili Hasan
Baltacı olmuştu. Baltacı’nın CHP Grubunun da
desteğini alması üzerine MHP Kastamonu İl

Başkanı Yüksel Aydın sert tepkiler vermişti.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk’ün

de GaziKastamonu için yeni bir kanun teklifi
hazırlaması üzerine CHP İl Başkanı Hikmet
Erbilgin, MHP İl Başkanı Yüksel Aydın’ın
partisi tarafından yok sayıldığını ima eden yazı
yayımladı. Erbilgin’in paylaşımının üzerinden
24 saat geçmeden MHP’li vekil Halil Öztürk
kanun teklifini geri çektiğini bildirdi.

Kastamonu adının Gazikastamonu olarak değiştirilmesine dair kanun teklifi veren MHP Kırıkkale
Milletvekili Halil Öztürk, teklifini geri çekme talebinde bulundu.
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Yıl: 8 9 Aralık 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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