
Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu
İstamonu’ya verdiği demeçte, Orman Bakanlığı’na
devredilen binanın âtıl durumdan kurtarılması için
Asüer Holding, Medicana Sağlık Grubu ve Ankara
merkezli danışmanlık firması ile görüşmelerin
yapıldığını bildirerek, “Ballıdağ için bakanlıktan ihale
oluru alındı. Kiralama 19 yıla ek 10 yıl toplamda 29 yıl.
Yatırımcılar bu süreyi kısa bulunuyor; talepleri 49 yıla ek
olarak 49 yıl olması yönünde” dedi. n 4

Kastamonu ekim ayı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde
100 artış sağladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre Kastamonu bu sene ekim ayında 39 ülkeye toplamda 19
milyon 181 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. n 5

Yüzde 100 artış

Ekrem Al ile yolların
ayrılmasının ardından son iki
maçına teknik direktörsüz
çıkan GMG
Kastamonuspor’un yeni hocası
Levent Eriş oldu. 58 yaşındaki
yeni teknik direktör Levent
Eriş ve ekibiyle sezon bitimine
kadar sözleşme imzalandı. n 7

Sahada artık 
Levent Eriş var 

GMG Kastamonuspor 3. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye
Kupasında karşılaştığı 2.Lig Beyaz Grup ekibi Amed Sportif
Faaliyetlerini 1-0’lık skorla geçerek 4. tura yükseldi. n 7

Kupaya göz kırptı

Kağıthane’de ada bazlı ilk kentsel dönüşüm
projesini tamamlayan şirket olan Mari Grup,
bölgede 12 yılda 3 bini aşkın konut inşa etti. Mari
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Gülten
Altan, inşaat ve turizm sektöründe güvenli bir
sosyal yaşam alanı oluştururken, toplumsal
düzen kurallarına uyum çerçevesinde hareket
ettiklerini vurguladı. n 2
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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 deneyim26

11. Olağan Genel Kurulunda mevcut
başkan Mustafa Destici ile devam kararı
alan Büyük Birlik Partisi’nin genel kurul
sonrası yapılan ilk Merkez Karar Yürütme
Kurulu Toplantısında (MKYK) divan
üyeleri belli oldu. Partinin kurucuları
arasında yer alan Bozkurtlu yeminli mali
müşavir Ahmet Yelis, 20 kişilik üst kurulda
yeniden genel başkan yardımcısı olarak
görev aldı.

Türkiye birincisi oldu

Merkez ilçe başkanı
AK Parti Karabük Merkez İlçe

Başkanlığına Çatalzeytinli iş adamı Özkan
Çetinkaya seçildi. 

Karabük Belediyesi Meclis Üyesi
Çetinkaya, Sönmezler Lojistik Genel
Müdürlüğü görevini de sürdürüyor.

İhracata devam
Cideli Demir ailesinin

sahibi olduğu Güven Kepçe
kendi tasarımı ve üretimi olan
8 adet uzaktan kumandalı
kepçeyi Batı Afrika’ya ihraç
etti. n 5

Tezcan'dan 
çiftliğe ziyaret

Devrekanili iş adamı Serhat Sezer’in
Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Göçerler
köyünde kurduğu çiliği  Saray
Kaymakamı Adnan Tezcan ziyaret etti. n 3

Muzaffereddin
Yavlak Arslan 
yanlış tanıtılıyor n 3
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Ballıdağ’a 
özel ilgi Yeniden 

üst yönetimde

Daday’da 2005 yılına kadar göğüs
hastalıkları üzerine hizmet veren Ballıdağ

Hastanesinin atıl durumdan kurtulması
için yeni girişimciler talep gösteriyor.

Mülkiyeti Orman Bakanlığında bulunan
hastane için ihale oluru çıkarken, alıcılar

kullanım süresinin azlığından ve ekonomik
belirsizlikten çekimser davranıyor.

Mahalleyi büyüterek
dönüştürüyor

Kastamonulu Dr. Tümay Ak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş
Sınavında (TUS) Türkiye birincisi oldu.  2014 yılında Kastamonu

Fen Lisesi mezunu olan Dr. Tümay Ak’ın,
Ekim ayında gerçekleşen TUS’ta Temel ve

Klinik Bilimlerde Türkiye Birincisi
olduğu açıklandı. İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Ak,
daha önce de girdiği sınavda yedincilik
ve ikincilik elde etmişti.

Fahri Sönmezoğlu

Gülten Altan

Ahmet Yelis

Özkan
Çetinkaya

Murat
Demir

Adnan Tezcan
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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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HABERLERİN
SÖYLETTİĞİ

Hava kirliliği kör ediyormuş…
-İnanmam…
Asıl körlük önceden var ki,
Hava kirliliğini hala göremiyoruz.

KÖTÜ VE İYİ

Arkadaşın kötüsü, seni her daim öven,
Yüz yüze pohpohlayıp arkadan sayıp söven.
Arkadaşın iyisi, kusurunu sayandır,
Yanlış yola sapınca seni durdurup döven.

Kağıthane’de ada
bazlı ilk kentsel

dönüşüm projesini
tamamlayan şirket

olan Mari Grup,
bölgede 12 yılda 3

bini aşkın konut inşa
etti. Mari Şirketler

Grubu Yönetim Kurulu
Üyesi Gülten Altan,

inşaat ve turizm
sektöründe güvenli

bir sosyal yaşam
alanı oluştururken,

toplumsal düzen
kurallarına uyum

çerçevesinde hareket
ettiklerini vurguladı.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi

Ebat plastik & Streç İOSB - İkitelli OSB  Esot Sanayi Sitesi A blok No:8 Başakşehir- İST0212 671 41 72 www.ebatplastik.com info@ebatplastik.com

Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film

Aslen Seydilerli olan Gülten Altan, kentsel
dönüşüm projeleri ile Kağıthane’ye değer katan
projelerinin devam ettiğini bildirerek faaliyetleri
hakkında şunları söyledi: “Yeşildağ İnşaat
ortaklığında 2008 yılında Kağıthane bölgesinde
kentsel dönüşüm projelerine adım attık. 2016’dan
beri eşim Erol Altan tarafından kurulan Mari
Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteriyoruz.
Mari Şirketler Grubu bünyesinde inşaat, turizm ve
otelcilik alanlarında hizmet veriyoruz. 12 yılda
Kağıthane’de 3 bini aşkın konut inşa ettik. İnşaat
ekimizde 160 kişiyi istihdam etmekle birlikte bu sayı
grup şirketlerimizle 300’ü buluyor.” 

Kağıthane’de uzun vadeli hedef

Şirketin ada bazlı kentsel dönüşüm projelerinde
merkezi olan Kağıthane’nin Talatpaşa Mahallesindeki
çalışmalarını uzun vadede sürdürmeyi
hedeflediklerini bildiren Gülten Altan, “Talatpaşa
Mahallesinde 292 ve 232 daireli projelerimizi
tamamladık.  210 daireli projemize de yeni başladık,
önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bitirmeyi
hedefliyoruz. Bundan sonraki projelerimizi de
Kağıthane bölgesinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Özellikle kadınlara ve gençlere istihdam imkanını
genişletip markamızı büyütmeyi istiyoruz.”  dedi.

Büyük apartman konsepti

Altan, kentsel dönüşümün yol açabileceği
olumsuz kültürel değişimin yaşanmaması için özen
gösterdiklerini kaydederek, “Çok katlı binalar
yapıyoruz, rezidans yerine büyük apartman

kavramını benimsiyoruz. Toplumsal huzur
önceliğimiz. Daireleri satın alan ya da kiralayan
kişilerin yaşam tarzını ve aile konseptine
uygunluğunu da düşünüyoruz.” diye konuştu.

Kentsel dönüşümün zorlu ve uzun soluklu bir
süreç olduğuna değinen Gülten Altan şöyle devam
etti: “Talatpaşa Mahallesi Kağıthane’nin sağlam
zemininde konumlanmasına rağmen yapılar çok eski
ve korunaksız. Toprak sahipleri kentsel dönüşümle
daha değerli yapılara kavuşuyorlar. Aynı zamanda
sosyal donatıları olan, güvenlik zafiyeti taşımayan bir
alanda yaşamı tercih etmiş oluyorlar. Biz de kentsel
dönüşümdeki bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile
toprak sahiplerinin haklarının en iyi şekilde
korunmasını ve taraflar arasındaki hakkaniyetin
gözetilmesini sağlıyoruz.” 

Çalışmak güç veriyor

Gülten Altan kadınların iş hayatına katılımıyla
ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Çalışmak daha
güçlü, prensipli ve düzenli bir hayatı beraberinde
getiriyor. 2010 yılında inşaat sektörüne adım attım
ancak lise stajımdan beri iş hayatının içindeyim.  İş
hayatında olmak ile birlikte anne, eş ve kadın olarak
ailelerimize sorumluluklarımız devam ediyor.”

Mari Grup Yönetim Kurulu Üyesi Gülten Altan
Malatya sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alsa da
Kastamonu ile bağının hiç kopmadığını belirterek,
“Ailem İstanbul’da yaşıyor ancak çocuklar ve eşimle
Devrekani’ye sık sık gidiyoruz.  Daha uzun
kalabilmek için şu anda Seydiler’de 2 katlı bir ev
yaptırıyoruz. Malatya İş İnsanları Derneği Kadın
Kolları Başkanı olarak görev alsam da sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında elimizden
geldiğince memleketin her noktasına destek
sağlamaya gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

1972 yılında Şişli’de doğan Gülten
Altan aslen Seydilerlidir. Bursa Uludağ
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu
olup, Malatyalı iş adamı Erol Altan ile
evlidir. Malatya İş İnsanları Derneği
Kadın Kolları Başkanıdır.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
(KASİAD) Vakfı İstanbul merkezli kuruldu.

Vakıf kurucu başkanı olan Ayhan Aslan
“Kastamonulu iş insanlarının birbirlerine
yardım edebilme verimlerini ve iş birliğini
geliştirmek, Kastamonu kültür ve
medeniyet değerlerini yüceltmek
maksadıyla vakıf yolunda adım attık.
Kastamonulu öğrencilere burs ve iş imkanı
sağlamak hedefinde olan vakıf ile eğitim
kurumları kurmayı planlıyoruz.” dedi. 

Öte yandan Vakıflar Genel
Müdürlüğüne kayıtlı Kastamonu adını
taşıyan 11 vakfın olduğu saptandı.
Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
(KASİAD) Vakfı İstanbul’da Kastamonu
adını taşıyan üçüncü kapsamı dolayısıyla
ise ilk vakıf oldu. İstanbul’da KASİAD
Vakfı’nın dışında Kastamonu Göl Eğitim
Kurumları Mezunları Eğitim Kültür Sosyal
ve Dayanışma Vakfı ile Kastamonu
Abdurrahmanpaşa Lisesi Eğitim Vakfı
faaliyet gösteriyor. 

KASİAD Vakfı 
kuruldu

AK Parti’nin İstanbul’da genel kurul
süreçleri devam ediyor. Genel kurulunu
tamamlayan Sultangazi’de 5, Kağıthane’de
2, Zeytinburnu’nda 3 Kastamonulu asil
listeye girdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sultangazi
İlçe Teşkilatı’nın 5. Olağan Kongresinde
mevcut başkan Süleyman Yiğitoğlu ile
devam kararı alındı. Yiğitoğlu’nun yönetim
listesinde yer alan Kastamonulular Cemal
Demir, Hülya Arapoğlu, Ali Özdemir,
Mustafa Terzi ve Muzaffer Eryılmaz oldu.
Kağıthane İlçe Teşkilatının 7. Olağan Genel
Kurulunda mevcut başkan Serkan Cantürk
delegelerin güven oyunu aldı. Cantürk’ün
ekibinde Musa Açıkgöz ve İsa Uzunboy
bulundu. Zeytinburnu İlçe Teşkilatının 7.
Olağan Genel Kurulunda Abdül Selami
Delibalta, yeniden başkan seçildi. Nihat
Sezer, Abdulkadir Baş ve İbrahim Uysal
Delibalta’nın asil listesine girdi.
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GÜNCEL

Devrekanili iş adamı Serhat Sezer
Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Göçerler
köyünde küçükbaş hayvan çiftliği kurdu.
Süt ve Damızlık Hayvancılık Projesi
kapsamında 18 dönüm arazide kurulu
tesiste ilk etapta 100 küçükbaşın
besleneceğini bildiren Serhat Sezer,
kapasiteyi artırma hedefinde olduğunu
bildirdi.

Sezer çoban odası, ot deposu, doğum
bölümü, kırkım yeri, sağım bölümü,
banyoluk alanlarının bulunduğu tesiste
ahır temizliği ve dezenfeksiyona önem
verildiğini kaydetti.

Kaymakam Tezcan ziyaret etti

Saray Kaymakamı Adnan Tezcan da
Devrekanili iş adamları Derya Ovalıoğlu ve
Yaşar Kayacan ile birlikte ziyaret ettiği
tesis hakkında Serhat Sezer’den bilgi aldı.

Çiftlik kurdu

Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık
Müdürlüğüne Mustafa Güngörlü atandı.

Aslen Taşköprülü olan Güngörlü, son
olarak Çankaya İlçe Nüfus Müdürü olarak
görev yapıyordu.

Başkent’te
il müdürü oldu

AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığına
Azdavaylı hemşerimiz Faik Keşci (65) aday
olduğunu açıkladı.

AK Parti İstanbul’da 7. Olağan Kongre
süreçleri devam ediyor. Bu yılın sonuna
kadar tamamlanacak kongreler
kapsamında Eyüpsultan’da yeni adayların
adı geçiyor.

Daha önce AK Parti Eyüpsultan İlçe
Teşkilatı Kurucu Üyesi olan Faik Keşci (65)
ise güçlü adaylar arasında gösteriliyor.

Eyüpsultan’a
aday

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,
ilçeye İstanbul’dan giriş yapanların 14 gün
boyunca karantinaya alınacağını
kararlaştırdı.

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son
günlerde ilçede artış gösteren korona virüs
vakalarının önüne geçebilmek amacıyla
yeni tedbirler aldı. Doğanyurt Kaymakamı
Tahir Yılmaz başkanlığındaki toplanan
Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu
toplantısında İstanbul’dan Doğanyurt’a
gelen vatandaşlara 14 gün süreyle
karantina uygulanmasına, kafe,
kahvehane, çay ocakları gibi işletmelerin
en geç saat 20.00’de kapanmasına, cenaze
nedeniyle yemek ve mevlit
organizasyonlarının yasaklanmasına karar
verildi

İstanbullulara 14
gün karantina

Muzaffereddin
Yavlak Arslan
yanlış tanıtılıyor

Kastamonu, Karabük, Sinop, Bolu ve
Zonguldak bölgesine hükmeden

Çobanoğulları'nın beylerinden
Muzafferiddin Yavlak Arslan'ın
dizide anlatıldığının tam aksi bir
yapıya sahip olduğunu belirten
Kastamonu Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu,
"Yavlak Arslan, hükmettiği
bölgede çok sayıda köprü, han,

hamam, medrese ve ticarethane yaptırmış, halkın
sevdiği bir beydir. Dizide anlatıldığının tersine
halkını seven, koruyan ve hükmettiği şehirlerin
gelişmesi için çalışan, son derece hayırsever bir
beydir." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu düzenlediği
basın toplantısında
“Çobanoğulları Beyliği Uç Beyi
Muzaffereddin Yavlak Arslan Bey
bizlerin önemli tarihi
şahsiyetlerindendir. İlimizin
hassasiyeti yapımcıya iletilmiştir.

En kısa zamanda yanlış düzeltilecektir.”  diye
konuştu.

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) sosyal medya
üzerinden geniş yankı uyandıran
kampanya başlattı. Kas-Der
Başkanı Remzi Şen “Kuruluş
Osman dizisinde tarihi
gerçeklerin çarpıtılarak işlenmesi
keyfi bir kurgudur ve maksadının

dışına çıkmıştır.” ifadelerini kullandı.
Kurgu değişecek

Eleştiriler üzerine dizinin yapımcısı ve senaristi
Mehmet Bozdağ şunları söyledi:
"Bu durum bize bir kez daha
gösterdi ki, izleyicinin beğenisine
sunduğumuz Kuruluş Osman
dizisi ülkede gündem
oluşturmaya devam edecek. Bu
noktadan hareketle başta
Kastamonulular olmak üzere

bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan
seyircilerimize dizimizin ilerleyen bölümlerini
takip etmelerini ve Yavlak Arslan ile Osman Bey'in
arasında geçecek olayların ardından bu konudaki
fikirlerinin tamamen değişeceğini söylemeyi borç
biliyorum. İlerleyen bölümlerde Yavlak Arslan
tarihteki gibi bir kahramana dönüşecektir; gelecek
bölümlerin heyecanını azaltmamak adına şimdilik
söyleyeceklerimiz bu kadar diyerek, tüm
seyircilerimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı
tüm ekip arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür
ediyorum." 

Taşköprü eski Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan ve sanatçı Hasan Yılmaz, Doğanyurtlu iş
adamı Kudret Kayran’ın sahibi olduğu Forteks
Tekstili ziyaret etti.

Ziyarette Sultangazi’de faaliyet gösteren
firmanın çalışanlarından Aslı Yüksel’in SMA Tip 1
Hastalığıyla mücadele eden yakını 22 aylık Pamir

Pekin’in tedavisi için başlatılan bağış kampanyası
gündeme geldi.

Pamir bebeğin sadece yurt dışında
uygulanabilen tedavisi için 2,1 milyon Euro’ya
ihtiyaç duyulduğunu bildiren Kudret Kayran tüm
yardımseverleri bağış kampanyasına destek
olmaya davet etti.

Bozkurt’a bağlı Kutluca köyünde
köylülerin kendi imkanlarıyla yaptığı yol
yaklaşık 3 kilometreyi buldu. Köylüler
topladıkları bağış ile yol yapımı için 310 bin
lira kaynak aktardı. 

Bu yıl yaz ayında köy içi yollarını
aktardıkları mali kaynağın yanı sıra imece

usulü çalışarak betonlamaya
başladıklarını anımsatan
Kutluca Köyü Derneği Başkanı
Halit Balcı şunları söyledi:
“Yazın topladığımız 140 bin lira
bağış ile köyümüzde bin 200
metre yolun betonla
kaplanmasını sağladık. İkinci

etap çalışmalarımız kapsamında 170 bin lira
maliyetle bin 700 metrekare alan daha
betonlandı.  Toz yüzünden köyde yaşayanlar
rahatsız olurken araçlar bozuk satıh sebebiyle
zarar görüyordu. Ulaştığımız yetkililer

sorunumuza çözüm olmayınca kendi
imkanlarımız dahilinde köy içindeki yol

sorununu giderdik. Çalışmalarımıza destek
veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

İkinci etabı da tamamladılar!

‘Kuruluş Osman’ dizisinde Çobanoğulları Beyi Muzaffereddin Yavlak Arslan’ın hainlik yapan, düşmanlarla
işbirlikçi olan ve kumpas kuran bir bey olarak gösterilmesi Kastamonu camiasında tepkilere yol açtı.

Forteks Tekstili ziyaret ettiler

Tosya’da içme suyu maksadı ile
yapılacak olan Kayser Yeraltı
Barajının sözleşmesi imzalanarak yer
teslimi yapıldı. DSİ 23. Bölge Müdürü
İbrahim Yaroğlu ve firma yetkilileri
arasında imzalanan protokol
kapsamında Tosya’da Kayser köyünün
1,5 kilometre güneydoğusunda yer
alan Kayser Yeraltı Barajının
temelden yüksekliği 7 metre, aks
uzunluğu 40 metre olacak. 2 milyon
117 bin 823 lira ihale bedeli olan baraj
ile Tosya ilçe merkezi ve köylere içme
suyu sağlanacak.

İçme suyu 
için baraj
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Geçtiğimiz hafta
içinde bir deprem
yaşadık ve yine

canlarımız gitti; aklımız,
fikrimiz yine alabora
oldu… Günlerdir
ekranlarda bir can daha
kurtulur ümidiyle
sabahlara kadar oturup
yüreğimiz ağzımızda
izledik…

Dünya tarihinde belki
yüz binlerce kez yaşanmış
bu doğa olayı, bunca teknolojiye, bilimsel
keşfe ve artık uzayla haşır neşir olduğumuz
bir dönemde neden hala…

Yakın tarihe bakalım…
Mesela memleketimiz, Kastamonumuz

Tosya da yaşadı bu acıyı… 1943 Tosya-
Ladik depremi; 27 Kasım günü yerel saat
ile 00.20’de meydana geldi. Dört bin can
kaybına yol açan ve 7.2 büyüklüğünde
meydana gelen deprem en hatırlananı…

Tüm canlarımıza rahmet diliyorum…
Daha geçen hafta İzmir sınandı bu

defa… Tıpkı 1999 depreminde Gölcük,
Yalova, Adapazarı gibi…

Yine yerle yeksan
yapılar…

Yine yerle yeksan
ruhlar…

Yine canlar… Canlar…
Canlar…

Peki neden?
99 depremi sonrası

konulan deprem fonu
nerede?

Her depremde yeniden
açılan deprem yardım
hesapları ne durumda?

Ölenin öldüğü kalan
sağların sağılmaya devam
ettiği bu süreç daha ne kadar devam
edecek?

Yukarıdaki sorular sosyal medyada en
çok konuşulan sorular!

Kimse kenti, ihmalleri, ihanetleri ve
halen devam edilen rant ve peşkeşleri
anımsamıyor… Hangi acı tazeyse o
minvalden devam…

Ya ruhlarımız?
Vicdanlarımız ne durumda?

Cüzdanlarımız da
önemli elbette ama kaç can
ediyor biliyor muyuz?

Deprem malzemelerini
çalanlar gibi bir ifadeye
rastlamak…

İhtiyacı olmadığı halde
o malzemelerden alıp
evine götürenlerin
görüntüleri…

Ve hep aynı ifadeler;
devlet yaraları saracak!

Devlet vatandaşın
yanında…

Amenna…
Ya onarılmaz depremlerle her gün

alabora olan ruhlardaki fay hatları ne
olacak?

Kim el atacak oraya?
Değerli dostlar…
İnanın ruhların fay hattının ne tamiri

mümkün ne de tahmini…
Tek fotoğraf var gözümün önünde;

kucakladığı 5 ekmeğe sarılarak ağlayan o
75 yaşındaki Murtaza Amca’nın bir eliyle
toza bulanmış yüzünü yararak akan
gözyaşını sildiği…

Devlet mi?
Millet mi?
İnsan mı?
İmkan mı?
Ruhlarımız dostlar…
Asıl fay ruhlarımızda ve hat çoktan

yırtıldı…
Yüreğimizin orta yerinden geçen; yıkıcı,

onarılmaz ve derin…
Şiddeti meçhul!

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

n Manşet haberin devamı

Yatırımcıların Ballıdağ’a hayranlıklarını dile getirdiğini
kaydeden Sönmezoğlu, “Hastane idari alanlarıyla birlikte
50 dönüm arazi üzerinde kurulu. Etrafı ormanla çevrili.
Yürüyüş yolları, insanların huzur bulacağı alanlar
yapılabilir. Yatırımcıya kazanç getirecek bir yer.  Herkes
alanı çok beğeniyor.  Binaların ve tesislerin ayağa
kaldırılmasıyla sorun çözülmez. Neredeyse 100 milyon
lira yatırım yapılması gerekiyor. Yatırımcıların ekonomideki belirsizlikten
dolayı kaygıları var bu sebeple de çekimser davranıyorlar. Temaslarımız devam
ediyor ancak yatırımcı bulamazsak orası yıkılacak” diye konuştu.

Ballıdağ’a
özel ilgi

FAY HATLARI

Daday’da 2005 yılına
kadar göğüs

hastalıkları üzerine
hizmet veren Ballıdağ

Hastanesinin atıl
durumdan kurtulması

için yeni girişimciler
talep gösteriyor.
Mülkiyeti Orman

Bakanlığında bulunan
hastane için ihale oluru

çıkarken, alıcılar
kullanım süresinin

azlığından ve
ekonomik belirsizlikten

çekimser davranıyor.

BALLIDAĞ: 1954 yılında inşa edilen Ballıdağ, sarıçam, karaçam ve
kayın ormanlarının bulunduğu özel bir yerde yer aldı. Özellikle verem ve

astım hastalarının şifa yeri oldu. Zamanla adı tüm Türkiye’ye yayıldı.
İskenderun’dan hasta demir işçileri, Urfa’dan, Mardin’den, Karabük’ten,

Karadeniz’den hastalar, Ballıdağ’ın yolunu tuttu. Yaygın rivayete göre de 2-3
haftalık ömrü kaldığı söylenen hastalar, bu hastanede iyileşti ayağa kalktı.

Özellikle 1970 ve 80’lerde etkin bir hizmetin verildiği hastane 2000’li yıllarda
hasta sayısının azalması ile 2005’te kapatıldı.

istamonu11kasim20_04_Layout 1  11/13/20  7:12 AM  Page 1



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre Kastamonu bu sene ekim ayında 39 ülkeye
toplamda 19 milyon 181 bin dolar ihracat
gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 100 artış
yaşayan Kastamonu’nun ihracatı bu senenin ilk on
ayında 240 milyon 973 bin dolara ulaştı.
Geçtiğimiz yıl ocak- ekim arasındaki ihracat
rakamı 74 milyon 54 bin dolarda kalmıştı.

Bu sene ekim ayında 8 milyon 347 bin dolar ile
en fazla ihracatı madencilik ürünleri sektörü
gerçekleştirdi.  Madencilik ürünleri sektörünü 6
milyon 225 bin dolarla mücevher, 1 milyon 785
bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyon
329 bin dolarla demir ve demir dışı metaller
sektörü takip etti.

Geçtiğimiz ay en çok ihracat yapılan ilk 4 ülke;
8 milyon 565 bin dolar Çin, 6 milyon 225 bin dolar
ile Belçika, 1 milyon 33 bin dolar ile Almanya, 703
bin dolar ile İtalya oldu.

Almanya’dan memleketi Taşköprü’ye yerleşen
Armin Özçelik (32), ilçede otomobil aksesuar
mağazası açtı.  Araç içi ve dışı yüzlerce ürünü bir
arada sunan mağazadan Türkiye’nin her yerine
kargo ile sipariş vermek mümkün.

Her model araca göre uygulamalarının
olduğunu bildiren Armin Özçelik,  faaliyetleri
hakkında şunları söyledi: “ Modifiye, motor ayarı,
spoiler gibi birçok uygulamanın yanı sıra özel
dikim direksiyon kılıfı, marşpiyel, difizör, üst çıta,
basamak, cam filmi , jant kapağı, ön koruma, kasa
koruma, lip çeşitleri, tampon ekleri, karlık çeşitleri,
jant, lastik, ses sistemi, pasta, cila, boya ve
korumanın arasında bulunduğu araç içi ve dışı
için gerekli yüzlerce ürünü mağazamızdan tedarik
etmek mümkün. Verilen siparişleri aynı gün
kargoyla Türkiye’nin her noktasına eriştirebilecek
kapasitedeyiz.”

Kastamonu merkezde Kuzeykent
Mahallesi’nde bulunan 240 dönümlük arazi
üzerine projelendirilen Millet Bahçesi’nin
yapım ihalesi neticelendi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca
gerçekleştirilen ihale, 41 milyon 290 bin
liralık teklifin sahibi Azra Enerji İnşaat A.Ş.’de
kaldı. 

Millet Bahçesiyle şehrin çehresinin
değişeceğini kaydeden Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu, eski belediye
binasının da yıkılarak yerine park ve otopark
yapılacağını bildirdi.

İhale tamam
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1,274 t 7,731 t 9,124 t 466,72 t

Cideli Demir ailesinin sahibi olduğu
Güven Kepçe kendi tasarımı ve üretimi olan 8
adet uzaktan kumandalı kepçeyi Batı
Afrika’ya ihraç etti.

Güven Kepçe Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Demir
firmanın 4 ürününe Türk
Patent Enstitüsü tarafından
Endüstriyel Tasarım Tescil
Belgesi verildiğini
anımsatarak, “Tamamen
yerli üretim olan uzaktan
kumandalı 8 adet kepçeyi
Batı Afrika ülkelerine
gönderdik. Batı Afrika ülkeleri
limanlarının tahmil tahliye
ekipmanlarının yüzde 80’ini bizler
ürettik ve üretiyoruz.” dedi.

İhracata devam

Yüzde 100 artış
Mevduat faizlerine

uygulanan stopaj oranı
düşürüldü

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

30.09.2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 3032 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı (193 Sayılı Gelir

Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde
Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar)
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67.
maddesinde yer alan tevkifat oranlarını
belirleyen 2006/10731 sayılı Karar da
değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile birlikte Türk Lirası
cinsinden açılan mevduat hesaplarından elde
edilen faizlere ve katılma bankaları tarafından
Türk Lirası cinsinden açılan katılım hesaplarına
ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat
(stopaj) oranları geçici süreyle düşürülmüştür.

Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile
katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına
ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat
oranlarında ise herhangi bir değişiklik
yapılmamıştır.

Aşağıdaki yer verilen yeni (düşük) tevkifat
oranları;

• 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih
dâhil) Türk Lirası cinsinden açılan vadesiz ve
özel cari hesaplara ödenen faizler ve kâr payları
ile

• 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri
arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu
tarihler arasında yenilenen Türk Lirası
cinsinden hesaplara ödenecek faizler ve kâr
paylarına uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aksi bir düzenleme
yapılmadığı sürece, 1 Ocak 2021 tarihinden
itibaren Türk Lirası cinsinden açılan vadesiz ve
özel cari hesaplara ödenen faizler ve kar payları
ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren açılan veya
vadesi yenilenen Türk Lirası cinsinden
hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına 3032
sayılı Karar’dan önce yürürlükte olan tevkifat
oranları uygulanacaktır.

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca
yukarıda belirtilen geçici süreler için
uygulanacak tevkifat (stopaj) oranları şu
şekildedir:

Türk Lirası Cinsinden Açılan Mevduat
Hesaplarından Elde Edilen Faizlerden:

Türk Lirası Cinsinden Açılan Katılım
Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından:

YIL: 9 SAYI: 334 11 KASIM 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Kastamonu
ekim ayı
ihracatı bir
önceki yıla
oranla yüzde
100 artış
sağladı.

Otomobil aksesuar mağazası açıldı

Taşköprü’de Atatürk Caddesi üzerinde
250 metrekare alanda faaliyete başlayan
Auto König Oto Aksesuar-Tuning
firmasının resmi açılışı Belediye Başkan
Yardımcısı Harun Yalçın’ın katıldığı
törenle yapıldı.
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Abana araç parkına bu yıl mayıs ayında
eklenen asfalt serme aracı ile 5 ayda
toplamda 46 bin 400 metrekare alan
asfaltlandı. 2021 asfalt planının devam
ettiğini bildiren Abana Belediye Başkanı
Yunus Akgül, “Abana’mızı yol sorunu
olmayan bir ilçe konumuna getireceğiz.”
dedi.

Kayseri’de 2016 yılındaki terör saldırısında gazi olan Ferdi Çatal,
saldırının faillerinden bölücü terör örgütü mensubu Ferhat Tekiner’in
yakalanmasıyla şehit arkadaşlarının kanının yerde kalmadığını söyledi.

Kayseri’de 2016’daki terör saldırısının failleri
arasında yer alan zanlıyla birlikte bölücü terör
örgütü mensubu 5 kişi Irak’ta yakalandıktan
sonra Kayseri’ye getirilerek çıkarıldıkları adli
makamlarca tutuklandı. Hain terör saldırısında
bacağını kaybeden Daday nüfusuna kayıtlı gazi
Ferdi Çatal, “Ben sağ bacağımı kaybettim.

Birçok arkadaşım çeşitli yerlerinden yaralandı.
15 silah arkadaşım ise şehit oldu. Devletimiz o
zamandan beri bize sahip çıktı, olayın da
takipçisi oldu. Zanlılar yakalandı. İnşallah en
ağır şekilde cezalandırılacaklar. Allah
devletimize zeval vermesin. Şehit
arkadaşlarımın kanı yerde kalmadı” dedi.

‘Şehit arkadaşlarımın
kanı yerde kalmadı’

5 ayda 
46 bin 400 m2
asfaltlandı

Şehit Şerife Bacı adına Türkiye Jokey
Kulübü tarafından 75. Yıl Ankara
Hipodromu’nda düzenlenen A2 koşusunda
Yusuf Akgül’ün sahibi ve yetiştiricisi olduğu
Koca Alp (Torok – Su Damlası / Royal Abjar)
jokeyi Akın Sözen idaresinde galip ayrıldı.

Antrenörlüğünü Emin Karataş’ın
üstlendiği doru erkek tay, böylece
kariyerinin ilk açık koşu birinciliğini elde
etmiş oldu.

12 tayın katılımıyla bin 400 metre kum
pistte koşulan yarışı Ali Kaçmaz ile start
alan Topçu Hanım (Wiener Walzer – Ateş
Hanım / Karabeyhan) ikinci sırada
tamamladı. Emrah Sincan idaresindeki Pixy
(Bosporus – La Polonaise / Smart Strike)
üçüncü olurken, Think Positive (King David
– Lady Dramalı / Ocean Crest) Müslüm
Çelik’le dördüncülükte, Grey Kurt (Perfecto
– Bziya / Manila) da Mehmet Akyavuz ile
beşincilikte yer aldı. Koşuda kazanan
safkan için bitiriş derecesi 1.27.99 olarak
sonuçlanırken, farklar 5 Boy – 1,5 Boy – 1,5
Boy – 2 Boy şeklinde oluştu.

Koca Alp kazandı

Ağlı’da belediye tarafından yol yapımı
için çalışma başlatıldı. İlçe merkezine bağlı
Dikmen Mahallesi ve Oyru Küme
Evlerinden mezarlığa ulaşım için araç geçiş
yolu yapıldığını bildiren Ağlı Belediye
Başkanı Şahin Çolak, Ağlı- Küre
karayolunda kaza riski bulunan Kavak ve
Karaharman tepe üstlerinin indirilerek
görüş açısı ve trafik akışı yönünden daha
güvenli hale getirildiğini kaydetti.

Yollar aşılıyor

İhsangazi ilçe merkezine bağlı Yeşil
Mahallede yaşanan su sıkıntısı çözüldü.
Belediye tarafından yapılan çalışmalar
kapsamında, Sünlük Köyü Okluca
Mevkiinden Yeşil Mahalleye kadar olan 2
kilometre mesafede yeni bir hat açılarak
yeni su boruları döşendi.

Su hattı yenilendi

Şenpazar’da 2021’in ilk
aylarında bin 200 metrekare kapalı
alanda tekstil firması faaliyete
başlayacak. Şenpazar Belediyesi
sosyal medya hesaplarından
yapılan açıklamada, tesis için
personel ihtiyacının olduğu
belirtilirken, bu kapsamda iş
arayanların belediyeye müracaat
edebileceği bildirildi.

Yeni istihdam
kapısı 

İnebolu’da Boyran Mahallesi
İsmetpaşa Caddesi girişi sahil
kısmında atıl durumda bulunan alan
düzenlenerek Seyir ve Dinlenme
Parkı olarak hizmete açıldı. Parkta
ilçe ile özdeşleşen yazarların
kitaplarının kapak görsellerinden
dinlenme alanları da oluşturuldu.

Seyirlik alan
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Türkiye Hentbol Kadınlar
Süper Liginde mücadele eden
Kastamonu Belediyespor, 770 gün
sonra iç sahada ilk defa bir lig
maçını kaybetti. 

Temsilcimiz ligin 6. haa
maçında konuk ettiği Yenimahalle
Belediyespor’a 31-29 yenildi. Ligde
en son deplasmanda 26 Ocak
2019’da yine Yenimahalle’ye karşı
mağlubiyet alan ekibimizin evinde
aldığı son mağlubiyet ise 23 Eylül

2018’de Ardeşen karşısında
olmuştu.

Öte yandan ligin 7’nci
haasında Muratpaşa Belediyesi
Spor Kulübü deplasmanına çıkan
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü sahadan 24-35’lik
üstünlükle ayrıldı.  Süleyman
Evcilmen Spor Salonu’nda
oynanan karşılaşmanın ilk yarısı
da 7-20 Belediyespor üstünlüğüyle
tamamlandı. 

İlk mağlubiyet

GMG Kastamonuspor Kulüp
Başkanı Enes Ege Aygün, Teknik
Direktör Levent Eriş ve ekibiyle
sezonun kalan bölümü için resmi
sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp Menajeri Mustafa Soley’in de
yer aldığı imza töreninde, Teknik
Direktör Levent Eriş’in ekibinde şu
isimler yer aldı: Yardımcı antrenörler
İbrahim Poligon, Göktuğ Ertetik;
Analizci Oğuzcan Koral; Kaleci
Antrenörü Umutcan Yüksel.

Şans değiştirdik

İmza töreninde konuşan GMG
Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes
Ege Aygün, “Hedeflerimiz her zaman
var. Bir kan değişikliği oldu. Bir şans
değiştirdik aslında. İnşallah ilk devrede,
transfer yasağını açana kadar
toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp

yeni bir plan programla bu seneyi
tamamlamayı hedefliyoruz. İlk
amacımız bir sonraki senenin
adımlarını atmak. İnşallah bu konuda
Levent hocamız bize yardımcı olacak,
güzel günlere beraber ilerleyeceğiz.”

dedi. Teknik Direktör Levent Eriş ise
açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Kastamonuspor takımını biliyorum,
tanıyorum; oyuncularla ilgili ufacık bir
rahatsızlık olduğunu düşünmüyorum.
Yönetimsel olarak da özverili ve
mücadele içinde olan bir grubun
elemanı olacağımızdan da kimsenin
şüphesi olmasın. Tanıdığım oyuncu
grubu, içlerinde geleceğe umutla bakan,
hayalleri olan gençleri görmek umut
verici. Ben de onların hayallerine ortak
olmaktan ve onlara yardımcı olmaktan
mutluluk duyacağım. Geleceğe dönük
planlamanın içinde üzerimize düşen
tüm bilgi birikimi en iyi şekilde
aktarmaya çalışacağız. Kısa zamanda
çok da güzel bir frekans yakaladık.
Hiçbir zaman teslimiyete ve kaderciliğe
inanan bir kişiliğe sahip değilim. Biz en
iyisini yapmak için mücadele vereceğiz.”

GMG Kastamonuspor 3.
turdan dahil olduğu Ziraat
Türkiye Kupasında karşılaştığı
2.Lig Beyaz Grup ekibi Amed
Sportif Faaliyetlerini 1-0’lık
skorla geçerek 4. tura yükseldi.

Gazi Stadyumunda
gerçekleşen mücadelenin
normal süresi 0-0 berabere
bitti. Kırmızı-siyahlılara
galibiyeti ve turu getiren gol

karşılaşmanın 97. dakikasında
Metincan Cici’den geldi.

Öte yandan ekibimiz Ziraat
Türkiye Kupası 4.Tur’da TFF
1.Lig ekibi Eskişehirspor ile
eşleşti. GMG Kastamonuspor
ile Eskişehirspor arasında
deplasmanında  oynanacak
olan karşılaşma 25 Kasım
Çarşamba saat 14:30’da
gerçekleşecek.

Kupada umut var

2'nci Lig Kırmızı Grup
karşılaşmasında GMG
Kastamonuspor, sahasında
konuk ettiği Kardemir
Karabükspor’u 1-0 mağlup etti.
Kendi sahasında ikinci
galibiyetini alan temsilcimiz
puanını 9’a yükseltti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı
Grup’ta mücadele eden GMG
Kastamonuspor ligin 9. haa
karşılaşmasında Kardemir
Karabükspor’u konuk etti.

Gazi Stadında gerçekleşen
karşılaşmanın ilk yarısı 0-0
berabere bitti. Karşılaşmanın tek
golü 56’ncı dakikada Ali Can

Karadağ’dan geldi. Maç GMG
Kastamonuspor’un 1-0
üstünlüğüyle sonuçlandı.

Temsilcimiz aldığı ikinci
galibiyetle puanını 9’a çıkarırken,
sondan üçüncü sıralamada kaldı.

Oynadığı 9 maçın 2’sini
galip,3’ünü berabere, 4’ünü de
mağlubiyetle tamamlayan
ekibimiz kalesinde bu zamana
kadar 15 gol görürken, rakip
ağlara 9 gol gönderdi.

14 Kasım’da Manisa
deplasmanında Turgutluspor ile
karşı karşıya gelecek temsilcimiz
18 Kasım’da Etimesgut
Belediyespor’u ağırlayacak. 

3 puan cepte

İstifa etti
GMG Kastamonuspor Başkanı Enes

Ege Aygün, yine başkanlık görevini
yürüttüğü İskenderun Futbol Kulübü ile
yollarını ayırdığını duyurdu. Aygün, GMG
Kastamonuspor’a daha fazla zaman ayırma
adına böyle bir karar aldığını bildirdi.

GMG
Kastamonu-
spor’un yeni

teknik patronu
Levent Eriş ile

İsmail Dikmenli
Tesisleri’nde
imza töreni
düzenlendi.

İmzalar atıldı
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Kastamonu- Bozkurt

Karadeniz’den çıkartılan doğal gazın
taşınması noktasında Kastamonu’nun
lojistik merkezi görevi alması beklenirken,
aynı zamanda yatırımlarında artmasının
hedeflendiği açıklandı. Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
verdiği son dönemlerdeki müjdelerinden
bir tanesinin doğal gaz olduğuna dikkat
çekerek, “Bulunan doğal gazın Karadeniz’e
180 kilometre uzunluğunda sahil bandıyla
bağlı olan Kastamonu için lojistik açıdan bir
destektir. Kastamonu’da bu bulunan doğal
gazdan faydalanacaktır. Kastamonu’nun bu

doğalgazdan en iyi şekilde yararlanacağını
düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki
süreçte daha ucuz bir doğal gaz ile
tanışacağımızı bekliyoruz” dedi. 

Doğalgazın çıkartılmasıyla birlikte
Kastamonu’da da hareketlilik beklediklerini
söyleyen Fındıkoğlu, “Bulunan doğal gazın
çıkartılmasının ardından yatırım anlamında
Kastamonu’da bir hareketlilik yaşanacaktır.
İnebolu Limanının ve İnebolu yolundaki
çalışmaların devam ettirilerek bitirilmesiyle
mutlaka bulunan doğal gazın büyük bir
fırsat olacağını tahmin ediyorum.” diye
konuştu.

İstiklal Yolu lojistik üst olacak   
Kurtuluş Mücadelesi'nde

Karadeniz’den gelen
mühimmatların İnebolu

Limanından alınarak
İnebolu-Kastamonu-
Çankırı-Ankara hattı

üzerinde bulunan İstiklal
Yolundan taşındığı
güzergah, yeniden

önemini kazanacak. Oğuz Fındıkoğlu
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