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Bünyesinde 11 şirketi barındıran
Conoğlu Grup’un Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Conoğlu, biokütle
enerji üretim tesisi ile Kastamonu’daki
orman atıklarının elektriğe
çevrileceğini belirterek, “Yaklaşık 100
milyon lira yatırımla kurulacak olan
santralde, ormanlarda yapılan üretim
sonucu tomruk, sanayi odunu ya da
yakacak odun olarak
değerlendirilmeyerek ormanda terk
edilen kök, dip kütüğü, gövde ucu tepe
ve yarı dallardan ince olanlar ile
devirme ve taşıma sırasında
parçalanan ağaçlar hammadde olarak
kullanılacak. Böylece hem yenilenebilir
enerji kaynağı kullanılacak hem de

özellikle yaz aylarında kuru otların
sebep olduğu orman yangınlarının
önüne geçilebilecek” dedi.

Atıklar enerjiye 
dönüşecek

Fabrikada 50 kişinin istihdam
edileceğini bildiren Devrekanili iş
adamı Conoğlu, “Tesis bünyesinde
istihdam edilecek personelin yanı sıra
il genelinde toplama merkezleri
kuracağız. Bu merkezler vasıtasıyla
orman atığını köylüden belirlenen
ücret mukabilinde alacağız. Bu sayede
tesis, nakliyeden ürün tedarikine kadar
neredeyse bin kişiye kazanç kapısı
olacak” diye konuştu.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü ve
KAS-DER Fatih Şubesi iş birliğiyle, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve Fatih Belediyesi’nin
katkıları ile bölge halkının hizmetine sunulan
Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin açılış
törenine, Yıldırım’ın yanı sıra Sivas Milletvekili İsmet
Yılmaz, Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti

Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile Bakırköy
Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur, Kastamonu
Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sirkecioğlu, 26. Dö-
nem Milletvekili Murat Demir, AK Parti Kadın Kolları
Başkanı Rabia İlhan Kalender  ile Fatih İlçe Başkanı
Orhan Narin, KSK 1966 Başkanı Erkan Özcan’ın
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. n 8

MHP lideri Devlet
Bahçeli31 Mart'taki
Mahalli İdareler Genel
Seçimleri çalışmaları
kapsamında Kastamonu’-
da mitinge katıldı. Beledi-
ye başkan adaylarını
tanıtıldığı mitingde
Bahçeli partisine destek
isterken Kastamonu’nun
önemini vurguladı. n 4

Kastamonuspor 1966,
Keçiörengücü deplasmanın-
dan golsüz beraberlikle
döndü. Keçiörengücü’nün li-
derlik koltuğunu kaybettiği
mücadelede ekibimiz 4. sı-
radaki yerini korudu. n 7

Galibiyet gibi
beraberlik

Hentbol’de
yarı finaldeyiz

n 7

İstamonu Gazetesinin Kağıthane'de
bulunan çalışma ofisini ziyaret ederek
Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in sorularının yanıtlayan,
CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı
Emel Bilenoğlu "Eyüpsultan'ı İstanbul'un
gülen yüzü yapacağız" dedi. n 10

Cihan Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Ramazan Görür, 1988
yılında 50 metrekare atölyede 5
kişiyle üretime başlayan firmanın
bugün 2 üretim tesisinde 110 kişiyi
istihdam ettiğini, yurt içinde 25
yurt dışında ise 17 ülkede bayisinin
olduğunu bildirdi.

Börek ile tatlı çeşitlerinin toptan
ve perakende satışlarını
gerçekleştirdiklerini kaydeden
Ağlılı iş adamı Ramazan Görür,
“Çiğ ve pişmiş dondurulmuş
ürünlerimiz BİM, A101, Carrefour
gibi zincir marketlerin dolaplarında
yer alıyor. Bunun yanı sıra gelen
talepler doğrultusunda toplu
siparişlerimiz oluyor. Ayrıca
ikramlık ve hediyelik olarak da
ürünlerimizin perakende satışını

gerçekleştiriyoruz”
dedi. Yurt dışı bayilik ağını
genişleterek 2021’e kadar 50 ülkeye
ulaşmak istediklerini belirten
Görür, “Türkiye’de Akdeniz, İç
Anadolu, Doğu Karadeniz
bölgelerinde 25 tane bayimiz
bulunuyor. Oğlum Cihan Görür ile
birlikte yürüttüğümüz ticari
faaliyetlerimizdeki hedefimiz yurt
dışı ayağımızı güçlendirmek. Geçen
yıl Avrupa’da bu yıl da Amerika’da
bir fuarda yer aldık, uluslararası
fuarlara katılımları artıracağız. Şu
anda 17 ülkede bayiliğimiz
bulunuyor.2021’de bu sayının 50
olmasını planlıyoruz” diye konuştu. 

Enerji santrali
kuracak

100 milyon yatırımla

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

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

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

İnşaat, finans,
hizmet ve enerji

sektöründe
faaliyet gösteren

Conoğlu Grup,
Kastamonu’da
biokütle enerji

üretim tesisi
kuracak. Seydiler
Organize Sanayi

Bölgesinde 57
dönüm arazi
üzerine inşa

edilecek tesisin
2020 yılında

faaliyete
başlaması

planlanıyor. Yılda
100 bin ton

orman atığının
yakılacağı tesiste
75 MWh elektrik

üretilecek.

Unlu gıda
sektöründe 30 yılı

aşkın süredir
faaliyet gösteren

Cihan Gıda, günde
20 ton börek ve

tatlı üretimi
gerçekleştiriyor. Çiğ
ve pişmiş ürünlerle
zincir marketlerin

tedarikçisi
konumunda olan

firma, 2021 yılına
kadar 50 ülkede

bayi ağı
oluşturmayı

hedefliyor.

www.furkanplastik.com

Baskılı -

baskısız 

koli ve koli

bantları

0212 506 43 43

Ramazan Görür Cihan Görür

50 ülkede bayi
hedefi

Kastamonu Eğitim, Kültür
ve Spor Merkezi açıldı

MHP Kastamonu’da
ısrarcı

İstanbul’un gülen
yüzü Eyüpsultan

Fatih’te bulunan
Kastamonu

Eğitim Kültür
ve Spor

Merkezi’nin
açılışı, İstanbul

Büyükşehir
Belediye

Başkan Adayı
Binali Yıldırım’ın
katıldığı törenle

gerçekleşti.
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

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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2şiir
şair

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

DÖNÜŞÜM
Rüşvet ala, rüşvet vere
Açmadığın kapı, aşamadığın engel kalmadı.
Bu kez ecel çıkmış karşına; yakana Azrail
yapışmış,
Hadi bakalım görelim; şimdi söksün rüşvetin.

REZİL

Güzellikler içinde asaletten güzeli,
Demir çarık giyerek aransa da bulunmaz.
Rezillikler içinde cehaletten rezili,
Sözlükler satır satır taransa da bulunmaz.

Ankara Kastamonu
Dernekler Federasyonu
tarafından bu yıl 15.’si
düzenlenen Başkent’te
Kastamonu Günlerinin

açılış töreninde konuşan
Kültür ve Turizm Bakan

Yardımcısı Nadir Alparslan,
Kastamonu’nun turizm

potansiyelinin avantajları
sebebiyle bakanlığın özel

çalışmalar içerisinde olma
zorunluluğu bulunduğuna

işaret etti.

Kastamonu’yla özel olarak 
ilgilenmeye mecburuz

Alparslan konuşmasında “Olağanüstü
doğası muazzam kültürel varlıkları,
zengin tarihiyle ülkemizin nadide bir
köşesini oluşturan Kastamonu;
mutfağından tarım ürünlerine, mimari
dokusuna kadar birçok değeri üzerinde
barındırıyor. Kültür ve
turizm anlamında çok
büyük bir potansiyeli
kendisinde
barındırmakta. Bu da
bizim Kültür ve
Turizm Bakanlığı
olarak Kastamonu’ya
özel olarak eğilmemizi,
burayla özel olarak

çalışmamamızı mecbur kılıyor”
ifadelerine yer verdi.

Başkent’te 15. buluşma 
gerçekleşti

15. Başkent’te Kastamonu Günleri 14
Mart tarihinde Ankara Atatürk Kültür

Merkezinde ziyaretçilerini kapılarını açtı.
Kastamonu yöresel yiyecek, giyecek ve
tanıtımını içeren 300 standın kurulduğu
etkinlik alanında çeşitli sanatsal ve
kültürel etkinlikler gerçekleşti. Etkinlik
gösterilen yoğun ilgi sebebiyle 20 Mart
tarihine kadar uzatıldı. 

Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu
Başkanı Hasan Şen yaptığı değerlendirmede birlikte
hareket edilmesi sonucu etkili bir organizasyona imza
attıklarını vurgulayarak, “Başarı hepimizin; özellikle 15
tane dernek başkanımıza, federasyon yönetimine ve
gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum,

emekleri çok fazla. Böyle etkinlikler
ekip işi. 2004 yılından bu tarafa
kesintisiz ilk tanıtım günlerini
başlatan aynı zamanda Ankara’ya,
İstanbul’a ve diğer illere örnek olan
bir ekibiz. Özellikle disiplinli bir
çalışma sonucunda bu başarıya hep
birlikte imza attık. Bu başarıda
özellikle Kastamonu da üzerine
düşeni yaptı. Daha önceki yıllarda

esnafın giderlerinin fazla olması sebebiyle tanıtım
günlerinden kazancı da az olabiliyordu. Bu konuya
Kastamonu Belediyemiz destek sağlayarak esnafın
giderlerini karşıladı. Bu sene bir zirve yaptık, 300’ün
üzerinde stantla dolu dolu bir etkinlik alanı oluşturduk.
Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

15. Başkentte Kastamonu Günlerinin açılış kurdelesi
T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpars-
lan, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Kastamonu
Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Vali Yardımcısı
Ünal Kılıçarslan, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Tür-
kiye Bilim Akademileri Başkanı Ahmet Cevat Acar,
Ankara Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanı
Hasan Şen ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Bu sene zirve yaptık
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HABER

Merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını
tanıtıldığı mitingde Bahçeli partisine destek
isterken Kastamonu’nun önemini vurguladı.
Kastamonu’nun iradesine hasretle talip
olduklarını belirten Devlet Bahçeli,
“Kastamonu’da bir şey değişirse her şey değişir.
Kastamonu’dan milli bir ses yükselirse yankısı
tüm Türkiye’den duyulur. Kastamonu tamam
derse milli bekamız daha da doğrulur, daha da
güçlenir. MHP, Kastamonu’yu daha iyi yönetmek,
daha fazla hizmet etmek, daha güzelini sağlamak
için belediyeyi sizlerden istiyor. Bizlerde
verdiğiniz evetlerin hakkını vereceğiz. İradenize
layık olacağız. Mahcubiyetimize yol açacak,
yüzümüzü kara çıkartacak hiçbir işin kıyısında
köşesinde yer almayacağız. Kastamonu için hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayacağız. Milliyetçi Hareket
Partisi’nin inanmış ve yetişmiş kadroları
Kastamonu’ya hizmet için sabırsızdır. 31 Mart’ta

öyle bir cevap verin ki, zillete düşenlerin umutları
sönsün, Kastamonu’nun kuyusunu kazanların
hevesleri kursaklarında kalsın. Kastamonu’nun
haysiyeti için varız. Kastamonu’nun refah ve
gelişmişliği için mücadeleye varız ve
projelerimizle hazırız. Kastamonulu kardeşlerimin
tamamını kucaklayacağız. Milliyetçi Hareket
Partisi’nin büyük hedefleriyle buluşturacağız.
Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar. Beka
İçin Milli Karar, Kastamonu İçin İstikrar.
Kastamonu ehline emanettir. Sizlere
güveniyorum, Kastamonu’ya inanıyorum” dedi.

“Cumhur İttifakı Türkiye’dir” diyen Bahçeli,
“Kastamonu, Cumhur İttifakı kapsamında değilse
de sözlerimiz, değerlendirmelerimiz, takip
ettiğimiz siyaset, elbette ittifakın doğasına muvafık
olacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı Türkiye’dir.
Çünkü Cumhur İttifakı, Türk milletinin geleceği,
Kastamonu’nun kendisidir” diye konuştu.

MHP Kastamonu’da 
ısrarcı
MHP lideri Devlet Bahçeli31
Mart'taki Mahalli İdareler Genel
Seçimleri çalışmaları kapsamında
Kastamonu’da mitinge katıldı.

Kastamonu Dernekler Federasyonu ta-
nışma ve kaynaşma programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde
Kastamonu Konfederasyonu ve Kastamo-
nulular Dayanışma Derneği iş birliğinde
gerçekleşen programın eğlence bölümü
Yeni Zelanda’daki terör saldırısı sebebiyle
iptal edildi. Programda katılımcılar arasın-
da yapılan kura sonucu 1 kişiye umre ziya-
reti hediye edildi.

Kastamonu Dernekler Federasyonu
(Kas-Der- Fed) Başkanı Fatma Kıranoğlu
burada yaptığı konuşmada bölünme ve ku-
tuplaşmanın zararlarına değinerek, “Yeni
Zelanda'da camileri ve ibadetlerini yapan
insanları hedef alan, 49 kişinin hayatını
kaybetmesine neden olan terör saldırısını
kınıyoruz. Nefret dolu söylemler ile eylem-
lerin yerine barışın tüm dünyada hakim ol-
masını temenni ediyoruz. Kastamonu Der-
nekler Federasyonu olarak birleştirici, uz-
laşmacı bir yol benimsiyoruz. Bu yolda tüm
sivil toplum kuruluşlarımızla hareket et-
mek istiyoruz” dedi.

Boğaziçi Yaşam Merkezinde gerçekle-
şen programa İstanbul Milletvekili Hulusi
Şentürk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen ile meclis başkanı Esat Kalay’ın
aralarında bulunduğu çok sayıda sivil top-
lum ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Federasyon safları
sıklaştırıyor

Çatalzeytin’in Yemişli köyünde evinde
vurularak öldürülen Esenler Belediyesi
Başkan Danışmanı Mehmet Kaya’nın ba-
bası Tahir Kaya (85) düzenlenen cenaze tö-
reniyle defnedildi.

İlçenin sevilen sakinlerinden Tahir
Kaya, 16 Mart tarihinde yalnız yaşadığı
evinde komşuları tarafından yatağında ha-
reketsiz bulundu. Haber verilmesiyle gelen
sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın,
olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Kaya’nın sırtından av tüfeğiyle ile ateş
edilerek öldürülmesine ilişkin İnebolu
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan so-
ruşturma kapsamında, aynı köyden B.K.
isimli zanlı jandarma ekiplerince suç ale-
tiyle yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken
Tahir Kaya yapılan otopsinin ardından 17
Mart’ta Yemişli köyünde defnedildi.

Kaya’dan birlik mesajı

Babasını toprağa veren Mehmet Kaya
cenaze töreninde yaptığı konuşmada birlik
ve beraberliğe vurgu yaptı. Kaya, “İstan-
bul’da sivil toplum kuruluşlarında bulunan
dostlarımınım bu acı günümüzde yanımız-
da olması bize destek sağladı. Acımız çok
büyük. Kin ve nefretin tüm insanlıktan
arınmasını temenni ediyor, olayın failleri-
nin bir an önce adalet karşısında yargılan-
masını diliyorum” dedi.

İstamonu Gazetesi olarak merhum Tahir
Kaya’ya Allah’tan rahmet, Mehmet Kaya
başta olmak üzere tüm aile ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.

Kaya son 
yolculuğuna 
uğurlandı
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EKONOMi

103,31 t 5,425
t

6,201
t

229,27
t

Gayrimenkul sermaye
iratları (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Firmanın kurucu ortaklarından İnebolulu iş adamı
Abdullah Özdemir, yaptıkları projelerde maliyetleri
azaltmak ve ek kaynak oluşturmak için çalışma
alanlarını çeşitlendirdiklerini kaydetti.

İnşaat projelerinin Güneşli bölgesi ağırlıklı olmak
üzere Kağıthane, 4 Levent ve Büyükçekmece’de devam
ettiğini bildiren Özdemir, yapı denetim alanında
Arnavutköy’de sanayi tipi üzerine yoğunlaştıklarını
ifade etti.

Özdemir mimari alanda 10’un üzerinde, Yapı
Denetim alanında da 50’nin üzerinde mimar ve
mühendislerden oluşan teknik personeli istihdam
ettiklerini belirtirken, inşaat projelerinde dönemsel
olarak 150 kişiye kadar ulaştıklarını söyledi.

Hedeflerinin marka yapılar oluşturmak olduğunu
vurgulayan Özdemir, faaliyetleri hakkında şu bilgileri
aktardı: “2008 yılında şirket ortaklarımız mimar Musa
Baş ve inşaat yüksek mühendisi Mustafa Yılmaz ile
birlikte kurduğumuz Kare Mimarlık inşaat şirketimiz
proje yapım, üretim ve ruhsat hizmetiyle ticari
faaliyetlerine başladı, 2011 yılında yapı denetim
sektörüne adım attı. Halihazırda 3 yapı denetim
firmamız faaliyetini sürdürmektedir. Mimarlık
ofisimiz ile özellikle Güneşli bölgesinde nitelikli
projelere imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl konut, işyeri,
fabrika gibi alanlarda 300 bin metrekarenin üzerinde
proje gerçekleştirdik. İmza attığımız bu projelerin
birçoğunun kaba inşaat işleri ve beraberinde ince
inşaat işlerinide yapıyoruz. 2018 yılında inşaat
uygulama departmanımız 6 ayrı projede toplamda
700’ün üzerinde konutu inşa etti. Müteahhitlik
alanında da UMEKS inşaatla iş birliği yaparak Yeni
Yaşam Evleri konseptini ortaya çıkaran bünyemiz, bu
kapsamda ilk etapta 59, ikinci etapta 97 bağımsız
bölümden oluşan, tüm sosyal aktiviteleri bünyesinde
bulunduran nitelikli yapıları kazandırdı. Tüm bu
işlemlerimiz devam ederken, sektörün şu anda
duraklama döneminde olması, firmamızın geleceği
için çalışma alanımızı çeşitlendirmemiz gerekliliğini

ortaya çıkardı.  Proje çiziminden, yapı denetimi ve
kaba inşaat olarak verdiğimiz hizmetlere ek olarak
inşaat ince işlerini de firmamız bünyesinde yapmaya
başladık. Geçtiğimiz yıl aktifleştirdiğimiz ince inşaat
birimimizde 91 konut ve 6 ticari birimden oluşan bir
projenin işlerini tamamlamış olup, şu anda da 263
konut ve 174 ticari birimler olmak üzere 437 bağımsız
bölümden oluşan bölgeye değer katan nitelikli bir
projenin ince işlerini de sürdürüyoruz. Bununla
beraber Göktürk’te bir kafenin iç mimari
projelendirilmesi ve uygulaması tarafımızca
yapılmıştır.”

En büyük eksiğimiz üretim

İnşaat sektöründeki daralmanın başlıca sebebinin
farklı alanlarda ticaret yapan sermayedarların ticari
faaliyetlerini yavaşlatıp inşaat alanına aktarmalarıyla
bu alanda arz fazlası oluşturmasıyla ortaya çıktığına
değinen Özdemir, “Ekonomideki en büyük eksiğimiz
üretim. Özel sektör temsilcileri olarak işimiz olduğu
için inşaat projelerine devam ettik. Ancak üreticilerin
işletme sermayelerinin belli bir kısmıyla ve hatta
işletmelerini kapatıp inşaat sektörüne yöneldiklerini

gördük. Bu durum ister istemez ekonomik daralmaya
yol açtı”  dedi.

AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi ve adayı
Abdullah Özdemir, gençlerin organize bir şekilde
siyasete yönlendirilmesi gerekliliğini vurguladığı
konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Siyasetin içinde
yer aldıktan sonra ülke geleceğini şekillendirmek
açısından siyasetin gerekliliğini ve ağırlık verilmesi
gereken bir alan olduğunu daha net gördüm ama
unutulmamalı ki kişi öncelikle kendi ayakları üzerinde
durmayı başardıktan sonra siyasi alanda faydalı olmayı
düşünmeli, şahsen benim hayatımda birinci önceliğim
ailem, ikinci önceliğim işim, üçüncüsü ise bunlarda
başarılı olabilmişsem siyaset ve toplum yararına
yapılan faaliyetlerdir. Bireysel alanda kabahati
kendimizde ararken, toplumsal konularda başkalarına
yüklüyoruz. Özellikle yeni yetişen gençlerimize hem
özgüven aşılamalı hem de eğitim noktasında
desteklemeliyiz. Kastamonu adına faaliyet gösteren
çok kıymetli vakıflarımız, derneklerimiz,
kurumlarımız var. Onların işleyişini güçlendirmek, iyi
organize olmak için bireysel olarak da elimizden geleni
yapmalıyız.”

İnşaat sektöründe proje, yapı
denetim, taahhüt ve
müteahhitlik hizmeti veren Kare
Mimarlık, 2019 yılında İç Mimari
ve Dekorasyon işlerine ağırlık
verecek.

www.yasarkizilkum.com.tr info@yasarkizilkum.com.tr

Kare Mimarlık faaliyet
alanını genişletti

Örnek 1- Bay (A), 2018 yılında, konut
olarak kiraya verdiği dairesinden
5.000 TL kira geliri ile birlikte

tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş
50.000 TL işyeri kira geliri ve 50.000 TL
mevduat faizi elde etmiştir.

Bay (A)'nın 2018 yılı içerisinde elde
ettiği 5.000 TL'lik mesken kira gelirinin
istisna haddi üzerinde olması nedeniyle,
istisnadan yararlanılıp
yararlanılamayacağının tespitinde bu tutar
da hesaplamaya katılacak olup, elde edilen
tüm gelir (kazanç ve iratlar) toplamının
120.000 TL'yi aşması durumunda
istisnadan yararlanılamayacaktır.

2018 yılı içerisinde elde edilen gelirler
toplamı (50.000 + 50.000 + 5.000 =)
105.000 TL, 120.000 TL’yi aşmadığından
Bay (A)'nın elde ettiği kira geliri için istisna
uygulanacaktır.

Örnek 2- Bayan (B), 2018 yılında konut
olarak kiraya verdiği dairesinden 125.000
TL kira geliri elde etmiştir.

Bayan (B)'nin elde ettiği konut kira
geliri (125.000 TL), 120.000 TL’yi
aştığından elde edilen kira geliri için
istisna uygulanmayacaktır.

Örnek 3- Bay (C), 2018 yılında, konut
olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000. TL
kira geliri, tamamı tevkif yoluyla
vergilendirilmiş 20.000 TL işyeri kira geliri
ve 100.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

Elde edilen gelir toplamı (5.000 +
20.000 + 100.000 =) 125.000 TL, 2018 yılı
için belirlenen tutarı (120.000 TL)
aştığından, 5.000 TL'lik konut kira geliri
bakımından istisna uygulanamaz.

Gayrisafi Kira Hasılatı:
Bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş

yıllara ait olarak nakden veya ayın olarak
tahsil edilmiş bulunan kira bedellerinin
toplamı, gayrisafî kira hâsılatını teşkil eder.
Örneğin 2018 yılında, 2018 yılı kiralarının
yanında daha önce tahsil edilememiş
bulunan 2017 ve/veya 2016 yılı kiraları da
nakden tahsil edilmişse, tüm kiralar 2018
yılının geliri olarak dikkate alınır.

Buna karşılık, gelecek yıllara ilişkin
olarak peşin tahsil edilmiş bulunan kira
bedelleri, tahsil edildiği yılın değil, ilgili
olduğu yılların geliri sayılır. Örneğin 2018
yılında 2018 yılı kira bedellerinin yanı sıra
2019 yılı kira gelirleri de peşinen tahsil
edilmiş ise, 2018 yılı için sadece 2018
yılına ilişkin olan kısım dikkate alınır.

Döviz cinsinden elde edilmiş kiralar,
tahsil tarihindeki döviz alış kuru esas
alınarak TL’na dönüştürülür.

İnebolu’da 1983 yılında doğan
Abdullah Özdemir, 1993 yılında

ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Yıldız
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde tamamladı.

Siyasete 2006 yılında AK Parti ile adım attı.
2007-2014 yılları arasında partinin Bağcılar

Gençlik Kolları Başkanı olarak görev aldı. 2014

yılında Bağcılar Belediye Meclis Üyesi
ve İBB Meclis Üyesi olarak seçildi. 31
Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde
AK Parti Bağcılar Belediyesi 6. sıra
belediye meclis üyesi adayı olarak
gösterilmiştir. İnşaat sektöründe 2008 yılından
itibaren proje, yapı denetim ve müteahhitlik
hizmeti veren Kare Mimarlık firmasının kurucu
ortağıdır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.
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Başkan Babaş Sfc 
Orman Ürünleri 
fabrikasını ziyaret ettiBağcılar’da buluşma

Kas-Der
Bağcılar Şubesi

öncülüğünde
ilçedeki

Kastamonu sivil
toplum

kuruluşlarının
desteği ile

‘Kastamonulular
Bağcılar’da

Buluşuyor’ isimli
organizasyon

düzenlendi.

Kastamonulu olan Bağcılar AK Parti Meclis
Üyeleri Şennur Şen, Abdullah Özdemir, Mahir
Karakaş ve Hayati Bayram’ın tanıtımının
gerçekleştiği programda Hüner
Coşkuner ve Hülya Polat sahne
alırken Kastamonu davul zurna
ekibi ve halk oyunları ekibi
gösterilerini sundu.

Bağcılar Olimpik Spor
Salonunda gerçekleşen programa
İstanbul Milletvekili Hulusi
Şentürk, Saray Kaymakamı
Adnan Tezcan, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Tosya
Belediye Başkanı Kazım Şahin, Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen, iş adamı Remzi Gür’ün
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Taşköprü Çevre Köyleri Derneğinin 8. Olağan
Genel Kurulunda mevcut başkan Murat Yılmaz ile
devam kararı alındı.

Taşköprü Çevre Köyleri Derneği 8. Olağan Genel
Kurulu 17 Mart’ta Nurettin Topçu Kültür
Merkezinde gerçekleşti. Seçime Murat Yılmaz ve
Yakup Keser tarafından hazırlanan çi liste ile gidildi.

Genel kurul sonunda delegelerin çoğunun oyunu
alan mevcut başkan Murat Yılmaz yeniden göreve
geldi. Yılmaz burada yaptığı teşekkür ve selamlama
konuşmasında, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da hiçbir hemşerimizi ayrıştırmadan
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Derneğimizin kapısı
tüm Taşköprülülere ve Kastamonululara her zaman
açık olacak. Köyümüzün sorunlarını daha iyi tespit
etmek amacıyla oluşturduğumuz köy
temsilcilerimizle sürekli irtibat halinde olup, çözüme

hızla kavuşmayı planlıyoruz” dedi. Yılmaz’ın asil
yönetim listesinde: “Ayhan Yılmaz, Şükrü Can,
Hüseyin Çapar, İsmail Ecevit Çoban, Ozan Musa
Çoban, Osman Erkek” yer alırken, yedeklerde “Ahmet
Ünal, Sait Demir, Yusuf Sarı, Murat Erkek, Ahmet
Çoban, Ramazan Çelik, Dursun Yılmaz” bulundu.

Yılmaz ile devam

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, seçim çalışmalarını hız kesmeden
sürdürüyor. Babaş, Kastamonu ekonomisinin
can damarlarından olan SFC Entegre Orman
Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret etti. SFC Fabrika
Müdürü Bilal Karakaya, SFC Yönetim Kurulu
Üyesi Ömer Gülamoğlu, Hammadde Tedarik
Müdürü Şaban Çemekoğlu ve Halim Yün
tarafından karşılanan Tahsin Babaş, fabrika
çalışanları ile sohbet etti, onlarla birlikte aynı
karavanadan yemek yedi.

Belediye Başkanı Babaş, "Kastamonu için
büyük önem taşıyan bir sanayi tesisimiz de
bulunuyoruz. Şehrimiz için yıllardır önem
teşkil eden SFC, daha da gelişerek
çalışmalarını sürdürüyor. Tahmin ediyorum,
1000'in üzerinde bir istihdam sağlanmış
durumda. Ayrıca ciddi manada da bir
üretimin olduğunu biliyorum. Üretim
noktasında da çevremize karşı duyarlı bir
sistemle çalışıldığını iyi takip edenlerden
birisiyim. O nedenle de 2014 yılından bu
tarafa yapmış oldukları çevre dostu
çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum.
Biliyorum ki çevre dostu çalışmalar halen
devam ediyor. Hem havada, hem atık su
üzerinde ciddi çalışmalarını yakından takip
ettim. 2014 yılında bu alanda ciddi manada
sıkıntılar olduğu söyleniyordu. Ancak
geldiğimiz noktada çok mutlu ve memnun
olduğumu hem halkımızdan duyuyorum hem
yerinde görüyorum hem de belediye başkanı
olarak biliyorum. Bunlar gerçekten de
önemli hususlar. Bu noktaya gelmesinde
emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.
SFC, Kastamonu için vazgeçilmezdir. Çünkü,
hem üretim de hem istihdam da, hem
ekonomi de büyük yer teşkil ediyor. Burası
bir sanayi alanı ve gördüğüm kadarıyla da
alan da daha da büyüyerek ve geliştirerek
çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bizler de
yerel yöneticiler olarak elimizden geldiği
kadar, hatta daha fazlasıyla yardımcı olmaya
gayret gösteriyoruz" dedi.
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

+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

Osman Tellioğlu
0533 746 46 41

Telli
oğlu

 İn
şaat

Taşköprü’de
eviniz hazır

Kastamonu Taşköprü devlet hastanesinin
karşısında 15 dairemiz bitmiştir

• Radya temel 
• Doğalgaz kombi ısıtma sistemi

• Asansör
• Cephe mantolama 

• Daireler 2+1 ve 100 m2

Kastamonuspor Kulüp Başkanı Erkan
Özcan, bir önceki dönem başkanının 350
bin lira alacağına istinaden kırmızı siyahlı
kulübe icra işlemlerinin başlatıldığını bil-
direrek, Manisa maçına çıkmadan önce
şehrin dinamiklerinin kulübe mali destek
sağlama çağrısında bulundu.

Sultangazi’de bulunan Çatalzeytinli-
ler Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden
Erkan Özcan, Kastamonuspor
Kulübünün genel mali durumu
hakkında değerlendirmelerde
bulundu.

Ligde mali dar boğazda ol-
malarına rağmen önemli yol
kat edildiğini vurgulayan Özcan,
“Bir dönem önceki dönem baş-
kan Salim Arpacıoğlu’nun ala-
cağı olan 350 bin lira için kulü-
bü icraya vermesi sonucu tüm
banka hesaplarımız blokeli, para akışını
sağlayamıyoruz” dedi.

Erkan Özcan, Manisa maçına çıkma-
dan önce şehrin dinamiklerinin kulübe
mali destek sağlanması gerektiğini ifade
ederek, “Yeni yönetimimiz kimseden
destek almadan kulübe bugüne kadar 4
milyon lira harcama yaptı. Kısa süre
içinde gerçekleştirdiğimiz bu ödeme
maddi tıkanıklığa yol açtı. Geniş bir za-
manımız olsa bireysel olarak da ödeme-
leri gerçekleştirebiliriz ama zaman dar.
Şu anda Kastamonuspor’a sahip çıkma
zamanı. Çünkü Mart ayı bittiğinde lig bü-

yük ihtimalle bitecektir. Biz Mart ayın-
dan önce gerekli ödemelerimizi yapar-
sak adım adım şampiyonluğa ilerleriz.
Ama bunu yapamazsak, alacağımız kötü
sonuçlar neticesinde play off potasına
girecek ve şampiyonluktan olacağız
“diye konuştu.

Özcan, şehrin dinamiklerin kulübe
yeterli desteği sağlamadığını kaydede-

rek şunları söyledi: “Türkiye’de
belirli siyasi liderlerin isimleri-
nin oyları ile seçilen milletvekil-
lerimiz Kastamonuspor’u yalnız
bırakıyorlar. Maçlarımıza katı-
lan tek milletvekilimiz Metin Çe-
lik’tir ve son hafta Hasan Balta-
cı’dır. Onlara da buradan teşek-
kür ediyorum. Bizi yalnız bırak-
madıkları içinKastamonu’dan ti-
cari veya siyasi bir beklentimiz

yok. Kastamonu şehrinden nemalanan
insanlar Kastamonuspor’u görmezden
geliyor. Seçimler bizi ilgilendirmiyor. 31
Mart’a kadar vaat vermek kolay ama 1
Nisan’da 5 senelik mazbatayı aldıkların-
da Kastamonuspor’u unutmaları da çok
kolay. 31 Mart’tan önce insanlar gelsin-
ler beni ve taraftarı tatmin edici vaatler-
de bulunsunlar. Kim gelip bizi projeleri-
ne inandırırsa, Kastamonuspor için kim
hayırlıysa onun arkasından gideriz. Bazı
maddi konularda tıkanmaya yakınız.
Eğer sahip çıkılmıyorsa, biz de bize en
çok kim sahip çıkarsa ona ısınırız.” 

Kastamonuspor 1966,
Keçiörengücü deplasmanından
golsüz beraberlikle döndü.
Keçiörengücü’nün liderlik
koltuğunu kaybettiği
mücadelede ekibimiz play off
potasında 4. sıradaki yerini
korudu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. haa
mücadelesinde Kastamonuspor 1966
Keçiörengücü ile deplasmanda karşılaştı.
Rakibin 78 dakikada 10 kişi kalmasına
rağmen 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayan
maç, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

Şampiyon olan takımın direkt olarak Spor
Toto 1. Lig'e çıkacağı ligde, 2., 3., 4. ve 5.
takımlar ise play off oynayacak.

27. haa sonunda liderliğe oturan
Sarıyer'in ve ikinci sıradaki
Keçiörengücü'nün 60 puanı bulunuyor.
Yılport Samsunspor 58, Kastamonuspor 1966
ve Sakaryaspor ise 55 puana sahip.

FF 2. Lig Beyaz Grup'ta 4. sırada bulunan
Kastamonuspor 1966, 28. haa
mücadelesinde lider Sarıyer’i konuk edecek.
Gazi Stadındaki mücadele 24 Mart tarihinde
saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmada sol bek Şaban Özel ve
stoper Mustafa Çakır sarı kart limitini
doldurarak cezalı duruma düştüklerinden
forma giyemeyecek.

Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye
Kupasında yarı finale yükseldi. Kastamonu
Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek
final ikinci maçında Yalıkavak Belediyespor’u 37-31
yendi. İlk maçı 46-26 kazanan takımımız ikinci maçı da
alarak Türkiye Kupasında yarı finale çıkmış oldu.
Ekibimiz yarı finalde ise Ardeşen GSK ile eşleşti.

Turkcell operatöründe Kastamonuspor
1966 için destek hattı oluşturuldu.
KASTAMONU yazıp 3758’e mesaj gönderen
Turkcell operatörü kullanıcıları 10 TL’lik
bağışta bulanabilecek. 

Destek hattının önümüzdeki günlerde ise
tüm operatörlerde aktif olması için girişimler
devam ediyor.

Haydi Kastamonu
takımına 
destek ol!

Kastamonu 1. Amatör Lig’in lideri Taşköprüspor
oldu.  Ligin bitimine 2 haa kala şampiyonluğunu ilan
eden kulübe kupası törenle verildi. Törene Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik ve Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da
katıldı. Kastamonu 1. Amatör Lig’in 13. haa
mücadelesinde Taşköprüspor karşılaştığı Tosyaspor’u 6-
1 mağlup etti. Rakiplerine fark atan Taşköprü’nün
namağlup olduğu ligde beraberliği de bulunmuyor. 13
haa sonunda 56 gol atıp, kalesinde 10 gol görerek 39
puanla liderliğe oturan sarı kırmızılı ekibi, 31 puanla
Kastamonu Yolspor, 25 puanla Cide Belediyespor takip
etti. Ligde Kastamonu Ormanspor ile Devrekani
Belediye Esnafspor 22 puanı paylaşırken, Seydilerspor
9, Tosyaspor 4, Çatalzeytinspor ise 1 puanda yer aldı.

Finali yarıladık

Şampiyon 
Taşköprü

‘Mart’ın sonu çok geç’

Stat: Ankara Aktepe

Hakemler: Hakan Ülker, Emir Eray Eyisoy,

Tolga Özcan
Keçiörengücü: Metin Uçar, Sertaç Çam,

Cihan Can, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun,

Burak Aydın (Hakan Çevik 80.dk), Devrim

Taşkaya (Batuhan Süer 90+2.dk), Abdulkadir

Korkut, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Taha Balcı

(Abdulkadir Kuzey 70.dk)

Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan

Tetik, Bahri Can Avcı, Kemal Tokak, Mustafa

Çakır, Şaban Özel, Soner Dikmen, Bulut

Kaya (Ayhan Gürbüz 88.dk), Erkan Taşkıran,

Muhammet Haşim Çoban (Yasin Yener

59.dk), Abdulaziz Solmaz, Artun Akçakın

(Sinan Akaydin 90+2.dk)

Sarı Kartlar: Taha Balcı, Uğur Utlu, Selim

Kayacı (Keçiörengücü)  Abdulaziz Solmaz,

Mustafa Çakır, Şaban Özel,  Kemal Tokak,

Muhammet Haşim Çoban (KSK 1966)

Kırmızı Kart: Erdi Dikmen (Çift Sarı Kart)

(Keçiörengücü)

Keçiörengücü: 0 – Kastamonuspor1966: 0

Galibiyet gibi beraberlik
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Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi
Adayı Metin Çırpan, Eyüpsultan ile
Kastamonu arasındaki spor bağının
güçlenmesi için  proje hazırlıklarının
olduğunu söyledi.

Eyüpsultan Kulüpler Birliği  ve
ÖzAlibeyköyspor Kulup Başkanı  Metin
Çırpan AK Parti Eyüpsultan Belediye
Meclis Üyesi 10.sıra adayı olarak seçim
çalışmalarına başladı. İSKİ ‘de alt yapı
koordinatörlüğünden emekli olduğunu
anımsatarak ilçenin tüm sokaklarının
yapısına hakim olduğunu vurgulayan
Metin Çırpan, “Birçok konuda olduğu
gibi Eyüpsultan’daki alt yapı sorunlarıyla
ilgili başkanımız Deniz Köken
önderliğinde projelerimiz bulunuyor.
İlçedeki tüm sokaklara hakim biri
olarak ben de bu konuda elimden gelen
desteği vermeye hazırım.
Tecrübelerimizi hizmete dönüştürmek
istiyoruz. Özellikle memleketlerle gönül
bağı kurma projemizi çok önemsiyorum.
Son yıllarda Eyüpsultan’dan
Kastamonu’ya öğrencilerimizi kamp
yapmaya gönderiyoruz. Bu  spor bağının
güçlenmesi için de hedeflerimiz
bulunuyor. Sağlıklı, sportif gençler
yetiştirdiğimiz müddetçe geleceğimizin
sağlam olacağı inancıyla yola çıktık”
dedi.

Kastamonu ili Araç ilçesi Çerçiler köyü
nüfusuna kayıtlı olan Metin Çırpan, 1968 yılında
Alibeyköy’de doğdu. Amatör ligde futbol
kariyerine kalecikle başladı, antrenörlük ve
hakemlik lisanslarını alarak sportif
faaliyetlerine bu alanda devam etti. Amatör
Futbol Temsilciliği yaptı. 1990 yılında kurucu
üyeleri arasında yer aldığı ÖzAlibeyköy Spor’un
2008 yılından beri başkanlığını sürdürmektedir.
2016 yılından itibaren de Eyüpsultan Amatör
Kulüpler Birliği Başkanlığı görevine devam
etmektedir. TFF İstanbul İl Temsilciliği As
Başkanlığı, Kastamonu Konfederasyonu Genel
Başkan Yardımcılığının yanı sıra çeşitli sportif
ve sosyal sivil toplum kuruluşlarında görev
almaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Spor bağı 
güçlenecekİstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü

ve Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-
DER) Fatih Şubesi iş birliğiyle, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve
Fatih Belediyesi’nin katkıları ile bölge halkının
hizmetine sunulan Kastamonu Eğitim Kültür ve
Spor Merkezi’nin açılış törenine, Yıldırım’ın yanı
sıra Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara
Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti Fatih
Belediye Başkan Adayı Ergün Turan ile Bakırköy
Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur,
Kastamonu Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet
Sirkecioğlu, 26. Dönem Milletvekili Murat Demir,
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan
Kalender  ile Fatih  İlçe Başkanı Orhan Narin,
Kastamonuspor 1966 Başkanı Erkan Özcan’ın
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

İstanbul’da yapacak çok işimiz var
Konuşmasında Kastamonu Eğitim Kültür ve

Spor Merkezinin güzelliğini vurgulayan Binali
Yıldırım, “Emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara
teşekkür ediyorum. Gençler bizim geleceğimiz.
Bugün nüfusumuzun yüzde 100’ü gençlerden
oluşmuyor ama gelecekte yüzde 100’ü onlardan
oluşacak. Biz de istiyoruz ki bu güzel ülkemizin,
dünya şehri İstanbul’umuzu en iyi şekilde
gençlerimize teslim edelim, emanet edelim.
Bunun için İstanbul’da yapacak çok işimiz var. Bu
işleri tek başımıza yapamayız. Beraber çalışacağız,
birlikte gayret edeceğiz. Birlikte İstanbul’umuzu
da, ülkemizi de dünyada parmakla gösterilen
şehirler arasına sokacağız” ifadelerini kullandı.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü
As Başkanı İlker Dilek yaptığı açıklamada,
“Bugün, Türkiye’de, amatör kulüp olarak bir ilke
imza atmanın mutluluğunu ve gururunu
yaşamaktayız. Bizim buradaki amacımız; bölgede
bulunan çocuklarımızı ve gençlerimizi
özgüvenleri yüksek, sorumluluk alabilen ve
yeteneklerini her alanda olumlu şekilde kullanan,
kötü alışkanlıklardan uzak, ahlaki değerleri haiz
sporcular olmaları yönünde teşvik etmektir” dedi.

Kurdele kesimiyle son bulan açılış
programında Binali Yıldırım’a isminin yazılı
olduğu 37 numaralı İstanbul Kastamonuspor
forması hediye edildi.

Fatih’te bulunan Kastamonu Eğitim Kültür ve Spor Merkezi’nin açılışı, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle gerçekleşti.

Kastamonu Eğitim, Kültür
ve Spor Merkezi açıldı
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21 yıldır el değiyor
Bahçelievler’de 1996 yılından

itibaren faaliyet gösteren
Özkan Börek, unlu gıda

mamullerini el ile hazırlayarak
satışını gerçekleştiriyor.

Bahçelievler’de 1996 yılından itibaren faaliyet
gösteren Özkan Börek, unlu gıda mamullerini el ile
hazırlayarak satışını gerçekleştiriyor. Sektöre
çıraklıktan adım attığını anımsatan Kazım Özkan
(44), “Küre’den İstanbul’a 1984 yılında geldiğimde 11
yaşımdaydım. Akrabalarımızın yanında börekçi
çırağı olarak sektöre adım attım. Askerden geldikten

sonra da 1996 yılında kendi işletmemi kurdum.
Bahçelievler Basın Sitesinde 100 metrekare alanda
kurulu pastanemizde 21 yılıdır hem üretim hem de
satış gerçekleştiriyoruz. Börek, simit ve pide
çeşitlerimizin hepsi el açması olarak kendi
imalatımız. Fabrikasyon değil ev lezzetini sunmak
için çalışıyoruz” dedi.

Kastamonu ili
İnebolu ilçesi
nüfusuna kayıtlı
olan Fevzi
Başoğlu,
07.12.1970
tarihinde
İstanbul’da doğdu.
Tahsilini Ankara
Üniversitesi,
Kastamonu
Meslek
Yüksekokulu
İnşaat Bölümü ve
Anadolu
Üniversitesi İktisat
Bölümünden
mezun olarak
tamamladı.
İBB’nin çeşitli
birimlerinde 17 yıl
kontrol elemanı ve
ihale personeli
olarak çalıştı. Şu
anda özel bir
şirkette teknik ofis
şefi olarak faaliyet
göstermektedir.
Refah Partisi icra
kurulu üyeliği,
Fazilet Partisi ile
Saadet Partisinde
kurucu üyelik ve
icra kurulu
üyeliklerinde
bulundu. 2009-
2014 döneminde
Saadet Partisi
Esenler Belediye
Meclis Üyesi
olarak görev yaptı.
Evli ve dört çocuk
babasıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının yardımlaş-
ma ve dayanışma ruhunu yansıtması ge-
rektiğini vurgulayan Özkan, “2007 yılında
faaliyetlerine başlayan Küre Köstekçiler
Köyü Derneği’nin kurucu başkanıydım.
Aynı zamanda siyasette de yer aldım. An-
cak şu anda sadece işimle ilgiliyim. Der-
neklerimizde sadece toplantılar yapmak
için ya da gövde gösterisinde bulunmak için
yer almamalıyız. Yardımlaşma ve dayanış-
manın gereği olarak kötü günde ya da has-
talıkta da hemşerilerimizin yanında olabil-
meliyiz. Ancak o zaman gerçekten birlik
olabiliriz” diye konuştu.

Özkan Börek firmasının sahibi Kazım
Özkan Kastamonu’ya gittiğinde en büyük
sorunun ulaşım olduğunu kaydederek şun-
ları söyledi: “Köylerimizdeki yolların bozuk
olmasını bir kenara koyuyorum Kastamonu
merkeze gittiğimizde de en büyük sorunu
yine ulaşımda yaşıyoruz. Merkezde araçları
koyabilecek cadde üzerinde bir otopark bu-
lunmuyor. Aracınızı yol kenarına park etti-
ğinizde hemen çekmek için zabıtalar geli-
yor ya da ceza yazılıyor. İstanbul’dan Kasta-
monu’ya gittiğimizde bu sebeple ne aile-
mizle ne de misafirlerimizle rahat şekilde
alışveriş yapamıyoruz. Umarım bu soruna
çözüm bulunur.”

Yardımlaşma ve 
dayanışmayı 
sağlamalıyız
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Sosyal yaşam şartlarını iyileştirmek için Eyüpsultan
Belediye Başkanı olmak istediğini vurgulayan Emel
Bilenoğlu “Ben bu yola çıktım çünkü pazarda çantalar
dolmuyor. Kadınlar pazarlar dışında hiçbir sosyal alanda
faaliyet gösteremiyor. Gençlerimiz spor, sanat ve bilimle
alakadar olacaklarına maalesef yozlaşma ve kötü
alışkanlıkların batağına düşüyor. Yeşiller griye, kültür
yozlaşmaya, tarih yok olmaya doğru gidiyor. Yani tüm
renkler bir bir kirleniyor. Tüm bu kötüye giden sosyal
şartları değiştirebileceğime inanıyorum.” diye konuştu.

Bilenoğlu, ilçede kadınlara yönelik birçok projenin
Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğuna dikkat
çekerek, “Eyüpsultan'da kadın olmak ayrıcalıklı olacak.
Belediyede kadın sorunlarını ve ihtiyaçlarını karşılamak
için kadınlara özel müdürlük kuracağız. Müdürlükte tüm
personel kadınlardan oluşacak. Belediyede daha fazla
kadın istihdam edeceğiz. Her mahalleye kreş açacağız.”
ifadelerine yer verdi.

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel
Bilenoğlu, ilçedeki sosyal ve ekonomik anlamda ise şu
projelerini açıkladı: “Eyüpsultan’da gıda merkezleri
açacağız. Bu projeyle Eyüpsultan halkı gıda ihtiyacını

sağlıklı, kaliteli ve ucuz olarak karşılayacak. Bu
merkezin ürün teminini Anadolu'nun bütün
yörelerinden sağlayacağız. İlçedeki 7 köyümüzde yanlış
politikalar sonucunda bitmek üzere olan hayvancık ve
tarım alanlarını teşvikler ve iyi tarım uygulamalarıyla
yeniden canlandıracağız.  Her sene Hollanda her yıl
Türkiye'den 45-50 milyon euro değerinde çiçek satın
alıyor. Bizim 7 köyümüzde çiçek yetiştireceğiz. Çiçekleri

önce ülkemize sonra da yurt dışına satarak köylümüzü
daha refah bir hayata kavuşturacağız. İlçemiz inanç
turizmine çok müsait. Maalesef inanç turizmi ilçemizde
yeteri kadar yapılmıyor. Eyüp Sultan Camisini inanç
turizminde hak ettiği yere getireceğimize söz veriyoruz.
Caminin yanındaki 12 senedir açılamayan hamamı biz
açacağız. Haada bir gün halk günü yaparak hamamı
açacağız.”

İstamonu Gazetesinin
Kağıthane'de bulunan
çalışma ofisini ziyaret

ederek Genel Yayın
Yönetmenimiz

Hüseyin Karadeniz’in
sorularının
yanıtlayan,

Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP)

Eyüpsultan Belediye
Başkan Adayı Emel

Bilenoğlu
"Eyüpsultan'ı

İstanbul'un gülen
yüzü yapacağız" dedi.

Millet İttifakının Bahçelievler Belediye Başkan
Adayı Mehmet Ali Özkan’a destek için Kastamonu
siyaset, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyasından
çok sayıda isim bir araya geldi. 

İlçedeki projelerini açıklayan CHP
Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali
Özkan seçildiğinde Kastamonu menfaatlerini
gözeteceğini vurguladığı konuşmasında şu
ifadelere yer verdi: “Bu kadar güven ve sevgi
duyulduğumu görmek, beni inanılmaz bir şekilde
güçlendirdi. CHP’ye verilen oy, falanca falancaya
gider diyen bir adayın açıklamasıyla karşı karşıya
kaldık. Şundan emin olun ki; CHP’ye verilen oy,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına verilen bir
oydur. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin
kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Kuvayı
Milliye’nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi,
Türkiye Cumhuriyeti’nin devamının sigortası olan
partidir. Ve ben Cumhuriyet Halk Partili olmaktan
gurur duyuyorum. Kastamonulu olmaktan da
gurur duyuyorum. Kastamonu ki, Çanakkale’de
çok önemli bir yere sahip. Kastamonu’da
dedelerimiz, bu vatanın tüm fertleriyle birlikte
memleket için savaştı. İşte o günkü gibi silahının
gücüne sahip çık Kastamonulu. Attığını vur.
Bahçelievler’de Mehmet Ali Özkan’ı başkan yap.
Sandığa atacağın her oy işte Çanakkale’deki o el
gibi, o gün vurulan Fransız ve İngiliz gemisinin
indirilmesi gibidir. 1 Nisan’da artık
Kastamonuluların da bir belediye başkanı olacak” 

İstanbul’da ikinci büyük nüfusa sahip olan
Kastamonulular en yoğun olarak Bağcılar’da
ikamet ediyor. İstamonu muhabirinin 2018 Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)
sonuçlarından derlediği verilere göre Türkiye’de 1
milyon 64 bin 716 Kastamonulu yaşıyor.

Verilere göre geçtiğimiz yıla oranla
İstanbul’daki Kastamonulu sayısının 6 bin 91 kişi
azalarak 559 bin 898 kişi olarak kayıtlara geçtiği
gözleniyor. Öte yandan İstanbul’da 10 ilçedeki
Kastamonulu nüfusu 20 bini aşıyor.  Nüfus
yoğunluğunun birinci sırada geldiği Bağcılar’da 29
bin 903 Kastamonulu bulunurken, Ümraniye’de
29 bin 656, Kağıthane’de 27 bin 243,
Gaziosmanpaşa’da 27 bin 58, Pendik’te 26 bin
918, Esenler’de 26 bin 376, Sultangazi’de 26 bin
112, Üsküdar’da 25 bin 265, Küçükçekmece’de 22
bin 317, Fatih’te 22 bin 102 bin Kastamonulu
ikamet ediyor.

Türkiye genelinde en fazla İstanbul’da ikamet
eden Kastamonulular ikinci sıradaki tercihini
Ankara, üçüncü sıradakini ise Kocaeli’den yana
kullanıyor. Kastamonu nüfus yoğunluğunun
23.sırada bulunduğu Ankara’da 44 bin 228, 15.
sırada yer aldığı Kocaeli’nde ise 30 bin 395 kişi
bulunuyor.

Özkan’a destek 
çığ gibi büyüyor

Bağcılar ilk tercih

İstanbul’un gülen yüzü
Eyüpsultan olacak

Ziyarette CHP Eyüpsultan Belediye Meclis Üyesi Adayları
Gülsüm Polat ve Emine Çelik de hazır bulundu.
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“Güzel bir Acıbadem için şimdi Değişim Zamanı”
sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Üsküdar
Acıbadem Mahalle Muhtar Adayı Hanönülü hemşe-
rimiz Ertan Çoban (46), 30 yılı aşkın süredir ikamet
ettiği mahallenin ihtiyaçlarını belirlediğini kaydetti.

Hanönü Yeniboyundurcak
Derneği yönetim kurulu baş-
kanı olan Ertan Çoban “Nüfu-
su 25 bine yakın olan mahalle-
mizde muhtar seçildiğimde
kapalı semt pazarı kurulması
için girimler başlatacağız. Fı-
rın, market, kasap gibi eksikle-
rin giderilmesi için gerekli
müracaatları yapacağız. Çöp
konteynerlerinde, sokak lam-
balarındaki aksaklıkları düze-
ne sokacağız. Zararlı böcekler
için ilaçlama gerçekleştireceğiz. Yetenekli ve başarılı
öğrencilerimiz için burs komisyonu kuracağız. Oyun

parklarının artmasını sağlayıp; yaşlı, bakıma muhtaç
ve ekonomik durumu iyi olmayan mahalle sakinleri-
mize sosyal yardımları doğru şekilde aktaracağız. İl-
çedeki tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlerle
uyum içinde çalışıp 7 gün 24 saat açık irtibat hattı
oluşturacağız” dedi.

Sorunları hızla çözüme kavuşturacağız

“Talatpaşa İçin Yeniliği Se-
çin” sloganıyla Kağıthane’nin
Talatpaşa Mahallesinde seçim
çalışmalarını sürdüren Boz-
kurtlu hemşerimiz Oktay Ba-
yar da sosyal alandaki projele-
riyle beğeni topluyor.

Bozkurt Kestanesökü Der-
nek Başkanı Oktay Bayar’ın se-
çim beyanatında ücretsiz mate-
matik ve İngilizce kursları, ka-
dınların evde yaptıkları el işi

ürünlerini pazarlayacağı pazar alanı yer alırken sokak
temsilcilikleri ile mahallenin sorunlarının hızla çözü-
me kavuşması için çalışmalar yapılacağı bildiriliyor.

‘Bir muhtardan daha fazlası’

Kağıthane’nin Çeliktepe
mahallesinde esnaflık yapan
Hanönülü hemşerimiz Hüse-
yin Türkmen ise “Bir Muhtar-
dan Daha Fazlası” sloganıyla
hareket ediyor.

Mahalledeki tüm sakinleri
azalarıyla birlikte ziyaret eden
Kağıthane Berberler ve Kua-
förler Odası Başkan Vekili Hü-
seyin Türkmen’in “Herkes Ta-
şın Altına Elini Koyacak, yaşlı
engelli ve hasta mahalle sakin-
leri evinde ücretsiz kuaförlük hizmeti alacak” temalı
afişleri de  mahalle sakinlerinin ilgisini artırıyor. 

Muhtar adayları projeleri ile yarışıyor
İstanbul’un çeşitli

ilçelerinde mahalle
muhtarlığına aday
olan Kastamonulu

isimler projeleriyle de
dikkat çekiyor.

Gazetemizi ziyaret
ederek projelerini

anlatan Kastamonulu
muhtar adayları

hemşerilerinin yoğun
olduğu mahallerde
seçime girdiklerini
belirterek destek

istediler.

Dünyanın önde gelen ekonomilerinden İngilte-
re’nin Avrupa Birliği’nden (AB) kopuşunu öngören
Brexit Anlaşması’nın parlamento tarafından onayla-
nıp onaylanmayacağını merak eden ülkelerin başın-
da Türkiye bulunuyor. Zira anlaşmaya olur verilmesi
halinde 19,5 milyar dolara varan karşılıklı ticaretin
artacağı tahmin ediliyor.

Firmalar umutlu

İngiliz hükümetince Brexit sonrasında AB dışı ül-
kelerden yapılacak ithalatta sıfır vergi uygulaması-
nın genişletileceğinin duyurulması Türk firmalarını
umutlandırdı. Bu firmaların yöneticileri, böyle bir
kararın Türkiye’nin İngiltere’ye 11,5 milyar doları
bulan ihracatını artıracağını dile getirerek, “Bunun
için ayağı yere basan, kapsamlı bir ticaret anlaşması
yapmalıyız” görüşünde birleşti.

Durumu lehimize çevirmeliyiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan
Dalgakıran, Brexit Anlaşması’nın İn-
giltere’nin Türkiye ile ticaretine etki
edeceğini belirtti. İngiltere’nin AB ile
yapacağı anlaşmaların önemine işa-
ret eden Dalgakıran, “Biz bu süreçte
söz konusu protokolleri, mutabakat
metinlerini iyi okuyup tahlil etmeli ve lehimize çevir-
menin yöntemlerini aramalıyız” dedi.

Brexit’le beraber gümrüksüz ithalatın çerçevesi-
nin genişletileceğini hatırlatan Dalgakıran, “Burada
dikkatli olmalı, kapsamlı ve doğru bir ticaret anlaş-
ması yapmalıyız. Gümrük Birliği Anlaşması’ndan
tecrübe çıkararak adım atmalıyız” uyarısı yaptı.

Kapsamlı bir ticaret
anlaşması yapılırsa
ihracat kanatlanır
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Yıl: 7 17 Mart 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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