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Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, “1994 yılından beri
her ramazan öncesi gele-
neksel hale getirdiğimiz

fiyat indirimini bu dö-
nem içinde uygulu-

yoruz. Ramazan
ayına özel ku-

manya fi-
yatları ha-
zırlandı.
Tüketici-

nin bakliyat
ürünlerini raf-

lardan daha uygun
fiyata satın alabilmesi için
perakende noktalarına
yüzde 10’a varan fiyat in-
dirimi yapıldı” dedi. n 4

Ramazan ayında Reis Gıda markalı bakliyat ürünleri parkende
satış noktalarında yüzde 10 indirimle satışa sunulacak.

Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Genel merkez yönetim
kurulu üyeleri ve şube yö-
neticilerinin bir araya geldiği
3. Şile Kampında gündem
yeni tüzük oldu. Genel

başkan seçiminden,
şubelerin fiziki şartlarına ve
işleyişine kadar birçok
madde yazılı hale dönüştü.
Genel kuruldaki şube delege
oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e
indirildi. n 4

Gıda sektöründe
2007’den beri hizmet
veren Dadaylı iş ada-
mı Kamil Şan (41) or-
ganizasyon sektörü-
ne de adım attı. n 2

Şile’den yeni anayasa çıktı

Tosyalı Holding, Japon Toyo Kohan’ın
ardından bu kez de Amerikalı Harsco ile iş
birliğine imza attı. Tosyalı ve Kohan demir
çelik fabrikalarında yıllık 1.2 milyon ton atıl
olarak bulunan cürufu katma değerli ürün-
lere dönüştürmeyi planlıyor. n 5

Japonlardan sonra
Amerikalıları getirdi

27-30 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan
Kastamonu İş Dünyası Fuarı’nın yüzde 50 do-

luluk oranına eriştiğini bildiren KASİAD
Genel Başkanı Ayhan Aslan “Türki-
ye’nin ilk karma şehir fuarını gerçek-
leştirecek olmaktan gururluyuz” dedi.

3

Kastexpo 
Türkiye’de bir ilk

Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
“Kastamonu’ya faydalı olacak hizmetle-

rin, siyasi parti farkı gözetmeksizin iş
birliği içinde yapılabileceğini, ille de
iktidardan vekil olmak önemli değil
milletvekili olmak yeterli.” dedi.

4

Hizmet için iktidar vekili 
olmak şart değil

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız,
“Ağaç bazlı panel sektöründe yurt içi ve yurt
dışında toplamda 16 firma ile Türkiye’nin
önemli firmalarından olan Kastamonu En-

tegre, gerçekleştirdiği yatırımla üretim ha-
ritasına İtalya’yı da ekledi” dedi.

Üretim haritasına 
İtalya’da eklendi

5

Murat Demir Haluk Yıldız Ayhan Aslan

Zam değil
indirim var
Ramazan 
kumanyalarına dikkat!

Ramazan kumanyasındaki ürün içeriklerine
dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan
Mehmet Reis, şu uyarılarda bulun-
du: “Ramazan’da ihtiyaç sahip-
lerine yönelik yapılan gıda
yardımları için bazı kumanya
tedarikçileri daha ucuza sa-
tabilmek için fiyat odaklı
ürün hazırlıyor. Maalesef
ürünün cinsine, yöresine, ana-
lizine, kalibresine ve nem duru-
muna dikkat edilmeden kalitesi ve stan-
dardı düşük, pişmeyen, eski mahsul ürünler
kumanya kolileri içerisine konularak satılıyor.
Hayırsever vatandaşlarımız, Ramazan kuman-
ya paketlerini satın almadan önce, içlerini mu-
hakkak kontrol etmelidir.”

Hayaller 
Gümüşhane’de
kaldı n 9

Şan’dan düğünlere Avrupa
standardı

Kastamonu otağına 
yoğun ilgi

Etnos-
por Kül-
tür Festi-
vali
2017'de
yer alan
Kastamonu Otağı ziyaretçiler tara-
fından yoğun ilgi gördü. n 3

Alkışlıyorum

Kimlik bildirim
yükümlülüğüne dikkat!

6Harun Ünlü
Hüseyin Kaya ile EKONOMİ GÜNDEMİ

n 10

Emeklilikle ilgili
soru ve cevaplar

5Yaşar Kızılkum

www.begusa.com.tr
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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

NE ZAMAN ADAM OLURUZ
Onur; dalkavuklara, yalancılara, talancılara katillere
Paye olarak dağıtılmadığı zaman 
Doğruluğun topal ayakla dolaşmaya çalıştığı
zamanlarda;
Yalanın koşar adım cirit atmadığı zaman…Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

DUA

Gördüğün kötülüğü ya suya ya kuma yaz,
Gördüğün iyiliği mermer kitâbeye  kaz.
Unutulan iyilik göze dize dururmuş,
İyilik yapan için Tanrı’ya eyle niyaz.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

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 dern
Kastamonulula
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

ar 

0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir

şair

Şan’dan düğünlere Avrupa standardı
Salonun yeni açılmasına rağmen yoğun bir

talep gördüğünü bildiren Şan,  “ İki katlı olan dü-
ğün salonu toplamda bin 900 metrekare alana sa-
hip.  Biri 800, diğeri ise 600 kişi kapasiteli olan sa-
lonumuzda 40 personelimiz bulunuyor. İşimizi
kaliteli yapıyoruz ve müşteri portföyümüzün de
kaliteden anlayan kişilerden oluşması için çaba
gösteriyoruz.” dedi. Düğün ve davet programları-
nı organizasyon şirketine ihtiyaç duyulmadan
gerçekleştirebildiklerini vurgulayan Şan,  “ Tüm
davet ve organizasyonları yemekli ya da yemeksiz
olarak talebe göre karışlayabilecek potansiyele sa-
hibiz. Kına ve nişan gibi organizasyonlarda da ge-
linle damadın kıyafetlerinden eğlence organizesi-
ne kadar başka bir şirkete ihtiyaca duymadan
karşılayabiliyoruz.” diye konuştu.

Kamil Şan Pide ve Lahmacun Salonu’nun,
Avrupa Gold Düğün Davet Salonunun alt katın-
da hizmet vermeye başladığını da bildiren Kamil
Şan, yemekli küçük davetlerin de burada yapıla-
bileceğine işaret ederek şunları söyledi:  “ Kullan-
dığımız tüm ürünlerin kalitesinin doğallığından
gelmesi ve Karadeniz Bölgesinden temin etme-
mizle yakaladığımız Şan Pide ve Lahmacun Salo-
nunun lezzetini yeni yerimize taşıdık.  20 kişilik
kadromuzla 200 metrekare alanda kalitende
ödün vereden hizmetimize devam ediyoruz. 120
kişi kapasiteli yemek salonumuzda sabah kahval-
tısı, börek ve poğaça seçenekleri, sulu yemekler
ve pide ile lahmacun seçeneğimiz bulunuyor.
Tüm dost ve hemşerilerimizi özel menü seçenek-
lerimizi tatmaya bekliyoruz.” 

Kendi adını taşıyan
pide ve lahmacun
salonu ile 10 yıldır
hizmet verdiklerini
bildiren Kamil Şan,
Gaziosmanpaşa’da üst
düzey bir
organizasyon
salonuna ihtiyaç
duyulduğu için Avrupa
Gold Düğün Davet
Salonu’nu açtıklarını
söyledi.

Gıda sektöründe 2007’den beri hizmet veren
Dadaylı iş adamı Kamil Şan (41) organizasyon
sektörüne de adım attı. 

Kamil Şan
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TEŞEKKÜRLER
Kastexpo 2017'de 2.750 m2 alan doldu.

Siz de Türkiye'nin 
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D
Ü

Z
E

N
L

E
Y

İC
İ

Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97 37
0 533 477 53 88
0 533 920 06 37
fuar@kastexpo.org

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta

farklı
sektör

30
ticaret hacmi
7.5

katılımcı
firma

300
kapalı alan
12.000m2 

stand alanı
6.500m2 

milyar $

9-10 HALL

“Alın terimizin bereketiyle...”

                                                                                                                                                                

.kastexpowww

  

.org.kastexpo

  

kastexpo/

  

Bu fuar 5174 sayılı kan

  

e Odalar vürkiyye Odalar vince Tğeereun gBu fuar 5174 sayılı kan

HAL0 19

  

OBB) denetiminde düzenlenmektediri (Te Borsalar Birliğ Odalar v ve Borsalar Birliğ

LL

  

OBB) denetiminde düzenlenmektedir

  

e
R

 dirr. 

19 Mayıs 2017 3
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Organizatörlüğünü İstamonu Fuarcılık
Limited Şirketinin yaptığı KASTEXPO bir-
çok kente örnek olurken Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin (TOBB) 2017 yılı resmi
fuar takviminde Türkiye'nin ilk resmi şehir
fuarı olma özelliği ile dikkat çekiyor.

İş birliğini arttıracak
Sahipleri Kastamonulu olan firmaların

katılımıyla gerçekleşecek KASTEXPO’nun
bu özelliği ile diğer fuarlardan ayrıldığını
vurgulayan KASİAD Genel Başkanı Ay-
han Aslan,  “Ülkemizin en hızlı büyüyen

şirketleri arasında hemşerilerimizin başın-
da olduğu firmalar geliyor. Üretimleriyle
ekonomik gelişime destek sağlayan sanayi-
ci ve iş adamlarımız iş birliklerini arttır-
mak için bu fuarı tercih ediyor.  Türki-
ye’nin ilk genel şehir fuarı KASTEX-
PO’nun düzenlenmesine 7 ay olmasına

rağmen stantların yüzde 50 doluluk oranı-
na ulaşması hemşerilerimizin iş ve güç
birliğine verdiği önemin kanıtıdır” dedi.

İş adamları ve sanayicileri KASTEXPO
ile ekonomik temaslarını artırmaya davet
eden Ayhan Aslan şunları söyledi:  “KAS-
TEXPO toplamda 12 bin metrekare alanda
300’e yakın Kastamonulu firmanın katılı-
mıyla İstanbul Fuar Merkezi'nin 9 ve 10.
hollerinde gerçekleşecek. Bu fuar bize iş ve
güç birliği sağlayacak.  Kastamonulu tüm
sanayici ve iş adamlarımızın da KASTEX-
PO’da yer almasını bekliyoruz.”

Etnospor Kültür Festivali 2017'de yer alan Kas-
tamonu Otağı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi
gördü. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Etnospor Kültür
Festivali 11-14 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı
Etkinlik alanında gerçekleşti.  ‘Ok yaydan çıkıyor’
sloganı ile Türk dünyasından ve Türkiye’nin farklı
bölgelerinden gelen katılımcılar, festivalde renkli
görüntülere sahne olurken, Kastamonu Otağı ziya-
retçilerin beğenisini topladı. Taş baskı ve ahşap sa-
natı yapım örneklerinin sergilendiği etkinlikte
Kastamonu yöresel ürünleri ile folkloru de görü-
cüye çıktı.

Kastamonu standına yoğun ilgi gösterenler ara-
sında yer alan Etnospor Konfederasyonu Başkanı
Bilal Erdoğan da taş baskı yaptı. Yöresel ürünlerle
yakından ilgilenen Erdoğan’a, Şerife Bacı tablosu
hediye edildi.

Bilal Erdoğan’a eşlik eden heyetin içerisinde
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dadaylı
hemşerimiz Mehmet Umur ile TÜRGEV Yönetim
Kurulu Üyesi Fatih Kalender de bulundu.

destekledi
Etnospor Kültür Festivalinde Kastamonu Otağı

ve etkinliği kadar organizasyonun destekleyenleri
de dikkat çekti. Sahipleri Çatalzeytinli olan UNİ-
TED Grup, TİKA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
gibi kurumların bulunduğu hizmet sponsorları ka-
tegorisinde yer aldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nin 9. ve 10. holle-
rinde 27-30 Aralık 2017 tarihinde yapıla-

cak olan Kastamonu İş Dünyası Fuarı
KASTEXPO’nun yüzde 50 doluluk

oranına eriştiğini bildiren KA-
SİAD Genel Başkanı Ayhan

Aslan “Türkiye’nin ilk karma
şehir fuarını gerçekleştire-
cek olmaktan dolayı Kas-
tamonu iş dünyamız adı-

na gururluyuz” dedi.

Kastexpo Türkiye’de bir ilk

Kastamonu 
otağına 

yoğun ilgi
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Zam değil indirim var
Ramazan ayında Reis Gıda markalı bakliyat ürünleri parkende satış
noktalarında yüzde 10 indirimle satışa sunulacak.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, “1994 yılından beri her
ramazan öncesi geleneksel hale getirdiği-
miz fiyat indirimini bu dönem içinde
uyguluyoruz. Ramazan ayına özel ku-
manya fiyatları hazırlandı. Tüketicinin
bakliyat ürünlerini raflardan daha uygun
fiyata satın alabilmesi için perakende
noktalarına yüzde 10’a varan fiyat
indirimi yapıldı” diye
konuştu

Bakliyat fiyatlarının artacağı yönünde-
ki spekülasyonların asılsız olduğunu bildi-
ren Mehmet Reis, “Dünya borsaları ile
Türkiye'de 2016 yılının son çeyreğinde
başlayan 2017’nin ilk üç ayında devam
eden dönemde pirinç ve bakliyat fiyatla-
rında ciddi artışlar yaşandı. Dünya bakli-

yat fiyatları yüzde 45 ile 80 oranında arttı.
Bu aşırı fiyat artışlarına rağmen ülkemizde
bakliyat fiyatları Nisan ayı sonu itibariyle
düşmeye başladı. Türkiye'de kuru gıda
ürünleri yeterli düzeyde mevcut olup,
ürün arzında bir sorun yaşanmayacak ve
fiyat artışı olmayacaktır. Yeni mahsul

ürünlerde beklenen rekolte gerçekleşirse
nohut başta olmak üzere bazı fa-

sulye çeşitlerinde fiyatlar
geri gelecektir.

dedi.

Ramazan 
kumanyalarına
dikkat

Ramazan kumanyasındaki ürün
içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini
vurgulayan Mehmet Reis, şu uyarılar-
da bulundu: “Ramazan’da ihtiyaç sa-
hiplerine yönelik yapılan gıda yardım-
ları için bazı kumanya tedarikçileri
daha ucuza satabilmek için fiyat odaklı
ürün hazırlıyor. 

Maalesef ürünün cinsine, yöresi-
ne, analizine, kalibresine ve nem du-
rumuna dikkat edilmeden kalitesi ve
standardı düşük, pişmeyen, eski mah-
sul ürünler kumanya kolileri içerisine
konularak satılıyor. Hayırsever vatan-
daşlarımız, Ramazan kumanya paket-
lerini satın almadan önce, içlerini mu-
hakkak kontrol etmelidir. Ürün cinsi-
nin ve menşeinin doğru yazılıp yazıl-
madığı ve kalitesi incelenmelidir.
Maneviyat yüklü olan bu ayda yardım
yaparken; eviniz için satın aldığınız,
mutfağınızda pişirdiğiniz ve güveninizi
kazanmış markalı ürünlerin tercih
edilmesi, yardım alanlara daha da fay-
da sağlayacaktır. Ayrıca Ramazan ko-
lisi içindeki ürünlerin, gıda kodeksine
uygunluğu ilgili merciler tarafından
denetlenmelidir.” 

Hizmet için iktidar vekili olmak şart değil
Kastamonu siyasi tarihinde ilk kez

2015 yılında yapılan genel seçim sonrası
AK Parti’nin ilde 3 milletvekili çı-
karmasıyla yatırımların hız kazan-
dığına işaret eden Kastamonu
Milletvekili Murat Demir, 18 ayda
gerçekleşen hizmetleri değerlen-
dirdi.

Muhalefete seslenen Murat De-
mir yaptığı açıklamada,   “İcraat
yapmak hizmet etmek için ille
de iktidardan vekil ol-
mak önemli değil mil-
letvekili olmak yeter-
li. Eğer bizim bir
eksiğimizi görülü-
yorsa yapılması

gereken istişare etmek. Birlikte ne yapıla-
caksa yapalım. Önümüzde 29 ayımız

daha var. Kastamonu’ya hizmet ede-
bilmek için muhaliflere tavsiyem
ya gelin birlikte hizmet edelim ya
da bizi izlemeye devam edin.” ifa-
delerine yer verdi.

Bakandan 
Serbest Bölge talebi 

Şahsi girişimleri sonucun-
da Organize Sanayi
Bölgesinde CNC tez-
gahları üretecek ve
ilk etapta 50 kişiyi
istihdam edecek fir-
manın kısa sürede

inşaata başlayacağını bildiren Demir, ayrı-
ca yatırım için de farklı firmalarla görüş-
melerinin devam ettiğini kaydetti.

Küçük sanayilerin taşınması ve bir
Serbest Bölge kurulması hakkında Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanına teşkilat ola-
rak taleplerini ilettiklerini söyleyen Murat
Demir, liman bitiminde Seydiler Bölge-
sinde, stratejik bir yatırım sözü aldıklarını
açıkladı.

İcradan satılık olması ve hukuki sıkın-
tıları yüzünden ihalelere girenin olmadı-
ğını söylediği Uğurlu Hastanesinin ruhsa-
tının kendisiyle birlikte Kastamonu mil-
letvekilleri Metin Çelik, Hakkı Köylü ve
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın girişim-
leri sonucu uzatıldığını vurguladı.

Kastamonulular Dayanışma Der-
neği (Kas-Der) Genel merkez yöne-
tim kurulu üyeleri ve şube
yöneticilerinin bir araya geldiği 3. Şile
Kampında gündem yeni tüzük oldu.
Genel başkan seçiminden, şubelerin
fiziki şartlarına ve işleyişine kadar
birçok madde yazılı hale dönüştü.
Genel kuruldaki şube delege oranı
yüzde 10’dan yüzde 5’e indirildi.

Tepeden tırnağa 
düzenlenme

Kas-Der’in 3 yıldır aralıksız yap-
tığı Şile İstişare Toplantısının bu yılki
gündemi yeni tüzük çalışmaları oldu.
Genel Başkan Orhan Gümüş’ün baş-
kanlık yaptığı toplantıda,  fikir birli-
ğine varılan maddelerin Ağustos
ayında olağanüstü genel kurul ile
üyelerin onayına sunulmasına karar
verildi.

Yeni sistemde ne var?

Derneğin yeni tüzük taslağında
genel merkez ve şubeler arası ilişkiler-
den, üye portalına kadar birçok deği-
şikliğin bulunduğu gözlendi.
Hazırlanan taslakta yeni sitem ile inter-
net ortamından üye olunabilecek.
Genel merkez ve şubelerin üye kayıt
verilerinin güvenli bir şekilde sanal or-
tama aktarılması sağlanacak.  Kuruma
özel yazılım ile üyeler cep telefonu şif-
releme sistemiyle programı kullanabi-
lecek.Genel kuruldaki şube delege
oranı yüzde 10'dan yüzde 5’e indirile-

cek. Disiplin koşulları ve yönetici sayı-
larındaki değişimlerin yanı sıra, kadın
ve genç kontenjanları minimum yüzde
20 olarak öngörülüyor.Gençlik, kadın,
sanat, spor, kültür ve hukuk kurulları
dernek organları olarak tüzükte yer
aldı;  kurulması mecburi bir statüde tu-
tuldu.

Olağanüstü kongre 
Ağustos’ta

Konuyla ilgili İstamonu Gazetesine
konuşan Kas-Der Tüzük Komisyonu
Başkanı Turgay Sucuoğlu Kas-Der
Anayasası olarak nitelendirdiği yeni

tüzük üzerinde 6 aydır yoğun olarak
çalışma yaptıklarını kaydederek, “On-
larca tüzük incelemesinin ardından,
değerli hukukçularla birliktegünümüz
şartlarına ve Kas-Der yapısına uygun
bir içerik hazırladık. Bu çalışmaları-
mızı da Şile kampımızda yönetimle-
rine iletmeleri üzerine şube
başkanlarına aktardık. En geç Ağustos
ayı içerisinde Tüzük Değişikliği için
kongre yapmayı planlıyoruz.Uzun ve
zorlu bir süreç olan tüzük değişikliği
hazırlık aşamasında çalışmalara katkı
sunan Tüzük Komisyonu üyelerimiz
Murat Bal, Hüseyin Karameşe , Baha-
dır Kipritci , Timur Göksu , İrfan Öz-
türk ve Şeref Sarıkaya’ya, hukuki ve
teknik konularda destek sunan Avukat
Yasemin Bal’a , taslak çalışmalarına
katkı sağlayan  kurucu genel başkanı-
mız Yavuz Ballık’a teşekkür ediyorum.”
dedi.

Kastamonu’ya faydalı
olacak hizmetlerin,

siyasi parti farkı
gözetmeksizin iş

birliği içinde
yapılabileceğini

vurgulayan
Kastamonu

Milletvekili Murat
Demir, “ İcraat

yapmak hizmet
etmek için ille de
iktidardan vekil

olmak önemli değil
milletvekili olmak

yeterli.” dedi.

Sanatçı dostumuz Enis
Mangaloğlu’nun büyükbabası Remzi
Mangaloğlu’nun

Yazarımız Mustafa Çifci’nin annesi
Fatma Cifci’nin

Abonelerimizden Hüseyin
Uzunhasan’ın annesi Atiye
Uzunhasan’ın

Abonelerimizden Halil Karadeniz’in
babası Durmuş Karadeniz’in

Kas-Der eski Genel Başkanlarından
Mustafa Çelikel’in
Vefatlarını üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Merhum ve merhumelere Allah’tan
rahmet kederli ailelerine başsağlığı
dileriz.

BAŞSAĞLIĞI

İstamonu Gazetesi

Araçlı hemşerimiz Avukat Hüseyin Öz-
bek, Türkiye Barolar Birliği (TBB) yeni yö-
netiminde yer aldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 34. Ola-
ğan Genel Kurulu'nda mevcut başkan
Metin Feyzioğlu yeniden göreve geldi.
Feyzioğlu’nun yönetim kurulunda Sabri
Erdal Güngör,  Ünsal Toker, Sabiha Tekin,
Hüseyin Özbek, Filiz Saraç, Ahmet Şakir
Uzun, Gültekin Uzunalioğlu, Ali Elibol,
Eyüp Sabri Çepik,  Ekrem Demiröz bulu-
nurken, Denetleme Kurulunda ise Ufuk
Özkap, İbrahim Halil Kartal, Ümit Yüksel
yer aldı.

Özbek TBB’de

Şile’den yeni anayasa çıktı

Mehmet Reis

Hüseyin Özbek

Murat Demir

Turgay 
Sucuoğlu
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Emeklilikle ilgili 
soru ve cevaplar

Yeminli Mali Müşavir

2017 yılı sigorta primi teşvik ve
ertelemeleri 

Yaşlı annemizin bakımı için 19
Ağustos 2014 tarihinde evde bakıcı
tuttuk. İlk defa SGK’lı olarak
çalıştırdığımız elemanın primlerini
bugüne kadar eksiksiz yatırmış
bulunuyoruz. İki yıllık devlet prim
teşviklerinin uzatıldığını ve 2017
yılında da uygulanacağını öğrendik.
Bu yıl yatırılacak SGK prim dökümü
ile devlet teşviklerinin açılımlarını
öğrenmek istemekteyiz. (Bekir
Hisarcıklı)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu’nun geçici 10. Maddesi
kapsamında uygulanan sigorta
primlerinin işveren hisselerine ait
tutarlarının İşsizlik Sigortası
Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin
teşvik, 31 Aralık 2020 tarihine kadar
işe alınacak sigortalılar için gerekli
olmakla birlikte, teşvik uygulama
süresi sizin açınızdan 24 ay
olduğundan, söz konusu kişiyi işe
başlattığınız tarihten itibaren 24 ay
sonra sona ermiş olmalı. 2017 yılına
ilişkin olarak; 

- Primleri düzenli ödediğiniz sürece
5 puanlık prim indiriminden
yararlanmaya devam edeceksiniz. 

- Asgari ücret artışı nedeniyle geçen
yıl uygulanan günlük 3.33, aylık 99.90
TL’lik primin hazinece karşılanmasına
bu yıl da devam edilecek.

- Ayrıca 2016 Aralık, 2017 Ocak ve
Şubat aylarına ilişkin sigorta
primlerinin günlük 20.70 TL ve aylık
olarak 621 TL’ye kadar olan kısmının
ödeme süresinin sırasıyla 2017 Ekim,
Kasım ayı sonu ile 26 Aralık 2017
tarihine kadar ertelenmesi
uygulamasından yararlanacaksınız.

Hizmet tespit davası açma süresini
geçirmişsiniz

Askerden önce 1983-1990 arası
ayakkabıcıda çalıştım, 1990’da askere
gittim. Sigortalı yapmadılar. Firma
daha yeni kapandı. Biz üç arkadaş ne
yapabiliriz, bizi yönlendirirseniz
seviniriz. (Sezer Akkaş)

İşe giriş bildirgesi ve prim belgeleri
işveren tarafından verilmeyen veya
çalıştıkları kurumca tespit edilemeyen
sigortalıların, çalıştıklarını,
hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan
başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye
başvurarak alacakları ilam ile
ispatlamaları halinde, mahkeme
kararında belirtilen aylık kazançları
toplamları ile prim ödeme gün
sayılarının dikkate alınması mümkün.
İşe giriş bildirgeniz de dahil olmak
üzere SGK’ ya adınıza hiçbir belge
verilmemiş olduğundan ve 1990
yılından bu yana 5 yıllık hak
düşürücü süreyi geçirmiş
olduğunuzdan hizmet tespit davası
açamazsınız. Açsanız da süre
yönünden reddedilir. Sonuç itibariyle,
maalesef yapabileceğiniz bir şey yok.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
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��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 97,717
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Üretim haritasına İtalya da
eklendi

Mobilya sektörüne yönelik ham ve
melamin kaplı yonga levha ve laminat
parke üretecek olan Kastamonu Entegre,
Ravenna’da kurulan Gruppo Trombini’yi
satın aldı. Gruppo Trombini, Pomposa ve
Frossasco’da bulunan iki ayrı yonga levha
tesisiyle toplam 800 bin metreküp kapasi-
teye sahip. İtalya’da yüzde 20 pazar payı
hedefleyen Kastamonu Entegre, tesisleri
2018’de devreye sokacak.

Satın alma görüşmelerinin 2017 yıl ilk
çeyreğinde başladığını belirten Kastamo-
nu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “İtal-
ya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi
olan Gruppo Trombini’yi satın alarak Ro-

manya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rus-
ya’daki yatırımlarımıza İtalya’yı da eklemiş
olduk. Yurt dışı yatırımlarımız toplam
800 milyon Euro’yu aştı.” dedi. Moda ve
tasarım merkezi İtalya’nın, mobilya sektö-
ründe dünyanın dördüncü büyük üretici-
si olduğunu vurgulayan Yıldız, “İtalya
mobilya pazarının büyüklüğü 20 milyar
dolar ve yaklaşık 10 milyar mobilya ihra-
catı yapıyor. Dünyanın en büyük üretici-
lerinden biri olarak biz de, bugüne kadar
ihracat yaptığımız İtalya’da bir Türk üreti-
ci olarak yeni bir ilke daha imza atıyor ol-
manın gururunu yaşıyoruz. “ ifadelerini
kullandı.

Tosyalı Holding, Japon Toyo Ko-
han’ın ardından bu kez de Amerikalı
Harsco ile iş birliğine imza attı. Tosyalı
ve Kohan demir çelik fabrikalarında
yıllık 1.2 milyon ton atıl olarak bulu-
nan cürufu katma değerli ürünlere
dön,iz ve verimli metal üretimi için
teknoloji ortağı olarak hizmet sunuyor.
Üretim atık yığınlarını yararlı ticari
kullanıma dönüştürmek için etkili çö-

zümler sağlayan şirket, 30’u aşkın ülke-
de faaliyetlerine devam ediyor. Tosyalı
Holding ile gerçekleştirilen bu anlaş-
mayla Harsco, Türk çelik üretim sektö-
rüne de ilk kez giriş yapmış oldu. Bu
anlaşma Toscelik’in, metal geri kazanı-
mı ve toptan satışı için dünya standart-
larında bir çözüm yaratma konusunda
Türkiye’nin ilk fabrikası olma hedefle-
rini destekliyor.

Japonlardan sonra Amerikalıları getirdi

Dünya otomotiv endüstrisinin en
önemli fuarlarından biri olan Automecha-
nika Dubai, 15’inci kez kapılarını açtı. Du-
bai World Trade Center’da 7-9 Mayıs’ta
gerçekleşen fuara 25 ülkeden sektör devi
şirketler katılırken Esan Akü,  Esan Bat-
tery, Energy Battery ve Vega Battery mar-
kalarıyla fuarda büyük ilgi gördü.

Automechanika Dubai’nin uluslararası
kurumları bir araya getiren önemli bir fuar
olduğunu vurgulayan Esan Akü Genel
Müdürü Atilla Birmiş, “Zamanın ve sektö-
rün ihtiyaçlarına hızla cevap veren vizyo-
ner yapımızla çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Bu kapsamda Türkiye’deki akü üreti-
min lider firmalarından olan Esan Akü
Dubai’de de oldukça ilgi gördü. Çalışmala-
rımızın yansıması olarak bu ilgiyi görmek

de bizi memnun etti.” dedi.
Fuarda en yeni teknolojileri sunan

Esan Battery, Energy Battery ve Vega Bat-
tery markalarıyla ziyaretçilerin ilgisini çek-
tiklerini ifade eden Birmiş,  “ 38 yıldır var
olduğumuz sektörde her zamanki gibi po-
zitif enerjimizi yeni ürünlerimizle de yan-
sıttık. Gerçekleştirdiğimiz bağlantılar hem
firmamız hem de ülkemiz açısından
önemli girişimlerin başlangıcı olacak.” diye

konuştu.
Esan Akü Yönetim Kurulu Temsilcisi

Yaprak Soysalan ise şunları söyledi:  “40.
yılımıza adım atarken  “Dünya enerjisini
bizden alır” sloganıyla yeni hedeflerimiz ve
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ürünle-
rimizin geliştirilmesi için Ar-Ge yatırımla-
rına ağırlık veriyoruz. Bunların olumlu
yansımasını Türkiye’den ve dünyadan al-
mak gurur verici.”

Esan Akü’nün pozitif enerjisi Automechanika Dubai’ye yansıdı

Ağaç bazlı panel
sektöründe yurt içi ve
yurt dışında toplamda

16 firması ile
Türkiye’nin önemli

firmalarından
Kastamonu Entegre,

gerçekleştirdiği yatırımla
üretim haritasına
İtalya’yı da ekledi.

Haluk Yıldız
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HABER TURU

İlk ödülü İnebolu kaptı

Alkışlıyorum!

Birkaç yıldır yolum sıkça
İstanbul’a düşüyor.
Gezmeye değil.

Kesinlikle bir etkinlik ya da
bir çalışma nedeniyle. Bu
yüzden de birçok
Kastamonulu ile yan yana
gelmek durumunda
kalıyorum.

Kastamonu’dan İstanbul ve
diğer metropollere göç 60’lı
yılların sonunda başladı. Ama
illa da İstanbul.

İlk gidenlerin en başta
sorunu bugünü akşama
evriltebilmek idi.  Parasal bir güçleri yoktu.
Eğitim anlamında da yoksundular. O koca
kentin karmaşasından ürkmüşler, kenar
mahallere sığınmak zorunda kalmışlardı. İşin
doğrusu sahipleri de yoktu. El yordamıyla
becerdikleri işlerle günlük ve geçimlik yaşama
yönelmişlerdi. Sosyal ya da siyasal yaşam
onlara olabildiğince uzaktı. Belki birkaç kişi bu
alanlarda kendisini gösterebiliyordu.

İkamet adresi olarak daha çok kenar semtler
seçiliyordu ve gecekondu türü yerleşim
alanlarında yoğunlaştırıyordu.

Gelinmiş olan noktaya dikkatinizi çekmek
isterim.

Kastamonu kabuğunu kırmış ve “ben de
varım” noktasına gelmiş. Özellikle kırk yaş
gurubuna hayran oldum. Siyasette varlar,
ticarette varlar, sanayide varlar, kültürde varlar.
Sanki kendiliğinden gelişmiş bir iş bölümü
yaratmışlar ve işin en güzel yanı Kastamonulu
olduklarını her an ilk söz ve onur kaynağı
olarak kullanıyor olmaları.

Farklı siyasal görüşteler ama birleştirici olan
Kastamonululuk.

Farklı alanlardalar ama yüzlerinden bir
Kastamonu akıyor.

Bir şey daha var!
İstanbul’da yaşıyor olmalarına karşın

Kastamonu onların derdi.
Tek tek isim vermek isterdim ama

unutabileceğim isimleri üzerim diye
korkuyorum.

Onları gördükçe içimden koca koca alkışlar
fışkırıyor.

Kastamonu sahiplenildi diye düşünüyorum.
Her biri pırıl pırıl kırklı yaşlarda gençler.
Korkusuz, kenti çözmüş, kentlileşmiş, yüz

yılı algılamış, kafa tutmasını becerebilen.
Daha ne diyeyim!
Onurlandım ve alkışlıyorum.
Evet ya!
Kabuk yırtılmış.
Alkışlıyorum…

YIL: 6 SAYI: 202 19 MAYIS 2017

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Hanönü’nde güneş enerjisinden elektrik üretilecek.
Bağdere köyü mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde kurul-
ması planlanan 230 kilowatlık güneş enerjisi santralinin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylandığını söyle-
yen Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar,  bağlantı an-
laşmasını Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü-
ne teslim ettiklerini bildirdi.

Enerjisini güneşten alacak

Kastamonu Göl Anadolu Lisesi öğrencilerinin
Edebiyat alanında elde ettikleri başarı okula 7 yılda
18 Türkiye derecesi kazandırdı.

Son olarak Göl Anadolu Lisesi onuncu sınıf öğ-
rencisi Azize Hasanbeşeoğlu, Pilotlar Vakfı’nın dü-
zenlediği “Havacılık ve Havacılar” konulu komposiz-
yon yarışmasında “Gökyüzü Sakinleri” isimleri ile
Türkiye ikincisi oldu. Artuklu Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve Mardin Anadolu Lisesi’nin düzenlediği “15
Temmuz Karanlığında Şafağı Aydınlatan Hikayeler”
konulu hikaye yarışmasında ise ilk beşte dokuzuncu
sınıf öğrencilerinden Nursima Akça yer aldı.

7 yılda 18 derece

Doğalgaz için ilk
kazma vuruldu

Referandum sürecinde Kastamonu’ya ziyaret gerçek-
leştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
müjdesini verdiği doğalgaz çalışmaları Devrekani’de
başladı. Doğalgaz alt yapısı için ilk kazmayı vuran
dağıtım şirketi,  çalışmalara ilçe merkezinden başladı.

Kastamonu’nun 
en değerli ormanı

Daday’da 20 dekarlık alan
üzerine Trüf Mantarı
Ormanı çalışmalarına
başlandı. İlk hasadın 5 yıl
sonra alınacağı ormandan
yıllık 150 bin Avro gelir
elde edilmesi hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Or-
man Genel Müdürlüğü (OGM) tara-
fından, dünya gıda ve kozmetik pa-
zarlarında binlerce avroya kadar alıcı
bulan trüf mantarının ülke ekonomi-
sine kazandırılması için 2014 yılında
uygulamaya koyduğu “Trüf Ormanı
Eylem Planı” çerçevesinde Kastamo-
nu’da trüf ormanı kurma çalışmaları-
na devam ediyor. Bu kapsamda Da-
day’da 20 dekarlık alanda 486 adet
Yaz Trüfü misel aşılanmış meşe fida-
nı ekme çalışmalarına başlandı. 5 yıl
sonra ilk hasadı yapılacak Trüf Man-
tarı Ormanından yıllık 150 bin Avro
gelir elde edilmesi bekleniyor.

Avrupa’nın lüks restoranlarında kullanılan ve kilogram fiyatı 300 Avrodan 
başlayıp binlerce Avroya kadar çıkan Trüf Mantarı, toprağın altında yumru 
şeklinde ve yetiştirilmesi zor bir mantar olarak biliniyor. İtalya, Fransa, Hırvatistan
ve İspanya gibi ülkelerde birçok kişi geçimini Trüf Mantarından sağlıyor.

Tarihi Kentler Birliği Sivas
buluşmasında bu yıl ilk kez
düzenlenen Müze Özendirme
yarışmasında İnebolu Beledi-
yesi, “Kurtuluşa Giden Yolda,

İnebolu Kent Müzesi”yle ödüle
layık görüldü. Türkiye’de 451
üyesi bulunan Tarihi Kentler
Birliği’nin iyi müzecilik örnek-
lerini çoğaltma ve yerel yöne-

timlerin müzecilikte önderlik-
lerini geliştirmek amacıyla bu
yıl ilk kez düzenlediği Müze
Özendirme Yarışmasında de-
receye girenlerin ödülleri Sivas
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Mer-
kezinde verildi. Yaklaşık 300
belediye başkanının katıldığı
törende İnebolu Belediyesi’nin
de aralarında olduğu 19 bele-
diyenin müzecilik uygulamala-
rı ödüllendirildi. İnebolu Bele-
diyesi’nin ödülünü Belediye
Başkanı Engin Uzuner, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı
Recep Altepe’den aldı.

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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CEMİYET

Büyük kalpler minik kalpler için attı
Kastamonu Kadın Derneği Başka-

nı(Kast-Kader) Emine Çelik, “Verel el
ile alan eli buluşturma kampanyamız
kapsamında Anneler Gününde dü-
zenlediğimiz etkinliğimizde hiçbir ka-
tılımcıdan ücret talep etmedik. Her
davetlimiz yanında bir çocuğa bir ta-
kım kıyafet getirdi.  Daha önce yaptı-
ğımız görüşmeler sonunda belirlediği-
miz ihtiyaç doğrultusunda topladığı-
mız kıyafetleri Mescit ilk ve ortaoku-
lunda okuyan 130 kız öğrencimize bu
haa içinde ulaştıracağız.”  dedi.

Bozkurtlular Dayanışma Der-
neği Kadın Kollarının geleneksel
olarak düzenlediği Anneler Günü
Programı Anadolu Hisarı’nda ger-
çekleşti.

Bozkurt Belediye Başkanı
Bozkurt Ekeş, Beykoz Belediye
Başkan Yardımcısı Muharrem Ka-
şıtoğlu ile çok sayıda davetlinin
katıldığı programdan elde edilen
gelir, derneğin burs verdiği üniver-

site öğrencilere aktarıldı. Bozkurt-
lular Dayanışma Derneği Başkanı
Mustafa Dikmen burada yaptığı
konuşmada derneğin faaliyetlerini
aktarırken Kadın Kolları Başkanı
Nuray Palaz sivil toplum kuruluş-
larında kadınların yer almasının
önemini vurguladı ve Anneler
Gününe dair paylaşımlar geçekleş-
tirdi. Programın sonunda tüm ka-
dınlara çiçek ve hediye dağıtıldı.

Aile boyu mutluluk

Kastamonu Kadın Derneği Anneler Günü için özel bir program gerçekleştirdi. Kastamonu Mescit ilk ve ortaokulunda eğitim gören kız öğrencilere
kıyafet desteği sağlamak için düzenlenen programda yılın anneleri ödüllendirilirken, kadınlar Enis Mangaloğlu’nun şarkılarıyla eğlendi.

Cide Akbayır Derneği(Ak-Der)
Kadın Kollarının dernek yararına
düzenlediği kermeste ev tekstilin-
den giyime, zücaciyeden gı-
daya kadar çok sayıda ürün
satışa sunuldu. Cide Akbayır
ve Çevre Köyleri Turizm
Kalkındırma Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneğinin
(Ak-Der) geleneksel hale
gelen kermesi, Gaziosman-
paşa’da bulunan dernek merkezin-
de gerçekleşti.

Kermesin açılış töreninde konu-
şan Ak-Der Başkanı Murat Sezgin,
“Hayır işleri gündeme geldiğinde
tüm hemşerilerimiz el ele vererek

birbirine sahip çıkmaktadır.  Gele-
neksel olarak derneğimiz kadın
kolları tarafından düzenlenen ker-

mesimizde elde edilen geliri
fayda getirici projelerimizde
kullanıyoruz. Faaliyetlerimi-
zin kalitesini artıran kerme-
simize destek olan herkese
teşekkür ediyor, emeği ge-
çenleri de kutluyorum.”
dedi.

Bir hafta süreyle açık kalan ker-
mesin ilk gününde Kas-Der Genel
Başkanı Orhan Gümüş, iş adamları;
Bahattin Üründü, Ali Güler, İshak
Aslan, sanatçılar; Bilal Ertural,
Emin Muç da hazır bulundu.

Ak-Der kermesinde yok yok

İnebolu Deliktaş- Hacı İbrahim
Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür
Derneğinin düzenlendiği piknik şöle-
ninde küçükler kadar büyükler de
eğlendi. İnebolu Deliktaş- Hacı İbra-
him Köyü Piknik Şöleni 14 Mayıs’ta
Beykoz’da gerçek-
leşti. Çocuklara yö-
nelik özel aktivite-
lerle renklenen
piknik alanında bü-
yüklerin halat çek-
me, yumurta taşı-
ma ve çuval yarı-
şında yer alması renkli anları bera-
berine getirdi. Ayrıca piknik alanında
gösterilerini sunan davul zurna ekibi
de büyük beğeni topladı.

Hemşeri bağlarının kuvvetlendir-

mek için düzenledikleri programlar-
dan birinin de geleneksel hale getir-
dikleri piknik şöleni olduğunu söyle-
yen dernek başkanı Metin Temel, “
Üyelerimiz ve hemşerilerimizle An-
neler Gününde güzel bir gün yaşadık.

Dostlukların pekiş-
tiği, örf ve adetleri-
mizin yeniden ha-
tırlandığı, birlik ve
beraberliğin bir
arada olduğu piknik
etkinliğin de bizleri
yalnız bırakmayan

tüm dostlara şahsım ve yönetim ku-
rulu arkadaşlarım adına teşekkür
ederim. Köyümüzün ve köylümüzün
kalkınması için emek harcayan her-
kese müteşekkirim” dedi.

7’den 70’e eğlence

Kastamonu Kadın Derneğinin 'Büyük Kalpler'  sloganıyla seçtiği yılın Kastamonu anneleri
barkovizyonu duygulu anlara sahne oldu. Yasemin Çelik ödülünü engelli oğlunun elinden alırken,
Fatma Suna Kalafatoğlu’na küçük yaşta yetim kalan kızları takdim etti. Kız çocuklarına burs
desteği sağlayan Burcu Kösem’e ise ödülünü Kastamonu Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik verdi.

Kısa süre önce kurulan Cide
Soğuksu Derneği Gençlik Kolları
Anneler Gününde huzurevindeki
yaşlıları ziyaret etti. Ziyaret sonra
açıklama yapan Gençlik Kolları
Başkanı Oğuzhan Şenol sosyal ça-
lışmalarına ağırlık vereceklerini
bildirerek, “ Bizleri 9
ay karnında taşıyıp
dünyaya getiren, ha-
yatın çeşitli zorlukla-

rında bizi her türlü tehlikelerden
ve kötülüklerden koruyarak büyü-
ten kıymetli annelerimizin bu özel
gününde ekibimle birlikte mutlu-
luklarını paylaşalım istedik. Genç-
lik kolları olarak böyle anlamlı
günlerde üzerimize düşen vazifeyi

kardeşlerimle birlikte
en iyi şekilde yapmak
için gayret gösterece-
ğiz.” dedi.

Huzur verdiler

İnebolu Deliktaş- Hacı
İbrahim Köyü Sosyal
Yardımlaşma ve Kültür
Derneğinin pikniğine
katılanlar arasında Beykoz
Belediye Başkan Yardımcısı
Muharrem Kaşıtoğlu,
Başkan Danışmanı İsa
Sucuoğlu, meclis üyesi
Yılmaz Özdemir, iş adamı
Oman Arslan da yer aldı.
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SPOR
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Kastamonu Genç Girişimciler Derneği
(KASGEG) ve Kastamonu Fotoğraf Sanatı
Derneği (KASFOT) tarafından ortaklaşa
yürütülecek olan “Explore Kastamonu”
(Kastamonu’yu Keşfet) projesi ile sosyal
medya aracılığı ile Kastamonu tanıtılacak.

Sosyal medya hesaplarını kullanarak
Kastamonu’yu küresel ölçekte tanıtmayı
hedeflediklerini  söyleyen KASGEG Baş-
kanı Zafer Küçükşabanoğlu, “Instagram
başta olmak üzere facebook ve twitter
üzerinden Kastamonu fotoğraflarını ya-
yımlayacağız. Ağırlıklı olarak Instagram
üzerinde bu çalışmayı gerçekleştireceğiz.
Explore Kastamonu hedefleri olan önemli
bir proje. Biz birinci yılda 40 bin, ikinci yıl-
da 100 bin, üçüncü yılda ise 200 bin takip-
çi hedefliyoruz” dedi.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör
ise “Bazen bir kare fotoğraf, sayfalar do-
lusu yazıdan daha çok şey anlatıyor. Eğer
biz bunu doğru yönlendirebilirsek, Kasta-
monu tanıtımı için önemli bir işi yapmış
oluruz. Ümit ediyorum bu güç birliğiyle
fotoğraflarımızı yurt dışına da taşıyacağız.
Birlikte güzel şeyler yapabileceğimize
inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kastamonu’yu
keşfet

Zafer Küçükşabanoğlu

Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla
Play-Off ’ta mücadele etmeye hak kazanan temsil-
cimiz, Hatayspor’u eleyerek yarı finalde Gümüşha-
nespor’un rakibi oldu. Cezası nedeniyle Gazi Sta-
dında seyircisiz oynanan karşılaşmada 2-0’dan geri
gelerek maçı 2-2 bitiren temsilcimiz final için
umutları Gümüşhane deplasmanına taşımayı ba-
şardı. Deplasmanda oynanan rövanş mücadelesin-
de ise ilk yarısı 0-0 maçın 90 dakikası sonucunda
rakibine 2-1 mağlup olan kırmızı siyahlılar PTT 1.
Lige Gümüşhane’de elveda dedi.

Play- Off çeyrek final mücadelesinde Hatayspor
ile eşleşen Kastamonuspor 1966, deplasmanda ra-
kibini 1-0 yenmiş, Kastamonu’da oynanan maçta
ise konuk ekibe 1-0 mağlup olmuş ve maç önce
uzatmalara ardından da penaltı atışlarına gitmişti.
Penaltılar sonucunda karşılaşmadan 4-3 galip ayrı-
lan temsilcimiz yarı finalde Gümüşhanespor’un
rakibi olmuştu.

İlk maç seyircisiz oynandı
Kastamonu Gazi Stadyumu’nda oynanan Ha-

tayspor mücadelesinde taraarların küfürlü teza-
hüratlarda bulunması sonucunda PFDK Kastamo-
nuspor’a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.
Böylelikle Play-Off yarı final ilk karşılaşmasında
temsilcimiz Gümüşhanespor karşısına taraarı ol-
madan çıktı.

Spor Toto 2. Ligi
üçüncü sırada
tamamlayarak

Play-Off’a kalmayı
başaran

Kastamonuspor
1966, yarı finalde

elenerek 1. Lig
hayallerine veda
etti. Yarı Final’de

Gümüşhanespor’un
rakibi olan kırmızı

siyahlılar, Gazi
Stadyumunda 2-2

biten karşılaşmanın
rövanşında

deplasmanda
rakibine 2-1

mağlup olarak
Kastamonusporlu
taraftarları hüzne

boğdu.

Temsilcimiz Kastamonuspor
1966’da 31 Mayıs tarihiyle birlikte
Ahmet Ayaloğlu, Batuhan İşçiler,
Cabir Coşar, Emre Yayla, Ensar
Karakulakoğlu, Fatih Ergen, Fa-
tih Küçük, Ferdi Elmas, Günay
Şakar, Hasan Sürmeli, İbrahim

Kaş, İskender Alın, İsmail Dinler,
Kerem Şeras ve Onur Cenik ile
sözleşmeler sona eriyor. Yeni
dönem planlamalarına başlaya-
cak olan temsilcimizde henüz
kimlerin gideceği veya kalacağı
netlik kazanmamış durumda.

15 oyuncunun sözleşmesi bitiyor
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İşverenlerin işe aldıkları, çalıştırdıkları ve
işten ayrılanların kimlik bildirme belgesi
ile kolluk birimlerine belirli süreler

içinde bildirilmeleri gerekiyor. Bu yazı
dizimizde 28/04/2017 tarihli ve 2017/19
sayılı genelge ile yapılan yeni düzenlemeleri,
SGK’ya verilen bildirgelerde belirtilen
tarihler ile kolluk örgütüne yapılan
bildirimlerde belirtilen tarihler arasında
uyuşmazlık olması halinde SGK tarafından
dikkate alınacak tarihleri ve uygulanacak
idari para cezaları hakkında kanunla
belirlenmiş hükümleri size aktaracağım.

Kimlik bildirme yükümlülüğü olan 
kurum ve kuruluşlar

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda; 
Otel, motel, han, pansiyon, bekar

odaları, günübirlik kiralanan evler, kamp,
kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü,
özel veya resmi konaklama yerleri ile özel
sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur
evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal
tesislerinin sorumlu işleticilerinin;
müesseselerinde sürekli veya geçici olarak
çalıştırdıkları kimseleri ve bunların
ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik
bildirme belgesi doldurarak 24 saat içinde
bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne
bildirmekle yükümlü olduğu, 

Bahsi geçen tesislerin dışında kalan her
çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş
yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü
barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu
işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik
belgesi doldurularak üç gün içinde genel
kolluk örgütüne verilmesinin zorunlu
olduğu, 

Çalışanlara ilişkin verilen söz konusu
kimlik bilgilerinin, genel kolluk
kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez
müdürlüklerine bildirileceği hüküm altına
alınmıştır.

Bildirim süreleri 

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nda; 

İşverenlerin, Kanunun 4’üncü maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılanlar için çalışmaya
başladıkları tarihten önce sigortalı işe giriş
bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü
olduğu, 

Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılan kişilerin hizmet akdinin sona erdiği
tarihten itibaren en geç on gün içinde
Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu
hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 1774 sayılı Kanun gereğince
kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken
Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan
Form-2’nin verilme süreleri, işletme
türlerine göre farklılıklar gösterdiği gibi
5510 sayılı Kanun kapsamında işe başlayan
veya işten ayrılan kişilerin işe giriş ve işten
ayrılış bildirgelerinin Kuruma verilme
süreleriyle de farklılık taşımaktadır. 

Yeni düzenlemeler

Kanun hükümlerinde yer alan bildirim
sürelerine ilişkin söz konusu durumun
uygulamada bazı sorunların yaşanmasına
neden olduğu tespit edilmiş ve Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan
28/04/2017 tarihli ve 2017/19 sayılı
Genelge ile aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.

“Kimlik bildirme formu-2’nin işverence
onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal
süresinde olmak şartıyla Kurumumuza
verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe
başlama tarihi arasında 10 gün veya daha
az bir sürenin bulunması halinde işe giriş
bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas
alınarak işlemler yürütülecektir. 

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak
şartıyla Kurumumuza verilmiş işten ayrılış
bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi
ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence
onaylandığı tarihten önceki gün arasında
10 gün veya daha az bir sürenin bulunması
halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan
işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler
yürütülecektir. 

Örnek 1- İstanbul’da faaliyet gösteren A
unvanlı işyeri, (K) adlı çalışanı için
03/04/2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik
bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk
kuvvetlerine ibraz etmiştir. 

İşveren, 11/04/2017 Salı günü işe başlama
tarihi olarak belirtilen (K) isimli çalışanı için
işe giriş bildirgesini, bir gün öncesi olan
10/04/2017 tarihinde Kurumumuza
vermiştir. 

Bu durumda sigortalının işe girişinin yasal
süresi içinde verildiği ve işe giriş tarihi ile
kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi

arasında (03/04/2017-11/04/2017) 10
günden az bir sürenin bulunduğu dikkate
alındığında, sigortalının işe başlama tarihi
11/04/2017 olarak esas alınacaktır. 

Örnek 2- İstanbul’da faaliyet gösteren D
unvanlı işyeri, (N) adlı çalışanı için
17/04/2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik
bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk
kuvvetlerine ibraz etmiştir. 

İşveren, (N) isimli çalışanı için
27/04/2017 Perşembe günü işe başlama
tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini bir
gün sonrasında 28/04/2017 tarihinde
Kurumumuza vermiştir. Bu durumda
sigortalının işe giriş bildirgesi yasal süresi
içerisinde Kurumumuza verilmediğinden,
işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2
onay tarihi arasında 10 günlük süreye
bakılmaksızın kimlik bildirme formu-2’de
işveren onay tarihi işe giriş tarihi olarak
17/04/2017 esas alınacaktır.

Ödenecek idari para cezası

Bu işlem sonucunda işyeri hakkında;
Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde

verilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un
102’inci maddesinin birinci fıkrasının (a/2)
alt bendi kapsamında asgari ücretin iki katı
tutarında (3.555,00 TL),

Eksik bildirilen gün ve SPEK tutarlarının
tamamlanabilmesini teminen 2017/Nisan
ayına ilişkin Kurum tarafından istenecek ek
aylık prim ve hizmet belgesi için 5510 sayılı
Kanun’un 102’inci maddesinin birinci
fıkrasının (c/4) alt bendi kapsamında asgari
ücretin iki katı tutarında (3.555,00 TL),
idari para cezası uygulanacaktır.

Örnek 3- İstanbul’da faaliyet gösteren E
unvanlı işyeri, (Z) adlı çalışanı için işten
ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi
03/04/2017 tarihi itibariyle onaylayarak
kolluk kuvvetlerine sunmuştur. 

İşveren, (Z) isimli çalışanı için 24/03/2017
işten ayrılış tarihli olarak belirtilen işten
ayrılış bildirgesini 28/03/2017 tarihinde
Kurumumuza vermiştir. 

İşten ayrılış tarih ile kimlik bildirme
formu-2’nin onaylandığı tarih arasında
(03/04/2017-24/03/2017) 10 günden fazla bir
sürenin bulunmadığı dikkate alındığında,
sigortalının işten ayrılış tarihi 24/03/2017
kabul edilecektir. 

Örnek 4- İstanbul’da faaliyet gösteren F
unvanlı işyeri, (P) adlı çalışanı için işten
ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi

04/04/2017 tarihi itibariyle onaylayarak
kolluk kuvvetlerine sunmuştur. İşveren, (P)
isimli çalışanı için 18/03/2017 işten ayrılış
tarihli olarak belirtilen işten ayrılış
bildirgesini 27/03/2017 tarihinde
Kurumumuza vermiştir. 

Bu durumda sigortalının işten ayrılış
tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin
onaylandığı tarih arasında (04/04/2017-
18/03/2017) 10 günden fazla bir sürenin
bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının
işten ayrılış tarihi 04/04/2017 olarak esas
alınacaktır.

Bu işlem sonucunda işyeri hakkında;
Eksik bildirilen gün ve SPEK tutarlarının

tamamlanabilmesini teminen 2017/Mart ve
Nisan aylarına ilişkin Kurum tarafından
istenecek ek aylık prim ve hizmet belgeleri
için 5510 sayılı Kanun’un 102’inci
maddesinin birinci fıkrasının (c/4) alt bendi
kapsamında her ay için asgari ücretin iki
katı tutarında (3.555,00 TL) olmak üzere
toplam 7.1110,00 TL 

İşten ayrılış bildirgesinin süresinde
verilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanun’un
102’inci maddesinin birinci fıkrasının (j)
bendi kapsamında asgari ücretin onda biri
tutarında (177,75 TL),  idari para cezası
uygulanacaktır.

NOT: 1774 sayılı Kanun’un 15’inci
maddesi gereğince Otel, motel, han,
pansiyon, bekar odaları, günübirlik
kiralanan evler, kamp, kamping, tatil köyü
ve benzeri her türlü, özel veya resmi
konaklama yerleri ile özel sağlık
müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini
ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin
sorumlu işleticilerinin; müesseselerinde
sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları
kimseleri ve bunların ayrılışlarını 24 saat
içinde bağlı oldukları en yakın kolluk
örgütüne bildirmedikleri takdirde; mahalli
mülki amir tarafından 2017 yılına ilişkin
olarak 456 TL,

Yukarıda belirtilen tesislerin dışında kalan
her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş
yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü
barındırmalar için üç gün içinde genel
kolluk örgütüne verilmesi gereken belgenin
süresinde verilmemesi halinde, mahalli
mülki amir tarafından 2017 yılına ilişkin
olarak 33 TL, idari para cezası
verilmektedir.

19 Mayıs 2017EKONOMİ GÜNDEMİHüseyin Kaya ile 10

Kimlik
bildirim
yüküm-
lülüğüne
dikkat!

241 38 00

Premier kampus Ofis No: 29 / 360

Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Kağıthane / İstanbul

Tel: +90 (212) 241 38 00

e-mail: info@universalsmmm.com

istamonu19mayis_10_Layout 1  5/24/17  11:07 AM  Page 1



TEL : +90 212 612 52 03

FAX : +90 212 565 34 37 

GSM : +90 507 972 15 72

e-mail: asnurmobilya@hotmail.com
e-mail:asnurexport@gmail.com

EYÜP MODESA Mobilyacılar Çarşısı
Defterdar Mah. Tunalıgil Sok. No:14
Demirkapı-Eyüp/İstanbul/TÜRKİYE

KALİTE HER ZAMAN ULAŞILMAZ DEĞİLDİR

www.asnurmobilya.com.tr

asnurmobilya

asnurmobilya

asnurmobilya
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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat

Yıl: 6 19 Mayıs 2017
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