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Türkiye çeliği 
daha yeni tanıyor

İnşaat sektöründe
çelik konstrüksiyon ya-
pıların daha avantajlı
olduğunu kaydeden
Tan Çelik Yönetim Ku-
rulu Üyesi Cideli işa-
damı Hüseyin Tan, “ Çeliğin montajdaki pratik-
liği, yapının taşınabilmesinin avantajının yanı
sıra ihtiyaç kalmamasıyla birlikte hurda satış fi-
yatı bile zarar etmemenizi sağlıyor” dedi. n 5

2 Nisan’da ekran başına

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kastamonu
İstiklal ve İstikbal Mücadelelerinde en büyük
bedeli ödeyen şehirlerimiz arasında yer aldı
ve bu ülkenin hangi mücadelesine destek
verdiyse oradan zaferle ayrıldık” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu,  köklü ve kimlikli bir tarihe sahip de-
ğerlerler taşıdığını ifade ettiği Kastamo-
nu’nun cumhuriyetin ve demokrasinin te-
minatı olduğunu söyledi.

4

Cumhuriyetin ve demokrasinin
teminatı Kastamonu

‘Kastamonu desteği 
zaferi getirdi’

Erdoğan şöyle konuştu: “Türkiye'de tek
millet, tek bayrak var. Tek vatan var, tek devlet
var. Bunların tekliği konusunda en küçük bir
müsamahamız yok. Kimsenin teklik iddiası ola-
maz. Bizim inancımızda teklik Allah'a aittir. ”

‘Tek millet, tek bayrak, tek
vatan, tek devlet’

2

94 yılda 65 hükümet
değiştiren ülkeyiz

Tuzla’da düzenlenen
Kastamonulular gecesine

katılan Milli Eğitim Bakanı
İsmet Yılmaz, “Amerika

1788 yılında ilk başkanını
seçtiğinden buyana 229 yıl
geçmiş; 45. başkanını seçti.

Biz 94 yıllık cumhuriyet
tarihinde 65 Başbakan

değiştirmiş bir ülkeyiz. Bu
şekilde istikrar

olmayacağını biliyoruz.
İstikrar için millet hükümeti
teklifiyle 16 Nisan'da yine

millete gidiyoruz” dedi.

A
nayasa değişikliğinin Cumhuriye-
tin kuruluşu kadar önemli oldu-
ğunu söyleyen Bakan Yılmaz, “

Bizi hedefe götürecek, hiçbir sıkıntıya
sokmayacak, çağdaş uygarlık seviyesinin
üzerine çıkartacak bir lider lazım. Bunun
için 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması
Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemlidir.
Çünkü millet hükümetini kendi sandıkta
kuracak. Bu kurulacak hükümet demok-
rasiye ve milli iradeye daha uygundur”
diye konuştu.

Yeni sistem daha demokratik

Anayasa değişikliği ile en az yüzde
50’nin üzerinde oy alanların ülkeyi yöne-

teceğine dikkat çeken Bakan Yılmaz, “Bu
ülkeyi yüzde 30-40 oy alanların mı yönet-
mesi daha uygun, yoksa yüzde 50'nin
üzerine oy alarak hükümet kurmak mı?
Bu sistem gelince artık sadece kendi par-
tililerinin oyuyla değil, başka partililerin
de oyunu almak gerekecek. Aksi takdirde
başkan olmak mümkün değil, herkesi ku-
caklamak şart. Başka değerleri de kucak-
laman gerekiyor. Hükümet olmak iste-
yenler sadece kendi oylarını alınca olma-
yacak. Başka partilerin de oyuna talip ol-
mak gerekecek. Farklı değerlerimizi zen-
ginlik olarak görmemiz lazım. Bu uzlaş-
ma dili işte. Bu anayasa değişikliğini yap-
mamız lazım.” n 4

16 Nisan’da yapılacak Türkiye
Cumhuriyeti Yeni Anayasası
Referandumu üzerine “Gelecek,
Nasıl Gelecek?” konulu panel
düzenlendi. n 5

‘‘

‘‘

Kastamonu
Milletvekili
Murat Demir:

Son üç 
yılda 
gelişen 
Kastamonu

Tuzla Belediye
Başkanı Şadi
Yazıcı

Yürekleri-
nizin 
genişliğini
biliyoruz

Kas-Der Tuzla
Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı
Hasan Elbuz

Mese-
lemiz
memleket

Yerküreden 
Yöreye

Genç girişimciler 
iş başında n 5

Fuar 
takvimini
belirledi n 5

’de
n 4

Turizm Müsteşarlığı yaptım. Türkiye’nin hemen hemen görmediğim

hiçbir yeri kalmadı. Doğal güzellikler alanında önde gelen illeri say

deseniz Kastamonu başta gelir. Her ilin kanyonu vardır. Ama her ilde

Valla Kanyonu yoktur. Ilgarini Mağarasını görmek lazım. O zahmete

katlanmak lazım. Gözünüzün alabildiğine bir coğrafya ile kucaklaşmak

isterseniz Kastamonu size bunu fazlasıyla sunmaktadır.”

Gelecek, nasıl gelecek?
Deplasmanda Gümüşhane-
spor’a 3-2 mağlup olan
Kastamonuspor 1966, Gazi
Stadyumunda oynanan müca-
deleden 3-0 galip ayrıldı. n 7

Gazi’de rövanşı aldı
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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

DİL ÖĞRENMEK

Kimi Fransızca,  kimi Almanca, kimi de İngilizce…
-Doğrusu çok sevindik.
Öyle ya,
Sıra belki Türkçeye de gelir!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

CESET

İki yüz on kemikten oluşan bir iskelet,
Deriyle kılıflanmış elli, altmış kilo et.
Organların her biri tutturmuş ayrı hava,
Bölünmez bir bütünle bütünleşmek marifet.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

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

Reis-i cumhur
zafer yolunda

Kastamonu'nun herhangi bir şehir
olmadığını, aynı zamanda ka-
dim ve bir Osmanlı şehri oldu-

ğunu belirten Erdoğan, Türk milletinin
başı ne zaman dara düşse yüreğiyle bile-
ğiyle kanıyla mücadeleye koşan Anado-
lu'nun vefalı şehri olduğunu söyledi. 

Kurtuluş Savaşı'nda da aynı şekilde
yine Kastamonu'nun ilk saa bulundu-
ğuna dikkati çeken Erdoğan, "Düşman
işgaline hiç uğramamış olan Kastamo-
nu, istiklal ve istikbal mücadelelerimiz-
de en büyük bedelleri ödemiş bir şehir-
dir. Kastamonu bu ülkenin hangi müca-
delesine destek verdiyse oradan zaferle
ayrıldık. Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah
Camisi'nde kürsüye çıkıp 'Yeisi, meske-
neti, ihtirası, tefrikayı büsbütün atalım,
azme, mücadeleye, vahdete sarılalım.'
dediğinde Kastamonu bu çağrıya koşa

koşa icabet etmiştir. İnşallah 16 Nisan’da
ülkemizi yeni ve aydınlık geleceğe hep
birlikte taşıyacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet
Akif Ersoy'un milletin topla tüfekle or-
duyla yıkılmayacağını söylediğini hatır-
latarak, şöyle devam etti: "Tıpkı 15
Temmuz'da olduğu gibi. Ona göre asıl
tehlike, milletin arasındaki rabıtanın
çözülmesi, herkesin kendi derdine,
kendi menfaatine düşmesiydi. Bunun
için Mehmet Akif Kastamonu'da 'Müs-
lüman yurdunu her yerde felaket vur-
du. Bir bu toprak kalıyor, dinimizin son
yurdu. O da çiğnendi mi, çiğnendi de-
mektir. Hak-sar eyleme ya Rab, onu ol-
sun.' şeklinde dua etmiştir.”

Bugün, Müslümanların mukim ol-
duğu her yerde felaketler yaşanırken,
tüm gözler Türkiye'dedir. Umutlar, mil-
letimize bağlanmıştır işte bunun için
ülkemizi hedef alıyorlar, bunun için
Türkiye'yi kıskanıyorlar. Dün, yenilmez
sandıkları donanmalarıyla ordularıyla

topraklarımızı işgale gelmişlerdi. Bugün
de terör örgütleriyle işbirliği yaparak
ekonomiyi, diplomasiyi silah gibi kulla-
narak aynı heveslerini ortaya döküyor-
lar. 'Mabetlerimize namahrem eli değ-
mesin, topraklarımıza namahrem ayağı
basmasın' diye canından vazgeçen Kas-
tamonu, bugün de aynı tavrı ve aynı di-
rayeti ortaya koymaya hazır mı? İşte
bunun için diyoruz ki '16 Nisan yeni bir
çıkıştır, 16 Nisan yeni bir direniştir.
Buna hazır mıyız? İşte bunun için 16
Nisan, 15 Temmuz'daki direnişin neti-
ceye ulaştırılmasının adıdır, onun adeta
intikamıdır. Buna hazır mıyız?”

Kastamonu’nun büyük, güçlü, mü-
reffeh ve istikrarlı bir Türkiye olması
için 16 Nisan’da 'evet' demesini isteyen
Erdoğan şöyle devam etti:  “Türkiye'de
tek millet, tek bayrak, tek vatan,  tek
devlet var. Bunların tekliği konusunda
en küçük bir müsamahamız yok. Kim-
senin teklik iddiası olamaz. Bizim inan-
cımızda teklik Allah'a aittir. ”

l Cumhurbaşkanının 2 bakan ve 5 millet-
vekilinden oluşan Kastamonu kafilesi Çevre
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, Kastamonu Milletvekilleri Hakkı
Köylü, Metin Çelik, Murat Demir, Çankırı
Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu,
Hüseyin Filiz, Cumhurbaşkanı Genel Se-
kreteri Fahri Kasırga ve TOKİ Başkanı Meh-
met Ergün Turan’dan oluştu.
l Hasan Doğan Spor tesislerine hava yo-
luyla ulaşım sağlayan Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan tören mangası ile kar-
şılandı. Karşılama heyetinde Vali Yaşar Ka-
radeniz ve eşi Zehra Karadeniz, Kastamonu
Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik,
Murat Demir, Kastamonuspor 1966 Kulüp
Başkanı Metehan Babaş, teknik direktör
Ziya Doğan ve oyunculardan Oğuzhan Ba-
hadır, Cengiz Biçer ve Erkan Sekman yer
aldı.
l Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki

programın uzaması nedeni ile miting alanı-
na 15.00’te geldi.
l Saat 09.00’dan itibaren Kuzeykent alanını
doldurmaya başlayan vatandaşlar 5-6 saat
törenin başlamasını bekledi. Tören 17.00’de
sona erdi.
l Alanda sinyal kesiciler kullanıldı. Kame-
ra ile denetim yapıldı. Drone kamera ile çe-
kim yapıldı. İki helikopter de havadan mi-
ting alanını kontrol altında tuttu. 
l Bine yakın polis ve Cumhurbaşkanlığı
korumaları görev aldı. Çankırı, Sinop, Ço-
rum, Samsun gibi çevre illerden takviyeler
yapıldı.
l Sıcak havadan ötürü baygınlık geçirenle-
re Sağlık ve UMKE görevlileri müdahale
etti.
l Babaş ve Doğan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı ol-
duğu 37 sırt numaralı forma hediye etti. Er-
doğan Kastamonuspor 1966’nın ligdeki du-
rumuna değinerek, “Kastamonuspor’u ta-

kip ediyorum. İyi bir çıkış gösterdi. İyi bir
hocanız var. Başarıya ulaşacağınıza inanı-
yorum. Ancak önce 1. Lig’e çıkın. 1. Lig’e çı-
karsanız gerisi gelir.” dedi. 
l Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kastamonu’ya ait türkünün “Şu dağlar ol-
masaydı / Yaprağı solmasaydı / Ölüm Al-
lah’ın emri / Ayrılık olmasaydı” dizelerini
seslendirdi.
l Kastamonulu vatandaşlarla sohbet eden
Cumhurbaşkanı kendisini bekleyen üniver-
site öğrencileri ile de hasbihal etti. Ayrıca
bir üniversite öğrencisi kendi çizmiş olduğu
tabloyu hediye etti.
l Törenden sonra Kastamonu Belediye-
si’ne giden Erdoğan, çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Ardından Nasrullah Camii ve
Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi’ni ziyaret ederek
Kastamonu’dan ayrıldı.
l Nasrullah Camii’nde akşam namazının
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur’an-ı
Kerim okudu.

Cumhurbaşkanlığı görevine
geldiği günden bu yana ilk kez
Kastamonu’yu ziyaret eden
Recep Tayyip Erdoğan,
Kuzeykent Miting Alanı'nda
düzenlenen toplu açılış törenine
katıldı. Toplam maliyeti 672
milyon lira olan yatırımların
açılışını gerçekleştirirken
yılsonuna kadar Taşköprü’nün
yanı sıra Devrekâni’nin de
doğalgazla buluşacağını
açıklayan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 16 Nisan
Referandumda Kastamonu’nun
kararının önemli bir yere sahip
olduğuna işaret etti.

Törenden notlar
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TEŞEKKÜRLER
Kastexpo 2017'de 2.000 m2 alan doldu.

Siz de Türkiye'nin 

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. 
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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 $
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GÜNCEL

“Turizm Müsteşarlığı yaptım. Türkiye’nin hemen he-
men görmediğim hiçbir yeri kalmadı. Doğal güzellik-
ler alanında önde gelen illeri say deseniz Kastamonu
başta gelir. Her ilin kanyonu vardır. Ama her ilde
Valla Kanyonu yoktur. Ilgarini Mağarasını görmek
lazım. O zahmete katlanmak lazım. Gözünüzün ala-
bildiğine bir coğrafya ile kucaklaşmak isterseniz Kas-
tamonu size bunu fazlasıyla sunmaktadır.” 

Anayasa değişikliğinin Cumhu-
riyetin kuruluşu kadar önemli oldu-
ğunu söyleyen Bakan Yılmaz, “Bizi
hedefe götürecek, hiçbir sıkıntıya
sokmayacak, çağdaş uygarlık sevi-
yesinin üzerine çıkartacak bir lider
lazım. Bunun için 16 Nisan'da yapı-
lacak halk oylaması Cumhuriyetin
kuruluşu kadar önemlidir. Çünkü
millet hükümetini kendi sandıkta

kuracak. Bu kurulacak hükümet demokrasiye ve milli
iradeye daha uygundur.” diye konuştu.

Yeni sistem daha demokratik

Anayasa değişikliği ile en az yüzde 50’nin üzerinde
oy alanların ülkeyi yöneteceğine dikkat çeken Bakan
Yılmaz, “Bu ülkeyi yüzde 30-40 oy alanların mı yönet-
mesi daha uygun, yoksa yüzde 50'nin üzerine oy alarak
hükümet kurmak mı? Bu sistem gelince artık sadece
kendi partililerinin oyuyla değil, başka partililerin de
oyunu almak gerekecek. Aksi takdirde başkan olmak
mümkün değil, herkesi kucaklamak şart. Başka değer-
leri de kucaklaman gerekiyor. Hükümet olmak isteyen-
ler sadece kendi oylarını alınca olmayacak. Başka par-
tilerin de oyuna talip olmak gerekecek. Farklı değerle-

rimizi zenginlik olarak görmemiz lazım. Bu uzlaşma
dili işte. Bu anayasa değişikliğini yapmamız lazım.”

Yılmaz, yıllardır Türkiye'de zıt kutupların birbirle-
riyle çarpışmasının zararını halkın gördüğünü ve bu
sistemin değişmesi gerektiğinin altını çizdi. Birlikte ka-
rar vermenin ve büyümenin, Türkiye'nin zararlarını or-
tadan kaldıracağına işaret eden Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Sert, kırıcı, kutu-
plaştırıcı, bölücü, dağıtıcı olmak Türkiye'ye zarar veri-
yor. Birlik ve beraberlik için herkesin uzlaşması lazım.
Tek parti iktidarı olduğu dönemlerde bu ülkeye istikrar
gelmiştir, onun dışındakilere bakın neler olmuş ortada.
Güven ve istikrarın olduğu yerde kalkınma olur, yatı-
rım olur. Türkiye'nin kalkınma süreçleri her zaman tek
başına iktidara gelmiş hükümetler döneminde olmuş-
tur. Hükümette kalmanın yolu, doğru tercihleri yap-
mak ve ülkenin kaynaklarını doğru yerde kullanmak-
tan geçer. Ülkemizin hak ettiği sistemi arıyoruz.”

Kültürümüz Tuzla’ya aktı

Tuzla Belediyesi ve Kas-Der Tuzla şubesi tarafın-
dan düzenlen 7. Geleneksel Tuzla’dan Anadolu’ya Kül-
türler Buluşması’nda 26 Mart Pazar akşamı Kastamo-
nulular bir araya geldi. Kastamonu yöresel lezzetlerinin
ikram edildiği gecede İrem Bal ve Emrah Öz sahne
alırken Cide Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sundu.

Son üç yılda gelişen Kastamonu

Programda konuşan Kastamonu Milletvekili

Murat Demir özellikle son üç se-
nede Kastamonu’nun değiştiğini
ifade ederek, “Şu anda Ilgaz Tü-
neliyle Ankara-Kastamonu arası
iki saate indi. İstanbul’un Anado-
lu Yakasından Kastamonu’ya üç
buçuk saatte varabiliyoruz. Pınar-
başı-Azdavay bölgemizde bir ça-
lışma yürütüyoruz. Bu çalışma
turizmde, özellikle doğa turiz-
minde dünyanın ender yerlerinden biri olmaya
aday.”  diye konuştu. Demir, Kastamonu’nun diğer
alanlarıyla ilgili de çalışmalarının devam ettiğini
sözlerine ekledi.

Sizlere hizmet etmekten 
gurur duyuyorum

Tuzla Belediye Başkanı Şadi
Yazıcı da Kastamonu’nun işgal
edilmediği halde en fazla şehit ve-
ren üç ilden biri olduğuna, yiğit-
leriyle ve Şerife bacılarıyla büyük
bir tarihe sahip olduğunun altını
çizerek,“İstanbul’da yaşayan hem-
şerilerimiz buraya da sahip çık-
malıdır. Tuzla’nın sosyal, kültürel,
ekonomik faaliyetlerinin içerisin-
de sizde mutlaka yer almalısınız. Ama özünüzü de,
Kastamonu’yu da unutmayın. Kastamonu’nun bü-

tün türbelerini, tarihi mekânlarını gezdik. Azda-
vay’dan Şenpazar’a, Çatalzeytin’e kadar gördük.
Orada şunu gözlemledik ki Kastamonu’da büyük
bir kültür, büyük bir nimet var.” ifadelerini kullan-
dı. Tuzla’da yaşayan Kastamonululara hizmet et-
mekten gurur duyduğunu dile getiren Yazıcı, “Biz
sizin yüreklerinizin genişliğini, tarihi süreçlerdeki
kararlarınızı biliyoruz. Kastamonulular var olduğu
sürece bu ülkede her zaman var olacaktır. ”  şeklin-
de konuştu.

Meselemiz memleket

Kas-Der Tuzla Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Elbuz, ise
şunları söyledi: “Her ne kadar
Anadolu’nun çeşitli yerlerinden
bir araya gelsek de kendimize ya-
şam alanı seçtiğimiz Tuzla ilçemi-
zin de kalkınması ve refahı için
birlikte üretiyor ve çalışıyoruz.
Mesele memleketse gerisi teferru-
attır bilinciyle her geçen günü
hem memleket hem de insanımız için büyük çaba
gösteriyoruz. Bu doğrultuda katkılarını esirgeme-
yen Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı bey-
efendi göreve geldiği günden bu yana ilçemizde
kültürlerin kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağ-
lanması adına büyük özveri gösteriyor, kendilerine
teşekkür ediyoruz.” 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,  köklü ve
kimlikli bir tarihe sahip değerlerler taşıdığını ifa-
de ettiği Kastamonu’nun cumhuriyetin ve de-

mokrasinin teminatı olduğunu söyledi. Araç Dernekler
Federasyonu ile Araç köy derneklerinin katkılarıyla ha-
zırlanan Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Gecesine
katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında Kastamonu’nun
Milli Mücadele dönemindeki öneminden bahsetti.

Kastamonu’nun geçmişten günümüze köklü bir tari-
he sahip olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu “ Milli
Mücadelenin en önemli kentlerinden olan Kastamonu-
lularla birlikte olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Kas-
tamonu Anadolu’nun kadim kentlerinden birisidir. Mil-
li Mücadelenin en önemli şehirlerindendir. Bizler hem
Çanakkale’yi hem İnebolu’yu hem Kastamonu’yu yani
tarihimizi bileceğiz ve unutmayacağız. Ben Cumhuriye-
tin ve demokrasinin teminatının Kastamonu olduğuna
inanıyorum.” dedi.

Kılıçdaroğlu, seçmene 16 Nisan'da sandığa gitme
konusunda çağrıda bulunarak,  “Kimse kimliğinden,
yaşam tarzından inancından ötürü ötekileştirilmemeli.
Bir arada huzur içinde kardeşçe birlikte yaşamak istiyo-
ruz. Çok gerildik. Zaman birbirimizi kırdık. Artık  Tür-
kiye'de kırgınlıklar olmasın, huzur olsun barış olsun.
Her evde huzur her evde  bereket olsun” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sandığa gideceğiz, oyumuzu kullana-
cağız. Herkesin gidip oy kullanmasını isterim. ‘Evet’ di-
yenin de ‘hayır’ diyenin de benim başımın üstünde yeri
vardır. Hiçbir zaman vatandaşlarım arasında ayrım yap-
madım. Demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak ka-
dar güzel bir şey yoktur. Kırmadan, dökmeden, düşüne-
rek, tartışarak, konuşarak sandığa gitmeliyiz, oyumuzu
kullanmalıyız, demokrasimize sahip çıkmalıyız. Elbette
hayırlı bir iş yapmalıyız, güzel bir iş yapmalıyız.” değer-
lendirmesini yaptı

Araç Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Al-
ver ise yaptığı konuşmada, milli ve manevi değerlere sa-

hip çıkılması gerektiğini vurgulayarak sivil toplum ku-
ruluşlarının bu noktada sorumluluklarının arttığını
kaydetti.

Ufuk Acar’ın sunumuyla gerçekleşen gecede Muaz-
zez Ersoy, Hüsnü Kemerci ve Yılmaz Cesur sahne alır-
ken görüntüler Tek Rumeli TV’den canlı yayınla aktarıl-
dı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun  yanı sıra gecede TBMM Baş-
kanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Milletvekili Gamze
Akkuş İlgezdi,Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehme-
toğlu,  Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi çok sayı-
da sivil toplum ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

‘Cumhuriyetin ve demokrasinin teminatı Kastamonu’

Ekranların sevilen programı Yerküreden Yöreye 2
Nisan’da Mavi Karadeniz ekranlarında yeniden başlıyor.
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Hüseyin Karadeniz’in
gerçekleştirdiği programın ilk haftasının sanatçı konuğu
Türk Halk Müziği Sa-
natçısı Mete Tafracı
olurken Tosya Beledi-
yesi Halk Oyunları
ekibi gösterilerini su-
nacak.   Programın
Toplum için 5 Dakika
Bölümünde ise Tosya
Belediye Başkanı Ka-
zım Şahin ile "Anado-
lu'da Belediyecilik" konusu gündeme taşınacak.

Yerküreden Yöreye programının Kastamonu kültü-
rünü, tarihi dokusunu, insani değerlerini ve potansiyelini
aktarmak için ekranlara geri döneceğini söyleyen Hüse-
yin Karadeniz, “Kendi bölgemizde daha net anlaşılabil-
mek,  aynı coğrafyada yer aldığımız illere Kastamo-
nu’muzu daha iyi tanıtabilmek için Mavi Karadeniz TV ile
bu yayın döneminde anlaşma sağladık” dedi. Karadeniz,
“Daha önce çok sayıda akademisyen, bürokrat, siyasetçi
ve sanatçıyı ağırladığımız Yerküreden Yöreye programı
özelinde Kastamonu’yu barındırarak her pazar saat
22.10’da Mavi Karadeniz TV’de canlı olarak yayınlana-
cak” diye konuştu.

Yerküreden Yöreye 
2 Nisan’da yeniden

94 yılda 65 hükümet 
değiştiren ülkeyiz 

Tuzla’da düzenlenen Kastamonulular gecesine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Amerika 1788 yılında ilk başkanını
seçtiğinden buyana 229 yıl geçmiş; 45. başkanını seçti. Biz 94 yıllık cumhuriyet tarihinde 65 Başbakan değiştirmiş bir ülkeyiz. Bu
şekilde istikrar olmayacağını biliyoruz. İstikrar için millet hükümeti teklifiyle 16 Nisan'da yine millete gidiyoruz” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı-
cı’nın ve Kas- Der Tuzla Şube Başkanı Ha-
san Elbuz’un ev sahipliğinde Tuzla Belediye-
si Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen Tuzla’dan Anadolu’ya Kasta-
monulular Gecesine Milli Eğitim Bakanı İs-
met Yılmaz, Kastamonu Milletvekili Murat
Demir, İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk,
AK Parti Kastamonu İl Başkanı Halil Uluay,
Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğ-
lu, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sebahattin
Demirci, MHP Tuzla İlçe Başkanı Volkan Be-
şiroğlu, İmes  Başkanı  Kemal Akar,  Üskü-
dar Belediyesi Başkan Vekili Esat Kalay,
Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Yakup Yıl-
maz ve Mustafa Sevim, Sanatçı Orhan Can-
ayakın AK Parti Tuzla Kadın Kolları Başkanı
Derya Bacacı, muhtarlar, Tuzla ve çevresin-
de yaşayan Kastamonulular katıldı.

Araç Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Alver, katılımından dolayı Kemal Kılıçdaroğlu’na plaket sundu.
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İnşaat sektöründe
çelik

konstrüksiyon
yapıların daha

avantajlı olduğunu
kaydeden Tan
Çelik Yönetim
Kurulu Üyesi

Hüseyin Tan, “
Çeliğin montajdaki
pratikliği, yapının
taşınabilmesinin
avantajının yanı

sıra ihtiyaç
kalmamasıyla

birlikte hurda satış
fiyatı bile zarar

etmemenizi
sağlıyor. Avrupa’da

1800’lü yıllardan
itibaren çelik
yapılar inşa

edildiği gözleniyor;
ülkemizde ise son

10 yılda anca
benimsendi. Bu

kapsamda çeliğin
Türkiye’de inşaata
adaptasyonu çok
gecikti daha yeni

yeni tanınıyor”
dedi.

Üretim, teknoloji ve organizasyon olarak 2017
yılına iddialı giriş yapan Esan Akü bu yıl da yurt içi
ve yurt dışında sektörün en prestijli fuarlarında yer
alacak. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde faaliyete
başlayan Gebze’deki yeni üretim tesislerinde son
teknoloji ile üretilen yenilikçi ürünlerini katıldıkları
fuarlarda tanıtımını yapacaklarını bildiren Esan
Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş, “Tüyap Fuar ve
Kongre Merkezi’nde 6-9 Nisan 2017 tarihleri ara-
sında gerçekleşecek Automechanika İstanbul’da
yer almamızın ardından,  7-9 Mayıs 2017 tarihleri
arasında Dubai’de düzenlenecek Automechanika
Dubai’de ve 13-16 Eylül 2017 tarihlerinde Gana’da
gerçekleştirilecek Autoparts West Africa’da bulu-
nacağız. Tüm sektör ilgililerini ve hemşerilerimizi
katılacağımız fuarlarda görmek, yeni iş birliklerine
imza atmak bizleri memnun edecektir” dedi.

Esan Akü, fuar
takvimini belirledi

Türkiye çeliği
daha yeni tanıyor

Firmalarının 20 yıldır çelik kons-
trüksiyon ve sistem uygulamaları
alanında faaliyet gösterdiğini bil-

diren Cideli iş adamı Hüseyin Tan
(37), “Yüksek mukavemeti nedeniyle
malzeme gideri az olan çelik, aynı za-
manda inşaat süresinin kısalığı sebe-
biyle de büyük avantaj sağlıyor. Yüzde
100’e yakın bir geri dönüşüm imkanı
var. Oysa beton yapılarda hem yapım
süreleri uzun hem de yıkım aşaması
oldukça zahmetli ve maliyetli. Bu açı-
dan özellikle inşaat sektörünün çelik
sistemlere daha çok yönelmesi gere-
kiyor.” diye konuştu.

Ayakta kalabilenin yüzü
gülecek

Sektördeki daralmanın yatı-
rımcının atılımları ile sona ede-
ceğini vurgulayan Tan, “2002’den
bu yana bakıldığında reelde yatı-
rımlara çelme gözükmüyor. Ama o za-
mandan bugüne 2013’te bir yargı dar-
besi oldu. Yakın zamanda 15 Tem-
muz’u atlattık. Hep bu süreçlerle tı-
kandık. 15 Temmuz’dan sonra elimiz-
deki işler olmasaydı batmış olabilirdik.
Bundan sonra ayakta kalabilenin yüzü
çok gülecek. Çünkü bir yay gibi gerildi
ekonomi, bir anda fırlayacak.” şeklinde
konuştu.

Yeni fabrika kuruluyor
Tan, firmalarının Gebze’de fabrika

kurma hedefinde olduğunu açıklaya-
rak faaliyetleri hakkında şu bilgileri
aktardı: “  Ümraniye’de 800 metrekare

tesisimizde şu anda 45 kişilik istihdam
kapasitemiz bulunuyor. Her türlü çelik
konstrüksiyon binalarda ana çelik işle-
ri; betonarme yapılarda yarı çelik ve
ikincil çelik projelerini, makine ve ye-
dek parçaları imalat ve montaj aşama-
larını gerçekleştiriyoruz.  Fason işle-
me, lazer kesim ve çelik işleme işlem-
lerini sağlıyoruz. Eğer hedeflerimiz
doğrultusunda beklentilerimizin karşı-
lığını alırsak yakın zamanda Gebze’de
büyük bir fabrika kuracağız.”

Ar-Ge çalışmalarında sona
gelindi

Otomotiv sektöründe kullanılmak

üzere kendi üretimleri olan ultrasonik
yıkama cihazını geliştirdiklerini kay-
deden Tan şöyle devam etti: “ Prototip
olarak ürettiğimiz ultrasonik yıkama
cihazları yaklaşık 7 aydır ciddi rağbet
gördü. Bu noktada çalışmalarımızda
sona geldik. Kısa sürede seri üretime
geçmeyi planlıyoruz.” 

Tan Çelik Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Tan 27-30 Aralık 2017’de ger-
çekleşecek KASTEXPO firmalarının
katılacağını bildirirken şu değerlendir-
meyi yaptı: “Bu fuar sanayicileri bir-
birleri ile tanıştırmak, en azından
memleket milliyetçiliği yaptırmak açı-
sından iyi olacak.” 

1997 yılında Cide Makina Montaj
ve Çelik Konstrüksiyon İmalat Sanayi
Ticaret Limited Şirketi olarak kurulan
firma;2006 yılında lazer kesim ve me-
tal şekillendirme, stant, pdp ve led

ekran, asansör kabin dizayn işleri ile
iştigal eden  “TST Endüstriyel Tasa-
rım Makine ve Metal Üretim Merkezi
Limited Şirketi”nibünyesine kattı. İki
firmayı birleştirerek 2010 yılından iti-

barenTan Endüstriyel Tasarım Çelik
Yapı Sistemleri İmalat Sanayi ve Tica-
ret Anonim Şirketi” olarak faaliyet
gösteren firmanın yönetiminde 6 kar-
deş bulunuyor.

Ticari araç sektöründe soğutma,
havalandırma ve klima ekipmanı konu-
sunda faaliyet gösteren firmalarını üç
yıl önce kuran Çatalzeytinli Mesut, Se-
mih ve Soner Genç kardeşler her geçen
yıl üretim kapasitelerini artırıyorlar.

Müşteri potansiyelinin büyük ço-
ğunluğunu gıda firmalarının oluşturduğunu kayde-
den Soner Genç (28),  “Kapasitemizi her geçen yıl
artırma hedefindeyiz. Yılda yaklaşık 400 aracı özel
soğutucu sistemlerimizle donatıyoruz.  Müşteri
portföyümüzün çoğunu yemek, dondurma ve et fir-
malar oluşturuyor. Frigolu araç sitemleri, catering
kaplamaları, mobil soğutucu donanımlarını uygu-
lamamızın yanı sıra tüm araçların klima ve soğutu-
cularının tamir ile bakım hizmetlerini de gerçek-
leştiriyoruz” dedi. Kendi markaları ile üretimlerini
gerçekleştirerek kalıcı olduklarını kanıtlama hede-
finde olduklarını ifade eden Soner Genç, önümüz-
deki dönemlerde inşaat sektöründe yer almayı
planladıklarını da kaydetti.

Genç girişimciler 
iş başında

Gelecek, nasıl gelecek?

16 Nisan’da yapılacak Türkiye Cum-
huriyeti Yeni Anayasası Referandu-
mu üzerine “Gelecek, Nasıl Gele-

cek?”  konulu panel düzenlendi. Kasta-
monu Toplumsal Dayanışma Platformu
tarafından Bakırköy’de düzenlenen panele
Avukat Hüseyin Özbek, Marmara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Devletlerarası
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel
Özel, Girne Amerikan Üniversitesi Ana-
yasa Hukuku Öğretim Üyesi Hukuk Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen
Caniklioğlu konuşmacı olarak katıldılar. 

Programa katılımcılar arasında Bakır-
köy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu,
Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Ali Öz-

kan, Fatih Belediye Meclis Üyesi Mehmet
Maranki ile Mehmet Diribaş, Emel Tığlı,
Muhittin Tığlı, CHP İstanbul İl Başkan
Danışmanı Selami Çelebioğlu ve çok sayı-

da Kastamonulu bulundu. 
Toplantıda anayasa değişikliğinin ilk

günden itibaren kamuoyuna iyi yansıtıla-
madığı vurgulanırken anayasanın değiş-

mesinin kabulü halinde ortaya çok sayıda
problemin çıkacağı ifade edildi.  Ayrıca en
gelişmiş ülkelerin parlamenter sistemi uy-
guladığına da dikkat çekildi.
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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.

Daday Ümit ve Nafi Çeri
Meslek Yüksekokulu’nun
yapımını üstlenen hayırsever
Nafi Çeri ilçeye ayrıca 400
kişilik öğrenci yurdu yaptıracak.

Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit
Aydın,Daday Belediye Başkanı
Hasan Fehmi Taş, Kastamonu
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Yavuz Demirel, Daday Ümit
ve Nafi Çeri Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Mehmet Nadir Özdemir ile
birlikte hayırsever iş adamı Nafi
Çeri’yi ziyaret etti.

Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın,
eğitim ve öğretime devam eden
Daday Meslek Yüksekokulunun
isminin Daday Ümit ve Nafi Çeri
Meslek Yüksekokulu olarak
değiştirileceğini açıklarken
resmi açılışın da kısa sürede
yapılacağını bildirdi.

Meslek Yüksekokulu için
Daday’a 200 kız ve 200 erkek
olmak üzere 400 kişilik öğrenci
yurdu inşa edileceğini kaydeden
Rektör Aydın, yurdun işletmesi
ile alakalı Kredi ve Yurtlar
Genel Müdürlüğü ile irtibata
geçileceğini ifade etti.

400 kişilik
yurt 
yaptıracak

Bu sene 11-13 Ağustos tarihlerinde
İnebolu’da düzenlenecek olan “8. Ulus-
lararası İnebolu Heyemola Deniz Şen-
likleri Kültür ve Sanat Festivali” kapsa-
mında “İnebolu 2. İstiklal Açık Deniz
Yüzme Yarışı” gerçekleştirilecek.

Yarışma ile ilgili 28 Mart’ta başla-
yan başvurular 28 Nisan’a kadar de-
vam edecek. Kayıt işlemleri ise İnebo-
lu Belediyesi resmi internet sitesinden

yapılacak olup gerekli evrakların tesli-
mi faks, e-mail veya posta yolu ile
gerçekleştirilebilecek.

İstanbul’dan katılım sağlayacaklar
için ulaşım, konaklama, sabah kahv-
altısı ve akşam yemeği İnebolu Bele-
diyesi tarafından karşılanacak. Ula-
şım için 11 Ağustos’ta Zeytinburnu,
Kazlıçeşme, Marmaray’dan otobüs
kaldırılacak.

Cide Çataloluk Köyü Derneği gele-
neksel piknik şölenlerini bu yıl Rama-
zan ve Kurban Bayramının birinci gün-
leri köy merkezinde gerçekleştirecek.
Piknik takvimlerinin bayrama denk
gelmesi sebebiyle bu yıl Çataloluk kö-
yünde şölen düzenleyeceklerini bildiren
Cide Çataloluk Köyü Derneği Başkanı
İbrahim Sargın,  “Her yıl İstanbul’da dü-
zenlediğimiz geleneksel piknik şöleni-
mizi bu yıl köyümüzde yapacağız. Kur-
ban ve Ramazan Bayramının birinci
günleri çeşitli aktivitelerle ve sanatçı

dostlarımızın katılımıyla köylülerimizle
birlikte farklı ve eğlenceli bir bayram
geçirmeyi planlıyoruz.” dedi. Ortak ha-
reketle bu güne kadar köylerinde birçok
faaliyeti ve yatırımı hayata geçirdiklerini
de kaydeden Sargın,  “Geçtiğimiz gün-
lerde köy konağımızın içinde yer alan
Kuran kursumuzun yaklaşık 20 bin li-
rayı bulan tadilatını hayırsever iş adam-
larımızın desteği ile gerçekleştirdik.
Köyümüz her geçen gün herkesin elini
taşın altına koymasıyla birlikte modern
bir havaya kavuşuyor” dedi.

Şölenler köye taşınacak

Kastamonu Milletvekili
Murat Demir’in 

ortağı olduğu 
Güven Kepçe, Cide
Belediyesine asfalt
plenti hibe etti.  İş
makinesinin teslim
töreninde konuşan
Milletvekili Murat

Demir, Cide Belediye
Başkanı Nejdet

Demir’in
çalışmalarından

övgüyle bahsederken,
ilçeye devlet

yatırımlarının
kazandırılması için

büyük uğraş
gösterdiğini kaydetti.

Cide’ye 76 milyon değerinde yatı-
rım yapılacağını anımsatırken,  giri-
şimlerin bununla sınırlı kalmayacağını
ifade eden Demir, “ 76 milyonluk yatı-
rımın bir kısmının ihalesi yapıldı, bir
kısmının da yapılacak. KÖYDES öde-
neklerinin arttırılması konusunda
beklentimiz vardı. Sayın Başbakanımız
KÖYDES ödeneklerinin yüzde yüz ar-
tacağını açıkladı. Doğrusu ödenekler
bizim beklentimizin üstünde çıktı.

Kastamonu’ya 51 ilin üstünde KÖY-
DES ödeneği hükümetimiz tarafından
gönderilmiştir. Ödenek miktarı 17

milyondan 44 milyona kadar çıktı. Ci-
de’ye ise bu kapsamda 3 milyona yakın
ödenek gelecek. Bunun ile de kalmaya-
cak, haziran ayında dağıtılacak 800
milyondan ilimize en yüksek pay gön-
derilecek.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Nejdet Demir ise
Güven Kepçe Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Demir'e ve Murat Demir’e Ci-
de’ye sağladığı desteklerden dolayı te-
şekkür etti.

Başvurular başladı

Güven Kepçe’den
Cide’ye hibe

Hükümetler 
üstü yönetim

Başlık yanlış
anlaşılmalara
yol açmasın

diye konuya hemen
gireceğim.

Bugün, dünya
yönetim bilimi
(siyaset-sosyoloji)
çevrelerince
derinliğine
tartışılan ancak
egemenliği elinde
tutanların işine
gelmediği için
evrensel
kamuoyuna
yansıması
zorlaştırılan bir tanımlamadır,
hükümetler üstü yönetim.

Özetlemeye çalışayım.
Bilimsel ve teknolojik gelişme,

üretimin artması ve çeşitlenmesi,
iletişim ağının genişlemesi ve
olanaklarının artması, bireysel ilgi
alanlarının ve beklentilerin
farklılaşması, başta bireyin kendisi
olmak üzere toplumları da
değiştirmekte; karmaşıklaştırmaktadır.
Bu durumda, yalnızca siyasi parti
seçimleri ile oluşmuş bir hükümetin –
hele hele seçim sistemlerindeki ve
siyasal parti yasalarındaki
antidemokratik yapılanmaya karşın- bu
süreci doğru yönetmesi olanaksızdır.

Birey, önce kendi dünyasını
oluşturur. Bunu yaparken tek
merkezden etkilenmez. İletişimin de
etkisiyle artık evrensel bir alanda
kendisini biçimlendirir. Sonra, bir ait
olma duygusu ile kendisine
benzeyenlerle buluşur ve ortak bir irade
oluşur. Bunun sayısı önemli değildir.
İki kişi de olsa, iki milyon ya da milyar
kişi de olsa aynı ağırlıktadır. Ve bunlar,
ait oldukları yapılar aracılığı ile
yaşamlarını güçlü bir biçimde
sürdürmek isterler ki, zaten insanlığın
eşitlik değeri bunu gerektirir.

Öyleyse, her insan, en azından
kendi yönetimine kendisini içinde
hissettiği yapılar aracılığı ile
katılmalıdır. Kararlarda katılma hakkını
sonuna kadar savunmalı ve
kullanmalıdır. Bunun en kestirme yolu,
hükümetlerin dışında var olan sivil
toplum yapılarının yönetimin her
aşamasında dengeli bir biçimde karar
süreçlerine katılmasından geçer. Yani,
“Benim adıma karar alırken ben orada
olmalıyım ve söz hakkımı, direnme
hakkımı kullanmalıyım”
diyebilmelidirler.

Dolamışız ağzımıza bir “seçilmiş”
sihirli sözcüğünü, ağzımızın içinde
dolandırıp duruyoruz. İyi de!

Çalışma yaşamı ile ilgili bir karar
alınacakken, çalışanların
temsilcilerinin söz hakkı olmamalı mı?
Bir sendika yönetimi seçilerek gelmiyor
mu?

İş dünyası ile ilgili bir karar
alınacakken, iş dünyasının asıl
aktörlerinin seçtiği örgütleri armut mu
toplamalı? Onlar da seçilmiş değil mi?

Engelliler ile ilgili bir kararın
alınması sürecinde neden engellilerin
kendi iradeleri ile seçtiği yapı sadece
“danışma” işlevi görsün? Engelli
olmayanlar engelli olanlardan daha mı
iyi anlar engellileri?

Gençlik konusunda karar alırken,
neden ortalaması yaşlı ya da orta yaşlı
olan bir avuç insan karar alsın da –
siyasal tercihi ne olursa olsun-
gençlerin seçimle oluşturmuş oldukları
kendi öz yapılarına söz ya da oy hakkı
tanınmasın?

Çoğaltabiliriz.
Kadınlar için, çocuklar için, inançlar

için, hemşeriler için, öğretmenler için,
mühendisler için, sanatçılar için,
işsizler için, yoksullar için…

Yani diyorlar özetle; yönetmek için
siyasi parti seçimleri ile seçilmiş bir
hükümet asla yeterli olamaz, doğru da
değildir. Bu, ya zamanı anlamamaktır
ya da insanı yok saymaktır. O zaman
diyorlar, her karar ancak ilgililerinin o
kararın alınma sürecine doğrudan ve
eşit katılımıyla alınırsa gerçek bir
demokrasi olur. İnsan, kendisi ile ilgili
alınmış bir karar sürecinde kendisini
yok sayılmış olarak görür ve hissederse
o karar meşru değildir, sonu toplumsal
kaosa dönüşür.

DİYORLAR!
Ee?

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Edirne, Afyonkarahisar,
Bartın, Nevşehir, Ordu ve
Elazığ’da gerçekleştirilen

U16 Kızlar Bölge Şampiyonaları-
nın ardından 16 takım yarı final-
de mücadele etmeye hak kazandı. 

Hatay’da 20-24 Nisan tarihleri
arasında yapılacak yarı final mü-
cadelesinin ardından belirlenecek

finalistlerin Kastamonu’da şampi-
yonluk için yarışacağını bildiren
Türkiye Basketbol Federasyonu
Başkanı Kemal Akar, “Basketbol
Federasyonu olarak, U-16 Kızlar
2017 Türkiye Şampiyonasının,
10-13 Mayıs'ta Kastamonu'da oy-
nanmasına karar verdik.  Hayırlı
olsun” dedi.

Spor Toto 2. Lig’in 29. haftasında temsilcimiz
Kastamonuspor 1966 evinde Gümüşhanespor’u
ağırladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibine 
3-2 mağlup olan Kastamonuspor, Gazi Stad-
yumunda oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Basketbol Federasyonu, U-16 Kızlar 2017 Türkiye
Şampiyonasını Kastamonu’da gerçekleştirme kararı aldı. İlimizde
10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonadaki
finalistler Hatay’daki yarı final mücadelesinden sonra belli olacak.

Maçın ilk dakikasından itiba-
ren önde oynayan ve rakibe
pres uygulayan Kastamo-

nuspor 1966 maçın 15. dakikasında
Faruk Öcal ile skoru 1-0 yaptı. Birçok
gol pozisyonunu da değerlendireme-
yen temsilcimiz ilk yarıyı 1-0 önde
kapattı. İkinci yarıda da aynı şekilde
oyununu sürdüren Kastamonuspor
1966 64. dakikada Mehmet Çakır ile
skoru 2-0’a getirdi. 

Mücadelenin 69. dakikasında ra-
kip kaleci ile karşı karşıya kalan Ha-
san Ayaroğlu yerde kaldı ve hakem

penaltı noktasını gösterdi. Topun ba-
şına geçen Mehmet Çakır topu ve ka-
leciyi ayrı köşelere göndererek skoru
3-0 yaptı. Mücadele Kastamonuspor
1966’nın galibiyeti ile sonuçlandı.

Kastamonuspor 1966 bu sonuç ile
yenilmezlik serisini 15 maça çıkartır-
ken puanını da 47’ye yükselterek ye-
niden altıncı sıraya yükseldi. 

Play-Off için umutlarını sürdüren
temsilcimiz önümüzdeki haa ligin
orta sıralarında bulunan Tuzlaspor
ile deplasmanda karşı karşıya
gelecek.

Sezonun ikinci yarısında
grupta çıkışa geçen ve Play-
Off potasına yaklaşan Kasta-
monuspor 1966, ligin lider
adaylarından Gümüşhanes-
por’u net bir skorla geçtiği
hafta Karşıyaka da Niğde
Belediyespor’u 5-0 ile yenerek
Play-Off iddiasını sürdürdü. 

Haftanın bitimi ile puan-
ları eşit olan iki ekip arasın-
daki sıralamayı genel averaj
belirledi. Deplasmanda ra-
kibine 2-1 kaybeden, rö-
vanşta ise 1-0 galip gelen
Kastamonuspor 1966, 29.

haftayı Karşıyaka’nın gerisinde 6.
sırada kapattı.

Play-Off yolunda tek rakip
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Gazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldıGazi’de rövanşı aldı

Türkiye Kadınlar Basketbol
1.Liginde mücadele eden Ferko Il-
gaz Hotel Kastamonu Basketbol
Spor Kulübü, ligin 33. haftasında
evinde Edremit Belediyesi Güre
Spor’u ağırladı. Kastamonu BSK
ligde üst sıralarda bulunan rakibi
karşısında sahadan 59-79 mağlup
ayrıldı. 

Karşılaşmada MerissaAnnQuick
10 sayı 6 asist, Neslihan Külekçi
ise 10 sayı 5 ribaund üretebildi.
Son iki haftadır galibiyet alamayan
Kastamonu BSK bu sonuçla birlik-
te ligin bitimine beş hafta kala 16
galibiyeti ve 17 mağlubiyet alarak
12. sırada kaldı. Temsilcimiz bir
sonraki hafta evinde İstanbulgücü
Spor Kulübünü ağırlayacak.

İki haftadır kayıp

Liderle kafa kafaya
Türkiye Hentbol Bayanlar

Süper Liginde mücadele
gösteren Kastamonu Bele-

diyesi GSK 21. haa karşılaşma-
sında deplasmanda Samsun
Gençlik Spor Kulübü’ne konuk
oldu. Temsilcimiz 50 dakikanın
sonucunda rakibi karşısında sa-
hadan 38-29 galip ayrıldı. Ligin
bitimine 9 haa kala lider ile pua-

nı eşit olan Kastamonu Belediyesi
GSK 52 farklık averajla ikinci sı-
rada yer alıyor. Ligin 6 Nisan’da
gerçekleşecek 22. haa mücadele-
sinde ise iki Kastamonu temsilcisi
karşı karşıya gelecek.

Tek farkla mağlup

Türkiye Hentbol Bayanlar Sü-
per Liginde boy gösteren diğer

temsilcimiz Kastamonu Artsam
Koleji Spor Kulübü ise 21. haa-
da Kastamonu Atatürk Spor Sa-
lonunda konuk ettiği Üsküdar
Belediyesi Spor Kulübüne 26-27
mağlup oldu. Kastamonu Art-
sam Koleji alınan bu sonuçla bir-
likte 21 haa sonunda 18. mağ-
lubiyetini yaşarken 13. sırada yer
aldı. 

Mücadele ettiği Spor
Toto 2. Ligde liderlik koltu-
ğunda oturan MKE Ankara-
gücü’nün teknik direktörü
İsmet Taşdemir katıldığı
canlı yayında açıklamalarda
bulundu. Taşdemir, Kasta-
monuspor 1966’nın ikinci yarıdaki
başarısını “inanılmaz” olarak de-
ğerlendirdi. Bundan sonraki en
önemli maçlarının Kastamonuspor
1966 ile olacağını belirten İsmet
Taşdemir, Kastamonuspor 1966’nın
Play-Off’a kalacağını ifade etti. 

Kastamonuspor’a şehrin ve be-

lediyenin büyük katkılarının
olduğunun altını çizen Taş-
demir, “Kastamonu çok
ciddi rakamlar harcadı. Biz-
de senelik aldığı ücretin ay-
nısına 6 ayda Kastamonu’da
oynayan oyuncu var. Devre

arasında inanılmaz transferler yap-
tılar. Sezon başında hem yeni bir ta-
kım kurup hem de hedefe gitmek
çok zordur. Bunun daha iyisini Kas-
tamonuspor yaptı. Hem devre ara-
sında yeni bir takım kurdu, hem de
ikinci devre mağlubiyet almadılar”
şeklinde konuştu.

İsmet Taşdemir: İnanılmazlar

Yıldızlar Kastamonu’da
belirlenecek
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İki Şehir Tek Yürek sloganı ile
Merinos Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezindeki etkinliğin

protokol açılışı ise 21 Nisan Cuma
günü yapılacak.

Bursa’da beş gün boyunca süre-
cek etkinlikte, Kastamonu kültürü-
nün tanıtımının yanı sıra yöresel
gıdalarının, el sanatlarının, hedi-
yelik eşyalarının teşhiri ve satışı-
nın gerçekleşeceğini ifade eden
Bursa Kastamonu Dernekler Fede-

rasyonu Başkanı İsmail Tiik,
“Bursa’da Kastamonu günlerini 6
yıldır düzenliyoruz. Bursa dernek-
ler federasyonunu kurduk. Nilüfer
Belediyesinin verdiği arsa üzerine
Kastamonu Konağı yapıyoruz. Ça-
lışmalarımıza Kastamonu’daki
kamu kurum ve kuruluşlarında si-
vil toplum örgütlerinden destek
bekliyoruz, Hemşerilerimizi Bursa
Kastamonu Günlerine davet edi-
yorum.” dedi.

Çatalzeytin Celaller Köyü ge-
nel kurulunda mevcut baş-
kan Şendoğan Soytaş dele-

gelerin güvenoyunu alarak yeniden
göreve geldi.

Celaller Köyü Dayanışma ve
Yardımlaşma Derneği 6. Olağan
Genel Kurulunu Sultangazi’de bu-
lunan Çataleytinlililer Yardımlaş-
ma Derneğinin genel merkezinde
yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Divan başkanlığını Ahmet Gü-
ler’in katip üyeliklerini ise Avukat
Tülay Aydoğdu ile Ömer Bulut’un
yaptığı genel kurula tek liste halinde
gidildi. Delegelerin tamamın güve-
noyunu alan mevcut başkan Şendo-
ğan Soytaş ikinci kez göreve geldi.

Yaptığı teşekkür ve selamlama
konuşmasında 2011 yılında kuru-
lan derneğin 180 üye sayısına sahip
olduğunu belirten Soytaş,  yeni dö-

nemde üye çalışmalarını artırmaya
yönelik çalışmalarının yanı sıra ka-
dın ve gençlik kollarının yapısını
güçlendirecek faaliyetler içerisinde
olacaklarını kaydetti.

Soytaş konuşmasında  “Her ge-
çen gün kapsamını genişleten der-
neğimizde geçmişten günümüze

gerek yönetim kurulundaki arka-
daşlarımız, gerek üyelerimiz büyük
emek harcadı. Her birine teşekkür
ediyorum. Çatalzeytin’de ve İstan-
bul’da hemşerilerimiz bazında belli
başlı sorunlarımız var. Bunları hep
birlikte hareket ederek aşacağımıza
inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Şendoğan Soytaş başkanlığında
faaliyet gösterecek Celaller Köyü
Dayanışma ve Yardımlaşma Der-
neğinin yönetim kurulunda;  Hu-
lusi Özbek, Murat Akyavuz Suna
Fatma Kalafatoğlu, Yakup Tokan
Ömer Bulut,Ayhan Altun,  Eyüp
Soytaş, Soner Genç, Orhan Tuncer,
Halil İbrahim Akyavuz, Merve Ak-
yavuz, Salih Gün ve Kazım Ünlü
yer alırken denetleme kurulunda;
Musa Altun, Mustafa Akyavuz, Re-
cep Ayaz, Birol Yüksel, Rasim Tan,
Yusuf Gün bulundu.
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Seydiler Odabaşı Derneği ile Üskü-
dar Kastamonulular Yardımlaşma Der-
neği’nin birlikte organize ettiği Bandu-
ma Gecesi yoğun katılımla gerçekleşti. 

Boğaziçi Yaşam Merkezinde bu yıl 3.
düzenlenen etkinlikte davetliler taze ya-
pılan bandumanın tadına doyamadıkla-
rını ifade ederken programa, İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk  ve Fatma
Benli,  Ataşehir Kaymakamı Zafer Ka-
ramehmetoğlu, Üsküdar Kaymakamı
Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç, Devrekani Beledi-
ye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu,  Ağlı
Belediye Başkanı Şahin Çolak, Üsküdar
Belediyesi Meclis Başkanvekili Esat Ka-
lay’ın aralarında bulunduğu çok sayıda
kişi katıldı.

Programda konuşan Seydiler Oda-
başı Derneği Başkanı Vedat Odabaşı,
Kastamonu’nun köklü tarihinden bah-
sederken, sivil toplum kuruluşlarının
İstanbul’dan Kastamonu’ya uzanan
köprü olduğunu kaydetti.  Üsküdar Kas-
tamonulular Yardımlaşma Derneği
Başkanı Hasan Kuruoğlu ise programın
geleneksel hale gelmesinden dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirerek
katılımcılara teşekkür etti.

Tadı damaklarda
kaldı

23.01.2017 tarihli
ve 189 sayılı İs-
tamonu gazete-

sindeki söyleşimde
Arabuluculuk kuru-
mundan bahsetmiş-
tim. 16 Nisan 2017
tarihindeki referan-
dumun ardından
bazı davalar için
Arabulucuya başvur-
manın zorunlu hale
getirileceği konusu-
nun komisyonlarda
ve kurullarda sıkça
bahsedilmesi üzeri-
ne bu yazımın konusunu Arabuluculuk ola-
rak seçtim.

07.06.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Ga-
zete'de yayımlanmıştır.

Yasanın uygulanmasının sağlanması ve
izlenmesi ile arabuluculuk sisteminin çalı-
şabilmesi için Kanununun 28’inci maddesi-
nin birinci fıkrası uyarınca Adalet Bakanlı-
ğı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesin-
de “Arabuluculuk Daire Başkanlığı” kurul-
muş olup, 30.07.2012 tarihi itibariyle Ara-
buluculuk Daire Başkanı görevine başlamış-
tır. Daire Başkanlığı nezdinde, Kanun ve
Yönetmelikle verilen arabuluculuk faaliyet-
leri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere;
Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu, Sicil Bü-
rosu ve Eğitim Bürosu ve birçok farklı ku-
rumdan üyenin bulunduğu 15 kişilik bir
Arabuluculuk Kurulu kurulmuştur.

Ülkemizde yaşanan uyuşmazlıkların he-
men mahkemeye taşınması sebebiyle mah-
kemelerde çok fazla dosya bulunmaktadır.
Şöyle ki 2016 yılında sadece işçi işveren
ilişkisinden kaynaklanan yaklaşık 600 bin
dava açılmıştır. Bu kadar fazla dosya yargı-
lama sisteminin yavaşlamasına ve bazen iki
duruşma arasının 9-10 aya kadar uzayabil-
mesine sebep olmaktadır. Bir dava yaklaşık
2 - 3 yıl sürmektedir. Sorunların hızlı ve az
masrafla çözülmesi için ARABULUCUK ka-
nunu yürürlüğe girmiştir.

Arabulucuyu kısaca açıklarsak; Hukuk
Fakültesi mezunu, 5 yıllık kıdeme sahip,
Türk vatandaşı, Daire başkanlığının yazılı
ve sözlü sınavında başarılı olan kişiler
ARABULUCUK siciline kayıt olarak faali-
yete başlarlar.

Bugün taraflar dava öncesi veya dava
sırasında Arabulucuya başvurabilirler. Ya-
salaşacağını öngördüğümüz yeni İş Kanu-
nunda Arabulucuya başvurmak davadan
önce zorunlu hale getirilecektir. Bu du-
rum iş yükünün mahkemelerden biraz ol-
sun alınmasına yardımcı olacaktır. Mah-
kemelerde doğası gereği kazanan ve kay-
beden vardır. Ancak Arabuluculuk siste-
minin temeli iki tarafında kazandığı, hızlı
ve az masraflı çözüm olmasıdır. Arabulu-
cu tarafsızdır ve kural olarak alacaklı,
borçlu, davacı veya davalının tarafında
değildir. Devlet tarafından resmi yetkiler
verilmiş, tarafların talepleri ile görüşmeler
yaparak tarafların asgari müşterekte buluş-
masına yardımcı olan kişidir.

Ülkemizde yaklaşık 12 bin Arabulucu
bulunmakta ve bugüne kadar yaklaşık 11
bin uyuşmazlık arabuluculuk sayesinde
çözülmüştür. Bu rakamlar bile tahminle-
rin üzerindedir.  Arabuluculuk yolu çözü-
len uyuşmazlıklar yüzde 80, yüzde 90 gibi
büyük oranlarda tek bir buluşma ve top-
lantı ile neticeye bağlanmıştır. Bu rakam-
ların kısa sürede çok daha fazla artacağını
ve hızlı bir çözüm olduğu için vatandaşla-
rımızın bu yola kısa sürede alışacağı ka-
naatindeyim. 

Arabuluculuğun en önemli noktası ile
yazımı sonlandırmak istiyorum. Arabulu-
culuk neticesinde oluşturulan metin, mah-
kemeye sunulup şerh alınması halinde san-
ki mahkeme kararı gibi nitelik kazanacak ve
mahkeme ilamının tüm avantajlarını taraf-
larına sunacaktır. 

Saygılarımla…
Not: Mart 2017 Hukuk İşleri Genel Mü-

dürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı res-
mi rakamlarına göre; Toplam Arabulucu
Sayısı: 11 bin 366, Toplam Arabuluculuk
Tutanağı: 10 bin 602, Toplam Uyuşmazlık
Miktarı TL: 739 milyon 719 bin 478 lira. 

levent@pencerecihukuk.com

Mesut Yıldırım’ın Kastamonu vali-
liği görevinden emekli olmasıyla bo-
şalan Kastamonu Mahalli İdareler
Birliği (KASMİB) Başkanlığı görevine
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş seçildi. KASMİB olağan üstü
gündem toplantısı İl Genel Meclis Sa-
lonu’nda KASMİB’in birinci başkanve-
kili Tahsin Babaş başkanlığında ger-
çekleştirildi. Toplantıda birlik üyeleri-
nin önergesiyle Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş başkanlığa
aday gösterildi. Yapılan seçim sonrası
Babaş, KASMİB’in yeni başkanı olur-
ken 1. başkan vekilliğine Tosya Bele-
diye Başkanı Kazım Şahin, encümen
üyeliğine ise Doğanyurt Belediye Baş-
kanı Ahmet Kaya seçildi.

Toplantıda ayrıca Devrekani Sarı-
yonca Köyü’nde bulunan Katı Atık
Bertaraf Tesisi’nden elektrik enerjisi
üretilmesi için 20 yıla kadar ihale yet-
kisi Birlik Encümenine oy birliğiyle ve-
rildi. Seçimden sonra KASMİB üyele-
rine teşekkür eden Babaş, Katı Atık
Bertaraf Tesisinde depolanan çöpte
oluşan gazı elektrik enerjisine dönüş-
türmek için çalışmaları hızlandırmak
istediklerini kaydetti. Tahsin Babaş,
birlik olağan toplantısının ise 28 Ni-
san’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

KASMİB’in 
yeni başkanı Babaş

Bursa Kastamonu Dernekler Federasyonu tarafından geleneksel olarak
düzenlenen Kastamonu Günleri bu yıl 19-23 Nisan’da gerçekleşecek.  

İki şehir tek yürek

Soytaş güven tazeledi

Üsküdar Kastamonulular
Yardımlaşma Derneği
(ÜKAYD), mevcut başkan

Hasan Kuruoğlu ile devam kararı
aldı. ÜKAYD’ın olağan genel kuru-
lu 26 Mart’ta Üsküdar’da bulunan
dernek merkezinde gerçekleşti. Di-
van başkanlığını Hidayet Yünsel’in
katip üyeliklerini ise İsmet Kütük
ile Cengiz Yılmaz’ın yaptığı genel
kurula tek liste halinde gidilirken
mevcut başkan Hasan Kuruoğlu
delegelerin güvenoyunu alarak ye-
niden göreve geldi.

Kuruoğlu burada yaptığı teşek-
kür ve selamlama konuşmasında
çalışmalarını Kastamonu kimliğini
güçlendirmek adına yapacaklarını
kaydederek, “ bu güne kadar der-
neğimizin faaliyetlerine destek sağ-
layan tüm hayırseverlerimize ve
üyelerimize sonsuz teşekkür ediyo-

rum. Birlikte daha güzel işler başa-
racağımıza inanıyorum.”  dedi. 

Kuruoğlu başkanlığında 3 yıl
faaliyet gösterecek ÜKAYD yöne-
tim kurulunda; Muhsin Bağcı,

Cengiz Yılmaz, Rıdvan İncekara,
Selahattin Kamışoğlu, Gönül
Uzun, Kamil Katmer, Mehmet
Usta,  Kadir Kandil, Hüseyin Yü-
rür, Osman Uzun,  Sadık Kaya,
Ahmet Orhan, Hüseyin Demir, İs-
mail Hızarcı, Halil Çelik, Ümit
Eroğlu, Hasan Altuntaş, Erol Zorba
yer alırken denetleme kurulunda;
Cevat Karagöz, Kemal Kuru, Yaşar
Bodur, Osman Baloğlu, Sabri Yıl-
maz, Hüseyin Keskin bulundu.

ÜKAYD’da Kuruoğlu yeniden

Av. Levent Pencereci

Hukuk
uyuşmazlıklarında

arabuluculuk
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TEŞEKKÜR

Hasan Elbuz
Kas-Der Tuzla Şube Başkanı

26 Mart 2017 Pazar akşamı Tuzla Belediyesi ve Kas-Der Tuzla Şubesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel

“Tuzla’dan Anadolu’ya” etkinlğinde Kastamonulular Gecesi’ne katılarak bizleri onurlandıran;

Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’a

Ataşehir Kaymakamı Sayın Zafer Karamehmetoğlu’na

İstanbul Milletvekili Sayın Hulusi Şentürk’e 

Kastamonu Milletvekili Sayın Murat Demir’e

Tuzla Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi Yazıcı’ya 

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Sayın Halil Uluay’a

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Sayın Sebahattin Demirci’ye 

MHP Tuzla İlçe Başkanı Sayın Volkan Beşiroğlu’na

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcı Sayın Av. Mehmet Çelikel’e

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Çabuk’a

Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Kural’a

İmes Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Akar’a

Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanı Sayın Esat Kalay’a 

Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Yakup Yılmaz’a 

Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Sayın Mustafa Sevim’e

KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hayri Konuk’a

Tuzla Aydınlı Mahallesi Muhtarı Sayın Nevzat Özsoy’a 

Güngören Sanayi Mahallesi Muhtarı Sayın Hasan Özdemir’e 

Tuzla Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Sayın Zekeriya Gündoğdu’ya

AK Parti Tuzla İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuncay Şenol’a  

AK Parti Tuzla İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Güven Yiğit’e 

AK Parti Tuzla Kadın Kolları Başkanı Sayın Derya Bacacı’ya

Tuzla Belediyesi eski Meclis Üyesi Sayın Hasan Kalafat’a  

Kas-Der eski Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Vural’a 

Cideliler Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Demir’e 

Şenol Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit Şenol’a 

Mavi Karadeniz Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Kuş’a

Sanatçımız Sayın İrem Bal’a 

Sanatçımız Sayın Orhan Canayakın’a 

Cide Halk Oyunları Ekibine

Telgraflarıyla yanımızda olduğunu bildiren;

Kastamonu Valisi Sayın Yaşar Karadeniz’e 

Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin Babaş’a

İstanbul Milletvekili Sayın Fatma Benli’ye 

Kastamonu Milletvekili Sayın Hakkı Köylü’ye  

Kastamonu Milletvekili Sayın Metin Çelik’e 

Gayretleriyle muhteşem geceyi hazırlayan yönetim kurulu üyelerimize, Destekleri için Belediye personelimize,

Basınımızın güzide temsilcilerine,  Gecemizi katılımlarıyla onurlandıran üyelerimize, dostlarımıza, sivil toplum ve

siyasi parti temsilcilerimize teşekkür ediyorum. 
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Yıl: 5 28 Mart 2017

0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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