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Sektöründe üretim
faaliyetleri yarım

asrı bulan Kayalar
Grup, yurt dışında

kendi satış
mağazasını

kurmayı
hedefliyor. Afrika

ve Ortadoğu
pazarı başta
olmak üzere

Avrupa ülkelerine
de yaygın olarak

ihracat
gerçekleştiren

firma, 5 ülkede
planladığı satış

mağazası
projesine 2019’da

başlayacak.
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KOBİ’lere bilişim sektöründe
danışmanlık hizmeti veren Saykom,
yazılımlarında bulut teknolojisine
yöneliyor.  Yeni yazılım hazırlığında olan
firma aynı zamanda mevcut yazılımlarına
da yeni donanımlar eklemek için yatırım
yapmaya başladı. n 3

Buluta 
yatırım yapıyor

Mobilya ile aksesuar konusunda ham
ve boyalı ürünlerin imalatını
gerçekleştiren Sefacan Mobilya, ürün
gamını bin 100 çeşide çıkardı. Sektörde 36
yıldır faaliyet gösteren Sefacan Mobilya
sahibi Halil Demirtaş, oluşturdukları ar-
ge ekibiyle yeni model ve tasarımları
uygulamaya geçirdiklerini kaydetti. n 7

Ürün gamı bini aştı

Akın Medikal Makina firmasının 
sahibi Ahmet Akın etiket makinesi
geliştirerek patentini aldı. Tekstil
sektöründe ayrı ayrı kullanılan 4 etiketi
sıcak baskı tekniği ile birleştiren makine
seri üretime hazırlanıyor. n 7

Patentini aldı, seri
üretime hazırlıyor

Kalesini kapattı 
5 gol attı n 6

Uluslararası 
satış ağı kuracak

Kayalar Grup Genel Müdürü Fevzettin Kaya,
Türkiye’nin 83 noktasında bayisi bulunan
firmanın otomasyon yatırımlarını artırdığını
kaydederek, “1970 yılından itibaren şirket olarak
her zaman önceliğimiz cirolu değil, ürün bazında
üretim şeklinde büyümek olmuştur, bu kapsamda
son 3 yılda otomasyon üretimimiz artırdık.
Geleceğe dönük hedeflerimiz kapsamında
yurtdışında kendi satış mağazalarımızı kurmak
istiyoruz. 2019 yılı itibariyle de 5 pilot ülkede
bunu uygulamayı planlıyoruz” dedi.
Yatırımlarımız öz kaynaklarla yapıldı

Şirketin tüm
yatırımlarını öz kaynaklarını
kullanarak gerçekleştirdiğini
bildiren Fevzettin Kaya, “Bu
zamana kadar tüm
yatırımlarımızı kendi öz
kaynaklarıyla gerçekleştiren
grubumuzun bünyesinde
dört şirket, üç de farklı
üretim tesisi bulunuyor.
Bildiğimiz ve anladığımız iş çerçevesinde küçük
ama emin adımlar atarak bugünlere geldik.
Arzuladığımız ayakta kalabilen, güvenilir bir
marka yaratmaktı. Kayalar Grup ve Kas
markasıyla hamdolsun bunu başardık” diye
konuştu. n 4

Yılda 5 bin ton kağıt işleyen
firmasının da ham madde ihtiyacının
çoğunu Türkiye’den sağladığını bildiren

Civelek,
“Firmamızda ham
maddeyi Hayat ve

Yıldız Holding’den tedarik ediyoruz.
Ancak ambalaj kâğıdı olan kuşe ve Lvc
kâğıtlarının Türkiye’de üretimi yok onları
da Kanada ve Hollanda başta olmak
üzere zaman zaman da İtalya’dan ithal
ediyoruz” diye konuştu. n 3

120 ülkeye 
hammadde sağlıyoruz 

Türkiye’nin temizlik kağıdı
pazarında dünyanın en
üretici ülkesi olduğuna

değinen Azdavay Ambalaj
firmasının sahibi Mehmet

Civelek, “Ülkemiz
dünyanın 120 ülkesine

hammadde sağlayan
konumda” dedi.

Seçim gündemi: Temsilde adalet
31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel

seçimler öncesi siyasette
Kastamonuluların ön plana çıkması için
sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek
ortak bildiri yayınladı. bildiride KASKON,
KASDERFED- ve 14 ilçe federasyonu,
KASDER ve 31 şubesi, KASİAD ile 350
köy derneğinin imzası bulundu. n 5

Kastamonu
Dernekler Federasyonu
(KASDERFED)
başkanlığına seçilen
Fatma Kıranoğlu’nun
asil ve yedek
yönetiminde toplamda
15 kadın yer aldı.
Federasyon tarihi
boyunca en fazla kadının
bulunduğu yönetim
Kıranoğlu’nun dönemi
oldu. n 5

Federasyona
kadın 
eli değdi
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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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

İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde
yapılan aday tanıtım toplantısında
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, sahneye AK Parti
Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve
Metin Çelik ile Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu İl
Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti Kadın
Kolları İl Başkanı Eda Yamalı Şen ve AK
Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Musa
Kalafat’ı davet etti. 

Davetin ardından Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş’ın 31 Mart 2019 tarihinde
yapılacak olan yerel seçimler için AK

Parti’nin Kastamonu Belediye Başkan
adayları olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel
seçimlerde Kastamonu merkez ve ilçelerinden toplamda
5 aday gösterdi. İl belediye başkan adayı olarak Dr. Galip
Vidinlioğlu’nu gösteren MHP, geçtiğimiz dönem
bağımsız aday olarak seçimleri kazanan Devrekani
Belediye Başkanı Mümtaz Ali Ustaoğlu’nu partiye dahil
etti.  Mevcut belediye başkanlarıyla yola devam kararı
alan MHP; Ağlı’da Şahin Çolak, Bozkurt’ta Bozkurt Ekeş,
İnebolu’da Engin Uzuner ile seçime girecek.

MHP Kastamonu’da 5 aday gösterdi

A

Babaş ile yola devam
31 Mart 2019 Yerel
Seçimlerinde belediye

başkan adaylarını
tanıtan AK Parti Genel

Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan,
Kastamonu Belediye

Başkan Adayının
mevcut belediye

başkanı Tahsin Babaş
olduğunu açıkladı.

ÖLÜM İLMUHABERİ
Hayatımı kaybettim; hükümsüzdür.
Kendi kendime öldüm.
Kim vurduya gitmedim ya,
Şükür…

ÖLÜLER AĞLAMAZ

Hayatın zorluğuna merhaba diyen insan,
Anasından doğarken haykırır, çığlık atar.
Bir ömür boyu süren zorlukların sonunda,
Ölünce, döşeğinde mutlu ve sakin yatar.

Peygamberimiz (S.A.V)
babasının adı nedir?
Abdullah'tır.
Annesinin adı nedir?
Amine'dir.
Dedesinin adı nedir?
Abdülmüttaliptir.

Hangi tarihte doğdu ve hangi
tarihte vefat etti?
571'de doğdu Mekke'de doğdu,
632'de Medine'de vefat etti.
Kaç yaşında iken peygamber
oldu?
40 yaşında.

Minik eller
büyük 
gönüller

Kastamonu’nun
kalkınması konusunda bir
öncelik söz konusu mu? Önce
sanayi, önce turizm veya
başka öncelikler belirlenmeli
mi?

Kastamonu, potansiyeli
olan bir şehir. Çalışıldığında
başarının gözlenebileceği bir
şehir olduğunu düşünüyorum,
o mantıkla çalışıyoruz. Ben
öncelik koymuyorum. Hepsi
önemli, her birinin getirisi
farklı. Sanayi dediğimiz
zaman, 12 ay size kan veriyor
can veriyor. Turizm, belli
mevsimlere dönük getiriye
sahip. Ve artık insanlar çok
para harcamak istemiyorlar.
Eskiden olduğu gibi turist bir
yere geldiği zaman paraları
boca etmiyor, hesabını
yapıyor. Ama turizm bir değer,
sanayi bir değer, hayvancılık
bir değer. Bunların hepsini üst
üste koyarak bir yapı
oluşturmamız gerekiyor.

Önemli olan tüm bunların
altyapısını ekonomik olacak
şekilde takviye edebilmek. 

İstamonu önemli noktaya
temas ediyor.
Kastamonu’daki
Kastamonulularla
İstanbul’daki Kastamonulular
arasındaki bir diyalog ve
bilgilendirme çabası
içindesiniz, bu çabanızı
önemsiyorum.

Arşivden 16 Temmuz 2012

ERDOĞAN BEKTAŞ
Vali

Çiçeksuyu
kalktı Şehit
Şerife Bacı
kaldı

Eyüp Çiçeksuyu Parkı-
nın adı, Daday Derneği’nin
girişimleri sonucu Şehit
Şerife Bacı Parkı olarak
değiştirildi. Resmi açılışı
2013 yılında yapılan parkın
adı Çiçeksuyu Şehit Şerife
Bacı olarak değişmişti.
Geçtiğimiz günlerde park
içine Şehit Şerife Bacı’nın
hayat hikayesinin anlatıldı-
ğı pano yerleştirildi.

Daday Çevre Köyleri
Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Ha-
san Kara süreçle ilgili şu
bilgileri aktardı: “Gazios-
manpaşa’da Şehit Şerife
Bacı Parkının isminin de-
ğiştirilmesi sonrası Eyüp
Belediyesine 2015 yılında
dönem başkanımız Hikmet
Şahin öncülüğünde sivil
toplum kuruluşu ve siya-
setteki hemşerilerimizle
birlikte başvuru yaptık. Bu
kapsamda o yıl parkın adı
Çiçeksuyu Şehit Şerife
Bacı olarak değişmişti.
Geçtiğimiz günlerde Çiçek-
suyu isminin tamamen
kaldırılması ile birlikte
parkın tabelası artık Şehit
Şerife Bacı olarak düzen-
lendi. Eyüp Belediye Baş-
kanı Remzi Aydın olmak
üzere, emeği geçen herke-
se teşekkür ediyoruz.“
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HABER

Yılda 5 bin ton kağıt işleyen firmasının da ham
madde ihtiyacının çoğunu Türkiye’den sağladığını
bildiren Civelek, “Firmamızda ham maddeyi Hayat ve
Yıldız Holding’den tedarik ediyoruz. Ancak ambalaj
kâğıdı olan kuşe ve Lvc kâğıtlarının Türkiye’de üretimi
yok onları da Kanada ve Hollanda başta olmak üzere
zaman zaman da İtalya’dan ithal ediyoruz” diye konuştu.

Azdavay marka oldu

Mehmet Civelek, memleketinin adını vererek
kurduğu ve 87 kişinin istihdam edildiği Azdavay Kağıt
ve Ambalaj Sanayi firmasının Türkiye’nin 18 ilinde
bayiliği olduğunu bildirdi.

Küçükçekmece’de 10 bin metrekare alanda faaliyet
gösteren firmanın ambalaj sektörünün 10 yıldır önemli
bir markası olduğuna işaret eden Civelek çalışmaları
hakkında şu bilgileri aktardı: “2008 yılında 400

metrekare alanda başlayan faaliyetlerimiz, bugün 7 bin
500’ü kapalı, 2 bin 500’ü açık olmak üzere toplamda 10
bin metrekare alanda devam ediyor. Ambalaj
sektöründe endüstriyel alanda temizlik kağıtları
üretimimizin yanı sıra müşterilerimizin taleplerine göre
streç, kâğıt bardak, kese kağıdı ve masa örtüsü gibi tek
kullanımlık malzemelerin oluşturduğu 23 çeşit ürünün
ithalatını gerçekleştirerek, piyasaya sunuyoruz.  Ayda
ortalama 300 ton temizlik kağıdı, 100 ton da ambalaj
kağıdından üretimimiz mevcut. İstihdam ettiğimiz 87
kişi bulunuyor. İstanbul’un tüm ilçelerine hizmet
ağımızı ulaştırıyoruz. Ayrıca Anadolu’nun 18
vilayetinde bayilerimiz bulunuyor. Doğduğum
topraklara olan kuvvetli bağ, özlem ve sevgi sebebiyle
firmamızın adı Azdavay. İstanbul’un ve Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde Azdavay markasını ve adını
ulaştırmaktan son derece mutluyum.” 

KOBİ’lere bilişim sektöründe danışmanlık hizmeti
veren Saykom, yazılımlarında bulut teknolojisine yöneliyor.
Yeni yazılım hazırlığında olan firma aynı zamanda mevcut
yazılımlarına da yeni donanımlar eklemek için yatırım
yapmaya başladı. Saykom Bilgisayar Genel Müdürü Yunus
Savaş firmanın sektörde 28 yıldır faaliyet gösterdiğini
bildirerek faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Marmara Bölgesinde 30 kişilik ekiple hizmet ağı
oluşturduklarını kaydeden Yunus Savaş, “Bilişim
teknolojilerinde şirketlerin çözüm ortağıyız. Donanımsal
olarak şirketlere bilişim desteğini veren, teknik alt yapısını
oluşturan, network sistemlerini kuran, bilgisayarların sanal
güvenliklerini koruyan, bunların periyodik bakımlarını
yapan, teknik destek ve eğitimlerini veren bir firmayız.
Bunların yanı sıra da firmaların ticari yazılımlarının
pazarlamasını gerçekleştirip, eğitimlerini veriyoruz. Ticari
işletme, personel, kurumsal kaynak planlamaları, erp, crm,
e-devlet uygulamaları, e-fatura, e-arşiv, ofis otomasyonları,
dikey çözümler ve raporlamaları, mobil uygulamaları, anti
virüs ve güvenlik yazılımlarının çözümleri gibi birçok
ürünün tedarik, eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren
firmamız, şirketlere özel projeler de geliştiriyor. Önümüz-
deki süreçlerde kendi yazılımlarımızda da bulut
teknolojisindeki ağırlığımızı artıracağız.  Yeni yazılım
hazırlığındayız. Aynı zamanda mevcut yazılımlarımıza da
yeni donanımlar eklemek için yatırım yapmaya başladık”
dedi.

Savaş, siber güvenlik için firmaların kurumsal
şirketlerle çalışmasının önemini vurgulayarak, “Türkiye’de
şu an teknik alt yapı güvenlik hizmetlerinin Avrupa’dan çok
aşağı kalır yanı yok ancak kullanıcılarımız bunun daha tam

bilincinde değil. Hiçbir firma yüzde 100 güven garantisi
veremez fakat bu sorunlarla başa çıkılabilir. Bilişim
konusunda kurumsal yapısını güçlendiren firmaların tercih
edilmesi bu noktada önem taşıyor “diye konuştu.

Saykom buluta yatırım yapıyor

Gelecek için umut vadediyor
“Azdavay’a yılda 4-5 kez gidiyorum. Annem ve

babam orada yaşıyorlar. Ata toprağımı çok seviyorum.
Yapılan güzel girişimlerin olması da bizi ayrıca mutlu
ediyor. Mermer yatakları, maden rezervleri ve yer altı
kaynaklarının yanı sıra meslek yüksek okulu ile turizm
anlamında yapılan çalışmalar gelecek için umut

vadediyor.” “Gazete İstamonu’yu abonesi olmadan önce
tesadüfen görmüş ve okumuştum. Çok hoşuma
gitmişti. İstamonu çok akıllıca ve güzel bir isim olmuş
tebrik ediyorum. İçerik olarak haber ve tasarım
çalışmalarının da kaliteli olduğunu belirtmek isterim.
Başarılar diliyorum.”

Türkiye’nin
temizlik kağıdı

pazarında
dünyanın en
üretici ülkesi

olduğuna
değinen

Azdavay
Ambalaj

firmasının
sahibi Mehmet

Civelek,
“Ülkemiz

dünyanın 120
ülkesine

hammadde
sağlayan

konumda” dedi.

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

120 ülkeye 
hammadde sağlıyoruz 

“1973 yılında doğduğu Azdavay’da ilk orta
ve lise tahsilini tamamlayan Mehmet Civelek,
Anadolu Üniversite İşletme Fakültesi
mezunudur.  1995 yılında adım attığı ambalaj
sektöründe çeşitli kademelerde görev almış
olup, 2008 yılında Azdavay Kağıt ve Ambalaj
Sanayi Limited Şirketini kurmuştur. Evli olup
iki çocuk babasıdır.”

“Taşköprü Ortaöz köyünde 1965 yılında do-
ğan Yunus Savaş, ilk okulu burada, orta öğre-
nimi ise İstanbul’da tamamladı.  Elektrik ve
elektronik sektörlerinde iş hayatında yer aldı.
1987 yılında bilgisayar firmasında teknisyen
olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında ise Say-
kom Bilgisiyar’ı kurdu. Temelleri 9 metrekare
alanda atılan firma, bugün Ümraniye’de 600
metrekare alanda 30 kişiyi istihdam ediyor.” 
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İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Yapı Tesisat Malzemeleri Sektöründe üretim faaliyetleri yarım asrı bulan Kayalar Grup, yurt dışında kendi satış mağazasını kurmayı hedefliyor. Afrika ve Ortadoğu
pazarı başta olmak üzere Avrupa ülkelerine de yaygın olarak ihracat gerçekleştiren firma, 5 ülkede planladığı satış mağazası projesine 2019’da başlayacak.

Uluslararası satış ağı kuracak

Akın Gayrinekul sahibi Erol Akın
Arnavutköy’de arazi almak isteyenlerin
inşaat için imarlı, yatırım için ise
tarlalara yönlendirdiklerini bildirdi.

İstanbul Havalimanının açılmasıyla
birlikte bölgede hareketliliğin
başladığını bildiren Erol Akın, Kanal
İstanbul Projesinin de etkisinin
hissedildiğini kaydederek, “Bölge
yatırıma açık ve kısa sürede talebe
cevap verebilecek konumda. Ancak
burada yatırımcının bilinçli olması
gerekiyor. İnşaat için imara açık
bölgeler tercih edilmeli. Yatırım
yapmak isteyenler ise hisseli bile olsa
tarlaya yönelmeli “dedi.

Arnavutköy’deki arazi fiyatları
hakkında bilgi veren Akın, “Tarla
metrekare birim fiyatları 200 lira ile
800 lira arasında değişirken, İmarlı
yerlerde bu rakam bin liradan 20 bin
liraya kadar çıkıyor. Maliyet sebebiyle
ve 3 yılın sonunda hızla kar getirdiği
için bizde daha çok tarla ağırlıklı
alıcıya hitap ediyoruz.” diye konuştu.

Kayalar Grup Genel Müdürü Fevzettin Kaya,
Türkiye’nin 83 noktasında bayisi bulunan firmanın
otomasyon yatırımlarını artırdığını kaydederek,
“1970 yılından itibaren şirket olarak her zaman
önceliğimiz cirolu değil, ürün bazında üretim
şeklinde büyümek olmuştur, bu kapsamda son 3 yılda
otomasyon üretimimiz artırdık. Geleceğe dönük
hedeflerimiz kapsamında yurtdışında kendi satış
mağazalarımızı kurmak istiyoruz. 2019 yılı itibariyle
de 5 pilot ülkede bunu uygulamayı planlıyoruz” dedi.

Şirketin tüm yatırımlarını öz kaynaklarını
kullanarak gerçekleştirdiğini bildiren Fevzettin Kaya,
“Bu zamana kadar tüm yatırımlarımızı kendi öz
kaynaklarıyla gerçekleştiren grubumuzun bünyesinde
dört şirket, üç de farklı üretim tesisi bulunuyor.
Bildiğimiz ve anladığımız iş çerçevesinde küçük ama
emin adımlar atarak bugünlere geldik. Arzuladığımız
ayakta kalabilen, güvenilir bir marka yaratmaktı.
Kayalar Grup ve Kas markasıyla hamdolsun bunu
başardık” diye konuştu.

“Sektörün hacmi kadar 
katma değer sağladık”

Firma bünyesinde faaliyet gösteren Ar- Ge
ekibinin ürün çeşitliliğini ve kalitesini artıran
çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayarak paslanmaz
borudan ürettikleri kolektör grubunun seri üretime
başlayacağını bildiren Kaya şunları söyledi: “Ülkemiz
enerji başta olmak üzere metal ve madenlerde dışa
bağımlı. Bizim de en çok sattığımız ürünlerden biri
kolektör grubu. Kolektör grubunu 3 yıl öncesine
kadar pirinç malzemeden yapıyorduk.  Yüzde 58’i
bakır, yüzde 42’si çinko olan pirinç hem pahalı hem
de kırılabilen bir malzeme. KAS Ar-Ge ekibimizin
çalışmaları neticesinden paslanmaz borudan kolektör
ürettik. Aynı zamanda bu kolektörü seri halde
üretecek makineyi de tasarladık. Ülkemize sektörün
hacmi kadar katma değer sağladığımıza inanıyorum.” 

“Kullanıcı hatası da 
garanti kapsamında”

Firmanın satış sonrası hizmetlerinin de geniş bir
ağ oluşturduğunu ifade eden Fevzettin Kaya  şöyle
devam etti: “Bizim sektörde hiçbir firmada olmayan

KAS müşteri ilişkileri sistemi var. Dolayısıyla
herhangi bir müşterimiz son kullanıcı bile olsa
internet sitemizde bulunan sisteme girerek şikâyet
formunu doldurup karşısında muhatap bulma
şansına sahip. Müşteri hizmetlerimize ulaşmış olan
tüm şikayetler en geç 1 haa içinde kapatılmak ve
servis verilmek zorundadır. İlginç olan şudur;
ürünlerimizde son kullanıcı hatasına karşı bile garanti
veriyoruz.”

“Düzenli ve bilinçli üretici 
olmak çok zor”

Kayalar Grup Genel Müdürü Fevzettin Kaya,
sektörün en büyük sorununun   standartlara uygun
olmayan ürünlerin piyasaya sunulmasından
kaynaklandığına değinerek şu açıklamalarda
bulundu: “Bizim ülkemizde üretici olmak zor, en
büyük nedenleri de merdiven altı firmaların çokluğu
ile etik kuralların dışında davranış biçimleri, siz bir
emek sarf ediyorsunuz bir ürün satıyorsunuz fakat
rakipleriniz ve siz yaparken bu ürünü bütün
standartlarla yürütmeye çalışıyorsunuz. Örneğin X
bir firma TSE belgesi olmayan, ama varmış gibi başka
bir ürünün TSE belgesini göstererek müşteriyi
aldattığına şahit oluyoruz. Bu ve bunun gibi konular
hem ticareti zora sokuyor hem de bizlerin alın terine
karşı yapılmış bir saygısızlık oluyor. Ülkemizde
düzenli ve bilinçli üretici olmak gerçekten çok zor.” 

Abanalı Metin ve Mehmet Kaya kardeşler
tarafından temelleri atılan Kayalar Grup, üretim
faaliyetlerine 1970 yılında başladı. Kayalar Pres
Ltd. Şti. altında pirinçten mamül parça ve fittings
üretimine devam ederek 1994 yılında KAS
markasını tescil ettirdi, böylece radyatör vanası ve
pirinç rakor üretimini kendi markası ile piyasaya
sunmaya başladı. 1999 yılında İstanbul
Sancaktepe’de bulunan ve bugün 15 bin
metrekare kapalı alana sahip firma, satış ve
pazarlama faaliyetlerini 2000 yılından itibaren
KASPA Dış Tic.A.Ş., paslanmaz flex hortum

imalatını 2004 yılından itibaren Kayalar Armatür
A.Ş. üzerinden sürüyor. 2007 yılında elektronik
cihazlar üretmek amacıyla grup bünyesinde
kurulan KAS Sismik Elektrik-Elektronik A.Ş. ile de
elektro-mekanik deprem cihazı üretimi
gerçekleştiriyor. KAS Ar-Ge ve Müşteri İlişkileri
Sistemi dahil olmak üzerinde toplamda 500 kişilik
istihdam sağlayan firma, Afrika ve Ortadoğu
pazarı başta olmak üzere Avrupa ülkelerine
yaygın olarak ihracat yapıyor. Ankara ve Konya’da
2’şer tane olmak üzere Türkiye’nin 81 noktasında
satış bayileri ve hizmetleri bulunuyor.

İnşaat için
imar, yatırım

için tarla

1984 yılında Bozkurt’ta doğan Erol Akın,
1986 yılında geldiği İstanbul’da orta öğretimin
ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesinde
8 yıl insan kaynakları uzmanı olarak çalıştı.
2003 yılında Akın Gayrimenkul Emlak ve İnşa-
at firmasını kurdu. Firma, gayrimenkul ve
emlak danışmanlığının yanı sıra inşaat proje-
lerinde de yer alıyor.
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Seçim gündemi:
Temsilde adalet

93,69
t

5,302 t 6,041 t 212,71
t

Ekonominin temel
göstergeleri (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Büyümenin kalitesi: En makbul büyüme
yatırımlarından kaynaklanan büyümedir.
Yatırımlarında kaynaklanan büyüme hem daha
fazla istihdam yaratır hem de büyümenin yakın
gelecekte de devam etmesini garanti altına alır.
Tüketimden kaynaklanan büyüme bir süre
sonra cari açığı büyütüp dış finansman
sorunlarına yol açabileceği için kalitesiz olarak
kabul edilir. Mal ve hizmet ihracatından yani
dış talepten kaynaklanan büyüme ise böyle bir
soruna neden olmayacağı için kaliteli olarak
görülür. Kamu harcamalarından kaynaklanan
büyümenin de kalitesi düşüktür. Çünkü bunun
sürdürülebilirliği yoktur.

Hükümet bütçe açığında ipin ucunu
kaçırmamak için bir süre sonra kamu
harcamalarında frene basmak zorunda kalır.
Hükümetin her şeye rağmen kamu
harcamalarını arttırmaya devam etmesi halinde
ise bir süre sonra bunun büyümeyi olumsuz
etkileyecek yan etkileri ortaya çıkmaya başlar.
Artan bütçe açıklarının borçlanmayla finanse
edilmesi faizleri yükseltir, yükselen faizler de
özel sektörün yatırım ve tüketim harcamalarını
kısmasına neden olur.

Sanayi üretimi: Sanayi üretimindeki
değişim ekonomik büyüme ile ilişkisi en güçlü
olan makroekonomik göstergedir. Sanayi
üretimindeki artış yüksek olduğunda ekonomik
büyümenin de yüksek olacağı, sanayi
üretimindeki artış düşük olduğunda ise
ekonomik büyümenin de düşük olacağı
sonucuna varılabilir. Ocak ayı verileri mart ayı
ortasında yayınlanır.

Üretime ilişkin diğer göstergeler: İmalat
sanayi kapasite kullanım oranı, imalat
sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin mevcut
fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen
kapasite kullanımlarını ifade eder. İmalat sanayi
kapasite kullanım oranı ekonomide işlerin
normal olduğu dönemlerde genelde yüzde 75
civarında seyreder. Resesyon dönemlerinde
yüzde 60’lara kadar iner. Yüzde 80’i kalıcı
olarak aştığı dönemlerde ise ekonominin aşırı
ısınmaya başladığı yorumu yapabilir. Yüzde
80’i aşan imalat sanayi kapasite kullanım
oranları, büyümenin devam edebilmesi için
yeni yatırımlara ihtiyaç duyulduğu şeklinde de
yorumlanabilir.

Perakende satışlar: Ekonominin tüketim
cephesine ilişkin göstergelerin en önemlisi ise
reel perakende satışlarıdır.

Dış ticaret verileri: TİM, her ayın ilk
gününde önceki aya ilişkin ihracat verilerini
yayınlar.

İhracatın ithalattan farkı demek olan dış
ticaret açığı ise ödemeler dengesinin bir bölümü
olan cari işlemler dengesindeki açığın öncü
göstergesidir. Dış ticaret açığı ile cari işlemler
açığı birbirine paralel bir seyir izler.

YIL: 7 SAYI: 260 30 KASIM 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

İstanbul ilçelerinde AK Parti, CHP ve MHP’den
başvuru belediye başkan adaylığı için başvuru yapan
adayların tanıtımının gerçekleştirildiği toplantı sonrası
yayınlanan bildiride Kastamonu Konfederasyonu, Kas-
tamonu Dernekler Federasyonu ve 14 ilçe federasyonu,
Kastamonulular Dayanışma Genel Merkez ve 31 şube-
si, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği ile 350
köy derneğinin imzası bulundu.

Kas-Der Genel merkezde gerçekleşen toplantı son-
rası yayınlanan bildiride İstanbul’daki Kastamonu nü-
fusuna oranla siyasette yer almadığı vurgulanırken şu
ifadelere yer verildi: “İstanbul demografisine şöyle bir
göz gezdirdiğimizde en fazla nüfusa sahip olan ikinci

vilayet Kastamonu’muzdur. Dolayısıyla temsilde adalet
anlayışının hayat bulabilmesi adına mesafe alınması
kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır.
Belediye başkan aday adaylarımızın aday olarak belir-
lenmesi hususunda kararlılığımızı ilan ediyoruz.

Bu ülke için her daim bedel ödemeye hazır olan biz
Kastamonulular aziz milletimize hizmet etmek için fır-
sat verilmesini istemek ve beklemekte en tabii hakkı-
mızdır. Kastamonulular olarak ülkemizin bölünmez
bütünlüğüne sahip çıkan partiler arasında ayrım yap-
maksızın Belediye başkan adayı ve meclis üyesi adayla-
rımızın yer bulabildiği tüm listelerin en iyi sonucu ala-
bilmesi için var gücümüzle çalışacağız.” 

Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDER-
FED) başkanlığına seçilen Fatma Kıranoğlu’nun asil ve
yedek yönetiminde toplamda 15 kadın yer aldı. Fede-
rasyon tarihi boyunca en fazla kadının bulunduğu yö-
netim Kıranoğlu’nun dönemi oldu. 

KASDERFED 5. Olağan Genel Kurulu, Kağıthane
Belediyesi Sadabat Nikah ve Kültür Merkezi Salonunda
yapıldı. Divan Başkanlığını Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, Şeref Mobilyanın sahibi Zeki
Şeref, KASKON Başkanlar kurulu Başkanı Mehmet Al-
ver’in gerçekleştirdiği genel kurula tek liste halinde gi-
dildi. Mevcut başkan Selami Çelebioğlu’nun yeniden
aday olmadığı genel kurulda federasyonun 2010 yılın-
dan itibaren kadın kolları başkanı olarak görev yapan
Fatma Kıranoğlu’nun listesi delegelerin güven oyuna
sunuldu.

Başkanlığa seçilen Kıranoğlu burada yaptığı teşek-
kür ve selamlama konuşmasında federasyona bağlı 44
üye derneğin bulunduğunu ifade ederek, “Amacımız
İstanbul’daki tüm Kastamonu dernekleriyle birlik ve

beraberlik sağlayıp, gençlerimizi bir araya getirip onla-
rın eğitimde, kültürde, ticarette, sivil toplumda ve siya-
sette yer almalarını sağlamak. İstanbul’daki Kastamo-
nulu hemşerilerimizin varlığını ve gücünü ortaya çıkar-
mak” dedi. 

Fatma Kıranoğlu başkanlığındaki KASDERFED
asil yönetiminde şu isimler yer aldı: “Güler Sarıcı, Öz-
lem Kazan, Özlem Kazan, Ayten Ekiz, Dursun Tığlı,
Mustafa Dikmen, Kemal Aydın, Abdulkadir Çelik, Ali
Karakoca, Ahmet Tekiner, Naciye Güneş, Hüseyin Ay-
dilek, Mesut Özden, Ayşe Özlem Bulgu, Kadriye Yıldız,
Vedat Kutucu, Hüseyin Türkmen, Ali Özdemir, Zey-
nep Gökgöz, Tahsin Kılıç, Nejdet Sefer” 

KASDERFED 5. Olağan Genel Kuruluna, İstanbul
Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, Kâğıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, KASİAD Genel sekreteri Cemal Şenol,
KASKON Genel Başkanı H. Selami Çelebioğlu, ardın-
dan KAS-DER-FED Onursal başkanı Hidayet Yünsel’in
aralarında bulunduğu çok sayıda siyaset ve sivil toplum
kuruluşu temsilcisi katıldı.

31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler öncesi siyasette Kastamonuluların ön plana
çıkması için sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek ortak bildiri yayınladı.

Yıldırım
Ambalaj
Ahşap, Palet ve Ambalaj

53 yıllık tecrübe

Haraççı mahallesi Yokuş Sok
No:4 HARAÇÇI -
ARNAVUTKÖY/ İSTANBUL

yildirim@yildirimambalaj.net
Fax: (0212) 683 22 38

Tel: (0212) 

683 22 00

yildirimambalaj.net

Şahin Kayıkçı  0532 332 05 16

Federasyona kadın eli değdi

Daday Kayı köyü Dernek
Başkanı Mustafa Umur’un ba-
bası Mehmet Umur (92) vefat
etti. Evde tedavi gören
Umur’un, cenazesi Kayı kö-
yünde defnedildi. Merhum
Mehmet Umur’a Allah’tan rahmet, Mus-
tafa Umur başta olmak üzere yakınları
ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

VEFAT VE TAZİYE
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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, 25 Kasım’da Gazi Stadında
Manisaspor’u ağırladı. Rakip takım ilk yarının 38.
dakikasında kalecisinin
kırmızı kart görmesiyle 10
kişi kalırken,
Kastamonuspor 1966
devre arasına Muharrem
Ozan Cengiz’in 19.
dakikada attığı golle 1-0
önde gitti. Karşılaşmada gol şansı bulamayan
Manisaspor karşısında Kastamonuspor 1966, ikinci
yarıda rakip ağalara 4 gol gönderdi. Goller 68.
dakikada Ayhan Gürbüz, 84. dakikada Erkan
Taşkıran, 87. dakikada Muharrem Ozan Cengiz,
90+3’te ise Niyazi Batuhan Salman’dan geldi.

Temsilcimiz aldığı bu galibiyetle puanını 27’ye
çıkartırken, 5. sıraya yükseldi. Beyaz grubun 3

haadır en golcü takımı olan Kastamonuspor 1966
bu unvanını da korudu.

Oynadığı 14 maçta attığı 30 gol ile beyaz grubun
en golcü takımı olan Kastamonuspor 1966’nın 8

galibiyeti, 3 beraberliği, 3 de mağlubiyeti bulunuyor.
Ekibimiz 2 Aralık’ta 32 puanla grup lideri olan

Sakaryaspor ile karşılaşacak. Mücadele Yeni Sakarya
Atatürk Stadında 13.30’da gerçekleşecek.
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SPOR

Kalesini  kapattı
5 gol attı
Kastamonuspor 1966 ligin 14. haftasında karşılaştığı grup sonuncusu Manisaspor’u 5-0 mağlup etti. Temsilcimiz
aldığı farklı galibiyetle beyaz grubun en çok gol atan takımı olma unvanını koruduğu 3. haftaya girdi.

saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com

Kadınlar 3.Lig 4. Grupta mücadele eden
Kastamonu Gücü Spo, ikinci haa
mücadelesinde hükmen galip geldi. 24
Kasım’daki Akal Gençlik ve Spor’un sahaya
çıkmaması üzerine, hükmen galip gelen
ekibimiz, 1 Kasım’da Gölbaşı Belediyespor’u
Hasan Doğan Tesislerinde ağırlayacak.

Hükmen galip

Kastamonu 1. Amatör Ligin 3. haası
oynanan karşılaşmalarla son buldu.
Deplasmanda oynanan mücadelelerde
Kastamonu Ormanspor Seydiler Spor’u 4-0,
Kastamonu Yolspor Tosyaspor’u 1-0, Cide
Belediyespor  Çatalzeytinspor’u 4-1 yendi.

Taşköprüspor ise kendi evinde Devrekani
Belediye Esnafspor karşısında 2-1’lik skorla
galip geldi. 

3 haa sonunda fikstürde yenilmezlik
serisiyle 9 puanla Taşköprüspor bulunurken,
onu 7 puanla Kastamonu Yolspor izledi.
3.sıradaki Cide Belediyespor ve 4. sıradaki
Devrekani Belediyespor 6 puanı paylaştı.
Kastamonu Ormanspor’un 4, Seydilerspor’un
3 puanı bulunuyor. Tosya ve Çatalzeytinspor
ise henüz galibiyet şansı yakalayamadı. Ligin
4. haasında Devrekani Belediyespor
Seydilerspor’la, Cide Belediyespor
Taşköprüspor’la Kastamonu Yolspor-
Çatalzeytinspor’la, KastamonuOrmanspor-
Tosyaspor ile mücadele edecek.

Taşköprüspor 
gol olup yağdı

1. Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden
İstanbul Kastamonuspor, lider Bayrampaşa
Demirspor’a 1-0 yenildi. Ligin 9. haasında
puan alamayan temsilcimiz fikstürde 5.
sıradaki yerinde saydı. Oynadığı 8 maçta 2
galibiyeti, 3 beraberliği 3 de mağlubiyeti
bulunan temsilcimiz 2 Aralık’ta 2.  devre
mücadelelerine başlayacak. Ekibimiz ilk devre
1-1 berabere kaldığı Çeliktepe Ümitspor ile
karşılaşacak. 

Lidere direnemedi

SPOR PANORAMA
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Kastamonu’da 24- 25 Kasım
tarihlerinde düzenlenen U17 Kılıç
Türkiye Şampiyonasında, Emirhan
Çiftçi Türkiye ikincisi oldu. Çiftçi’nin
gümüş madalyada kazandığı
şampiyonaya kız ve erkeklerde
toplamda 148 sporcu katıldı.

Çiftçi’den 
gümüş başarı

Avrupa’nın şampiyonu
Antalya’da düzenlenen EMF

Muay ai Avrupa Kupası’nın
sahibi Kastamonu’dan Zeynep Nur
Eski oldu. Eski, dünya
şampiyonasına gidecek milli takım
seçmelerine katılmaya hak kazandı.

14-18 Kasım tarihleri arasında
düzenlenen şampiyonaya
Kastamonu Ring Spor’dan iki
sporcu katıldı.

Şampiyonaya katılan Zeynep
Nur Eski ve Halil Can Tuncel, 2018 Muay ai Türkiye
Şampiyonası’nda gösterdikleri başarılı performans
neticesinde Milli Takıma seçilirken, Antalya’daki Avrupa
Kupasında milli forma ile hem Türkiye’yi hem de
Kastamonu’yu temsil ettiler.

Yapılan karşılaşmalar sonunda Üst Genç Bayanlar 42

kiloda Zeynep Nur Eski altın madalya alarak Avrupa
Şampiyonluğunu elde etti ve Dünya Şampiyonasına
gidecek olan Milli Takım seçmelerine katılmaya hak
kazandı.

Üst Genç Erkekler 51kiloda ise Halil Can Tuncel
çeyrek finale yükselme başarısı sergiledi.
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Akın Medikal Makina firmasının sahibi
Ahmet Akın, 1990 yılından itibaren makine
imalatı, tekstil makinaları, tekstil makineleri
yedek parçaları, etiket ve matbaa yedek parçaları
imalatı yapan firmanın, zaman ve maliyet
tasarruflu üretimler gerçekleştirdiğini vurguladı.

Hitap ettiği sektörlerin uygulama alanlarına
uygun çözümler sunduğunu kaydeden Akın,
üretimlerini kendi atölyelerinin yanı sıra fason
vererek de gerçekleştirdiklerini bildirerek, “Dişli
ve yedek parça üretimiyle temellerini attığımız
firmamızda, çeşitli makinalar ve yedek parçaları
üretmekte olup; dar dokuma ve etiket makinaları
sektörüne hizmet veriyoruz. Taleplere göre özel
makineler üretiyoruz. Bu zamana kadar tekstilden
ambalaj sektörüne kadar birçok alanda yeni

makineler ve uygulamalar hayata geçirdik. Ancak
patentini almadık. Son olarak bir Amerikan
firması etiket alanında çözüm aradığını bildirdi.
Sıcak yapıştırma tekniği ile piyasada ayrı ayrı
yapılan 4 etiketi bir araya getirdik ve makinenin
patentini aldık. Şu an ürettiğimiz etiket makinesi
Türkiye’de alanında tek. Bu makine ile piyasanın
ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Ancak seri üretim
olarak pazarlanması için geliştirme işlemlerimiz
devam ediyor” dedi.

Patentini aldı, seri
üretime hazırlanıyor
Akın Medikal Makina firması etiket makinesi geliştirerek patentini aldı.
Tekstil sektöründe ayrı ayrı kullanılan 4 etiketi sıcak baskı tekniği ile
birleştiren makine seri üretime hazırlanıyor.

Ürün gamı
bini aştı

Mobilya ile aksesuar konusunda ham ve boyalı ürünlerin imalatını
gerçekleştiren Sefacan Mobilya, ürün gamını bin 100 çeşide çıkardı.
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Tevfikbey Mahallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi
No: 14 Sefaköy-Küçükçekmece/İSTANBUL

Tel : 0212 470 32 87 - 88
Faks : 0212 470 32 89

www.azdavayambalaj.com.tr

Sektörde 36 yıldır faaliyet gösteren Sefacan
Mobilya sahibi Halil Demirtaş, oluşturdukları ar-ge
ekibiyle yeni model ve tasarımları uygulamaya
geçirdiklerini kaydetti. Toptan ve perakende satış ağı
oluşturduklarını kaydeden Cideli iş adamı Halil
Demirtaş, “Standart imalatımızın dışında, mimarlık
ofisleri, yapı firmaları ve mobilya üreticileri ile proje
bazında birlikte çalışıyoruz.  Yaklaşık bin 100 adet
toptan ürünümüz var. Bu ham ürünlerin 4 renkte boya
işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge ekibimizle
birlikte taleplere göre yeni ürünler tasarlıyoruz.” diye
konuştu. Halil Demirtaş, Ümraniye’de 4 bin metrekare
alanda faaliyet gösteren firmanın 18
kişiyi istihdam ettiğini kaydederek
şu bilgileri aktardı: “1996 yılında
Sefa Mobilya olarak kurduğumuz
firmamızın 2009 yılında Sefacan
Mobilya olarak tescil işlemlerini
gerçekleştirdik. Karadeniz bölgesi
ağırlıkta olmak üzere tedarik
ettiğimiz 1.sınıf ağaçlardan   tornalı,

lükens, avangard ve country tarzı masa, dresuar, banyo
dolabı, sehpa, sandalye, puf, şifonyer, komodin, dolap
ve koltuk ayakları; el oyması ayna çerçevesi ve yatak
başlıkları ile mobilya aksesuarları imalatını
gerçekleştiriyoruz.” 

“Herkes bildiği işi yapsın”

Firmaların zarar etmemesi için sektörleri dışında
yatırım yapmamaları gerektiğini vurgulayan Sefacan
Mobilya sahibi Halil Demirtaş, büyüme planlarını da
bu doğrultuda yaptıklarını söyledi.

Cide’nin Alayüz köyü Örtülü mahallesinde 1971 yılında
doğan Halil Demirtaş, mobilya sektörüne 1982 yılında
İstanbul’da çırak olarak adım attı. 1996 yılında mobilya
aksesuarları alanında faaliyet gösteren Sefa Mobilya’yı 55
metrekare alanda kurdu, 2009’da Sefacan olarak sektörün
tescilli markaları arasında yer aldı.  Şu anda Ümraniye’de 4
bin metrekare alanda üretim ve satış mağazası bulunan
firma 18 kişiyi istihdam ediyor. Firmanın yönetim kadrosunda
Demirtaş’ın yanı sıra  kardeşi ve 2 çocuğu bulunuyor. 

1969 yılında Bozkurt’a bağlı Şen Mahalle’de doğan
Ahmet Akın, ilk öğrenimin ardından İstanbul’da iş
hayatına atıldı.  Eyüp’te çeşitli sektörlerde makine
ve yedek parçaları imalatı yapan Akın Medikal
Makine firmasının temellerini 1990 yılında attı. 
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5,33 - 420

4,850 – 165.000

0,1 - 263

Çevrim Oranı Aralığı

Tork Aralığı [Nm]

Devir Aralığı [rpm]

HTE Serisi Ekstrüder Redüktörler

Yıl: 7 30 Kasım 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com
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