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Reis Gıda, yeni ürün gamı Royal
serisini raflara sundu. Kinoa, chia,
beluga mercimeği, siyah nohut,
amarant gibi son dönemde sağlıklı
beslenme listelerinin üst sıralarında
yer alan 23 farklı çeşidi tüketicisiyle
buluşturan Reis Gıda, Royal ile hedef
pazarlarda büyümeye odaklanacak. n 8

Dünya lezzetleri
Türk sofralarında

Çatalzeytinli Ersöz
bakan yardımcısı

E-ticaret, çığ gibi
üzerimize geliyor

İMES Ekonomi Buluşmaları
programına katılan İTO Başkanı Şekib
Avdagiç, Türkiye’nin e-ticarette sınır
aşan ticareti gerçekleştirmesi
gerektiğinin altını çizerek, “E-ticaret,
bir çığ gibi üzerimize geliyor.
Ekonomik ve milli bağımsızlığımıza
risk oluşturacak bir hızla yaklaşmakta.
Burada sınır aşan e-ticareti
oluşturmak, yapmak zorundayız”
ifadelerini kullandı. n 8

Aylık 6 ton 
metal işliyor

Belediye meclislerinde
Kastamonulu adaylar

n 9

İnebolulu iş adamı Ferruh
Yazgan’ın sahibi olduğu Ferto Torna ve
Rovelver firması ayda 6 ton metal
işliyor. Eyüp Sultan’da faaliyet
gösteren firma beyaz eşya, otomotiv,
tekstil başta olmak üzere talebe göre
çeşitli sektörlere fason üretim
gerçekleştiriyor. n 8

Dellaloğlu Türkiye
rekoru kırdı

Kastamonu Yüzme İhtisas Spor
Kulübü sporcularından Timur Dellal-
oğlu, 400 metre karışık ve 200 metre
kurbağalamada Türkiye rekoru kırarak,
altın madalyanın sahibi oldu. n 4

Hep birlikte 
sahip çıkacağız
Kastamonu’nun turizmde
kazanç kapısı olmasını
hedeflediklerini belirten Başkan
Erdoğan, “Son 16 yılda 15
katrilyon yatırım yaptık.
Kastamonu’ya hep birlikte sahip
çıkacağız” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Mücadele Eden
Kastamonuspor 1966, kendi sahasında konuk
ettiği İnegölspor'a 1-0 mağlup oldu. Hoca
değişikliği sonrası ilk maçına çıkan temsilcimiz
5. sıradaki yerinde sayıyor. n 4

Yerinde sayıyor

Yıldırım göreve
başladı n 4

Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcılığına Kastamonulu
hemşerimiz Halis Yunus Ersöz atandı.
Ersöz’ün görevlendirilmesiyle birlikte
Kastamonulu bakan yardımcısı sayısı
3’e yükseldi. Kastamonulu bakan
yardımcılarının siyaset dışından
olmaları dikkat çeken ortak noktaları
oldu. n 2

Turizm kazanç kapısı
Erdoğan, “Nasrullah Camii ile kale arasındaki

mahallelerde bulunan 2 bin 383 binayı cephe
iyileştirme ve yenileme çalışmasıyla
Kastamonu’ya yakışır bir hale getiriyoruz. Bunlar
arasında bulunan 930 binanın fazlalıklarını iki katı
geçmeyecek şekilde tıraşlıyoruz. Böylece hem
şehrin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkıyor

hem de turizm alt yapısını geliştiriyoruz. Turizmi
gerçekten çok kıymetli tabi güzelliklere sahip
Kastamonu için ciddi bir kazanç kapısı haline
getirmekte kararlıyız. Dağları, ormanları,
kanyonları, milli parkları, mağaraları, şelaleleri,
koyları ve diğer tüm güzellikleri ile Kastamonu’ya
hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kastamonu
Kuzeykent meydanında düzenlediği mitinge
katıldı.

Kastamonu merkez ve ilçelerindeki belediye
başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştiren
Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerinde partisine
destek istedi.

Merkez, Taşköprü, Çatalzeytin ve Tosya’ya
toplamda 5 adet 5 bin 5 bin 770 kapasiteli yurt
yapılacağını bildiren Erdoğan, Cide,
Çatalzeytin, Küre, Bozkurt ve Abana’daki
hastanelerin kısa süre içinde hizmete
açılacağını kaydetti. n 6

2010 yılında kızının
televizyonu yakından
izlemesiyle birlikte ilk
icadı televizyon
sensörünü geliştirdiğini
anımsatan Ümit Reçber, 9
yılda 500’ye yakın buluş
ve icat tasarladığını
kaydetti.

Çeşitli teknoparklarda
çalışmalarının devam
ettiğini ifade eden
Rençber, mucitlerin ürün
tasarlamadan kodlamaya,
mali destek bulmaya
kadar her alanda

kaynaklarını kendilerinin
bulmak zorunda
olmasının dezavantajını
yaşadıklarını vurguladı.

Kamu kurumlarının ve
özel şirketlerin icatları
mucitleri yok sayarak
hayata geçirmek
istediğini de belirten
Ümit Reçber aynı
zamanda ilk okuldan lise
çağına kadar eğitim
gören öğrencilerin
fikirlerinin basit
yöntemlerle elde
geçirildiğini iddia etti. n 7

Yerli icatların
bürokratik ve mali
engeller sebebiyle
üretim aşamasına

geçemediğine dikkat
çeken Çorumlu mucit
Ümit Reçber yaşanan

sıkıntıların sonucu
ürünlerin yabancı

sermayeye
devredilmek zorunda

kaldığını söyledi.

Mucitler bürokrasiye takılıyor

İstiklal Savaşı’nın simge isimlerinden biri
olan Şehit Şerife Bacı şehadetinin 98.yılında
Alaşehir’de Kastamonu Dernekler Federasyonu

(Kas-Der-Fed) tarafından düzenlenen anma
programı ile yad edildi.

n 2

Kas-Der-Fed şehit Şerife Bacı’yı yad etti
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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

DURUM

Ne işim.
Ne eşim.
Ne aşım.
Bıraktığın yerden gel al beni leylek baba!

BİR AĞIZ İKİ KULAK

“Sus ki âlim sansınlar” demiş atalarımız,
Âlim hep dinlemede, cahil konuşur car car.
Az konuşalım diye bir ağız vermiş Allah,
Çok dinlemek içinse iki kulağımız var.

Kas-Der-Fed Şehit 
Şerife Bacı’yı yad etti

İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane
taşırken bebeğini ve cephaneyi korumak
uğruna donarak şehadet şerbetini içen milli
mücadelenin kadın kahramanlarından biri
olan Seydilerli Şehit Şerife Bacı’yı anma
programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı
okunması ile başladı. Tarihçi yazar İlyas
Kara’nın bilgilendirmesi sonrası hayatının
anlatıldığı bark vizyon gösteriminde Şehit Şerife Bacı
canlandırıldı. 

Organizasyonda Kur’an-ı Kerim tilavetinin

ardından Mete Tafracı tarafından
kahramanlık türküleri seslendirildi,
Sepetçioğlu Halk Oyunları Ekibi
gösterilerini sundu.

Kas-Der-Fed Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma Kıranoğlu burada yaptığı konuşmada
dernekleri federasyon çatısı altına davet
ederek, “Federasyonumuzun temel felsefesi

herkesle ortak proje gerçekleştirmek birlik ve
beraberlik içerisinde Kastamonu ilimizin sorunlarını
çözülmesinde etkin olma yolunda kararlı bir şekilde

daha güzel beraberce çalışmaktır. Bu kapsamda tüm
derneklerimizi fikir birliğine davet ediyoruz. Türk
kadınlarının simgesi haline gelen başta Şerife Bacı
anamız olmak üzere bütün kadın kahramanlarımızı,
gazilerimizi saygı, hürmet ve şükran duygularımızla
anıyor, mekanları cennet olsun diyoruz” dedi.

Programa Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami
Yılmaz, KASKON Genel Başkanı Hüseyin Selami
Çelebioğlu, KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen’in
aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum
kuruluşu, siyasi parti temsilcisi ve davetli katıldı.

İstiklal Savaşı’nın simge isimlerinden biri olan Şehit Şerife Bacı şehadetinin 98.yılında Alaşehir’de
Kastamonu Dernekler Federasyonu (Kas-Der-Fed) tarafından düzenlenen anma programı ile yad edildi

Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcılığına Kastamonulu
hemşerimiz Halis Yunus Ersöz
atandı. Ersöz’ün
görevlendirilmesiyle birlikte
Kastamonulu bakan yardımcısı
sayısı 3’e yükseldi. Kastamonulu
bakan yardımcılarının siyaset
dışından olmaları dikkat çeken
ortak noktaları oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ilişkin atama

kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan imzasıyla yayımlanan
kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcılığına Çatalzeytinli
akademisyen Halis Yunus Ersöz atandı.

2009-2011 yılları arasında Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakan Danışmanı
olan Ersöz, 2011 yılından itibaren Millî

Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak
görev alıyordu.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı da
olan Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ün Gençlik ve
Spor Bakan Yardımcılığına atanması sonrası
Kastamonulu bakan yardımcısı 3’e yükseldi.
Başkanlık sitemiyle birlikte Kastamonulu
bakan yardımcılarının ortak özelliği ise siyaset
dışından gelmeleri oldu.

Ersöz’ün yanı sıra Milli Eğitim Bakan
Yardımcısı Mustafa Safran akademisyen
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise
büyükelçi olarak görev alıyordu.

Çatalzeytinli Ersöz bakan yardımcısı oldu

istamonu19subat_02_Layout 1  2/22/19  6:05 AM  Page 1



istamonu29ocak_03_Layout 1  2/2/19  6:24 AM  Page 1



19 Şubat 2019 4
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Ligin 21. haasında Kastamonuspor 1966, Gazi
Standında İnegölspor’u ağırladı. Karşılaşmanın 35.
dakikasında Osman’ın pası ile kaleci Bekir ile karşı
karşıya kalan Emirhan’ın vuruşu ağalarla buluştu. İlk
yarı atılan gol ile mücadele İnegölspor’un 1-0 üstünlüğü
ile sona erdi. Hoca değişikliği sonrası ilk maçına çıkan
temsilcimiz 5. sıradaki yerinde sayıyor.

Hükmen galip

Öte yandan ligin 22. haasını PFDK tarafından
Gaziantepspor’un bir alt lige düşürülmesi sebebiyle bay
geçen Kastamonuspor1966, 3-0’lık galibiyetle hükmen
galip sayıldı ve puanını 42’ye çıkardı.

Bay geçtiği haayı kamp ile geçiren temsilcimiz 24
Şubat’ta yakın takipçisi Bodrum Belediyespor’u Gazi
Standında konuk edecek.

Ankara Demirspor yenilgisi sonrası
teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ile
yollarını ayıran Kastamonuspor1966,
Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

Kastamonuspor 1966 Kulübü Altyapı
Koordinatörü Onur Beşel, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada ara dönemde yeni transfer

yapılmasını istemeyen Çapanoğlu’nun
kararının dezavantajını yaşadıklarını
belirtti.

Beşel, Ankara Demirspor mağlubiyeti
sonrası yapılan toplantıya mazeret
bildirmeden katılmaması sonucu 6 aydır

takımın başında olan Mustafa Çapanoğlu ile

yollarını ayırdıklarını bildirdi.
Takım İnegölspor maçına yeni anlaşılan

teknik direktör Ahmet Yıldırım ile çıkacak.
Takımla birlikte ilk antrenmanını yapan
Yıldırım’ın ekibinde ise Bülent Üstüner, Gökhan
Kolomoç, Emin Sarı (Kaleci Antrenörü) Salih
Aygen, Metin Akpunar yer alacak.

1.Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden
İstanbul Kastamonuspor, sezonu 6. sırada
tamamladı. 

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü sezonun son maçında Bayrampaşa
Demirspor ile karşılaştı.

Rakibin 2,6, ve 35. dakikalardaki
golüne karşılık İstanbul Kastamonuspor
36. dakikada Talha Aktaş’ın kırmız kart
görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Doğukan
Karayel’in 40. ve 80. dakikalardaki golü
mağlubiyeti engelleyemedi.

Temsilcimiz 3-2’lik mağlubiyetle
sezonu 17 puanla 6. sırada tamamladı.

Oynadığı 16 maçta 4 galibiyet, 5
beraberlik ve 7 mağlubiyet gören İstanbul

Kastamonuspor, 17 gol atarken kalesinde 30
gol gördü.

Sezonu 6. sırada tamamladı

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Kastamonu Yüzme İhtisas Spor Kulübü
sporcularından Timur Dellaloğlu, Türkiye
rekoru kırdı. Edirne’de düzenlenen
Uluslararası Masterlar Kış Şampiyonası'nda
yarışan milli sporcu Dellaloğlu, 400 metre
karışık ve 200 metre kurbağalamada Türkiye
rekoru kırarak, altın madalyanın sahibi oldu. 

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından
düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış
Şampiyonası 1-3 Şubat tarihleri arasında
Edirne’de gerçekleşti.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna,
Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si
kadın 409 sporcu mücadele ettiği yarışlarda
Timur Dellaloğlu ; 400 metre karışık ve 200
metre kurbağalamada Türkiye Rekoru kırarak,
100 metre kurbağalamada da birincilik elde
ederek 3 altın madalyanın sahibi oldu.

2 Türkiye rekoru,
3 altın madalya

Hentbol Kadınlar Süper Liginde mücadele
eden Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Kulübü, deplasmanda karşılaştığı yakın
takipçisi Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübünü
27-30’luk skorla mağlup etti. Kastamonu
Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 14. hafta
mücadelesi kapsamında Ardeşen Gençlik ve
Spor Kulübü ile karşılaştı.

Ardeşen MYO Spor Salonu’nda 9 Şubat’ta
gerçekleşen mücadelenin ilk yarısı ekibimizin
12-13’lük üstünlüğü ile bitti. Temsilcimiz
sahadan 27-30’luk galibiyetle ayrıldı.

Yasemin Güler 7 gol kaydederek
karşılaşmanın en skorer oyuncusu olurken
Betül Yılmaz 6, Ceren Coşkun 5, Olga Laiuk ve
Serpil İskenderoğlu 4, Fatma Gül Sakızcan 2,
Elif Sıla Aydın ve Yuliia Snopova 1’er gol attı.

Kastamonu Belediyesi 16 Şubat’ta Atatürk
Spor Salonunda Osmangazi Belediyespor’u
ağırlayacak.

Ardeşen’den 
eli dolu geldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Mücadele
Eden Kastamonuspor 1966, kendi
sahasında konuk ettiği İnegölspor'a
1-0 mağlup oldu. 

Yerinde sayıyor

Yıldırım takımın başında

Stat: Gazi
Hakemler: Adnan Deniz Kayatep, Serkan Gülçer, Salim

Şanlıer
Kastamonuspor1966: Bekir Sevgi, Şaban Özel, Bahri Can

Avcı, Yakup Yiğit, Mustafa Çakır, Soner Dikmen, Bulut Kaya,

Yasin Yener (Sinan Akaydin 78.dk), Abdulaziz Solmaz

(Muhammet Haşim Çoban 82.dk), Niyazi Batuhan Salman

(Abdurrahman Kuyucu 59.dk), Artun Akçakın.

İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Yaşar Çetin

(Taner Yalçın 83.dk), Cengiz Ötkün, Serhat Mermer, Emirhan

Aydoğan, Osman Torun (Bora Yelken 90.dk), Enes Bayır,

Volkan Altınsoy, Yasin Görkem Arslan, Fatih Üge (Ahmet

Hakan Şahin 72.dk) 

Sarı Kartlar: Bahri Can Avcı, Soner Dikmen

(Kastamonuspor1966) - Bora Yelken, Yasin Görkem Arslan

(İnegölspor)
Goller: Emirhan Aydoğan (34.dk -F) (İnegölspor)

Kastamonuspor1966: 0 – İnegölspor: 1

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bulmaca teknik bir hatadan dolayı yanlış yayınlanmıştır. Tüm okuyucularımızdan özür dileriz.
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EKONOMi

Artık daha hızlı
102,49

t
5,330

t
6,048

t
228,01 t

Ekonominin temel
göstergeleri (5)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

3. Mevsim Normalleri
Birçok ekonomik göstergede olduğu

gibi enflasyonda da mevsimsellik etkisi
vardır. Yazlık meyve ve sebzelerin
piyasaya çıkması yaz aylarında aylık
enflasyon oranlarının düşmesini ve
hatta bazen negatif enflasyon
oranlarının ortaya çıkmasını sağlarken,
kış aylarında ise bunun tersi olur.
Artan taleple birlikte yakıt
fiyatlarındaki zamların yoğunlaşması
kış aylarına doğru aylık enflasyon
oranlarını yükseltir. Giyimde yaz
sezonu ürünlerinin vitrinlere çıkması
nisan ve mayıs aylarında, kış sezonu
ürünlerinin satışa sunulmaya
başlaması ekim ve kasım aylarında
enflasyonu yükseltici yönde etki yapar.
Bu gibi nedenlerle aylık enflasyon
oranları mevsimlere göre değişkenlik
gösterir.

Örneğin önceki yılın aynı ayında
enflasyon mevsim normallerinin
altında gerçekleştiyse, bunun yarattığı
olumsuz baz etkisi nedeniyle, bu yıl
söz konusu ayda enflasyonun mevsim
normallerine yakın çıkması bile yıllık
enflasyonu yükseltecek demektir.
Tersine, önceki yılın aynı ayında
enflasyon mevsim normallerinin
üzerinde gerçekleştiyse, bunun
yarattığı olumlu baz etkisi nedeniyle,
bu yıl söz konusu ayda enflasyonun
mevsim normallerine yakın çıkması
bile yıllık enflasyonu düşürecektir. Bu
nedenle enflasyonda mevsim
normallerinin tespit edilmesi büyük
önem taşır. Bu da belli bir dönemdeki
aylık enflasyon oranlarının ortalaması
alınarak yapılır.

4. Enflasyonun Kaynakları 
Mart 2018 3,80 28.12.2018’de

5,27’ye çıkmıştır. Maliyet artışları
eninde sonunda tüketici fiyatlarına da
yansıyor. Bu nedenle de üretici
fiyatlarındaki artışı bir müddet sonra
tüketici fiyatlarındaki artış izliyor.
Dolayısıyla üretici enflasyonunda son
aylarda yaşanan yükselişin de
önümüzdeki aylarda tüketici
enflasyonundaki yükselişin süreceğini
işaret ettiğini söyleyebiliriz.

5. Ramazan’ın Enflasyona Etkisi
Var mı?

Ramazan, Hz. Muhammed’in bugün
ki Suudi Arabistan’daki Mekke’den
Medine’ye göçünü başlangıç olarak
kabul eden ve ayın dünya çevresinde
dönmesini esas alan Hicri takvimin
dokuzuncu ayıdır. Bu ay Müslümanlar
tarafından kutsal kabul edilmekte ve
oruç tutulmaktadır. Türkiye’nin 1926
yılından bu yana kullandığı Miladi
takvim ise güneşin dünyanın
çevresinde dönmesini esas almaktadır.
Miladi takvimde bir yıl 365 gün -dört
yılda bir 366 gün- çekerken, Hicri
takvimde ise bir yıl 354 gün -bazı
yıllarda 355 gün- çeker. Bu nedenle
Hicri takvime göre kutlanan Ramazan
ve diğer dini olaylar Miladi takvimde
her yıl 10-11 gün geriye doğru hareket
eder.

Ocak 2003-Aralık 2017 dönemine
ait analiz Ramazan’ın enflasyon
üzerinde gecikmeli bir etkisi olduğunu
göstermektedir. Ramazan etkisinin
büyüklüğü ise 0,4 puan civarında
çıkmaktadır.
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2014 Yerel Seçimlerinde 10 bin
nüfuslu Beykoz Rüzgarlıbahçe
Mahallesine muhtar seçilen Çatalzeytinli
Sedat Altun(46), yeni dönemde de aday
olduğunu açıkladı.

Beykoz’da Kastamonu nüfusunun
yoğunluğu sebebiyle 7 mahallede
Kastamonulu muhtarın olduğunu
bildiren Sedat Altun, “Mahallemizde
birçok işin yapımında elimizden
geldiğince muhtarlık olarak söz sahibiyiz.
Bu kapsamda hamdolsun kalıcı eserlerde
imzamızın olması son derece
memnuniyet verici. Rüzgarlıbahçe
mahallemizde yaşayan 10 bin
vatandaşımızın 6 bini seçmen
konumunda. Demografik yapıya
baktığımızda ilk sırada Kastamonular
geliyor sırasıyla Giresun, Malatya ve Ordu
nüfusu ağırlıkta. Bu kapsamda 31 Mart
Yerel seçimlerinde yeniden mahallemizin
tamamına hizmet etmek için adayım”
dedi. 

Firma sahibi Cideli iş adamı Mevlüt Aday,
makinelerinde saniyede 50 hertz olan titreşimi 100’e
yükselttiklerini böylece küçük parçaların üretiminde
sarfiyatın azaldığını verimin ise arttığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl firmalarının üretim kapasitesini
yükselttiğini de bildiren Mevlüt Aday, “Yaklaşık 6
yılıdır faaliyet gösteren firmamızda yılda 20’ye yakın
vibrasyon makinesi üretiyorduk. 2018 yılı sistemimizi
yenilememiz ve yaptığımız yatırımlarla 105 adet
vibrasyonlu besleme sistemini hayata geçirdik. Küçük
parçalı ürünlerde performansı artırmak için
makinelerimizdeki 50 hertz olan titreşimi 100’e

yükselttik. Böylece çok ince
titreşimlerle daha fazla
performans alındı ve 12 tane
yeni makine yaptık “dedi.

Firmanın her sektörün
ihtiyacına özel çözümler
üretebilecek kapasitede
olduğunu kaydeden Aday,
“Dünyada artan rekabet
ortamı daha hızla ve az
maliyetle verimin artırılması
gerektiğini ortaya çıkardı.

Biz de robotik uygulamaların kullanıldığı her
sektörde vibrasyonlu besleme sistemleri
uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Firmalara özel
çözümler sunuyoruz.  Tüm ürünlerimizde 2 yıl
garanti veriyoruz. Yedek parça ve servis hizmetimizle
de Türkiye’nin her noktasına ulaşıyoruz.” diye
konuştu. 

1986 yılında nüfusuna kayıtlı odluğu Cide
Beltepe köyünde doğan Mevlüt Aday, 11 yaşında
geldiği İstanbul’da makine metal yan sanayiinde
çırak olarak çalışmaya başladı. Daha sonra
vibrasyonlu besleme sitemleri üzerine faaliyet
gösteren bir firmada işe başladı. 2013 yılında VBS
otomasyonu kurdu.  Eyüp Sultan’da faaliyet
gösteren firmada 6 kişi istihdam ediliyor.

Devrekanili iş adamı Erdal Yazıcıoğlu inşaat
sektöründeki faaliyetlerine piyasadaki durgunluk
sebebiyle ara verince hobi olarak sürdürdüğü tarıma
yöneldi.

Çatalca’da 10
yıldır yaşadığı evinin
bir buçuk dönüm
arazisinin
bulunduğunu
bildiren Erdal
Yazıcıoğlu, ticari
faaliyetlerini organik
tarım üzerine
sürdürmeyi
hedeflediğini

ifade ederek, “İnşaat sektöründeki durgunluk
sebebiyle projesini bitirdiğimiz konutlar
satışı bekliyor. Uzun süredir Çatalca’daki
hobi bahçemde tarımla uğraşıyordum.
Zamanla 5 tane ile başladığım
kümesimdeki tavuk sayısı 70’e ulaştı.
Diktiğimiz 40 çeşit meyve ağacı güzel verim
verdi. İhtiyacımızdan fazla ürünün olması,
doğal ürünlere talebin de yüksek olması
sebebiyle hobi olarak başladığımız tarım üzerine
ticari faaliyetlerimizi sürdürme kararı aldık” dedi.

Yöresel ürünler üzerine satış mağazası açmayı
planladıklarını kaydeden Yazıcıoğlu “Gelen talepler
doğrultusunda kendi üretimimiz meyve, sebze, tavuk
yumurtası ve tavuk etinin yanı sıra köylülerden süt,

tereyağı, bıldırcın yumurtası
gibi çeşitli ürünler temin

ediyor, ulaştırıyoruz.
Hedeflerimiz arasında

Kastamonu yöresel ürünlerin de
bulunacağı bir organik satış mağazası

açmak bulunuyor.” diye konuştu.
Piyasadaki ürünlerin pahalılığına da değinen

Erdal Yazıcıoğlu aracı hizmet ücretlerini ortadan
kaldırılması gerektiğini vurguladı. 

İnşaattan tarıma

Vibrasyonlu besleme sistemi üreticisi VBS Otomasyon, ürünlerinde titreşim hızını artırdı.

İkinci döneme
aday 

www.ekoiselbiseleri.com.tr
info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan partisinin Kastamonu
Kuzeykent meydanında düzenlediği mitinge
katıldı.

Kastamonu merkez ve ilçelerindeki belediye
başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştiren
Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimlerinde partisine
destek istedi.

Merkez, Taşköprü, Çatalzeytin ve Tosya’ya
toplamda 5 adet 5 bin 5 bin 770 kapasiteli yurt
yapılacağını bildiren Erdoğan, Cide,
Çatalzeytin, Küre, Bozkurt ve Abana’daki
hastanelerin kısa süre içinde hizmete
açılacağını kaydetti.

2021 yılına kadar 7 katrilyon değerinde 8 yol
projesinin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

2 yıl içinde 5 bin 770 kapasiteli
yurt yapılacak

“Eğitimde 971 adet yeni derslik inşa ettik.
Bugün 29 bin öğrencisi olan üniversitemizi biz
kazandırdık. Yüksek öğrenim öğlencileri için 6
bin 446 kişi kapasiteli yurt binaları inşa ettik.
Önümüzdeki 2 yıl içinde merkez, Taşköprü,
Çatalzeytin ve Tosya’ya toplamda 5 bin 770 kişi
kapasiteli 5 adet yüksek öğrenim yurt binası
daha yapıyoruz. Şehrimizi spor salonlarıyla,
futbol sahalarıyla donattık. Şimdi de bir gençlik
merkezi inşa ediyoruz. TOKİ vasıtasıyla 3bin
556 konut projesini hayata geçirdik.”

Turizmi Kastamonu için kazanç
kapısı haline getireceğiz

“Nasrullah Camii ile kale arasındaki
mahallelerde bulunan 2 bin 383 binayı cephe

iyileştirme ve yenileme çalışmasıyla
Kastamonu’ya yakışır bir hale getiriyoruz.
Bunlar arasında bulunan 930 binanın
fazlalıklarını iki katı geçmeyecek şekilde
tıraşlıyoruz. Böylece hem şehrin tarihi ve
kültürel dokusuna sahip çıkıyor hem de turizm
alt yapısını geliştiriyoruz. Turizmi gerçekten
çok kıymetli tabi güzelliklere sahip Kastamonu
için ciddi bir kazanç kapısı haline getirmekte
kararlıyız. Bunun için İsmail Bey Külliyesi,
Yakup Ağa Külliyesi, Mehmet Akif Ersoy’un
Millî Mücadele yıllarında vaaz verdiği
Nasrullah Kadı Camii gibi toplam 107 ata
yadigarı eserimizi restore ederek ihyasını
sağladık. Hali hazırda İsfendiyar Bey Camii,
Benli Sultan Türbesi, İbn-i Neccar Camii ve
Küre ilçemizdeki İsmail Bey Hamamı gibi
önemli eserlerimizin restorasyonu da devam
ediyor. Dağları, ormanları, kanyonları, milli
parkları, mağaraları, şelaleleri, koyları ve diğer

tüm güzellikleri ile Kastamonu’ya hep birlikte
sahip çıkacağız.”

Kuzeykent’te millet bahçesi

Kastamonu belediyemiz sağ olsun
Kuzeykent Mahallesinde bir Millet Bahçesi ve
peyzaj projesini hayata geçiriyor. Bizim bu
seçimlerdeki en önemli adımlarımızdan bir
tanesi Millet Bahçesi. Bir diğeri Millet
Kıraathaneleri. Meydan, otopark, spor alanları,
bilim merkezi, açık hava bilim sergi alanı,
atölye, gölet, akvaryum, bisiklet ve yürüyüş
yolları gibi pek çok bölüm Millet Bahçesinin
içerisinde var. Kastamonulu ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza,
gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza
toplamda 985 milyon tutarında kaynak
aktararak destek olduk.

Sağlıkta 400 yataklı Kastamonu Devlet
Hastanesinin de aralarında olduğu, 12’si
hastane olmak üzere 25 sağlık tesisini
Kastamonumuza kazandırdık. Kastamonu’ya
250 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon
merkezi Cide’ye, Çatalzeytin’e, Küre’ye,
Bozkurt’a, Abana’ya hastaneler yapmak için
kolları sıvadık.

Son 16 yılda 
15 katrilyon yatırım
Kastamonu’nun turizmde kazanç kapısı olmasını hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, son 16 yılda 15 katrilyon yatırım yaptıklarını ifade etti.

Yaşarlı köyü 
tek yürek

Kastamonu’ya 2002 yılına kadar 47
kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz bunu
329 kilometreye çıkardık.15 Temmuz İstiklal
Tüneli ve bağlantı yollarını biz hizmete
sunduk.Orta Karadeniz’i İç Anadolu’ya ve
oradan da Türkiye’nin dört bir yanına bağlayan
bu tünel sayesinde Ilgaz Dağı kesintisiz güvenli
ve konforlu bir yolculukla açılabiliyor. Halen
Kastamonu’da yapımı devam eden toplamda 7
katrilyon lira maliyeti olan 8 yol projemiz

bulunuyor. Bunlardan Kastamonu Safranbolu
ayrımı, Boyalı yolu bu yıl tamamlanıyor.
Kastamonu Samsun yolu, Kastamonu Karabük
Yolu, Kastamonu Pınarbaşı ayrımı yolu, Ulus
Ağlı ayrımı yolu, ve Kastamonu İhsangazi yolu
ise 2021 yılında tamamlanıyor. 

Kastamonu Havalimanımıza yıllık bir buçuk
milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını
yaptık. Havalimanındaki yolcu trafiği
geçtiğimiz yıl 91 bin olarak gerçekleşti.

Şenpazar Harmangeriş Köyü Derneği
kuruluşunun 25. yılını şölenle kutladı. Bayrampaşa’da
bir otelde gerçekleşen etkinlik, Şenpazar Belediye
Başkanı Cem Çınar, Şenpazar İlçe Genel Meclis Üyesi
Yavuz Özden, Güngören Belediyesi STK ve
Halkla İlişkiler Müdürü Bulut Taşlıpınar,
Kas-Der Güngören Şube Başkanı Murat
Kabaoğlu,  Kastamonu Kadın Derneği
Başkanı Emine Çelik  ile İstamonu
Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz’in
aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılımıyla
gerçekleşti.

Harmangeriş Köyü Derneği Başkanı Savaş Öztürk
burada yaptığı teşekkür ve selamla konuşmasında
“1994 yılında kurulan derneğimize geçmişten
günümüze katkı sağlayan tüm hemşerilerimize

teşekkür ediyorum. Dernek tarihimizde ilk kez
üyelerimiz ve aileleriyle birlikte kutlama şöleni
düzenliyoruz. İnşallah bu birliğimiz artarak güçlü
bağlar kurmamıza vesile olacak.” dedi.

Kurucu üyelerin ve geçmişten günümüze görev
alan yöneticilerin onurlandırıldığı programda, Türk
Sanat Müziği Sanatçısı Özge Kılıç sahne aldı. Savaş
Öztürk saz çalarken kızı Beyza Öztürk ise Türk Halk
Müziği eserleri seslendirdi. Yapılan çekişiliş ile Ahşap
Fuarında ödül alan şimşir kaşık takımı ile Kastamonu
yöresel ürünlerinden oluşan sepet hediye edildi.

7 katrilyon değerinde 8 yol projesi var

“Kastamonu’da 5 baraj inşa ettik. 11baraj
ve 1 gölet daha inşa ediyoruz.
Kastamonu’nun uzun vadeli içme suyu
problemini çözmek için Kırık Barajını inşa
ediyoruz. İshale hattı ve içme suyu hattının
projelerini de hazırlıyoruz. Yaptığımız sulama
projeleriyle 160 bin dekar tarım arazisini
sulamaya açtık. Yapımı devam eden sulama
tesisleri ile 190 bin dekar mümbit araziyi

daha sulamaya açacağız. 
Kastamonulu çiftçi kardeşlerimize 781

milyon tutarında tarımsal destek verdik. 21
bin Kastamonulu iş sahibine 436 milyon
tutarında teşvik desteği sağladık. Artık şehrin
içinde kalan depreme karşı dayanıksız 2 adet
sanayi sitesini taşıyacağımız 5 bin kişilik
istihdam kapasiteli yeni bir sanayi sitesiyle
ilgili çalışmalarda da sona yaklaştık.”

190 bin mümbit arazi sulamaya açılacak

Çeyrek asırlık kutlama

Bozkurt Yaşarlı köyü Derneği olağan
genel kurulunda başkanlığa Niyazi Kütük
seçildi.

Yaşarlı köyü Derneği Olağan Genel
Kurulu Kağıthane’de bulunan Bozkurtlular
Derneği lokalinde gerçekleşti. Çi liste
halinde gidilen genel kurulda Hakan Kaba ve
Niyazi Kütük’ün listeleri onaya sunuldu.
Genel kurul sonunda delegelerin çoğunun
oyunu alan Niyazi Kütük başkanlığa seçildi.

Başkan Niyazi Kütük burada yaptığı
teşekkür ve selamlama konuşmasında güncel
verileriler ışığında etkin bir sivil toplum
kuruluşu yapısı oluşturmayı hedeflediklerini
belirterek, “Seçime çi liste olarak girdik
ancak bundan sonra tek yürek olarak
faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Dağınık bir
coğrafyada yer alan köyümüz 14 yerleşim
yerinden oluşuyor. İstanbul’daki ve
köyümüzdeki tüm
hemşerilerimize
ulaşabilmek
adına bir
yönetim
oluşturduk.
Öncelikli
planımız
tüm
köylülerimizi
2000 yılından itibaren
faaliyetlerini sürdüren derneğimize üye
yapmak. Kadın kolları ve gençlik kolları
komisyonumuzun yanı sıra ticaretle uğraşan
hemşerilerimiz içinde özel bir birim
oluşturacağız. Derneğimizi kira yükünden
kurtararak mülk almak daha sonrasında
sosyal faaliyetlerimizle insana dokunan
çalışmalar sürdürmek istiyoruz.
Öğrencilerimize burs vermek için girişim
başlatacağız. Ramazan ayında kumanya
dağıtımlarımız olacak” dedi.

Niyazi Kütük’ün başkanlığında 2022’ye
kadar görev alacak yönetim kurulunda,
“Murat Uzun, Yunus Has, Yılmaz Toprak,
Hasan Mıh, Fatih Maraz, Yusuf Ak, Ekrem
Çelik, Süleyman Alık, Kader Mıh, Cemal
Maraz, Salih Kalafat” yer aldı. 

Denetleme kurulunda ise “Uğur Kırık,
Mehmet Alık, Murat Kaya, Ramazan Toprak,
Murat Mıh, Hakan Kalafat” bulundu.

www.izmakelektrik.com

“Çeşitli marka ve ebatlarda kablo
satışımız ile Elektrik, Otomasyon

işlerinizde çözüm ortağınız”

Genel konular, teknik problemleriniz için yanıt
alabileceğiniz ve Online satış için mail adreslerimiz

info@izmakelektrik.com
izzet@izmakelektrik.com

teknik@izmakelektrik.com
satis@izmakelektrik.com

Tel: (0212)  249 36 31

(0212)  249 36 61

Fax: (0212)  249 36 18

Adres:  H. Rıfatpaşa Mah.
Yüzerhavuz Sokak PERPA Tic.
Merkezi No: 291 D: A Blok
Şişli / İSTANBUL
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2010 yılında kızının televizyonu yakından
izlemesiyle birlikte ilk icadı televizyon sensörünü
geliştirdiğini anımsatan Ümit Reçber, 9 yılda
500’ye yakın buluş ve icat tasarladığını kaydetti.

Çeşitli teknoparklarda çalışmalarının devam
ettiğini ifade eden Rençber, mucitlerin ürün
tasarlamadan kodlamaya, mali destek bulmaya
kadar her alanda kaynaklarını kendilerinin
bulmak zorunda olmasının dezavantajını
yaşadıklarını vurguladı. Kamu kurumlarının ve
özel şirketlerin icatları mucitleri yok sayarak
hayata geçirmek istediğini de belirten Ümit
Reçber aynı zamanda ilk okuldan lise çağına
kadar eğitim gören öğrencilerin fikirlerinin basit
yöntemlerle elde geçirildiğini iddia etti.

Raf ya da yabancı sermaye

“Ülkemizde maalesef hazıra konmak gibi bir
durum söz konusu. Mucitlerden icadı tasarlaması,
çalışacak mühendisleri ve yazılımcıyı bulması,
prototipi üretmesi, pazar araştırması yapması,
yatırımcıyı getirmesi bekleniyor. Sadece
uluslararası bir patentin alınması 450 bin lirayı
buluyor diğer işlemlerle birlikte bir ürün ortaya
çıkarmanın maliyeti en az bir buçuk milyon lira.
Destek veren kurumlar var ancak süreçler
nerdeyse 2 yılı buluyor ve önce sizin bu mali
kaynağı aktarmanız bekleniyor. Hal böyle olunca
icatlar ya üretilmeden rafa kaldırılıyor ya da
yabancı sermayeye devredilmek zorunda kalıyor. “

Devlet tekelinde olmalı

“Sabah 8’de mesaiye başlayan akşam 5’te eve
gitmenin derdinde olan kamu kurumlarına
icatları kabul ettirme telaşındayız. Onların
amaçlarının bizlere yardımcı olmak değil sadece
maaşlarını almak olduğunu düşünüyorum. Bir
holdingin CEO’suna gitmenizde genellikle çözüm
olmuyor. Belli bir gelir seviyesinin üstünde olan
şirket yöneticileri, tatillerinden ya da
rahatlarından taviz vermemek adına icatları
dikkate almıyor. Ancak aynı projenin o şirket
yöneticisi tarafından daha sonra yurt dışına
pazarlandığını görüyoruz. Ya da projenizi

getirdiğiniz üniversite öğretim üyeleri devletin
bireysel hareket eden mucidi tanımayacağını
söyleyerek, icadınızın hayata geçmesi için tüm
haklarını onlara teslim etmenizi isteyebiliyor. Bu
durumun ortadan kaldırılması için herkes kendi
işini yapmalı. Mucit icadından sorumlu olmalı.
Proje onayını devlet kaynaklı tek yer vermeli eğer
faydalı bulunur ise üretimini üstlenmeli.
Teknoparklarda ürün geliştirme ve sunmadan
öteye gidemeyen yıllardır devletten devamlı
destek alan projeler var. Ürünün yüzde 99 faydası
devletimize milletimize olsun yüzde 1’i bize
kalsın. Derdimiz çok para kazanmak değil,
ülkemiz kaynaklarını doğru ve tasarruflu
kullanabilmek.”

Patent ihlal cezası yükseltilmeli

“İlk okuldan lise çağına kadar olan çocuklara

farklı yöntemlerle hayallerini anlatmaları
isteniyor. Şirin gözüken bu organizasyonların
altında yeni projelerin üretilmesi yatıyor.  Yeni
fikirler üretmek kadar o fikirlerin gizliliğini
korumak da zor.Eğer olmayan bir şeyi internette
arama motorlarına yazdığınızda bile fikrinizin
çalınması demek. O sebeple arama motorlarında
sosyal medyaya paylaşmamak bir bakıma gizliliğe
destek oluyor. Ancak tüm bunlara rağmen
patentini aldığınız ürün bile muhafaza
edemiyorsunuz. Çin, Amerika, Avustralya, Belçika
gibi birçok ülke patenti umursamıyor. Birebir
aynısını yaptığı ürünleri piyasadan
toplatamıyorsunuz da geniş hızla yayılma durumu
söz konusu. Patent ihlalinden doğan 5 milyonun
yüzlerce lira fazlasını kazanıyorlar. Bu sebeple
patent ihlal fiyatları da caydırıcı olması açısından
yükseltilmeli.”

Daday Çevre Köyleri ve Yardımlaşma
Dayanışma Derneği Eyüp Sultan’da
Kastamonu mahallesindeki yeni lokalinin
açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Daday Derneği Başkanı Hasan Kara
açılış töreninde yaptığı
konuşmada yeni dernek
merkezinin tüm hemşerilerine
açık olduğunu belirterek,
“Amacımız İstanbul’da yaşayan
tüm Dadaylı hemşerilerimizin
sosyal, kültürel ve ekonomik
alanlardaki bireysel
yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak
ortak projeler üretebilmek. Sosyal
yardımlaşma içerisinde olmak ve
Daday’ımızın doğal, tarihi ve kültürel
varlıklarının korunması ve yaşatılması adına
faal olmak. Amaçlarımızı gerçekleştirmede
en önemli rol yine hemşerilerimizin ve sivil
toplum ile siyasetteki değerlerimize
düşmektedir. Derneğimizin açılışına katılım

sağlayan herkese teşekkür ediyor ve bu
kapsamda desteklerini bekliyoruz” dedi.

Açılışa Rize Pazar Kaymakamı Erdoğan
Terzi, MHP Eyüp Sultan İlçe Başkanı Aydın
Yırtıcı, CHP Eyüp Sultan Belediye Başkan

Adayı Emel Bilenoğlu, MHP Daday İl Genel
Meclis Üyesi Adayı Recep Çorbacı’nın
aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi
parti, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile
davetli katıldı.

Daday Derneği yeni yerinde

Av. Şeyma Döğücü’nün Sancaktepe
Belediye Başkan Adayı olması dolayısıyla
boşalan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları
Başkanlığına Seydilerli hemşerimiz Av.
Dr. Rabia Kalender İlhan atandı. AK Parti
İstanbul 6. Olağan İl Kongresinde
Yönetim Kurulu Üyesi seçilen İlhan, il
başkan yardımcısı ve seçim işleri birim
başkanı olarak görev yapıyordu.

İstanbul’da 2010 yılından itibaren
faaliyet gösteren Cide Velioğlu Köyü
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 24
Şubat Pazar günü Islama programında
buluşacak. Seyrantepe’deki dernek
merkezinde gerçekleşecek programa
tüm Kastamonuları davet eden Velioğlu
Köyü Derneği Başkanı Uğur Göksu,
“Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinin
tanıtımı ve üyelerimizle bir araya
geleceğimiz ıslama programımızda tüm
hemşerilerimiz ve dostlarımıza kapımız
açıktır.24 Şubat Pazar günü saat
12:00’de dernek merkezimizde yufkanın
et ile ıslatılarak yapılmasıyla meydana
gelen  ıslama ikramımız başlayacaktır.” 

AK kadınların 
yeni başkanı

Velioğlu ıslamada
buluşacak

Şehitler için 
mevlüt

Mucitler bürokrasiye
takılıyor

Yerli icatların bürokratik ve mali engeller sebebiyle üretim aşamasına geçemediğine dikkat çeken Çorumlu mucit
Ümit Reçber yaşanan sıkıntıların sonucu ürünlerin yabancı sermayeye devredilmek zorunda kaldığını söyledi.

MHP CHP
MERKEZ - Kemal BIYIKLI

ABANA - Hasan PARLAK -
- - -

Fikri YAZAN - Mehmet AYDIN -

AZDAVAY Mehmet Emin TUNCAY - -

BOZKURT Muammer YANIK - -
- Ali Haydar CEYLAN -

Mahir Muhlis ACAR - - -

DADAY - Murat TANSEVER -
- Ayhan KIRIK Esra ACAR Rahmi SAK -

Ahmet KAYA - - - -
- - -

- - Hasan BAKAR -
Engin UZUNER - HasanYAR -

Kamil BAKIR Emrullah SEZER Kamil AYDINLI -
Aslan ALTUN - Feride NAMLIER -

Halit CESUR - -
- - -

- -

TOSYA - Hilmi KARADAYI -

Kurtuluş Savaşının unutulmaz
kahramanlarından Şehit Şerife Bacı,
Kas-Der Sultangazi tarafından
düzenlenen programda anıldı. Kur’an-ı
Kerim tilavetiyle başlayan programda
Şehit Şerife Bacı’nın hayatını anlatan
sinevizyon gösterimi sunuldu. 

Burada  yaptığı konuşmada
günümüzde her anne ve babanın kız
çocuklarını vatan sevgisiyle yetişmede
Şerife Bacı'yı model alması gerektiğinin
altını çizen Kas-Der Sultangazi Şube
Başkanı Sadık Arslan, “Şerife Bacı,
vatanını hiçbir karşılık beklemeden
seven ve bu uğurda hayatını kaybeden
asil bir anne. İnebolu'dan Ankara'ya
cephane götürürken 'önce vatan'
diyerek kendi canını seve seve vermiş
annemiz. Şerife Bacı'nın asil davranışı
günümüzde kız çocuklarına en güzel rol
model olmalı. Bugün özgürce ülkemizde
yaşamamıza canlarını vererek imkan
hazırlayan Şerife annelere minnet
borçluyuz. Şehit Şerife Bacı'yı rahmet ve
minnetle anıyoruz" dedi.

31 Mart Mahalli
İdareler Seçimlerinde
Kastamonu merkez ve
ilçelerinde AK Parti, MHP,
CHP, İYİ Parti, Saadet
Partisi, Bağımsız Türkiye
Partisi ve Demokrat
Parti’den 96 belediye
başkan adayı açıklandı.

AK Parti ve MHP
merkez ile tüm ilçelerde
belediye başkan adayını
kamuoyu ile paylaşırken,
CHP 13, İYİ Parti 7 aday
gösterdi.

Saadet Partisi de 14,
Bağımsız Türkiye Partisi
ise 20 adayının olduğunu
kaydederken Demokrat
Parti sadece Kastamonu
merkezde seçime
katılacağını bildirdi.

7 parti 
95 aday
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Dünya lezzetlerini 
Türk sofralarına taşıdı

Son zamanlarda klasik bakliyat
çeşitlerinin yanında birçok tohum çeşidinin
de hayatımıza girdiğini belirten Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
kuru gıdada yeni tatlar için gelişen talep
doğrultusunda ürün portföylerine Reis
Royal ürünlerini dahil ettiklerini bildirdi.

Önceliğimiz yerli üretim
Royal serisindeki ürünlerin yetiştiği

coğrafya ve iklim şartlarının birbirinden
farklılık gösterdiğinin altını çizen Mehmet
Reis, “Yüksek protein ve lif oranlarıyla öne
çıkan Royal serisi ile yeterli ve dengeli
beslenmeye yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Yerli üretimi ve çiçimizi desteklediğimizi
bir kez daha göstererek, tarımsal bakımdan
ülkemizde yetişmesi mümkün olan ürünleri
paketimize alabilmek için üretilmelerini bekledik.
Kinoa bitkisi yetiştirilmeye başlandı ve bugün
ürünümüzü yerli üreticiden tedarik ediyoruz. Aynı
şekilde ilk siyah pirinç üretimini de desteklemek
amacıyla üreticilerle iş birliğinde çalışmalar
gerçekleştirdik. Önceliğimiz yerli üretimi ve çiçimizi

desteklemektir” dedi.  
Gıda israfının önüne geçecek kilitli

ambalajlar
Yeni ürün grubunun ambalajı tasarlanırken, gıda

israfının ve atığın önüne geçmek amacıyla ağzı kilitli

ambalaj tercih ettiklerini ifade eden
Mehmet Reis, yeni ürün serisi için gluten
hattı oluşturduklarını da kaydetti.
Üniversite iş birlikleriyle AR-GE ve
inovasyon çalışmalarına devam ettiklerini
de vurgulayan Reis, favori ürün olarak
nitelendirdikleri yeni ürünlerle yurtiçi ve
yurt dışındaki tüm tüketim noktalarında
yer almak istediklerini söyledi.
İhracatta yeni ülkeler odakta

Üniversite iş birlikleriyle AR-GE ve
inovasyon çalışmalarına devam ettiklerini
de vurgulayan Reis, favori ürün olarak
nitelendirdikleri yeni ürünlerle yurtiçi ve
yurt dışındaki tüm tüketim noktalarında
yer almak istediklerini söyledi. 

Ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra
Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kanada,
Fransa ve İsviçre başta olmak üzere 4 kıtada 26 ülkeye
ihraç eden firmanın 2018 yılında bir önceki yıla
oranla ihracatta yüzde 15 artış elde ettiğini açıklayan
Mehmet Reis, 2019 yılında ihracat yaptıkları ülke
sayısını artırmak istediklerini belirtti.

İnebolulu iş adamı Ferruh Yazgan’ın sahibi olduğu
Ferto Torna ve Rovelver firması ayda 6 ton metal işliyor.
Eyüp Sultan’da faaliyet gösteren firma beyaz eşya,
otomotiv, tekstil başta olmak üzere talebe göre çeşitli
sektörlere fason üretim gerçekleştiriyor.

Sektöre çıraklıktan başladığını anımsatan Ferruh
Yazgan ticari faaliyetlerine oğlu Salih Yazgan ile devam
ettiğini bilirdi.

Ayda 20 ton metal malzeme işleme kapasitelerinin
olduğunu belirten Yazgan, “İstanbul’a 1972 yılında
geldim çırak olarak işe başladığım yerde kendi iş yerimi
açtığım 1988 yılına kadar çalıştım. Atölyemizde beyaz

eşya, plastik doğrama bağlantı elemanları, traktör,
medikal ve tekstil ağırlıkta olmak üzere çeşitli
sektörlerde ihtiyaç duyulan silindir parçaların üretimini

fason olarak gerçekleştiriyoruz.  Özel üretimimiz
kapsamında 4 ila 32 milimetre çapında olan tüm silindir
parçaları imal edebilecek potansiyeldeyiz. İş
kapasitesinin yeterli olmaması dolayısıyla şu anda yüzde
30 kapasite ile çalışıyoruz bu kapsamda 6 ton metal
işliyoruz. Yüzde 100 kapasite çalıştığımızda malzeme
tüketimimiz 20 tonu buluyor” dedi.

Baba mesleği torna tezgahında çalışmaktan dolayı
mutlu olduğunu ifade eden Salih Yazgan ise “Meslek
lisesi mezunuyum, ön lisans eğitimimi de bu alanda
tamamladım. Mühendislik fakültesine devam ederek
daha faydalı olmayı istiyorum”  diye konuştu.

Aylık 6 ton metal işliyor

Reis Gıda, yeni ürün gamı Royal serisini raflara sundu. Kinoa, chia, beluga mercimeği, siyah nohut,
amarant gibi son dönemde sağlıklı beslenme listelerinin üst sıralarında yer alan 23 farklı çeşidi
tüketicisiyle buluşturan Reis Gıda, Royal ile hedef pazarlarda büyümeye odaklanacak. 

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

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şe-
kib Avdagiç, Ekonomi Gazetecileri Derneği
ile İMES Sanayi Sitesi ile beraber gerçek-
leştirdiği Ekonomi Buluşmalarında konuştu.

Gündeme dair değerlendirmelerini ve
görüşmeleri aktaran Avdagiç, gelişen e-ti-
caret sektöründe Türkiye’nin durumuna de-
ğindi. OSB’lerin Türkiye’nin sanayisinin geli-
şiminde önemli bir yerde bulunduğunu kay-
deden Avdagiç, 2019 yılının ilk yarısında
ekonomik anlamda yatay bir seyir bekledi-
ğini belirtti. Ayrıca Avdagiç, 31 Mart yerel
seçimlerinde istikrar sağlandığı takdirde
Türkiye’de ekonomik görünümün daha da
iyileşeceği yönünde mesaj verdi. 

Türkiye sanayisinin daha ileriye gitmesi
konusunda OSB’lerin çok önemli bir yer tut-
tuğunu belirten Avdagiç, “Bu OSB’lerin ge-
liştirilmesi, büyütülmesi Türkiye’nin sanayi-
si açısından çok önemli” dedi. 

“Türkiye krizlere karşı tecrübeli” 
Finansmana erişim konusuna değinen

İTO Başkanı Avdagiç, “Hem finansmana eri-
şimde yaşadığımız sıkıntılar var hem de fi-
nansmanın bu dönemde oldukça maliyetli
olmasından dolayı karşı karşıya kaldığımız
problemler var. Bu dönemde sanayicinin dış
kaynaklı yatırım yapması çok kolay değil.
Hatta TL kullanılırsa neredeyse imkansız
görünüyor” dedi. Geçmiş krizleri hatırlata-
rak Türkiye’nin bu gibi durumlara karşı tec-
rübeli olduğunu kaydeden Avdagiç, “Önceki
krizlerden dolayı bu konuda oldukça dene-
yimliyiz” diye konuştu. 

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’nin
e-ticarette sınır aşan ticareti gerçekleştir-
mesi gerektiğinin altını çizerek, “E-ticaret,
bir çığ gibi üzerimize geliyor. Ekonomik ve
milli bağımsızlığımıza risk oluşturacak bir
hızla yaklaşmakta. Burada sınır aşan e-ti-
careti oluşturmak, yapmak zorundayız” ifa-
delerini kullandı. 

E-ticaret, çığ gibi
üzerimize geliyor
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(K) Kudret Aslan 
20- Mehmet Alver
30- Hatice Işık

12-Şerafettin Ay
24-Emine Hilal Aslan

Ataşehir 

14-S. Aynur Yüksel

Arnavutköy

20-Özcan Özdemir

Avcılar

Bağcılar

(K) Şennur Şen
(K) Mahir Karakaş
6-Abdullah Özdemir
29- Hayati Bayram

Başakşehir

20- Serkan Meşeci 

Beyoğlu

7. Orhan Özen

Üsküdar

7-Esra Şenol
15-Esat Kalay 

14-Selahattin Kamışoğlu

Tuzla

5-Tuncay Şenol

8-Mustafa Sevim
22-Hüsniye Dağlı

Zeytinburnu

5-Sami Yapar
(K) Muhammed Kaynar

Kağıthane

5-Hüseyin Güleryüz
16-Nilüfer Ay
29-İsa Uzunboy

(K) Yaşar Kızılkum 
26-Semra Uncu Kuru

Kartal

14-Ömer Uluyurt

Küçükçekmece

11-Hamza Gönenç 
37-Kadir Öncü (MHP)

8-Fatma Gönül Kotabaş
17. Şahin Çengel

Maltepe

20 Muzaffer Erol

Pendik

8- Nuri Tüzek 

Sancaktepe

(K) Ercan Kader 
8- Sefanur Akca
40-Kadir Arkutcu

30- Ali Evgiloğlu

Sarıyer

(K) Ali Görgülüer

10-Salim Kain AK Parti

Sultangazi

(K) Nurcan Öztürkmen
(K) Kudret Kayran 
4-Onur Uygun
34-Zeki Yıldız

1-Mithat Çelik

Sultanbeyli

8-Faruk Lafçı
26- Seher Kaya

Şişli

4- Gökhan Yüksel 
20- Muzaffer Taş 

20- Kamil Teke

Ümraniye

8-Orçun Şekercioğlu
13-Merve Aslan

Bakırköy

-Mehmet Umur 
(Belediye Başkan Adayı)
15- Metin Bakırcı

(K) Emel Tığlı
26-Barış Kaptan

Bayrampaşa

6-Sedat Konuk
26-Lütfiye Kaya

Beşiktaş

6- Esra Yenidünya 

Çekmeköy

12-Güler Sarıcı 

Esenler 

1-Hasan Şahin 

Esenyurt

(K) Tuncay Özdemir

Eyüp Sultan

10-Metin Çırpan

12. Emine Çelik

Güngören 

24-Fikri Aytekin
25-İbrahim Sargın

Fatih 

6-Şenol Özdemir
15-Selahattin Kara 

7-Mehmet Maranki 

Gaziosmanpaşa

3-Seda Sönmez 
18-İsmail Selalmaz
25-Sevgi Bıyıklı

18-Hikmet Şahin

Bahçelievler

Mehmet Ali Özkan 
(Belediye Başkan Adayı)
(K) Zafer Kapdan
9- Yaşar Kartal

1-Mustafa Nuri Kalyoncu 

Beykoz

Muharrem Kaşıtoğlu 
(Belediye Başkan Adayı)
(K) Adil Kaya
3- Yılmaz Özdemir
5-Muhammed Kalaycı
6-Sinan Karaman

(K) Engin Yıldız
7- Mehmet Temel
29-Âdem Ova(MHP)

(K) Ahmet Erkutoğlu
5- Murat İlham (İyi Parti)
12- Mehmet Demir
16-Özgür Güney 
26- Erdoğan Demirörs 

İstamonu Gazetemizin İstanbul’un 32 İlçesinde yaptığı
araştırmaya ve ulaşabildiği bilgilere göre AK Parti ve
MHP’nin başını çektiği Cumhur İttifakı ile CHP ve İyi Parti’nin

başını çektiği Millet İttifakını oluşturan partilerden 77 aday
gösterilirken Saadet Partisi’nden 4, Dsp’den ise 1 Aday’ın
ismine ulaşıldı.

Belediye meclislerinde
Kastamonulu adaylar
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+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

Mehmet
Umur

Muharrem
Kaşıtoğlu

Mehmet
Ali
Özkan

istamonu19subat_09_Layout 1  2/22/19  6:33 AM  Page 1



Kastamonu ili Doğanyurt ilçesinde 1957
yılında doğdu. 1993 yılından itibaren Kuzey
Amerika ve Avrupa pazarlarına üretim yapan
Forteks Tekstil'in yönetim kurulu başkanıdır.

2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa
Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yaptı.
Kas-Der Gaziosmanpaşa ve Kas-Der
Sultangazi şube kurucuları arasında yer aldı.
Çeşitli vakıf ve spor kulüplerinde sosyal
faaliyetlerine devam etmekte olup, Kas-Der
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Başkan Yardımcısıdır. 31 Mart 2019 Mahalli
İdareler Seçimlerinde AK Parti Sultangazi
Belediyesi Meclis Üyeliğine kontenjan
sırasından aday gösterilmiştir. Evli ve 5 çocuk
babasıdır.
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Eyüp’te bulunan dernek merkezinde gerçekleşen
toplantıda konuşan federasyon başkanı Mehmet

Yılmaz, Bahçelievler’de yaşayan üyelerinin
Mehmet Ali Özkan’a seçim

sürecinde destek olması
çağrısında bulundu.

Yılmaz, “Cideli
hemşerimiz Mehmet Ali
Özkan’ın Bahçelievler
Belediye Başkanı olarak

gösterilmesi bizleri hem çok
sevindirdi hem de gururlandırdı.

Kendisinin seçim sürecinde yanında
olacağız. İstanbul’da Kastamonu sesinin siyaseten
yükselmesi adına Mehmet Ali Özkan kardeşimizin
desteklemesini önemsiyoruz” dedi.

CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı

Mehmet Ali Özkan ise hemşeri
lobiciliğinin önemine dikkat
çekerek, “Siyasi görüşümüz
bizleri seçimde aday olarak
belirledi. Ancak seçim bitip
kazandığımızda ilçede

yaşayan herkesin belediye
başkanı olacağız. Bu kapsamda

özellikle Kastamonulu
hemşerilerimizin yanımızda yer

almasını her daim isterim” diye konuştu.
Federasyon üyelerinin ve üye dernek

temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Ataşehir Belediye
Meclis Başkan Vekili Mustafa Kemal Aldoğan,
Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Ali Görgülüer, CHP
İstanbul eski İl Sekreteri Ali Muhittin Tığlı da
bulundu.

Cide Loç Yöresi Kalkındırma ve
Dayanışma Derneği Başkanı Hayati Bal,
yaptığı konuşmada “Sporu seven bir kitle
oluştu. Futbol turnuvasının hem kaynaşma
ruhumuzu hem de dayanışma ruhumuzu ortaya
koyma açıcısından önemli bir organizasyon
olduğunu düşünüyoruz, emeği geçen herkese
teşekkür ederiz” dedi. Cide Dernekler

Federasyonu Genel
Başkanı Mehmet

Yılmaz ise ülkemizde
futbolun diğer spor

dallarına göre gençler
tarafından daha fazla

benimsendiğine dikkat çekerek, “Gençlerin
seveceği ve ilişkilerini daha fazla arttıracağı bir

organizasyonu tertip eden Loç Yöresi
yönetimini ve başkanını tebrik ediyorum. Biz
de bu tür girişimlerinize elimizden geleni
sunmaya hazırız.” diye konuştu.

Dernek üyelerinin bulunduğu programa
Güngören Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim
Sargın, Kas-Der Kağıthane Şube Başkanı
Yılmaz Can da katıldı.

Kastamonu Kadın Derneği (Kast-Kader) 4. yıl
kutlama programı kapsamında Kastamonu’da bir dizi
program gerçekleştirdi.

2019’u ‘Farkındalık Yılı' ilan eden dernek Mimar
Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezinde özel ve engelli
bireylerin aileleri için eğitim programı düzenledi.
“Kadınız Farkımızın Farkındayız” adlı programa
Yaşam Atölyesi Eğitim Akademisi kurucusu Aret
Vartanyan konuşmacı olarak katıldı.

Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesinin
destekleriyle gerçekleşen organizasyonda Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ağlı Kaymakamı
Tuğba Genç, KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Aile

Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili
Abdullah Savaş, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı Yaşar Dolapçı, Vali Yaşar Karadeniz’in eşi
Zehra Karadeniz, Kastamonu Milletvekili Metin
Çelik’in  eşi Nebahat Babaş, Seydiler Belediye Başkanı
Mehmet Şahin’in eşi Şerife Şahin’in aralarında
bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi
parti temsilcinin arasında bulunduğu davetli katıldı.

Kastkader Başkanı Emine Çelik burada yaptığı
konuşmada “Biz geçmişte olduğu gibi Türkiye’nin
temelinde taşı olan Kastamonu’nun kadınlarıyız.
Amacımız Kastamonu’yu ve Kastamonulu olma
bilincini gelecek kuşaklara aktarabilmektir.” dedi.

Farkındalık Yılı kapsamında Kastamonu’da
gerçekleştirdikleri 4. yıl kutlamaları öncesi 7 engelli
vatandaşa tekerlekli sandalye dağıtıklarını anımsatan
Çelik, yıl içinde daha fazla etkinlikle farkındalık
oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Cide Dernekler Federasyonu CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali Özkan’a ile bir araya geldi.

Özkan’dan 
Cidefed’e ziyaret 

Loç yöresi kahvaltıda buluştu

Kast-Kader farkındalığı oluşturdu

1999 yılında kurulan Cide Loç Yöresi
Kalkındırma ve Dayanışma
Derneğinin düzenlediği kaynaşma
toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti.
Şişli’de bulunan dernek merkezindeki
programda daha önce organize edilen
futbol turnuvasında dereceye giren
sporculara plaketleri takdim edildi. 

Elmalı Dernekler Birliği Hz.
Muhammed’in hayatı konulu kitap okuma
yarışması düzenledi. İlk, orta ve lisede eğitim
gören 56 öğrencinin katıldığı yarışmada
dereceye girenler ödüllerini 7 Şubat’ta
törenle aldı. Esenler’de faaliyet gösteren
Şeyhoğlu, Çörekçi ve Elmalı Tekke Köyü
Derneklerinin bir araya gelmesiyle
oluşturulan Elmalı Dernekler Birliği, yarı yıl
tatilinde öğrencileri kitap okuma alışkanlığına
sevk etmek üzere” Hz. Muhammed’in Hayatı”
konulu yarışma düzenledi.

Şeyhoğlu Derneğinde yapılan kitap okuma
yarışmasının jürisinde Erdoğan Öztaş, Dursun
Demirayak, Hüseyin Güler, Tayfun Karagöz,
Ümit Ay, Muhammet Coşar, Erdal Kutlu yer
aldı. İlk, orta ve lisede eğitim gören 56
öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren
öğrencilerin 7 Şubat’ta Şeyhoğlu Köyü
Derneğindeki törenle ödüllerini aldı.

Elmalılı gençler 
okumak için yarıştı
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Yıl: 7 19 Şubat 2019      

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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