
Yeni projeleriyle ilgili gazetemize
açıklamalarda bulunan CASAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı Adem

Aslan, “ İstanbul içinde davet ve
organizasyon alanında hizmet veren
kaliteli ilk 5 firma içinde yer alıyoruz.
Hedefimiz ilk sıralara yükselmek.
Geçtiğimiz yıl bunun için çok ciddi
yatırımlar yaptık. Kurum içi hizmet
belge sayımızın artmasının yanı sıra
anonim şirketi olarak kapsamımızı
genişlettik” dedi.

Özel olan her alanda 
biz varız...

Bozkurtlu hemşerimiz Adem Aslan
(36), İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’de
gerçekleştirdikleri yerinde üretim
hizmetini Türkiye geneline yaymak
istediklerini belirterek, “Çalıştığımız
tedarikçiler en iyi firmalar arasında yer
alıyor. Bu kapsama hiçbir ürün ve
hizmette sıkıntı yaşamıyoruz.
Kuracağımız mutfağı, çalışacak
elemanları ve hizmet şeklini,
müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine
göre özenle temin ediyoruz. Güvenli
gıda üretiminin tüm gereklerini, aynı
özenle, yerinde üretilen hizmet
noktalarında da devam ettiriyoruz.
Gerekli olan hijyen standartlarının
sürekliliğini sağlıyoruz.” diye konuştu.

Aslan, yerinde üretim hizmeti
kapsamında mönü planlaması, satın
alma, üretim, mutfak ve yemekhane

düzeni, hijyen ve temizlik, sağlık
kontrolü, personel temini ve eğitimi,
yemek servisi gibi akla gelebilecek tüm
sürecin sorumluluğunu üstlendiklerini
de kaydetti. Adem Aslan,
organizasyonların yanı sıra firmaların

ihtiyaç duydukları, piknik, açılış töreni,
konferans, yurt içi ve yurt dışı
misafirlerinin ağırlanması konularında
faaliyetlerinin devam ettiğinin altını
çizerek, 70 olan istihdam sayısının yaz
aylarında 150’ye çıktığını belirtti.
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Burdur Fab: OSB Adnan Menderes
Sokak. No 24 Bucak Burdur

İstanbul Fab: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

İstanbul Tel: 0212 627 41 63info@deryagranit.com

www.deryagranit.com

21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Satılık-Kiralık 
Her Marka Forklift Tamiri,
Yedek Parça
Bakım Servisi, 
Transpalet ve Lastik Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi
Sitesi, C5 Blok No: 255 

İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

ATILGAN MAKİNE

www.atilganmakine.com.tr

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek Parça Tel-Fax :0212 
446 99 68-69

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. 
İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST

Toplu yemek ve
catering

organizasyon
sektöründe

yaklaşık 10 yıldır
faaliyet gösteren

CASAŞ Yemek
yeni yerinde

güçlenen
kurumsal

yapısıyla hizmet
vermeye başladı.

Büyükçekmece’de
2 bin 400
metrekare

kullanım alanına
sahip 6 katlı
binasında 70

kişilik kadrosuyla
faaliyetlerini

sürdüren firma
Türkiye genelinde

yerinde üretim
ağını güçlendirme

hedefinde.

Yerinde üretimle lezzetini
Türkiye’ye ulaştıracak

Tonba: ÖTV yerli 
modelleri gözetti

Geçtiğimiz yılın son diliminde araçlarda
ÖTV’nin artırılmasının alt ve orta segmenti etki-
lemediğine dikkat çeken Mercanlar Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tonba,
“ÖTV’de yapılan düzenlemede hükümetin he-
defi lüks araçların alımına yönelikti. Bu kap-
samda da yüzde 5-10 arası bir artış yaşandı.
Yerli ve alt segmette fazla bir değişim olmadı.
Hükümet yerli modelleri gözetti” dedi. n 2

Seferberlik başladı
Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu Kahraman-

larını Anma Günü” kapsamında İstanbul'da
adeta seferberlik başladı. 18 Şubat Cumartesi
akşamı Kastamonu Gençlik Hareketi’nin Eyüp
Kültür Sanat Merkezi’nde, Kas-Der, Kaskon ve
Kastamonu Dernekler Federasyonu’nun dü-
zenlediği program ise Beşiktaş Fulya Kültür
Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. n 9

İş adamı Remzi Gür’ün sahibi
olduğu Gökkale Tarım, Milli Ta-
rım Projesi kapsamın-
da Devrekani’de 500
baş Damızlık Üretim
Merkezi kuracak. n 6

Phillip C.
Jessup Uluslar-
arası Hukuk
Dava Yarışması,
Şenpazarlı Avu-

kat Hakan Kızılkum’un
koordinatörlüğünde ger-
çekleştirilecek. n 2

Eğitim mahkemesini
yönetecek

Merkez üssü 
Devrekani

Taş-Der 1’inci
yılını kutlayacak

Ballı ormanlar yolda
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-

sel Eroğlu Kastamonu’da orman köylüsüne
ek gelir kaynağı olarak bal ormanlarının ku-
rulacağını söyledi. n 4

5 maçta 13 puan
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta müca-

dele eden ve deplasmanda Etimesgut Bld’yi
2-0 yenen Kastamonuspor 1966, ikinci yarı-
da galibiyet serisini 4’e çıkardı. n 7

İÇDAŞ Çelikhaneler
Müdürü Eyüp Tan, “Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın is-
tihdam seferberliği çağrı-
sına destek vererek 5 bin

kişilik kapasitesinin yüzde 10'u
olan 500 kişinin istihdamı için ça-
lışmalara başladık” dedi. n 5

İÇDAŞ istihdam 
seferberliğine destek oldu

n 6

Adem 

Aslan
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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

FİYATI YERİNE

Millet olarak matematiği sevmiyormuşuz…
-Nasıl sevelim?
Matematik deyince; borçlar çıkıyor karşımıza.
Metelik olmadan matematik olmaz…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

İDDİANAME

Melek dersin bakınca, oysa sinsi mi sinsi,
Vallahi ve billahi suçlunun tâ kendisi.
Her insan egosunda gizli tutar suçunu,
Gizlisi olmayandır, suçlunun efendisi.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

Mercanlar Otomotiv’in,
1982 yılında Taksim’de
faaliyetlerine başladığını

anımsatan İnebolulu iş adamı Mu-
harrem Tonba, krizlerin yatırım
yapmak için fırsat olduğunun altını
çizerek  “ İlk şubemizi 1992 yılında
Bostancı’da açtıktan sonra sırasıyla
1995’te Maslak, 2001’de Topkapı,
2003’te İkitelli, 2006’da Bursa,
2010’da Ankara, 2011’de İzmir ve
geçtiğimiz yıl da Kayseri’de hizmet
vermeye başladık. Şirketimizin
krizlerde daha çok büyümeye gitti-
ğini söyleyebilirim. Ticari yaşamda
krizleri avantaja çevirmek gerekir.”
diye konuştu.

Siyasi istikrar ve iktidarın tekel-
leşmesinin yapılan yatırımlarda
önemli rol oynadığını kaydeden
Tonba şunları söyledi: “Devlet po-
litikamızda eskiden kalma sıkıntı-
larımız vardı ama mevcut hükü-
metle beraber devlet politikaları-
mız iyi gitmeye başladı. Tek başına
iktidar olmanın bu iyileşmede bü-
yük etkisi var, yaşayarak gördük.
Ülkemiz şuanda bütün dünyanın
oklarını çevirdiği doğru yolda. Bir
iş adamı olarak buna inanıyorum.
Dünya Türkiye’yi ve iç dinamiğini
çözemiyor. Bundan sonra iyi yöne-
tilirsek Türkiye’nin önü çok açık.” 

İstamonu Fuarcılık organizas-
yonunda KASİAD himayesinde
gerçekleşecek KASTEXPO’nun ka-
tılımcı firmaları arasında Mercan-
lar Otomotiv’in de yer alacağını
bildiren Muharrem Tonba şöyle
devam etti: “ Kastamonulu hemşe-
rilerimize hizmet vermek istiyoruz.
Onun için KASTEXPO’da yer al-
mayı planlıyoruz. Hemşerilerimize
dört dörtlük hizmet vermek için
yanlarında olacağız inşallah.” 

ÖTV yerli modelleri gözetti

Geçtiğimiz yılın
son diliminde

araçlarda özel
tüketim vergisinin

(ÖTV)
artırılmasının alt
ve orta segmenti

etkilemediğine
dikkat çeken

Mercanlar
Otomotiv Yönetim

Kurulu Başkanı
Muharrem Tonba,

“ÖTV’de yapılan
düzenlemede

hükümetin hedefi
lüks araçların

alımına yönelikti.
Bu kapsamda da
yüzde 5-10 arası
bir artış yaşandı.
Ancak lüks araç

alıcısı için bu
zaten büyük bir
sorun değil. Yerli
ve alt segmette

fazla bir değişim
olmadı. Hükümet

yerli modelleri
gözetti” dedi.

Dünyanın en saygın eğitim mahke-
mesi kabul edilen, üniversitelerarası
Phillip C. Jessup Uluslararası Hu-

kuk Dava Yarışması, Şenpazarlı Avukat Ha-
kan Kızılkum’un koordinatörlüğünde ger-
çekleştirilecek. Aynı yarışmaya öğrencilik
döneminde katılarak takım olarak birinci
olan ve bireysel alanda 'En iyi konuşmacı'
ödülünü alan Kızılkum daha sonra da ha-
kem heyetinde bulunarak mesleki tecrübe-
sini ispat etmişti.

Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği
(ILSA) tarafından düzenlenen bu yıl 58.’si
düzenlenen Philip C. Jessup Uluslararası Fa-
razi Dava Yarışması'nın Türkiye ulusal ele-

meleri 18 – 19 Şubat 2017 tarih-
lerinde Koç Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Ulusal elemeleri bu sene Avukat
Hakan Kızılkum  ve Avukat
Lara Sezerler’in koordinatörlü-
ğünde Koç Üniversitesi’nde ya-
pılacak yarışmanın Türkiye ele-
melerinde takımlar, Atan ve Ra-
had farazi devletleri arasındaki
hukuki uyuşmazlıkta tarafları
temsilen usul ve esas problemle-
rini yargı önüne taşıyacaklar. Dünya çapın-
da 87’yi aşkın ülke ve 550 üniversitenin ka-
tıldığı yarışmaya, Türkiye’den beş üniversite

katılacak. Ulusal elemelerde bi-
rinciliğini kazanan takım 9 – 15
Nisan 2017 tarihleri arasında
Washington’da düzenlenecek
yarışmada, Türkiye’yi temsil et-
meye hak kazanacak.

Türkiye’nin 1992 yılından
beri katıldığı yarışma ile avukat-
ların uluslararası tecrübe kazan-
dığının altını çizen Hakan Kızıl-
kum, “Dünyanın en büyük kur-
gusal dava yarışması Jessup, her

şeyden önce hukuk fakültesi öğrencilerinin
devletler hukuku alanındaki bilgilerini uy-
gulamalı olarak ortaya koyup kendilerini

geliştirmelerini sağlıyor. Yarışmanın her
aşamasının İngilizce yürütüldüğü de hesaba
katıldığında aslında her bir hukukçunun
enternasyonal meslek mensupları olabilmesi
demek aynı zamanda bu. Yarışmanın dünya
çapındaki prestijiyle birlikte özellikle Türki-
ye şampiyonu olup Uluslararası Elemeler'de
yarışabilen hukukçu adayları için hem eşsiz
bir deneyim fırsatı hem de ileride geliştire-
cekleri kariyerleri için müthiş olanaklar or-
taya çıktığını da rahatlıkla söyleyebiliriz.”
dedi.

Bu yıl Kızılkum Avukatlık Bürosu unva-
nı altında serbest avukatlık yapmaya başla-
dığını kaydeden Kızılkum hedeflerini ise şu

cümlelerle açıkladı: “Mesleki anlamda ilk
amacım özellikle serbest avukatlar düzeyin-
de müvekkillerime nitelikli bir hizmeti sü-
reklilik arz edecek şekilde sunmaya devam
edebilmek esasen. Günümüzde, hukuk fa-
kültelerinin sayısının artmasıyla birlikte
meslektaş kalitesinde maalesef bazı düşüşler
yaşanabiliyor. Bu noktada, hem ülkemiz için
hem bireysel anlamda hak ve adalet kav-
ramlarını baş tacı yaparak etrafımızda yaşa-
nan en bariz hukuk ihlallerine sessiz kalma-
dan müvekkillerime kapsamlı ve kişiye özgü
bir hizmet sunma çerçevesinde avukatlık
büromu geliştirmek en önemli hedeflerim-
den biri.”

Yarıştı, karar verdi, şimdi de koordine ediyor 

“ “İstamonu gerçekten çok iyi
işler yapıyor, tebrik ede-
rim. Bizi Kastamonu’ya
daha yakın tutuyor. Kasta-
monu hemşerilerimizi
daha yakından takip edebi-
liyoruz. Bir işimiz olduğun-
da Kastamonulu hemşeri-
lerimize ulaşma imkanımız
var. Bunlar güzel şeyler.

Otomotiv yedek parça sektö-
ründe 35 yıllık tecrübeye sa-

hip Mercanlar Otomotiv Türki-
ye’nin 5 ayrı noktasında 1 mer-
kez 9 şube ve 110 çalışanıyla
hizmet veriyor. İnebolulu iş ada-
mı Muharrem Tonba’nın sahibi
olduğu firma lüks araçlar başta
olmak üzere yirminin üstünde
sigorta şirketinin tedarikçisi ol-
masının yanı sıra filo şirketleri-

ne profesyonel çözüm ortaklığı
ile 2. el araç satış ve servis ağı
sağlıyor. Dünyanın önde gelen
markalarını satın alma alanında
faaliyet gösteren Group Auto In-
ternational'ın Türkiye üyesi olan
Group Auto Türkiye A.Ş. ile 2013
yılında iş ortaklığı anlaşması
imzalayan firmanın faaliyet gös-
terdiği toplam alan 10 bin met-
rekareyi buluyor.
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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

Hani şu bizim
büyüklerimizin
bizi ürkütüp

korkuttuğu siyaset var
ya aslında, yönetim
işleri anlamına gelir.
Yönetim ilişkisi ne
zaman başlar? İki
canlının bir araya
geldiği anda başlar. Bu,
hayvanlar dünyasında
da böyledir. İnsan,
dünyaya geldiği anda
kendisini bir yönetim
sürecinin içinde bulur.
Bu yüzden, her insanın
özgürce siyaset yapma
hakkı vardır ve bence de yapmalıdır. Çünkü
içinde yaşadığı yönetim süreci doğrudan
kendisiyle ilgilidir, kendi geleceğini
belirleyecektir.

Buraya kadar anlaştık galiba!
Ancak siyaset, özellikle de toplumun

bütününü ilgilendiren bir siyaset, kimi
koşulları zorunlu tutar.

1. Siyaset toplumu ileriye taşıma
sanatıdır. Bunu becerebilmek için iki koşul
oldukça önemlidir: Birincisi nereden
geldiğini iyi bilmek ki bu ancak derin bir
tarih bilgisini gerektirir. İkincisi de
öngörüdür. Öngörü ise dünyayı, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri çok iyi özümsemek ve
yöntem geliştirmek demektir. Bugün şöyle
yarın böyle ile toplum yönetilmez,
yönetilemez.

Mustafa Kemal Atatürk’ün okuma
kültürünü bilmeyen yoktur. Binlerce kitap
okumuştur. Müzede hepsi durur. Süleyman
Demirel’den bizzat dinledim:” Günde en az
altı saat okurum. Yatmadan önce üç saat,
sabah erken kalkıp üç saat.”

Böylesi insanların yanılma, aldatılma,
kandırılma olasılıkları da sıfıra iner.

2. Siyaset, toplumu oluşturan her bir
birey için kendini sınırlama sanatıdır.
Kendisinden başkasını yok sayan,
kendisinden başkasının dünyasını
kavrayamayanların yapacağı siyaset, tarihte
hep hüsranla bitmiş despotluktur. Kendisi
için an azını, halk için en çoğunu istemeyi
beceremeyenlerin zaman içerisinde
kazanacakları en büyük zenginlikleri nefret
edilmeleri olacaktır.

3. Siyaset popülizm (halk dalkavukluğu)
ile yapılmaz. Şirinlik gösterileri ile de
yapılmaz. Yoksa duvara çarpar. Hamaset,
aklı arka sıralara doğru iter. Hamasetle
kalkan günün birinde rezil olur, hüngür
hüngür ağlar. Toplumun bir kesimini arka
bahçe görmek siyasetin en çirkin ve
adaletsiz yüzüdür. Bunu yapanlar, toplumu
toplum olmaktan uzaklaştıracakları gibi, en
kutsal değerler olana sevgiyi, saygıyı,
hoşgörüyü, barışı, dayanışmayı da ortadan
kaldırırlar. 

4. Siyaset derinlik ister, felsefe ister.
Çünkü model olma yönü vardır. Sokak
ağzıyla siyaset, ancak üç beş magandanın
hoşuna gider, işlerine gelir. Ortalama bir
yurttaşın bile ağzına almaması gereken
nezaket dışı söylemlerle kahramanlık
yaptıklarını sananlar, ileride çirkinlikleri
anlatmaya çalışan fıkraların konusu olurlar.
Alçak, hain, namussuz…Daha neler neler.
Bununla mı yeni nesle örnek, model
olunacak dersiniz? 

5. Rüşvetle siyaset yapılmaz. Toplumun
hakkını toplumun tümüne adil olarak
paylaştıramayanlar dinen, ilmen ve
vicdanen hüküm giyerler. Herkesin olanı, o
herkesten sadece işine gelen bir kesime
sunmak…Dilim varmıyor. Bunu da siz
söyleyin.

6. Yönetim sürecinin yönetilenler safında
olanlar için de söyleyeceklerimiz olmalı.
Başkasının aklına yaslanarak taraf olunmaz.
Kendi aklını öne çıkar ama bunun için önce
oku, bil, bul. Sloganların arkasına takılıp
sadece sayı olma, kalabalık içinde bir hiç
olma. Kutsal kitap ne ile başlıyor? “OKU !”.
Sen okuyor musun gerçekten? Gaza gelme
küçük şeyler için, acısı çocuğundan,
torunundan çıkar. Öte dünyada hesap
veremezsin. Bilmiyorsan bin kere sor ama
sazan gibi olma. Ucuz umutlara satma
kendinin, çocuğunun, torunun geleceğini.
Yalana “yalan” demeyi becer.

7. SON OLARAK: BEN, BU ÜLKEDE ÜÇ
KİTABI OKUYUP ANLAMAMIŞ
İNSANLARI YARIM YA DA EKSİK
SAYARIM. ONLARIN VERECEĞİ SİYASAL
KARARLARA DA SAYGI DUYMAM.  BU
KİTAPLAR: KUR’AN, NUTUK VE
ANAYASA’DIR. 

Siyaset

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Kastamonu Orman Bölge Müdür-
lüğü tarafından Yukarı İsmailli
Köyünde düzenlenen ‘Orman

Bakımı ve Üretimi’ tatbikatına katılan
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Vey-

sel Eroğlu Kastamonu’yu yakından ilgi-
lendiren açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın 21 Mart’ta orman köylüsüne geniş
kapsamlı avantajlar sunacağını ifade
eden Bakan Veysel Eroğlu, “5 bin orman
köyüne 5 bin gelir getirici orman kura-
cağız, böylelikle köylülerin hayat seviye-
sini yükselteceğiz. Bu hepimizin de boy-
nunun borcu. Geliri vatandaşlara olacak,
ormanları biz kuracağız. Bakımı ve ku-
rumu tamamen orman bakanlığı öncü-
lüğünde olacak. Masraflar bizden geliri
ise size. 49 yıllık da sertifika vereceğiz, o
köylü o alanı 49 yıl kullanacak. Kasta-
monu'da çok güzel ormanlar var. Sertifi-
kalı bal ormanı, kestane bal ormanı, çi-
çek bal ormanı gibi bal ormanları kura-
cağız. Üreticiye paraları yoksa kovan da
vereceğiz, yüzde 20'si hibe kredi de vere-

ceğiz, istiyoruz ki dünyaya tanıtılacak
bir bal yetiştirelim. Organik ve şifa dolu
Kastamonu’nun ormanlarının balını bü-
tün dünyaya pazarlayacağız.” dedi.

Kastamonu’da arsası olan fakat şehir
dışında yaşayan vatandaşların arazileri
hakkında da değerlendirme yapan Eroğ-
lu, arsa sahiplerinin istedikleri durumda
arazilerine yüzde 65’i orman bakanlığın-
dan olmak üzere gelir getirici meyve
ağaçları dikeceklerini belirtti. Bu şekilde
insanların başka bir şehirde de yaşasa
arazilerinden kazanç elde edebilecekleri-
ni belirten Eroğlu, orman köylülerine fa-
izsiz 1 koç ve 30 koyun vereceklerini de
sözlerine ekledi.

Bakan Eroğlu, Kırık Barajı’yla birlikte
yapılması planlanan otoyol ve tünellerin
temelinin Mart ayında Kastamonu’ya
gelerek atacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek,
başkanlık sistemini anlatarak, 16 Ni-
san’da gerçekleştirilecek olan referan-

duma ‘evet’ denilmesini istedi. Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek partisinin Kas-

tamonu il başkanlığı   tarafından  düzenle-
nen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Top-
lantısına katıldı. Başkanlık sistemi hakkın-
da bilgi aktaran Şimşek, Kastamonu Vali
Vekili Ünal Kılıçarslan ve Belediye Başkan

Vekili Eşref Can ile makamında görüştü.
Şimşek, son olarak AK Parti İl Başkanı

Av. Halil Uluay ile bir araya geldi. Burada
partililerle bir süre sohbet eden Şimşek, ka-
rayoluyla Kastamonu’dan ayrıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı
Başkan Fikret Orman, yönetim ku-
rulu üyeleri Metin Albayrak Şafak

Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte korsan
ürüne karşı yaptıkları özverili mücadele
nedeniyle Beşiktaş Belediyesi Zabıta Mü-
dürü Devrekanili hemşerimiz Selçuk
Bartınlı’ya makamında teşekkür ziyare-
tinde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı
Av. Murat Hazinedar ve Beşiktaş Beledi-
yesi Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’nın
korsan ürün konusunda büyük hassasiyet
gösterdiğini belirten Fikret Orman, şun-
ları söyledi: “Beşiktaş Belediyesi korsan
ürünle mücadelemizde bize büyük destek
veriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si, Beyoğlu Belediyesi ve Şişli Belediye-

si’nin de bu konuda daha hassas olmala-
rını bekliyoruz. Korsan ürünlere karşı
avukatlarımızla büyük bir mücadele veri-
yoruz. Beşiktaş Belediyesi’nin korsan
ürüne karşı yaptığı çalışmalardan son de-
rece memnunuz. Beşiktaş Belediye Baş-
kanı Murat Hazinedar ve Beşiktaş Beledi-

yesi Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’ya te-
şekkür ediyorum.”  dedi. 

Orman, ziyaretin sonunda Beşiktaş
Belediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Bar-
tınlı’ya korsan ürüne karşı verdiği müca-
dele nedeniyle plaket takdim etti ve za-
bıtalarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şimşek yeni sistemi anlattı ve gitti

Orman’dan Bartınlı’ya plaket 

Ballı ormanlar yolda
Orman ve Su
İşleri Bakanı

Prof. Dr. Veysel
Eroğlu

Kastamonu’da
orman

köylüsüne ek
gelir kaynağı

olarak bal
ormanlarının
kurulacağını

söyledi. 
Bakımı ve

kurumu
tamamen
bakanlık

öncülüğünde
olacak

ormanlara 49
yıllık sertifika
vereceklerini

kaydeden
Eroğlu, yüzde
20 hibe kredi
verileceğini de

bildirdi.

Tosya’nın Suluca
köyünde yeni yerleşim
bölgesinde bulunan
arsaların tapuları dü-
zenlenen törenle da-
ğıtıldı. Tapu dağıtım
töreninde konuşan
ilçe kaymakamı Deniz
Pişkin, Kastamonu
Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğünün hazır-
ladığı proje kapsamın-
da Suluca Köyünde 17
köylünün arsalarının
tapularının teslim
edildiğini bildirdi. 

Pişkin,  Suluca kö-
yünde 5 yıl içinde ken-
di evini kendin yap
şartı taşıyan Key Pro-
jesi kapsamında hazi-
neden köy tüzel kişili-
ğine aktarılan arsala-
rın tapusunun 90 va-
tandaşa verildiğini
kaydetti.

Arsa 
sahipleri
tapusuna
kavuştu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde ku-
rulu İÇDAŞ AŞ, 5 bin kişilik
kapasitesinin yüzde 10'u olan

500 kişi istihdam etmek için çalışmala-
ra başladı. Şirket, ilk önceliği ise dep-
rem bölgesine verdi. Ayvacık ilçesinde
depremden etkilenen köyleri dolaşan
İÇDAŞ Çelikhaneler Müdürü Eyüp
Tan, bölgedeki gençleri iş imkanı konu-
sunda bilgilendirdi.

Tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, is-
tihdamın artırılması yönündeki talima-
tını hatırlatarak, İÇDAŞ olarak bunu
yüzde 10 olarak uygulamaya karar ver-
diklerini belirtti. Ortalama 5 bin dola-
yında çalışanlarının bulunduğunu ha-
tırlatan Tan, "Yani Çanakkale bölgesin-
den 500 kişiyi işe alacağız. İŞKUR'la be-
raber sertifikalandıracağız. Bunlara 3 ay

boyunca barınma, yeme içme her türlü
ihtiyaçlarını karşılayacağız. Maaşlarını

da alacaklar bu süre zarfında. Ondan
sonra da çalışacakları bölüme göre,

mesleki yeterlilikleri sağlandıktan sonra
yerleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Eyüp Tan, Ayvacık ilçesinde deprem
bölgesindeki bütün köyleri dolaştığını
belirterek, şunları kaydetti: "Gezdiği-
miz köylerde form bıraktık. Burada da
arkadaşlarla görüşüyoruz, hem buranın
ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de iş ola-
nağı sağlamaya çalışıyoruz. İlkokul me-
zunu, askerliğini yapmamış kimseyi
kimse işe almıyor. Ama biz bunu, İŞ-
KUR'la birlikte, 3 ay içerisinde kendi
fabrikamızın imkanlarıyla lojmanları-
mızda tutup yetiştireceğiz, sertifikalan-
dıracağız. Ondan sonra da çelikhane,
haddehane, termik santral gibi yeterli-
liklerine, uygunluklarına göre, kendi is-
tedikleri yerlere yerleştireceğiz. İstihda-
mı yüzde 10 olarak artıracağız."

İnebolulu Recep Bayrakdaroğlu ta-
rafından kurulan Bayrakdar Metal,
kauçuk kalıbı ve baskı imalatı üzerine
Beyoğlu’ndaki mütevazı atölyesinde 30
yıldır faaliyet gösteriyor.

Ağırlıklı olarak otomobil, gemi ve
cam sanayine hizmet verdiklerini kay-
deden firma sahibi Recep Bayrakda-
roğlu (57), Hasköy’deki 70 metrekare
alan üzerine kurulu atölyede o-ring,
keçe, conta, silikon ile NBB kalıp işlem-
leri ve baskı işlerini gerçekleştirdikleri-
ni kaydetti.

200 bin yıllık ciro

İstihdam kapasitelerinin iş yoğun-
luğuna göre arttığını ifade eden Bay-

rakdaroğlu, “Araba sektörüne, cam
sektörüne, gemi sektörüne bununla il-
gili motor sektörüne hitap ediyoruz
İşimizi severek yapıyoruz. Yılda 200
bin lira ciromuz bulunuyor. Normalde
2 kişi çalışıyoruz ancak iş yoğunluğu-
na ve temrinine göre bu sayı dönem
dönem 5 hatta 10’a kadar çıkıyor”
dedi.

İstamonu Gazetesi ile birlikte hem-
şerilerinin yaptığı faaliyetleri yakın-
dan takip etme fırsatı yakaladığını da
bildiren Bayrakdaroğlu, “ İstamonu
yaptığı güzel işlerle ön planda, yakın-
dan takip ediyorum tüm gelişmeleri.
İnşallah ülkemizin geleceği ile ilgili de
daha iyi atılımlar olur bu çember daha
çok genişler” diye konuştu.

Bayrakdar Metal, 30 yıldır kalıp çıkarıyor
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

İÇDAŞ, istihdam 
seferberliğine destek oldu

Taşköprülü iş adamı Hasan Baş’ın ortağı ol-
duğu Güven Grup, özel ve kamu sektörüne çö-
züm ortağı olarak hizmet veriyor.  Taşımacılık
alanında 2001, temizlik alanında ise 2009 yılın-
dan beri hizmet veren firmanın istihdam olanağı
sağladığı kişi sayısı bini buluyor.

Güven Grup bünyesinde 4 firmanın faaliyet
gösterdiğini bildiren Hasan Baş (40), “ Yaklaşık
20 yıldır İstanbul’da ticaretle uğraşıyorum. Hu-
kuk Fakültesi mezuniyetimin ardından sağlık
kurumları işletmeciliği alanında eğitim aldım.
Sağlık alanında devlet kurumunda memur ola-
rak faaliyet gösterdim. Ancak daha sonra tama-
men ticarete yöneldim.  Taşımacılık ve temizlik
alanında 2’şer firmamız var.  Kamu ve özel sek-
töre hizmet veriyoruz.” dedi.

Şirket yapısından da bahseden Baş, “  Taşı-
macılık sektöründe 2001, temizlik sektöründe
ise 2009 yılından beri faaliyet gösteriyoruz.  Or-
taklarımdan Ferhat Şirin Kastamonulu, Rama-
zan Üstün ise Sinoplu. Taşımacılık sektöründe
kendimize ait çeşitli ebatlarda 33 araçla faaliyet
gösteren firmamızın biri tamamen kamuya hiz-
met veriyor. Diğeri özel sektörde partime olarak
işlem görüyor. Temizlik sektöründeki firmaları-
mızla kamu kuruluşlarına temizlik elemanı veya
personel temini ediyoruz. Bu kapsamda ihalele-
re giriyoruz. Toplamda istihdam ettiğimiz kişi sa-
yısı binin üzerinde bulunuyor” diye konuştu.

Bin kişiye 
istihdam olanağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısına destek veren İÇDAŞ Çelik
Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ, 500 kişiye istihdam sağlamak için çalışma başlattı.

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Kıdem tazminatı 
alma koşulları

Yeminli Mali Müşavir

Hali hazırda; işten ayrılan çalışanın işve-
reninden kıdem tazminatı alabilmesi
için iki temel koşul var. En az bir yıl ça-

lışmış olması ve işçinin kendi isteğiyle değil,
işverenin isteğiyle işten ayrılması. Bu iki koşul
sağlandığında işçiye her bir  çalıştığı yıl için;
bir aylık (30 günlük) brüt ücreti (Tavanı:
4.092,53 TL) ödenmekte. Kıdem tazminatın-
dan Damga Vergisi (Binde 7.59) dışında bir
vergi de kesilmiyor.

Temel şartlar böyle olmakla beraber, işçi-
nin kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen
kıdem tazminatına hak kazandığı durumlar da
var. Şöyle ki;

- Erkek işçinin askerlik hizmeti nedeniyle,
kadın işçinin evliliği nedeniyle (evlilikten son-
raki bir yıl içinde)

- Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı
almak amacıyla

- İşçi tarafından sağlık, ahlak, aykırılık veya
işyerinde işin durması benzeri nedenlerle,

- En az 15 yıl sigortalı olan çalışanların
SGK’dan alınacak “Kıdem Tazminatı alabilir”
yazısı ile (08.09.1999 tarihinden önce işe gir-
miş olmalı ve 3 bin 600 prim günü şartıyla.
08.09.1999 sonrası işe girenler için daha yük-
sek gün prim şartları gerekiyor.)

Çalışan kendi işten ayrılsa da kıdem tazmi-
natını işvereninden alabiliyor.

Ayrıca işçinin ölümü nedeniyle kıdem taz-
minatı (mirasçılarına) ödenir.

Hac ve umre organizasyonların-
da 20 yılı aşkın süredir faaliyet
gösteren Ebrar Turizm yeni

yerinde hizmet vermeye başladı.
İnebolulu iş adamları Adnan Akar

ve Menderes Akar’ın devraldığı firma-
nın Üsküdar’da bulunan merkezinin
açılışına iş ve siyaset dünyasından çok
kişi katıldı.

Önceliklerinin hac ve umre grupla-
rına hizmet vermek olduğunu kayde-

den Adnan Akar,  ayrıca kültür turları
düzenlediklerini bildirdi.  

Suudi Arabistan ve Balkan ülkele-
rinde temsilciliklerinin bulunduğunu
belirten Akar, “Hedefimiz sektörde ka-
liteli hizmet vermek ve insanların
manevi duygularının sömürülmesini
önlemek.  Bu kapsamda 4’ü Suudi Ara-
bistan’da olmak üzere toplamda 16 ki-
şilik kadromuzla büyük çaba gösteri-
yoruz.” dedi.

Recep Bayrakdaroğlu

Ebrar Turizm yeni yerinde
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Merkez üssü Devrekani

Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Çatal-
zeytinli hemşerimiz Prof. Dr. Rahmi Er,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Seyit Aydın’ı makamında ziyaret etti. 

Son yıllarda Kastamonu Üniversite-
si’nin milletler arası öğrenci konusunda
büyük bir yol kat ettiğinin altını çizen Er,
üniversiteye YÖK bursu ile yerleştirilen
Azad Jammu & Keşmir Üniversitesi’nden
5 öğrenci ile bir araya da geldi.

Müslüman coğrafyadan gelen öğren-
cileri Kastamonu’ya özellikle yerleştir-
diklerini kaydeden Rahmi Er, "Biz Yüksek
Öğretim Kurulu olarak gerek üniversite-
mizin güçlü yapısı, gerekse şehrimizin
güvenlikli yapıda olması ve özellikle Müs-
lüman coğrafyadan gelen öğrenciler için
iyi bir yaşam alanı sağlaması dolayısıyla
öğrencilerimizi buraya yönlendirme yolu-
na gidiyoruz. Özellikle Libyalı öğrenciler
olmak üzere dünyanın dört bir yanından
Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciler
çeşitli düzeylerde lisans, yüksek lisans ve
doktora programlarında okumaktalar.
YÖK olarak bunu görmekten mutluluk
duyuyoruz." dedi.

YÖK'ün yurt dışından Pakistan'da baş-
lamak üzere burslu öğrenciler getirip,
KÜ'de okutmak üzere yeni bir program
başlattığını belirten Prof. Dr. Seyit Aydın
ise şunları söyledi: "Biz bu sene itibariyle
beş gencimizi almıştık, öncülüğünü de
hocamız yapmıştı. Gelecek senelerde bu
daha da çoğalacaktır. Kastamonu Üniver-
sitesi'nde 39 ülkeden toplam bin 529 ya-
bancı uyruklu öğrencimiz var. Şu anda 6
Teknoloji Tasarım Projesi teslim edildi.
Yatırımlara geçmek üzere teşebbüsü baş-
lattık. Bunları sanayiye çevirme yolunda-
yız. Yakında iki tane daha patentimizi size
tanıtacağız. Böylece teknoloji üretme yo-
lunda da çalışmalarımız devam ediyor."

Müslüman 
coğrafya KÜ’ye
yönlendiriliyor
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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.

Tosya’da yaşayan Orhan Taviloğlu
soğuk havada yiyecek bulmak-
tan zorlanan köpeklerin yardı-

mına koştu.  Haada 4 gün köpeklere
yiyecek bıraktığını ifade eden Taviloğ-
lu, “Bir iş için Tosya’dan Kastamonu’ya
giderken yol kenarında yaklaşık 30
adet sokak köpeği gördüm. Arabamı
park ederek bu köpeklere ekmek ver-
dim. İlçe merkezine yaklaşık 50 kilo-
metre mesafe bulunan köpeklerin kar-
nını doyurmak için haada 3-4 defa
geliyorum” dedi.

Hayvan severlere ve yetkililere çağ-
rıda bulunan Taviloğlu, “ Bu konuya bir
çözüm bulmaları gerekli. Yoksa bu hay-
vanlar bir gün açlıktan telef olacak.
Böyle bir durum meydana gelir ise bu
duyarsızlığın vebalini kimse vicdanında
taşıyamaz. Yazıktır, günahtır ne olur bu
köpeklere yardım edin” diye konuştu. 

Güzel insan…

Toplu Konut İdaresi
Başkanlığınca (TOKİ), Ağlı ve
Küre’de alt gelir gruba yönelik
konut başvuruları başladı. Açık
satış yöntemiyle satışı
gerçekleştirilecek konutlara
başvurular 31 Mart’a kadar
kabul edilecek. Toplu Konut
İdaresi Başkanlığınca 86
konutluk Kastamonu Ağlı Alt
Gelir Grubu kapsamında yer
alan ve idare stoğunda bulunan
1 adet konutun satış işlemleri
Ziraat Bankası Ağlı şubesi
aracılığıyla yürütülecek. 75
metrekare olan evler 180, 216
ve240 ay vade ile 98 bine satışa
sunulacak.

TOKİ Küre Alt Gelir Grubu
kapsamında yer alan ve 2+1
olarak tasarlanan 43 adet
konutun satış işlemleri ise
Ziraat Bankası Küre şubesi
aracılığıyla yürütülecek.

TOKİ Ağlı ve
Küre başvuruları
başladı

Kastamonu 1. Kitap Günleri,
2-6 Mayıs tarihlerinde
Kuzeykent Kapalı Pazaryeri'nde
düzenlenecek.

Kastamonu Belediye
Başkanlığının himayesinde
Mehmet Aygör ve Ahmet
Dönmez tarafından organize
edilen etkinliğe, 80 civarında
yayın evinin katılması
bekleniyor.

Tarihi kitaplar bölümünün
yer alacağı etkinlikte, resim ve
fotoğraf sergileri de açılacak.

Etkinliğin organizasyonunu
üstelenen Aygör ve Dönmez,
çalışmaya verdiği destekten
dolayı Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş'a
teşekkür ederek, etkinliği her
yıl düzenlemeyi hedeflediklerini
kaydetti.

Kitap Günleri
düzenlenecek

Özel Kastamonu Anadolu Hastane-
sine atanan kayyımın yönetimden
denetlemeye geçmesinin ardın-

dan hastane yeni yatırımını hayata geçire-
ceğini açıkladı. Kastamonu Sulh Ceza Hâ-
kimliği 5 Aralık 2016’da verdiği ilk kararla
yönetim kurulunun tamamına kayyım
atanmasına karar vermişti. Karar sonra-
sında ise Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
(TMSF) şirkete kayyım olarak atanmıştı.
Yapılan itiraz sonrası şirketin ortaklarının
payının yüzde 50’den az olması sebebiyle
16 Ocak’ta yeni düzenleme yapıldı. Yeni
karar ile Özel Kasta-
monu Anadolu
Hastanesi
mevcut
yöneti-
min de-
vam etme-
sine, TMSF
tarafından atanan
isimlerin ise sadece ilgili
hisseleri temsilen, yönetici değil denetle-
me görevini yürütmeleri kararı verildi.

İnebolu yolu üzerinde…
Düzenleme sonrası şirket, 16 bin met-

rekare kapalı alanda 150 yataklı yeni has-
tane yapılacağının müjdesini verdi.

Ko-
nuyla ilgi-
li hastane

yöneticile-
ri ile bir araya

gelen Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin

Babaş, yaklaşık iki buçuk yıldır gündem-
de olan yeni hastane inşaatı yatırımı için
Kastamonu Belediyesi olarak her türlü
desteğe hazır olduklarını belirtti.

Hastane hakkında bilgilendirmede
bulunan Özel Kastamonu Anadolu Has-
tanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sinan

Altıkulaçoğlu ise, “Birçok Kastamonu il-
çesinin yol güzergahı olan İnebolu yolu
üzerinde yapımına başlanacak olan hasta-
ne, 16 bin metrekare kapalı alanda 150
yatak kapasitesi ve 6 adet ameliyathaneye
sahip olacak. Çağdaş bir mimari ile oluş-
turulan geniş ve ferah ortamı, teknolojik
cihazlarla donatılmış altyapısı ile genel
amaçlı bir hastane olarak tıbbın tüm
branşlarında hizmet verecek. Diyaliz mer-
kezinin de hastane bünyesine katılması
planlanan hastanede oluşabilecek tüm
komplikasyonlara hızlı bir şekilde müda-
hale edilebilecek” dedi.

Kayyım gider yatırım gelir

İş adamı Remzi Gür’ün sahibi olduğu
Gökkale Tarım, Milli Tarım Projesi
kapsamında Devrekani’de 500 baş
Damızlık Üretim Merkezi kuracak.

Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığının Mil-
li Tarım Projesi kapsa-

mında damızlık düve üretim
merkezinin kurulacağı 32 il
arasında yer alan Kastamo-
nu’da konuyla ilgili yapılan
başvurular değerlendirildi.

Devrekani’de faaliyetlerine
2006 yılında başlayan süt ve
besi hayvancılığı yetiştiriciliği
gerçekleştiren Gökkale Ta-
rım’ın ilçeye Damızlık Üretim
Merkezi kurma talebi bakanlık
tarafından onaylandı. Bir yıl
içerisinde faaliyete geçmesi
beklenen yeni tesisin inşaatı ve
hayvan temini gibi konuların-
da yüzde 50  hibe destek sağla-
nılacağı öğrenildi. Konuyla il-
gili açıklama yapan Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İl
Müdürü Osman Ya-

man tesisin faaliyete geçmesiy-
le birlikte damızlık gebe düve-
lerin yurt içinden karşılanma-
sının sağlanacağını belirtirken,
et ve süt üretiminde verim ve
kalitenin artırılması, hayvancı-
lık yapan yetiştiricilerin da-
mızlık düve ihtiyaçlarını Kas-
tamonu’dan sağlıklı bir şekilde
karşılayabileceğini kaydetti.
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Başkanlığını
Halil

Korkmaz’ın
yaptığı

Taşköprü
Sosyal

Yardımlaşma ve
Dayanışma

Derneği (Taş-
Der) 5 Mart

saat 19:00’da
Bağcılar Kültür
Merkezi’nde 1.

yılını
kutlayacak.
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HABER

Taş-Der 1. yılını
kutluyor

Azdavay İmam Hatipliler İstanbul’da buluştu

Deplasmanda Etimesgut Beledi-
yespor ’ u 2-0 yenen Kastamonus-
por 1966, ikinci yarıda galibiyet se-
risini 4’e çıkardı. Spor Toto 2. Lig
Kırmızı Grup'ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, ikinci yarının
5. haftasında deplasmada Etimes-
gut Belediyespor ile karşı karşıya
geldi. Salih Sefercik’in 36.dakikada
kafa golüyle öne geçen temsilcimiz uzat-
malarda ise Hasan Ayaroğlu’nun golüyle ma-

çın kaderini belirledi. 47. Dakikada
maçın skoru 2-0 tabelaya yansıdı. 5
Şubat’ ta Aydınspor 1923 ile olan

mücadeleden 2-1’ik skorla üstünlük
sağlayan temsilcimiz, bu hafta da
Etimesgut’tan aldığı 3 puanla 8. sı-
raya yükseldi. 32 puanı bulunan
temsilcimizin lider Gümüşhanespor

ile arasında 14 puan bulunuyor. Tem-
silcimiz ligin 23. Haftasında kendi evinde

Kırklarelispor’u ağırlayacak.

5 maçta 13 puan

Azdavay İmam Hatip Lisesi
Mezunları Derneği İstan-
bul’da ilk kez bir araya geldi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkin-
likte Kağıtha-
ne ilçesini ge-
zen davetliler
Kağıthane Be-
lediyesi Nur-
tepe Sosyal
Tesisleri’nde
öğle yemeğin-
de buluştular. Büyükelçi Dr. Hasan
Yavuz, Azdavay Belediye Başkanı
Osman Nuri Civelek, Kağıthane Be-

lediye Başkan yardımcıları Oğuz
Toktekin Hasan Çakır, Şaban Demi-
rel’in de katıldığı yemek programı
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 

Burada
konuşan Az-
davay İmam
Hatip Lisesi
Mezunlar
Derneği Baş-
kanı Ayhan
Bakır İstan-

bul’da ilk kez bir araya gelmenin he-
yecanını yaşadıklarını söyledi.

Derneğin faaliyetleri hakkında

bilgi aktaran Bakır,  hali hazırda 10
tane üniversite öğrencisine burs ver-
diklerini, çok sayıda öğrenciye kıya-
fet ve eğitim materyalleri noktasında
destek sağladıklarını kaydetti.

Derneğin İstanbul temsilcisi İl-
han Sarıkaya ise programın İstan-
bul’da geleneksel hale getirileceğini
ifade etti. Sarıkaya, “ Azdavay İmam
Hatip Lisesi mezunu ve mensubu
olan bin 500’ün üzerinde hemşeri-
miz bulunuyor. Önümüzdeki dö-
nemde ailelerinin de katılımıyla daha
geniş kapsamlı bir araya gelmeyi
planlıyoruz” diye konuştu.

Konuyla ilgili gazetemizin
Kağıthane’de bulunan ça-
lışma ofisini başkan yar-

dımcısı Fatih Sezgin ile birlikte
ziyaret eden Halil Korkmaz “ Bir
yılın sonunda dur durak bilme-
yen faaliyetlerimizin anlatılacağı
bir nevi kendimizi ifade edebile-
ceğimiz bir organizasyon
gerçekleştireceğiz Taşköprü
Halk Eğitim Merkezi öğren-
cilerinin de gösteri sunacağı
programda keşkek ikramı-
mız da olacak. Programı-
mızda tüm hemşerilerimizi
görmekten mutlu olacağız” dedi.

Korkmaz programa Zonguldak Kozlu
Kaymakamı Saim Eskioğlu, Karadeniz
Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu,

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karayaka-
ya, Taşköprü Kaymakamı Kerem Sü-
leyman Yüksel, Bağcılar Kaymakamı

Orhan Çiçi, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Taşköprü Belediye Baş-
kanı Hüseyin Arslan ve protokol üyelerinin
katılacağını da kaydetti.

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert, Alaettin Batuhan, Nuh, Veli, Fatih, Halil İbahim Can, Ziya (Dk. 74 Barış Sinan), Mehmet Atik, Muhammed (Dk. 84
Mert), Emre (Dk. 66 Furkan), Mehmet Fuat
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan, Alaaddin, Oğuz, Erkan, Batuhan, Faruk, Salih, Hasan Ayaroğlu, Arda (Dk. 90+1 Ferdi), Mehmet Çakır (Dk. 79 Kerem),
İskender Alın (Dk. 86 Yaşar)
Goller: Dk. 36 Salih, Dk. 45+2 Hasan Ayaroğlu (Kastamonuspor 1966)
Sarı kartlar: Dk. 31 Salih, Dk. 81 Arda (Kastamonuspor 1966), Dk. 35 Emre, Dk. 59 Veli, Dk. 63 Fatih, Dk. 74 Alaettin Batuhan, Dk. 90 Nuh (Etimesgut
Belediyespor)

Etimesgut Belediyespor: 0 Kastamonuspor 1966 : 2

Hollanda’da Kastamonu
bayrağı dalgalanıyor

Kastamonu Hollanda Dostluk Der-
neği,  genel kurul ile yeni yönetimi-
ni belirledi. Hollanda Zaandam'da

1992 yılında kurulan derneğin olağan genel
kurulunda Sami Utku  başkanlığa seçilir-
ken yönetiminde Cengiz Say, Mehmet Çi-
men, Kenan Coşar, Mehmet Melez, Fahri
Keskin, Habibe Ağan ve Gül Ünsal yer aldı.
Genel kurul sonrası yaptığı teşekkür ko-
nuşmasında derneğin Türkiye ve Kastamo-
nu özlemini giderecek çalışmalarına devam
edeceğini ifade eden Sami Utku,”Derneği-

mizde gelecek dönemlerde de geçmişte ol-
duğu gibi, iar yemeği, mangal ve  çiğ köe
günlerimiz ile  gemiyle balık tutmak için
açılacağız. 250 metrekare lokalimiz var her
türlü aktivitemiz olacak inşallah.” dedi. 

Hollanda'da kurulan en büyük Türk
derneklerinden olduklarını vurgulayan
başkan Utku, diğer ülkelerden de üyeleri-
nin olduğunu ayrıca Hollanda'da yaşayan
Türkiye'nin farklı noktalarından gurbetçile-
rin de Kastamonu Hollanda Dostluk Der-
neği'ne üye olduklarını söyledi.

Deligözoğlu, görevi devraldı
MHP Merkez İlçe Baş-

kanı Ali Osman Kurtcu ile
Yönetim Kurulu Üyelerinin
istifasının ardından boşalan
göreve MHP Genel Merkez
Yönetim Kurulu ile MHP
Kastamonu İl Başkanlığının kararıyla
eski MHP İl Genel Meclisi Üyesi Fazıl

Deligözoğlu getirildi. MHP
İl Başkanlığında düzenle-
nende törende MHP İl Baş-
kanı Hacı İbrahim Maşala-
cı’dan görevi devralan Deli-
gözoğlu, kendilerine göste-

rilmiş olan ilgi ve güvenden ötürü her-
kese teşekkür etti. 
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İŞİKDER 2. Olağan Genel Ku-
rulu 5 Şubat Pazar günü, İstan-
bul Yeşil Plaza’da düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen kon-
gre öncesi davet-
lilere kahvaltı ik-
ramında bulu-
nuldu. Kur’an-ı
Kerim ve okunan
duaların ardın-
dan saygı duruşu
ve istiklal marşı-
nın okunmasıyla
genel kurula geçildi. 

Divan başkanlığını Kamil Tu-
noğlu’nun katip üyeliklerini ise
Hüseyin Kaya ve İbrahim Özte-
mel’in yaptığı genel kurulda sunu-
munu ise Rasim Baskın üstlendi.

Tek liste halinde gidilen seçim-
de mevcut başkan Tuncay Aslan-
dağ delegelerin güven oyunu alarak
yeniden göreve geldi.

Tuncay Aslandağ burada yaptığı
konuşmada gerçekleştirilen faali-
yetleri aktarırken Şahinbaba Tür-
besine yapılacak cami projesinden
bahsetti.

Yeni hazırlanmış 3 boyutlu gör-
selleri dernek üyeleriyle paylaşan
Aslandağ, hayırseverlerden proje
için maddi ve manevi desteklerini
esirgememelerini isteyerek, “Bizi
çıktığımız bu kutsal yolda yalnız
bırakmayan hemşerilerimize, der-
nek üyelerimize, iş adamlarımıza
ve siyasilerimize sonsuz teşekkür

ediyoruz. Allah’tan duamız cami
projemizi yüzümüzün akıyla ta-
mamlayarak, gelecek nesillere daha
kurumsal bir dernek bırakmaktır”
dedi.

Öte yandan genel kurulda türbe
etkinliklerinin Ağustos ayının ilk
Çarşamba gününden Ağustos ayı-
nın ilk Pazar gününe alınması
maddesi oy çokluğuyla kabul edil-
di. Programa katılanlar arasında
Artella Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Aslandağ, STCA Yönetim
Kurulu Başkanı Aydın Aslandağ,
işadamları Mehmet Umur, İsmet
Kütük, Bilal Kütük, Hasan Vural,
Metin Temel, Adem Özer ve çok
sayıda İnebolulu katıldı.

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) Eyüp Mode-
sa’da yer alan yeni genel

merkezinde faaliyetlerine başladı.
Federasyona bağlı dernek baş-

kanları ve yöneticilerin yanı sıra iş
adamlarının katılımıyla dernek
merkezindeki ilk toplantı Kuran-ı
Kerim, mevlid-i şerif ve ilahilerin
okunmasıyla gerçekleşti. Program
sonunda katılımcılara çeşitli ik-
ramlarda bulunuldu.

Resmi açılış Nisan’da

CİDEFED Genel Başkanı Celal Gül,  federasyonun yeni merkezinin

tadilat çalışmalarının ardından
kurumsal bir yapıya büründüğünü
kaydederek, “Üyelerimize,
federasyonumuza bağlı
derneklerimize kaliteli hizmet
verebilmek için genel merkezimizi
yenileme çalışmalarını tamamladık.
Cide’mizin ve İstanbul’da bulunan
hemşerilerimizin potansiyelini
daha çok artırmak adına
çalışmalarımıza yeni merkezimizde
yön vereceğiz.  İnşallah Nisan ayı
içerisinde ise geniş katılımlı bir
açılış programı organize edeceğiz”
dedi.

Ataşehir Meclis Üyesi Mustafa
Kemal Aldoğan başkanlığında
faaliyet gösteren Ataşehir Kas-

tamonulular Derneği, Kastamonu sivil
toplum kuruluşu temsilcileri, iş adam-
ları ve sanatçıların içinde bulunduğu

heyet ile istişare toplantısında bir ara-
ya geldi. Dernek merkezinde gerçekle-
şen toplantı öncesi davetlilere kahvaltı
ikramında bulunuldu. Dernek Başka-
nı Mustafa Kemal Aldoğan burada
yaptığı konuşmada, ortak fikir birliği-

ninim önemine vurgu yaparken çalış-
malarını İstanbul’daki Kastamonulula-
rın güç kazanması adına yapacaklarını
kaydetti. Davetlilerin görüş ve önerile-
rini sunmasının ardından toplantı
toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

Maneviyatla başladılar

İstişare halindeler…

İnebolu Şahinbaba 
İlim ve Kültür Derneği

(İŞİKDER) genel kurulunda
mevcut başkan 

Tuncay Aslandağ
delegelerin 

güven oyunu alarak
yeniden göreve geldi.
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Fatih’te Emine Çelik başkanlığında faaliyet gös-
teren Kastamonu Kadın Derneği üyeleri kahvaltıda
bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen prog-
ramda derneğin yapacağı faaliyetler hakkında gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. Çalışmalarına iki yıl
önce başladıklarını anımsatan Başkan Emine Çelik
burada yaptığı konuşmada, “ Kısa süre önce kurul-
mamıza rağmen Kastamonu ve Kastamonu kadını-
na dair projelerimizi hayata geçirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Veren el ile alan el projemiz devam
ederken, 11 Mart’ta Fulya Sanat Merkezinde Geç-
mişin İzi Geleceğin Yüzü isimli projemizi hayata
geçirecek olmamanın heyecanını hep birlikte yaşı-
yoruz. Yaptığımız çalışmalar bizlerin daha çok öz-
veri göstermesini gerektiriyor” diye konuştu.

Kadın dayanışması

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Boz-
kurt Dernekleri, Bozkurt’ta bir dizi ziyaret
gerçekleştirdi. Bozkurt Dernekler Birliği üye-
leri ile Bozkurtlular Dayanışma Derneği yö-
netim kurulu üyelerinden oluşan heyet Boz-
kurt Kaymakamı Murat Acar, Belediye Baş-
kanı Bozkurt Ekeş ile ilçe siyasi parti temsil-
cilerini makamlarında ziyaret ettiler. Ziyaret
sonrası açıklamalarda bulunulan Bozkurtlu-
lar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa
Dikmen ilçede hayata geçirilecek projelere
destek sağlamak istediklerini belirtirken yurt
yaptırma hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Memlekete ziyaret
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Yani dönemde Özcan Karul
başkanlığında faaliyetlerini
sürdüren Cide Kethüda Köyü
Kültür Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği, geniş
katılımlı kahvaltı programı
düzenledi.

Dernek üyeleri ve alilerinin
yanı sıra çok sayıda
Kastamonulunun katıldığı
programda yapılacak faaliyetler
hakkında görüş birliğine varıldı.

Program
sonrası açıklama
yapan derneğin
başkan
yardımcısı
Yıldıray Kurban,
hedeflerinin
üyelerin
arasındaki
bağları
kuvvetlendirmek
olduğunu
kaydetti.
Derneğin üye
sayısını artırmayı
planladıklarını kaydeden Kurban,
“Kısa süre sonra kültürel ve
sosyal faaliyetler geniş yer
ayıracağız. Geniş ailemizin daha
çok kenetlenmesi için
çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
dedi.

Kethüda’da
yeni fikirler

İŞİKDER’de 
Aslandağ’a güven tam

Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu Kahramanla-
rını Anma Günü” kapsamında İstanbul'da adeta
seferberlik başladı. İstanbul’da 18 Şubat Cumarte-
si günü “Şehit Şerife Bacı ve İstiklal Yolu Kahra-
manlarını Anma Günü” kapsamında iki ayrı
program düzenlenecek.

Kastamonu Gençlik Hareketi tarafından dü-
zenlenecek program Eyüp Kültür Sanat Merke-
zinde saat 19.30’da başlayacak. Erdoğan Ergin’in
sunumuyla gerçekleşecek programda Kur’an-ı
Kerim tilaveti, tarihi anlatım ve kahramanlık tür-
küleri seslendirilecek. Geceden elde edilen gelir
ise şehit ve gazi ailelerine bağışlanacak. Şehit Şeri-
fe Bacı Platformu, Kastamonu Konfederasyonu,
Kastamonu Dernekler Federasyonu ve Kastamo-
nulular Dayanışma Derneği ile onlara bağlı der-
nekler tarafından düzenlenen program ise 18 Şu-
bat Cumartesi akşamı saat 19.00’da Fulya Kültür
Sanat Merkezinde gerçekleşecek.

Seferberlik başladı
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28 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Spor salonu ve sosyal alanlar

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
8 Yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ ( KİŞİSEL
KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 
İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM, BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

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

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat

Yıl: 5 13 Şubat 2017
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