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Şensoylar Klape ve
Türkoğlu Vana yönetim
kurulu başkanı Bozkurtlu sanayici
Cemal Şensoy (65), vefat etti. n 4

Kastamonu 
Şensoy’unu 
kaybetti

Araçlı hemşerimiz Nedret Apaydın
Kağıthane Belediyesi başkan
yardımcılığına atandı. Apaydın,
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin’in çalışma ekibinde kültür
işlerinden sorumlu başkan yardımcısı
olarak görev alacak. n 4

Kastamonu Sanat Kurulu
Başkanı Yılmaz Cesur, yöresel
sanatçıların Kastamonu’yla
bütünleşmesini hedeflediklerini
söyledi. Bu kapsamda 3 yıldır
faaliyet gösteren derneğin
üyelerine müzik eğitimi verdiğini
belirten Cesur, “Kastamonu Sanat
Kurulu olarak Kastamonulu

yöresel sanatçıların organize olması, müzik
hakkında var olan bilgilerini tazelemesi ve
yenilerini eklemesi için sanat kurulu faaliyetlerini
sürdürüyoruz” dedi. n 4

Sanatçılarımızın 
Kastamonu’yla 
bütünleşmesini hedefliyoruz

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1989-1993 yılları
arasında başkanlığını yapan İhsangazili spor
adamı Metin Aşık rahatsızlığı nedeniyle bir
süredir  tedavi gördüğü hastanede vefat etti. n 4

Metin Aşık 
ebediyete uğurlandı

Kağıthane’de 
başkan yardımcısı
Nedret Apaydın

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (KASDER) Ataşehir Şubesi,
ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik giysi
ve gıda yardımında bulundu. n 4

Sosyal sorumluluk
seferberliği

Gencer Kasa Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Gencer bu yıl sonunda ikinci
tesislerinin faaliyete başlayacağını bildirdi. 

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde 18 bin
metrekare alanda 25 milyon lira yatırım ile
kurdukları yeni tesis ile istihdam ve üretim
kapasitelerini iki katına çıkaracaklarını
kaydeden Cideli iş adamı Erdoğan Gencer,
“Bu yıl sonunda faaliyete başlamayı
planladığımız yeni tesisimizde römork ve tır

dorsesi üretimi gerçekleştireceğiz. Üretimde
kullanacağımız makine teçhizatları Almaya ve
İtalya’dan başta olmak üzere yurt dışından
temin ediliyordu. Ancak biz yerli
markalarımıza ve mühendislerimize güvendik
makine parkurumuzun yüzde 50’sini yerli
markalarımızdan tercih ettik. Yeni tesisimizin
faaliyete başlamasıyla aylık 160 olan kasa
üretimimizi 300’e, 125 olan istihdamımızı ise
250’ye çıkarmayı planlıyoruz.” dedi. n 5

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Çatalzeytinli hemşerimiz Engin Öztürk,
Sıfır Atık Projesi’nin hedefine ulaşana kadar
çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Proje kapsamında Kırklareli’ndeki 154
okulda bilgilendirme toplantısı
gerçekleştirdiklerini kaydeden Öztürk, 7
dönümlük araziye de 300 fıstık çamı ağacı
dikildiğini bildirdi. Öztürk, “Bu
seferberliğimiz ilgili çalışmalar Sıfır Atık
Projesi hedefine ulaşılana kadar devam
edecek” dedi. n 4

Ankara'da
gerçekleşen
TFF Olağan
Seçimli Genel
kuruluna tek
aday olarak
giren Nihat Özdemir,
oyların tamamını alarak
federasyon başkanlığına
seçildi.

TFF Başkanı
Nihat 
Özdemir

Çevre seferberliği
devam edecek
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Yurt dışından satın alınan kanatlı hayvan taşıma karoserlerini üreterek ithalatın önüne geçen Gencer Kasa, bu
yılın sonunda faaliyete başlayacak yeni tesisindeki gerekli makine teçhizatı için yerli markaları tercih etti. 

İthalata 
set vurdu

İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
Araştırması sonuçlarını açıkladı.
Listede sahibi Kastamonulu olan
İçdaş, Çolakoğlu Elvan Gıda ve Teksan
Jenatör ve Tosyalı Holding’in yanı sıra
Kastamonu’da faaliyet gösteren
Kastamonu Entegre ile SFC Orman
Ürünleri firmaları yer aldı. Firmaların
üretimden satışları ise 38 milyar 270
milyon lira olarak yansıdı. n 5

En büyüklerden
38 milyar lira
üretimden satış

Hem takım hem ferdi
Türkiye şampiyonu

Samsun’da düzenlenen Analig Masa Tenisi Türkiye
Finalleri’nde Kastamonu Masa Tenisi Kız Bölge Takımı tüm illeri
geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı finallerde ferdi
kategoride Beyzanur Korkmazer tüm maçlarını kazanarak
Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. n 4
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Kırklareli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürü

Çatalzeytinli
hemşerimiz Engin
Öztürk, Sıfır Atık

Projesi’nin hedefine
ulaşana kadar

çalışmalarının devam
edeceğini söyledi. Proje

kapsamında
Kırklareli’ndeki 154
okulda bilgilendirme

toplantısı
gerçekleştirdiklerini

kaydeden Öztürk, 7
dönümlük araziye de
300 fıstık çamı ağacı

dikildiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca
yürütülen Sıfır Atık Projesi
kapsamında il genelinde bilgilendirme
ve saha çalışmaları gerçekleştirildiğini
belirten Kırklareli Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü Engin Öztürk
“Müdürlüğümüzde çalışan bütün
personelin yer aldığı çevre
seferberliğinin ilk adımında 20 gün
gibi kısa sürede
köyler dahil tüm
ilçelerimizdeki
anaokulu, ilk ve
ortaokulu kapsayan
154 eğitim
kurumumuzda 32 bin
897 öğrencimize
israfın önlenmesi,
atıkların azaltılması,
atıkların kaynağında ayrıştırılması,
atıkların geri dönüştürülüp ülkemize
kazandırılması, çevre kirliliğinin
önlenmesi ve doğal kaynakların

verimli ancak çevreye zarar vermeden
kullanılması hakkında bilgi aktardık.
İlimizde plastik poşet kullanımının
azaltılması ve ortadan kaldırılmasına
yönelik olarak 7 bin 500 adet bez torba
file dağıtımı gerçekleştirdik. Bütün bu
çalışmaların semeresinin göstergesi

olarak 7 dönümlük bir araziyi Sıfır
Atık Hatıra Ormanına çevirerek 300
adet fıstık çamı ağacı dikimi
gerçekleştirdik. Bu seferberliğimiz
ilgili çalışmalar Sıfır Atık Projesi
hedefine ulaşılana kadar devam
edecek” dedi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(KASDER) Ataşehir Şubesi, ihtiyaç sahibi
öğrencilere yönelik giysi ve gıda yardımında
bulundu.

Ataşehir’de sosyal sorumluluk projeleri
kapsamında 11 okula gıda ve kıyafet yardımı
yatıklarını bildiren Kas-Der Ataşehir Şube Başkanı

Levent Pencereci, “İlçemizde öğrenim gören
ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik giysi ve gıda
yardımı gerçekleştirdik. KASDER Ataşehir Şubesi
olarak 2018-2019 Eğitim-öğretim döneminde 11
okulumuzdaki bini aşkın ihtiyaç sahibi öğrencimiz
ve ailelerini sevindirmiş olmanın mutluluğunu
yaşıyoruz" dedi.

Kastamonu Sanat Kurulu Başkanı
Yılmaz Cesur, yöresel sanatçıların
Kastamonu’yla bütünleşmesini
hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda 3
yıldır faaliyet gösteren derneğin üyelerine
müzik eğitimi verdiğini belirten Cesur,
“Kastamonu Sanat Kurulu olarak
Kastamonulu yöresel sanatçıların organize
olması, müzik hakkında var olan bilgilerini
tazelemesi ve yenilerini eklemesi için sanat kurulu
faaliyetlerini sürdürüyoruz” dedi.

Müzik hayatına 12 yaşında başladığını bildiren

Cesur, 35 yıllık tecrübesini aktarma
hedefinde olduğunu kaydederek, “Sanat
hayatımda 35 yılı geride bıraktım. Nevzat
Atlığ, Müzeyyen Senar, Semahat Özdenses,
Avni Anıl gibi çok değerli hocalardan
dersler aldım. Bugüne kadar 300 üzerinde
konser verdim bunların sadece 110 tanesi
Avrupa’da olmuştur. Tek işim sanat;
haada 16 saat şarkı söylüyorum, 2 tane

albüm çıkardık. Biz yöresel sanatçılarımızla sadece
sanatı konuşmak istiyoruz ve bunun için
çalışıyoruz” diye konuştu.

Samsun’da düzenlenen Analig Masa Tenisi
Türkiye Finalleri’nde Kastamonu Masa
Tenisi Kız Bölge Takımı tüm illeri geride
bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı
finallerde ferdi kategoride Beyzanur
Korkmazer tüm maçlarını kazanarak
Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Şensoylar Klape ve Türkoğlu
Vana yönetim kurulu başkanı
Bozkurtlu sanayici   Cemal Şensoy
(65), vefat etti. Hayırsever kimliği ve
güler yüzlü oluşuyla tanınan Şensoy,
30 Mayıs Perşembe akşamı iar
öncesi evinde aniden
rahatsızlanırken kaldırıldığı
hastanede yapılan tüm müdahalede
rağmen kurtarılamadı. Şensoy’un

cenazesi ertesi gün Beylikdüzü Fatih
Sultan Mehmet Camii’nde kılınan
namazının ardından defnedildi.

İstamonu Ailesi olarak merhum
Cemal Şensoy’a Allah’tan rahmet
ailesi, yakınları ve sevenlerine baş
sağlığı dileriz.

Cemal Şensoy’un 1978 yılında
kurduğu Şensoylar firması su

sayaçları ve vanalarını imal eden
atölyeden bugün, 3 grup şirketi,
yüzlerce çalışanıyla Türkiye’nin
önde gelen inşaat malzemelerinin
üreticileri arasında yer alıyor.
Şensoy, su ve gaz esnek hortumları,
tesisat ve bağlantı parçaları, yangın
ekipmanları ve özel ürünleri üreten
firmayı ülkemize kazandıran
biriydi. 

Kastamonu Şensoy’unu kaybetti

Araçlı hemşerimiz Nedret Apaydın
Kağıthane Belediyesi başkan
yardımcılığına atandı.

2015 -2017 yılları arasında İstanbul
Kültür Turizm İl Müdürü olarak görev
alan Nedret Apaydın’ın, Kağıthane
Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in
çalışma ekibinde kültür işlerinden
sorumlu başkan yardımcısı olarak
görev alacak.

Nedret Apaydın kimdir?

Annesi Kastamonulu babası
Sinoplu olan Nedret  Apaydın 1973
yılında İstanbul’da doğdu. Gazi
Üniversitesi Kamu yönetimi bölümünü
bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde Yerel
Yönetimler alanında Yüksek Lisans
yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı ve belediyelerde
öğretmenlik, koordinatörlük,
müdürlük, başkan yardımcılığı gibi
çeşitli idarecilik görevlerini sürdürdü.
2015-2017 yılları arasında İstanbul İl
Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev
aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında
üye olup İstanbul Kültür Elçileri
Derneği başkanıdır. 

Çevre seferberliği
devam edecek

Kağıthane’de 
başkan yardımcısı
Nedret Apaydın

Metin Aşık 
ebediyete uğurlandı
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1989-
1993 yılları arasında başkanlığını
yapan İhsangazili spor adamı Metin
Aşık rahatsızlığı nedeniyle bir süredir
tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek
Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük,
Başkan Ali Koç ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Teknik Direktör Ersun
Yanal, spor şubelerinden sporcu ve
yöneticiler, eski sporcular, kulüp
çalışanları, spor ve basın dünyasından
isimlerin katıldığı Dereağzı Lefter
Küçükandonyadis Tesisleri'nde
düzenlenen tören sonrasında Aşık’ın
cenazesi Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi'nde kılınan namazının
ardından Karacaahmet Mezarlığı'na
defnedildi.

Sosyal sorumluluk
seferberliği

İnebolulu mimar Gökhan Yüksel 27
Mayıs 1960 Darbesi’nin yıl dönümünde,
sosyal medya hesabından 11.Dönem
Demokrat Parti İstanbul Milletvekili dedesi
Mahmut
Yüksel'in
tahliyesine ilişkin
gazete kupürünü
paylaştı.

1 Ağustos
1960 yılında
başlayan
duruşmaların 15
Eylül 1961’deki
oturumunda
mahkeme
11.dönem DP
İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel ile
birlikte 47 kişinin beraatına karar vermişti.

Gökhan Yüksel’in dedesini
Dolmabahçe'de karşılayan babası Adnan
Yüksel'in sevinç göz yaşları dönemin
gazetelerine yansımıştı. Kamil Yaman’ın
çektiği fotoğrafının altında “Berat sevincini
daha güzel ne ifade edebilir” yazıyordu.

Sosyal medyadan
yansıyanlar

Sanatçılarımızın Kastamonu’yla
bütünleşmesini hedefliyoruz

Hem takım hem ferdi Türkiye şampiyonu
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Annelere Özgü Sosyal
Güvenlik Düzenlemeleri

Hakan
Kızılkum

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Gencer Kasa Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan
Gencer bu yıl sonunda ikinci tesislerinin faaliyete
başlayacağını bildirdi. 

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde 18 bin
metrekare alanda 25 milyon lira yatırım ile
kurdukları yeni tesis ile istihdam ve üretim
kapasitelerini iki katına çıkaracaklarını kaydeden
Cideli iş adamı Erdoğan Gencer, “Bu yıl sonunda
faaliyete başlamayı planladığımız yeni tesisimizde
römork ve tır dorsesi üretimi gerçekleştireceğiz.
Üretimde kullanacağımız makine teçhizatları
Almaya ve İtalya’dan başta olmak üzere yurt
dışından temin ediliyordu. Ancak biz yerli
markalarımıza ve mühendislerimize güvendik
makine parkurumuzun yüzde 50’sini yerli
markalarımızdan tercih ettik. Yeni tesisimizin
faaliyete başlamasıyla aylık 160 olan kasa
üretimimizi 300’e, 125 olan istihdamımızı ise
250’ye çıkarmayı planlıyoruz.” dedi.

Sektörde 30 yıllık tecrübeye sahip firmanın
üretimdeki ihracat potansiyelini yüzde 50’ye
ulaştırmayı hedeflediğini ifade eden Gencer, “Şu
anda İsrail, Almaya, Fransa, Ermenistan,
Türkmenistan, Azerbaycan ve Rusya’nın arasında
bulunduğu 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Üretimimizin yüzde 20’si ihracat yüzde 80’i ise iç
piyasada kullanılıyor. Projelerimizi üretimimizin
yüzde 50’sini ihraç etmek üzere hazırlıyoruz.” diye
konuştu.

Geniş ürün yelpazene sahip olduklarını
vurgulayan Gencer Kasa Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Gencer özel projelerle faaliyet alanlarını
da genişlettiklerini belirterek şunları söyledi:
“Gıdadan, sağlığa, sanayiye kadar birçok alanda
karoser imal ediyoruz. Özel tasarım canlı hayvan

taşıma kasaları, sahne araçları ve karavan
üretimlerini de gerçekleştiriyoruz.  Geçtiğimiz
günlerde Almanya’nın tanınmış şirketlerinden
olan Everplay-Allwettersportbeläge GmbH
firmasına yapmış olduğumuz üç adet yaşam
römorkunu teslim ettik.  Kızılay’ın da iki adet

mobil aracı üretim parkurumuzda.  Öte yandan
kanatlı hayvan taşımacılığında daha önce yurt
dışından ithal edilen araçları firmamız pazara
hakim bir konuma geldi. İthalatın önüne
geçmemizin yanı sıra ayrıca ülkemize
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.”

Reis Gıda, Ramazan ayında sosyal medya
üzerinden başlattığı '#SesVer’ projesi ile 32 bin
kişinin sofrasına umut oldu. Bakliyat sektöründe 38
yıldır faaliyet gösteren Reis Gıda, sosyal medyada
boş tabağa kaşık ile vurulan anın videosunu veya
fotoğrafını #SesVer etiketiyle paylaşım yapanlar
adına Kızılay başta olmak üzere birçok resmi
yardım kuruluşuna bakliyat desteği gerçekleştirdi.

“Ramazan ayında elimizi uzatmaya niyetliyiz”
diyen Reis Gıda’nın Yönetim Kurulu Üyesi Işılay

Reis Yorgun, “Biz Reis Gıda olarak her zaman
ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalıştık. Bu
çalışmalarımızı toplum geneline yayarak bir ses, bir
soluk olmak istedik. Birimizin fısıltısı hepimizin sesi
oldu. Ramazan ayının hissiyatına yakışır bir
biçimde 'Paylaşmaya Niyetliyiz' sloganı ile
başlattığımız projemizde, Kızılay’a gönderdiğimiz
yardımlarla 32 bin kişinin sofrasını, katılımcıların
paylaşımları sayesinde umutla doldurduk. Paylaşım
yapan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Reis 32 bin sofraya
umut oldu

Anneliğe atılan ilk adımdan emekli
olana kadar geçen süreçte, var olma
sebebimiz olan annelere özgü yasal

düzenlemeleri, yazıyı mümkün olduğunca
kısa tutabilmek amacıyla ağırlıklı olarak 4/a
(SSK) kapsamında sigortalı olan anneler
açısından özetlemek istiyorum. 

Analık Sigortası
4/a (SSK) ve 4/b (BAĞKUR) kapsamında

çalışan kadının veya sigortalı erkeğin
sigortalı olmayan eşinin, hamileliğinin
başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki
ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise
ilk on haftalık süreye kadar olan hamilelik
ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve
engellilik halleri analık hali kabul ediliyor.
Analık sigortasından; sigortalı kadına
çalışmadıkları doğum izni süresince geçici iş
göremezlik ödeneği ve doğum sonrası
emzirme ödeneği veriliyor.

Doğum Yardımı
Doğum yardımı Türk vatandaşı olan her

anneye yapılan bir ödeme. İlk çocuk için 300
lira, İkinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk
için 600 lira doğum yardımı ödeniyor.
Ayrıca “çoklu doğum yardımı programı”
kapsamında, muhtaç ailelere çoklu
doğumlarda 0-2 yaş aralığında çocuk başına
iki ayda bir 150 lira ödeme yapılıyor.

Sağlık Hizmetleri
Analık sebebiyle ayakta veya yatarak;

muayene, teşhis için gereken klinik
muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve
tahlilleri ile tıbbi müdahale ve tedaviler,
hasta takibi gibi sağlık hizmetleri veriliyor.
Çocuk sahibi olamayanlar için üç deneme ile
sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi
tedavileri sağlanıyor.

Analık Halinde Çalışma Ve Doğum İzni
Kadın çalışana hamilelik süresince

periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görülmesi halinde,
hamile kadınların sağlığına uygun daha hafif
işlerde çalıştırılması gerekiyor. Ayrıca
çalışan kadınların, hamilelik ve emzirme
sürecinde gece postalarında çalıştırılmaları
yasak. Çalışan kadınlara doğumdan önce
sekiz (çoğul gebelikte on) ve doğumdan
sonra sekiz hafta doğum izni veriliyor.
Ancak doktor onayı ile istenirse doğumdan
önceki üç haftaya kadar çalışılabiliyor. Bu
durumda çalışılan süreler doğum sonrası
izin süresine ekleniyor. Erken doğum
halinde ise doğumdan önce
kullanamadıkları izin süreleri, doğum
sonrası izin süresine eklenmek suretiyle
kullandırılıyor. Doğum izni süresinde SGK
tarafından geçici iş göremezlik ödeneği
ödeniyor.

Yarım Çalışma ve Ücretsiz İzin
Sigortalı çalışan anneler; doğum sonrası

iznin bitiminden itibaren istemeleri halinde,
birinci doğumda 2, ikinci doğumda 4,
sonraki doğumlarında ise 6 ay süreyle yarım
gün çalışabiliyor. Çoğul doğum halinde bu
sürelere 30’ar gün ekleniyor. Çocuğun
engelli doğması halinde bu süre 360 gün
olarak uygulanıyor. Ücretsiz izin süresince,
yarım çalışma ödeneği ödeniyor. Doğum
izninden sonra istenirse altı ay ücretsiz izin
alınabiliyor. Tüm bu izinlerin bitiminden
sonra çocuğun ilköğretim çağına gelene
kadar kısmi süreli çalışma talebinde
bulunulabiliyor.

Süt İzni
Çalışan annelere bir yaşından küçük

çocuklarını emzirmeleri için işverenleri
günde bir buçuk saat süt izni vermek
zorunda. Bu sürenin hangi saatler arasında
ve kaça bölünerek kullanılacağını anneler
kendileri belirleyebiliyor.

Gazeteci Anneler
Kadın gazetecinin hamileliği halinde,

hamileliğin yedinci ayından doğumun ikinci
ayı sonuna kadar izinli sayılır. İzinli
sayıldıkları sürede kendilerine son aldıkları
ücretin yarısı ödenir.

Erken Emeklilik
İlk defa sigortalı olduğu tarihten sonra

anne olan kadınlar, ücretsiz doğum ya da
analık izin süreleri ile üç çocuk için doğum
tarihinden sonraki iki yıllık süre içinde
kalan çalışamadıkları (prim ödenmemiş)
süreleri borçlanabiliyorlar. Böylece üç çocuk
için altı yıla (2 bin 160 güne) kadar prim
günü kazanabiliyor. Bakıma muhtaç
derecede engelli çocuğu olan sigortalı
annelerin prim ödeme gün sayılarının dörtte
biri, prim ödeme gün sayıları toplamına
ekleniyor. Eklenen bu süreler ayrıca
emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor.
Böylece daha erken emekli olabilmeleri
olanaklı hale geliyor.

Yurt dışından satın alınan kanatlı hayvan taşıma karoserlerini üreterek ithalatın önüne geçen Gencer Kasa,
bu yılın sonunda faaliyete başlayacak yeni tesisindeki gerekli makine teçhizatı için yerli markaları tercih etti

İthalatın önünde set

Türkiye’nin büyük ilk 500 firması arasında
olan Kastamonulu firmalar 38 milyar lira
üretimden satış gerçekleştirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması
sonuçlarını açıkladı. Listede sahibi
Kastamonulu olan İçdaş, Çolakoğlu Elvan
Gıda ve Teksan Jenatör ve Tosyalı Holding’in
yanı sıra Kastamonu’da faaliyet gösteren
Kastamonu Entegre ile SFC Orman Ürünleri
firmaları yer aldı.   Firmaların üretimden
satışları ise 38 milyar 270 milyon lira olarak
yansıdı.

İÇDAŞ yerini koruyor
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Listesinde Cideli ailenin sahibi olduğu İçdaş,
iki firmasıyla yer aldı.

İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım
Sanayi A.Ş.  2016 ve 2017 yıllarında olduğu
gibi 2018’de de 9. sıradaki yerini korurken,
geçen yıl 71. sırada yer alan İçdaş Elektrik
Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. ise bu yıl 60.
sıraya yükseldi. 

İçdaş Çelik’in 2018 yılı için üretimden
gerçekleştirdiği satışların tutarı 11,9 milyar lira
olurken, İçdaş Elektrik’in üretimden
gerçekleştirdiği satışların miktarı ise 2,6 milyar
lira olarak açıklandı.

Çolakoğlu 11. sırada
Geçen yıl listede 14. sırada bulunan

İnebolulu firma Çolakoğlu Metalurji üç
basamak yükselerek 11. sırada yer aldı.
Çolakoğlu 10,4 milyar lira üretimden satış
gerçekleştirdi.

Elvan Gıda yükselişte
Devrekanili firma Elvan Gıda  İSO 500’de

bu sene 11 basamak yükselerek 234.büyük
firma oldu. Elvan’ın 2018’deki üretimden satışı
868 milyon lira olarak yansıdı.

Teksan 478’de
Abanalı şirket Teksan Jeneratör Türkiye’nin

500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında

474.sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıla oranla 46
basamak gerileyen Teksan’ın üretimden satışı
ise 439 milyon lira oldu.

Kastamonu Entegre ilk 50’de
50. yılını kutlayan Kastamonu Entegre

geçtiğimiz yıla oranla 6 basamak gerileyerek 46.
sırada bulundu. Kastamonu Entegre’nin
üretimden satışları 3,4 milyar lira oldu.

SFC 108 basamak atlayarak 
ikiye katladı

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ikinci 500
Büyük Sanayi Kuruluşu Listesinde 47. sırada
283 milyon lira ile yer alan SFC Orman
Ürünleri bu sene Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu arasına 439.sıradan girdi. 108
basamak birden atlayan SFC’nin üretimden
satışlarının ise iki katına çıktığı gözlendi. SFC,
474 milyon lira üretimden satış elde etti.

Tosyalı 5 firmasıyla listede
Kökenleri Tosya’ya dayanan Tosyalı

Holding Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu listesinde 5 firmasıyla yer aldı.
Tosçelik , Tosyalı Toyo,Tosyalı
Filmanşin,Tosyalı Demir Çelik ve Tosçelik
Spiral firmalarının toplam üretimden satışı 12
milyar lira oldu.  

2018 2017
9 9 11.957.290.261
11 14 10.469.172.006
20 19 6.078.515.748
46 40 Kastamonu Entegre 3.425.341.179
60 71 2.655.884.732
72 - 2.410.861.636

110 107 1.651.076.475
175 184 1.107.392.802
234 245 868.588.764
262 386 794.166.879
439 - SFC Entegre 474.271.624
474 428 439.433.019

En büyüklerden 38 milyar
lira üretimden satış
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QADRAJ açıldı
Kastamonulu iş adamlarının

sahibi olduğu QADRAJ kafe res-
toran Beykoz’da hizmete açıldı.
Alakart ve fiks menü seçenekle-
riyle hizmet veren mekanın
bahçesinde bin beş yüz kişi
kapasiteli davet ve organizasyon
alanı bulunuyor. Arazi üzerin-
de önümüzdeki günlerde Rem-
zi Gür Vakfı Müzesi’nin de
açılması hedefleniyor.
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Yıl: 8 3 Haziran 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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11 ayın sultanının tacı olan Mübarek Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularla
kutlar, sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazançlı nice bayramlar dilerim. 

Mercanlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Tonba

GENÇ MERCANLAR MERCANLAR SERVİS
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