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2016 yılında kamu varlıklarının
toplanmasıyla kurulan Türkiye Varlık
Fonu’nun yönetimine Fuat Tosyalı se-
çildi. Kastamonu’nun Tosya ilçesin-
den Hatay’a göç eden Tosyalı Ailesi-
nin ferdi olan Fuat Tosyalı, Türk çelik
sanayiinin gelişmesi adına önemli gö-
revler alıyor. n 5

Tosyalı 
Varlık Fonunda

Baklava üretimi alanında 67 yıldır
faaliyet gösteren Seydioğlu, ihracata
başladı. Firma Pendik’te bulunan fab-
rikasından Uzak Doğu, Avrupa ve
Arap Yarımadasına şoklanmış ürün
gönderiyor. n 2

Seydioğlu Baklavaları
ihracata başladı

Cideli Demir ailesinin sahibi oldu-
ğu Güven Kepçe, patentli ürünü olan
uzaktan kumandalı kepçelerini Ame-
rika’ya ihraç edecek. n 5

Güven Kepçe’den
Amerika’ya ihracat

İÇDAŞ: 2 ülkeye 
3 gemi sattı n 5

Çocukların yaşadığı ilçeyi daha iyi
tanıması için yazdığı ‘Beykoz Masalı’ kitabının
gördüğü ilgiden memnun olduğunu kaydeden

Kaşıtoğlu, ‘Üsküdar Masalı’ ve ‘Fatih Masalı’
kitaplarının da yayına hazırlandığını bildirdi.

Hayatının merkezinde kültür ve sanatın
olduğunu vurgulayan Kaşıtoğlu, siyasi
faaliyetlerine de bu noktada yön verdiğini
söyleyerek, “Yerel yöneticiliğimin merkezinde
insan odaklı olarak kültür sanat hep vardı.
Belediye başkan yardımcısıyken de meclis
üyesiyken de bu yolda ilerledim. Kısmet olurda
ileride belediye başkanlığım söz konusu olursa
çalışmalarımızın merkezinde yine insan olacak;
kültür, sanat ve sosyal meseleler önceliğim
olacak” dedi. n 3

Kas-Der Genel Merkez 18. Olağan Genel
Kurulu 9 Eylül’de Atakent Kültür Merkezinde
gerçekleşti.  Tek listeyle gidilen genel kurulun
divan başkanlığını Tosya Belediye Başkanı
Kazım Şahin, katip üyeliklerini ise Hidayet
Yünsel ve Cemal Şenol yaptı.

Delegelerin güven oyunu
alarak göreve gelen Remzi Şen
burada yaptığı teşekkür
konuşmasında İstanbul’da
Kastamonu Park kurulması
hedefini açıkladı. Şen, “Yeni
dönemde yönetim kurulu ve şube
başkanlarımız Kastamonu’ya ve

Kastamonulunun yanında olacak.
Siyasetçilerimizle bürokratlarımızla iş
adamlarımızla iş birliği içinde olacağız” dedi.n 2

2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, Eyüpspor
deplasmanından tek golle 3 puanın sahibi
oldu. Ligdeki ikinci karşılaşmasında ilk
galibiyetini alan temsilcimiz, fikstürde
9.sıraya yükseldi. n 6

Tek gol 3 puan

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper
Liginde mücadele eden Kastamonu
Belediyespor, sezonun ilk maçında Yeni
Mahalle Belediyespor’u 32-25’lik skorla
yendi. n 6

Lige galibiyetle
başladı

İstanbul’a 
kanat açtı
Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra yazar kimliğiyle de ön
plana çıkan Muharrem Kaşıtoğlu, İstanbul’u
çocuklara hikaye kitaplarıyla anlatmayı hedefliyor.

Hüseyin Karadeniz ile Sürmanşet’in konuğu olan Muharrem Kaşıtoğlu
yazarlık, siyaset ve sivil toplum üzerine olan görüşlerini İstamonu’ya anlattı.

Kitap okuma ve yazma 
meselesi boş zaman meselesi değildir, 

Boş zaman meselesi gibi 
bakmak büyük yanılgıdır.

“
Kastamonu ve Beykoz 

karışımı bir insanım; köklerim
Anadolu’ya bağlı, yüzüm Batı’ya

dönük. Beykoz, değişime ve gelişime
açık bir ilçe, kendimi de aynı

görüyorum…

“

““

Kas-Der’de Şen dönemi
Kastamonulular Dayanışma Derneğinin
(Kas-Der) tek listeyle gidilen genel
kurulunda Remzi Şen göreve geldi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) Ataşehir Şubesi, Hatay’ın Kı-
rıkhan ilçesine atanan Ataşehir Kayma-
kamı Zafer Karamehmetoğlu için veda
yemeği düzenledi. Kaymakam Karameh-
metoğlu, 5 yıl görev yaptığı ilçede Kasta-
monu hemşerileri sayesinde yabancılık
çekmediğini söyledi. n 5

Karamehmetoğlu’na
veda yemeği
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Kas-Der Genel Merkez 18. Olağan Genel Kurulu 9
Eylül’de Atakent Kültür Merkezinde gerçekleşti.  Tek
listeyle gidilen genel kurulun divan başkanlığını Tosya
Belediye Başkanı Kazım Şahin, katip üyeliklerini ise
Hidayet Yünsel ve Cemal Şenol yaptı.

Delegelerin güven oyunu alarak göreve gelen Remzi
Şen burada yaptığı teşekkür konuşmasında İstanbul’da
Kastamonu Park kurulması hedefini açıkladı. Şen, “Yeni
dönemde yönetim kurulu ve şube başkanlarımız
Kastamonu’ya ve Kastamonulunun yanında olacak.
Siyasetçilerimizle bürokratlarımızla iş adamlarımızla iş
birliği içinde olacağız. Kastamonu Park projesini mutlaka
hayata geçireceğiz. Toplantı, düğün ve nikah salonlarıyla,
yöresel ürünlerimiz ve mutfağımızla, misafirlerimizi
ağırlayabileceğimiz butik otelimizle, piknik alanlarıyla
mutlaka bir sosyal tesis inşa edeceğiz. Bunu da bütün
hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

Yönetime süre verin

Bir dönem önceki başkan Orhan Gümüş ise
olağanüstü genel kurulla göreve geldiğini anımsatarak bir
buçuk içinde hayata geçirdikleri hizmetlerden bahsetti.
Gümüş yeni yönetimden yarım kalan projelerin devam
ettirmesini de gündeme getirerek, “Bundan sonra güzel
bir süreç yaşanmasını diliyorum. Projelerimizin
hazırlığını yapmıştık. Eminim bir 3 yıl daha görevde
kalsaydık çok şeyler değişecekti. Göreve yeni gelen
arkadaşlarımızı kutluyorum. Projeler hayata geçmeye
başlayacaktı, inşallah bunların devamı gelir. Şubelerden
ve diğer derneklerden yeni yönetime süre vermelerini
rica ediyorum.” diye konuştu.

Genel kurula Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu,
İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, 26. Dönem
Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Taşköprü Belediye
Başkanı Hüseyin Arslan, Şenpazar Belediye Başkanı Cem
Çınar, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, IMES
Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar’ın aralarında
bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Kas-Der’in 2018-2021 döneminde 3 yıl boyunca
görev yapacak yönetim listesinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil: “Remzi Şen, Abdulkadir
Çelik, Canan Yurdakul, Ekrem Uygun, Feyyaz Eskioğlu,
Feza İhtiyar, Gökçe Güvenç Kartal, Gökhan Yüksel,
Hüseyin Sel, İsmet Çetinkaya, Kubilay Salihvatandaş,
Kudret Kayran, Mehmet Çamur, Murat Bal, Muzaffer
Taş, Nevin Çalışkan, Nihat Sezer, Nüket Aydın, Onur
Gemici, Orçun Şekercioğlu, Orhan Ortakcı, Osman
Tellioğlu, Rahmi Sezer, Recep Özdemir, Salim Öztürk,
Şerafettin Ay, Şeref Sarıkaya, Şevket Göle, Vedat Berber “

Yönetim Kurulu Yedek: “Hüseyin Çetin, Ulaş
Çoban, Necati Gürsu, Zeki Aydoslu, Murat Schmidt,
Mehmet Akın, Fahrettin Özdemir, Ercan Ersoy, Büşra
Güven, Ömer Uluyurt, Serkan Acar, Murat Günay,
Turgut Danacı, Kamil Kuru, Cemre Demir, Türkan
Kebeci, Arzu Yüksel, Nuray Özbek, Hamide Ertaş,
Rahime Çakır, Hasan Osmancıoğlu, Enis Aslan,
Muhammed Mat, Aysun Koltuk, Yunus Kartal, Cem
Sucuoğlu, Şahin Özdemir, Gökhan Demir “

Denetleme Kurulu Asil: “Yaşar Kızılkum, Mustafa
Gökgöz, Selahattin Mildan”

Denetleme Kurulu Yedek: “Ahmet Çelebi, Mustafa

Oğuz, Hüseyin Kara”
Disiplin Kurulu Asil: “Yücel Köktürk, Bayram

Akkaya, Fikri Aytekin, Kemal Turgut, Ahmet Özsoy” 
Disiplin Kurulu Yedek: “Sezgin Atıcı, Hüseyin

Türkmen, Bayram Akgün, Murat Çakır, Selim Demirörs”
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Tahsin Şentürk

BİNDE BİR

Yüz kişiden birine arkadaşım diyorsan,
Yarım lokma ekmeği bölüşerek yiyorsan,
Fikirler çarpışsa da gerçek arkadaş odur.
Yanında yüksek sesle düşünebiliyorsan.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair Gökyüzü gökyüzü, göremedik gerçek yüzünü.

Bize adın kalmış…
Boncuk mavisi yüzünü,
Koca bebekler karaya boyamış.

Ofisinizde sizi ifade eden bir şeyler olmalı…

Modesa Mobilyacılar Sitesi Otakçılar
Cad. No: 21/A Eyüp/İstanbul

Tel: 0212 501 0801
info@armaofis.com

www.armaofis.com

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

Seydioğlu Baklavaları ihracata başladı
Baklava üretimi

alanında 67 yıldır
faaliyet gösteren

Seydioğlu, ihracata
başladı. Firma

Pendik’te bulunan
fabrikasından

Uzak Doğu,
Avrupa ve Arap

Yarımadasına
şoklanmış ürün

gönderiyor.

Çok sayıda marka ve zincir markete ürün tedarik
ettiklerini bildiren Seydioğlu Baklavalarının üçüncü kuşak
yöneticisi Hüseyin Sel (44), 5 şubesi ve 1 fabrika satış
mağazası bulunan firmanın gıda sektöründe 200 kişiyi
istihdam ettiğini kaydetti.

Seydioğlu Baklavalarının markalaşma süreciyle ilgili
gazetemize bilgi veren Devrekanili iş adamı Hüseyin Sel,
“1951 yılında dedem Hacı İhsan Sel tarafından kurulan
firmamızın kalitesini babamızın ardından ağabeyim Hasan
Sel ile birlikte biz geleceğe taşıyoruz. Sektörde çok köklü
olmamıza rağmen perakende alanında 1998 yılında baklava
satışına başladık. Şu anda 1 fabrika satış mağazamız ve 5
şubemizle birlikte hem perakende sektöründeyiz hem
toptan üretim gerçekleştiriyor hem de Uzak Doğu, Avrupa
ve Arap Yarımadasına ihracat yapıyoruz.” dedi.

Gıda’nın yanı sıra ambalaj ve inşaat sektöründe de

faaliyet gösterdiklerini belirten Hüseyin Sel, “1996 yılından
itibaren faaliyet gösterdiğimiz inşaat sektöründe İstanbul
ağırlıklı olmak üzere 8 binin üzerinde konut inşa ettik.
Yatırımlarımıza 2019 yılında hız vermeyi planlıyoruz” diye
konuştu.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der)
yönetiminde yer alan Sel, Kastamonu sivil toplum yapısı
hakkında yaptığı değerlendirmede, “Sivil toplum yapımız
çok eski olmasına rağmen diğer il oluşumlarına göre birlik
ve beraberliğimiz zayıf, bu durumu değiştirmek için adım
atmalıyız.” şeklinde konuştu.

Seydioğlu Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Sel, İstamonu Gazetesi hakkında görüşlerini ise şu ifadelerle
belirtti: “Gittiğim çoğu yerde İstamonu’yu görüyorum.
Büyük bir emek var ortada. İstamonu da olmasa medyada
hiç sesimiz olmayacak.”

Kas-Der’de Şen dönemi
Kastamonulular Dayanışma Derneğinin (Kas-Der) tek listeyle gidilen genel kurulunda Remzi Şen göreve geldi.

68 kişilik danışma kurulu: Kas-Der 18. Olağan Genel Kurulu
68 kişilik danışma kurulu listesiyle de dikkat çekti. Mevcut ve eski
milletvekillerinin yer aldığı danışma kurulunda gazetemiz genel yayın
yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in yanı sıra 43 yaşının altında 8 isim
bulunuyor. Danışma kurulunun en genç üyeleri Bahadır Kipritci, Derya
Ovalıoğlu, Ercan Kader, İlker Dilek, Hüseyin Karadeniz, Mustafa
Turnacı, Ömer Savdiç ve Turgay Sucuoğlu’ndan oluşuyor. Danışma
kurulundaki tek kadın ise Yasemin Bal.  Diğer isimler ise şöyle Yavuz
Ballık, Abdullah Sevim, Adem Bilgin, Ahmet Erkutoğlu, Atilla Ateş, Aydın
Mıstaçoğlu, Ayhan Aslan, Bayram Aslan, Bekir Baş, Cemal Şenol,
Cengiz Aygün, Cevat Yaman, Erol Şahin, Hakkı Köylü, Halil Hasanoğlu,
Hasan Altan, Hasan Baltacı, Hasan Çolakoğlu, Hasan Gürsoy, Hasan
Kaynar, Hayri Aygün, Hayri Konuk, Hidayet Yünsel, Hulusi Şentürk,
Hüseyin Karameşe, İlyas Yılmaz, İrfan Öztürk, İsmail Erşahin, Kemal
Akar, Latif Çilingiroğlu, Mehmet Diribaş, Mehmet Maranki, Mehmet
Umur, Metin Bakırcı, Metin Çelik, Muhittin Tığlı, Murat Başesgioğlu,
Murat Demir, Nurhan Tekinel, Orhan Gümüş, Remzi Gür, Saim
Eskioğlu, Sami Demirel, Satı Ergün, Selamet Aygün, Selami Çelebioğlu,
Selman Yoksul, Sudi Topal, Süheyl Erboz, Şaban Yüksel, Şenol Özdemir,
Tahsin Babaş, Tuncay Şenol, Vahdet Çakıroğlu, Yaşar Kartal, Yücel
Gündoğdu, Hasan Alıcı, Hasan Kuz, İsmet Kütük.

K. Salihvatandaş İ. Çetinkaya H. Sel A. Çelik K. Kayran O. Gemici F. Eskioğlu

E. Uygun N. Çalışkan Ş. Ay M. Taş O. Ortakçı N. Sezer O. Şekercioğlu
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MÜLAKÂT

Osmanlıdan günümüze birçok yöneticide
görülmüş bir şeydir edebiyata olan düşkünlük.
Sizin de öne çıkan en önemli yanınız edebiyat.
Siyasi hayatınızın yanı sıra yazar kimliğine de sa-
hipsiniz. Edebiyatın neresindesiniz?

Edebiyat benim için yaşamın ta kendisi.  Ço-
cukluğumdan bu yana edebiyata olan merakım ile-
ri düzeyde.  Küçük yaşta okuma ile başlayan bu ilgi
artıları da beraberinde getirdi. Okudukça oluşan
yazma meselesi isteğin ötesinde yetenek de gerekti-
riyor. Bunu insanın kendine giden keşif ve yolculuk
olarak algılıyorum. 

Beykoz Masalı’nı hangi duygularla kaleme
aldınız, bir seri oluşacak mı?

Yetişkinlere yönelik olan kitaplarımın yanı sıra
son dönemde çocuklara yönelik kitaplar yazmaya
karar verdim.  Bu kapsamda 2018’in şubat ayında
çıkan ilk kitabımız “Beykoz Masalı” oldu.  Çocuk-
ların yaşadıkları şehri daha iyi anlayabilmeleri, algı-
layabilmeleri ve daha çok sevmelerinin yanı sıra o
şehre aidiyet duygusu hissetmeleri için Beykoz’un
kültürel ve coğrafi zenginliğini masal tadında yazı-
ya döktük. Kitaba konu olan martılar ile Beykoz’u
çocuklara anlattık. Kitabın ilgi görmesinin yanında
çocuklarla köprü kurmamıza vesile olması gurur
kaynağımız oldu. Önümüzdeki haa ise çıkacak
olan ‘Üsküdar Masalı’ da aynı formatta ve masal ta-
dında; yine hayvanları konuşturduğumuz fabl tar-
zında olacak.  Bu kitabımızda ise kahramanlarımız
güvercinler olacak. 

İnşallah kısa süre içerisinde ise kahramanı yav-
ru kedi olan “Fatih Masalı” kitabımızı da çıkaraca-
ğız. Kısmet olursa Eyüp ve Beyoğlu’nu da yazmak
istiyorum. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim
çocuklarla haşır neşir olmak çok mutluluk verici
bir duygu.

İstanbul’u anlatmak için taşıdığınız bu bü-
yük şevk nasıl başladı?

İstanbul’a çocukluğumdan beri büyük bir aşk
besliyorum. Bu durum akademik kariyerime de
yansıdı. Kamu Yönetimi üzerine tamamladığım li-
sans eğitimimin ardından yüksek lisansımı Mar-
mara Üniversitesi 'İstanbul Araştırmaları' bölü-
münde yaptım. İkinci yüksek lisansımı ise Aydın

Üniversitesi ‘Marka Şehirler’ üzerine gerçekleştir-
dim. İstanbul’u çok sevdiğim için yüksek lisansım-
da İstanbul araştırmaları ve uzmanlığını tercih et-
tim. İstanbul’un güzel ve kadim ilçelerini özellikle
çocuklara anlatmak üzere kitap serüvenine başla-
dım. Bu kadim şehre bir vefa borcum olduğumu ve
bunu ödediğimi düşünüyorum.

“İnsan yaşadığı yere benzer” diyor şair. 42
yıllık Beykozlu biri olarak kendinizi bu ilçeye
benzetiyor musunuz? 

Kastamonu Beykoz karışımı bir insanım; kök-
lerim Anadolu’ya bağlı, yüzüm Batı’ya dönük. Kök-
lerim Kastamonu’da ikametim Beykoz’da. Beykoz
değişime ve gelişime açık bir ilçe. Kendimi de bu
yerle aynı görüyorum, gelişmeye ve değişime açı-
ğım. Boğazın incisi konumunda 3 bin 500 yıllık ta-
rihi ile derin zenginlikleri olan Beykoz’un hayatım-
da çok önemli bir yeri var; kendimi burayla özdeş
hissediyorum. Benim için özel olan bu yerin sosyal,
ekonomik ve kültürel alanda daha iyi noktalara ta-
şınması için hem vatandaş hem de yerel yönetici
olarak çok kafa yordum ve yormaya da keyifle de-
vam ediyorum. Çünkü Beykoz çok kıymetli bir
maden. Bu madenin işlenmesi gerektiğini, işlen-

dikçe sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin bile göz-
desi olabileceğini biliyorum. Bir sanatçı gözü ve
sabrıyla, Beykoz üzerine sarraf misali eğilecek, o
ciddiyetle ona bakacak bir kapasiteye ve kabiliyete
de sahip olduğumu düşünüyorum.

Beykoz’un demografik yapısını ve renkli mo-
zaiğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Beykoz’un nüfusu 251 bin, bu nüfusun da 80
bini Kastamonulu. Yani sokakta gezen her üç kişi-
den biri Kastamonulu. 1920- 1930’larda başlayan
göçle Beykoz’a yerleşen, burada pek çok köyün ku-
rucusu olan Kastamonuluların kütüğünde İstanbul
yazsa da onlar aslında birer Kastamonulu. Ben ba-
zen mizansen de olsa söylerim 'Kastamonu’nun en
büyük ilçesi Beykoz’ diye. Beykoz’da yaşayan her-
kesin Beykoz’un bir rengi ve sesi olduğunu düşü-
nenlerdenim. Bu şehre dair sevdası olanların, bu
şehirle özdeş olanların kendilerini bir aile ortamın-
da gördüğüne şahidim yıllardır. 

Yerel yönetici ayrım yapmaksızın her kesim-
den ve görüşten insana dokunmak mecburiye-
tinde. Siyasetin birçok kademesinde yer alan biri
olarak günümüz sivil toplum kuruluşlarının ye-
rel yönetimlerle olan bağlarını ve ilişkilerini nasıl
buluyorsunuz?

Siyasi çalışmaların içerisinde biri olarak, Ana-
dolu’nun değişik kentlerinden gelerek kendini Bey-
kozlu gören ve bilen herkesle komşu olduğumuz
bir gerçek. Sivil toplum kuruluşları eliyle birçok ki-
şiyle tanıştığımızı da söyleyebilirim.  İlişkilerimizin
temelini sevgi ve saygı oluşturdu.  Kurduğumuz
dostluklar vesilesiyle Anadolu’nun birçok ilçesine,
köyüne, yaylasına gitme imkanımız oldu. Neticede
bu sevgi saygı karşılıklı olarak daha da pekişti. Sı-
cak ve yakın ilişkilerimiz halen devam ediyor. Bir
yerel yönetici bir partiye mensup olarak seçilir fakat
seçildikten sonra görev bölgesinin tamamına hiz-
met etmekle yükümlüdür. Bu konuda Beykoz’da
başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Sivil toplum
kuruluşlarının akla, mantığa uygun olan projele-
rinde destekleme yolunu seçerek kurulan kardeşlik
köprülerine vesile olduk.  

Beykoz özelinde sivil toplum kuruluşlarının ye-
rel yönetimlerle olan ilişkilerinin çoğunu başarılı
bulmakla birlikte yeterli bulmadıklarım da var mu-
hakkak. Ancak hepsinin üstelendikleri misyon ge-
reği iyi niyetle çalıştıkları bir gerçek.

Sizin siyasette özel olarak benimsediğiniz bir
prensip ya da siyasette geleceğe yönelik hedefleri-
niz var mı?

Belediye başkan yardımcısıyken de meclis üye-
siyken de siyasette bulunduğum
tüm kademelerde çalışmaları-
mın merkezinde genelde insan;
özelde kültür, sanat ve sosyal ça-
lışmalar oldu. Kısmet olursa ile-
ride bir gün belediye başkanlı-
ğım söz konusu olursa yine
aynı durum devam edecek.

Siyasetçi Muharrem Ka-
şıtoğlu’nun hayatı hep yo-
ğun geçiyordu peki yazarlı-
ğa ağırlık verdiğiniz bu dö-
nem nasıl?

Yeterince yoğun bir işim
var zaten; mesleğim yayın-
cılık aynı zamanda genel
yayın yönetmenliği görevi-
ni sürdürüyorum. Hem
işimin parçası hem de ka-
rakterimin bir parçası olarak her gün düzenli kitap
okuyorum. Başkan yardımcılığı görevim sırasında
kafamda biriken yazma projelerini zamansızlıktan
hayata geçirememiştim. Biraz fırsat bulunca ‘Bey-
koz Masalı’ adlı çocuk kitabını yazıp yayınlatma fır-
satı buldum. Serinin devamını da yayına hazırlıyo-
rum. Kitapla ilgili onlarca söyleşi imza günü etkin-
liğine katıldım. Binlerce çocukla o hissiyatı kur-
mak, kitap üzerine söyleşi yapmak, okumanın de-
ğerini önemini anlatmak çok keyifli oldu.

Peki siyasi hayatınızda ailenizin analizi ne
oluyor?

Eşim benim siyasetle uğraşmama sıcak bakma-
yan biri.  Bugün de yarın da sıcak bakmayacak.
Çünkü kaçınılmaz bir gerçek var ki siyasetçinin za-
mana ihtiyacı vardır ve bu zamanı da en çokta aile-
sinden alır.  Ancak zaman meumu olmadan çalı-
şan bir yerel yönetici olarak çok yoğun çalışmama
rağmen yakın çevremdekiler de bilir aileme bir gü-
nümü hep ayırmaya özen göstermiş ve onlarla nite-
likli zaman paylaşmaya çalışmışımdır. Bu arada 3
oğlum var. Lise öğrencisi olan Yusuf Taha 16 yaşın-
da, orta okul öğrencileri olan Ömer Salih 12, Faruk
Etka ise 10 yaşındalar.
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Hüseyin Karadeniz ile

‘İstanbul miras 
değil, emanettir’

Tanıyoruz ama ne kadar?
Her gün karşılaşıyor, yemekler

yeniyor, aynı masalarda sohbetler
ediliyor, sabahlara kadar gezilmedik

köşe bucak kalmıyor, yüzlerce el
sıkılıyor, onlarca eve giriliyor.

Tanışıyoruz hatta en çok biz
tanıyoruz. Ama hep tek taraflı

oluyoruz nedense. Derneklerde
gördüğümüz kişiler sadece dernekçi,

siyasette gördüklerimiz siyasetçi… 
Yıllardır siyaseten bildiğimiz

Muharrem Kaşıtoğlu da tek tarafını
tanıdığımız isimler arasında yer

alıyor.  Oysa madalyonun bir de diğer
yanı var.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve
Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi

Kaşıtoğlu, yayıncı, hatta gazeteci ve
dahası yazar. Aynı zamanda bir eş ve

baba. 
İtiraf edelim öte yandan yerel

seçimler yaklaşırken ismi kulislerde
en çok geçen kişiler arasında.
Hem hasbihal edelim hem de

bunların hepsini aynı potada eritelim
diye bir araya geldik. 

Bolca Beykoz’u çokça İstanbul’u
konuştuk.

Emanete hıyanet olmaz ama
miras hak sahibinin inisiyatifindedir

derken vatandaşın da siyasetçinin de
İstanbul’un miras değil, emanet

olduğu bilincini kavraması
gerektiğini vurguladı. 

Konu siyasete de geldi; satır
aralarında tabii ki…

Uzun bir aradan sonra yayınlanan
Sürmanşet sayfasının ilk konuğu

Muharrem Kaşıtoğlu ile olan
söyleşimiz takdimimizdir.

Kastamonulu ve Beykoz komşuları-
nıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

İstanbul’da ve Beykoz’da yaşa-
manın bir sorumluluğu olduğunu ve
bilinç gerektirdiğini düşünüyorum.
İstanbul dünyanın en kıymetli hazi-
nelerinden biri, alelade bir yer değil.
İstanbul’da yaşayan her bireyin bu
şehrin bize insanlığın bir emaneti ol-
duğunu bilmesi gerekir. Dikkat
ederseniz miras demiyorum. Miras
çok yanlış bir tanımlamadır. Miras
kalan kişi mirasın üzerinde istediği
gibi inisiyatif kullanır.  Oysa ki ema-
net öyle değildir. Hem dini hem de
milli kültürümüzde emanet çok çok
önemlidir ve kutsaldır.  Emanet   bi-
zim kültürümüzde sahip çıkılması
gereken bir kavramdır.  İstanbul’a
da Beykoz’a da başka yerlere de
böyle bakılmasını arzu ediyorum. 

İstamonu Gazetesi 7 yıldır İstan-
bul’da yayımlanan haalık tek Kastamo-
nu gazetesi. Sizde İstamonu’nun uyandır-
dığı hissiyat nedir?

İstamonu Gazetesini ilk günden
beri takip ediyorum.  Bir kere İsta-
monu adına aşık olmamak mümkün
değil, yarışma açılsa ancak bu ka-
dar mükemmel bir isim bulunabilir-
di.  En önemli özelliğiyse yayın çiz-
gisi; çok başarılı buluyorum. Alanın-
da bu kadar mükemmelini bulmak
çok zor. İstanbul’daki Kastamonu
markalarının en önemlilerinden biri
olduğunu düşünüyorum. Hüseyin
Karadeniz ve değerli ekibinin İsta-
monu olarak merkeze koyduğu pek
çok faaliyet ve etkinliklerde yel de-
ğirmenlerine karşı savaşan kahra-
man Donkişot gibi görüyorum. İsta-
monu’nun derdinin yılmadan ve yı-
kılmadan her zaman Kastamonu ve
Kastamonuluyu anlatmak olduğuna
şahit olanların başındayım.

En önemli 
Kastamonu 
markalarından 
biridir, İstamonu 

İstanbul?
Tutku
Beykoz?
Aşk
Edebiyat?
Vazgeçilmez
Yerel yönetim?Hizmet

Aile?
Hayatın merkeziKastamonu?
Bitmeyen sevdaEmek?
Kutsal
Para?
İhtiyaç
Eğitim?
Olmazsa olmaz
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

İnebolu’da restore edilen 130 yıllık tarihi
konak turizme kazandırıldı. Çocukluğunun
geçtiği mahalledeki metruk konağı satın alan
İsmail Aziz Karahan, restorasyon işlemlerinin
tamamlanmasının ardından Gabak Gavurun
Gonağı adıyla tesisi hizmete açtı.

Toplamda 8 odası bulunan konağın
1900’lü yıllara ait Rum mobilyaları ile dekore
edildiğini bildiren Karahan, tesiste kültür
sanat faaliyetlerinin olacağına da işaret etti.

Kastamonu’daki tarihi
konakların restore edilmesinin
öneminden bahseden Karahan,
“Konaklar sıradan bir yapı
değil tarihin iz düşümü.
Restorasyon süreci hariç 100-
150 bin liraya bir konağı almak
mümkün. Bu konuda iş
adamlarımıza büyük
sorumluluk düşüyor. Ben çocukluğumun
geçtiği mahallede yer alan, anıları olan
konağın çürümeye terk edilmesine göz
yumamadım. Ticari kaygıları bir kenara
bırakarak konağı satın aldım. Ardından tarihi
eser statüsünde olduğundan ciddi denetimler
sonrası aslına uygun olarak restore edildi.
Dekorasyonu için 1900’lü yıllarında
kullanılan Rum mobilyalarını ve özel
parçaları seçtik. Turizme açılması için de
girişim başlattık. Önümüzdeki günlerde özel
konaklama tesisi statüsünü kazanmasını
planlıyoruz” dedi.

İnebolu Kültür Sanat Derneği üyelerinden
olan Karahan, konağın kültürel ve sanatsal
faaliyetlerde de kullanılacağını ifade ederek
“Açılışımızda Atatürk’ün Kastamonu’ya

Gelişleri ve Şapka İnkılabının yıl dönümü
sebebiyle İnebolu Belediyesinin desteğiyle
İnebolu’nun tarihsel değişimini aktaran 1900
-1950 yılları arasında fotoğraf, doküman ve
obje sergisi gerçekleştirildi. Sergi açık olduğu
sürece ilgi yoğundu, sonrasında ise sergi için
çok sayıda kişi bilgi aldı.  Konağın bahçesi ve
ambiyansı kültürel faaliyetlere oldukça uygun.
Şiir dinletileri, edebiyat günleri ya da çeşitli

sergileri konağımızda düzenleyebileceğimizi
gördük. “diye konuştu. İsmail Aziz Karahan
Konağın isminin hikayesini ise şöyle anlattı:
“Restore ettirdiğimiz konağın ilk sahibi Stavro
Fryda, İnebolu’dakiler tarafından Gabak
Gavur olarak bilinirmiş. Hal böyle olunca
konağın isminin Kastamonu şivesine de
uygun şekilde Gabak Gavur Gonağı olmasına
karar verdik.”

Gabak Gavur yeniden İnebolu’da

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

Engelli bireylerin ve ailelerinin
yaşam kalitesini artırmayı
hedeflediklerini bildiren Kastamonu
Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma
Derneği Başkanı Özer
Hızarcıoğlu, faaliyetleri
hakkında şu bilgileri
aktardı: “Yaklaşık 5 yıldır
derneğimiz faaliyet
gösteriyor. Son 5 aydır da
belediyemizin kirasını
ödediği dernek
merkezimizde hizmet
veriyoruz. Engelli bireyler enerjisini
dışarıya atamadığı için bazen saldırgan
olabiliyor, aileleri de hem kendilerini
hem de onları sosyal yaşantılarından
kısıtlıyor. Biz bu durumun ortadan
kalkması için çaba gösteriyoruz. Engelli
raporu çıkarmak maddi kaynakların
aktarılması için ücretsiz danışmanlık
hizmeti veriyoruz. İlçelerden gelenler
oluyor. Bazen kurumlarda aynı gün
işlemler bitmiyor, bu durumda
derneğimizin misafirhanesinde yine
ücretsiz konaklama imkanı sunuyoruz.
Bunun dışında gün içindeki hayati
önem taşıyan işlemlerini çocukları
sebebiyle yapamayan aileler
derneğimize güveniyor. Onlara bakım
hizmeti veriyoruz.” 

“Mesleki atölye için destek
bekliyoruz”

Dernek merkezinde 23 yaş üstü
bireyler için mesleki eğitim veren atölye
kurmak istediklerini bildiren
Hızarcıoğlu, bağışçılardan destek
beklediklerini kaydederek, “Genelde ağır
zihinsel engeli bulunan ya da otizmli
çocukları sosyal hayata kazandırmaya

çalışıyoruz. Maalesef onlara yönelik
üniversite statüsünde eğitim verebilecek
bir kurum yok. 23 yaşından sonra
mesleki eğitim alabilecekleri, istihdam
edilebilecekleri bir ortam bulunmuyor.
Derneğimizde onları sosyal hayata
kazandıracak, gelir getirici faaliyetler
yaparak bir nebze olsun kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir
ortam hazırlamak istiyoruz.  Hem sosyal
açıdan hem de maddi açıdan
gelişmelerini istiyoruz. Bu kapsamda
kurulacak atölyenin öncülüğünü de iş
insanlarımızın yapmasını rica ediyoruz.” 
diye konuştu.

“Gönüllü ve bağışçılarımızın
artmasını istiyoruz”

Derneğin gönüllülerin desteği ile

çalışmalarını sürdüğünü belirten
başkan yardımcısı Huriye Boyraz ise
şunları söyledi: “Derneğimizde
Kastamonu’da yaşayan engelli ve
ailelerinin yaşam kalitesini artırmak
için çalışıyoruz. Bu konuda Kastamonu
Üniversitesi öğrencileri de bizlere
destek sağlıyor. Derneğimizin üyesi
down sendromlu Mustafa Nurullah
Sürem’in yüzmede, Ömer Boyraz’ın ise

atletizmde şampiyon
olması diğer aileleri de
motive ediyor. Bu
başarıların artması için
engelli aileleri adına
gönüllü ve
bağışçılarımızın
artmasını temenni
ediyoruz.”

Daday ilçe merkezine kurulması
planlanan kapalı pazar yerinde, sosyal
ve kültürel etkinlikler de
yapılabilecek. Proje resimleri
paylaşılan merkez 750 metrekare
alanda inşa edilecek olup ihale tarihi
henüz bilinmiyor. Sanayi çarşısına
yapılacak Daday Sosyal Alanı ve Kapalı
Pazar Yerinin her gün açık olması
planlanıyor. Projede idari bina, zabıta
odası, kafeterya ve 24 araçlık otopark
da bulunuyor.

Daday Belediye Başkanı Hasan
Fehmi Taş konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Kapalı Pazar yerinde
haftada bir gün pazar kurulacak.
Dadaylı hemşerilerimiz burada
rahatlıkla alışverişini yapmanın yanı
sıra, pazarın kurulmadığı zamanlarda
kültürel etkinliklere ev sahipliği
yapacak olan bu modern kapalı pazar
yerin keyfini yaşayacaklar. Yapısında
Kastamonu evlerinin mimarisi olan
kapalı pazar yerimiz tüm fonksiyonları
ve fark yaratan özellikleri ile diğer
ilçelere örnek olacaktır” dedi.

Hem pazar hem
yaşam alanı

Abana Sahil Tahkimatı Projesi
kapsamında deniz içerisine inşa
edilecek 20 adet mendirek için
çalışmalar devam ediyor. Projeyi
uygulayacak firma tarafından, Şehit
Ömer Şenel Balıkçı Barınağı
bölgesinde kurulan şantiyede beton
blokları dökülüyor. Şu ana kadar
yaklaşık 2 bin tane blok döküldüğünü
ifade edilirken, bu sayının yeterli
seviyeye ulaştığında deniz içerisindeki
işlemlere başlanacağı belirtildi.

2 bin blok hazır

Özel bireylere
aile sıcaklığı

Kastamonu
Özel Bireyler

ve Aileleri
Dayanışma
Derneği, 5

yıldır
Kastamonu’da

yaşayan
engellilere aile

sıcaklığında
ortam

sunuyor.
Geçtiğimiz

aylarda yeni
merkez

binasına
taşınan

dernekte, özel
çocuklar ve

ailelerine
sosyal

yaşantılarında
destek

sunuluyor.

Kastamonu Özel
Bireyler ve Aileleri
Dayanışma Derneğinin
yeni merkezinde
gerçekleştirilen doğum
günü etkinliğinden bir
kare.

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
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88
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İş hukuku soru ve
yanıtlar (3)

1) Genel tatil (bayram) günü çalışan
işçiye ücret ödemek yerine izin
kullandırılabilir mi?

Genel tatil çalışması karşılığında izin
verileceği hususunda 4857 sayılı İş
Kanunu'nda bir hüküm yoktur. Genel tatilin
verilme ve düzenlenmesin temel esprisi
işçilerin Ulusal Bayram günü ve diğer genel
tatil günlerindeki etkinliklere, milli
coşkuya, heyecana ve kutlamaya birlikte
katılma, birlikte olma ve ziyaretlerde
bulunmaya imkân ve fırsatı tanımaktır.
Genel tatil, genel tatil günü kullanıldığında
bir anlam taşır. Genel tatil günü çalışması
karşılığında bir gün ücretli izin verilmesi,
Ulusal Bayram ve genel tatilin verilme
amacına ve gerekçesine uygun
düşmeyecektir. Doğmuş olan genel tatil
günü çalışma ücretinin, ücretli izin
verilerek giderilme imkânı
bulunmamaktadır. Kanun koyucu Ulusal
Bayram ve genel tatil günlerinde çalışan
işçileri ödüllendirmek için ek bir ödeme
öngörmüştür. Yargı kararları da bu
yöndedir.

2) İhbar Tazminatı nedir?
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş

sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve
usulüne uygun bildirim öneli tanımadan
fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi
gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle
iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun, 24 ve
25'inci maddesinde yazılı olan nedenlere
dayanmaksızın feshedilmiş olması ve
Kanunun 17'nci maddesinde belirtilen
şekilde usulüne uygun olarak ihbar öneli
tanınmamış olması halinde ihbar tazminatı
söz konusu olacaktır.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin
feshinden önce durumun diğer tarafa
bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için,
bildirimin diğer tarafa yapılmasından
başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar
sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar
sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için,
bildirim yapılmasından başlayarak sekiz
hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

3) Kötü Niyet Tazminatı nedir?
Kötü niyet tazminatı kanaatimce

işverenin fesih hakkını işçiye zarar vermek
amacıyla kullanmasının bir yaptırımıdır.
İşveren iş sözleşmesini bildirim şartına
uymaksızın sona erdirmiş ise kötü niyet
tazminatı yanında ayrıca bildirim süresine
ilişkin ücret tutarında bir (ihbar) tazminat
daha ödeyecektir. Diğer bir ifadeyle ihbar
tazminatı ödenmemişse kötü niyet
tazminatı ihbar süresinin dört katı olarak
ödenecektir. Örneğin; işçinin hamile olduğu
gerekçesiyle işten çıkarılması yargı kararları
doğrultusunda kötü niyetli fesih olarak
değerlendirilmiştir.

4) İşveren tutuklanan işçiyi işten
çıkarabilir mi?

İşçi işyeri ile ilgili bir suçtan tutuklanmış
örneğin; işyerinde arkadaşı ile kavga etmiş
ve arkadaşını yaralamış, cezası
ertelenmeyen yedi günden fazla hapisle
cezalandırılmış ise İş Kanunu'nun, 25/II.
maddesi gereği iş sözleşmesi son bulacak ve
kıdem tazminatına hak kazanmayacaktır.
İşveren işyeri ile ilgili bir suçtan tutuklanan
işçiyi derhal işten çıkarabilecektir. İş
Kanunu'nun 17'nci maddesinde sayılan
önel süresini beklemesine gerek yoktur.
İşyeri ile ilgisi bulunmayan bir suçtan
işçinin gözaltına alınması veya
tutuklanması durumunda İş Kanunu'nun,
17'nci maddesinde belirtilen bildirim
süreleri kadar bir zaman geçmiş ve işçi işine
dönememişse işveren bu sürenin sonunda
işçinin işten çıkışını verebilecektir. İşyeri ile
ilgisi bulunmayan bir suçtan tutuklanması
nedeniyle iş sözleşmesi feshedilen işçinin
bir yıldan fazla hizmetinin olması halinde
kıdem tazminatı ödenecektir. İşçiye ihbar
tazminatı ödenmeyecektir.

2016 yılında kamu varlıklarının toplanmasıyla kurulan
Türkiye Varlık Fonu’nun yönetimine Fuat Tosyalı seçildi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim
Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü'nün
atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı.

Zafer Sönmez'in Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine getirildiği atama kararına göre, başkan
vekilliğine Berat Albayrak atandı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde ise Fuat

Tosyalı’nın yanı sıra Selim Arda Ermut,
Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah
Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez
görevlendirildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinden Hatay’a
göç eden Tosyalı Ailesinin ferdi olan Fuat
Tosyalı, Türk çelik sanayiinin gelişmesi adına
önemli görevler alıyor.

Tosyalı Varlık
Fonunda

Cideli Demir ailesinin
sahibi olduğu Güven Kepçe,
patentli ürünü olan uzaktan
kumandalı kepçelerini
Amerika’ya ihraç edecek.

Yük tahliyesinde kullanılan
uzaktan kumandalı kepçenin
Amerika menşeili firma
tarafından talep edildiğini
bildiren Güven Kepçe Yönetim
Kurulu Üyesi Murat Demir, 2
milyon dolar değerinde
anlaşma imzaladıklarını
kaydetti.

Demir yapılacak ihracatın
Türkiye'ye olan güvenin
göstergesi olduğunu söyleyerek,
“Türkiye’ye ekonomik saldırı
açan Amerika’nın, sadece devlet olarak
uyguladığı bu saldırıyı özel firmalar dikkate

almıyor. Firmamız ABD tarafından ülkemize
çelik ve alüminyuma ek vergiler getirmesine
rağmen önemli bir sözleşme imzaladı. Bu,

ülkemize olan güvenin de ne
kadar önemli olduğunun bir
göstergesidir. Bunun dışında
başka bir Amerikalı firma ile de
görüşme aşamasındayız.
İnşallah yakın bir zamanda da
bu Amerikalı firmayla da
sözleşme imzalayacağız” dedi.

İhracatta önemli bir
konumda yer aldıklarını
kaydeden Demir, “Türk firması
olan Güven Kepçe, dünyada
Almanya, Çin, Hollanda,
Amerika, Japonya, İtalya,
Hindistan gibi ülkelerle de
rekabet ediyor. Gerek kalite
gerek fiyat politikası ve teknik
servis yedek parça temini ile

firmamız, tedarik listelerinde ilk sırada yer
alıyoruz” diye konuştu.

Ağır sanayi şirketlerinden İÇDAŞ, 2
ülkeye 3 gemi satışı yaptı. Kanada'ya
İÇDAŞ-09 ve İÇDAŞ-11 isimli 2 gemi
satan şirket, Almanya'ya ise İÇDAŞ-29
adlı gemiyi sattı.

KANADALI şirket Coastal Shipping'e
satılan 2 gemi de 20.000 DWT kimyasal
tanker tipli ve ana makinası MAN 6960
KW özelliğinde. İÇDAŞ-09 gemisi 2010
yılında inşa edilirken, 13 milyon 471 bin
80 dolara satıldı. 2011 yılında inşa edilen
İÇDAŞ-11 isimli geminin ise 14 milyon
948 bin 920 dolar karşılığında satışı
yapıldı. Alman GEFO firmasına satılan
İÇDAŞ-29 isimli gemi, 7500 DWT
paslanmaz kimyasal tanker tipinde olup,
inşası bu yıl gerçekleşti. Ana makinası
3600 KW özelliğinde olan geminin satış
rakamı 20 milyon 596 bin 500 Euro
olarak açıklandı.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Ataşehir Şubesi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine
atanan Ataşehir Kaymakamı Zafer
Karamehmetoğlu için veda yemeği düzenledi.

Kaymakam Karamehmetoğlu burada yaptığı
konuşmada, 5 yıl görev yaptığı ilçede Kastamonu
hemşerileri sayesinde yabancılık çekmediğini
ifade ederek, “Ataşehir’de olduğu gibi Kırıkhan’da
da kapım tüm hemşerilerime açık olacak” dedi.

Ataşehir şube başkanı Levent Pencereci ise
“Kaymakamımızın hem görev disiplini hem de
İnebolulu olması sebebiyle ilçemizde birlikte güzel
çalışma imkanı bulduk. Kastamonu’yu Ataşehir
daha yakından tanıma fırsatı yakaladı. Kendisine
ne kadar teşekkür etsek az. Yeni görev yerinde de
başarılar dileriz.” diyerek günün anısına hediye
takdim etti.

İlçeye kaymakam olarak atanan İsmail Hakkı
Ertaş’ın da Kastamonulu olduğunu anımsatan

Pencereci, “Göreve yeni başlayacak yeni
kaymakamız için de bir ağırlama programı
düzenleyeceğiz. Kendisiyle ilçemizde Kastamonu
adına güzel çalışmalar yapacağımıza eminiz.”  diye
konuştu.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Ataşehir
Şube Başkan Levent Pencereci ve yönetim kurulu
üyeleri katıldığı program fotoğraf çekiminin
ardından son buldu.

Güven Kepçe’den Amerika’ya ihracat

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

2 ülkeye 
3 gemi sattı

Karamehmetoğlu’na veda

istamonu12eylul_05_Layout 1  9/18/18  11:27 AM  Page 1



12 Eylül 2018 6
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

Kastamonuspor
1966, 8 Eylül’de Atatürk
Olimpiyat Stadında
Eyüpspor ile karşı
karşıya geldi.  İlk yarının
32. dakikasında
Abdulaziz Solmaz’ın
attığı gol ile 1-0 öne
geçen ekibimiz, maçı bu
skorla tamamladı.

Ligdeki ilk
galibiyetini alan
temsilcimiz, 16 Eylül
Pazar günü saat 16:00’da
Gazi Stadı’nda henüz
galibiyeti bulunmayan
Ankara Demirspor ile
karşı karşıya gelecek.

Tek gol 3 puan
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kastamonuspor
1966, Eyüpspor deplasmanından tek golle 3 puanın
sahibi oldu. Ligdeki ikinci karşılaşmasında ilk galibiyetini
alan temsilcimiz, fikstürde 9.sıraya yükseldi. 

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 Tel : 0366 283 94 94
Kastamonu Tel : 0366 283 90 91

saraycampvc@gmail.com

GÖKŞEN ISI  ISITMA ve YAKMA SİSTEMLERİ ARIZA ve BAKIM SERVİSİ

Eski Londra Asfaltı Karanfil Sk. No:5 Bahçelievler/İstanbule-posta: info@goksenisi.com Tel: (0532) 762 55 25

Brülör, kazan, pompa, ekopanel servis ve

yedek parça hizmeti vermekte

olan güçlü servis firması

Ağırlıklı olarak sanayi ve konut

ısıtma sistemleri bakım, onarım

ve yedek parça hizmeti
goksenisi.com

17 yıllık tecrübe ve birikimle
• Gökçe Brülör

• Üret Brülör

• Flam Brülör yedek parça ve servis 

• Devirdaim pompaları

• Honeywell Ekopanel

• Siemens Albatros Panel

Tel: (0212) 441 30 16
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Tarih Saat Takım

16.09.2018 16.00 Kastamonuspor 1966-Ankara Demirspor
22.09.2018 16.00 İnegölspor-Kastamonuspor 1966
30.09.2018 15.30 Kastamonuspor 1966-Amed Sportif Faaliyetler

3 Haftalık Fikstür

Fotoğraf: Samet Yalçın

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper
Liginde mücadele eden Kastamonu
Belediyespor, sezonun ilk maçında
Yeni Mahalle Belediyespor’u 32-25’lik
skorla yendi.

Temsilcimiz Atatürk Spor Salo-
nu’nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk
yarısını da Ankara ekibi karşısında

15-10 üstünlükle kapadı.  
Karşılaşmanın en skorer oyuncu-

ları attıkları 6’şar golle Anca Michella
Rombescu, Olga Laluk oldu.

Lige kısa bir ara verecek ekibimiz
EHF kupası için 15 ve 16 Eylül’de LC
Brühl Hentbol Takımı ile Atatürk
Spor Salonu’nda mücadele edecek.

Lige galibiyetle başladı

Özel Kastamonu
Anadolu Hastanesi, bu
yıl ilk kez Akademi Li-
gine katılacak olan
Kastamonuspor
1966’ya sponsor oldu. Kastamo-
nuspor 1966 Yönetim Kurulu Altya-
pı Sorumlusu Ferhat Ülger ve Ko-
ordinatörü Yasin Gezgin Özel Kas-
tamonu Anadolu Hastanesine Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Sinan

Altıkulaç’ı ziyaret etti. 
Ziyarette Ülger ve

Gezgin Özel Kastamo-
nu Anadolu Hastanesi-
ne teşekkür ederek, Al-

tıkulaç’a plaket takdim ettiler. Si-
nan Altıkulaç da yaptığı değerlen-
dirmede Kastamonu’ya değer ka-
tan projelerde yer aldıklarını söyle-
yerek, Akademi Liginde Kastamo-
nuspor 1966’ya başarılar diledi.

Özel Anadolu Hastanesi’nden
akademiye destek
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44.Yıl 
ALKAN MERMER VE
GRANİT SANAYİ. A.Ş.

Yarım asra yaklaşan

meslek hayatımızda ana

kucağından mermer

ocağına uzanan

yolculuğumuzda ve

sonrasında bizleri yalnız

bırakmayan dost ve

müşterilerimize

teşekkürü bir borç

biliyoruz.

Sezai Alkan
Alkan Mermer Yönetim Kurulu Başkanı 

Tel : +90 (216) 593 07 07 (pbx)

Faks: +90 (216) 593 07 12

Divan İstanbul Asia

Crown Plaza Bursa

Marriott Hotel Asia

Hilton Bomonti

Divan İstanbul Asia

Bomonti Hilton Otel

Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No. 2 TUZLA / ISTANBUL

www.alkanmermer.com
e-mail: info@alkanmermer.com
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Yıl: 7 12 Eylül 2018

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

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

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

www.mercanotoyedekparca.com

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