
Türkiye’nin adil bir vergilendirme
sistemine sahip olması gerektiğini
vurgulayan Mehmet Nergiz şunları
kaydetti:  “Daha makul ödeme imkanları
ve yurtdışında rekabet edebilecek
vergilendirme sistemlerine getirmek
lazım.  Daha geniş alanlara yayılmış ama
vergi kaybına uğramayan bir devlet
meydana getirmeli.  Örneğin geçen yılda
böyle oldu. Asgari ücret artışlarında devlet
kendisi bir şey yapmadı, hep işverene
yasladı yükü. Asgari ücret artarken haliyle
her kademeye bir şekilde artışlar getiriyor.
Bazen ciddi yükler oluşturabilmekte. O
yüzden adil bir vergilendirme sistemine
fazlasıyla ihtiyaç var.  Son olarak şöyle
diyelim, bir malın vergisi, o malın
değerinin üzerinde olamaz,
olmamalı.  Mesela
bizdeki sigorta
primleri dünya
standardının
3 katı
üzerinde.
Yine
elektriğe
getirilen
vergiye

bakın dünya standartlarının 3,5 katı
üzerinde. Devletin paraya ihtiyacı var;
kimde para bulursam, görürsem ondan
tahsil ederim
mantığı hakim.”  

n 5
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21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

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. 
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Borsa İstanbul’da işlem
gören, alüminyum ve

demir çelik sektörünün
öncü firmalarından
Tuğçelik’in Yönetim

Kurulu Başkanı
Mehmet Nergiz,

“Ülkemizde maalesef
işverene yüklenen

sorumluluk çok fazla.
Asgari ücret bin

400’den fazla da
olabilir, insanlar refah
düzeyinde yaşasınlar.
Bunu hepimiz isteriz.
Ancak asgari ücretin

veya sigortanın
üstündeki vergi

kesintileri çok yüksek
bu da insanları ister
istemez kayıt dışına

zorlar” dedi.

İşverene yüklenen 
sorumluluk çok fazla

Tarıma 
öz evlat 
muamelesi 
yapılmalı

Kastamonu Genç İş Adamları
Derneği tarafından düzenlenen
“Genç KASİAD Söyleşileri”nin konu-
ğu olan Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, Türkiye’nin
tarım politikaları hakkında geçmiş-
ten günümüze değerlendirmelerde
bulundu. Reis “ 1970’li yıllarda çift-

çiyi ithalatla terbiye etme düşünce-
si, turizm ve sanayinin yanında tarı-
mın üvey evlat görülmesi neticesin-
de; Türkiye’deki tarım rekoltesi hep
sıkıntı çekti. Artık tarıma öz evlat
muamelesi yapılmalı.  Çünkü dünya
önlem alınmazsa açlık tehlikesiyle
karşı karşıya” dedi. n 4

    

Kastamonulu Sanayici ve İş
Adamları Derneği (KASİAD)  18 Şubat
Cumartesi günü11. Olağan Genel
Kurulunu Ataköy Sheraton Otel’de
düzenleyecek. Mevcut başkan Ayhan
Aslan’ın yeniden göreve gelmesine
kesin gözüyle bakılan genel kuruda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Mehmet Müezzinoğlu,  Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul
Valisi Vasip Şahin ve MÜSİAD Genel
Başkanı Nail Olpak’ın da aralarında
bulunduğu çok sayıda üst düzey isim
davetliler arasında yer alıyor.

Genel kurul 
zamanı

Kozlu Kaymakamlığına 2013
yılında başlamasının ardından

Zonguldak Vali Vekili
olarak da görev yapan
Taşköprülü hemşerimiz
Ahmet Karakaya,
geçtiğimiz haa
Karaman Belde
Belediyesine kayyum
olarak atandı. n 4

Aynı anda 3 görev

Kaymakam, vali vekili şimdi de
belediye başkanı

Ligin 20. haf-
tasında deplas-
manda karşı kar-
şıya geldiği Eyüp-
spor’u devirmeyi
başaran Kasta-
monuspor 1966,
14 hafta sonra ilk
kez 12. sıraya
yükseldi. n 7

KSK 12’nci 
sıraya yükseldi

Artıştayız

Kastamonu’nun il nüfusu 31
Aralık 2016 tarihi itibariyle bir
önceki yıla göre 4 bin 312 kişilik
artışla 376 bin 945 kişi oldu. n 4

Türkiye’de iş beğen-
memezlikten kay-
naklanan işsizlik ol-

duğunu söyleyen İŞKUR
Genel Müdürü Devrekani-
li Mehmet Ali Özkan, ka-
yıtdışı istihdamla mücade-
lede 40 milyar lira kazanç
sağladıklarını kaydetti. n 5

‘İş beğenmemezlikten 
kaynaklanan işsizlik var’

Mehmet Nergiz

Temelleri 28 yıl önce 120 metre-
kare alanda atılan Özen Kapı Kolları,
kendi markası ve modelleriyle 35 ül-
keye ihracat gerçekleştiriyor. Araçlı
iş adamı Adnan Demirci’nin sahibi
olduğu firmanın  8 bin metrekare
alandaki üretim tesisinde 80 kişiyi
istihdam ediyor.

Demirci,  Özen Metal’in üretim
kapasitesini, teknolojisini ve pazar
payını daima yükseltmek için çalış-
tıklarını söyledi. n 2

Kolu 35 ülkeye uzanıyor

Adnan Demirci
Çatalzeytinliler Derneğinde olağanüstü kongre n 9
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4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik
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OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
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İkitelli /İstanbul 
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BURDAN YAKMA

Burdan yak,
Çek bir fırt derken;
Faturanın bedelini,
Ömrümüzle ödedik.Tahsin Şentürk
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• 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

ÇOKLUK İÇİNDE YOKLUK

Çıkarını düşünme, doğru yoldan şaşarsın,
Çıkmaz yola girince aval aval bakarsın.
Hayat, herkesle güzel, senden ibaret değil,
Gün gelir, bu çoklukta yalnızlıktan bıkarsın.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

Özen Metal’in üretim kapasitesini, tek-
nolojisini ve pazar payını daima yük-
seltmek için çalıştıklarını söyleyen

Adnan Demirci (59), “1989 yılından bu yana
kapı kolu, menteşe ve kapı aksesuarları üreti-
yoruz. Tasarımlarımızda, kişisel beklentilere
ve özgün yaşam tarzının yansıtılmasına her
zaman öncelik verdik. Ürünlerimizin uzun
yıllar kullanılmasının, yaşam sürelerinin uzun
olmasının en önemli nedeni budur” dedi. 

“120 bin takım üretiyoruz”

Üretimlerinin yüzde 75’ini ihraç ettikle-
rine dikkat çeken Demirci, “80 kişilik uzman
kadromuzla 35 ülkeye ihracat gerçekleştiri-
yoruz. Yaptığımız imalatın  yüzde 75’i ihra-
cat,  %25’i ise  iç piyasada kullanılıyor. Geçti-
ğimiz yıl, kapı kolunun yanında mobilya
kulp imalatına da başlamamış bulunuyoruz.
Bunun dışında aylık ortalama 120 bin takım

kapı kolu üretiyoruz.  120 bin takım içerisin-
deki parçalarla 500 bin adeti bulan bir üre-
tim ağı demektir. Ürünlerimiz fabrikamızda
basılıp işleniyor. Aynı zamanda polisaj ve
parlatma işi ile birlikte montaj ve kalite kont-
rol yapılarak kutulanıyor.” diye konuştu.

“Bozkurt’ta 10 bin takım mon-
taj ağımız var”

Bozkurt’ta da montaj ekibinin bulundu-
ğunu kaydeden Demirci,  “Aylık üretim ağı-
mızın 10 bin takım montajını aracı nakliye-
ler tarafından ulaşımını sağlayarak Bozkurt
ilçemizde yaptırıyoruz. Orda 5 çalışan bize
her ay 10 bin takım parçalı ürünü hazırla-
yıp, montajlayıp ulaştırıyor. Çalışmalardan
gayet memnunum.” diyerek hedeflerinin
mevcut üretimlerini artırmak ve bu kap-
samda organize sanayi bölgelerinde faaliyet
göstermek olduğunu bildirdi.

Türkiye genelinde boşan-
ma oranları her yıl bi-
raz daha artarken,

en fazla boşanma nedeni-
nin yüzde 50,9 ile sorum-
suz ve ilgisiz davranma
olduğu tespit edildi. Tür-
kiye İstatistik Kurumu
(TUİK) verilerine göre, eşle-
rin birbirlerine karşı yeterince
ilgi göstermemesi ve sorumlulukları-
nı yerine getirmemeleri sonucu aile yapısında
oluşan çatlağın giderek büyüyüp boşanmaya yol
açtığı belirlendi. Boşanma nedenlerinde sorum-
suz ve ilgisiz davranmadan sonra yüzde 30,2 ile
evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama ve

yüzde 24,3 ile eşlerin ailelerine
karşı saygısız davranmasının

etkili olduğu saptandı.

Kadınlar daha fazla
ilgi bekliyor…

Boşanma nedenleri cin-
siyete göre incelendiğinde

ise, en önemli boşanma nede-
ni olan sorumsuz ve ilgisiz dav-

ranmanın kadınlarda yüzde 61,5, er-
keklerde ise yüzde 40,2 olduğu görüldü. Kadınlar
için sorumsuz ve ilgisiz davranmadan sonra en
önemli boşanma nedenleri yüzde 42,6 ile evin
ekonomik olarak geçimini sağlayamama, yüzde
36,4 ile dayak/kötü muamele oldu.

Şirket yönetiminin aile bireylerinden
oluştuğunu anımsatan Adnan Demirci, İs-
tamonu ve KASTEXPO ile Kastamonu ca-
miasıyla yakın bağ kurduğunu ifade ede-
rek şu değerlendirmelerde bulundu: “
Oğlum Kamil Demirci dış ticaretin başın-
da. Kardeşim de mali işler ile ilgileniyor.
Gazete İstamonuyla 2 yıl önce tanışmamla
birlikte  memleketimin insanının başarılı

çalışmalarına tanık olmaya başladım.  Bu
durumdan son derece memnun kaldım.
Geçtiğimiz yıl da başarılı geçtiğine inandı-
ğım KASTEXPO’ya katılarak gıyaben ta-
nıştığımız kişilerle görüşme imkanı bul-
duk.  Fuarın ilkinden beklentim tanışmak-
tı bu beklentimi karşıladı. 2017’de ise bek-
lentimiz ticari manada. Birlikte iş yapma
becerisi ve yeteneğini kazanmalıyız.”

KASTEXPO ile tanıştık

35 ülkeye 
kapı kolu satıyor 

Temelleri 28
yıl önce 120

metrekare
alanda atılan

Özen Kapı
Kolları, kendi

markası ve
modelleriyle

35 ülkeye
ihracat

gerçekleşti-
riyor. Araçlı

iş adamı
Adnan

Demircinin
sahibi olduğu

firmanın  8
bin

metrekare
alandaki

üretim
tesisinde 80

kişiyi
istihdam

ediyor.

Boşanmada en büyük neden
sorumsuz ve ilgisiz davranma

Ulaştırma Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Kastamonu Havalimanı ‘Çevre Dre-
najının ve Şevlerinin Rehabilitasyo-
nu İşi’ 23 milyon liraya ihale edildi.

İhale sonrası işi alan Gena İnşaat
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye yer
teslimi de yapıldı. ihale şartnamesi-
ne göre de muhtemelen bahar ayı
ile birlikte başlayacak olan çalışma-
ların 600 iş günü içerisinde en geç 9

Eylül 2018 tarihinde teslim edilmesi
gerekiyor.

İhalenin havalimanının pist ve
çevre ihata duvarları ile meydan da-
hilinde bazı işleri de kapsayacağı
bildirildi.

23 milyonluk ihale
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TEŞEKKÜRLER
Kastexpo 2017'de 1.750 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
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Türkiye’nin adil bir vergilendir-
me sistemine sahip olması ge-
rektiğini vurgulayan Mehmet

Nergiz şunları kaydetti:  “Daha makul
ödeme imkanları ve yurtdışında reka-
bet edebilecek vergilendirme sistemle-
rine getirmek lazım.  Daha geniş alan-
lara yayılmış ama vergi kaybına uğra-
mayan bir devlet meydana getirmeli.
Örneğin geçen yılda böyle oldu. Asga-
ri ücret artışlarında devlet kendisi bir
şey yapmadı, hep işverene yasladı
yükü. Asgari ücret artarken haliyle her
kademeye bir şekilde artışlar
getiriyor. Bazen ciddi yükler
oluşturabilmekte. O yüzden
adil bir vergilendirme siste-
mine fazlasıyla ihtiyaç var.
Son olarak şöyle diyelim, bir
malın vergisi, o malın değeri-
nin üzerinde olamaz, olma-
malı.  Mesela bizdeki sigorta primleri
dünya standardının 3 katı üzerinde.
Yine elektriğe getirilen vergiye bakın
dünya standartlarının 3,5 katı üzerin-
de. Devletin paraya ihtiyacı var; kimde
para bulursam, görürsem ondan tahsil
ederim mantığı hakim.”  

Uluslararası güven sağlanmalı

“Türkiye’de bir güven algısı bozul-
du, hükümet bir şeyler yapmaya çalışı-
yor ama ekonominin önce düzgün ça-
lışması için yeniden uluslararası güve-
nin tesis edilmesi gerekir. Avrupa
özellikle Almanya Türkiye’yi sarı liste-
ye almış vaziyette, mecbur kalmadık-
ları sürece Türk firmalarına iş vermi-
yorlar.  Eğer bu yarın kırmızıya çıkarsa
karşı taraaki firmalar istese dahi Tür-
kiye’ye iş veremez olacaklar. Bunun bir
an önce düzelmesi ve uzlaşılması ge-
rekmektedir.  Uzlaşma deyince Türki-
ye taviz versin anlamı çıkmamalıdır.
Mutlaka stratejik anlamda uluslararası

bir uzlaşı dili vardır diye düşünüyo-
rum. Birde kendi içimizde güven duy-
gusunu tekrar sağlanırsa ülke olarak
ciddi bir adım atarız.” 

Sadece Türkiye değil, dünya
değişiyor

“Dünyada kominizim sistemi çök-
tü, yeni bir modellemeye gidiyor, tica-
ret hacmi gelişiyor, globalleşme var.
Türkiye’de buna ayak uyduruyor ama
ne kadar ayak uydurdu veya diğer ül-
kelerin gelişmişliklerine göre bizim

gelişmişliğimiz onlarla ne kadar para-
lel büyüyor.  Eğer o büyüme dışarıdaki
ülkelerde bizim aramızda eşdeğer bü-
yüme sağlıyorsa bu iyi bir şeydir. Ama
başkaları  10 adım atarken biz 3adım
atıyorsak, buna büyüdük diyemeyiz.” 

2023 hedefleri olan Türkiye’ye
zarar veriyor

Çok gelişmiş ülkeleri söylemiyo-
rum ama Uzakdoğu’ya, Kore’ye Tay-
van’a, ve Tayland’a bakmak lazım.  On-
lar 10 yılda ne kadar büyümüşler, ne
yapmışlar ya da başka bir deyişle in-
sanlarına nasıl yatırım yapmışlar.  Sa-
dece ekonomik anlamda değil, kültü-
rel anlamda da bakmak lazım gelişme-
ye. Türkiye’de bir de ciddi anlamda
kültürel anlamda erozyon söz konusu.
Örf, adet, çalışma ahlakı ve düzen bo-
zuldukça ekonomi ve üretime pek
fark edilmese de  ciddi zarar veriyor.
Özellikle de 2023 hedefleri olan

Türkiye’ye zarar veriyor.” 

Ekonomi polisiye tedbirlerle,
ütopik kararlarla düzelmez

“Dünyada dolar artıyor.  Hal böyle
olunca parite denilen şey devreye giri-
yor. Ancak Türkiye’de dönem dönem
meydana gelen dolar parite değişimle-
rinde bazen bizden kaynaklı yani Tür-
kiye’nin güven bozukluğuyla alakalı
bir şey. Yılbaşından bugüne kadar
dünyada yüzde 1,5’a yakın değer kay-
bettiği dönemde Türkiye de yüzde 10

dolar artışı olmuş bunu
ekonomik olarak açıkla-
manın imkânı yok.  Dün-
yada dolar düşerken Tür-
kiye’de artıyorsa bu Türk
piyasasının içindeki ve de
dışarıyla arasındaki gü-
ven ilişkisinin bozulma-

sından,  yabancı sermayenin kaçma-
sından ya da yeni paranın Türkiye’nin
girememesinden kaynaklanıyor. Ta-
mamıyla güvene dayalı bir durum.
Ekonomi polisiye tedbirlerle, ütopik
kararlarla düzelmez. Ekonominin ken-
di dengeleri vardır.  İnsanlar birbirine
güvenecek. Şirketler ve bankalar bir-
birlerine güvenecekler, üst segmentte
ise devletler birbirine güvenecekler.
Bu şemsiye içerisinde para hareketi
mal alım satım hareketi olu-
şur. Ancak o zaman eko-
nomi ve doların seyri
düzelir.”

Türkiye’de iş beğenmemezlikten
kaynaklanan işsizlik olduğunu
söyleyen İŞKUR Genel Müdü-

rü Mehmet Ali Özkan, kayıtdışı istih-
damla mücadelede 40 milyar lira ka-
zanç sağladıklarını kaydetti.

'Çalışma Hayatında Milli Seferber-
lik' kapsamında Kastamonu’yu ziyaret
eden Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
Genel Müdürü  Devrekanili hemşeri-
miz Mehmet Ali Özkan, SGK İl Mü-
dürlüğü Toplantı Salonunda düzenle-
diği basın toplantısında değerlendir-
melerde bulundu. Özkan, İŞKUR’da

açık iş olmasına rağmen
Türkiye’de iş beğenme-
mezlikten kaynaklanan iş-
sizlik olduğunu belirtti.

Türkiye’de kayıtdışılık
oranının bir puan azaltıl-
masının Türkiye ekono-
misine 2 milyar TL rahat-
lama sağlayacağını ifade
eden Mehmet Ali Özkan,
“ Bu gün yüzde 30 civa-
rında kayıt dışı oran var. Fakat bun-
dan 10 yıl öncesine baktığımız zaman
bu puan yüzde 52 seviyelerinde bulu-

nuyordu. Yüzde 52 kayıt-
dışı istihdam oranından
yüzde 30’lar seviyesine
geldik. Yüzde 52’lerden
yüzde 30’lar seviyesine bu
oran çekilmesiyle her dö-
nemi 2 katı ile çarptığı-
mızda yaklaşık 40 milyar
TL devletimize kazanç
sağladık. 2003 yılından
2017 yılına kadar geçen

sürece baktığımız zaman yaklaşık
olarak 40 milyar TL devletimizin ka-
zancı olduğundan bahsedebiliriz. Fa-

kat hala kayıtdışılık var. Kayıtdışı is-
tihdamda her bir puan ekonomimize
1.9 milyar TL etki yapıyor. Bu sebep-
ten dolayı ve bundan sonraki süreçte
de hep birlikte kayıtdışı istihdamla il-
gili olarak bir şekilde mücadele etmiş
olacağız. Bunun için bilinçlendirme,
bilgilendirme çok büyük önem arz
ediyor” dedi.

Özkan konuşmasında Kastamonu,
Çankırı ve Sinop illerini kapsayan
TR82 bölgesinde kayıt dışı oranının
ülke ortamından yüksek olduğunu
vurguladı.

“İş beğenmemezlikten kaynaklanan işsizlik var’’
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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

İşverene yüklenen 
sorumluluk çok fazla

Hükümet yaklaşık 150 bin küçük ve orta boy
işletmeye (KOBİ) KOSGEB aracılığıyla faizsiz
kredi vermeye hazırlanıyor. 1 yeni istihdam sağ-
layan KOBİ için kredi miktarı 100 bin liraya kadar
çıkacak. KOSGEB aracılığıyla verilecek krediler,
geçen yılkinden farklı olacak. Herkese 50 bin lira
yerine kasaba, berbere, manava az, imalatçılara
çok kredi verilecek. 1 yeni istihdam sağlayan
KOBİ için kredi miktarı 100 bin liraya kadar çıka-
cak. Faizsiz 50 bin limitli, 3 yıl vadeli KOSGEB
kredisine 250 bin başvuru olmuş ancak bunlar-
dan sadece 15 binin talebi karşılanabilmişti. İş
dünyası örgütlerinin işletmelerin nakit sıkıntısı
çektiği bir dönemde tüm başvuruculara bu kre-
dinin verilmesi talebi üzerine Başbakan Binali
Yıldırım talimatıyla çalışma başlatıldı.

Limit belirlenecek

Hürriyet'in haberine göre Başbakan Yardım-
cısı Nurettin Canikli başkanlığında ilgili bakan-
lıklar ve kurumların katılımıyla yapılan çalışma-
da, KOSGEB aracılığıyla verilecek faizsiz kredide
bazı farklılıklar yapılması gereği üzerinde durul-
du. Buna göre işletme türüne göre limit belir-
lenmesi planlandı. Örneğin, esnafa işletmesini
büyütmesi ya da yenilemesi için 15 ila 25 bin lira
kredi verilirken, atölye tarzı yerlerde üretim ya-
pan imalatçı KOBİ'ler için kredi limitinin 100 bin
liraya çıkarılması önerildi.

Bir işçi alana KOSGEB'den 
100 bin lira kredi

Borsa İstanbul’da işlem gören, alüminyum ve demir çelik sektörünün öncü firmalarından
Tuğçelik’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz, “Ülkemizde maalesef işverene yüklenen
sorumluluk çok fazla. Asgari ücret bin 400’den fazla da olabilir, insanlar refah düzeyinde
yaşasınlar. Bunu hepimiz isteriz.  Ancak asgari ücretin veya sigortanın üstündeki vergi
kesintileri çok yüksek bu da insanları ister istemez kayıt dışına zorlar” dedi.

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Doğum 
borçlanması

Yeminli Mali Müşavir

Doğum borçlanması için fiilen çalışıyor
olmak gerekmiyor. Eşim 18 Şubat 1963
doğumlu.1 Mayıs 1989, ilk başlangıç

tarihi.2 Eylül 1993’te doğum yaptı. Doğum
borçlanması yapmadık fakat mutlaka yapmak
istiyoruz.17 Mayıs 2016 itibariyle 3 bin 873
gün sigorta primi var, halen fiili olarak
çalışmakta. Yıl sonu itibari ile çalıştığı
işyerinin kapanması gündemde. Size
sorularım şunlar;

- 2017’den itibaren isteğe bağlı sigorta
primi ödeyerek emekliliğe hak kazanabilir mi?

- Doğum borçlanması yapabilmek için fiili
olarak çalışma zorunluluğu var mı?

- İşten çıkarılırsa işsizlik ödeneği alırken
isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir mi?

- Emeklilik için önerebileceğiniz başka bir
plan olabilir mi?

(Haluk Erdil)
1-Eşiniz emekliliği için gereken 20 yıl

sigortalılık süresi ve 45 yaş şartlarını
sağlamış.5 bin 300 prim gününü tamamladığı
tarihte emekli olmaya hak kazanır. Eksik prim
günü için doğum borçlanması yapıp, geri
kalan prim günü eksiği bin 250 günden az
olacağından, isteğe bağlı sigortalı olarak
tamamlayabilir.

2-Doğum borçlanması için fiilen çalışıyor
olmak gerekmiyor. Sigortalılığı sona erdikten
sonra da borçlanma yapabilir. Ancak
borçlanacağı sürenin 4/a SSK kapsamında
prim günü sayılması için borçlanmayı isteğe
bağlı sigortasını başlatmadan önce yapması
gerekir.

3-İsteğe bağlı sigortalı olması, işsizlik
ödeneği almasına engel değil. Diğer bir deyişle
işsizlik ödeneği alırken isteğe bağlı sigortalı
olabilir.

4-Doğum borçlanması yapmadan ve isteğe
bağlı sigortalı olarak prim ödemeden 3 bin 600
prim günüyle de emekli olabilir. Ancak bunun
için 58 yaşını dolduracağı 18 Şubat 2021
tarihini beklemesi gerekir.

Mehmet Nergiz

Temelleri 1988 yılında
atılan Tuğçelik yaklaşık 20
bin metrekare alanda alü-

minyum ve demir çelik sek-
töründe yer alıyor. Borsa İs-
tanbul'da işlem gören firma
otomotiv, beyaz eşya, tele-

komünikasyon, tarım aletle-
ri, elektrik ve mekanik en-

düstrilerinde hızla artan ta-
lebi karşılamak amacıyla

2004 yılında Pres Döküm Te-
sisini kurarak aynı zamanda
yüksek kalitede alüminyum

ve zamak basınçlı döküm
parçaları üretiyor. Tuğ Çelik

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Nergis kendini hem
Bozkurt hem de İnebolu Ev-

renyeli olarak tanımlıyor.

“

“
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50 bin kişi beğendi
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında çıkan

yangında büyük hasar gören Da-
day’daki Şadibey Çiftliği geri dönüşü-
nü büyük oranda tamamladı.  Yeni yıl-
la birlikte çiftlikteki Taş Restoran hiz-
met vermeye yeniden başladı,  yanan
konağın yerine aslına uygun şekilde
yapılacak konağın çalışmalarına ise
ilkbaharla birlikte başlanacak.

Çiftliğin sahibi Ahmet Esen yangın
sebebiyle faaliyetlerinin 7 aydır askıda
olduğunu anımsatarak, “Restoran ve
mutfağımız ciddi hasar görmüştü. Bu-
raları onardık, konağımızı da inşallah
bahar da eski haline uygun bir şekilde
yapacağız” dedi.

Çiftliğin 1800’lü yılların başında ku-
rulduğunu kaydeden Esen, “Şu an
mevcut en eski yapı 1821’de yapılmış
olan çift kubbeli Osmanlı tipi hamamı-
mızdır. Halen eski haliyle kullanılmak-
tadır. Yanan konağımız 1890’lı yıllarda
yapılmıştı. Ciddi derecede onarım gör-
dükten sonra işletmeye 2011 yılında
açmıştık. Yangın olayında hasar gör-
meyen diğer bölümlerimiz zaten açık
durumdaydı. Toplantılara açık olan 120
kişilik toplantı salonumuz, 80 kişilik
kafeteryamız mevcut” diye konuştu.

Esen Taş Restoranın eski konsepte
göre yeniden yapıldığını vurgulayarak
şunları söyledi: “Taş Restoranımız 120
kişiyi alabilecek, tamamen eski kon-
septe göre onardığımız, üç tarafı tabiat
manzaralı, bitişiğinde de mutfağı bulu-
nan bu tesisimiz. Burada eskisinin ben-
zeri, ancak oldukça büyük bir şömine
bulunuyor. Taş Restoran da tavanlar ta-
mamen ahşap, buraya çok emek ver-
dik. Ayrıca bahçemiz de bilindiği üzere
oldukça geniş. Her zaman hizmetin en
iyisini vermeye hazırız. İnşallah bazı ye-
nilikler olarak Kuyu Kebabı ve bölgesel
ızgara hizmetlerini de bu bahar ayların-
dan itibaren vermeyi hedefliyoruz. Mi-
safirlerimizin bu iki yeni hizmeti de be-
ğeneceğini ümit ediyoruz.”

Geri döndü…
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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.

İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması
işinin sözleşmesi DSİ 23. Bölge Müdür
Yardımcısı Ali Naci Kösalı ve firma

yetkilileri arasında imzalandı.
İşin tamamlanması ile birlikte yıllık

1milyon 900 bin lira gelir artışı sağlanacak
olup 2 bin dekar sulama yapılabilecek.

Sevindik 
göletinde ilk
imza atıldı

Kastamonu Devlet Hastanesi
Yöneticisi Op. Dr. M. Ali Bekir, yeni
hastanede anjiyo ünitesinin montaj
işlemlerinin devam ettiğini, en geç
bir ay içerisinde anjiyo operasyon-
larına başlanabileceğini söyledi.

Kastamonu Gazeteciler Cemi-
yeti (KGC) Yönetim Kurulu Üyeleri,
yeni hizmete giren Kastamonu
Devlet Hastanesi’nin yöneticisi Op.
Dr. M. Ali Bekir’i makamında ziya-
ret etti. 

Ziyarette hastane yöneticisi Op.
Dr. M. Ali Bekir, yeni bir kardiyoloji
doktorunun yakın süreçte Kasta-
monu’ya geleceğini söyleyerek: “Şu
an için anjiyo ünitesinin montaj iş-
lemleri devam etmektedir. En geç
bir ay içerisinde hastanemizde anji-
yo operasyonları yapılmaya başla-
nacak. Ayrıca hastanemize bir de
kalp damar cerrahı atanacak. Bazı
doktorlarımız anjiyo için bir süredir
eğitim görüyordu. Anjiyo ile birlikte
hastanemizde kalp ameliyatlarına
da başlayacağız” dedi. 

Hastanenin yeni
olması sebebiyle
bazı eksikliklerin
olabileceğini söyle-
yen Op. Dr. Bekir:
“Her geçen gün ek-
sikliklerimizi gider-
meye çalışıyoruz. 20
bin metrekarelik çalışma alanından
80 bin metrekarelik bir çalışma
alanına geçtik. Yeni göreve başla-
yacak personelin güvenlik soruş-
turmaları sürüyor. Onlar göreve
başladıktan sonra hastanemizdeki
personel eksikliği azalmış olacak.
Günden güne eksiklikler giderile-
cektir” diye konuştu.

Anjiyo 
yapılabilecek!Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

tarafından Kastamonu’da 3 ova, bü-
yük ova ilan edildi.  Kararla birlikte

tarımsal sit alanı statüsüne kavuşan ovaları-
mızın amaç dışı ve yanlış kullanımlar sonu-
cu yok olmasının büyük ölçüde önüne ge-
çilmesi hedefleniyor. Bakanlar Kurulu kara-
rıyla tarımsal üretim potansiyeli yüksek,
erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış
kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak
kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği
bu illerdeki ovalar koruma alanı olarak be-
lirlendi. Bakanlık tarafından 49 ilde koruma
alanı ilan edilen 141 ovanın arasında Seydi-
ler ve Devrekani sınırları içindeki Akmescit,
Devrekani’deki Kadirbey ve Eşen köyünden
Taşköprü merkezine kadar uzanan Taşköp-
rü Ovası yer aldı. Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu doğrultusunda alınan
bu kararla mevcut yerleşimler muhafaza
edilecek, nüfus projeksiyonuna dayanılarak
yerleşim yerlerinin çeperinde gelişme alanı
belirlenecek, bu alanların dışında yeni yerle-
şimlere kesinlikle izin verilmeyecek, böyle-
likle amaç dışı kullanımlar önlenecek.

Kararı bakanlık verecek

Ayrıca tarım topraklarının bitkisel üre-
tim amacı dışında kullanılması anlamına
gelen tarımsal amaçlı yapılar da ova bütün-
lüğünü korumak amacıyla ova sınırı dışına
yönlendirilecek. Ova içindeki arazilerin ta-
rım dışı amaçlı kullanılmayacağı kabulün-
den hareketle tarım arazilerinin spekülatif

olarak yatırım amaçlı alınıp satılması önle-
nerek zorunlu olarak tarımsal üretimde kul-
lanılması sağlanacak.

Ovaların kullanım kararı tamamen ba-
kanlıkta olacak ve tarımsal sit alanlarını her-
hangi bir amaçla kullanmak isteyen kurum-
lara ya da kişilere tarımsal potansiyeli düşük

veya büyük ova dışında kalan alanlarda iş
yapmalarını önerilecek. Projenin diğer bir
getirisi parçalı, hisseli, göç ve benzeri ne-
denlerle ekilemeyen arazilerin devlet tara-
fından sahipleri lehine kiraya verilmesi ola-
cak. Böylece atıl araziler tarımsal ekonomi-
ye kazandırılacak.

3 ova koruma altında

Yaklaşık 50
bin kişinin zi-

yaret ettiği
EMİTT Fuarı-
nın Destinas-
yonlar Dalın-
da “En Etkin

Kültürel ve
Eko Turizm

Birlikteliği” ve
“En Etkin

Stant Uygu-
laması” ödül-
leri Kastamo-

nu’nun da
içinde yer al-
dığı Batı Ka-
radeniz Kal-

kınma Birliği-
ne verildi.

Bu yıl 26-29 Ocak tarihleri arasında TÜYAP
Beylikdüzü Fuar alanında 21.’si gerçekleşti-
rilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat

Fuarı EMİTT’e Batı Karadeniz Kalkınma Birliği
(BAKAB) koordinasyonunda, Düzce, Karabük,
Bartın, Zonguldak, Bolu, Kastamonu ve Yalova il-
leri ile ortak tema altında katılım gerçekleştirdi.

Yerli ve yabancı üst düzey temsilcilerin katılı-
mıyla Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafın-
dan ziyarete açılan 70 ülkenin katılım sağlandığı
fuarda bölgenin tarihi ve kültürel değerleri ziya-
retçilere tanıtıldı. Ziyaretçilere illere ait özel tatla-
rın yanında, kültürel değer taşıyan sunumlar da

yapıldı. Fuarda kaynakların verimli ve etkin kulla-
nılması, bölgesel tanıtım ve destinasyonlara yöne-
lik olarak birlikte katılıma önem verilmesi doğrul-
tusunda 10 numaralı salonda bir araya gelen Batı
Karadeniz illeri Destinasyonlar Dalında “En Etkin

Kültürel ve Eko Turizm Birlikteliği” ve “En Etkin
Stant Uygulaması” ödüllerini aldı. Katılımcı illere
ödülleri Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BA-
KAB) Başkan Yardımcısı ve Safranbolu Belediye
Başkanı Dr. Necdet Aksoy verdi.

Emitt Fuarında yer alan Kastamonu standının ziyaretçileri arasında Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın yanı sıra ilk görev yeri Küre Kaymakamlığı olan İstan-
bul Valisi Vasip Şahin, eski Kastamonu valilerinden Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Erzurum Vali Yardımcısı Dadaylı hemşerimiz Ayhan Terzi de yer aldı.

Kimler geldi kimler geçti… 
Nabi Avcı Vasip Şahin Şehmus Günaydın Ayhan Terzi
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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, ikinci devrenin 3. haa-
sında İstanbul ekibi Eyüpspor’a konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Kastamonuspor
1966’da 19.dakikada yeni transfer Mehmet Çakır’ın
golüyle 1-0 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen tek
golle temsilcimiz 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı siyahlılar bu galibiyetle puanını 26 yapa-
rak en son ligin 6. haasında yer aldığı 12. sıraya
yükseldi ve lider Gümüşhanespor ile arasındaki puan
farkını 17’ye düşürdü. Ekibimiz, 5 Şubat’ta kendi
evinde Aydınspor 1923 ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Li-
gindeki temsilcimiz Kastamonu
Belediyesi, ikinci mağlubiyetini

Zağnosspor karşısında aldı.
Temsilcimiz ligin 16’ncı haasında 19

Mayıs Spor Salonu’nda Zağnosspor’a ko-
nuk oldu. Ligde bulunan tek mağlubiyeti
ile liderlik yarışında yer alan ekibimiz ma-
çın ilk yarısını rakibinin 14-9 üstünlüğüy-
le tamamladı.

İkinci yarıda da istediği oyunu sergile-
yemeyen Kastamonu Belediyesi 29-22’lik
skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Ligdeki ikinci mağlubiyetini alarak
haayı 28 puanla ikinci sırada tamamla-
yan ekibimizin lider Ankara Yenimahal-
leSpor Kulubü ile arasındaki fark da 2’ye
yükseldi. Temsilcimiz 5 Şubat’ta kendi
evinde Osmangazi Belediyespor ile karşı
karşıya gelecek.

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Eyüpspor deplasmanı

öncesi Kastamonuspor
taraftarlarına kahvaltı ikramında
bulundu. Sultangazi’de bulunan
dernek merkezinde bir araya
gelen Kastamonuspor 1966
taraftarlarının programın
düzenlenmesinden oldukça
memnun olduğu gözlendi.

Taraftar
kahvaltıda
buluştu

Ligin 20. haftasında
deplasmanda karşı

karşıya geldiği
Eyüpspor’u devirmeyi

başaran
Kastamonuspor
1966, 14 hafta

sonra ilk kez 12.
sıraya yükseldi.
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SPOR

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

KSK, 3 puanla
döndü

İkinci darbe

Stat: Eyüp 

Hakem: Ali Karatutlu, M.murat Emre, Mustafa Onur Özgenç, Mikail

Meşe
Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Dede Çelik, Hasan Güleryüz, Muharrem

Doğan, Semih Güler, Bilal Gülden, Gencay Erten (84' Gökhan Kılınç),

Erkan Yetişmiş (67' Mehmet Tosun), Cem Ekinci, Erhan Aydın (46'

Atakan Arslan), Ramazan Çevik

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, İbrahim Kaş, Erkan Sekman,

Kerem Şeras (58' Ufuk Özbek), Batuhan İşçiler, Mehmet Çakır, Salih

Sefercik, Alaaddin Okumuş, Hasan Ayaroğlu, Arda Havar (64' Faruk

Öcal), Yaşar Çetin (77' İskender Alın)

Gol: Dk 19: Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: Eyüpspor:  23' Erkan Yetişmiş, 66' Bilal Gülden, 73'  Cem

Ekinci
Kastamonuspor 1966: 66' Salih Sefercik, 78' İbrahim Kaş

Eyüpspor: 0 Kastamonuspor 1966 : 1

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde-
ki temsilcimiz Ferko Ilgaz Hotel Kadın Basket-
bol Spor Kulübü ligin 21. karşılaşmasında Es-
kişehir Anadolu Üniversitesini yenerken 22.
mücadelesinde Ankara Orman Gençlik takımı
karşısında mağlup oldu.

Eskişehir Ana-
dolu Üniversitesini
68-60’lık skorla
yenmeyi başararak
10. galibiyetini alan
takımımız Ankara
Orman Gençlik kar-
şısında 75-52 kay-
betti. 

Bu sonuçlarla
ligde 12. sırada yer
alan takımımız 4
Şubat Cumartesi
günü kendi sahasında Mersin Kurtuluş Sporu
konuk edecek.

Anadolu güldürdü 
Orman küstürdü

Beykoz Beledi-
yesi Spor Kulübü,
Erkekler Türkiye
Kupası 2.Etap Grup
maçlarının ardından
yapmış olduğu 3
maçın ikisini galibi-
yetle tamamlayıp
bir üst tura adını
yazdırdı. Amas-
ya’daki ilk gün kar-
şılaşmasında aynı zamanda ev sahibi takım
olma avantajına sahip Merzifon Belediyespor
ile karşılaşan İstanbul Temsilcisi maçı 33:32
mağlup tamamladı. İkinci maçını Trabzonspor
ile yapan Beykoz Belediyespor çekişmeli bir
maçın ardından rakibini 27:25’lik skor ile geçti.
Son maçında Marmara Üniversitesi SK ile kar-
şılaşan Yeşil-Mavili ekip 49:30 gibi açık farklı
bir galibiyete imzasını attı.

Beykoz Belediyesi SK 2. Etap Grup maçları-
nı namağlup tamamlayan Merzifon Belediyesi
SK’nın ardından Çeyrek Finale kalan ekip oldu.
Beykoz Belediyespor Kulüp Başkanı ve aynı za-
manda Belediye Başkan Yardımcısı olan Mu-
harrem Kaşıtoğlu yaptığı açıklamada, “Sporcu-
larımız ile bir kez daha gurur yaşadık. Ligde ol-
duğu gibi Türkiye Kupasında da iddiamız de-
vam etmekte. Başta takım antrenörlerimiz İs-
mail Tarakçı ile Akın Yenigün hocalarımız ol-
mak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi
iletiyorum. Beykoz ilçemizi Hentbol Liglerinde
Anadolu’nun birçok ilinde başarı ile temsil
edip, tanıtan takımımıza bundan sonraki etapta
da başarı dileklerimi sunarım” diye konuştu.

Kaşıtoğlu: Sporcularımız
ile bir kez daha 
gurur yaşadık

Süper minikten 
2 madalya

Kastamonuspor 1966,
Şanlıurfaspor’dan ay-

rılan sol bek İsmail Dinler
(33) ile resmi sözleşme
imzaladı. Bu sezon Şanlı-
urfaspor forması ile TFF
1.Lig'de 11 maça çıktı
Dinler ile birlikte ikinci
devre Kastamonuspor’a
katılan oyuncu sayısı
17’ye yükseldi. Dinler’in
yanı sıra Kastamonuspor
renklerine katılan oyun-
cular şöyle: Ahmet Aya-
loğlu, Arda Havar, Cengiz
Biçer, Ensar Karakula-
koğlu, Erkan Sekman,
Fatih Ergen, Fatih Küçük,
Ferdi Elmas, İbrahim
Kaş, İskender Alın, Ke-
rem Şeras, Mehmet Ça-
kır, Oğuzhan Bahadır,
Onur Cenik, Salih Sefer-
cik, Ufuk Özbek.

Son transfer
Dinler

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Liginde mü-
cadele eden Artsam Koleji 15. mağlubiyetini
Adana Şakirpaşa Gençlik ve Spor Kulübü karşı-
sında aldı.

Yüreğir Spor Salonunda gerçekleşen müca-
delede ilk yarıyı 12-8’lik skorla kaybeden temsil-

cimiz ikinci yarı üstün çabasına rağmen yenilgi-
den kurtulamadı.

Ligin 16. haftasında 26-25’lik skorla deplas-
mandan mağlubiyetle dönen temsilcimiz haftaya
lider Ankara Yenimahalle Spor Kulübü ile kendi
evinde karşı karşıya gelecek.

Ramak kalmıştı

Türkiye Boks Federas-
yonu tarafından düzenlenen
Türkiye Genç Erkekler Fer-
di Boks Şampiyonasında
Kastamonu temsilcimiz
Mustafa Kuşgözoğlu final
mücadelesini kaybederek
altın madalyaya veda etti. 

Türkiye Genç Erkekler
Ferdi Boks Şampiyonası
yarı final müsabakaları Ya-
lova’nın ev sahipliğinde 90.
Yıl Spor Salonu’nda gerçek-
leştirildi. Heyecanlı ve çe-
kişmeli geçen yarı final
maçlarının ardından Kasta-
monu’yu temsil eden Mus-
tafa Kuşgözoğlu +91 ağır
sıklette finale yükseldi.  

Kuşgözoğlu finalde Kah-
ramanmaraş temsilcisi Ab-
dullah Kuzu ile girdiği mü-
cadeleyi kaybetti. Temsilci-
miz 480 sporcunun katıldığı
şampiyonada gümüş ma-
dalyanın sahibi oldu.

Finalde 
nakavt oldu

İstanbul’da 27 – 28 Ocak tarihleri arasında
düzenlenen Süper Minikler Boğaziçi Eskrim
Turnuvasında Tuna Biçicioğlu iki madalya aldı.
Süper Minikler kategorisinde ikinci olarak gü-
müş madalya alan Biçicioğlu, minikler katego-
risinde ise üçüncü olarak bronz madalyanın
sahibi oldu.

Kick – Boks Kulüpler Ligi 2. Etap Şampiyo-
nasında Kastamonu Belediyesi Spor Ku-
lübü üçüncü sırada yer aldı. 28 Ocak Cu-

martesi günü Sakarya’da düzenlenen şampiyona-
ya Emrah Şahanoğlu ve Eldar Elizade antrenör-

lüğünde 12 sporcumuz katıldı. Toplam 18 kulü-
bün mücadele ettiği şampiyonada ilimiz adına
ter döken sporcularımız müsabakalarda 3’er bi-
rincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettiler. Bu
skorla takım olarak da 3. sırada yer aldılar. 

Takım 
3. oldu
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TÜBA 2016 Akademi Ödülle-
rini, Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler kategorisinde İstanbul

Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şerif Mardin adına Şehir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cen-
giz Kallek; Sağlık ve Yaşam Bilimle-
ri kategorisinde Washington Üni-
versitesi (ABD) Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mary-Claire King adına
TÜBA Konsey Üyesi Prof. Dr. H.
Tayfun Özçelik; Fen ve Mühendis-
lik Bilimleri kategorisinde ise Cali-
fornia Berkeley Üniversitesi (ABD)

Kimya Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Omar M. Yaghi,  Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldılar.

2016 TÜBA-GEBİP ve TEÇEP
Ödülleri ise, TÜBİTAK  Başkanı
Prof. Dr. Arif Ergin, YÖK Başkanı
Prof. Dr. Yekta Saraç, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü, Başbakan Yardımcısı Tuğrul
Türkeş ile Nurettin Canikli ve Ge-
nel Kurmay Başkanı Hulusi Akar
tarafından sahiplerine verildi.  2016
yılında 31 genç bilim insanı TÜBA-

GEBİP, 6 eser ise TÜBA-TEÇEP
ödülüne layık görüldü. GEBİP
Ödülü 3 yıl boyunca her yıl 20 bin
liralık mali desteğin yanında, tez
aşamasındaki doktora öğrencileri
için de ayrıca 6 bin liralık ek des-
tekten oluşurken TEÇEP kapsa-
mında; Telif Eser Ödülü için 20 bin
lira, Çeviri Eser Ödülü kazanan
eserlere 12 bin 500 lira para ödülü
ve berat, Kayda Değer Telif Eser
Ödülü için 7 bin lira, Kayda Değer
Çeviri Eser Ödülü kazanan eserlere
ise 4 bin lira ödül ve berat verildi.

17. Dönem Siyaset Akademi-
si’nde Kastamonu İl birincisi olma
başarısı gösteren Süha Özataya’ya
ödülünü Başbakan Binali Yıldırım
verdi. Kastamonu Ticaret İl Mü-

dürü Sefa Özata’nın oğlu olan
aynı zamanda AK Parti Kastamo-
nu Gençlik Kolları İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Çevre Mühendisi Süha
Özata, Kastamonu’da düzenlenen

17. Dönem Siyaset Akademisi’nde
il birincisi olma başarısı gösterdi.
Süha Özata’ya Ankara’da düzenle-
nen törenle ödülünü Başbakan Bi-
nali Yıldırım verdi.

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneğinin gerçekleştirdiği
olağanüstü genel kurulunda

milletvekilleri, 2 belediye başkanı
ve çok sayıda davetlinin katılımıyla
gerçekleşti.

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneğinin yönetim ve tüzük deği-
şikliği için düzenlediği olağanüstü
genel kurulu Sultangazi’de bulunan
dernek merkezinde gerçekleşti.

İstanbul Milletvekilleri Hulusi
Şentürk ve Fatma Benli, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Taşköprü Belediye Başkanı Hüse-
yin Arslan, İSO Meclis Üyesi Bilal
Kütük, Sultangazi Belediyesi Mec-
lis Üyesi İzzet Açıkgöz, TRT Avaz
Haber Müdürü Erdal Şen, iş adam-
ları Mehmet Ön ve Mehmet Demi-
rel’in aralarında bulunduğu çok sa-
yıda sivil toplum kuruluşu, siyasi
parti temsilcisi ve davetli katıldı.

Divan Başkanlığını Gazetemiz
İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karade-
niz’in yaptığı kongrenin katip üye-
liklerini ise Muhammet Aydın ve
Seçkin Özen üstlendi.

Delegelerin güven oyunu alarak
yeniden başkanlığa seçilen İsmet
Çetinkaya’nın yönetim listesinde;
Yaşar Çelik,  Erol Yıldız, Hüseyin
Karadeniz, Recep Bal, Anıl Kaya,
Fatih Açıkgöz, Birol Pulatkan, En-
gin Yılmaz, Mustafa Özbay, Murat
Yener, Ahmet Ünal yer alırken de-
netim listesinde Recep Tığlı, Fikret
Türkoğlu, Şendoğan Soytaş, Meh-
met Tığlı, Celal Ata, Cihan Tığlı
bulundu.

Kongre sonrası açıklamalarda
bulunan Başkan Çetinkaya İstan-
bul genelinde ses getirecek çalış-

malar yapacaklarını bildirdi. Çatal-
zeytin kültür ve değer çalışmalarını
artıracak girişimler başlatacakları-
nı ifade eden Çetinkaya, “ Kongre-
mize katılan tüm misafirlerimize
ve bu zamana kadar derneğimize
emeği geçmiş herkese çok teşekkür
ediyorum. Yeni heyecanlarla yeni
adımlar atmak için büyük emek
harcamaya hazırız” dedi.

Kongreye katılan protokol üye-
leri ise Çatalzeytin Yardımlaşma
Derneğinin çalışmalarından öv-
güyle bahsederek,  yeni yönetimin
yanında olduklarına işaret ettiler.

Çetinkaya güven tazeledi

Siyaset Akademisini 
birincilikle tamamladı

Başkanlığını Taşköprülü
hemşerimiz Ahmet Cevat

Acar’ın yaptığı Türkiye
Bilimler Akademisinin (TÜBA)
2016 “Uluslararası Akademi,

GEBİP ve TEÇEP Ödülleri,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın himayesinde
Cumhurbaşkanlığı

Külliyesi’nde gerçekleştirilen
törenle sahiplerine verildi.
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CEMİYET

Bilim adamları ödüllendirildi

Hep
seninçindir
benim dünya
gamım
çektiklerim

Yoksa ömrüm
varı sensiz
neylerim dünyayı
ben

Selimi

İnsan ne ile
yaşar ki bu
alemde,
sevmedikten,
sevilmedikten
sonra… Bir yar yarasında merhem
olamadıktan sonra… Öyle ki
sevdiğinizin derdiyle gam
çekmedikten sonra, o gamdan
gözyaşı nur olmadıktan sonra… Dert
çeken bilir ki aslında ikramın
ortasında yanan ateşte olgunlaşma
yolunda naz makamı için ram
olmaktadır kaderin hükmüne…

Mecnun’a sormuşlar, ‘Leyla Leyla
der durursun, biz Leyla’yı gördük
senin yandığını söylediğin kadar
taşkın bir güzelliği yok, nedir senin
derdin?

Mecnun bir soranlara bakar bir de
Leyla’nın gönlüne düşmüş hayaline;
Ahhh der ahhhh birde siz onu
benim gözümle görseydiniz?

Kim ki yeryüzünde aşkından gam
tutar bilmeli ki kalbinin üstünde
Rahmet eli dolaşmaktadır ve en
onulmaz zamanlarda onu okşayarak
sakinleştirecektir…

Yeter ki aşık olan isyana
durmasın, olanın varlığında yol
tutsun… Ya dervişlik makamına
varır bu yol ya da delilik
makamına… O yüzdendir ki bu
hallerin sahiplerinden perde
kalkmıştır, varlık aleminde usul
usul yokluk membaına doğru
koşmaktadır…

Avam kısmı kınamayı ve
ayıplamayı varlık saydığında aşık
hassa makamından daha da
yukarılara çıkmaya
hazırlanıyordur… Varlığın varında
çoğalmaktadır sadece…

Ahhh Çeşm-i Yarr…
Sen ne bilirsin deme bana

ötelerden… Kınasan da durmaz ki
akan çağlayanım… Erimez ki yokluk
dağlarındaki karlarım… Sen ne
bilirsin ki benden dem vurursun,
bendeki durulukta bulanmadıktan
sonra… 

Aşk kelam olmadıktan sonra
kemal olmadıktan sonra bir kuru
beden, bir yavan söz, tatsız bir ruh
demek… Sen ne bilirsin ki kelam
edeni de kemale ereni de
ayıplarsın…

Fuzuli’ yi okumadıysan ne
bilirsin… Şair;

Hasılım yoh seyr-i kuyun beladan
gayri

Garazım yoh reyh-i aşkı fenadan
gayri

derken senin gönlünde yokluğun
ıtırımsı kokusuyla buhurlanmıyorsa
ne bilirsin…

Gamın derdini gam sahibi bilir…
Mevla bilir…
Mevla’sının bildirdiği bilir…
Aşk Mevla’dan kulun gönlüne,

oradan kemale, sonra da kaleme
düşer…

Kalemden gönüllere geri döner…
Bu döngünün asıl sahibine

hürmet eden maşuklar için şairler
veli makamında dolaşırlar…

Ya sen hangi makamda
dolaşmaktasın Dost...

Birde kendi gönlünü yokla olur
mu?

Neden yokluktan yoksun?

LEYLA!!!

Kayseri’de geçtiğimiz yıl 17 Ara-
lık’ta bölücü terör örgütü üyelerinin
saldırısı sonucu gazi olan Ferdi Çatal’ı
tedavi gördüğü hastanede Daday İlçe
Derneği  ve Daday Kayı Köyü Derneği
kalabalık bir heyet ziyaret etti.

Gaziye ve ailesine moral vermek
için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade
eden Daday Derneği Başkanı Hikmet
Şahin, “ Ferdi Çatal kardeşimiz girdiği
çatışma sonrasında tek bacağını kay-
betti. Ancak vatan sevgisini kaybet-
mediğini daha önce olduğu gibi şimdi
de gösterdi. Onun nezdinde tüm gazi-
lerimize ve şehitlerimize duyduğumuz
minnettarlığı ifade edebilmemiz bile
mümkün değil. dedi.

Kayı köyü dernek başkanı Mustafa
Umur ise  “Vatanımıza zarar vermek
isteyenler kahraman Türk askerleri-
miz ve halkımız varken buna asla fır-
sat bulamayacaktır. Gazimiz Ferdi Ça-
tal’da bunun en büyük göstergesidir.”
diye konuştu.

Kastamonu'nun Daday İlçesi nüfu-
suna kayıtlı Ferdi Çatal, geçen yıl 17
Aralık'ta bölücü terör örgütü eleman-
larının, Kayseri 1'inci Komando Tugay
Komutanlığı'ndan çarşı iznine çıkan
askerleri taşıyan otobüse bomba yük-
lü araçla gerçekleştirdiği saldırıda ya-
ralı kurtuldu. 14 askerin şehit olduğu
saldırının ardından Erciyes Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırı-
lan Ferdi Çatal, 1 hafta yoğun bakımda
kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.
Ferdi Çatal'ın, tedavi kapsamında
önce sağ bacağı diz altından kesildi.
Hastanede tedavisi devam eden Ça-
tal'ın aynı bacağı bu kez diz üstünden
operasyonla ikinci kez kesildi. 

Gaziye moral

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com
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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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Yıl: 5 1 Şubat 2017

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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