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Sultangazi’nin İstanbul’un en
yaşanabilir yerleşim yerlerinden biri
konumuna geldiğini vurgulayan Ali
Özdemir, yıllardır yaşadığı ilçenin
dönüşümüne katkı sağlamak için AK
Parti’den belediye meclis üyesi aday
adayı olduğunu söyledi. n 6

Sultangazi’den 
aday adayı

Cideli Ali Çakar ve Recep Çakar
kardeşler baba mesleği olan tekne
imalatını devam ettiriyor. n 5

Babadan oğullara
devir

Bizim Kasta-
monulular Der-
nek Başkanı
Mustafa Kayık-
cı, AK Parti’den
Esenler Bele-
diye Meclis
Üyesi Aday
Adayı oldu. n 4

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Fuat Tosyalı’nın New York
Times’ta Türkiye ekonomisi ve şirketiyle
ilgili görüşleri yer aldı. n 5

New York Times'a
anlattı

Otomotiv sektörüne yönelik basınçlı
alüminyum döküm parçalar üreten firmanın
kapasite artırımına gideceğini bildiren Tuğçelik
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz, tesisin
tam kapasite üretime ulaştığında cirolarını da 100
milyon Euro’nun üzerine çıkarmayı
planladıklarını kaydetti.

Üretip, Avrupa’ya ihraç edeceğiz 
Ham madde ve saf malzemenin yüzde 90’nın

yurt içindeki yerli kaynaklardan sağlanacağını
belirten Mehmet Nergiz, “Yurt dışı bağımlılığımızı
minimum seviyede bırakmayı hedefliyoruz.
Üretimimizin büyük bir kısmını Avrupa
Bölgesi’ne yapılacak ihracatlar oluşturacak.
Yatırımların devamı için uygun şartların
oluşmasını yakından takip ediyoruz. Bu sebepten
dolayı yatırımlarımıza uzun vadeli ve uygun
finansman kaynakları bulduğumuz sürece devam
ediyoruz” dedi.

Nergiz firmanın alüminyum parça üretimin
yanı sıra deniz taşımacılığı alanında da uzun
vadeli yatırım planlarının devam ettiğini kaydetti. 

Mustafa Gül şimdi ise muhtarlık ve belde
belediye başkanlığı yaptığı Göktürk’ün bağlı
olduğu Eyüp Sultan Belediyesi’nde Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi olarak görev alıyor. Eyüp
Sultan Belediyesine bağlı mahalleler arasında yer
alan Göktürk’te belde belediye başkanlığı öncesi
muhtarlık yaptığını anlatan Mustafa Gül, “1994
yılında kurucu belediye başkanı olduğum Göktürk
Beldesinin 2009 yılında Eyüp’e mahalle olarak
bağlanana kadar belediye başkanıydım. Bir köyün
kente dönüşüne vesile olmaktan dolayı
mutluyum” dedi. n 2

30 milyon Euro
yatırım yapacak

1988 yılından itibaren basınçlı
alüminyum döküm parçalar üreten Tuğ
Çelik Jaguar, Land Rover, Mercedes -
Benz, Volkswagen, Renault başta olmak
üzere dünyanın önde gelen otomotiv

devlerine ve bu sektörlerin önde gelen
tedarikçi firmaları olan Valeo, Mahle, Bosch

gibi firmaların tedarikçisi konumunda yer
alıyor. Firma aynı zamanda denizcilik

sektöründe de faaliyet gösteriyor.

Hisseleri Borsa
İstanbul’da
işlem gören

Tuğçelik
Alüminyum,
Gebze’deki

arazisine 30
milyon Euro’luk

yeni tesis
yatırımı

yapmaya
hazırlanıyor.

İlk ve son 
belediye başkanı

1994'de
kavuştuğu
belediyeliğine
büyükşehir
belediyesi
reformuyla 2009
yılında veda eden
Göktürk beldesinin
ilk ve son belediye
başkanı olarak
Cideli hemşerimiz
Mustafa Gül (63)

Cideli hemşerimiz Mustafa Gül (63),
1994'de kavuştuğu belediyeliğine büyük-
şehir belediyesi reformuyla 2009 yılında
veda eden Göktürk beldesinin ilk ve son
belediye başkanı olarak kayıtlara geçti. 

Esenler 
Türkiye’nin
bir özetidir

Tekirdağ İş
Dünyası Derneği 20-
21 Şubat tarihleri
arasında  iş
geliştirme forumu
oluşturacak. n 5

İş geliştirme 
ortamı hazırlıyor

Kastamonu Gençlik Hareketi
Derneği öncülüğünde Kastamonu
Sivil Toplum kuruluşlarının avantajlı
ve dezavantajlı durumlarını konu
alan çalıştay düzenlendi. n 4

Gençlik 
hareketlendi

İnebolu’ya TBMM tarafından 11
Şubat 1924 tarihinde verilen Beyaz
Şeritli İstiklal Madalyası'nı ilçe halkı
yakasına rozet olarak takacak. n 2

İstiklal Madalyası
rozet oldu

Üsküdar Kastamonulular
Derneği tarafından düzenlen
“Geleneksel Banduma Programı”
yoğun katılımla gerçekleşti. n 6

Üsküdar 
bandumaya doydu
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Tahsin ŞentürkFazıl 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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Mustafa Gül şimdi ise muhtarlık ve belde
belediye başkanlığı yaptığı Göktürk’ün bağlı
olduğu Eyüp Sultan Belediyesi’nde Cumhuriyet
Halk Partisi Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi olarak görev alıyor.

Eyüp Sultan Belediyesine bağlı mahalleler
arasında yer alan Göktürk’te belde belediye
başkanlığı öncesi muhtarlık yaptığını anlatan
Mustafa Gül, “1968 yılından itibaren İstanbul’da
yaşıyorum. Askerden 1977 yılında döndükten
sonra Göktürk’e yerleştim. 1989-1994 yılları
arasında 5 bin nüfuslu köy olan Göktürk’te
muhtarlık yaptım. Köy hizmetleriyle yaşayanların
taleplerine cevap bulamayınca referanduma gittik
ve yüzde 90’ın üzerinde evet oyu alarak belde
belediyesi statüsüne kavuştuk. 1994 yılında kurucu
belediye başkanı olduğum Göktürk Beldesinin
2009 yılında Eyüp Sultan Belediyesine mahalle
olarak bağlanana kadar belediye başkanıydım. Bir
köyün kente dönüşüne vesile olmaktan dolayı
mutluyum” dedi.

Sıfır borçla sorunları çözdük

Görev süresinde ilçedeki imar sorunlarına
ağırlık verdiklerini dile getiren Gül, Göktürk Belde
Belediyesinin devlet desteği almadan yatırımlarını
kendi öz kaynaklarını kullanarak yaptığını, imar
planları sayesinde halkın öncelikli sorunlarını sıfır
borçla çözdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:
“Seçim sonrası kendi çaba ve öngörümüzle,
önceliklerimize yer vererek Göktürk’ün imar
planını yaptık. Daha sonra alt yapı ve üst yapı
çalışmalarına başladık. Bu süreçte yaklaşık bir
buçuk yıl çivi çaktırmadık. Ruhsatların verilmesi
için, halk toplantılarında 1 yıl müsaade istedik,

sözümüzü de tuttuk. Şehir plancılarıyla pratik
çözümlerle çalışmalarımızı bitirerek onayladık.
İlgili kurumlara göndererek yürürlüğe koyduk.” 

Belediyeliği sona erdikten sonra Eyüp Sultan’a
bağlı yaklaşık 40 bin nüfuslu mahalle olan
Göktürk’ün kaynakların doğru kullanılmasıyla
daha iyi hizmet alabileceğine dikkat çeken Gül,
2009 yılından itibaren devam eden Eyüp Sultan
Belediye Meclis Üyeliği için 2019 Yerel

Seçimlerinde göreve talip olmadığını ifade etti.
Gül, kendisini Eyüp Sultan Belediye Başkan

Adayı olarak görmek isteyenlerin bulunduğunun
hatırlatılması üzerine ise “Bu çok kıymetli bir talep.
Biz bu talebi alır baş üstüne koyarız. Cumhuriyet
Halk Partimizin gerekli organları bunu
değerlendirir ve uygun görürse, biz partimizin ve
halkımızın isteğine kayıtsız kalmayız” şeklinde
açıklamalarda bulundu.

YOLCULUK PENCERESİNDEN

Yolun yamacında bir kaya,
Yakasında bir top çiçek;
Sanki geçmiş esas duruşa.
Gelen geçene selam veriyor

İNSANLAR YAŞADIKÇA

İnsan gençken konuşur, yaşlandığında dinler,
Gençliğinde haykırır, yaşlandığında inler.
İnsanoğlu her şeyin eğrisi doğrusunu,
Gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.

Cideli hemşerimiz Mustafa Gül (63), 1994'de kavuştuğu belediyeliğine büyükşehir belediyesi reformuyla
2009 yılında veda eden Göktürk beldesinin ilk ve son belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

İlk ve son 
belediye başkanı

Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ÖNCE MİLLET
ÖNCE MEMLEKET

SEDAT AY
SULTANGAZİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI
1976 yılında doğan Sedat Ay, 26 yıldır kendisine ait bir şirkette yöneticilik yapmaktadır.
2002-2006 yılları arasında AK Parti Fatih ilçe teşkilatında Küçük Mustafa Paşa mahalle
başkanlığı görevini yürüttü. 2006 yılında Fatih ilçe yönetim kurulu sorumlusu olarak
görev aldı. 2003 yılında şirketini Sultangazi’ye taşıyan Ay, siyasi faaliyetlerine gönüllü
devam ediyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yapıyor. Halen
Kas-Der Sultangazi şubesi yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı görevini
yürütmekte olan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Demirel Plastik Yönetim Kurulu
Başkanı Çatalzeytinli iş adamı Mehmet
Demirel’in oğlu Soner Demirel, Hülya
Bölükbaş ile dünya evine girdi. Pullman
İstanbul Airport  Hotel’de 9 Aralık 2018’de
gerçekleşen düğün töreninde çiftin
nikahını Bahçelievler Belediye Başkan
Yardımcısı Metin Alıcı kıyarken
şahitliklerini Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe
Başkanı Serkan Acar ile aile dostları yaptı.

Düğüne Sultangazi Belediye Meclis
Üyesi İzzet Açıkgöz, KASİAD Yönetim
Kurulu Üyesi Cemal Şenol, Çatalzeytinliler
Yardımlaşma Derneği Başkanı Cemal
Demir, yazar Tahsin Şentürk ile Yaşar
Çelik, Şahin Erbay  ve İsmet Çetinkaya’nın
aralarında bulunduğu çok sayıda iş adamı
ve davetli katıldı.

İnebolu’ya TBMM
tarafından 11 Şubat
1924 tarihinde verilen
Beyaz Şeritli İstiklal
Madalyası'nı ilçe halkı
yakasına rozet olarak
takacak. İnebolu
Kaymakamı Atakan Atasoy, İstiklal
Madalyası Rozetlerini üyelerine dağıtmaları
için oda ve dernek başkanlarıyla bir araya
geldi. Atasoy burada yaptığı açıklamada Yeni
İnebolu Gazetesi'nde köşe yazarı Bülent
Yağcıoğlu'nun önerisi üzerine İnebolulu iş
adamı Mehmet Reis tarafında 5 bin adet
İstiklal Madalyası rozetinin yapıldığını
açıkladı.

Demirel ailesinin
mutlu günü 

İstiklal Madalyası
rozet olduMustafa Gül, “1994 yılında kurucu

belediye başkanı olduğum Göktürk
Beldesinin 2009 yılında Eyüp
Sultan Belediyesine mahalle olarak
bağlanana kadar belediye
başkanıydım. Bir köyün kente
dönüşüne vesile olmaktan dolayı
mutluyum” dedi.

istamonu7ocak_02_Layout 1  1/15/19  9:55 PM  Page 1



Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ZEYTİNBURNU’nda
SAĞLIKLI NESİLLER
YETİŞECEK

ZEYNEP DOĞAN
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI

Aslen Kastamonu Devrekanili olan Beslenme ve
Diyet Uzmanı Zeynep Doğan, 1993 yılında
İstanbul’da doğdu. 2015 yılında Medipol
Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden
mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi
Bölümünü bitirdi. Kanada’da dil eğitimi aldı.
Medipol Üniversitesinde biyokimya bölümünde
yüksek lisansına devam etmektedir. Bakırköy’de
beslenme ve diyet danışmanlık ofisi
bulunmaktadır. 20 yıldır Zeytinburnu’nda ikamet
etmektedir.
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Esenler’in imajına ve gelişimine katkı sağlamak
amacıyla AK Parti’den Esenler Belediye Meclis Üyesi
Aday Adayı olduğunu açıklayan Devrekanili
hemşerimiz Kayıkcı “Esenler, birlikte yaşama
kültürünün ve olgunluğunun en güzel hissedildiği
İstanbul’un nadir ilçelerinden biridir. 454 bin 569
kişinin yaşadığı ve 16 mahalleden oluşan Esenler,
Türkiye’nin mozaiği ve özetini oluşturuyor. Her bir
mahallede her bir sokakta aşk ile yürümeye talibim.

Bu konuda kendime, siyasi partimizin insan ve
hizmet odaklı yapısına sonsuz

güveniyorum. Sayın başkanımız Mehmet
Tevfik Göksu, bu konuda Esenler’in
imajına ve gelişimine katkı sağladı. Biz de
onun yanında daha iyi hizmetler için
çalışmaya adayız. 500 bin kişinin
yaşadığı günlük sirkülasyonla 1 milyon
insanın geçiş güzergahında bir ilçenin
belediye meclisine aday olduğumuzun
farkında olarak, Esenler’in geleceğine
katkı sunmak için gece gündüz yol
yürümeye hazırız.
Cumhurbaşkanımız ve genel
başkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın dediği gibi 'aşk ile koşan
yorulmaz.’ Biz aşkımızı ve
sevdamızı insana hizmet odaklı bir
siyasi görüşte ve bilincinde hareket
edeceğiz” dedi.

İnsanımıza borcumuz var

Kayıkcı şöyle devam etti: “Her bireyin doğduğu
memlekete borcu olduğunu düşünüyorum.
İstanbul’da çok zor günler geçirdim.  Şükürler olsun ki
ne insanımıza geç kaldım ne de insanımızdan geri
kaldım. Herkesin iyiliğini bizim iyiliğimiz gibi
düşünür ve bakarım.  Derneğimizdeki yönetim kurulu
arkadaşlarımızla da insanımıza dokunacak hizmetler
üretme derdindeyiz. Sivil toplum kuruluşlarının asıl
amacı mensubu olduğu üye ve hemşerilerine yardımcı
olması, aşamadığı konularda kamu kurumlarında
köprü olmasıdır. Biz hamdolsun bunu yapıyor ve
sağlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Eğitim önceliğimiz
Hayatında eğitim çalışmalarının önemli yer

tuttuğunu bildiren Mustafa Kayıkcı, sivil toplum
çalışmalarına da bu doğrultuda ağırlık verdiklerini
işaret ederek şunları söyledi: “İlk okul eğitimime
Devrekani’de başladım üçüncü sınıan sonra
İstanbul’da devam ettim. Dönemin zor şartlarında bir
iş adamının destekleri sayesinde okul ihtiyaçlarımı
karşıladım. Yıllar sonra Çapa’da  eğitim desteği aldığım
okuldaki öğrencilere katkı sunma imkanım oldu. Okul
aile birliğinde görev aldım.  İş ve sivil toplum
camioasında birçok kez plaket almama rağmen
okuldan aldığım onur plaketi hayatımda çok önemli
yer tutuyor.”

Gençlik 
hareketlendi

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA Cevap Anahtarı: Haftaya

Kayıkcı: Esenler 
Türkiye’nin bir özetidir

Bizim Kastamonulular Dernek Başkanı Mustafa Kayıkcı, 
AK Parti’den Esenler Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı oldu.

1964 yılında İstanbul’a yerleşen
Mustafa Kayıkcı, 16 yaşında iş hayatına
atıldığı tekstil sektöründe çeşitli
kademelerde görev aldıktan sonra kendi
firmasını kurarak ihracatçılar arasında
yer aldı. 1989 yılında Tüm
Kastamonulular Derneği, 1995 -2005
yılları arasında Kastamonulu

tekstilcilerden meydana gelen Şişli
Hizmet Derneği ve Devrekani Elmalı
Tekke Köyü Derneği kurucu başkanlığını
üstlendi. Devrekâni Federasyonu’nun
kuruluş aşamasında aktif rol aldı. 2013
yılından itibaren kurucu başkanı olduğu
Bizim Kastamonulular Derneği’nde aktif
görevi devam etmektedir.

Kastamonu Gençlik Hareketi
Derneği öncülüğünde Kastamonu
Sivil Toplum kuruluşlarının avantajlı
ve dezavantajlı durumlarını konu
alan çalıştay düzenlendi.

Kastamonu Gençlik Hareketi
Derneği Başkanı Aziz Çakır,
çalıştaya 16 sivil toplum
kuruluşundan 30 temsilcinin
katıldığını bildirdi.

Sorunların tespit edildiği rapor
üzerinden katılımcıların çözüm
önerileri hakkında görüş bildirdiğini
kaydeden Çakır, “Kastamonu sivil
toplum kuruluşlarının birçok
avantajlı durumuna rağmen fikirde
ve eylemde ortak paydada
bulunamayışının yansımaları
olumsuz oluyor. Bu kapsamda
düzenlediğimiz çalıştayda sorunların
tespiti içeren bir rapor
doğrultusunda genç dernek
temsilcilerinin fikirlerine
başvuruldu. Gençliğin enerjisinin
sivil toplum yapımıza da katkısı
olacağına inanıyoruz.” dedi.

Çakır, çalıştayın rapordaki tüm
tespitlerin çözüm önerileri bulunana
kadar devam edeceğini ifade etti.
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EKONOMi

Babadan 
oğullara devir

92,76
t

5,461
t

6,275
t

226,73
t

Ekonominin temel
göstergeleri (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Temel ekonomik büyüme, işsizlik
oranı, enflasyon, cari açık ve bütçe
açığı. Bu beşi ekonominin en temel

göstergeleridir.
“Bütün makroekonomik göstergelerin

anası” ekonomik büyüme ekonomi sadece
reel kesimden oluşmaz, bir de en az reel
kesim kadar önem taşıyan finansal piyasalar
tarafı vardır. Hatta güncel tartışmalarda
finansal piyasalar çok daha fazla yer tutar.

Ekonomiyi etkileyen faktörlerden biri de
iktisadi birimlerin geleceğe güvenidir.

Ekonomik Büyüme
Ekonomi ne kadar hızlı büyüyorsa

yoksullukta o kadar azalma yaşanır.
Ekonomik büyüme yoksulluğun
azaltılmasında en güçlü araçtır.

Türkiye’de işsizliğin düşüşe geçmesi
için ekonomik büyümenin yüzde 5,5-6’nın
üzerinde olması gerekmektedir.
İktisatçıların çoğu resesyonu ekonominin
iki çeyrek üst üste küçülmesi olarak
tanımlamayı tercih eder.

Gelişmiş ülkeler için normal hatta bazen
hızlı büyümeye işaret eden yüzde 2-4
arasındaki büyüme Türkiye şartlarında
“yavaş büyüme” ye karşılık gelir. Çünkü
Türkiye’de büyüme bu eşikteyken kişi
başına gelirdeki artış çok düşüktür,
işsizlikte ve yoksullukta da yine artış vardır.
Türkiye’de yüzde 4-6 arasındaki ekonomik
büyümeyi “normal büyüme” olarak
adlandırabiliriz.

Türkiye şartlarında ekonominin yüzde
6’nın üzerinde büyüdüğü durumu ise “hızlı
büyüme” olarak tanımlayabiliriz.
Ekonomideki büyüme yüzde 6’nın üzerinde
olduğunda işsizlik düşer, gelirler hızla artar
ve yoksulluk azalır.

Ekonomik büyüme ne kadar hızlı olursa
o kadar iyidir anlamının da çıkarılmaması
gerekir. Ekonomideki büyüme çok hızlı
olduğundan dış borçlar ve cari açık da hızla
yükselir ve bu da Türkiye’ye borç verenleri
tedirgin etmeye başlar. Bu tedirginliği
gidermek için bir yerden sonra ekonomide
frene basmak gerekir. Aksi takdirde yabancı
sermaye girişlerinde bir “ani duruş”
(sudden stop) ihtimali ortaya çıkar ki böyle
bir durumda ekonomide krize yol açar.

YIL: 7 SAYI: 264 7 OCAK 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

Cideli Ali Çakar ve Recep Çakar
kardeşler baba mesleği olan
tekne imalatını devam ettiriyor. 

Sevgili ağabeyim, aile büyüğümüz  

Osman VURAL vefat etmiş,
24 Aralık Pazartesi 2018 tarihinde Kasımpaşa Merkez Camii’nde kılınan cenaze

namazının ardından defnedilmiştir. Bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak
acımızı paylaşan, telefonla arayarak, mesaj ileterek başsağlığı dileyen, cenaze

törenine katılan, evimize gelip taziyelerini ileten dostlarımıza göstermiş oldukları
yakın ilgiden dolayı şahsım ve ailemiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

VEFAT ve TEŞEKKÜR

İnebolu Dernekler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı 

iş adamı Hasan Vural

Tuzla’da faaliyet gösteren Öz Martı Teknecilik
firmasının yarım asırlık aile geleneğini sürdürdüğünü
ifade eden Ali Çakar (36), 4 metreden 40 metreye

kadar olan deniz araçlarının imalatını, bakım ve
onarım işlemlerini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Ali Çakar,
“1970 yılından itibaren aktif olarak tekne
imalatı yapıyoruz. Motoryat, gulet, yelkenli
ve benzeri deniz araçlarını en iyi malzeme
ve en kaliteli işçilikle talep edilen şekilde
imal ediyoruz. Aynı zamanda bakım ve

onarım işlemlerini de gerçekleştiriyoruz.
Baba mesleğimizi devam ettirmenin

gururunu yaşıyoruz” dedi.

Tekirdağ İş Dünyası Derneği iş geliştirme
forumu oluşturacak. Çorlu Halk Eğitim Merkezinde
20-21 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek
organizasyona 70 firmanın katılması planlanıyor.

Tekirdağ İş Dünyası Derneği Başkanı Bozkurtlu
iş adamı Murat Çalık, ticari faaliyetlerin artırılması
için girişim başlattıklarını kaydetti. 

Çorlu’da 2 gün sürecek etkinlikte katılımcı
firmaların birbirleri arasında iş bağlantıları
kurmasının yanı sıra potansiyel müşteri ağının
genişlemesi için de zemin oluşturulacağını bildiren
Murat Çalık, “İş geliştirme formunun özellikle kriz

döneminde bölgenin katma değerini artırmak,
üyelerimizin iş potansiyellerini büyütmek adına
önemli bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Çok
sayıda iş insanı ve vatandaşın katılımını bekliyoruz.”
dedi.

Çalık, Çorlu Halk Eğitim Merkezinde 20-21
Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek iş geliştirme
forumunun 10:00-19:00 saatleri arasında
ziyaretçileri ağırlayacağını ifade ederken, katılımcı
olmak isteyen firmaların 25 Ocak tarihine kadar
derneğin genel merkezine başvurması gerektiğini
bildirdi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Baş-

kanı Fuat Tosyalı’nın New York Times’ta
Türkiye ekonomisi ve şirketiyle ilgili gö-
rüşleri yer aldı. Jack Ewing imzasıyla ya-
yımlanan röportajda Fuat Tosyalı"Bu iş
hayatındaki 51'inci yılım. Daha önce de
pek çok kriz gördüm. Ekonomik türbü-
lans geçici. Şirket olarak gücümüzün far-
kındayız. Ülkemizin ekonomik gücünü de
biliyoruz" ifadelerini kullandı. Tosyalı söy-
leşide Türkiye ekonomisine güven mesaj-
ları verirken, şirket olarak yatırım yap-
maya devam edeceklerinin altını çizdi.

New York 
Times'a anlattı

İş geliştirme ortamı hazırlıyor

Ali Çakar
Recep 
Çakar
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saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com
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HABER

28 yıldır işimizi yapıyoruz
• Sıva altı ve üstü ürünler
• Trimless
• Raylı spotlar
• Dekoratif aplikler 

• Sarkıt armatürler
• Dekoratif ofis ve otel
armatürleri
• Dış ve iç aydınlatmalar 

Showroom : Topçular mah. Tikveşli Çıkmazı No:17 Topçular / Eyüp / İstanbul

TEL: +90 (212) 
237 63 94 (Pbx)
FAKS:+90(212) 
253 65 35

info@tanlight.com

tanlight.com

Sultangazi’den aday adayı
Sultangazi’nin
İstanbul’un en

yaşanabilir
yerleşim

yerlerinden
biri

konumuna
geldiğini

vurgulayan
Ali Özdemir,

yıllardır
yaşadığı

ilçenin
dönüşümüne

katkı
sağlamak için
AK Parti’den

belediye
meclis üyesi
aday adayı

olduğunu
söyledi.

Sultangazi’ye 7 yaşında ailesiyle birlikte yerleştiğini
bildiren Çatalzeytinli iş adamı Ali Özdemir, “Esenler,
Bakırköy, Güngören ve Gaziosmanpaşa’ya bağlanma-
sının ardından ilçe olan Sultangazi yapılan hizmetlerle
bugün İstanbul’un en yaşanabilir ilçeleri arasında.
Çöp kamyonlarının geçiş güzergahı olan ilçede kısa
sürede önemli yatırımlar yapıldı hem sosyal alanlarıy-
la hem de konumu itibarıyla cazibe merkezi oldu. Ça-
lışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Çocukluğumun geçtiği iş hayatımın şekillendiği Sul-
tangazi’nin değişen ve gelişen çehresine katkı sunmak
için belediye meclis üyesi aday adayı oldum” dedi.

Üsküdar Kastamonulular Derne-
ği tarafından düzenlen “Geleneksel
Banduma Programı” yoğun katılım-
la gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi ev
sahipliğinde Kirazlıtepe Boğaziçi Ya-
şam Merkezinde düzenlenen
geceye iş dünyası, siyaset,
sanat ve sivil toplum
camiasından geniş
katılımla gerçekleşti.

Üsküdar Kasta-
monulular Dernek
Başkanı Hasan Kuru-
oğlu burada yaptığı teşek-
kür ve selamla konuşmada Kas-
tamonu yöresel lezzetlerinin İstan-
bul’da tanıtılmasını hedeflediklerini
belirterek, “Bu yıl dördüncüsünü
gerçekleştirdiğimiz banduma gece-
miz artık İstanbul’da derneğimizle
özdeşti; talep edilen ve beklenen bir
organizasyon halini aldı. Seydiler yö-
remize ait olan bandumanın İstan-

bul’da tanınmasından dolayı mutlu-
yuz. Destek olan ve katkı sağlayan
herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

Üsküdar Belediyesi Meclis Baş-
kanı Esat Kalay ise Kastamonu sivil

toplum kuruluşları ve siyasi
parti temsilcilerinin bir-

leştirici yapısını ortaya
koyması gerektiğini
vurguladı. 

Programa İstan-
bul Milletvekili Hulu-

si Şentürk ve Osman
Boyraz, Üsküdar Belediye

Başkanı Hilmi Türkmen, Araç
Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu,
Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı
Cevat Yaman, İMES Yönetim Kuru-
lu Başkanı Kemal Akar, iş adamı Ali
Kütük ve İsmet Kütük’ün aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Ufuk Acar’ın sunumuyla gerçekleşen
etkinlikte Arzu Akça sahne aldı.

Üsküdar 
bandumaya doydu

Kuruluşundan itibaren üye olduğu AK Parti’den
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olan
Ali Özdemir, başvuru dosyasını İlçe Başkan
Yardımcısı Cemil Keskin’e teslim etti.

1981 yılında İstanbul’da doğan Ali Özdemir,
Çatalzeytin Yenibeyler nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta
ve lise tahsilini Sultangazi’de tamamladı. 1980 yı-
lında faaliyetlerine başlayan baba mesleği döküm
atölyesinin 1994’te yönetimini devraldı. Sultanga-
zi’de 2005 yılından itibaren kuyumculuk sektörün-
de, 2012 yılından itibaren de inşaat sektöründe
faaliyet göstermektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bozkurtlu 19 yaşındaki Semih Aydar,
Kağıthane’de AK Parti’den belediye meclis
üyeliği aday adaylığı başvurusu yapan yaklaşık
200 kişi arasındaki en genç isim oldu. Medipol
Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde
1.sınıf öğrencisi olan Semih Aydar AK Parti’den
Kağıthane Belediye Meclis Üyesi aday adayı
oldu.

Başvuru evraklarını partinin ilçe gençlik
kolları başkanı Fatih Akın’a teslim eden Aydar,
yaşadığı ilçede en genç aday adayı olması
dolayısıyla mutluluk duyduğunu ifade etti.

Bozkurt
nüfusuna kayıtlı
olan Semih Aydar,
1999 yılında
İstanbul’da doğdu.
AK Parti Mahalle
Teşkilatı Gençlik
Kollarında 15
yaşından itibaren
çeşitli görevler aldı.
Şu anda partinin
Kağıthane ilçe
gençlik kolları
yönetiminde
bulunmaktadır.
Kas-Der Kağıthane
Şubesi Gençlik
Kolları başkanı olan
Aydar, Medipol
Üniversitesi Yerel
Yönetimler Bölümü
1. sınıfta eğitimine
devam etmektedir.

Kağıthane’nin en
genç aday adayı
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Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ÖNCE MİLLET
ÖNCE MEMLEKET

SALİM ERTÜRK
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI
1978 yılında Devrekani’de doğan Salim Ertürk, 12 yıldır inşaat ve enerji sektöründe
faaliyet gösteren Güneri Grubu'nda Mali ve İdari İşler Müdürlüğü görevini
sürdürmektedir aynı zamanda tarım ve hayvancılık sektöründe kendisine ait şirketin de
yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Kas-Der Küçükçekmece Şubesi yönetim
kurulu üyesi ve 17 bin nüfusa sahip Halkalı Bezirganbahçe Sitesi denetim ve icra kurulu
başkanıdır. Anadolu Üniversitesi mezunu olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ÖNCE MİLLET
ÖNCE 
MEMLEKET
YILMAZ 
TUTAR
KÜÇÜKÇEKMECE
BELEDİYESİ MECLİS
ÜYESİ ADAY ADAYI

Tevazu, Samimiyet, Gayret ile

ÖNCE MİLLET
ÖNCE 
MEMLEKET
İBRAHİM
ŞENGÜL
EYÜPSULTAN
BELEDİYESİ MECLİS
ÜYESİ ADAY ADAYI
Aslen Cide nüfusuna kayıtlı olan
İbrahim Şengül, 1975 yılında
İstanbul’da doğdu. Ailesi ile
birlikte 1976 yılında yerleştiği
Göktürk’te 1996 yılına kadar
tarım faaliyetleri içerisinde yer
aldı. Çeşitli alanlardaki ticari
girişimlerinin ardından 1999
yılında İnfo Gayrimenkul ve
Danışmanlık firmasını
kurdu. Cide Günebakan
Derneği başkanı olup, evli
ve 3 çocuk babasıdır.

istamonu7ocak_07_Layout 1  1/15/19  10:08 PM  Page 1



Yıl: 7 7 Ocak 2019

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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