
Gazete İstamonu İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz, “23 Nisan 2012 yılında yayın hayatına
başlayan İstamonu Kastamonu ve Kastamonulu-

larla ilgili konularda en çok referans gösterilen
gazete olmayı başardı. 8. Yılımızın kutlama şöleni ve
fikir birliği toplantısına tüm hemşerilerimizin
teşriflerinden onur duyacağız” dedi. n 2

Dünya genelindeki turistlerin
yüzde 65’inin kültürel
mirasları ziyaret ettiğine
işaret eden Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, Kastamonu’nun
UNESCO’ya girebilmesi için
tarihi alanlardaki çalışmalara
büyük önem verdiklerini,
tarihi yapıların korunması,
kültürel dokunun açığa çıkması
adına 60 milyon lira yatırım
yapıldığını belirterek “Kastamonu’da
tarihi yaşatıyoruz” dedi.
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Şişli’nin en prestijli yerleşim
yerlerinden olan Nişantaşı ve
Pangaltı’nda 1979 yılından itibaren
beyaz eşya bayisi bulunan Cideli iş
adamı Kamil Teke, Osmanbey’deki
butik otel yatırımıyla da ilçedeki ticari
faaliyet alanını genişletti. n 9

40 yıldır Şişli’de

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

Link Tıbbi Sistemler
sınır tanımıyor

Link Tıbbi Sistemler Genel Müdürü
Hüseyin Karameşe, “Türkiye’nin ilk
Avrupa’nın ise MR ve tomografi
cihazlarına servis veren sayılı
kuruluşlarından biriyiz” dedi. n 5

Bıyık’a ittifaktan
tam destek

Cumhur İttifak’ının
AK Parti Belediye
Başkan Adayı Muzaffer
Bıyık, seçim
çalışmalarını MHP
teşkilatının desteğini
alarak sürdürüyor. n 9

DP İBB adayı 
Ersan Gökgöz 

Demokrat Parti,
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan adayı olarak Cideli hemşerimiz
Ersan Gökgöz’ü gösterdi. 73 yıllık
geçmişe sahip, Türkiye’nin köklü
partisi olan Demokrat Parti’nin
İstanbul adayı olarak gösterilmesinin
onur verici olduğunu ifade eden
Gökgöz, “İstanbul’u birlikte
güzelleştirelim” mesajı verdi. n 7

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e verdiği demeçte görev süresini
değerlendirirken yeni dönemdeki projelerini de
açıkladı. Şehrin geleneksel dokusunun geleceğe
aktarılması adına çalışmalara ağırlık
verdiklerini ifade eden Başkan Tahsin Babaş,
“Kastamonu il merkezinde 740 taşınmaz kültür

varlığı bulunuyor. Tarihi bina sayımız 689.
Tarihi meydan, sokak sağlıklaştırma projeleri
ve asırlık konakların restorasyonu ile tarihe
dokunduk ve dokunmaya devam ediyoruz.
Kastamonu’nun tarihine, kültürüne ve ecdat
yadigarı eserlerine sahip çıkmamız üzerine
Tarihi Kentler Birliği’nden üst üste üç ödül
kazandık” diye konuştu. n 11

AK Parti Bakırköy Belediyesi Başkan Adayı
Mehmet Umur, ilçeyi yeşil alana
kavuşturacaklarını söyleyerek “Bakırköy’ün 4’te
1’ini yeşil alan haline getireceğiz. Trafik sorunu
yaşanan yerleri de projelerle rahatlatacağız. Çok

çalışarak, halka sorarak yöneteceğiz. Bizim
heybemiz dolu” diye konuştu. n 3

Bakırköy yeşillenecek
Seçildiğinde ilçenin kronik sorunlarını

ortadan kaldıracak projeleri ortak akılla
çözeceklerini belirten CHP Bahçelievler Belediye
Başkan Adayı Mehmet Ali Özkan, “Bahçelievler’i
makamdan değil, halkla sokaktan yöneteceğiz.
Ortak kararlarla tüm ilçeyi mutlu edecek sevgi

çemberini oluşturacağız” dedi. n 4

Sokaktan yöneteceğiz
“Parti meselesini bir kenara bırakarak, adaylar

üzerinden değerlendirilmesi gereken bir seçime
yaklaşıyoruz” diyen Saadet Partisi Beykoz
Belediye Başkan Adayı Muharrem Kaşıtoğlu, 31
Mart sonrasında Beykoz’un bugüne kadar aldığı
hizmetleri en üst noktaya taşıma hedefinde

olduğunu söyledi. n 4

Partiyi değil, adayı seçin

n Şehir İçi Trafik Düzenleme Projeleri
n Otopark Projeleri
n Hz. Pir İnci Tepesi Arası Bağlantı Yolu
n Alt yapı projeleri
n Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Merkezi

n 20 Mahalle Evi Projesi
n Ahşap Müzesi
n Eski belediye binası Sivil Toplum
Merkezi haline dönüştürülecek
n Kastamonu Kongre ve Fuar Merkezi
tamamlanacak
n Toplu Konut Projesi
n Millet Bahçesi Projesi
n 5D Belediye Projesi
n Kale Müzesi
n Keskinler Konağı Türk Dünyası Kültür
Müzesi Projesi
n İsmail Bey Mahallesi Altın Bilezik
Konağı

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş’ın açıkladığı Her
Gönüle Bir Proje başlığındaki 
25 vizyon projesinden bazıları:

Tarihi yaşatıyoruz

İstamonu 8’inci 
yaşını kutlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet
Cahit Turhan, partisinin seçim
faaliyetleri için Kastamonu’da bir dizi

programa katıldı. Kastamonu’ya 3 milyar
881 milyon lira yatırım yaptıklarını
bildiren Bakan Turhan, pek çok noktada
çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. n 6

Bakan Turhan
destek istedi
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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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2şiir
şair

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

ORMAN KÜLTÜRÜ

Herkes yararlanır ormandan;
Kimi kitap olarak,
Kimi odun,
Kimi de kanun…

EYVALLAH

Yergiyi iyi dinle, kulak tıka övgüye,
Her şeye eyvallah de, kulak asma sövgüye!
Savaşın iyisi yok, barışın kötüsü yok,
Kavgaya kilitli tut, kalbini aç sevgiye!

Gazete İstamonu İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Karadeniz, “23 Nisan 2012
yılında yayın hayatına başlayan
İstamonu Kastamonu ve
Kastamonulularla ilgili konularda en çok
referans gösterilen gazete olmayı başardı.
Gazetecilerin, parlamenterlerin,
politikacıların ve akademisyenlerin
yakından izlediği bir gazete haline geldi.
Hukukun üstünlüğüne inanarak insan

hakkına saygıdan ödün vermedik.
Tarafımız her daim Kastamonu oldu.
Yerelden aldığımız güç ile ulusal ve hatta
uluslararası gerçekleştirdiğimiz başarılı
çalışmalarda desteğini hissettiğimiz
okurlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu
kapsamda 8. Yılımızın kutlama şöleni ve
fikir birliği toplantısına tüm
hemşerilerimizin teşriflerinden onur
duyacağız” dedi.

Bu yıl kuruluşunun 4. yılını
kutlayan Kastamonu Kadın
Derneği(Kast-Kader)
yönetiminden İstanbul’da 3
belediye meclis üyesi adayı
gösterildi.

Dernek başkanı Emine
Çelik Eyüp Sultan
Belediyesinde Cumhuriyet

Halk Partisinden 12. sıradan,
başkan yardımcısı Lütfiye Kaya
Bayrampaşa Belediyesinde AK
Parti’den 26.sıradan, yönetim
kurulu üyesi Sevgi Bıyıklı ise
Gaziosmanpaşa Belediyesinde
AK Parti’den 25. Sıradan
belediye meclis üyesi adayı
oldu.

Kast-Kader 3 aday çıkardı

Kastamonu ili Doğanyurt ilçesinde 1957 yılında doğdu. 1993
yılından itibaren Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarına üretim
yapan Forteks Tekstil'in yönetim kurulu başkanıdır. 
2004-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi
olarak görev yaptı. Kas-Der Gaziosmanpaşa ve Kas-Der Sultangazi
şube kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli vakıf ve spor kulüplerinde
sosyal faaliyetlerine devam etmekte olup, Kas-Der Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısıdır. 
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Sultangazi
Belediyesi Meclis Üyeliğine kontenjan sırasından aday
gösterilmiştir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Esenler Kültür Merkezinde 22 Nisan’da gerçekleşecek
programda gazete okurlarının yanı sıra siyaset,
bürokrasi, spor, sanat, sivil toplum ve iş dünyasından
çok sayıda kişinin yer alması planlanıyor.

İstamonu 8 yaşını
kutlayacak

Emine Çelik Lütfiye Kaya Sevgi Bıyıklı
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HABER
ANLAMADAN ANLATAMAZSIN, 

ANAMAZSIN! 

Bir cazgır lazım bize,
sürekli hatırlatmalı:

“Alta düştüm diye
yerinme

Üste çıktım diye sevinme
Elbet yıkacaktır birinizi

biriniz” diye.
Siyaset meydanlardan

ağızlara döküldü.
Aday gösterilmeyenler,

yıllardır inandıklarını
söyleyerek inandırdıkları
partilerini terk ettiler.
Belediye meclis üyesinden,
belediye başkanına, parti
ilçe teşkilatına kadar birçok
siyasi! giderken feryat figan etmeden
duramadı.

Vay efendim partileri şöyle haksızmış,
böyle adaletsizmiş, oy için neler neler
yapmışlar.

Görev verilmeyince ortalığı yangın
yerine çevirenlerin siyasi kimliğine değil
karakterine inmek gerekir.

“Keşke partiniz bu tutumunuzu daha
önce tahmin etseydi de sizi hiç aday
göstermeseydi, bu ne liyakatsizliktir…” 

Diyen var elbette.
Hazır siyaseti konu almışken, sivil

toplum kuruluşlarımızı da ele alalım.

STK’lar siyasetin arka
bahçesi olmadıklarını
gösterdiler bu süreçte!

Zaman zaman oturma
odası bazen de yatak odası
olduklarını kanıtladılar, en
özellerini paylaşarak.

En mukaddes
değerlerimiz üzerinde ağız
şapırtısı, çatal bıçak sesleri,
siyaset dedikoduları inşa
ettiler.

Şehit Şerife Bacı’yı
andık. 

Donarak şehadet
şerbetini içtiğinde bile bu
denli kemikleri

sızlamamıştır.
Öyle bir ağdalı dille anlatıldı ki

Şerife’nin hikayesi…  Bazı
organizasyonlarda kendisiyle birlikte
bebeği de öldü. Bazen kazağını örttü,
bazen battaniyesini… Aynı duyguyu
veren sonu farklı biten şehadet
hikayelerini dinledik sabırla!

Millî Mücadele dönemlerinde yapılmış
olsa gerek belediye başkan adaylarının
ilçelerinde gerçekleştirdiği ve planladığı
yatırımları da izledik.

Gerçekten değişim çok büyük olmuş!
Bu değişim bizden almış götürmüş

benliğimizi…
Şehit Şerife Bacı siyasete ya da ticarete

alet edilemeyecek kadar önemlidir.
Eğer bir anma gecesi yapılıyorsa Şehit

Şerife Bacıyla birlikte İstiklal Yolu’nu,
Nasrullah Camii’ni, Mehmet Akif Ersoy’u,
Açıksöz Gazetesi’ni, Hamamcı Kadı Salih
Reisi, Abdurrahman Paşa Lisesi’ni
anlatacaksınız.

Yok, biz Millî Mücadele’deki kadını
konu aldık derseniz aynı Şerife Bacıyla
birlikte, Halime Çavuş’u, Necibe Nine’yi,
Rahime Kaptan’ı anlayacaksınız,
anlatacaksınız.

Niyetiniz gerçekten anmaysa; önce bir
anlayın sonra anlatırsınız…

Kendinizi andırmak için Şehit Şerife
Bacı’yı anmayın lütfen…

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

“Milletler topla, tüfekle,
ordularla, tayyarelerle yıkılmaz.
Milletler ancak aralarındaki bağlar
çözülerek, herkes kendi başının
derdine, kendi havasına, kendi
menfaatına, kendi çıkarını temin
etmek kaygusuna düştüğü zaman
yıkılır.”

Mehmet Akif Ersoy

Bir söz

AK Parti Bakırköy Belediyesi Başkan Adayı Mehmet
Umur, ilçeyi yeşil alana kavuşturacaklarını söyleyerek
“Bakırköy’ün 4’te 1’ini yeşil alan haline getireceğiz. Trafik
sorunu yaşanan yerleri de projelerle rahatlatacağız. Çok
çalışarak, halka sorarak yöneteceğiz. Bizim heybemiz
dolu” dedi.

Bakırköy hizmete susadı

Yeni bir Bakırköy için çalışmalara başlandığı
söyleyen AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet Umur ilçede siyasi yol haritasını belirlediklerini
ifade ederek, “İddialıyız ve tek hedefimiz kazanmak.
Tüm teşkilatımızla çalmadık kapı, sıkmadık el
bırakmayacağız. Seçime kadar girmediğimiz gönül
kalmayacak. 15 yıldır karanlık olan Bakırköy’ü
aydınlatarak tarih yazacağız” dedi.

Sahada aldığı geri dönüşlerin çok iyi olduğunu
belirten Umur, “Bakırköy’de birlikte yaşıyoruz ve birlikte
başaracağız. Hizmet belediyeciliğini öne çıkartarak içten
ve samimi bir şekilde çalışacağız. Sokakta muazzam bir
teveccüh var. Bakırköy hizmete susamış durumda ve
değişime hazır. Halkımız inanıyor, teşkilatımız inanıyor.
Çünkü onlar da görüyorlar bir şeylerin ters gittiğini. Bir
an önce bu işe son verilmeli ve yaşanılabilir bir Bakırköy
vatandaşlarıyla buluşmalıdır” şeklinde konuştu.

Bizim heybemiz dolu

Problemleri analiz ederek bunlara uygun projeler
hazırladığını aktaran Umur şunları söyledi: “Dersimizi
çok iyi çalıştık. Bakırköy’ün yerlisiyiz. 30 yıldan uzun
süredir Bakırköy halkının içindeyiz. Bakırköy’ü biliyor,
bildiğimiz için de dertlerine derman olabilecek olan
bizleriz. Hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz.
Halkımız isteyecek bizde imkanlarımız doğrultusunda
bu ihtiyaçların tamamına cevap vereceğiz. Millet
bahçeleri ile Bakırköylüleri bir araya getirecek ve
kaynaştıracağız. Atatürk Havalimanı bölgesi Millet
Bahçesi’ne dönüştürülecek. Türkiye’nin yüzölçümü
olarak en büyük millet parkı olacak ve yeşile doğacağız.
Bakırköy’ün yaklaşık 4’te biri park yeşil alan olacak.
Marmara bölgesinde olması muhtemel bir deprem
riskine karşı da hareket halindeyiz. Bakırköy deprem
riskinin olduğu bölgeler arasında ön sıralarda geliyor.
Risk bölgelerinin haritalarını çıkartıyoruz. Şu an saha
etüt çalışmaları yapıyoruz. Bakırköy’de 7 tane ana arter
var, projelerimizle trafik sorunu yaşanan bölgeleri
rahatlatacağız. Ayrıca İncirli Caddesi’ni düzenleme
projesinin hayata geçireceğiz.”

Cide Günebakan Köyü Derneği kuruluşunun
25. yılında Çanakkale Şehitlerini Anma Programı
düzenleyecek. Eyüp Sultan Yunus Gösteri
Merkezinde 18 Mart akşamı yemekli
gerçekleşecek programda Prof. Dr İhsan
Çapcıoğlu’nun “Çanakale Deniz Zaferi’’ni konu
alan konferansının yanı sıra Ozan Ahmet Taşkın
sahne alacak.

Cide Günebakan Köyü Derneği Başkanı
İbrahim Şengül geçmişe saygı geleceğe inançla
25.yıl etkinliklerine hazırlandıklarını kaydederek,
“İstanbul’da köyümüz ve köylülerimizin bağlarını
güçlendirmek için kurulan derneğimiz
çeyrek asrı geride bıraktı. Geçmişten
günümüze katkı sağlayan tüm
hemşerilerimize müteşekkiriz. İşgal
görmediği halde en çok şehit veren
Kastamonu’yu ve Kastamonuluları
anlatmak, derneğimize emeği
geçen değerlerimizi
onurlandırmak adına
25. yılımıza özenle
hazırlanıyoruz. Tüm
hemşerilerimiz
programımıza
davetlidir”  dedi.

Günebakan 25. 
yılında Çanakkale
ruhunu yaşatacak

Bakırköy 
yeşillenecek

Kastamonu ili Cide ilçesi nüfusuna kayıtlı olan
Tuncay Şenol, 1970 yılında doğduğu İstanbul’da
ilk, orta, lise ve ön lisans eğitimini tamamladı.
Temelleri 1970’li yıllarda atılan ve yaklaşık 20
yıldır Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi ve Tuzla
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren
Şenol Makina San. Tic. Ltd. Şirketinde yönetim
kurulu üyesidir. 2014-2018 tarihlerinde AK Parti
Tuzla İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde
bulundu. Halihazırda Kastamonu Cide Soğuksu
Derneği Vakfı Başkanlığını yapmaktadır. Tuzla
Kas-Der Danışma Kurulu Üyeliği, Tuzla İş
Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği devam
etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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CHP Bahçelievler
Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ali Özkan,
ayrıştırıcı bir siyasi
politika izlemediğini
vurgulayarak, “Kişiye
odaklı siyaset
yapmıyorum. Siyaset;
toplumu ayırmaksızın tüm
bireyler için yapılır.
Yapılması gereken en büyük iş halkla temas.
Günlük hayatın içinde yer alıp, bundan sonra
ne yapabiliriz ona bakmak lazım. Yol haritamızı
hep birlikte çizmeliyiz. İnsanları ayrıştırmadan,
partimizin ilkeleri doğrultusunda, kentimizin
sosyal ekonomik ve demografik yapısına
bakarak, siyasi geçmişimin bana kattığı
deneyimlerle hazırladığım projelerin
halkımızda karşılık bulacağına inanıyorum”
dedi.

25 yıldır Bahçelievler’deyim

Siyasi faaliyetlerinin yanı
sıra Bahçelievler’de
yaşadığını ve ilçede ticari
hayatını sürdürdüğünü
hatırlatan Mehmet Ali
Özkan, “25 senedir
Bahçelievler'de
eşimle birlikte
eczacı olarak
hizmet

veriyoruz. Öncelikle burada insanlar bize can
sağlıkları için geliyor. Can sağlıkları konusunda
güvenini kazandığıma inandığım Bahçelievler
halkının, şimdi de huzuru, güveni ve sosyal
hayattaki mutluluğu için hizmet vermek
istiyorum” diye konuştu.

Yerelden ülke siyasetine

Genel siyasete hâkim
olmamın yolunun,

yerelden geçtiğini
kaydeden Bahçelievler
Belediye Başkan
Adayı Eczacı Mehmet
Ali Özkan, CHP’nin
ülke siyasetindeki
etkin rolünü artırmak

ve iktidara giden yolda
engelleri ortadan

kaldırmak için belediye
başkan adayı olduğunu

belirterek güvenoyu ve
destek istediğini

ifade etti.

Saadet Partisi Beykoz Belediye Başkan Adayı Muharrem
Kaşıtoğlu Kastamonuluların siyaseten hak etmediği yerde
olduğunu vurgulayarak, “Bugüne kadar gücüm yettiğince
hakkın mücadelesini verdim. Haklı olduğun zaman hiç
kimseye boyun eğmeyeceksin. Eğilirsen hem hakkını hem
şerefini kaybedersin. İstanbul nüfusunun yüzde 12’si
Kastamonulu. Bu demografik yapıda karşılığı 10 milletvekili
olmalı. Ama yok. 98 milletvekili içinde bir tane

Kastamonulu milletvekili var. İstanbul’da 40
belediye başkanı var. Bunun 26 tanesi AK
Parti Belediyesi. Yüzde 10’nunu temsil
ediyoruz. En az 3 tane belediye başkanı
olması gerekir. Ama hiç yok. Bizim
istediğimiz hakkın teslim edilmesi” dedi.

Doğma büyüme Beykozlu olduğunu
anımsatan Muharrem Kaşıtoğlu,
“Beykoz’da gideceği yeri navigasyonla
bulan bir belediye başkanı ister misiniz?

Beraber bu kutlu yolda yürürsek
eğer, 31 Mart’ta Beykoz’a çağ

atlatacağımız
konusunda kimsenin
şüphesi olmasın.
Beykozlu 31 Mart’ta
kaderine oynuyor”
diye konuştu.

Partiyi değil
adayı seçin 

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Seçildiğinde ilçenin kronik sorunlarını ortadan kaldıracak projeleri ortak akılla
çözeceklerini belirten CHP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali
Özkan, “Bahçelievler’i makamdan değil, halkla sokaktan yöneteceğiz. Ortak
kararlarla tüm ilçeyi mutlu edecek sevgi çemberini oluşturacağız” dedi.

“Parti meselesini bir
kenara bırakarak,
adaylar üzerinden
değerlendirilmesi

gereken bir seçime
yaklaşıyoruz” diyen

Saadet Partisi Beykoz
Belediye Başkan Adayı

Muharrem Kaşıtoğlu,
31 Mart sonrasında

Beykoz’un bugüne
kadar aldığı hizmetleri
en üst noktaya taşıma

hedefinde olduğunu
söyledi.

Makamdan 
değil sokaktan 
yöneteceğiz

Kastamonulular Dayanışma Derneğinin
Şile şubesinde yapılan olağan genel kurulla
yeni yönetim oluşturuldu.

Tek liste halinde gidilen genel kurulda
delegelerin güven oyunu alan Nihat Şeref
başkanlığa seçildi.

Şeref burada yaptığı teşekkür ve
selamlama konuşmasında 10 yıldır atıl
vaziyette bulunan derneğin teşkilatlanma
yapısını güçlendireceklerini kaydederek, “Kas-
Der’in 28. şubesi olarak Şile’de Kastamonu

varlığını hissettirebilmek adına çalışmalar
yapacağız. Hemşerilerimizin bu noktada
bizlere destek olmasını bekliyoruz” dedi.

Nihat Şeref’in asil yönetim listesinde şu
isimler yer aldı: “Kenan Kalaycı, Zekerya
Şeref, İsa Ünlü, Ali Rıza Şeref, Ali Demir, Fikret
Demir, Erkan Şeref, Hacı Ali Güney, Seda
Ayvalıoğlu, Erdem Sanık, Yüksel Şalkam,
Özcan Bilir, Salim Kapan, Ali Gedikoğlu,
Apdullah Dalmaz, Mustafa Aygün, Muzaffer
Kaya, Ali Turan”

Kas-Der Şile’de güncelleme
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EKONOMi

Dünya markası
olma yolunda

103,26 t 5,388
t

6,140
t

226,66 t

Ücret Garanti Fonu

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Ücret Garanti Fonunun tanımı 
4447 sayılı İşsizlik Sigorta Kanununa

göre sigortalı sayılan kişileri hizmet
akdine tabi olarak çalıştıran işverenin
konkordato ilan etmesi, işveren için aciz
vesikası alınması, iflası, iflasın
ertelenmesi nedenleri ile işverenin
ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde
geçerli olmak üzere, işçilerin iş
ilişkisinden kaynaklanan üç aylık
ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak
amacı ile Ücret Garanti Fonu
oluşturulmuştur.

Ücret Garanti Fonu, işverence işsizlik
sigortası primi olarak yapılan ödemelerin
yıllık toplamının yüzde birinden oluşur. 

Başvuru 
Ödeme güçlüğüne düşen işverenden

ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR
birimine aşağıdaki belgeler ile şahsen
veya vekili (noter tasdikli vekaletname
haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları
gerekmektedir. 

1- Ücret Garanti Fonu Talep
Dilekçesi,

2- İşverenin Ödeme Güçlüğüne
Düştüğünü Gösteren Belge,

• İşveren Hakkında Aciz Vesikası
Alınması durumunda; İcra Dairesinden
alınan Aciz Vesikası hükmündeki Haciz
Tutanağı,

• İşverenin İflası Durumunda;
mahkemece verilen iflas kararı veya İcra
ve İflas Kanununun 166’ncı maddesi
uyarınca iflas kararının ilan edildiğini
gösteren belge,

•  İşverenin iflasının ertelenmesi
durumunda, mahkemece verilen iflasın
ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas
Kanununun 166’ncı maddesi uyarınca
iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini
gösteren belge,

• İşveren Hakkında Konkordato İlan
Edilmesi durumunda; mahkemece
verilen konkordato mühlet kararı veya
İcra ve İflas Kanununun 288 inci
maddesi uyarınca konkordato mühlet
kararının ilan edildiğini gösteren belge,

3- İşçinin ücret alacağını aylar
itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi,

Hak kazanma şartları 
İşçilerin ücret garanti fonu

ödemelerinden yararlanabilmesi için;
• Ücret alacağının bulunduğu

dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447
sayılı Kanun kapsamında çalışıyor
olması,

• İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş
olması (konkordato, aciz vesikası, iflas,
iflasın ertelenmesi nedenleriyle),

• İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne
düşmesinden önceki son bir yıl içinde
aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun
kapsamında çalışmış olması, 

• 5 yıllık zaman aşımına uğramamış
ödenmeyen ücret alacağının bulunması,
gerekmektedir. 

Ödeme miktarı
Ücret garanti fonu kapsamında

işçilere, 3 ayı geçmemek üzere
işverenden olan temel ücret alacakları
kadar ödeme yapılmaktadır. Ücret
garanti fonu kapsamında yapılan
ödemeler her halükârda 5510 sayılı
Kanunun 82. maddesi uyarınca
belirlenen günlük kazanç üst sınırını
aşamaz. 

Ücret Garanti Fonu ödemelerinin
yapılması 

Başvuru sahipleri İŞKUR’a
başvurduktan sonra Kurum gerekli
araştırmayı yaparak ibraz edilen
belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise
başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar
ödeme gerçekleştirilir.

İlgililer, TC Kimlik Numaralı Nüfus
Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT
şubesine başvurarak ödemelerini
alabilirler.

YIL: 7 SAYI: 270 26 ŞUBAT 2018

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

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından Tosya Belediyesi’ne 3 iş
makinesi hibe edildi. Kış aylarında yol
açıcı ve solüsyon dökücü 2 araç ile bir
kamyon teslim alınarak bakım
yapılmak üzere Tosya Belediyesi araç
tamir ve bakım merkezine getirildi.
Yeni gelen araçları yerinde inceleyen
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin,
araçların belediyenin gücüne güç
katacağını söyledi. 

Gıda sektöründe 20 yıllık faaliyetlerinin ardından
oğluyla birlikte 7 yıl önce mobilya aksesuarları
üretimine başladıklarını anımsatan Hasan Çelik,
Eyüp Sultan’da faaliyet gösteren firmada 32 kişiyi
istihdam ettiklerini bildirdi. Alüminyum, zamak,
polimer ve porselenden oluşan 200 çeşide yakın kulp
üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, ürün
skalasını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Vita Kulp’un kısa sürede ihracat
ve ithalat gerçekleştirerek ülke
ekonomisine döviz girdisi sağlayan
bir firma konumuna geldiğini dile
getiren Namık Çelik ise günde 40
bin adet üretim gerçekleştirdiklerini
kaydederek faaliyetleri hakkında şu
bilgileri aktardı: “Kalite ve

standartlarımızın yanı sıra marka ismimizi hayat
anlamını taşıyan Vita olarak belirlememiz yurt
dışında tercih edilmemizin önemli sebeplerinden biri
oldu. Ürdün, Cezayir, İran, Sudi Arabistan, Kuzey
Irak, Makedonya, Arnavutluk, Türkmenistan,
Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan’a
ihracat gerçekleştiriyoruz. Toptan gerçekleştirdiğimiz
satışlarımız yurt içinde Güney Doğu bölgesinde
ağırlıkta. Kastamonu Entegre’nin de tedarikçileri
arasında yer alıyoruz.  Kısa sürede ithalat ve ihracat
gerçekleştiren bir firma olmaktan dolayı son derece
mutluyuz. Şu anda 770 metrekare alanda 32 kişiyi
istihdam ediyoruz. Yeni modellerle her zaman
büyüme odaklı çalışmak istiyoruz. Kapı kolları
imalatına başlamak üzereyiz. Alanımızı genişleterek
kaplamayı da kendi bünyemizde gerçekleştirmeyi
planlıyoruz. Menteşe dahil tüm bağlantı elemanlarını
üreterek mobilya hırdavat sektöründeki tüm
ihtiyaçları gidermek istiyoruz. Hedefimiz dünya

markası olmak bu kapsamda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” 

Türkiye’de MR ve tomografi cihazlarına servis
veren ilk bağımsız firma Link Tıbbi Sistemler, Asya,
Avrupa ve Afrika kıtalarındaki projelerde yer alıyor.

Firmanın 1996 yılından itibaren faaliyetlerini
sürdürdüğünü bildiren genel müdür Hüseyin
Karameşe çalışma alanları hakkında “Türkiye’nin ilk
Avrupa’nın ise MR ve tomografi cihazlarına servis
veren sayılı kuruluşlarından biriyiz. Sayısız cihaz
markası ile edindiğimiz deneyimler doğrultusunda
servis hizmetimizle birlikte demontaj-montaj, yer
planlaması, projelendirme, danışmanlık, sıvı helyum,
nakliye gibi alanlarda hizmet veriyoruz.” dedi.

Bin metrekare depolama alanı bulunan firmanın
üretici standartlarında bakım ve teknik servis hizmeti
verdiğini kaydeden Karameşe, “Birçok MR, CT,
PET/CT ve nükleer tıp cihazına ait yedek parçanın
bulunduğu bin metrekarelik depoya sahibiz. Uygun
teknik koşullarda gerek soğuk gerekse sıcak magnet
depolama imkanı sunan depomuz 24 saat gözlem
altında. Ayrıca satılmak ya da kiralanmak istenen
cihazları eksiksiz ve korumalı biçimde merkez
binamızda kurulumuna dek depolanıyor. Üretici
firmalara göre daha uygun maliyetli ve esnek
çözümler sunuyoruz. Yalnızca Türkiye’de değil,
Avrupa, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki
projelerinizde de MR, CT, PET/CT ya da nükleer tıp
sistemlerinin satışından montajına kadar her
aşamada yer alıyoruz” diye konuştu.

Hüseyin Karameşe 1976 yılında doğduğu
Kastamonu’da ilk, orta ve lise tahsilini tamamladı.
1999 yılında Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği
bölümünden mezuniyetinin ardından çeşitli
firmalarda satış müdürü olarak görev aldı. Link Tıbbi
Sistemler’de genel müdür olarak ticari faaliyetlerini
sürdürmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Azdavaylı iş adamı Hasan Çelik ve oğlu Namık Çelik tarafından kurulan Vita Kulp,
dünya markası olma yolunda ilerliyor. Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Balkanlar’a
ihracat gerçekleştiren firma, mobilya aksesuarları alanında ürün skalasını genişletiyor.

Hibe 3 araç
alındı

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

1968 yılında Azdavay Alsancak köyünde doğan
Hasan Çelik, 1982 yılında İstanbul’a geldi. Aşçı
olarak çalışma hayatına atıldı. 1992 yılından 2012
yılına kadar lokanta işletmecisi olarak ticari
faaliyetlerini sürdürdü. 1989 yılında Azdavay’da
doğan Namık Çelik ise 1 yaşında İstanbul’a geldi.
Ticaret Lisesi mezuniyetinin ardından babasıyla
birlikte lokanta işletmesinde yer aldı. Baba- oğul
2012 yılında sektör değiştirerek Vita Kulp’u kurdular.

Tıbbi görüntüleme sistemleri
servisinde sınır tanımıyor
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Kastamonu’da partisinin seçim
çalışmalarına katılan Bakan Fatih Dönmez,
kentte 12 yıldır doğalgaz kullanıldığını
anımsatarak,” Merkez, Devrekani, Seydiler,
Taşköprü ve Tosya doğalgaz kullanıyor. Diğer
ilçelerimizde incelemelerimiz ve etütlerimiz
devam ediyor. Uygun teknik ve ekonomik
koşullar oluştuğunda mevcut ilçelere nasıl
götürdüysek oralara da götürmek amacındayız”
dedi.

Geçtiğimiz yıl il genelinde 120 milyon
yatırım yapıldığını anımsatan Dönmez, “2018
yılında Kastamonu’ya elektrik dağıtım, üretim
ve doğalgaz dağıtımı olarak 120 milyon liralık
yatırım yaptık. Geçmiş yıllara baktığımızda
kıyaslanamayacak kadar yüksek seviyelerde.
2002’lerde bu 5 milyon seviyedeydi. Yaklaşık
20-25 kat artırmışız. Yatırımlarımız devam
edecek” diye konuştu.

Devrekani, Küre ve İnebolu’daki ilçe
adaylarına destek isteyen bakan Turhan,
“Kastamonu-İnebolu Yolunun da ihalesi
yapıldı. 2,6 milyar liralık bir proje. Bu
yol üzerinde 6 adet tünel inşa edilecek.
Toplam uzunluğu 18 kilometre.
Çalışmalar Küre ilçemizde açılan
tünelde devam ediyor. Bu yol
yapıldığında Kastamonu’nun İnebolu’ya
olan ulaşımı rahatlayacak, kısalacak.
Hem konforlu olacak hem de güvenli
olacak, hem de ekonomik olacak.
İnebolu Limanı’nın faaliyetlerini de bu
yol geliştirecek. Buradaki kapasiteyi
arttıracak. Dolayısıyla İnebolu’muz ve
Küre’miz bu alt yapının sayesinde daha çok
katma değer, daha çok gelir sahibi olacak.

Turizmi gelişecek. Burada üretilen mal ve
mamuller kısa zamanda pazarlara ulaştırılacak”
dedi.

Doğalgazın gelmesi
teknik şartlara bağlı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uygun teknik ve ekonomik koşullar oluşması
halinde Kastamonu’daki tüm ilçelere doğalgaz verileceğini söyledi.

Bahaddin Üründü
aday oldu

Gaziosmanpaşa’nın köklü
firmalarından Üründü İnşaat’ın
yönetim kurulu başkanı Bahaddin
Üründü Mevlana Mahallesine muhtar
adayı oldu.

Nüfusu 25 bine yaklaşan Mevlana
Mahallesinde ticari faaliyetlerini 1980
yılından itibaren sürdürdüklerini
anımsatan Doğanyurtlu iş adamı
Bahaddin Üründü, “Çocukluk, gençlik
yıllarımın yanı sıra iş ve aile hayatımın
da devam ettiği bu mahalleye hizmet
etmek benim için bir gurur vesilesi
olacaktır. 1980 yılından itibaren aile
şirketi olarak faaliyetlerimizi
sürdürdüğümüz mahallemizin daha iyi
temsil ve hizmet edilmeyi hak ettiğine
inanıyorum. Bu kapsamda tüm
mahalle sakinlerimizin desteklerini
bekliyorum” dedi.

www.izmakelektrik.com

“Çeşitli marka ve ebatlarda kablo
satışımız ile Elektrik, Otomasyon

işlerinizde çözüm ortağınız”

Genel konular, teknik problemleriniz için yanıt
alabileceğiniz ve Online satış için mail adreslerimiz

info@izmakelektrik.com
izzet@izmakelektrik.com

teknik@izmakelektrik.com
satis@izmakelektrik.com

Tel: (0212)  249 36 31

(0212)  249 36 61

Fax: (0212)  249 36 18

Adres:  H. Rıfatpaşa Mah.
Yüzerhavuz Sokak PERPA Tic.
Merkezi No: 291 D: A Blok
Şişli / İSTANBUL

Bakan Turhan destek istedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Mehmet Cahit Turhan, partisinin
seçim faaliyetleri için

Kastamonu’da bir dizi programa
katıldı. Kastamonu’ya 3 milyar

881 milyon lira yatırım
yaptıklarını bildiren Bakan Cahit

Turhan, pek çok noktada
çalışmalarının devam ettiğini

kaydetti.

1972 yılında Kastamonu ili
Doğanyurt ilçesinde dünyaya
geldi.  Ticari faaliyetlerine 1980
yılından itibaren faaliyet
Gaziosmanpaşa Mevlana
Mahallesinde faaliyet gösteren
aile şirketi olan Üründü
İnşaat’ta başladı. Ortaburun
Köyü Derneği başkanlığı, Kas-
Der Genel Merkez yönetim
kurulu üyeliği görevlerinde
bulundu. Hali hazırda Kas-Der
Gaziosmanpaşa şube
başkanlığını sürdürmektedir.
Evli ve 4 çocuk babasıdır.

istamonu26subat_06_Layout 1  3/2/19  5:25 AM  Page 1



26 Şubat 2019 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Ankara'da Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun imzası ile
hayata geçen protokolle belirlenen okulların
öğretmen ve öğrencilerinin sosyal ve zihinsel
becerilerinin geliştirilmesi yanı sıra mesleki bilgi
beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması
hedefleniyor.

Bu kapsamda meslek liseliler TOBB
koordinasyonunda, genişletilmiş staj ve
uygulamalı eğitim imkanlarıyla ortak eğitim
modelinin avantajlarından faydalanacak.  

TOBB ve bağlı oda ve borsalar tarafından
okullarda "AR-GE ve Tasarım-Beceri Atölyeleri"
kurulacak. Başarılı öğrencilere burs verilecek.
Öğrencilere, TOBB´a bağlı oda ve borsalara üye

işyerlerinde staj ve iş imkanı sağlanacak. İllerde,
Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı ve TOBB´a bağlı
oda/borsalar tarafından Protokol Yürütme Kurulu
(PYK) oluşturulacak.  PYK, yerelde sanayinin ve
insan kaynağının ihtiyaçlarını göz önünde

bulundurarak, okul yönetimlerini ve müfredatı
şekillendirecek çalışmalar yapacak. Proje ile
öğrenciler bilimi, tekniği ve pratiği öğrenecek,
mezun olduğunda hızla iş hayatına entegre olacak.

Ankara’da faaliyet gösteren
Kastamonu Vakfı Kastamonulu
akademisyenlerle bir araya geldi.
Kastamonulu Akademisyenler Buluşuyor
isimli programda buluşan 50’yi aşkın
akademisyen, Ankara’da vakıf çatısı
altında yapılabilecek çalışmalar hakkında
bilgi aktardı.

Ankara Kastamonu Vakfı Başkanı Ekrem Ay,
ilk kez düzenlenen etkinlik ile Ankara’da bulunan
akademisyenlerin veri tabanını oluşturmayı

hedeflediklerini bildirirken
Kastamonu’ya değer katacak çalışmalar
ile Kastamonulu gençlerin sivil toplum
kuruluşlarına kazandırılması için
akademik çalışmalara ihtiyaç
duyulduğunu kaydetti. 

Ay, akademisyenlerin çalışma
alanlarına göre özel projeler üretmek

istediklerini   belirtti. Toplantıya katılan Dışişleri
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı uluslararası
fonlar hakkında bilgilendirme yaparken Milli

Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran
Kastamonu’daki eğitim fizibilitesini aktardı.

Programa akademisyenlerin yanı sıra Yargıtay
Daire Başkanı Faruk Gök, Yargıtay Üyesi Mehmet
Faik Ateş, TÜBA Başkanı Ahmet Cevat Acar,
Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, TAGEM
Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu,
Mersin Yatırım Dış Ticaret ve Markalaşma
Derneği Başkanı Coşkun Doğmuş’un aralarında
bulunduğu iş, siyaset ve sivil toplum dünyasından
seçkin davetliler katıldı. 

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve
"Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez
buğdayından üretilen bulgur "Kastamonu
siyez bulguru" adıyla tescillendi.

Kastamonu’daki coğrafi işaretli ürün
sayısının 8’e yükseldiğini anımsatan Vali
Yaşar Karadeniz, “Çalışmaya başladığımızda
bu sayı 2 idi. Kastamonu siyez bulgurunun
yanı sıra bugüne kadar Taşköprü sarımsağı,
Taşköprü kuyu kebabı, Pınarbaşı kara çorba,
Tosya pirinci, Tosya bıçkısı, Daday etli
ekmeği, Kastamonu çekme helvasına da
coğrafi işaret alındı. Bu sayının daha da
artırılması gerektiğini
düşünüyorum" dedi.

Son dönemde
gerçekleştirilen
çalışmalarda
önemli sonuçlar
elde ettiklerine
işaret eden
Kastamonu
Valisi Yaşar
Karadeniz,
"İlimizin
kaynak
değerlerini hem
tanıtmak hem
turizme
kazandırmak hem de
onları geliştirmenin
önemli araçlarından biri de
coğrafi işaret alınmasıdır. Ürünlerin sayısını
artırmaya yönelik yaptığımız çalışmaların
meyvelerini almaya başladık." dedi.

Süreçte bazı aksaklıklar
yaşandığını belirten Karadeniz,

şöyle devam etti:
"Benim gördüğüm en büyük

aksaklık yazışmalardaki gecikmeler.
Coğrafi işaret alınması için başvuruda
bulunan kurumların bu yazışmaları
hızlandırdığında sayıya yıl sonuna kadar en

az 3, 4 tane daha ekleneceğini
düşünüyorum. Tabii coğrafi işaret tescili
almak yetmiyor. Onu muhafaza etmek,
taşımak da önemli. O ürünle ilgili gerekli
kontroller, çalışmalar coğrafi işaret tescili
alındıktan sonra da aynı şevkle devam
etmeli. Bu hususlara özen gösterildiğinde
daha iyi noktalarda olacağız."

Siyez bulguru tescillendi

Demokrat Parti, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan adayı olarak Cideli
hemşerimiz Ersan Gökgöz’ü gösterdi. 73
yıllık geçmişe sahip, Türkiye’nin köklü
partisi olan Demokrat Parti’nin İstanbul
adayı olarak gösterilmesinin onur verici
olduğunu ifade eden Gökgöz, “İstanbul’u
birlikte güzelleştirelim” mesajı verdi.

Gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini
sürdüren Gökgöz’ün yanı sıra Demokrat
Parti saflarında Kastamonulu olan Ali
Aslan Ataşehir Belediye Başkanlığına,
Mahmut Aşcı ise Beyoğlu Belediye
Başkanlığına aday olarak açıklandı.

Demokrat Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Ersan Gökgöz, 31
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde etki
bırakmayı hedeflediklerini belirterek,
“Genel başkanımız Gültekin Uysal ve
İstanbul il başkanımız Adem İpek’le
yapılan görüşmeler neticesinde
İstanbul’a aday gösterilmiş
bulunuyorum. Kendilerine bu konudaki
güven ve teveccühleri için müteşekkir
olduğumu belirtmek isterim. 31 Mart
yerel seçimleri için İstanbul ve Türkiye’de
oyları artan bir siyasi parti olacağımızdan
hiç şüphem yok. Bu ailede olmamda
katkıları olan partimizin Kastamonu il
başkanı Sezgin Gülcan ve İstanbul il
gençlik kolları başkanı Cahit Kaya ve
emeği olan dostlarımıza teşekkür
ediyorum”  dedi. 

Aslen Cideli olan Ersan Gökgöz, 1978
yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek
lisansını Sakarya Üniversitesinde 2007
yılında tamamladı. 7 Haziran 2015
Seçimlerinde İstanbul 1. Bölgeden
Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. 30
Kasım 2018’e kadar İyi Parti Ataşehir İlçe
Yönetim Kurulu Üyesiydi.  Kastamonu
Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi,
İstanbul Kastamonulular Dayanışma ve
Kültür Derneğini Başkanıdır.  Evli ve 1
çocuk babasıdır.

Demokrat Parti İstanbul’un 9
ilçesinde Kastamonulu 12 belediye
meclis üyesi adayı gösterdi. 
Arnavutköy
1. Nihat Kaya
Çekmeköy
15. Canip Çankır
Bahçelievler
1. Dilek Karasu
4. Sümeyra Dağlar Samancı
10. Tülay Tekeci
12. Sevim Akyıldız
Başakşehir
1. Cahit Kaya
Esenyurt
7. Serap Arkın Çağlayan
Kağıthane
1. Fikret Kayrancıoğlu
Sultangazi
2. Bayram Güler
Ümraniye
2. Bilal Alpay
Maltepe
1. Cemal Temelli

Kızılay Derneği Kastamonu
Şubesinin Olağan Genel Kurulu
gerçekleştirildi. Eski şube başkanı
Ahmet Muhsin Emeksizoğlu’nun 3
dönem kuralına takılı kalarak aday
olmadığı genel kurulda kapalı zarf
usulü ile gerçekleştirilen seçimde yeni
başkanlığa 119 oy ile Avukat Akif Güzel
seçildi. Yeni Kızılay Kastamonu Şubesi
Başkanı Akif Güzel, yeni bir anlayış
getireceğini belirtti.

DP İBB adayı 
Ersan Gökgöz 

Kızılay Kastamonu
Şubesinin yeni 
başkanı Güzel oldu

Mesleki eğitimde 
model değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ekonomi
Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğinde
başlatılacak "Nitelikli İnsan Gücü"
yetiştirmeye yönelik projenin ilk adımı
atıldı. Proje kapsamında Türkiye
genelinde 81 ilden mesleki eğitimde
önde gelen 81 okul seçildi. Projeye
Kastamonu’dan seçilen okul ise Özlem
Burma Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi oldu.

Milli Piyango İdaresi
finansmanlığında binası ve yurdu inşa
edilen Özlem Burma Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi 2012 yılında eğitim ve
öğretim faaliyetlerine başladı.18
derslikli  okulun 519 öğrencisi ve 39
öğretmeni bulunuyor.

Cahit Kaya

Vakıftan akademik çalışma
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Kastamonuspor 1966, ilk devre
mağlup olduğu Bodrumspor’u 1-0
yenerek, ligin 23. haftasında 3
puanın sahibi oldu.

Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Ligi
Hentbol 3. Etap Müsabakalarında
Kastamonu GSK, Türkiye ikincisi
oldu.

Ankara’da 21-24 Şubat tarihleri
arasında düzenlenen Yıldızlar Hentbol
3. Etap Müsabakalarına, Kastamonu
Gençlik ve Spor Kulübü Bayan
Hentbol takımı katıldı. 

3 Etap halinde düzenlenen Yıldızlar
Liginde 10 karşılaşmanın 9’unu
kazanmayı başaran takımımız Türkiye
ikincisi oldu.

Aynı zamanda 1. Lig takımına da
katkı sağlayan bu derece neticesinde
Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü 1.
Lig Kadın Hentbol takımına da 1.8
puan kazandırıldı.

Kastamonu GSK Türkiye’nin ikincisi

Tek golle rövanşı aldı
Ligde son 5 maçı kalan Kastamonu

Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü,
adım adım şampiyonluğa koşuyor. 

Hentbol Kadınlar Süper Liginde
mücadele eden Kastamonu Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü Osmangazi
Belediyespor’u 36-23’lük skorla
yenerken, İzmir Büyükşehir
Belediyespor’u 25-29’luk skorla
mağlup etti. 16 hafta boyunca sadece 2
yenilgisi bulunan ekibimiz, 2 Mart’ta
Üsküdar Belediye spor ile karışılacak. 

Temsilcimizin ligdeki diğer
rakipleri ise şöyle:
9 Mart – Aksaray Belediyespor
30 Mart – Muratpaşa Belediyespor
20 Nisan -  Samsun Gençlik GSK
27 Nisan – Polatlı  Belediyespor

Düzce’de 23-24 Şubat tarihlerinde
yapılan Analig Karate Grup
Müsabakalarında Kastamonu Karate
Takımı şampiyon oldu. Anadolu
Yıldızları Karate Grup müsabakalarında
iki gün süren mücadeleler sonunda
takımımız 2 altın 2 gümüş ve 6 bronz
madalya kazanarak erkeklerde 48
puanla şampiyon olmayı başardı.
Yarışmalarda sporcularımız Ezgi Yiğit
ve Semih Arda Gonca altın madalya,
Arda Berat Karagözoğlu ve Berat Yazıcı
gümüş madalya, Zeynep Dağlıoğlu,
Eren Emirhasanoğlu, Erdem Sönmez,
Arda Abdullah Tekin, Turguthan
Aksakal ve Enes Kaba bronz madalya
kazanarak kürsüye çıktı.

Adım adım 
şampiyonluğa

Analig’in 
şampiyonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kas-
tamonuspor 1966, ligin 23. haasında kendi saha-
sında yakın takipçisi Bodrum Belediyesi Bodrums-
por'u ağırladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında Ab-
dülaziz Solmaz’ın golüyle 1-0 öne geçen temsilci-
miz karşılaşmanın galibi olurken, puanını 45’e yük-
seltti. Ekibimiz Sakarya ve Sarıyer’in puan kaybetti-
ği haada önemli bir avantaj yakaladı.

Bu haa liderliğe oturan Keçiörengücü ile ara-
sındaki puan farkı ise 5 oldu.

Rakip Niğdespor ikinci devreye 
güçlü başladı

Kastamonuspor 1966, ligin 24. haasında Niğde
Anadolu Futbol Kulübü A.Ş. ile karşılaşacak. Müca-
dele 2 Mart saat 14:30’da Gazi Stadında gerçekleşecek.

İlk devre kendi evinde 2-1 mağlup ettiğimiz Niğ-
despor 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

İkinci devreye güçlü adım atan rakibin 4 haadır
mağlubiyeti bulunmuyor. Bu haa 10 kişi kalan Sakar-

yaspor’u 1-0 yenerek liderlik koltuğundan düşürdü. 
Mücadelelerinde ilk yarıdan sonra   avantajı yakala-

yan Niğde 18. haadan beri attığı 10 golün 9’unu ikinci
yarı kaydetti.

Stat: Gazi Stadı 

Hakemler: Sabit Selvi, Gürcan Dönmez,

Ramazan Ufuk Avda

Kastamonuspor1966: Bekir Sevgi, Faruk

Öcal (Soner Dikmen 59.dk), Mustafa Çakır,

Abdulaziz Solmaz, Erkan Taşkıran (Ozan

Kılıçoğlu 86.dk), Muhammet Haşim Çoban,

Şaban Özel, Kemal Tokak, Bulut Kaya,

Artun Akçakın, Bahri Can Avcı

(Abdurrahman Kuyucu 77.dk)

Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.: Kaya

Tarakcı, Özgür İleri, Emre Şahin, Hüseyin

Kala (Cem Ekinci 67.dk), Göksu Türkdoğan,

Harun Kavaklıdere (Mustafa Sevgi 82.dk),

Orhan Aktaş, İzzet Yıldırım, Ozan Sol (Celal

Dumanlı 77.dk), Özgür Yılmaz, Orhan Şam

Gol: Abdulaziz Solmaz,22.dk (F) (

Kastamonuspor1966)

Sarı Kartlar: Erkan Taşkıran 57.dk, Bekir

Sevgi 78.dk Mustafa Çakır 50.dk

(Kastamonuspor1966) Ozan Sol 61.dk

(Niğde Anadolu Futbol Kulübü A.Ş.)

Kaynak: İSTAMONU

Kastamonuspor1966: 1

Niğde Anadolu: 0
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Yatırımlarını kardeşleri Hüseyin ve Hasan Teke ile
birlikte ortak sürdürdüğünü bildiren Kamil Teke, 60
kişiyi istihdam ettiklerini kaydederek faaliyetleri
hakkında şunları söyledi: “Şişli’de 1979 yılında
başlayan Arçelik bayiliğimiz Ergenekon ve Valikonağı
Caddeleri üzerinde bulunan şubelerimizle devam
ediyor. 2012 yılından itibaren de Bozkurt
Mahallesinde 65 odalı Homlike Otel’in işletmesini
gerçekleştiriyoruz. Otel içerisinde konaklayan
misafirlerimizin yanı sıra kafe ve restoranımız
dışarıya da hizmet veriyor.  Bayilerimizde 35,
otelimizde ise 25 kişiyi istihdam ediyoruz.  Şişli’de
turizm alanındaki yatırımlarımızı da artırmayı

amaçlıyoruz.” 
DSP’den meclis üyesi adayı oldu

Şişli’deki bireysel diyalogları sebebiyle 31 Mart
Mahalli İdareler Seçimlerinde Demokratik Sol Parti
Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğunu anımsatan
Teke, “Mustafa Sarıgül ile uzun yıllara dayanan
dostluğumuz bulunuyor. Kendisi hem şahsıma hem
de hemşerilerimize karşı çok samimi duygular
besleyen bir kişiliğe sahip. Karizmatik liderliğinin
yanı sıra Şişli halkı tarafında da sevilen bir ismin
siyasete DSP’de başlamasını desteklerken, bana da
belediye meclis üyeliği teklif etmesini seve seve kabul
ettim” dedi.

İstanbul gibi metropollerde bulunan hemşeri
derneklerinin önemini de vurgulayan DSP Belediye
Meclis Üyesi Adayı Kamil Teke, “2006-2001 yılları
arasında Cide Loç Yöresi Derneği başkanlığını
yaptım.  Bu zamana kadar aynı şevkle hangi yönetim
gelirse gelsin maddi manevi derneğimizin yanında
oldum. Kültürümüzü yaşatmak, hemşerilerimiz
arasındaki bağları güçlü kılmak adına
büyükşehirlerdeki derneklerin çok önemli olduğunu
düşünüyorum” diye konuştu.

40 yıldır Şişli’de
Şişli’nin en

prestijli yerleşim
yerlerinden olan

Nişantaşı ve
Pangaltı’nda

1979 yılından
itibaren beyaz

eşya bayisi
bulunan Cideli iş

adamı Kamil
Teke,

Osmanbey’deki
butik otel

yatırımıyla da
ilçedeki ticari

faaliyet alanını
genişletti.

Cumhur İttifak’ının AK Parti
Belediye Başkan Adayı
Muzaffer Bıyık, seçim
çalışmalarını MHP teşkilatının
desteğini alarak sürdürüyor.  

MHP Darıca İlçe
Teşkilatı’nın Adnan Menderes
Kültür Merkezi’nde düzenlediği
meclis üyesi aday tanıtım
toplantısına katılarak
projelerini anlatan Dadaylı
hemşerimiz Muzaffer Bıyık’tan,
MHP MYK Üyesi Erkan Azeri
övgüyle bahsetti.

Azeri, “Muzaffer Bıyık’ın
adamlığına da milliyetçiliğine
de şahidiz” diyerek Cumhur
İttifakı’na destek çağrısında
bulundu.

AK Parti Belediye Başkan

Adayı Muzaffer Bıyık ise
Cumhur İttifakı’nın önemine
vurgu yaptığı konuşmasında,
“Cumhur İttifakı devletin
bekası, memleket meselesidir.
Cumhur İttifakı 15 Temmuz
ruhu, Yenikapı ruhudur. Bu
ruhun devam etmesi için
hepimize görevler düşüyor.
Cumhur İttifakı’nın ve bu
birlikteliğin 1 Nisan’dan sonra
da devam etmesi için
çalışacağız. Bunu samimiyetle
söylüyorum. MHP
teşkilatlarıyla sürekli istişare
halindeyiz. Belediyeyi hep
birlikte yöneteceğiz. Biz
gönüllere talibiz. Gönül
yapmaya geliyoruz “ ifadelerine
yer verdi.

Bıyık’a ittifaktan 
tam destek

Kas-Der Sancaktepe Şubesi
kuruluşunun 10. yılını yoğun
katılımlı geçen bir
organizasyonla kutladı. 

Burada yaptığı teşekkür ve
selamlama konuşmasında sivil
toplum kuruluşlarının önemine
değinen Kas-Der Sancaktepe
Şube Başkanı Rahmi Demir, “
İstanbul’un en köklü sivil
toplum kuruluşu olan
Kastamonulular Dayanışma
Derneğinin şubesi olarak
faaliyet göstermenin gurunu
yaşıyoruz. Bizim için dernekler
birliğimize giden yolda araçtır.
Bu araçları iyi değerlendirerek
birlikteliğimizi güçlü kılmalıyız.
Bu kapsamda şubemize
geçmişten günümüze katkı
sağlayan tüm hemşerilerimize
teşekkür ediyor, ahirete intikal
edenlere ise Allah’tan rahmet
diliyorum” dedi.

Radyo programcısı Ufuk
Acar’ın sunumuyla
gerçekleşen organizasyonda
Yılmaz Cesur ve Arzu Akça
sahne aldı.

Etkinliğe, 26. Dönem
Kastamonu Milletvekili Murat
Demir, AK Parti Sancaktepe
Belediye Başkan Adayı Av.
Şeyma Döğücü, AK Parti
Sancaktepe İlçe Başkanı Adil
Kandemir, Sancaktepe
Belediye Meclis Üyesi Vahdet
Çevik, Çekmeköy Belediye
Meclis Üyesi Selamet Aygün,
Ümraniye Belediye Meclis
Üyesi Ali Yazlı, Çatalzeytin
Belediye Meclis Üyesi İsmet
Çetinkaya ile meclis üyesi
adayları Ercan Kader, Sefanur
Akça, Kadir Arkutçu ve Kas-
Der Genel Başkanı Remzi
Şen’in aralarında bulunduğu
çok sayıda davetli katıldı.

Kas-Der Sancaktepe’de
10. yıl coşkusu

Rektör
Aydın’ın
oğlu 
evlendi

Kastamonu
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit
Aydın’ın oğlu Yusuf
Melikşah, Huri Eyman
ile evlendi. Ankara
Vilayetler Evi’ndeki
törende çiftin nikahını
Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin
Babaş kıyarken,
şahitler arasında
Binali Yıldırım, Şeref
Malkoç, Taner Yıldız,
Selçuk Özdağ, Bülent
Arınç, Recep Akdağ,
Ahmet Arslan ,
Mustafa Destici  yer
aldı. Düğüne Binali
Yıldırım’ın damada
yaptığı, ‘itaat et rahat
et’ öğüdü damga
vururken; Yıldırım’ın,
evliliği uzun ince bir
yola benzettikten
sonra, ‘Neyse ki biz
tüm yolları duble
yaptık’ sözleri herkesi
güldürdü. Konya
Halkapınar
Kaymakamı Yusuf
Melikşah Aydın ile
Huri Eyman çiftine
İstamonu Gazetesi
olarak mutluluklar
dileriz.
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HABER

Başakşehir Mehmet Emin Saraç Kültür Merkezinde gerçekleşen
programın sunumu işaret dili kullanılarak da yapıldı. Kur’an-ı Kerim
Tilaveti ile başlayan organizasyonda Kastamonu
tarihi anlatıldı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Türk Halk Müziği
Topluluğu konseri ve Kastamonu
halk oyunları gösterilerini sundu.
Umre, Kudüs ve Kastamonu tatil
çekilişlerinin ardından Borsa
İstanbul Başakşehir Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi ile
Kastamonu’daki bin 500 öğrenciye
yardım içeriğini taşıyan protokol imzalandı.

Kas-Der Başakşehir Şube Başkanı Eyüp Sabri Atay burada yaptığı
teşekkür ve selamlama konuşmasında İstanbul’da Kastamonu

kültürünü yaşatmak için çalışmalarının devam edeceğini
kaydetti. AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali

Yıldırım’ın barkavizyonda canlı yayın ile bağlandığı programa
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, KAS-DER Genel

Başkanı Remzi Şen, 26.Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir,
Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar’ın aralarında bulunduğu çok
sayıda davetli katıldı.

Başakşehir’de 
engelsiz etkinlik

Kastamonulular
Dayanışma

Derneği
Başakşehir

Şubesinin
düzenlediği
Kastamonu

Kültür Gecesi
yoğun katılımla

gerçekleşti.

Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli
Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül,
Cide Dernekler Federasyonu Genel
Merkezini ziyaret etti.

Sarıgül’ün CİDEFED’in Eyüp’te bulunan
genel merkezini ziyaretine DSP’nin Şişli’de
20. sıra belediye meclis üyesi olan Cideli iş
adamı Kamil Teke ve teşkilat üyesi Hatice
Güneş de eşlik etti.

Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde
en çok önemsediği hizmetlerden birinin
Anadolu illerine ve sivil toplum
kuruluşlarına sağlanan destek olduğuna
işaret eden Sarıgül, Kastamonu ile olan
bağlarının küçük yaşlardan itibaren
başladığını anımsattı.

Sarıgül burada yaptığı konuşmada
“Kastamonu ülkemin cennet bölgelerinin
en başında geliyor. Kastamonu’nun tabiatı
başka, insanı başka güzel. Bugüne kadar
Kastamonu’dan bir tane yüz kızartıcı suçla
ilgili intikal eden bir olay gerçekten
görmedim. Kastamonu’yu ve Cide’yi
tanımam tam 8 yaşında başladı.
Anadolu’ya ve sivil toplum kuruluşlarına
katkı ve destek sağlayan ilk belediye benim
görev yaptığım dönemdeki Şişli
Belediyesiydi. Cenazelerin Anadolu’ya
gönderilmesini ilk biz sağladık. Köy
derneklerinin destekçisi olduk.  Cide Loç
Bölgesine yaptığımız yardımlar bunlara bir
örnektir. Dernekler bu toprakların özüdür.
Eğer onlar olmamış olsaydı İstanbul’da
doğan çocuklar ne Kastamonu’yu ne de
geleneklerini bilmezlerdi. Birbirlerini
tanıma imkanlarına sahip olmazlardı” dedi.

DSP Şişli Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül 31 Mart Mahalli İdareler
Seçimlerinde partisine destek isteyerek,
“Partimizin Şişli’deki belediye meclis üyesi
adayı Kamil Teke Kastamonuluların
temsilcisidir, belediyede her zaman
bizimle birlikte olacak. 31 Mart’tan zaferle
çıktığımızda nisan ayında CİDEFED’i
başkan olarak yeniden ziyaret etmek
istiyorum” diye konuştu.

CİDEFED Başkanı Mehmet Yılmaz ise
siyasi parti ayrımı yapmaksızın
hemşerilerinin olduğu siyasi partilerin
desteklenmesi için üyelerinin
bilgilendirildiğini kaydederek, “İstanbul’da
siyasetin içinde bulunan hemşerilerimizi
parti ayrımı yapmaksızın desteklemek
görevimiz.  Bu kapsamda tüm
hemşerilerimizin başarılı bir seçimi
geçirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine
yer verdi.

Eyüp Sultan ilçesi sınırları içiresinde
yer alan Yeşilpınar Mahallesi muhtar adayı
olan Dadaylı hemşerimiz Mithat Çetin, 31
Mart’ı beklemeden muhtarlık mührünü
aldı.

Yeşilpınar Mahallesi mevcut muhtarı
İlker Çomak, 31 Mart Mahalli İdareler
Seçimlerinde belediye meclis üyesi adayı
gösterilmesi sonrası görevinden istifa etti.

Çomak’ın istifası sonrası boşalan
muhtarlık koltuğu yasalar gereği 1. azaya
devredildi. Aza sıralamasında ilk sırada
bulunan Yeşilpınar Mahallesi Muhtar Adayı
Mithat Çetin böylece 31 Mart’ı beklemeden
muhtar oldu.

Seçime 40 gün kala muhtar olan Çetin,
“37 bini aşan nüfusuyla Yeşilpınar  Eyüp
Sultan’ın ikinci büyük mahallesi.
Mahallemize hizmet için aday olduğumuz
muhtarlık görevi seçim öncesi tarafımıza
tevdi edildi. Çıktığımız hizmet yolunda
Hakk’ın yanımızda olmasının sevincini
yaşıyoruz. Yeşilpınar’a hizmet için muhtar
adaylığı sürecim devam ediyor. İnşallah
mahalle sakinlerimizin desteği ile en iyi
şekilde görevi sürdüreceğiz” dedi.

Sarıgül 
CİDEFED’de 

Seçim olmadan
muhtar oldu
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MÜLÂKAT
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

Tarihi yaşatıyoruz

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’e verdiği demeçte görev süresini
değerlendirirken yeni dönemdeki projelerini de
açıkladı.

Şehrin geleneksel dokusunun geleceğe
aktarılması adına çalışmalara ağırlık verdiklerini
ifade eden Başkan Tahsin Babaş,    “Kastamonu il
merkezinde 740 taşınmaz kültür varlığı
bulunuyor. Tarihi bina sayımız 689. Tarihi
meydan, sokak sağlıklaştırma projeleri ve asırlık
konakların restorasyonu ile tarihe dokunduk ve
dokunmaya devam ediyoruz.  Kastamonu’nun
tarihine, kültürüne ve ecdat yadigarı eserlerine
sahip çıkmamız üzerine Tarihi Kentler
Birliği’nden üst üste üç ödül kazandık” dedi. 

Göreve geldiği 2014 yılından itibaren ilde 270
milyon 378 bin Türk Lirası değerinde bin 16 yeni
proje ürettiklerini vurgulayan Babaş, bakanlıklar
ile müşterek devam eden çalışmalar
doğrultusunda yatırım tutarının 876 milyon
lirayı bulacağını bildirdi. 

300 milyon lira yatırımla kurulacak ve 5 bin
kişinin istihdam edilmesinin planlandığı Maslak
Yeni Sanayi Sitesinin yatırım programına
alındığını ifade eden Tahsin Babaş, merkezi
idareden destek alarak 51 milyon lira değerinde 3
kavşak projesini hayata geçirmeyi planladıklarını
söyledi.

Belediye bütçe gelirinin 5 yılda yüzde 156’lık
artış göstererek 175 milyon liraya ulaştığını
anımsatan Tahsin Babaş, tahsilatın tahakkuka
oranının ise yüzde 95’in üzerinde olduğuna
dikkat çekti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
tarihi alandaki çalışmalarının yanı sıra sosyal ve
ekonomik alandaki çalışmaların artarak devam
edeceğini kaydederek 31 Mart’ta sandıkta destek
istedi.
Şehir, orada yaşayan insan-

ların resmidir
“Günümüzün şehircilik

anlayışı insan odaklı,
sürdürülebilir şehircilik
anlayışıdır. Bir şehir, o şehirde
yaşayan insanların resmidir.
Merkeze insanı almamak
şehirciliğin en büyük
düşmanıdır.  Şehirlerimize
sahip çıkmak, kimliğimize

sahip çıkmak ve o kimliği gelecek nesillere
aktarmanın tek yoludur. Bu Yüzden Şeyh Şa’ban-
ı Veli’nin ‘Halk için Hakk’la olun’ sözünü düstur
edindik, Kastamonu’muzu sosyal belediyecilik ile
tanıştırdık. 250 ihtiyaç sahibi ailemize, Sosyal
Market Projemiz ile 150 bakıma muhtaç
yaşlımıza ise, Yaşlı Bakım Merkezi projemiz ile
ulaşarak bizi biz yapan değerlerimize dokunduk.”
En güçlü il belediyelerinden biriyiz

“Kastamonu Belediyesi olarak ülkemizin en
güçlü il belediyelerinden biriyiz. 2014 yılında
devraldığımız hizmet bayrağını, zirveye taşımak
adına yaptığımız çalışmalar sonucunda, bütçe
gelirimiz yüzde 156’lık bir artış göstermiş ve 175
milyon liranın üzerine çıkardık. 2018 yılı
itibariyle, tahsilatın tahakkuka oranı ise yüzde
95’in üzerinde. Burada görülmektedir ki,
belediyemiz şeffaf mali yapısı, yerinde hizmet
üretimiyle, vatandaşının güvenini kazanmış ve
rekor sayılacak bir tahsilat oranına ulaşmıştır.
Yine gururla söyleyebilirim ki, belediyemiz en az
borcu olan, gelir ve giderini en iyi şekilde kontrol
edebilen, milletimizin emanetine en iyi şekilde
sahip çıkabilen bir anlayışla hizmet
üretmektedir.”
Önümüzdeki yatırımların miktarı

876 milyon lira 
“2014 seçimlerinden bugüne, irili

ufaklı toplam bin 16 proje üreterek,
Kastamonu’muza 270 milyon 378

bin liralık yatırım kazandırdık.
Teknik alt ve üst yapı
hizmetlerinin yanı sıra
kültürden sanata, sosyal
yardımlardan sağlık ve spor
hizmetlerine, eğitimden tarihi

ve kültürel değerlerin ihyasına
kadar her alanda hassas ve

ayrıntılı bir hizmet programı uyguladık.
Bakanlıklarımız ile müşterek devam eden
çalışmalarımız doğrultusunda şehrimize
kazandıracağımız yatırım tutarı ise bugün
itibariyle yaklaşık 876 milyon lira. Bu
Kastamonu’muz için bir rekordur.”

“Kastamonu Gönül 
belediyeciliğiyle tanıştı”

Bu hizmetlerin her aşamasında bizlerin
daima yanında olan Genel Başkanımız,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum.
Cumhurbaşkanımızın sözünü ettiği gönül
belediyeciliğinin, esaslarıdır yaptıklarımız.
Kastamonu 5 yıl önce gönül belediyeciliğiyle
tanıştı. O günden bu yana ürünlerimizi
geliştirmenin, çeşitlendirmenin, inovatif bir
bakışla bilgide, fikirde, hizmette, tarımdan,
hayvancılığa, sağlıktan, turizme her sektörde
çağın imkanlarını kullanarak özümüzü
değiştirmeden, gücümüzü artırmanın
peşindeyiz. Bizim medeniyetimizde, şehir
gönülle eşdeğerdir.  Eğer gönüllere
dokunamazsanız, Gönül köprüleri
kuramazsanız, şehirden de, insanından da
habersizsiniz demektir. Bunun için Gönül
Belediyeciliği diyerek, proje üretiyor, hizmet
diyor, dünya kenti Kastamonu diyoruz.” 

Yüzlerce hizmete imza attık
Görev süremiz içerisinde, modern kamyon

garajı yapımından, taksi duraklarının restore
edilmesine kadar, her kesime dokunan yüzlerce
hizmete imza attık.  Misyonumuz çerçevesinde
“20 bin 604 metrekare desenli asfalt, 1 milyon
678 bin 100 metrekare sıcak asfalt yol, 472 bin 98
metrekare sathi kaplama asfalt yol, 299 bin 773
metrekare beton parke yol, 107 bin 840
metrekare tretuvar , 184 bin 707 metretül sanat

yapısı, 197 adet çocuk oyun parkı, 70 adet
kondisyon alanı, 24 bin metrekare toplam alan ve
200 araçlık otoparkıyla Turhan Topçuoğlu Şehir
Parkı, 6 adet çevre düzenlemesi, 7 bin 240 adet
ağaç dikimi, 491 bin adet çiçek üretimi ve dikimi
238 adet peyzaj proje uygulaması ve değerli
zamanınızı almamak için sayamadığım daha nice
hizmetler gerçekleştirdik.”

l En değerli varlıklarımız çocuklarımız
bilinci ile geliştirdiğimiz Çocuk Trafik Eğitim
Parkuru projemiz Sosyal Projeler dalında
Türkiye birinciliği elde etti. 9 bin 197
çocuğumuza bu parkurda eğitim sertifikası aldı.

l Ev hanımlarının üretime katılması adına
Sarı Konak Kadın Kooperatifimizi kurduk.
Girişimci ev hanımlarımıza 110 bin liralık mikro
kredi desteği sağladık ve sağlamaya devam
ediyoruz. Bu projemiz ile yerel ürünlerimizin
gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını
sağlıyor, üretime ve ekonomiye destek olduk

l TÜİK tarafından Türkiye’nin en temiz
şehri seçilen, Kastamonu’muza, yakışır
projeleri hayata geçirdik ve bu doğrultuda
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

l Sıfır Atık projesi kapsamında 2014- 2018
yılları arasında uyguladığımız projeler
doğrultusunda, toplanan atıklar sayesinde, 179
bin 537 ağacın kesilmesi önlenmiş, 130 milyon
956 bin 400 m3 sera gazı salınımı azaltılmış,
25.346 m3 atık depolama alanından tasarruf
edilmiştir. Yine hükümetimizin temiz çevre
kampanyası çerçevesinde 50 bin bez alışveriş
torbası dağıtımını sürdürüyoruz. Bizler
Çevremizi Seviyoruz, Kastamonu’muzu
seviyoruz. Sözde değil, özde çevreci belediyecilik
nasıl olur onu en iyi şekilde gösteriyoruz. 

l Nereden Nereye geldiğimizin en önemli
göstergelerinden biri de KASMİB’de
projelendirdiğimiz ve yapımını
tamamladığımız Çöp Gaz Elektrik Üretim
tesisimizdir. Tesisimizde yılda 8 milyon kilovat
elektrik üreterek 7 bin konutun elektrik
ihtiyacını karşılıyoruz. Üretilen elektriği
satıyor ve gelirinin yüzde 57,25’ini mahalli
idareler birliğine kazandırıyoruz. 

l Millet Kıraathaneleri’yle aziz
hemşehrilerimizin bilgiyle buluşmasını sağlıyor,
robotik kodlama atölyeleriyle geleceğin
yazılımcılarını yetiştiriyor, tiyatro oyunlarımızla
sanata ve sanatçıya değer veriyor, ilimize
kazandırdığımız 11 Semt Sahasıyla çocuklarımızı
sağlıklı bir yaşama yönlendiriyoruz. Geleceğe
dokunuyor, bilime dokunuyor, spora
dokunuyoruz. 

l 2014 yılında Amatör Küme’de olan
Kastamonusporumuz bugün 2. Lig’de ve
şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Her
değerimizi olduğu gibi Kastamonusporumuzu
da zirveye çıkartmak bizim en büyük
hedefimizdir. Yakalanan bu başarı
Kastamonu’nun birlikteliğinin başarısıdır,
hepimizin başarısıdır. Gazi Stadyumunun
tribün yenilemesi bu yıl içerisinde başlayacak.

Dünya genelindeki turistlerin
yüzde 65’inin kültürel mirasları
ziyaret ettiğine işaret eden
Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu’nun
UNESCO’ya girebilmesi için
tarihi alanlardaki çalışmalara
büyük önem verdiklerini, tarihi
yapıların korunması, kültürel
dokunun açığa çıkması adına
60 milyon lira yatırım yapıldığını
belirterek “Kastamonu’da tarihi
yaşatıyoruz” dedi.

MÜLAKAT

Şehir İçi Trafik Düzenleme Projeleri:
kapsamında 3 tane katlı kavşak projesi
hayata geçecek. Kuzeykent- Daday
arasındaki Daday Kavşağında, şehir
merkezi Tosya, Taşköprü ve Mehmet Akif
Ersoy Mahalleri arasındaki Süt
Kavşağında katlı kavşak projesi
yapılacak. Yeni Kastamonu Spor
Salonunun şehir merkeziyle Daday
Kavşağı arasındaki trafiği azaltmak için
Şehit Şerife Bacı Katlı Kavşak Projesi
yapılacak. Taşköprü Yolu üzerindeki
Ataçkent önünde yer alan mevcut

kavşağa Daday Kavşağı ve yeni
bağlantı yolu eklenecek böylece
bin 300 metre mesafede
kısalacak. 

Otopark Projeleri: Şehir
içinde 650 araç kapasiteli

otoparka ek olarak 9 ayrı
yerde toplamda bin 76 araç
kapasiteli otopark
oluşturulacak. 

Hz. Pir İnci Tepesi
Arası Bağlantı Yolu: Batı

Çevre Yolu Turizm Yolu
üzerinden Seyrangah Tepesi

ardıdan geçilerek Hisarardı
Mahallesine ulaşılacak. Hz. Pir

Caddesi ve Külliyesine ulaşım
kolaylaşacak.  Yeni kurulacak

Hisarardı Otoparkı ile Diyanet Eğitim

Merkezi arası araç trafiğine kapatılarak
yayalaştırılacak.

Alt yapı projeleri: Atık Su Artıma Tesisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı IPA Avrupa
Birliği Yatırımlar Dairesi Başkanlığı
tarafından yatırım programına alındı, 2019
nisan ayında yapım ihalesi gerçekleşecek. 2
aşamalı tesis 2032 ve 2047 yıllarına kadar
hizmet verecek.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Saraçlar Mahallesindeki eski devlet
hastanesi binasında faaliyete geçecek.

Kuzeykent Mahallesinde içerisinde
kurulacak Engelsiz Yaşam Merkezinde
sağlık ve rehabilitasyon, mesleki eğitim,
misafirhane ve bakım evi, sosyal eğitim ve
kültür birimleri yer alacak. 

20 Mahallede Mahalle Evi Projesi
hayata geçecek. 10 mahallede mevcutta
bulunan konaklarda kurulacak mahalle evi
projesi için 10 tane de geleneksel mimariye
uygun ev inşa edilecek. Aile sağlığı merkezi,
çok amaçlı salon, ödeme noktası ve
kütüphane gibi alanlar bulunacak.

Ahşap Müzesi: Ahşap kültürü, işçiliği ve
oymacılığının etkinlik ve atölyelerde
aktarılacak. Geçmişten günümüze araç ve
gereçler sergilenecek.

Eski belediye binası Sivil Toplum
Merkezi haline dönüştürülecek. İlde faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşları aidat
karşılığı çalışma ofislerine sahip olacak.

3 bin kişilik Kastamonu Kongre ve Fuar
Merkezi 3 yılda tamamlanarak hayata
geçecek.

Açık Hava Fuar Merkezi ve Rekreasyon
Alanı: Taşlık mevkiine yeni sanayi sitesi
kurulmasıyla birlikte boşalacak Küçük
Sanayi Sitesine Kentsel Gelişim projesinde 5
bin 500 metrekarelik çelik konstrüksiyon ile
inşa edilecek mekanlarda açık hava fuar,
sergi ve festivaller düzenlenecek.

Toplu Konut Projesi: Güneykent’te
bulunan Sarıömer ve Örencik’te  TOKİ ile
birlikte 800 konut inşa edilecek.

Millet Bahçesi Projesi: Kuzeykent’te
240 dönüm alanda kurulu arazide yürüme
yolları, bisiklet yolları, mahalle evi, millet
kıraathanesi ve sosyal donatılar yer alacak.

5D Belediye Projesi: Beyaz Masaya
gelen vatandaşlara en geç 5 dakikada
hizmet verilecek.

Kale Müzesi: Arkeoloji alanı içerisinde
yer alan Kastamonu Kalesinde çıkan eserler
kalede kurulacak müzede sergilenecek.

Keskinler Konağı Türk Dünyası Kültür
Müzesi Projesi: Dünya çapında ün yapmış
Türk şahsiyetlere ait heykeller, ünlü
eserleri ve çeşitli tanıtım materyalleri
bulunacak.

İsmail Bey Mahallesi Altın Bilezik
Konağı: Sektörler için alanında uzman ve
tam donanımlı meslek elemanları
yetiştirmek için eğitim merkezi kurulacak.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 2019-2024 Yeni Nesil Belediyecilik –
Her Günüle Bir Proje başlığındaki 25 vizyon projesinden bazılarını açıkladı. 

istamonu26subat_11_Layout 1  3/2/19  5:25 AM  Page 1



Yıl: 7 26 Şubat 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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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

istamonu26subat_12_Layout 1  3/2/19  5:24 AM  Page 1


