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Yatırım Gayrimenkul tarafından 3. Havali-
manı mevkiinde satışa sunulan araziler Kasta-
monulu yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşıla-
şıyor.  Firmanın 2010 yılından itibaren bölge-
de alıcıya teslim ettiği gayrimenkuller sağladı-
ğı yıllık karlılık oranıyla dikkat çekiyor.

Gayrimenkul sektöründe yaklaşık 20 yıldır
faaliyet gösterdiklerini bildiren firma sahibi
Celal Gül, 3. Havalimanı Bölgesinde 250
metrekareden 20 bin metrekareye kadar ge-
niş seçenekle bütçelere uygun fırsatlar sun-
duklarını söyledi.

50 ila 200 bin TL arası

Gül,  İstamonu Gazetesine verdiği de-
meçte, “İsteğimiz özellikle Kastamonulu
hemşerilerimizin 3. Havalimanı mevki-
inde yatırıma teşvik edilmesi. Biz orada

Kastamonu
bölgesi olması
içinde çaba ve-
riyoruz, aynı
zamanda gele-
cekte hemşeri-

lerimizin siyaset ve sosyal çevre gibi bir-
çok alanda etki sağlanmasını da planlı-
yoruz. Bu bağlamda çok sayıda hemşe-
rimiz ilgi gösteriyor,  bütçesi 50 ila 200

bin arasında olan yatırımcılara özel çalış-
malarımız bulunuyor”  diye konuştu. n 2

Yaklaşık 7
yıldır 3.

Havalimanı
mevkiinde

yatırımlık arazi,
sanayi arsaları,

özel ifraz
parselasyon

satışları
gerçekleştiren

Yatırım
Gayrimenkul

sahibi Cideli iş
adamı Celal Gül,
“Havalimanına

7 ve 12
kilometreden

başlayan
uzaklıkta çok

küçük
bütçelerle

geleceğe dair
yatırım yapmak
mümkün. Bir yıl

önce satışını
gerçekleştirdiği
miz arazilerde
alıcılar yüzde
50’ye varan
kar sağlamış

durumda”  dedi. 

Yatırıma 
kâr katıyor

Yaklaşık iki ay önce İŞKUR Başkanlığında ve-
kaleten bulunan Devrekanili hemşerimiz Mehmet
Ali Özkan’ın görevden alınmasından sonra,  KOS-
GEB Başkanı Taşköprülü hemşerimiz Recep Biçer
de azledildi. n 2

Havamız söndü

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 40
yıldır yapı sektörünün uluslararası zirvesi olan
Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 23 – 27 Mayıs
2017 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Kastamonulu mar-
kalarında yarıştığı fuar alanını 82 bin 427 kişi zi-
yaret etti. n 2

Yapı Fuarına 
Kastamonu markası

Kastamonu Valisi Yaşar Kara-
deniz, komple kayan Çatalzeytin
Kuzsökü köyünün başka bir yere
taşınması gerektiğini vurgulaya-
rak, “Bu konu tereddüt gösterile-
cek konu değil. Köylü kararını ver-
sin süreç başlasın” dedi. n 4

Kuzsökü başka 
yere taşınmalı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Tür-
kiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-
2016” listesinde yer alan Kastamonulu
firmaların üretimden satışları bir önce-
ki yıla göre artış
sağladı. Araş-
tırmaya göre;
zirvenin 9. ba-
samağında 6
milyar 545 milyon lira üretimden satış-
ları ile Cideli Aslan Ailesinin sahibi ol-
duğu İçdaş Çelik bulundu. Ailenin ikinci
kuruluşu olan İçdaş Enerji ise 1 milyar
241 milyon lira üretimden satış elde
ederek, 92.sıradan 73’e yükseldi. n 4

Zirveye 
tırmanıyorlar

MÜSİAD’ın 24. Olağan
Genel Kurulunda oluştur-
duğu yeni yönetiminde
Çatalzeytinli iş adamı So-
ner Meşe yer aldı. Müsta-
kil Sanayici ve İşadamları
Derneğinin (MÜSİAD) 24.
Olağan Genel Kurulu
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Haliç
Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Tek
liste halinde gidilen genel kurulda beş
yıllık görev süresi sona eren 5. Dönem
Genel Başkanı Nail Olpak, bayrağı Ab-
durrahman Kaan’a devretti. n 2

Meşe, yine MÜSİAD
yönetiminde

Bu yıl mart ayından
itibaren Konya’nın Yu-
nak ilçesinde vekaleten
kaymakamlık görevini
sürdüren Devrekanili
hemşerimiz Fatih Cıdı-
roğlu, İçişleri Bakanlığı
Kararnamesiyle asale-
ten atandı. n 4

Vekaletten asalete
Kastamonu Kalkınma
Vakfı (KKV)geleneksel
iftarı yoğun katılımla
gerçekleşti. İftarda
siyaset, iş, bürokrasi
ve sanat dünyasından
tanınmış
Kastamonulu isimler
bir araya geldi. n 4

Kalkınma Vakfı iftarına yoğun ilgi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş-
müfettişi Recep Muhlis Gür, To-
katlılar Federasyonu'nun düzenle-
diği toplantıda konferans verdi.
Hemşerimiz Gür, ‘Liderin Kitabı’
isimli kitabından liderlik sanatı
hakkında bilgiler aktardı. n 4

Tokatlılara 
liderliği anlattı
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