
KASİAD olağan genel kurulunda yaptığı
konuşmada Genel Başkan Ayhan Aslan ve
yönetimine başarılar dileyen United Group

CEO’su İlhan Altun (29), Türkiye’nin pazarlama ve
tanıtım noktasına öncelik vermesi gerektiğini
vurgulayarak, Kastamonulu iş adamlarına da bu
noktada çağrıda bulundu. Tanıtım konsülüne ihtiyaç
duyulduğunu ifade eden Altun,  “İngiltere

konsolosluğunun bulunduğu her yerde British
Council bulunuyor. O küçük bir dernektir aslında.
Amacı da İngiltere’deki tüm eğitim faaliyetlerini
tanıtmak ve bulundukları memleketlerden İngiltere’ye
öğrenci getirmektir, sertifika programlarına
göndermektir. Ciddi para kazanıyorlar bu işten.  Bu
noktada Kastamonuluların da ciddi bir tanıtım
konsülüne ihtiyacı var” dedi. n 2

İstanbul’dan vali atandı
Geçtiğimiz Ocak ayında Mesut

Yıldırım’ın kendi isteğiyle
emekliye ayrılmasıyla birlikte

Ünal Kılıçarslan’ın vekaleten baktığı
Kastamonu Valiliği makamına asaleten
atama gerçekleşti. İstanbul
Gaziosmanpaşa Kaymakamı olarak 2014
yılından itibaren görevde olan Yaşar

Karadeniz (52), Kastamonu Valiliğine
atanan isim oldu. Aslen Samsunlu olan
Karadeniz’in Taşra İdaresinin Yeniden
Yapılandırılması projesi ile birçok
alandaki çalışması ilgili bakanlıklar
tarafından örnek gösterilmişti.
Karadeniz ile birlikte Kastamonu’nun
örnek projelerle anılması bekleniyor. n 6
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Dolduk da
taşamadık

Spor Toto 2.
Ligin 24. hafta
maçında deplas-
manda 1461
Trabzon’a konuk
olan Kastamo-
nuspor 1966, 1-0
öne geçtiği maçta
avantajını koruya-
madı. Sahadan 1-
1 berabere ayrıldı.
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   BOOM 
Akademi’yi kurdu

Hidrolik-mekanik, beton dağıtıcılar ve beton
sevk elemanları konusunda geniş ihracat ağına
sahip BOOM Makina, sosyal sorumluluk pro-

jesi kapsamında ürettikleri makinaların kurulum ve
kullanımı ile ilgili operatörlere yönelik eğitim vermek
amaçlı BOOM Akademi’yi kurdu. n 4

“Eskiden bu kadar
güçlü değildik”

İstanbul’un yoğunluğunun giderilmesinin Anadolu’da-
ki şehirlere yatırım yapmaktan geçtiğini kaydeden Yıl-
maz Redüktör Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yılmaz,

“Duayen iş adamlarımız başta olmak üzere, ekonomik öz-
gürlüğünü kazanmış şirketlerin sahibi olan hemşerileri-
mizin ellerini taşın altına koyması gerekir.  Zamanında
büyüklerimiz gurbette belirli cefa çektiler. Ancak biz onla-
ra göre daha iyi konumdayız güçlüyüz. Eskiden Kastamo-
nulular olarak bu kadar güçlü değildik” dedi. n 4

Pro Teknik’ten
sektöre çözüm

Kastamonu lezzeti 
Üsküdar’a uzanacak n 10

İnşaat ve yapı malzemeleri sektö-
ründe 20 yıldır profesyonel yöne-
ticilik yapan İnebolulu iş adamı

Metin Temel, tecrübesini kendi firma-
sı olan Pro Teknik’e aktardı. n 5

Neyi tanıtırsanız
onu satıyorsunuz

United Group
CEO’su İlhan Altun,

“Pazarlama
konusunda ne

yazık ki Türkler
olarak eksiğiz,

ikinci ya da üçüncü
plana atıyoruz.

Oysa bu bakış açısı
yanlış. Artık neyi
tanıtırsanız onu

satıyorsunuz.
Türkiye’de kurulan
bir Yunan bankası
yatırım yapmadan

dört yıl önce
ülkemize bir dizi ile

girdi. Dört yıl
boyunca bu diziyle
halk içinde Yunan

vatandaşlarına
sempati

oluşturuldu. Sonra
Yunan fonu

devreye girdi. Bu
bir tesadüf değildi.”

dedi.

Eyüp’te 
nam saldı

Esen-
ler’den son-
ra Eyüp’e
şube açan
Öz Sarıyer

Kafe,  lezzetini ilçe
geneline yaydı. n 5

Bilişimde
Zetta 
teknolojisi

n 4

Ulusal 
servet 
ortada kaldı
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Gayrimenkul yatırımlarınızda başarılı destekçiniz
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Dostlar her yolculuğun dönüşü vardır amma,
Gün gelir; zaman yiter, yol yiter, yolcu yiter.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

müdürlüğü göre

KastamEyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın dern
Kastamonulula
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

ar 

0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir

şair

Neyi tanıtırsanız 
onu satıyorsunuz

KASİAD olağan genel kurulunda yaptığı
konuşmada Türkiye’nin pazarlama ve tanıtım
noktasına öncelik vermesi gerektiğini
vurgulayan United Group CEO’su İlhan Altun
(29), Kastamonulu iş adamlarına da bu
noktada çağrıda bulundu.

Tanıtım konsülüne ihtiyaç duyulduğunu
ifade eden Altun,  “İngiltere konsolosluğunun
bulunduğu her yerde British Council
bulunuyor. O küçük bir dernektir aslında.
Amacı da İngiltere’deki tüm eğitim
faaliyetlerini tanıtmak ve bulundukları
memleketlerden İngiltere’ye öğrenci
getirmektir, sertifika programlarına
göndermektir. Ciddi para kazanıyorlar
bu işten.  Bu noktada Kastamonuluların
da ciddi bir tanıtım konsülüne ihtiyacı
var.” dedi.

İK alt yapısını oluştur-
mak zorundayız 

Kastamonulu iş
arayan ve işverenlerin
bir platformda
buluşturan insan
kaynakları yapısının
kısa süre içinde
kurulmasının önemli
olduğunu ifade eden
İlhan Altun,
işletmelerin başarıya

ulaşması için tek yönetim tarafından idare
edilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekerek
şunları söyledi: 

“Birçok firmanın İnsan Kaynaklarıyla (İK)
ile ilgili ciddi paralar harcadıklarını biliyorum.
KASİAD’dan beklentimiz bir İK alt yapısı
oluşturması. Kendini çok iyi yetiştirmiş genç
arkadaşlarımız var, yabancı firmalara hizmet
veriyorlar. Bu sayede yerli firmalarda hizmet

verme imkanına kavuşabilirler. Web sitesi
üzerinden tüm Kastamonulu
firmalar, Kastamonulu
profesyonellerle bir araya gelsinler.
Bizim gibi firmalar da
istihdamlarını buradan sağlasın.”

Çok başlılık enerji 
kaybettiriyor

“İşletmelerimizle ilgili temel
problem böl parçala yönet

mağduru olmamız. Çok
küçük kalıyoruz. Bugün 63

ilde faaliyet gösteren,
Cumhurbaşkanlığı,
Başbakanlık ve TÜRGEV
dahil birçok kurumun
güvenliği  ile tesis
yönetimini sağlayan
United Grup’un 4 bin
100 çalışanı var, yıllık

ciromuz 160

milyona ulaştı. Bizim 2 yıl önce 510
çalışanımız,  11milyon ciromuz vardı.
Faaliyette olan 6 farklı firmamızın olması ve
her birinin ayrı yönetimlerinin olması küçük
kalmamızı sağlıyordu. Yaklaşık iki buçuk yıl
önce göreve geldiğimizde tek bir çatı kurduk.
İstanbul’da bulunan Kastamonu sivil toplum
kuruluşlarında da bu denenmeli. Çok başlılık
enerji kaybını da beraberinde getiriyor.
KASTEXPO’nun bu dağınık yapının
birleştirilmesi için biçilmiş kaan olduğunu
düşünüyorum.”

Başvuruları bekliyoruz
United Group CEO’su İlhan Altun

firmalarında Kastamonu ve bölgesinden işe
alımlara büyük önem verdiğini kaydederek
konuşmasına şöyle devam etti: “ Ülkemizde
yüzde 62 yabancı sermaye bulunuyor.  Türk
güvenliği, Türk yönetici ile çalışıyorlar ama
organizasyonu yapan firma Danimarkalı,
İsrailli, Amerikalı. Yurt dışından bunun önüne
geçmek için döndüm. Yerli firmaları
uluslararası arenaya taşımak için çalışıyoruz.
Pazar payını yabancılardan geri almaya
başladık. Türkiye’nin birçok yerinde personel
alıyoruz. Çalışanlarımızda önceliğimiz
Çatalzeytinli olması sonra Kastamonulu yoksa
Karabük ve çevresi olmazsa Batı Karadeniz
Bölgesi. Ne yazık ki birçok pozisyonumuz da
açık. Bu noktada başvuruları bekliyoruz.”

United Group CEO’su İlhan Altun
United Group
CEO’su İlhan

Altun,
“Pazarlama

konusunda ne
yazık ki Türkler
olarak eksiğiz,

ikinci ya da
üçüncü plana

atıyoruz. Oysa
bu bakış açısı

yanlış. Artık neyi
tanıtırsanız onu

satıyorsunuz.
Türkiye’de

kurulan bir
Yunan bankası

yatırım
yapmadan dört

yıl önce ülkemize
bir dizi ile girdi.

Dört yıl boyunca
bu diziyle halk

içinde Yunan
vatandaşlarına

sempati
oluşturuldu.

Sonra Yunan
fonu devreye
girdi. Bu bir

tesadüf değildi.”
dedi.

Vergi Haftası kutlandı
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Başkanı

İsmet Çetinkaya beraberindeki heyet ile birlikte,
Vergi Haası kapsamında Küçükköy Vergi
Dairesinde gelir uzmanı olarak görev yapan Özkan
Karadeniz ve Öznur Karadeniz’i ziyaret etti.

Karabük eski
belediye meclis
üyesi Çatalzeytinli
Nevzat
Karandeniz’in
çocukları olan
Özkan ve Öznur
Karadeniz’in
gençlere örnek
olduğunu
kaydeden Başkan

İsmet Çetinkaya, “Gençlerimizin böylesi mesleklerde
var olması memleketimiz açısından büyük önem
taşıyor.” dedi. Kas-Der Gaziosmanpaşa Şube Başkanı
Bahattin Üründü ve Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Şendoğan Soytaş

ve Yaşar Çelik’in
bulunduğu
ziyarette Küçükķöy
Vergi Dairesi
Müdürü İlhami
Canbolat da
makamında ziyaret
edilerek  vergi
mükellefiyeti
hakkında bilgi
alındı.
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GÜNCEL
Dilin kemiği yok!

Hidrolik-mekanik, beton da-
ğıtıcılar ve beton sevk ele-
manları konusunda geniş

ihracat ağına sahip BOOM Makina,
sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında ürettikleri makinaların ku-
rulum ve kullanımı ile ilgili opera-
törlere yönelik eğitim vermek
amaçlı BOOM Akademi’yi kurdu.

Firmalarının sektöründe beton
dağıtımında kullanılan tüm maki-
nelerin tasarımcısı, üreticisi olarak
tek yerli işletme olduğunu kayde-
den Boom Makina Yönetim Kurulu
Üyesi Taşköprülü iş Adamı Altan
Yavuz (52) , Çekmeköy Ömerli'de
bulunan fabrika alanında kuruduk-
ları akademi bölümünün Türkiye’de
alanında yapılan çalışmalar arasın-
da ilk olduğuna dikkat çekti.

Akademinin diğer işletmelere
örnek olacağını ifade eden Altan
Yavuz, “ İstanbul’da çalışan 450 ma-
kinemiz var, bu 450 operatör demek
oluyor. Operatör yardımcıları ile
beraber bu sayı 900’ü buluyor” di-
yerek personel belgelendirme konu-
sunda mesleki yeterlilik için sertifi-
ka verebileceklerini de sözlerine ek-
ledi.  

Dünyada ilk dört firma 
arasında

Türkiye’de pazar payının yüzde
90’ına sahip olduklarını ve dünyada
ilk 4 firma arasında yer aldıklarını
kaydeden Yavuz faaliyetleri hakkın-
da şu bilgileri aktardı:

“BOOM Makina hidrolik beton
dağıtıcı imalatı yapıyor. Yüksek katlı
binaların katı sayısı arttıkça; beton-
ların yukarıda dağıtılması, sevk
edilmesi kolonları ve perdelerin dö-
külmesinde sıkıntılar oluşunca biz

bu imalatı 10 sene önce küçük ma-
kinelerle vermeye başladık. 17 met-
re, 24 metre, 32 metre olarak Türki-
ye’deki inşaat firmaların hizmetine
sunduk. Bugün sadece İstanbul’da
yaklaşık 450’ye yakın makineye sa-
hibiz.” “BOOM Makina’yı 1990 yı-
lında 3 arkadaşımla beraber kur-
duk, Bu sene sektörde 27’nci sene-
miz. İlk başta 100 metrekare bir
dükkânla başladık şimdi Ömerli’de
16 bin metrekare bir arazi üzerinde
4 bin metrekare kapalı bir alanda
fabrikamız var. Yapmış olduğumuz

imalatı 60 ülkeye ihraç ediyoruz.”

Yüzde 90 ihracat hedefi

2017 hedeflerinin yüzde 90 ihra-
cat olduğunu belirten Boom Maki-
ne Yönetim Kurulu Üyesi Altan Ya-
vuz şöyle devam etti: “ İç piyasada
şu anda durgunluk var o yüzden ih-
racata ağırlık verebildik. Uzakdoğu,
Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda
ülkelerine ihracat yapıyoruz. 70
personeli bulunan firmamızın ma-
kinelerini Amerika’da Beton Fua-
rında sergileyeceğiz.”

BOOM Akademi’yi kurdu

İstanbul’un yoğunluğunun
giderilmesinin Anadolu’daki

şehirlere yatırım yapmaktan
geçtiğini kaydeden Yılmaz
Redüktör Yönetim Kurulu

Başkanı Ender Yılmaz,
“Duayen iş adamlarımız başta

olmak üzere, ekonomik
özgürlüğünü kazanmış
şirketlerin sahibi olan

hemşerilerimizin ellerini taşın
altına koyması gerekir.

Zamanında büyüklerimiz
gurbette belirli cefa çektiler.

Ancak biz onlara göre daha iyi
konumdayız güçlüyüz. Eskiden

Kastamonulular olarak bu
kadar güçlü değildik.” dedi.

Kastamonulu iş adamlarının
potansiyelinin farkına varması
gerektiğini kaydeden Ender

Yılmaz, “Biz Kastamonulu iş adamla-
rıyız potansiyelimizin farkına varır-
sak o zaman siyasi gücümüz ortaya
çıkar. O halde istediklerimizi alabili-
riz. Ama biz kendi gücümüzü oluştu-
ramıyorsak istediklerimize erişeme-
yeceğiz. Bu kapsamda KASİAD’ın da
biraz büyümesi lazım. Daha güçlü ol-
malıyız. Mazereti artık bir kenara bı-
rakmalıyız.”   diye konuştu.

Kastamonu’da yatırımların tabia-
tın korunarak yapılmasının önemli
olduğunu ifade eden Yılmaz, “ Kasta-
monu bizim için özel olduğu kadar
Türkiye ve dünya içinde önemli şehir-
lerden bir tanesi. Orayı koruyup kol-
lamamız gerekiyor İlla da ağır sanayi
yatırımları yaparak bir yere varmak

zorunda değiliz.  İstihdam yaratma-
nın farklı yolları var, bunun da dün-
yada örneklerine bakarak ortak pro-
jeler üretmemiz elzemdir. Dünya ti-
caretinde Türkiye’nin payı 1,4, Kasta-

monu’nun Türkiye gayri safi milli ha-
sılasında 43. sırada. Orta sıralardayız.
Bunu daha yukarıya çekmeliyiz. Bir-
lik olmalıyız.”

“Bir yol haritası 
çizmemiz gerekiyor” 

Ortak projelerin ve ortak kullanım
alanlarının olmasının öneminden
bahseden Ender Yılmaz şöyle konuş-
tu: “Bizim ortak projelerimiz olması
lazım, bunlar nelerdir diye kafa yor-
mamız lazım. İstanbul’da mı yoksa
Kastamonu’da mı üreteceğiz? Bir yol
haritası çizmemiz gerekiyor. Hiç bir
şey yapmıyoruz, hiçbir dernek bir şey
yapmıyor. İstanbul’da çakılı bir ağacı-
mız bile yok. Oturacak alanımız, ken-
dimize özgü bir yerimiz yok. Her şey-
den önce toplantı yapacağımız bir
alan olmalı.”

Bir ülke
yurttaşlarının
çağdaşlık

düzeyi için kimi
göstergeler
kullanılır.
Bunlardan bir
kısmı madde ile
ilgilidir. Yani kişi
başına düşen milli
gelir, kişi başına
kullanılan enerji
oranı, kişi başına
su ve kağıt
kullanımı, kişi
başına kitap ya da
gazete gibi.

Bir kısmı da insan ilişkileridir.
Hoşgörü düzeyi, toplumsal barışa

bakışları, yardımlaşma ya da dayanışma,
empati yapabilme, selamlaşma, esenlik
dileme, dili duru ve temiz kullanma ve
benzeri gibi.

Son yıllarda şirazesi kaymış bir
toplum olduk çıktık. Maddi göstergeler
ne yazık ki çağdaş bir toplum
olmadığımız/olamadığımız yönünde.
Neresinden tutsanız dökülüyor.

Benim derdim, bunlardan öte ikinci
boyut.

Dilimizi ve dinimizi yitirdik.
Öyle şeylere tanık oluyoruz ki

dudaklarımızın uçuklamaması işten
değil.

TV kanallarını açıyorsunuz. Kelli felli
insanlar, bu ülkenin yazgısını elinde,
dilinde tutan insanlar çıldırmış gibi
sokak dili kullanıyorlar. Küfür,
aşağılama, iftira, meydan okuma,
kabadayılık, tehdit, belden aşağı vurma…

Hop! Ne oluyoruz beyler! Bizde izan
diye bir tanım vardır. Benzetmelere
bakıyorsunuz, insana yakışmıyor. Ne
oldu bize böyle? Erdem, nezaket, devlet
adamlığı, model olmak, güler yüzlü bir
topluma önderlik etmek… Nerede
bunlar?

İt, ot, hain, çakal, müfteri, terörist,
hırsız, namussuz, yalancı, zeka özürlü…
Bu mu çocuklara örnek olunacak devlet
adamlığı? 

Okullarda, onlu yaşlardaki çocuklar
çeteleşmeye başladılar. Kıran kırana
gidiyorlar. Beş yaşındaki çocuk TV
izledikten sonra canavarlaşmaya
başlıyor. En erken öğrendiği şeyler küfür,
iftira, yalan, palavra, tehdit,
kabadayılık…

Sözde halk için meydanlara çıkan
insanların halkı ne hale getirdiklerini
düşünemeyecek kadar azgınlaşmış
olmaları, masumiyetle açıklanabilir mi?

Sokaklar dehşet kokuyor ve bu dehşet
kaynağını sokaktan değil en tepelerden
alıyor.

İnsan canı pespaye, insan kanı
neredeyse şeref madalyası haline geldi.

Yazık!
Beyler!
Neyin uğruna insanlıktan bu kadar

uzaklaşıyorsunuz?
Bu ülkenin tarihinde her zaman avuç

avuç dış düşman vardır. Siz kimin
ekmeğine yağ sürmenin peşindesiniz?

Komşusuna kinle bakan insanlardan
oluşan bir toplum, tam da o
emperyalistlerin ağızları salya salya
bekledikleri bir sonuç.

Kendinize gelin!
Beceremiyorsanız da çekin, gidin.
Yazık etmeyin bu asil topluma.
İslamiyet diye bir din var!
Kitabı var!
Her önüne gelen İslamiyet’i

yorumlamaya kalkmasın.
Sokak soytarılığı tarzında din

adamlığı İslam’a en büyük zararı
vermiştir. Kur’an-ı okumayan
milyonlarca insan var. Bunu biliyorum.
İşte o sokak soytarıları, Kur’an-ı okuma
zahmetine katlamayan milyonlara kendi
istedikleri gibi bir dini çen çen çen
satıyor; milyarlar kazanıyorlar.

Ey Müslümanlar!
Hz. Muhammed, peygamberliğinde

ticaret yapıp köşe dönmüş müdür?
Okumayan cahil Müslümanlar,

bezirganların oyuncağı olacakları için
çok daha tehlikelidir.

Gülen yüzler görmek istiyoruz.
Çocuklarımız ve torunlarımız da

sevgiyle büyüsün istiyoruz.
Çok mu?

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
Yılmaz: ‘Eskiden 

bu kadar güçlü değildik’

Ulusal servet ortada kaldı
İflas Masası’nın icra yoluyla satışı-

nı istediği Uğurlu Royal Hospi-
tal’a alıcı çıkmamasının milli ser-

vetin heba olması anlamına geldiğini
kaydeden Doktor Atıf Uğurlu, “ Has-
tanenin faaliyete geçmesiyle birlikte
600 kişilik istihdam sağlamak müm-
kün. Bu sayı Kastamonu’da faaliyet
gösteren iki sunta fabrikasının top-
lam istihdam sayısına bedel. Ama o
ulusal servet ortada kaldı. Bu
duruma çözüm bulmak ge-
rek. ”dedi.

İcra iflas dairesince yarı
fiyatı olan 38 milyon 400
bin liraya satışa sunulan
hastanenin 28 bin metre-
kare alan üzerinde kurulu
olduğunu anımsatan Atıf
Uğurlu, uluslararası hizmet
verebilecek tesisin yatırımcı
beklediğini ifade ederek şunları söy-
ledi: “Uğurlu Royal Hospital şu anda
benim hastanem değil. İflas masasın-
dan alınacak hastaneden benim cebi-
me herhangi bir para girmeyecek. Bu
benim kişisel sorunum değil; Kasta-
monu’nun ve ulusal sermayenin ora-
da atıl kalma sorunu haline gelmiştir. 

Bense hiçbir gelecek beklemeksizin

yine mülkiyet yoluyla hukuksal sorun-
ları çözülerek faaliyetine geçtiği za-
man istenirse uluslararası standartta
bunu yönetmeye hazır bir insanım.”

Öte yandan konuyla ilgili açıkla-
ma yapana Kastamonu Belediye Baş-
kan, hastaneyi alan yatırımcıya ge-
rekli desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Hastane arsasının değerli olduğu-

nu vurgulayan Tahsin Babaş,
belediyenin ancak ikinci
şahıslardan alım yapabile-
ceğini belirterek şöyle ko-
nuştu:  “Eğer bu türlü bir
yatırım yapmak isteyen iş
adamımız varsa biz beledi-
ye olarak bu işin tamamen
içindeyiz. Her türlü yardımı

yapma sözü veriyoruz. Çok
karlı bir yatırım her şeyden
önce yarı fiyatına ve 10
bin metrekaresinde ticaret
yapma imkanı var.  Kasta-
monu’da gelişen bir inşaat

sektörü var. Gerekirse arsa
takas yöntemi ile hastaneyi

açmak istiyoruz.”
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Esenler’den sonra Eyüp’e
şube açan Öz Sarıyer
Kafe,  lezzetini ilçe ge-

neline yaydı. Geçtiğimiz yıl
ikinci şubelerini Topçular’da
açtıklarını anımsatan Öz Sarı-
yer Kafe sahibi Cemal De-
mir(62), “ Sulu yemekten, dö-
nere;  pide, börek ve poğaça
çeşitleriyle herkesin damak
tadına uyan bir menü oluştur-
duk. Evlere servis ağımızı genişlettik. Bunun yanı
sıra toplantılara ve mevlitlere özel servisimiz de
bulunuyor. İki şubemizde toplamda 15 çalışanı-
mızla birlikte hizmet veriyoruz” dedi.

Ticari faaliyetlerine 30 yılı aşkın süredir de-
vam ettiğini söyleyen Demir, hizmet kalitesini
arttırmak için daima çaba gösterdiğini kaydede-
rek şunları anlattı: “Küre’den İstanbul’a 1967 yı-
lında geldim ve hemen çalışma hayatına atıldım.
1985 yılında Tophane’de büfe işletmeciliği ile ilk
ticari girişimim başladı.  Öz Sarıyer Kafe haricin-
de bu güne kadar 10 tane işletme kurdum. Be-
lirli bir müşteri portföyüne ulaşan ve kar yapan
bu işetmeleri devrettim. Bunu yapmamdaki se-
bep hizmet kalitemizi artırmaktı.”

Demir, girişimlerini çocuklarının devam et-
tirmesi yönünde uygun şartları hazırladığını be-
lirterek şöyle devam etti: “ 2 erkek,1 kız ve 5 to-
runum var. Oğullarımla birlikte çalışıyoruz. Biraz
emekliliğin tadını çıkarmak istiyorum. İnşallah
onlar da benden sonra bu girişimlerin sonunu
getirirler.” 

Kastamonu sivil toplum kuruluşlarında çe-
şitli görevler alan Öz Sarıyer Kafe sahibi Cemal
Demir İstamonu’yu ise şu cümlelerle değerlen-
dirdi: “ Küre Köstekçiler köyü nüfusuna kayıtlı-
yım. İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren köy der-
neğimizin başkanıyım. Bunun yanı sıra ilçe der-
neğimizin ve federasyonun da  başkan yardımcı-
sıyım. İstamonu’ya ilk kurulduğu günden beri
aboneyim, yakından takip ediyorum.  Gerçekten
camiamızın beklentilerinin çok üzerinde bir an-
layış ile hareket ediyorsunuz, tebrik ederim.”

Eyüp’te 
nam saldı

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
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������
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��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 89,628
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Bilişimde Zetta teknolojisi

Bilişim sektöründe geleceği gören
yaklaşımla Azdavaylı girişimci
Ender Karakaya ( 33)  tarafından

2006 yılında kurulan Zetta Bilişim Tek-
nolojileri, Türkiye’de 61 ilde alt yapı hiz-
meti verirken dünyanın 3 kıtasına net-
work sistemi ulaştırıyor.

Toplamda 60 metrekare alanda 5 ki-
şilik çekirdek kadro ile dünyaya erişim
sağlayan Zetta Bilişim’in çok şubeli şir-
ketlere hizmet verdiğini kaydeden En-
der Karakaya, “Bilgisayar, sistem, net-
work, güvenlik uygulama ve veri tabanı
alanında faaliyet gösteriyoruz. Tama-
men teknik destek sağlıyoruz. Bu
kapsamda Afganistan’da, Pakis-
tan’da, Kazakistan’da, Güney
Afrika’da şubeleri olan müş-
terilerimizin yanı sıra İSO
500’de ve Türkiye’nin en ön-
der şirketleriyle temasları-
mız bulunuyor .” dedi.

Bilişim sektörünün geli-
şen dünyanın vazgeçilmezi ol-
duğunu kaydeden Ender Karaka-
ya “ Kişilerin sağlığının olduğu gibi şir-
ketlerde de bilişim o derece önemli. Bili-
şimin alt yapısında yaşanan bir sorun
bir şirketin tüm işlerinin aksamasına se-
bep olabilir. Bu yüzden bilişim şu dön-
mede kritik seviyede. Mailler, muhasebe
sistemleri, paylaşım sistemleri, CRM
sistemleri bütün şirketler için önem ta-
şıyor. Şirketlerin hızlı ve sorunsuz işlem-

leri için kurumsal yapıya erişen bilişim
firmalarını tercih etmeleri gerekiyor.
Aksi takdirde çözümsüz problemler ya-
şamak mümkün.” diye konuştu.

İnternet güvenliğinin önemini
vurgulayan Bilişim Sistemleri

Mühendisi Ender Karakaya “
Ülkemizde internet güvenli-
ği şu anda oldukça korun-
masız durumda. Özellikle
maillerden gelen virüslerden
dolayı ciddi problemler yaşa-

nıyor. Bu konu yeni yeni gün-
deme gelse de biz firma olarak

2007 yılından itibaren sektörde hiz-
met vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Türkiye’de bizim büyüklüğümüzde 61
ilde alt yapı çalışması yapan bir firma ol-
duğunu zannetmiyorum”  diyerek en
büyük bilgisayar depolama birimlerin-
den olan zettabayttan esinlenerek kur-
duğu firmanın sektörde uzun soluklu
hizmet vermek için tasarlandığını da
kaydetti.

Züccaciye sektöründe 12
yıldır faaliyet gösteren
Tay Kristal, kendi mar-

kası ile sektörde büyümeyi he-
defliyor. Cideli iş adamı Mev-
lüt Yenliç (41) tarafından 2005
yılında kurulan Tay Kristal,
850 metrekare alanda, 15 kişi-
lik istihdam kapasitesiyle züc-
caciye ve hediyelik eşya üzeri-
ne ayda 15 bin parça üretim
gerçekleştiriyor.

Fason ve özel marka ürün-
lerinin üretimlerini yaptıkları-
nı ifade eden Mevlüt Yenliç,
Gaziosmanpaşa’da 350 metrekare alanda
kurmaya hazırlandığı yeni tesis ile birlikte

kendi markası Lina’nın piyasa-
da bilinirliğini artıracaklarını
kaydetti.

Yeni tesis ile birlikte üretim
alanın bin 200 metrekareye, is-
tihdam kapasitelerinin ise 20’ye
yükseleceğini ifade eden Yenliç,
işletmenin uzun soluklu gele-
ceği için çalışmalar sürdürdük-
lerini ifade etti. Öte yandan
memleketi ile olan bağlarını
koparmadığını vurgulayan
Mevlüt Yenliç, Cide’de satın al-
dığı 45 dönümlük arazide çi-
lik kuracağını bildirirken, Kas-

tamonulu iş adamlarına da memleketleri-
ne yatırım yapma çağrısında bulundu.

Tay Kristal 
kendi markasını oluşturuyor

İnşaat ve yapı malzemeleri
sektöründe 20 yıldır
profesyonel yöneticilik
yapan İnebolulu iş adamı
Metin Temel, tecrübesini
kendi firması olan Pro
Teknik’e aktardı.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında
ortağı Kemal İnci ile birlikte ti-
cari faaliyetlerine başladıklarını

anımsatan Metin Temel (45), yapı mal-
zemeleri sektöründe uzun soluklu iş
bağlantıları kurmayı hedeflediklerini

kaydetti.
Pro Teknik’in Tür-

kiye’nin ilk yerli ser-
mayeli kuruluşların-
dan olan Strata’nın
Marmara Bölge distri-
bütörlüğünü yaptığını
bildiren Temel, “Satışı-
nı gerçekleştirdiğimiz

ürünlerin kalitesinin yanı sıra yerli ol-
masına önem gösteriyoruz. Bu kapsam-

da Türkiye’nin ilk yüzde yüze sermayeli
kuruluşu olan; yapı kimyasalları, iç ve
dış cephe boyaları, su ve ısı yalıtımı
gruplarından oluşan 200’ü aşkın ürün
skalasına sahip Strata’nın distribütörlü-

ğünü yapıyoruz.  Ülkemizin gelecek va-
deden markalarından Strata’nın sahiple-
rinin Kastamonulu olması bizim için
ayrı bir gurur kaynağı.” dedi.

Kısa vadede markanın bilinirliğinin

artması için Anadolu Yakasında ve Tür-
kiye genelinde bayi ağının genişletilece-
ğini ifade eden Temel, 2017 yılı beklen-
tilerini ise şu cümlelerle ifade etti: “
Geçtiğimiz yıl ülkemiz için sıkıntılı bir
dönemdi.  2017’nin her halükarda daha
iyi olacağını ümit ediyoruz.  Özellikle
referandum süreci tamamlandıktan
sonra işlerin biraz daha hızlanacağını
uzun vade de Türkiye’nin önünün çok
açılacağını düşünüyoruz. Bizde şirket
proseslerini bu noktada geliştiriyoruz.” 

İnşaat sektöründeki
kalitesizleşmenin ön-
lenmesi gerektiğini
vurgulayan Pro Teknik
ortaklarından Kemal
İnci ise şunları söyledi:
“  Her geçen gün yapı-
lan binaların sayısı ar-
tıyor. Ancak binalarda

kullanılan malzemelerden, mimari ve
kullanım açısına kadar birçok alanda
kalitesizleşme söz konusu. Kullanılan
malzemelerin kalite belgesinin olması
ve bu konu hakkında ustalara eğitim ve-
rilmesi gerekiyor. Gerçek anlamda ehil
kişiler inşaat sektöründe yer almalı.” 

Yapı sektörüne 
Pro Teknik’ten çözüm
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Yaşar Karadeniz kimdir?
1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve

ortaöğretimini Samsun'da tamamladı.
1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Ma-
kine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden
1987 yılında mezun oldu.

1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kay-

makam Adayı olarak atandı. Bu görevi
sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bu-
lundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzin-
can'ın Tercan İlçesinde yaptı.

1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu
bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifa-
kılı İlçesi'nin ilk kaymakamı olarak
atandı. Sırasıyla Konya-Taşkent, Hakka-

ri-Çukurca, Ordu-Aybastı, Mardin-Yeşil-
li, Trabzon-Beşikdüzü ve Çanakkale-
Eceabat Kaymakamı, Tekirdağ - Saray,
Gaziantep-Nizip Kaymakamı olarak gö-
rev yaptı. 3 Eylül 2014 tarihli Kararname
ile Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'na
atanan Karadeniz, 24 Eylül 2014 tarihin-
den itibaren bu görevi sürdürüyordu.
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Kastamonu Tapu ve Kadastro yeni binasını Başbakan açtı

Kastamonu Tapu ve Kadastro
19. Bölge Müdürlüğünün
yeni hizmet binası, Başbakan

Binali Yıldırım'ın video konferans ile
katıldığı törenle açıldı. Başbakan Yıl-
dırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca Beştepe Millet Kültür ve Kon-
gre Merkezi'nde düzenlenen Çevre
Projeleri Açılış Töreni sırasında video
konferans yöntemiyle Kastamonu'ya
bağlanarak, Vali Vekili Ünal Kılıçars-
lan ile görüştü. Yapımı tamamlanan
Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürlü-
ğü binasının hayırlı olmasını dileyen
Yıldırım, 'Bu güzel eser hayırlı uğurlu
olsun. Bu arada Ilgaz Tünelleri nasıl?'
ifadesini kullandı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili

Hakkı Köylü, 'Sayın Başbakanımız,
Ilgaz Tünelleri iyi gidiyor. Yakın za-
manda Kırık Barajı'nın temelini de
atacağız inşallah. Sizi temel atma tö-
renine bekliyoruz.' dedi.

Konuşmaların ardından binanın

açılışı Kılıçarslan,  Kastamonu millet-
vekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve
Murat Demir, Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bü-
lent Kantarcı, Kastamonu Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, İl

Emniyet Müdürü Metin Turgay Ka-
rabulak, İl Jandarma Komutanı Albay
Yavuz Selim Kapancı tarafından ya-
pıldı. İnşasına 2014 yılı Aralık ayında
başlanan bina, geçen yıl temmuz
ayında hizmet vermeye başlamıştı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel
Müdürlüğü tarafından Kasta-

monu’da inşa edilen Araç Barajı inşaatı-
nın yüzde 18’i tamamlandı. Temelden
yüksekliği 81,55 metre olan baraj ile 32
bin 930 dekar cazibeli ve 10 bin 660 de-
kar terfi olmak üzere toplam 43 bin 590
dekar zirai arazi modern sulama siste-
mine kavuşacak. Proje hizmete alındı-
ğında yılda 13,79 milyon kiloWatt.saat
enerji üretilecek. Ayrıca Filyos Havzası
yerleşim yeri de taşkın zararlarından
korunacak. Araç Barajı ile üç hedefi
gerçekleştireceklerini belirten Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel
Eroğlu, “Suyu toprakla buluşturduğu-

muz da dekar başına 575 lira gelir artış
olacak. Bu da milli ekonomiye 36 mil-
yon TL katkı sunacak. Böylece bölge-
deki ekonomik geliri artırarak, kente

göçü önleyeceğiz. Yöre halkını taşkın
zararlarından koruyacağız. Son olarak
da 4 bin 400 kişiye istihdam sağlayaca-
ğız” ifadelerini kullandı.

43 bin 590 dekar zirai alanı suya kavuşturacak

İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı
olarak 2014 yılından itibaren görev-
de olan Yaşar Karadeniz (52), Kasta-

monu Valiliğine atanan isim oldu. Aslen
Samsunlu olan  Karadeniz’in Taşra İda-
resinin Yeniden Yapılandırılması projesi
ile birçok alandaki çalışması ilgili ba-
kanlıklar tarafından örnek gösterilmişti.
Karadeniz ile birlikte Kastamonu’nun
örnek projelerle anılması bekleniyor.

Gitmeden Kastamonu’yu 
hissetti

Öte yandan Yaşar Karadeniz’in Kas-
tamonu’ya vali olarak atanmasının du-
yulmasının ardından Kastamonu sivil
toplum kuruluşu temsilcileri ve iş
adamları ziyaret erçekleştirdi. Bu kap-
samda yapılan ziyarette Kas-Der Gazi-

osmanpaşa Şube Başkanı Bahattin
Üründü, Gazetemiz Genel Yayın Yönet-
meni Hüseyin Karadeniz, Çatalzeytinli-

ler Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet
Çetinkaya yönetim kurulu üyeleri Şen-
doğan Soytaş ve Yaşar Çelik, iş adamı

Kudret Kayran ve Uğur Mumcu Mahal-
le Muhtarı Mehmet Ay hayırlı olsun di-
leklerini ilettiler.

Tarihin Yazdığını Kim
Silebilir?

İyiliğe Kim Engel
Olabilir?

Bir Kadın Neler Ya-
pabilir?

11 Mart 2017’de
gerçekleşmesini
planladığımız “Geçmişin
İzi Geleceğin Yüzü” isimli
projemizin davetiyesi
yukarıdaki bu cümlelerle
başlıyor.

Sahi siz hiç düşündü-
nüz mü? “Bir kadın is-
terse neler yapabilir?” 

Geçen sene verdiğim
bir röportajda kendimde
gördüğüm eksik yanlarımı ifade etmiştim. Sos-
yal sorumluluk projelerinde yer almaya çalıştığı-
mı ama bu konuda yaptıklarımı yeterli görmedi-
ğimi belirtmiştim. İhtiyacı olan binlerce çocuk
olduğunu ve çocukların hayatlarına daha fazla
dokunmamız gerektiğini yazmıştım. İşte o gün
bunları yazarken, bunların sadece bir temenni
olarak kalmaması gerektiği bir kez daha aklıma
kazınmıştı. Düşünmüştüm ama düşünmek kendi
başına yeterli olmayacaktı. Bu sebeple sadece
düşünmedim, inandım ve harekete geçtim. Ha-
rekete geçmek için bir sinyal bekliyordum ki bu
projeyi birlikte yürüttüğümüz 3 yürekli kadın çık-
tı karşıma. Bir hedef çatısı altında günlerce top-
landığımız Emine Çelik, Selma Cengiz ve Gözde
Yüksel. Onlar tek başlarına yüzlercesi oldular.
Onlarca şirket, yüzlerce kişi ile görüştüler. Bin-
lerce fikir ürettiler. Hepsi tek bir amaç içindi…

Şimdinin Genç Kızlarının gelecekte hak ettik-
leri kalite ve başarıdaki pozisyonlarına erişebil-
meleri yolundaki en önemli adımlardan biri olan
eğitim hayatlarına katkı sağlamak…

Biz kadındık, önceliğimiz genç kızlarımızdı.
Hiçbir politik ve ideolojik bir gruba bağlı değildik.
Bizi bir araya getiren memleketimiz Kastamonu
olmuştu sadece. Kastamonulu kimliğimiz ile
Türkiye’de ihtiyacı olan her genç kıza umut ol-
mak istiyorduk.  Tek derdimiz fayda sağlamak,
misyonumuz da sağlamayı düşündüğümüz fay-
dayı yaygınlaştırmaktı. 

Biz kadındık, anaçtık. Anaçlığımızla sarıp
sarmalamalıydık. Allah’ın bize lütfettiği en güzel
armağan olan şefkatimiz ile ulaşabileceğimiz
kadar genç kızımıza ulaşmalı ve onların hayatla-
rın da umut olmalıydık. 

Biz hayıflanmayı bilmeyenlerdik. Her şey
kötü gidiyor diye söylenmek yerine, hayatta iyi
insanlar da, yapılacak iyi şeyler de var, diyenler-
dik. İyi şeyler için insanları bir araya getirmeyi
kendine amaç edinenlerdik. Biliyorduk ki bizler-
den yüzbinlerce vardı. Bir kıvılcım yakıp koca bir
aleve dönüşmesini görecek olanlardık biz. Ke-
netlenmeliydik, bir amaç uğruna herkesi kenet-
lemeliydik. Toplumun her bireyinin içinde olan
yardımlaşma duygusunu açığa çıkarmalıydık.

Ve sanırım başardık. Projemizi artık yüzlerce
insan destekliyor. Genç Kızlarımıza destek ver-
mek için yüzlerce hayırsever bir araya geliyor.
Ama öyle kurum ve kişiler var ki isimlerini bura-
ya yazmasam olmazdı.

Bu isimlerin başında Dünya Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sayın Didem Demirkent, Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz Sayın Hülya Koç, Sayın
Metin Dorbek ve Dünya Şirketler Grubundan bir-
çok yönetici arkadaşım, yüreği sonsuz sevgi
dolu, fikirlerine her zaman değer verdiğim, bu
konuda da sonsuz desteğini esirgemeyen Çocuk
Kitapları Yazarı, Radyo Programcısı ve eğitimci
Nejla Sakarya’ya,  yüzbinlerce katılımcıya ulaşan
“Yaşam Atölyesi” nin kurucusu ve en son çıkar-
dığı “İnsanız Ayıbı Yok” kitabı ile yine binlerce in-
sana ışık tutan ve bu projenin hedefine ulaşma-
sında en büyük desteği sağlayan Kişisel Dönü-
şüm Uzmanı Sayın Aret Vartanyan ve Kişisel Dö-
nüşüm Atölyesindeki onlarca katılımcı ve isimle-
rini burada tek tek yazamayacağım destekçimiz
olan kişiler ve kurumlar… 

Daha fazla insan daha fazla güç olma
ilkemize canı gönülden katkı sağlayarak
sesimizin ulaşmadığı yerlere ulaştıran yüzlerce
dergi, gazete, blog yöneticileri…  İstanbul Art
News, İnsancıl, Anne-Bebek, İstanbul Life,
Payment System Magazine, Gamlı Baykuş
Dergileri ve daha niceleri bu güzel adım için bize
ses oldular…

“İyi bir vicdan, en rahat yastıktır”, der  Bren-
tana… Yastığa kafamızı koyduğumuzda vicdanı-
mız da aklımız da daha rahat bundan sonra, gü-
zel amaçlara ulaşabilmenin verdiği mutlulukla
daha ileriye bakabiliyoruz artık.

İyi ki varsınız yüce gönüllü, iyi insanlar. İyi ki
varsınız ki bizler inancımızı yitirmiyoruz. Sizlerle
başlayan bu yolculuk yüzlerce insanının katılımı
ile gerçek amacına ulaşacak.  

2017 hedefimiz 100 Kız Öğrenciye Işık Olmak-
tı, daha şimdiden 200 öğrenciye burs verebilecek
sözler aldık. Artık hedefimiz daha da büyük.  İyili-
ği ilke edinmiş güzel insanların desteği ile daha
büyük adımlar atarak ilerlediğimiz bu yolda iyili-
ğin gücü ile yapamayacağımız hiçbir şeyin olma-
dığını gördük ve hissettik, hissettirdiniz... 

İşte tam da bu sebeple “Bir ışık da siz yak-
maya” ve “11 Mart’ta bizlerle, Genç Kızlarımıza
Umut Olmaya” var mısınız

burcu.koseml@dunya.com

Tek amacımız 
faydalı olmak

Burcu Kösem

Geçtiğimiz Ocak ayında Mesut Yıldırım’ın kendi isteğiyle emekliye ayrılmasıyla birlikte Ünal
Kılıçarslan’ın vekaleten baktığı Kastamonu Valiliği makamına asaleten atama gerçekleşti.

Şenpazar eski Hükümet
Konağının otel olması için
çalışmalara başlandı. Şen-
pazar Belediye Başkanı Cem
Çınar, mülkiyeti belediyeye
ait olan binanın belediye hiz-
met binası ve belediye oteli
olarak hizmet vereceğini
kaydetti.  Tadilat çalışmaları-
na başladığını ifade eden Çı-
nar,  işlemlerin kısa sürede
tamamlanacağını ifade etti.

Beyaz Altın toprakla buluştu
Beyaz altın olarak

adlandırılan ve dünya-
nın en kaliteli sarımsağı
olarak gösterilen Taş-
köprü sarımsağının eki-
mi başladı. Türkiye İsta-
tistik Kurumu’nun veri-
lerine göre Türkiye’nin
sarımsak ihtiyacının yüzde 25’lik kıs-
mının karşılandığı Taşköprü’de sa-
rımsaklar havaların erken ısınma-
sından dolayı Şubat ayında toprakla
buluştu. Taşköprü’de 4 bin ailenin
geçim kaynağı olan Taşköprü sarım-

sağının 2015 yılında 22
bin ton olan rekoltesinin
bu yılda 25 bin tonu bul-
ması bekleniyor.

Taşköprü sarımsa-
ğının Türkiye’deki coğ-
rafi işaretinin ötesinde
de dünya markası ola-

bilmesi açısından da dünyadaki
marka tescili ile ilgili başvuruların
yapıldığını kaydeden Taşköprü Be-
lediye Başkanı Hüseyin Arslan,  ça-
lışmaların yaklaşık bir buçuk yıl
sonra sonuç vereceğini bildirdi.

Hükümet Konağı
otel oluyor
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Spor Toto 2. Ligin 24. hafta maçında deplasmanda 1461 Trabzon’a konuk olan Kastamonuspor 1966, 1-0 öne geçtiği
maçta avantajını koruyamadı.  Rakibinin 10 kişi mücadele ettiği dakikalarda gol yiyerek sahadan 1-1 berabere ayrılan

temsilcimiz puanını 36’ya yükseltirken, Niğde Belediyespor ve Eyüpspor’un puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı kaçırdı.

istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Dolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadıkDolduk da taşamadık
Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde müca-

dele eden Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Bas-
ketbol Spor Kulübü,  28. hafta karşılaşmasında
Yalova’yı deplasmanda yenmeyi başararak gali-
biyet sayısını 14’e yükseltti. Ligin bitimine 10
hafta kala 14 galibiyeti 14 de mağlubiyeti bunu-
lan temsilcimiz 42 puanla 11. sırada yer aldı.
Temsilcimiz 4 Mart’ta kendi evinde Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ağırlayacak.

Son 10’da eşitlik

Adana’da yapılan 2016 – 2017 Eğitim Öğre-
tim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Kick Boks Yıldız-
lar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kasta-
monulu sporcular beş madalyanın yanı sıra bir
de kupa kazandı.

23 – 25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen
mücadelelere Emrah Şahanoğlu ve Eldar Eliza-
de antranörlüğünde dokuz sporcumuz katıldı.

Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ve Taş-
köprü Lider Spor Kulübü’nün sporcularının ter
döktüğü organizasyonda toplam 500 sporcu
mücadele etti.

Mücadeleler sonunda Berkay Ozan Şahin 52
kiloda Türkiye Şampiyonu, Emircan Maden 34
kiloda Türkiye ikincisi, Erdem Kuru ve Elif Halı-
cı 42 kiloda, Mehmetcan İnce ise 57 kiloda Tür-
kiye üçüncüsü oldu.

Sporcularımız 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1
Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü elde
ederek 43 il arasında Kastamonu’yu İstanbul ve
Ankara’dan sonra 3. sıraya taşıdı.

5 madalya 1 kupa

Spor Toto 2. Lig Kırmızı
Grup’ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, ilk

yarı kendi evinde 1-3’lük skorla
mağlup olduğu 1461 Trabzon’a
konuk oldu. İkinci devrede üst
üste aldığı galibiyetlerle yükselişi-
ni sürdüren temsilcimiz rakibi
karşısında 25.dakikada Arda Ha-
var’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk
yarı temsilcimizin üstünlüğü ile
sona erdi. Ancak Kastamonus-
por 63.dakikada 10 kişi kalan ra-
kibi karşısında skoru koruyama-
dı ve 69.dakikada kalesinde ma-
çın skorunu belirleyen golü gör-
dü. Karşılaşma hakemin son dü-
düğünü çalınmasıyla birlikte 1-
1’lik beraberlikle bitti. Temsilci-
miz 5 Mart’ta Gazi Stadyu-
mu’nda, arasında 4 puan fark bu-
lunan 5’inci sıradaki Karşıyaka’yı
ağırlayacak. Kastamonuspor
1966’nın ilk devre deplasmanda
2-1 mağlup olduğu Ege temsilci-
sinden rövanşı alması bekleniyor.

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Utku Tunavelioğlu xx,

Hilmi Göktürk xx

1461 Trabzon: İbrahim xxx, Oktay xx, Oğulcan xx,

Rasimcan xx, Erhan Kara xx, Yağızcan x, Yüksel xx

(Oğuzhan Acar dk. 87 ), Uğur xx, Hasan Ahmet Sarı

dk. 58 x), Kaan xx, Hamza xx, Muhammet Beşir x

(Cafer dk. 69 x)

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xx, Erkan

xx, Oğuz xx, Alaaddin x, Batuhan xx, Faruk x (Kerem

dk. 46 x), Salih x, Arda xx, İskender xx, Mehmet Çakır

x (Yaşar Çetin dk. 75 x), Hasan x (Ferdi Elmas dk. 75 x)

Goller: (26' Kastamonuspor 1966) Arda,  (69'1461

Trabzon) Hamza

Kırmızı kart: Yağızcan (63' 1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Erhan Kara, Rasimcan, Yüksel, İbrahim

(1461 Trabzon), Erkan, Faruk, 

Ferdi (Kastamonuspor 1966)

Kastamonuspor 1966 : 2 1461 Trabzon: 1

Potanın Sultanlarına 
Canovate’den destek

Data Center ve fiber optik üretimin-
de dünyadaki ilk 5 lider firma ara-
sında yer alan Canovate,Elektro-

nik, Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde
mücadele eden Kastamonu Basketbol Spor
Kulübüne forma sponsoru oldu.

Bozkurtlu iş adamı Can
Gür sahibi olduğu Canova-
te’nin Kastamonu Basketbol
Spor Kulübü ile 1 yıllık resmi
forma sponsorluğu anlaşma-
sı imzaladığını kaydederek,
“Spor dostu bir holding ola-

rak, bugüne kadar sporun ve sporcuların
yanlarında olduk ve olmaya devam edece-
ğiz. Memleketim olan Kastamonu’nun, ka-
dın basketbol takımına destek olmak bizle-

re ve tüm çalışanlarımıza büyük bir mutlu-
luk ve gurur veriyor. Bugüne kadar başarılı
çalışmalara imza atan Kastamonu Kadın
Basketbol Takımımızın da, bu sezon yeni
başarılara imza atacağına inancımız tamdır.
Hem Kastamonu Basketbol Spor Kulübü
takımımıza, hem de diğer tüm basketbol
takımlarına, Türk basketbolu adına başarılı
bir sezon diliyoruz” dedi.

Kastamonu Basketbol
Spor Kulüp Başkanı Nihat
Saka da, “Dünya markası Ca-
navote’yi formamızda onur
ile taşıyacağız. Büyük başarı-
lara imza atarak Can Gür

beyi ve değerli kurumunu en iyi şekilde
temsil edeceğiz.” diye konuştu.

Rövanş 2 Nisan’da
Hentbol Bayanlar Türkiye Kupası

çeyrek final mücadelesinde Yenima-
halle Belediyesi karşısında 32-25’lik
skorla mağlup olan Kastamonu Bele-
diyespor,  2 Nisan’da rövanş mücade-
lesine çıkacak.

Bayanlar Türkiye Kupasında çey-
rek final ilk maçları 28 Şubat’ta ger-
çekleşti. Toplamda 8 takımın müca-
dele ettiği kupada Kastamonu Beledi-
yespor, Yenimahalle Belediyesine ko-
nuk oldu. Temsilcimiz karşılaşmada
ilk yarı 17-11 ikinci yarı ise 32-25’lik

skorla mağlup oldu. Kupa için umut-
lar devam ederekten rövanş karılaş-
maları 2 Nisan’da gerçekleşecek.
Çeyrek finalde rakibini eleyen takım-
lar yarı final müsabakaları eşleşmele-
ri kura çekimi ile belirlenecek4'lü fi-
nalde mücadele edecek.

Öte yandan ligdeki mücadelesine
Yenimahalle Belediyesiyle olan averaj
farkı sebebiyle 2.sıradan devam eden
temsilcimiz 4 Mart’ta kendi evinde
Samsun Gençlik Spor Kulübünü ağır-
layacak.
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Ufuk Acar’ın sunumuyla gerçekleşecek
gecede İrem Bal sahne alırken davetli-
ler Kastamonu’nun geleneksel lezzeti

bandumaya doyacak. Konuyla ilgili açıklama
yapan Üsküdar Kastamonulular Yardımlaşma

Derneği Başkanı Hasan Kuruoğlu,
Kastamonu’nun geleneksel lezzet-
leri arasında yer alan bandumanın
unutulmaması için 3 yıldır organi-
zasyonu düzenlediklerini anımsat-

tı. Banduma gecesi ile birlikte hem damaklarda
duyulan özlemin giderildiğini hem de hemşe-
riler arası diyaloğun arttığını ifade eden Seydi-
ler Odabaşı Derneği Vedat Odabaşı da tüm
Kastamonuluları geceye davet etti.

“Seydiler Odabaşı Köyününün
kurucusu Odabaşı, İstanbul’da
saray çevresinde görevler üstlen-
miştir. Yaşlılığında İstanbul’dan
köye döner ve yaşamının kalanını
burada sürdürür. Kendisi gibi İs-
tanbul’dan memleketine dönen
arkadaşının yolu bir gün Kasta-
monu’ya düşer. Aklına Odaba-
şı’ndaki arkadaşı gelir. Sora sora
o köyü bulur. Köyde büyük kardeş
Odabaşı’nın evinde misafir olur.
Odabaşı gelini Şerife’ye misafirle-
rinin önemli olduğunu ve ona özen göster-
mesi gerektiğini söyler. 

Ancak kış çok sert geçmektedir. Misafire
yemek çıkarmak gerekmektedir ama sade-
ce erişte, bulgur yapılsa bu kadar uzaktan
gelen misafire ayıp olur. Şerife gelin, düşü-
nür taşınır; uzun zaman önce babaannesi-
nin anlattıkları aklına gelir.  Yüzyıllar önce-
sinden aktarılanları başlar uygulamaya.
Hindiye bakar, baharda kuluçkaya yatıra-
caktır ama ya misafir. Çaresiz hindiyi büyük
oğluna kestirir, temizler koyar cabaya. Öte

yandan çıkarır yaslağacı, başlar
yufka açmaya. Biraz da ceviz var-
dır kilerde, onu da kırdırır kızına;
dövüp hazırlar. Sıra pişen hindinin
parçalanıp yufkaya sarılarak tep-
siye dizilmesine gelmiştir. Ardın-
dan yağlı hindi suyuna bandırır
kestiği yufka sarımlarını, araları-
na da ceviz serper kalan hindi et-
lerini de bir güzel dizer tep-
sideki sarımların orta
yerine. Tereyağını
eritip üzerine ek-

lemeyi de unutmaz. Siniyi
hazırlayıp misafirin önü-
ne koyarlar ve misafiri
buyur eder büyük Oda-
başı. Misafir yemeğini
yer, çok beğenir ve so-
rar: 'Bunun adı ne?'  '
Ben de köyüme gitti-
ğimde yaptırayım' diye
ekler. Büyük Odabaşı geli-
nine seslenir ve sorar. Şerife
gelin utanır, sıkılır. “ Banduma”

deyiverir birden. He ya “Banduma”  ardın-
dan nasıl yaptığını anlatır. Hindi suyuna
bandırıldığından ,banduma dendiğini de ih-
mal etmez. O günden sonra yüzyıllardır
unutulan bir Orta Asya Türk Kültürü tekrar
ortaya çıkar. O gün bugündür; Banduma
uzun kış gecelerinde ağırlanan misafirler
için yapılan bir sohbet yemeğidir.”

Vedat Odabaşı ayrıca davetiyede paylaşılarak büyük beğeni toplayan bandumanın hikayesini şöyle aktarıldı:

Üsküdar
Kastamo-

nulular
Yardım-

laşma
Derneği ile
Kastamo-

nu Seydiler
Odabaşı

Derneğinin
birlikte

organize
ettiği 3.

Geleneksel
Banduma
Gecesi 12

Mart’ta
Boğaziçi

Yaşam
Merkezin-

de
düzenle-

necek.
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KC Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Araç
Başköy deresi üzerinde Başköy Regülatörü
ve HES Projesi’nin (4,45 MWm/4,25 MWe)
kurulması ve işletilmesi planlanıyor.
9.650.000 TL bedelli proje kapsamında 4,73
MW kurulu güce sahip HES’in yılda toplam
10.51 GWh enerji üretilmesi hedefleniyor.

Projenin inşaat aşamasında 75, işletme
aşamasında ise 10 personelin çalışması
planlanıyor. Projenin ekonomik ömrünün 2
yıl sürmesi inşaat faaliyetleri ise 50 yıl ola-
rak öngörülüyor.

İnşaatçılar
başkanını 
seçti

Yeni bir HES
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CEMİYET

Kastamonu geleneksel 
lezzeti Üsküdar’a uzanacak

Kastamonu 
Banduma Gecesi

Boğaziçi Yaşam Merkezi

Ufuk Acar İrem Bal

Tarih: 12 Mart 2017 Pazar
Saat: 19.00 - 23.00

Adres: Kirazlıtepe Mah. Fıstıklı Bayır Sok. No: 70 Çengelköy-
Üsküdar/İSTANBUL

Tüm 
hemşehri-

lerimiz 
davetlidir

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Aylık hesabında tüm
sigortalılık süresinin

kazançlarına bakılıyor  

Yeminli Mali Müşavir

5
Şubat 1975 doğumlu bayanım. 1 Ni-
san 1993’te ilk sigorta girişim yapıl-
mış olup, halen 4/a statüsünde

6190 prim günüm bulunmaktadır. Çalış-
ma hayatım boyunca yüksek maaş üze-
rinden tam gösterilerek primlerim yat-
mış iken son 3 senedir asgari ücret üze-
rinden prim yatmaya devam ediyor.
Emekli maaşı hesabında son kaç yıla
bakılıyor ve son yıllarda yatırılan asga-
ri ücret primi emekli maaşımı ne kadar
etkiler? Aylık 100-200 TL civarında mı?
1.000 TL civarında mı? (Fatma Ok)

Emekli aylığı hesabında son birkaç yı-
lın veya 5-10 yılın değil, tüm sigortalılık
süresince üzerinden prim ödenen kazanç
tutarları dikkate alınıyor. Sizin gibi 8 Ey-
lül 1999’dan önce sigortalı olanların
emekli aylıkları, 2000 öncesi, 2000-Ekim
2008 arası ve Ekim 2008 sonrası prim gün
sayıları için hesaplanan üç ayrı kısmi ay-
lığın toplamından oluşuyor. Kısmi aylık-
lar da en basit anlatımıyla, söz konusu dö-
nemlerin prime esas kazanç ortalamala-
rıyla, toplam prim gün sayısına göre he-
saplanan aylık bağlama oranlarının çarpı-
mından oluşuyor. Bu dönemler içinde en
düşük aylık bağlama oranı 2008 sonrası
dönem için hesaplanacak aylık bağlama
oranıdır. Bundan sonraki süreçte asgari
ücret üzerinden ödenecek primler, Ekim
2008 sonrası prime esas kazanç ortalama-
sını aşağı çektiği ölçüde bu dönemin kıs-
mi aylık tutarı azalacaktır. Diğer yandan,
2008 sonrası prim gün sayınızın toplam
prim gününüz içindeki payı arttıkça, 2008
sonrası döneme ilişkin kısmi aylığınızın
emekli aylığınız içindeki payı da artaca-
ğından, emekli aylığınızın azalmasına ne-
den olur. Bu azalmanın ne kadar olacağı
da asgari ücret üzerinden prim ödenen sü-
reye göre değişmekle birlikte, aylık olarak
100 TL’yi aşmaz.

Aylık için borçlanmadan sonra
altı ay geçmesi gerekiyor

Emeklilik için başvuru yaptığımda,
askerlik borçlanmasını ödediğim takdir-
de emekliliği hak edeceğim ancak öde-
me yaptıktan sonra altı ay daha çalış-
mam gerektiği söylendi, doğru mudur?
Ne yapmam gerekir? Çünkü öğretmenim
ve bu durumda bir sene daha çalışmam
gerekiyor. Ayrıca hangi mazeretlerle
emeklilik dönemi dışında emekli olabi-
lirim? (Cemil Er)

Söylenen kısmen doğru. Emekli aylığı
bağlanması için borçlanma bedelinin
ödendiği tarihten itibaren altı ay geçmesi
gerekiyor. Ancak borçlanmanızı yapıp gö-
revden ayrılabilir, altı ay sonra maaşını-
zın bağlanması için başvurabilirsiniz.
Normal emeklilik dışında ancak engellilik
durumuna bağlı olarak ya da adi veya va-
zife malulü olarak emeklilik söz konusu
olabilir.

Fatih’te 1987 yılında kurulan Kasta-
monu İnşaatçıları ve Esnafları Yardım-
laşma Derneği (KASİYAD) olağan genel
kurulunu gerçekleştirdi. Yeni dönemde
Hayati Altıkulaç göreve geldi.

Divan başkanlığını Sabri Yapar’ın yap-
tığı KASİYAD genel kurulunda mevcut
başkan Ertan Tezcan yeniden aday olma-
dı. Tek listeyle gidilen genel kurulda Ha-
yati Altıkulaç, delegelerin güvenoyunu
alarak başkanlığa seçildi.

Yeni dönemde birçok aktif faaliyet ve
kurumsallık üzerine çalışmalar

Yapacaklarını belirten Altıkulaç “ Bu
güne kadar derneğimize emek veren
herkese teşekkür ediyorum. Bundan
sonra  birçok yeni proje  hayata geçire-
ceğiz. Bunun için gerekli alt yapımız
mevcut.”  dedi.

HayatiAltıkulaç’ın yönetim listesinde
şu isimler yer aldı:  

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER 
Muhsin Erol                                                                   
Sami Yapar                                                                    
Satı Mehmet Kaymakçı                                                 
Tayfun Kırmızı                                                              
Baki Şen                                                                        
Yavuz Sağatli                                                                
Kenan Açıkgöz                                                              
Asım Korkmaz                                                              

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
Mustafa Çelik                                                                
Nihat Corukoğlu                                                            
İlhan Arslan
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İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com

BİNA GENEL
ÖZELLİKLERİ

n Bloklarda C30 hazır
beton
n Radye temel sistemi
n Yangın sistemi
n Asansör
n Apartman girişinde
kamera güvenlik sistemi
n Merkezi dijital uydu
sistemi
n Isı yalıtımlı mantolama
n Çocuk oyun alanı
n Basketbol ve Voleybol
sahası
n Doğalgaz Uyumlu
Kalorifer Tesisatı
n Peyzaj ve Aydınlatma
n İçme suyu, kullanma
suyu arıtma sistemi

Merkez Büro: Aktekke
Mah. Barutçuoğlu Plaza
Kat: 8 No: 42 (Migros)
KASTAMONU

Tel : 0366 214 46 11
214 20 11 

Faks : 0366 214 48 11

Ağlı Kalekent: Ağlı Merkez
Sarıçayır Mevkii Kale Yolu
Toki Konutları Karşısı
AĞLI

GSM : 0542 314 80 65
0530 462 84 41

DAİRE
ÖZELLİKLERİ

n Çelik dış kapı
n Antrede dekoratif
vestiyer
n Dekoratif iç kapılar
n Odalar laminant parke
n Kalorifer
n Islak hacimler ve
mutfak seramik
n Odalarda kartonpiyer
n Mutfak dolapları
n Mutfakta granit tezgah
n Banyoda havlupan
radyatör
n Isı Pay Ölçer Sistemi
(Yaktığın Kadar Öde)

www.efbi.com.tr

www.efbi.com.tr

info@efbi.com.tr
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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat

Yıl: 5 2 Mart 2017
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