
Vergi

Harun Ünlü

4

Özellikle büyük kentlerde
kurulmuş memleket içerikli sivil

toplum kuruluşlarının tüzüklerinin
bir yerinde kesinlikle
“...Hemşerilerinin sorunlarına

çözüm bulmak, onların haklarını
savunmak, gelişmelerine katkı

sunmak…” benzeri bir amaç
yazılıdır. Bu amaç aynı
zamanda görevdir de! n 2

Adın ne kardeşim
senin? Mülayım!

Yıl: 5 Sayı: 188 16 OCAK 2017Haftalık Siyasi Aktüel Bağımsız Gazete
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Burdur Fab: OSB Adnan Menderes
Sokak. No 24 Bucak Burdur

İstanbul Fab: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

İstanbul Tel: 0212 627 41 63info@deryagranit.com

www.deryagranit.com

21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Satılık-Kiralık 
Her Marka Forklift Tamiri,
Yedek Parça
Bakım Servisi, 
Transpalet ve Lastik Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi
Sitesi, C5 Blok No: 255 

İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

ATILGAN MAKİNE

www.atilganmakine.com.tr

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek Parça Tel-Fax :0212 
446 99 68-69

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. 
İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST

İstanbul Fuar Merkezinin 9. ve 10. salonlarında
27-30 Aralık 2017 tarihinde düzenlenecek
KASTEXPO’ya iş adamlarının yoğun ilgi

gösterdiğini ifade eden KASİAD
Genel Başkanı Ayhan
Aslan, “Hemşerilerimiz
küresel gelişmelerin

etkisine rağmen ülkemiz ekonomisinin büyümesine
ve gelişmesine destek sağlıyorlar. Bu tutumlarının en
güzel örneği de KASTEXPO’da yaşanıyor.
Türkiye’nin ilk genel şehir fuarı KASTEXPO’nun
düzenlenmesine 11 ay olmasına rağmen stantların
yüzde 20 doluluk oranına ulaşması hemşerilerimizin
ekonomiye can suyu olduklarının kanıtıdır” dedi. n 5

Yangından 
önce son çıkış İstanbul’un

sağlığından
sorumlu

n 2

Prof. Dr. Erol Kısmet

B a ş y a z ı

Köyde ikamet etme şartıyla Kastamonu
OBM’nin kabul ettiği başvurularda
geçtiğimiz yıl Kastamonu merkezde 37,
Pınarbaşı’nda ise 3 ev krediyi kullandı.

Hüseyin Karadeniz

Emeklilikle ilgili 
soru ve yanıtlar

Yaşar Kızılkum

5

“Geçmişin İzi Geleceğin Yüzü” proje basın sözcüsü ve Dünya
Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kösem, bu programın,
yöremizin hali hazırdaki zengin ve dinamik kültür profilinin gelecek
dönemlere aktarımı sürecine katkı sağlayıcını söyledi.

Geçmişin İzi Geleceğin Yüzü olacak

10

Burcu Kösem

SARKASDER’in 10. Olağan Genel Kurulu Sarıyer’de bulunan
dernek merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali Ören’in
yeniden aday olmadığı genel kurulda delegelerin güven oyunu alan
Melek Kaya yönetim kurulu başkanlığına seçildi. 

SARKASDER’e kadın eli

10

Melek Kaya

Kastamo-
nu’da eski

evlerin
elektrik

tesisatının
yenilenmesi

için 4 bin
liraya
kadar

yüzde 18
hibe, yüzde
sıfır faiz ve
4 yılda geri

ödeme
şartıyla
ORKÖY
Kredisi

veriliyor.

Ahşap ev fazlalığı
bakımından Türkiye’nin
sayılı illeri arasında yer

alan Kastamonu’da konutların
eski ve bakımsız olması büyük
risk taşıyor. İlimizde elektrik
tesisatının eskiliği ve baca
tutuşması sebebiyle çok sayıda
yangın meydana geliyor. 

Kastamonu Orman Bölge
Müdürlüğü (OBM) Türkiye’de
ilk kez 2016 yılında ilimizde
uygulamaya geçen Orman ve
Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü
(ORKÖY) kredisi ile elektrik
tesisatından çıkan yangınları aza
indirgemeyi hedefleyen çalışma
başlattı. Bu kapsamda Orman ve
Su İşleri Bakanlığının desteği ile
4 bin liraya kadar yüzde 18 hibe,
yüzde sıfır faiz ve 4 yılda geri
ödeme planı oluşturuldu. n 9

KASTEXPO ekonomiye can suyu olacak

Engin T. Hakan G.

Yeni 
görevlerine 
başladılar

n 4

KSK, zorlu
deplasman-
dan 1 pu-
anla döndü

Eyüp Belediyesi’nden
muhteşem girişim

n 7

Eyüp Belediye-
si kız öğren-
cileri Kasta-

monu’da kış kampı-
na götürecek. Genç-
ler Kastamonu Yol-
konak’ta 30 Ocak -4
Şubat arasında
kamp yapacak. n 4

Fındıkoğlu
güven 
tazeledi

n 5
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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

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

KELEBEK

Sevgisiz geçmez saniyesi; sekiz on günlük ömrünün,
Aşılarım çiçeğini birbirine iki dargın komşunun.
Dağı dağı aşılarım,
Uçma yetisinden değil; sevgidendir kanat çırpınışın.Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

YOKTAN VARA YOLCULUK

Çimento, çakıl ve su, kaynaşıp prizlenir,
Yokla varın ahengi ustalarca izlenir.
Ölümü ebediyen yok oluş zannederiz,
Hangi tohum gömmeden canlanıp filizlenir.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

Özellikle büyük
kentlerde
kurulmuş

memleket içerikli sivil
toplum kuruluşlarının
tüzüklerinin bir yerinde
kesinlikle “…
.Hemşerilerinin
sorunlarına
çözüm bulmak,
onların
haklarını
savunmak,
gelişmelerine
katkı
sunmak…”
benzeri bir
amaç yazılıdır.
Bu amaç aynı
zamanda görevdir de!

Bunu ne ile yaparsın? 
Gücün ölçüsünde. 
Senin gücün nereden

geliyor? 
Paradan değil, silahtan da

değil. 
Senin gücün oy potansiyeli

olan hemşehrilerinin sayısıdır.
Ne diyoruz biz? 
İstanbul’daki

Kastamonuluların sayısı ilk üç
içerisinde yer alıyor.

Yani boru değil.
İstanbul’dan çıkacak her üç

milletvekilinin biri senin
oylarınla çıkıyor. Bunun
büyüklüğünün farkında mısın?

Sen bir makama giderken
eğilip bükülecek bir örgüt
olamazsın. 

Tabi, gücünün farkındaysan
ve bunu kullanabilecek
yeteneğe sahipsen.

Adamı kapıda değil,
koridorun başında karşılarlar. 

Ama nasılmış, gücünün
farkında olursanmış ve bunu
değerlendirebilecek yeteneğe
sahip olursanmış….

Ağlaşıp ağlaşıp aynı yerde
oturan ihtiyar boğa gibi
olacaksan bırak, eksik kalsın.

Yok efendim valimiz
yokmuş, yok efendim
rektörümüz yokmuş, yok
efendim bürokratımız çok
azmış; nüfusumuza orantılı
değilmiş.

Geçelim efendim.
Asıl eksik olan, temsil

etmeye yeterli ve yetenekli bir
örgüttür.

Elinde zaten kıt olan makam

sahiplerini bir üst kademeye
taşıyamayan ve olup bitene

seyirci kalan bir hemşeri
örgütünü gerçeğin

neresine yerleştirelim,
dersiniz?

Vali olması gereken
otuz yıllık
kaymakama sahip
çıkma, vali
yardımcılığından
kaymakamlığa (ki
tenzili rütbe
sayarım ben
bunu) gönderilen
hemşerine sahip
çıkma ve otur
ağlaş bakalım.
Neymiş ?

İstanbul’daki Kastamonulular
ilk üç sıradaymış…

Geçiniz efendim.
Şöyle haberler duymak

isterdik: 
“ Derneğimizin yoğun çaba

ve baskıları sonucunda falanca
arkadaşımız filanca makama
gelmiştir. 

Hak eden tüm
hemşerilerimiz için aynı çabayı
göstermekten asla
çekinmeyeceğiz…”

Nerdeeeee!
Haber şöyle gelişiyor: 
“ Değerli hemşerilerimiz,

derneğimiz izleyici locasında
yerini almıştır. İyi izlemeler!”

Ha! 
E, elimizden ne gelir ki

savunmasına savrulmasın
kimse.

Elinden bir çok şey gelenlere
bir baksın.

Ayrıca, siyasi
temsilcilerimizin de bu konuda
sorgulanması gerekmez mi?
Siyasi temsilci böyle konularda
teklif, istek beklemez. Nerede
liyakat sahibi bir hemşerisi, bir
seçmeni var, arar bulur. 

Arkasında durur. Siyasi
görüşüne bakmaz.Çünkü bu,
yüreğinde olanlar için memleket
meselesidir.

Özet şu:
Adın ne senin Kardeşim?

Mülayim.
Bir milyon olsan ne, on

milyon olsan ne!
Ha! Bir de, siz bakanlarla ne

görüşmeye gidersiniz ağam
paşam dernek başkanım?

Duyamadık da!

Hüseyin
Karadeniz
istamonu@gmail.com

Adın ne kardeşim senin? Mülayim!

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Be-
yoğlu Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği görevine

atanan Erol Kısmet, doğduğu Süley-
maniye Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde 2014-2016 yılları ara-
sında başhekimlik yapması sebebiyle
ulusal medya tarafından da yakından
tanınıyor. 

6 genel sekreterlik 
12 sağlık tesisi

Sağlık Bakanlığının sağlıkta dönü-
şüm kapsamındaki düzenlemeleri çer-
çevesinde 663 Sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname ile 2 Kasım 2012 tari-
hinden geçerli olmak üzere kurulan
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu-
nun Taşra Teşkilatlanmasına ilişkin
çalışmaları neticesinde İl Genel Sekre-
terlikleri oluşturuldu. Bu kapsamda İs-
tanbul Kamu Hastaneleri Genel Sekre-
terliği Beyoğlu, Fatih Bakırköy, Çek-
mece Anadolu Kuzey ve Güney Bölge-
si olmak üzere 6 genel sekreterliğe ay-
rıldı. Koordinatör birlik görevini üstle-
nen Beyoğlu Genel Sekreterliğine 18
Şubat 2016 tarihinde Prof. Dr. Erol
Kısmet atandı. 

Sorumluluk alanları

Kısmet’in atandığı Beyoğlu Genel
Sekreterliği sorumluluk alanında ayrı-
ca; Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Metin Sabancı
Balta Limanı Kemik Hastalıkları Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi, Kağıthane
Devlet Hastanesi, Okmeydanı Eğitim
ve Araştırma Hastanesi,  Prof. Dr. N.
Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Sarıyer İstinye
Devlet Hastanesi,  Okmeydanı Ağız ve
Diş Sağlığı Hastanesi, Gaziosmanpaşa
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastane-
si,  Eyüp Devlet Hastanesi,  Sarıyer İs-
mail Akgün Devlet Hastanesi,  Sarıyer
Ağız ve Diş Sağlığı merkezi bulunuyor.

İstanbul’un 
sağlığından sorumlu
İstanbul’da Kamu
Hastaneleri Birliğine bağlı
bulunan 12 sağlık tesisi ve
6 genel sekreterliğin
koordinasyonunu sağlayan
Beyoğlu Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Kastamonulu hemşerimiz
Prof. Dr. Erol Kısmet (52)
tarafından yönetiliyor.

1965 yılında Kastamonu’da
doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstan-
bul’da tamamladı. 1989 yılında Gül-
hane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fa-
kültesinden mezun oldu. 1996 yılın-
da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı, 2000 yılında Çocuk Onkolojisi
Uzmanı oldu.

Gülhane Askeri Tıp Akademi-
si’nde 2001 yılında Yardımcı Doçent,
2005 yılında Doçent oldu. Abant İzzet
Baysal Üniversitesi’nde 2011-2014

yılları arasına Profesör olarak Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı
Başkanlığı görevinde bulundu. 1
Ağustos 2014 tarihinde Süleymaniye
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
Başhekim olarak göreve başladı ve
aynı hastanede yöneticilik görevini
yürüttü. 18 Şubat 2016 tarihinde Be-
yoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Ge-
nel Sekreteri olarak göreve başladı.
Evli ve 2 çocuğu bulunmaktadır.

Prof. Dr. Erol Kısmet kimdir?
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TEŞEKKÜRLER
Kastexpo 2017'de 1.500 m2 alan doldu.

Siz de Türkiye'nin 

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. 

201727-30 Aralık
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Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97 37
0 533 477 53 88
0 533 920 06 37
fuar@kastexpo.org

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta

farklı
sektör

30
katılımcı
firma

300
kapalı alan
12.000m2 

stand alanı
6.500m2 

ticaret hacmi
7.5 milyar $

DOĞUŞ DÖKÜM MALZEMELERİ KİMYA
MÜMESSİLLİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
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GÜNCEL

Bir devletin
yurttaşlarına
karşı

ödevlerini yerine
getirebilmesi için
vergi, devletin vaz
geçilmezidir.
Olmazsa olmazıdır,
anlaşılacağı üzere.

Vergi nereden
gelir? Kişilerin ya da
kurumların,
kuruluşların
üretimden, ticaretten
elde ettikleri
kazançlar üzerinden gelir.

Vergi nereye harcanır? Adil bir
sistemde vergi, ödeyene hizmet olarak
döner. Tek tek bireylerin ya da kurum
ve kuruluşların güçlerinin yetmediği
yatırımlar için kullanılır ve bu
yatırımlardan en geniş yurttaş
kesiminin yararlanması hedeflenir.

Üretken bir toplumda vergi yükü
giderek azalır. Vergi yükünün azalması
refahın artışını sağlar. Refah düzeyi
yüksek toplumlar mutlu olur, huzurlu
olur, barış içerisinde yaşar, sağlıklı
olur, eğitimli olur, onurlu olur,
insancıl olur, saygılı olur, sevmesini
bilir…

Tüketim toplumlarında ise bu
saydıklarımızın tamamı ters işler.

Bakınız!
Son 14 yılın verilerine göre, 2,4

trilyon dolar ithalat (dış alım)
yapmışız. Buna karşılık 1,6 trilyon
dolar ihracat (dış satım) yapmışız.
Açık 773 milyar dolara ulaşmış. Bolca
borç almışız ve yalnızca bu borçların
faizi olarak dışarıya 43,3 milyar dolar
ödemişiz. Nereden mi ödemişiz? Tabi
ki vergilerimizden.Yani, geriye bana
daha yüksek bir refah getirsin diye
ödediğimiz vergilerden. 

2017 yılı için ceza, vergi ve harçlar
için ortalama yüzde 4 oranında bir
artış söz konusu. Bu oran küçük gibi
görünüyor değil mi? Hayır! Tam
tersine oldukça yüksek. Çünkü her bir
vergi ödeyen yurttaşımız en az 8-10
kalem vergi ile karşı karşıya. Böyle
bakıldığında vergi yükü yüzde 40’ların
üzerine çıkmış oluyor.

Aynı kişi telefon kullanıyor, çöp
vergisi ödüyor, emlak vergisi ödüyor;
MTV, KDV, noter harcı, elektrik, su,
doğal gaz, toplu taşıma ve bunun gibi
birçok alanda ayrı ayrı bu vergilerle
didişiyor. Her bir kalemde yüzde 4’leri
toplarsanız dağ olur. Gelir vergisi,
stopaj, kurumlar vergisi ise ayrı bir ağır
yük. Bu oranlar iflas ettiriyor, kepenk
kapattırıyor.

Tarım arazileriniz boş ve siz
buğday, arpa, pirinç, saman satın
alıyorsunuz dışarıdan. Et alıyorsunuz,
petrol alıyorsunuz, doğal gaz
alıyorsunuz ama karşılayacak üretime
de yatırım yapmıyorsunuz. Her köşede
AVM. Ayranımız yok içmeye akıllı
telefonsuz sokağa çıkmayız abi. Tüm
bunlara seçim giderlerini, örtülü
ödenekleri, silah alımlarını, savaş
giderlerini ve izlenen yanlış
politikalardan kaynaklı devasa
giderleri de ekleyin bakalım, gözleriniz
fal taşı gibi açılmayacak mı? 

Sonra!
Bindir vergiye gitsin!
Daha da gülünç olanı ne biliyor

musunuz? Cezaların devlet için önemli
bir gelir kapısı durumuna gelmiş
olması. Neredeyse karşılığı para olan
suçların artması için duaya çıkacağız.
Daha çok trafik suçu, daha çok gelir…

Özet şu:
Üretmeden tüketen devlet ve

toplumlar, hızla kendilerini tüketirler.
Borç batağından sağ çıkan pek
görülmemiştir hani!

Bu da böyle biline…

Vergi

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Taşköprülü hemşeri-
miz Saim Eskioğlu
Alaplı Kaymakamlı-

ğında Devrekanili hemşe-
rimiz Adnan Tezcan Zile
Kaymakamlığında sevinçle
karşılandı. Mersin Vali
Yardımcılığına atanan
Bozkurtlu hemşerimiz
Mehmet Demirezer’in ise
8 Şubat’a kadar yıllık iznini
kullanacağı öğrenildi. Öte
yandan 29 Aralık 2016’da

Hanönü Kaymakam Vekili
olarak görev yapan İnebo-
lulu hemşerimiz Engin Tok
(28) Samsun Ladik Kay-
makamı,  İhsangazi Kay-
makam Vekili olarak görev
yapan Hakan Güner (26 )
ise Sinop Erfelek kaymaka-
mı olarak atandılar.

Genç kaymakamlar da
yeni görev yerlerinde 2
Ocak 2017 tarihi itibariyle
çalışmaya başladılar.

İlçe sayısı fazlalığı bakımından 6. sı-
rada bulunan Kastamonu’nun 6 il-
çesinin idaresi vekaleten sağlanıyor.

19 ilçesi bulunan ilde şu anda 13 kay-
makam görev yapıyor. Bozkurt Kayma-
kamlığına İnebolu Kaymakamı Abdul-
lah Atakan Atasoy, Küre Kaymakamlı-
ğına Ağlı Kaymakamı Abdulkadir Çe-
lik, Azdavay ve Cide Kaymakamlığında
Şenpazar Kaymakamı Abdullah Kadı-
oğlu, İhsangazi ve Araç Kaymakamlığı-
na Devrekani Kaymakamı Ekrem Çe-
çen vekaleten bakıyor.

Komşu ilçenin kaymakamının ve-
kalet etmesi halk ve mülki idare amiri
açısından sorunları da beraberinde ge-
tirirken “Tek kaymakam ilçeyi idare
edebiliyorsa neden iki ilçe var?” soru-
sunu akıllara getiriyor.

Öte yandan ilimizde görev alan
mülki idare amirlerinin çoğunluğunu
Doğu Karadenizli kaymakamlar oluş-
turuyor. Vekil kaymakam olarak Aba-
na’ya gelen Hasan Hüsnü Türker ile
Çatalzeytin’e gelen Bülent Şimşek hem
aynı dönem mezunu hem de Trab-
zon’un Çaykara ilçesinden olmaları se-

bebiyle dikkat çekiyor. Artvin’in Arda-
nuç ilçe nüfusuna kayıtlı olan Deniz
Pişkin Tosya Kaymakamı, Ahmet Öz-
demir de Daday Kaymakamı olarak
görev yapıyor. Giresunlu olan Kerem
Süleyman Yüksel Taşköprü Kaymaka-
mı olarak ilimize yeni atanan mülki
idare amirleri arasında yer alıyor.

Sultangazi'de düzenlenen "Hamsi,
Horon ve Yöresel Ürünler Festiva-
li"nde vatandaşlara 5 ton hamsi da-

ğıtıldı. Sultangazi Belediyesinin deste-
ğiyle Sultangazi Rizeliler Derneği ve
Rize Dernekler Federasyonunca, Sultan-
gazi Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı'nda
gerçekleştirilen festivale, soğuk ve yağış-
lı havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi
gösterdi. Festivalde vatandaşlara hamsi
ikram eden Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, ilçede Anadolu'nun zen-
ginliklerini tanıtmaya ve farklı kültürleri
bir araya getirmeye devam edeceklerini
ifade etti. Festival kapsamında ayrıca

Yeşilay ile “Bırakalım sigarayı, içelim
Rize çayı”, Kızılay ile “Ver bir ünite kan,
sağlığını kazan”, Sağlık Bakanlığı ile de
“Al bir nefes Rize'den, kurtul obezite-

den” projeleri yer aldı. 
"Hamsi, Horon ve Yöresel Ürünler

Festivali", çeşitli etkinliklerle 22 Ocak'a
kadar devam edecek.

Eyüp Belediyesi kız öğrencileri
Kastamonu’da kış kampına götü-
recek. Gençler Kastamonu Yolko-

nak’ta 30 Ocak -4 Şubat arasında kamp
yapacak. Etkinlikle ilgili başvurular do-
luluk oranına erişirken, Eyüp genelinde
açık hava panolarında yer alan “Kamp
Ateşini Kastamonu ve Antalya’da yakı-
yoruz”  yazılı afişlerin ilimizin tanıtımı-
na da büyük katkı sağladığı görünüyor.

Kamp ateşi 
Kastamonu’da

yakılacak

Hamsi ile başladı devamı gelecek

Komşu komşunun kaymakamına muhtaç

Yeni görevlerine başladılar
İçişleri 

Bakanlığının
kararıyla atamaları

gerçekleşen
Kastamonulu mülki
idare amirleri yeni

görev yerlerinde
çalışmaya
başladılar.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
tarafından Devrekani’ye tam dona-
nımlı spor kompleksi yapılacak.
Devrekani Kaymakamı Ekrem Çe-
çen, İl Milli Eğitim Müdürü Şerif
Turan’ın  Spor Toto Teşkilat Baş-
kanı Mehmet Muharrem Kasapoğ-
lu ile imzaladıkları protokol kapsa-
mında ilçeye kapalı halı saha, bas-
ketbol sahası, voleybol sahası ve
tenis kortu inşa edilecek.

Kastamonu Üniversitesince
Marmaris'te 7-9 Nisan tarihlerinde
Helal Turizm Kongresi düzenlene-
cek. Kastamonu Üniversitesi Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Saim Ateş turizm sektöründe son
dönemde "helal turizm" denilen bir
olgunun geliştiğini belirtti. Helal tu-
rizmin bir sistem olduğunu ve Tür-
kiye'nin turizm pazarını genişletme
potansiyeli bulunduğuna işaret
eden Ateş, şunları söyledi: " Ço-
ğunlukla turist potansiyelimiz Rus-
ya’dan Almanya’dan Avrupa ülke-
lerinden, bunun çeşitliliğini biraz
daha İslam ülkelerine Ortadoğu'ya,
Asya’ya, Afrika’ya kaydırma amacı
güden sistem bu aslında. Ülkemiz
helal turizm potansiyeli çok yüksek
ama yeterince düzenlemeleri ol-
mayan bir ülke. Bu ne demek bir
sertifikasyon kurumundan İslami
usullere göre burada tatil yapılıyor
diye sertifika almak, bizim Türk
Standartları Enstitüsü ve GİMDES
denilen bir kuruluş bu sertifikayı
vermekte ve verdikten sonra belirli
zamanlarda da denetlemektedir."

Devrekâni’ye
spor kompleksi
yapılacak

Helal turizm
kongresi 
yapılacak

Hakan Güner Engin Tok

Kastamonu’da görev yapan
diğer kaymakamların isimleri
ve memleketleri şöyle:

Ağlı Kaymakamı
Abdulkadir Çelik:  Kırıkkale

Devrekani Kaymakamı
Ekrem Çeçen: Kayseri

Hanönü Kaymakamı
Mustafa Hamit Kıyıcı: Yozgat

İnebolu Kaymakamı
Abdullah Atakan Atasoy:
Çorum

Pınarbaşı Kaymakamı Nebi
Çanga: Şırnak

Seydiler Kaymakamı
Yusuf  Kaptanoğlu: Sinop

Şenpazar Kaymakamı
Abdullah Kadıoğlu: Afyon

Abdullah Kadıoğlu A. Atakan Atasoy Abdülkadir Çelik Ekrem Çeçen
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KASİAD Genel Başkanı Ay-
han Aslan, “Hemşerilerimiz
küresel gelişmelerin etkisine

rağmen ülkemiz ekonomisinin bü-
yümesine ve gelişmesine destek sağ-
lıyorlar. Bu tutumlarının en güzel
örneği de KASTEXPO’da yaşanıyor.
Türkiye’nin ilk genel şehir fuarı
KASTEXPO’nun düzenlenmesine
11 ay olmasına rağmen stantların
yüzde 20 doluluk oranına ulaşması
hemşerilerimizin ekonomiye can
suyu olduklarının kanıtıdır.” dedi.

Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği (KASİAD)
himayesinde İstamonu Fuar-
cılık şirketinin düzenleyicisi
olduğu Kastamonu
Sanayici ve İş Dün-

yası Fuarı KASTEXPO’nun 2017’nin
son diliminde gerçekleşecek olması-
nın dünya ülkelerine de mesaj oldu-
ğunu vurgulayan Ayhan Aslan, “
Bu yıl 27-30 Aralık tarihleri, gü-
cümüzü ispat edip 2018’e umutla
gireceğimizin, bölgesel ve küre-
sel güçlere karşı dik duraca-
ğımızın göstergesi olacak.”
diye konuştu. 

Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜ-
SİAD) Kastamonu Şu-

besinin 2. Olağan Genel Kurulu,
Kastamonu Belediyesi Toplantı
Salonunda gerçekleştirildi. Genel
Kurula, Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Kastamo-
nu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın, Devlet Su İşleri 23.
Bölge Müdürü Sait Umucu, Kas-
tamonu Turizm ve Otelciler Der-
neği (KASTOD) Başkanı Musta-
fa Gün ile çok sayıda davetli ve üye katıldı.

530 milyon liralık ciro

Genel Kurulun açılışında konuşan MÜSİAD
Kastamonu Şube Başkanı Oğuz Fındıkoğlu
2016 yılsonu rakamları ile 2 bin 402 kişinin is-
tihdam edildiğini açıklayarak şunları söyledi:

“MÜSİAD, 530 milyon liralık
ciro ile Kastamonu ticaret piya-
sasının büyük bir payına sahip-
tir. Amacımız Kastamonu tica-
retine yön vermek. Kastamo-
nu’da yapılmaz denilen çok or-
taklı bir yatırım şirketi kurmak-
tır. Yapılacak yatırımlarla alakalı
fizibilite çalışmalarımız devam
etmektedir. 2017 yılı içerisinde
MÜSİAD Kastamonu olarak he-
defimize ulaşarak ilimizin, böl-
gemizin ve ülkemizin kalkın-

ması ile birlikte istihdama da katkı sağlayaca-
ğız.” Konuşmaların ardından Faaliyet Raporu ve
Denetim Kurulu Raporu okunarak oy birliğiyle
kabul edildi. Daha sonra yapılan oylama sonu-
cu MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu, delegelerin tekrar güvenoyunu ala-
rak başkanlığa seçildi.

Kastamonu’nun da yer alacağı Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı
EMITT 26 – 29 Ocak tarihleri arasında

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Bu yıl 21’inci kez turizm sektörünün buluşma

adresi olmaya hazırlanan EMITT, 80 ülkeden 5 bin
firma ve markayı bir araya getirmeye hedeflerken
70 bin metrekarelik alandaki 12 salonda çeşitli
gösteri ve stant etkinliklerine sahne olacak.
Kastamonu EMITT’te bu yıl da 10. salonda Batı
Karadeniz illeriyle birlikte aynı stantta yer alacak. 

Öte yandan otel ve birliklerin bulunduğu 3.
salonda Kastamonu’dan sadece Ilgaz Montain
Resort stant açacak. Seyahat acenteleri, tur
operatörleri ve İstanbul otellerinin bulunduğu 7.
salonda ise İnebolulu Hasan Gürsoy’un sahibi
olduğu Vialand ziyaretçilerini ağırlayacak.

Öte yandan stant alanları incelendiğinde

Sinop’un bu yıl tanıtıma önem verdiği gözlendi. 10.
salonda yer alacak Sinop, 5. salonda Sinop Otel ve
Acentaları, 6. salonda ise Boyabat ile temsil
edilecek.

10’uncu salondayız

Fındıkoğlu 
güven tazeledi

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yapılan genel kurul
sonrasında tekrar güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.
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Emeklilikle ilgili 
soru ve yanıtlar

Yeminli Mali Müşavir

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

Sigorta başlangıcı başlanılan süre kadar geri
gider

Soru: Benim askerlik borçlanması ile ilgili bir
sorum olacaktı. Sigorta başlangıç tarihim 26 Temmuz
2000. Askerliğimi sigorta başlangıç tarihimden önce
yaptım. Bildiğim kadarıyla askerlikte geçen süreyi
borçlanabiliyorum ve borçlandığım taktirde de
sigorta başlangıç tarihim askerlik sürem kadar öne
çekiliyor. Askere 20 Mart 1999 tarihinde gittim ve 15
Kasım 1999 tarihinde döndüm, yani 8 ay kısa dönem
askerlik yaptım. Askerlik süremi borçlanırsam,
sigorta başlangıcım 20 Mart 1999 tarihimi olur yoksa
26 Temmuz 2000 tarihinden geriye 8 ay gidip 26
Kasım 1999 mu olur? İki tarih arasında önemli farklar
var. Bildiğiniz gibi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı
olmak avantajlı. Eğer sigorta başlangıcım 26 Kasım
1999’ a geri gelirse bana hiçbir faydası olmuyor.
(Selim Solak)

Cevap: Sigorta başlangıç tarihinden önceki
sürelerin borçlanılması halinde, sigorta başlangıç
tarihi, borçlanılan  süre kadar geri gider. Yani 8 aylık
askerlik borçlanması sonrası sigorta başlangıcınız 20
Mart 1999 tarihine geri gitmez. 26 Temmuz 2000
tarihinden 8 ay geri gider ve 26 Kasım 1999 olur.
Diğer bir deyişle askerlik borçlanması sigorta
başlangıç tarihinizi 8 Eylül 1999 öncesine götürmez
ve size faydası olmaz.

Çalışmaya devam etmemin emekli aylığıma nasıl
bir etkisi olur?

Soru: 1974 doğumluyum, 15 Haziran 1993 sigorta
başlangıcım.5675 prim günüm doldu, emeklilik için
yaşımı (56) bekliyorum. Çalışmaya devam etmemin
emekli aylığıma nasıl bir etkisi olur? Neye göre
hesaplamalıyım? Sigortalı olmayı bırakıp şirket
kursam avantajlı olur muyum? (Caner Evlik)

Cevap: 15 Haziran 1993 sigorta başlangıcınıza
göre emeklilik yaşınız 56 değil 54 olur. Çalışmaya
devam etmenizin emekli aylığına etkisine gelince;
sizin gibi sigorta başlangıcı 01.01.2000 tarihinden
önce olanların emekli aylığı; 01.01.2000 öncesi,
01.01.2000-30.09.2008 dönemi ve 01.10.2008 sonrası
dönem için ayrı ayrı hesaplanan kısmi aylıkların
toplamından oluşuyor. Önce;

- 01.01.2000 öncesi dönemin tam aylığı, 2000
öncesi son 10 veya 5 yıllık prime esas kazançlar
toplamının aynı süredeki prim ödeme gün sayısına
bölünmesiyle bulunan ortalama yıllık kazanç tutarı
ve toplam prim gün sayısına göre hesaplanan aylık
bağlama oranı esas alınarak gösterge ve katsayı
sistemine göre,

- 01.01.2000- 30 Eylül 2008 ve 01.10.2008 sonrası
dönemlere ilişkin tam aylıklar, bu dönemlerdeki
prime esas kazançların güncellenmiş tutarının yine
bu dönemlerdeki prim gün sayılarına bölünmesiyle
bulunan ortalama aylık kazanç ve toplam prim gün
sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı esas
alınarak, hesaplanıyor. Hesaplanan bu tam aylıklar,
söz konusu dönemlerdeki prim gün sayılarının,
toplam prim gün sayısına olan oranlarına göre kısmi
aylığa dönüştürülüyor. Üç ayrı kısmi aylığın toplamı
da emekli aylığını da oluşturuyor.

Her üç dönemin aylık bağlama oranları ile son iki
dönemin güncelleme katsayıları birbirinden farklı.
En düşük aylık bağlama oranı, 01.10.2008 sonrası
döneme ilişkin kısmi aylığın hesaplanmasında
uygulanan aylık bağlama oranı. Bu nedenle, bundan
sonraki her 360 günlük prim ödemesi aylık bağlama
oranlarını 1.5-2 arttırmakla birlikte, aylık bağlama
oranının en düşük olduğu 1 Ekim 2008 sonrası kısmi
aylığın, toplam emekli aylığı içindeki payı arttıkça,
özellikle primleri düşük kazanç üzerinden
ödenenlerin emekli aylıkları az da olsa azalmaktadır.
Ayrıca bundan sonraki süreçte üzerinden prim
ödenecek kazanç tutarlarınız şu andaki kazanç
ortalamanızı düşürdüğü ölçüde emekli aylığınızda
düşer. Bunu önlemenin yolu, primlerin yüksek
kazanç üzerinden ödenmesidir. Primlerinizi düşük
kazanç üzerinden ödeyecekseniz, sigortayı bırakıp
şirket kurmanızda çözüm olmaz.

Başkan Aslan,
İstanbul Fuar
Merkezinin 9.

ve 10.
salonlarında 

27-30 Aralık
2017

tarihinde
düzenlenecek
KASTEXPO’ya
iş adamlarının

yoğun ilgi
gösterdiğini

ifade etti.

KASTEXPO ekonomiye
can suyu olacak

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsa-
mında Bireysel Sulama Sistemlerinin
Desteklenmesi Hakkında 13. etap başvu-
ruları başladı. Programı kapsamında 5
adet yatırım konusuna yüzde 50 hibe
desteği verilecek.

Kastamonu İl Gıda ve Hayvancılık Mü-
dürlüğüne 14 Şubat mesai bitimine kadar
şahsen yapılacak başvurularda; Tarla içi
damla sulama sistemi kurulması, Tarla
içi yağmurlama sulama sistemi kurul-
ması, Tarla içi mikro yağmurlama sula-
ma sistemi kurulması, Lineer sistem,
Center Pivot sistem veya Tamburlu sis-
tem yağmurlama sulama makinesi alın-
ması ve Güneş enerjili sulama sistemi
kurulması konularında her bir yatırımcı
tek başvuru yapabilecek. Hibeye esas tu-
tar gerçek kişiler için 100 bin TL tüzel ki-
şiler için 200 bin TL olarak belirlenirken
mal alım bedellerinin, bu miktarları aş-
ması durumunda aşan kısım yatırımcı ta-
rafından ayni katkı olarak karşılanacak.

KOSGEB Başkanı Biçer, yeni yılla bir-
likte kota sınırını kaldırdıklarını KOBİ’lerin
aynı anda 3’ten fazla destek programın-
dan faydalanabileceğini bildirdi. KOSGEB
Başkanı Recep Biçer, 2016 gerçekleşme-
lerini ve 2017 hedeflerini değerlendirdi.
2015 yılında 356 milyon TL olan KOS-
GEB’in bütçesinin 2016 yılında 1 milyar
TL’ye çıktığını kaydeden Biçer, 2017’de
KOBİ’lere 1.1 milyar TL’lik destek verile-
ceğini söyledi. Yeni yılla birlikte KOBİ’lerin
aynı anda 3’ten fazla destek programın-
dan faydalanabileceğinin altını çizen Bi-
çer, ABD için uygulanan Uluslararası Ku-
luçka Merkezi programından alınan ve-
rim ve gelen talep nedeniyle AB ülkeleri
için de çağrıya çıkacaklarını bildirdi.

Sulama sistemi hibe
başvurusu başladı

KOBİ'ler üçten fazla
KOSGEB desteğinden
yararlanabilecek
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Konuyla ilgili açıklama yapan Kas-
tamonu İl Özel İdare Genel Sekreteri
Tahir Zafer Karahasan yapılan fizibili-
te çalışmasında her bakımdan en uy-
gun lokasyonun Seydiler olduğunun
belirlendiğini söyledi.

Plent kurulumunu sezona yetiştir-
mek istediklerini ifade eden Karaha-
san Bitümlü Sıcak Karışım asfalt çalış-
maları yapacaklarını kaydederek şun-
ları söyledi: “Aslında Türkiye olarak
BSK’ya geçiyoruz. Ama bizim geçme-
miz hepsinden daha önemli. Bu du-
rumda bizlerde bu BKS yollar yapmak
için çalışmalarımıza başladık. Gerekli
malzeme, makine ve teçhizat hazırlık-
larımızı yapmaya başladık. En önemli-
si ise plent kurulmasıdır. 35 yıl aradan
sonra bunu gerçekleştireceğiz.”

Öncelik grup yollarına
Bu yıl yapılacak çalışmalar hakkın-

da bilgi aktaran Karahasan şu açıkla-
malarda bulundu:  “Bu sene de Yolko-

nak BSK’sının Karadere bağlantısını
tamamlayacağız. 30 km olan yolun 11
kilometresini tamamladık. Geriye ka-
lan bu sene bitirilecek. Kastamonu’yu
Ankara yoluna bağlayan Kuzyaka’daki
6 bin150 metrelik yolunda tüm çalış-

malarını hazırladık. Bu sene kendi im-
kânlarımızla yapacağız. Diğer önemli
grup köy yolumuz ise Boyabat, Hanö-
nü, Taşköprü güzergâhını Kastamo-
nu’ya gelmeden 45 kilometrelik mesa-
feyi by-pass ederek Devrekâni’ye bağ-

layacak yoldur. Bunu da gündemimize
aldık. Bir proje üzerindeki çalışmala-
rımız başlamıştır.”

Mukayeseler reel değil
Kastamonu’nun geniş bir yol ağına

sahip olduğunu vurgulayan Karaha-
san şöyle devam etti: “Kastamonu’da 9
bin 357 km kırsal yol ağımız var. Biz
bu yol ağıyla Türkiye’de 3. sırada yer
alıyoruz. Bizi civar illerle, komşuları-
mızla karşılaştırmak yanlış. Bu muka-
yeseyi hiçbir zaman reel görmüyoruz.
Karabük’ün, Bartın’ın, Çankırı’nın
toplamından 2 bin kilometre fazla yol
ağımız var. Rakım olarak da fazlayız.
Orman bölgesindeyiz, heyelanın yo-
ğun yaşandığı bölgedeyiz. Yol yapma-
nın zor olduğu kadar yolun bakımı ve
yolu ayakta tutmak da bir o kadar
daha zor oluyor. Çankırı’da veya Bar-
tın’da yol yaparsanız 3-4 sene kullanı-
lır. Ama Kastamonu’da öyle yollar olu-
yor ki 1 sene, 2 senede bozuluyor.”

Seydiler’e asfalt plenti
kurulacak

Diyanet İşleri Başkanı olarak 2003-
2010 yılları arasında görev yapan Tosyalı
hemşerimiz Prof. Dr. Ali Bardakoğ-
lu’nun vefat eden annesi Ülfet Barda-
koğlu defnedildi.

7 Ocak’ta yaşamını yitiren Ülfet Bar-
dakoğlu için ertesi gün Tosya’da cenaze
merasimi düzenlendi. Din İşleri Yüksek
Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş’in kıl-
dırdığı cenaze namazının ardından son
yolculuğuna uğurlanan  merhume asri
mezarlıkta aile kabristanlığına defnedil-
di. Cenaze törenine çok sayıda kişi ve din
adamı katılırken defin işlemleri sonra
Bardakoğlu taziyeleri kabul etti.

Bardakoğlu’nun
acı günü

Kara çorbaya
doyuldu
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HABER TURU
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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 İl
Genel Meclisi
Ocak ayı
toplantısında
Seydiler’e Asfalt
Plentinin
kurulması
kararını oybirliği
ile kabul edildi.

Tescilli binalar ayaklanacak

Ekibiyle birlikte Taşköprü’ye ge-
lerek incelemelerde bulunan  Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kültür Var-
lıkları Müzeler Genel Müdürü Yal-
çın Kurt, ilçede bulunan 117 adet
tescilli binanın turizme kazandırıl-
ması için çalışma yapacaklarını bil-
dirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hü-
seyin Arslan’ın daveti üzerine Taş-
köprü’ye gelen Kurt ve ekibi, Kent-
sel Sit Alanı, Pompeiopolis Antik
Kenti ve yapımı tamamlanmak üze-
re olan Kent Tarihi Müzesi’nde in-
celemelerde bulundu.

Kurt, Taşköprü’nün tescilli bina-
lar açısından çok zengin bir dokuya
sahip olmasının kendisini sevindir-
diğini ve bu binaların sokak sağlık-
laştırması ve onarım yardımları ile
ayağa kalkıp turizme kazandırılma-
sı için bakanlık olarak gerekli proje
ve uygulama desteği yapacaklarının
sözünü verdi.

Genel Müdür Kurt’a Taşköprü
ziyareti sırasında Genel Müdür Yar-
dımcısı Melik Ayaz, Uygulamalar
Daire Başkanı Yakup Harmanda ve
Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürü
Ahmet İmamoğlu eşlik etti.

Pınarbaşı’nda vatandaşlara ilçeye
özgü tatlardan olan Kara Çorba ikramı
yapıldı.  İlçe belediyesi tarafından Cuma
namazı çıkışı düzenlenen programda 500
kişilik kara çorba dağıtıldı. Pınarbaşı Be-
lediye Başkanı Mehmet Yılmaz, kara çor-
banın yöreye özgü ve meşhur yemekle-
rinden olduğunu ifade ederek, “Her yö-
renin kendine özgü yemek çeşidi vardır.
Bizim de Pınarbaşı ilçemize özgü meş-
hur kara çorbamız var. Kara çorba, ilçe-
ye gelen ziyaretçilerimize, misafirlerimi-
ze ikram ettiğimiz ve yiyenlerin de büyük
keyif aldıkları, lezzetli olduğunu ifade et-
tikleri bir yemeğimizdir. Daha önceden
de yapılan ancak bu kadar kapsamlı ol-
mayan Kara Çorba Gününü geliştirerek
geleneksel hale getirdik. Şifa kaynağı
olan bu çorbamızın vatandaşlarımıza afi-
yet şifa olmasını diliyorum.” dedi.

Programa katılan vatandaşlar da
kara çorbanın özellikle kış aylarında içil-
mesinin daha faydalı olduğunu söyleye-
rek, Pınarbaşı belediye başkanlığına or-
ganizasyondan dolayı teşekkür ettiler.
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Kastamonuspor 1966 oynadığı son 3 kar-
şılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Kendi
evinde 16. haftada Niğde Belediyesporla 1-1
berabere kalan temsilcimiz, ligin 17.hafta-
sında ise deplasmanda Kayseri Erciyess-
por’la golsüz berabere kaldı. KSK son olarak
zorlu İstanbul deplasmanında Sarıyer’le 1-1
berabere kalarak, son 3 maçından çıkardığı
3 beraberlikle 3 puan topladı.

3 maç 3 puan

Kastamonuspor 1966’nın devre arasında
renklerine kattığı bir başka oyuncu olan ka-
leci Oğuzhan Bahadır, KSK formasıyla çıktığı
ilk maçta tecrübesiyle ve kurtarışlarıyla ta-
raftardan alkış topladı. 77.Dakikada yüzde
yüzlük bir pozisyonu kornere çelen ve sa-
vunmadaki 4’lüyle uyum içinde olan ka-
leci, kendisi ile ilgili tüm soru işaretle-
rini Sarıyer maçında rafa kaldırdı. 

Oğuzhan’dan 
iyi performans

Kastamonuspor 1966’nın yeni transferi Sa-
lih Sefercik, ilk karşılaşması olan Sarıyer mü-
cadelesinde taraftara ve teknik heyete tam an-
lamıyla güven verdi. Orta sahada takımının
pas bağlantısını kuran Sefercik, maç boyu 14
top kazanarak bu alanda sahanında lideri
oldu. 32.Dakikada yaklaşık 30 metreden kaleyi
yoklayan Salih’in şutunu Sarıyer kalecisi Fırat
Kocaoğlu son anda kurtardı. Salih’in bu per-
formansı kırmızı siyahlı taraftarları sevindirdi.

Sarıyer mücadelesinin ilk yarısında topu rakip sahada tutmakta zorlanan
Kastamonuspor 1966’da teknik patron Ziya Doğan, 2.devreye Ferdi Elmas’ın
yerine Hasan Ayaroğlu değişikliği ile başladı. Sol kanatta takımının ataklarını
sürükleyen Hasan son dakikada ise yüzde yüzlük bir gol fırsatından yararla-
namadı. İlk devredeki performansından doneler sunan Ayaroğlu, deplasman-
dan çıkartılan 1 puanda önemli rol oynadı. 

Salih Sefercik 
güven aşıladı
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İlk devreye iyi başlayan ve
Sarıyer’e pozisyon verme-
yen takımımız 27. daki-

kada duran toptan kalesinde
golü gördü. Bu dakikadan
sonra Sarıyer kalesini bom-

bardıman altına
alan KSK ilk

yarı iste-
diği

golü bulamazken, ikinci dev-
reye Faruk Öcal’ın golüyle gi-
rerek skoru eşitledi. Bu daki-
kadan sonra her iki takımda
kontrollü bir futbolu tercih
etti. Kırmızı siyahlı oyuncu
Faruk Öcal, 52.dakikada attı-
ğı golle takımına beraberlik
golünü getirirken, tribünleri
de ayağa kaldırdı. Faruk yak-
laşık 25 metreden yaptığı vu-
ruşla kaleci Fırat Kocaoğ-
lu’nu avlarken, bu sezonki

3.golünü kaydetmiş oldu.
Faruk Öcal, Sarıyer müca-
delesinde teknik patron
Ziya Doğan’dan aldığı
özel görevle maça ön libe-

ro mevkiinde başladı. Ba-
şarılı futbolcu 90 dakika sa-

hada kaldı.
KSK’da yeni transferler,

Oğuzhan Bahadır, Erkan
Sekman ve Salih Sefercik
performanslarıyla göz dol-
durdu.  Oynadığı futbolla
taraarlarına gelecek adına
umut veren kırmızı siyahlı-
lar, Sarıyer’i elinden kaçıra-

rak 1 puana razı oldu.
Temsilcimiz önümüz-

deki haada kendi
evinde ligin güçlü

ekiplerinden Hatayspor kar-
şısında galibiyet arayacak.

7 transfer 
ilk 11’de

Kastamonuspor 1966’da
teknik patron Ziya Doğan,
devre arasında takıma katılan
yeni 7 isme ilk 11’de görev
verdi. Doğan, Oğuzhan Ba-
hadır, Erkan Sekman, İbra-
him Kaş, Arda Havar, Salih
Sefercik, Ferdi Elmas, Ufuk
Özbek gibi isimlere şans ve-
rerek, futbolcularına ligin ilk
maçından güvenini gösterdi.

Çamurda 
zorlu mücadele

Kastamonuspor 1966, Sa-
rıyer mücadelesinde rakibiyle
mücadele etmenin yanı sıra,
olumsuz saha şartlarıyla da
mücadele etti. Zeminin ağır
olması nedeniyle ayakta kal-
makta güçlük çeken futbol-
cular, pas alışverişlerinde bü-
yük güçlük çekti. Saha şartla-
rına rağmen, iyi bir mücadele
örneği gösteren temsilcimiz
galibiyeti kaçıran taraf olur-
ken, galibiyeti getirecek kilit
paslarda zemine takıldı.

Ağlı ve Küre’de geçmişi 600 yıl öncesine
dayanan geleneksek kızak yarışları gü-
nümüze uyarlandı. Geleneksel Spor

Dalları Federasyonu tarafından Kastamonu
Belediyesi sponsorluğunda Ilgaz Dağı'nda 2.
Geleneksel Hızlı Kızak Yarışları düzenlendi. Il-
gaz Dağı Kayak Merkezinde "Kızaklar Kayıyor
Ilgaz İzliyor" sloganıyla düzenlenen yarışlarda
6 ilden 66 sporcu mücadele etti.

Kızak sporunun geçmişinin yüzyıllara da-
yandığını ifade eden Vali Mesut Yıldırım, özel
dizayna sahip kızaklarla yapılan bu geleneksel
değerimizi tanıtmak, sonraki nesillere aktar-
mak, bunu yaparken de Ilgaz'ı ve Kastamo-

nu'yu Türki-
ye'ye ve dün-
yaya tanıtma-
yı hedefledik-
lerini ifade
etti.

Kastamo-
nu Belediye
Başkanı Tah-
sin Babaş ise etkinliğini Kastamonu Belediyesi
sponsorluğunda gerçekleştiğini söyleyerek,
“Bu gibi etkinliklere elimizden geldiği kadar
destek olmaya çalışıyoruz. Buraya çok sayıda
sporcu  katıldı. Ben başarılı olan sporcularımı-

zı kutluyo-
rum. Ilgaz,
Türkiye'nin
en güzel dağ-
larından bir
tanesi. Bura-
dan Türki-
ye'ye sesleni-
yorum doğa

harikası Ilgaz'da hem spor yapın hem eğlenin
hem dinlenin.” dedi.

Yarışlara 6 ilden 66 sporcunun katıldığını
anımsatan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Fe-
derasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak As

Başkanı Günal Genç, " Programlarımız farklı
illerde devam edecek.  Federasyonumuzun çe-
şitli dallarda yarışları var. 600 yıllık bir tarihi
olan spor bu. Faaliyetlerimizi kış bölgelerinde
yapıyoruz." diye konuştu.

Yarışmayı Türkiye Barolar Birliği (TBB)
Başkanı Metin Feyzioğlu, Ağlı Belediye Başka-
nı Şahin Çolak, Küre Belediye Başkanı Kamil
Aydınlı, kurum müdürleri ve çok sayıda vatan-
daş takip etti. Yarışlar sonunda dereceye giren
sporculara ödülleri Vali Yıldırım ve protokol
tarafından takdim edildi. Programın sonunda
Kastamonu Belediyesi tarafından vatandaşlara
pilav ve çorba ikramında bulunuldu.

Tarihi kızak yarışları güncellendi

Kastamonuspor
1966 ikinci devrenin
ilk maçında
İstanbul’da Sarıyer’le
1-1 berabere kaldı.
İlk devre pozisyonu
olmayan Sarıyer’in
27. dakikada Hakan
Soyluyla bulduğu gole
52. dakikada Faruk
Öcal 25 metreden
yaptığı vuruşla cevap
verdi. Yeni 7
transferin
sahada
olduğu
takımımız,
aldığı 1 puanla 14.
sıraya yükseldi.
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SPOR

Zorlu deplasmandan
1 puanla döndü

Elmas yerine Hasan

Kastamonuspor 1966 seyircisi kendilerine ayrılan deplasman tribününü tıklım tıklım dol-
durdu. Takımlarına büyük bir destek veren kırmızı siyahlı taraftarlar, deplasman tribününe
sığmayınca, ev sahibi Sarıyer tribününden bilet alarak stada giriş yaptılar. KSK taraftarı,
temsilcimizi adeta kendi evinde gibi hissettirdi.

Kastamonuspor 1966, 2. Olağan Genel Kurulu’nu 21 Ocak Cumartesi günü gerçekleştire-
cek. Mahir Altukulaç’ın ani isafıyla boşalan Kastamonuspor 1966 başkanlık koltuğuna geçici
olarak oturan Metehan Babaş’ın yeniden aday olup olmayacağı camia tarafından merakla
beklenirken, henüz adaylarla ilgi kulüp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

21 Ocak merakla bekleniyor

Tribünler tıklım tıklım doldu

Kastamonu Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu
Kursu açıldı.   Belediye Başkanı Tahsin Babaş
ile birlikte kursu ziyaret eden Vali Mesut Yıldı-
rım, okçuluk sporunu sevdirmek ve geliştirmek
için ilde tanıtımlar yapılacağını ifade etti. Kurs
öğreticisi Cengiz Günday da 50 öğrencinin katı-
lımıyla düzenlenen derslerin ardından yapılacak
turnuvada başarılı olan öğrencilerin ülke gene-
linde gerçekleşecek şampiyonalara katılmaya
hak kazanacağını bildirdi.

Türk okçuluğu 
kursu açıldı

Bayanlar Hentbol Süper Lig'de sezonun ikin-
ci yarısı 14. hafta müsabakalarıyla başladı. Yeni
sezona temsilcimiz Kastamonu Belediyespor,
grup lideri olan son üç yılın şampiyonu Yeni Ma-
halle Belediyespor’u Başkent’te devirerek baş-
ladı. İlk devreyi 16-11 önde kapatan Kastamonu
Belediyespor karşılaşmanın ikinci yarısında da
Yeni Mahalle’nin farkı kapatmasına izin verme-
yerek salondan 29-27’lik galibiyetle ayrılan ta-
raf oldu. Bu galibiyetle temsilcimiz liderliğe or-
tak oldu.

Sezona lidere çelme
takarak başladı
Yenimahalle 27- Kastamonu 29

Bayanlar Hentbol Süper Ligi’ndeki temsilci-
miz Artsam Koleji SK, deplasmanda karşılaştığı
güçlü rakibi İzmir BŞB’ye 35-29 mağlup oldu.
Mücadelede iyi bir performans sergileyen ve ra-
kibiyle başa baş bir mücadele gösteren Artsam
Koleji, aldığı bu mağlubiyetle haftayı 2 puanla
13.sırada tamamladı.

Yine olmadı

F
a
ru
k
 Ö
ca
l

Sarıyer Kastamonulular Derneği

Sarıyer – Kastamonuspor maçı önce-

si taraftar gruplarıyla kahvaltıda bir

araya geldi.
Her iki takımın taraftar grupları-

nın aynı anda yer aldığı toplantıda

maç öncesi, maç esnasında ve müsa-

baka sonrası saha içi ve saha dışın-

daki davranışlar değerlendirildi.

Kahvaltı taraftar grupları arasın-

daki birliği kuvvetlendirirken bu du-

rum stada da yansıdı. Sarıyer ve Kas-

tamonuspor taraftarı maç boyunca

birbirleri aleyhinde slogan atmadı.

Statta dostluk rüzgarı
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Karacabey Sok. No: 35
Bayrampaşa / İSTANBUL

Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz
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MANŞET

Ahşap ev fazlalığı bakımından
Türkiye’nin sayılı illeri arasında
yer alan Kastamonu’da konut-

ların eski ve bakımsız olması büyük
risk taşıyor. İlimizde elektrik tesisatının
eskiliği ve baca tutuşması sebebiyle çok
sayıda yangın meydana geliyor. 

Kastamonu Orman Bölge Müdür-
lüğü (OBM) Türkiye’de ilk kez 2016 yı-
lında ilimizde uygulamaya geçen OR-
KÖY kredisi ile elektrik tesisatından çı-
kan yangınları aza indirgemeyi hedef-
leyen çalışma başlattı. Bu kapsamda
Orman ve Su İşleri Bakanlığının deste-
ği ile 4 bin liraya kadar yüzde 18 hibe,
yüzde sıfır faiz ve 4 yılda geri ödeme
planı oluşturuldu. Köyde ikamet etme
şartıyla Kastamonu OBM’nin kabul et-
tiği başvurularda geçtiğimiz yıl Kasta-
monu merkezde 37, Pınarbaşı’nda ise 3
ev krediyi kullandı.

En son çalışma 2012 yılın-
da merkez bazlı yapıldı

Kastamonu’nun da içinde olduğu
Batı Karadeniz Bölgesinin genelinde-

ki toplam ahşap ev ve buralarda çıkan
yangın sayısı hiçbir kurum tarafından
net olarak bilinmiyor. Yangın öncesi
tedbirler için en son 2012 yılında il
valiliği bünyesinde AFAD, ENERJİ-
SA, itfaiye ve il özel idaresi elemanla-
rından komisyon oluşturuldu. Mer-
keze bağlı köylerde yapılan anket baz-
lı çalışmada konutların yapısı, elektrik
hatları, yangın vanaları gibi sorularla
olası yangında tehlike içinde olan ko-
nutlar araştırıldı. Ancak bu çalışma
hiçbir ilçede gerçekleştirilmedi.

15 ev yangını genel hayatı
etkilemedi!

Kastamonu İl AFAD’ın 2016 yılın-
da müdahil olduğu yangınlarda farklı
zamanlarda ve muhtelif ilçelerde yıkı-
lan 15 ev ve hafif hasarlı olduğu tespit
edilen1 ev genel hayatı olumsuz etkile-
mediği için 7269 sayılı kanun kapsa-
mında 50 bin liralık konut yardımın-
dan faydalanmadı. Kanun kapsamında
yangının genel hayatı etkileyip konut
ve ahır kredi yardımı alınabilmesi için

mahalleleri ile birlikte köydeki toplam
hane sayısının yüzde 10’unun etkilen-
mesi gerekiyor. Ancak 10 konutun
üzerindeki yangınlarda bu kıstas aran-
mıyor ve direk genel hayata etkili sayı-
lıyor. Yani 30 haneli bir köyde 3 evin
yanması genel hayatı etkilerken 50 ha-
neli köyde bu durumda yasadan fay-
dalanılamıyor.

20 yılda 
geri ödeyecekler

Geçen yıl Kirenli’de 1 kişinin ölü-
müyle sonuçlanan yangında 15 ev, 2
ahır, 2 traktör, 1 minibüs yanıp, 4 bü-
yükbaş hayvan, 23 küçükbaş hayvan
telef olurken Kayabağı’nda 3 ev,4 sa-
manlık,1 ahır yanmış 15 hayvan telef
olmuştu.

Bu sebeple 7269 sayılı kanun kap-
samından sadece merkeze bağlı Kiren-
li köyü ile Daday’a bağlı Kayabağı
köyü faydalanabildi. 50 bin liralık ko-
nut ve 17 bin liralık ahır kredi yardımı
alan yangın zedeler toplam tutarı 20
yılda sıfır faizle geri ödeyecekler.

Yangından önce son çıkış
Kastamonu’da

eski evlerin
elektrik

tesisatının
yenilenmesi için

4 bin liraya
kadar yüzde 18
hibe, yüzde sıfır
faiz ve 4 yılda

geri ödeme
şartıyla 

ORKÖY Kredisi
veriliyor. Öte yandan 5902

sayılı kanuna göre
yangından etkilenen
aileler için acil yar-
dım ödeneği veriliyor.
Türk Kızılay’ı ile koordi-
neli yapılan çalışmada 7 bin
liralık nakdi yardımı alabilmek için
köyde en az 2 evin yanması şartı
aranıyor.  Kastamonu İl AFAD’ın

çalışmaları kapsamında
geçtiğimiz yıl bu yar-
dımı Kirenli  ile Kaya-
bağı köyünün yanı

sıra  3 evin yandığı  Pı-
narbaşı Kalaycı köyü,

2’şer evin yandığı Taşköprü
Çetmi köyü, Çatalzeytin Epçeler
köyü ile merkeze bağlı Ahlatçık kö-
yündeki yangın zedeler alabildi.

2 konutun yanması şart
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İstanbul’da Emine Çe-
lik başkanlığında faa-
liyet gösteren Kasta-

monu Kadın Derneği
üniversiteli kız öğrencile-
rin eğitimine destek ol-

mak için sosyal sorumlu-
luk projesi başlattı. 

Fulya Sanat Merkezinde
11 Mart Cumartesi akşamı
gerçekleşecek program kap-
samında ülkemizin savun-
masında kahramanlık gös-
teren, iş, siyaset, eğitim,

spor ve sanat dünyasın-
da başarı elde etmiş
Kastamonulu kadınlar
'Geçmişin İzi Gelece-

ğin Yüzü' programında
bir araya gelecek. Kastamo-
nu kadınına dair yapılacak
geniş kapsamlı ilk program
olma özelliği ile de dikkat
çeken etkinlikten elde edilen
gelir üniversiteli kız öğrenci-
lerin eğitim masraflarını
karşılamak için kullanılacak.

“Geçmişin İzi Geleceğin
Yüzü” programı hakkında
bilgi veren proje basın söz-
cüsü aynı zamanda Dünya
Gazetesi Yönetim Kurulu
Üyesi Burcu Kösem, bu
programın, yöremizin hali
hazırdaki zengin ve dinamik
kültür profilinin gelecek dö-
nemlere aktarımı sürecine

katkı sağlayıcı bir rol oyna-
yacağını dile getirdi.

Geçmiş ile günümüz ara-
sında kurulacak diyalektik
bir bağ ile geleceğin daha da
aydınlanabileceğini ifade
eden Abanalı hemşerimiz
Burcu Kösem şunları söyle-
di: “Şehitler şehri olarak anı-
lan Kastamonu’nun erkeği
kadar kadının da cesurluğu
ve kahramanlığı dillere des-
tan oldu ancak bugüne ka-
dar onların birçoğu isimsiz
kahraman olarak anıldı.
Oysa her birinin adları, aile-
leri ve bilinmesi gereken ha-
yat hikayeleri vardı. Proje-
nin geçmişin izini taşıyan
bölümünde onların hayatla-
rından kesitler paylaşacağız”
ifadelerini kullandı.

Program içeriğinde Kas-
tamonu kültürüne ve tanıtı-
mına dair birçok paylaşımın

olacağını da bildiren Kösem
şöyle devam etti: “Kastamo-
nu kadını olarak sadece geç-
mişte değil günümüzde de iz
bırakacak birçok önemli
noktada roller alıyoruz. Sa-
natta, sporda, eğitim, siyaset
ve iş dünyasında önemli ba-
şarı elde etmiş kadınlarımız
bulunuyor. Bu sebeple bizler
bugünün yüzü olan ama ke-
sinlikle geleceğe iz bırakaca-
ğından şüphemiz bulunma-
yan kadınlarımızı bu prog-
ramda bir araya getirmeyi
planlıyoruz. Geçmiş ile gü-
nümüz arasında kurulacak
köprüyle bir sinerji oluştu-
rulacak ve bu programdan
elde edilen gelir üniversiteli
genç kızlarımızın eğitim
masraflarında kullanılarak
aydınlık geleceklerinin inşa-
sına katkıda bulunulacaktır.”

Ülkemizin savunmasında kahramanlık gösteren, iş, siyaset, eğitim,
spor ve sanat dünyasında başarı elde etmiş Kastamonulu kadınlar,

üniversiteli kızlara eğitim desteği sağlamak amacıyla 
'Geçmişin İzi Geleceğin Yüzü' programında bir araya gelecek

Geçmişin İzi
Geleceğin

Yüzü olacak

16 Ocak 201710

Devrekani Federasyonu (DEVFED), 5.
Olağan Genel Kurulu Esenler Kültür Mer-
kezinde delegelerin ve misafirlerin yoğun
katılımıyla gerçekleşti.  Divan Başkanlığı-
nı KASİAD üyesi Av. Fikret Özkan’nın
yaptığı kongrede mevcut Başkan Yaşar
Kayacan’ın yeniden aday olmadığı genel
kurulda imam Hasan Osmancıoğlu ve iş
adamı Hakkı Kethüdaoğlu’nun listeleri se-
çime sunuldu. 128 delegenin oy kullandığı
seçimde 1 oy boş olurken 51 oyu Hasan
Osmancıoğlu, 76 oyu ise Hakkı Ketküda-

oğlu aldı. Sonuçların açıklanmasıyla DEV-
FED’in kurucu üyeleri arasında yer alan
Kethüdaoğlu, başkanlık koltuğuna oturdu.

Kethüdaoğlu’nun asil yönetim listesin-
de; Turan Türkmen, Yaşar Tulum, Rama-
zan Yüksel, Orhan Küllüoğlu, Abdurrah-
man Şen, Muzaffer Balcı, Aydın Yüksek,
Yusuf Yılmaz, İbrahim Coşar, Erdal Yazı-
cıoğlu, Zafer Ergin,  Salim Mıstaçoğlu, Ya-
şar Korkmaz, Tayfun Karagöz bulunurken
denetim asil listesinde; Ümit Şahbaz, Sezai
Kutlu, Murat Okur yer aldı.

Sarıyer Kastamonu Kültür Turizm ve
Yardımlaşma Derneği’nin (SARKASDER),
yeni yönetim kurulu başkanı Melek Kaya
oldu.

SARKASDER’in 10. Olağan Genel Ku-
rulu Sarıyer’de bulunan dernek merke-
zinde gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Ali
Ören’in yeniden aday olmadığı genel ku-
rula tek liste halinde gidilirken, delegele-
rin güven oyunu alan Melek Kaya yönetim
kurulu başkanlığına seçildi.  

Gayrimenkul satış ofisi bulunan Aba-
nalı hemşerimiz Melek Kaya (41), 1999 yı-
lında kurulan derneğin ilk kadın başkanı
olarak da kayıtlara geçti.

Derneğin kuruluşundan itibaren üye
olarak yer aldığını son yıllarda da yönetim
kademesinde çeşitli görevler üstlendiğini
bildiren Kaya, eğitim ve kültür üzerine var
olan faaliyetlerini artıracaklarını söyledi.  

Kaya’nın asil yönetim kurulu listesin-
de:  Ali Ören, Refik Kesek, Ali Kabakçı,
Emrullah Ören, Savaş Kaya, Salim Kain,
Ali Görgülüer, Şaban Aslan, Sanem Onar,
Alev D. Yılmaz, Aynur Balkan, Sedat Kar-
tın, Özgür Yarlıgan, Barış Ak yer alırken
denetleme asil listede; Muzaffer Yarlıgan,
Emin Ak, Göktürk Ören bulundu.

SARKASDER’e 
kadın eli

Melek Kaya

İstanbul’da 2004 yılında kurulan ve
Başkanlığını Fevzi Aydın’ın yaptığı Çatal-
zeytin Kirazlı Köyü Derneği şehitler için
mevlit programı tertip etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen program-
da İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Bi-
lal Kütük,  Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Başkanı İsmet Çetinkaya, iş Ada-
mı İsmet Kütük, Yukarısökü Köyü Dernek
Başkanı Mithat Kömürcü de yer aldı.

Program okunan Kur’an-ı Kerim ve
duaların ardından katılımcılara ikramla-
rın dağıtılmasıyla son buldu.

Öte yandan Dernek Başkanı Fevzi Ay-
dın burada yaptığı konuşmada Kirazlı kö-
yünde yer alan caminin onarım işlemleri-
nin hayırsever iş adamlarının desteği ile
tamamlanacağını bildirirken, üyelere ve
davetlilere katılımları için teşekkür etti.

Aydın konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “ Köyümüzde 150 metrekare alan-
da yer alan camimizin bazı tadilatları bu-
lunuyor. Bu kapsamda camiye döşenecek
halının maliyetini iş adamlarımız İsmet
Kütük ve Ali Kütük birlikte karşılayacak-
larını bildirdiler. Kendilerine ve bu işlere
gönüllü hareket eden herkese müteşek-
kiriz.  Faaliyetlerine 12 yıldır devam eden
derneğimizin hak ettiği alanda çalışmala-
rını sürdürebilmesi hep birlikte katkı sun-
mamızla mümkün olabilecektir.” 

Kirazlı Derneğinde
maneviyat

istamonu.com /istamonu /istamonu

CEMİYET

Burcu Kösem

Devrekani
Federasyonunun

olağan genel
kurulunda iş
adamı Hakkı
Kethüdaoğlu

başkanlığa
seçildi

DEVFED’de Kethüdaoğlu
dönemi başladı

Hakkı Kethüdaoğlu
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28 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Spor salonu ve sosyal alanlar

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
8 Yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL
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Yıl: 5 16 Ocak 2017

0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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