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Hukukçular
Esenler’de
buluştu

Play-Ohhh

Tuzlaspor ile İstanbul’da mücadele eden Kastamo-
nuspor 1966, Karşıyaka’nın mağlup olduğu haftada 3
puanı alarak Play-Off potasına girdi. n 7

Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Parti-
si İl Başkanlığının düzenlediği mitingde
konuşan Yalova Milletvekili Muharrem
İnce,  partisinin hayır demesinin gerekçe-
lerini anlattı.

4

Muharrem İnce 
hayır’ı anlattı

Terörle mücadelenin kararlılıkla süre-
ceğini vurgulayan İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu “Tüm terör örgütleri, Almanya,
Hollanda, İsviçre, her birisi topyekun üze-
rimize gelsinler. Bilsinler ki bize Taşköp-
rü yeter” diye konuştu.

4

Bize Taşköprü 
yeter

Kastamonu'nun orman varlığı bakımından
çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Or-
man ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
ilin mevcut potansiyelinin 2 milyon nüfusu ba-
rındırabilecek büyük bir güç olduğunu kaydetti.

2 milyonu besleyecek 
güce sahip

4

Saray Cam'ın 10 milyon
lira yatırımla
Kastamonu'ya kuracağı
cam fabrikası bu yılın
son diliminde üretime
başlayacak.
Azdavaylı Selçuk ve
Serdar Kedi’nin sahibi
olduğu firma yılda
600 bin metrekare
cam işlenecek fabrikada
ilk etapta 50 kişiyi de
istihdam edecek.

Kastamonu Organize Sana-
yi Bölgesinde kuracakları-
nı fabrikanın bölgede bü-

yük bir açığı kapatacağını söyle-
yen Selçuk Kedi (34),  “  2017 yı-

lında faaliyete başlayacak tesisi-
mizde ayda 50 bin metrekare cam
işlemeyi planlıyoruz. Kastamo-
nu’da ve bölgede ihtiyaca cevap
olma hedefindeyiz. Çünkü bölge-

ye en yakın cam tedariki Ankara
ve Samsun’dan sağlanıyor. Biz
Kastamonu merkez ve ilçelerinin
yanı sıra Karabük, Sinop, Çorum
ve Çankırı’ya da hizmet verece-

ğiz. 12 bin metrekare alan üzerin-
de kuracağımız tesisimizde ilk
etapta 50 daha sonrasında ise
100’ün üzerinde istihdam sağla-
mayı hedefliyoruz” dedi. n 5

Aslandağ Group’un
bünyesinde faali-
yet gösteren Ar-

tella Ahşap Kapı Sistem-
leri tarafından Türkiye'de
ilk kez üniversitelerin
mimarlık, iç mimarlık ve
endüstri ürünleri tasarım
bölümlerinde okuyan
öğrencilere yönelik dü-
zenlenen 'Kapı Tasarlıyo-
rum Yarışması' gelenek-
sel hale gelecek. n 2

Kapı tasarım yarışması gelenekselleşecek

Camı Kastamonu’da
işleyecekBölgenin ilk cam tesisi 

Kastamonu’da faaliyete geçiyor

DenDen Denizcili-
ğin Büyükada ve
Kınalıada’daki acil

hasta nakil ambulansları
törenle hizmete girdi. Ci-
deli iş adamı Tamer Köse-
oğlu’nun firması Kiralık
Tekneler tarafından DenDen mar-
kası ile Sağlık Bakanlığının hizme-

tine verilen hasta nakil am-
bulansları 20 mil kapasiteli
hızla yaklaşık 20 dakikada
anakaraya hastayı taşıyabi-
liyor. Özel olarak sadece
hizmet sunumu için yapı-
lan deniz ambulansları her

türlü hava şartlarında iki hastayı
birden karaya ulaştırabiliyor. n 10

Adalar’ın sağlığı
DenDen’e emanet

Tuzlaspor: 0 –Kastamonuspor 1966: 1

Bağcılar’da düzenle-
nen Kastamonu Tosya Pi-
lav Festivali Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Güngören’de gerçekleşen
Kastamonu Yöre Geceleri
ise Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Fatma Betül
Sayan Kaya’nın katılımıyla
yapıldı. 

Bakanlar
kurulu gibi…

Esenler Kasta-
monulular Derneği,
Dünya Avukatlar
Günü dolayısıyla
kahvaltı programı
düzenledi. Esenler
Kaymakamı Hulusi
Şahin’in de katıldığı
programa Avukat
Hüseyin Özbek, Yıl-
maz Asil, Fikret Öz-
kan ile İbrahim
Ozan’ın yanı sıra
çok sayıda Kasta-
monulu katıldı. n 9Detaylar 4 ve 10’da
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

LAF ÇİZGİSİNİ GEÇİN ARTIK

Çamur ne? Toprak;
Toprak ne? Vatan.
Ulusal değerler üstüne,
Vazgeçin palavra atmaktan!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

ASİLLER VE REZİLLER

Asiller her ortamda saygı itibar görür,
Reziller ve paryalar zillete doğru yürür.
Aslan kuyruk sallamaz, köpek sallar kuyruğu,
Kurt dağın zirvesinde, çakal çöplükte ürür.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

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

Artella ilki başardı

Artella Ahşap Kapı Sistemlerinin
düzenlediği kapı tasarım yarış-
masında kazananlar ödüllerini

tören ile aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinde-
ki 82 üniversiteden yaklaşık bin başvuru-
nun geldiği yarışmada 10 üniversiteden
18 öğrencinin tasarımı ödüle layık görül-
dü. Alpar Mimarlık Kurucusu Mimar
Tahsin Alpar, Gönye Mimarlık Kurucu
Ortağı İç Mimar Gönül Ardal, AE Mi-
marlık Kurucusu Mimar Ahmet Erkur-
toğlu, İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Doç. Dr. Gülname Turan, Artella Genel
Müdürü İç Mimar Ahmet Yalçın ve Ha-

bertürk Yazarı, Üsküdar Üniversitesi Yrd.
Doç. Dr. Mimar Esin Tümer’in jüride yer
aldığı yarışmada klasik ve modern kate-
gorinde birincilere 5 bin lira, ikincilere 3
bin lira, üçüncülere 2 bin lira ve mansi-
yon olarak bin lira ödül verildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını ya-
pan Aslandağ Group Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Aslandağ, sektörün en
büyük sorununun markalaşmak olduğu-
na ve ihracat başarısı için tasarımın öne-
mine dikkat çekerken, “Kapı Tasarlıyo-
rum” yarışmasının gelenekselleşeceğinin
müjdesini de verdi. 

Jüri üyeleri adına konuşma yapan
Yrd. Doç. Dr. Mimar Esin Tümer ise
“Kapı, bir duruşu ve aynı anda bir geçişi
ifade ediyor. Bağlıyor, koparıyor. Hangi
kapının önünde durduğunuz, hangi
eşikte beklediğiniz kim olduğunuzu be-

lirliyor. İki farklı programda toplam 13
ödül ile sonlanan kapı tasarımı yolculu-
ğumuzda, bizi en çok etkileyen fikir
üretimindeki çeşitlilik ve içinde bulun-
duğumuz çağın sembollerinin tasarıma
aktarımı oldu. Tasarımda çeşitliliği ve
dönemin ruhunu taşıyan projeler gör-
dük.” diye konuştu. 

Öte yandan iç mekan kapılarının ta-
sarımsal önemine vurgu yapmak, yapı
kültürüne ve eğitimine katkıda bulun-
mak, yaratıcı fikirleri desteklemek, kapı
ihracatında tasarım açısından güçlü,
üretilebilir, katma değeri yüksek, çevre-
ye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler ge-
liştirmek amacıyla düzenlenen yarışma-
da, birincilerin tasarımlarının 23-27
Mayıs'ta İstanbul TÜYAP'ta düzenlene-
cek Yapı Fuarında, Artella standında
sergileneceği bildirildi.

Türklerde devlet

Devasa bir konu tabi! Ancak, gün-
demde olması açısından özetle
bile olsa değinmekte yarar var,

diye düşünüyorum.
Bir eleştiri ile başlamak gerekiyor.

Bugün, herkes tarihçi kesilmiş durum-
da. Bunun da kaynağı, siyasal süreçte
bir biçimde yer alma heyecanı ya da iş-
güzarlığı. 

Orta Asya Türkleri, Uygurlara kadar
göçebe yaşamışlardır. Doğal olarak dev-
letsel kurumlar oluşmamış, daha çok
hükümdara bağlı kalınmıştır. Buna kar-
şın yine de hükümdar önemli konular-
da tek başına karar vermekten çekinmiş-
tir. Yılın belirli dönemlerinde toplanan

boy beyleri (kurultay) devlet açısından
önemli konuları tartışmış ve son karar
yetkisi hükümdara ait olmasına karşın
hükümdar, kurultay kararlarına büyük
ölçüde uymuştur. Hükümdar, keyfi ola-
rak vergi koyamamıştır, canım istedi
diye savaş ilan edememiştir. Hüküm-
dardan başlayarak en alt birim olan aile-
ye kadar tüm kararlarda toplumun ana
parçalarından birisi olan kadınlar söz
sahibi olmuşlardır.

Selçuklulardan başlayarak “divan”
önemli bir kurum haline gelmiştir. Di-
van, günümüzün başbakanı ve bakanlar
kurulunun karşılığıdır. İşin ilginç kısmı,
bu sistemin İslam devletinde de uygulan-

mış olmasıdır.
Osmanlı, bir soy/aile

devletidir ama yine bu ikili
yapıdan vazgeçilmemiştir.
Bugünün meclisinin yerine
birçok alt divan vardır. Yani
padişah bile, dönemin hu-
kuk anlayışı gereği tek kişi
olabilecekken bunu yapma-
mış, devlet işlerinin görüşül-
mesi ve karar alınması; ar-
dından da yürütülmesi ko-
nusunda yetkilerini önemli
ölçüde paylaşmıştır.

Osmanlı tarihine göz atanlar sadra-
zam olarak devleti sürükleyen önemli

isimlere hemencecik rastlaya-
caklardır. Çandarlı Halil, So-
kullu Mehmet Paşa, Köprülü,
Merzifonlu, Kuyucu Murat
yalnızca birkaç isimdir.

İkinci Abdülhamit’i ikti-
dara taşıyan anayasa ve parla-
mento için verdiği söz ve gü-
vencedir. Ama el hak! Abdül-
hamit, kişisel hırsı ve diğer
özellikleri yüzünden parla-
mentoya ve anayasaya ancak
yedi ay kadar tahammül ede-
bilmiş, anayasayı ve parla-

mentoyu ortadan kaldırıp otuz üç yıl
memleketi sopayla, jurnalle, halisinas-

yonlarla yönetmiştir. Bu yüzden, tarihte
1908’de yeniden yürürlüğe giren anayasa
ve yeniden açılan parlamento (meclis),
“hürriyet” olarak adlandırılmıştır.

Türk devlet yapısında adalete güven
vardır.

Yani bir kasaba kadısı bile hem dev-
leti hem de hükümdarı suçlayabilecek
kadar özgürdür ve ceza da biçebilmekte-
dir. Çünkü soy egemenliği olmasına kar-
şın hükümdar yargıya karışmama ilke-
sinden asla sapmamıştır.

Yazıyı nasıl bitirmem gerektiğini bil-
miyorum.

Ama bu ülkeye kıymayın efendiler
demeden de edemiyorum.

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Aslandağ Group’un
bünyesinde faaliyet gösteren
Artella Ahşap Kapı Sistemleri
tarafından Türkiye'de ilk kez
üniversitelerin mimarlık, iç
mimarlık ve endüstri ürünleri
tasarım bölümlerinde okuyan
öğrencilere yönelik
düzenlenen 'Kapı
Tasarlıyorum Yarışması'
geleneksel hale gelecek.
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Kastexpo 2017'de 2.500 m2 alan doldu.

Siz de Türkiye'nin 
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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
ticaret hacmi
7.5

katılımcı
firma

300
kapalı alan
12.000m2 

stand alanı
6.500m2 

milyar $
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GÜNCEL

Taşköprü Cumhuriyet Meydanında
gerçekleştirilen programda, ülke genelin-
de terörle mücadelenin aralıksız devam
ettiğini, operasyonların terör örgütlerinin
kökü kazınıncaya kadar sürdürüleceğini
vurgulayan Bakan Süleyman Soylu “Te-
rörle, milletimizin iradesi ve kararlılığıyla,
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanı-
mızın talimatıyla, hükümet üyesi arkadaş-
larımızla hep birlikte büyük bir mücadele
ortaya koyuyoruz. Tüm terör örgütleri ile
Almanya, Hollanda, İsviçre, her birisi top-
yekun üzerimize gelsinler. Bilsinler ki bize
Taşköprü yeter.” dedi.

Soylu, Kent Müzesi, Bahri Alp Parkı,

2. Çevreyolu, hayırsever işadamı Saim
Kaya tarafından yaptırılan Onur Kaya Ca-
mii ve Anka Tekstil Fabrikası’nın açılışını
içeren toplu açılış töreninde 16 Nisan’da
gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi ve yeni Anayasa hak-
kında açıklamalarda bulunarak referan-
duma da destek istedi. 

Turizme aday

Taşköprü’nün tarımın yanı sıra tu-
rizmde de iddialı olduğunu söyleyen Kas-

tamonu Valisi Yaşar Karadeniz de  “Taş-
köprü, Kastamonu açısından çok önemli
iki ilçemizden birisi ama bir yönden de en

önemli ilçemiz. O da
tarımsal anlamda. Bu
alanda başta sarımsak
olmak üzere birçok
tarım ürünü oldukça
verimli kullanılıyor.
Taşköprü, kamu hiz-
metlerinin kalitesini
iyileştirme anlamında

da çok güzel hizmetler almış durumda ve
bunu daha da ileriye götürerek turizm
sektörüne de girmeye aday ilçelerimizden

birisi” diye konuştu.
Yatırımlar hak-

kında bilgi aktaran
Taşköprü Belediye
Başkanı Hüseyin Ars-
lan ise ilçenin kısa sü-
rede önemli bir mer-
kez olacağına işaret
etti.

Kastamonu’ya özel ilgi

Kastamonu'da Cumhuriyet Halk Partisi İl
Başkanlığının düzenlediği mitingde konuşan
Yalova Milletvekili Muharrem İnce,  partisinin
hayır demesinin gerekçelerini anlattı.

Kuzeykent Pazar alanında düzenlenen mi-
tingde  halkoyuna sunulacak anayasa değişik-
liklerinde millete yönelik bir şey olmadığını
savunan Muharrem İnce, başkanlık sistemin-
de iddia ettiği tehlikelerin yaşanmadığı takdir-
de istifa edeceğini bildirdi.

İnce konuşmasında “ABD’nin nüfusu 300
milyon, milletvekili sayısı 535. Rusya’nın nüfu-
su 150 milyon, milletvekili sayısı 450. Türki-
ye’ye 300 milletvekili yeter artar bile. Milletve-
killiğinden istifa etmek, siyaseti bırakmak pa-
hasına söylüyorum; cumhurbaşkanının yar-
dımcılarının sayısı üçü geçmez diyorlar. Me-
tinde üç tane yardımcı olacağı yazmıyor. Bir-
den fazla ibaresi bulunuyor. Yani sen 3 tane
yardımcı yaptın senden sonraki 33 tane yapar-
sa ne olacak.” ifadelerini kullandı.

1 Nisan şakası

Milletvekili Muharrem İnce miting alanın-
daki vatandaşlara seslenirken önce “evet” ya-
zılı bir pankart açıldı. Daha sonra 1 Nisan şa-
kası yazılı pankartın açılmasıyla İnce,  “Sizin
zekânıza, sosyal medyadaki yaratıcılığınıza
hayranım” dedi.

“Gelinliğini satıp Kurtuluş Savaşı’na destek
olan kadınların, İlk kadın mitinginin gerçek-
leştiği, Şerife Bacıların, Halime Çavuşların
memleketinde olduğumu biliyorum. Çanak-
kale’de en fazla şehit veren il Kastamonu’da
olduğumu biliyorum. Genel Başkanımız rah-
metli Bülent Ecevit’in memleketinde olduğu-
mun farkındayım.”

İnce hayır’ı anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anayasa
değişiklik teklifinin 16 Nisan’daki halk oylama-
sında kabulünün Recep Tayip Erdoğan sonrası
Türkiye’nin sigortası olduğunu söyledi.

Bağcılar’da düzenlenen Tosya Pilav Festi-
vali’nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu 16 Nisan’daki halk oylamasına dair
değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin geleceğinin evet çıkmasına
bağlı olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu
konuşmasında, “Peki Recep Tayip Erdoğan
sonrası ne olacak. Oda bir kul bir fanidir. Allah
onu başımızdan eksik etmesin. Ama Recep
Tayip Erdoğan’ın derdi kendisi değil ülkesinin
ve milletinin geleceğidir. Bu sistem Recep Ta-
yip Erdoğan sonrası Türkiye’nin sigortasıdır”
ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, yapılacak halk oylaması sonu-
cunu yüzde 63 "evet" olarak tahmin ettiğini
belirterek, şu anda anketlerde evet oranının
yüzde 58'i geçtiğini söyledi.

Vatandaşın anayasa paketinin içeriğini
okumaya başladığını anlatan Çavuşoğlu, önce
sadece kara propagandanın olduğunu, ancak,
araziye inmeleriyle anayasa paketinin içeriğini
anlattıklarını dile getirdi.

Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma-
larına ilişkin ise Çavuşoğlu, şu anda oy kullan-
maya başlanan yerlerde, bir önceki Cumhur-
başkanlığı seçimine göre, sandık başına gitme
oranında yüzde 30'dan fazla bir artış olduğunu
söyledi. Çavuşoğlu, böyle devam ederse, yurt
dışında katılım oranının yüzde 50'yi geçeğini
vurguladı.

Erdoğan sonrası 
ne olacak?

9 milyonluk 5 tesis açıldı
Taşköprü Belediyesi
tarafından tamamlanan
9 milyon lira
değerindeki 5 tesisin
açılışı, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun
katılımıyla yapıldı.  

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan Bakan Soylu’ya ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kayınbi-

raderi iş adamı Ali Gülbaran’a Belediye
Meclisi tarafından verilen Fahri Hem-
şerilik Beratı’nı takdim etti.

Soylu ve Gülbaran’a fahri hemşerilik beratı
Vatandaşların yoğun ilgisiyle

karşılaşan Bakan Soylu, fotoğraf
çektirmek isteyenleri de kırmadı.
İlçede Cuma namazını kıldıktan
sonra Taşköprü Belediyesi’ni ziya-
ret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
Taşköprü’deki açılış öncesi Kastamo-
nu’da iş adamlarıyla bir araya geldi.
Programa Kastamonu Valisi Yaşar Ka-
radeniz, Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu milletvekil-
leri, işadamları ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcileri katıldı.

Kastamonu merkez ve Tosya’da dü-
zenlenen toplu temel atma törenlerine
katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu Kastamonu'nun orman var-
lığı bakımından çok önemli bir şehir
olduğuna işaret ederek, kısa sürede ge-
lir getirici yatırımların hayata geçirile-
ceğini söyledi. Kastamonu’nun tanıtımı
için 4 dilde özel çalışma yapılacağını
açıklayan Bakan Eroğlu,  Batı Karade-
niz'de en çok Kastamonu'ya katkı sağ-
layacak bir gelişim projesinin hazırlan-
dığını bildirdi.

Eroğlu konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “Kastamonu, bizim için or-
man şehridir. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığının ili olarak kabul ediyoruz
Kastamonu’yu. Dolayısıyla her noktası-
na hizmet götürmek bizim boynumu-
zun borcudur. Orman teşkilatına, 'Kas-
tamonu'daki orman köylülerine sahip
çıkacaksınız' diye talimat verdik. Kasta-
monu nüfusu çok az. Şu anda 2 milyo-
nu besleyecek büyük bir güç aslında." 

4 dilde tanıtım

“Kastamonu dünyanın incisi, saklı
bir hazinedir. Buralardaki nimeti kim-
se fark etmiyor. Dünyada cenneti gör-
mek istiyorsanız Kastamonu’ya gel kar-
deşim diyoruz. İnşallah bu yıl mayıs
veya haziran ayında özellikle eko-tu-
rizm, doğa turizmi, tabiat turizmi ko-
nusunda taraflara toplayacağız, benim-
de katılacağım bir programda bütün
dünyaya Arapça, İngilizce, Fransızca,
İspanyolca kitap hazırlayacağız. Bunu
da sosyal medya vasıtasıyla Kastamo-

nu’nun güzelliklerini tanıtacağız. Kim
nasıl gelecek, nereden gelecek, yolları
nasıl gibi tanıtıcı bilgiler de yer alacak” 

Trüf mantarı ormanı kurulacak

“Kastamonu’da 120 dekar alanda
ilk defa trüf mantarı ormanı kuracağız.
Orman köylülerine destek olmak için
238 ton odun dışı orman ürünleri ge-
liştireceğiz. Çünkü tıbbi, aromatik bit-
kiler bu bölgede çok fazla, bunlar geliş-
tirilip paketlenip ihraç edilecek. Or-
man köylüleri de bunlardan istifade
edecek”

Batı Karadeniz’e 
12 milyarlık katkı

“Batı Karadeniz'de en çok Kastamo-
nu'nun içinde olduğu bir gelişim projesi
hazırladık. Batı Karadeniz Gelişim Pro-
jesi. Projeyle Batı Karadeniz'e yaklaşık
12 milyarlık katkı sağlayacağız. Kasta-
monu'ya 15 baraj ve gölet, 11 sulama te-
sisi, 60 dere ıslahı, bal ormanları, 22 me-
sire yeri ve birçok tesis yapılacak.”

Atık tesisiyle bizzat ilgilenecek

“Kastamonu’ya yapılacak olan atık
tesisi projesine bizzat ben bakacağım.
Projeyi mutlaka bana göstereceksiniz.
Burada çok muhteşem ileri bir atık te-
sisi yapacağız. Kastamonulular, mem-
ba suyu gibi su içecekler. Bugünde ar-
kadaşlar Ilgaz’a deniz getiriyoruz. İn-
şallah artık Kastamonu’nun denizi
olacak. Burada eğer izin verilirse ba-
lıkta tutabilirsiniz. İnşallah deniziniz
bereketli olur.”

Bakan Eroğlu programı kapsamında Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i, Belediye
Başkanı Tahsin Babaş’ı ve partisinin il başkanı Halil Uluay’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu Tosya’da  'Gelir Ge-
tirici Tür ve Orköy Kredi' sertifikala-
rının dağıtım töreninin ardından ilçe-
de 31 milyon değerindeki 3 yatırımın
temelini attı. Akbük Sulama Göleti-
nin temel atan Bakan Eroğlu, proje-
sinin bittiğini ifade ettiği Çukurhan ve
Kayser Barajının ağustos ayında iha-
lesinin yapılacağını kaydetti. Ayrıca
Tosya’yı yakından ilgilendiren Kızlar
Yolu Barajı’nın 2017 Yatırım Progra-
mına alındığını bildirdi.

Kuzeykent Pazaryerinde düzenlenen Toplu
Temel Atma Töreninde Devlet Su İşleri (DSİ)
Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü
(OGM) tarafından inşa edilecek olan 390 milyon
lira değerindeki toplam 20 tesisin temeli atıldı.
Bakan Eroğlu’nun temelini attığı tesislerin ara-
sında DSİ 23. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa
edilecek olan Kırık Barajı, Obrucak Sulaması,
Hanönü Gökçeağaç Barajı ve Sulaması, Taşköp-
rü Çay Barajı, Pınarbaşı Aşağısökü Barajı ve Su-
laması, İhsangazi Sevindik Göleti ve Sulaması
ile 10 adet taşkın koruma tesisi yer alıyor.
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Referanslarımızdan sadece birkaçı
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İNCİ HOLDİNG
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ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
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ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 
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l DAVLUMBAZ
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Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
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Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02
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Ölüm aylığının hak
sahipleri kimdir?

Yeminli Mali Müşavir

İki aylık bağlanmaz ancak tercih
yapabilirsiniz 

Ablam, 30 Aralık 2010 tarihinde vefat
eden SSK emeklisi eşinden aylık
almaktadır. Bağ-Kur emeklisi babamda 20
Nisan 2015 tarihinde vefat etti. Ablam
babamdan yetim aylığı almak için
girişimlerde bulundu fakat olumlu bir
sonuç alamadı. Kimisi “alamaz”, kimisi
“alabilir” kimisi ise “fazla olan aylığı
tercih edebilir” diyor. Ablam eşinden
aldığı aylığın yanında babamdan da aylık
alabilir mi? (Serdar Babav)

Ölüm sigortasında aylık bağlanmasında
gerek sigortalılar gerek hak sahipleri
yönünden sigortalının ölüm tarihinde
geçerli olan mevzuat hükümleri
uygulanıyor. Ablanızın hem eşinin hem de
babanızın vefat tarihleri 1 Ekim 2008
tarihinden sonra olduğundan, her iki
aylığı da alma hakkı maalesef yok. Ancak
tercih ettiği aylığı alması mümkün. 

Boşanırsam ilk eşimden aylık bağlanır
mı?

Eşimin vefatı dolayısıyla dul kaldım ve
eşimden SSK dul maaşı bağlandı. Eşimin
vefatından 8 yıl sonra yeniden evlendim
ve SSK’dan aldığım maaşı kestirdim.
Anacak şimdiki eşim ile de anlaşmazlık
nedeniyle boşanmak istiyorum. Boşanma
durumunda birinci eşimden evvelce almış
olduğum SSK maaşını yeniden bağlatabilir
miyim? (İsmi Saklı)

Eşinizden boşanıp dul aylığınızın
kesilmesine yol açan evlenme son
bulduğunda, SSK sigortalısı olan ilk
eşinizden yeniden aylık bağlatabilirsiniz. 

Aradaki boşlukları ödeme söz konusu
olmaz

21 Mayıs 1975 doğumluyum. İlk sigorta
başlangıcım 1 Şubat 1995. Toplam 2 bin
454 prim günüm görünüyor. Halen
çalışmakta olan bir bayanım. Ne zaman ve
hangi şartlarda emekli olabiliyorum? Bir
de aradaki boşlukları ödeme gibi bir şey
söz konusu mudur acaba? (Gülnur Yüce)

4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20
yıl sigortalılık süresi, 5 bin 750 prim günü
ve 51 yaş şartlarına tabisiniz. 5 bin 750
gün prim ödemiş olmak koşuluyla 51
yaşınızı dolduracağınız 21 Mayıs 2026’da
emekli olmaya hak kazanırsınız. Aradaki
boşlukları ödeme gibi bir şey söz konusu
değil.

Size ve annenize babalarınızdan aylık
bağlanmaz 

2010’da SSK’dan emekli oldum.
Eşimden 2008’de boşandım. Babamı
küçük yaşta kaybettik. Maaşını SSK’dan
annem alıyor. Annem ayrıca isteğe bağlı
olarak Bağ-Kur’dan emekli oldu. Kendisi
şu an babamdan ve kendi aylığını alıyor.
Kendi babası vefat etti. Onun maaşını
alamayacağını söylediler. Dedem de Bağ-
Kur’dan emekli idi. Aynı kurum olduğu
için vermediler, bu doğru mudur? Ben
babamın maaşını alsam, annem de
dedemden kalan maaşını alabilir mi?
(Meral Pişmiş) 

Kendi çalışmanızdan dolayı SSK’dan
emekli aylığı aldığınızdan, SSK emeklisi
babanızdan aylık alma hakkınız yok.
Dolayısıyla babanızdan aylık bağlanamaz.
Bağ-Kur emeklisi olan ve babanızdan aylık
alan anneniz de babasından aylık alma
hakkı bulunmuyor.
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Saray Cam'ın 10
milyon lira
yatırımla

Kastamonu'ya
kuracağı cam

fabrikası bu yılın
son diliminde

üretime
başlayacak.

Azdavaylı Selçuk
ve Serdar Kedi’nin

sahibi olduğu
firma yılda 600

bin metrekare cam
işlenecek

fabrikada ilk
etapta 50 kişiyi de

istihdam edecek.

Kastamonu’ya 10 milyon
liralık cam fabrikası

Kastamonu Organize Sanayi Bölge-
sinde kuracaklarını fabrikanın
bölgede büyük bir açığı kapataca-

ğını söyleyen Selçuk Kedi (34),  “  2017
yılında faaliyete başlayacak tesisimizde
ayda 50 bin metrekare cam işlemeyi
planlıyoruz. Kastamonu’da ve bölgede ih-
tiyaca cevap olma hedefindeyiz. Çünkü
bölgeye en yakın cam tedariki Ankara ve
Samsun’dan sağlanıyor. Biz Kastamonu
merkez ve ilçelerinin yanı sıra Karabük,
Sinop, Çorum ve Çankırı’ya da hizmet
vereceğiz. 12 bin metrekare alan üzerin-
de kuracağımız tesisimizde ilk etapta 50
daha sonrasında ise 100’ün üzerinde is-
tihdam sağlamayı hedefliyoruz. ” dedi.

İstanbul’daki cam işleme fabrikaları-
nın faaliyetlerine devam edeceğini bildi-
ren Kedi, “  Sektörde 27 yıldır hizmet ve-

riyoruz. Beylikdüzü’nde 25 kişiyi is-
tihdam ettiğimiz tesisimizde yılda

120 bin metrekare cam işliyoruz.
Dış cephe, mimari projelerde yer
alıyoruz. Tamperli cam, masa
camları, dekoratif cam, ısı cam,
pvc olmak üzere her çeşit cam
ve işlenmiş camın satışının
yanı sıra montajını da gerçek-
leştiriyoruz.  İstanbul’daki tesi-

simizi Kastamonu’yla eş zamanlı faaliyet
gösterecek.” diye konuştu.

Doğu Bölgesi daha avantajlı
Bölgeye yatırımın teşviklerin yeter-

sizliği sebebiyle geç kaldığına işaret
eden Kedi şunları söyledi:  “ Yatırım ya-

parken ilk memleketimizi düşündük,
çünkü oraya bir vefa borcumuz var.  El-
bette mali yönden de hesaplarımızı yap-
tık. Ancak karımızı önde tutmadık.
Öyle olsaydı doğu ve çevresine yatırım
yapardık. Kastamonu’nun 4. teşvik böl-
gesine alınması sebebiyle destekler mi-
nimalize edildi. Biz fabrikamızı organize
sanayi bölgesinde kurduğumuz için 5.
Teşvik bölgesi desteklerinden faydalana-
bildik ama ilimizde yatırımların çoğal-
ması ve cazibe merkezi olabilmesi için
yatırımcı teşvikleri artırılmalı.”

Selçuk Kedi uzun yıllara dayanan in-
şaat tecrübelerinin olduğunu bildirirken
hemşerileri ile de iş birliği sağlamak is-
tediğini vurgulayarak şöyle konuştu:
“Cam işimizin yanı sıra 2000’li yılların
başından itibaren inşaat projelerinde de
yer alıyoruz. Esenyurt ve Beylikdüzü

bölgesi ağırlıkta olmak üzere çok sayıda
yapımız bulunuyor. Şu an Bağcılar’da
konut projemiz devam ediyor; yüzde
90’nı bitmiş durumda.  Butik site olarak
17 kat, 52 daire bulunacak. Akabinde
Beylikdüzü’nde 5 blok 120 daireden olu-
şan butik site projemize başlayacağız.
Faaliyetlerimizde hem birlik ve beraber-
lik anlamında hem de ticari ilişkiler ba-
zında hemşerilerimiz ile bir araya gel-
mek isteriz.  Bu kapsamda KASTEX-
PO’nun önemli bir görev üstlendiğini
biliyoruz. Bizde Kastexpo’nun çatısı al-
tında olmayı isteriz.”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, Kırklareli Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühen-
disliği Bölümü tarafından organize
edilen “Tarımsal Üretimde Gıda Mü-
hendisliği” başlıklı konferansta başarı
hikayesini öğrencilerle  paylaştı.

7. Kariyer Günleri etkinlikleri kap-
samında düzenlenen konferansta ko-
nuşan Mehmet Reis tarım, tarımsal
üretim, gıda, gıda güvenliği ve açlık
tehlikesi, Reis Gıda’nın marka oluşu

ve bugün geldiği durum, tarım sektö-
rünün gelişmesine sunduğu katkılar
ile hayata geçirilen sosyal sorumluluk
projeleri hakkında açıklamalarda bu-
lundu.

Konferans soru ve cevap bölümü-
nün ardından, Gıda Mühendisliği Bö-
lüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Şanlıde-
re Aloğlu’nun Reis Gıda Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Reis’e günün
anısına teşekkür belgesi takdim etme-
siyle sona erdi.

1990’lı yılların başında Kedi ai-
lesinin Azdavay’dan İstanbul’a göç
etmesiyle birlikte ticari faaliyetleri
1997 yılında kurulan Saray Cam

ile başlar.  Aile 2000’li yıllarda in-
şaat ve gayrimenkul sektörüne gi-
riş yapar. Günümüzde Saray
Cam’ın faaliyetlerini Serkan Kedi

sürdürürken Saray İnşaat ve Gay-
rimenkul ’ün yönetimi kardeşi
Selçuk Kedi tarafından gerçekleş-
tirilmektedir.

Selçuk 
Kedi

Hayatı ve 
başarısı 

üniversitelere
konu oluyor
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Kaza geliyorum demedi

İnşasına 2013 yılında başlanan ve ya-
pımı devam eden Tosya Meslek Yüksek-
okulu ek binası ile yerleşke binası Kasta-
monu Üniversitesi’ne devredildi. Tosya
Yükseköğrenim Kurumları Yaptırma ve
Yaşatma Derneği Başkanı Fazıl Ateş ile
imzalanan protokol sonrası açıklama ya-
pan Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın,  binanın geri kalanı-
nı üniversitenin tamamlayacağını bildirdi.

Bin 200 metrekare alanın üzerine ya-
pılacak olan ek bina 6 bin 530 metrekare
kapalı alana sahip olacak. Bodrum katın-
da sığınak, laboratuvar ve mobilya deko-
rasyon atölyesi yer alacak. Bir üst katın-
da 2 adet 90 kişilik amfi, diğer tarafta da
400 metrekare yemekhane ve kantin,
üzerindeki katlarda ise konferans salonu
diğer taraflarda 22 tane derslik yapılacak.
En üst iki katta da 30 adet akademisyen
odası, idari kat, müdür odası ve bir top-
lantı odası bulunacak. 

Üniversiteye 
devredildi

Kastamonu’nun merkeze bağlı Hacı
İlyas Köyü sınırından Taşköprü’ye kadar
uzanan 14 hektar ormanlık alan yanarak
kül oldu.

Yangın söndürme çalışmalarına
100’ün üzerinde personel katılırken köy-
lülerde destek sağladı. Kastamonu Or-
man Bölge Müdürlüğü, Taşköprü Orman
İşletme Müdürlüğü ve Karadere Orman
İşletme Müdürlüğüne bağlı İl Özel İdare-
sine bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri ve
çok sayıda iş makinesinin müdahale etti-
ği yangın 20 saat sonra kontrol altına alı-
nabildi. 

Çıkan yangın sonuna 10 futbol saha-
sından daha büyük alanı kaplayan 140 bin
metrekarelik ormanın yok etti.

Alevler 
teslim aldı
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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.

Şenpazar, Kastamonu’da tek olma
özelliği taşıyan kombi sathi kap-
lama aracını, Araç ise Sağlık Ba-

kanlığı tarafından hibe edilen 3 aracı
garajına ekledi. 

Şenpazar Belediyesi 2016-2017
yıllarında gerçekleştirilen nüfus çalış-
maları kapsamında belediye bütçesi-
ne gelen destek bütçe ile yeni bir
kombi sathi kaplama aracı aldı. Aynı
şase üzerinde bitüm ve mıcırı taşıya-
bilen, iş gücü, zaman ve finansal açı-
dan büyük avantajlı olan, otomasyon
özelliği ile metrekareye ne kadar mal-
zeme kullanılacağını ayarlayabilen
araç, Kastamonu’da tek olma özelliği
taşıyor.  Dökülen malzemeyi sıkıştır-
ması ve uzun vadede yapılan çalışma-
nın sürekliliğini devam ettirilebilmesi
için garaja 1 adet de silindir dahil
edildi.

Araç Belediyesi ise Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından gönderilen 1 pikap 2 pa-
nelvan aracı demirbaş envanterine
kayıt ettirerek hizmete soktu.

Şenpazar ve Araç, filosunu güçlendirdi

TÜBİTAK 48. Lise
Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması Bölge Sergisinde,
psikoloji dalında bölge birincisi
ve ikincisi Kastamonu’dan çıktı.

Samsun’da gerçekleştirilen
TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri
Araştırma Projesi Bölge
Sergisine bin 435 proje başvuru
yaptı. Kastamonu’dan 118
projenin arasından 4 projenin
başvurusu kabul edildi.
Bölgeden 12 alanda seçilen 100
proje arasında sergilenen
projelerden psikoloji dalında
Araç İlçe Milli Eğitim Şube
Müdür Özkan Kahveci
danışmanlığında hazırlanan iki
proje dereceye girdi.

Ecem Gül Kızılcık tarafından
hazırlanan proje bölge birincisi,
Kübra Çürük tarafından
hazırlanan proje ise bölge
ikincisi olarak 7-12 Mayıs
tarihlerinde Ankara’da
gerçekleşecek Türkiye finalinde
sergilenmeye hak kazandı.

Türkiye 
finaline 
2 proje

Gökyüzünden seyre az kaldı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis
üyesi Emin Kara ve partisinin ilçe başkanı Sinan
Yılmaz ile birlikte geçirdiği kazayı hafif yaralı atlattı.

Kastamonu
Kalesi ve Saat
Kulesi arsına

yapılacak olan
Teleferik Projesi

için yüklenici
firma ile

imzalar atıldı.
Hizmete 8 ay
sonra açılması

beklenen
teleferik hattı ile

kale ve kule
arasındaki
mesafe 5
dakikaya

inecek.

AK Parti Pınarbaşı İlçe
Başkanı Sinan Yıl-
maz’ın kullandığı 37

RD 428 resmi plakalı otomobil
Kırcalar mevkiine sürü-
cünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetme-
siyle şarampole dev-
rildi. Kastamonu’ya
toplantı için giden
Belediye Başkanı

Mehmet Yılmaz ve meclis üye-
si Emin Kara’nın da içinde bu-
lunduğu araç büyük ölçüde
hasar gördü. Kaza sonucunda

hafif yaralanan Mehmet
Yılmaz ve Sinan Yılmaz

hastanedeki tedavile-
rinin ardından ta-
burcu olurken Emin
Kara’nın operasyon
geçireceği öğrenildi.

Kastamonu Belediyesi ile ihaleyi ka-
zanan Uluş Yatırım ve İnşaat Ano-
nim Şirketi arasında yapılan proto-

kol sonrası konuşan Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş, “Proje tamamlandığında hemşe-
rilerimiz ve misafirlerimiz tarihi Kastamo-
nu’yu gökyüzünden seyretme imkânı bula-
caklar. Kale ile Saat Kulesi arasında 5 daki-
kalık seyrine doyum olmayacağına inandı-
ğım bir yolculuk gerçekleştirecekler.” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın
(KUZKA) finansal açıdan desteklediği
proje kapsamında bin 40 metre uzunlu-
ğunda 6 kişilik sabit kleminli grup gondol
teleferik hattı kurulacağını ve teleferik hat-
tının iki ucuna inşa edilecek binaların
Kastamonu mimarisine uygun çizgiler ta-
şıyacağını kaydeden Babaş, imza törenin-
de yüklenici firmadan 8 ayda projeyi ta-
mamlamasını istedi.
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Tuzlaspor ile
İstanbul’da mücadele
eden Kastamonuspor
1966, Karşıyaka’nın

mağlup olduğu
haftada 3 puanı
alarak Play-Off
potasına girdi.
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Şimdi hedef PTT 1. Lig
Türkiye Kadın-

lar Basketbol 1.
Liginde mücadele
eden Ferko Ilgaz
Hotel Kastamonu
Basketbol Spor Ku-
lübü İstanbul-
gücü’ne 78-64
yenilerek art
arda aldığı
mağlubiyet sayı-
sını 4’e yükseltti.

Ligin 34. hafta-
sında Ferko Ilgaz Ho-
tel Kastamonu Bas-
ketbol Spor Kulübü İstan-
bulgücü’nü kendi evinde ağır-
ladı. Ligin ilk yarısında deplasmanda 55-53 ga-
lip geldiği rakibi karşısında bu sefer 14 sayı
farkla mağlup olan temsilcimiz, 35. haftada
T.E.D Ankara Koleji deplasmanında aldığı ye-
nilgiyle birlikte ligdeki puan kaybettiği maç sa-
yısını 19’a çıkarttı. Temsilcimiz oynadığı son
maçlarla birlikte puanını 51 yaptı ve 35. hafta-
nın sonunda 13. sırada yer aldı. Ekibimiz bir
sonraki hafta Play-Off’a kalma mücadelesi ve-
ren Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişimi
evinde ağırlayacak. 

Kastamonulu özel sporcular, Antalya ve
Karabük’te düzenlenen yarışmalarda toplam-
da 7 madalya alarak Kastamonu’yu gururlan-
dırdı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyo-
nu tarafından Antalya’da düzenlenen şampiyo-
naya 7 bölgeden Down Sendromlu, otistik ve
zihinsel engelli yaklaşık bin sporcu katıldı.

Antalya ve Karabük’te düzenlenen müsa-
bakalara Kastamonu’yu Özel Akay Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Spor Kulübü 5 sporcu ile
temsil etti.

Karabük’te atletizm dalında düzenlenen
yarışlarda 50 metrede yıldızlar kategorisinde
Selahattin Kuşçu birinci, gençler kategorisin-
de Oğuzhan Ünal ikinci olurken 100 metrede
gençler kategorisinde Şeref Yavuz, yıldızlar
kategorisinde Serdar Şahin üçüncü geldi.

Antalya’da gerçekleştirilen yüzme müsa-
bakalarında ise Fuat Zafer Altıkulaç 8-11 yaş
kategorisinde100 metre serbest stil ve sırt
üste stilin yanı sıra 50 metre serbest stilde de
bölge birincisi oldu.

Kastamonu’ya toplamda 7 madalya kazan-
dıran sporcular aldıkları başarılarla bir üst
turda yarışma hakkı elde ettiler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor
Toto Süper Lig, TFF 1. Lig, Spor Toto 2. ve 3.
Lig kulüplerinin 2016-2017 sezonunda Şubat
ayına kadar futbolcu menajerlerine yaptığı
ödemeleri açıkladı. Menajerlere toplam 5 mil-
yon 968 bin 332 Euro + 3 milyon 668 bin 947
lira verildiği açıklandı. Spor Toto 2. Ligde mü-
cadele eden temsilcimiz Kastamonuspor 1966
ise futbolcu menajeri İbrahim Uğur Karayı-
lan’a 4 bin 108 lira ödeme yaparak listede 2.
Ligden yer alan tek takım oldu.

Mağlubiyet 
serisi 4’e çıktı

Özel 
sporculardan
özel başarı

Menajere 
ödeme yapan
tek takım!

S
por Toto 2. Lig Kırmızı Grupta
yer alan temsilcimiz Kastamo-
nuspor 1966, 30. haa mücade-

lesinde Tuzlaspor ile karşılaştı.
Tuzla Belediye Sahasında gerçek-

leşen müsabakada kırmızı siyahlı
temsilcimiz, üç puan için mücadele
verdi. Karşılaşmaya tutuk başlayan
ve yakaladığı pozisyonlardan sonuç
bulamayan ekibimiz dakikalar 35’i

gösterirken Hasan Ayaroğlu ile sko-
ru 1-0 yaptı.  Maçın tek golüyle 3
puanın sahibi olan Kastamonuspor
1966 Play-Off yarışındaki en önemli
rakibi Karşıyaka’nın deplasmanda 2-

0 kaybetmesiyle de rahat nefes aldı.
Puanını 50’ye yükselterek Play-Off
potasına giren temsilcimiz ligin 31.
haasında Gazi’de Tokatspor’u seyir-
cisiz ağırlayacak.

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Tuz-
la’da oynanan Tuzlaspor-Kastamonuspor 1966
karşılaşmasını iki takımın da taraftarı olarak iz-
ledi. Geçtiğimiz sezonlarda Tuzlaspor’da yöneti-
cilik yapan Demir için her iki tribünden de yük-
selen “Murat Demir oley” sesleri stadı inletti.
Tribünlerden gelen sloganlara kayıtsız kalma-
yan Demir de sahaya inerek taraftarı selamladı.

Tribünlerden 
‘Murat Demir’ sesleri

Tuzlaspor karşılaşması için saatler öncesin-
de stada gelen kırmızı siyahlı taraftarlar, bilet gi-
şesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çok sayı-
da taraftar stada giremezken gişenin önünde iz-
diham yaşandı.

İstanbul bize 
deplasman değil 

Tuzlaspor’un ev sahipliğinde
gerçekleşen karşılaşmada Tuz-
laspor ile Kastamonuspor 1966
taraftarları maçı iç içe seyretti.
Karşılaşma sırasında Tuzlasporlu

taraftarlar Kastamonuspor 1966
tribünlerine lehte tezahüratta bu-
lunurken, Kastamonuspor 1966
taraftarları da Tuzlaspor’a aynı şe-
kilde karşılık verdi. 

Tuzla
Kastamonu 

iç içe 

Tuzlaspor: 0 –
Kastamonuspor 1966: 1
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Bağcılar Belediyesi Tosya
Belediyesi ve Tosya
Dernekler Federasyonu

(TODEF) ile birlikte Tosya Pi-
lav Festivali düzenledi. 

Festivale Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul
Milletvekili Fatma Benli, Bağ-
cılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, Tosya Kayma-
kamı Deniz Pişkin, Tosya Be-
lediye Başkanı Kazım Şahin,
Tosya Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Ali Tekin, Kas-Der Bağcılar Şube Başka-
nı Mahir Karakaş, Mehmet Umur ve Abdullah Özde-
mir ile çok sayıda Kastamonulu katıldı. Etkinlikte yöre-
sel ikramların yanı sıra sanat şöleni de yaşandı. Tosya
Musiki Derneği Korosu, Muharrem Okuducu, Abdul-
lah Civliz ve Hasan Yılmaz programda sahne alırken
davul zurna ekibi de gösterilerini sundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı burada

yaptığı konuşmada ilçenin
gelişiminde Kastamonulula-
rın payının büyük olduğunu
vurgulayarak: “40 yılı aşkın
bir süredir Bağcılar'da birlikte
yaşadığımız Kastamonulu
dostlarımızla hep güzellikleri
paylaştık. Eğer Bağcılar bu-
gün geldiği noktada ciddi bir
mesafe kat ettiyse buna nüfuz
itibariyle en kalabalık nüfuz-
larımızdan biri olan Kasta-
monulu hemşerilerimizin

emeği ve desteği büyüktür.” dedi.
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin de Tosya’da

yapılan belediye ve kamu yatırımlarından bahsederek
gelecek seneden itibaren artık Tosya’da Devrez Üniver-
sitesi’nden söz edileceğini ifade etti. 

TODEF Genel Başkanı Ali Tekin ise yaptığı teşek-
kür ve selamlama konuşmasında festivale katılanları
Tosya’nın güzelliklerini görmeye davet etti.

Güngören Belediyesi tarafından düzen-
lenen "Yöresel Geceler" etkinliğinin Kasta-
monu programı 3 Nisan’da Aliya İzzetbego-
viç Parkında gerçekleşti. Kastamonulular
Dayanışma Derneği Güngören Şubesi tara-
fından organize edilen geceye vatandaşlar
yoğun ilgi gösterirken Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da
davetliler arasında yer aldı. Orhan Canaya-

kın sahne aldığı programda, davetlilere keş-
kek ikramında bulunuldu. Kastamonulular
Dayanışma Derneği Güngören Şube Başka-
nı Murat Kabaoğlu burada yaptığını konuş-
mada “Ülkemizin birlik ve beraberliği için
Kastamonu her zaman öncü olmuştur. Ol-
maya da devam edecektir. Bundan sonra da
geleneklerimizi ve göreneklerimizi anlat-
maya devam edeceğiz” dedi.
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Bağcılar’da 10 bin kişi Tosya Sarı Kılçık Pirincinden
yapılan pilava kaşık salladı.

Bağcılar Tosya Pilavına kaşık salladı

Esenler Kastamonulular Derneği, Dünya
Avukatlar Günü dolayısıyla kahvaltı programı
düzenledi. Esenler Kaymakamı Hulusi Şa-
hin’in de katıldığı programa Avukat Hüseyin
Özbek, Yılmaz Asil, Fikret Özkan ile İbrahim
Ozan’ın yanı sıra çok sayıda Kastamonulu ka-
tıldı. Programa Çatalzeytinliler Dernek Baş-
kanı İsmet Çetinkaya, İş adamları Tamer Kö-

seoğlu ve Celal Şen , Sanatçı Arzu Akça ile
çok sayıda dernek üyesi katıldı. Esenler Kasta-
monulular Derneği Mustafa Kayıkcı burada
yaptığı konuşmada  “Hukuki güvenliğimizin
teminatı olan, avukatlarımızın bu güzel, an-
lamlı gününü en içten dileklerimle kutluyo-
rum" ifadelerine yer verdi. Program günün
hatırasına toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

Merkezi Yeşilpınar’da bulunan Daday Der-
neğinin gençlik kolları teşkilatlanma çalışmala-
rına başladı. Başkanlığını Hikmet Şahin’in yap-
tığı Kastamonu Daday İlçesi Çevre Köyleri
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genç-
lik kolları teşkilatlanma çalışmaları için toplan-
tı gerçekleştirdi. Fatih Çetin ve Murat Kara yö-

netiminde gerçekleşen toplantıda katılımcılara
derneğin hedefleri ve kısa vadede yapacağı
programlar aktarıldı. Gençler ayrıca Eyüp Be-
lediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi’nin ve
Eyüp meclis üyesi Hüseyin Sevim’in yer aldığı
toplantıda Çiçeksuyu Şerife Bacı Parkına Şerife
Bacı Anıtının yapılması isteğini dile getirdiler.

Hukukçular Esenler’de buluştu

Daday gençliği teşkilatlanıyor

Güngören Kastamonu’yu gördü
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Adalar’ın sağlığı DenDen’e emanet
0Tam teçhizat ve iç donanımıyla acil

vakaların hızla en yakın sağlık tesisine
ulaştırması hedeflenen acil nakil ambu-
lansları, Sağlık Bakanı Yardımcısı Ah-
met Baha Öğütken, Kastamonu Millet-
vekili Murat Demir, İstanbul İl Sağlık
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,
Adalar Kaymakamı Hikmet Dengeşik,
Adalar İlçe Emniyet Müdürü Murat
Bingöl ile siyasi parti temsilcileri,  kamu
kurum ve kuruluş amirlerinin katıldığı
törenle Adalıların hizmetine sunuldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet
Baha Öğütken burada yaptığı konuşma-
da daha önce ithal edilen teknelerin yer-

li bir firma tarafından hizmete sunul-
masından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Öğütken, “Ne mutlu ki bu işi
milli bir tekne ile yapacağız artık. Bun-
dan önce hep ithal teknelerle yapıyor-
duk. Gerçekten tam donanımlı bir tekne
hazırlanmış, inşallah hasta olmayız ama

hasta olursak da güvenle hastaneye ula-
şabileceğimiz bir vasıta var artık.” dedi.

Türkiye’nin sağlık alanında son yıl-
larda önemli projeleri hayata geçirdiğini
ifade eden Kastamonu Milletvekili Mu-
rat Demir de,  acil hasta nakil ambu-
lanslarının dünyada eşine az rastlandığı-

nı söyledi.  Murat Demir, “ Acil hasta
nakil araçlarının hizmete girmesi ülke-
miz açısından olduğu kadar şahsım
içinde çok önemli. DenDen Firmasının
sahibi değerli hemşerim Tamer Köseoğ-
lu’nun bu girişimi beni gururlandırdı.”
diye konuştu.

�������
����	�����
����������
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Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz

Kastamonu milletin
umudu oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Baka-
nı Fatma Betül Sayan Kaya Kasta-
monu’nun geçmişten günümüze
geçen zor günlerde milletin birlik
ve beraberliğinin umudu olduğu-
nu söyledi.

Güngören Belediyesi ile Kas-
Der Güngören Şubesinin düzen-
lendiği Yöresel Günlerin Kasta-
monu programına katılan Bakan
Kaya, 16 Nisan’daki halk oylama-
sına destek beklediğini ifade eder-
ken şu cümleleri kullandı: “Geç-

mişte olduğu gibi 15 Temmuz’da
da yine en ön saflarda Kastamo-
nulu kardeşlerimiz kadınıyla, er-
keğiyle, yaşlısıyla, genciyle yer
aldı. İşgalci teröristlere karşı, tank-
lara, helikopter ateşlerine karşı be-
denlerini siper etti. Çanakkale’de,
Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15
Temmuz gecesinde de vatan top-
raklarını düşmanlara çiğnetmedi-
niz. Bilmeliyiz ki biz tek yürek tek
ses olduğumuz sürece hiçbir güç
bu milleti sindiremeyecektir.”

DenDen Denizciliğin Büyükada ve Kınalıada’daki acil hasta nakil ambulansları törenle hizmete girdi.

Denden Denizcilik ACE of M.I.C.E.
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödül Töre-
ninde  2017 yılının en iyi etkinlik teknesi
seçildi. Zorlu PSM’de 3 Nisan Pa-
zartesi gerçekleşen törende
ödülü Tamer Köseoğlu Klas
Magazin Dergisi Sahibi hem-
şerimiz Muammer Kapucuoğ-
lu’nun elinden aldı.

ACE of M.I.C.E.’te üçüncü
kez ödül almanın gururunu ya-
şadığını ifade eden Köseoğlu tö-
rende yaptığı konuşmada “2015’te  En
İyi Deniz Taşıma Firması seçildiğimiz
etkinlikte 2016’da  olduğu gibi bu yıl da

En İyi Etkinlik Teknesi olarak ödül al-
dık. Ödülünü üst üste 3.kez almanın
onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Başa-

rılı, detaylı, hizmetlerinden dolayı
tüm çalışma arkadaşlarımı teb-

rik ediyorum” dedi. Ödül Töre-
ninde Tamer Köseoğlu’nu Kas-
tamonu camiası yalnız bırak-
madı. İş dünyasından KASİAD
Yönetim Kurulu üyeleri Atilla

Birmiş, Hayri Konuk, Murat Arer,
Cemal Şenol, sivil toplum kuruluş-

larından ise Ali Rıza Yıldırım, Recep
Çetinkaya ve Emine Çelik’in aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi yer aldı.

Cideli iş adamı Tamer Köseoğlu’nun fir-

ması Kiralık Tekneler tarafından DenDen

markası ile Sağlık Bakanlığının hizmetine

verilen hasta nakil ambulansları 20 mil

kapasiteli hızla yaklaşık 20 dakikada ana-

karaya hastayı taşıyabiliyor. Özel olarak sa-

dece hizmet sunumu için yapılan deniz am-

bulansları her türlü hava şartlarında iki

hastayı birden karaya ulaştırabiliyor.  Öte

yandan DenDen kurumsal anlamda Sağlık

Bakanlığına Türkiye’de deniz ambulansı ki-

ralayan ilk firma olarak da öne çıkıyor. 

Deryanın yıldızı 
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29 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 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
9 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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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat

Yıl: 5 5 Nisan 2017
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