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Türkiye’de Başkanlık sistemini içeren 2017
Anayasa Referandumunda sandıktan yüzde 51,4
ile ‘Evet’ oyu çıktı. TBMM'nin açılışının 100’üncü
yılına iki kala yapılan referandum ile birlikte bir
devrim gerçekleşiyor. Hâkimiyet-i Milliye ruhunu
esas alan ve güven oyunu doğrudan halktan
alacak olan sistem birçok ilklere ve
yeniliklere merhaba diyecek. 

Başkanlık
sistemi neler

getiriyor

Hâkimiyet-i
Milliye

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi sonuçları
açıklamasının ardından yeni sistem takvimi kesin
olarak başlayacak. Cumhurbaşkanı ile milletvekili

genel seçimlerinin birlikte yapılacağı 2019
tarihine kadar yürürlüğe girecek 18 maddenin

3’ü ise hemen uygulanabilecek.

Y
eni anayasanın halk oyuyla
kabul edilmesinin ardından
2019’daki seçimleri bekle-

meden Hakimler Savcılar Kurulu
30 gün içerisinde yeniden yapılan-
dırılacak, askeri yargının kaldırıl-
ması hemen yürürlüğe girecek ve
Cumhurbaşkanı’nın partiye üyelik
hakkı da seçimi beklemeden uygu-
lanabilecek.
l Milletvekili sayısı 550'den 600'e
çıkacak
l Kanun teklif etme yetkisi sadece
milletvekillerine ait olacak
l Hem milletvekili hem bakan
olunamayacak
l Cumhurbaşkanı partili

olabilecek
l Başbakanlık kurumu kalkacak
l Meclis seçimleri 4 yıldan 5 yılda
bire çıkacak
l Meclise Hakimler ve Savcılar
Kurulu için üye seçme hakkı
verilecek
l Güvenoyu ve Gensoru
uygulaması kalkacak
l Askeri mahkemeler kaldırılacak
l Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’ndan “Yüksek” ibaresi
çıkarılacak
l HSK üye sayısı 22'den 13'e,
daire sayısı 3'ten 2'ye düşecek
l TBMM, ilk kez HSK’ya 7 üye
atayabilecek. n 4

EVET

yüzde

51.4

yüzde

48.6

HAYIR

“1927 yılında yapılan ilk nüfus

sayımında 14 milyon olan Türkiye

nüfusu aradan geçen 98 yılda 6 kat

büyüyerek 80 milyona ulaştı. Yeni

anayasa ve başkanlık sistemi Türkiye’nin

1980 darbe anayasasından sonra ilk

yapılan anayasa hükmünü taşıyor.”

Spor Toto 2. Ligin 31. haf-
tasında Gazi’de, Tokatspor ile
0-0 berabere kalan Kastamo-
nuspor 1966, ligin 32. hafta-
sında evinde lider MKE Anka-
ragücü’nü 1-0 mağlup etti.
Namağlup serisini de 18
maça çıkardı. n 9

Bileği 
bükülmüyor

Türk Halk Müzi-
ği Sanatçısı hemşe-
rimiz İrem Bal’ın,
“Memleketim Kas-

tamonu” isimli al-
bümü için gala

gecesi düzen-
lenecek. n 2

Loç’ta HES ısrarı
Cide’deki Loç Vadisinde HES

Projesi iptal edilen firma, yeni-
den ÇED Raporu hazırlayınca
halkın tepkisiyle karşılaştı. n 6

İrem’den “Bal” 
gibi albüm 
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 
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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

ÇÖP AĞACI

Başka dallarda elma armut,
Benim dallarımdaysa çul çaput.
Ağaçlığımı yitirdim ben; gören sanır türbe ağacı.
Oysa millet apartmanda, çöpü bende kiracı.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

HARCAMAK

Tıkalı kulaklarla duymayız o feryadı,
Zaman, beni sıkı tut diye bağırır car car.
Boş geçen zamanları kazandık zannederiz,
Zaman, insanı değil, insan zamanı harcar.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

İstanbul’da hemşerileriyle buluşacak ol-
maktan dolayı büyük heyecan duyduğu-
nu ifade eden İrem Bal,  Kastamonu yö-

resine ait şarkıları büyük keyifle seslendir-
diğini kaydetti.

Bal, ücretsiz halk konseri havasında
geçecek gecede albümünün tanıtımı-

nın ve satışının yapılacağını bildi-
rirken şunları söyledi:

“Kastamonu sadece tarihi,
doğal güzellikleriyle değil, kül-

türü başta olmak     üzere sa-
natsal ve folklorik yönle-

riyle de zengin bir ilimiz.
Bu zenginliğe dikkat

çekmek amacıyla ta-

mamı Kastamonu ve yöremize ait türkülerle
bir albüm hazırladık. Hemşerilerimize te-
veccüh gösterip bizleri yalnız bırakmayacağı
için şimdiden teşekkür ediyorum ve sevin-
çle hemşerilerimle buluşmayı bekliyorum.” 

Kimdir?
İrem Bal 1986 Tosya doğumludur. 2013

yılında dünya evine giren İrem Bal,  2017 yı-
lında ilk albümünü Kastamonu yöresine ait
çıkarmıştır. 10 yıl önce sahnelere adım atan
İrem Bal Kastamonu ilçelerinde birçok or-
ganizasyona imza atmıştır. Tüm Kastamonu
ilçelerinin isminin yer aldığı Memleketim
Kastamonu adlı eserin bestecisi İrem Bal
simdi albüme adını veren eseriyle tanıtım
aşamasında.

Annesini sandığa sırtında getirdi

Yanılgı

Bizim gazete 196. sayısında sür
manşet girmiş. “94 YILDA 65
HÜKÜMET DEĞİŞTİREN ÜL-

KEYİZ”. Bu sözlerin sahibi Milli Eği-
tim Bakanı. Yani değişime ve
demokrasinin değişkenliğine en sıcak
bakması gereken kişi.

Soru 1: Demokrasiye inanan in-
sanlar toplumun dinamik katmanlar-
dan oluşuyor olmasına saygı duyar.
Durağan toplumlarda gelişme olmaz.
Seçme ve değiştirme becerisi olan
toplumlar her zaman daha üretken-
dir, daha insancıldır, daha soluklan-
dırıcıdır. İnsanların tercihlerini
değiştirmelerinden korkmamak gere-
kir. Böyle bakabiliyorsanız eğer, 94
yılda 64 hükümet bu toplumun sağ-
lıklı bir arayışı olarak değerlendirile-
mez mi?

Soru 2: İstikrar diye adlandırılan
şey, iki esas temele dayanır. İlki dev-
let politikası, ikincisi de hükümetle-
rin devlet politikasına bağlılığıdır.
Devlet politikası sağlıklı oturursa hü-
kümetlerin yarışı, bu devlet politika-
sını en iyi ve en hızlı yerine getirme
yarışı olur.

Devlet politikaları genel kabul
görmüş bir uzlaşma metni olan ana-
yasalarla belirlenir.

Hükümetler, adı üzerinde icraatçı-
dırlar. Anayasaların hükümlerini icra
ederler. Toplumsal uzlaşma metni
olan anayasaların ruhuna uygun ic-
raat yaptıkları sürece kalırlar. Yoksa
gönderilirler. Kimin tarafından ve
nasıl yönetileceğini seçme hakkı olan
yurttaş, bu hakkını sonuna kadar kul-
lanmak ister.

Bana kalsa ben, seçim-
leri en geç iki yılda bir ya-
parım.

Bir insanın yaşamında
iki yıl az zaman sayılmaz.

Beni yönetenlerin ben-
den uzaklaştığını gördü-
ğüm an, tercihimi
değiştirmek ve bu kısacık
yaşamda daha anlamlı bir
sürecin parçası olmak iste-
rim. Neden beş yıl bekle-
mek ya da tahammül
etmek zorunda kalayım ki?

Anayasa bana huzur, refah vadet-
miş ve icraat bunu sağlayamamışsa
benim anayasal hakkımı elde etmem
için yaşamımdan üç yıl daha niye
harcayayım?

Evet! İktidar olmak tatlı mı tatlı

bir hazdır. Uzadıkça uza-
sın ister iktidarda olan.
Ama paylaşmak, yeri gel-
diğinde geri çekilmek, fır-
sat vermek, kapı açmak ve
gerektiğinde buyur etmek
de insanidir, içtenliktir,
özveridir.

Rab bena hep bana..
Olur mu?
İktidarın bile dinlen-

meye hakkı vardır…
Bu cumhuriyetin teme-

linde “ muasır medeniyeti
aşmak” diye bir devlet politikası var.
Sünger gibi bir ileri bir geri çekilirse
ne muasır medeniyet yakalanır ne de
evrensel anlamda bir değer üretilebilir.

Siyasal bilimde bir sarkaç hareketi
vardır. Toplum, günceline bakar ve

tercihini kendi günceline göre yeni-
den belirler. Buna itirazımızın olma
olasılığımız olabilir mi? Bu bir seçme
özgürlüğüdür.

ABD gibi bir örnek bizim ve bizim
gibi üçüncü dünya ülkeleri için asla
örnek oluşturmaz. Bu yapılacaksa ev-
rensel anlamda ABD ile kendinizin
yeryüzündeki etki ve varlığını karşı-
laştıracaksınız. Peki, Saddam, Sala-
zar, Pinoşe, Mussuolini, Hitler, Suud
ailesi… 

Önce şunun bilinmesi gerekiyor:
ABD bir ulus devlet değildir ve çıkar
üzerine kurulmuştur. Karıştırmaya-
lım. ABD’nin derdi tüm dünyayı
cebe indirmektir. 

Bir toplumun seçme şansını kul-
lanmasından rahatsız olunmalı mı
dersiniz?

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Türk Halk Müziği Sanatçısı hemşerimiz İrem Bal’ın, “Memleketim
Kastamonu” isimli albümü için gala gecesi düzenlenecek. Üsküdar
Gençlik Merkezi büyük salonda 28 Nisan Cuma akşamı saat
20.00 ile 23.00 arası gerçekleşecek geceye katılım ücretsiz olacak.

İrem’den  ‘Bal’
gibi albüm

Pendik’te inşaat ve gıda sektöründe faaliyet
gösteren Dadaylı hemşerimiz Kamil Kuru,
90 yaşındaki annesini sırtında taşıyarak oy

kullanması için sandık başına getirdi.
Kamil Kuru, bu anı “90 yaşında annemim

oyu dualıdır” yazarak sosyal medya hesabından
paylaştı.  Kuru yaptığı açıklamada 16 Nisanda
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yapılan
oylamanın çok önemli olduğunu belirterek,  "Bu
seçim ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için ta-

rihi bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın dediği gibi 15 Temmuz diriliş, 16
Nisan yükseliş düşüncesiyle  bir oy bir oydur  di-
yerek sandığa gittik.  90 yaşındaki annemin oyu
da dualıdır,  bu düşünceyle annemi hasta yatağın-
dan  sırtıma alıp oyunu kullandırmak için sandı-
ğa getirdim."  dedi. Seçim sonuçlarıyla ilgili de
konuşan Kuru, "Ülkemiz yeni yönetim sistemiyle
daha çok  gelişecek daha çok büyüyecek ve bölge-
mizde lider bir ülke olacağız" dedi.
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TEŞEKKÜR

Celal Gül
Cide Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Adına Başkan

09 Nisan Pazar 2017 tarihinde gerçekleştirilen (CİDEFED) Cide Dernekler Federasyonu
Genel Merkez açılışına katılarak bizleri onurlandıran

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sn. Fatma Betül Sayan Kaya’ya 
İstanbul Milletvekili Sn. Fatma Benli’ye 
Kastamonu Milletvekili Sn. Murat Demir’e 
Eyüp Belediye Başkanı Sn. Remzi Aydın’a
Kağıthane Belediye Başkanı Sn. Fazlı Kılıç’a 
Cide İl Genel Meclis Üyesi Sn. İmren Ata’ya 
Ak Parti Eyüp İlçe Başkanı Sn. Süleyman Aykaç’a
Üsküdar Belediyesi Meclis Başkanı Sn. Esat Kalay’a 
Eyüp Modesa Mobilyacılar Sitesi Başkanı Sn. Alaaddin Taruz’a 
KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayri Konuk’a
KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tamer Köseoğlu’na 
KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cemal Şenol’a
KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Arer’e 
Kas-Kader Kadın Kolları Başkanı Sn. Emine Çelik’e 
Güngören Sanayi Mahalle Muhtarı Sn. Hasan Özdemir’e 
Kas-Der Sultangazi Şube Başkanı Sn. Mehmet Ön’e
Kas-Der Tuzla Şube Başkanı Sn. Hasan Elbuz’a
Kas-Der Şişli Şube Başkanı Sn. Muzaffer Taş’a
Kas-Der Kağıthane Şube Başkanı Sn. Mehmet Akın’a
CİDEFED Kurucu Başkanı Sn. Mehmet Öz’e
CİDEFED Önceki dönem Başkanı Sn. Recep Çetinkaya’ya 
CİDEFED Gençlik Kolları Başkanı Sn. Rıdvan Kuru’ya

Değerli İş Adamlarımız
Dalgıç Makine Sn. Ali Dalgıç’a
Güven Kepçe Sn. M. Emin Demir’e 
Ünsal Yapı Sn. İshak Aslan’a
Batı Makine Sn. Mehmet Yılmaz’a
As-Nur Mobilya Sn. Ayhan Sekmen’e
Şenol Makine Sn. Halit Şenol’a

Değerli Sanatçılarımız
Sn. Cengiz Kurtoğlu’na 
Sn. Arzu Akçay’a
Sn. Yılmaz Cesur’a
Sn. Orhan Canayakın’a
Sn. Ahmet Aykın’a
Sn. Metin Çay’a

Sn. Hüseyin Subaşı’ya 
Sn. Nur İpekçioğlu’na 
Sn. Ufuk Acar’a
Sn. Cideli Emin’e 
Sn. Ali Çelik’e
Sn. Kemaneci Burak’a

Değerli Üye Derneklerimiz

Akbayır Derneği Bşk. Sn. Murat Sezgin’e 
Akça Derneği Bşk. Sn. Alaattin Öğüt’e
Alayazı Derneği Bşk. Sn. Necati Çaylan’a 
Alayaüzü Derneği Bşk. Sn. Hüseyin Çelen’e 
Aydıncık- Kocataş Derneği Bşk. Sn. Mehmet Görgülü’ye 
Baltacı Derneği Bşk. Sn. Mehmet Erdoğan’a 
Başköyü Derneği Bşk. Sn. Cemil Yıldırım’a 
Beltepe Derneği Bşk. Sn. Mustafa Çevik’e 
Çamaltı Derneği Bşk. Sn. İshak Yılmaz’a 
Çataloluk Derneği Bşk. Sn. İbrahim Sargın’a  
Çilekçe Derneği Bşk. Sn. Engin Bağlan’a 
Çukurçal Derneği Bşk. Sn. Mevlut Çelik’e 
Deniz Konak Derneği Bşk. Sn. Şenol Yavuz’a 
Derebağ Derneği Bşk. Sn. Mustafa Aygün’e 
Dömoder Derneği Bşk. Sn. Ali Rıza Yıldırım’a
Döngelce Derneği Bşk. Sn. Sezai Ünlü’ye 
Gündoğdu Derneği Bşk. Sn. Hüseyin Yılmaz’a 
Günebakan Derneği Bşk. Sn. Salim Hürcan’a

Katkı ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran, değerli hemşehrilerimize ve dostlarımıza teşekkür bir borç biliyoruz.

Güzel Yayla Derneği Bşk. Sn. Erkan Yiğit’e 
İlyasbey Derneği Bşk. Sn. Mustafa Sağ’a
Kayaardı Derneği Bşk. Sn. Yaşar Kes’e
Kazanlı Derneği Bşk. Sn.  Özcan Karul’a
Kethüda Derneği Bşk. Sn.  Bayram Mut’a
Kezağazı Derneği Bşk. Sn. Aslan Muştu’ya
Kuş kayası Derneği Bşk. Sn. Recep Uğur’a 
Loç yöresi Derneği Bşk. Sn. Aytekin Kaya’ya
Ovacık Derneği Bşk. Sn. Eray Turgut’a
Pelitovası Derneği Bşk. Sn. Hatice Işık’a
Sogucak Derneği Bşk. Sn. Mevlüt Bat’a 
Soğuksu Derneği Bşk. Sn. Tuncay Şenol’a
Türbealtı Derneği Bşk. Sn. Ekrem Aydın’a 
Uğurlu Derneği Bşk. Sn. Murat Er’e  
Velioğlu Derneği Bşk. Sn. Ercan Yıldırım’a 
Yalçınköy Derneği Bşk. Sn. Ali Konuk’a 
Yayla Derneği Bşk. Sn. Hayrettin Samur’a 
Yeniköy Derneği Bşk. Sn. Mustafa Yılmaz’a 
Yıldızalan Derneği Bşk. Sn. Sadık Mazlum’a

Çukurcal Derneği 

Sn. Hanife Arkın ve

ekibine

Günebakan Derneği 

Sn. Hatice Yıldırım

Vurgun ve ekibine

Loç Derneği Sn. Arzu Ay,

Sn. Ayşe Kut ve ekibine

Velioğlu Derneği 

Sn. Asiye Göksu’ya ve

ekibine ve tüm

kadınlarımıza.
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GÜNCEL

Yüksek Seçim Kurulu’nun resmi
sonuçları açıklamasının ardından
yeni sistem takvimi kesin olarak
başlayacak. Cumhurbaşkanı ile
milletvekili genel seçimlerinin
birlikte yapılacağı 2019 tarihine
kadar yürürlüğe girecek 18
maddenin 3’ü ise hemen
uygulanabilecek.

Yeni anayasanın halk oyuyla kabul edilmesinin
ardından 2019’daki seçimleri beklemeden Ha-
kimler Savcılar Kurulu 30 gün içerisinde yeni-

den yapılandırılacak, askeri yargının kaldırılması he-
men yürürlüğe girecek ve Cumhurbaşkanı’nın partiye
üyelik hakkı da seçimi beklemeden uygulanabilecek.

l Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak
l Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekilleri-

ne ait olacak
l Hem milletvekili hem bakan olunamayacak
l Cumhurbaşkanı partili olabilecek
l Başbakanlık kurumu kalkacak
l Meclis seçimleri 4 yıldan 5 yılda bire çıkacak
l Meclise Hakimler ve Savcılar Kurulu için üye

seçme hakkı verilecek
l Güvenoyu ve Gensoru uygulaması kalkacak
l Askeri mahkemeler kaldırılacak
l Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan “Yük-

sek” ibaresi çıkarılacak
l HSK üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı 3'ten 2'ye

düşecek
l TBMM, ilk kez HSK’ya 7 üye atayabilecek 

Türkiye’de 3 Kasım 2019’da yapılması planlanan
seçimle şunlar değişecek:

Milletvekili sayısında artış

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak. Artan nü-
fusla birlikte illerdeki milletvekili sayısının yükselmesi
beklenirken; milletvekili seçilme yaşı 18 olacak.

Aynı anda 2 seçim 

Meclis seçimleri 4 yıldan 5 yılda bire çıkacak. Mec-
lis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri aynı gün yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki turlu doğrudan se-
çim sistemi uygulanacak. Cumhurbaşkanı veya meclis
seçimi yenileme kararı verirse, iki seçim aynı anda
gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı seçim kararı alabile-
cek. Aynı şekilde Meclis de beşte üç çoğunlukla seçim
kararı alabilecek. 

Kanunları milletvekilleri
teklif edecek

Kanun teklif etme yetkisi
sadece milletvekillerine ait
olacak. Meclis'in bilgi edin-
me ve denetim yolları koru-
nacak. Meclis araştırması ve
soruşturması, genel görüş-
me yazılı soru yöntemleri
geçerliliğini sürdürecek. Ya-
zılı soruya hükümet üyele-
ri15 gün içinde cevap verme
zorunluluğunda olacak. Mec-
lis'te hazırlanıp kabul edilen ka-
nunu Cumhurbaşkanı'nın geri gön-
dermesi durumunda da son söz mecli-
sin olacak; meclis kanunu salt çoğunlukla ay-
nen kabul edip tekrar gönderebilecek. Meclise Hakim-
ler ve Savcılar Kurulu için üye seçme hakkı verilecek.

Cumhurbaşkanı görev süresi

Cumhurbaşkanı 5 yıllık süre kapsamında 2 dönem

görev yapabilecek. Erken seçim kararı-
nı cumhurbaşkanı alırsa kendi sü-

resini kısaltmış sayılacak. Ancak
seçimler meclis tarafından ye-

nilenmişse ve cumhurbaşka-
nı sadece ikinci dönemin-
deyse bir kez daha aday
olma hakkına sahip olacak.

Askeri yargı 
kaldırılacak

n Sadece Disiplin Mah-
kemelerine izin verilecek.

Ancak savaş halinde, asker
kişilerin görevleriyle ilgili ola-

rak işledikleri suçlara ait dava-
lara bakmakla görevli askeri mah-

kemeler kurulabilecek.
n Silahlı Kuvvetler Devlet Denetleme Kuru-

lu'nun işleyişi içine alınacak.
n Jandarma Genel Komutanı MGK Üyesi ol-

maktan çıkacak.

Kastamonu Evet: Kastamonu’da 2017 Anayasa Değişikliği
Referandumunda yüzde 64,82 oranında sandıktan evet oyu
çıktı. Bin 582 sandıkta toplam 278 bin 876 seçmenin bulundu-
ğu ilimizde 232 bin 890 seçmen oy kullandı. Katılım oranı-
nın yüzde 83,5 olduğu şehrimizde 5 bin 282 seçmenin oyu
geçersiz sayıldı. İlçelerin hiç birinde sandıktan hayır oyu
birinci çıkmazken en yüksek evet oyu ise yüzde 78,6 ile
Doğanyurt’tan çıktı onu yüzde 78,4’le Tosya takip etti.

İstanbul Hayır: İstanbul ise yüzde 51,35 ile hayır
dedi. İstanbul’un 19 ilçesinde sandıklardan evet oyu
çıkarken 18 ilçesinde de hayır oyu kazandı. Top-
lamda 10 milyon 529 bin 30 seçmenden 9 mil-
yon 340 bin 205 seçmenin oy kullandığı ve
9 milyon 207 bin 590 oyun geçerli sayıl-
dığı İstanbul’da en yüksek evet yüzde
70,5’lik sonuçla Sultanbeyli’den çıkar-
ken, en yüksek hayır oyu da yüzde
82,9’la Beşiktaş’ta oldu.

Batı Karadeniz bölgesinde bulu-
nan 7 ilden 6’sında ülke genelinin üze-
rinde evet oyu çıktı. Düzce yüzde 70,6,
Bolu yüzde 62,3, Bartın yüzde 56, Kara-
bük yüzde 60,7, Kastamonu yüzde 64,8 ve Si-
nop yüzde 57,8 ile referandumda evet derken Zonguldak ise
yüzde 50,6 ile hayır dedi. Seçimlerde Batı Karadeniz illerin-
den en fazla evet oyunu yüzde 70,6’yla Düzce verdi. 

Türkiye’de Başkanlık sistemini içeren 2017 Anayasa Referandumunda sandıktan yüzde 51,4 ile ‘Evet’ oyu çıktı.
TBMM'nin açılışının 100’üncü yılına iki kala yapılan referandum ile birlikte bir devrim gerçekleşiyor.  Hâkimiyet-i Milliye
ruhunu esas alan ve güven oyunu doğrudan halktan alacak olan sistem birçok ilklere ve yeniliklere merhaba diyecek.

Hâkimiyet-i Milliye
EVET HAYIR

BARTIN 56,03% 43,97%

BOLU 62,26% 37,74%

70,56% 29,44%

60,68% 39,92%

KASTAMONU 64,82% 35,18%

57,75% 42,25%

ZONGULDAK 49,35% 50,65%

EVET HAYIR

ABANA 62,2% 37,8%

74,5% 25,5%

66,9% 33,1%

AZDAVAY 54,2% 45,8%

BOZKURT 74,5% 25,5%

64,1% 35,9%

71,2% 28,8%

DADAY 52,9% 47,1%

68,3% 31,7%

78,6% 21,4%

56,4% 43,6%

73,1% 26,9%

69,4% 30,6%

66,5% 33,5%

MERKEZ 58,3% 41,7%

66,2% 33,8%

64,6% 35,4%

73,3% 26,7%

65,6% 34,4%

TOSYA 78,4% 21,6%

EVET HAYIR

ADALAR 26,3% 73,7%

66,7% 33,3%

42,6% 57,4%

AVCILAR 40,9% 59,1%

61,1% 38,9%

50,3% 49,7%

22,3% 77,7%

53,9% 46,1%

53,1% 46,9%

17,1% 82,9%

BEYKOZ 53,1% 46,9%

41,1% 58,9%

44,3% 55,7%

39,8% 60,2%

52,4% 47,6%

ESENLER 66,4% 33,6%

ESENYURT 47,5% 52,5%

48,5% 51,5%

51,4% 48,6%

56,9% 43,1%

53,8% 46,2%

19,4% 80,6%

54,1% 45,9%

KARTAL 43,5% 56,5%

44,4% 55,6%

MALTEPE 38,4% 61,6%

57,2% 42,8%

SANCAKTEPE 51,7% 48,3%

SARIYER 40,9% 59,1%

40,2% 59,8%

70,5% 29,5%

61,4% 38,6%

51,4% 48,6%

28,2% 71,8%

TUZLA 50,7% 49,3%

55,2% 44,8%

46,7% 55,3%

50,9% 49,1%

Başkanlık sistemi neler getiriyor?

l Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı sıfatıy-
la anılacak ve partisi ile ilişiği kesilmeyecek.
Başbakanlık kurumu tamamen ortadan kal-
kacağı için de hükümeti cumhurbaşkanı ku-
racak.

l Millet cumhurbaşkanını kendi oyuyla
seçtiği için, kurulacak hükümete de 5 yıllığı-
na güvenoyu vermiş oluyor. Bu kapsamda
Güvenoyu ve Gensoru uygulaması kalkacak. 

l Şu an Bakanlar Kurulunda olan karar-
name çıkarma yetkisi cumhurbaşkanına dev-
redilecek. Üst düzey kamu görevlilerini ka-
rarnameyle atayabilecek ve görevden alabi-
lecek.

l Şu anki anayasaya göre meclisin dörtte
üç oyuyla yalnızca vatana ihanetten yargıla-
nabilen cumhurbaşkanı hakkında herhangi
bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabi-
lecek. Hakkında soruşturma açılan cumhur-
başkanı erken seçim kararı alamayacak.
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan
mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi
sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bu-
lunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar
için görevi bittikten sonra da bu madde hük-
mü uygulanacak.

l Bütçe kanunu teklifini hazırlayıp mecli-
se sunma yetkisine sahip olacak. Meclis büt-

çeyi onaylamazsa öncelikle geçici bütçe ha-
zırlanacak. Bu da olmazsa, bir önceki yılın
bütçesi yeniden değerleme oranına göre artı-
rılarak yürürlüğe konacak.

l Mevcut sistemde Bakanlar Kurulu yet-
kisinde olan OHAL ilanı, yeni sistemde Cum-
hurbaşkanlığı'na verildi. OHAL ilanı aynı gün
meclisin onayına sunulacak. Meclisin OHAL'i
uzatma, kısaltma ya da kaldırma yetkisi bu-
lunuyor. Bu dönemde çıkan kararnameler üç
ay içinde meclis tarafından onaylanmaz ise
hükümsüz kalacak.

l Yürütme yetkisine ilişkin konularda
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabile-
cek. İdari düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile yapılacak. Cumhurbaşkanı
temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi
haklar ve ödevler konusunda, anayasada ka-
nunla düzenlenmesi öngörülen konularda
kararname çıkaramayacak. Kararname ile
kanunlar çeliştiğinde, kanun hükümleri uy-
gulanacak. Meclisin aynı konuda kanun çı-
karması durumunda kararname hükümsüz
hale gelecek. 

l Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Anayasal Yargı Denetimine alınacak. Karar-
nameleri Meclis ve Anayasa Mahkemesi de-
netleyecek.

Artık Devlet Başkanı olarak anılacak

n Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları,
en son yapılan genel seçimlerde toplam ge-
çerli oyların tek başına veya birlikte en az
yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en
az yüz bin seçmen aday gösterebilecek.
n Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oy-
ların salt çoğunluğunu alan aday cumhur-
başkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk
sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci
pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oyla-
maya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday
katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu
alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
n İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan
adaylardan birinin herhangi bir nedenle se-
çime katılmaması halinde; ikinci oylama,
boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya
göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak.
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde,
bu oylama referandum şeklinde yapılacak
Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı
takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
n Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunlu-
ğunu alamaması halinde, sadece Cumhur-
başkanı seçimi yenilenecek.

Cumhurbaşkanı
nasıl belirlenecek?

Bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları

l Birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı 
olabilecek. 

l Bakan olarak atanan milletvekilinin TBMM’deki
vekilliği düşecek.

l Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar tıpkı
cumhurbaşkanı gibi, soruşturulabilecek ve gerek görü-
lürse yargılanacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve
bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama
dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanacaklar.

Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu'ndaki yeni düzenleme

n HSYK'nın yapısı ve seçim yöntemi değişiyor, adı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olcak.

n Üye sayısı 22'den 13'e, daire sayısı 3'ten 2'ye 
düşecek.

n Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın
mevcut durumu korunacak.

n HSK'nın 4 üyesi, mevcutta olduğu gibi Cumhur-
başkanı tarafından seçilecek.

n HSK'nın çoğunluğunu oluşturan 7 üye ilk kez
Meclis tarafından, nitelikli çoğunluk ile seçilecek.
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Loç’ta HES ısrarı
Kastamonu Üniversitesinin düzenle-

diği I.Uluslararası Helal Turizm Kongresi
Türkiye'nin dışında 12 ülkeden 125 aka-
demisyen ve yatırımcı katılımıyla Antal-
ya’da gerçekleşti.

Burada yaptığı konuşmada Avrupa’da
Müslüman olmayan ülkelerin son yıllarda
helal turizm alanında çalışmalar yaptığını
anımsatan Prof. Dr. Seyit Aydın, Türki-
ye’nin helal turizmde söz sahibi olması
gerektiğini vurguladı. 

Müslüman seyahat pazarının kıymeti-
nin 2014 yılında 145 milyar dolara ulaştı-
ğını ve 2020 yılı itibariyle 168 milyon Müs-
lüman turistin dolaşım sağlamasının
beklendiğini söyleyen Rektör Aydın  “İs-
panya’nın Helal Turizm ile ilgili ilk kon-
greyi yaptığını düşünürsek, Hırvatistan’ın
ilk sertifikasyon çalışmalarını başlatan
ülke olduğunu düşünürsek, Filipinlerde
İslami Hassasiyetlere uygun paket turla-
rın yapıldığını düşünürsek, bizim de bura-
da bazı gayretleri göstermemiz gereki-
yor. Helal turizm Türkiye’nin turizm poli-
tikasına dâhil edilerek ciddiyetle üzerinde
durulmalı.  Gelişen bu sektörde Türki-
ye’nin büyük atılımlar yapacağı ve dünya
turizminde söz sahibi olacağı aşikardır.”
dedi. İkincisinin Kastamonu’da yapılması
öngörülen kongre katılımcıların bildirile-
rini sunmasıyla son buldu.

Helal damgası

istamonu.com /istamonu /istamonu
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ
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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.

Orya Enerji’nin Küre Dağları Mil-
li Parkı’nı besleyen Loç Vadisi-
Devrekani Çayı üzerinde yap-

mayı planladığı 21,5 MW`lık Cide HES
Projesi bölge halkının hukuki mücade-
lesi sonucu 2015 yılında iptal edilmişti.
Proje alanını, Küre Dağları Milli Par-
kı’ndan 245 metre uzağa çeken şirket,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvu-
rarak ÇED sürecini yeniden başlattı.

Daha önce katıldıkları protesto ey-
lemleri sonucu firmayı zarara uğratmak
suçundan yargılandıkları duruşma sıra-

sında ÇED sürecinin yeniden başladığı-
nı öğrenen Loç Vadisi Platformu üyeleri
tepkilerini basın toplantısıyla ortaya
koydular.

İtiraz edeceğiz
Yapılan basın toplantısında firmanın

2009 yılında sunduğu ÇED raporunu
bakanlığa aynı şekilde verdiğini savunan
platform üyeleri adına Erdinç Ay şu
açıklamada bulundu: 

“Regülatör yani su birikecek alanda
10 bin adet farklı türde ağaç vardır. Bu

ağaçlar milli park sınırındadır. Bu ağaç-
lar kesilmeden regülatörün su tutması
mümkün değildir. Cide HES projesi, bü-
tüncül bir havza planının parçası olarak
hazırlanmamıştır. Havza bütünü
içinde yer alacak diğer HES pro-
jelerinin de çevresel baskısı ile
çevre dengesi tahribatı olacaktır.
Devrekani Çayı’ndan çekilecek
aylara bağlı olan su miktarının
ekolojik hayata ne gibi etkiler
yapacağı irdelenmemiştir. Proje-
de, 647 bin metreküp hafriyat

hacmi için 260 bin metrekare yere ihti-
yaç varken, hafriyat alanı için ayrılan
yer 60 bin metrekaredir. Aradaki fazla
çıkan hafriyatın nereye döküleceği bilin-

mezdir. Elimizde kazanılmış bir
mahkeme kararı var. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı İnceleme
Değerlendirme Komisyonu’nda
yapılacak görüşmede itirazları-
mızı dile getireceğiz. Halkımızın
yaşam alanlarını, sularını, kültü-
rünü sonuna kadar korumak için
mücadele edeceğiz.”

Asırlık çınarı kaybettik 
Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar'ın babası hayırsever iş adamı Gisan Tersanecilik
kurucusu Mehmet Oyar 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Merhum, Fatih Ca-
mii’nde 17 Nisan Pa-
zartesi günü öğle na-

mazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Eyüp Sul-
tan’da bulunan aile kabristanlı-
ğına defnedildi.

Cenaze törenine merhumun
ailesi ve sevenlerinin yanı sıra;
Kastamonu Milletvekili Murat
Demir, İmes Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Akar, Beykoz
Belediye Başkan Yardımcısı Mu-
harrem Kaşıtoğlu, Kastamonu
Çalışma Grubu Başkanı Sadet-

tin Çay, Abana Belediye Meclis
Üyesi Adnan Yorgancı, iş adam-
ları Ender Yılmaz, Mehmet
Ünlü,  Selim Ünlü, Mustafa
Tuna, M. Emin Demir, Doğan
Baş, Cemal Şenol, Mustafa Mal-
kan’ın aralarında bulunduğu
çok sayıda kişi katıldı.

Üntel Kablo sahibi Çatalzeytinli iş
adamı Mehmet Ünlü ve Ünlü Makara
sahibi Kazım Ünlü ’nün ağabeyleri Ah-
met Ünlü 71 yaşında vefat etti. Ümrani-
ye Hekimbaşı Merkez Camii’nde16 Ni-
san Pazar günü kılınan cenaze namazı-
na Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, İmes Yönetim Kurulu Başkanı Ke-

mal Akar, Çatalzeytinliler Dernek Baş-
kanı İsmet Çetinkaya, iş adamları İsmet
Kütük, Ali Kütük, Mehmet Ünlü, Selim
Ünlü ve Kazım Ünlü’ nün yanı sıra mer-
humun sevenleri ve yakınları katıldı.
Merhumun naaşı kılınan cenaze nama-
zının ardından Ümraniye Hekimbaşın-
daki aile kabristanlığına defnedildi.

Ünlü ailesinin acı günü

İstamonu Gazetesi olarak merhum Mehmet Oyar ve Ahmet Ünlü’ye Allahtan rahmet; ailelerine, 
yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Cide’de bulunan Loç
Vadisinde hayata

geçirmek istediği HES
Projesi, Danıştay

kararı ile iptal edilen
firma, aynı bölgede
faaliyet göstermek

için yeniden ÇED
Raporu hazırlayınca

halkın tepkisiyle
karşılaştı.

Tosya’da yetiştirilen sarıkılçık pi-
rinci için menşe başvurusu yapıldı.
Eğer başvuru kabul edilirse Sarıkıl-
çık’ın üretimi, işlenmesi ve diğer iş-
lemlerinin tamamı sadece Tosya’da

gerçekleşecek.
Mehreç başvurusunun menşe

başvurusuna çevrilere askıya çı-
karıldığını söyleyen Tosya Kaymakamı
Deniz Pişkin “Askı süreci içinde her

hangi bir itiraz olmazsa Tosya pi-
rincinin menşeini almış olacağız.
Onaylanmasının ardından Tosya

pirincinin yani sarı kılçık pirincinin
menşei Tosya olacak. Bu da Tosya’ya

Tosya pirincine olumlu katkı sağlaya-
cak. Yıllardır pirinç alanında Osmancık
ve çevre ilçelere kaptırdığımız birinci-
liği bu çalışmalar sonrasında tekrar
alacağız.” dedi.

Sarıkılçık’ın menşei tescilleniyor

Şenpazarlı Mustafa Kemal, Nurettin
ve Arif Gündağ kardeşlerin ortağı olduğu
Efedağ Mermer’in Azdavay’da işlettiği
mermer ocağında Ağaçlandırma Bayramı
etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında
Başören Köyünde 94 bin metrekarelik
mermer ocağının rezervi biten bölümle-
rine fidan dikildi.

Yine yeşillenecek
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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

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Emeklilikle ilgili 
soru ve yanıtlar

Yeminli Mali Müşavir

3 bin 600 günle emekli olmanız mümkün
18 Aralık 1956 doğumluyum. İlk işe

girişim 17 Ağustos 1972’de SSK’lı olarak 75
gün. Bir çocuğum var. Bunun borçlanmasını
yaptım. 1 Haziran 2013’ten beri Bağ-
Kurluyum. Ne zaman emekli olabilirim, 3
bin 600 günle emekli olabilirim miyim?
(Fatma Doğancı )

3 bin 600 prim günüyle 4/ a (SSK )
statüsünden emekli olmanız mümkün.
Bunun için son  bin 260 gün kala Bağ-Kur
kapsamında prim ödemeye devam
edebilirsiniz. Son bin 260 gün 4/a
kapsamında prim ödemek koşuluyla, 3 bin
600 prim gününü tamamladığınız tarihte
emekli olabilirsiniz.

Emeklilik yaşınız 1 Haziran 2002’deki
mevcut prim gün sayınıza göre tespit edilir

Bayanım. SSK’lı olarak işe giriş tarihim
15 Mayıs 1990, çıkış tarihim 3 Haziran 2010,
toplam prim günüm 6 bin 272. Sonra 8
Haziran 2010’da Bağ-Kur’a geçtim. 30 Eylül
2013 1 Mayıs 205 arasındaki günlerimi
sildirdim. 1 Mayıs 2015’ten beri Bağ-
Kur’luyum. Toplam 4yıl, 8 ay 15 günlük
hizmetim var. 1997’de bir doğumum var. Ne
zaman emekli olabilirim? (Ayşe Çağan)

4/b (Bağ-Kur) statüsünden emekliliğiniz
için gereken 20 tam yıl (7200 gün) prim
ödenmiş olma şartını sağlamışsınız.
Emeklilik yaşınızın tespiti için 1Haziran
2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim gün
sayısı bilgisi gerekiyor. 4/a(SSK) kapsamında
sigortalı olduğunuz dönemde 946 gün
boşluğunuz var. Verdiğiniz bilgilerden bu
boşluğun hangi tarih aralığında olduğu tespit
edilemediğinden emeklilik yaşınızı kesin
olarak tespit edemiyorum. 946 günlük
boşluğun 1 Haziran 2002 öncesi ve sonrası
olmasına göre emeklilik yaşınız 46 ile 49 yaş
arasında değişir.

3 bin  gün için 52 bin 700 ödersiniz
Almanya’dan emekliyim. 27 Mayıs 1947

doğumluyum. Türkiye’de Şu an için 603 gün
4/a kapsamında sigortam var. SGK’ dan
emekli olmak için 3bin 600 gün üzerinden
yatırmam gereken para miktarını yazarsanız
sevinirim. (Emel Ülgen)

3 bin 600 prim günüyle emeklilik için 3
bin gün yurtdışı borçlanması yapmanız
gerekiyor. Alt sınır üzerinden bir gün için
ödenecek borçlanma primi tutarı 17,57 TL,
3bin  gün için ödenmesi gereken prim tutarı
52.704 TL olur.

Malulen emeklilik için hangi şartları
taşımam gerekiyor?

2015 yılında silahlı yaralama sonucu sol
ayağımı hemen diz üzerinden kaybettim.
Emeklilik başvurum olumsuz neticelendi.
Eylül 2005 yılından 11 gün SSK sigortam
var. Eylül 2011’den bu yana da Bağ-Kur’um
devam ediyor. Toplam 2 bin 400 prim
günüm var. 1979 doğumluyum. Raporumun
yüzde 40–49 arasında olduğunu sanıyorum.
Malulen emeklilik için hangi şartları
taşımam gerekiyor. (Fatih Karataş)

Malulen emeklilik için 10 yıl sigortalılık
süresi,  bin 800 prim günü ve çalışma gücü
kayıp oranın en az yüzde 60 olması
gerekiyor. Çalışma gücü kayıp oranınız
yüzde 60’ın altında olduğundan, malulen
emekli olamazsınız. Ancak çalışma gücü
kayıp oranınız en az yüzde 40 olduğu SGK
Sağlık Kurulu’nca kabul edilirse, 18 yıllık
sigortalılık süresi ile 4 bin 680 prim gününü
tamamladığınızda engellerin özel emeklilik
koşullarıyla emekli olabilirsiniz.

Cideli avukat Cavit
Subaşı’nın

kurucularından
olduğu Global
Arabuluculuk

Merkezi’nin
Çağlayan’daki

merkezinin açılışı
gerçekleştirildi.

Davalıların
mahkemeye

gitmeden sorunlarını
çözmeyi amaçlayan

merkez, arabuluculuk
hizmetiyle yıllardır

süren davaları birkaç
gün içerisinde

çözüme
kavuşturmayı

hedefliyor.

Global Arabuluculuk 
Merkezi faaliyete başladı

C
avit Subaşı arabuluculuk merke-
zinde kendisiyle birlikte 6 avuka-
tın hizmet vereceğini bildirirken,

"Yargıya giden bir dosyanın bitmesi hu-
kuk davalarında özellikle 2,5 yıl gibi bir
ortalama var. Ama arabuluculuk devreye
girdiği zaman 1-2 gün maksimum 1 haf-
tada sorun çözülmüş vaziyette oluyor.
Vatandaş yargılama masrafı olarak cüzzi

bir masraf ödüyor. Devlete yargılama
faaliyeti olarak düşük bir bedel gelmekte.
Yargıya intikal eden bir konuda iki taraf-
tan birisi memnun olmadan ayrılıyor.
Arabuluculuk sistemi ile bir uyuşmazlık
çözüldüğü takdirde her iki tarafın da an-
laşması sonucunda çözülüyor. Böyle
olunca da vicdani adaleti de maksimum
seviyede sağlamış oluyoruz" dedi.

Y
üksek Seçim Kurulu (YSK) Baş-
kanı Sadi Güven, “Geçersiz oy
olduğu ileri sürülen oy pusulala-

rı ve zarfları YSK tarafından üretilen
gerçek, doğru, sahte olmayan zarflar ve
oy pusulalarıdır.” dedi.

YSK Başkanı Güven,
"mühürsüz zarf" kararı-
nın ilk olmadığı ve ge-
çerli sayılacağını söyledi.
Güven, evet mührünün
de halkın iradesini yan-
sıttığını ifade ederek,
Kurul’a intikal eden ke-
sin olmayan sonuçlara
göre,  16 Nisan saat
23.00 itibarıyla sisteme
girilmeyen sandıklarda-
ki seçmen sayısının 594
bin 76 olduğunu, "evet"
ve "hayır" oyu arasındaki
farkın 1 milyon 252 bin
361 olduğunu bildirdi.

Güven, yurt içi seç-
men sayısı olan 55 mil-
yon 319 bin 222 seçme-
ne, yurt dışı ve gümrük-
lerde kullanılan 1 mil-
yon 422 bin 360 seçme-
nin eklenmesiyle toplam
56 milyon 740 bin 582 seçmenin sonu-
cunun sisteme girilmesi gerektiğini be-
lirterek, "165 Nisan saat 23.00 itibarıyla
açılan sandıklardaki seçmen sayısının

56 milyon 147 bin 506 olduğu, sisteme
girilmeyen toplam 594 bin 76 seçme-
nin olduğu, 'evet' oyları toplamının 24
milyon 763 bin 516 olduğu, 'hayır' oy-
ları toplamının da 23 milyon 511 bin

155 olduğu anlaşılmış-
tır. Bu sonuca göre halk
oylamasında 'evet' çık-
mıştır. Kesin sonuçlar,
itiraz süreleri dikkate
alındığında en geç 11-
12 gün sonra açıklana-
caktır" diye konuştu. 

582 bin 793 
partili, sandıkta

görev aldı
Güven, yurt içinde

kurulan 166 bin 679
sandık kurulunda, AK
Partili 166 bin 211,
CHP’li 157 bin 314,
MHP'li 133 bin 67,
HDP'li 63 bin 890, Saa-
det Partili 56 bin 241,
Vatan Partili 6 bin 70
sandık kurulu üyesinin
görev yaptığını bildirdi.
Sandıkların tamamına
yakınında AK Parti ve

CHP'li üyelerin görev yaptığını belir-
ten Güven, bu üyelerin, oyları saydığı-
na, tutanaklara bağladığına, ıslak imza
ile imzaladıklarına işaret etti.

Oy pusulaları gerçekti

T
ürkiye’nin önde gelen çelik
üreticilerinden Tosyalı Hol-
ding grup şirketlerinden

Tosçelik Spiral Boru, Trans Anado-
lu Doğal Gaz Boru Hattı Proje-
si’nde (TANAP) 475 kilometre
boru teslim ederek taahhüdünü za-
manından önce tamamladı. Firma
böylece Türkiye’den alınacak boru-
ların 3’te biri teslim etti.

Tamamlandığında bin 850 kilo-
metre uzunluğunda olacak TA-
NAP’ta toplamda bir 200 milyon
ton çelik boru kullanılacak. Çelik
boruların 200 bin tonu ithal edile-
cek, 1 milyon tonu ise Türkiye’de
üretilecek. Dakikada 5 bin metre-
nin üzerinde üretim kapasitesine
sahip Tosçelik,  projenin tek Türk
üreticisi olarak dikkat çekiyor.

Çatalzeytin Yemişli köyü ile Kuzsökü köyü arasına
araç yolu yapılacak. Daha önce patika yol ile erişimin
sağlandığı iki köy arasına 1.4 kilometre uzunluğunda
yeni yol yapılacak. Böylece iki köy arasındaki mesafe
otomobil  ile 2 dakikaya düşecek.

Yemişli-Kuzsökü arası kısalacak

TANAP’ın ilk 
boruları teslim 

edildi

"Aslında Yüksek Mahke-
medir: Yargıtay ve Danıştay'ın
kendi içlerinden çıkardıkları
üyelerden oluşan, Türkiye'deki
seçimlerin genel yönetim ve
denetimini yürüten, aynı za-
manda da seçimlerin yargısal
denetimini sağlayan karma
egemen üst yargı merciidir.
Yönetimin de 5 Danıştay ve 6
Yargıtay üyesi toplam 11 kişi
bulunan YSK'nın mecliste
grubu bulunan 4 siyasi parti-
den üyesi de mevcut”

Yüksek Seçim Kurulu
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Spor Toto 2. Ligin
31. haftasında

Gazi’de seyircisiz
oynanan

karşılaşmada
Tokatspor ile 0-0

berabere kalan
Kastamonuspor
1966, ligin 32.

haftasında evinde
lider MKE

Ankaragücü’nü1-0
mağlup etti.

Temsilcimiz bu
sonuçlarla

namağlup serisini de
18 maça çıkardı.
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Spor Toto 2. Ligin 32. haa
mücadelesinde Kastamonuspor
1966 Gazi Stadyumunda MKE
Ankaragücü’nü konuk etti.
Maça önde ve baskılı başlayan
temsilcimiz, 14. dakikada Yaşar
Çetin’in attığı golle 1-0 öne geç-
ti. İlk yarıda başka gol olmaz-
ken, ikinci yarıda da girdiği po-
zisyonları değerlendiremeyen
ekibimiz 3 puanı aldı. Play-Off
mücadelesinde en yakın rakibi-
miz Karşıyaka’nın da mağlup ol-
masıyla birlikte aradaki puan
farkını tekrardan 4’e yükselten
kırmızı siyahlılar, Play-Off için
önemli bir avantaj sağladı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı
Grup’ta oynanan 32. haa karşı-
laşmalarının sonucunda puanı-
nı 54’e yükselten Kastamonus-
por 1966, 33. haada deplas-

manda Niğde Belediyespor’a
konuk olacak.

Yenilmez Armada

Spor Toto 2. Ligin 32. haa-

sında Ankaragücü karşılaşma-
sından galibiyet ile ayrılan Kas-
tamonuspor 1966, namağlup se-
risini de 18 maça çıkardı. En
son ligin 14. haasında Tokats-
por’a mağlup olan kırmızı si-
yahlılar, henüz yenilgi görmedi. 

Ankaragücü’nü sahasında 1-
0 mağlup ederek yenilmezlik se-
risini 18 maça çıkaran temsilci-
miz, Türkiye Profesyonel Futbol
Liglerinde en uzun yenilmezlik
serisini de yakalamış oldu. Kas-
tamonuspor 1966, en son 2014-
2015 sezonunda Bölgesel Ama-
tör Lig 5. Grupta 18 maçlık ye-
nilmezlik serisi yakalamıştı. 

Temsilcimiz gelecek haa
olacak olan Niğde Belediyespor
karşılaşmasında da kaybetmedi-
ği takdirde kulüp rekorunu kır-
mış olacak.

Kastamonu Gazi
Stadyumunda oynanan
karşılamanın sonunda
Ankaragücü taraftarı
kendi takımlarını ve
Kastamonusporlu
futbolcuları tribünlere
çağırdı ve alkışladı.
Taraftarlarımız da aynı
şeklide davranarak maç
sonunda dostluk
rüzgarları estirdi. 

Kastamonu’da
dostluk rüzgarları

Hentbol Bayanlar Süper Li-
gin 24. haftasında evinde İzmir
Büyükşehir Belediyesi Spor Ku-
lübünü ağırlayan Kastamonu
Belediyesi GSK son iki haftaya
puan kaybetmeden girdi.

Hentbol Bayanlar Süper Li-
ginin 24. haftasında Kastamonu
Belediyesi GSK, Kastamonu
Atatürk Spor Salonunda İzmir
BBSK’yı ağırladı. Maçın ilk yarı-
sını 13-8 önde kapatan temsil-
cimiz, maçtan 27-20 galip ayrıl-
mayı başardı.

Ligin sonuna 2 hafta kala,
temsilcimiz zirve yarışında hata
yapmadı ve 57 averajlık farkla
ikinciliğini sürdürmeye devam

etti. Ekibimiz 22 Nisan Cumar-
tesi günü Aksaray Belediyesi
Gençlik Spor Kulübü’ne konuk
olacak.

Artsam’dan 
rahat galibiyet

Hentbol Bayanlar Süper
Liginde mücadele eden diğer
temsilcimiz Artsam Koleji Spor
Kulübü ise lig sonuncusu
Samsun Gençlik SK’ya konuk
oldu. İlk yarısını 22-16 kapattığı
karşılaşmada rakibini 38-30
mağlup eden Artsam ligin 25.
hafta mücadelesinde ise
Muratpaşa Belediyesi ile
mücadele edecek.

Zirve yarışında hata yok

Kadınlar Basketbol Liginde
mücadele gösteren Kastamonu
Basketbol Spor Kulübü 37. haf-
tada Orduspor’a konuk oldu. Üst
üste mağlubiyetler alan temsil-
cimiz Ordu deplasmanından 75-
67 galip ayrıldı.

Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu
Basketbol Spor Kulübü ligin 37.
hafta mücadelesinde Ordus-
por’a konuk oldu. Karşılaşmanın

ilk çeyreğini 31-16 önde kapatan
temsilcimiz ilk yarıyı da 46-
38’lik sonuçla tamamladı. Maçın
başından sonuna kadar üstün
bir oyun sergileyen Kastamonu
BSK maçı 75-67 galip tamamla-
dı. Puan tablosunda 12. sırada
yer alan temsilcimiz Ferko Ilgaz
Hotel Kastamonu BSK ligin son
haftasında ise evinde İzmit Be-
lediyespor ile karşılaşacak.

Şeytanın bacağını 
Ordu’da kırdı
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Eyüp Modesa’da bulunan Cide
Dernekler Federasyonu’nun
genel merkezi törenle hizmete

açıldı. Törende Bakan Kaya’nın yanı
sıra Kastamonu Milletvekili Murat
Demir, İstanbul Milletvekili Fatma
Benli, Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın, Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, Üsküdar Belediye Meclis
Başkan Vekili Esat Kalay sanatçı Cen-
giz Kurtoğlu’nun da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda kişi yer aldı.

Burada gerçekleştirdiği açılış ko-
nuşmasında federasyonun faaliyetleri
hakkında bilgi aktaran Başkan Celal
Gül, “ Federasyonumuz bünyesinde
faaliyet gösteren 37 köy derneğimizle
birlikte genel merkezimiz sosyal ve
diğer alanlarda aktif olarak faaliyet
gösterecek. Üyelerimize sağlayacağı-
mız avantajlar ve yapacağımız etkin-
liklerle İstanbul’da ve Cide’de önemli
bir yer edineceğiz. Bu güne kadar
destek sağlayan herkese teşekkür edi-
yorum. Bundan sonra da birlik ve ilk
günkü heyecanla çalışmalarımızı ger-
çekleştireceğiz.” dedi.

Programdaki diğer konuşmacılar
ise şu ifadelere yer verdiler:

Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Dr.
Fatma Betül Sayan
Kaya: “Çanakkale’de,
Kurtuluş Savaşı’nda
en ön saa olan Kas-
tamonulular ülkemiz
için yapılan çağrılara

maddi ve manevi gücüyle her daim
destek oldu. 15 Temmuz'da yine en
ön saflarda Kastamonulular, işgalci
teröristlere, tanklara, silahlara karşı
canı pahasına mücadele etti. Milli
iradeye sahip çıktı. Allah sizlerden
razı olsun.”

İstanbul Milletve-
kili Fatma Benli:
“Kastamonulu olmak-
tan her zaman gurur
ve onur duyuyorum.
Cide Federasyonun
genel merkezi de Kas-
tamonu adına yakışır bir hal almış,
tebrik ediyorum”

Kastamonu Mil-
letvekili Murat De-
mir: “Cide’miz son
zamanlarda hak ettiği
yatırımlara kavuşu-
yor. Bundan sonra da
güzel bir gelecek için
var gücümüzle çalışacağız. Bu kap-
samda federasyonun çalışmalarını da
yakından takip edeceğiz.”

Eyüp Belediye Başkanı Remzi
Aydın: “Eyüp Sultan Hazretlerinin
feyzi, bereketi hepimizce malum.
Cide Federasyonu da bundan nasibi-

ni alacaktır diye ümit
ediyorum. Dernekçi-
lik zordur Cide Fede-
rasyonunda yer alan
arkadaşlarımızın gö-
rev heyecanı yüzleri-
ne yansıyor. Amatör
ruhla ama profesyonelce çalıştıkları
intibaını aldım. Federasyonumuzun
güzel çalışmalara imza atacağına ina-
nıyorum. Bölgemiz sınırlarında böyle
işlevsel bir derneğin yer alması bizim
için sevindirici bir gelişme,  emeği
geçen herkesi tebrik ediyorum.”

Kağıthane Belediye Başkanı Faz-
lı Kılıç: “Sivil toplum kuruluşlarımız
karar alma ve yönetimdeki en büyük

güçtür. Kastamonulu-
lar da bu güce fazla-
sıyla sahip. Bu kap-
samda Cide Federas-
yonun yeni genel mer-
kezin hayırlı olmasını
diliyorum.”

Cengiz Kurtoğlu:
“Rahmetli annemin
memleketi olan Cide
ile özel bir bağım var.
Kutsal toprağım kabul
ederim orayı. Cide Fe-
derasyonu ailesini son-
radan tanıdım bundan sonra yapılacak
tüm sosyal sorumluluk projelerinde
her alanda katkı sunmaya hazırım.”

Ağlı Kültür ve Dayanışma Der-
neğinin olağan genel kuru-
lunda Hüseyin Aydilek baş-

kanlığa seçildi. Ağlı Kültür ve Daya-
nışma Derneği olağan genel kurulu 9
Nisan’da Kağıthane Belediye Meclis
Salonunda düzenlendi. Divan  baş-
kanlığını Ayhan Ünal’ın katip üyelik-
lerini ise  Zeki Çevik ile ….  yaptığı
genel kurula tek liste halinde gidildi. 

Delegelerin güvenoyunu alarak
başkan olarak göreve gelen Hüseyin
Aydilek genel kurulda yaptığı teşek-
kür ve selamlama konuşmasında “
Ağlımızın vizyoner projelerle anıl-
ması adına gerek İstanbul’da gerek
ilimizde bir dizi organizasyon planlı-
yoruz. Etkin ve etkili bir sivil toplum
kuruluşu olmak için çaba gösterece-

ğiz. Bu zamana kadar maddi ve man-
evi destek sağlayan tüm üyelerimize
ve hemşerilerimize sonsuz teşekkür
ediyorum. ” ifadelerine yer verdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen ge-
nel kurulda İstanbul Milletvekili Hü-

seyin Bürge, Kağıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç, Ağlı Belediye Başka-
nı Şahin Çolak,  Üsküdar Belediye
Meclis Başkanı Esat Kalay, Azdavay
İmam Hatip Mezunları Derneği İs-
tanbul Şubesi Başkanı İlhan Sarıkaya
ve çok sayıda Ağlılı yer aldı.

Öte yandan Hüseyin Aydilek’in
başkanlığında faaliyet gösterecek
Ağlı Kültür ve Dayanışma Derneği-
nin yönetiminde şu isimler bulundu:
“ Kadir Güzel, Kayhan Özsoy, Yaşar
İster, Nedim Kara, Orhan Ketene,
Hasan Çankır, Mehmet İmren, Şahin
Ceviz, Kamil Kurupara, Mahir Eker,
Ercan Er, Erkan Demirci, Yaşar Çöl-
geçen, Abdullah Küçük, Süleyman
Kendir, Selim Sağlam, Fatih Uludağ,
Bayram Akman, Mehmet Sever.”
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Olağan genel kurulunu gerçek-
leştiren Seydiler Derneği mevcut
başkan Yaşar Şen ile devam kararı
aldı. Seydiler Derneğinin olağan ge-
nel kurulu Fatih’te bulunan dernek
merkezinde gerçekleşti. Divan baş-
kanlığını Osman Yıldırım’ın yaptığı
kongreye tek liste halinde gidilirken
mevcut başkan Yaşar Şen yeniden
göreve geldi.

Şen genel kurul sonrası yaptığı
konuşmada  “Seydiler’imizin güzel
insanlarının buluşma noktası konu-
munda yer alan derneğimiz kuruldu-
ğu günden buyana amacına uygun
olarak birleştirici çalışmalarına de-
vam etmektedir. Bu doğrultuda der-
neğimize emek ve katkı sağlayan
herkese şükranlarımı sunuyorum.”
dedi.  

Şen’in yönetim listesinde: Mehmet
Bayrak, Muzaffer Kazan, Recep Orhan
Kaya, Rukiye Aldemir, Burhanettin
Erdoğdu, Hikmet Akbaş, Cengiz De-
mir, Cemil Akpınar, Mehmet Savaş,
Sebahattin Kocaer, Aydın Önlü, Hüse-
yin Yücel ve Niyazi Sak yer alırken de-
netleme listesinde Kamil Ergin, Satı
Ergün, M. Sadık Aksu, M. Ali Er, Nejla
Tekin ve Ahmet Yıldız bulundu. 

Şen ile devam

İstanbul’da faaliyet
gösteren Cide Dernekler
Federasyonu’nun yeni
merkez binasının resmi
açılışı Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Dr.
Fatma Betül Sayan
Kaya’nın da aralarında
olduğu üst düzey
protokol üyelerinin
yoğun katılımıyla
gerçekleşti.

Üst düzey açılış

Ağlı Derneğinde 
Aydilek dönemi

Referandum sonrası Kastamonu’da il genelin-
de kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 64,35
oranında ‘evet’ çıkması üzerine ilimizi temsil
eden yöneticiler şu açıklamalarda bulundu:

Milletvekili Metin Çelik: 
“Saflarımızı sıklaştıracağız”

“Cumhuriyet’in ilanından
bu tarafa hükümet krizlerini
yaşadığımız bu sistemin değiş-
mesinde vatandaşlarımızın çok
büyük emeği oldu. İnşallah
Türkiye yeni sisteme geçişle bir-
likte, artık yaşadığı krizleri ve
sorunları bir tarafa bırakacaktır.
Daha güçlü bir Türkiye hedefi-
ne emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Hedeflerimiz arasında 2023 vardı, dünyanın en
büyük ilk 10 ekonomisi vardı, 2053 vardı, 2071
vardı. Çocuklarımız için daha huzurlu ve refah
bir ülke dedik. Türkiye bütün bunlara evet demiş-
tir. Hedeflerimize birlik beraberlik içinde yürüye-
ceğiz. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Türkiye
üzerinde hiç bir şekilde hesap yapılamayacak bir
ülke olduğunu bugün kanıtlamıştır. Kastamonu
yüzde 65’lik desteği ile hepimizi gururlandırdı.
Herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.”

Kastamonu Milletvekili Murat 
Demir:  “Kastamonu Türkiye’nin
geleceğine büyük destek verdi”

"Türkiye'nin 2023 hedefleri-
ne ulaşması için Kastamo-
nu'nun yüksek oranda 'Evet'
vermesinden çok mutluyum.
Seçim bitmiştir ama işlerimiz
bitmemiştir. Hep birlikte gele-
ceğe emin adımlarla yürüyo-
ruz. Kastamonu bu seçimle
Türkiye'nin geleceğinin inşa
edilmesine en büyük destekler-

den birini verdi.”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş:
“Kazanan Türkiye olmuştur”

“Çok sevinçli ve gururlu-
yuz. Yüzde 65 gibi yüksek bir
oyla Kastamonu geleceğini ve
devlet yönetimini kabul etmiş-
tir. Biz de bu yarışta en öndeyiz
demiştir. Kazanan millet ol-
muştur. Kazanan geleceğimiz
olmuştur. Kazanan Türkiye ol-
muştur. Hemşerilerimize teşek-
kür ediyoruz. Teşkilatlarımızın

büyük gayretleri vardır. Hepimiz sahadaydık. Hiç
bir ideoloji gütmeden herkesi kucakladık.
MHP’nin de çok ciddi katkıları olmuştur. Hepsi-
ne çok teşekkürlerimi iletiyorum. Vesayet siste-
minden kurtulup, Türkiye’nin geleceğini hep bir-
likte inşa edeceğiz. Kimseye küsmüyoruz, darıl-
mıyoruz. Herkesin ideolojisi ve fikirleri değişik
olabilir. Ama bundan sonra hep birlik olacağız.” 

Celaller Köyü Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şendoğan Soytaş  yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin Kara-
deniz’i makamında ziyaret etti.

Genel kuruldan sonra yeniden dernek baş-
kanlığına seçilen Şendoğan Soytaş, önümüzdeki
dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi ak-
tarırken, İstamonu Gazetesi’ne sağladığı basın
desteği için teşekkür etti. Ziyaretin ardından Ce-
laller Köyü Derneği adına Karadeniz’e plaket tak-
dim edildi. Karadeniz ise ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederken sivil toplum kuruluş-
larının çalışmalarına elinden gelen desteği verece-
ğini kaydetti. 

Kastamonu 
protokolünden 

referandum 
açıklamaları

Celaller Köyünden
İstamonu’ya 

ziyaret
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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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