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Doğuş Döküm’ün yeni tesisinin
açılış töreninde konuşan İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk, “Ülke-
miz rahmetli Turgut Özal’dan bu
yana ihracata dayalı büyümeyi ter-
cih eden bir ülke. Bu politikaların
başarısı ancak üretebilen bir Türki-
ye’yi inşa etmekle mümkün. Ürete-
bilen bir Türkiye için de sanayicile-
re ihtiyacımız var. Özellikle 80’li
yıllardan sonra bu alanda önemli
aşamalar kat ettik ancak son düzlü-
ğe geldiğimizde sanayicimiz başta
olmak üzere ne yazık ki patinaj çek-
meye başladık.  Çünkü ilk başlarda
büyümek nispeten kolaydır ama
belli bir büyüklüğe geldikten sonra
uluslararası rekabet edebilir hale
gelmek, yeni bir politika belirleme-
yi, yeni sıçramaları, yeni heyecanla-
rı gerektirir” diye konuştu. n 2
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YAPI & DEKORASYON
TASARIM – PROJE UYGULAMA

Türkiye için hayal
ve özlemlerimiz var 

Ülkemizin ihracata
dayalı büyüme

modelini
benimsediğini

anımsatan İstanbul
Milletvekili Hulusi

Şentürk,
uluslararası rekabet

şartlarına ayak
uydurulması

gerektiğini
belirterek “Büyük ve

güçlü bir Türkiye
için hepimizin

hayalleri özlemleri
var” dedi. 

İlk Anadolu Şampiyonu
Kastamonu Belediyespor ola-

rak üç yıldır Türkiye Kadınlar
Hentbol Ligi’nde boy gösteren
temsilcimiz, ligin son mücadele-

sinde Adana Şakirpaşa’yı mağlup
ederek ilk kez Bayanlar Hentbol
Süper Ligi’ni şampiyon bitirmeyi
başardı. n 4

Türkiye’nin ağır sanayi kuruluş-
ları arasında yer alan İÇDAŞ A.Ş.,
tohum bankası kurmak için hare-
kete geçti. Ankara ve İzmir’den
sonra Türkiye’nin üçüncü tohum
bankasını Çanakkale’de kuracakla-

rını bildiren İÇDAŞ Tarım İşletme-
leri Müdürü Turgut Odabaşı, ince-
leme yaptıkları dünyanın en önemli
10 tohum bankası arasından Lon-
dra ve Amsterdam’dakileri örnek
aldıklarını kaydetti. n 3

Tohum bankası kuruyor

26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kasta-
monu Evliyaları Anma Haftası kap-
samında Kastamonu’ya gelen Baş-
bakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş,  dede ocağında 3 gün
konakladı. n 3

Kurtulmuş, dede ocağındaydı
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Spor Toto 2. Lig Play-Off
Çeyrek Final mücadelesin-
de Hatayspor’u mağlup
eden Kastamonuspor 1966,
yarı finale yükseldi. Temsil-
cimiz yarı finalde Gümüş-
hanespor ile eşleşti. n 4

Kastamonu Kadın Derneği
(Kast-Kader),  Kastamonu tanıtımı-
na destek sağlamak için 250 kişilik
heyet ile Taşköprü’ye gezi düzenle-
di. Heyet Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi
ve Nasrullah Camii’ni de ziyaret
etti. n 2

Tanıtıma Taşköprü ile başlandı

Doğuş Döküm
yeni fabrikasına 
taşındı n 5

As Emlak:
Gayrimenkul ve 
inşaat eş zamanlı n 5
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SİMİTNAĞME
Duydum ki saraylı olmuşsun,
Semtime uğramazsın artık.
Oysa ben simit simit bakıyorum;
Burnumda tütüyorsun susam susam,
Ben hâlâ sana talime diyorum.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

OKUNMAZ YAZI

Altı bin yıldan beri yazıp çizilmiş yazı,
Mühür, tablet, mermere, taşa kazılmış yazı.
Hiyeroglif de olsa her yazı okunur da,
Okunmayan tek yazı, alna yazılmış yazı.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

Kastamonu Kadın Derneği (Kast-Kader),  Kastamonu tanıtımına destek sağlamak için 250 kişilik heyet ile
Taşköprü’ye gezi düzenledi. Heyet Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi ve Nasrullah Camii’ni de ziyaret etti.

Tanıtım atağına Taşköprü ile başlandı
Kast- Kader Başkanı Emine Çelik, Kas-

tamonu tanıtımına destek sağlamak ama-
cıyla düzenledikleri gezi programının önü-
müzdeki günlerde küçük gruplar halinde
devam edeceğini bildirerek, “ Kastamo-
nu’nun tanıtımına destek sağlamak için
düzenlendiğimiz gezimize Taşköprü’den
başladık. Bu noktada Taşköprü Belediyesi
ekibi ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan
büyük destek sağladılar. İstanbul’daki ilçe
belediyelerinden temin ettiğimiz otobüs-
lerle ilçe merkezi, Pompeiopolis Antik
Kenti, Kent Tarih Müzesi, Abdal Hasan
Köyünün ardından Şeyh Şaban-ı Veli Tür-
besi ve Nasrullah Meydanına çizdiğimiz
rotadan ziyaretçilerimiz de oldukça mem-
nun kaldı. Bu kapsamda bizde önümüzde-
ki günlerde bu turumuza devam etme ka-
rarı aldık.” dedi.

Önce biz tanımalıyız
Kastamonu’nun her ilçesinin önemli

bir kültüre ev sahipliğini yaptığını vurgula-

yan Emine Çelik, herkesin sorumluluk al-
ması gerektiğine işaret ederek, “ Maalesef
Kastamonulular olarak kendi ilimizi tanı-
mıyoruz. İlimizin turizmde kalkınmasını
tanınmasını istiyorsak önce biz tanımalı-
yız.  Bu kapsamda tüm Kastamonulular,
irili ufaklı tüm sivil toplum kuruluşları so-
rumluluk almalı.” diye konuştu.

Ülkemizin ihracata dayalı
büyüme modelini benimsediğini
anımsatan İstanbul Milletvekili
Hulusi Şentürk, uluslararası
rekabet şartlarına ayak
uydurulması gerektiğini
belirterek “Büyük ve güçlü bir
Türkiye için hepimizin hayalleri
özlemleri var” dedi. 

Doğuş Döküm’ün yeni tesisinin açılış
töreninde konuşan İstanbul Milletvekili
Hulusi Şentürk, “Ülkemiz rahmetli Turgut
Özal’dan bu yana ihracata dayalı büyüme-
yi tercih eden bir ülke. Bu politikaların ba-
şarısı ancak üretebilen bir Türkiye’yi inşa
etmekle mümkün. Üretebilen bir Türkiye
için de sanayicilere ihtiyacımız var. Özel-
likle 80’li yıllardan sonra bu alanda önem-
li aşamalar kat ettik ancak son düzlüğe

geldiğimizde sanayicimiz başta olmak
üzere ne yazık ki patinaj çekmeye başla-
dık.  Çünkü ilk başlarda büyümek nispe-
ten kolaydır ama belli bir büyüklüğe gel-
dikten sonra uluslararası rekabet edebilir
hale gelmek, yeni bir politika belirlemeyi,
yeni sıçramaları, yeni heyecanları gerekti-
rir” diye konuştu. 

İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk,
Türkiye Standartları Enstitüsü Müdürü

olarak görev yaptığı süreçteki deneyimleri-
ni aktararak şunları söyledi: “Ülkemizde en
garip kesim sanayicilerdir. İthalatçılar o ka-
dar güzel konuşurlar, o kadar güzel lobi ya-
parlar ki onları dinleyince mest olursunuz
ve hemen pazar kapılarını açarsınız. Ama
sanayiciye gelince önce yerel yönetimler-
den başlayan zorlu süreç artarak devam
eder. Sanayicilerimiz üretimle uğraştıkları
kadar sorunlarını dile getirmeyi dert edin-
meli. Türkiye olarak biz bu çıkmazdan hep
birlikte kurtulmak mecburiyetindeyiz.” 

Sistemde sorunların çözümüyle ilgili
yeterli çalışmanın yapılmadığına dikkat çe-
ken Şentürk,  TSE Müdürlüğü dönemimde
yaşadığı süreci anlatarak konuyu şöyle ör-
nekledi: “Belli ürünlerle ilgili gümrük kapı-
larının kaldırılması kararı alındığında Eko-
nomi Bakanlığıyla ciddi sorun yaşadık.  O
uygulamaya geçtiğimiz anda yerli üretim
biterdi. Biz bunları söylediğimizde büro-

kratlar uluslararası ticaret sözleşmesi ve
serbest ekonomi gereği belirlediğimiz şart-
ları koyamayacağımızı bildirdi. 

Oysa aynı sözleşmenin ek maddeleri
ülkenin ithal ettiği ürünler yerli üreticiyi
tehdit ediyorsa bu takdirde ek önlemler alı-
nabileceğini söylüyor. Ve orada çok açık
belirtir eğer ithal ürün miktarı pazarın
yüzde 30’unu buluyorsa bu tehdittir. Dola-
yısıyla yüzde 30’u bulduğu an otomatik
olarak önlem alma hakkına sahipsiniz. Bir
şartı var sadece. Bu tehdidi akademik bir
çalışma ile Dünya Ticaret Örgütüne sun-
manız lazım. Hangi sebeple önlemi aldığı-
nızı bildirmeniz gerekiyor. Tabi bu biraz
emek ister. Bürokratlar da kusura bakma-
yın oturdukları yerden böyle bir zahmete
katlanmayı istemezler. Onun yerine bırakı-
nız geçsinler politikasını tercih ederler. Bu
da Türkiye’de ne yazık ki birçok sektörü-
müzün çöküşüne sebep olmuştur.”

Türkiye için hayal ve özlemlerimiz var

Kast-Kader’in gezi programına
katılan misafirlere Taşköprü
Belediyesi Sosyal Tesislerinde
kahvaltı ikram edildi. Dernek Başkanı
Emine Çelik desteklerinden dolayı
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin

Arslan’a plaket takdim etti. Öte
yandan geziye Rumeli Balkan
Kadınlar Derneği üyeleriyle katılan
Avcılar Belediye Meclis Üyesi Gülten
Yarbasan da Başkan Arslan’a kahve
fincanı hediye etti. 
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Ankara ve İzmir’den sonra Türkiye’nin üçüncü tohum
bankasını Çanakkale’de kuracaklarını bildiren İÇDAŞ Ta-
rım İşletmeleri Müdürü Turgut Odabaşı, inceleme yaptık-
ları dünyanın en önemli 10 tohum bankası arasından
Londra ve Amsterdam’dakileri örnek aldıklarını kaydetti.

ARGE ve fizibilite çalışmalarına başladıklarını belirten
Odabaşı, “İÇDAŞ olarak binlerce dönüm tarımsal arazi-
mizi tohum bankasıyla taçlandırmak, tohumlarımızı gü-
vence altına alarak milli tarımımızı yabancı ülkelere ba-
ğımlılıktan kurtarmayı hedefliyoruz. Projelendireceğimiz
banka iç ortamı minimum nem seviyesinde tutulan, tohu-
muna göre -20, -5 ve 5 derecelik farklı atmosferik koruma
koşullarında ciddi enerji sarfıyla tohumların en sağlıklı ve
uzun ömürlü şekilde saklanmasını sağlayacaktır. Milyon-
larca dolarlık bu yatırımı en yetkin donanımıyla en kısa
zamanda Çanakkale’ye kazandıracağız. ” dedi.

İstanbul’da Mustafa Umur başkanlığın-
da faaliyet gösteren Kayı Köyü Derneği
Daday’da Hıdırellez Şenliği düzenledi.

Daday köy camisi çevresinde düzenle-
nen etkinliğe ilçe kaymakamı Ahmet Öz-
demir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş,
Jandarma Komutanı Mehmet Ali Sayar,
İlçe Müüsü İsmail Çakır, İl Genel Meclis
Üyesi Ziya Kapakçı, Daday Dernek Başka-
nı Hikmet Şahin, İş adamları Mustafa Ter-
zi, Hasan Kara ve çok sayıda davetli katıldı. 

Köydeki zorlu yaşam şartlarına rağmen
memleket özlemiyle çalıştıklarını kayde-
den Kayı Köyü Dernek Başkanı Mustafa

Umur, köylerin alt yapı probleminin çözül-
mesi için yetkililerden destek istedi.

Daday Dernek Başkanı Hikmet Şahin
de Hıdırellez’in birlik ve beraberliğin sim-
gesi olduğunu kaydederek, “ Biz Kastamo-
nulular olarak geleneğimize, göreneğimize,
ananelerimize bağlıyız. Kastamonu’yu Tür-
kiye’de Kastamonu yapan, Çanakkale’de iş-
gale uğramamış şehrin çocukları olarak en

fazla şehit veren Atalarımızın evlatlarıyız.
Memleketimiz ve ülkemiz için geçmişte ol-
duğu gibi mücadele etmeye her daim hazı-
rız.” diye konuştu.

İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir ve
Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş da yap-
tıkları konuşmada Daday için çalışan ve
üreten hemşerilerine minnettar oldukları-
nı kaydetti.

Çatalzeytin Kirazlı Köy Derneğinin gerçek-
leşen olağan genel kurulunda mevcut başkan
Fevzi Aydın delegelerin güvenoyunu alarak ye-
niden göreve geldi. Kirazlı Köy Derneğinin ola-
ğan genel kurulu 7 Mayıs Pazar günü Sultan-
gazi ’de bulunan dernek merkezinde gerçek-
leştirildi. Divan başkanlığını iş adamı İsmet
Kütük’ün yaptığı kongreye mevcut başkan
Fevzi Aydın’ın oluşturduğu tek liste ile gidildi.

Delegelerin güvenoyunu alarak görevine
devam eden Başkan Aydın burada yaptığı te-
şekkür ve selamlama konuşmasında,  “Mem-
leketten kilometrelerce uzakta, İstanbul gibi
büyük bir metropolde Kirazlı köyümüzün ismi-
ni dernek tabelamıza çıkarmış olmak, gönül-
lerimizden taşmış sevgisini insanlara ifade et-
memize olanak sağlıyor. Bunun bilincinde ha-
reketle, üyelerimizin vereceği her katkıyı gele-
ceğimiz olan çocuklarımıza devretme fırsatı
bulunuyor. Bu gücümüzü memlekete ve insa-
nına hizmet olarak çevirmeliyiz.” dedi.  

Sivil toplum kuruluşlarının güçlü yapılara
kavuşarak aktif rol oynayabilmesinin üyelerin
katkısıyla mümkün olduğunu söyleyen iş ada-
mı İsmet Kütük ise yeni yönetimde herkesin
katkısının olumlu bir şekilde yansımasını te-
menni ederek, göreve gelenekleri tebrik etti.

Kongreye Çatalzeytin’e bağlı Celaller Köyü
Dernek Başkanı Şendoğan Soytaş, Yukarısökü
Köyü önceki başkanı Mithat Kömürcü ile çok
sayıda dernek üyesi katıldı.

Öte yandan Çatalzeytin Kirazlı Köy Derne-
ğinin Fevzi Aydın başkanlığında görev yapacak
yönetim kurulu asil listesinde; Sebati Köksal,
Yusuf Yılmazer

Şaban Kuzu, Özkan Uyan, Ümit Sakallıoğlu,
Bayram Yıldız yer alırken denetleme kurulu
asil listesinde;  Gökhan Yıldız, , Kenan Yılma-
zer, Cahit Köksal bulundu.

26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliya-
ları Anma Haftası kapsamında Kastamonu’ya
gelen Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan
Kurtulmuş,  dede ocağında 3 gün konakladı.

Şaban-ı Veli'yi anma etkinliklerinin Kültür
Bakanlığının bünyesine alınması, hem de 2019
yılının UNESCO kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli
yılı olarak ilan edilmesi için yapılacak her türlü
hizmete destek olacağını kaydeden Kurtul-
muş,  il programları dışında beraberindeki
protokol üyeleriyle birlikte Tosya, Abana, İne-
bolu ve Çatalzeytin’i de ziyaret etti.

Fevzi Aydın 
güven tazeledi

Kurtulmuş, 
dede ocağındaydı

Devrekani Alınören Köyü Derneği kuruluşunun
7. yıl dönümü ile birlikte yeni genel merkezinin açı-
lışını gerçekleştirdi.

Esenler Menderes Mahallesi 330 Sokaktaki der-
neğin yeni genel merkezindeki kutlama programı-
na; Esenler Belediye Meclis Üyesi Ekrem Acar, Dev-
rekani Federasyon Başkanı Hakkı Kethüdaoğlu ve
yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda dernek başka-
nı katıldı. Alınören Köyü Derneği Başkanı Aziz Ar-
kan, burada yaptığı konuşmada , “7 yıl önce kurulan
derneğin, bugünlere gelmesinde emek veren, pay
sahibi olan yönetici ve üyelere yürekten teşekkür
ediyor, ahirete intikal edenleri de rahmetle yad edi-
yorum.  Güçlü sivikl toplum kuruluşu olmak için
birlikte hareket etmek ve üretmek gerekir. Hemşeri-
lerimizin desteği devam ettiği sürece Alınören bay-
rağını göndere çekebiliriz.” ifadelerine yer verdi.

İstamonu’nun 6. yayın yılı-
na girmesi sebebiyle Alınö-
ren Köyü Derneği Başkanı
Aziz Arkan başkan yardımcısı
Mehmet Alper ile birlikte ga-
zetenin Kâğıthane’de bulu-
nan çalışma ofisini ziyaret
etti.

Genel Yayın Yönetmeni-
miz Hüseyin Karadeniz ile

yaptığı görüşmede İstamo-
nu’nun önemini vurgulayan
Başkan Arkan, “ Kastamonu
camiası için İstamonu çok
önemli yer tutuyor. Yapılan
çalışmaların değerine paha
biçilemez. Birçok yeni bilgiyi,
hemşerilerimizin yaptıklarını
İstamonu sayesinde öğreni-
yoruz, teşekkür ederiz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Karadeniz
ise Arkan’ın verdiği mücade-
leyi tebrik ederek  “ Alınören
Derneği diğer sivil toplum
kuruluşlarımıza örnek teşkil
eden çalışmalar sürdürüyor.
Sosyal alanda yaptığınız ça-
lışmalar takdire şayan, tüm
ekibinizi kutlarım” dedi.

İstamonu’ya tebrik ziyareti

Alınören Derneğinde çifte kutlama

Tohum bankası kuruyor
Türkiye’nin ağır sanayi
kuruluşları arasında yer alan
İÇDAŞ A.Ş., tohum bankası
kurmak için harekete geçti. 

Alınören Köyü Derneği Başkanı Aziz Arkan başkan
yardımcısı Mehmet Alper ile birlikte Gazetemiz İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Karadeniz’e hediyelerini takdim etti.

Çatalzeytin Kirazlı Köy Derneğinin Fevzi Aydın İstamonu
Gazesinin çalışmaları dolayısıyla Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz’e plaket takdime etti.

Gurbetten sılaya Hıdırellez Şenliği
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HABER

İlk Anadolu Şampiyonu
Kastamonu

Belediyespor olarak üç
yıldır Türkiye Kadınlar
Hentbol Ligi’nde boy
gösteren temsilcimiz,

ligin son mücadelesinde
Adana Şakirpaşa’yı

mağlup ederek ilk kez
Bayanlar Hentbol

Süper Ligi’ni şampiyon
bitirmeyi başardı. 

Türkiye Kadınlar Hentbol
Ligi 26. haa mücadelesinde
Kastamonu Belediyespor, saha-
sında Adana Şakirpaşa’yı ağırla-
dı. Temsilcimiz ilk yarısı 19-9
biten karşılaşmadan 37-25’lik
galibiyet ile ayrıldı.

Sezon boyunca ligde 26 kar-
şılaşmaya çıkan Kastamonu Be-
lediyespor bu maçların 24’ün-
den galibiyetle ayrılırken 2 maç-

ta da mağlup oldu. Rakip filele-
re 840 gol atmayı başaran tem-
silcimiz, kalesinde gördüğü 636
gole engel olamadı ve 48 puanla
ligi şampiyon olarak tamamladı. 

Kurulduğu yıldan bu yana
büyük başarılara imza atan
temsilcimiz kulüp tarihinde ilk
kez Bayanlar Süper Ligi’ni şam-
piyon olarak tamamlamayı ba-
şardı. Geçtiğimiz yılda da Av-

rupa ikinciliği elde eden Kasta-
monu Belediyespor, Hentbol
Bayanlar Süper Ligi’nde Ana-
dolu takımlarından bu kupayı
ilk kez müzesine götüren ekip
olma başarısını da göstermiş
oldu. Oyuncular şampiyonluk
kupasını Kastamonu Milletve-
kili Hakkı Köylü ve Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş’ın elinden aldı.

Spor Toto 2. Lig Play-Off Çeyrek
Final mücadelesinde Hatayspor’u
mağlup eden Kastamonuspor 1966,
yarı finale yükseldi. Temsilcimiz yarı
finalde Gümüşhanespor ile eşleşti.

Play-Off Çeyrek Final ilk karşı-
laşmasında Hatayspor ile deplas-
manda karşılaşan temsilcimiz sa-
hadan 1-0 galip ayrılarak Kastamo-
nu’ya avantajla döndü. Ancak ekibi-
miz kendi evinde olan rövanş müca-
delesinde bu avantajını kullanama-
dı. İkinci karşılaşmanın ikinci yarı-
sında rakibi karşısında 1-0 mağlup
olan Kastamonuspor uzatmalarda
da golü bulamadı. Maç penaltılara
gitti. Seri penaltı atışlarında rakibini
3-2 mağlup etmeyi başaran temsil-
cimiz yarı final biletini alan ekip
oldu. Kırmızı siyahlılar yarı finalde
ligi 2’nci sırada bitiren Gümüşha-
nespor ile mücadele edecek.

Play-Off Yarı Finalinde Gümüş-

hanespor ile karşılaşacak olan tem-
silcimiz, rakibini 12 Mayıs’ta Gazi
Stadyumunda ağırlayacak. Daha
önce ligde iki kez karşı karşıya geli-
nen maçlarda 1 kez Gümüşhane 1
kez de Kastamonuspor 1966 gülen
taraf oldu. Gümüşhanespor oynadı-
ğı son 5 resmi müsabakada 2 gali-
biyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik
ile sahadan ayrıldı. Bu maçlarda ra-
kip filelere 11 gol atan Gümüşha-
nespor kalesinde de 9 gol gördü.

Davul zurnalı kutlama 

Kastamonuspor 1966 seri pen-
altı atışları sonrasında yarı finale
yükselmenin sevincini taraftarları
ile birlikte yaşadı. Karşılaşma so-
nunda sahaya giren taraftarlarla
birlikte doyasıya galibiyeti kutlayan
temsilcimiz davul zurna eşliğinde
çiftetelli oynayarak yarı finale yük-
selmenin sevincini yaşadı.

Yarı finaldeyiz

MÜSİAD Kastamonu Şubesi Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, referandum sonrası
bölgesel ve global ekonomide büyük bir
rahatlık yaşandığını kaydetti.

Aylık istişare toplan-
tısında konuşan Müsta-
kil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD)
Kastamonu Şubesi Baş-
kanı Oğuz Fındıkoğlu,
son açıklanan SAMEKS
verilerine değindi.

SAMEKS Bileşik
Endeksi'ndeki artış eği-
liminin Nisan ayında da
sürdüğünü ifade eden
Fındıkoğlu,  bu duru-
mun reel sektördeki canlılığın devam etti-
ğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Fındıkoğlu, Nisan ayı içerisinde açık-
lanan resmi verilerin Türkiye ekonomi-
sinde toparlanma sürecinin hızlandığına

işaret ettiğini belirterek, “TÜİK tarafın-
dan açıklanan Sektörel Güven Endeksi ve-
rileri, piyasaların hizmet ve perakende
sektörlerine olan güvenlerinde artış oldu-

ğunu gösterdi. SA-
MEKS’in hem sanayi
hem de hizmet sektö-
ründe istihdam artışına
işaret etmesi, Şubat
ayında başlatılan 'İstih-
dam Seferberliği' kam-
panyasının etkilerinin
reel sektörde hissedil-
meye başlandığını gös-
terdi." dedi.

Toplantıda MÜSİ-
AD Kastamonu Şubesi-

nin faaliyetleriyle ilgili bilgi aktaran Baş-
kan Oğuz Fındıkoğlu üyelere ve üye fir-
maların çalışanlarına yönelik sürdürdük-
leri eğitimlerin artarak devam edeceğini
bildirdi.

Referandum sonrası 
ekonomi rahatladı

Seri penaltı atışları sonucunda
yarı finalistin belirlendiği mücade-
leye Kastamonuspor 1966 kalecisi
Oğuzhan Bahadır damgasını vurdu.
5 seri penaltı atışından 3’ünü kur-
tarmayı başaran Oğuzhan, kırmızı
siyahlıların yarı finale yükselmesin-
de büyük rol oynadı.

Örümcek Adam ‘Oğuzhan’
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Hangi gayrimenkullerin 
5 yıl içinde satışı 
vergiye tabidir?

Yeminli Mali Müşavir

Gelir Vergisi Kanunu’nun
80/6’ncı maddesi uyarınca;
ivazsız olarak iktisap edilenler

hariç, iktisap şekli ne olursa olsun,
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci
maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve
7 numaralı bentlerinde yazılı mal ve
hakların iktisap tarihinden itibaren
başlayarak beş yıl içinde elden
çıkarılmasından doğan kazançlar
değer artışı kazancı olarak dikkate
alınacaktır.

İktisap bedeli nasıl tespit edilecek?
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer

81’inci maddesinin son fıkrasına göre
mal ve hakların elden çıkarılmasında
iktisap bedelinin, elden çıkarıldığı ay
hariç olmak üzere, Devlet İstatistik
Enstitüsü’nce (5429 sayılı Kanun ile
Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK)
belirlenen toptan eşya fiyat
endeksindeki artış oranında artırılarak
tespit edilecektir.

Uygulama Örneği;
Vatandaş Ahmet Yılmaz 01.05.2012

yılında 200.000 TL’ye aldığı bir
konutu 01.03.2016 yılında 300.000
TL’ye satmıştır. Ahmet Yılmaz’ın
değer atış kazancı olarak beyan
edeceği matrahı ve ödeyeceği vergiyi
aşağıdaki şekilde hesaplayacağız.

Alış ve satış aylarından bir önceki
ayın Yİ-ÜFE oranlarının ( endeks
değerlerin) oranı ile alış fiyatı çarpılır
ve bu sayede alış fiyatı enflasyona göre
düzeltilerek satış günü TL değerine
getirilir. 200.000 TL*(250/203)=
246.000 TL

Daha sonra alış fiyatının bugünkü
değeri ile satış fiyatından çıkartılarak
satıcının elde ettiği reel kar hesaplanır.
Bunun vergi uygulamasındaki ismi ise,
istisna öncesi değer artış kazancıdır.
300.000 TL- 246.000TL= 54.000TL’dir.

Değer artış kazancı matrahından
düşebilecek olan istisna ve giderler
mevcuttur. Gelir Vergisi Kanunu’nun
81. maddesi’’ … Elden çıkarılan mal ve
hakların maliyet bedelleri ile elden
çıkarma dolayısıyla yapılan ve satının
uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen
harçların indirilmesi…’’Yani, tapuda
satıcın ödediği yüzde 2 masraf vb.
giderler değer artışından düşürülecek
matrah indirilebilir. 54.000 TL- 6.000
TL=48.000 TL

Buna göre; 2016 yılında yapılan
satış ile ilgili 11,000 TL’lik istisnada
düşülür. Bunun sonucunda 48.000 TL-
11.000 TL= 37.000 TL vergiye tabi
matrah ortaya çıkar.

Buna göre; Ahmet Yılmaz’ın istisna
düşüldükten sonra Gelir Vergisi
matrahı 37,000 TL’dir. 37,0000 TL
Gelir Vergisi de 7.260 TL’dir. Vatandaş
Ahmet Yılmaz 2017 yılının Mart
ayında Gelir Vergisi beyannamesi
vermek ve mart ve temmuz ayında 2
eşit taksitte ödemek zorundadır.

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

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
�����	��������
������
� � �
��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 96,194

t
DOLAR: 3,5515

t
EURO: 3,8923

t
ALTIN: 140,46 t

Doğuş Döküm 
yeni fabrikasına taşındı

Açılışta yaptığı konuşmada firmanın
temellerinin 1998 yılında 25 metrekare
alanda atıldığını anımsatan Doğuş Dö-
küm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ke-
leş,  “Geçmişten günümüze ülkemize fay-
da sağlamak için attığımız adımlar doğ-
rultusunda bu gün hem yerli makine üre-
ten hem de satış ve pazarlama alanında 17
ülkeye ihracat yapar bir firma haline gel-
dik. Günümüz şartlarında, dökümcülerin
artan enerji ve işçilik maliyetleri ile yük-
sek teknolojilerle rekabet edebilmeleri için
düşük maliyetler daha yüksek kalitede
ürün temin etmeleri gerekiyor. Bu kap-
samda bizlerde dökümhaneler için gerekli
olabilecek bütün sarf malzemelerinin,
makine ve ekipmanlarının ithalatını ve
stok satışını 40 kişilik kadromuzla yapıyo-
ruz.” dedi.  

Gururumuz oldu
Firmanın yaptığı işleri ak-

tararak Türkiye ekonomisine
önemli katkılar sağladığını bil-
diren İstanbul Tuzla Organize
Sanayi Bölgesi Kurucusu ve
Yönetim Kurulu Başkanı Re-
cep Bilal Hancı da “Doğuş

Döküm Malzemeleri firmasında gaz alma
ve cüruf giderme cihazları, sıvı alümin-

yum içerisindeki hidrojen gazını tespit
eden vakum test cihazları bulunuyor;
bunlar tabii araba jantlarında çok önemli.
Dövme, yağlama ve robotu dozajlama sis-
temleri, termal analiz ve vakum test cihaz-
ları, alışım besleme cihazları gibi birçok
ürünü Türkiye’de ilk kez ürettiği ve ihraç
ettiği için bizim gururumuz oldu. Bundan

sonra da gurur duyacağımız güzide bir te-
sis olduğu için şahsım ve yönetim kuru-
lum adına teşekkür ediyorum.” diye ko-
nuştu.

İleri teknoloji üretiyor
İçdaş Çelik Tersane İcra Kurulu Baş-

kanı ve Kastamonu Sanayici İş Adamları

Derneği Başkanı Ayhan Aslan
şu ifadelere yer verdi: “ Bu fab-
rika Türkiye’nin özlemini duy-
duğu ileri teknoloji ürünlerini
üretiyor. Metal sanayimizin
gelişmesine ihtiyaç duyduğu
bu teknolojiler sayesinde ileri-

de daha kaliteli, alaşımlı alüminyum ve
çelikler üreteceğiz. Şu anda Türkiye’de
makine sanayimizin çok ileri gitmediği
ama bu konuda çok çaba sarf ettiği pozis-
yondayız. Amacımız Ar-Ge ve iş geliştir-
me kurumlarımıza önem vererek sanayi-
mizin ihtiyaç duyduğu sektörlere yatırım
yapmak olmalı. Bu konulara ayırdığımız
zaman bizim ileride daha büyük yatırım-
lar yapmamızı sağlayacaktır.” 

Sanayicilerin işlerinde başarılı olması-
nı temenni eden Bozkurt Be-
lediye Başkanı Bozkurt Ekeş
ise şöyle konuştu: “Siz sanayi-
cilerle gurur duyuyoruz, başa-
rılarınızın daim olması için
dua ediyoruz. Kastamonu’nun
sizden istifade etmesi başarıla-

rınıza bağlı. Bu kapsamda Adem Keleş
kardeşimize başarılı olan firmasından ve
memleketimize sağladığı aktarımlardan
dolayı teşekkür ediyorum.”

Elektrik sektöründe 15 yıldır hizmet
veren Aydınlar Elektrik,  yeni yerinde hiz-
met vermeye başladı. Çatalzeytinli iş ada-
mı Murat Aydın’ın sahibi olduğu firma,
yeni konsepti ile elektriğin yanında hırda-
vat, perakende ve toptan malzeme satışı ile
teknik servis bakım ve onarımlarını da
gerçekleştirecek.

Başakşehir’de 2002 yılında faaliyet
göstermeye başladıklarını bildiren
Murat Aydın(42) ilçedeki kamu
kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan tercih edildiklerini belir-
terek, “ Daha önce sadece
elektrik işleri ile uğraşıyor-
duk. Yeni yerimizle birlikte
yaptığımız işleri de genişlet-
tik. Sadece elektrik değil hır-
davat, malzeme satışı gerçekleş-
tiriyoruz. Aynı zamanda iş yerleri
ve evlere teknik servis, bakım ve onarım
hizmetleri sağlıyoruz.” dedi.

Yaklaşık 100 metrekare alan üzerine
kurulu işletmesinde 2 kişilik çekirdek kad-
ro ile hizmet verdiğini ifade eden Aydın,
ticari hayatta karşılaştıkları en büyük zor-
luğun vergi mükellefi olmayan kişilerin bi-
reysel çalışmaları sonucu pazar ağlarının
daralması olduğunu söyleyerek,   “Sektö-

rümüzün en zor kısmı kor-
sanlık. Sadece kartvizit bastı-
rıp bu işi yapıyorlar. Biz ver-
gi ve kira ödüyoruz, eleman
çalıştırıyoruz, sigorta yatırı-
yoruz. Bizim 5 liraya yaptığı-

mız işi onlar 2 liraya yapıyor
ve daha fazla kazanıyorlar. Bu

durumu yetkililere bildirmemize
rağmen önüne geçilebilmiş değil.” diye

konuştu.
Kastamonu sivil toplum kuruluşlarıyla

ilgili görüşlerini de dile getiren Aydın, “İs-
tamonu aracılığı ile Kastamonu’da olanları
hemşerilerimizin faaliyetlerini yakından
takip edebiliyoruz. Ancak bu girişimler
artmalı. Derneklerimiz tabeladan öte çalı-
şan bir hal almalı.” ifadelerini kullandı.

Yeni mekan yeni konsept

Döküm sektöründe kullanılan birçok makineyi ve teçhizatı Türkiye’de ilk kez üreten Doğuş Döküm, Tuzla OSB’de yeni bir
fabrika yatırımı gerçekleştirdi. Toplamda 5 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu tesis ile birlikte makine parkurunda yeni
düzenlemeler yapan Bozkurtlu iş adamı Adem Keleş’in sahibi olduğu firma yatırımlarını genişleteceğine dair sinyaller verdi.

Gayrimenkul danışmanlığı
faaliyetlerine inşaat sektörünü
de ekleyen As Emlak, çalışma
alanını genişletti.  

İnşaat sektörüne adım
atlamalarıyla birlikte büyü-
me kararı aldıklarını belir-
ten As Emlak firmasının sa-
hibi Şükrü Sarıoğlu, “Sürekli
olarak büyümeyi hedefliyoruz ve
bu doğrultuda da adımlarımızı at-
mayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günler-
de daha büyük projelere el atmayı planlı-
yoruz.” dedi. Yapımı tamamlanan ve plan

aşamasında olan projelerinden
de bahseden Şükrü Sarıoğlu,

“Mecidiyeköy ve Harmante-
pe’de As Emlak olarak yapı-
mını tamamladığımız proje-
lerimiz mevcut. Ortaklı ça-
lışmalar oldu. Tabii şu an

plan aşamasında olan daha
büyük projelerimiz de mevcut.

Bunlar da yine yanımıza bir or-
tak alarak yapacağımız ada projeler

olacak. Bundan sonra kendimizi daha da
geliştirip çalışmalarımıza devam edeceğiz.”
diye konuştu.

As Emlak çalışma
ofisini Kağıthane
Ortabayır Mahallesine
taşıdı. Yeni ofis için
düzenlenen açılış
törenine Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç ile meclis üyesi
Bülent Karakaş,
İstanbul Yuacılar Ve
Kadayıfçılar Esnaf
Odası Başkanı Ayhan
Ünal, CHP İstanbul
eski İl Yönetim Kurulu
Üyesi Mehmet
Diribaş’ın da
aralarında bulunduğu
çok sayıda kişi katıldı.

İnşaat ve gayrimenkul eş zamanlı
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ ( KİŞİSEL
KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 
İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM, BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

www.atlaskkd.com
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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

istamonu10mayis_08_Layout 1  5/11/17  9:28 AM  Page 1


