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Ahmet Yelis, “Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefette kalan hayır
cephesi acil bir şekilde uyum yasalarının eksiklerini tespit edip, ka-
muoyu oluşturmalı. Milletin kabul ettiği anayasa değişikliğini
daha demokratik hale getirmek için çaba sarf etmeli” dedi.

Yelis,Tasarlanan anayasanın mevcut halinde eksikler bu-
lunduğunu ancak daha demokratik hale gelmesinin uyum
yasalarıyla mümkün olduğunu vurguladı. n 2

Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fa-
ruk Özlü, Kastamo-
nu’da ahşap tasarım
ofisi açılmasının ge-
rekli olduğunu vurgu-
layarak, “10 tasarım
personeliyle bir tasa-
rım merkezi kurulu-

yor, gerçekleştirilen çalışmalarla da çok
ciddi desteklerden faydalanma imkanı
var. Ancak Kastamonu’dan herhangi bir
firmamız tasarım ofisi açmamış. Özel-
likle Ahşap Fuarı’na katılım sağlayan fir-
malarımızı tasarım merkezleri kurmaya
davet ediyorum” dedi. n 7

Alın terinden akıl
terine geçilmeli

Anayasa referandumunun sonuçlarının kabul edilmesi
gerektiğini vurgulayan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Ahmet Yelis, hayır cephesinde yer alan
partilere çağrıda bulundu.

Muhalefet 
kamuoyu 
oluşturmalı

Kastamonu'dan 27 Mayıs
gece 00.30'da Ankara'ya hare-
ket eden Sedat Gürer yöneti-
mindeki yolcu otobüsü, sabah
saat 06.00 sularında Kalecik
ilçesi sınırlarında, Çankırı-

Çandır yol ayrımında kontrol-
den çıkarak şarampole yuvar-
landı. Otobüs şoförünün direk-
siyon başında uyuması sonucu
meydana gelen kazada 8 kişi
hayatını kaybetti. n 6

Facia gibi kaza: 8
kişi hayatını kaybetti

İş dünyasının yoğun katılı-
mı ile gerçekleşen Kastamonu
Sanayici ve İş Adamları Der-
neği’nin geleneksel iftar dave-

tinde bu yıl 27-30 Aralık tari-
hinde İFM’de düzenlenecek
Türkiye’nin ilk genel şehir fua-
rının heyecanı yansıdı. n 4

Devlet eski Bakanı
Murat Başesgioğlu, “4.
Sanayi Devrimi” ile be-
raber robot kullanımı-
nın artacağını belirte-
rek gerekli önlemlerin
alınması gerektiğini
söyledi. n 4

4. Sanayi Devrimi
için hazırlıklı 
olmalıyız

Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz, KASİ-
AD iftarında yaptığı ko-
nuşmada Milli Mücade-
le ruhunu benimseye-
rek Kastamonu’nun sa-
nayideki kalkınması ge-
rektiğini belirtti. n 4

Sanayi 
olmazsa 
olmaz

KASTEXPO heyecanı
iftara yansıdı

Aydınlatma armatürleri imalatı ve
proje bazlı çalışmalarda Tanlıght mar-
kası ile faaliyet gösteren Tan Aydınlat-
ma Hadımköy’de yeni bir üretim tesi-
sinin inşaatına başlayacak. Firma sa-
hibi Çatalzeytinli hemşerimiz Kadir
Tan, “Kapasitesinin yanı sıra istihda-
mını da artıracak firmamızın tesis in-
şaatı ile ilgili 2018 yılında ilk adımı
atacağız” dedi. n 5

Ziya 
Doğan 

dönemi 
kapandı

n 2

Yeni yatırımla fabrika kuracak

Çatalzeytin meşalesi
ateşlendi n 10

Ahmet Yelis
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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

KAZANIN İKİ YÜZÜ

Kazayı kırık çıkıkla atlattılar;
Olan kurtarma aslında oldu…
Tam kurtardılar!

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

KUTUP YILDIZI

Arkadaşın kötüsü, başı belaya sokar,
Arkadaşın iyisi, şefkatle, dostça bakar.
Arkadaşın âlâsı, kutup yıldızı gibi,
Gündüz görünmez amma gece ortaya çıkar.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

Muhalefet kamuoyu
oluşturmalı

Tasarlanan anayasanın mevcut
halinde eksikler bulunduğunu ancak
daha demokratik hale gelmesinin
uyum yasalarıyla mümkün olduğunu
vurgulayan Bozkurtlu hemşerimiz
Ahmet Yelis şunları söyledi:

“Meclis dışında yer alan Büyük
Birlik Partisi olarak MHP ve
AKP’nin sunduğu teklife uyum yasa-
larının demokratik olmasını sağla-
mak sözü vererekten evet dedik. Bi-
zim olmazsa olmazımız uyum yasa-
ları. Partiler yasası, seçim yasası ve
yargının tarafsızlığını vurgulayacak
uyum yasaları çıkarsa ancak bu sis-
tem demokratik olur. Yoksa dünkü
sistemde olduğu gibi yine liderlerin
şekillendirdiği bir parlamento, yü-
rütme ve yasa hayata geçer. Ancak
muhalefet cephesi bunlarla uğraş-
mak yerine AHİM’e giderek oralar-
dan yeni bir vesayetçi sistem ile Tür-
kiye’nin üzerine yaklaşarak bir şeyler
üretmeye çalışıyor. Kodları gereği
Cumhuriyet Halk Partisi sadece kar-
şıtlık üzerinde politika üretiyor. Bu-
nun da ne kendisine faydası oluyor

ne de Türkiye’ye. Aynı tutumunu
51,4’e saygı göstermeden tekrar de-
vam ettiriyor. Benim tavsiyem milli-
yeti önceleyen bir anlayışa geçsinler
bu eski geleneklerinden biran önce
kurtulsunlar. Kamuoyu oluşturarak
yasaların düzgün çıkması yönünde
iktidarı zorlasınlar.”

Devrekânili merhum iş adamı Mehmet
Samuncuoğlu tarafından 1996 yılında kuru-
lan Güven Torna, oğulları Sedat ve Serhat Sa-
muncuoğlu işbirliği ile faaliyetlerini sürdür-
meye devam ediyor. Babası Mehmet Samun-
cuoğlu’nun 2012 yılında vefatının ardından
elektronik mühendisi kardeşi Serhat Samun-
cuoğlu(25) ile şirketin başına geçtiklerini be-
lirten genç iş adamı Sedat Samuncuoğlu,
CNC freze alanında yoğunlaşmak istedikleri-
ni ve ilerleyen süreçte de makine üretimi yap-
mayı hedeflediklerini söyledi.

Aydınlatma, vana, gıda sektörleri gibi ge-
niş bir alanda fason yedek parça üretimi ger-
çekleştirdiklerini ifade eden Sedat Samuncu-
oğlu(27), 4 kişilik çekirdek kadro ile parkurla-
rında bulunan CNC makineleri, üniversallar,

üniversal freze makinele-
ri ile her türlü ihtiyacı kar-
şılayabildiklerini kaydetti. 

İmalata geçmek 
istiyoruz

Firmanın gelecek hedeflerinden de söz
eden Samuncuoğlu, “CNC freze anlamında
yoğunlaşmayı düşünüyoruz. CNC tornalarda
daire parça işliyoruz hep. Bu işleme merkezi

dediğimiz, CNC Frezede
düzlem yüzey, kare ve

dikdörtgen parçalar. O
daha farklı bir branş gerektiri-

yor. Bunun için de gerekli eğitimi
alacağım. Eleman takviyesi de yapacağız.

Ama en büyük hedefimiz imalat. Yedek parça
üretiyoruz ancak bunların toplamasını biz
yapmıyoruz. İlerleyen zamanda makine üreti-
mi de yapmayı istiyoruz” dedi.

Baba tezgâhına sahip çıkıyorlar

Anayasa
referandumunun

sonuçlarının kabul
edilmesi gerektiğini

vurgulayan Büyük Birlik
Partisi Genel Başkan

Yardımcısı Ahmet Yelis,
hayır cephesinde yer

alan partilere çağrıda
bulunarak, “Cumhuriyet

Halk Partisi ve
muhalefette kalan hayır

cephesi acil bir şekilde
uyum yasalarının

eksiklerini tespit edip,
kamuoyu oluşturmalı.

Milletin kabul ettiği
anayasa değişikliğini

daha demokratik hale
getirmek için çaba sarf

etmeli” dedi.

Spor Toto 2. Ligi 3’üncü sırada bitirerek
Play-Off mücadelesi veren Kastamonuspor
1966’da, Gümüşhanespor mağlubiyeti sonra-
sında teknik direktör Ziya Doğan ile sözleşme
karşılıklı olarak feshedildi. PTT 1. Lig’e çıkma
ümidi bu sene kesilen Kastamonuspor 1966
kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Se-
zon sonu birkaç gün aradan sonra yönetimi-
miz ve teknik kadro ile yapılan görüşmeler
sonucunda her iki taraf anlaşarak Ziya Doğan
ve ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmesi feshe-
dilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kastamonu’da 
teknik adam 
arayışları sürüyor

Serhat
Samuncuoğlu

Ahmet Yelis

Ziya Doğan
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HABER

KASTEXPO heyecanı iftara yansıdı

İş dünyasının yoğun katılımı ile gerçekleşen Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin geleneksel iftar
davetinde bu yıl 27-30 Aralık tarihinde İFM’de düzenlenecek Türkiye’nin ilk genel şehir fuarının heyecanı yansıdı.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği
Geleneksel iar programı 28 Mayıs’ta Ataköy’de
düzenlendi.

İş dünyasından çok sayıda davetlinin olduğu
programda Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,
Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamo-
nu milletvekili Murat Demir, İstanbul milletve-
kili Fatma Benli de yer aldı.

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan: Hep
birlikte sahip çıkmalıyız

KASTEXPO’nun Türkiye’nin ilk genel şehir
fuarı olmasının yanı sıra fuaye alanında sergile-
necek ürünlerin tamamının milli olduğunu vur-
gulayan KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan,
“Kastexpo’da yaptığımız çalışmalar giderek mey-
vesini vermeye başladı. Bugün birlik ve beraber-
liğimizin temelini oluşturan Kastexpo Fuarı
şimdiden çok ilgi görüyor. İş adamlarımız fuar-
da yer almak için sabırsızlanıyorlar.  Bu fuar
Kastamonulu hemşerilerimizin birlik ve daya-
nışma fuarıdır. Burada sergilenen ürünler milli
ekonomimize katma değer olarak geri dönecek-

tir. Bu fuara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çün-
kü ürünler tamamen millidir.” dedi.

Türkiye’deki ekonomik gelişmelere de deği-
nen Başkan Ayhan Aslan, “Güney komşuları-

mızla olan jeopolitik durumların Türkiye'nin
kazan-kazan formülüyle yani süper güçlerle Av-
rupa ile sürdüreceği iyi ilişkilerle bertaraf edile-
bileceğine inanıyoruz. Giderek önemi artan sa-

nayimizin belkemiği inovasyon ve Arge yatırım-
larının da kısa süre sonra meyvelerini almaya
başlayacağız.”  İfadelerine yer verdi

Diğer konuşmacılar ise şunları söyledi:

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, iş
adamlarına Kastamonu’ya yatırım yapma
çağrısında bulundu.

KASİAD’ın geleneksel iftar programında
yaptığı konuşmada Milli Mücadele ruhunu
benimseyerek Kastamonu’nun sanayideki
kalkınması gerektiğine işaret eden Karade-
niz, “Sanayicilerimizin işlerini geliştirmeleri,
ülkede ve dünyada birçok yatırım yapmaları
ebetteki Kastamonu’ya da yansıyacaktır. An-
cak Kastamonu içinde sanayi olmazsa ol-
mazdır. Seydiler’de, Kastamonu merkezde ve
Tosya’da sanayicilerimiz için gerçekten bü-
yük fırsatlar var. Kastamonu ile İnebolu ara-
sında yol çalışması yapılacak. İlk başta bura-
ya yapılacak yatırımlar korkutabilir. Ancak
Kurtuluş Savaşı yıllarında İnebolu’dan Anka-
ra’ya cephane taşınırken koca dağlar aşılmak
durumunda kalmış. İşte nineleriniz, dedeleri-
niz bunlarla başa çıkmış” dedi.

Sanayi olmazsa 
olmaz

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, “4.
Sanayi Devrimi” ile beraber robot kullanımının
artacağını belirterek gerekli önlemlerin alın-
ması gerektiğini söyledi.

KASİAD’ın geleneksel iftar programında
konuşan Murat Başesgioğlu,  “Bu günün kon-
jonktürü itibariyle sanayiciler kahraman sıfatı-
nı hak eden müteşebbislerdir. Son yapılan Da-
vos toplantısında 4. Sanayi Devrimine geçtiği-
miz söylendi. Artık akıllı makinelerin yerini
akıllı fabrikalar alacak.  Baş döndürücü bir
teknoloji hızıyla karşı karşıyayız. Tabii bunun
eksi yanları da var. Teknolojik işsizlik ile dünya
karşı karşıya kalacak.  Fabrikalarda iki veya üç
kişinin çalışması yetecek. KASİAD gibi sivil
toplum kuruluşlarına ve devletimize; yeni iş
alanlarına yönlendirmek, çalışabilecek mes-
lek dallarını belirlemek ve geliştirmek gibi bü-
yük görev düşüyor.  Aksi takdirde 4.Sanayi
Devrimi bizi kasıp kavurur” diye konuştu.

4. Sanayi Devrimi için
hazırlıklı olmalıyız

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu

KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Umur: İmkansız gibi görüneni başaracağız

“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz KASTEXPO büyük ses getirdi. Bu min-
valde bu yıl Allah nasip ederse ikincisini Aralık ayında gerçekleştireceğiz. Bu
etkinliğimizde Kastamonulu olup da İstanbul iş dünyasında önemli yer edinen
iş adamlarını bir arada görmek istiyoruz. İnşallah yıl sonunda gerçekleştirece-
ğimiz ve bugüne kadar hayata geçmesi imkansız gibi gözüken bu fuarda bir
araya gelip Kastamonu’nun Kastamonululuğun ne olduğunu tüm topluma, tüm
sanayicilere, tüm iş kollarına bildirmiş oluruz.” 

İstanbul Milletvekili Fatma Benli: Değerlerimizi asla unutmadık

“2023 yılında dünyanın en büyük ülkeleri arasına gireceğiz. Bunun için mücadele
eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bizi bir araya getiren şey değerlerimizi
asla unutmamamız, ne yaparsak yapalım bizi biz yapan değerleri kaybetmememiz. İs-
tanbul’da büyümüş olabiliriz, burada paramızı kazanıyor olabiliriz, burada hayatımızı
sürdürüyor olabiliriz ama bizi biz yapan değerleri asla unutmadık. O muazzam şehza-
deler yetiştiren Kastamonu’muzu unutmuyoruz.”

Kastamonu Milletvekili Murat Demir: KASTEXPO ile övünüyorum

“Üretimin olmadığı hiçbir ilin gelişemeyeceği kanaatindeyim. Sanayiyi, tu-
rizmi, tarımı ayrı alanda değerlendireceğiz. Kastamonu’ya özellikle sanayi ala-
nında yatırım yapmak isteyen hemşerilerimiz için bürokrasiyi ortadan kaldıra-
cağımızı bilmelerini isterim. Kastamonu’ya yatırım noktasında ne yapabilecek-
sek bunu önce bir masaya yatıralım. KASTEXPO’yu önemsiyorum. Her Kasta-
monulu gibi benimde övündüğüm bir şey. Her toplantıda geçen seneki fuarı
anlatıyorum. Milliyetçilik noktasında herkese gösteriyorum. Ben bunu çok
önemsiyorum. Tek bir çatı altında olmak için sizlerin de aynı hassasiyeti göste-
receğinize inanıyorum.”
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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

Emeklilikle ilgili 
soru ve yanıtlar

Yeminli mali müşavir

SSK emeklisi annesinden aylık
alabilir mi?

SGK’dan emekliyim. Eşimden
ayrıldım. Çalışmıyorum. Annem 23
Ekim 2007 tarihinde vefat etti. Bağ-
Kur’dan emekliydi. Ben annemin
maaşını da alabilir miyim? SGK’ya
sordum. ‘’Kendi emekli maaşınız var,
alamazsınız’’ dediler. Ne yapabilirim?
Öznur Yaşar 

‘’04.10.2000–07.08.2001 tarihleri
arası ile 02.08.2003 tarihinden sonra
vefat eden Bağ-Kur sigortalısının kız
çocuğuna yetim aylığı bağlanmasında
geçimini sağlayacak geliri olup
olmadığına bakılmayıp, kız
çocuğunun sosyal güvenlik kanunları
kapsamında çalışmıyor ve kendi
çalışmasından dolayı aylık almıyor
olma şartını aradığını’’ belirtiyorum.

Annenizin vefat tarihi 02.08.2003
tarihinden sonra olup, SGK’dan
söylendiği gibi kendi çalışmanızdan
dolayı emekli aylığınızdan, Bağ-Kur’lu
annenizden aylık alma hakkınız
bulunmuyor.

SSK’lı eş ve babadan aylık bağlanır
mı?

Vefat etmiş olan SSK’lı eşinden dul
maaşı alan bir bayan, ayrıca yine vefat
emiş olan babasının SSK emekli
maaşını da alabilir mi? Bilal Ölmez

Hem SSK’lı eşinden, hem SSK’lı
ana ve/veya babasından aylığa hak
kazananlara, vefat tarihlerinden en az
biri 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise
tercih edeceği aylık, vefat tarihlerinin
her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden
önce ise yüksek olan aylık bağlanır.
Hem eşinden hem ana ve/veya
babasından aylık bağlanmaz.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
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Yeni yatırımla fabrika kuracak
Tan Torna ve Aydınlatma firmasının sa-

hibi Kadir Tan, “Eyüp’te bin 200 metrekare
kapalı alanı bulunan tesisimizde 22 kişiyi
istihdam ediyoruz. Hastane, okul, otel, alış-
veriş merkezi gibi yerlerin aydınlatma ima-
latını yapıyoruz,  proje bazlı çalışıyoruz.
Kapasitemizi artırmak
için Hadımköy’de 2 bin
metrekare alanda yeni bir
tesis kurmayı planlıyoruz.
Kısmet olursa 2018’de in-
şaata başlayacağız.” dedi.

Baba mesleğini geliştirerek faaliyet gös-
terdiklerini bildiren Çatalzeytinli iş adamı
Kadir Tan (50), yurt dışı bağlantılarını ar-
tırma hedeflerinde olduğunu belirterek, “
Babam 21 metrekare dükkanda torna atöl-
yesinde avize ve aydınlatma piyasasına ufak
parçalar yapıyordu.  

İktisat Fakültesinden mezun olmamın
ardından imalata geçtim.  Şu an ağırlıkta
yurt içi piyasasına çalışıyoruz. 2016 yılın-
dan itibaren yurt dışı fuarlarımıza ağırlık
verdik. 2016 Kasım ayında Dubai’de fuar-
daydık gayet güzel geçti. Geçen ay Katar ve
Umman’ da birebir iş görüşmeleri yaptık.
Bu ay sonunda Polonya ve Almanya’ya gi-

deceğiz” diye konuştu.
İstanbul’daki Kastamonu derneklerinin

yapısını revize ederek siyasete yön verecek
kapasiteye ulaşması gerektiğine işaret eden
Tan,  “Kastamonu çok büyük bir dağ ama
bir türlü nimetlerinden faydalanamıyoruz.
Maalesef Kastamonu’nun üst yapısı olarak
adlandırdığımız derneklerin çok iyi yöne-

tildiği kanısında değilim. İstanbul’da beledi-
ye başkanımızın, idarecilerimizin olmayışı-
nın sebebi de bu dağınık yapı. Seçime 6 ay
kala çalışmaların yapılması hiçbir şey ifade
etmiyor. En az 2 yıl öncesinde alt yapının
hazırlanması, adayların belirlenmesi ve bu
noktada tanıtım çalışmalarının yapılması
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Makine Mühendisi Emre Kala-
fat’ın, babası Sait Kalafat ile birlikte
yaklaşık 3 yıl önce kurduğu ESKA Ma-
kine, fonksiyonel ve tasarım odaklı
ürünleriyle dikkat çekiyor. Fason talaşlı
imalat ile çok sayıda sektörün tedarik-
çisi konumumdaki firma, kendi geliş-
tirdiği koli bandı makinelerini seri üre-
time taşıyarak markalaşmayı hedefli-
yor.

Bayrampaşa’da faaliyet gösteren
ESKA Makine’nin 2015 yılında kurul-
masına rağmen özel tasarımlı ürünleri-
nin bulunduğunu bildiren Bozkurtlu
genç girişimci Emre Kalafat, “  Babam
tornacı olarak 40 yılı aşkın süredir sek-
törde tecrübeye sahip. Çocukluğum-
dan itibaren makine sesleri ve yağ ko-
kusunun arasındayım. Makine mü-
hendisi olmamın avantajıyla tasarım ve
ürün geliştirme noktasındaki bilgimi

işime aktarıyorum. Fason imalatımızın
yanı sıra daha önce ülkemizde üretil-
meyen birçok makinenin tasarımı ve
imalatı üzerine çalışıyoruz. Bunlardan
biri de koli bandı makinesi. Koli bandı-
nı çok küçük parçalara ayırabilen bu
makinemizin kısa sürede patent alımı-
nı sağlayacağız.” dedi.

Yurt içi ve yurt dışında marka bir
firma olmayı hedeflediklerini bildiren
Kalafat, “110 metrekare
alanda 2 kişi çalışıyoruz
ancak tasarım yönümüz
kuvvetli olduğu için tale-
be göre her makineyi
üretebilecek potansiyel-
deyiz.  Örneğin; bir bı-
çak numunesi geliyor, bu bıçakla neyin
nasıl yapılmak istediği anlatılıyor, biz o
küçücük bıçaktan koca bir makineyi

tasarlayabiliyoruz. Önümüzdeki dö-
nemlerde tasarımlarımızı geliştirip seri
üretime geçerek hem yurt içinde hem
de yurt dışında marka olmak istiyo-
ruz.” diye konuştu.

Kalafat, sektördeki ekonomik faali-
yetlerin artması için yeni politikaların
geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek,
“Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünler
maalesef ülkemizdeki üretimin geliş-
mesine sekte vuruyor.  Minimaliz olan
fiyat politikaları ile rekabet etme şansı-
mız bulunulmuyor. KOBİ’lere devlet
bazı imkanlar tanıyor ama özellikle kü-
çük işletmelerin bir ton evrakın ve bü-
rokratik işlemlerin zorlaması sebebiyle
zor durumda kaldığını düşünüyorum.
Öte yandan uzun vadelerde çeklerin ve
senetlerin dolaşıyor olması da piyasa-
daki güvensizliği artırıyor.”  şeklinde
konuştu.

İstamonu öncülük yapıyor
İstamonu ve KASTEXPO hakkında

da paylaşımlarda bulunan ESKA Ma-
kine firmasının sahibi Emre Kalafat
şunları söyledi: “Hangi memlekette

olursa olsun, sıkıntı değil
o memleketin insanlarını
farklı bir coğrafyada bir
arada tutacak her şeyin
desteklenmesi gerektiğini
düşünüyorum. İstamonu
da bunun öncülüğünü ya-

pıyor. Biz İstamonu ile tanıştıktan son-
ra özellikle kimlerin neler yaptığını
görme fırsatı bulduk. Tanışmadığımız

hemşerilerimizle tanışma fırsatı yaka-
ladık. Birbirimizle alışverişimiz olmak
zorunda değil ama en azından hasbihal
etme fırsatı bulduk. Dolayısıyla bu
noktada ciddi bir öncülük ediyor. Ne
kadar çok kitleye ulaşırsa da bunun
daha da fazla katlanarak, çoğalarak fay-
dası olacağını düşünüyorum. Gerek
gazete ile gerekse yaptığı organizasyon-
lar ile İstanbul’daki Kastamonuluları
bir şekilde birbirleriyle tanıştırmaya
fırsat sağlıyor. İşte sene sonundaki
KASTEXPO Fuarı gibi.” 

Aydınlatma
armatürleri imalatı ve

proje bazlı
çalışmalarda Tanlıght

markası ile faaliyet
gösteren Tan

Aydınlatma
Hadımköy’de yeni bir

üretim tesisinin
inşaatına başlayacak.

Kapasitesinin yanı sıra
istihdamını da

artıracak firma inşaat
ile ilgili 2018 yılında

adım atacak.

İki kişilik dev kadro

Yeni bir sistem: KASTEXPO ile birçok
farklı sektörden birçok insanla tanışacağız.
Kastamonuluların neler yapabildiğini görme
fırsatı yaşayacağız. Herkesin çok fazla çıkar
gözetmeksizin bir şekilde elini taşın altına
sokması lazım. İstanbul’da sesimizi çıkarabi-
lecek bir seviyeye gelmemiz lazım. KASTEXPO

ile yeni bir sistem ile bir lobi faaliyetleri ola-
cak. Güçlü bir ekip olmak zorundasınız burada
bunu yapmak için. Bir yaptırımınız olmak zo-
runda. Bunun için de arkanızda böyle bir kitle
olmak zorunda.  Birbirimize sahip çıkmak zo-
rundayız. Bu tip organizasyonların, bu tip faali-
yetlerin kesinlikle desteklenmesi lazım.” 
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‘Mezarcı’ Antalya’da

Sorun nerede?

21. yüzyıldayız
ama hala
içinden

çıkılmaz sorunlarla
boğuşmaktan insan
olmanın ayrıcalığına
ve tadına
varamıyoruz.

Sorun nerede?
Ne yetmiyor

paylaşmak için?
Bu kin, bu hırs ne

için?
Bu boğazlaşmanın

adı ne?
Bu zamansız ölümlerin gerekçesini

anlatabilir mi biri bana?
* * *

Uygarlık tarihinin apaçık ortaya
sürdüğü kimi gerçekleri yok sayarak
insanlığı tanımaya ve tanımlamaya
kalkarsak büyük hatalar yaparız. Bu
yüzden gözlerimizi dört açmalıyız.
Kendimiz için olmasa da
sorumluluğunu üstlendiğimiz ve biz
var olduğumuz için var olmuş olan
gelecek nesil için.

Bir ülkede üç alan kalabalık ise
sorun var demektir.

Bunlardan birincisi adliyelerdir.
Eğer bir ülkede adliye ya da mahkeme
önleri kalabalık ise o toplumda yaygın
bir suça eğilim vardır. Bu suç ağırlığı
insanın insanla, insanın devletle olan
boğazlaşmasının bir yansımasıdır.
Mahkemelerde dosyalar birikmişse
toplumsal barış çürümüş demektir ve
bunun sonucu hapishaneleri
çoğaltmaktan geçer. Giderek
hapishanesi çoğalan bir devletin, o
topluma önderlik edecek akıl sahibi
ve iyi niyetli insanlarının azalması ya
da yok olması kaçınılmazdır.

Hiçbir devlet, yeni bir hapishane
yapmakla övünemez, övünmemelidir.
Bu, bir çözülmedir. Ama öyle bir
noktaya geliyoruz ki dünya olarak
“güzel hapishaneler” den söz
ediyoruz.

Buğday ekmek yerine hapishane
dikmek!

Ne denli yüz kızartıcı değil mi?
Yetmedi.
Oralarda “istihdam” olanlar ve

edilenler aslında bu topluma hiçbir
şey kazandırmayanlar ancak
vergilerden bol bol beslenenlerdir.
Sağlıklı bir toplumda gardiyanlık bir
meslek olmaz, olmamalıdır. Sağlıklı
bir toplumda yaşları yirmi olan
çocukların ellerinde silah hiçbir işe
yaramadan kapı nöbeti tutmak yerine
bir şeyleri üretmeleri ve paylaşmaları
gerekmez mi?

Hapishaneleri çoğaltırken suçluları
kimin yarattığını da beraberinde
düşünmemiz gerekmiyor mu?

Gelelim bir başka kalabalık alana.
Hastaneler.
Gelişkin bir devlet, hastane

yapmakla övünemez. Hastane
kapatmakla övünürse anlamı olur.
Çünkü biz insanımızı hasta etmiyoruz
diyebilmelidir. Önce hasta et,
ardından da “bak ben sana hastane
açtım” de ve törenler düzenle.

İnandırıcı mı?
Parası olanlar için sıra mıra

olmayacak.
Parası olmayanlar için sabah 06.00

işkencesi aynen sürecek ve bunun
adına da sağlıkta devrim denecek.

İyi de hastane önlerinde battaniye
üzerinde uyuyanlar kim?

Özetleyeyim.
Bir ülkede hastane önü kalabalıksa,

hapishane kalabalıksa ve adliye önleri
kalabalıksa bitmiştir.

Kendinize iyi davranın.
Düşmeyin bu üç yerden birine…

YIL: 6 SAYI: 203 28 MAYIS 2017

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.

524 mezun 
Polis Teşkilatına katıldı
Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), düzenlenen törenle 15. Dönem mezunlarını verdi.

524 polis adayının mezun olduğu
törene Vali Vekili Ünal Kılıçarslan,
Garnizon Komutanı ve Askeralma Böl-
ge Başkanı Per. Alb. Sadettin Yıldız, Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuri-
yet Başsavcısı Bülent Kantarcı, İl Jan-
darma Komutan Albay Jandarma Albay
Yavuz Selim Kapancı ile çok sayıda da-
vetli ve polis adaylarının aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından okul birin-
cisi Tuğrul Odabaş, yaş kütüğe ismini
çaktı. Okulu dereceyle bitiren öğrenci-
lere de çeşitli hediyeler verildi. Yemin
töreninin ardından mezun olan polis
adayları şapkalarını havaya fırlatarak
mezuniyet sevinci yaşadı.

Yer altı çöp konteynerleri hidrolik yardı-
mıyla bulunduğu alandan çıkarılarak çöp
kamyonlarına nakledilecek. Ortalama 2 bin
litre kapasiteli olacak olan yeni konteynerler
yer üstü klasik konteynerlere göre daha faz-
la çöp toplama kapasitesine sahip olacak.

Kastamonu Belediyesi tarafından yürü-
tülen çalışmalara ilk olarak İnönü Mahalle-
sinde başlayan çalışmalar Saraçlar Mahalle-
sinde de uygulamaya geçti. Faaliyetler Ku-
zeykent ve Saraçlar mahallelerinde devam
ediyor.

Kastamonu’da, yollardaki çöp ve
çöp poşetlerinin oluşturduğu
görüntü kirliliğini ortadan
kaldırmak için şehir merkezlerinde
bulunan çöp konteynerlerini yer
altına almak için çalışma başlattı

Kastamonu’da 3 yıl önce bir
mezarı kazıp içindeki cesedi yedi-
ği için hakkında ‘vur’ emri çıkar-
tılan ve ‘Mezarcı’ adı verilen boza-
yı Antalya’daki Tabiat Müzesi’nde
sergileniyor.

Ağlı ilçesinde 2014 yılında
defnedilen birisine ait olan mezarı
kazıp, cesedin bir kısmını parçala-
dığı iddia edilen ve Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve
Milli Parklar 10’uncu Bölge Mü-
dürlüğü Kastamonu İl Şube Mü-
dürlüğü’nce çıkartılan ‘vur’ emri
neticesinde avcılar tarafından vu-
rulan bozayı Antalya’da müzede
sergilenmeye başlandı. ‘Mezarcı’
adı verilen ayıya İstanbul’da tahnit

işlemi yaptırılarak Termessos İn-
teraktif Tabiat Müzesi’ne götürül-
dü. Müzede sergilenen boz ayının
ağzında ve elinde ise bal poleni
bulunuyor.

En son çare yapılmış!

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
10. Bölge Müdürlüğü o dönemde
yaptığı açıklamada “Tespitlerimi-
zin ardından ayıyı canlı olarak ya-
kalayıp başka bir yere nakledece-
ğiz. Bunu yapamazsak profesyo-
nel bir avcı tarafından etkisiz hale
getirilecek. Bu konuda tecrübeli
avcılarımız var. Ama bu en son
yapacağımız davranış.” ifadelerini
kullanmıştı.

Pegasus Havayolları’nın seferleri için servis
düzenlemesi yapıldı. Haftada 3 gün düzenlene-
cek seferler için İl Müftülüğü önünden Kasta-
monu Havalimanı’na servis kalkacak. Salı ve
Perşembe günleri İl Müftülüğü önünden
07.40’ta, Cumartesi günü ise 07.20’de Kasta-
monu Havalimanı’na servis kaldırılacak. Havali-
manından ise dönüşler Salı günü 09.30’da, Per-
şembe günü 09.45’te ve Cumartesi günüyse
09.05’te gerçekleştirilecek. Ulaşımlar Özel Halk
Otobüsleri işletmeciliğiyle sağlanacak.

Seferlere servis tarifesi
Kastamonu'dan Ankara'ya

giden yolcu otobüsü, Kale-
cik'te devrildi. Otobüs şoförü-
nün direksiyon başında uyu-
ması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi hayatını kay-
betti. Kazada kuzen olan İlknur Bideci ve Öznur Bideci, ya-
kın arkadaş olan Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
öğrencisi Gamze Duru ile Kastamonu Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ece Ünlüer, İlhan Öz-
demir, Ali Yıldız, , Rukiye Uyar ve Vasfiye Arslan hayatını
kaybederken, 11'i ağır 34 kişi yaralandı.

Kaza geliyorum dedi

Ramazan ayında “Ulaşamadığımız kapı do-
kunmadığımız kalp kalmasın” sloganıyla çalışma-
larını sürdüren ve paranın geçerli olmadığı tek
market olan Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım
Marketi, hayırseverlerin desteğini bekliyor.  Ra-
mazan ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine sağlıklı ve
kaliteli bir şekilde hizmet vermek için hummalı
bir çalışmanın olduğunu ifade eden Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, ihtiyaç sahipleri-
nin sosyal yardım kartı ile alış veriş yapabildiğini
bildirdi. Sosyal Market’e destek vererek Ramazan
ayı içerisinde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşılma-
sına katkı sağlamak isteyen hayırseverler Kasta-
monu Belediyesi Sosyal Marketin 0366 222 25 88
numaralı telefonundan görevlilere ulaşabilir.

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Çöpler yer altına alınıyor

Yardıma açık market
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Alın terinden 
akıl terine geçilmeli

Bu yıl 7.’si düzenlenen Ahşap Fuarı 18-21 Ma-
yıs tarihleri arasında Kuzeykent Kapalı Pazarye-
rinde 60 firmanın katılımıyla gerçekleşti. 

Fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada kat-
ma değeri yüksek olan ahşabın tasarım merkezleri
ile ekonomik kazancı yükselteceğine işaret eden
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şu
değerlendirmelerde bulundu:  “Kastamonu’nun
ahşap işçiliği ve işleme konusunda tarihten gelen
ciddi bir geleneği var. Bu geleneği bir yandan mu-
hafaza etmemiz, ama aynı zamanda modern araç-
larla da beslememiz gerekiyor. Firmalarımızın öl-
çek büyütmesi, işlerine daha profesyonel yaklaş-
maları, dışa açılmaları, kendilerini modern tüketi-
cinin tercihleri doğrultusunda yenilemeleri gere-
kiyor. Bunları yapabilirsek, çok ciddi ekonomik
getiri üretebileceğimize inanıyorum.”

Tasarım yapan daha karlı
“Son yıllarda, geleneksel ürünlere yönelik ilgi-

de ciddi bir artış oldu. Bu sadece Türkiye’de değil
dünya genelinde de yaşanan bir süreçtir. Kastamo-
nu gibi şehirlerin bu trendi iyi değerlendirmeleri
gerekiyor. Fabrikasyon ürünlerde de AR-GE, tasa-
rıma ve markalaşmaya çok ciddi bir önem verme-
liyiz. Zira yüksek katma değer üretmenin yolu bu-
ralardan geçiyor. Özellikle hazır giyim, mobilya,
ahşap gibi sektörlerde tasarımlar ciddi bir fark ya-
ratabiliyor. Bu tür sektörlerde tasarım yapan fir-

maların karlılık oranı, tasarım yapmayan firmaları
neredeyse ikiye katlıyor. 10 tasarım personeliyle
bir tasarım merkezi kurabiliyorsunuz ve burada
gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla ilgili çok ciddi des-
teklerden yararlanabiliyorsunuz. Henüz Kastamo-
nu’dan herhangi bir firmamız tasarım ofisi açma-
mış. Bu ciddi bir eksiklik. Özellikle Ahşap Fuarına
katılım sağlayan firmalarımızı tasarım merkezleri
kurmaya davet ediyorum.”

İlk 10’a girdi
Bakan Özlü, kendisine Kastamonu OSB ile il-

gili gelen taleplerin de değerlendirildiğini bildire-
rek şöyle devam etti: “Organize Sanayi Bölgesi ta-
şınmasını destekleyeceğimiz, kredilendireceğimiz,
yardımcı olacağımız, kontrol edeceğimiz 10 şehir
arasına Kastamonu’yu da katıyoruz. Reform Pake-
ti bu ay içinde yasalaşırsa bu paketten Kastamo-
nu’da istifade edecek. Kastamonu’daki organize sa-
nayi bölgelerin genişlemesi, iktisat bölgelerinin
kurulması konusunu destekleyeceğiz. Ticaret Bor-
sası’nın sahibi olduğu ve yine Avrupa Birliği
IPARD fonlarından desteklenen, finansa edilen
yeni mamul entegre tesisinin sermayesi ile ilgili
çalışacağız. Buna bir çözüm bulacağız. Şuanda bi-
lemiyorum, ama böyle bir talep var. Bu sorunu çö-
zeceğiz.” 

Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in Kas-
tamonu’ya stratejik anlamda bir yatırım sözünün
olduğuna atıa bulunan Bakan Özlü, “Vekilimiz
Murat Demir, bunu gerçekleştirmek istediğini
söyledi. Murat Bey söz, bunu çalışacağız. Beraber
çalışalım. İnşallah güzel bir alan seçeriz. Güzel bir
konu seçeriz, burada büyük bir sanayi tesisinin te-
melini hep beraber atarız” ifadelerini kullandı.

Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Faruk

Özlü, Kastamonu’da
ahşap tasarım ofisi
açılmasının gerekli

olduğunu vurgulayarak,
“10 tasarım

personeliyle bir tasarım
merkezi kuruluyor,

gerçekleştirilen
çalışmalarla da çok
ciddi desteklerden

faydalanma imkanı var.
Ancak Kastamonu’dan
herhangi bir firmamız
tasarım ofisi açmamış.

Özellikle Ahşap
Fuarı’na katılım

sağlayan firmalarımızı
tasarım merkezleri

kurmaya davet
ediyorum.” dedi.

Tamam mı, devam mı?
Ahşap Fuarının sona ermesi dolayısıyla

değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kas-
tamonu'nun tanıtımı açısından fuarı çok
önemsediğini belirten Vali Yaşar Karade-
niz, "Bu fuar, Kastamonu'yu dünyaya duyu-
racak bir fuar. Başarı bir iki organizasyon-
la olmaz. Israrla ve ısrarla bunu sürdür-
mek lazım. Yıllar sonra Kastamonu Ahşap
Fuarı muhatapları tarafından ziyaret edil-
mek için tatil olarak belirlenecek günler-
den olacak." dedi.

Fuarla ilgili bir ki-
tap hazırlanacağını ifa-
de eden Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş ise,
"Bütün stantların tek
tek fotoğraflarını çek-

tirdik. Bu fotoğrafları bir kitap haline geti-
receğiz. Bu kitap fuarımızın sonuç bildir-
gesi niteliğinde olacak. Fuarla ilgili hazır-
layacağımız kitabı Türkiye'de ve dünyada
bu alanda faaliyet gösterenlere ulaştıraca-
ğız." diye konuştu.

KASİAD Kastamonu’daydı
Kastamonu Sanayi İş adamları Derneği

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan başta
olmak üzere yönetim kurulu üyeleri Hayri

Konuk, Sezai Alkan,
Cemal Şenol, Erdoğan
Sürücü,   Murat Arel,
Demir Yılmaz,  Atilla
Gür ve Mehmet Gör-
gülü eşlik etti. 

Makine mühendisi Celal Özcan'ın 3
yılda orijinal boyutlarda yaptığı ahşap
motosiklet, 7. Kastamonu Ahşap
Fuarı'nın en çok ilgi gören ürünü oldu.

7. Kastamonu Ahşap
Fuarının açılış

töreninde Kastamonu
Üniversitesi Halk

Oyunları Ekibi
gösterisini yaptı. Daha

sonra sahneyi Stıhl
Timbersports Grubu
aldı. Son yarışmada

yarı finalde Belçika’ya
elenen grup, ahşap ile

ilgili hünerlerini
sergiledi. Grup,

gösterisinde 1.18 saniye
ile ayrıca Türkiye rekoru

da kırarak yeni
düzenlenecek olan

şampiyonaya hazır
olduklarını gösterdi.

Grubun gösterisi
davetliler tarafından
büyük ilgiyle izlendi.

Dadaylı girişimciler Şevket Gün-
gör ve ağabeyi Mustafa Güngör’ün or-
tağı olduğu Efsane Lezzetler, Bakırköy
Carusel AVM’de hizmete açıldı. Fren-
çayzing sistemi ile yaklaşık bir yıldır
Bakırköy’ün yanı sıra Ataköy A Plus
AVM’de Bursa Kebap Evi’nde müşteri-
lerine hizmet veren işletmeciler, Efsa-
ne Lezzetler ile de Türk mutfağından
geniş seçenekler sunuyor.

Kendi yemek markalarını oluştu-
rarak restoran zincirleri arasında yer
almayı hedeflediklerini bildiren Efsa-
ne Lezzetler İşletmecisi Şevket Gün-
gör, “  Efsane Lezzetler ile Türk mutfa-
ğını ve yöresel lezzetlerimizi geniş bir
yelpazede sunuyoruz.   Farklı türden
ürünleri aynı kalitede sunmak büyük
bir emek istiyor.  Bunu Bakırköy’deki
şubemizde devam ettirebiliriz ama
önümüzdeki süreçte zincir restoranlar
arasında yer alma hedefimi-
ze ulaşmak için birkaç ürü-
nümüzü markalaştırmayı
planlıyoruz. ” dedi.

Aile geleneği olan resto-
ran işletmeciliğini devam
ettirdiklerini bildiren Gön-
gör şu bilgileri aktardı: “  Ai-
lemizin yaklaşık 25 yıla va-
ran restoran işletmeciliği

bulunuyor. Yaklaşık bir yıldır Bakır-
köy Caruser AVM’de Bursa Kebap Evi
olarak hizmet veriyoruz.  Ataköy A
Plus AVM’de de bir diğer şubemizi aç-
tık. Efsane Lezzetler ile de Bakır-
köy’deki AVM’de ağırlama kapasitemi-

zi 100’e çıkartırken, Türk
mutfağında bulunan yöresel
lezzetleri müşterimizin be-
ğenisine sunduk. Tüm şube-
lerimizde ağabeyim Musta-
fa Güngör ve arkadaşlığımı-
zın uzun yıllara dayandığı
Tacettin Bağlamış ile orta-
ğız. Toplamda 30 kişiyi is-
tihdam ediyoruz.” 

Lezzetini 
ismine taşıdı

Şevket Güngör

Mustafa 
Güngör

Daday Dernek Başkanı Hikmet Şahin, Kayı Köyü Dernek Başkanı Mustafa
Umur ve Daday Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kara açılışta yer aldı.
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İftar 
programlarınıza 
özel menülerimizle 
yanınızdayız
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Kastamonu Kadın Derneği,
bayram öncesi Mescit İlkoku-
lunda eğitim gören kız öğrenci-
lere kıyafet yardımında bulun-
du. Yönetim kurulu üyeleriyle
birlikte Kastamonu merkezde
bulunan okula kıyafetleri ulaştı-
ran Kast-Kader Başkanı Emine
Çelik, Ramazan Bayramı öncesi
çocukları sevindirmenin mutlu-
luğunu yaşadıklarını kaydeder-
ken derneğin kuruluşundan iti-
baren devam eden sosyal so-

rumluluk projesi 'Veren El ile
Alan Eli Buluşturma Kampan-
yası'nın ara vermeden süreceği-
ni de belirtti.

Çelik ayrıca ziyaretleri kap-
samında Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz’i, Vali Yardımcısı
Ünal Kılıçarslan’ı ve Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı
makamlarında ziyaret ederek,
daha önceki projelere sağladık-
ları destek için plaket takdim et-
tiklerini bildirdi.

Cide Çukurçal Köyü Kültür ve Dayanışma
Derneğinin bu yıl ikincisini düzenlediği iar
programı Şişli’de bulunan dernek merkezinde
gerçekleşti.

Programa Kağıthane Belediye Meclis Üye-
si Ali Güler, Cide Dernekler Federasyonu Ge-
nel Başkanı Celal Gül ile Genel Sekreter Meh-
met Yılmaz, Cide derneklerinden Kayaardı
Dernek Başkanı Yaşar Kes,  Loç Dernek Baş-

kanı Aytekin Kaya, Velioğlu Dernek Başkanı
Ercan Yıldırım, Domöder Dernek Başkanı Ali
Rıza Yıldırım, sunucu Nur Bakan, sanatçı
Metin Çay ve Kazım Kaydıoğlu’nun araların-
da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Mevlüt Çelik, programa
katılan herkese teşekkür ederek Ramazan ayı-
nın birlik ve beraberlik içinde geçmesini te-
menni etti.

Çukurçal Derneğinde iftar
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Bozkurt Kutluca Köyü Sarmaşık
Mahallesi Derneği ahirete intikal eden
köylülerini anmak için mevlit progra-
mı düzenledi. Köy camisinde gerçek-
leşen programa Bozkurt Belediye
Başkanı Bozkurt Ekeş, köy muhtarı
Mehmet Açıkgöz ile civar köylerden
çok sayıda kişi katıldı. Program oku-
nan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardın-
dan yapılan ikramlarla son buldu.

Dernek Başkanı Ahmet Yüksel,
“Ahiret intikal etmiş köylülerimiz için
düzenlediğimiz mevlidimize katılan
herkese teşekkür ediyoruz. Birlik ve
beraberliğimizi artıran programları-
mıza, özellikle gençlerimizin köyümü-
zü daha çok sahiplenmeleri adına de-
vam edeceğiz” dedi.

Daday Gençlik Kol-
ları İstanbul’da ve Kas-
tamonu’da tespit ettik-
leri dar gelirli ailelere
kumanya yardımında
bulundu. 

Gençlik kollarında
yer alan Murat Kara ile
Fatih Çetin’in komis-
yon başkanlığını yaptı-
ğı fizibilite ve dağıtım
çalışmalarında 60 genç
görev aldı.  İstanbul’da
60, Kastamonu’da 40 ai-
leye gıda yardım kolisi
dağıtıldı.

Daday Dernek Başkanı
Hikmet Şahin gençlerin çalış-
masının örnek olduğunu kay-
dederek, “ Gençlerimiz ihtiyaç
sahibi olanlara yaptıkları gıda
yardımları sonrasında, yar-
dımlaşmanın verdiği huzuru

tattılar.  Yardım çalışmasına
erzak desteği sağlayan  değerli
iş adamımız Mehmet Reis’e,
Eyüp Belediyesi Meclis Üyesi
Hüseyin Sevim’e, Tespo Bölge
Müdürü İsmail  Selalmaz’a,
dernek yönetimimize ve Da-
daylı iş adamlarımıza teşekkür
ederiz.” dedi.

Sofraları 
bereketlendirdiler

Maneviyata 
yolculuk

Çatalzeytin’in iletişim,
istişare, eğitim,
yardımlaşma, vefa ve
tanıtım alanında
yapılacak çalışmaların
ilk adımı Değerler Şurası
ile atıldı.

Bayramlık sevinci

Çatalzeytin meşalesi ateşlendi

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği tarafından düzenlenen
Değerler Şurası Toplantısına iş
dünyası, siyaset, bürokrasi, eği-
tim, edebiyat, sanat, hukuk gibi
alanlarında faaliyet gösteren Ça-
talzeytinlilerin katılımıyla ger-
çekleşti.

Burada yaptığı konuşmada
toplantının ilçe menfaatine yapı-
lacak çalışmalar ile geleneksel
hale geleceğine bildiren Çatal-
zeytinliler Yardımlaşma Derne-
ği Başkanı İsmet Çetinkaya,
“Belli yaşın üstündeki büyükleri-
miz birbirlerini tanıyor olsa da
yaşı kırkın altında olan bizler
hemşerilerimizle tanışmıyoruz.
Tanışmadığımız için birbirimi-
zin potansiyelinden, imkânların-
dan karşılıklı olarak istifade ede-
miyoruz. Oysa kökü sağlam göv-
desi kuvvetli olan çınar ağacının
dalları da heybetli olur. Dernek
olarak hemşerilerimizi iletişim,
istişare, eğitim, yardımlaşma,
vefa ve tanıtım dallarının altında
buluşturabilmeyi amaçlıyoruz.”
dedi.

Çatalzeytin-İstanbul-
Avrupa üçgeni

Dünya sathına yayılmış Ça-
talzeytinlileri ortak bir platform-
da buluşturmayı hedeflediklerini
bildiren Çetinkaya,  “Çatalzeytin
kütüğüne kayıtlı yetmiş bin civa-
rında hemşerimiz var. Bu tanış-
ma ve kaynaşmayı sağlayabilmek
için derneğimizi, yurt içi ve yurt
dışında, sılada veya gurbette ya-

şayan hemşerilerimizin buluşma
noktası haline getirmek istiyo-
ruz. Başta İstanbul olmak üzere
Türkiye’ de, Almanya ve İsviçre
olmak üzere Avrupa’da gurbetçi-
lerimiz var. Dernek olarak Çatal-
zeytin-İstanbul-Avrupa üçgenin-
de Çatalzeytinliler’ in buluşup
tanıştığı bir merkez olmak isti-
yoruz.” diye konuştu.

İstanbul Mil-
letvekili Hulusi
Şentürk de der-
neğin çalışmala-
rına tüm Çatal-
zeytinlilerin des-
tek olması gerek-
tiğine dikkat çe-

kerek, “ Çatalzeytinliler Yardım-
laşma Derneğini güçlendirmek
hepimizin görevi. Bize elektronik
ortamda iletilecek üye formları
ile etrafımızdakileri yönlendir-
meye hazırız.”  ifadelerine yer
verdi.

İlçedeki faaliyetler ile yapıla-
cak yatırımlar hakkında bilgi ak-
taran Çatalzeytin Belediye Baş-

kanı Musa İhsan
Uğuz, genç nüfu-
sun artırılması
için üniversitenin
kapasitesinin
çoğaltılacağını
söyledi. Uğuz iş
adamlarını yatı-

rıma, gurbetçileri ise köylerinde-
ki hayatı ve evleri canlandırmaya
davet etti. 

Eğitim faali-
yetlerine destek
olan Beylikdüzü
Belediye Meclis
Üyesi Ömer
Meşe 40 öğrenci-
nin burs masrafı-

nı karşılamayı taahhüt ederken
Esenler Belediye Başkan Danış-

manı Mehmet
Kaya, festivalle-
rin kaynaşmanın
sağlanması için
yeniden yapılma-
sının, köylerden
ve ilçeden siyasi
görüş farkı gö-

zetmeksizin seçilecek temsilci-
lerle danışma ve istişare heyeti-
nin oluşturulmasının gerektiğini
kaydetti.

United Grup
CEO’su İlhan
Altun ise enerji
kaybının önüne
geçmek için ilçe
derneğinin faali-
yetlerinin köy

dernekleriyle birlikte yürütülme-
sinin önemsenmesini istedi. 

İsmet Kaya - Hulusi Şentürk Şendoğan Soytaş - Zeki Yıldız Hüseyin Karadeniz - İsmet Çetinkaya

Ömer Meşe - Ergun Usta Sadettin Çay - Mehmet Kaya Naim Altundal - Mehmet Ünal

İzzet Açıkgöz - Ahmet Güler Rahmi Demir - Ahmet Ünal İrfan Öztürk - Naip Yıldız

Toplantıya katılan Fatih Be-
lediye Meclis Üyesi Şenol Öz-
demir, Sultangazi Belediye
Meclis Üyesi İzzet Açıkgöz,
Sultangazi Cebeci Mahalle
Muhtarı Zeki Yıldız, MHP Çatal-
zeytin İlçe Başkanı Hüseyin

Tolga İnce, CHP Çatalzeytin
İlçe Başkanı Erdal Savcı, iş
adamı İsmet Çetinkaya, Kasta-
monu Genç Çalışma Grubu
Başkanı Saadettin Çay ise yap-
tıkları konuşmalarda birlik ve
beraberliğe yönelik çalışmala-

ra destek olacaklarını kaydetti-
ler. Katılımcılar arasında iş
adamı Ali Kütük,  eğitimci ya-
zar Ergun Usta, Gerentolog Dr.
Kemal Aydın, Çatalzeytin Otizm
ve Engelliler Derneği Başkanı
Fatma Cincioğlu da yer aldı.
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TEL : +90 212 612 52 03

FAX : +90 212 565 34 37 

GSM : +90 507 972 15 72

e-mail: asnurmobilya@hotmail.com
e-mail:asnurexport@gmail.com

EYÜP MODESA Mobilyacılar Çarşısı
Defterdar Mah. Tunalıgil Sok. No:14
Demirkapı-Eyüp/İstanbul/TÜRKİYE

KALİTE HER ZAMAN ULAŞILMAZ DEĞİLDİR

www.asnurmobilya.com.tr

asnurmobilya

asnurmobilya

asnurmobilya
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Yıl: 6 28 Mayıs 2017

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

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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