
Tosyalı genç girişimci Alihan
Marulcu, dijital reklamların
hedef kitleye ulaşmasını
sağlayan yazılımı yayına
almaya hazırlanıyor.
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Markaların web sitelerindeki kullanıcı trafiği
yoğunluğuna göre reklam vermesine alternatif
geliştirilen uygulama ile dijital reklam sektörüne
harcanan sermayenin daha az maliyetle kontrol
edilmesi hedefleniyor. Reklamın etkisinin oyunla
ölçüldüğü ve sonrasında kullanıcıya marka
indirimi sağlayan uygulama hem markanın hem
de alışveriş yapan kişinin kazançlı çıkmasına
olanak sağlıyor. 3 yıllık Arge çalışması sonrası 5
kişilik ekiple hazılanan uygulamanın beta
sürümüne alcago.com adresinden
ulaşılabileceğini kaydeden 27 yaşındaki Marulcu,
dijital reklam pazarında 608 milyar dolarlık
kontrol edilemeyen pazarı yönetmek amacıyla
hazırlanan projenin dünya üzerinde kullanılan
bir örneği olmadığını vurguladı.

Reklamlar kullanıcı odaklı değil

Marulcu uygulamanın içeriğiyle ilgili şu
bilgiyi aktardı: “Reklamlar kullanıcı odaklı değil.
608 milyar dolarlık kontrol edilemeyen bir
sermaye var ortada. Biz oyunlaştırma modeliyle
reklamların kullanıcının tam anlamıyla
anlayabilmesine, irdeleyebilmesine ve markanın
reklam tanıtımına harcamış olduğu paranın
kullanıcıya bir indirim olarak aksetmesini
sağlıyoruz.” n 4

Serbest dalış dünya rekortmeni
milli sporcu Derya Can,
Cumhuriyet’in 96’ncı yılı
dolayısıyla Çanakkale Savaşı ve

İstiklal
Mücadelesinde şehit
olan kadınlar anısına
dalış gerçekleştirdi.

SEKTÖRÜNDE KALİTE, GÜVEN VE İSTİKRARIN ADRESİ.

www.turkogluvana.comwww.turkogluvana.comwww.turkogluvana.com
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608 milyar dolarlık
pazara kontrol geliyor

Gazetemiz köşe yazarlarından Harun
Ünlü (59), Ankara’daki evinde vefat etti.

Yaklaşık 1 yıldır gırtlak kanseri
sebebiyle hastanede tedavi gören
eğitimci yazar Harun Ünlü, taburcu
edilmesinden kısa bir süre sonra
yaşamını evinde yitirdi.

Ünlü’nün cenazesi 27 Ekim’de
Çatalzeytin Paşalı köyünde defnedildi.

Yatılı tedavisi süresince kalem ve
kağıdından vazgeçmeyen Harun Ünlü son
ana kadar üretmeye devam etti. Kaleme
aldığı yazılar, kitap, derlemeler ve
projeler bulunuyordu.

Kalem tükendi

Bartın Ulus Kaymakamı Taşköprülü
hemşerimiz Zeynep Acar, Hanönü
Kaymakamı olarak atandı. Kastamonulu
ilk ve tek kadın mülki idare amiri olan
Acar, Hanönü’ne atanan ilk kadın mülki
idare amiri olma özelliğini de taşıyor.

Hanönü’nde
görevde

Ligde 6 haftandır yenilmezlik serisini
koruyan GMG Kastamonuspor, Ankara
Demirspor deplasmanından
mağlubiyetle döndü. 3-1’lik skorla
yenilen temsilcimiz puan sıralamasında
bir basamak geriledi. n 6

Yenilmezlik
serisi Ankara’da
bozuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye’de
yürütülen Barış Pınarı
Harekatı'na katılan Dadaylı
hemşerimiz Uzman Çavuş
Emrah Demirci, zırhlı araca
teröristlerce atılan havan
topundan dağılan şarapnel
parçaları Emrah Demirci'nin
bacağına isabet etti. n 4

Uzman Çavuş 
Demirci yaralandı Şerife Bacı’dan ilham aldı

Kastamonu Dernekler Federas-
yonu(Kas-Der-Fed) 6. Olağan Genel
Kurulunda mevcut başkan Fatma
Kıranoğlu, delegelerin güven oyunu
alarak yeniden göreve geldi. n 2

Kıranoğlu
ile 

yeniden 

Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri bir araya geldiği kahvaltı
programında birlik olma mesajları verdi.
Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya,
sürekliliğin olmasına dikkat çekti. n 2

Sözlü 
birlik

Konum Dergisi ilk
sayısıyla yayın hayatına
başladı. Cide Dernekler
Federasyonu tarafından
hazırlanan dergi içeriğinde,
ekonomi, cemiyet, turizm
ve sosyal yapıya dair
içerikler yer alıyor. n 2

CİDEFED 
konum bildiriyor

Alihan Marulcu
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Ataşehir Belediye Başkan Danışmanı
olarak atanan Araçlı hemşerimiz Mehmet
Alver’in ev sahipliğinde gerçekleşen
toplantıda, siyasette ve cemiyette birlik
konuları gündeme geldi.

Toplantıya katılan Araç
Belediye Başkanı Satılmış
Sarıkaya, sürekliliğin
olmasına dikkat çekerek
“Gerçekten birlikte olursak
her sorunu çözebiliriz. Biz
başladığımız işi bitirmeden
yarım bırakıyoruz.  Sürekli bir arada
olmamız ve onu ısrarla takip etmemiz
gerekiyor. Onu sonuna kadar takip
edersek başaracağımıza inanıyorum.” dedi.

Toplantıların belirli
aralıklarla
düzenleneceğinin
sinyallerini veren Ataşehir
Belediye Başkan Danışmanı
Mehmet Alver, farklı
kurumlar olsa da
Kastamonu cemiyetinin çatı

kuruluşlarının paydaşlarıyla birlikte ortak
hareket etmesinin sağlanması gerektiğini
söyledi.

Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Başkanı Remzi Şen,
cemiyette birlik için sözden
öteye samimiyetle eylemsel
birlik yapılması gerektiğini
vurgularken Kastamonu
Dernekler Federasyonu (Kas-Kon)
Başkanı Selami Çelebioğlu, gücün açığa
çıkması için cemiyetteki farklı yapıların
senkronize hareket etme ihtiyacının
olduğuna işaret etti.

CHP eski İstanbul Başkanı Muhittin
Tığlı ile Başkan Yardımcısı Mehmet
Diribaş ve AK Parti Kartal İlçe eski
Başkan Yardımcısı Kubilay Salihvatandaş
ise siyasette hemşeri birliğinin
olmamasında yaşadıkları zorlukları
anlatarak, bölgedeki güce göre siyasi
partilerin değil Kastamonuluların
desteklenmesinin öneminden bahsettiler.

Sözlü birlik
Kastamonu sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldiği
kahvaltı programında birlik olma mesajları verdi.
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’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 derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

BAHANE ŞAHANE

Sevgi Kaf Dağının ardında;
Saygı okyanus aşırı; yıkıldı dostluk köprüsü.
Kalmadı muhabbet; itiş kalkış, carul curul
Kavga yerine döndü memleket.

ŞEREFİ ARAYIŞ

Parayı kaybedince çalışıp kazanmak var,
Şerefi kaybedince çamura uzanmak var.
Kaybedilen şerefi aramak nafiledir,
Sahrada Mecnun gibi boşuna gezinmek var.

Fatma Kıranoğlu
ile yeniden 

Kastamonu Dernekler Federasyonu(Kas-Der-Fed) 6. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan
Fatma Kıranoğlu, delegelerin güven oyunu alarak yeniden göreve geldi.

l Asansör 
Kabinleri 
l Kumanda 
ponoları 
l Kapıları,
Konsolları ile 
tamir ve 
bakımı ile
hizmetinizdeyiz. 

www.mevasasansor.com

0216 505 01 38 0532 424 35 51 0216 505 01 39

info@mevasasansor.com

Esenevler Mah. Cengiz Topel Cad. No:165/A Ümraniye / İstanbul

Kas-Der-Fed 6. Olağan Genel Kurulu 22
Ekim’de Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezinde
gerçekleşti. Tek liste ile gidilen genel kurulun
divan başkanlığını Cide Dernekler Federasyonu
Genel Başkanı Mehmet Yılmaz üstlenirken
katip üyeler arasında Ali Karakoca ve Tuncay
Şenol yer aldı. 

Genel kurulda
mevcut başkan Fatma
Kıranoğlu delegelerin
güven oyunu aldı.

Kıranoğlu burada

yaptığı selamlama ve teşekkür konuşmasında
tüm Kastamonu sivil toplum kuruluşlarıyla iş
birliği içerisinde olma isteğinde olduklarını
vurguladı.

Fatma Kıranoğlu başkanlığında 3 yıl görev
yapacak yönetim kurulu asil listesinde şu
isimler yer aldı: 

“Ahmet Tekiner, Ayşe Özlem Bulgu, Ayten
Ekiz, Ali Güler, Dursun Tığlı, Emel Yüksel, Esra
Nur Nazlı, Hüseyin Türkmen, İslam Bozkurt,
Kadir Arkutcu, Mehmet Baykuş, Nefise
Nalbatoğlu, Naciye Güneş, Oktay Küçük,

Özlem Kazan, Recep Çetinkaya, Tahsin Kılıç,
Vedat Kutucu, Yıldırım Şabançelebi, Zeynep
Gökgöz”

Genel kurula Tüm Sivil Toplum Kuruluşları
Başkanı Hasan Ekşi, Kastamonu
Konfederasyonu Başkanı Selami Çelebioğlu,
Ağlı Federasyonu Başkanı Ayhan Ünal, Cide
Güren Dernekler Federasyonu Başkanı
Hayrettin Samur, Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği Genel Sekreteri Cemal Şenol
ve yönetim kurulu üyesi Erol Şahin’in
aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Osmangazi Kent Konseyi Başkanlığına
Pınarbaşılı iş adamı Erol Bodur seçildi.
Osmangazi Kent Konseyi Olağan Genel
Kurulu Ördekli Kültür Merkezi'nde
gerçekleştirildi. Düzenlenen genel kurulda
başkanlığa seçilen NİLTUR Yönetim
Kurulu Başkanı Erol Bodur (52), yaptığı
konuşmada Osmangazi'nin Türkiye'nin en
büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat
çekerek, “Türkiye'nin 56 ilinden daha
büyük olan Osmangazi; tarihi ve kültürel
zenginlikleri, müzeleri, dağı ve
kaplıcalarıyla bir turizm kenti, eşsiz tabiatı
ve verimli ovasıyla bir tarım kenti ve aynı
zamanda endüstriyel tesisleri ve
sanayisiyle de bir sanayi ve ticaret kentidir.
Kent Konseyi olarak, Osmangazi
Belediyemiz öncülüğünde daha çok yeşil
alan, daha çok spor alanı, daha çok insan
odaklı ve engelli dostu projeler, daha çok
gençliğe hizmet, daha fazla kültür ve
turizm için milletimizin hizmetinde
olacağız" dedi.

Konum Dergisi
ilk sayısıyla yayın
hayatına başladı.
Cide Dernekler
Federasyonu
tarafından
hazırlanan dergi
içeriğinde, ekonomi, cemiyet, turizm ve
sosyal yapıya dair içerikler yer alıyor. İlk
sayısı 3 bin adet basılan 68 sayfalık dergi, 3
aylık periyodlarla çıkartılacak. Dernek
merkezinden ücretsiz olarak temin
edilebilecek dergi, Türkiye ve yurt dışından
talep edilmesi halinde ise kargo bedeli ile
adrese teslim edilecek.

Osmangazi’de 
Bodur dönemi

CİDEFED konum
bildiriyor
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MANŞET

Markaların web sitelerindeki kullanıcı trafiği
yoğunluğuna göre reklam vermesine alternatif
geliştirilen uygulama ile dijital reklam sektörüne
harcanan sermayenin daha az maliyetle kontrol
edilmesi hedefleniyor.

Reklamın etkisinin oyunla ölçüldüğü ve
sonrasında kullanıcıya marka indirimi sağlayan
uygulama hem markanın hem de alışveriş yapan
kişinin kazançlı çıkmasına olanak sağlıyor.

3 yıllık Arge çalışması sonrası 5 kişilik ekiple
hazılanan uygulamanın beta sürümüne alcago.com
adresinden ulaşılabileceğini kaydeden 27 yaşındaki
Marulcu, dijital reklam pazarında 608 milyar
dolarlık kontrol edilemeyen pazarı yönetmek
amacıyla hazırlanan projenin dünya üzerinde
kullanılan bir örneği olmadığını vurguladı.
Reklamlar kullanıcı odaklı değil

Marulcu uygulamanın içeriğiyle ilgili
şu bilgiyi aktardı: “Dijitalleşmede sosyal
medya üzerinden dönen bir reklam
anlayışı var. Ancak reklamlar kullanıcı
odaklı değil. Kullanıcıya bir verim
verme payesinde ya da kullanıcının
buna ihtiyacı olup olmadığını
ölçümleyip değerlendiremiyor. Marka
kullanıcıya ulaşmak istiyor, kullanıcı ürün
almak istiyor, marka
kullanıcıya ulaşmak için
para ödüyor, bu
ödediği parayı
kullanıcıya ek
maliyet olarak
yansıtıyor.
Dünyada
rakiplerimizi ele
alırsak birçok
indirimli alışveriş
yapmayı sağlayan
program ve
yazılım var.
Ancak bunlar
sadece içinde
barındırdığı
kullanıcıya göre

markalardan indirim alıyorlar. Marka da müşteri
kitlesi olan sistemdeki kullanıcıya erişmek için
indirim veriyor. Fakat bu yapı markaya bir artı
sağlamıyor. 608 milyar dolarlık kontrol edilemeyen
bir sermaye var ortada. Biz oyunlaştırma modeliyle
reklamların kullanıcının tam anlamıyla
anlayabilmesine, irdeleyebilmesine ve markanın
reklam tanıtımına harcamış olduğu paranın
kullanıcıya bir indirim olarak aksetmesini
sağlıyoruz.”

En büyük engel markalaşamamak

“Şu anda ülkemizdeki firmaların önündeki en
büyük engel markalaşamamak.  Uygulamanın
kullanımının yaygınlaşmasıyla ürünlerin birim

başına düşen maliyetinin azalması ve doğal olarak
daha çok ürün üretilmesi sağlanacak.

Daha çok ürün üretilmesi demek
istihdamın artması gerektiği özelini
gerçekleştiriyor. Markaların içerde
sıcak para döngüsü yaratması ülke
ekonomisinin canlanması demek.
Malların kalitesinin artması
anlamına geliyor aslında çünkü

daha çok markalaşma özeline
girecekler. Markalaşma da firmaların

ihracat yapabilmesini sağlayacak bir
durum.”

Destekler yeterli
değil

“Devletimizin
girişimciyi
desteklemeye
yönelik iyi niyetli
çalışmaları var
ancak bana göre
yeterli değil. Bu
çalışmalar çoğu
zaman doğru

yerlere ulaşmıyor.
KOSGEB

cebindeki paranı
yatır, ödemeni yap

ben sana taksitle

öderim diyor. Zaten bir girişimci genç cebinde
parası varsa o projeyi yapar, devletten hibe almaya
ihtiyacı olmaz. Olaya farklı perspektien
bakıyoruz. Hala bir şeylerin hep sonuçlanmış
olmasını bekliyoruz. Teknoparklarda da ürünü
çıkart bitir gel mantığı hakim. Ofis ve network
imkanı sağlanıyor sadece. Teknik ekipman ya da
profesyonel ekiple çalışma kolaylığı bulunmuyor.
Bu işin profesyonelleri, uzmanları tarafından
incelenen büyük ekipler kurulmalı. Benim kendi
kuracağım şirketteki hayalim girişimci gençlerin
yer alacağı bir alan oluşturarak onları eğiterek
projelerine yön vermek var.”

Ekonomimiz öldürmeye yönelik

“Ülkemizde yurt dışından yatırım almış,
tanınmış projeler bir elin parmağını geçmiyor.
Silikon Vadisi projemiz var ancak yatırım
noktasında dünya kamuoyu tarafından çok kabul
gören bir ülke değiliz. Yaptığımız çalışmalar,
paramızın değer kaybı gibi birçok sebep var.
Burada destekler çok önemli. Aslında Türkiye’deki
büyük şirketlerin de kişilere yapacağı destekler çok
önemli. Yalnızca devlet üzerinden bakmamak
lazım. İş adamlarının, büyük holdinglerin çok
hantal yapıları var bu hantal yapılar yerine daha
hareket kabiliyeti yüksek yapılar olmalı. Amerika’da
iki kişi kahve içerken başka bir kişi projelerini
duyup melek yatırımcı olabilirim diye para ortaya
koyarken bizde nemalanmaya çalışan çok fazla
oluyor. Ülkemizde birbirini öldürmeye yönelik bir
ekonomi var. Bir iş tutunca hemen taklidini
yapıyoruz.”

Gençlerin iş eğitimlerine daha çok ağırlık
vermesi gerektiğini ifade eden Alihan Marulcu, şu
tavsiyelerde bulundu: “Not ortalamasının çok
önemsenmesinin bir manası olduğunu
düşünmüyorum. Not ortalaması bir noktada bir
adım öne çıkarabilir ama iş hakkında bir
yöneticiyle dişe diş konuşamıyorsanız o işi
alamazsınız. Bu kapsamda gençlerin
sempozyumlara, panellere gitmesi, eğitimleri takip
etmesi, çevre edinmesi çok önemli. Her fırsatı
değerlendirerek mümkünse parayı önemsemeden
staj yamaları gerekiyor.”

Uzman Çavuş
Demirci 
yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
Suriye’de yürütülen Barış Pınarı
Harekatı'na katılan Dadaylı hemşerimiz
Uzman Çavuş Emrah Demirci
yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden
geçici görevle gittiği Suriye'de içinde
bulunduğu zırhlı araca teröristlerce
atılan havan topundan dağılan şarapnel
parçaları Emrah Demirci'nin bacağına
isabet etti. Ankara Gata'da tedavisi
devam eden Demirci’nin sağlık
durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ailesine ziyaret

Demirci'nin Daday Görük Köyü'nde
bulunan baba ocağına Daday
Kaymakamı Kemal Balaban, Belediye
Başkanı Hasan Fehmi Taş, İlçe
Jandarma Komutanı J. Kd. Bş. Çvş
Mustafa Atacan ve beraberindeki heyet
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Daday Derneğinden moral
İstanbul' da faaliyet gösteren Daday

Derneğinin  Başkanı Hasan Kara ve
yönetimiyle birlikte Ankara'da bulunan
Demirci'yi ziyaret edeceklerini bildirdi.

Çatalzeytin'de
mutlu son

Reklama 
yeni bir anlayış

Tosyalı genç
girişimci Alihan
Marulcu, dijital
reklamların hedef
kitleye ulaşmasını
sağlayan yazılımı
yayına almaya
hazırlanıyor.

Pınarbaşı’ndaki Horma Kanyonu'nun ilk
etabında bulunan yaklaşık 450 metre
uzunluğundaki ahşap yürüyüş yolu yeniden
yapılıyor. Horma Kanyonu'nun gezilip görülmesi
içinde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ahşap
platform bulunuyor. 

Platformun yaklaşık 10 yıl önce yapılan 450
metre uzunluğundaki ilk etabı, Doğa Koruma ve
Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan
proje kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansından (KUZKA) alınan yüzde 75'lik
destekle yapılacak. Bu süreçte yürüyüş parkuru
ziyaretçilere kapalı olacak.

Horma 
Kanyonu'na yeni

yürüyüş yolu

YIL: 8 SAYI: 301 31 EKİM 2019

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

Uzun yıllar
Çatalzeytin'de
hizmet veren
İstanbul Tekstil'in
faaliyetlerini
durdurmasının
ardından, SLM
Tekstil tedarikçisi
AS Tekstil
fabrikayı yeniden
hizmete açıyor. 

Bu kapsamda şirket temsilcileri ve
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir arasında sözleşme imzalandı.

Bin 200 metrekare kapalı alanı
bulunan 150 kişi kapasiteli ve iki kattan
oluşan fabrikada iç giyim üretimi
yapılacak.  
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EKONOMİ
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Japonya ekonomisinin
gizli gücü (1)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Japonya beş trilyon doların
üzerindeki gayrisafi yurt içi hasılası
(GSYİH), dünyanın en büyük üçüncü

ekonomisi olması, 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra yaşanan büyük yıkımdan sonra
özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda
uyguladığı kalkınma modeli ile her
zaman incelenmeyi ve örnek alınmayı
hak etmektedir.

Japonya, coğrafi şartlarının zorlukları
(deprem, tsunami vb) ve gerek küresel
ölçekte gerekse yerel düzeyde yaşanan
birçok ekonomik türbülansa rağmen
dünya ekonomisinde önemini ve global
rekabette sürdürülebilir büyümeyi
başarmış bir ülke. Türkiye son iki
yüzyıldır yüzünü batıya dönmüş bir
ülke.

Kredi Garanti Sistemi’nin bizce en
iyi modellerinden biri olan Japonya

Dünya GSYİH toplamı olan 80
trilyon dolar

Japonya’da kişi başı milli gelir 38 bin
dolar seviyesinde iken Çin’de bu rakam
9 bin dolar seviyesindedir.

Endonezya KOBİ’lerin verimliliği
konusunda başarılı bir örnek teşkil
etmektedir.

CARİ DENGE
Çin’in yıllık 150 milyar doların

üzerinde cari fazlası dikkat çekici.
Güney Kore yıllık 60 milyar dolar
üzerinde cari fazla veren diğer bir ülke.
Güney Kore’yi Tayland 50 milyar dolar
cari fazla ile takip etmekte olup Uzak
Asya ülkelerinin büyük çoğunluğunun
cari fazla vererek ekonomik
büyümelerini ihracata dayalı üretim
modeliyle sağladığı sonucuna
varılabilir.

Beşten az çalışanı olan bu
işletmelerin desteklenmesi, bu ülkelerin
hükümet politikalarının temelinde
bulunmaktadır. Çünkü doğrudan
istihdamın en önemli fonksiyonunu bu
işletmeler üstlenmektedir.

ÜRETİM 
Çin başta olmak üzere Hindistan,

Endonezya, Bangladeş, Tayland gibi
ülkelerin de üretimdeki paylarını hızla
artıracağı beklenmektedir.

MERKEZ BANKALARI FAİZİ
Uzak Asya’da, ortalama enflasyon

artı 2-3 puanlık politika faizlerini
görüyoruz. Kırgızistan, Moğolistan,
Tacikistan gibi ülkelerde henüz gelişmiş
Kredi Garanti Sistemi bulunmaması,
KOBİ’lerin düşük enflasyona rağmen
çok yüksek kredi faizlerine maruz
kalmasına yol açmaktadır. KOBİ’ler,
ölçülemeyen ve öngörülmeyen riskleri
sebebiyle finansmana erişmede yüksek
kredi faiz oranlarına maruz kalmaktadır.

KOBİ SAYILARI/PAYI
Uzak Asya’nın tüm ülkelerinde

toplam işletmelerin neredeyse tamamı
KOBİ ölçeğindedir. Örneğin Japonya’da
3,8 milyon KOBİ, Japon ekonomisinin
resesyondan çıkışına, 2008 finansal
krizin etkilerinin azalmasına ve
istihdam artışına en önemli katkıyı
sağlayan unsur olmuştur. 

TEMİNAT SORUNU 
Finansman sorununun bir başka

boyutu da kredi verenlerin KOBİ’lerden
istediği yüksek teminatlardır.

KOBİ’LERİN KREDİYE ERİŞİMİ 
Japonya’da Kredi Garanti Sistemi ile

kullandırılan kredilerin GSYİH’ya oranı
%7,3 iken sistemden yararlanan
KOBİ’lerin toplam KOBİ’lere oranı
%36,7’dir. Yani hem sistemden
yararlanan KOBİ sayısı hem de sistem
büyüklüğü açısından Japonya, dünyada
Kredi Garanti Sistemi’ni en etkin
kullanan ülkedir. Güney Kore’de ise
sistemden yararlanan KOBİ’lerin toplam
KOBİ’lere oranı %26,7’dir.

Asya ülkelerinde KOBİ kredilerinin
toplam kredilere olan oranı ortalama
%12 civarındadır. 

Japonya’da tüm işletmelerin
%99,7’si KOBİ’lerden oluşmaktadır.
Toplam istihdamın %68,6’sını KOBİ’ler
sağlarken toplam üretiminde %51,7’sini
yine KOBİ’ler gerçekleştirmektedir.

Japonya’da 2003’te gerçekleşen
yoğun KOBİ iflaslarının ardından bu
durumu engellemek için iki önlem
alınarak faiz oranına sınır getirilmiş ve
KOBİ’lerin kullanabilecekleri kredi
miktarı, satış bilançosunun üçte biri
olarak sınırlandırılmıştır.

ENDONEZYA
Kredi Garanti Kurumu riskin %70-

80’ini, banka ise %20-30’unu
paylaşmaktadır.

Kastamonu Siyez Bulgur Festivali 27
Ekim’de Ümraniye Santral Meydanı'nda başladı.
Kastamonu yöresel ürün stantlarının yer aldığı
festivalin açılışına Ümraniye Belediye Başkanı
İsmet Yıldırım, İstanbul Milletvekilleri Mustafa
Ataş, Hulusi Şentürk, Osman Boyraz, Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kastamonu
Milletvekili Metin Çelik, AK Parti Kastamonu
İl Başkanı Doğan Ünlü ve  Ümraniye İlçe
Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu’nun
aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Festivalin 3 Kasım tarihine kadar çeşitli
konser ve etkinliklerle devam edeceğini
bildiren Kas-Der Ümraniye Şube Başkanı
Yunus Kökden, “ Festivalimizi
Kastamonu’muzun tanınmayan yönlerini,

yüzünü Ümraniyelilere ve İstanbullulara
tanıtmak amacıyla düzenliyoruz. Tüm

hemşerilerimizi ve İstanbulluları bekliyoruz”
dedi.

Ümraniye’de 
siyez festivali

Oluşturduğu dağıtım ağıyla 250 çeşit yerel
gazozu ülkenin dört bir yanına ulaştıran
girişimci Mahmut Özpolat, Kastamonu 37
Dep Dep Gazozunu piyasaya sundu.

Dağıtımını gerçekleştirdiği yerel gazozlar
arasında Kastamonu ürünün bulunmaması
sebebiyle 1 yıl önce 37 Dep Dep markalı
gazozu üretmeye başladıklarını bildiren
Özpolat, şu anda sadece toplu satışlarının
olduğunu söyledi.

Perakende satış için görüşmelerin devam
ettiğini bildiren Özpolat, kısa süre sonra
internet satış ağının oluşturulacağını da
kaydetti. Eşinin Kastamonulu olduğunu, bu
nedenle 37 Dep Dep markasında üretime

başladığını belirten Özpolat şunları söyledi:
“Anadolu’nun dört bir yanında halen
geleneksel anlamda imalata devam eden
gazozlarının tüketicilere ulaştırılmasını
sağlıyoruz. Dağıtımı gerçekleştirirken eşimin
memleketi Kastamonu’nun, benim
memleketim olan Sivas’ın yerel gazozu
olmadığını fark ettim. Bu eksikliği gidermek

adına 37 Dep Dep ile Yiğidolar 58 Sivas gazoz
markalarını tescil ettirerek üretime başladık.”
dedi. Mahmut Özpolat 22 yıldır oyuncak
sektöründe faaliyet gösterdiğini de bildirerek,
Eminönü’nde yer alan mağazasında yerel
gazozların yanı sıra 70’ler ile 80’lere ait
nostaljik oyuncak ve şekerlemelerin
bulunduğunu ifade etti.

Kastamonu, yerel gazoz ağında

Kas-Der Ümraniye Şubesi ve
Ümraniye Belediyesi iş birliğinde
düzenlenen Kastamonu Siyez
Bulguru Festivali, 3 Kasım’a
kadar sürecek.
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SPOR

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can,
Cumhuriyet’in 96’ncı yılı dolayısıyla Çanakkale Savaşı ve İstiklal
Mücadelesinde şehit olan kadınlar anısına dalış gerçekleştirdi. Suyun
altındaki 100 kilogramlık kağnıyı çektikten sonra yüzeye çıkan Can,
asker selamı verip Türk bayrağı salladı. Kastamonulu Şehit Şerife
Bacı’dan esinlenerek dalışını gerçekleştirdiğini kaydeden Can, dalışın
Guinness Dünya Rekorları arasına girmesi için çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Avrupa Yakası 1. Amatör Lig 8'nci
grupta mücadele eden İstanbul Kastamonuspor,
Sezonun 6. Haasında evinde ağırladığı
Olimpiyatspor'a 4-1’le geçerken, 7. haasında
karşılaştığı Halilrıfatpaşa SK mücadelesinden 2-

1 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz 12 puanla 3'ncü
sıradaki yerini korurken, oynadığı 7 maçtan 3
galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
İstanbul Kastamonuspor attığı 20 gole karşılık
kalesinde 12 gol gördü.

İlk mağlubiyeti aldık 

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta
mücadelesinde Ankara Demirspor ile
deplasmanda karşılaşan temsilcimiz GMG
Kastamonuspor 3-1 mağlup oldu. İkinci yarı
etkisini kalemizde gösteren rakibin golleri
52,59 ve 77. dakikalarda geldi. Temsilcimizin
tek golünü ise 80. dakikdada İlyas Çakmak
penaltıdan attı. Karşılaşma sonrası 6 haftalık
yenilmezlik serisi sona eren GMG
Kastamonuspor, 18 puanla 5. sıraya geriledi.
3 Kasım’da Sivas Belediyespor’u konuk
edecek GMG Kastamonuspor, 10 Kasım’da
Ankara deplasmanında Etimesgut
Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 4.
haftasında Kastamonu Belediyesi, sahasında
Görele Belediyespor'u 38-16 yenerek haftayı
lider tamamladı.

Kastamonu Belediyesi 4'te 4 yaparak
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde liderliğini
sürdürdü.

Yenilmezlik serisi
Ankara’da bozuldu

Liderliğe devam

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560 Bağcılar/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Otomobilleriniz değerinde alınır, değerinde satılır 

17 yıllık tecrübemizle siz değerli 
dost ve müşterilerimize hizmet vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker: 0532 709 80 37

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com
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Merkez: Maltepe Mah. Litros Yolu No:6
Topkapı - Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: (0212) 679 37 20 (Pbx) 
Fax: (0212) 416 16 56

Bu Proje Deryapen & Conoğlu Ortak Girişimidir

Kastamonu: Alparslan Türkeş
Bulvarı No: 32 KASTAMONU
Tel: (0366) 214 43 46 
Fax: (0366) 214 43 47

4 2+1 ve   3+1 daireler 
4 Kapalı otoparklı,
4 Akıllı mobil sistemler
4 Kendi kendini söndüren
akıllı yangın söndürme
sistemi
4 Fitnes, Mescit, Çocuk
oyun parkları 
4 Peyzaj alanları 
4 Kafeterya ve  Toplantı
salonları

Her şey EVinizin altında

Zengin renk ve desen kartelası ile sizlerde bu kapılardan birine sahip olabilirsiniz
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Yıl: 8 31 Ekim 2019

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

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