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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

Millî Mücadele tarihine
ilişkin kayıtlarda ülkenin
ilk kadın mitingi olduğu

belirtilen 10 Aralık 1919 Kastamonu
Kadın Mitingi, yörenin aydın 3 bin
kadını öncülüğünde gerçekleşmişti.
Kastamonulu kadınlar dünyaya
seslerini duyurmak ve Anadolu işgali
hakkındaki görüşlerini bildirmek için
diplomasi yolunu da kullanarak

konuyla ilişkili olan ABD,
İngiltere, Fransa gibi ülkelerin
devlet başkanlarının eşlerine

kadın bakış açısını dile
getiren telgraflar yollarlar.

Aradan geçen bir asırda
Türkiye; iç karışıklıklar,
terör, ekonomik ve askeri
ambargolar, darbeler
geçirmiş bir ülke… 

YÜZYILI 
PAS GEÇMEK

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 3

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti
Seçimlerinden Kastamonulu adaylar
Hüseyin Kubilay Salihvatandaş ve Kemal
Kebabçı zaferle çıktı. n 4

Mütevellide
Kastamonu
kazandı

Eğlence sektörüne robotik
teknolojileri kullanarak yenilik getiren
DOF Robotics otonom ve yapay zekalı
forklift üretimine geçmeye hazırlanıyor.
DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Mertcan, Otomatik
Yönlendirmeli Araçlar (AGV) sektörünün
her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Yapay zekalı
forklift üretecek

Ticaretin rehberi
hazırlanıyor

TOKİ’nin 81 İlde 100 Bin Konut projesi
kapsamında Kastamonu’da 400 konut
inşa edilecek. Kastamonu merkez ilçede
200, Ağlı ve Tosya’ya 100’er adet konut
inşa edilecek. n 3

İstanbul’da 2002 yılından itibaren
faaliyetlerini sürdüren Taşköprü ve
Çevre Köyleri Derneği (Taş-Köy-Der),
eğitime destek olmak için etkinlik
düzenleyecek. n 2

Eğitim seferberliği

Süper Lig’deki
Kastamonulu sayısı
Cideli Hakan
Arslan’dan sonra,
Bozkurtlu Kerem
Kalafat, Küreli
Mertcan Açıkgöz ve
Devrekanili Çağtay
Kurukalıp’ın
eklenmesiyle dörde
yükseldi. n 7

‘Anı Tatlı Yaşa’
1951

www.seydioglubaklava.com

/1951.seydioglu.baklava

+90 206 307 6196

İstamonu Yayıncılık tarafından
Kastamonu İş Dünyası Rehberi Dergisi
hazırlanıyor. 2020 yılının ilk çeyreğinde
yayınlanacak dergide yüzlerce 
seçkin firma yer alacak.

Türkiye’de ekonomi merkezlerine
ulaştırılacak dergi ayrıca ticaret
müşavirliklerine ve ataşeliklere de iletilecek.
Dergide Türkçe ve İngilizce tanıtımlarıyla yer
alacak firmaların bilgilerine dijital platformda
karekod uygulaması ve rehber37.com internet

sitesinden ulaşılabilecek.
Kastamonu İş Dünyası Rehberi Dergisi ile

güncel bir veri tabanı oluşturulduğuna dikkat
çeken İstamonu Yayıncılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz, derginin 10 bin
noktaya ulaştırılacağını bildirdi. n 2

Süper Ligi dörtledik

Hakan Arslan
Sivasspor

Kerem Kalafat
Beşiktaş

Mertcan Açıkgöz
Beşiktaş

Çağtay Kurukalıp
Kasımpaşa

Kubilay Salihvatandaş Kemal Kebabçı

Türk Sanat ve
Halk Müziğinin
güçlü sesi Arzu
Akça 31 Aralık
Akşamı
Portaxe’de
sahne alacak.

n 4

Kraliçe Portaxe’de

Öztreylar tank 
taşıyıcılarını teslim etti n 5

Kastamonu’ya 
400 konut

Sizde 
Ticaret Rehberi’nde 

yer almak için
0533  477 53 88 

no’lu numarayı arayarak 
bize ulaşabilirsiniz
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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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şair

PUL

Aslında birkaç birinciliğimiz daha olmalı…
“Allayıp pullayıp nutuk atmak”
“Parayı pul etmek”
“İki pula adam değişmek” gibi…

PERDE

Tiyatro sahnesidir insanoğluna hayat,
Konuşur konuşur da rolünü bitmez sanır.
Umulmadık bir zaman, beklenmedik bir anda,
Oyun biter ve perde ağır ağır kapanır.

İstamonu Yayıncılık tarafından Kastamonu İş
Dünyası Rehberi Dergisi hazırlanıyor. 2020 yılının ilk
çeyreğinde yayınlanacak dergide yüzlerce seçkin
firma yer alacak. Türkiye’de ekonomi merkezlerine
ulaştırılacak dergi ayrıca ticaret müşavirliklerine ve
ataşeliklere de iletilecek. Dergide Türkçe ve İngilizce
tanıtımlarıyla yer alacak firmaların bilgilerine dijital
platformda karekod uygulaması ve rehber37.com
internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kastamonu İş Dünyası Rehberi Dergisi ile güncel
bir veri tabanı oluşturulduğuna dikkat çeken
İstamonu Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karadeniz, derginin 10 bin noktaya
ulaştırılacağını bildirdi.

Karadeniz, “Daha önce gerek gerçekleştirdiğimiz
iş dünyası fuarları gerekse sempozyumlar önemli bir
veri tabanına erişmemizi sağladı. Ürün ya da hizmet
sunan hemşerilerinin şirketlerine ulaşmak isteyen
Kastamonulu tedarikçilerin İstamonu’nun güvenilir
çatısı altında bir platformda yer alma projesi olarak
Kastamonu İş Dünyası Rehberi Dergisi ortaya çıktı.
Günümüz görsel ve dijital iletişimi analiz edilerek
tasarımı hazırlandı. Firmaların güncel bilgileri
aldığımız talepler doğrultusunda hazırlanıyor.
2020’nin ilk çeyreğinde baskısını gerçekleştireceğiz.
Yurt içi ve yurt dışında 10 bin noktaya ulaştırılmasını
sağlayacağız.” dedi.

Yerli ve yabancı iş insanlarının ulaşabilmesi için

derginin teknolojik alt yapısının da oluşturulduğunu
vurgulayan İstamonu Yayıncılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz, “Dijital çağda
bulunduğumuz için Kastamonu İş Dünyası Rehberi
Dergisi çalışmasının teknoloji ile de tam uyum
sağlamasına özen gösterdik. Dergideki firma bilgileri
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak. Dergi
üzerinde yer alan her bir firmaya özel karekod ile
akıllı cep telefonlarından web sitesine yönlendirilerek
tüm verilerin görüntülenmesi sağlanacak. Bunun
yanı sıra rehber37.com adresinde yer alan ticaret
rehberinden firmaların tamamına erişilecek. Sektöre
özel filtreleme seçeneği ile ihtiyaç duyulan tedarikçiye
vakit kaybetmeden ulaşılabilecek.” diye konuştu.

Seydiler’de bulunan at çiliğinde Gazi
Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı koşusu başta
olmak üzere hipodromun şampiyon tayları
yetiştiriliyor.

İlçede 1992 yılında kapatılan at çiliğinin
2011’de Çağlar Uluçay Harası adıyla faaliyetlerini
sürdürmeye başladığını bildiren Çağlar Uluçay,
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
bünyesinde faaliyetini sürdüren işletmede saan
İngiliz taylarının ırk özellikleri bozulmadan
yetiştirildiğini az sayıda saan Arap atlarının da
bulunduğunu belirtti. 

Kastamonu’nun at yetiştiriciliği için uygun
bir coğrafya olduğunu vurgulayan Uluçay,
“Kastamonu yüksek bir rakım, atların gelişmeleri
ve ciğerlerinin büyümeleri için tam biçilmiş bir
kaan. İlk jenerasyonda gayet başarılı atlar
çıkarttık ve halen çıkartmaya devam ediyoruz.
Örneğin bir Gazi koşusunu kazanan Miramis,
bir Cumhurbaşkanlığı koşusunu kazanan Abrek
Rettin, yine Hipodromda yarış kazanan

Kepezstrom, Fuat Ağa ve Monomur gibi atlar bu
coğrafyadan çıkan atlardır” dedi.

Doğan tayların Seydiler At Çiliğinde 1,5
yaşına gelene kadar bakıldığını söyleyen Uluçay,
“Çilikte bir idman yapmıyoruz, burası sadece
yetiştirme yeridir. Yaşı gelen atların eğitimi
İstanbul’da veya diğer hipodromlarda yapılıyor.
Bu hipodromlarda binek eğitimleri veriliyor
atlara. Ondan sonra atları yarışlara hazırlıyoruz.
1,5 yaşından sonra hipodroma gidiyor.
Hipodromda gerekli eğitimler verildikten sonra
yarışlara hazırlanıyor. Şu an mevcut bulunan
atlarımızın geneli hep Amerika’dan gelen
kısraklardır. Şu an sayılarını daha kaliteli atlar
yetiştirmek istediğimizden dolayı biraz azalttık,

tekrardan çoğaltacağız.” diye konuştu.
Tarım Bakanlığı olarak atların sağlığından ve

kayıt işlemlerinden sorumlu olduklarını belirten
Seydiler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan
Çanakçı ise şunları söyledi:

“Bu tesis aynı zamanda Yüksek Komiserler
Kuruluna kayıtlı Damızlık At Yetiştiriciliği
İşletmesidir. Atların sağlığından sorumluyuz,
aynı zamanda kayıt işlemlerini yapıyoruz.
Elimizden geldiğince her türlü yardım ve desteği
kendilerine yapıyoruz. Türkiye’de yarışlarda söz
sahibi olmuş damızlık atların ve bunların
yetiştirildiği tayların olması, hem burada çalışan
bir teknik personel hem de bu memleketin
insanı olarak bizlere büyük bir gurur veriyor.”

Hipodromun şampiyonları
Seydiler’de yetişiyor 

Eğitim 
seferberliği

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
rehberi 
hazırlanıyor

Ticaretin 
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İstamonu Yayıncılık
tarafından

Kastamonu İş
Dünyası Rehberi

Dergisi hazırlanıyor. 
2020 yılının ilk

çeyreğinde
yayınlanacak dergide
yüzlerce seçkin firma

yer alacak.

İstanbul’da 2002 yılından itibaren
faaliyetlerini sürdüren Taşköprü ve Çevre
Köyleri Derneği (Taş-Köy-Der), eğitime
destek olmak için etkinlik düzenleyecek.

Üniversitede okuyan öğrencilere burs
vermek amacıyla Bahçelievler Piramit
Düğün ve Davet Salonunda 22 Aralık’ta
gerçekleşecek programda Ankaralı
Yasemin, Ankaralı Yasin, Ayhan Polatkan
ve Kastamonulu Seyfi sahne alacak.

Davetiye ile katılımın sağlanacağı
yemekli programda ayrıca çekiliş ile 2 adet
çeyrek altın hediye edilecek.

Etkinliklerden elde ettikleri gelirle 2016
yılından itibaren üniversite öğrencilerine
burs desteği sağladıklarını
bildiren Taş- Köy- Der
Başkanı Murat Yılmaz,
“‘Bazı harcamalar olmasa
da olur ama eğitim
olmazsa olmaz’ sloganıyla
öğrencilerimize burs
desteği sağlamak için
2016’dan itibaren gayret
gösteriyoruz. Bugüne kadar 130
öğrencimize burs desteği sağladık.
Yaklaşık olarak da 180 bin lira eğitime
maddi gelir aktardık. 2020’de hedefimiz
burs için 70 bin lira kaynak sağlamak
olacak. Bu kapsamda tüm hemşerilerimizi
aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri
etkinliğimize davet ediyoruz.” dedi.

Şeffaf yönetim

2020’de şeffaf yönetim anlayışını
sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, yeni yıl
programlarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:
“Her yıl üyelerimizi derneğimizin bütçesi
hakkında bilgilendiriyoruz. Bu sene de
2020 yılının ikinci haftasında bütçe
bilgilendirme toplantımızı
gerçekleştireceğiz. Ayrıca geleneksel iftar
programımızın yanı sıra 3 Ağustos’ta
Taşköprü’de yayla şenliğimizi
gerçekleştireceğiz. Yönetim kurulu
arkadaşlarımla birlikte şeffaf ve güvenilir
adımlar atıyoruz. Bizlere destek sağlayan
tüm üyelerimize de teşekkür ediyoruz.” 

n 3K ELEKTRONİK
n ADEM SALCIOĞLU AJANS 
n AKIN MAKİNA
n AKİF BEY KONAĞI HOTEL
n ANGÜN DÖVİZ
n ARMA OFİS
n ARMİNO MOBİLYA
n ASNUR MOBİLYA
n ATILGAN MAKİNA
n AYAR OTOMOTİV- Coşkun
Mudak
n AZGEN GRUP
n BAHTİYAR EMLAK
n BATI MAKİNA
n BENİMSE DİJİTAL
n BLN GÜMRÜK MÜŞAVİR.
n BOSKAY METAL-
KARABÜK 
n CER PRES
n CK OTOMOTİV A.Ş.
n ÇERÇİ ŞAPKA
n DALGIÇ KALIP

n DAMLAX SHOES 
n DEMİR YEMEK 
n DEMİREL PLASTİK
n DEMPA-PEN 
n DERYA- PEN 
n EBAT PLASTİK
n EKER OTOMOTİV
n EKO TEKSTİL İŞ
ELBİSELERİ
n EKSEN REDÜKTÖR
n ELBA ELEKTRİK
n EMEK MAKİNA 
n ERDİ MOBİLYA
n ERSÖZ OTOMOTİV
n FBK SİGORTA 
n FIRTINA OSGB
n FİNEST  LED
n FORTEKS TEKSTİL 
n FURKAN PLASTİK 
n GENCER KASA
n GÖRGÜLÜ MOBİLYA
n GÜÇSAN MAKİNA 

n GÜMÜŞ DAMLA YAT
n GÜVEN KEPÇE 
n HASELLER TEKSTİL
n HİMSAN ALÜMİNYUM
n HOBBY LİFE  
n İMREN TİCARET
n İSTANBUL MEZUNİYET
n İZMAK KABLO 
n KARADAĞ PLASMAK
n KARAGÖZ MOBİLYA
n KARFAN HAVALANDIRMA
n KAZIMOĞULLARI- AYAR
OTO
n KAZIMOĞULLARI MOBİLYA
n KİPTUR TURİZM 
n KUZGUNLAR TEKTİL 
n LİDER OTO FİLTRE
n MALTEPE SİGORTA
n MAYASA
n MERCAN OTOMOTİV
n MERCANLAR OTOMOTİV
n META PEYZAJ

n MİNA-PEN 
n MİSKOS ŞEKERLEME 
n MODALEND İŞ
ELBİSELERİ 
n MUDAK'S MOBİLYA
n NATURAL GÜZELLİK
MERKEZİ 
n NESA AYDINLATMA
n OR-AY TİCARET- BEYAZ
EŞYA
n OSAKA ÇİM 
n PANFEZ HAVALANDIRMA 
n PRİZMA AMBALAJ
n REİS GIDA 
n SARAY CAM 
n SEYDİOĞLU
n SEZGİN SİGORTA 
n SIR KALIP
n SONTEK GÜVENLİK
SİSTEMLERİ
n STAR ALİMUNYUM
n STRATA BOYA 

n ŞEN PROMOSYON 
n TAM PARK
n TAN EDNDÜSTRİYEL
n TAN LIHGT 
n TIĞLI BRONZ
n TRİED DANIŞMANLIK
n TUNAHAN KALIP
n TURKUAZ MAKİNA
n TÜRK TASARIM MATBAA
n UFKUM SİGORTA
n ÜÇLER KUYUMCULUK-
İNŞAAT 
n ÜNTEL KABLO
n VİALE KOLTUK
n VİZYON YAPI İNŞ.
DEKORASYON
n YENMAK MAKİNA
n YILDIRIM AMBALAJ
n YILMAZ MAKİNA SANAYİ
n YILMAZ REDÜKTÖR 
n YILMAZER MAKİNA 
n YILMAZLAR DEKORASYON
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Millî Mücadele tarihine ilişkin
kayıtlarda ülkenin ilk kadın mitingi
olduğu belirtilen 10 Aralık 1919

Kastamonu Kadın Mitingi, yörenin aydın 3
bin kadını öncülüğünde gerçekleşmişti.
Kastamonulu kadınlar dünyaya seslerini
duyurmak ve Anadolu işgali hakkındaki
görüşlerini bildirmek için diplomasi yolunu
da kullanarak konuyla ilişkili olan ABD,
İngiltere, Fransa gibi ülkelerin devlet
başkanlarının eşlerine kadın bakış açısını dile
getiren telgraflar yollarlar.

Aradan geçen bir asırda Türkiye; iç
karışıklıklar, terör, ekonomik ve askeri
ambargolar, darbeler geçirmiş bir ülke… 

Birçok Müslüman sınır komşumuzun hak
ve hürriyetleri elinden alınmakla kalmamış,

koskoca İslam coğrafyasının neredeyse
tamamı coğrafi, siyasi ve psikolojik
olarak tarumar edilmiş durumda... 

970 yıldır Türk yurdu olan
Kastamonu’dan yüz yıllık maziye sahip
kadın mitingi gibi anlamlı ruhu, yüz
yıl sonra diri tutamamak çok acı
gerçekten. 

Doğu Türkistan başta olmak
üzere Suriye, Arakan, Irak gibi
birçok İslam coğrafyasında
insanlık her gün ölürken, 100 yıl
önceki Kastamonulu kadın ufku
ve ruhunu bugün dünya
liderlerine ortak bir
deklarasyonla hissettirmemiş olmak üzücü bir
durum.

Burada mesele sadece “Her gün
işlenen insanlık ayıbına” ortak
deklarasyonla dur deme çağrısı değil

şüphesiz. Kastamonu milletvekillerinin
bu durumu Ankara gündeminde

hissettirememe gibi üst düzey bir
eksiklikte göze çarpmakta.

Hükümet kabinesinde
bulunan 2 bakan kadın, 5 kadın
bakan yardımcısı ile TBMM’de
bulunan 102 kadın milletvekili bu
anlamlı günde Kastamonu’da
olmalıydılar. 

Buradaki önemli eksilik
Kastamonu milletvekillerinin

Ankara’da bu konuda lobi faaliyeti
yürütemediğini gözler önüne sermekte. 

‘Gerçi hangi konuda lobi yürüttüler de bu
konuda yürütecekler’ diyebilirsiniz ama bu
konu bambaşkaydı.  

Yüzüncüsü kutlanmaya çalışılan
Kastamonu Kadın Mitinginin, sadece bir
anma töreninden öteye gidemediğini görmek
beni son derece üzdü.

Yüz yıl sonra insanlık adına büyük bir
hizmeti tüm dünya insanlığına armağan
edememek, elindeki değerleri fırsata çevirerek
biraz da basiretsizlik. 

Koskoca 100 yılı pas geçtik…  

Kadın Mitingini yüzüncü yılı
münasebetiyle İstanbul’da güçlü katılımı ve
programa katkı sağlayan Kastamonu Kadın
Derneğine, Kastamonulular Dayanışma

Derneği Kadın Kollarına ve
İstanbul’da “Kastamonu’dan
Dünyaya Aşılan Kadın Ufku”
programıyla anlam katan DMKİ
üyelerine teşekkür ediyorum.

YÜZYILI PAS GEÇMEK

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

“
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Millete vekil olmak
“Hantal bürokrasiyi

sorgulayacak, yeri geldiğinde
rest çekecek, millet ve

memleket davasına sahip
çıkacak milletvekilleri gerekli

şüphesiz.
Özeleştiri yapacak, empati
kuracak, hesap verecek bir
milletvekili. TBMM çatısı
altında sıkışıp kalınca, oy
alınan ve adına hareket
edilen milletin günlük
yaşantısı, zorlukları,

çaresizlikleri görülemez.
Nereye ulaşmış olursanız

olun, içinden çıkıp geldiğiniz
insanların uzağında

kalırsanız. Yararlandığınız
birçok ayrıcalık insanların

gözüne batmaya başlar ve o
insanların akıllarında böyle

kalırsınız.”“

TOKİ’nin 81 İlde 100 Bin Konut projesi
kapsamında Kastamonu’da 400 konut inşa
edilecek. Kastamonu merkez ilçede 200, Ağlı ve
Tosya’ya 100’er adet konut inşa edilecek.
Başvurular 16 Aralık 2019 ile 15 Ocak 2020
tarihleri arasında T.C Ziraat Bankasına 2+1 için
500 lira, 3+1 için 1000 lira ücret yatırılarak
gerçekleştirilecek. Şartnameye TOKİ resmi
internet sitesinden ulaşılabilecek.

Çankırı'ya bin, 
Sinop'a 600 konut

Büyük bir heyecan yaratan proje aynı
zamanda kafaları da karıştırdı. Kastamonu’dan
yüzölçümü ve nüfus olarak az olan illerde daha
fazla konut imkanı sağlandığı görüldü. 13 bin
108 kilometrekare yüzölçümü ve 373 bin nüfusa
sahip olan Kastamonu'ya 400 konut düşerken,
yüzölçümü bin 307 kilometrekare ve nüfusu
186 bin olan Çankırı'ya bin konut yapılacak.
Çankırı merkeze 566, Şabanözün'e 200, Çerkeş'e
140 ve Eldivan ilçesine ise 94 konut inşa
edilecek. 5 bin 800 kilometrekare yüzölçümüne
sahip 207 bin nüfuslu Sinop’ta merkeze 300,
Boyabat'a 120, Durağan'a ise 180 konutla
toplamda 600 konuk yapılacak.

İstanbul'a 10 bin konut
İstanbul Tuzla'ya 5 bin 750, Arnavutköy'e 3

bin 750, Başakşehir'e ise 500 toplamda 10 bin
konut yapılacak. Büyükşehirlere göçü
önleyecek, insanların geri dönüşleri için önemli
bir yaptırım aracı olması planlanan proje için
Anadolu’daki sayıların az olduğu düşünülüyor.

Kastamonu'ya
400 konut
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İstanbul genelinde 500 bayiye ulaştıklarını
kaydeden firmanın ikinci kuşak yöneticisi Tolga
Acar, Çeşme ve ACR Mix markalarıyla üretim
yaptıklarını bildirdi.

Kısa ve orta vadeli hedefleri arasında bayilik
sayısını artırmak ve ihracata başlamak olduğunu
ifade eden Acarlar Musluk Sanayi Pazarlama
Müdürü Tolga Acar faaliyetleri hakkında şunları
söyledi: 

“Babam Talat Acar tarafından 1980 yılında
temelleri atılan firmamızın ikinci kuşak temsilcisi
olarak ben ve ağabeyim işin başındayız.
Arnavutköy’de bin metrekare alan üzerinde
kurulu üretim tesisimizde 18 kişiyi istihdam
ediyoruz. Ayda 10 bin adet batarya üretimi
gerçekleştiriyoruz. Banyo aksesuarları alanında
bine çeşit ürünümüz bulunuyor. Çeşme ve ACR
Mix markalarıyla piyasaya kendi markalarımızı
sunuyoruz. İstanbul genelinde 500 bayimiz
mevcut. Kayseri, Konya, Mersin, Kırklareli,
Tekirdağ, Yalova ve Kütahya illerinde de

bayilerimiz ürünlerimizin satışını gerçekleştiriyor.
2020 yılı ve sonrasında ürünlerimizi Türkiye
geneline yaymayı hedefliyoruz. Ayrıca ihracat
yaprak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak
istiyoruz.” 

Firmanın ürünlerinin yüzde 70’inin yerli
üretim yüzde 30’unun ise ithal olduğunu belirten
Tolga Acar, kullanıcıların ürün alırken malzeme
seçimine ve firmanın satış sonrası hizmetlerine
dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle
devam etti: “Kullanıcılar ürünlerin
hammaddesinin pirinç olmasına özen gösterirken
tercih ettiği firmaların satış sonrası hizmetlerine
dikkat etmeliler. Biz ürünlerimizde pirinç
hammadde tercih eden, sorunlu ürünleri yerinde
değiştirerek müşteri mağduriyeti yaşatmamaya
çalışan bir firmayız. Tüm ürünlerimizin satış
sonrası da arkasındayız. Müşterilerimizi bu

konuda mağdur etmiyoruz. Kullanıcı hatalarından
kaynaklanan sorunlar olsa bile değiştiriyoruz.
Bayilerimiz sağladığımız güven ve satış sonrası
hizmet ile ürünlerimizi kendileri imal etmiş gibi
gönül rahatlığıyla satıyorlar. Ödeme kolaylıkları,
malzemenin kalitesi, iyi bir satış ağımızın olması
bizi bu anlamda rakiplerimizden bir adım öne
çıkartıyor.”

Hanönü Dernekler Federasyonu üniversite
öğrencilerine burs desteği sağlamak için program
düzenleyecek.

Üsküdar Belediyesi Mehmet Çakır Kültür ve
Spor Merkezi’nde 4 Ocak 2020’de gerçekleşecek
program hakkında bilgi veren Hanönü Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı İsmail Çorbacı,
“Geçen yıl 'Bir Fidanda Sen Yetiştir' isimli burs

programı ile 33 öğrencimize eğitim desteğinde
bulunduk. Bu yıl ise ikincisini düzenleyeceğimiz
edeceğimiz 'Gelecek Senin Ellerinde' isimli burs
programında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize
hemşerilerimizin desteği ile yardım etmeye
devam edeceğiz. Bu kapsamda tüm
hemşerilerimizi programımıza davet ediyorum.”
dedi.

Kas-Der Gençlik Kolları ve Genç
Kızılay iş birliğinde 'Kastamonulular
Kanını Milleti İçin Verir' isimli kan
kampanyası düzenlendi.
Kağıthane’de gerçekleşen etkinlikte
2 günde 450 kan bağışı yapıldı. Kas-
Der Gençlik Kolları Başkanı Onur Mehmet Kaya

kanpanyanın İstanbul genelinde düzenleneceğini
bildirdi.

HABER TURUBabadan oğula
40 yıllık marka kASTAMonu’nun çıkardığı ilk kadın ve

üçüncü Büyükelçi olma unvanına sahip
Yeşim Kebapçıoğlu baba ocağına geldi.
Dominik Cumhuriyeti’nin başkenti Santo
Domingo’ya büyükelçi olarak atanan
Kebapçıoğlu, Belediye Başkanı Opr. Dr.
Rahmi Galip Vidinlioğlu’nu ziyaret etti.

ABAnA Belediye Başkanı Yunus Akgül
Kastamonu Üniversitesi Sabahat-Mesut
Yılmaz Meslek Yüksekokulunda Acil
Durum ve Afet Yönetimi, Gemi Makineleri
İşletme ve Basın-Yayıncılık bölümlerinin
kazandırılması için çalışma başlatıldığını
bildirdi.

BozkurT Belediyesi 650 bin nüfuslu
Ankara Mamak Belediyesi ile kardeş
belediye protokolü imzalayacak. Bu
kapsamda Bozkurt Belediye Başkanı
Muammer Yanık Mamak Belediye Başkanı
Murat Köse ile Ankara’da bir araya
gediklerini kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel
hale getirilen İmam Hatip Liseleri arası
Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması
Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi ev
sahipliğinde gerçekleşti. 16 öğrencinin
katıldığı yarışmada Şeyh Şaban-ı Veli
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali
Kızılkaya birinci oldu. Kızılkaya, Sinop’ta
yapılacak olan bölgeler arası yarışmada
Kastamonu’yu temsil edecek.

Türk Sanat ve Halk Müziğinin güçlü
sesi Arzu Akça 31 Aralık Akşamı
Portaxe’de sahne alacak. 

Baltalimanı’nda İstanbul Boğaz
manzaralı mekanda Arzu Akça’nın yanı
sıra Sibel Mirkelam ve Azeri sanatçı
Seva sahne alacak.

Programa rezervasyon yaptıracak
Kastamonululara indirim uygulanacak.

Rezervasyon: 0212 277 82 33-55

Kraliçe Portaxe’de

Üsküdar Kastamonulular
Yardımlaşma Derneği (ÜKAYD) 2020’nin
ikinci haftasında banduma gecesi
düzenleyecek. Üsküdar Boğaziçi Yaşam
Merkezinde 11 Ocak 2020 Cumartesi
günü düzenlenecek program
hakkında bilgi veren ÜKAYD
Başkanı Hasan Kuruoğlu, “Bu yıl
beşincisini gerçekleştirdiğimiz
banduma gecemizin İstanbul’da
gelenekselleşmesinden dolayı
mutluyuz.  Kastamonu’nun
geleneklerinin yanı sıra damak ve
mutfak kültürünü yaşatarak katkı
sağlamak arzusundayız. Tüm
hemşerilerimiz ve Kastamonu dostlarını
programımızda görmekten onur duyarız.
Programa katılmak isteyenler
davetiyeleri derneğimizden temin
edebilir.” diye konuştu. 

Yeni yıla banduma
ile girilecek

DevrekAni Belediyesine Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından hibe edilen çöp
konteynerleri ilçede belirlenen yerlere
yerleştirildi. Öte yandan belediye araç
filosuna çöp taksi ve belediye hizmet aracı
olmak üzere 2 adet araç eklendi.

ToSYA'da Yaren Meclisi Küçükbaşağa
İsmail Bazlamatçı’nın ocağı yakmasıyla
sezonu açtı. Program, yaren geleneği
olarak selamlama seremonisi ve ardından
davetlilere sıcak ıhlamur ikramı ile başladı.
Gecede yöreye has halk oyunları, musiki
söyleşileri ve orta oyunları oynandı. Ayrıca
davetlilere ikramlarda bulunuldu. Daha
sonra misafirler, geleneksel Cezayir Marşı
eşliğinde uğurlandı.

CiDe Halk Kütüphanesine
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) ve Cide Güren Dernekler Federasyonu
iş birliğinde 4 bin adet kitap bağışlandı.

Mütevellide Kastamonu kazandı

Hanönülüler öğrenciler
için buluşacak

2 günde 450 ünite kan bağışı

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti
Seçimlerinden Kastamonulu adaylar Hüseyin
Kubilay Salihvatandaş ve Kemal Kebabçı
zaferle çıktı. İstanbul Valiliği Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli
Heyeti Seçimleri 12 Aralık Perşembe günü,
Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı’nın
Kongre Salonunda gerçekleşti.

Vakfın mütevelli heyetinde yer almak için
Küre Dernekler Federasyonu Başkanı aynı
zamanda Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı
Kubilay Salihvatandaş ile Kas-Der Fatih Şube
Başkanı Kemal Kebabçı Samsun, Sivas ve Rize
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine karşı
yarıştı.

Yapılan seçim sonunda Kastamonu sivil
toplum kuruluşu temsilcilerinin desteği ile
Kubilay Salihvatandaş ve Kemal Kebabçı 2020
yılında İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma

ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde yer
almak üzere seçildiler.

Sandıktan Kubilay Salihvatandaş’a 107,
Kemal Kebabçı’ya 102 oy çıkarken, 2019
yılında İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde yer
alan Samsun sivil toplum kuruluşu temsilcileri
Metin Şener 71, Mete Koca da 67 oy aldı.

Öte yandan Rize sivil toplum kuruluşu
temsilcisi Bahriye Karatay 37, Sivas sivil

toplum kuruluşu temsilcisi Hıdır Elmas 24,
Elif Esen ise 7 oy aldı.

Mütevelli seçimlerinde Kastamonu sivil
toplum kuruluşu temsilcilerinin sandığa sahip
çıktığını vurgulayan Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel Başkanı
Remzi Şen, “Yapılan seçim hem Kastamonu
hem de Kas-Der için gurur kaynağı. 2020
yılında İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde Kas-
Der mensubu iki kişi görev alacak. Kas-Der
Genel Başkan Yardımcısı Kubilay
Salihvatandaş ile Fatih Şube Başkanımız
Kemal Kebabçı’yı tebrik ediyorum.
Kastamonulu adaylara sahip çıkan
İstanbul’daki sivil toplum kuruluşu
temsilcilerimize de teşekkür ediyorum.
İstanbul’da önemli bir mevkii elde ettik,
birlikte ve sistemli hareket ettiğimizde daha
çok başarılar elde edeceğimize eminim.” dedi.

Temelleri 40 yıl önce atılan Acarlar
Musluk Sanayi, yılda 120 bin adet
batarya ve banyo aksesuarı
üretiyor. Toptan satışlarının yanı sıra
e- ticaret ve bayilileri aracılığı ile
perakende satış gerçekleştiren firma
bin çeşit ürünü piyasaya sunuyor. 

Çatalzeytin Yenibeyler köyü nüfusuna
kayıtlı Talat Acar tarafından temelleri
atılan Acarlar Musluk Sanayi firması ikinci
kuşak temsilciler Tolga ve Turan Acar
tarafından yönetiliyor. Firmanın imalat
bölümünde Turan Acar, pazarlama
bölümünde ise Tolga Acar bulunuyor.

Kubilay Salihvatandaş Kemal Kebabçı
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Türkiye'nin kara aracı üreticilerinden BMC ve
treyler firması Öztreyler tarafından üretilen 72
tank taşıyıcı, Millî Savunma Bakanlığı'na törenle
teslim edildi.

Öztreyler Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Dal, Türkiye'nin ilk yerli ve milli tank
taşıyıcısını savunma sanayinin hizmetine
sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye'de ilk defa üretilen 72 tank taşıyıcı aracı
teslim ettiklerini aktaran Dal, "Bu başarı her
şeyden önce ülkeye güvenen, inanan, bizlerin yani
milletimizin başarısıdır. Başta milli ve yerli
muhabere tankımız Altay'ın hızlı ve güvenli bir
şekilde operasyon bölgelerine taşınması için
geliştirilen tank taşıyıcı aracımız, M60 tankı, yerli
ve milli gururumuz Fırtına obüsü, Leopard tankı,
ZPA, ZPT ve her türlü askeri ve sivil paletli
araçların etkin bir şekilde taşınması için
üretilmiştir." diye konuştu.

Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı
Muhsin Dere, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,
Sakarya Vali Yardıcmısı Erdoğan Ülker, BMC ve
Öztreyler firmalarının yöneticileri, kaymakamlar,
belediye başkanları, kurum müdürleri ve Askeri
Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT
AŞ) ile Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinin
yanı sıra askerî erkan katıldı.

Tank taşıyıcılarını teslim etti

110,59
t

5,941 t 6,609 t 282,52 t

YIL: 8 SAYI: 306 17 ARALIK 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

Askerlik ve doğum
borçlanması (2019)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Doğum borçlanmasının şartları
• Doğum yapan kadının,

doğumdan önce sigortalı olarak
çalışıyor olması gerekiyor. 

• Sigortalı olunan dönemden önce
yapılan doğumlar için borçlanma
imkânı bulunmuyor.

• Doğumdan sonra adına prim
ödenmemesi gerekiyor. 

• Bir doğum için borçlanılacak
süre 720 gün. En fazla 3 doğum için
borçlanma imkanından
yararlanılıyor. Böylece ikişer yıllık
sürelerle birlikte toplam borçlanma
süresi 6 yıl oluyor. 

• Üç çocuk için borçlanma
yapacak bir kişinin, toplam 2 bin 160
güne kadar borçlanma imkânı
bulunuyor. 

• Doğum borçlanması emeklilik
yaşını erkene çekmez, sadece prim
gün sayısını çoğaltır. 

Doğum borçlanması için ne kadar
ödeyeceksiniz

• 1 çocuk için: 720 gün üzerinden
en düşük ödeyeceğiniz tutar günlük
27,28 liradan 19 bin 642 lira. 

• 2 çocuk için: Bin 440 gün
üzerinden en düşük ödeyeceğiniz
tutar günlük 27,28 liradan 39 bin 283
lira.

• 3 çocuk için: 2 bin160 gün
üzerinde en düşük ödeyeceğiniz tutar
günlük 27,28 liradan 58 bin 924 lira. 

Askerlik borçlanmasının şartları 
• Er ve erbaş olarak ya da yedek

subay okulunda geçen süreler
emeklilik için borçlanılabiliyor. 

• Askerlik borçlanması en fazla
askerlik süresi kadar yapılabiliyor. 

• Askerlik borçlanması, emeklilik
için gerekli olan prim gün sayısını
artırıyor. Emeklilik için gerekli yaş ve
prim ödeme gün sayısını yerine
getiren çalışanların, çalıştığı süre
emekliliğe yetmiyorsa, askerlik
borçlanması yaparak bu süreyi
tamamlayabiliyor. 

• Emekli olmasına bir yıl kalan bir
çalışan, bu süreyi çalışarak geçirmek
yerine askerlik süresini borçlanabilir. 

• Askerlik borçlanması çalışmaya
başlamadan öncesi için de
yapılabiliyor. Bu da emeklilik yaşını
erkene çekiyor. 

Askerlik borçlanması için ne
kadar ödeyeceksiniz 

• 6 ay için: 180 gün üzerinde en
düşük ödeyeceğiniz tutar günlük
27,28 liradan 4 bin 910 lira 40 kuruş.

• 12 ay için: 360 gün üzerinde en
düşük ödeyeceğiniz tutar günlük
27,28 liradan 9 bin 820 lira 80 kuruş.

• 18 ay için: 540 gün üzerinde en
düşük ödeyeceğiniz tutar günlük
27,28 liradan 14 bin 731 lira 20
kuruş.

Eğlence sektörüne robotik
teknolojileri kullanarak yenilik
getiren DOF Robotics otonom ve
yapay zekalı forklift üretimine
geçmeye hazırlanıyor.

Otomatik Yönlendirmeli Araçlar (AGV)
sektörünün her geçen gün büyüdüğünü
belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Mertcan, “2016 yılında 1,5
milyar dolar, 2017 yılında 2
milyar dolar olan AGV
pazar payının 2025
yılında ise 8,5 milyar
dolardan fazla
olması bekleniyor.
Bu pazarda
Türklerin de yer
alması
gerektiğini
düşündüğü-
müzden AR-GE
merkezi
olmamızın
avantajını
kullanarak,
Otomatik
Yönlendirmeli
Araçlar (AGV) üretimi
için çalışmalara başladık”
dedi.

Kesintisiz güç sistemleri sektöründe 25 yılı
geride bırakan Teksan Jeneratör, Enerji
Buluşmaları etkinliğinin ilkini düzenledi. Etkinliğe,
sektörün önde gelen şirketleri ve temsilcileri katıldı.
Etkinlikte konuşan Teksan Jeneratör Satıştan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler,
bu yıl sektörde 25. yılını kutlayan şirketin faaliyetleri
hakkında bilgi verdi. Başeğmezler, “Genç bir şirket
olmamıza rağmen hızlı bir ilerleme göstererek pek

çok başarıya imza attık. Türkiye’nin En Büyük 500
Şirketi arasında sıralanıyor, 130’dan fazla ülkeye
ihracat yapıyoruz. Yıllık 100 milyon ciroya ulaştık.
DNA’mızda teknoloji ve inovasyon var, AR-GE
merkezimizin çalışmaları sayesinde yeni
teknolojileri ülkemize kazandırıyoruz” diye konuştu.

Programa konuk olan gazeteci Emin Çapa da
bilim ve teknolojik gelişmelerin iş dünyası ve
ekonomiye etkilerini anlattı.

Yapay zekalı
forklift üretecek

2004 yılında üzerinde çalışmaya
başladığı eğlence robotlarını 2009 yılında

üretmeye başlayan DOF Robotics
Esenyurt’taki merkezinden 50 ülkeye ihracat

yapıyor. Eğlence simülatörleri ve hareket
robotları üzerinde çalışan firma, sadece
Türkiye’nin değil Avrupa, Asya ve Amerika’nın
en hızlı ve adrenalin derecesi yüksek eğlence

simülatörlerini üretiyor. Universal Studios,
Marvel gibi dünyaca ünlü firmalar ile ortak
projeler yapan DOF Robotics, IAA-PA üyesi olup,
Global Exhibitor unvanı ile birliğin dünya
çapındaki bütün fuarlarına katılıyor. Firma şu an
eğlence ve oyun alanında ürettikleri
simülatörleri savunma sanayiine de taşımayı
hedefliyor.

Geçen yılın ağustos ayında ihalesi
gerçekleştirilen 72 tank taşıyıcı, seri üretim
aşamasının tamamlanmasının ardından MSB'ye
teslim edildi.

Araç römorku ile 125 ton katar yüklü ağırlığında,
70 ton net taşıma kapasiteli taşıyıcılar, römork
üzerine arızalı tankı çekebilmek için 70 ton kapasiteli
çekme vinci ve kendini kurtarma vinciyle donatıldı.
Römorku ile yüzde 30 dik meyile tırmanabilen ve 75
santimetre derinliğindeki sudan geçebilen taşıyıcılar,
90 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Tam dolu yakıt
tanklarıyla 950 kilometre yol kat edebilen çekici,
kendi başına yüzde 60 dik meyile tırmanabiliyor ve

yüzde 30 yan meyilden geçebiliyor. Aracın üzerinde
620 beygir gücünde 2 bin 720 Nm tork kapasiteli
dizel motor ve buna uyumlu 7 ileri 1 geri vitesli tam
otomatik şanzıman mevcut. Süspansyon sistemi
parabolik yaylar ve viraj denge çubuğuyla donatılan
çekicinin dingilleri ise rijit tipde yer alıyor. Fren
sistemi havalı ve kampanalı tip olan araçta, EBS
sistemli çekicilerin ayrıca motor freni ve retarder
yavaşlatma sistemi bulunuyor. Sürücü kabini için
modern "Tuğra Kabini" esas alınarak, 4 noktadan
süspansiyonu ile sınıfının en genişlerinden olan araç,
aynı anda 4 kişinin oturabildiği tank taşıyıcılarda
ayrıca 2 yatak, kabin içi ek ısıtma sistemi ve klima ile

donatıldı. 1 tankı veya 2 zırhlı muharebe aracını
taşıyabilen çekicinin römorkunda hidrolik
süspansiyonlu pendular akslar yer alıyor. Tank
taşıyıcı araçlar başta Altay tankı olmak üzere M60
tankı, Fırtına obüsü, Leopard tankı, zırhlı muharebe
aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve her türlü askeri ve
sivil araçların etkin şekilde taşınması için üretildi.
Yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen ve
Türkiye'nin savunma sanayisi açısından stratejik
öneme haiz tank taşıyıcı araçların çekici bileşeni
BMC tarafından İzmir'deki üretim tesislerinde,
treyler (römork) bileşeni de Öztreyler tarafından
Ferizli ilçesindeki tesislerde üretildi.

Teksan’dan enerjik buluşma
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GÜNCEL

Etkinliklere il dışından Aile, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ayşe
Ergezen, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Denizli
Milletvekili Gülizar Biçer Karaca katılım
sağladı.

Kastamonu’da gerçekleşen kortej yürüyüşü
sonrası gerçekleşen Kastamonulular
Dayanışma Derneği Kadın Kolları ve
Kastamonu Kadın Derneği binlerce kadın ile
katılım sağladı. 

Öte yandan Dünya Mirası Kastamonu
İnisiyatifi (DMKİ) İstanbul’da gerçekleştirdiği
gala gecesinde senfonik konser dinletisi
sunarken Kastamonu Dernekler Federasyonu
Taksim’de anma gecesi düzenledi.

M
ADDE
1- (1)
Bu

Kanunun amacı,
kişisel verilerin
işlenmesinde
başta özel
hayatın gizliliği
olmak üzere
kişilerin temel
hak ve
özgürlüklerini
korumak ve
kişisel verileri
işleyen gerçek ve tüzel kişilerin
yükümlülükleri ile uyacakları usul
ve esasları düzenlemektir.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri ve
Amerika olmak üzere artık tüm
dünyada bilişim sektörü ile birlikte
kişilerin günlük hayatlarında her
türlü faaliyetinin altında verilerin
paylaşılması ve kayıt altına
alınması yer almaktadır. Bu
faaliyetlerin bireylerin temel hak
ve özgürlükleriyle doğrudan ilgili
bir alan olması günümüzde, kişisel
verilerin korunması hakkının, hem
kişisel verileri yeni bir tür sermaye
olarak gören özel sektöre karşı hem
de bireylerin gözetlenmesi ve kayıt
altına alınmasına karşı
korunmasını daha da önemli hale
getirmiştir.

Kişinin kendisine ait kişisel
verilerin korunmasını talep etmesi
temel hak ve özgürlüklerdendir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler, bilgiye
elektronik ortamda erişimin
kolaylaşması kişisel verilerin
korunmasının önemini arttırmıştır.
Zira daha önce az sayıdaki kişi ya
da kurumun elinde yazılı halde
dosyalanmış olan bu bilgiler
bilişim teknolojisinin gelişmesi ile
dijital ortama aktarılmış, internetin
yaygınlaşması sonucunda da
hukuka uygun ya da aykırı olarak
ilgili ilgisiz herkesin erişimine
açılmıştır.

Kişisel veriler ile ilgili
tehlikenin ortaya çıkış noktası da
bu olmuştur. İlgisiz kişilerin kişisel
verilere erişebileceği ve bunları
kullanabileceği/yayabileceği
endişesi dahi kişiler üzerinde
gerçek bir tehdit oluşturmaktadır.
Bireyin kendisiyle ilgili olan ve
diğer insanlardan ayırt edilmesine
yarayan tüm bilgilerin elde
edilmesinden başlayarak,
saklanması, kullanılması, üzerinde
çalışılması, başkalarına aktarılması
ve silinmesi veya yok edilmesine
kadar tüm süreç ve işlemlerin tâbi
olacağı kanunlar ve yönetmelikler
zamanla tüm dünyada zorunlu hale
gelmiştir.

6698 sayılı Kanun numarası ile
2016 yılında yayımlanan Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
doğrudan kişisel verilerin
korunmasına ilişkin Türkiye’de
yapılan ilk yasal düzenlemedir. Bu
düzenleme ile veri sorumlusu
olarak atfedilen taraflara ilişkin
sorumluluklar belirlenmiş ve artık
kişisel verilerin korunması ülkemiz
açısından da bir disiplin olarak ele
alınmaya başlanmıştır. 

Kişilere verilerinin işlenmesi ile
ilgili çeşitli haklar sunan ve
haklarının uygulanmaması veya
usulsüz olarak yapılan faaliyetler
sebebi ile uğrayacakları zarar
karşısında haklarının temini için
hukuki argümanlar sunan Kanun
ülkemizde veri toplanması
işlenmesi ve kişilerin korunması
açısından yeni ve önemli bir alana
pencere açmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Kanun
hükümleri, kişisel verileri işlenen
gerçek kişiler ile bu verileri
tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt
sisteminin parçası olmak kaydıyla
otomatik olmayan yollarla işleyen
gerçek ve tüzel kişiler hakkında
uygulanır.

levent@pencerecihukuk.com

Av. Levent Pencereci

6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu Çerçevesinde
Verilerin Korunması (1)

100 yıl sonra aynı
ruh aynı heyecan
10 Aralık 1919’da
Anadolu’da gerçekleşen İlk
Türk Mitinginin 100. yıl
dönümü için Kastamonu ve
İstanbul’da çeşitli anma
programları düzenlendi.

Geçmişten geleceğe adım 

Kadın kahramanların izinde 
Dünyaya açılan 
kadın ufku

Valilik komitesinde bulunan Dünya Mirası
Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) de
Kastamonu’dan Dünyaya Açılan Kadın Uu
başlığında Kastamonu’da 10 Ocak 2020 tarihine
kadar açık olacak Millî Mücadele ve
Kastamonu isimli dönem sergisini açtı.
İstanbul’da Cemal Reşit Rey’ de gerçekleşen
gala programında Kastamonu Kadın
Mitingi’nin 100.yılı onuruna Oğuzhan Balcı’nın
bestelediği senfonik eserin prömiyerinin
gerçekleşirken, Selçuk Metin’in yönetmenliğini
yaptığı filmin ilk gösterimi yapıldı. Tarih Vakfı
iş birliğiyle gerçekleşen panelde ise
Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne
feminizmin tarihi, milli mücadele döneminde
kadın ve Kastamonu Kadın Mitingi ana
başlıkları ele alındı. DKMİ üyesi Zeynep Esen
yaptığı bilgilendirmede projeleri arasında
Kastamonu’da kadın enstitüsü, sipahi ocağı ile
kadın atlı spor takımının kurulması ve kadın
heykeltıraşlar sempozyum ve sergisini
düzenlemek olduğunu aktardı.

Kastamonu Kadın Derneği İstanbul’un
çeşitli ilçelerinden bin iki yüz kadınla
Kastamonu’daki anma törenine “Geçmişten
Geleceğe Adım” temasıyla katıldı. Kortej
yürüyüşü sonrası Kastamonu Üniversitesi
Turizm Fakültesi öğrencileri rehberliğinde
şehir turu gerçekleştirildi. Valilik
himayesinde kurulan komitede yer alan
Kast-Kader Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi
Salonu'nda Prof.Dr. Elif Haykır Hobikoğlu
moderatörlüğünde Dünya Grubu Yönetim
Kurulu Üyesi-CFO Burcu Kösem ve
Teferruat Reklam Ajansı Yönetim Kurulu
Başkanı Selma Cengiz’in konuşmacı
olduğu söyleşi programını düzenledi.

Kast-Kader Başkanı Emine Çelik
“Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarımız
neticesinde Kastamonu’daki anma
programına İstanbul’un çeşitli ilçelerinden
24 araç ve bin 200 kadınla katılım sağladık.
Çoğunluğu Kastamonu’ya ilk kez gelen
misafirlerimizin şehrimizi daha iyi
tanıyabilmeleri için Kastamonu
Üniversitesi Turizm Fakültesi ile iş birliği
yaptık. Bu kapsamda her araçta iki
öğrencimiz rehberlik hizmeti verdi.
Kastamonu’da ilk kez hayata geçen bu
uygulamanın öncüsü olmaktan dolayı
mutluyuz. Kastamonu ve bu proje için
elimizden geleni yaptık.” dedi.

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) Kadın kolları bini aşkın
kadınla törene katılım sağladı. Kortej
yürüyüşü sonra gerçekleşen törende
Atatürk ve Türk bayrağı temalı yap poz
yaptılar.  Kas-Der Kadın Kolları Başkanı

Hamide Tarhan Ertaş, “100 yıl önceki
milli mücadele ruhunu yansıtmaktan
dolayı mutluyuz. Millî mücadelenin kadın
kahramanlarının izinde hem günümüzü
hem de geleceğimizi aydınlatma çabası
içerisindeyiz.” diye konuştu.

Taksim’de anma programı
Kastamonu Dernekler Federasyonu

(Kas-Der-Fed) Taksim’de basın açıklaması
yaptı. İstiklal Meydanı’ndaki anıt
önündeki törende Kas-Der-Fed Genel
Başkanı Fatma Kıranoğlu 10 Aralık 1919
tarihinde gerçekleşen İlk Türk Mitingi
hakkında bilgi verirken Kurtuluş
Savaşında Kastamonu’nun öneminden
bahsetti.

Kıranoğlu konuşmasında şu ifadelere
yer verdi: “Yüzyıl önce ülkemizin dört bir
bucağı işgal edildiğinde Kastamonu
kadınları bağımsızlık mücadelesini daha

güçlü bir şekilde haykırdılar. Bizler de bir
asır sonra bu haykırışın yankılanmasını
İstanbul’da hissettirdik.” 

Cemil Candaş Kent Kültür
Merkezinde devam eden programda
Gülgün Feyman sunumuyla yazar İlknur
Bektaş, Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yazar
Nilüfer Narlı gününün önemine dair
konuşma gerçekleştirdi. Gece Türk
Müziği Devlet Sanatçısı Recep Alper
Çevirel’in Tüm Sivil Toplum Kuruluşları
Konfederasyonu korosu eşliğindeki
konseri ile son buldu.

istamonu17aralik_06_Layout 1  12/21/19  2:55 AM  Page 1



17 Aralık 2019 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

İstanbul 1. Amatör Lig 8.
Grupta 14. haftada İstanbul
Kastamonuspor Esenayspor ile
Mimarsinan Stadında karşılaştı.
Temsilcimiz ikinci yarıda bulduğu
gollerle rakibini 4-1 mağlup etti.

İstanbul Kastamonuspor’a
galibiyeti getiren golleri 51.
dakikada Volkan Mahmutoğlu, 61.
dakikada Enes Zorba, 69. dakika
Talha Bozok ve 88. dakikada

Hüseyin Çimrin kaydetti.
Esenayspor’un tek golü ise dakika
86’da  geldi. Bu sonucun ardından
İstanbul Kastamonuspor puanını
28’e çıkarttı ve 36 puanlı lider
Yeşilova Esnafspor, 29’şar puanlı
Halilrıfatpaşa ve Kilyos’un
gerisinde haftayı 4. sırada kapattı.

Temsilcimiz 21 Aralık’ta İBB
Esenler Stadında Olimpiyatspor ile
karşılaşacak.

3 puanı 4 golle aldı

Türkiye Geleneksel Spor
Dalları Federasyonu tarafından
Antalya’nın Kemer ilçesinde
düzenlenen Gençler – Büyükler
Kuşak Güreşi Türkiye
Şampiyonasında sporcular
Kastamonu’ya 1 altın ve 2 gümüş
madalya ile geri döndü.

Ada Çatal 48 kiloda birinci
olarak altın madalyanın sahibi
olurken, 81 kiloda İbrahim Şahin
ve 90 kiloda Sercan Köroğlu
gümüş madalya kazanarak ikinci

oldu. 63 kiloda Berrin Demirci
beşinci, 44 kiloda Öznur Uzunoğlu
yedinci olarak şampiyonayı
tamamladı. Şampiyona sonunda
sporcular İslam Olimpiyatları ve
Türk Göçmen Oyunları için Milli
Takım kadrosuna dahil edildi.

1 altın 2 gümüş

0212 230 5 497

GMG Kastamonuspor, deplasmanda
Elazığspor’u 2-0 mağlup ederek devreyi 31 puanla
4’üncü sırada noktaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden
GMG Kastamonuspor, 17. haada Elazığspor ile
karşılaştı.

Temsilcimiz deplasman mücadelesinde ilk
yarıyı 39. dakikada Doğanay Kılıç’ın golüyle 1-0
önde tamamladı.

Ekibimizin ikinci golü ise dakika 55’te
Metincan Cici’den geldi.

Rakibin 64.dakikada 10 kişi kaldığı mücadeleyi
GMG Kastamonuspor 2-0 galip tamamladı.

Aldığı galibiyetle 4. sıraya yükselen kırmızı
siyahlılar devre arasına 31 puanla gitti.

Temsilcimiz 11 Ocak 2020’de İstanbul’da
Tuzlaspor deplasmanı ile ikinci devreye
başlayacak.

Kırmızı Grubun en çok gol atan ikinci takımı
olan temsilcimizin ilk devre karnesi ise şöyle:

Çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik 6
mağlubiyet aldı. 33 gol attı, kalesinde 20 gol gördü.

7. sırada yer adlığı iç sahada, 9 maça çıktı; 5
galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 16 gol attı, 12 gol yedi.

Takımın deplasmanda daha başarılı olduğu
gözlendi. 2. Sıra yer aldığı dış sahada 8 maça çıktı;
5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı 17 gol
attı kalesinde 8 gol gördü.

Çaktığı gol oldu

İlk devre takımın en skorer oyuncusu 11 golle
İlyas Çakmak oldu. Çakmak’ı 8 golle Metincan
Cici izledi. Devre boyunca Ömer Gür, Faruk Öcal,
Yusuf Türk 3’er,  Harun Aydın, Özgür İleri, Berkay
Sefa Kara, Alican Karadağ ve Doğanay Kılıç 1’er
gol kaydetti.

Devreye 
dopingle girdi

Süper Lig’deki Kastamonulu sayısı Cideli Hakan Arslan’dan
sonra, Bozkurtlu Kerem Kalafat, Küreli Mertcan Açıkgöz ve
Devrekanili Çağtay Kurukalıp’ın eklenmesiyle dörde yükseldi.

Orta saha oyuncusu Hakan Arslan
(31) Sivasspor’da 37 numaralı formayı
terletirken, sağ bek Kerem Kalafat (18)
alt yapısında yetiştiği Beşiktaş’ta 34
numaralı forma ile profesyonelliğe
adım attı. Beşiktaş’ta profesyonelliğe 37
numaralı forma ile adım atan bir diğer

isim ise orta saha oyuncusu Mertcan
Açıkgöz (20) oldu.

Devrekanili Çağatay Kurukalıp
(17) da Kasımpaşa’nın alt yapısından
defans oyuncusu olarak 37 numaralı
forma ile A Takımda maçlara çıkmaya
başladı.

Doğum Tarihi: 18 Temmuz 1988

Futbola 1998 yılında
Güngörenspor’da aldığı

lisansla başlayan Hakan
Arslan, 2007 yılında aynı
takımda profesyonelliğe
adım attı. 2011- 2013’de
Samsunspor’da top
koşturdu. 2013’de formasını
giydiği Demir Grup
Sivasspor’da 7 sezondur
forma giyen Arslan 2015-

2016 sezonunda Kasımpaşaspor’a kiralandı.
Süper Lig’de çıktığı 198 maçta 29 gol kaydetti.

Doğum Tarihi:18 Kasım 1999

Harmantepespor’da 2011 yılında aldığı
lisansla futbola başlayan Mertcan Açıkgöz,

2012’de alt yapısına geçtiği Beşiktaş ile 2017’de
profesyonel sözleşme imzaladı. Beşiktaş’ta U16,
U17, U19 ve U21 sahaya çıkan genç orta saha
oyuncusu bu sezon henüz forma şansı bulamadı.
Sağ ayak 2018-2019 sezonunda U21’de çıktığı 4
lig maçında 6 gol kaydederek göz doldurmuştu. 

Doğum Tarihi: 24 Şubat 2002

Futbola 2014’te lisans aldığı Kasımpaşa’da
başlayan Çağtay Kurukalıp, kulübün U16,

U17 ve U19 takımlarında forma giydi. Genç
defans oyuncusu 2019’da Kasımpaşa ile sözleşme
imzalayarak A Takım kadrosuna alındı. Bu sezon
Gelişim Elit U19 Liginde 7 kez forma giyen
Kurukalıp, Ziraat Türkiye Kupasında 3 maça
çıktı ve U18 Milli Takımında yer aldı.

Doğum Tarihi: 9 Mart 2001

Futbola 2013’de lisans
aldığı Beşiktaş’ta

başlayan Kerem Kalafat,
kulübün U16, U17 ve U19
takımlarında forma giydi.
2018’de profesyonel lisansa
geçti. Genç sağ bek 2019’da
Beşiktaş ile profesyonel
sözleşme imzalayarak A
Takım kadrosuna alındı. Bu
sezon Gelişim Elit U19’da

çıktığı 14 maçta 2 gol kaydeden Kalafat,
Beşiktaş'ın Wolwerhampton ile oynadığı UEFA
Avrupa Ligi maçına ilk 11'de çıkarak gösterdiği
performansla adından söz ettirdi.

Süper Ligi dörtledik

ArAç Belediyespor Futbol Takımı 2020/2021
2. Amatör sezonu için antrenör Mustafa Kara
yönetiminde çalışmalara başladı.

AmAsyA’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar
Ligi Voleybol Grup Müsabakalarında kız ve er-
kek voleybol bölge takımlarımız mücadeleler
sonunda namağlup çeyrek finallere yükselmeyi
başardı.

AdAnA’da düzenlenen Türkiye Eskrim Fe-
derasyonu’nun faaliyet programında yer alan

Büyükler Türkiye Şampiyonasına milli sporcula-
rımız Emirhan Çiftci, Alperen Aydınözü ve Öykü
Ece Karkacıoğlu katıldı

Müsabakalar sonunda milli eskrimcimiz
Emirhan Çiftci, üst kategoriden katıldığı şampi-
yonayı üçüncü tamamlayarak bronz madalyanın
sahibi oldu. Milli Eskrimcilerimiz Emirhan Çiftci
ve Alperen Aydınözü müsabakalarda elde ettik-
leri puan neticesinde 4 – 5 Ocak tarihlerinde
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenle-
necek olan Gençler Dünya Kupası’na katılıp
Türkiye’yi temsil etme hakkı elde etti.

SPOR PANORAMA
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Yıl: 8 17 Aralık 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 
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