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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi
Tosyalı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin
üyeliğinin AB'yi küresel bir güç haline
getireceğini söyledi. Avrupalı liderlerin
esasında Türkiye'nin bu rolünün
farkında olduğunu vurgulayan Faruk
Kaymakcı, ülkemizin AB üyelik
sürecinde ilerlemek zorunda olduğuna
dikkat çekti. n 3

AB, Türkiye’nin
farkında

Hobby Life 
ana sponsor

Kastamonu nabzı
Ankara’da atacak

Ankara Kastamonu Dernekler
Federasyonu tarafından geleneksel
olarak düzenlenen Kastamonu
Günlerinin 15.’si bu yıl 14-17 Mart

tarihleri arasında gerçekleşecek.
Seçim öncesi yapılacak etkinliğin
siyasetçiler tarafından da yoğun rağbet
görmesi düşünülüyor. n 2

İtibarı olan 
bir belediye olduk

Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt
Ekeş, 2014 Yerel Seçimlerinde 8
milyon geliri olan belediyeyi 7 buçuk
milyon borçla devir aldıklarını
belirterek, “Çalışamaz durumda olan
belediyeyi bugün itibarı olan, yaptırım
uygulayan konuma getirdik” dedi. n 4

Yıldırım, İMES’i 
ziyaret etti

Kastamonu Vakfı 
akademisyenlerle
buluşuyor n 4

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Binali Yıldırım, İMES Sanayi Sitesinde
iş adamlarıyla istişare toplantısında bir
araya geldi. n 5

İstamonu Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Karadeniz ile Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği Fuarı (BAKAF) koordinatörü
Gözde Yüksel, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya’yı
makamında ziyaret etti.

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin turizm
potansiyelinin arttırılması hedeflenerek İstanbul
Fuar Merkezinde 4-8 Eylül tarihleri arasında T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile
düzenlenecek BAKAF2019 kapsamında yapılan
görüşmede Firuz Bağlıkaya, turizm hakkında
değerlendirmelerde bulundu.

Tersanelerinde son 3 yılda 7 kimyasal
tanker, 5 genel kargo gemisi, iki römorkör ve
bir pilot botu inşa edip ihracata başlayarak ülke
ekonomisine önemli oranda döviz girdisi
sağlayan İÇDAŞ firması tarafından, yaklaşık 15
ayda yerli imkanlarla inşa edilen ve genel kargo
sınıfında görev yapacak, "İÇDAŞ-5" gemisi
suya indirildi. n 5

Temelleri 30 yıl önce atılan
Teknik Elektronik gaz ve yangın
algılama, ihbar ve söndürme
sistemleri üzerine faaliyet
gösteriyor.

Beyoğlu’nda hizmet veren
firmanın ortaklarından
Devrekanili iş adamı Tacettin Civriz fabrika,

imalathane, hastane, otel gibi
büyük kompleks yapılardan, en
küçük yapılara kadar her alanda
kullanılacak yangın algılama, ihbar
ve söndürme sistemlerinde doğru
sistem ve kaliteli ürün tercihinin
mal ile can güvenliğini sağlamada

belirleyici etken olduğunu söyledi. n 3

‘İç turizmin 
gelişmesi önemli’
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya iç turizmin canlanmasıyla yabancı turist ağının güçlenebileceğini
vurguladı. Türkiye’deki 8 milyon yerli turistin öncelikli pazar hedefleri arasında olması gerektiğini
bildiren Bağlıkaya iç turizmin gelişmesiyle yurt dışından gelen turist sayısının da artacağını kaydetti.

İÇDAŞ -5 suya indi

Tehlike önceden seziliyor

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Batı
Karadeniz turizm derinliği, zenginliği

ve çeşitliliği bakımından zengin
bir bölge. Hep dışarıya

açılmaktan bahsediyoruz
ancak içeride hareketlilik
olmadan dışarıda bir şey
olmaz. Türkiye’de var olan
potansiyeli önce burada

yaşayanlar bilmeli. Yerli
turistin ziyaret etmesiyle

sektör zinde kalabilir. Ancak bu
şekilde yabancı yatırımcılara ön fikir

sağlanabilir. İçeride çok önemli bir pazar ve
potansiyel var. Ülkemiz genelinde 8 milyon iç

ziyaretçi var bunun 4 milyonu İstanbul’da yaşıyor.
Bu potansiyelin avantaj olarak mevsimi de yok.
Yapılan karayolları ve havayolları yatırımları,
tatillerin taksitlendirilmesi sebepleriyle herkes her
yere gitmeye başladı. Yerelde iyi bir destinasyon
çizilip, iç turizme odaklanılırsa yurt dışına
pazarlamada daha başarılı olacağız” dedi.

Batı Karadeniz Turizm Fuarı BAKAF 2019’un
destekleyenleri arasında TÜRSAB’ın yer
alabileceğini ifade eden Bağlıkaya, “TÜRSAB
olarak turizmin olduğu her yerde varız. Fuar gibi
önemli organizasyonların gelişiminde 15 yıl çok
da uzun bir zaman değildir. İkincisi düzenlenecek
BAKAF yeni yol alan bir fuar ama etkisi kısa
sürede kendini göstereceğe benziyor.”

İstanbul Fuar Merkezi’nde 4-8 Eylül
2019 tarihleri arasında düzenlenecek
olan Batı Karadeniz Turizm Fuarı
(BAKAF 2019), Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından desteklenecek.
İstamonu Fuarcılık tarafından
organize edilen fuarın
destekleyenleri arasında Türkiye
Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığının yanı sıra Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği
(TÜRSAB) ve T.C. Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
da yer alıyor. Ana sponsoru Hobby Life
olan BAKAF2019’un resmi havayolu
sponsoru ise Türk Hava Yolları oldu. 

BAKAF 2019’a
bakanlık onayı 

BAKAF’ın etkisi kısa zamanda 
kendini gösterecek

Bu yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında
ikincisi düzenlenecek olan Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım ve İş Birliği
Fuarının (BAKAF2019) ana sponsoru
Hobby Life oldu. Firmanın yönetim
kurulu başkanı Çatalzeytinli iş adamı
Mehmet Demirel, “Batı Karadeniz
turizminin gelişimine katkı sağlayacak
BAKAF’ın destekçileri arasında
olmaktan dolayı mutluyuz” dedi. n 3

n 3
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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-

n      
  

  
     

     
     

    
  

   
    

   
   
   

  
     

P       

Kastam   

  

   
   

   
    

   
   

  
   

   
   
   

   
   

   
  

    
   

   
  

  
    

   
       

        
        

        
     
       

       
         

        
       

           
       

         
      

     
    
       

      
         
        

        
         

 
       

       
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
     

     
 

   
    

    
    

    
   

   
      

        
          

         
             

 
         
       

         
        

      
        

 

   
 

     
     

       
      

     
    

        
     

      
    

    
    

     
  

    
     

      
     

    
    

      
     

      
      

      
     
      

     
    
   

     
    

     
     

       
    

    
     

      
     

    
       
 

    
      

      
     
  

    
     

       
       

      
       

     
        

    
   

   
   

   
     

   

   
   

    
      

     
    

   
  

   
 

  
     

    
    

    
    

   
    

     
     

   
     

   
   

    
      

    
   

    
 

    
   

    
   

      
   

   
   

    
    

   
      
    
   

    
  

   
    

    
   

    
    

   
     

  

 
 

   
   

             
             
                

   
     

   

     
     

     
     

     
     

     
      

      
      

    
       
    
     

     
     

      
    

      
        

        
      

       
      
      

      
     

  
      

     
      

      

    
     
     

 
        

     
     

     
     

      
     

 
       
   

      
     

       
   

      
       

       
       

     
       

       
    

       
       
    

      
   

        
  

   
 

  
 

  
   
 

   
  

  
   

   
 

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

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

ÇEVRE İÇİ 
GÖSTEREN AYNA

Gördüm çevrenizi, tanımış oldum çehrenizi.
Çevre içi gösteren ayna.
Ne alt, ne üst; doğusu, batısı…
Çevredir kimliğin aslı.

SUÇLU AYAĞA KALK

İnsanların gözünü ego perdesi bürür,
İnsanoğlu burnunun doğrultusunda yürür.
Bulmak mümkün değildir; Ben suçluyum diyeni,
Her insan kendisini masum ve haklı görür.

Yenidoğan 4’üncü
şubesini açtı

Tuzla Orhanlı’daki üretim tesisi bulunan
Yenidoğan Pastanelerinin yeni açılan Aydınlı
şubesinin yanı sıra Pendik’in Yenişehir ve Kurtköy
mahalleri ile Kartal Cevizli Mahallesinde faaliyet
gösterdiğini bildiren Murat İster, 50 kişiyi istihdam
ettiklerini kaydetti. İster, Anadolu Yakasında faaliyet
gösteren pastanelerinde damak tadı ve hijyene önem
verdiklerini ifade ederek açılışa katılım sağlayan
davetlilere teşekkürlerini iletti.

Açılışa Kastamonu 26. Dönem Milletvekili Murat
Demir, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti
Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin, Pendik
Belediyesi Başkan Yardımcısı Cevat Yaman, AK Parti
Pendik ilçe başkanı Rüstem Kabil, Küre Dernekler
Federasyonu Genel Başkanı Kubilay Salihvatandaş,
Küre Dernekleri Başkanı Yaşar Yazıcı, Tuzla
Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı  Tuncay Şenol,
Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Cemal
Demir, Küçükçekmece  Belediyesi Meclis Üyesi Aday

Adayı Yılmaz Tutar, Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi
Aday Adayı İlhan Tekant ile çok sayıda kişi katıldı.
Açılış sonrası TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım,
Yenidoğan Pastanesi’ni ziyaret ederek Murat İster’e
hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Kas-Der Zeytinburnu Şubesi tarafından
düzenlenen banduma programı yoğun katılımla
gerçekleşti. Kastamonulu hemşerimiz Mehmet
Ali Yılmaz’a ait olan Kartallar Düğün Salonunda
gerçekleşen programa İstanbul Milletvekili Fatma
Betül Sayan Kaya, Kas-Der Genel Başkanı Remzi
Şen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda
kişi katıldı.

Kas-Der Zeytinburnu
şube başkanı Naim
Çetinkaya yaptığı
konuşmada ilçede ilk kez
banduma programı
düzenlediklerini ifade
ederek, “Daha önce
sanatımız, kültürümüz ve
yöresel yiyeceklerimizin bir
arada olduğu çok sayıda
kültür gecesi düzenledik.

Ancak banduma programımız ilk kez
gerçekleştiriyoruz. Gösterilen ilgi dolayısıyla
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aklımıza sadece banduma gelmez

İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya
ise Kastamonu’nun zengin gastronomi kültürüne
dikkat çekerek, “Kastamonu ve lezzetleri denilince
akla sadece banduma gelmez; çekme helvasından,

pirincine, sarımsağına, etli ekmeğine, pastırmasına
kadar geniş bir mutfak kültürü sunuyor bize.
Kastamonu sadece gastronomisiyle şanslı değil
millet olma bilincine sağladığı önemli katkılarla
anılan bir il ve kıymet. Kastamonulularla her
ortamda olmaya özen gösteriyorum” dedi.

Banduma lezzeti 
Zeytinburnu’na taştı

Temelleri 22 yıl önce Küreli iş
adamı Murat İster tarafından
atılan Yenidoğan Pastaneleri'nin
4.şubesi Tuzla’nın Aydınlı
Mahallesinde açıldı.

Keşlik Derneğinin 8. Olağan
Genel Kurulunda mevcut başkan
Sinan Gümüş ile yola devam kararı
alındı. Bozkurt Keşlik Köyü
Yardımlaşma Dayanışma Derneği 8.
Olağan Genel Kurulu, Kağıthane’de
bulunan Ahmet Hatipoğlu Camii
Konferans Salonunda yapıldı.

Tek liste halinde gidilen genel
kurulda delegeler dördüncü kez
Sinan Gümüş’e güven oyunu tazeledi.

Başkan Sinan Gümüş yaptığı
teşekkür ve selamlama
konuşmasında derneğin
faaliyetlerine 2001 yılında başladığını
anımsatarak, “2010 yılından itibaren
şahsıma ve yönetimime güvenen
hemşerilerimize teşekkür ediyorum.
Köyümüz, hemşerilerimiz,
Bozkurt’umuz ve Kastamonu’muz
adına gerçekleştirdiğimiz

çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
Yeni dönemde derneğe gelir

getirici bir mülk satın almayı
hedeflediklerini bildiren Gümüş,
“Geçmişten günümüze yaptığımız
çalışmalara destek sağlayan herkese
müteşekkirim 2014 yılında
derneğimiz adına bir iş hanında
aldığımızın mülkün satışını
gerçekleştirerek, düğün, nişan, mevlit
gibi programların yapılabileceği bir
lokal alımı gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz “diye konuştu.

Öte yandan Gümüş’ün 3 yıl görevde
kalacak yönetim listesinde şu isimler yer
aldı: “Kazım Çalık, Şeref Özkan, Coşkun
Kalabalık, Nevzat Özkan, Mustafa  Çalık,
Şenol Gedik, Bahattin Gedik, Cihan
Yavuz, Güngör Çalık, Muhammet Keleş,
Murat Özkan, Yusuf Keleş, İsmet Yüksel,
Mehmet Kalabalık, Eyüp Demirel, İdris
Gedik,  Semih Özkan.”

Gümüş dönemi devam ediyor
Bozkurt Uluköyü Yardımlaşma ve

Dayanışma Derneğinde (UKİDER)
mevcut başkan Muhammed
Günaydın ile devam kararı alındı.
UKİDER olağan genel kurulu
Kağıthane Belediyesi Meclis
Salonu’nda gerçekleşti. Tek liste
halinde gidilen genel kurulun divan
başkanlığı iş adamı Hasan Kuz
yaparken katip üyeliklerinde Hüseyin
Karadeniz ve Salih Özkan yer aldı.
Genel kurulda delegelerin güven
oyunu alan mevcut başkan
Muhammed Günaydın yeniden
göreve geldi. Burada yaptığı teşekkür
ve selamlama konuşmasında geleceği
kucaklayan bir sivil toplum yapısı
oluşturmak istediklerini kaydeden
Günaydın, “İstanbul’da 1990 yılından
itibaren hemşerilerimizi kucaklamaya
çalışıyoruz. Derneğimizin

kuruluşundan bugüne hizmet veren
emek harcayan herkese teşekkürü
borç biliyoruz. Geçmişimizi
unutmadan geleceğe emin adımlarla
yürümek istiyoruz” dedi. Muhammed
Günaydın başkanlığında oluşan yeni
yönetim listesi, “Mustafa Demirci,
Mustafa Koparan, Mahmut Aydar ve
Bekir Koparan” dan oluşurken
denetleme kurulunda, “Selahattin
Kalabalık, Remzi Kesim, Mustafa
Aydın, Cemil Koparan, Selahattin
Demirci” yer aldı.

Kongreye Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, AK Parti Kağıthane Belediye
Başkan Adayı Mevlut Öztekin,
Bozkurtlular Derneği Başkanı Mustafa
Dikmen, KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Şenol, Kağıthane Belediye Başkan
danışmanı Erdur Aşçı, Sanatçı Orhan
Canayakın’ın aralarında bulunduğu çok
sayıda konuk katıldı. 

Günaydın ile devam 

Sinan 
Gümüş

Ankara Kastamonu Dernekler
Federasyonu tarafından geleneksel
olarak düzenlenen Kastamonu
Günlerinin 15.’si bu yıl 14-17 Mart
tarihleri arasında gerçekleşecek.
Seçim öncesi yapılacak etkinliğin
siyasetçiler tarafından da yoğun
rağbet görmesi düşünülüyor.

15. Başkentte Kastamonu
Günleri’nin tanıtım toplantısı belediye
binasında gerçekleştirildi. Toplantıda
Ankara KASDERFED Başkanı Hasan
Şen ve üyeleri tanıtım günlerine
katılan esnaflarla ile bir araya geldi.

Başkan Hasan Şen burada yaptığı
açıklamada 15. Başkentte Kastamonu
Günleri’nin 14-17 Mart tarihleri
arasında yine 4 Mevsim sloganıyla
yapılacağını söyledi. 

Etkinlikteki esnafların masraflarını
Kastamonu Belediyesinin
karşılamasından dolayı müteşekkir
olduğunu ifade eden Şen, “Hem siyasi
hem bürokrasi hem de tanıtım
anlamında Kastamonu, Ankara’nın
bahçesi diye düşünüyoruz. Bu sebeple
‘Size en yakın dört mevsim’ sloganını
gerçekten önemsiyoruz. Bundan da
asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Tanıtıma kaynak aktarıyoruz

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş ise geçtiğimiz yıl
Ankara, Bursa ve İstanbul’da
düzenlenen Kastamonu Tanıtım
Günlerinde belediye bütçesi, sivil
toplum kuruluşları ve sponsorların
desteği ile 3 milyon liranın
aktarıldığını açıklayarak etkinliklere
desteklerinin devam edeceğini ifade
etti.

Kastamonu 
nabzı Ankara’da
atacak
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HABER

İstanbul Fuar Merkezi’nde 4-8 Eylül 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Batı Karadeniz Turizm
Fuarı (BAKAF 2019), Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenecek.

2019’a 
bakanlık onayı 
İstamonu Fuarcılık tarafından organize edilen

fuarın destekleyenleri arasında Türkiye Cumhuriyeti
Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) da yer alıyor. Ana sponsoru
Hobby Life olan BAKAF2019’un resmi havayolu
sponsoru ise Türk Hava Yolları oldu. 

Batı Karadeniz Bölümümde yer alan
Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin
tanıtımının amaçlandığı fuarda, yerli ve
yabancı ziyaretçiler ile katılımcılar arasında iş
platformu oluşturulması planlanıyor.

Karadeniz “BAKAF parçadan
bütüne bölgesel bir fuardır”

İstanbul Fuar
Merkezinde 4-8 Eylül 2019
tarihleri arasında düzenlenecek
BAKAF2019’da Batı Karadeniz
illerinin turizm çeşitliliğinin ön
plana çıkmasının hedeflendiğini
belirten İstamonu Fuarcılık Genel
Müdürü Hüseyin Karadeniz,
“Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce,
Karabük, Kastamonu, Sinop ve
Zonguldak illerimizin yer aldığı Batı
Karadeniz Bölümü; tarih, kültür
dokusu, coğrafi ve doğal yapısı

itibari ile yalnızca kendi alanının değil Türkiye’nin de
kalkınmasında etkin rol alabilecek bir potansiyeldedir.
Parçadan bütüne hareketle BAKAF 2019 ile bu
potansiyelin açığa çıkarılması planlanmaktadır. 21.

yüzyılın her alanda baş döndüren gelişmeleri karşısında
ayakta kalabilmenin, çağı yakalayabilmenin ve üst
basamaklarına çıkabilmenin tek yolu iş ve güç birliğidir.
BAKAF 2019 bu amaç ve doğrultuda düşünülmüş, Batı

Karadeniz bölümünde yer alan 8 eşsiz ilimizin
tanıtımını içeren turizm fuarıdır “dedi.

2019 yılında 
15 turizm fuarı düzlenecek 
Türkiye Odalar ve

borsalar Birliği (TOBB)
2019 yılında 483
fuara onay verdi.
TOBB’un onay
verdiği fuarların
içinde BAKAF2019’un

da arasında yer aldığı,
kapsamı turizm olan 15

organizasyon bulunuyor. Bu kapsamda
düzenlenecek fuarların 6’sı İstanbul’da, 2’si

Antalya’da gerçekleşecek olup diğer organizasyonlar
Ankara, Şanlıurfa, Van, Erzurum, Tekirdağ, Muğla ve
İzmir’de yapılacak.

Turizm fuarları 2019 yılında İstanbul’da başlayıp
İzmir’de son bulacak. 23.Doğu Akdeniz Uluslararası
Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) ile başlayan süreç 4-8
Eylül 2019 tarihinde Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve
İş Birliği Fuarı (BAKAF 2019) ile devam edecek. Yılın
son turizm fuarı ise aralık ayındaki Travel Turkey İzmir
“13.Turizm Fuar ve Konferansı” olacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB)
Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin AB'ye
üyeliği gerçekleştiğinde birliğe en fazla katkıda
bulunacak ülke olacağını ifade ederek "Türkiye'nin
üyeliği, AB'yi ciddi oranda etkileyecek, yönlendirecek
bir üyelik. Keza başka ülkelerin AB'ye üye olduklarında
sağlayamadıkları birçok şeyi, Türkiye sağlayacaktır.
Enerji, dış politika, güvenlik ve savunmada AB'nin
küresel bir aktör olmasına en fazla katkıyı sağlayacak
olan ülke Türkiye'dir" dedi.

Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin şu ana kadar
gerçekleşmiş ve gerçekleşecek üyeliklerle
karşılaştırıldığında en zor, en karmaşık ve en sancılısı
olduğunu kaydeden Kaymakcı, birliğin 2004-2007
yılları arasında üye olan ülkelerin göç, güvenlik ve Brexit
gibi sorunları da beraberinde getirmesiyle özellikle
2014’ten bu yana genişleme sürecini yavaşlattığını
bildirdi.

AB'nin şu andaki tavrının teşvik edici olmasa da
Türkiye'nin üzerine düşeni yapıp, AB üyelik sürecinde
ilerlemek zorunda olduğunu dile getiren Kaymakcı,
"Türkiye, Avrupa kıtasının ekonomik, ticari, siyasi ve
kültürel olarak zaten bir parçasıdır. AB içinde,
Türkiye'nin yer almaması düşünülemez. Aksi takdirde

Türkiye, Avrupa kıtasının AB tarafından yönetildiği bir
ortamda, çıkarlarını koruyamaz. Türkiye'nin yüksek
çıkarları, AB merkezinde olmasından geçmektedir. Bu
konuda da top Türkiye'nin sahasındadır. Türkiye’nin,
tekrar 2000'li yılların başında olduğu gibi
gerçekleştireceği reformlarla, Avrupa'nın merkezinde ve
AB reform sürecinde olduğunu gösterdiği zaman üyelik
sürecine de yakınlaşacağına inanıyorum" diye konuştu.
"Türkiye hem kendi sınırlarını hem de

NATO'nun sınırlarını koruyor"
AB’nin, Türkiye’ye vize serbestisi için terörle

mücadele yasasının yumuşatılması gibi birtakım şartlar
öne sürmesi ile ilgili olarak Kaymakcı, Türkiye'nin terör
ve güvenlik konusunda diğer üye ülkelerden daha farklı
bir konumu olduğuna dikkat çekti.

Faruk Kaymakcı, Türkiye ile AB’nin birlikte
çalıştıkları zaman aşılamayacak bir sorun olmadığını
belirterek, Türkiye'nin, Suriye ve Irak'ı DEAŞ
teröründen koruduğu veya Suriye'nin kuzeyinde bir
harekat yaptığı zaman sadece kendi sınırlarının
güvenliğini değil, NATO ve Avrupa'nın da sınırlarını
koruduğunu söyledi. Kaymakcı, Avrupalı liderlerin
esasında Türkiye'nin bu rolünün farkında olduğunu
vurguladı.

Tehlikeyi önceden seziyor
Temelleri 30 yıl önce atılan Teknik Elektronik

gaz ve yangın algılama, ihbar ve söndürme
sistemleri üzerine faaliyet gösteriyor.

Beyoğlu’nda hizmet veren firmanın
ortaklarından Devrekanili iş adamı Tacettin Civriz
fabrika, imalathane, hastane, otel gibi büyük
kompleks yapılardan, en küçük yapılara kadar her
alanda kullanılacak yangın algılama, ihbar ve
söndürme sistemlerinde doğru sistem ve kaliteli
ürün tercihinin mal ile can güvenliğini sağlamada
belirleyici etken olduğunu söyledi.

Projelendirme, müşavirlik ve sistem kurulumu
hizmeti verdiklerini bildiren Civriz, “Temelleri 1989
yılında atılan firmamız, 1995 yılından beri Teknik
Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi adı

altında hizmet veriyor. Taksim’de 3 ortak olarak
sürdürdüğümüz ticari faaliyetlerimiz kapsamında
gaz ve yangın algılama, söndürme ve ihbar
sistemleri alt yapısını kuruyoruz.  Mekana en uygun
sistemleri tercih ederek tehlikenin önüne geçip, olası
kayıpları engelliyoruz” dedi. 

Yeniden belediye meclis üyesi aday adayı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Fatih

Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olduğunu
bildiren Tacettin Civriz siyasi faaliyetleri hakkında
ise şu açıklamalarda bulundu: “2014 yerel
seçimlerinde Fatih Belediye meclis üyesi seçildim.
31 Mart’ta da yeniden belediye meclis üyeliği
adaylığı için başvuruda bulundum. 47 yıldır Fatih’te
yaşıyorum. Refah Partisi öncesinde başlayan siyasi
çalışmalarım kapsamında ilçe yönetim kurulu
üyeliği ve başkanlığı görevinde yer aldım.
İstanbul’un maneviyatı yüksek olan ilçelerin başında
gelen Fatih’in yönetim kadrosunda yer almaktan
son derece mutluyum. AK Parti Fatih ilçe
başkanlığının da Kastamonulu olan Orhan Narin
komutasında yönetiliyor olması bizim için ayrı bir
gurur vesilesi. Bu avantajın ilçedeki Kastamonu
siyasi gücüne etki yapacağına inanıyoruz.” 

Tehlike önceden seziliyor

Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük,
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin
turizm, eğitim ve yatırım fırsatlarıyla
tanıtılmasının amaçlandığı Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İş Birliği Fuarı’nın (BAKAF)
bu yıl ikincisi düzenlenecek.

İstamonu Fuarcılık tarafından organize
edilen Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olma
özelliğini taşıyan BAKAF2019, 4-8 Eylül 2019
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde
gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve

Türk Hava Yolları’nın kurumsal
sponsorluğunun yanı sıra KOSGEB’in de
desteğini alan BAKAF 2019’un ana sponsoru
ise “Hobby Life” markasıyla plastik ev eşyaları
üretiminde Türkiye’de ve dünyada öncü olan
Demirel Plastik ve Kalıp Sanayi oldu.

Batı Karadeniz 
Turizm Fuarı

hakkında

Bu yıl 4-8 Eylül tarihleri arasında ikincisi
düzenlenecek olan Batı Karadeniz Turizm
Tanıtım ve İş Birliği
Fuarının (BAKAF2019)
ana sponsoru Hobby
Life oldu. Firmanın
yönetim kurulu başkanı
Çatalzeytinli iş adamı
Mehmet Demirel, “Günümüzde yerel
markalar uluslararası platformlarda yarışıyor.
Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olan
BAKAF2019’un hem bölgemiz hem ülkemiz
için önemli bir organizasyon olduğunu
görüyoruz. Batı Karadeniz turizminin
gelişimine katkı sağlayacak BAKAF’ın
destekçileri arasında olmaktan dolayı
mutluyuz” dedi.

Hobby Life 
ana sponsor

İş adamı Mehmet Demirel
tarafından 1990 yılında plastik
endüstrisi için kalıp üreten bir firma
olarak kurulan Demirel Plastik ve
Kalıp Sanayi Türkiye ve dünyada
sektörünün öncüleri arasında yer
alıyor. ''Hobby Life '' markasıyla
plastik ev eşyaları üretimi
gerçekleştiren firma AR-Ge
yatırımlarıyla dikkat çekerken, iç
piyasanın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu
ve Afrika'da 75'ten fazla ülkeye
ihraç gerçekleştiriyor.

AB, Türkiye’nin farkında
Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin üyeliğinin AB'yi küresel bir güç haline getireceğini söyledi. Avrupalı liderlerin esasında Türkiye'nin
bu rolünün farkında olduğunu vurgulayan Kaymakcı, ülkemizin AB üyelik sürecinde ilerlemek zorunda olduğuna dikkat çekti.

Türkiye 1987’de AB üyeliği için

başvuruda bulundu ve 2005’te katılım

müzakereleri başladı. Ancak, Kıbrıs

Rum yönetiminin bölünmüş Kıbrıs

adasındaki itirazları ve Almanya ve

Fransa’nın itirazları nedeniyle

2007’de müzakereler durdu.

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 49’uncu
birleşiminde yaptığı konuşmada Türkiye’nin
kenevir üretim üssü olan Kastamonu’ya bu
hakkının teslim edilmesi gerektiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
yerli kenevirde Vezirköprü’yü üretim
merkezi olarak açıklamasına değinen
Milletvekili Baltacı, kenevirin
değerlendirilmesi amacıyla kamu tarafından
geçmişte yapılan ilk yatırımların
Kastamonu’ya kurulduğunu hatırlattı.

Kenevirin hammadde olarak kullanıldığı
50 bin üründen birinin endüstrisinin mutlaka
Kastamonu’da faaliyete geçirilmesi
gerektiğinin altını çizen Milletvekili Baltacı,
MOPAK’a satılan Taşköprü SEKA Kâğıt
Fabrikası’nın kamulaştırılıp, modernize
edilmesi çağrısını yenilerken, kenevir
üreticisine taban fiyat, alım garantisi ve
devlet desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve
KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi görüşmelerinde CHP adına söz
alan Milletvekili Baltacı şu ifadeleri kullandı:

“Kastamonu’da geçmiş yıllarda 24 bin
tona kadar üretilen kenevir özellikle
Taşköprü Ovası, Germeç bölgesi ve Hanönü
havzasındaki köylümüze iş, aş, ekmek
olmuştur. Kenevirin değerlendirilmesi
amacıyla kamu tarafından geçmişte yapılan
ilk yatırımlar Kastamonu’ya kurulmuştur.
Sümerbank Taşköprü Kendir Fabrikası,
Kendir Sanayii Müessesesi ve özelleştirilen
Taşköprü SEKA Kâğıt Fabrikası bunlara
örnektir. Sayın cumhurbaşkanı kenevir
üretiminde Vezirköprü’yü merkez ilan
etmiştir ama kâğıttan ilaç yapımına,
kozmetikten kumaşa, otomotivden yakıt
üretimine kadar pek çok sektörde
hammadde olarak kullanılan kenevirin
ülkemizdeki üretim üssü Kastamonu’dur.
Kenevir üretiminde merkez yine Kastamonu
olmalıdır.”

Keneviri 
meclise taşıdı
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HABER

31 Mart Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket
Partisinden yeniden aday gösterilen Bozkurt Belediye
Başkanı Bozkurt Ekeş, Esenler Kültür Merkezinde
Bozkurtlu sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat
önderleri ile bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalarla
yeni dönem planlarını açıkladı.

Belediyenin kendi kaynaklarıyla iç işleyişinin
düzene girdiğini, alt yapı çalışmalarını gerçekleştirdiğini
kaydeden Ekeş, meslek yüksekokulundaki öğrenci
sayısını artırmayı ve adliyenin geri gelmesini
hedeflediklerini bildirdi.

Bozkurt Belediye Başkanı ve MHP adayı Bozkurt
Ekeş, 31 Mart 2019 Seçimlerinde destek beklediğini
ifade ederek şunları söyledi: 

7 buçuk milyon borç bulunuyordu
“Kimileri konuşur, kimileri çalışır. Hamdolsun biz

çalışan ve üreten taraf olduk. 2014 yılında tabiri caizse
iflas etmiş bir belediye devraldık; yılık 8 milyon geliri
olan belediyenin 7 buçuk milyon borcu bulunuyordu.
Bugün geldiğimiz noktada belediye itibarı olan,
çalışanlarının maaşlarını ödeyebilen yatırım ve yaptırım
uygulayabilen konuma geldi. Bu duruma ulaşmak öyle
kolay olmadı, çetrefilli geçen bir dönem yaşadık.”

Öğrenci kapasitesi 900’ü bulacak

“Kent Meydanımızdaki iyileştirme çalışmaları
devam ediyor. Birçok mahallemizde parke taşı
uygulamasını tamamladık, eksik kalan yerler de
tamamlanıyor. İsmail Eroğuz Meslek Yüksekokulu’nun
450 öğrenci kapasitesinin önümüzdeki dönem 900’lere
çıkması için çaba harcıyoruz. Meslek yüksel okulumuz
bacasız sanayi olmakla birlikte bir turizm tanıtım

atağıdır. Eğitim hayatında bir yıl geçiren gençler
memleketlerine döndüklerinde ömürlerince Bozkurt’u
hatırlayacaklar. Güzel anılarla ayrılırlarsa tatil ya da
yatırım için ilerleyen dönemlerde yine gelecekler.”
“2019 yılında Bozkurt’un adliyesi geri iade edilecek.
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye çekilen
sıkıntıları aktardık. Kendisi bu konuda söz vererek
2019 yılında konun takipçisi ve destekçisi olacağını
belirtti.” 

Ankara’da faaliyet gösteren Kastamonu
Vakfı Kastamonulu akademisyenlerle bir araya
gelecek.

Tandoğan’da bulunan Altıneli Otel’de 24
Şubat’ta düzenlenecek etkinliğin tanışma
amaçlı olduğunu bildiren Ankara Kastamonu
Vakfı Başkanı Ekrem Ay, “Siyasetin ve
bürokrasinin merkezi olan Ankara’da çok sayıda

akademisyenimiz bulunuyor. Beyin
gücümüzün temsili olan
akademisyenlerimizle bir araya gelip
gelecekte birlikte güzel projelerde yer almak
istiyoruz. Bu kapsamda etkinliğimize tüm
akademisyenlerimizi bekliyoruz” dedi.

Ay bilgi paylaşımın önemine vurgu
yaparak, “Maalesef bu zamana kadar veri

tabanımızı gerekli ölçüde güncelleyemedik. Bu
kapsamda irtibata geçemediğimiz
akademisyenlerimiz  muhakkak bulunuyordur.
Kendilerinin bizlere www.kastamonuvakfi.org’
adresinden ulaşmalarını rica ediyoruz. İleriye dönük,
akıl gücüyle yapmayı planladığımız çalışmalarımızda
akademisyenlerimizin görüşleri ve tavsiyeleri bizim
için önem taşıyor” diye konuştu.

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Kastamonuspor 1966, düşme potasındaki
Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, 3 Şubat’ta deplasmanda
Ankara Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibin 15. dakikadaki ilk golü
Kastamonuspor 1966'nın sezon başı kadrosuna
kattığı ancak oyun şansı bulamayınca kiralık
giden Murat Kara’dan geldi.

İlk yarı temsilcimizin 1-0’lık mağlubiyeti ile
sona erdi.

Ekibimiz 90+3’te yediği gol ile ise
deplasmandan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

4 maç sonra puan kaybı
4 maç sonra aldığı ilk 3 puan kaybı ile 39

puanla 5. sıradaki yerini koruyan ekibimiz
rakiplerinin de kayıpla geçirdiği haftada
yükselme şansını geri tepti.

21. hafta rakibi İnegölspor 
Temsilcimiz 10 Şubat’ta oynanacak 21.

hafta mücadelesinde Gazi Stadında
İnegölspor’u ağırlayacak. İlk devre 2-0 mağlup
ettiğimiz İnegölspor 29 puanla, 9.sırada
bulunuyor.

‘Kara’ deplasman

Belediye Başkanı Ekeş, 2014 Yerel Seçimlerinde 8 milyon geliri olan belediyeyi 7 buçuk milyon borçla devir aldıklarını
belirterek, “Çalışamaz durumda olan belediyeyi bugün itibarı olan, yaptırım uygulayan konuma getirdik” dedi

İtibarı olan bir 
belediye olduk

Kastamonu vakfı akıl gücünden istifade edecek

Stat: TCDD Ankara Demirspor

Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Murat Taşçıkar,

Segah Tunçkol

Ankara Demirspor: Emre Selen, Hüseyin Teker

(Emre Gürbüz 89.dk), İsmail Hacıhafızoğlu,

Ramazan Kahya, Orhan Gülle (Serkan Gürses

46.dk), Serkan Özdemir, Safa Ali Memnun, Hakan

Turan, Murat Kara (Umut Aslan 85.dk),

Abdulsamet Can, Mustafa Tahir Babaoğlu.

Kastamonuspor1966: Muhammed Birkan Tetik,

Bahri Can Avcı, Mustafa Çakır, Yakup Yiğit, Şaban

Özel, Soner Dikmen, Oğuzhan Öztürk (Ahmet

Bahçıvan 81.dk), Ozan Kılıçoğlu (Yasin Yener

63.dk), Sinan Akaydin, Erkan Taşkıran, Abdulaziz

Solmaz (Muhammet Haşim Çoban 77.dk).

Sarı Kartlar: Mustafa Tahir Babaoğlu,

Abdulsamet Can (Ankara Demirspor)

Goller: Murat Kara (15.Dk -F), Mustafa Tahir

Babaoğlu (90+3.Dk F) (Ankara Demirspor)

Ankara Demirspor: 2 Kastamonuspor1966: 0
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EKONOMi

Stoktaki ürünleri
uzakta eritecek

103,76 t 5,258 t 5,955 t 221,51 t

Ekonominin temel
göstergeleri (4)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

ENFLASYON
Enflasyon en yakından izlenen

makroekonomik göstergelerden biridir.
Ekonomideki tüm mal ve hizmetlerin
fiyatlarını takip etmek mümkün
olmadığı, için enflasyon, belli sayıda
mal ve hizmetin fiyatlarının ağırlıklı
ortalamasından oluşturulan endeksler
kullanılarak ölçülür. Dünyada bu
amaçla en sık kullanılan iki endeksi
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile üretici
fiyat endeksi (ÜFE) oluşturmaktadır.
TÜFE ile hane halklarının tükettiği mal
ve hizmetlerin fiyatlarının zaman
içindeki değişimi ölçülmektedir. ÜFE
ise ülke ekonomisinde üretilen malların
üretici tarafından yurtiçi peşin satış
fiyatlarındaki değişmeleri
göstermektedir. Bir başka deyişle, TÜFE
tüketicileri ilgilendiren perakende
fiyatlardaki değişimi ölçerken, ÜFE ise
üreticileri ilgilendiren toptan
fiyatlardaki değişimi ölçer.

ÜFE enflasyonu ile TÜFE
enflasyonu birbirinden kopuk değildir.
Aralarında yakın bir ilişki vardır.
Üretim maliyetlerini yükseltici
gelişmeler üretici fiyatlarına tüketici
fiyatlarından çok daha hızlı yansır.
Bunun nedeni üreticilerin rekabet
koşulları nedeniyle maliyet artışlarını
tüketicilere hemen ve de aynı oranda
yansıtmaktan çekinmesidir. Ancak
maliyet artışları eninde sonunda
tüketici fiyatlarına da yansır. Bu
nedenle de genelde üretici
fiyatlarındaki artışı bir müddet sonra
tüketici fiyatlarındaki artış izler.

Türkiye’de enflasyon verileri TÜİK
tarafından aylık olarak hesaplanır ve
yayınlanır. TÜİK, her ayın 3’ünde veya
takip eden ilk iş gününde önceki aya
ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE enflasyon
oranlarını açıklar.

1. Fiyat İstikrarı
Enflasyonla ilgili önemli bir kavram

“fiyat istikrarıdır”. Gelişmiş ülkelerde
genelde yüzde 1-3 arasındaki enflasyon
oranlarının kabul edilebilir enflasyon
oranları olarak nitelendirildiği
görülmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerde ise yüzde 5 dolayındaki
enflasyon oranlarının normal
karşılanabileceği ifade edilmektedir.

Fiyat istikrarının olmadığı yani
enflasyonun yüksek ve değişken olduğu
ortamlar özellikle şirketlerin yatırım
kararlarını olumsuz etkiler. Para
politikasının uygulayıcısı olan merkez
bankaları temel olarak fiyat istikrarının
sağlanmasıyla görevlendirilmektedir.
Türkiye’de orta vadeli enflasyon hedefi
yüzde 5 düzeyindedir. Fakat Türkiye’de
enflasyon iki kez geçici olarak yüzde 5
dolayına kadar inse de burada kalıcı
olması sağlanamamıştır. 

2. Çekirdek Enflasyon 
Uluslararası piyasalarda belirlenen

petrol fiyatları enflasyonu etkileyen
önemli bir faktördür ama merkez
bankalarının bu fiyatları etkileme gücü
yoktur. Dolayısıyla para politikası
kararları alınırken petrol fiyatları veri
olarak kabul edilmek durumundadır.
İşte merkez bankalarının para politikası
kararlarıyla etkilemeyecekleri mal ve
hizmetlerin fiyatlarının dışlanmasıyla
oluşturulan enflasyon göstergelerine
“çekirdek enflasyon” denir.
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Kastamonu Temsilcisi
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İÇDAŞ’ın Çanakkale'nin Biga ilçesindeki tersanelerinde Türk
mühendislerce üretilen yeni gemisi "İÇDAŞ-5" suya indirildi. Son olarak iç
tefrişat ve elektronik dizayn çalışmaları kalan gemi için şirket
yöneticilerinin katılımıyla suya indirme töreni düzenlendi.

Yaklaşık 15 ayda tamamlanan ve genel kargo sınıfında görev yapacak
150 metre boyundaki İÇDAŞ-5'in, 15 bin DWT yük taşıma kapasitesi
bulunuyor. 10 bin groston ağırlığındaki geminin makinesi ise yaklaşık 5
bin beygir gücünde.

Geliştirilen teknolojiyle daha uzun seyir mesafesine gidip daha az yakıt
sarfiyatı yapabilen gemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
gereklilikleri doğrultusunda "TIER III" standartlarında nitrojen oksit
salınımı, Balast Suyu Arıtma Sistemi bakımından uluslararası kurallara
uygun ekipmanlarla donatıldı. Danimarka, Almanya ve Kanada'daki
dünyanın önde gelen armatörlerine siparişle gemi üreten İÇDAŞ'ın,
Amerika ve Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen talepler doğrultusunda iş
bağlantısı için görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Üretim adetlerini artırarak
maliyetleri aşağı çektiklerini belirten
Teksan Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Burak
Başeğmezler, bu yolla rekabetçiliklerini
koruduklarını söyledi. Özel projelerde
çok güçlü olduklarını ve AR-GE’ye
ciddi yatırım yaptıklarını bildiren
Başeğmezler, dünya genelindeki
korumacı politika sebebiyle kurdukları
ve iyi bir çıkış bekledikleri ikinci
fabrikada istedikleri hedeflere tam
ulaşamadıklarını bu sebeple de
geçtiğimiz yıl stoka üretim yaparak
2019’a hazırlandıklarını vurguladı.

Şimdi 4 ülkede stok sahaları ve
depolar açarak, tüketicinin ayağına
gideceklerini söyleyen Başeğmezler,
“ABD, İngiltere, Singapur ve Dubai’de
depo açmayı planlıyoruz. Böylelikle
tüketime daha yakın olup avantaj
sağlamak istiyoruz” dedi.

Petrole damga vuracak

Türkiye’de ilk kez hibrit jeneratörü,
kendilerinin ürettiğini ifade eden
Başeğmezler, bunun rüzgâr ve güneş
enerjisiyle entegre olduğunu anlattı. Bu
jeneratöre yakıt götürme maliyetlerinin
de düşük olduğunu söyleyen
Başeğmezler, şöyle devam etti: “Bu
jeneratör enerjinin olmadığı yerde
kendini bir buçuk senede amorti
ediyor. Hem yakıt tüketimi daha az
hem de oraya yakıtı götürmenin
maliyeti düşüyor. Bir petrol
platformuna proje yaptık. Hollanda
açıklarında bir platform. Karaya 150
kilometre uzakta. Yakıtı oraya götürme
maliyeti her seferinde 38 bin dolar.
Helikopterle gidiyor yakıt çünkü.
Hibrit jeneratörümüz, şirketin en
inovatif projesi seçildi. Diğer
platformlarına da almayı istiyorlar.”

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İMES Sanayi
Sitesinde iş adamlarıyla istişare toplantısında bir
araya geldi.

Yıldırım burada yaptığı konuşmada sanayinin
ülke gelişimindeki önemine dikkat çekerek, İMES’i
akıl ve alın terinin birleştiği yer olarak nitelendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden
İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal
Akar da Yıldırım’a başarılar diledi.

Gerçekleşen istişare toplantısında İstanbul
Milletvekili Hulusi Şentürk, Ümraniye Kaymakamı

Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can’ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ile iş adamları yer aldı.

Yıldırım, İMES’i ziyaret etti

Geçtiğimiz yılı stoka çalışarak geçiren Teksan, 2019’da ürettiği jeneratörlerini yoğun tüketimin olduğu
pazarlara götürecek. Şirket, ABD, İngiltere, Singapur ve Dubai’de ofis açarak tüketiciye yakın olacak.

Abanalı iş adamı
Özdemir Ata’nın
sahibi olduğu
jeneratör üreticisi
Teksan, Tuzla
Marina’da 1994’te
300 metrekare
dükkânda
başladığı
üretimini bugün 2
ayrı fabrikada
sürdürüyor. Bir
fabrikasındaki
üretimini
tamamen
ihracata ayıran
şirket, 130 ülkeye
satış yapıyor.

Yerli imkanlarla
15 ayda üretildi

Taşköprülü iş adamı Şahin Çelik’in
sahibi olduğu Şahin Ticaret 22 yıldır, inşaat
yapı malzemeleri ve hırdavat ihtiyaçlarını
karşılıyor.

Sancaktepe Yenidoğan bölgesinde
faaliyet gösteren firmanın toptan ve
perakende satışlarının olduğunu bildiren
Şahin Çelik, haanın 7 günü hizmet
verdiklerini bildirdi.

Çelik “İnşaat malzemeleri hırdavat ve nalburiye
ürünleri satışını gerçekleştirdiğimiz iş yerimizde
geniş ürün skalamız bulunuyor. İhtiyaç duyulan
malzemeleri stokumuzda olmasa bile çok kısa sürede
tedarik edip alıcıya hızla ulaştırıyoruz. Sektörde

bulunduğumuz 22 yıl alışveriş yaptığımız
her kesimde güven oluşturuyor. Biz de bu
güveni korumak adına çalışmalarımızı
sürdürüyoruz” dedi.

Ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal
hayatta da Kastamonulularla iç içe olduğunu
ifade eden Şahin Çelik (54), “Sancaktepe’de
ticaretin yanı sıra sivil toplum

kuruluşlarında da faal olmaya çalışıyoruz. Sancaktepe
Kas-Der ve Yenidoğan’da bulunan Kastamonu
dernekleriyle etkileşim halindeyiz. Kastamonulu
hemşerilerimizle ticaretin yanı sıra sosyal hayatta da
bir arada dayanışma halinde olmak bize ayrı bir
huzur veriyor” diye konuştu.

22 yıldır işinin başında
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TEŞEKKÜR

Hasan Osmancıoğlu
Devrekani Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

27 Ocak 2019 tarihinde yapılan Devrekâni Dernekler Federasyonu 6. Olağan Genel

Kuruluna katılarak bizleri onurlandıran 

Devlet eski Bakanı Sn. Murat Başesgioğlu’na 

MHP Kastamonu İl Başkanı Sn. Yüksel Aydın’a 

Esenler Belediye Başkanı Sn. M. Tevfik Göksu’ya 

Devrekâni Belediye Başkanı Sn. Mümtaz Aliustaoğlu’na 

AK Parti Esenler İlçe Başkanı Sn. Umut Özkan’a

Devrekani AK Parti İlçe Başkanı Sn. Hayrettin Melezoğlu’na

MHP Esenler İlçe Başkanı Sn. Suat Yılmaz’a 

MHP Devrekani İlçe Başkanı Sn. Mehmet Salih Karaahmetoğlu’na

AK Parti Devrekâni Belediye Başkan Adayı Sn. Engin Altıkulaç’a

CHP Devrekâni Belediye Başkan Adayı Sn. İlhan Tuncer’e

Devrekani Esnaf ve Sanatkarlar K.K. Koop. Başkanı 

Sn. Mehmet Altıkulaçoğlu’na 

İstanbul İşkur İl Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim Akpınar’a

Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Sn. Sami Yapar’a 

Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Sn. Ekrem Acar’a

Zeytinburnu AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nihat Sezer’e

Devrekani Federasyonu önceki başkanlarından Sn. Yahya Çirişoğlu’na, 

Sn. Yaşar Kayacan’a, Sn. Şükrü Bal’a, Sn. Muzaffer Balcı’ya, Av. Sn. Fikret Özkan’a,

Sn. Selçuk Bartınlı’ya, Sn. Ümit Şahbaz’a, Sn. İbrahim Çoşar’a

İstamonu Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sn. Hüseyin Karadeniz’e 

Kastamonu Gazetesi Muhabiri Sn. Cengiz Muhsiroğlu’na  

Sanatçı Sn. Orhan Canayakın’a 

Esenler Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Aday adayları

Sn. Mustafa Kayıkçı’ya, Sn. Recep Özdemir’e, Sn. Kadir Ay’a, Sn. Salim Mıstaçoğlu’na,

Küçükçekmece Bld. CHP Meclis Üyesi A. Adayı Sn. Şahin Çengel’e

Sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcilerine, Kas-Der şube başkanlarımıza, iş

adamlarımıza, çelenkleri, telefon ve telgraflarıyla aramızda olan ve katılmayarak özür

beyan eden 

Kastamonu Milletvekili Sn. Hakkı Köylü’ye

Kastamonu Milletvekili Sn. Metin Çelik’e

Tekirdağ Saray Kaymakamı Sn. Adnan Tezcan’a 

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Sn. Mustafa Sarıgül’e

Kastamonu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sudi Topal’a

Teşekkür ederiz
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TEŞEKKÜR

Murat İster
Yenidoğan Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı

19 Ocak 2019 tarihinde açılışı yapılan Yenidoğan Pastanelerimizin 4’üncüsü olan

Tuzla Aydınlı şube açılışına katılarak bizleri onurlandıran 

26. Dönem Kastamonu Milletvekili Sn. Murat Demir’e

Tuzla Belediye Başkanı Sn. Şadi Yazıcı’ya 

Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Sn. Cevat Yaman’a

AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Sn. Ahmet Cin’e

AK Parti Pendik İlçe Başkanı Sn. Rüstem Kabil’e

Küre Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sn. Kubilay Salihvatandaş’a

Tuzla Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sn. Mustafa Avral’a

Küre Dernekleri Başkanı Sn. Yaşar Yazıcı’ya 

Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Sn. Tuncal Şenol’a

Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Sn. Cemal Demir’e 

Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi A. Adayı Sn. Yılmaz Tutar’a

Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Sn. İlhan Tekant’ta

Pendik Dernekler Federasyonu Başkanı Sn. Av. Ramazan Öztürk’e

Pendik PESİAD Dernek Başkanı Sn. Murat Açık’a

Tuzla Aydınlı Mahalle Muhtarı Sn. Nevzat Özsoy’a

Kas-Der Tuzla Şube Başkanı Sn. Hasan Elbuz’a 

Kas-Der Pendik Şube Başkanı Sn. Hüseyin Demircan’a

Kas-Der Kartal  Şube Başkanı Sn. Ahmet Öztürk’e

Açılış sonrası ziyaret ve teşrifleriyle bizleri onurlandıran

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı

Sn. Binali Yıldırım’a

AK Parti İstanbul Milletvekili Sn. Serkan Bayram’a

Telefon, telgraf ve çelenkleriyle aramızda olan, birlikte siyaset yaptığımız çok kıymetli

dava arkadaşlarım ile sevincimizi paylaşan tüm dost, müşteri ve hemşerilerimize 

Teşekkür ederiz

istamonu7subat_07_Layout 1  2/13/19  1:40 PM  Page 1



Yıl: 7 7 Şubat 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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