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Temeli 2013 yılının aralık
ayında atılan Şeyh Şaban-ı Veli
Camii mimarisinin yanı sıra İs-
tanbul Anadolu Yakasının en
gözde bölgesinde yer almasıyla
dikkat çekiyor.

Kaba inşaatı bitmek üzere
olan eser toplamda 3 bin 500
metrekare kapalı alanda konfe-
rans salonu, yatılı Kur’an kursu
ve sosyal alanlarıyla bir külliye
olarak da hizmet verecek.

Tem Otoyolu Kurtköy Pen-

dik mevkii üzerinde, Sabiha
Gökçen Havalimanı iniş ve kal-
kış pistine paralel olan cami
binlerce insanın belleğinde yer
edecek.

Göz kamaştıracak
Mimar Sinan’ın 'Çıraklık

eserim'  dediği 1453 yapım ta-
rihli Fatih Şehzadebaşı Ca-
mii’nden esinlenerek tasarlanan
Şeyh Şaban-ı Veli Camii mima-
risiyle göz kamaştıracak.

Merkezi Üsküdar’da bulunan Cide Dernekler
Federasyonu (CİDEFED) yemekli dayanışma
gecesi tertip edecek. Çengelköy Mehmet Ça-
kır Kültür Merkezi’nde 25 Aralık Cuma ak-
şamı saat 19.00’da başlayacak programın

sunumunu gazetemiz genel yayın yönetme-
ni Hüseyin Karadeniz üstlenecek.

Abana’nın nüfusu-
nu artırmak için çalış-
ma başlatıldı. Abana
Belediyesi ve İstan-
bul’da faaliyet gösteren
Abana Derneği iş birli-

ğinde 22 Kasım’da Esenler’de
düzenlenecek kahvaltı progra-
mında konu ile ilgili bilgilendir-
me toplantısı yapılacak.

Abana geriye 
göçün peşinde

İstanbul Serbest Mu-
hasebeci Mali

Müşavirler Oda-
sı’nın (İSMM-
MO) 2016 yılı
mayıs ayında

yapılacak genel kurulunda
İnebolulu hemşerimiz Tur-

gay Kanarya başkanlığa aday
olduğunu açıkladı.             

İSMMMO’ya 
İnebolulu aday

KASİAD Genel Başkanı Ayhan As-
lan, Kastamonu ekonomik güç birlik-
teliğini açığa çıkaracak KASTEX-
PO’nun ortak bir pazar olduğunu söy-
ledi. Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği KASİAD Genel Baş-
kanı Ayhan Aslan, İstanbul Fuar Merke-
zi’nde 10-13 Mart 2016 tari-
hinde yapılacak olan Kasta-
monulu Sanayici ve İş
Dünyası Zirvesi (KAS-
TEXPO)  hakkında de-
ğerlendirmelerde bu-
lundu.

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

Mercan 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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Türkiye'nin en büyük kiralık
jeneratör filosuna sahip olan
Teksan Jeneratör farklı ihtiyaç-
lara yönelik sunduğu kuruma
özel çözümlerinin yanında or-
ganizasyonlar için mobil jene-
ratör desteği veriyor.

Her alanda her 
yerde güç veriyor
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İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar
Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile iş
birliği protokolü imzalayan Türki-
ye Finans Bankası oda üyelerine 2
ay geri ödemesiz, 24 aya varan
vade seçenekleri ile finansman
desteği sağlayacak.Ayhan Ünal

Yufkacı ve kadayıfçı
esnafına destek
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İstanbul Pendik’te Şeyh Şabanı Veli Camii ve külliyesi kaba inşaatında sona yaklaşılıyor

Göğe yükselen seda
Anadolu’nun dördüncü

büyük evliyası olarak bili-
nen, Kastamonu’nun

manevi şahsiyetlerinden
Şeyh Şaban-ı Veli, Pen-

dik’te adının verildiği cami
ve külliyede hayat buluyor

        ortak bir 
pazardır

Kastamonu’da 1 Kasım seçimlerin-
de özellikle sahil bölgesinden bü-
yük oy toplayarak AK Parti’den

3.sıradan milletvekili seçilen
Murat Demir,  riyasız temasla-
rının sandığa yansıdığını
söyledi.Murat Demir

“Riyasız, içimden geldiği
gibi davrandım”
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CİDEFED coşturacak

Turgay 
Kanarya

Mevlüt
Alican

2

9

115Ayhan Aslan

6331  Sayılı Yasa Gereği SGK'lı
İşçi Çalıştıran Bütün  
İşyerlerinin İşyeri Hekimi ve İş
Güvenliği Uzmanı
Bulundurulması Zorunludur.

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

Emniyet Evleri Mah. Özcan Sk.
No: 2/2 Daire: 6-7 Metce İş Merkezi

C Blok 4. Levent - İSTANBUL

GSM: 0532 326 02 27
www.diyalogosgb.com
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin o
dından boşalan ilçe Mü
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başk
dan yapılan yeni atama
Pınarbaşı’na 13 imam v

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te: Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
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Sağır dilsiz ve âmâ;
Bu durum sakın gitmesin ağrına;
Değişmem seni
O sapasağlam özürlülerin topuna…!

İki Şair, İki Şiir
Çamur atmayın asla elleriniz kirlenir,
Gıybet etmeyin asla, dilleriniz kirlenir.
Çirkefli ayaklarla yola revan olmayın,
Otoban olsa bile yollarınız kirlenir.

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�15 Kasım 2015 2

Bir cömert tarifiyle para denen şey nedir?
“ Cimriyi bağlı tutan menfaat kemendidir.”
Paraya kulluk etme, o sana kulluk etsin,
Para, iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

TARİF

Fazıl Bayraktar

Rüşvet ala, rüşvet vere;
Açmadığın kapı, aşamadığın engel kalmadı.
Bu kez ecel çıkmış karşına, yakana Azrail yapışmış,
Hadi bakalım görelim, şimdi söksün rüşvetin…

DÖNÜŞÜM

Tahsin Şentürk

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Der-
neği KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan,
İstanbul Fuar Merkezi’nde 10-13 Mart 2016
tarihinde yapılacak olan Kastamonulu Sana-
yici ve İş Dünyası Zirvesi (KASTEXPO)
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Baş-
kan Ayhan Aslan 4 gün sürecek olan etkinli-
ğin ekonomik güç birlikteliğinin yanı sıra
Kastamonu sosyal, kültürel ve bölgesel gü-
cünü ön plana çıkaracağına dikkat çekti.

“Kaçınılmaz bir fırsat”
KASİAD’ın 1994 yılında iş dünyasına

hizmet etmek için kurulduğunu anımsatan
Ayhan Aslan, “ Son zamanlarda derneği-
mizle birlikte açığa çıkan bütünleşmenin di-
namik etkisi bizi ek bazı faaliyetlere yönlen-
dirdi. Kastamonu iş dünyasının buluşacağı
KASTEXPO da enerjimizin ve güç birlikteli-
ğimizin yansıması olarak açığa çıktı. Bu et-
kinlik Ar-Ge, inovasyon, vizyon ve üretim
şekillerindeki kalite farklılıklarının iş dün-
yamızı kendi alanında daha profesyonel

yapmakla birlikte, kurumsal kimliğe sahip
firma ve iş adamlarının diğer genç iş dünya-
sına örnek teşkil etmesi açısından kaçınıl-
maz bir fırsat.” dedi.

“Gücümüz açığa çıkacak”
Ayhan Aslan, ekonomik birleşme, birleş-

meye giden ekonomilerde mal ve hizmet
akımlarının önemine değinerek, “Ancak bir-
birleri arasında mal ve hizmet alımı yapan iş
adamlarımız kendi aralarında var olan po-
tansiyel gücün farkına varabilirler. KAS-
TEXPO bunu sağlayacak. Gerekli
tüm ihtiyaç ve donanımın hazır ol-
duğunu göreceğimiz bir etkinlik
olacak.” diye konuştu

Kastamonulu sa-
nayici ve iş adamları-
nın iş birliği içinde
olmasının büyük
bir ihtiyaç olduğuna
dikkat çeken Aslan
şunları söyledi: “Sağdu-

yulu ve rekabetçi bir iş çevresinin geliştiril-
mesi göz önünde tutularak; vatandaşlar ve iş
adamlarının yararına pazarların daha da
artırılması için adımlar atıyoruz. İş birliği-
nin basit bir düzeyden başlatılması, ileri-
ye yönelik ortak bir amaç belirlememiz
toplumumuzun menfaatine olacaktır.
Bu kapsamda KASTEXPO hem iş
adamlarımızı birbiri arasındaki
iletişimi ve alışverişi güçlendi-
recek hem de ortak projeler
üretmemizi sağlayacak.”

İlbank Holding bünyesindeki Asya Ma-
den İşletmeleri A.Ş. Kastamonu’da petrol
arayacak.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Pet-
rol İşleri Genel Müdürlüğü`nün ilanına
göre, Malatyalı iş adamı Mustafa İlbak’ın
yönetim kurulu başkanı olduğu Asya Ma-
den İşletmeleri A.Ş.’ye Kastamonu ve Si-
nop’ ta 57 bin 883 hektarlık sahada beş
yıllığına petrol arama ruhsatı verildi.

Kastamonu’da 2007 yılından itibaren
faaliyet gösteren Asya Maden Hanönü'nde
Cumhuriyet tarihinde bulunan en büyük
bakır rezervini işleme hakkını da elinde
bulunduruyor.

Kastamonu’da
petrol arayacak

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, Kastamonu
ekonomik güç birlikteliğini açığa çıkaracak 
KASTEXPO’nun ortak bir pazar olduğunu söyledi

KASTEXPO, ortak
bir pazardır

Ayhan Aslan

Döküm modellerinde ve yedek
parçada dünya firması olma

yolunda emin adımlar attık,
sınırları aştık. Bizi daha yakından
tanımak için fabrikamıza
ziyaretinizi bekleriz.

1993 yılında kurulmuş olan
firmamız İstanbul Arnavutköy’de
2500 m2 kapalı toplam 3850
metrekare alanda faaliyetlerini
sürdürmektedir.
8000*3200*1500 ebatlarından
başlayan 5 eksen CNC
tezgâhımızda dâhil olmak üzere

toplam 15 adet CNC tezgâhımızla,
kontraplak, metal, mdf, strafor,
plak, araldit, diza ve sinto
modeller, hassas döküm
modellerinin yanı sıra shell, cold
box ve lampe maça sistemleri ile
birlikte yedek parça imalatı da
yapabilmekteyiz.

Ayrıca firmamız önemli bir yatırım
ile Faroarm Fusion ve Laser
Scanarm'ı bünyesine katmış,
yerinde ölçüm hizmeti ve tersine
mühendislik hizmetleri de
vermektedir.

Adres: Yıldırım Beyazıt Cd. No:90 Arnavutköy /İST
Tel    : +90 (212) 544 5 544

(pbx) - +90 (212) 544 6 873

Fax   : +90 (212) 544 45 62

www.ozdemirmodel.com
info@ozdemirmodel.com 
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İstanbul
Fuar Merkezi
HALL 11  
YEŞİLKÖY / İSTANBUL

10-13
MART
2016

Bilgi ve Rezervasyon:

Emel YÜKSEL
0 212 222 97  37
0 544 395 22  37
kasiadfuar@gmail.comTalatpaşa Mh. Aslıhan Sk. No: 45 Kağıthane - İST.  

Birlikte Başarmak İçin

O R G A N İ Z A S Y O N

• Aydınlatma 
• Bilişim
• Demir Çelik 
• Denetim ve Danışmanlık 
• Denizcilik
• Dekorasyon 
• Elektrik 
• Endüstriyel Mutfak
• Enerji
• Gıda
• Güvenlik Sistemleri
• İnşaat
• Makina

• Matbaa
• Mermer
• Mimarlık
• Mobilya
• Mutfak
• Organizasyon
• Otomotiv
• Pencere
• Raf Sistemleri
• Reklam - Pazarlama
• Satış Dağıtım
• Tekstil
• Telekom

info@kasiad37.com - www.kasiad37.com
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

15 Kasım 2015 4

Dadaylı hemşerimiz Mehmet Berber, Yargıtay 15. Ceza
Dairesi Başkanlığı’na getirildi.

Yargıtay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yargıtay
Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda 15.
Ceza Dairesi Başkanlığına 12. Ceza Daire Üyesi Sayın
Mehmet Berber seçilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Yargıtay’a 
Dadaylı başkan

Anadolu’nun dördüncü büyük
evliyası kabul edilen Şeyh Şaban-ı
Veli’nin doğum tarihi kesin olma-
makla birlikte kaynaklarda Kastamo-
nu’nun Hanönü ilçesinde 1481 yılı
olarak belirtilir. 

Halveti Tarikatı'nın, Cemaliye
Şubesi'nin, Şabaniye Kolunun kuru-
cusu mutasavvıfın vuslat tarihi ise 4
Mayıs 1569 olarak biliniyor.

Şeyh Şaban-ı Veli, doğmadan
önce babasını, 3yaşına geldiğinde
ise annesini kaybetmiştir. Hayırse-
ver bir kadın tarafından evlat edini-
lir. Eğitimine doğduğu mahallenin
okulunda Kur’an-ı Kerim öğrenerek
başlar. Kastamonu’da devam ettiği
eğitimini tamamlayıp, İstanbul’a gi-
derek, Fatih Sultan Mehmet Han
medreselerinden biri olan Karadeniz

Başkurşunlu Medresesi'ne kaydolur.
Şeyh Şaban-ı Veli 9 yıl süren eği-

timi süresince Eyüp Cami’nde de
kürsü şeyhliği yapar. Kastamonu’ya
giderken uğradığı Bolu'da Hayred-
din Tokadi’nin dergahının yanında
konakladığında, dergahtaki zikre ka-
tılır. Zikirden sonra Hayreddin To-
kadi’ye biat eder ve 12 yıl şeyhin
hizmetinde bulunur. 1530-1531 tari-
hinde Kastamonu’ya gönderilir.
Önce Cemalattin Camii’nin avlusu-
na, daha sonra Honsalar Camii’nin
içinde bir odaya yerleşmiştir.

Hep Kastamonu'da kalan ve Ana-
dolu’nun dördüncü büyük evliyası
kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli daha
sonra vefatına kadar kalacağı Şeyh
Sünneti Efendi dergahına yerleşmiş-
tir. Yedi yıl halvette kalarak evliya-

lık mertebesine ulaşmıştır. Vefat et-
tikten sonra da türbesi burada inşa
edilmiştir. Türbe, daha sonraları ha-
sar görmüş olup, 1902 yılında Mah-
mut Paşa tarafından yeniden inşa
edilmiştir.

Seyyid Sünneti Efendi tarafından
1490 miladi yılından önce oluşturu-
lan külliye, Kastamonu Kalesinin
batı yüzüne geldiği için Hisarardı
denilen kesimde Gümüşlüce deresi-
nin ağzındadır. Bünyesinde 1490
miladi yılından önce yaptırılan
cami, Ömer Kethüda ve ulema ile
halk tarafından 1611 yılında yaptırı-
lan türbe, cami ile aynı tarihlerde
yaptırılan dergah, türbe ile aynı ta-
rihlerde yaptırılan kütüphane, asa
suyu ve 1900 yılında yaptırılan şa-
dırvan mevcuttur.

Şeyh Şaban-ı Veli kimdir?

İstanbul Pendik’te Şeyh Şabanı Veli Camii ve külliyesi kaba inşaatında sona yaklaşılıyor

Göğe yükselen seda
Anadolu’nun dör-

düncü büyük evliyası
olarak bilinen, Kas-
tamonu’nun manevi

şahsiyetlerinden
Şeyh Şaban-ı Veli,

Pendik’te adının ve-
rildiği cami ve külli-
yede hayat buluyor

Temeli 2013 yılının aralık ayında atı-
lan Şeyh Şaban-ı Veli Camii mimarisi-
nin yanı sıra İstanbul Anadolu Yakası-
nın en gözde bölgesinde yer almasıyla
dikkat çekiyor. Kaba inşaatı bitmek üze-
re olan eser toplamda 3 bin 500 metreka-
re kapalı alanda konferans salonu, yatılı
Kur’an kursu ve sosyal alanlarıyla bir
külliye olarak da hizmet verecek.

Tem Otoyolu Kurtköy Pendik mevkii
üzerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı
iniş ve kalkış pistine paralel olan cami
binlerce insanın belleğinde yer edecek.

Göz kamaştıracak
Mimar Sinan’ın 'Çıraklık eserim'  de-

diği 1453 yapım tarihli Fatih Şehzadeba-
şı Camii’nden esinlenerek tasarlanan
Şeyh Şaban-ı Veli Camii mimarisiyle
göz kamaştıracak. Eser, 16 kubbesi, bir-
birine 30 metre mesafede bulunan 28
metre yüksekliğindeki 2 minaresiyle
görkemli bir atmosfer sunacak.

Engelliler unutulmadı
Bin 500 kişi kapasiteli camide, engel-

lilerin yardım almadan tek başına ibadet
yapabileceği ortam sağlanacak.

Engelli rampasının yanı sıra caminin
minaresinin biri asansörlü olacak.

Camide ayrıca 200 kişilik çok amaçlı
salon, 60 kişilik yatılı Kur’an kursu, 100
kişilik konferans salonu da yer alacak.

Şeyh Şaban-ı Veli Camii Derneği Baş-
kanı Dadaylı hemşerimiz Eset Yılmaz’ın
öncülüğünde ve birkaç gönüllünün ça-
balarıyla hayat bulan caminin yer aldığı
mahalledeki otobüs ve metro durakların-
da şimdiden Şeyh Şaban-ı Veli ismi de

yer almaya başladı.  

Ayni ve nakdi yardım
bekleniyor

Şeyh Şaban-ı Veli Camii
Derneği Başkanı Eset Yılmaz İs-
tamonu’ya yaptığı açıklamada 2
yıl gibi kısa bir sürede caminin
neredeyse kaba inşaatının ta-
mamlandığını söyledi.

Pendik Kaymakamı Osman
Tunç, Belediye Başkanı Kenan Şahin,
İlçe Müftüsü Ziya Ersin’in aralarında bu-

lunduğu çok sayıda protokol
üyesiyle Şeyh Şaban-ı Veli Ca-
mii’nin temelinin 2013 yılında
atıldığını anımsatan Eset Yıl-
maz, “ Bin 40 metrekare alan
üzerinde 4 katlı ve toplamda 3
bin 500 metrekare kapalı alana
sahip olacak camimiz hem iba-
det hem de sosyal alanlarıyla
göz dolduracak.” dedi.

Camiyi hizmete açmak için
çalışmaların hızla devam ettiğini bildi-
ren Eset Yılmaz, ince inşaat ve işlemle-

rin olduğuna dikkat çekerek, hayırsever-
lere çağrıda bulundu.

Cami yapımında katkıda bulunanlara
ve bulunacaklara müteşekkir olduğunu
belirten Yılmaz şunları söyledi: “ Özel-
likle Kastamonulu hemşerilerimiz Şeyh
Şaban-ı Veli Camii’ne bu zamana kadar
önemli katkılarda bulundu. Ancak eseri-
mizin layıkıyla vücut bulması, ince in-
şaatın ve işlemlerin tamamlanmasıyla
mümkün olacaktır. Bu zorlukları da ha-
yırsever hemşerilerimizin de katkılarıyla
aşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Ahmet Yesevi Mahallesi Şeyh Şaban-ı
Veli Camii ve Kur'an Kursu Yapma ve Ya-
şatma Derneği'nin 2. Olağan Genel Kurulu
15 Kasım Pazar günü Pendik’te bulunan
dernek merkezinde yapıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Ha-
san Elbuz, katip üyeliklerini ise gazetemiz
imtiyaz sahibi Hüseyin Karadeniz ile Nev-
zat Ertekinoğlu üstlendi. Tek liste halinde
gidilen genel kurulda Dadaylı hemşerimiz
Eset Yılmaz, delegelerin güven oyunu ala-
rak yeniden başkanlığa seçildi.

Yılmaz’ın listesinde şu isimler yer aldı:
Yönetim Kurulu: Hakkı Alptekin, Dursun

Küçükalev, Sadık Çörek, Recep Antal, Ka-
zım Bölüm, Recep Acarol, Şaban Gül, Meh-
met Karabulut, Ömer Kayıkçı

Denetleme Kurulu: Erdoğan Terzi, Bay-
ram Aslandağ, Abbas Yazıcı, Harun Kara-
bulut, Adem Manoğlu, Recep Yıldırım

Eset Yılmaz yeniden 

Bağış hesap numarası:

Türkiye Finans Bankası Şube Kodu: 78 

Hesap Numarası 183 85 39-1

IBAN: TR20 0020 6000 7801 8385 3900 01 

Sabiha Gökçen Havalimanı yeni pist 

alanından ve TEM Otoyolundan camiye bakış

Eset Yılmaz
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E
Başbakanlık Hazine Müste-

şarlığı ile Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ortaklığında yürütü-
len tüm sigorta acenteleri ve si-
gorta eksperleri ile ilgili işlemleri 

yapma yetkisi Kastamonu Tica-
ret ve Sanayi Odası’na (KATSO) 
verildi. Kastamonu’daki sigorta 
acente ve eksperleri daha önce 
bu işlemlerini yapmak için Ço-

rum Ticaret ve Sanayi Odası’na 
gitmek zorunda kalıyorlardı di-
yen Kastamonu Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Halil Öztosun, 
Çorum’dan alınarak KATSO’ya 
verilen bu görevi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Cihan Cılbırcıoğ-

lu’nun yürüteceğ
tosun, “Sigorta a
leri, her türlü tra
poliçe kesiyor. 
iki yıllık çabalar
bu işlemler Çoru
odamıza verildi” dedi.

Sigortacılık İşlemleri Yetkisi Katso’ya Verildi 
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kasta-
monu İl Koordinatörlüğünce, 11. çağrı döneminde kabul edilen 25
projenin sözleşmeleri imzalandı. TKDK Kastamonu İl Koordinatörü
Eniz Gökçek, imza töreninde yaptığı konuşmada, 11. çağrı dönemin-
de alınan 138 başvurudan 25'inin yapılan inceleme sonucu destek

almaya hak kazandığını söyledi. Projeleri bu yıl içerisinde tamamla-
yacaklarını ifade eden Gökçek,  9. ve 10. çağrılar kapsamında alınan
ve sözleşme imzalanan 23 projeden 20'sinin tamamlama aşamasına
getirildiğini, bunlar için ay sonuna kadar yaklaşık 7 milyon lira hibe
ödemesinin yapılacağını kaydetti.	

25 proje desteklenecek

15 Kasım 2015

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Kastamonu Şubesi, Kasım ayı istişare toplantısını
gerçekleştirdi.   Toplantıda konuşan MÜSİAD Kasta-
monu Şubesi Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Türkiye’nin 1
Kasım yerel seçimlerinden sonra, geleceğe hızlı adım-
larla ilerleyeceği yeni bir sürece girdiğini ifade ederek,

Kastamonu’nun da bu ilerlemeye ayak uydurması ge-
rektiğini söyledi.

Kastamonu’da hayata geçecek projeler ile birlikte
ihtiyaç ve fırsatların doğacağını vurgulayan Fındıkoğ-
lu, “ Ekonomik ve ticari alanda doğacak her türlü du-
ruma önceden hazırlıklı olmalıyız.” dedi.

5

ABD Merkez Bankasının (Fed) 2015
yılının son çeyreğinden itibaren
başlamak üzere aşamalı olarak sı-

nırlı da olsa faiz artırımına gitmesi bek-
lenmektedir. AB ekonomisinde işsizlik
ve kamu borcu sorunları gündemdeki
yerlerini korumaktadır. Bu gelişmeler,
önümüzdeki dönemde gelişmekte olan
ülkelere yönelik fon akımlarının yavaş-
layacağı yönündeki beklentileri güçlen-
dirmektedir.

Türkiye’de ise iç siyasi gelişmeler ve
yakın coğrafyada artan jeopolitik ve eko-
nomik riskler belirsizliği artırmakta ve
ekonomik aktiviteyi yavaşlatmaktadır.

OVP’nin temel amacı; makroekono-
mik istikrarın korunduğu cari açığın ve
enflasyonun aşamalı olarak düşürüldü-
ğü bir ortamda yapısal reformlar yoluyla
büyümeyi artırmak ve daha kapsayıcı
hale getirmektir.

I.DÜNYA VE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNDE GELİŞMELER

A. DÜNYA EKONOMİSİ
Ekim ayında yüzde 3,1’e indirilen

dünya büyümesinin 2016 yılında hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan eko-
nomilerle beklenen ivmelenme sonu-
cunda yüzde 3,6 olması beklenmektedir.

Gelişmiş ekonomiler, 2015 yılında
ılımlı bir şekilde büyümeye devam et-
mektedir. Gelişmiş ekonomilerde; fi-
nansman maliyetlerinin düşük seyret-
mesi, istihdamda gözlemlenen iyileşme-
ler, ABD ekonomisinde artan piyasaya
güveni neticesinde yatırımların artmaya
başlaması ve uluslar arası piyasalarda
petrol fiyatlarının düşük seyretmesi bü-
yüme sürecini desteklemektedir. Avro
Bölgesinde de artan iç talep büyümeye
katkı vermektedir. Ancak bazı Avro Böl-
gesi ülkelerinde yaşanan olumlu geliş-
melere rağmen Yunanistan kaynaklı fi-
nansal risklerin devam etmesi nedeniyle
Avro Bölgesi genelinde istikrarlı bir to-
parlanmanın sağlanamaması, gelişmiş
ekonomilerdeki canlanmayı sınırlandır-
maktadır. Gelişmiş ekonomilerin 2015
yılı büyüme tahmini yüzde 2,4’ten yüzde
2,0’ye, 2016 yılı büyümesi ise yüzde
2,4’ten yüzde 2,2’ye indirilmiştir.

ABD ekonomisinde, 2015 yılı büyüme
tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,6’ya indi-
rilmiştir.ABD ekonomisinin 2016 yılında
yüzde 2,8 oranında büyüyeceği tahmin
edilmektedir.

2008 küresel krizinin bankacılık ve
kamu borç krizine dönüştüğü Avro Böl-
gesinde düşük büyüme, düşük istihdam,
düşük talep, deflasyon riski, artan kamu
borçları, işsizlik ve finansal kırılganlık
başlıca sorun alanları olmaya devam et-
mektedir. Avro Bölgesinde büyüme kı-
rılgan ve ülkelerarası heterojen bir yapı
sergilemekle birlikte, ekonomik topar-
lanma devam etmektedir.

Sorunlu Avro Bölgesi ülkelerinden
İspanya ve Portekiz’in de toparlanmaya
devam etmesi, Avro Bölgesine yönelik
ılımlı büyüme beklentilerini artırmıştır.
Avro Bölgesinin 2015 yılında yüzde 1,5
oranında, 2016 yılında yüzde 1,6 oranın-
da büyüyeceği öngörülmektedir.

Küresel büyümeye uzun süredir
önemli katkı veren Çin’de büyümenin
2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla yüzde
6,8 ve yüzde 6,3’e gerileyeceği tahmin
edilmektedir. Bu gelişmeler çerçevesin-
de gelişmekte olan ekonomilerin büyü-
me tahminleri IMF tarafından 2015 yılı
için yüzde 4,3’den yüzde 4’e, 2016 yılı
için ise yüzde 4,7’den yüzde 4,5’e revize
edilmiştir.

Küresel ekonomi 2008 krizinden bu
yana toparlanma eğilimindedir. Ancak
bu toparlanma ülkeler arasında farklı-
laşmakta, ılımlı ve dengesiz bir yapıda
devam etmektedir.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
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İstanbul’da 1964 yılında
doğan Turgay Kanarya, as-
len Kastamonuludur. (İne-
bolu) Vefa Lisesi mezuniye-
tinin ardından lisans eğiti-
mini Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi’nde ta-
mamlayan Kanarya, yüksek
lisansını "Elektronik Tica-
rette Vergilendirme" konu-
sunda yapmıştır.

Çalışma hayatına 1989
yılında adım atan Kanarya o
dönemden itibaren İstanbul
Fatih ilçesinde serbest mu-
hasebeci ve mali müşavir
olarak faaliyet gösteriyor.

Çeşitli meslek örgütle-
rinde görev alan Kanarya,
2001-2008 yılları arasında
Mali Müşavirler Muhasebe-
ciler Birliği (MMMB) Derneği
Fatih Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanlığı, 2004-2008 yılları
arasında İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası (İSMMMO) Fatih İlçe
Temsilciliği görevlerini üst-
lenmiştir. 2008 yılından iti-
baren de İSMMMO yönetim
kurulu başkan yardımcısı
olarak görev yapmaktadır.

Turgay Kanarya, evli ve 2
çocuk babasıdır.

Turgay Kanarya
kimdir?

Teksan Jeneratör ’ün kurumlara ve
organizasyonlara özel kiralama hizmeti
olan Taxi Generator,  22 kVA’dan 2100
kVA’ya kadar istenilen her güçte jene-
ratör kiralama imkanı sağlıyor.

Taxi Generator’ün dünyaca ünlü
yıldızların konserlerinden festivallere,
spor organizasyonlarından inşaat ve
altyapı projelerine kadar pek çok alan-
da önemli referansları bulunduğunu
bildiren Teksan Jeneratör Yönetim Ku-
rulu Başkanı Özdemir Ata, Türkiye’nin
en büyükleri arasında yer alan, en genç
kiralık jeneratör parkuruyla ve Türkiye
geneline yayılmış bölge müdürlükleri
ile hizmet verdiklerini söyledi.

Taxi Generator’ün 1994 yılından bu
yana her ihtiyaca yanıt verebilen, yakıt
tasarrufu ile öne çıkan jeneratör parku-
ru ve kuruma özel ekonomik çözümler
yarattığını kaydeden Abanalı iş adamı
Özdemir Ata kiralama süresi içinde do-
ğabilecek maddi kayıplara karşı firma-
ların yatırım risklerini ortadan kaldır-
dıklarını vurguladı.

3. köprü, Marmaray, 
Formula 1

Ürünlerin ses izolas-
yon kabinlerinin, sesin
önem taşıdığı ortamlarda
kullanım avantajı yarattı-
ğını da ifade eden Ata,
Taxi Generator ile Suada,
Reina, Dragon Festivali, İs-
tanbul Shopping Fest, 3.
Köprü Projesi, Marmaray,
Europe Konseri, Carnaval
Latino Festivali, Elton John,
Patricia Kaas, Deep Purple,
Bon Jovi gibi dünya yıldız-
larının İstanbul konserleri,
İstanbul Triatlon Yarışları,
Bayanlar Tenis Şampiyonası, İs-
tanbul Design Week, Bodrum
Bale Festivali, Antalya Jazz Festi-
vali, Antalya Aspendos Opera ve Bale
Festivali Formula 1 Dünya Şampiyona-
sı gibi pek çok projenin kesintisiz ener-
jisini üstlendiklerine de dikkat çekti.

İstanbul Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar
Odası ile iş birliği protokolü imzalayan Türkiye Finans
Bankası oda üyelerine 2 ay geri ödemesiz, 24 aya varan
vade seçenekleri ile finansman desteği sağlayacak.

İstanbul Yufkacılar ve Kada-
yıfçılar Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Ayhan Ünal ve
Türkiye Finans Bölge Müdürü
Enver Sağır’ın katılımıyla İstan-
bul Fatih'teki oda merkezinde iş
birliği protokolü imzalandı. Pro-
tokol törenine ayrıca Türkiye Fi-
nans Fatih Şube Müdürü Bilal
Sağır ve Saha Yöneticisi Mehmet
Faik Yavuz da katıldı.

İş birliği kapsamında oda üye-
lerinin Türkiye Finans'ın ürün,

fon ve paketlerinden daha uygun
maliyetlerle yararlanabileceğini
söyleyen Ağlılı hemşerimiz Ay-
han Ünal, 2 aya kadar ödemesiz,
24 aya kadar vadeli TL finans-
man kullanımında özel kar ve
komisyon oranlarının belirlendi-
ğini kaydetti. Protokol kapsamın-
da oda üyelerine özel avantajlı
bir paket de hazırlandığını bildi-
ren Ünal,  yapılan iş birliğinin
tüm yufkacı esnafına hayırlı ol-
ması temennisinde bulundu.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odası’nın (İSMMMO) 2016 yılı
mayıs ayında yapılacak genel kurulunda
İnebolulu hemşerimiz Turgay Kanarya
başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İstanbul genelinden 1483 mali müşa-
virin katılımıyla gerçekleşen toplantıda
başkan yardımcısı olduğu İSMMMO’ya
başkan adayı olduğunu ve projelerini
açıklayan Bağımsız Mali Müşavirler Gru-
bu Başkanı Turgay Kanarya, yenilenen ve
dinamik bir kadro ile göreve gelmek iste-
diğini söyledi.

İSMMMO üyelerinin kanunlarla ko-
runması ve odanın teknoloji donanımına
sahip olması için çalışacağını vurgulayan
Turgay Kanarya, “Çağın gereklerini yerine
getiren bir odayı yeniden inşa etmek isti-
yoruz. Hem meslektaşlarımız hem de staj-

yerlerimizle ilgili tüm süreçleri elektronik
ortama taşıyacağız.  İstisnasız tüm kurum-
larla iş birliği yapacağız ve meslek örgütü-
müzün çıkacak kanunlarda söz sahibi ol-
masını sağlayacağız. Mesleğimizin ve
meslektaşlarımızın itibar kazanması için
gereken her türlü girişimi yapacağız. Mes-
lektaşlarımızın tüm haklarını savunmak
için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Ancak mücadelemiz siyasi söylemlerden

ziyade sadece mesleki alanda olacak.”
dedi.

2 dönem barajı
Odanın yönetiminde uzun süre görev

almanın olumsuzluklarının ortadan kal-
dırılması gerektiğine dikkat çeken Kanar-
ya şunları söyledi: “Aynı isimlerin yıllar-
ca kurullarda görev yapmasını engelleye-
ceğiz. 2 dönemden fazla hiçbir kurul
üyesine aynı veya bir alt kurulda görev
vermeyeceğiz. Ön seçimle demokrasiyi
gerçek anlamda yaşatan bir oda olarak
sürekli kendimizi yenileyeceğiz. Odanın
her yıl mali tabloları detaylarıyla yayın-
lanacak ve yıllardır süren söylentiler son
bulacak. Saygın bir oda olarak hakkımız-
da dedikodular yapılmasına asla izin
vermeyeceğiz.” 

Müsiad, 
olağan 

toplantısını
yaptı

Türkiye'nin en büyük kiralık jeneratör filosuna sahip olan Teksan Jene-
ratör farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğu kuruma özel çözümlerinin 
yanında organizasyonlar için mobil jeneratör desteği veriyor

Her alanda her
yerde güç veriyor

Yufkacı ve kadayıfçı esnafına destek

İSMMMO’ya İnebolulu aday
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin
77. yılında saatler 09.05'i gösterdiğinde
Kastamonu’da hayat durdu.

Kastamonu merkez ve ilçelerinde Mus-
tafa Kemal Atatürk, 77. ölüm yıldönümün-
de düzenlenen törenlerle anıldı.

İl ve ilçe meydanlarında çelenklerinin
sunulması ile başlayan törenlerde saat
9.05'te tüm şehir saygı duruşuna geçti.

10 Kasım 1938 yılında aramızdan ayrılan
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı,
minnet ve rahmet ile anıyoruz.

Hanönü’nde Gökırmak nehrinde
bulunan bakır rezervi nedeniyle söz
konusu nehrin yatağı değişecek. Ya-
pılacak tünellerle de suyun başka
bir alana alınması sağlanacak.

İlçede başlatılan Bakır Madeni
Derivasyon Projesi kapsamında yak-
laşık 70 bin metrede yapılan sondaj
çalışmalarının ardından yaklaşık
24,5 milyon ton olduğu tahmin edi-
len görünür bakır rezervi bulunmuş-
tu. Rezervin bulunduğu alan üzerin-
de yer alan nehrin taşınması için
özel bir firma tarafından 700 metre
uzunluğunda, 7,5 metre çapında iki
ayrı tünel açma çalışması başlatıldı.

Maden Direktörü Yusuf Tuncel
yaptığı açıklamada, Türkiye ekono-
misine büyük katkı sağlayacak yatı-
rımın kısa sürede faaliyete geçeceği-
ni ve proje kapsamında da 43 hafta-
dır çalışma sürdürdüklerini anlattı.

Bakır madeninin yapılacak çalış-
malar sonrasında 2017 yılında üreti-
me geçmesinin hedeflendiğini ifade
eden Tuncel, çalışmalar kapsamın-
da 584 metre uzunluğunda açılan
tünelin yapım işleminin tamamlan-
ması için 417 çalışan ile çaba sarf
ettiklerini dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in açılış
programına katıldığı Tecvit Çalıştayı Türkiye'nin
seçkin kıraat alimleri ve tecvit müelliflerini Kasta-
monu’da bir araya getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı
tarafından Kastamonu'da 4-8 Kasım tarihleri ara-
sında Tecvit Çalıştayı düzenlendi. 

Tecvit Çalıştayı ile ileride gerçekleştirilebilecek
uluslararası bir çalıştay için ön hazırlık çalışması
yapıldığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Mus-
hafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman
Şahin yaptığı değerlendirmede,  “Açılış programına
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katıldığı
programda 4 gün boyunca akademisyenlerimizle,
eğitim merkezlerinden gelen hocalarımızla, bu alan-
da özel olarak hizmet veren Kur'an halkası oluştur-
muş hocalarla ve tecvit müellifleriyle çok bereketli,
faydalı, çok güzel bir toplantı icra ettik." dedi.

Çalıştayda 10 tebliğ sunulduğunu bir de panel
yapıldığını anımsatan Şahin, tebliğlerin gözden ge-
çirildikten sonra kurulun internet sitesinde yayına
konulacağını ve ileride kitaplaştırılarak halkın hiz-
metine sunulacağını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Tecvit Ça-
lıştayına katılmak üzere Kastamonu’ya geldi. Sabah
namazını Şeyh Şaban-ı Veli Camii’nde kılan Görmez,
Kastamonu İl Müftülüğü, Valilik ve Belediye ziyaret-
lerinin yanı sıra çeşitli açılışlara katıldı. Ziyaretlerin
ardından Görmez, Belediye Nikah ve Konferans Salo-
nunda düzenlenen Tecvit Çalıştayına katıldı.

Kastamonu’da havaalanı mevkiine kurulma-
sı planlanan ‘Güneykent’ projesi için bin hek-
tarlık alanın mücavir sınırlar içine alınmasını
Belediye Meclisi kabul etti. Böylece Budamış,
Yolkonak, Bulacık, Örencik ve Keremli köyleri-
ni de kapsayan alan belediye sınırlarına dahil
edildi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş konu ile il-

gili yaptığı açıklamada, Kastamonu’nun toplam
imar alanının 2 bin 400 hektar olduğunu hatır-
latarak, “Neredeyse mevcut imar alanının yarı-
sı kadar bir alanı mücavir sınır içerisine dahil
ettik. TOKİ burada planlamayı yapacak. Özel
mülkiyetler var. Özel şahıslar burada 6 katı
geçmemek şartıyla bina yapabilecek. Şehrin
güneyinde yeni bir yerleşim olacak” dedi.

Tecvit Çalıştayı 
yapıldı

Kastamonu’yu gördü

Nehir yatağı 
taşınacak!

Daday Belediyesi ilçe devlet has-
tanesine ulaşım için ücretsiz sefer
başlattı. İlçe sınırlarında yer alan
tüm mahallelerden 8.45-16.00 arası
düzenlenen seferler ile hastaneye
ulaşım ücretsiz sağlanıyor.

Hastane seferleri
ücretsiz

YIL: 4 SAYI: 148 15 KASIM 2015

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman

Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü

Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

HABER

İSTAMONU
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

15 Kasım 2015 6

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek
Araç Barajı’nın sözleşmesi imzalandı.   Yıllık 14
milyon kWh hidroelektrik enerji üretilecek ve
yerleşim yerlerini taşkınlardan koruyacak bara-
jın hizmete alınması ile 53 bin 590 dekar zirai

arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Araç
Çayı üzerinde inşa edilecek temelden 81,50
metre yüksekliğindeki, kil çekirdekli kum çakıl
dolgu tipinde barajda 45 milyon metreküp su
depolanacak. Ayrıca, baraj tamamlandığında
yıllık 24 milyon lira ek gelir elde edilecek.

TURUTURUTURUTURU

Hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 77. yılında saatler
09.05'i gösterdiğinde Kastamonu’da hayat durdu

Kastamonu’nun tek hafızlık eğitimi veren
okulu Seydiler’de hizmete açıldı.

Seydiler Seyyid Zülfikar Vakfı tarafından
yaptırılan Naim Karaman İmam Hatip Ortaoku-
lu Kasım ayında eğitim ve öğretime baş-
ladı. Kastamonu’nun tek ha-
fızlık eğitimi veren oku-
lun ülkemizde sadece
6 emsali bulunuyor.

Konu ile açıkla-
ma yapan Seydiler
İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Serhat Keleş,
Seydiler Seyyid Zülfikar
Vakfı Naim Karaman İmam
Hatip Ortaokulu’nda 2015-2016 eğitim
ve öğretim döneminde 5. sınıfa giden 15 öğren-
cinin ders almaya başladığını bildirdi.

Keleş, sadece erkek öğrencilere eğitim vere-
cek okulun 50 kişilik pansiyon kontenjanının
da olduğunu belirterek, "  İlimizde ve ülkemiz-
de çok sayıda imam hatip okulu bulunuyor.

Ancak Kastamonu’nun tek hafızlık eğitimi ve-
ren bu okulun ülkemizde sadece 6 emsali bu-
lunuyor. Okulumuzda hafızlık eğitimi yanında
entelektüel donanımı üst seviyede olan bir ne-

sil yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrı-
ca öğrencilerden ilk 3’e giren-

lere de burs verilecek."
dedi.

Resmi Gazete'de
2012 yılından yayın-
lanan ilana göre Sey-

yid Zülfikar Vakfını-
nın kurucuları arasında

şu isimler yer alıyor: Mahmut
Naim Karaman, Sadık Özkan, Hüseyin

Akpınar, Seher Narin, Akif Özkan, Şerafettin
Özkan, Cemal Kaya, Vedat Narin, Mustafa Al-
kan, Mehmet Gürsoy, Celal Yalçınkaya, Şevket
Gencoğlu, Hüseyin Narin, Mehmet Akyıldız, İs-
mail Akyıldız, Yavuz Salih Helvacı, Soner Öz-
kan, Sadık Selçuk Özkan.

Araç 
Barajı’nın
sözleşmesi
imzalandı

Seydiler hafız 
yetiştirecek

Meclis ‘Güney Kenti’ kabul etti
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Özgür aklın işidir kuşku.
Tutuklanmış aklın beceremeyeceği

bir şeydir. 
Dünya ne kadar yeni yaratmış ve ya-

şamışsa; yaşıyorsa özgür aklın ürünü
olan kuşku ile buna ulaşmıştır. Kuşku
bilimi, bilim ise teknolojiyi üretir ve in-
sana, insanlığa
sunar. Ne yazık ki,
kötüler, vahşiler,
özgür akla söven-
ler bile bilimsel ve
teknolojik dünyayı
kullanırlar. Yani
kuşkunun sonuç-
larından yararla-
nırlar ve özgür aklı
boğazlarlar.

Özgür akıl önce
kendisinden baş-
lar kuşkulanmaya.
Çevresine kuşkuy-
la bakar, evrene
kuşkuyla bakar,
olaylara kuşkuyla bakar ve en doğruya
ulaşmaya çalışır. Buradaki kuşku ah-
lakla, namusla ilgili değildir tabi. Felse-
fi bir yaklaşımdan söz ediyorum. Kusu-
ra bakılmasın ama bunu başka türlü
anlayıp eğip bükecek o kadar çok cahili-
miz var ki… Neyse…

Edison, Newton, Arşimet, James
Watt, Galileo, İbn-i Sina, Farabi, Einste-
in, Beethoven, Graham Bell… Hepsi ve
daha niceleri insanlığa devrim niteliğin-
deki buluşlarını sunarken özgür akılla-
rını ve kuşkularını kullandılar. Eğer
bunlar, yaşadıkları günün egemen dü-
şüncelerine ve egemen güçlerine itaat
edip kuşku yaşamasalardı bugün bu
dünyaya ulaşabilmiş olamayacaktık.

Kuşkuyu yok sayıp, kuşkuya tu kaka
diyerek insanın insana, insanın güce,
makama sonsuz itaatini bir “kulluk va-
zifesi” sayan anlayış, davranış ve dü-
şüncenin özgür ve mutlu bir dünya için
sunabileceği hiçbir şeyi olamaz. Çünkü
o itaat onu, olduğu yerde taşlaştırır. İta-
at eden, gücün gölgesinde ufalır, ufalır,
ufalır ve tozlaşır; savrulur. Yerini bile
arasanız bulamazsınız daha sonra…

Bugün, dünyayı yöneten birinci sınıf
devletlerin dayandığı güç bilimi ve tek-
nolojiyi iyi kullanıyor;  özgür akla saygı
duyuyor olmalarıdır. Ama onlar, bizim
gibi üçüncü sınıf devletlerde bu sürecin
yaşanmasına izin vermezler. Çünkü sö-
müreceklerdir.

Önce itaat edilecek birileri bulunur;
allanıp pullanıp toplumun önüne sürü-
lür. Toplumun özgür aklı bin bir yön-
temle yok edilir. Koca bir itaat kitlesi
yaratılır ve toplum  “..cılar” ve onlardan
olmayan ötekiler olarak ikiye bölünür. O
..cılar itaat edenlerdir. Papağan gibidir-
ler ve o ne derse virgülüne dokunma-
dan tekrar ederler. Eğer o, kendisi için
en anlamsız işleri yapıyor olsa bile o
..cılar bunu göremezler, görseler algı-
layamazlar; çünkü itaat ile var olmak
zorundadırlar.

Sonra…
Çocuklarından ve torunlarından çı-

kar acısı.
Hey tarih.
Okumasını bilenler için sen ne zen-

gin, ne derinsin…

Kuşku...

İSTAMONU 15 Kasım 2015 7

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Gölcük liderin 
koltuğunu salladı

Ligin 13. haftasında Bay-
burt deplasmanında attığı 1
gol ile 3 puan alan Kastamo-
nuspor 1966, ilk mağlubiye-
tini kendi evinde Gölcükspor
karşılaşmasında aldı.

Gazi Stadı’nda 14 Kasım
Cumartesi günü gerçekle-
şenmücadele fikstürün orta
saflarında yer alan Gölcüks-
por’un galibiyetiyle sona

erdi. Kırmızı siyahlı temsilci-
miz kalesinde gördüğü 3
gole karşılık, rakibe 1 gol ile
cevap verebildi. Karşılaşma
3-1’lik skorla Gölcükspor’un
üstünlüğü ile sona ererken
Kastamonuspor averaj farkı
ile hem liderlik koltuğunu
hem de namağlup unvanını
kaybetti.

Kastamonuspor 1966 Göl-

cükspor karşısında aldığı
mağlubiyet sonrası averaj
farkıyla liderlik koltuğunu
verdiği Niğde Belediyespor
ile ligin 15. haftasında müca-
dele edecek.

Temsilcimizin 15 Ka-
sım’daki Niğde deplasma-
nından emanet verdiği lider-
lik koltuğunu geri alarak
şehre dönmesi bekleniyor.

Reşat Yılmaz Kastamonu 1.Amatör
Küme Futbol Ligi başladı.  Bozkurt Beledi-
yespor’un maddi imkansızlıklar nedeniyle
ligden çekildiğini açıklaması üzerine  mü-
sabakalara 9 takım katıldı. Çatalzeytins-
por’un Bozkurt Belediyespor ligden çekildi-
ği için 3-0 hükmen galibiyetle başladığı lig-
de deplasmanda Daday Yeni Belediyespor
İneboluspor'u 1-0, Seydilerspor  Araç Bele-
diyespor'u 4-1 yendi.Ligin ilk haftasında
Tosyaspor  Ormanspor’u 3-1, Yolspor Taş-
köprüspor'u 4-0  kendi evinde mağlup etti.

Son haftalarda sergilediği performans ile çı-
kış yakalayan İstanbul Kastamonuspor Çamlıca
deplasmanında 3 gollü galibiyet aldı.

İstanbul Süper Amatör Lig 2.Grupta mücade-
le eden İstanbul Kastamonuspor  Çamlıcaspor ile
Alemdağ Stadında karşı karşıya geldi.

Golsüz beraberlikle sona eren ilk yarının ar-
dından Çamlıcaspor ikinci yarıya hızlı başladı.
İkinci yarının ilk dakikalarında kalemizde gör-
düğümüz gol ile 1-0 geride kaldık. 50.dakikada
Murat Osmanoğlu ile beraberlik golünü bulan
temsilcimiz, 60.dakikada kaptan Savaş Bıçak’ın,
80. dakika yine Murat Osmanoğlu’nun atağı ile
öne geçti. Maç 3-1 İstanbul Kastamonuspor’un
lehine sonuçlanırken temsilcimiz puanını 18
yaptı ve üst sıralara tırmanmaya başladı.

Türkiye Boks Federasyonu
tarafından Kastamonu'da dü-
zenlenen Sinan Şamil Sam Bü-
yük Erkekler Türkiye Boks
Şampiyonası 2. grup müsaba-
kaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda 11-
14 Kasım tarihlerinde gerçek-
leştirilen şampiyonaya 24 ilden
katılan 97 boksör, 10 sıklette
mücadele etti. 

Şampiyona sonunda 49 ki-
loda Ferhat Dikmen, 52 kiloda
Halil Bucak, 56 kiloda Selçuk
Eker, 60 kiloda Ünal Guzhan,
64 kiloda Osman Emre Kuzu,
69 kiloda Utku Erdoğan, 75 ki-
loda Burhan Alışkan, 81 kiloda
Tarık Akyüz, 91 kiloda Turgay
Tabaru, +91 kiloda da Aydoğan
Aydın altın madalya kazandı. 

Müsabakaların son gününde
Vali Şehmus Günaydın, Türki-
ye Boks Federasyonu Başkanı
Eyüp Gözgeç, geçtiğimiz gün-
lerde hayatını kaybeden Dünya
Boks Şampiyonu Sinan Şamil
Sam’ın annesi Sevim Sam ile
kardeşi Alpaslan Şam ve ailesi,
Türkiye Boks Federasyonu Yö-
netim Kurulu Üyesi İsmail
Hakkı Gül, Kastamonu Emniyet
Müdürü Yardımcısı aynı za-
manda Türkiye Boks Federas-

yonu Kastamonu İl Temsilcisi
Asım Dursun ile çok sayıda se-
yirci katıldı.

Müsabakalar sonrası açıkla-
ma yapan Sevim Sam turnuva-
yı oğlunun adına düzenleyen
federasyon yetkililerine teşek-
kür etti. Anne Sam müsabaka-
da mücadele eden çocukları
gördükçe oğlunu hatırladığını
ve çok üzüldüğünü de dile ge-
tirdi.

Alpaslan Sam da turnuvaya
kardeşinin isminin verilmesi-
nin kendilerini duygulandırdı-
ğını ifade ederken, kardeşiyle
bir defa daha gurur duyduğunu
kaydetti.

Müsabakanın ardından Kas-
tamonu Valisi Şehmus Günay-
dın Sinan Şamil Sam'ın annesi
Sevim ile kardeşi Alpaslan
Sam'a yöresel ürünlerden olu-
şan hediye sepeti takdim etti.

Altın yumruklar ringdeydi

Amatör küme 
sahaya çıktı 

Yükselişe geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Gurupta müca-
dele eden Kastamonu İl Özel İdarespor üçüncü
mağlubiyetini Osmancıkspor deplasmanında aldı.
Temsilcimiz Osmancık ilçe stadında oynanan
karşılaşmanın 82. dakikasında mağlubiyetini be-
lirleyen golü kalesinde gördü.  Kastamonu İl Özel
İdarespor 1-0’lık skorla  biten maç sonrası  deplas-
mandan puan alamadan geri döndü. Bulunduğu
grupta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet 1 de beraberlik
alarak 8. sırada bulunan ekibimiz 22 Kasım’da li-
der Erbaaspor ile kendi evinde mücadele edecek.

Son dakika golü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından
uygulamaya konulan Riva Futbol Lisesi projesi-
nin bir devamı olan Futbol Yatılı İlköğretim Böl-
ge Okulu (YİBO)  projesi Kastamonu’da başladı.
Uygulama TFF Bölgeler Sorumlusu Rasim
Kara’nın Kastamonu ziyaretiyle 8 ilçede hayata
geçti. Futbol YİBO projesinde Türkiye’nin mode-
linin Kastamonu’da şekilleneceğini belirten Ra-
sim Kara, projeyle birlikte Kastamonu merkez,
Araç, Daday, İnebolu, Bozkurt, Taşköprü, Tosya
ve Cide’de toplam 10 çalışma yerinde belirlenen
yetenekli çocukların eğitim göreceğini bildirdi.

Türk futboluna alt
yapı Kastamonu’dan

yetişecek

Spor Toto 3. Lig 3 Grupta mü-
cadele eden Kastamonuspor
1966, kendi evinde Göcük-
spor’a mağlup olmasıyla,  hem
liderlik koltuğunu hem de na-
mağlup unvanını kaybetti

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Muharrem ayında birçok etkin-
lik düzenleyen Reis Gıda, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Darü-
laceze Başkanlığı iş birliğinde Ok-
meydanı Perpa Ticaret Merke-
zi’nde aşure ikramı gerçekleştirdi.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Reis, Darülaceze
Başkanı Hamza Cebeci,  Perpa Yö-
netim Kurulu Başkanı Mithat
Yümlü ve vatandaşların bir arada
olduğu aşure programına yoğun
ilgi gösterildi. Gün içinde, binler-
ce kişi Darülaceze’nin standına
uğrayarak aşuresini aldı.

Kağıthane’nin Talatpaşa Mahalle-
si’nde faaliyet gösteren Umut Eğitim
Gönüllüleri Derneği ise düzenlediği 3.
Geleneksel Aşure Programında karala-
hana yemeği ikramında da bulundu.

Kastamonuluların yoğun yaşadığı
mahallede yöresel lezzetlerin de su-
nulması büyük beğeni topladı.

Kastamonu Bozkurt Sakızcılar Köyü
Derneği1. Olağan Genel Kurulunu ger-
çekleştirdi. Tek liste halinde gidilen se-
çimde Kurucu Başkan Recep Özdemir
tekrar göreve geldi.

Genel kurulda yaptığı konuşmada
Esenler Fatih Mahallesi’nde yaklaşık 6
önce kurulan derneğin, İstanbul’da uzun
yıllardır olmasının beklendiğini vurgu-
layan dernek başkanı Recep Özdemir, “
İstanbul’da 30 yıllık özlemi sona erdir-
menin mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşe-
rilerimizin daha sağlam bağlar kurabil-
mesinin derneğimizle birlikte sağlanabi-
leceğine yürekten inanıyoruz. Maddi,
manevi tüm desteklerinden dolayı tüm
üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik
ve beraberlik içinde devam edeceğiz in-

şallah” dedi. Recep Özdemir başkanlı-
ğında 3 yıl devam edecek Kastamonu
Bozkurt Sakızcılar Derneği yönetim ku-
rulunda şu isimler yer alacak: Muzaffer
Yorulmaz, Kazım Yanık, Gökhan Yanık,

İsmail Yorulmaz, Mehmet Özdemir,
Cengiz Güven, Mustafa Özdemir, Hasan
Yorulmaz, Kenan Yanık, Hasan Yanık,
Arif Özdemir, Namık Yanık, Orhan Ya-
nık, Sabri Özdemir ve Doğan Yorulmaz.

Abana ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Der-
neği’nde mantı ikramı gerçekleştirildi. Derneğin
önceki başkanlarından Abana Belediye Meclis
Üyesi Adnan Yorgancı tarafından verilen davet
büyük ilgi gördü. Etkinliğe Abana Derneği Baş-
kanı Mevlüt Ali Can ve yönetim kurulu üyeleri-

nin yanı sıra Fatih
Belediye Meclis Üyeleri Orhan Narin
ile Şenol Özdemir,  iş adamları Tahir Özgün ve
Selahattin Kara, sanatçı Orhan Canayakın ve
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz’in
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Seçim bitti.
Sonuç ilan edildi.
Hükümetin kim tarafından kurulacağı

belirginleşti.
Şimdi eylem

zamanıdır.
Artık mazeret

kalmadı.
Ülkemizin

kalkınmasını
hızlandıracak ve
dünyaya liderlik
yapmasını
sağlayacak
eylemleri
gerçekleştirmek için
harekete geçmek
gerekir.

Tabi ki bu eylemler “özgürlük”-
“güvenlik” dengesi içinde
gerçekleştirilmelidir.

Bu zaviyeden bakıldığında üç aylık
“acil eylem Planı”nda şu unsurlara
ağırlık verilmelidir diye düşünüyorum.

1. Kısa ve özlü bir anayasa metni
hazırlanmalı ve diğer partilere
sunulmalıdır. Komisyon aldatmacası
olmamalıdır. Diğer partiler de kendi
metinlerini hazırlayabilmelidir. Metinler
bir ay süre ile tartışılmalı ve meclisten
geçirilerek halkın oyuna sunulmalıdır.
Metin hazırlamayan partiler anayasa
değişikliği konusunda samimi değildir
demektir.

2. AÇIK ÜNİVERSİTE projesi hemen
harekete geçirilmelidir. Mevcut kapasite
esas alınarak “yüzyüze” ve “uzaktan”
öğretim teknikleri entegre edilerek proje
hayata geçirilmelidir. Bu proje ile “Bilgi
Edinme ve Beceri Geliştirme”nin
önündeki engeller ortadan kaldırılmış
olur. Bireyin özgürlüğü ve mutluluğuna
katkı sağlanmış olur.

3. Kanuni düzenlemeyi
gerektirmeyen vaatler hemen yürürlüğe
konulmalıdır.

4. Kanuni düzenlemeyi gerektiren
hususlar bir torba içinde meclisin
toplandığı hafta içinde kanunlaştırılmalı
ve yürürlüğe konulmalıdır.

5. Kamu yönetimi reformu yapılmalı
ve bürokrasinin takoz olma özelliği
sonlandırılmalıdır. Özellikle bütün
kurum ve kuruluşlardaki Daire
Başkanları, Genel Müdürler,
Müsteşarlar ve Kurum amirleri
seçilmişlerle gelip gitmelidir.

6. Süresi geçmiş projeler tespit
edilmeli ve sonuçlandırılmalıdır. Ilgaz
Tüneli, Kanal İstanbul, Yerli Otomobil
vs…

7. Elektrikli otomobil prototipini
gerçekleştirmiş olanlar desteklenmeli
ve 2016 yılında yollarımızda otomobiller
yer alması sağlanmalıdır. 

8. Yerli otomobil, yerli uçak, yerli
yazılım gibi projelerle dünyada
tekelleşmiş yapıların tekeli kırılmalıdır.

9. Bürokratik engelleyiciler ve
engeller temizlenmeli, karayolları,
eğitim ve sağlık yatırımları
hızlandırılmalıdır.

10. Personel politikası yeniden
düzenlenmeli, ücret dengesizliği
giderilmeli ve ücret makası
azaltılmalıdır.

11. Bir bürokratın birden fazla maaş,
prim ve üyelik ücreti alması
engellenmelidir. Kişiye birden fazla
görev verilmemelidir.

12. Yüksek kurullar ya lağvedilmeli
veya işlevlerine uygun hale
getirilmelidir.

13. Profesyonel askerlik tamamen
devreye sokulmalıdır.

Bu düzenlemeler en geç üç ay içinde
hayata geçirilmelidir ki, seçilenlerin
samimiyeti ortaya çıksın. Bilinmelidir ki,
toplum seçimden seçime yapılan
vaatlerden bıkmıştır.

İfadelerinizin samimiyetine inanmak
istiyoruz.

Şimdi icraat zamanıdır.
Selam ve Sabırla…

Acil eylem 
planı

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Şarköy Kaymakamı olarak gö-
rev yapan Devrekanili hemşerimiz
Hamdi Üncü’yü, TÜMKASDER
Genel Başkanı Murat Çalık yöne-
tim kurulu üyeleri ile birlikte ma-
kamında ziyaret etti. Ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Kaymakam Hamdi Üncü, böl-
gede Kastamonuların TÜMKAS-
DER’in etkin faaliyetleri sebebiyle
ön plana çıktığını vurguladı.

Genel Başkan Murat Çalık, zi-
yaret sonunda plaket ve çeşitli he-
diyeler takdim ettiği Kaymakam
Üncü’yü, 29 Kasım’da Çorlu’da
gerçekleşecek olan Engelleri Aş-
mak konulu seminerlerine özel
onur konuğu olarak davet etti.

TÜMKASDER
Üncü’yü 
ziyaret etti

Muharrem ayı bereketiyle
sona erdi
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Muharrem ayı bereketiyle
sona erdi

İslam aleminde hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı bereke-
tiyle sona erdi. Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul’daki Kastamonulu-
lar da aşure etkinlikleri ile komşuluk ve dostluk ilişkilerini pekiştirdi.

Sakızcılar Köyü Derneği’nde ilk kongre

Ziyafete yolculuk

HABER

İSTAMONU
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince 
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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TBMM, 26. yasama dönemine 17 Kasım
Salı günü düzenlenecek yemin töreniyle baş-
layacak. AK Parti Kastamonu Milletvekilleri
Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir’de
yemin edecek. Meclis, ilk iş olarak yeni baş-
kanını seçecek, ardından da yeni hükümet

için süreç başlayacak. Cumhurbaşkanı’nın ka-
bineyi onaylaması sonrası, 10 gün içinde gü-
ven oylamasının yapılması bekleniyor. Kasta-
monulular yeniden şekillenecek olan kabine-
de bir Kastamonulu bakan görmek istiyor ve
bu yönde de değişik girişimlerde bulunuyor.

İnebolu Şahinbaba İlim ve
Kültür Derneği (İŞİKDER) de aşu-
re programını Türkiye’nin önde
gelen imam hatiplerinin katılı-
mıyla düzenledi.

Programda 2013 Türkiye Ezan
Okuma üçüncüsü Şükrü Asıle-
ren, 2008 Türkiye Ezan Okuma

birincisi Sadullah Yılmaz, Kadı-
köy Selami Çeşme İmamı Bilal
Arpaguş ile İŞİKDER Onursal
Başkanı Saadettin Aslandağ tara-
fından okunan Kuran-ı Kerim ve
kasideler davetlilere manevi haz
yaşattı.

İŞİKDER Başkanı Tuncay As-
landağ’ın, Muharrem ayının ve
paylaşmanın önemine dair yaptı-
ğı açılış konuşmasının ardından
Reis Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Reis 'Sağlıklı Bes-
lenme ve Obezite' konulu konfe-
rans gerçekleştirdi.

Sunuculuğunu Rasim Bas-
kın’ın yaptığı program Reis Gıda
sponsorluğunda yapılan ikramlar
ve ürünlerinden oluşan hediyele-
rin dağıtılması ile sona erdi.

İstanbul’da faaliyet gösteren Cide Derebu-
cağı, Öveçler, Menük, Ortaca Köyleri Derne-
ği’nin (DÖMODER),düzenlediği aşure progra-
mı yoğun katılımla gerçekleşti. Kâğıthane’de
bulunan dernek merkezinde gerçekleşen
programda davetliler yaşanan yoğunluk sebe-
biyle zaman zaman yer bulmakta zorluk çekti.

DÖMODER Başkanı Ali Rıza Yıldırım bu-
rada gerçekleştirdiği selamlama konuşmasın-
da birlikte hareket etmenin ve geleneksel de-
ğerlerin yitirilmemesinin önemine vurgu yap-
tı. Derneğin Hatice Güneş başkanlığındaki ka-
dın üyelerinin ise yöresel kıyafetlerle prog-
ramda yer alması dikkat çekti. İstanbul gene-
linde bulunan Kastamonu ilçe dernek yöneti-
cilerinin de katıldığı programda Kağıthane
Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da bulundu.

Bayram gibi geçti

Umuda kaynayan
kazan

İŞİKDER manevi huzur dağıttı

Haydi 
Bismillah
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Nane-limon 
günleri başladı

Havaların soğuması, gribal enfek-
siyon hastalıklarının tetikçisi oldu.
Bu günlerde nane-limon sıklıkla tü-
keteceğiniz, başucunuzdan ayırma-
yacağınız çay olmalı. Haftada mutla-
ka 2-3 fincan tüketin, soğuk algınlık-
larına karşı korunun. Yüksek miktar-
da C vitamini içeren nane-limon; güç
verir, zihni açar, sindirime yardımcı
olur, antiseptiktir. Aynı zamanda cil-
di de güzelleştirir.

Nane- limonun nasıl 
yapıldığı önemli

Nane-Limon adından da anlaşıla-
cağı üzere nane, limon ve su ile yapı-
lır. Yapım aşamasında genellikle
kuru nane kullanılır. Fakat taze nane
çok daha etkilidir.

Öncelikle, bir cezvenin içine 1,5
ila 3 tatlı kaşığı kuru nane eklenir;
fakat ideal olanı 2 tatlı kaşığıdır.
Daha sonra 1 adet limonun yarısı,
olabildiğince küçük parçalara ayrılır.
Bölünen bu parçalar önceden nane
eklenmiş cezvenin içine ilave edilir.

Burada önemli olan nokta limonun
kabuğu ile birlikte cezvenin içerisine
konulması ve tabi ki önceden çok iyi
yıkanmış olması gerekir. Son olarak
cezvenin içine 300-350 ml (yaklaşık
1,5 su bardağı) su eklenir ve kay-
natılır. Kaynadıktan
sonra ocakta kısık
ateşte 3-5 daki-
ka arası bek-
letilir. Süz-
geç ile sü-
zülerek
fincana
koyulup
tüketilir.
Kuru nane
yerine taze
nane kullanmak
isterseniz; orta boy-
da 8-12 yaprak arası taze
nane kullanabilirsiniz. Daha keskin
koku ve daha keskin bir tat elde ede-
ceksiniz.

Nane-Limon çayına az miktarda
şeker atılabilir. Bunun yanı sıra, kış

aylarında hastalıklardan korunmak
için çayın içerisine 1 çay kaşığı bal
ilave edilip karıştırılabilir. Özellikle
çay kaşığının çeyreği kadar karabiber
eklenebilir. Karabiber tat açısından

çok iyi sonuçlar vermeyebilir fa-
kat güç verir ve vücut

direncini sağlam-
laştırır.

Not: Nane-
Limon ke-
sinlikle sı-
cak ve an-
lık tüketil-
melidir.

Önceden
yapılmış

veya soğuk bir
nane-limon çayı-

nın etkisi çok da faz-
la olmayacaktır.

Uyarı: Türkiye’de ilgili kanunlara
göre tüm tavsiyelerimiz ilaç değildir.
Tavsiyelerimiz kaliteli yaş almaya
yönelik besin destekleridir. Doktoru-
nuza danışmadan tüketmeyiniz. 
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Riyasız, içimden 
geldiği gibi davrandım

Partinin tarihinde ilk kez Kasta-
monu’da 3 milletvekili çıkardığına
dikkat çeken Murat Demir, İstamo-
nu’ya geride bıraktığımız seçim süre-
cini değerlendirdi.

Disiplinli çalıştık
Seçim çalışmaları kapsamında te-

mas ettiği herkesten olumlu tepki al-
dığını ifade eden Demir, “ Halkın
içine karıştığımda çoğu kişinin ' Biz
seni çok sevdik, oyumuzu sana vere-
ceğiz. Vekillerimizden güleryüz ve
samimiyet bekliyoruz' söylemleriyle
karşılaştım. Bende riyasız bir şekilde
içimden geldiğince davrandım, öyle
oy istedim.” dedi

Stresli ve sıkıntılı bir dönemi,
teşkilatın disiplinli çalışmaları sonu-
cu atlattıklarını belirten Demir, “
Kastamonu’da seçim çalışmalarını
yoğun bir şekilde sürdürdük. Özel-
likle çetin bir coğrafyada yer alma-
mız sebebiyle zor bir süreç geçirdik.
Sadece ben10 bin kilometre mesafe
kat ettim. Direncimiz düştü ama ken-
dimizi motive ettik.” diye konuştu

“Sahil bölgesi ve 
Tosya’dan emindim”

Demir, sahil bölgelerinin yanı
sıra Tosya’da da mevcut oyun üze-
rinde bir sayı ile karşılaşıldığını be-
lirterek şunları söyledi: “ Aldığım te-

lefonlar yaptığım görüşmeler AK
Parti’nin 3 milletvekili çıkarması
noktasında şahsımın büyük etkisinin
olduğu yönünde. Bölgemizde inanıl-
mayacak bir başarıya hep birlikte
imza attık. Partimizin seçmen sayısı-
nı 111 binden 141 bine çıkardık. Sa-
hil bölgesinde MHP’nin çok ciddi
oyunu aldık. Zaten amacımız da
buydu. Sahildeki tüm ilçeler üzerine
düşenin en iyisini yaptılar.  Kasta-
monu genelinde birkaç ilçe dışında
oldukça verimli bir süreci tamamla-
dık.  Tosya’da da oy potansiyelimi-
zin artacağından emindim ve öyle de
oldu. Kastamonu’da çalışmalarımı-
zın sonucu ses getirdik, getirmeye de

devam edeceğiz.”

“İş dünyası vekil kazandı”
Partisine ve kendisine destek

olan herkese teşekkür eden Kastamo-
nu Milletvekili Murat Demir iş ada-
mı kimliği ile de siyasette var oldu-
ğunu vurgulayarak şöyle devam etti:
“ Kastamonu’nun yanı sıra İstan-
bul’da bir milletvekili kazandı. Yıl-
larca İstanbul’da yaşamış, iş, siyaset
ve sivil toplum camiasında yer almış
biri olarak İstanbul, Kastamonu ve
Ankara üçgeninde hareket edeceğim.
İstanbul’daki iş dünyamız da artık
bir milletvekillerinin olduğunu ra-
hatlıkla düşünebilir.” 

Türkiye’de yapımı en uzun süren li-
manlarından biri olan İnebolu Lima-
nı’nın ihalesi yeniden yapılacak. Top-
lam 384 bin 382 metrekarelik liman ve
Hopa Termik Santrali’nin de bulundu-

ğu taşınmazların özelleştirme ihalesin-
de son teklifler 27 Kasım’da verilecek. 

10 Cumhurbaşkanı ve 58 hükümet
eskiten İnebolu Limanı’nın ihalesi ekim
ayında yapılmış, ancak ihale iptal edil-

mişti. İnebolu Limanı ve atıl durumda
bulunan Hopa Termik Santrali’nin de
bulunduğu taşınmazlar ve üzerindeki
varlıklar işletme hakkının verilmesi
yöntemiyle yeniden özelleştirilecek. Öte

yandan daha önce Sivas, Elazığ ve Rize-
li iş adamların firmalarının katılımıyla
düzenlenen ihalenin 27 Kasım’a erte-
lenmesi Kastamonulu iş adamları açı-
sından son fırsat olarak değerlendirildi.

İnebolu Limanı için son şans 27 Kasım

Merkezi Üsküdar’da bulu-
nan Cide Dernekler Federasyo-
nu (CİDEFED) yemekli eğlence
gecesi tertip edecek. Çengel-
köy Mehmet Çakır Kültür Mer-
kezi’nde 25 Aralık Cuma akşa-
mı saat 19.00’da başlayacak
programın sunumunu gazete-
miz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz üstlenecek.
CİDEFED bünyesindekilerle birlikte 25 köy der-
neğinin desteğiyle gerçekleşecek gecede İrem
Bal ile Cideli Emin sahne alacak.

İş, siyaset ve STK bir arada
İş dünyası ve sivil toplum

camiasından çok sayıda da-
vetlinin katılacağı programda
Kastamonu Milletvekilleri
Hakkı Köylü, Metin Çelik ve
Murat Demir, İstanbul Millet-
vekilleri Hulusi Şentürk ve
Fatma Benli’nin yanı sıra; Üs-
küdar Kaymakamı Mustafa
Güler, Cide Kaymakamı Fatih

Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men, Cide Belediye Başkanı Necdet Demir’in
bulunması bekleniyor. 

Konuyla ilgili açıklama yapan CİDEFED
Genel Başkanı Recep Çetinkaya tüm Kastamo-
nuluları programa davet ederek şunları söyle-
di: “İstanbul’da bulunan Cideli hemşerilerimi-
zin temsil edildiği üst kuruluş olan federasyo-
numuzun Cide ile ilgili değerleri üzerinde ya-
pacağı her oluşum ve etkinlik bugüne kadar
değer görmüştür. Bu kapsamda bizlere destek
sağlayan tüm hemşerilerime teşekkür ederim.
İstanbul’da 25 Aralık’ta yetişen nitelikli insan
potansiyelimizle güç birliği yapacağımız gece-
nin heyecanını da şimdiden hissediyoruz.”

CİDEFED 
coşturacak

Kastamonu’da 1 Kasım seçimlerinde özellikle sahil bölgesinden büyük oy toplayarak AK Parti’den
3.sıradan milletvekili seçilen Murat Demir,  riyasız temaslarının sandığa yansıdığını söyledi

Cideli Emin İrem Bal

Hüseyin 
Karadeniz

Recep
Çetinkaya

GENEL KURUL İLANI
Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 24. Olağan
Genel Kurul Toplantısı 28 Kasım 2015 Cumartesi günü saat:17.00-
19.00 arası İstanbul Sultangazi Belediye Binası içi Kültür Merkezi
Salonun da yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama
2-Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması
3-Divan Heyeti’nin oluşturulması
4-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası
5-Tüzük değişikliği dernek seçimlerinin 1 yıldan 2 yıl’a çıkarılması 
6- Tüzük değişikliği üye aidatlarının arttırılması 
7-Yeni yönetim kurulu ve denetim kurulu seçimi
8-Tahmini bütçeni görüşülmesi
9-Dilek ve temenniler
10-Kapanış

Murat Demir
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

SULTANBEYLİ
Marmara Bölgesi’nin hava kirliliği karnesi çı-

karıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün açık-
ladığı verilere göre, İstanbul’un ilçeleri arasında
Sultanbeyli, en temiz havaya sahip ilçe. Hava kir-
liliği sonuçları çıkartılan Marmara Bölgesi’nde İs-

tanbul, havası temiz şehirler arasında y
Buna göre Sultanbeyli İstanb
sahip ilçeler arasınd
anlamda Marmara Bölgesi’nde ha
de azalıyor. İstanbul’un en temiz ha
çesi Sultanbeyli’nin üç tarafı ormanlarla kaplı.

En temiz 
hava 

Sultanbeyli’de�������	��������haber@istamonu.com

����������		
��������
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Eminönü Alibeyköy tramvay hattı projesin-
de ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci
başlatıldı. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ka-
dir Topbaş’ın mayıs ayında açıkladığı projenin
Haliç kıyısı boyunca uygulanacağını ve çevreye

duyarlı bir çalışma gerçekleştirileceğini söyledi.  
Eminönü Meydanı'ndan başlayıp, Haliç kı-

yısı boyunca devam etmekte ve Alibeyköy cep
otogarı karşısında sona erecek yaklaşık 13 kilo-
metrelik çift yönlü ray hattının 492 milyon 710
bin liraya mal olması bekleniyor.

Esenler Belediyesi ile Kadın ve
Demokrasi Derneği (KADEM) iş bir-
liğinde düzenlenen Sivil Toplum
Diyaloğu programında Araçlı hem-
şerimiz Fatma Benli ile İstanbul
Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ka-
dın ve toplum ilişkilerine dair açık-
lamalarda bulundu.

Esenler Bele-
diye Başkanı
Mehmet Tevfik
Göksu, KADEM
Yönetim Kurulu
Başkanı Sare
Aydın Yılmaz
ile çok sayıda
kadın katıldığı
programda Fat-

ma Benli, şiddetin sadece kadınlara
yönelik gösterilmesinin doğru olma-
dığının altını çizerek, “Kadına şid-
det konusunda yasal düzenleme
noktasında bir sıkıntımız yok. Bizim
sıkıntımız yasaları çıkardıktan sonra
uygulamasının yapılmamasından

kaynaklanıyor. Şiddet, yasaklandığı
anda ortadan kalkacak bir şey değil.
Erkeğin kadına olduğu gibi, kadının
da kendi çocuklarına şiddeti söz ko-
nusu. Şiddet, toplumsal sorun ola-
rak karışımıza çıkıyor günümüzde.
Bunu sadece yasalarla değiştireme-

yiz, sorunun kökenlerine inmek ge-
rekiyor” dedi. Fazilet Partisi ile si-
yasete adım attığını hatırlatan Ravza
Kavakçı Kan da, Türkiye’nin son 13
yılda çok değiştiğini ve toplumun
daha demokratik bir yapıya kavuş-
tuğunu söyledi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik
Göksu ise, ilçede yaşayanların mut-
luluk oranının her geçen gün arttığı-
nı, suç ve suç işleme sayısında azal-
ma olduğunu vurgulayarak, “Bu ba-
şarıda kadınlarımızın çok büyük
payı, emeği olduğunu düşünüyoruz.
Kadın ve siyaset kavramlarını yan
yana getirdiğinizde aslında kadının,
siyasetin merkezinde, öznesinde ol-
duğunu görüyoruz” diye konuştu.

Sarıyer Belediyesi önderliğinde,
KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürlü-
ğü ve Sarıyer Kent Konseyi ortaklığı
ile Sarıyerli esnafa yönelik “Destek
Programları Tanıtım Toplantısı” dü-
zenlendi.

Global Girişimcilik Haftası etkin-
likleri kapsamında Yaşar Kemal Kül-
tür Merkezi’nde ücretsiz olarak ger-

çekleşen etkinlikte, KOSGEB İstanbul
Boğaziçi Müdürü Gürsel Kızılaslan ve
KOSGEB Uzmanı Selim Baktır konuş-
macı olarak yer aldı.

KOSGEB desteklerinin anlatıldığı
etkinliğin açılış konuşmasını yapan
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç;
“Bu tanıtım programlarının çok fay-
dalı olacağını biliyorum. Küçük esna-

fın haberdar olmadığı alanlarda, araş-
tırılıp çaba gösterilirse çok güzel ola-
naklara gidileceği açıkça görülüyor.”
dedi. Sarıyerli esnafa yönelik destek
hizmetlerinin nasıl sunulacağının an-
latıldığı toplantıda, işini büyütmek is-
teyen esnafa ve iş kuracak girişimcile-
re yönelik hibe ve geri ödemeli destek
hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Türkiye’nin ilk yeşil sertifikaya
sahip kamu binası olma özelliğini ta-
şıyan Küçükçekmece Belediyesi Hiz-
met Binası, Breeam - Very Good (Çok
İyi) sertifikası almaya hak kazandı.

Sertifikanın Avrupa'da sürdürüle-
bilirlik konusunda saygın bir kuruluş
olan ve tüm dünyada çevre dostu bi-
naları belgeleyen İngiltere merkezli
Bina Araştırma Kuruluşu (BRE) tara-
fından hazırlandığını bildiren Küçük-
çekmece Belediye Başkanı Temel Ka-
radeniz, “Her şeyden önce örnek ve
öncü bir bina yapmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Bu ve buna benzer yeşil
binalar ile evlatlarımıza daha güzel
bir dünya bırakacağız. Doğa daha az
kirlenecek” diyerek, yeşil sertifikalı
doğa dostu binaların sayısının artırıl-
ması gerektiğinin altını çizdi.

Sarıyer’de girişimciliğe teşvik

Çevre dostu binaya uluslararası sertifika

İstanbul Milletvekili ve eski
Avrupa Birliği Bakanı Başmüza-
kereci Volkan Bozkır, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı
makamında ziyaret etti.  Burada
yaptığı konuşmada Sultangazi
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar-
dan övgü ile bahseden Volkan
Bozkır, “Sultangazi Belediye-
si’nin yaptığı çalışmaları ve ilçe-
deki dönüşümü yakından takip
etmekteyiz. Belediye Başkanımız
Sayın Cahit Altunay, birçok vizyon
projeyi hayata geçirdi. Onun bu
enerjisinden ve Türkiye ile ilgili
vizyonundan yararlanmaya çalı-
şıyoruz. İlçeye yönelik çalışmala-
rından dolayı şahsına ve ekibini
tekrar teşekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki çalışmalarında da
başarılar diliyorum.” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay da İstanbul Millet-
vekili Bozkır’a bölgede yaptığı ça-
lışmalar için teşekkür etti. Ziya-
rette Sultangazi Belediye Başkan
Yardımcısı Taşköprülü hemşeri-
miz Fevzi Dülger ile Ali Başkaya
da hazır bulundu.

Başkanlığını Sancaktepe Be-
lediye Başkanı İsmail Erdem’in
yaptığı Sinop Platformu Sivas
Günleri’nin bu yıl 6.sını gerçek-
leştirdi. Maltepe’de yapılan et-
kinlikte 3 gün boyunca Sivas’ın
yöresel lezzetleri geleneksel el
sanatları sergilendi.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanın-
da düzenlenen etkinliğin açılış
programına TBMM Başkanı İsmet
Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şa-
hin, Sivas Valisi Alim Barut, Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın, Bi-
lecik Belediye Başkanı Selim
Yağcı, Sancaktepe Belediye Baş-
kanı İsmail Erdem, Üsküdar Be-
lediye Başkanı Hilmi Türkmen ve
Ümraniye Belediye Başkanı Ha-
san Can ve çok sayıda kişi katıldı.

Bozkır’dan 
Altunay’a 
ziyaret

Sivas günleri
Maltepe’de
yapıldı

ÇED 
süreci
başladı

İnsanın hayatını değiştiren kişiler var-
dır. Hayatta kimse onun boşluğunu o
gittikten sonra dolduramaz. Bazen

çocukluğunuzun kahramanıdır bu kişi,
bazen bir büyüğünüz. Benim de eniş-
temdi o kişi. Halamın kıymetli eşi Hayri
Kömür… Çocukluğumun birçok anısı
onunla beraberdir. Kısaca nasıl biriydi
diye sorsanız; “adam gibi adamdı” de-
rim size. 

Azdavay’ın ileri gelen esnaflarından,
Hacı Ahmet Kömür’ün oğlu, Bahri Kö-
mür’ün kardeşi
Hayri Kömür geç-
tiğimiz haftalarda
Hakk’a yürüdü. 11
Şubat 2011 yılında
bir Kastamonu
gazetesinde ya-
yınlanmış yazımı,
Hayri Kömür’ün
anısına tekrar si-
zinle paylaşmak
istedim. Evinde
ekmek yenen bir
adam için yazıl-
mıştır bu yazı.

“Azdavay’ın su-
yundan mıdır, buğdayın mı? Azdavay’ın
ekmeklerinin tadı başka oluyor. Çocuk-
ken İstanbul’dan Azdavay’a indiğimizde
ilk işimiz Hayri Kömür’ün eski evinin al-
tındaki fırından ekmek almak olurdu.
Ne hikmetse o aldığımız ekmeğe de İs-
tanbul ekmeği derdik. Otuz yıldır İstan-
bul’dayım hala o tadı bulmadım. 

Şimdi ekmek konusu nerden çıktı di-
yebilirsiniz? Aslında dünyada konuşula-
cak en önemli konulardan biri ekmek.
Bir toplumun kültürünü ancak ekmekle
öğrenebilirsiniz. Hatıralarımı şöyle yok-
ladığımda birçok ekmek aklıma geliyor.
Mesela köyde erkekler Çarşamba gün-
leri Azdavay’a pazara gittiğinde köyün
kadınları furunu (fırını) olan bir eve gi-
der hamur teknelerini oraya taşır fırın
çöreği yaparlardı. Kokusunu harman-
dan duyardım. Koşa koşa gider bir tane
yumurtalı çatal yaptırmak için büyükle-
re yalvarırdık. Sonra babamın çok sev-
diği ve bir türlü benim tat alamadığım
kül çöreği var. Rahmetli babaannem
külün içine gömerdi. Sonra hamurlu
ekmek var. Hala çok seviyorum bu ha-
murlu ekmeği. Şöyle ikiye yarıp içine
peynir ve domatesi güzelce dizeceksin,
üzerine bir de kıvırcık. Sonra saracak-
sın öğlüğe (önlük) götüreceksin kıra
hayvan yanına. Acıktın mı çıkaracaksın.
Bu ekmeği yemenin keyfi hala dama-
ğımda… 

Sonra tere ekmek var. Tere ekmek
dedin mi duracaksın. En güzelini Azda-
vay’ın köylerinde yersin. Onca şehir
gezdim daha bizim oraların ekmeği gi-
bisini görmedim. Yağlı başka güzel olur,
kurutulmuş başka güzel. Kurutulmuşu-
nu da ayrana doğrayıp yemenin tadı da
başka… İstanbul’dakiler şimdi corn fla-
kes yiyorlar. Ben çocukken yiyordum
kurutulmuş ekmeği ayranın içinde, sü-
tün içinde.

Ispanaklı, etli, mantarlı, eşimüklü
(lor), şekerli, peynirli, yağlı artık köyde
hangi güzel ot yetişiyorsa onun içine
şöyle güzelce yerleştirilip sacda pişiril-
diği ekmeklerimiz bambaşkaydı.

Bakın bu yazıda dilimi tutmayı başar-
dım. Kimseye saldırmadım. Kimsenin
hakkında konuşmadım. Ben diyorum
zaten bizim meselemiz ekmek mesele-
si, koltuk değil.  Ama büyüklerin bir
sözü var; sen ne anlatırsan anlat, kar-
şındaki anlayabildiği kadarını anlar.

Azdavay’dan hala fotoğraf bekliyo-
rum. Yoksa Azdavay’a kar yağmadı mı?
Haydi, eller fotoğraf makinelerine ve
sonra erdoganergin@yahoo.ca adresine
e-posta atmaya.

Dua ile”
Böyle demişiz yıllar önce. 
Selametle…

Hayri Kömür’ün
anısına

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Benli: ‘Yasalarla değiştiremeyiz’
İstanbul Milletvekili Fatma Benli şiddetin yasaklanarak ortadan kalkmayacağının altını çizerek “Şiddet
günümüzde toplumsal sorun olarak karışımıza çıkıyor. Bunu sadece yasalarla değiştiremeyiz.” dedi

İstanbul 2’nci bölge belediye baş-
kanları Eyüp Sultan’da bir araya gel-
di. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Ay-
dın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu-
luşmada başkanlar sabah namazını
Eyüp Sultan Camii’nde kıldıktan son-
ra Ebu Eyyüb El Ensari Hazretleri’nin
türbesini ziyaret etti.  

Belediye başkanları daha sonra
yaptıkları toplantıda ilçelerde yapılan
çalışmalar hakkında bilgi alış verişin-
de bulundular.

Toplantıya, İstanbul Milletvekille-
ri Ahmet Hamdi Çamlı ve Ekrem Er-
dem’in yanı sıra Zeytinburnu Beledi-
ye Başkanı Murat Aydın, Gaziosman-

paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta, Kağıthane Belediye Başkanı
Fazlı Kılıç, Fatih Belediye Başkanı
Mustafa Demir, Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, Esenler Bele-
diye Başkanı Tevfik Göksu ile Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Atila Aydı-
ner katıldı.

2’nci bölge, istişare halinde
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Onlar erdi muradına

Abana’nın nüfusunu artırmak için çalışma
başlatıldı. Abana Belediyesi ve İstanbul’da faali-
yet gösteren Abana Derneği iş birliğinde 22 Ka-
sım’da Esenler’de düzenlenecek kahvaltı progra-
mında konu ile ilgili bilgilendirme toplantısı ya-
pılacak. Abana Belediye Meclis Üyesi Adnan
Yorgancı,  ilçede nüfus azlığı sebebiyle kısıtlı
hizmet imkanlarının bulunduğunu vurgulaya-
rak, “ Nüfusumuz ile ilgili sıkıntımız her alanda
önümüze çıkıyor. İlçemizde 5 bin civarında su
abonesi bulunmasına rağmen nüfusumuzun ka-
yıtlarda 4 binin altında kalması gelecek yatırım-
kurum ve ödenekler konusunda bir kambur
oluşturuyor.” dedi.

Yaz aylarında Abana nüfusunun 40 bine
ulaştığını bildiren Yorgancı, “Birinci adresinizi
Abana 'ya aldırın ve hep birlikte daha güzel bir
Abana'mız olsun.” diyerek senenin çoğunu ilçe-
de geçiren emeklilere çağrıda bulundu.

Abana Derneği Başkanı Mevlüt Ali Can da
Abana’nın geleceği için 1 Ocak’a kadar ikamet
adreslerinin taşınması gerektiğini söyledi. İkamet
kaydını taşımak isteyenlerin 0366 564 1165 nu-
maralı telefondan bilgi alabileceğini açıklayan
Can konuyla ilgili İstanbul’da toplantı yapacakla-
rını ifade etti. Esenler Kültür Merkezi’nde 22 Ka-
sım Pazar günü saat: 9.00’da yapılacak bilgilen-
dirme toplantısına tüm Abanalıları davet eden
Can, Abana Kaymakamı İsa Karaaslan ve Abana
Belediye Başkanı Rıdvan Oyar’ın katılacağı prog-
ramda Kastamonu milletvekillerinin yer alması-
nın beklendiğini de söyledi.

TÜYAP’ta 7-15 Kasım tarihleri
arasında gerçekleşen 34. Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı’nda Kastamonu-
lu yazarlar imza gününde okurlarıyla
buluştu.

Albaraka Türk Kredi Yönetimi ve
İzleme Müdürü Pınarbaşılı Hemşeri-
miz Hüseyin Tunç  'FEREC' , Ağlılı
genç yazar Murat Tavlı’nın 'Bu yal-
nızlık bana fazla bölüşelim mi?' isim-
li yeni romanıyla okurlarının karşı-
sında çıktığı fuarda köşe yazarımız
Nejla Sakarya Ensar Çocuk Yazarları
ile birlikte kitaplarını imzaladı. Ağlılı

genç yazar Murat Tavlı’nın konukları
arasında Ağlı federasyon  üyelerinin
yanı sıra Kabacı- Selmanlı Köyleri
Dernek başkanı Murat Saraç ve yöne-
timi de genç yazarı yalnız bırakmadı.

İstanbul’da çeşitli sektörlerde faaliyet gös-
teren Dadaylı iş adamları köy konağının mo-
dernizasyonunu sağladı.   Kayı Köyü’nde bu-
lunan mevcut köy konağının bakımını gerçek-
leştiren iş adamları ek bina inşa edilmesine de
destek verdiler. Konu ile ilgili açıklama yapan
Daday Kayı Köyü nüfusuna kayıtlı iş adamı
Mustafa Terzi, “Çeşitli sebeplerde köyümüzde
yaşamasak da, köklerimizin bağlı olduğu top-
raklara gönülden bağlıyız. Köyümüzde yaşa-

yan büyüklerimizin daha güzel bir ortamda
sohbet edebilmelerini sağlamak, gelen misafir-
lerimizi de özenle ağırlamak adına köy kona-
ğımızın onarımını ve genişletme işlemlerini
sağladık.” dedi. Yaklaşık 120 bin liraya mal
olan çalışmaların Kayı Köyü nüfusuna kayıtlı
iş adamları tarafından finanse edildiğini bildi-
ren Terzi, “Elimizden geldiğince köyümüzün
güzelleşmesi için çaba sarf ediyoruz. İlerleyen
günler de de inşallah yol çalışmalarıyla ilgili

girişimler başlatacağız. Bu kapsamda Daday
Kaymakamız Aziz Kayabaşı başta olmak üzere
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye
konuştu. Modernizasyon ve genişletme işlemi
sağlanan Daday Kayı Köyü Köy Konağı için 29
Kasım’da tören yapılacağını kaydeden Terzi, “
İstanbul’dan ve Kastamonu’dan yoğun katılım
beklediğimiz köy konağımızın açılışında tüm
hemşerilerimizi görmeyi arzu ediyoruz ” diye-
rek tüm Kastamonuları açılışa davet etti.

Ataköy Sheraton Otel’de 7
Kasım’da Bakırköy Belediye
Başkan Yardımcısı Emel Tığ-
lı’nın kıydığı nikahta çiftin şa-
hitleri arasında eski Bakanlar-
dan Murat Başesgioğlu ve
Mehmet Sevigen yer aldı.

Hayatında ilk kez nikah
kıydığını belirten Emel Tığlı,
“İlk kıydığım nikahta hemşeri-
min mutluluğunu paylaşmak
benim için ayrıca büyük önem
taşıyor.” dedi. Tığlı çiftin evli-
lik akdini imzalamasının ar-
dından nikah cüzdanını Murat
Başesgioğlu’nun vermesini
rica etti.

Başesgioğlu çifte hastalıkta
ve sağlıkta bir ömür boyu mut-
luluk diledi. Çiftin vatana ve
millete hayırlı çocuklar yetiş-
tirmesi temennisinde bulunan
Başesgioğlu daha sonra Özkan

Ailesini daha yakından tanı-
ması sebebiyleMehmet Sevi-
gen’in nikah cüzdanını takdim

etmesinin doğru olacağını söy-
ledi. Özkan Ailesinden övgü
ile bahseden Sevigen, Altın-
kaynak Ailesinin kızlarını göz-
leri arkada kalmadan emanet
edebileceklerini belirtti.

Daha sonra Başesgioğlu ve
Sevigen nikah cüzdanını bir-
likte takdim ettiler.

Yaklaşık 500 seçkin davet-
linin katıldığı düğünde Bay-
rampaşa Belediye Başkanı Ati-
la Aydıner, KASİAD  Yönetim
Kurulu Başkanı Ayhan Aslan,
Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis,  Yılmaz
Redüktör Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yılmaz, İmes
Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Akar, Fatih Belediye Mec-
lis Üyesi Orhan Narin,  CHP
eski İstanbul İl Sekreteri Mu-
huttin Tığlı da bulundu.

Esenler Kültür Merkezi
Balo Salonu’nda 14 Kasım’da
yapılan düğüne yaklaşık bin
kişi katıldı. Türk tasavvuf mü-
ziğinden örneklerin sunuldu-
ğu düğünde genç çiftin nikâhı-
nı Esenler Belediyesi Başkan
Yardımcısı Ömer Çetinkaya kı-
yarken, nikah şahitliklerini
Ekrem Acar, Mehmet Conoğlu,
Eyüp Kaya ve Selim Mudak
yaptı.

Çetinkaya’nın çiftin evlilik
cüzdanını aile dostlukları se-
bebiyle Ekrem Acar’ın takdim
etmesi ricasında bulundu. Bu-
nun üzerine gençlere ömür
boyu mutluluk dileyen Acar,
evlilik cüzdanını geline tak-
dim etti.

Düğünün ardından gazete-
mize açıklamada bulunan iş
adamı Seyfi Tütü, “Düğünü-

müz vasıtasıyla çok zaman
görmediğimiz dostları görme
fırsatı bulduk.  Bin yıllık me-
deniyetimizde; acılar paylaş-
tıkça azalır, sevinçler ise pay-

laştıkça çoğalır. Bu mutlu gü-
nümüzde bizleri yalnız bırak-
mayan, sevincimizi paylaşan
tüm dostlarımıza şükranlarımı
sunuyorum.” dedi.

Kastamonulu yazarlar Tüyap’taydı

Kayı Köyü
İş 

adamlarından
vefa

Abana geriye göçün
peşinde

Erdi Mobilya firmasının sahibi Bozkurtlu iş adamı Seyfi Tü-
tü’nün oğlu Erdi Tütü ile Burcu Konaçoğlu dünya evine girdi

Seydilerli iş adamı Şerafettin Özkan’ın büyük oğlu Sadık Sel-
çuk Özkan Ferda Altınkaynak ile dünya evine girdi.

1985 yılından bu güne, Şirketlere,
Holdinglere, Fabrikalara, Özel ve

Kamu kurumlarına personel taşımacılığı
konusunda hizmet vermektedir.
Müşteri memnuniyetini ve güler yüzlü
hizmeti en temel ilke olarak kabul
ederek kendi alanında en iyisi olmak için
her geçen gün yenilenen teknolojiyi ve
güvenlik unsurlarını göz önünde tutarak
yoluna devam etmektedir. Servis

Turizm, 365 gün 24 saat kesintisiz
hizmet sürekliliği ile üst model 10, 14, 18
kişilik minibüslere, 25- 43 kişilik
otobüslere ve binek araç filolarına
sahiptir. Sizlerin yol arkadaşı olarak
sürdürdüğümüz bu keyif dolu ticari
faaliyetimizde desteklerinizden dolayı
teşekkür eder,  iyi yolculuklar dileriz. 

Servis Turizm Yönetim Kurulu

Adres: Tercüman Blokları A-7 Blok No:4 Cevizlibağ - Topkapı /İSTANBUL

www.servisturizm.com 

servisturizm@servisturizm.com

Güvenli servis taşımacılığı…
4 PERSONEL 

TAŞIMACILIĞI

4 OPERASYONEL

BİNEK ARAÇ

HİZMETLERİ

4 ÖĞRENCİ 

TAŞIMACILIĞI 

4 BİREYSEL ARAÇ

KİRALAMA 
Tel: 0212 664 42 00 Fax: 0212 664 42 02

Murat Tavlı
Murat 
Saraç Hüseyin Tunç

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

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında

Kastamonuspor ta-
raftarları İstanbul’da
Beylerbeyi ile oynana-
cak olan deplasmana
sıkı hazırlanıyor.

Süper Toto 3. Lig-
de 29 Kasım Pazar
günü Kastamonuspor
1966 ile Beylerbeyis-
por Üsküdar’daki 75.
Yıl Stadyumunda kar-
şı karşıya gelecek. İs-
tanbul deplasmanında
takımını coşkuyla kar-
şılamaya hazırlanan
Kastamonuspor taraf-
tarları Boğaziçi Köprü-
sünde buluşarak stada
giriş yapacak.

5 bin 500 kişilik
stada yaklaşık 5 bin
Kastamonu taraftarı-
nın doldurması bekle-
nirken, etkinlik duyu-
ruları da aktif olarak
paylaşılıyor.

Konu ile ilgili açık-
lama yapan Tayfa 37
Taraftar Grubu Başka-
nı Fatih Işık, karşılaş-
manın 29 Kasım’da
13.30’da olacağını ha-
tırlatarak “ Boğaziçi
köprüsünde uluşacağı-
mız tüm Kastamonu
taraftarlarıyla saat
11.40’da stada hareket
edeceğiz. Takımızın
ve taraftarımızın gücü-
nü Beylerbeyine göste-
receğiz.” dedi.

Taraftar
Beylerbeyi
spora 
hazırlanıyor
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