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CHP Kastamonu birinci
sıra milletvekili adayı Hüse-
yin Selami Çelebioğlu,
Eyüp’te Kastamonulu hem-
şeriyle buluştu. Çelebioğlu
toplantıya katılanlardan Kas-
tamonu’daki yakınlarını par-
tisine destek olmaları konu-
sunda bilgilendirmeleri tale-
binde bulundu.

İstanbul’dan
destek istedi
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Çine Madranspor karşısında
aldığı galibiyetle zirveye oturan
Spor Toto 3. Lig 3. Grup
temsilcisi Kastamonuspor 1966,
ligin 7. haftasında kendi evinde
ağırladığı Batman Petrolspor’a
puan vermeyerek yerini korudu.

Rakip Batman Petrolspor
karşısında ilk yarı üstünlüğünü
kanıtlayan temsilcimiz 23.
dakikada Yaşar Çetin,
45.dakikada ise Batuhan Er’in
golüyle öne geçti. Batman
Petrolspor ise karşılaşmadaki

tek golünü 57. dakikada
kaydetti. Maçın sonunda 2-1’lik
galibiyetle 3 puan kazanan
kırmızı siyahlı temsilcimiz,
geçtiğimiz hafta oturduğu

liderlik koltuğunu da
kaptırmadı.

Lig boyunca attığı toplam 12
gole karşılık kendi kalesinde 3
gol gören Kastamonuspor’un
oynadığı 7 maçın 1’i beraberlik
6’sı da galibiyetle sonuçlandı.

Beş haftadır yenilmezlik
serisini sürdüren
Kastamonuspor 1966’nın, 7
Ekim’de  konuk olacağı  en
yakın rakibi Bergamaspor
karşısında da liderliği
kaptırmaması bekleniyor.

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

Ticaret ve Gümrük eski Bakanlarından AK Parti İs-
tanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Hayati Ya-

zıcı, "Bir ülkenin parası o ülkenin itibarıy-
la paraleldir. Bizden önce, paranın üzeri-
ne sıfır koymakla tünel yapılıyordu. Biz
onu coğrafyada yapıyoruz" dedi.

Hayati Yazıcı

Süper Toto 3. Lig’in altıncı haftasında liderlik koltuğuna oturan Kastamonus-
por 1966, yenilmezlik serisini sürdürüyor. Bulunduğu grupta 6 galibiyeti bulu-
nan kırmızı siyahlı temsilcimiz bir üst lige çıkmak için rakiplerini zorluyor.

Kastamonuspor 1966

Güle oynaya Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde Mis-
kos Helva 1 milyon 150 bin Daypa Gıda ise 800
bin liralık yatırımlarını hayata geçirdi.

MİSKOS ve DAYPA’dan
dev yatırımlar 

Kâğıthane Belediye Meclis Üyesi İbrahim Top-
rak’ın da aralarından bulunduğu 3 Kastamonulu
girişimci Kâğıthane Talatpaşa’da Cafe Cim adında
pasta ve börek salonu açtı.

CAFE CİM açıldı

Kutsal topraklarda 
3 hacımız kayıp

Tüneli, paraya sıfır atarak değil
coğrafya üzerinde yaptık

7

Kastamonu’da ilçe adliyelerin kapatılması
sonrası vatandaşların mağdur olduğu-
nu dile getiren Esenler Belediyesi
Meclis Üyesi Ekrem Acar, yaşanan
sorunların bir an önce çözülmesi
gerektiğini söyledi.

Ekrem Acar

Kastamonu’da adliye ve 
yol sorunu olmamalı

3

BBP Kastamonu 1.sıra Milletvekili Ada-
yı Ahmet Yelis,  Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulu-

narak  "Yerli, milli ve yüreği bu vatan
için çarpan milletvekili adayları ola-
rak oylara talibiz" dedi.

Ahmet Yelis

Yerli ve milli milletvekili 
adayları olarak oylara talibiz

7

Devrakani’nin marka ürünü olması için çalış-
maların yürütüldüğü patates, kış aylarında sofra-
larda yerini almak üzere hasat edildi. İlçede dü-
zenlenen "Patates ve Tarla Günü Etkinliği"nde,
soğuk hava deposuna duyulan ihtiyaç bir kez daha
gündeme geldi.

Devrekani’nin geleceği
patates hasat edildi

4

5

2
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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

���������
�	�����

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
�4 Ekim 2015 2

Haset eden kimsenin yüzü asıktır, gülmez,
Kanattan hiç kimse aç kalmaz ya da olmaz.
Ne soylular vardır ki, dimdik durur ayakta,
Demir çubuk misali kırılır da bükülmez.

BÜKÜLMEYENLER

Fazıl Bayraktar

Bir savaş;
Ne ateşkesi var, ne barışı.
Trafik kazaları,
Gıyabımızda verilmiş ölüm kararı!

TRAFİK MEYDAN SAVAŞI

Tahsin Şentürk

Kâğıthane Belediye Meclis Üyesi 
İbrahim Toprak’ın da aralarından

bulunduğu 3 Kastamonulu girişim-
ci Kâğıthane Talatpaşa’da Cafe Cim
adında pasta ve börek salonu açtı.

Cihan Seviç, İbrahim Toprak ve
Murat Ak tarafından Talatpaşa Mahal-
lesi Çelebi Caddesi Numara 142’de
kurulan CAFE CİM’in açılışı 4 Ekim
Pazar günü yapıldı. 

Açılışa Kâğıthane Belediye Başka-
nı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcısı Şa-
ban Demirel,  siyasetçi Bülent Sarıgül,
Belediye Meclis Üyeleri Ali Güler ve
Ali Görgülüer, Genç KASİAD Başkanı
Gökhan Kızılkum, TAGİŞ Üyeleri

Eyüp Kaya ve Mustafa Şen ile çok sa-
yıda davetli katıldı. Açılış programın-
da ayrıca sanatçı Orhan Canayakın
mini bir konser verdi. 

Burada konuşan İbrahim Toprak
CAFE CİM’in farklı bir konsept taşıdı-
ğına dikkat çekerek , " Hem oyun salo-
nu, hem pastane hem de kafe konsep-
tini bir arada barındırarak herkese hi-
tap edem bir mekan açığa çıkardık. Ya-
tırımlarımız sağladığımız güç ile arta-

rak devam edecek. İnşallah önümüz-
deki günlerde bunu hep birlikte göre-
ceğiz." dedi. Kâğıthane Belediye Baş-
kanı Fazlı Kılıç ise, "Kağıthane giderek
gelişiyor ve büyüyor. Bu gelişim ve de-
ğişimde bizim payımız olduğu kadar
aslında yerel halkın daha fazla katkısı
var. Cim kafe, Talatpaşamıza çok yakı-
şan ve gerçekten ihtiyaca cevap olan
bir mekan. Hayırlı uğurlu olmasını te-
menni ediyorum" diye konuştu.

İstanbul Üni-
versitesi İleti-
şim Fakülte-
si’nde  'Türk
Basınının İlkle-
ri' adı adında
sergilenen
dergi ve gaze-
telerin arasın-
da Çatalzeytin
Mektubu Ga-
zetesi ile Rıfat
Ilgaz’ın yazar-
lık yaptığı
Marko Paşa
yer alıyor.

İstanbul
Üniversitesi
(İÜ) İletişim
Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Suat Gez-
gin’in girişimleriyle 2006 yılında kurulan
iletişim galerisi Osmanlı’dan günümüze
Türk medyasında yaşanan değişime ve geli-
şime ışık tutuyor.

Galeride Osmanlı döneminden başlayıp
günümüze uzanan süreçte yayınlanmış Os-
manlıca ve Latin harfli gazete ve dergilerin
yanı sıra radyo, TV ve sinema alanında kul-
lanılan film projeksiyon cihazları, ses kayıt
cihazları, montaj masaları ile Yeşilçam dö-
neminin nostaljik havasını yansıtan eski film
kameraları, fotoğraf makinaları, baskı ve
dizgi makineleri, pres aletleri yer alıyor.

İÜ İletişim Fakültesi Eğitim Binasında
sergilenen eserler arasında 30 yıllı aşan sü-
rede yayın hayatına devam eden Çatalzeytin
Mektubu Gazetesi’ne geniş yer ayrıldığı göz-
lenirken, 1946 yılında yayın hayatına başla-
yan Rıfat Ilgaz’ın da yazarlık yaptığı Marko
Paşa isimli mizah dergisinin bazı sayılarının
sayfaları bulunuyor.

CAFE CiM açıldı Türk basınının 
ilkleri

istamonu_02_Layout 1  10/5/15  8:08 PM  Page 1



HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

4 Ekim 2015 3

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ah-
met Davutoğlu AK Parti Seçim Beyanname-
si’ni açıkladı. Milletin her kesimine, genci-
ne, yaşlısına, evlisine, işçisine bir bir müj-
deler veren Davutoğlu, açıkladığı beyanna-
meye Ilgaz Dağı Tüneli’ni de aldı. Davutoğ-

lu, Ilgaz Dağı Tüneli’nin 2016’da hizmete
açılacağını söyledi. Davutoğlu ayrıca, asgari
ücretin 1.300 TL olacağını, yeni iş kuracak
gençlere 50 bin TL karşılıksız destek verile-
ceğini, Bağ-Kur ve işçi emeklilerine de aylık
100 TL zam yapılacağını açıkladı.

Bozkurtlu hemşerimiz Ekrem Acar, gazete-
miz genel yayın yönetmeni Hüseyin Karade-
niz’in Kastamonu gündemine ilişkin sorularını
yanıtladı. Kastamonu’nun en büyük sorunun
ulaşım olduğuna dikkat çeken Ekrem Acar,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2012
yılında aldığı karar doğrultusunda Kastamo-
nu’da Daday adliyesinin merkeze, Çatalzeytin
Bozkurt ve Abana ilçelerinin adliyelerinin ise
İnebolu Adliyesine bağladığını anımsatarak,
"Adli teşkilata uzaklığı 15 ila 40 kilometre ara-
sında olan ve iş ortalaması bin 200’ün altında
kalan adliyelerin kapatılması ilçelerde özellik-
le köylülerimizi çok mağdur ediyor." dedi. 

Acar, ilçe merkezlerine göre yapılan yol
uzunluğu hesaplamasının baz alınasının doğru
olmadığını belirterek, " Burada köyler göz ardı
edilmiş. Köylerin uzaklıklarını hesap ettiğiniz-
de 60 ila 90 kilometre uzunluğa çıkmakta. Bu
sorunu TBMM Adalet Komisyon Üyesi Hakkı
Köylü vekilimize ardından da Esenler’de biz-
lerle buluşan eski bakanımız Hayati Yazıcı’ya
ileterek konunun önemini anlattık. Adalet Ba-
kanı Kenan İpek ile görüşerek bunun doğru bir
şekilde analiz edilmesinin ve hata bulunması
halinde bu durumun düzeltileceğinin sözünü
aldık." şeklinde konuştu.

Grup yolları programa alınacak
Kastamonu ile Bozkurt arasındaki güzar-

gahta 30 kilometrelik kısalma sağlayacak yol
yapımı için girişim başlattıklarını ifade eden
Acar, şunları söyledi:" Bölgemizdeki Devrekâni
ve Bozkurt dernekleri yöneticilerinin iki ilçeyi
birbirine bağlayan ve 12 köyün ortak kullandı-
ğı grup yolunun bir an önce yapılması için ta-
leplerini iletmesi sonrası yetkililerle görüştük.
Bölgedeki hidro elektrik santrallerinin sona er-
mesiyle bu konunun programa alınacağı sözü-
nü aldık."

14 Ekim’de buluşuyoruz
Kastamonulu siyasetçilere destek olmak

amacıyla 14 Ekim’de program tertip edileceği-
ni açıklayan Ekrem Acar şöyle devam etti: "İs-
tanbul’da 1 Kasım seçimlerinde CHP ve
MHP’nin Kastamonulu adaylara yer vermeme-
si üzücü bir durum. Bu süreçte İstanbul’dan
AK Parti’de 1 ve 2. Bölgeden toplamda 3 mil-
letvekili adaylarımız var. İstanbul’daki millet-
vekili adaylarımız, Kastamonu Milletvekili
Adayı Hakkı Köylü ve eski milletvekillerimi-
zin de içinde olacağı Kastamonular Buluşması-
nı 14 Ekim Çarşamba akşamı Esenler Kültür
Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Önemli olan

Kastamonulu siyasetçilerimize destek olduğu-
muzu göstermemizdir."

Derneklerimiz kurumsallaşamadı 
Acar Kastamonu sivil toplum kuruluşları

hakkında yaptığı değerlendirmelerde ise şunla-
rı söyledi: "Türkiye ve dünya değişiyor. Kasta-
monu da değişiyor. Bu değişimle birlikte tek-
nolojik bazı alt ve üst yapıda değişiyor. Bu en
çok da insan ilişkilerinin ilerlemesi alanında
kendini gösteriyor. Ancak gel gelelim bizim
derneklerimiz hiç değişmedi. Dernek yapımız
gündemin çok gerisinde kaldı. Bir zamanlar
Kastamonu dernekleri konuşulurken şimdi
anılmaz olduk.Maalesef değişmedik, değiştire-
medik.  Esenler özelinde örnek çalışmalarımız
var. Esenler’de mevcut olan Kastamonu bütün-
lüğünün İstanbul’a ve bütün ilçelere yansıması
lazım. Bütünlüğümüzün yegane ortamı ise
Esenler Kültür Merkezidir. Çünkü burası bizim
için fuaye alanı, bir kaynaşma ve etkinlik orta-
mıdır."

Proje hazırlığımız var
"İstanbul’da Kastamonu birlikteliği ve çalış-

malarında yöneticilerin samimiyetinden şüp-
hemiz yok.  Ancak çalışma alanlarında ciddi
zafiyetlerimiz var. Bu zaaflardan yola çıkarak
daha kurumsal, daha işlevsel bir oluşum içeri-
sinde olacağız. Kastamonu kişilerden değil,
Kastamonululardan sorulacaktır."

Ilgaz Dağı 
Tüneli seçim 

beyannamesinde

2000’li yılların başı
idi. İş hayatına
adım attığım ilk

yıllar. Çok iyi, başarılı
ve ileri görüşlü (birçok
insan için pesimist/
benim için ise, temkin-
li diyebileceğim) bir
yönetici ile çalışma fır-
satım olmuştu. Kendisi
konusunun gerçek bir
uzmanı idi. Akademik
geçmişi sebebiyle yıl-
larca işin teori kısmın-
da yer aldığı ve şirket-
lere de bu konuda yol
göstericilik/ rehberlik
yaptığı için, o an çalıştığı kurum
adına da bunu layıkıyla yapmak isti-
yordu.

İlk bütçe raporumu Üst Yöneti-
me Sunmak için hazırlıyordum. Ni-
hayet raporum bitmişti. Raporumu
kontrol için bu yöneticim ile paylaş-
tığımda cevap olarak bana, sadece
olanı yazdığımı, ileri de olması
muhtemel senaryolara yer verme-
diğimi bunun doğru bir davranış ol-
madığını dile getirmişti.  İthalata
dayalı işlem hacmi olan bir şirketin
raporunda mutlaka Kur Riskine
dikkat çekmem gerektiğini ifade et-
miş ve bugünkü olumlu tablonun
kur riski ile karşı karşıya kaldığında
sürecin nasıl terse dönebileceğini
raporun sonuç bölümünde en çar-
pıcı hali ile uyarı mesajı olarak yaz-
mam gerektiğini bana anlatmıştı.
İlk günler çok abartılı gelen bu söy-
lemin ne kadar yerinde bir değer-
lendirme olduğunu çalıştığım son-
raki yıllar, yaşadığım tecrübeler
bana gayet net bir şekilde göster-
miştir. Çünkü o şirketimiz çok iyi
kazanıyor, fakat cari hesap çalışı-
yordu. Bu sebeple her zaman bıçak
sırtı bir durumu vardı. Olası bir kriz
anında kur riski sebebiyle yıllarca
dönem sonlarını karla kapatan bu
şirket bir anda tepetakla olabilir,
şirketin şaşalı günleri bir anda bite-
bilirdi. Bu sebeple bizim, şirket
mali işler departmanı olarak gerek-
li uyarıları bıkmadan usanmadan
raporlarımızda yazmamız gereki-
yordu ki yönetim kurulu önlemlerini
alsın ve kur riskini en aza indirge-
mek için gerekli adımları atabilsin-
di. Biz de bu temkinli yöneticim sa-
yesinde böyle yaptık ve kurların çok
yukarılara tırmandığı yıllarda bile
kur riski maliyetlerinden göreceli
olarak çok daha az etkilenmiştik.

Peki şimdi ah, vah yapan bir çok
şirket yetkilisi bugünlerin geleceği-
ni öncesinden hiç hesaplayamadılar
mı?

Bittik, öldük naraları atanlar do-
lar ile borçlanmanın her zaman
daha az maliyetli olduğu ile övün-
müyorlar mıydı? (!)

TL ile borçlanma faizinin dolar

ile borçlanmanın 3-4
katı olduğu ve bu se-
beple asla TL kredisi
kullanıp da yatırım
yapmayacağını ifade
eden şirketler kazanç-
larını hiç bu yıllar için
saklamadılar mı? Sanı-
rım hayır. 

Dolar ile yatırım
kredisi kullanan tüm
şirketler bugünlerde
faiz artışı duasına çık-
mış durumdalar. Çün-
kü TL’de faiz artışı ger-
çekleşmesi,  doların
düşmesi bu da dolar

borcunun finansman maliyetinin
ucuzlaması anlamına geliyor. Ne-
denine gelirsek- TL faizi yükseldi-
ğinde Türkiye’ye yabancı sıcak para
girişi sağlanacak ve bu sıcak para
girişi ile birlikte dolar fiyatları aşağı
yönlü bir hareketle yabancı para ile
borçlananları bir nebze de olsun
rahatlatacaktır. 

Türkiye’de olup da ithalat yapan
şirketler ile üretim/yatırımlarını ya-
bancı para ile borçlanarak yapan iş
dünyası, yıllarca hiç istemediğimiz
bu uygulamanın gerçekleşmesini
dört gözle bekler duruma geldiler.
Çünkü dolar bir yılda 2,10 TL’den 3
TL’ye yükseldi. Ve bu durumda do-
lar kredisi ile borçlanan şirketlerin
borçlanma maliyetleri neredeyse
%50’leri buldu. Doların reel
%43’lük artışının üzerine bir de fi-
nansman faizi eklendiğinde özel
sektörün üzerinde kaldıramayacağı
çok ağır bir yük kaldı. 

Ne yapılması gerekiyor diye so-
racak olursanız onun cevabını sa-
dece beklemek diye cevaplayabili-
rim. Çünkü bütün piyasa gibi bende
gözümü 1 Kasım Seçimlerine dik-
miş bir şekilde beklemedeyim. Ka-
sım seçim sonuçları birçok farklı
senaryolar doğurabilir. Seçime ka-
darki dönemde size bu olası senar-
yolardan da bahsedeceğim. 

Özetle şunu söyleyebilirim:
Hem devlet olarak, hem iş dünyası
olarak,  “yapısal sorunlarımızı
çözmeden sürdürülebilir bir büyü-
meyi sağlamamız olanaksız” Top-
lumsal yapıyı bir binaya benzetir-
sek artık boya, badana, pervaz ile
uğraşmak yerine kolonlara yönelip
bunların, tadilat tamirat ve de ya-
pısal güçlendirmelerini ele almak
zorundayız. Hepimizin malumu şu
ki, doğal dünyada olumsuz yönde
değişen iklim koşullarının yanı
sıra sosyal yapıların iklimlerinde
de yaşanan son derece olumsuz
değişimlere tanıklık edilmektedir.
Bu yüzden sosyal depremlerin ar-
tan Richter ölçeği ivmeleri karşı-
sında kolonların yeniden ele alın-
ması, güvenli yarınlar için işin ol-
mazsa olmazı artık!

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

Kolonları ihmal 
lüksümüz var mı?

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 

“Üretimden
Tüketime”

Fabrika: Akpınar Sanayi Bölgesi Yassıören
M. Balkın S. No: 19 Hadımköy / İSTANBUL

www.bsmsandalye.com
Güneşli Mah. Koçman C.
Koçman çıkmazı No 10/1
Bağcılar/İSTANBUL

Tel : 0212 656 47 87
Fax : 0212 550 24 52

www.pinarbasiet.com

22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko

n Trafik

n İşyeri 

n Konut

n Nakliyat 

n Seyahat

n Sağlık

n Daks (Deprem)

Alternatif çözümlerle, Uygun Fiyatlar... Merkez: Fevzi Çakmak Mah. 
762 Sk. No 3 G.O.Paşa
Şube: B. Hayrettin Paşa Mah.
Mustafa Yeşil Cad. 1059 Sk. No 5
Küçükköy Gaziosmanpaşa İstanbul

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

Kastamonu’da adliye 
ve yol sorunu olmamalı
Kastamonu’da ilçe adliyelerin kapatılması sonrası vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Esen-
ler Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Acar, yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi

Ekrem 
Acar
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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 m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

4 Ekim 2015 4

Devrekani Federasyonu’na
bağlı Kadıoğlu ve Çevre Köyle-
ri Kalkınma Derneği Gençlik
Kolları, Üsküdar Belediye-
si’nin katkılarıyla boğaz turu
düzenledi.

Kadıoğlu ve Çevre Köyleri
Kalkınma Derneği Başkanı
Mustafa Öğretmiş ve Başkan
Yardımcısı Selahattin Kara-
man’ın da eşlik ettiği program-
da gençler doyasıya eğlendi.

Yunus Gösteri Merkezi Haliç Kon-
gre Salonunda 4 Ekim Pazar sabahı
gerçekleşen ve sunumunu Mehmet
Mamur’un yaptığı toplantıya CHP İs-
tanbul İl Saymanı Mehmet Diribaş,
CHP Kastamonu ikinci sıra adayı Yıl-
maz Karakoç, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcilerinin araların-
da bulunduğu yaklaşık bin davetli ka-
tıldı. Toplantıda Kastamonu’dan aday
olması ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Çelebioğlu, Kastamonu yatırımla-
rıyla ilgili de değerlendirme yaptı.

"1 Kasım siyaset sınavı"
Kastamonu milletvekili adayı ol-

ması yönünde kendisine gelen talep-
leri değerlendirdiğini söyleyen Çele-
bioğlu, "Kastamonu il teşkilatı ve ilçe
teşkilatlarının ismim üzerinde karar
kılmaları ve genel merkezin de kabu-
lü ile Kastamonu’dan aday oldum.
Şahsımı bu göreve layık gören herke-
se teşekkür ediyorum. Elimizden ge-
lenin en iyisini ve en güzelini yapma-
ya çalışacağız." dedi.

Kastamonuluların siyasette yer al-
masının öneminden bahseden Çelebi-
oğlu, "Elbette hepimiz farklı düşünce-
lerde insanlarız. Bu sebeple de farklı
siyasi görüşleri benimsiyoruz. Bu ola-
ğan bir durumdur, gocunulacak bir
şey değil. Farklı düşünce ve bakış açı-
sıyla daha güzeli ve doğruyu yakala-
ma şansımız çok fazladır. Aslına bakı-
lırsa farklılıklarımız zenginliğimizdir.
Biz Kastamonular göçle birlikte bü-
yükşehirlerde var olma mücadelesi
verdik. Bu mücadele bu gün siyaset
sınavıyla karşımıza çıkıyor.1 Kasım-
daki sınav Kastamonu varlığının ka-
nıtlanması için önem taşıyor." şeklin-
de konuştu.

İstanbul’dan Kastamonu’ya
destek çağrısı

Çelebioğlu toplantıya katılanlar-
dan Kastamonu’daki yakınlarını par-
tisine destek olmaları konusunda bil-
gilendirmeleri ricasında bulunarak
şunları söyledi:" Siyasette var olmak
için mutlaka çığır açacak girişimlerde
bulunmalıyız. İşte o çığır açma günü
bugündür. 

Kastamonu ve köylerinde bulunan
yakınlarınızla yapacağınız bir telefon
görüşmesi, onlara anlatacağınız daya-
nışma ve birlik ruhunun önemi, Kas-
tamonu toplumunun siyaseten de
güçlü bir yol almasını sağlayan önem-

li bir etken haline gelecektir."

"Kurşunlu Han maddi değil
manevi kazanım"

İş adamı kimliği ile de ön plana çı-
kan CHP Kastamonu milletvekili ada-
yı Hüseyin Selami Çelebioğlu,  Kur-
şunlu Han’a yatırım yaptığını anımsa-
tarak şunları söyledi: "Vali Enis Yeter
döneminde ciddi yatırım yaparak
Kurşunlu Han’ın Kastamonu turizmi-
ne kazandırdık. Açıldığı günden beri
maddi anlamda geri dönüşü olmayan
bu yatırım manevi açıdan büyük bir

haz. Eğer bu yatırımı İstanbul’da yap-
mış olsaydık, yatırdığımız paradan
çok fazla gelir elde ederdik. Ancak
bizi mutlu eden tarafı memlekete çok
önemli bir turizm girişiminde bulun-
mamızdır. Her 5 yılda dolar bazında
artışla ciddi bir kira ile de burada bu
yatırımı ısrarla sürdürerek ilimize
sunmanın hazını yaşıyoruz.  Kasta-
monu için dün ne düşünüyorsak bu-
günde onu, ben seçilirim seçilmem
ama Kastamonu aşkım bakidir."

Sarıyer Belediye Meclisi, milli
kahramanımız Şerife Bacı’nın isminin
Ayazağa’da bir parka verilmesini oy
birliği ile kabul etti.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen Sarıyer Belediye Mec-
lisi, Eylül ayı 2. oturumunda, Kasta-
monu derneklerinin Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne yazdığı ortak dilekçesi-
ni değerlendirildi.

Açılış 18 Ekim’de
Sarıyer Kastamonu Kültür Turizm

ve Yardımlaşma Derneği (SARKAS-
DER), Kastamonu Kadınlar Derneği ve
Kastamonu Konfederasyonu’nun Şe-
hit Şerife Bacı isminin Ayazağa’da bir
parka verilmesi talebi, Sarıyer Beledi-
ye Meclisi tarafından kabul gördü.

Konuyla ilgili gazetemize açıkla-
malarda bulunan Sarıyer Belediye

Meclisi Üyesi Ali Görgülüer, Şehit Şe-
rife Bacı Parkı’nın Ağazağa merkezde

18 Ekim Pazar günü saat 12.00’de açı-
lışının gerçekleşeceğini söyledi.

Kastamonu derneklerinin ortak
karar almasının öneminden bahse-
den Görgülüer şunları söyledi: " Sa-
rıyer Belediyesi’nde meclis üyesi
olan Kastamonulu hemşerim Salim
Kain ile aynı zamanda SARKASDER
yönetiminde de yer alıyoruz.  

Farklı siyasi partilerde bulunsak
da önceliğimiz her zaman memleke-
timiz. Üç derneğin ortak görüşü ola-
rak dilekçenin belediye meclisine
sunulması Kastamonu birlikteliğinin
göstergesi olarak önem taşıyor. Kara-
rın uygulamaya geçmesinde etkili
olan başta belediye Başkanımız Şük-
rü Genç’e ve Sarıyer Belediye Mecli-
sine de teşekkür ediyoruz."

Sarıyer’de Şerife Bacı’ya vefa 

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

CHP Kastamonu birinci sıra milletvekili adayı Hüseyin Selami
Çelebioğlu, Eyüp’te Kastamonulu hemşeriyle buluştu. Çelebioğ-
lu toplantıya katılanlardan Kastamonu’daki yakınlarını partisine
destek olmaları konusunda bilgilendirmeleri talebinde bulundu

Kadıoğlu
boğaz 

turunda

İstanbul’dan 
destek istedi

“2015 yılındayız arkadaş. Hemşericilik
mi kaldı? Memleket dediğin zaten
taşınmış koca kentlere. Oturduğun
apartmanın bir numarası Kütahyalı. İkide
Sivaslı oturuyor, üçte
Diyarbakırlı, dörtte
Malatyalı; beşte
Manisalı, altıda,
yedide, sekizde…

Ne alakası kaldı
hemşeriliğin, bir işe
yaramıyor ki! Ne diye
hemşericilik oyunu
oynayalım o zaman?”
diyebilir misiniz? Evet,
diyebilirsiniz. Ama
bunun koşulları var.
Bu koşulların başında
da ülkedeki hiçbir
yurttaşın yaşam
koşullarının dayattığı
zorluklarla boğuşuyor olmaması;
herkesin bir işinin, aşının olması gelir.

Yeterince toplumsal sorumluluk
üstlenmiş demokratik devletlerde bu
olur. Devlet, kimseyi sokakta bırakmaz,
aç komaz. İşsizlik sıfıra yakındır ve kimse
zor zamanlarında kime gideceğim
korkusu ve kaygısı yaşamaz.

Böyle devletlerde hemşericilik
gerçekten öncelikli değildir. Özellikle de
biz Doğu toplumlarından Batı’ya gidenler
açısından bir nostalji ve alışkanlık olarak
yürür bu işler. Tabi, entegrasyon sorunu
bir kümelenmeyi de beraberinde
taşıyorsa bu, o devletin değil,
entegrasyona direnen ya da bu konuda
yeterli donanımı olmayanların sorunudur.

Ama bizde, bizim ülkemizde durum
farklı.

Ne yazık ki yukarıda saydığın
özelliklere sahip olmayan devlet,
insanlara “başının çaresine bak!”
demektedir. 

İşsizlik oranları ortada. Yoksulluk ve
açlık sınırlarını sendikalar her ay
açıklıyorlar ve her ay çıta biraz daha
yükseliyor.

İşte böyle bir süreçte güçlerin
birleştirilmesine ve güçlerin
birleşmesinden ortaya çıkacak küçük de
olsa refahın bölüşülmesi önemli hale
gelmektedir.

İyide güçlerin birleştirilmesi ve ortaya
çıkan refahın bölüşülmesinde devlet
sistematiği devrede yoksa, bu süreç
kimler arasında yürüyecek, dersiniz?

Hemşeriler.
İşte biz, ekonomik ve sosyal alanda

istesek de istemesek de bir hemşeri
tutuşu yakalamak zorundayız. Bu tutuş,
anlamlı bir büyüklüğe ulaştığında da
siyasal sürece yansıyacak; yöresel
beklentilere devlet katkısının üst sınırlara
ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

Hemşeri dayanışmanın ortaya
çıkaracağı güç, güç olmak isteyen
odakların ciddi ilgi alanı oluşturacaktır.

İlk bakışta geri bir duruş olarak
görünse de bu ülkenin damarlarında bu
virüs büyüyerek gezinmekte.

Bu var olup gideni yok sayarsanız, siz
de yok sayılırsınız.

Hemşericilik oyunu…
İyi oynanırsa üten taraf olursunuz.
Yoksa ütülüp ah vah edersiniz…

Hemşericilik 
oyunu

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

H. Selami 
Çelebioğlu
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Devrekani Kaymakamlığı ile Dev-
rekani Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İlçe Müdürlüğü tarafından " Patates
ve Tarla Günü Etkinliği" düzenlendi.

Kadirbey Mahallesi'nde düzenle-
nen etkinliğe Kastamonu Valisi Şeh-
mus Günaydın, Kastamonu Milletve-
kili Metin Çelik, Devrekani Kayma-
kamı Ekrem Çeçen, Devrekani Bele-
diye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu,
kurum müdürleri ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Burada yaptığı konuşmada koo-
peratif veya bir birlik çatısı altında
patates üretimi yapanların bir araya
gelmesi tavsiyesinde bulunan Vali
Şehmus Günaydın, ilçenin ekono-
mik geleceği için soğuk hava depo-
suna duyulan ihtiyacın bir an önce
giderilmesi gerektiğini söyledi. Vali
Günaydın patates konusunda girişim
başlatanlara destek olunacağını da
sözlerine ekledi.

Toprağımızı korumalıyız
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen et-

kinliğin Kastamonu ve Devrakani’ye
katkı sunduğunu belirten Milletveki-
li Çelik de ilçenin geleceğinin pata-
teste olduğuna işaret etti. Niğde’de
yaşanan patates hastalıklarını anım-
satan Çelik, toprağın korunması ge-
rektiğini vurguladı.

Devrekani’de 2008 yılında 80 ton
civarında patates üretimi yapıldığını
aktaran Devrekani Kaymakamı Ek-
rem Çeçen ise, şu anda ilçede 2 bin

800 dekar alanda 3 bin ton civarında
patates üretildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Gü-
naydın ve beraberindekiler, patates

ekimi yapılan tarlada hasatla ilgili
incelemelerde bulundu. Ardından
davetlilere patatesten yapılan pata-
tes ekmeği ikram edildi.

Ağlılı Vural Ailesinin sahibi ol-
duğu Miskos Helva ile Dadaylı
Umur Ailesinin sahibi olduğu Day-
pa Gıda Kastamonu’da yaptıkları
yatırımlarını büyüttüler.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Desteklenmesi projesiy-
le 1999 yılında Kastamonu’da ku-
rulan Daypa Gıda, mevcut işletme-
sine bakliyat paketleme ve dağıtım
tesisi kurdu.  

İstanbul’da 1994 yılında kuru-
lan, Miskos Helva ise 2010 yılında
Kastamonu Organize Sanayi Bölge-
si’nde 10 bin metrekare alan üzeri-
ne faaliyete geçirmeyi planladığı
tesisisin 4 bin metrekaresini faali-
yete geçirdi.

Proje ile Miskos Helva 1 milyon
150 bin liralık yatırıma karşılık
384 bin lira, Day-Pa Gıda ve İhti-
yaç Maddeleri 800 bin liralık yatı-
rımına karşılık 347 bin lira hibe

desteği aldı.
Açılışta Day-Pa

Gıda adına açıkla-
malarda bulunan
İbrahim Umur ko-
nuşmasına terör
saldırıları sonrası
şehit olanlara ve
hac vazifesinde ha-
yatlarını kaybeden-
lere Allah’tan rah-

met dileyerek başladı. Umur, “Şe-
hitlere ve hacda yaşanan kazada
hayatını kaybedenlere Allah’tan

rahmet dilerim. Kastamonu’da son
dönemde iş dünyasında kıpırdan-
malara tanık oluyoruz. Devletimi-

zin yaptığı teşvikler ile insanları-
mız desteklenmeli ve iş adamları-
mız kabuğunu kırmalıdır. 

Bizlerde organize sanayide küp
şeker fabrikası kurarak şeker fabri-
kasından aldığımız pancar şekeri
ile bölgemizin küp şeker ihtiyacını
karşılıyoruz. Buna ilave olarak da
istihdamı arttırmak ve bölgemize
destek olmak için bakliyat fabrika-
sı kurduk. Bürokrasimizin destek-
leri ile girişimcilerin artacağını
umut ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

Yoğun ilginin
ve ulusal pazar
şartları nedeniyle
bir fabrikaya ihti-
yaç duyulduğunu
söyleyen Miskos
Helva adına konu-
şan Ayhan Vural
da, şöyle konuştu:
“Bunu da memle-
ketimiz olan Kasta-

monu’da açmak istedik. Devletimi-
zin verdiği teşvikler bu kararı al-
mamızda büyük etken oldu. 2010
yılında özellikle Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının verdiği
destekler doğrultusunda 10 bin
metrekarelik projemizin 4 bin met-
rekarelik bir kısmı bu yıl itibariyle
tamamlanmış oldu. Personel sayı-
mızı yaklaşık 100 kişiye çıkardık.”

Memleketlerine değer kattılar

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Enerji ve petrol

haber@istamonu.com
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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

4 Ekim 2015

Araç’ta katı atık aktarma istasyonu faaliyete geçti. Kasta-
monu Katı Atık Bertaraf ve Aktarma İstasyonu projesi dahilin-
de Araç’ta faaliyete geçen tesiste toplanan çöpler önce Kasta-
monu Mahalli İdareler Birliği Katı Atık Ortaköy Aktarma İs-
tasyonuna, burada Daday ve İhsangazi’den gelen atıklarla bir-
likte Devrekani Katı Atık Bertaraf İstasyonuna götürülecek.

5

Araç vahşi 
depolamadan

kurtuldu

Her çeşit emtia küresel ekonomi
için önemlidir. Çelik veya beton
olmazsa inşaat sanayi durur;

elektrik hatları ise bakır tellere bağımlı-
dır. Fakat geçtiğimiz yüzyılda dünyada
saf petrol kadar önemli olan başka bir
emtia yoktur. Petrol sadece enerji için
kullanılmaz; yüzde 16’lık kısmı plastik,
ecza, solvent, gübre ve böcek ilacı üreti-
mi için kullanılır. 

OPEC ve ilk iki petrol krizi deyince
Dünyada bilinen yatakların beşte biri-

ne sahip Suudi Arabistan akla gelir.
Diğerlerin benzemeyen bir emtia…
Öncelikle, enerji bir devletin işleyişin-

de o kadar önemlidir ki, politikacılar
enerji güvenliliğini ulusal güvenlik konu-
su olarak ele alır. 1900’ler otomobil kul-
lanımı popülerleşir ve petrole talebi
önemli ölçüde arttırır. 

1973-75 ilk petrol krizi
1980’lerin başı ikinci petrol krizi
2007-8 Petrol fiyatları rekor seviyele-

re ulaşır fakat küresel ekonomik krizle
beraber fiyatlar düşer.

Üçüncü petrol krizi?
Milenyumun başıyla 2008 arasında,

petrol fiyatlarının değeri yedi kat attı.
2008’in ilk yarısında petrolün fiyatı varil
başına neredeyse 150 doları buldu. Yük-
sek petrol fiyatları da dünyada enflasyo-
nu tetikledi. Fakat finansal kriz dünyada
büyük bir ekonomik gerilemeye yol açtığı
için, petrol fiyatları yılın sonunda varil
başına 40 doların altına düştü.

Alternatif enerji
Pek çok ülke, 1986’da yaşanan Çer-

nobil felaketinden sonra kullanımı azal-
tan nükleer enerjiye dondu. Pek çok Batı
ülkesi artık güneş, rüzgar, dalga veya
jeotermal enerji elde etme programları
geliştirmektedir. Son enerji krizinden
sonra alternatif enerji arayışları hızlandı.
Büyük otomobil üreticileri hibrid ve ta-
mamen elektrikli arabalar üretmeye
başladı.

Fikrin özü: Petrol kıtlığıyla mücadele için

inovasyon…

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
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Devrekani’nin geleceği
patates hasat edildi

Devrakani’nin marka ürünü olması için çalışmaların yürütüldüğü patates, kış ayların-
da sofralarda yerini almak üzere hasat edildi. İlçede düzenlenen "Patates ve Tarla
Günü Etkinliği"nde, soğuk hava deposuna duyulan ihtiyaç bir kez daha gündeme geldi

Kastamonu, bu yılın ilk dokuz ayında 30
milyon 578 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. 

Türkiye İhracatçılar Birlikleri (TİM) Eylül
ayı verilerinden yapılan hesaplamalara göre,
Eylül ayında Kastamonu’nun ihracatı, 2 mil-
yon 649 bin dolarda kaldı. İhracat oranında
yüzde 6.28’lik azalma gösterdiği gözlenen
Kastamonu’da bu yılın ilk dokuz ayında top-
lamda 30 milyon 578 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi. Kastamonu, geçtiğimiz yılın aynı
döneminde, 32 milyon 628 bin dolarlık ihra-
cat gerçekleştirmişti.

Lider mart ayı
Öte yandan Kastamonu, en çok ihracatını

bu yıl Mart ayında gerçekleştirirken en dü-
şük ihracat ise, Mayıs ayında meydana geldi.
Kastamonu, Ocak’ta 3 milyon 913 bin dolar,
Şubat’ta 3 milyon 140 bin dolar, Mart’ta 5
milyon 231 bin dolar, Nisan’da 4 milyon 393
bin dolar, Mayıs’ta 2 milyon 22 bin, Hazi-
ran’da 3 milyon 505 bin dolar, Temmuz’da 2
milyon 521 bin dolar, Ağustos’ta da 3 milyon
199 bin dolar ve Eylül’de de 2 milyon 649
bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

9 ayda 30 milyon
dolar ihracat

İbrahim Umur

Ayhan Vural
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Müzdelife vakfesinin ardından şeytan
taşlama için Mina’ya hareket eden hacılar
ile şeytan taşlamadan dönen hacıların
karşılaşması neticesinde 24 Eylül Perşem-
be günü çıkan izdihamda 753 hacı hayatı-
nı kaybetmiş 887’si de yaralanmıştı. Diya-
net İşleri Başkanlığı tarafından yapılan
açıklamada olaylar sonrasında kayıp ol-
duğu tespit edilen 6 Türk hacıdan 3’ünü-

nün Kastamonulu olduğu bildirildi.
Yaşanan faciada Kastamonu’dan hac-

ca giden şirket görevlisi Enver Karaküllah
(55), Hikmet Çapar (78) ve İsmail Mu-
zır’dan (77) hala haber alınamadı. Öte
yandan yaralanarak  Kral Abdülaziz Has-
tanesi’nde yoğun bakım ünitesinde kaldı-
rılan Kastamonulu Yaşar Arslan’ın sağlık
durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca namı ile bi-
linen Ahmet Ünlü hoca, Kurban
Bayramı'nda Kastamonu'daydı. Kas-
tamonu’da bulunan veli ve alimle-
rin kabirlerini ziyaret eden Cübbeli
Ahmet Hoca,  2 milyonun üzerinde
takipçisinin yer aldığı sosyal payla-
şım sitesindeki hesabından da bilgi-
ler verdi. 

Yaptığı paylaşımlarda ayrıca
Kastamonu’daki ziyaretinin önü-
müzdeki günlerde Lalegül Dergi-
si’nde detaylandırılacağını bildirdi.

Kastamonu Gazeteciler Cemiye-
ti’nin resmi yayın organı 'Bayram
Gazetesi'  Kurban Bayramı’nda 6.
sayısı ile okurlarının karşısına çıktı.

Hüsnü Açıksöz'ün ölüm yıldö-
nümünde mezarı başında anılması-
na ilişkin haberin yer aldığı manşet
ile çıkan gazetede Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Eski, Kastamonu Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz
ve Kastamonu Genç Girişimciler
Derneği Başkanı Zafer Küçükşaba-
noğlu'nun anma törenindeki açıkla-
malarına da yer verildi.

Cübbeli Ahmet
Hoca’dan ziyaret

Bayrama 
özel gazete

YIL: 4 SAYI: 144 4 EKİM 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
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Abana’da 300 kişilik öğrenci yurdu
için çalışmalara başladı. Abanalı iş ada-
mı İsmet Şen ve ailesi tarafından Sey-
fettin Uyanık Caddesine inşa edilecek
yurt binasının arazisinde temel atma iş-
lemi öncesinde hafriyat çalışmaları ger-

çekleştiriliyor. Sabahat-Mesut Yılmaz
Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için
önemli bir açığı kapatması planlanan
yurdun ilk etapta 200, ikinci etapta da
ilave 100 olmak üzere toplam 300 öğ-
renciye hizmet vermesi planlanıyor.

TURUTURUTURUTURU
Yurt için 

çalışmalar 
başladı

Kastamonu il genelinde Kurban Bayramı
dolayısıyla çeşitli etkinliklerle bayramlaşma
programları tertip edildi. Resmi programların
yanı sıra tatilinin son günlerini memleketin-
de değerlendiren Kastamonululara binlerce
kilo pirinçten yapılan pilav ikram edildi.
Kastamonu merkezde resmi bayramlaşma tö-
reni bayramın ilk günü Kastamonu Üniversi-
tesi Rektörlük Binasında gerçekleşti. İl proto-
kolü daha sonra bazı kurum ve kuruluşlara
ziyaret gerçekleştirdi. İlçelerde düzenlenen
resmi bayramlaşma programların ardından
çeşitli ikramlar yapıldı. Geleneksel hale geti-

rilen pilav şölenleri bu yıl da yoğun katılımla
gerçekleşti. İstanbul Milletvekili Fatma Benli
ile Kastamonu Milletvekili Adayları Emin
Çınar, Metin Çelik, Hakkı Köylü, Murat De-
mir ve Selami Çelebioğlu da ilçelerdeki bay-
ramlaşma programlarına katıldılar.

Ahirete intikal edenler unutulmadı

İstanbul’da faaliyet gösteren birçok der-
nek de bayram dolayısıyla köylerinde etkin-
lik düzenledi.  Bayramlaşma programlarında
Okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla
ahirete intikal edenler anıldı.

Kurban Bayramı’nda Afrika
kıtasında yer alan Zimbabve’ye
giden Kastamonu Deniz Feneri
Derneği Kastamonu il ve ilçe
temsilcileri 193 bin 950 lira yar-
dım ulaştırdı.

Dünyanın en fakir ülkeleri
arasındaki Zimbabve’ye kurban
yardımlarını ulaştırmak için gi-
den heyetin içinde derneğin Kas-

tamonu il temsilcisi Halit Bitkin,
Tosya temsilcisi Serhat Ağacı-
koğlu ve Araç temsilcisi Zeki
Koru bulundu.

Serhat Ağacıkoğlu yaptığı
açıklamada Zimbabve’ye Kasta-
monu’dan 5 adet su kuyusu ve
165 hisse kurban bedeli olmak
üzere toplamda 193 bin 950 lira
yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

Kastamonu’da bayram bir başka

Kutsal topraklarda
3 hacımız kayıp

Zimbabve’ye 
uzanan dost eli

Mekke'nin Mina bölgesinde hac ibadeti esnasında meydana gelen iz-
diham sonucunda kaybolan Kastamonulu 3 hacımız hala bulunamadı
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Tüneli, paraya sıfır atarak değil
coğrafya üzerinde yaptık

Ticaret ve Gümrük eski Bakanlarından
AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı
Hayati Yazıcı, " Bir ülkenin parası o ülkenin
itibarıyla paraleldir. Bizden önce, paranın
üzerine sıfır koymakla tünel yapılıyordu.
Biz onu coğrafyada yapıyoruz."   dedi. Haya-
ti Yazıcı, Esenler’de düzenlenen yemekte
Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının tem-
silcileriyle bir araya geldi. Eğitim, sağlık,
ulaştırma, sosyal politikalar, hak ve özgür-
lükler,  demokratikleşme gibi akla gelebile-
cek her alanda AK Parti’nin Türkiye’ye
önemli kazanımlar sağladığını belirten Yazı-
cı, "  Bunları teker teker anlatmaya kalksak
zaman yetmez. 10 yıl önce bu ülke 70 sente
muhtaç idi. Hiç öyle uzağa gitmeden elinizi
cebinize atın ve paranın üzerine bir bakınız.
Ne vardı o paranın üzerinde? 6 sıfır vardı.
Bizden önce paranın üzerine sıfır koymakla

tünel yapılıyordu. Biz onu coğrafyada yapı-
yoruz.  Bir ülkenin parası o ülkenin itibarıy-
la paraleldir. Milliyetçilik budur. Parana iti-
bar kazandıracaksın, biz bunu yaptık.  Kıya-
met kopar, enflasyon fırlar dediler. Biz körü
körüne atacağız demedik ki, bu iş plan ve
algı işidir. Oturdu uzmanlar çalıştı. Siyase-
ten arkasında durduk ve paramıza muazzam
itibar kazandırdık." dedi. 

IMF’nin ortağıyız
Yazıcı konuşmasında şunları kaydetti:

"Eskiden Türkiye bir milyar dolar kredi ala-
mıyordu, güven yoktu. Bizim hesaplarımızı,
mali bilançolarımızı, hazinenin tasarrufları-
nı adeta mali vesayet kullanan IMF eleman-
ları kontrol ediyordu. Koskoca Türkiye’de
IMF’nin memuru gelir, afralı tafralı girer çı-
kar ve ondan sonra televizyonlarımızda ve

gazetelerimizde birinci haber olurdu. Biz
IMF’ye olan borcumuzu 2013’te bitirdik.
Artık IMF’nin ortağıyız. Gerekirse IMF’nin
başka ülkelere kullandırmak için oluşturdu-
ğu havuza 5 milyar dolar kaynak sağlarız." 

"80 yılda yapılamayan 
birçok eser, 10 yıla sığdı"

Biz Şeyh Edebali’nin 'İnsanı yaşat ki dev-
let yaşasın' sözünü laf olsun diye meydan-
larda kullanmadık. Gereği neyse onu yaptık,
insan hayatına kolaylıklar getirdik.  Zaten
insanı görmeyen ve gözetmeyen hiçbir ku-
rum ve kuruluşun ayakta kalma şansı yok-
tur. Bizim başarımız budur. Çünkü biz insa-
na hizmeti hak bildik, dava bildik. İcraatları-
mızın merkezi; kanun yaparken, projelendi-
rirken, programa dönüştürürken insandır.
Yola çıktığımızda 'Sizin gündeminizle hü-

kümetin gündemini birleştireceğiz. Sizin
gündeminiz ayrı, hükümetin ayrı olmaya-
cak' demiştik. Bizim bu taahhütlerimiz mey-
danlarda bir beyan olarak yankı bulup git-
medi, yok olmadı. Bu hep canlı oldu. Sağlık
alanında muazzam değişim ve dönüşüm
yaptık. Hastaneleri birleştireceğiz dediğimiz-
de bizim karşımıza çıktılar. Türkiye’de özel
mülkiyet konusu olmayan bütün varlıkların
sahibi Türk milletidir.  Hepsini Sağlık Ba-
kanlığı mülkiyetinde birleştireceğiz. Özel
sektörde sağlık yatırımlarını destekleyeceğiz
dedik ve Türkiye’nin izlediği insan odaklı o
muazzam değişim ve dönüşüm gerçekleştir-
dik. Eğitim alanında 81 ilde üniversite kur-
duk. Ama bunlar unutuldu. Kolay şeyler de-
ğil bunlar. 80 yılda yapılamayan birçok eser,
10 yıla sığdı bu ülkede. Çok engellerle karşı-
laştık ve bunların birçoğunu kamuoyu

önünde dillendirmedik. Bizim tarihimizde
haksızlık yapılan dönemler olmuş. Ama hiç-
bir zaman haksızlıklar süreklilik arz etmez
ve geçicidir. Sonunda biliriz ki hak üstün
gelir. Tüm bunları yaparken de millete ait
kaynakları doğru projelendirerek ülke insa-
nının hizmetine verdik. Hamdolsun size
karşı yüzümüzü yere eğecek ve altından kal-
mayacağımız bir eyleme tevessül etmedik."

Mehmet Kaya’nın sunumuyla gerçekle-
şen programa İstanbul Milletvekili Av.
Fatma Benli, İstanbul Milletvekili Adayla-
rı Ahmet Hamdi Çamlı, Emre Ete, Esenler
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK
Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran,
AK Parti Esenler İlçe eski Başkanı Umut
Özkan, AK Parti Esenler İlçe Yönetim Ku-
rulu Üyesi Bayram Akkaya ve çok sayıda
STK Başkanı katıldı.

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve
Ulaşım Sanayi A.Ş Bağcılar’da yeni
binasına taşındı.  Toplamda 38 bin
metrekare alan üzerine kurulan 11
katlı binada İÇDAŞ’ın Türkiye gene-
lindeki tüm grup şirketlerinin idari
merkezleri toplandı. 

Yaklaşık 350 kişinin istihdam
edildiği bina aynı zamanda mimari
özelliği ile de ön plana çıkıyor. Mo-
dern ve çağdaş tasarıma sahip yöne-
tim binası 2 farklı bloktan oluşsa da
tek bir kütle imajı veriyor. Tüm cep-
helerin güneş alması ve büyük bir ala-
nın peyzaj için ayrılması konforunu
yansıtıyor. Ayrıca bina içindeki son
teknolojiyle de dikkat çekiyor.

İÇDAŞ idaresi yeni binada

AK Parti İstanbul 2.Bölge 23.sıra adayı
Bozkurtlu hemşerimiz Ömer Faruk Ayde-
mir, Kâğıthane Talatpaşa mahallesinde
bulunan Aksöz İnşaat firmasını ziyaret
etti. Kendisinin de inşaat sektöründe faali-
yet gösteren bir firmanın ortağı olduğunu
söyleyen Aydemir, burada firma yetkilisi

Ali Erol ile konut ve inşaat sektörüne dair
bir süre sohbet etti. Aydemir 1 Kasım se-
çimlerinin önemli olduğunu belirterek,
partisine destek istedi. Ziyarette AK Parti
Kağıthane İlçe Başkanı Av. Faruk Gökkuş
ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yıl-
maz ve Niyazi Kütük de hazır bulundu.

Aydemir’den Aksöz’e ziyaret
BBP Kastamonu 1.sıra Milletvekili

Adayı Ahmet Yelis,  Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta
bulunarak  "Yerli, milli ve yüreği bu va-
tan için çarpan milletvekili adayları ola-
rak oylara talibiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Kastamonu İl
Başkanlığı tarafından aday tanıtım top-
lantısı düzenlendi. Bir otelde gerçekleş-
tirilen toplantıda konuşan BBP Partisi
MKYK Üyesi ve Kastamonu Milletvekili
Adayı Ahmet Yelis, partisinin politikala-
rını anlattı.

Büyük Birlik Partisi olarak 23 yıldır
Türk siyasetinde milli duruş, onur ve
haysiyet mücadelesi verdiklerini ifade
eden Ahmet Yelis,  eğitim alanında yapı-
lan engellemelerin her zaman karşısın-
da olduklarını söyledi.

Dini inanışlara saygı duyduklarını ve
din üzerinden siyaset yapmayı doğru bul-
madıklarını aktaran Yelis," İslam anlayı-
şımız Anadolu insanının kabullendiği Türk
İslam anlayışı oldu. Ötekileştirmeyen, ku-
caklayan bir anlayışı savunduk. Milliyetçi-
lik anlayışımız etnik kökene değil kültüre,
birliğe, beraberliğe vurgu yapan anlayış
oldu. İslam ortak paydasında, Türklük üst
kimliğinde buluşmak temel kabulümüz
oldu." ifadelerini kullandı.

1 Kasım seçimlerinde partisine des-
tek isteyen Kastamonu Milletvekili Adayı
Ahmet Yelis, şunları söyledi: " Yoklukla,
yoksullukla, baskılarla mücadele etmek,
aldanmayan ve aldatmayan bir yönetim
anlayışına kavuşmak ve yarınlara umutla
bakmak için büyük birlik partisi olarak
oylarınıza talibiz. 24 saat kesintisiz hizmet

veren bir devlet projesi olan güvenlik, öz-
gürlük ve refah projemizi hayata geçir-
mek için sizlerden oy istiyoruz. Sayın
cumhurbaşkanımızın bahsettiği; yerli,
milli ve yüreği bu vatan için çarpan millet-
vekili adayları olarak oylarınıza talibiz.
Algı yönetimlerine direnen, farkı fark
eden, meclisteki partilerden ümidini ke-
sen, mevcut partilere kerhen oy verip
yeni bir arayış içinde olan, sandığa gitme-
yip oy kullanmayan, yarınlarda güven ve
huzur içinde yaşamak isteyen tüm seç-
menlerimizin oylarına talibiz”

Toplantı konuşmaların ardından BBP
Kastamonu Milletvekili Adayları Ahmet
Yelis, Satılmış Külçe ve Erhan Başer ile
BBP İl Başkanı Mehmet Ali Aydar ve Alpe-
ren Ocakları ile birlikte fotoğraf çektir-
mesiyle son buldu.

Yelis: “Yerli ve milli milletvekili
adayları olarak oylara talibiz”

Vali Şehmus Günaydın Kastamo-
nu Organize Sanayi Bölgesi’nden yer
alan ancak üretime geçmeyen firmala-
rın arazisinin sırada bekleyen yatırım-
cılar için geri alınacağını söyledi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından uygulanan Kırsal Kal-
kınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Programı kapsamında hibe desteği ile
modernizasyonu ve yapımı gerçekleş-
tirilen tesislerin açılış töreninde konu-
şan Kastamonu Valisi Şehmus Günay-

dın, Organize Sanayi Bölgesinden
(OSB)yer alıp da üretime geçemeyen
veya değişik nedenlerle üretime ara
vermiş firmalara çağrıda bulundu.

Tahsis edilen parsellerin boş kal-
masının, sırada bekleyen yatırımcıla-
rın önünde engel olduğunu vurgulan
Vali Günaydın, “Bizim amacımız,
OSB’de parsel tahsisi yaptığımız fir-
maların biran önce üretime geçmesi-
dir. Çünkü Kastamonu’muza daha faz-
la istihdam için, daha fazla refah için

mutlaka bu tesisleri hizmete, üretime
açmak zorundayız. Firmalarımızın, sı-
kıntıları olabilir, bir takım zorlukları
olabilir biz, bunların önündeki engel-
leri kaldırmaya hazırız. Yeter ki bize
gelsinler ve sıkıntılarını anlatsınlar.
Burada tahsis ettiğimiz parsellerin boş
kalması, sırada bekleyen yatırımcıla-
rın önünde de ciddi bir engel oluyor.
Dışarıdan gelen veya buralardan talep-
te bulunanlar, şayet buradan parsel
alan arkadaşlarımız üretime geçme-

dikleri takdirde bunları değerlendir-
mek zorunda kalacağız. Bu yüzden
parsel tahsisi yapılan arkadaşlarımızın
biran önce üretime geçmesi için daha
fazla gayret ve çaba göstermelerini
bekliyoruz” dedi.

Kastamonu’da patates üretiminin
gelecek vadettiğini anlatan Vali Gü-
naydın,  bu konuda kurulacak işleme
tesislerine destek olacaklarını da ifade
ederek şunları söyledi:  “Organize Sa-
nayi Bölgesindeki tesiste, ürettiğimiz

sarımsağı işleyip, katma değeri daha
yüksek bir ürün şeklinde daha fazla
kazançla bunu satıyoruz. Bunun aynı
şekilde patateste de yapabiliriz. Kulak-
sız Barajı’nın sulama kanalları devreye
girmesiyle birlikte patates üretiminde
çok ciddi bir artış bekliyoruz. Devreka-
ni’de yaklaşık 3 bin dönümde patates
üretimi yapılıyor. Ortama dönüm başı-
na 3-3,5 ton civarında patates alıyor-
lar. Buda yaklaşık olarak 10-12 bin ton
arasında bir patates yapıyor.”

OSB’de yatırım yapmayanların arazisi geri alınacak

Hayati Yazıcı
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7 Haziran Genel Seçimleri sonrası
açılan sandıklarda Karabük’te daha
önce 2 milletvekili olan AK Parti sadece
Osman Kahveci ile yetinmiş, MHP’den
ise Durmuş Yalçın meclise girmişti.

1Kasım’da yapılacak seçimlerde
mevcut milletvekillerinin başvuru yap-
malarına rağmen aday gösterilmemeleri
dikkat çekerken, AK Parti, CHP ve
MHP’nin 7 Haziran’daki hiçbir adaya
yer vermediği gözlendi. Karabük’te 1
Kasım seçimlerinde AK Parti Osman

Kahveci ve Sedat Namal’ın yerine Meh-
met Ali Şahin ve Burhanettin Uysal’ı,
MHP Durmuş Yalçın ve Ayhan Ak-
baş’ın yerine Adem Kar ve Osman Ay-
dın’ı, CHP Cevdet Akay ve Mustafa

Akay’ın yerine Erdoğan Dincel ve Gül-
sün Beniç’i aday gösterdi.

Öte yandan Bartın, Bolu, Karabük ve
Çankırı’daki mevcut milletvekillerinin
7 Haziran seçimlerindeki sıralamaları-
nın değişmediği gözlendi. Sinop’ta ise
CHP mevcut milletvekili Barış Karade-
niz’i yeniden 1. sıra adayı gösterirken,
AK Parti mevcut milletvekili Cengiz
Tokmak’ı 2.sıraya, 7 Haziran seçimle-
rinde 2.sırada olan Nazım Maviş’i de 1.
sıraya koydu.

Bülent Ecevit Üniversitesi ile TÜBİ-
TAK Uzay Teknolojileri Araştırma Ens-
titüsü (TÜBİTAK-UZAY) arasında
“Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal
Oluşturma Projesi” kapsamında bir da-
nışmanlık sözleşmesi imzalandı.  

Ülkemizin uzay teknolojileri konu-
sunda gelişimini sağlamak, uzay tekno-

lojileri ile ilgili alanlarda güncel araştır-
ma konuları ortaya koymak ve çözümle-
mek amacıyla kurulmuş olan TÜBİTAK-
UZAY’la imzalanan sözleşme kapsamın-
da, Mühendislik Fakültesi Geomatik
Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Hüseyin Topan, bir yıl süre ile
bilimsel danışmanlık hizmeti verecek.

16. Uluslararası Altın Safran Belge-
sel Film Festivali kapsamında düzen-

lenen Altın Safran Fotoğraf Yarışma-
sında Gümüşhane’den Mustafa Zen-

gin’in, Taş Köprü çalışması birinciliği
kazandı.

Kültürel Miras ve Korumacılık te-
masıyla 9-11 Ekim'de düzenlenecek
16. Uluslararası Altın Safran Belgesel
Film Festivali kapsamında  düzenle-
nen Mimari'de Işık konulu fotoğraf ya-
rışmasında 160 katılımcının 759 eseri
jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmaya katılan 759 fotoğraf ara-
sında birinciliği Gümüşhane’den Mus-
tafa Zengin, Taş Köprü çalışmasıyla
alırken, ikinciliği İstanbul’dan Erol
Evgin, üçüncülüğü yine İstanbul’dan
Filiz Yıldız Celep elde etti. Jüri Özel
Ödülüne İstanbul’dan Fatih Balkan’ın
çalışması layık görüldü.

424-30 Temmuz 2012

AKIN, Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde
hayata geçirecekleri yapay şelale ve çevre
düzenlemesinin, yaklaşık bin metre kare
alan üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Bölgenin, mahalle sakinlerinin şikayet et-
tiği karanlık bir bölge olduğunu ve alanı

yeni düzenleme ile canlandıracaklarını
ifade eden Akın, ''Şimdi buraya şelale ve
etrafında dinlenme alanları ile güzel bir
peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bu projemiz
ile sular kenti olarak bilinen ilimizin, ilk
kez bir şelalesi olacak'' dedi.

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın,
kente yapay şelale
yapımı için çalış-

malara başladıklarını
bildirdi.

Haftasonu Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar
üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiy-
le Batı Karadeniz’de ulaşım sekteye uğradı. Bartın'da yoğun
kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Bartın İl
Özel İdaresi, Bartın merkeze bağlı 94 köy, Ulus ilçesinde 38
köy, Amasra ilçesinde 19 köy ve Kurucaşile ilçesinde 19 köy

yolunun ulaşıma kapandığını ve yol açma çalışmalarının
aralıksız devam ettiği bildirdi. Karabük ve Safranbolu’da yer
yer kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, Eflani ve Ovacık il-
çelerinde bir metreye ulaştı. Zonguldak’ta kar yağışı sebe-
biyle merkez ilçeye bağlı 28 köyün ve yüksek kesimlerde
bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.

�

Beyaz 
gelinlik

zor anlar
yaşattı
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Zonguldak Özel İdare ve Beledi-
yeler Çevre Altyapı Temel Hizmetler
Birliğince (ZONÇEP) işletilen Katı
Atık Düzenli Depolama sahasında,
metan gazından üretilecek olan tesi-
sin açılışı yapıldı. Yaklaşık 6 milyon

liraya mal olan tesiste 1,2 megavatlık
iki ünite bulunduğunu açıklayan yet-
kililer, üretilen enerjinin yaklaşık 3
bin hanede kullanılacak kapasitede
olduğunu, bu rakamın da ilerleyen
günlerde artacağını bildirdiler.

Çöpten elektrik
üretilmeye 
başlandı

Merkez mah. Çobançeşme
Cad. Ege Sk. No: 16
Kâğıthane/ İstanbul

21 yıllık tecrübemizle tulumba, baklava ve tatlıda iddialıyız...
Sipariş Tel: 0212 524 61 83 

0212 295 35 98 
Sipariş mail:
İnfo@cihantulumba.com www.cihantulumba.com Atalarımızın “Birbirine karıştı ablarla

dolaplar, ablar(sular) galip gelince
döndü dolaplar” diye fiillerimizi izah

eden güzel tespitleri vardır.
Özellikle İslami terminoloji ile akrabalığı

olmayan ve
yaşamayanlar dolaylı
olarak İslami
terminolojiye karşı
çıkarlar. 

Durum kendilerine
hatırlatıldığında
hemen biz de
Müslümanız derler.

Bu tiplere daima
şunu sormuşumdur:

Mademki,
Müslümansınız İslam’ı
hayatınızdan neden
çıkarıyorsunuz?

Neden İslami
kavramları kullananlara karşı çıkıyorsunuz
diye sorduğumuzda, cevap yok. 

Tık yok.
İtham bol. 
Peki diyorum.
Demokrasiden bahsediyorsunuz. Batı

ülkelerinde “Hıristiyan Demokrat, Hıristiyan
Birlik” adlı partiler var ve bu partiler
Hıristiyanlık değerleri ve kavramlarını bolca
kullanıyorlar niye kimse itiraz etmiyor.
Sizler ses çıkarmıyorsunuz. Yine tık yok.

Bunları yazmamın sebebi “Haydi
Bismillah”a yapılan itirazdır.

İtiraz edenler samimi olsa, itiraz
edeceklerine kampanyalarını “Haydi
Bismillah”a ilave olarak “Allah’u Ekber”le
yaparlardı.

Ama bunların İslam’la sorunu vardır.
Umarım ki, hatalarını anlar ve İslam’la

Müslümanlaşırlar.
Bilinmelidir ki, yapacağı işe besmele ile

başlayan Müslüman manen şunları
söylemektedir; “İşime, Rahman ve Rahim
olan Allah’ın adıyla başlıyorum. O’nun
emriyle ve O’nun için bu işin başındayım ve
O’nun adına teşebbüste bulunuyorum,
O’nun emriyle yapıyorum. Çünkü bu
başladığım işin tamamlanmasında gerekli
olan kuvvet ve kudret O’nun tarafından
bana verilmiştir ve O’ndandır. O bana bu
kuvvet ve kudreti vermezse ben bu işi
tamamlayamam” kastındadır.

Çünkü Resulullah (sav) her yaptığı
hayırlı işe besmele ile başlamıştır.
“Bismillah ile başlamayan her ciddi iş
noksandır.” diyerek Müslümanları buna
teşvik etmiştir. Başka bir hadis-i şerifte de
Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Sizden kim
bir şey yerse “Bismillah (Allah’ın adıyla)”
desin. Bidayette söylemeyi unutmuşsa
sonunda şöyle söylesin: “Bismillahi fi
evvelihi ve âhirihi (başında da sonunda da
Bismillah).” (Hz.Aişe)
http://www.dogruhaber.com.tr/haber/1290
2-besmele-her-hayrin-basidir/

Özetle her Müslüman yapacağı ve
yapmayı düşündüğü hayırlı işe “Bismillah”
ile başlamalı ve yaptığı hatalı işlerden
dolayı istiğfar ve tövbe etmelidir.

Bilinmelidir ki, istiğfar ve tövbede her
Müslüman’ın şiarıdır.

Selahattin Demirtaş, Ahmet Davutoğlu
Bismillah mitingleri yerine istiğfar ve tövbe
mitingleri düzenlemelidir mealinde bir
ifade kullandı. 

İfadesi eksik olmakla birlikte doğrudur.
Kanaatime göre 1 Kasım seçimleri için

bütün partiler Bismillah'la başlayıp istiğfar
ve tövbe ile biten mitingler düzenlemelidir.

Samimi bir şekilde “Bismillah”la
başlayan eylemler hayırla sonuçlanır.
Eylemlerimizdeki hata ve kusurlar için de
istiğfar ve tövbeyi de ihmal etmemeliyiz.

Hepimiz insanımızı sıkıntıya sokan,
ülkemizi zayıflatan silahtan, hendekten,
tuzaktan uzak durmak için bismillah
demeliyiz, silah kullanana, hendek kazana,
tuzak kurana, korku ve dehşet saçana
destek olabilecek ifade ve eylemlerden
dolayı istiğfar ve tövbe etmeliyiz.

Bu taleplerim bütün partililerdendir. 
Ayrım yok.
Haydi, “Bismillah” diyerek hayırda

yarışmaya, istiğfar ve tövbe ile kötü
eylemlerden uzak durmaya.

Selam ve Sabırla...

Bismillah'la 
işi olmayanlar

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Bartın’ın Kozcağız belde-
sine röntgen, laboratuvar hiz-
metleri ve ağız-diş sağlığı
hizmetlerinin olacağını en-
tegre sağlık birimi açılacak.

Mesai saatleri haricinde
ve hafta sonlarında acil sağ-
lık hizmeti verebilecek biri-
min bünyesinde; röntgen, la-
boratuvar hizmetleri ve ağız-
diş sağlığı hizmetleri olacak.

Entegre sağlık
birimi açılacak

Safranbolu’dan Gümüşhane’ye birincilik

Karabük’te 26. dö-
nem milletvekilliği
için yapılacak se-
çimlerde 7 Hazi-
ran’daki hiçbir
aday gösterilmedi

Tüm adaylar değişti!

BEÜ; TÜBİTAK-UZAY’a
danışmanlık yapacak
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Doğru zamanda 

doğru içeceği için!

Sağlıklı beslenme için en önemli
kurallardan biri öğünlerin belli
saatler arasında tüketiliyor ol-

masıdır. Bu kural sıvı alımında da
geçerlidir. Gün boyunca tükettiğimiz
sıvılar doğru saatlerde alınırsa ancak
tam etki sağlar. 

Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz
içecekleri şu zaman dilimlerinde tü-
ketmelisiniz:

Saat:7.00-8.00 / Uyanınca 1
bardak ılık su

Sabah uyandığınız zaman tıpkı
yüzünüzü yıkamak gibi vücudunu-
zun içini de yıkamanız gerekiyor.
Vücut gece boyunca toksin ve artık
maddeler üretiyor. Uyku sırasında
sıvı kaybı devam ederken, sıvı alımı-
mız duruyor. Bu yüzden uyanır
uyanmaz bir bardak su içmeye özen
gösterin. (İsteğe bağlı olarak içine 2-3
damla limon damlatılabilirsiniz.)

Oda ısısında bekletilmiş bir bar-
dak su içmek, böbrek ve bağırsakla-
rın işlevini artırarak vücudu toksin
ve artıklardan temizliyor. Cilde pü-
rüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Bu

maddelerin vücuttan atılımını kolay-
laştırmak ve vücudun ısı mekaniz-
masını gün boyunca dengelemek
için sabahın erken saatlerinde sıvı
almak çok yararlı.

Kahvaltıda bir fincan siyah
bitki çayı veya kahve

Günün ilk öğününde sizi
uyandıracak içecek alternatiflerini
tercih edin. Kahvaltının ardından
çeşitli bitkilerle harmanlanmış
orijinal bir dibek kahvesi içmenizi
tavsiye ederiz.

Kahve ve bitki çayı sinir
sistemini uyaran maddeler içerir. Bu
maddeler hızla enerji verip zihni
açar ve konsantrasyonu artırır.
İçerdiği etken maddeler sayesinde
gün ortasına kadar sizi zihinsel
olarak formda tutar. Ayrıca
metabolizmayı da hızlandırıyor. 

Saat 10.30 /Ara öğünde bir
bardak taze sebze ve meyve
suyu veya bitki çayı

Sabahları saat 10.00 ile 11.00 ara-
sında vücudun su depoları azalıyor.
Kan şekeri düşüyor, yorgunluk artı-

yor ve dikkat azalması baş gösteri-
yor. Bu süreçte vücudun yeniden
şarj edilmesi gerekiyor. Organizmayı
yenileyerek güçlendirecek ve kan şe-
kerini düzenleyecek bir içecek gere-
kiyor.

Sebzelerde bulunan karbonhidrat
kan şekerini düzenliyor; dikkat yük-
seltiyor. Unutulmamalı ki sebze su-
ları arındırıcı, meyve suları yapılan-
dırıcı ve onarıcı özelliktedirler. 

Saat 12.00/ Öğle yemeği ay-
ran veya alkali su

Öğlen yemeğinde enerjisi yüksek
olmayan, sağlıklı bir seçenek olarak

ayran(ya da kefir) veya alkali suyu
(su, karbonat ve himalaya kristal
tuzu karışımıdır)tercih edebilirsiniz.
Son derece sağlıklı olan bu içecekle-
rin enerjileri yüksektir. Ayran, kalsi-
yum ihtiyacınızı karşılar. Alkali
suda bulunan mineraller gün ortası
için iyi bir takviye sağlar. Ayran ye-
rine kefir içeceği de kalsiyum ve pre-
biyotik açından zengindir.

Ayranın içine taze nane katarak,
nanenin ödem söktürücü özelliğin-
den de faydalanabilirsiniz. Nane,
maydanoz gibi yeşil yapraklı sebze-
ler ödem çözücüdür ve ayrana güzel
bir lezzet verirler. Ayrıca alkali su
bedeni temizler toksinlerden arındı-
rır ve mineral zenginliği sayesinde
enerji verir.

Saat 14.00 -16.00/  Hazmı
kolaylaştıran, sinir sisteminizi
rahatlatacak bir içecek seçin

Öğlen yemeğinin ardından uyku-
nuzu açacak bir bitki çayı size iyi ge-
lecektir.  Bir bardak kombuçay için.
Hem hazmı kolaylaştırıyor, hem de
içeriğindeki faydalı etken maddeler

nedeniyle genelde bu saatlerde baş
gösteren uyku halini engelliyor.

Saat 19.00-20.00 /Akşam
öğününde kefir

Kefirin içinde bulunan sağlıklı
bakterilerin bünyeyi birçok hastalık-
tan koruduğu ve hücreleri yenilediği
biliniyor. Kefir, kemik yoğunluğunu
korumaya yardımcı olur. Hazmı ko-
rur ve metabolizmayı düzenler.
Uyku bozukluğu olan kişilerde uyku
düzenleyici etki gösterebilir. Bu se-
beple yatmadan yarım saat öncesine
kadar da bir bardak kefir tüketebilir-
siniz.

Tercihen kefirin içerisine organ
sağlığı ve hormon yapınız için 1 tatlı
kaşığı keten tohumu yağı, parazitler
için özellikle çocuklarda 1 tatlı kaşı-
ğı kabak çekirdeği yağı, cilt ve genel
hastalıklar için ise 1 tatlı kaşığı Çö-
rek otu yağı eklenerek içilebilir.

Uyarı: Türkiye'de ilgili kanunlara göre,
tüm tavsiyelerimiz ilaç değildir.
Doktorunuza danışmadan tüketme-
yiniz.

ABONE OLUN 

İSTAMONU 

KAPINIZA GELSİN

www.istamonu.com

0212 222 97 37
0533 920 06 37

Abone Hattı:

Arayın 
yüzde 20 

daha indirimli
abone olma

hakkını
kazanın...
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Gazi Stadında 23 Eylül’de
oynanan karşılaşmada kırmı-
zı siyahlı temsilcimizin golle-
rini 45. dakikada Uğur Yanık-
demir, 65.dakikada Yaşar Çe-
tin, 70. Dakikada Batuhan Er
kaydetti. Kırmızı-siyahlı fut-
bolcular, attıkları her golden
sonra, Çatalcaspor maçında
bacağı iki yerinden kırılan ve
sahalardan 5 ay uzak kalacak
arkadaşları Günay Şakar’ın
formasını bayrak yaptı. Öte
yandan Ziraat Türkiye Kupa-
sı’nın 3. turunda yer alacak 32
takımın arasına Kastamonus-
por 1966’nın yanı sıra Kara-
bükspor ile Boluspor da girdi.

Kastamonuspor 1966, 
Ziraat Türkiye Kupası
2. turunda Konya
Anadolu Selçukspor'u
3-0 mağlup ederek,
bir üst tura çıktı

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Kupaya bir
adım 
daha 

yaklaştık

Süper Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele
eden İstanbul Kastamonuspor, deplasmanda
bir türlü galibiyete ulaşamıyor. Ligin1. hafta
maçında Ortaçeşmespor’a, 3. hafta maçında
Nişantaşıspor’a deplasmanda mağlup olan
kırmızı siyahlılar Çayırbaşı’na konuk olduğu
üçüncü deplasman mücadelesinden de galibi-
yet alamadı.

Ligin beşinci haftasında Çayırbaşı karşı-
sında 2-1 mağlup olan temsilcimiz, ilk galibi-
yetini 2. hafta maçında Esenlerspor ,ikinci ga-
libiyetini ise Çeiktepespor  karşısında kendi
evinde kaydetmişti. Toplamda aldığı 6 puanla
7. sırada bulunan İstanbul Kastamonuspor 6.
hafta karşılaşmasında Şile Yıldızspor’u konuk
edecek. Temsilcimizin kendi evindeki yenil-
mezlik serisini sürdürmesi bekleniyor.

Deplasman 
şansızlığını 
kıramadı!Kastamonuspor 1966

Yönetim Kurulu, Çatalcas-
por karşılaşmasında ayağı
kırılan Günay Şakar’ı
mağdur etmeyeceklerini
açıkladı.  

Kastamonuspor 1966
Yönetim Kurulu Üyeleri,
İsmail Dikmenli Tesisle-
ri'nde bir araya gelerek
Çatalcaspor karşılaşmasın-
da ayağı kırılan Günay Şa-
kar’ın durumunu görüştü.
Toplantıda Şakar’a maç
başına ödenmesi taahhüt
edilen maaşın verilmesi
kararlaştırıldı. Öte yandan
Günay’ın tedavi masrafla-
rının da kulüp tarafından
karşılanacağı bildirildi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta müca-
dele eden Kastamonu İl Özel İdaresi Köy
Hizmetleri Spor, gruptaki ikinci maçında
Sinopspor’u konuk etti.

Ligin ilk maçında Yeni Amasyaspor’a
2-0 mağlup olan Özel İdare KHS, Hasan
Doğan tesislerinde 4 Ekim’de oynanan
karşılaşmada Sinopspor’u  2-0  yenerek
ilk galibiyetini aldı. Temsilcimizin golle-
rini 74. dakikada Sinan Süren,  90+3 de
ise Mehmet Maral kaydetti.

Komşuya 
geçit vermedi

Günay, Kastamonuspor
için bitmedi!
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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

Ülkemizde okullaşma oranı hakkında çe-
şitli istatistiksel veriler sunulur. Okur-Ya-
zar oranımızın arttırılması için çalışmalar

yapılır. Biz eğitimciler de bu konuda destek su-
narız. Öncelikle memleketimiz insanlarının ta-
mamının okur-yazar olması temennisini sun-
mak isterim. Eğer ki yakınlarınızdan bazıları
okur-yazar değilse veya ilkokul diploması yoksa
ilçenizdeki Halk Eğitimi Merkezlerine başvura-
rak bu haktan yararlandırabilirsiniz. Okur-ya-
zarsınız ve belgeniz mi
yok? O zaman yine Halk
Eğitimi Merkezlerine gi-
derek belge başvurusun-
da bulunabilirsiniz. Tüm
bu hizmetler için herhan-
gi bir ücret alınmıyor. Ay-
rıca Halk Eğitim Merkez-
leri sizlere bir çok ücret-
siz kurs imkanı sunuyor.
Kurs taleplerinizi doğru-
dan kurum müdürlükle-
rine iletebilirsiniz. 

Ancak başka bir so-
run var ki; okul öncesi
eğitim okullaşma oranla-
rının düşük olması. Okul
öncesi eğitimi önemse-
miyor olmamız da cabası. Oysa atalarımızın “in-
san yedisinde neyse yetmiş yedisinde odur”
sözü kulaklarımızda çınlıyor, dilimizde pele-
senk. Çocukluğunu bildiğimiz dostlarımızın ço-
ğunun çocukken de böyle olduğunu, atasözünü
doğruluğunu perçinler şekilde söyleriz. Büyük-
lerimiz küçükken de böyle olduğumuzu söyler.
Yani eğitilmemiz gereken yaşta eğitilmemiz ge-
rekiyor. Sonraki yaşlarda eğitimden ziyade öğ-
retime doğru bir eğilim oluyor. 

İster ilkokul mezunu olun, isterseniz de üni-
versite mezunu… Eğer doğru bir eğitim alma-
mışsanız sonuç hep hüsran. İşte tam bu nokta-
da çocuklarınızı okul öncesi eğitim kurumlarına
göndermenizi öneriyorum. Okul öncesi eğitim
kurumları öğretimden ziyade eğitim vermekte-
dirler. Çocuklarınızı yaşama hazırlamaktadırlar.
Ayrıca toplumsal kuralların öğrenilmesi, vicdan
gelişimi ve ahlaki değerlerle büyümesi için de
şart bu eğitim. 

Unutmamalıyız ki çocuğun beş yaşına ka-
dar bilişsel gelişimin yüzde sekseni tamam-
lanmakta. Geri kalan yüzde yirmisi için ise
dünyalarca para döküyoruz. Oysa enerjimizi bu
yüzde seksene harcasak geri kalanına pekte
fazla yatırım yapmak zorunda kalmayacağız.
Birçok dünya ülkesinde okul öncesi eğitim zo-
runlu. Birçok ülkede okul öncesi eğitim iki ya-
şına kadar indi. Oysa bizler beş yaşındaki çocu-
ğumuzu okul öncesi eğitime gönderirken te-
reddüt içindeyiz. Müyesser medeniyetler sevi-
yesine çıkmamamız için çocuklarımızı muhak-
kak okul öncesi eğitime göndermeliyiz. Çocuk-
larımızla aramızda kuşak farkının her geçen
dönem arttığını düşündüğümüzde evlatlarımı-
zın eğitimi için kendi yetiştirildiğimiz tarzı be-
nimsemek haksızlık olmaz mı? Oysa babaları-
mız bizim için öyle yapmadı.

Bir bina yaparken gösterdiğimiz hassasiyeti
düşünelim. Binanın temeline, kolanlarına ve di-
reklerine harcadığımız kaynak binanın geri ka-
lanı için harcayacağımız tüm kaynaktan fazla-
dır. Oysaki çocuklarımızın eğitimleri için aynı
enerjiyi harcamıyor oluşumuz inanılamayacak
kadar şaşırtıcıdır. Değerli dostlarım çocukları-
mızı üç yaşından itibaren okul öncesi eğitim ku-
rumlarına verelim. Devletimiz bunun için okul-
lar yapmış. Çocuklarımızın aylık yemek parası
kadar bir ücrete çocuklarımızı okul öncesi eği-
timden yararlandırabiliriz. 

İstanbul’da birçok ilçede okul öncesi eğitim
kurumu yokken, Kastamonu’muzun Cide ilçe-
sinde bağımsız anaokulu vardı. Bu yıl Azda-
vay’da da bir tane açılmış. Memleketimizin va-
lisi, kaymakamları ve belediye başkanları bu
önemi verdiklerini gösteriyorlar. Sizler de ta-
lep edin. Top yekûn bir eğitim serüvenine gire-
lim. Evlatlarımızı çağın en donanımlı insanları
yapalım. 

Son not olarak şunu söylemek isterim. Gö-
rüyorum ki birçok anne-baba çocuğuna mal-
mülk bırakmaya çalışıyor. İyi bir eğitim almamış
evladınız bu mal-mülkü çok kısa sürede tükete-
bilir. Sizin de ötelerde kemikleriniz sızlar. Şöyle
bir düşünün bakalım. Köyünüzün mezarlığında
ne kadar çok bu dünya varlığını bırakmış bü-
yüklerimiz var. Ve onları tüketen eğitimsiz ev-
latlar. Sizler çocuklarınıza iyi eğitim imkanları
sunun, çocuklarınız gerisini halleder. Yani ev-
latlarınızı gerçek zenginlikle zengin kılın.

Selametle…

Evlatlarınızı 
zengin kılın

www.deryagranit.com

Bizi seçen ve bizimle çalışan 

tüm müşterilerimize teşekkür ederiz

21 yıldır “GRANİT” kadar sağlam kurumsal
yapımız, yufka gibi yumuşak yüreğimiz ve 

binlerce çalışanımızla, ülke insanı ve ülke ekonomisi
için üretiyor olmaktan gurur duyuyoruz

Burdur Fabrika: OSB Adnan
Menderes Sokak. No 24 Bucak Burdur

İstanbul Fabrika: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

Fabrika İmalat Müdürü: Adnan Güler
0554 401 92 00

Satış Müdürü: Turgay Derya 0554 401 92 04
Fabrika İrtibat: Önder Yiğit 0554 401 92 05
İstanbul Danışma: 0212 627 41 63

info@deryagranit.com

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com
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