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Bayilikler verilecektir... 

Çiftlik kahvaltı dünyası bir
“KARAKAYA GIDA” markasıdır

AK Parti İstanbul 2.
Bölge Milletvekili
Ermeni asıllı Mar-
kar Esayan, "Koba-
ni’de, Suriye’de
gelişen yeni olay-
lar artık terör so-
rununu Türkiye so-
runu olmaktan çı-
karıp bölge sorunu
haline getirdi"
dedi.

‘Terör Türkiye
sorunu 

olmaktan çıkıp
bölge sorunu
haline geldi’

7
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KONEXPO’ya
Arnuvo
damgası

10

1 Kasım 2015 tarihinde
yapılacak olan 26. Dönem
milletvekilliği seçiminde
Mustafa Gökhan Gülşen’in
yerine aday olan Hakkı
Köylü için beklentiler
yüksek.

İlk olarak Adalet Ba-
kanlığı ya da İçişleri Ba-
kanlığı bekleyen Kastamo-
nulular, Köylü’nün dene-
yimlerinin ardından Kas-
tamonu’ya yıllar sonra ba-
kanlığın gelebileceğine

inanıyor. Öte yandan en
son 1997 yılında 1 yıl sü-
reyle Kastamonu milletve-
kili olarak İçişleri Bakanlı-
ğı yapan Murat Başesgioğ-
lu’ndan buyana 17 yıldır
bakanlık koltuğuna hasret
kalan Kastamonuluların
"Bakanlık gelmeyecekse
neden Mustafa Gökhan
Gülşen gitti"  sorularını
sormaya başlandığı döne-
min içerisine çoktan giril-
di bile…

AK Parti

• Hakkı Köylü
• Av. Metin Çelik
• Murat Demir

CHP

• Hüseyin Selami 
Çelebioğlu
• Yılmaz Karakoç
• Orhan Dana

MHP

• Emin Çınar
• Cihan Çetin 
• Sevda Saydam İrgin

14 Kasım 2002 tarihinde girdiği TBMM’de
aralıksız 13 yıl hizmet eden AK Parti
Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü,  7
Haziran'da "3 dönem kuralı"na takılarak
aday gösterilmemesinin ardından 1 Ka-
sım seçimlerinde yeniden varım dedi

Devrekâni 
patatesle 
markalaşacak
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Şenpazarlı hemşerimiz Mehmet Keten’de
elindeki imkanla değil, içindeki isteğin çizdiği
yolda emin adımlarla başarı merdivenlerini çı-
kan bir iş adamı…  Cesareti ve çalışkanlığı ile
kurduğu düşe sahip olan Star Alüminyum Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Keten’in zirveye
uzanan başarı hikayesi takdimimizdir… 156

Tarım arazilerinin giderek azaldığına dik-
kat çeken Reis Gıda Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Reis, "Dünyada, top-
rakların 3’te 1’i verimsiz. Kimyasal

ilaçlama ve yanlış sulama ile bu
oran her geçen gün artıyor”
diye konuştu.

“Ticaret, cesaret ve 
çalışmayı gerektirir”

Mehmet Reis Mehmet Keten

Bu geri dönüş

Yüksek Seçim Kurulu’na 18
Eylül’de listelerin sunulmasının
ardından Kastamonu’da geçtiği-
miz seçim dönemine göre AK Par-
ti ve CHP adaylarında büyük de-
ğişiklik yaşandığı gözlendi.  AK
Parti 1.sıradan Hakkı Köylü’yü,
CHP Selami Çelebioğlu’nu MHP
ise Emin Çınar’ı aday gösterdi.

Kastamonu’da diğer bir sürpriz
ise 7 Haziran seçimlerinde aday
adayı olan ancak gösterilmeyen iş
adamı Murat Demir oldu. De-
mir’in bu dönem listede 3.sırada
yer bulması özellikle sahil ilçele-
rinde sevinçle karşılandı. 

1 Kasım’da yapılacak
olan 26.  dönem milletve-
killiği genel seçimleri için
Yüksek Seçim Kurulu’na
teslim edilen listelerde
tam bir fiyasko yaşandı.
Kastamonuluların yoğun
olarak yaşadığı ve 88 mil-
letvekili çıkaracak olan İs-
tanbul’da, CHP ve MHP
listelerinde Kastamonulu-
lar yer bulamazken AK
Parti 2 Kastamonulu aday-
la yetindi. 

Özellikle ikinci bölge-
de Avukat Umut Özkan

ve Prof. Dr. Ahmet Maran-
ki gibi isimlerden birinin
listede yer alabileceğine
kesin gözüyle bakan Kas-
tamonulular bu konuda
da hayal kırıklığı yaşadı.
18 Eylül’de YSK’ya veri-
len aday listelerinde AK
Parti ise 2. Bölgede 10. sı-

raya Araçlı hemşerimiz
Fatma Benli’yi,  1. Bölge-
de 16. sıraya Çatalzeytinli
hemşerimiz Hulusi Şen-
türk’ü koydu. Öte yandan
26. dönem milletvekilliği
için MHP’den başvuru ya-
pan 7 Kastamonulu isim-
den birinin bile aday gös-
terilmemesi tepkilere yol
açarken CHP’de 7 Hazi-
ran’daki durum değişme-
di. 1 Kasım seçimleri için
CHP yine 88 vekil listesin-
de Kastamonulu tek bir
isme yer vermedi.

Bakanlık
için mi?

YSK startı
verdi

Hakkı Köylü Emin Çınar Murat Demir Yılmaz Karakoç

Fatma Benli Hulusi Şentürk

Selami Çelebioğlu

Liste yarışında en büyük sürpriz 24. dönem-

de AK Parti’den milletvekili olarak meclise

giren Mustafa Gökhan Gülşen’de yaşandı.

Gülşen, bu dönem Hakkı Köylü’nün aday

gösterilmesinin ardından listeye giremedi.

İstanbul’da tepetaklağız

24 Eylül 2015
Perşembe
günü idrak
edeceğimiz 
Kurban 
Bayramı için 
Kastamonu’da
7:14’te
İstanbul’da
7:33’te,
Ankara’da
7:17’de bayram
namazı 
kılınacak.

Kastamonu Nasrullah Meydanı (1506)Kastamonu Nasrullah Meydanı (1506)

Tüm okurlarımızın ve
hemşerilerimizin

Kurban Bayramını
kutlar, İslam coğrafyası
başta olmak üzere tüm

insanlığa sağlık,
mutluluk ve huzur 

dolu yarınlar dileriz…

“Dünyada, toprakların 
3’te 1’i verimsiz”

Bu yıl 3.’sü düzen-
lenen KONEXPO
Fuarı’na Arnuvo
Mimarlık damga
vurdu. İstanbul
Fuar Merkezi’nde
10-13 Eylül tarih-
leri arasında ger-
çekleşti.12

Bayramda 
sağlığınızdan
olmayın! 8

Acar, 
Erdoğan’a
bilgi aktardı 7

Hakkı Köylü

Markar
Esayan
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Önce TÜRKİYE

Önce KASTAMONU

Kahramanlar Kenti Kastamonu’nun

Mücadeleci, Fedakâr, Cefakâr

Ve Yiğit İnsanları

Sevgili Kastamonulular;

Kurban Bayramınızı

Umut, mutluluk ve huzur içerisinde

geçirmeniz dileğiyle kutlar,

Sevgi ve saygılarımı sunarım…

KEMAL KILIÇDAROĞLU
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL BAŞKANI
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Yurtta ve yurt dışında bulunan tüm
hemşerilerimizin ve bütün İslam aleminin

mübarek Kurban Bayramını kutluyor;
bayramın tüm insanlığa bolluk, bereket, 

barış ve huzur getirmesini diliyorum.

KASİAD Genel Başkanı

Ayhan ASLAN

Adres: Gürsel Mah. Darülaceze Cad. Fulya Sk. Ekşioğlu İş

Merkezi No: 9 Kat: 3 Daire: 6 Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Telefon: 0 (212) 210 37 77 - 0 (212) 220 17 37

Faks:0 (212) 210 37 87 e-posta:info@kasiad37.comhttp://www.kasiad37.com
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Bu yıl 3.’sü düzenlenen KONEX-
PO Fuarı’na Arnuvo Mimarlık dam-
ga vurdu. İstanbul Fuar Merkezi’nde
10-13 Eylül tarihleri arasında ger-
çekleşen 3. KONEXPO Fuarı’na İne-
bolulu hemşerimiz Rıza Durmuş ve
ortakları Selim Tınaz ile Alpaslan
Çınarlı’ya ait
olan Arnuvo
Mimarlık da
katıldı. 

Dört gün
boyunca yerli
ve yabancı çok
sayıda kişinin
ziyaret ettiği
fuarda yeni
ürün ve model-
leriyle yer alan
Arnuvo Mimar-
lık, katılımcılardan tam not aldı.

Özel tasarımların yanı sıra proje
odaklı çalışmalarda da yer alan Ar-
nuvo’nun sanayi ve ticaret dünya-
sından 120 standın bulunduğu fuar-
da, ön plana çıkmasından son dere-

ce memnun olduğunu ifade
eden Rıza Durmuş, keyifli ve
kaliteli çalışma prensibiyle ha-

reket etmeye devam edeceklerini
söyledi.

Ortaklarıyla beraber sektördeki
15 yıllık tecrübelerini birleştirerek
2010 yılında kurdukları Arnuvo Mi-
marlığın yaklaşık 2 bin metrekare
kapalı alana sahip fabrikasında ağır-

lıklı olarak akrilik malzeme ile mut-
fak ve banyo tezgahları, banko kap-
lamaları gibi imalatıyla proje odaklı
çalışmalar gerçekleştirdiğini kayde-
den Durmuş, mekan sahipleri ve mi-
marların tasarladıkları projelerini di-
ledikleri ölçü ve renk seçenekleri ile
hayata geçirmelerinin yanı sıra tasa-
rım ve üretim danışmanlığı hizmeti
verdiklerini de bildirdi.

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Teşvikler

Yeminli Mali Müşavir

haber@istamonu.com

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-

ru
gi
ye
yi
Ç
ve
te

Sigortacılık İşlemleri Yetkisi Katso’ya Verildi 

17-23 Temmuz 2012 5
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şarlığı ile Türkiye Odalar ve Bor

517-23 Temmuz 2012  

 
 

 

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

emlerigili işl ile ilrleri
-ve sisigorta acenteleri 
-salar Birliği ortaklığında yürütü
-şarlığı ile Türkiye Odalar ve Bor

 

 
 

 

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

 

 
 

 

te
ve
Ç
yi
ye

 

 
 

 

te

Ç
yi
ye

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

���������
�	�����

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 b
yacaklarını ifade eden Gökçek,  9. v
ve sözleşme imzalanan 23 projeden 20'
getirildiğini, b
ödemesinin yapılacağını kaydetti.	

25 proje desteklenecek

19 Eylül 2015

THK,  Kastamonu’daki eğitim uçuşlarının ilkini gerçekleştirdi.
Ankara Etimesgut’tan uçuş eğitmenleri ile Kastamonu Havalima-
nı’na gelen öğrenciler. Daha sonra yeniden Ankara’ya hareket etti.
Bu yıl Nisan ayında Türk Hava Kurumu (THK) Uçuş Akademisi
DHMİ Kastamonu Havalimanı Müdürlüğü ile Kastamonu Havalima-
nı eğitim uçuşları için kullanılmasına dair protokol imzalanmıştı.

5

İlk 
eğitim 
verildi

Tercihlerin pek çoğu basit teşviklere dayan-
dırılabilir. “Ne derseniz deyin, teşvikler in-
sanı daha çok çalışmaya itiyor.” Nikita

Krushchev. Ekonominin darboğazda olduğu za-
manlarda hükümetler genelde vatandaşların
vergilerini kısar. 2008 finansal krizinden sonra-
ki resesyon esnasında da böyle yapıldı. Burada
amaç, insanları harcamaya teşvik ederek, eko-
nomik yavaşlamayı engellemektir.

Fikrin özü: İnsanlar teşviklere olumlu yanıt
verir.

İŞBÖLÜMÜ
Basitçe, işi bölerek ve her birimizin en iyi

yaptığı işte uzmanlaşmasıyla daha fazla, daha
iyi üretebileceğimizdir. İşbölümü aslında bin-
lerce yıldır kullanılıyor. İşbölümü mantığına
göre iki bölge de iyi oldukları alanda uzmanla-
şıp, kendi üretemediklerini ithal etmelidir. Bu
sayede her iki bölgede de kendilerine yetecek
kadar besin ve alet olacaktır.

“Tek bir insan olduğunda iş yoktur. İş, işbö-
lümüyle başlar.” Marshall McLuhan

Çalışarak ekip, kendini oluşturan bireylerin
yapabileceğinin toplamından çok üretim yapar.

Talep edilmeyen bir zanaat üzerinde uz-
manlaşan birinin başka iş bulmasının zorluğu-
dur. Yüz binlerce otomobil işçisi, maden işçisi,
çelik işçisi gibi çok sayıda işçi geçtiğimiz yıllar-
da çalıştıkları fabrikalar kapanınca uzun süre
işsiz kaldılar.

Bireyin tek bir meslekte ve uzmanlıkta yo-
ğunlaşması onu giderek daha isteksiz hale ge-
tirebilir. İşbölümü modern ekonominin bu ka-
dar büyüyüp gelişmesinin sebeplerindendir ve
iktisadi mantığın en önemli parçalarından biri-
dir. Fikrin özü: Becerilerinize odaklanın.

KONUT SAHİBİ OLMAK VE 
KONUT FİYATLARI

Balonlar ve patlamalar
Her zaman konuta yapılan yatırımın iyi bir

yatırım olduğu düşünülmüştür ki bunda da bü-
yük doğruluk payı vardır. Öncelikle, konutun
bulunduğu arazinin değeri önemlidir. Araziye
talep artarsa bu, konut fiyatlarını yükseltir. Aynı
şekilde konut arzı aniden artarsa, fiyatlar dü-
şer. “Ev fiyatlarına ne olacağını tahmin edebil-
mek için ya deli ya da kendi reklamını yapmaya
çalışan biri olmanız lazım.” Mervyn King, İngil-
tere Merkez Bankası Başkanı. 

Fikrin özü: Konut fiyatları yükseldiği gibi dü-
şebilir de.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
�����	��������
������
� � �
��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 75,099

t
DOLAR: 3,0113

t
EURO: 3,4027

t
ALTIN: 110,266

t

KONEXPO’ya 
Arnuvo damgası

Fuarın son
gününde Ar-
nuvo  Mi-
marlık’a ka-
tılım ve te-
şekkür bel-
gesi KONSİ-
AD Yönetim
Kurulu Baş-
kanı Abdul-
lah Başcı ta-
rafından tak-
dim edildi.

Esan Akü Genel Müdürü
İnebolulu iş adamı Atilla Bir-
miş, Kocaeli Milletvekili Radiye
Sezer Katırcıoğlu’nu meclisteki
ofisinde ziyaret etti. Esan Akü
Yönetim Kurulu Üyesi Yaprak
Soysalan ile Fabrika Müdürü
Hüseyin Koca’nın da yer aldığı
ziyarette Esan Akü’nün faali-
yetleri ve üretim alanlarında
geliştirdiği Ar-Ge çalışmaları
konu alındı.

Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Kocaeli
Milletvekili Radiye Sezer Katır-
cıoğlu, Gebze Organize Sanayi
Bölgesi’nde 20 bin metrekare
alan üzerinde 2016 yılının ilk
aylarında faaliyete başlayacak
Esan Akü’nün yeni tesisinin
ülke ekonomisine sağlayacağı
kazanım açısından büyük önem
taşıdığını vurguladı.

Birmiş’ten
TBMM 
ziyareti
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Tarım arazilerinin giderek azal-
dığına dikkat çeken Reis Gıda Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, "Dünyada, toprakların 3’te 1’i
verimsiz. Kimyasal ilaçlama ve
yanlış sulama ile bu oran her ge-
çen gün artıyor. Alacağımız tedbir-
ler ile tarıma elverişli toprakların
azalmasını önlememiz gerekiyor."
dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derne-
ği’nin (EGD) düzenlediği 7.Küresel
Isınma Kurultayı'nda ''Finansta,
Üretimde, Enerjide Sürdürülebilir-
lik'' konulu oturumda konuşan
Mehmet Reis, tarım alanlarının ko-
runması ve verimin artması için
hem kişisel, hem toplumsal, hem
de devlet katında tedbirler alınma-
sı gerektiğini söyledi.

Mehmet Reis, "Toprağın korun-
ması, üretiminin teşvik edilmesi,

suların temiz ve doğru kullanılma-
sı için uzun vadeli düşünmek ge-
rekiyor. Önlem alınmadığı takdir-
de, gelecek yıllarda susuzluk ve te-
mel gıda maddelerinin eksikliğin-
den, kuraklık ve artan fiyatlardan;
bugünkünden daha sık ve çaresiz-
lik içinde bahsedeceğiz." şeklinde
konuştu.

Önümüzdeki 50 yılda dünya
nüfusunun %25 artacağının tah-
min edildiğine işaret eden Reis ko-
nuşmasında, “Gelecekte oluşabile-
cek bir gıda krizinin; önlem alın-
mazsa küresel bir güvenlik krizine
dönüşebileceği dünya kamuoyun-
da dile getiriliyor. Hiçbir ülke, bes-
lenme gibi yaşamsal bir konuyu,
diğer bir ülkeye ihale etmemelidir.
Her ülke kendi topraklarında, iç
tüketimini karşılayacak, stratejik
önemi olan gıda ürünlerinin üreti-

mi yapmak zorundadır." ifadeleri-
ne yer verdi.

Bilinçsizce yapılan ilaçlama ve
gübre kullanımı, aşırı sulama gibi
nedenlerin toprağın verimsizliğine
yol açtığını belirten Reis, diğer ta-
raftan kentleşme, sanayi tesisleri,
madencilik gibi diğer faktörlerin;
tarıma elverişli ekilebilir alanlarda
olmaması gerektiğini vurguladı.

Günümüzde dünyadaki toprak-
ların 3’te 1’i verimsiz durumda ol-
duğunu, küresel ısınma, yağışların
azalması, yer altı sularının çekil-
mesi gibi etkenlerin tarım alanları-
nı tehdit ettiğini bildiren Reis, ku-
raklığa bağlı tehditlerin oluşmama-
sı için, kuraklığa dayanıklı tohum-
ların kullanılması, yerli tohumla-
rın korunması, desteklenmesi gibi
tedbirlerin alınması gerektiğini
kaydetti.

Dünyada, toprakların
3’te 1’i verimsiz

Yaptığı ibadetin, ettiği duanın sevabını dahi adını

bilmediği kardeşlerine sadece kendi coğrafyası ile

de sınırlamadan hediye eden, her duasını sadece

kendisi için değil yakınlarından başlayarak

herkes ve her yer için hayır dilekleri ile bitiren bir

milletin evlatları olarak, Kurban Bayramımızın

hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum

İsmet ÇETİNKAYA
Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi

istamonu_06_Layout 1  9/19/15  10:50 PM  Page 1



Terörün Türkiye’de sivil siyaset güçlen-
diğinde çökertmek için devreye sokulan bir
manivela olduğunu söyleyen AK Parti İstan-
bul 2. Bölge Milletvekili Ermeni asıllı Mar-
kar Esayan, " Terör Türkiye’nin ayağına ge-
çirilmiş bir vesayet prangasıdır. Biz bunu
yönetmeye çalıştık ama Kobani’de Suriye’de
gelişen yeni olaylar artık terör sorununu
Türkiye sorunu olmaktan çıkarıp bölge soru-
nu haline getirdi." dedi. İstanbul Milletvekili
Markar Esayan Gazetemiz Genel Yayın Yö-
netmeni Hüseyin Karadeniz’e verdiği özel
demeçte çözüm sürecini ve son dönemdeki
terör saldırılarını değerlendirdi.

Duygusal olarak bölünmüştük
Türkiye’de terörle mücadele için uzun

yıllar çatışma yaşandığını farklı bir yolun
denenmesi gerektiğini vurgulayan Markar
Esayan, "  Önümüzde iki yol var ya görüşü-
lecek ya da savaşılacak.  Zaten 30 yıldır çatı-
şılmış. Türkiye’de bu süre zarfında sahte bir
savaş yaşanmış. Ne ordu tam savaşmış, ne
terör örgütü. Bu görüntü altında sivil siyaset
baskılanarak ülkenin kaynakları tüketilmiş.
Çözüm süreci 30 yıla mal olmuş bir döne-
min sonunda önemli bir kazanımdı. Çözüm
süreci, yani toplumsal barışı tesis etmekle il-
gili bu proje olmazsa olmaz bir adımdı. Za-
ten duygusal olarak bölünmüştük. Biz bu
adımı atmasaydık fiziksel bölünmüşlük te-
tiklenecekti." diye konuştu.

Çözüm sürecini 
başlatmak başarıdır

Çözüm sürecinin olması gereken bir
adım olduğunu belirten Esayan şunları söy-
ledi: "Doğu ve Güneydoğu’daki cereyan
eden olaylar bu çözüm süreci başladı da
böyle oldu diye bir şey söz konusu değil za-
ten. Çözüm sürecinden önce rutin olarak her
gün şehitlerimiz geliyordu. Diğer taftada ka-

yıplar oluyordu. Analar ağlıyordu ve bu an-
lamda çözüm sürecini başlatmak büyük ba-
şarıdır. Çözüm sürecini AK Parti’nin tek ba-
şına götürdüğünü görmek gerekir. Sayın Er-
doğan dışında hiçbir aktör kalmadı ki çö-
züm sürecine saldırmasın. Ne medyadan
destek gördük nede muhalefetten."

Turgut Özal’a yaptıkları gibi…
Esayan konuşmasına şöyle devam etti:

"Terör Türkiye’nin ayağına geçirilmiş bir ve-

sayet prangasıdır, bölücü terör örgütü de or-
ganik bir örgüt değildir. Bu türden örgütler
ne zaman Türkiye’de sivil siyaset güçlense
çökertmek için devreye sokulan bir manive-
ladır. Aynı Turgut Özal’a yaptıkları gibi. Biz
bunu yönetmeye çalıştık ama Kobani’de Su-
riye’de gelişen yeni olaylar artık terör soru-
nunu Türkiye sorunu olmaktan çıkarıp böl-
ge sorunu haline getirdi. Türkiye’nin iç siya-
setini engelleyen bir manivela olarak üst akıl
tarafından yönetilmeye başladı."
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Yıldırım Beyazıt Cd. No:90
Arnavutköy / İstanbul 
Tel: +90 (212) 544 46 41 (pbx) - 
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Yılmaz ÖZDEMİR

Meclis Üyesi

www.ozdemirmodel.com

Yaptığı her ibadetin sevabından geçmiş

nesiller ile gelecek kuşakların da

faydalanması için duacı olan milletimizin

bayram sabahından itibaren kurbanını

paylaşmakla birlikte, kalben dilediklerini de

ileteceği Mübarek Kurban Bayramını

kutlar, saygılarımı sunarım

Terör, ülke sorunu olmaktan 
çıkıp bölge sorunu haline geldi

Markar Esayan
Hüseyin 
Karadeniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ah-
met Cevat Acar’ı 14 Eylül’de Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul
etti. Basına kapalı olarak gerçekleştiri-

len ve yaklaşık 45 dakika süren ka-
bulde Taşköprülü hemşerimiz Prof.
Dr. Ahmet Acar, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan Erdoğan’a TÜBA
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Acar, cumhurbaşkanına bilgi aktardı

AK Parti’nin 5. Olağan
Kongresinde Devrekanili
hemşerimiz Hakkı Köylü
Merkez Disiplin Kurulu üyesi
olarak listeye girdi.

Ankara’da 12 Eylül’de ger-
çekleşen kongrede bin 380 de-
legenin imzasıyla tek aday olarak gös-
terilen Başbakan Ahmet Davutoğlu,

geçerli oyların tamamını ala-
rak bin 353 oyla yeniden ge-
nel başkanlık koltuğuna otur-
du. Partiyi seçime taşıyacak
50 kişilik Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu’nun içinde
Kastamonu’da 3 dönem mil-

letvekilliği yapan Hakkı Köylü de yer
aldı.

Köylü, Merkez Disiplin Kurulu’nda 
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Heyecan vermeyen, dahası topluma zulüm
gibi gelen yeni bir seçimle daha yüz yüze-
yiz. Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı se-

çimi ve son milletvekilliği genel seçimi derken
bunaldık. Şimdi de yeni bir
seçim. Bana göre bu se-
çim gereksizlerin topla-
mından doğmuş ve 7 Ha-
ziran’dan anlamlı farklılık-
lar ortaya çıkarmayacak
bir seçimdir.

Bir başkası, bizim se-
çimlerimiz, olgun siyasal
anlayış ve davranışlarla
yürümediği/yürütülemedi-
ği için toplumu inanılmaz
derecede geriyor.  Seçim
sonuçlarından toplum ya-
rarına bir sonuç çıkarma-
yanlar (çıkaramayanlar
demiyorum çıkarmayan-
lar) seçim çalışmaları sü-
recinde kendilerini haklı göstermek için solukla-
rı yettiğince bağıracaklar, dilleri döndüğünce sö-
vecekler zaman, şiddet eylemleri ve ekonomik
sıkıntılar yüzünden zaten canı burnunda olan gü-
nahsız halkın cinlerinin ortaya saçılmasına da
şaşmayacağız tabi.

Açıkçası, şimdiden evdeki televizyonun ciddi
bir arıza yapmasını istiyorum. 

Bir başka konu şudur: Genç ölümlerin acısını
yaşamayı bile ailelerine çok gören içi boş ve bencil
siyasetin, kutsal olan yaşama hakkına saygı gös-
termemesi, insan haklarının tümden gözden çıka-
rılıyor olmasının en önemli işareti sayılmalıdır.

Yaşama hakkının, küçücük hesaplara kurban
edilmesinin ardından kimin yaşamaya hakkının
olduğu da toplumun gözünün önünde sergileni-
veriyor. Özelliklede cenazeleri taşıyan araçların
yol haritasına bakınca…

Bir toplumda yaşama hakkı, en büyük özenle
güvence altına alınmamışsa ve çarçabuk yitirili-
yorsa seyahat özgürlüğünüz ve güvenliğiniz de
olmaz. Çalışma, beslenme, barınma, sağlıklı ya-
şama, adalet isteme, güvenlik isteme hakları da
pamuk ipliğine bağlıdır. Düşünceyi ifade özgür-
lüğü hiç olmaz. Din ve inanç serbestisinin adı
bile anılamaz. Ve böyle bir toplumda artık evren-
sel insan haklarından söz edilemez ve kimin
elinde ne kadar gücün olduğuna bakılır.

Daha kötüsü, tolum karpuz gibi yarılır birkaç
yerinden. Örneğin, kendisini ayakta tutabilmek
için gücü yetmeyen zayıflar ve zavallılar güç kim-
deyse onun marabası olup çıkarlar. Gücü elinde
bulunduranın kölesi ve borazanı olurlar. Kraldan
çok kralcı kesilirler ve giderek kirlileşirler, kişi-
liksizleşirler. Kire öyle bir batarlar ki, iyice yuva-
sından fırlamış olan gözleri en yakınlarını bile
göremez olur. Ve bir daha normal insan olarak
içine giremeyecekleri o toplumun en büyük düş-
manı olur çıkarlar. Asıl korkulması gereken de
bu tiplerin sayısının artması ve toplum için tehli-
keli bir “sürü” haline gelmesidir.

Bir reklamdan esintileyerek bitireyim: Gaza
gelmeyelim, gaz olur buharlaşıveririz.

Yine mi seçim?

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

İSO MESKOM Toplantısı’nda konuşan Çatalzeytinli iş
adamı Bilal Kütük, önümüzdeki günlerde I ve II (a) gru-
bu madenlere daha çok ihtiyaç duyulacağını söyledi

Bilal Kütük: “Yeni sahalar
işletmeye alınmalı”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 11 Ey-
lül’de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek-
ci’nin katılımıyla Meslek Komiteleri
(MESKOM) Ortak toplantısı düzenledi.
Toplantıda Bakan Zeybekci’ye 10 mes-
lek grubu tarafından sanayicinin en
güncel ve ivedilikle çözülmesi bekle-
nen sorunları aktarıldı.

Maden, Taş ve Toprak Ürünleri
Sektörünün yaşadığı sorunlar hakkın-
da Zeybekci’yi bilgilendiren İSO Meclis
Üyesi Bilal Kütük,  önümüzdeki gün-
lerde I ve II(a) grubu madenlere daha
çok ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak,
mevcut sahaların temdit hakları koru-
nurken yeni sahaların işletmeye alına-
bilmesinin sağlanması gerektiğine
dikkat çekti.

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı’nın İstan-

bul'da I ve II(a) grubu madenler için kı-
sıtlanacak alanların belirlenmesine
yönelik bir çalışma yürüttüğünü ifade
eden Bilal Kütük konuşmasında şu ifa-
delere yer verdi: "Söz konusu maden-
ler; inşaat, yapı malzemeleri, seramik,
cam gibi ülkemizin önde gelen sektör-
lerini besleyen, zengin ve çok kaliteli
malzemelerdir. Halihazırda işletilen
veya rezerv içeren alanlarda yapılacak
kısıtlamalar sadece bu işle iştigal
eden firmalarımızı değil, söz konusu
sektörleri ve genel olarak ülke ekono-
mimizi de olumsuz etkileyecektir. Ay-
rıca, İstanbul’da planlanan ve gerçek-
leştirilmekte olan büyük boyutlu pro-
jeler ile kentsel dönüşüm gereklilikle-
ri göz önüne alındığında önümüzdeki
dönemde ihtiyaç duyulan maden mik-
tarının katlanacağı öngörülmektedir.

Bu bakımdan mevcut sahaların temdit
hakları korunurken yeni sahaların iş-
letmeye alınabilmesi sağlanmalıdır."

Dalgakıran: "Yatırım 
teşvikleri özendirici değil"

Toplantıda konu-
şan İSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardım-
cısı Adnan Dalgakıran
ise Makine, Aksam ve
Metal Eşya İmalatı
sunumunda beşeri
sermaye ve eğitim

sisteminin yetersizliği, kayıt dışılık ve
devlet alımlarında ithal mal hastalığı
gibi önemli sorunlara değindi. 

Yatırım teşviklerinin özendirici ol-
madığını vurgulayan Cideli hemşeri-
miz Adnan Dalgakıran şöyle konuştu:

"Mevcut yatırım teşvikleri ve olanak-
ları daha çok düşük teknolojili ve gele-
neksel sektörlere gitmektedir; orta
yüksek ve yüksek teknolojili alanlar
için özendirici değildir. Yatırım teşvik-
leri 2012-2014 arasında imalat sanayi-
nin üretim ve ihracat yapısında bir de-
ğişiklik yapmamıştır. Katma değeri
destekleyen yeni bir teşvik modeline
ihtiyaç vardır.” 

Dalgakıran, dünyada imalat sana-
yinde en çok katma değer yaratan ül-
keler arasında Türkiye’nin çok geride
olduğuna dikkat çekerek, "Hep Söyle-
nen: 'Türkiye’de yaratılan katma de-
ğerin içinde imalatın payı düşüyor' ifa-
desi doğru ancak eksik. Asıl kritik
olan: Bu şekilde devam ederse imala-
tın payı düşmeye devam edecek." diye
konuştu.

Kurban Bayramı tüm Müslüman
ülkelerde kırmızı etin en fazla tüketil-
diği zamanlardır. Aynı zamanda kara-
ciğer ve böbrek rahatsızlığı, kalp ve da-
mar hastalığı, yüksek tansiyon, mide
ve bağırsak problemleri olanların et tü-
ketiminde oldukça dikkatli olmaları
gereken bir zaman. Sağlığımız için
Kurban Bayramı’nda etin hazırlanışın-
dan tüketimine kadar birçok konuda
titizlikle hareket etmeliyiz.

Etlerin hazırlanışı
Etlerin görünür yağlarının tamamı

temizlenmelidir. Hazırlama işlemi sı-
rasında, etler ve diğer besinler ayrı
doğrama tahtalarında ayrı bıçaklar ile
doğranmalıdır. Çiğ etten damlayan su-
lar hiçbir besinle temas etmemelidir. 

Saklama koşulları
Kurban eti kesildikten sonra buz-

dolabınızın alt kısmında bir müddet
bekletelim. Kurban etini buzluğa koy-
mayalım, çünkü et buzlukta dinlen-
mez, donar ve özelliğini de yitirebilir

Etleri buzdolabında, buzdolabı po-
şetlerinde veya yağlı kağıda sararak
maksimum 2–3 gün; buzlukta -2 dere-
cede 7 gün; derin dondurucuda -32
derecede ise en fazla üç ay saklayabili-
riz. Daha sonra tüketirken, dondurul-
muş etleri buzdolabında çözdürün.
Kalorifer üzerinde veya açık havada et
çözdürmenin besin zehirlenmelerine
yol açabileceğini unutmayın. Çözdü-
rülmüş etleri yeniden dondurmayın.

Kurban etini nasıl tüketeceğiz?
Kurban etinin öncelikli olarak hak

sahiplerine dağıtılması ge-
reklidir. Ancak kendi pa-
yımıza düşen miktarı
kullanabiliriz.

Kurban etinden
kavurma yapmak
için kesinlikle hay-
vanın aynı yerlerin-
den kesilmiş etlere
ihtiyaç vardır. Hay-
vanın but kısmından
yararlanılması ve etin
sinirlerinin temizlenmesi
mükemmel bir lezzet verir.
Hayvanın kaburga tarafından olan pir-
zola ise özellikle kuru fasulye, dolma
yemeğinde ayrıca lezzet sağlar. Eğer
şişte pişirmek istiyorsanız hayvanın
kuyruk yağını pul biber ve kırmızıbi-
berle zenginleştirilip pişirmenizi öne-
riyorum. Pişirmeden önce ekleyeceği-
niz 84 mineralli himalaya tuzu ete ayrı
bir doygunluk ve lezzet katacaktır. 

Bayram sabahı dikkat!
Bayram sabahı güne 2 bardak su ile

başlayın. Zengin bir bayram kahvaltısı
tüketebilirsiniz. Yavaş yiyin ve çeşitli
beslenin. Aşırı besin tüketmemeye
gayret edin. Eğer bir öğünde çok besin

tükettiyseniz ve hangi besin
grubundan fazla yediyse-

niz o besin grubundan
yiyecek hakkınızı bir
sonraki öğünde azalt-
malısınız. Bayram
süresince de günde
8–15 su bardağı (1,5-
3 litre) alkali su iç-

meye özen gösterin.
Siyah çay, kahve ve

asitli içeceklerin tüketi-
minde aşırıya kaçmayın.

Ihlamur, ada çayı ve rezene
gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.
Eğer mide ve tansiyon sorununuz yok-
sa günde 1–2 şişe doğal maden suyu
da içebilirsiniz. Mümkünse tabağını-
zın yarısını salata ve sebze yemekleri
ile doldurun. Diğer yarısına ise 2–3
parça et ve 2–3 yemek kaşığı siyez bul-
gurundan pilav, makarna ve bulgur
gibi tahıl ürünlerinden alın. Pilav, ma-
karna, bulgur ve çorba tüketiyorsanız
yanında ekmek tüketmenize gerek
yoktur. Şekerlemelerden ve çikolata-
lardan kesinlikle uzak durun. Ağır ha-
mur tatlıları yerine, meyve tüketin.
Tatlı yerine misafirlerinize meyve,
sebze ikram ediniz. Bayram günüde
hareketli olmaya çalışın. En az yarım
saat orta tempolu yürüyüş yapabilirse-
niz çok iyi olur. Ayrıca gün içinde ha-
reketliliğinizi arttırmaya çalışın.

Ziraat Türkiye Kupası 1.  eleme turunda
Bartınspor ile karşılaşan Kastamonuspor 1966,
galibiyeti 120. dakikanın sonunda penaltıyla
yakaladı. Türkiye Kupası 1. eleme turunda
Kastamonuspor 1966, Gazi Stadyumu’nda Bar-
tınspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın
18. dakikasında Salim Uzun’un golüyle öne
geçen temsilcimiz, ikinci yarıyı rakibin 58. da-
kikada attığı şutun ağalarla buluşması sonucu
kaydettiği skor ile 1-1 tamamladı. Skor tabela-
sına yansıyan beraberlik sonrası maçta uzat-
malara gidildi. 110.dakikada Yaşar Çetin’in go-
lüyle galibiyete yaklaşan kırmızı siyahlılar,
Bartınsporlu oyuncunun 119. dakikadaki atağı
ile uzatmaları da beraberlikle tamamladı.

Penaltılar kurtardı 
Uzatma dakikalarının da sonuç vermemesi

üzerine penaltı vuruşlarına geçildi. Kastamo-
nuspor 1966 ancak penaltı vuruşlarıyla Bar-
tınspor’u 4-3 yenerek tur atladı.  Karşılaşmayı
6-5 kazanan temsilcimiz geçtiğimiz sezon üç
karşılaşmada da yenemediği Bartınspor’u devi-
rerek kabusu sonlandırdı. Ziraat Türkiye Ku-
pasında 2. tur eleme maçları için çekilen fiks-
türde ise 3. Ligde mücadele eden Kastamonus-
por 1966’nın rakibinin 2. Lig’de yer alan Kon-
ya Anadolu Selçukluspor olduğu belirlendi.

Kurban Bayramı’nda 
sağlığınızdan olmayın!

Kozmik Yaşam Merkezi 
olarak İyi Bayramlar dileriz…

Prof. Dr. 
Ahmet 
Maranki

Ziraat 1. eleme terletti

Murat Başesgioğlu’nun 1 Ka-
sım’da aday olmayacağını duyurma-
sının ardından İstanbul’da 7 Kasta-
monulunun milletvekilliği adaylığı
başvurusu yaptığı MHP beklenen ol-
madı. MHP İstanbul’da Çorum Kargı
nüfusuna kayıtlı Tosyalıların enişte-
si iş adamı Ekrem Düzgün’e yer ver-
di. Düzgün, İstanbul 1. Bölgeden 6.
sıra adayı olarak listeye girdi. Ayrıca
MHP Ankara 2. Bölge adayı Tosyalı
hemşerimiz mali müşavir İsmail Er-
çelebi’ yi 9. sırada gösterdi.

YSK 1 Kasım erken 
seçim takvimi 
• 20 Eylül: Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kü-
tükleri kesinleştirilecek. Yurtiçi seçmenle-
rin oy vereceği yer ve sandıklar belirlene-
cek. Yurtdışı seçmenlerin oy kullanacakları
temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgileri
www.ysk.gov.tr adresinden ilan edilecek.
• 22 Eylül: Siyasi partilerin aday listeleri ile
bağımsız adayların başvuru evrakındaki
eksiklikleri tamamlamalarının ve bağımsız
adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son
günü.
• 28 Eylül: Siyasi partilerin seçim çevreleri
itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile
bağımsız adaylar radyo, televizyon, Resmi
Gazete ve illerde ilan edilecek.
• 8 Ekim: Yurtdışı temsilciliklerde ve güm-
rük kapılarında oy verme işlemine başla-
nacak.
• 13 Ekim: Başvuran siyasi partilerin radyo
ve televizyonda yapacakları propaganda
konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının
belirlenmesi için kura çekilecek.
• 22 Ekim: Propaganda serbestliği ve bir
kısım seçim yasakları başlayacak.
• 25 Ekim: Yurtdışı temsilciliklerde oy ver-
me işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon
propaganda konuşmaları başlayacak.
• 31 Ekim: Seçim propagandası saat
18.00'de sona erecek.
• 1 Kasım: Oy verme günü.

Tosya’nın 
eniştesi MHP’de
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Bölücü terör örgütü tarafından
8-15 Eylül tarihleri arasında düzen-
lenen saldırılarda şehit olan 24 em-
niyet mensubunun 4’ü Batı Karade-
niz Bölgesi’ndeki memleketlerinde
toprağa verildi.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 8
Eylül’de 3 polisin yaralandığı terör
saldırısında Karabüklü Ercan Hır-

çın (37)  şehit olurken, aynı gün Iğ-
dır'daki Dilucu Sınır Kapısı'ndaki
memurların görev yerlerine gidişi-
ne refakat eden polis ekibine yöne-
lik bombalı saldırıda şehit olan 13
polisin arasında Zonguldaklı Yusuf
Yelkenci (27) ile Bolulu Yaşar Do-
ğançay (30) da yer aldı.

15 Eylül’de ise Mardin’in Nu-

saybin ilçesinde devriye görevi yü-
rüten polis aracına bölücü terör ör-
gütü tarafından düzenlenen bomba-
lı saldırıda Zonguldaklı Çağdaş
Arslan’ın (23) da aralarında bulun-
duğu 3 polisimiz şehit oldu.  

Öte yandan şehitlerimiz için
memleketlerinde düzenlenen cena-
ze törenlerine binlerce kişi katıldı.

TÜİK verilerine göre büyükbaş
hayvan yetiştiriciliğinde Kastamonu,
küçükbaşta ise Bolu bölge lideri ko-
numunda.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Haziran 2015 Hayvansal Üretim İstatis-
tiklerini açıkladı. Verilerde Haziran
ayında Kastamonu’daki büyükbaş hay-
van sayısının 245 bin 380, küçükbaş
hayvan sayısının da 110 bin 942,oldu-
ğu gözlendi. Hayvan yetiştiriciliğinde
bölge birincisi olan Kastamonu’yu
Bolu takip etti. Bolu’da 148 bin 260

büyükbaş, 126 bin 696 küçükbaş hay-
van olduğu bildirildi.

Verilerde toplam büyükbaş ve kü-
çükbaş hayvan sayısı ise Çankırı’ da

267 bin 956, Sinop’ta 203 bin 124,
Zonguldak’ta 105 bin103, Karabük’te
68 bin 568,Bartın’da ise 54 bin 111
olarak açıklandı.

Safranbolu’da 9-11 Ekim tarihleri
arasında düzenlenecek 16. Uluslarara-
sı Altın Safran Belgesel Film Festiva-
li’nde yer alması planlanan konser ve
eğlence etkinlikleri iptal edildi. 

Ülkemizde son günlerde yaşanan
terör olayları sebebiyle festivalden
konser ve eğlence etkinliklerinin iptal

edildiğini açıklayan Safranbolu Bele-
diye Başkanı Necdet Aksoy, organi-
zasyonun kent tanıtımı ve şehrin kül-
türel değerlerini ortaya çıkarma görev-
lerini yerine getireceğini söyledi. Fes-

tival için ilk defa Başbakanlık Tanıtma
Fonu ve Kültür Bakanlığının dışında
da destek aldıklarını ifade eden Ak-
soy, TİKA, TÜRKSOY ve Türk Dünya-
sı Belediyeler Birliğinin maddi katkı-
larının yanı sıra hem belgesel film
hem de jüri üyeliği olarak destek sağ-
layacağını bildirdi.

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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Kurtuluş Savaşı'nda silahların
cepheye ulaştırıldığı yolun canlandı-
rılması amacıyla Çankırı'da düzenle-
nen "İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün bu
yıl 7'ncisi yapılacak. Kurtuluş Sava-
şı'nda İnebolu sahilinden başlayıp

Kastamonu ve Çankırı üzerinden An-
kara’ya uzanan, cepheye silah ve er-
zak taşınan İstiklal Yolu'nun Çankırı
sınırlarında kalan bölümünde gerçek-
leştirilen yürüyüş, bu yıl 24-25 Ekim
tarihlerinde düzenlenecek.

Çankırı İstiklal
Yolu’ndan 
yürüyecek

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 Sesimizi duyurabilir miyiz?

Bilemem.
Duyulmasını ve etkili olmasını isteriz. Cena-

bı Allah’tan dileğimizdir.
Bildiğim şey “karınca misali tarafımızı bil-

dirmektir”
Tarafımı barıştan,

huzurdan, özgürlükten,
adaletten yana ilan edi-
yorum ve herkese ses-
leniyorum. Merhum Ab-
durrahim Karakoç’un 

“Birleşin Ey! Yolları
Kur’an'da Birleşenler

Birleşin, İtikatta,
İmanda Birleşenler

Ayrılık Yakışmıyor,
bölünmek Günah Size

Birleşin Ey! Secde-i
Rahmanda Birleşenler”
hitabıyla haykırıyorum. 

Evet, ayrılık bu coğ-
rafyanın insanına yakışmıyor. Korku salma, yol
kesme, hendek kazma, silah kullanma ve ted-
hiş secde-i rahmanda birleşenlerin işi olamaz.

Cenabı Allah: “Kullarıma söyle: (İnsanlara
karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan
aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık
bir düşmanıdır. 17. Sure (İsrâ Suresi), 53. Ayet”
diyor.

Emir bu. Şeytanların aramızı bozmalarına
fırsat vermeyelim.

Bilinmelidir ki, şeytanlar türlü türlüdür. İn-
san ve cin şeytanları vardır. Medyada çörek-
lenmişleri vardır. Kuş, böcek, cemadat-ı haşha-
şiyun, türevleri, uzantıları, yavruları ve akraba-
ları olan neşriyatta müptezeldirler.

Bütün şeytanların vazifesi aramıza nifak
sokmaktır. Kalemleriyle, sesleriyle, bağrışma-
larıyla ve uşaklarını teşvikleriyle tefrika oluştu-
ruyorlar.

Şeytanlar bizi kandırdıktan sonra söyledik-
leri tek söz vardır. Biz sizlerden uzağız. 

Siyonist şeytanların uşakları devrede. Coğ-
rafyamızı kana bulamışlardır. “Toprağımızı in-
sansızlaştırma, insanımızı topraksızlaştırma”
çabasındadırlar.

Türkiye’de de oynanan oyun budur.
Geliniz barışı, izzeti, şerefi sözün en güzeli

ile inşa edelim. Ayrılık bize yakışmıyor. Ayrılık,
hendek kazma, silah kullanma ancak ve ancak
şeytanların uşaklarına yarıyor.

Ayrılık ancak özgürlükleri ortadan
kaldırıyor.

Ayrılık ancak fakirliği arttırıyor.
Gün güzel sözde birleşme günüdür.
Gün birliği, dirliği, kardeşliği ihya günüdür. 
Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap, Çingene, Al-

man, İngiliz ne olursanız olunuz. Akvam-ı beşe-
rin hangi şubesine mensup olursanız olunuz
fark etmez.

Alnınız secde-i rahmanda birleşiyorsa ayrılı-
ğı, gayrılığı, nifakı ve fesadı bitirmek mecburi-
yetindesiniz. Siyonist oyunu bozmakla mükel-
lefsiniz.

Özgürlüğümüz, haysiyet ve şerefimiz bu
oyunu bozmakla mümkündür.

Zafer Siyonist haçlı zihniyetine Selahaddin
Eyyubilerin, Kılıçaslanların, Fatihlerin, Ömer
Muhtarların, Dudayevlerin tarzıyla galebe edilir.

Bizler şan ve şerefle var olmak istiyoruz. 
Cenabı Allah: “Her kim şan ve şeref istiyor-

sa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir.
Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de
güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapan-
lar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte
onların tuzağı boşa çıkar. 35. Sure (Fatır Suresi)
10.Ayet” diyor.

Amelimiz Salih olmalıdır. 
Amelimiz tuzak kurmak, hendek kazmak,

korku salmak, masumları anasız ve babasız bı-
rakmak olmamalıdır.

Bizler bu dünyada sözün en güzelini söyle-
meliyiz. İlayı Kelimatullahı haykırmalıyız. Sec-
de-i rahmanda birleşip âleme nizam vermeliyiz.

Yol güzel sözden geçer. Barış güzel sözle
mümkündür.

Söyleyecek sözlü olanın hendeğe, silaha ih-
tiyacı yoktur. Hendek ve silah ancak silah ba-
ronlarının, haçlı zihniyetinin amacına hizmet
eder.

Bizler barış istiyoruz.
Hidayet istiyoruz. Özgürlük istiyoruz.
Cenabı Allah: “Sözü dinleyip de onun en gü-

zeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidaye-
te erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiple-
rinin ta kendileridir. 39. Sure (Zümer Suresi),
18.Ayet”

Gün bizi parçalayıp yutmak isteyenlerin
oyunlarını, tuzaklarını bozmak ve onları kahret-
mek günüdür.

Gün barışa evet deme günüdür.
Selam ve Sabırla...

Sözün en güzeli:
barışa evet

Vatan size minnettar
Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Bölücü terör örgütü
tarafından 8-15 Ey-
lül tarihleri arasında
düzenlenen saldırı-
larda şehit olan 24
emniyet mensubu-
nun 4’ü Batı Kara-
deniz Bölgesi’ndeki
memleketlerinde
toprağa verildi.

Büyükbaşta Kastamonu
küçükbaşta Bolu lider

Milli Eğitim Bakanlığınca
(MEB) 105 branşa 37 bin kad-
ro için öğretmen ataması ger-
çekleştirildi, açıklanan kad-
rolara 35 bin 563 öğretmen
atandı. Atmalarda 159 öğret-
men sayısı ile Zonguldak
bölgede ön plana çıktı.

Geçtiğimiz günlerde ger-
çekleşen kura ile Kastamo-
nu’ya 101, Bolu’ya 61  Si-
nop’a 60, Bartın’a 51, Çankı-
rı’ya 46, Karabük’e ise 12 öğ-
retmen ataması gerçekleşti.

En çok 
Zonguldak’a 
öğretmen atandı

Eğlence iptal!
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Türkiye genelinde son
zamanlarda yaşanan terör
saldırılarına tepki vermek
amacıyla düzenlenen yü-
rüyüşlere, Kastamonu’da
destek verdi. Kastamonu
merkez ve ilçelerinde ger-
çekleşen protesto eylem-
lerinde Türk Bayrakları
ile ülkemizin bölünmezli-
ğini vurgulayan gruplar
bölücü terör örgütü aley-
hine sloganlar attı. Uzun
araç konvoyları oluştura-
rak terörü protesto eden
gruplar daha sonra olaysız
bir şekilde dağıldı.

Kastamonulu iş adamı Hayati Hamza-
oğlu, son iki ayda çocuklarının yaşadığı
sağlık problemleriyle büyük korkular at-
lattı. Kızı trafik kazası yaşayan Hayati
Hamzaoğlu’nun bu sefer de oğlu kalp krizi
geçirdi. Hayati Hamzoğlu’nun bu yıl
Ağustos ayının ilk haftalarında İstanbul
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
doktor olan kızı Kübra Hamzaoğlu, nöbet-
ten dönerken başka bir aracın çarpması so-
nucunda kullandığı aracın hakimiyetini
kaybetmiş ve takla atan aracından sağ kur-
tulmuştu. Hayati Hamzaoğlu’nun geçtiği-
miz günlerde ise oğlu Metahan Hamzaoğ-
lu kalp krizi geçirdi. Ankara’da bir hasta-
nede tedavi gören Avukat Metehan Ham-
zaoğlu’nun sağlığının iyiye gittiği, yakın
zamanda taburcu edileceği öğrenildi.

İstamonu Gazetesi olarak Hayati
Hamzaoğlu ve ailesine geçmiş olsun di-
leklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz.

İnebolu’da bulunan ta-
rihi Yahya Paşa Camii’nde
restorasyon çalışmalarına
başlandı. Restorasyon
kapsamında caminin mi-
naresi alemden aşağıya
kadar tamir edilecek, ca-
minin tavanı orijinal hale
getirilecek, cami içindeki
yağlı boyalar temizlenip
kimyasal içermeyen boya
ile boyanacak, cami şa-

dırvanının duvarlarına mermer, zemini-
ne ise yerel taş döşenecek. Kastamonu
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen ihaleyi 202 bin 336 lira
bedelle kazanan firmanın çalışmalarını
Kasım ayında bitirmesi bekleniyor.

Hamzaoğlu
Ailesinin üzerinde

karabulutlar
dolaşıyor

Ecdat yadigarına
restorasyon

YIL: 4 SAYI: 143 19 EYLÜL 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

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 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

19 Eylül 2015 10

Kastamonu Belediye Meclisi, Hüsnü Açık-
söz’ün adını Kuyudibi Caddesi girişindeki ala-
na verdi.   Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti’nin
konu hakkındaki dilekçesini Eylül ayı Meclis
toplantısı gündemine alan Kastamonu Beledi-
ye Meclisi, Kastamonu basınının en önemli

temsilcilerinden biri olan, Hüsnü Açıksöz’ün
adını Kuyudibi Caddesi girişindeki alana verdi.
Bundan böyle ‘Hüsnü Açıksöz Meydanı’ olarak
anılacak bu alana, ilerleyen günlerde Açık-
söz’ün özgeçmişinin de yazılı olduğu bir büst
yerleştirilecek ve çevre düzenlemesi yapılacak.

TURUTURUTURUTURU
Hüsnü Açıksöz

yeniden Kastamonu’da
yaşayacak!

Abana Devlet Hastanesi laboratu-
varı yenilendi. Modern tıbbi cihazlar
sayesinde kan tetkiklerinin daha hız-
lı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşti-
rileceğini belirten Abana Devlet Has-
tanesi Müdürü Uğur Yiğitsoy, kalp
krizinin tespiti için önem taşıyan
kardiyak cihazının da laboratuvara
eklendiğini bildirdi.

Tosya Tarım Kredi Koopera-
tifi tarafından ilçeye bağlı Ortalı-
ca köyünde düzenlenen Tarla
Günü’nde, pirinç üreticilerine
Efe ve Paşalı isimli iki yeni çel-
tik çeşidi hakkında bilgi verildi.
Trakya Tarımsal Araştırma Ens-
titüsü tarafından 2011 yılında
tescil edilen Efe ve Paşalı çeltik

tohumlarının ilçede dikimi yapı-
lan alanlarda olumlu sonuçlar
verdiği bilirdi.
n Baldo melezinden elde edilen

Efe, yüksek verim potansiyeli ya-
nında tane kalitesi ve yanıklık
hastalığına toleranslı olmasıyla,
Osmancık-97 melezinden elde
edilen Paşalı ise erkenci ve iyi
tane kalitesiyle biliniyor.

Abana’da teşhis kolaylaşacak

Memleket tek yürek

Tosya’da yeni tohumlar

Hanönü Belediye Başkanı Mehmet Serkan Uçar,
ilçenin Tarihi Kentler Birliğine (TKB) üye olmak
için müracaat ettiklerini söyledi. Hanönü’nün Tari-
hi Kentler Birliği üyeliği için meclis kararı aldıkları-
nı bildiren Uçar, "Müracaatımızı yaptık, inşallah en
kısa zamanda olumlu bir cevap alırız" dedi.

Hanönü TKB yolunda
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Adalet Bakanlığı tarafından
yürütülen “Kitlesel Medya ve
Yargı Arasındaki İlişkilerin Güç-
lendirilmesi Projesi” kapsamın-
da T.C. Başbakanlık Basın Yayın
ve Enformasyon Genel Müdürlü-
ğünün desteğiyle Ankara ve İs-
tanbul’da 1-14 Eylül tarihleri ara-
sında 'Yargı Muhabirliği' çalışta-
yı düzenledi. Türk Yargı sistemi-
nin medya ile olan güven bağı-
nın güçlendirilerek bilgi akışının
kontrollü ve güvenilir olmasının

sağlanmasının hedeflendiği pro-
je kapsamında düzenlenen çalış-
taya gazetemiz adına yazı İşleri
Müdürümüz Gözde Yüksel katıl-
dı. Yüksel program kapsamında
Almanya ve Hollanda’dan gelen
uzmanlarca yargı muhabirliği ve
yargı sözcülüğü hakkında İstan-
bul Üniversitesi konferans salo-
nunda, İstanbul Adliyesi’nde ise
Başsavcı vekili Ateş Hasan Sö-
zen tarafından bilgi verildiğini
aktardı. 

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 2015-2016
sezonun ilk haftasında Yenimahalle Belediyes-
por ile kendi evinde karşılaşan Kastamonu Bele-
diyespor, mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisinin
maçın ilk yarısında 20-13’lük önde kapattığı
karşılaşmada,  temsilcimiz 36-29’luk mağlubiyet
alarak ilk haftayı kayıpla karşıladı.

Kastamonu Valiliği, Kurban Bayramınınım ilk
günü gerçekleştireceği bayramlaşma programını
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü ile başlatıp,
huzurevi ziyareti ile sonlandıracak.  Kastamonu
Valiliği, Kurban Bayramı programını basına du-
yurdu. Bayramın ilk günü öğleden sonra gerçek-
leşecek programda sırasıyla Kastamonu Üniversi-
tesi Rektörlüğü,  Türkiye Harp Malulü Gaziler
Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şubesi, İl Emniyet
Müdürlüğü, İl Jandarma  Komutanlığı, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Baş-
kanlığı, Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi,
ve huzurevi  ziyaret edilecek.
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Güzbahar

Nejla
SAKARYA
sakaryanejla@gmail.com

Eylül ayı malum hazan ve elbette buna bağlı
olarak hüzün mevsimi. Hayatın heyulası
içinde kendimizi kenara çekip hemhal

olma vakti aynı zamanda benim için.  
Birdenbire esen rüzgar, ansızın serpiştiren

yağmur,  gelenler,  gidenler… Hepsi de ayrı kö-
şelerden ayrı dünyanın yansıması. 

Edebiyat tutkunları içinse şiir mevsimi...
Gündüzleri bahar akşamları güz olan eylül, bize
en güzel mısraları da getirir. Hazanıyla,  ayrılık-
larıyla bir yerden bir yere gitmeyi,  özlemeyi,
gözyaşlarını kendi yüreğine akıtmayı,  zehir zem-
berek hüznüyle sert rüzgara doğru yürüyebil-
meyi de öğretir. 

İnsana ansızın dinlenme ihtiyacını hissettirir. 
Biraz soluklanmayı…
Biraz duraklamayı…
Hayallerimizin koluna girip uzun uzun yol al-

mayı…
Gidenlere "Hoşça kal" hüznü,  gelenlere

"merhaba" coşkusunu yaşatır. 
Aynı zamanda olgunlaşma mevsimidir de.
Dayanıklılığımızı da ölçer. 
Kolay değil, ardında kış var. Toparlar da bizi. 
Eylül ardında yazı,  önüne kışı da ekler ve yu-

valarımıza kurulur heybetiyle. .
Şimdi eylül… 
Şimdi edebiyat benim için…
Şimdi güz, içinde biraz baharla baştanbaşa

şiir…
“Ey eski kamer, sen bizi elbette bilirsin!
Annemdi o nûrunda gezen zıll-ı mehâsin,
Bendim o çocuk, bendim o sîmâ-yı tahayyür.
Bir gün ki hazân ufka kızıl dalgalı bir nûr,
Bir kanlı ziyâ haşr ediyorken, onu bir yed,
Bir bâd-ı haşîn aldı o ru’yâyı müebbed.

Ahmet Haşim

İstamonu, yargı muhabirliği
çalıştayına katıldı

Çalıştay sonunda Yazı İşleri Müdürümüz
Gözde Yüksel’e İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcı Vekili Ateş Hasan Sözen tarafından

katılım sertifikası takdim edildi.

Kayıpla başladık

Bayramlaşma 
huzurevinde son bulacak

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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Buğday tarlalarında bire üçü zor veren
ekinlere kollarımızı açabildiğimizce
açarak koşturduğumuz günlerde mut-

luyduk. Çocuktuk çünkü… Hayal kurabiliyor-
duk. Geleceğe ait planlar yapabiliyorduk.
Kurduğumuz planları istatistiksel verilere
sığdırmamıza gerek yoktu.  Derin ve ince he-
saplar yapmıyorduk. Hele ki arkadaşlarımız-
la birbirimizin altına kuyu kazmak yerine
omuzlarımıza alarak onu daha yükseklere
çıkarıyorduk.

Tahtadan tekerlekli
araçlarımız vardı. Kırı-
lır korkusu, arkadaşı-
mıza zarar gelir endi-
şesi ile sırayla iniyor-
duk tepelerden. Sonra
o tepelere -hiç üşen-
meden- arabalarımızı
iplerinden çekerek çı-
karıyorduk. Çoğu za-
man arkadaşımızı da
bekliyorduk çıkarken
tepeyi. Bir elimiz ara-
banın ipinde bir elimiz
arkadaşımızın elinde.
Öyle de mutluyduk.

Yağmur sonrası ça-
murlardan oyuncaklar yapıyorduk. Sonra on-
ları güneşe bırakıyorduk. İyice kurusunlar
diye. Herkes herkesin oyuncağını biliyordu.
Ve kimse birbirinin oyuncağına zarar vermi-
yordu. Almazsak oradan bir sonraki yağmu-
ra kadar duruyordu.

Bayram sabahları sabah ezanı ile uyanır-
dık. Çoğu zaman arife gününde kalma şe-
kerleri, helvaları ve çörekleri yiyorduk bir
bardak süt eşliğinde. Birbirimizi kaldırıyor-
duk bayram namazına. Şefkatle, merhamet-
le… Sonra yastığımızın altından çıkan bir
mendili gördüğümüzde dünyalar bizim ol-
muşçasına seviniyorduk. Sonra bayrama ko-
şuyorduk.

Ahşap camilerin dışında bırakıyorduk
ayakkabılarımızı, namazdan çıktığımızda
aynı yerinde bulduğumuz.  Büyükler kızmı-
yordu cami avlusunda koşuşturduğumuzda.
En fazla “kerataya bak” diyorlardı. Ve başı-
mız okşanıyordu sevgi ile. Bizler de ellerini
öpüyorduk namaz sonrasında, upuzun bay-
ramlaşma kuyruğunda. Kimsenin aklına
gelmiyordu bayram harçlığı. Paranın satın
alınabilirliğinin o nedenli güçlü olduğundan
habersiz bir şekilde sevgi ile el öpülüyordu.
Sonra büyüklerin çocukluk anılarını dinli-
yorduk masal tadında. Kahkahalar atıyor-
duk çocukça, gülümsüyorlardı yüzümüze
yetişkince.

Kim hangi milletten veya uyruktan bilmi-
yorduk. Komşunun çocuğunun teni veya dili
pek de umurumuzda değildi. Bildiğimiz tek
şey şu gillerden veya bu gillerden olduğuy-
du. Yetişkinler kadar da umursamıyorduk o
gilleri. Bizler çocukgillerdik. Ve böyle mut-
luyduk.

Televizyonlar ve radyolar bizleri oyundan
alı koyan ucubelerdi. Harman yanlarında ko-
valamaç oynamak, tarla kenarlarında beş
taş oynamak daha eğlenceliydi.  Bıkmazdık
akşama kadar beraber olmaktan arkadaşla-
rımızla. Ve hep hareket halindeydik. Hep bir
şeyler yapıyorduk. Mutluyduk. Tatilin ne ol-
duğunu bilmezdik. Hangi günde olduğumuzu
çarşıdan çarşıya bilirdik. Çünkü o gün yetiş-
kinlerin arkalarında bıraktıkları işleri yapar-
dık. Onlar daha büyük işler yapmak için pa-
zar yerlerine gider ve akşama kadar pazar
alışverişi yaparlardı. Akşam oldu mu ellerin-
de iki poşetle geri dönerlerdi. 

Sonra büyüdük. Bu hali aldık. Biz nerede
yanlış yaptık?

Biz nerede 
yanlış yaptık?

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

İstanbul Süper Amatör Lig 2.Grup 2.hafta karşı-
laşmasında Esenlerspor’u konuk eden İstanbul
Kastamonuspor, sezonun ilk 3 puanına sahip oldu.

Karagümrük Arena’daki mücadele İstanbul
Kastamonuspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlan-
dı. Temsilcimizin golleri 5.dakikada Taşkın Gökçe,
35.dakikada Mustafa Kurtay ve 90+2.dakikada da
Ergin Varol’dan geldi. Rakip takım ise tek golünü
85.dakikada Abdullah Tekçe ile buldu.

Karşılaşmanın 70. dakikasında Esenlerspor’un
oyuncusu Murat İsmailoğlu’nun 74.dakikasında da
İstanbul Kastamonuspor’dan Feyzullah Saray’ın
kırmızı kart görmesi sonucu iki takımda sahadan
10 kişi ayrıldı. İstanbul Kastamonuspor, Süper
Amatör Lig 2.Grup 3.hafta karşılaşmasında Nişan-
taşıspor’a konuk olacak.

İlk 3 puanı aldı

Devrekâni patatesle 

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 

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
�19 Eylül 2015 12

Senin marifetin bu, alçalarak yükselmek,
Bir yılan, bir solucan, bir sıçan gibi alçal!
Tenezzül etme sakın on milyon, yüz milyona,
Büyüklük şanındandır, çalacaksan büyük çal!

AMUT’A KALKMAK

Fazıl Bayraktar

Elin Angus’u bıçağı görünce,
Denizde üç mil, karada on kilometre tüyüyor.
Bizim öküzler ise yatıp bıçağın önüne,
Geviş getiriyor.

FARK

Tahsin Şentürk

Emin ÇINar
Kastamonu Milletvekili 

ve 1. Sıra Milletvekili Adayı

markalaşacak

Devrekâni patatesinin, Taşköprü
sarımsağı ve Tosya pirinci gibi marka
olması için yapılan çalışmalar hız ka-
zandı. Bu kapsamda Devrekani’de
kurulmak istenen patates birliği ve
soğuk hava deposu hakkında İstanbul
Kaya Otel’de bir toplantı düzenledi. 

Devrekâni Kaymakamı Ekrem Çe-
çen, Belediye Başkanı Mümtaz Alius-
taoğlu, Devrekâni Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Engin Altıkulaç,   Devre-
kâni Federasyon Başkanı Yaşar Kaya-
can ile yönetim kurulu üyeleri ve iş
adamlarının katıldığı toplantıda, pa-
tatesin bölgedeki üretimi ve pazarla-
ma sorunları ile ilgili bilgiler verildi.
Toplantıda ilçede toplam maliyeti 2
milyon lirayı bulan depolama tesisi-
sin kurulmasına ihtiyaç duyulduğu
böylece üretilen 40 bin ton patatesin
200 bin tona çıkacağı bildirildi.

Kaymakam Çeçen: Gerekli
önlemler alınmalı

Patates pazarında ürün miktarın-
dan çok kalitenin ön plana çıktığını
vurgulayan Devrekani Kaymakamı

Ekrem Çeçen,  ilçede
hijyenik depolama
alanları olmaması se-
bebiyle üreticinin çü-
rüme ve bozulmaya
karşı ürünü erkenden
elden çıkardığını bu
sebeple de ekonomik

anlamda istediğini alamadığını söy-
ledi.

Modern depolama sistemiyle
birlikte patatesin Devrekani’de mar-
ka olacağını ifade eden Kaymakam
Çeçen,  kaliteli üretim için gerekli
önlemlerin alınması gerektiğini
kaydetti.

Kayacan:  Modern 
depolama ile üretim artacak

Devrekâni’de pa-
tatesin verimlilik an-
lamında Türkiye or-
talamasının üzerinde
olduğunun altını çi-
zen Devrekâni Fede-
rasyonu Genel Başka-
nı Yaşar Kayacan da

modern depolama sistemiyle bu ve-
rimin daha çok artacağına dikkat
çekti. Kayacan konuşmasında depo-
lama sisteminin kurulmasının tüke-
ticiye ve üreticiye sağlayacağı kat-
kılardan bahsetti.

Aliustaoğlu: Kazanan 
bir ilçe olacağız

Devrekâni Beledi-
ye Başkanı Mümtaz
Aliustaoğlu ise son
yıllarda hayvancılık
sektörünün gelişim
gösterdiği ilçenin pa-
tates ve mısır yetiştiri-
ciliği ile önemli bir

ivme yakalayacağını belirterek, " Ar-
tık kaybeden değil kazanan bir ilçe
olacağız. Bu bize çok uzak değil. Ye-
ter ki ilçemizin kaynak ve dinamik-
lerini harekete geçirelim. " dedi.

Aliustaoğlu, ayrıca üretici ve tü-
ketici anlamında farkındalık yarat-
mak amacıyla önemli olan Patates
Tarla Günü Etkinliğinin bu yıl 29
Eylül’de düzenleneceğini hatırlattı.

3. Lig 3. Grup’ta mücadele
eden Kastamonuspor 1966, ligin
beşinci haftasında liderlik koltu-
ğuna averaj farkıyla oturamadı.

19 Eylül’de Gazi
Stadında Çatalcas-
por ile karşılaşan
kırmızı siyahlı
temsilcimiz 3-1’lik
skorla maçı ka-
zandı.  İlk yarıyı
rakibin 42. daki-
kada attığı gol ile 1-0 mağlup biti-
ren temsilcimiz, ikinci yarı açığı
kapattı. 56.  dakikada Batuhan ile
beraberliği yakalayan Kastamo-
nuspor, Yaşar Çetin ve Ceyhun El-
mas’ın golleriyle 3 puanı kaptı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda
karşılaştığı Sandıklıspor’u da 1-0
mağlup eden Kastamonuspor
1966 oynadığı 5 maçta 4 galibiyet,
1 beraberlik alırken toplamda 8
gol kaydetti. Beşinci haftanın so-
nunda Bergamaspor ile 13 puana
sahip olmasına rağmen averaj far-
kı sebebiyle 2. sırada yer alan Kas-
tamonuspor 1966’nın 27 Eylül’de
Çine Madranspor ile deplasmanda
yapacağı karşılaşma sonrası zir-
veye oturması bekleniyor.

Liderliğin
önünde 
averaj engeli
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Ev konforunda size en yakın günü birlik tatil imkanı

Celal Pansiyon
Cumhuriyet Cad. No:58 

Polonezköy- Beykoz

Telefon:  0 216 

432 31 47

Polen Pansiyon
75. yıl caddesi No: 1 

Polonezköy- Beykoz

Telefon:  0 216 

432 31 03

Konaklama-
Kahvaltı- Et- Mangal

Özel gün ve
programlarınız için

bir telefon kadar
yakınız 

Tüm dost ve
hemşerilerimizle birlikte
değerli müşterilerimizin

mübarek Kurban
Bayramını kutlar
esenlikler dileriz

Lavinya Pansiyon 75. yıl caddesi No: 1 

Polonezköy- Beykoz

Telefon:  0 216 

432 31 03
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n Mehmet Bey, merkezi İstanbul’da bulunan başarı-
sını ispat etmiş firmalardan birinin kurucususu-
nuz.  Hayat hikayenizin nerede ve nasıl başladığını,
hangi yolları kat ettiğinizi bizimle paylaşır mısınız?

Şenpazar Salman köyünde 1959 yılında doğdum, ilköğ-
renimimi Harmangeriş’te tamamladıktan sonra as-
kere gidene kadar memleketimde kaldım. Bu sıra-
da 1979 yılında eşim Fatma Hanım ile dünya evine
girdim. Askerlik dönüşü eşimle aldığım karar
doğrultusunda İstanbul’a yerleştim ve hemen bir
yemek fabrikasında bulaşıkçı olarak işe başla-
dım. Çevremde benimle aynı işi yapan arkadaş-
larım  sabah 8’de gelip akşam 6’da gidiyorlardı.
Onlar bu duruma alışmışlardı ancak ben mes-
lek edinmenin telaşındaydım. Kısa zaman içe-
risinde aşçılarla birlikte sabah ezanından son-
ra iş başı yapmaya başladım. Zaman aramak-
sızın işime dört elle sarıldım ve bulaşıkçı ola-
rak girdiğim iş yerinde 6 ay sonra aşçı yar-
dımcısı oldum. Buradaki gayretimden olsa
gerek 1 yıl sonra da Irak’a aşçı yardımcısı
olarak gitmem için teklif geldi. Bu teklif Tür-
kiye şartlarında 12 kat daha fazla kazanmak
anlamına geliyordu. Irak’ta bir yıl kadar ça-
lıştım. Çocuğum ben yurt dışındayken doğ-
muştu. Ailemden daha fazla ayrı kalmamak
için geri döndüm ve ticarete atılmaya karar
verdim. Ancak her şey düşündüğüm kadar
kolay gitmedi.
n Neydi sizi zorlayan şartlar?
İlk ticari girişimim arkadaşımla aldığım
kamyonetle sebze ve meyve satımı üzeri-
ne oldu. Bu işin fazla getirisi olmadığını
görünce nakliyeciliğe yöneldik. Nakliye
alanında alüminyum üzerinde faaliyet
gösterirken geri dönüşüm konusunda
bilgi sahibi oldum. Eşimle birlikte alü-
minyum talaşları arasındaki hurdaları
bulup satışını gerçekleştirdik. Ayrıştır-
ma işlemi sırasında ikimizde madenci-
ler gibi simsiyah oluyorduk.  Baktık bu
iş bize kazanım sağlıyor hem nakliye-
ciliğini yapıyordum hem de alüminyum

hurdası alıp satıyordum. Bu sırada alü-
minyumları aldığım firma bana ortaklık
teklifinde bulundu. Ben bir dükkan tuta-
caktım , onlar mal verecekti. Satışından
elde ettiğim karı da paylaşacaktık. 1988
yılında gerçekleşen bu teklifi güvene-
mediğim için kabul etmedim. Ancak
1991 yılında kendimi hazır hissedince
firma sahibine teklifini hatırlattım. Fir-

ma sahibi kendisi değil de kardeşini or-
tak yaptı ve zor bir dönem başladı bizim

için. İlk işimizi yaptığımız yer yüklü bir mal
istemişti onu temin ettik ancak paramızı
alamadık. Ardından kısa bir süre sonra
ortağım vefat etti. Onun payını peyder-
pey aldığımız para ile tamamen ödedim.
Ancak o yıl iflas kaçınılmaz oldu 35
metrekarelik dükkanı büyük bir zararla
kapattım.
n Böylesine bir büyümeyi sağlamak
için hangi çalışmalara imza attınız?
1992 yılında kaliteli mal satmaya başla-
dım. Daha önce olduğu gibi 2. ya da 3.
kalite değil de 1. sınıf alüminyum sat-
mamız bizim dikey olarak büyümemizi
sağladı. O dönem bir arkadaşımın tek-
lifi üzerine kendisiyle ortak oldum.
Hala dostluğumun devam ettiği orta-
ğımla 1993-1994 yılları arasında faali-
yet gösterdik. Şu bir gerçek ki yalnız
ticaret yapmak çok zor,  muhakkak
güvenebileceğiniz birileri olmalı. Bu
düşünceyle şu anki ortağım olan kar-
deşim Mustafa Keten’e 1997 yılında
ortaklık teklifi ettim. Doğrama atöl-
yesi vardı, işe hakimdi. Onun iş bilgi-
si bize ciddi katkılar sağladı ve bu-
günlere geldik. Kalite, çeşit ve hiz-
met ilkesiyle hareket ederek kü-
çükte olsa ilk üretim fabrikamızı
2000 yılında Çağlayan’da kurduk.
Arslan Alüminyum ’un sahibi Kas-

tamonulu hemşerimiz Mehmet
Arslan’a ait iş yerini bize sağla-

dığı kolaylıklarla birlikte satın
aldık. Böylece o yıllarda

Çağlayan’da ikinci satış
mağazamız oldu. Ar-

dından 2007 yılında
Ümraniye Du-

dullu Nato
Yolu Cad-

desinde
bir şube
daha

açtık. Bu

arada durmadık. Çalışma ve azmimiz sonucunda
Dolapdere, Kartal ve Bursa’da şubeler kurduk.
Kendi varlığımızı kabul ettirip, müşteri veri tabanı
oluşturduktan sonra buradaki şubelerimizi kapattık.
Şimdi doğrudan hizmet verir hale geldik. Bu süreç-
te birçok ortaklık teklifi aldık ancak kabul etmedik.
İmalat alanımız bize yetmeyince Başakşehir’de
merkez plazamızı yaptırdık.  2012 yılından itibaren
imalatımız ve yönetimiz burada. 2 bin 850 metreka-
re arsa üzerinde yaptığımız 10 katlı Star Alümin-

yum’un  Başakşehir’deki merkezinin toplam kulla-
nım alanı 19 bin 800 metrekare.

n Çağlayan ve Ümraniye’deki faaliyetleriniz hala de-
vam ediyor mu?

Elbette. Çağlayan'daki satış mağazamızı büyüterek 5
katlı ofis ve showroomun yer aldığı 2 bin metreka-
relik bir şubeye çevirdik. Dudullu şubemizde de ak-
tif şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

n Ürün gamınız nedir?
Patenti bize ait birçok kalıpla yurt içi ve yurt dışında

profil satışlarımızın yanı sıra mobilya kapak profille-
ri, bölücü paneller, kapı kasaları, bankolar, fuar
stantları, yönlendirici tabelalar ve merdiven korku-
luğu gibi çok geniş bir alanda imalatımız bulunuyor.
Ayrıca müşteri istekleri doğrultusunda, proje bazın-
da her türlü özel ürün taleplerini de eğitimli ve tec-
rübeli ekibimizle yerine getiriyoruz. Satışını gerçek-
leştirdiğimiz aksesuarların da yüzde 80’ini biz imal
ediyoruz.

n Ağırlıklı olarak yöneldiğiniz bir sektör bulunuyor
mu?

Star Alüminyum bir süper markettir, alüminyumun
kullanıldığı her alanda biz varız. Özellikle son za-
manlarda ülkemizde kapı kasası imalatı büyük
önem taşıyor. Bu alana çok önceden yöneldik. Bak-
tığınız zaman demonte ya da bitmiş profil olarak ül-
kemizdeki okul ve hastane kapı kasalarının da yüz-
de 30’unu biz yapıyoruz.

n İhracat oranınız nedir?
Geçen sene verilerine göre üretimimizin yüzde 30’unu

ihraç ettik. Dünya genelinde 35 ülkeye ihracatımız
mevcut.

n 7 Haziran Genel Seçimlerinin ardından ülkemizde-
ki durum işlerinize nasıl yansıdı?

Bu belirsizlik ortamı ekonomik açıdan ülkemizi dolay-
sıyla bizi de olumsuz yönde etkiledi. Satışlarımızda
geçtiğimiz yıla oranla yüzde 23 oranında azalma ya-
şadık. Bu sebeple yaklaşık 115 kişi olan istihdam
sayımızı da 100’e düşürdük. Şu bir gerçek ki ülke-
miz Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte
belirli bir refah seviyesine ulaştı. Geçmişe dönüp
baktığımızda koalisyonun hep zararlarını gördük.
Çöpler yığınak haline geldi, evlere çeşmelerden su-
lar taşındı. Ben su sebebiyle sarılık olduğumu hatır-
lıyorum. Akşamdan sabaha borçlanan bir ülke ko-
numundaydık. Bunun zararlarını hep birlikte yaşa-
dık. Rahatlıkla söyleyebilirim bizim işlerimizi büyüt-
memizde ülkemizde koalisyonsuz hükümet kurul-
masının büyük etkisi vardır. Ama son zamanlarda
maalesef birileri bizim üzerimize oyun oynuyor. İn-
şallah oyuna gelmeden yeni sistemimiz oturacak.
Bunun için sık sık dua ediyoruz.

n Farklı alanlarda faaliyet göstermeyi hiç düşündü-
nüz mü?

Herkes kendi işini yapmalı. Sanayici sanayiciliğini, tüc-
car tüccarlığını yapsın.  Çok insan bundan dolayı
batmıştır. Ben kendi alanımda daha çok nasıl ilerle-
yebilirim düşüncesindeyim. Ürettiğimiz ürünlerin
çeşidini ve satışını artırma hedefindeyim. Bilmedi-

ğim işe girmem, başka alanlarda macera aramam.
n Çocuklarınızın sektörle ilgisi var mı?
İki oğlum da sektörün içinde, işin başında.  Büyük oğ-

lum Erhan 32 yaşında ve Başakşehir’deki merkezi-
mizde idare bölümünde aynı zamanda eşi de bura-
nın finansında çalışıyor.  Küçük oğlum Servet de 27
yaşında geçtiğimiz yıl Dudullu şubesinin yönetimini
üstlendi ve işleyişi tamamen o yürütüyor.

n Üç büyük merkezden bahsediyoruz.  Kontrol zor
olmuyor mu?

Ben insanlara daima güvenmeyi tercih ederim. Ancak
denetimi de hiçbir zaman ihmal etmemek
gerekiyor.

n Bulunduğunuz konumdan memnun musunuz?
Doğru, dürüst ve çalışkan olunca her şeyin karşılığını

görüyorsunuz. İnsanların hayattan memnuniyeti de
evinden başlar. Evde mutluysan işte verimli olur-
sun. Özellikle eşlerin iş hayatına katkısı çok büyük-
tür. Ben bir daha dünyaya gelsem yine eşimle evle-
nirdim. Biz eşimle birlikte büyüdük, tüm zorlukları
beraber aştık. Birbirimize ve işimize aşığız. Bulun-
duğum konumdan da memnunum.

n Şenpazar’da ve çevre ilçelerinde yardım severliği-
nizle de tanınıyorsunuz. Memleketiniz size ne his-
settiriyor?

Mekanları cennet olsun; annemi 1995 yılında babamı
da 2013 yılında kaybettik. Baba ocağı memleketi-
mi, ülkemi ve bayrağımı çok seviyorum. Sorduğu-
nuz için söylemek istiyorum; Şenpazar’la ilgili ha-
yır hasenat işlerinde elimizden geldiğince katkı
sağlamaktan geri durmam. Köyümün yolundan,
suyuna kadar sağladığım katkılar bana huzur ve-
riyor. Bunun yanı sıra ilçe meydanına Atatürk anı-
tı, köyüme ve evimin bulunduğu alana da Türk
Bayrağı gönderi yaptırmaktan gurur duyuyorum.
Özellikle köyümüzde bayramlar şölen gibi geçer.
Doyumsuz bir haz alıyorum bundan. Sizin aracığı-
nızla da Kastamonulu iş adamlarına memleketle-
rine sahip çıkmaları, doğup büyüdükleri toprakla-
ra daha fazla duyarlı davranmaları konusunda
çağrıda bulunuyorum.

n Ne sıklıkta gidersiniz Kastamonu’ya?
2010 yılında köyüme iki katlı ahşap bir ev yaptırmıştım.

Bu yıl Ocak ayında çıkan bir yangınla tamamen yan-
dı. Daha önceleri yılda üç ya da dört kere giderken
üzüntüm sebebiyle bu yıl bir kere gidebildim. 

n Sosyal ya da sportif faaliyetlere zaman ayırabiliyor
musunuz?

Pek fazla değil. Genellikle işe yoğunlaşmış durumda-
yız. Arta kalan vakitlerimizde sanayici ve tüccar ar-
kadaşlarımızla bir araya geliyoruz.  Ticari hayatımı-
za atıldığımız Hürriyet Mahallesi’nde ahde vefa duy-
gumuz var bu sebeple Hürriyetspor Kulübünün as
başkanlığını sürdürüyorum.  Aklıma hep Kastamo-
nuluların birbirine bağlı olmadığı düşüncesi hakim-
di Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne
üye olduktan sonra ise bu algım değişmeye başladı.
Özellikle Ayhan Aslan gibi bir değerin derneğin baş-
kanlığını üstenmesi ve mütevazı kişiliği ile tüm iş
adamlarımızın ve sanayicilerimizin yanında olmaya
çalışması mutluluk verici.

n Söyleşi için teşekkür ederiz. Son olarak ticarete
atılmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeleriniz
olur?

Günümüz şartlarında eğitim çok önemli. İyi bir eğitimin
yanı sıra kişisel gelişime de önem verilmeli. Ticaret,
cesaret ve çalışmayı beraber gerektirir. Baktığımız
zaman ticaretin tamamı risk. Bu riski alırken tem-
kinli adımlar atılmalı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Keten

İstamonu Gazetesi’nde
yer alan Sektöründe
Büyüyenler sayfala-

rında sayısız iş adamını
konuk etmiş ve başarı hi-
kayelerini konu almış biri
olarak; birçok iş adamının
çevresine motivasyon
enerjisi yaydığını gözlem-
lediğimi söyleyebilirim.
Yaptıkları işlerde heyecanlı
olmakla kalmadıklarına,
bizleri de heyecanlandırdık-
larına şahit olduk çok
zaman.  

Özellikle İstanbul gibi
büyük bir metropolde
işinde uzmanlaşmış, ku-
rumsal kimliği özümsemiş
iş adamlarımızın varlığı ve
yüzlerce insana ekmek ka-
pısı olmaları şüphesiz gurur
kaynağımızdır. İlham aldığımız başarı hikaye-
leri ise zor olan mesleğimizi kolay eyleyen et-

kenlerden biri. 
Bu hafta da hem yeni

bir hayat hikayesine hem
de bir kaşifin yol harita-
sına tanıklık ettik.

Hani bazı başarılar var-
dır istekle gerçekleştirilir
ancak.  İmkânsızlık eli-
nizde bir şey olmaması
değil, içinizde bir şey ol-
mamasından kaynaklıdır.
Şenpazarlı hemşerimiz
Mehmet Keten’de elindeki
imkanla değil, içindeki is-
teğin çizdiği yolda emin
adımlarla başarı merdi-
venlerini çıkan bir iş
adamı…   

Cesareti ve çalışkan-
lığı ile kurduğu düşe
sahip olan Star Alümin-
yum Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Keten’in zirveye uzanan ba-
şarı hikayesi takdimimizdir…
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SEKTÖRÜNDE

Hüseyin Karadeniz ile

Ticaret, cesaret ve
çalışmayı gerektirir
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