
Bizim gazete olarak, başladığımızdan
bu yana ilkesel bir duruşumuz oldu

ve bunu da sürdürmekte kararlıyız. Biz,
tek tek kişiler üzerinden yürümek ye-
rine değerler üzerinden yürümeyi

erdemli bir duruş olarak gördük
ve bu konuda bize kızanlar ola-

caksa da eyvallah der, sinemize çe-
keriz; tarihe bırakırız tartılmayı.
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Hüseyin Karadeniz n 2

Kas-Der Gençlik Kolları Başkanı Aykın, “Açtı-
ğımız temiz sayfa ile kartopu misali artarak çoğa-
lan başarılı çalışmalara imza atacak heyecana sa-
hip bir ekip oluşturduk. Aslına rücu eden bir anla-
yışla çekirdek kadromuz 37 kişiden oluştu” dedi.

Uğur Aykın

Ankara keçisi olarak
bilinen Angora’dan elde

edilen tiftik, dünya moda
sektörünün paha

biçilemeyen ürünü olarak
değerlendiriliyor. Angora

yetiştiriciliğinin en elverişli
olduğu illerin başında

Kastamonu gelirken bu
durum avantaja

çevrilemiyor.

Ülkemiz tiik üretim tarzının
geleneksel yöntemleri aşamaması ve
üreticilerin şirketleşerek ticari bir

işletmeye dönüşememesi Türk tiiğini bitme
noktasına getirdi. Tüm dünyada özellikle
tekstil sektöründe altın değerinde öneme
sahip olması nedeniyle üstün teknolojilerle
üretilen Ankara keçisinin, anavatanı Ankara
ve çevresinde sayısı hızla düşüyor. Ekonomik
değeri kadar Türk kültürünün de önemli bir
parçası olan tiik üretiminin tamamen yok
olmasının önlenmesi büyük önem taşıyor. 

Angora sayısı ülkemizde 4 milyondan 350
binin altına düşerken,  yıllık üretim de 10 bin
tondan 150 tona kadar geriledi. Bu durum
ülkemiz tiik ihracatı bir yana tiik ithalatçısı
durumuna getirdi. n 4

Kastamonu gençliği 
gücünü keşfediyor

Av. Levent Pencereci, “Toplumumuzda eski-
den var olan uzlaşma kültürü günümüzde

maalesef es geçiliyor. Uzlaşmanın temelin-
de bilgi, erdem, sevgi, fayda üreten in-
sani duygular olmalı” diye konuştu.

‘Uzlaşma kültürümüzün 
bir parçasıdır’

9

Levent Pencereci

Görgülü Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ci-
deli hemşerimiz Mehmet Görgülü İTO Meclis üye-
si oldu. 9 asil, 8 yedek ismin yer aldığı listede Gör-
gülü’nün yanı sıra, iş adamları Ahmet Güleç ve
Adnan Bostan da yer aldı.

9

Görgülü, İTO Mobilya 
Komitesi’nde

Mehmet Görgülü

2

Altın değerinde ama pul
kadar önemsenmiyor

İşler iyi gidiyor

Devlet tarafından 1985 yılında
kurulmasının ardından
1993 yılında özelleştirilen

günümüzde ise yıllık 7 bin ton üre-
tim kapasitesi ile Kastamonu ve ülke
tarımına katkı sağlayan Devrekani

Yem Fabrikasının şirket hedeflerine
ulaştığını bildiren Yönetim Kurulu
Başkanı Yahya Çirişoğlu, “2016 yı-
lında üretim, satış, kalite, karlılık gibi
hedef ve programlarımızı büyük öl-
çüde gerçekleştirdik” dedi. n 5

Yaklaşık 8 aydır Kas-
tamonu Valisi olarak
görev yapan Mesut

Yıldırım emekliliğini isteye-
rek ilimizden ayrıldı. n 6

Yıldırım gibi geldi geçtiRövanşı
aldık

Süper Toto
2. Lig temsilci-
miz Kastamo-
nuspor 1966,
ilk devre mağ-
lup olduğu
Hatayspor’dan
rövanşı kendi
evinde aldı. 

n 7

Nasrullah Meydanı 
Projesi ihale edildi

Kastamonu Belediyesinin tarihi güzellik-
lerini canlandırmak adına başlattığı çalışma-
lar çerçevesinde Nasrullah Meydanı Kentsel
Tasarım ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nin
ihalesi gerçekleştirildi. n 4

AB daimi temsilcisi 
göreve başlıyor

Bağdat Büyükelçisi Faruk Kay-
makcı yaklaşık 5,5 yıldır görev yap-
tığı Irak’tan ayrılarak Türkiye’ye döndü. Kay-
makcı 1 Şubat’ta e Brüksel’de AB daimi tem-
silcisi olarak yeni görevine başlıyor. n 9

Kastamonuspor 1966 : 1

Hatayspor : 0

Şehit Şerife Bacı ve
tüm şehitler anısına
18-21 Şubat tarihleri

arasında İstiklal Yolu Yü-
rüyüşü düzenlenecek. n 6

Aynı tarih aynı yer…
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Bazı şeyler vardır ki, kimse farkında olmaz,
Dişlerin varlığını anlarız ağrıyınca.
İyi günde hak- hukuk asla hatıra gelmez,
Hukuku çağırırız belaya uğrayıncaFazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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 dern
Kastamonulula
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

ar 

0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com
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Bizim gazete olarak,
başladığımızdan bu
yana ilkesel bir

duruşumuz oldu ve bunu da
sürdürmekte kararlıyız. Biz,
tek tek kişiler üzerinden
yürümek yerine değerler
üzerinden yürümeyi
erdemli bir duruş
olarak gördük ve bu
konuda bize kızanlar
olacaksa da eyvallah
der, sinemize
çekeriz; tarihe
bırakırız tartılmayı. 

Uzun bir yazı
olacak, özür
diliyoruz. Çünkü,
değer bulmamış bir
değerden söz edip
iğne  ve çuvaldız
kullanacağız. 

Lütfen sabrınızı zorlayınız. 
“Erdoğan Ülker, 1956 yılında

Kastamonu İli, Şenpazar İlçesi,
Celallı Köyü'nde doğdu. 1979
yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.
1980-1981 döneminde İstatistik
Enstitüsü'nde Lisansüstü eğitim
yaptı.  

Ardından sırasıyla, Ankara
Kaymakam adaylığı, Çanakkale, Biga
ve Yenice Kaymakam vekillikleri,
Tonya, Şemdinli, Yeşilova(Burdur)
Kaymakamlıkları, Çorum Vali
Yardımcılığı, Körfez (Kocaeli)
Kaymakamlığı, Eskişehir Vali
Yardımcılığı, Şile Kaymakamlığı
görevlerinde bulundu. 15 Eylül 2008
tarihi itibariyle, Konya Vali
Yardımcılığı görevini yürütmektedir.
1991-1992 yıllarında dokuz ay süre
ile A.B.D'de bulundu.  

1991 Körfez Krizi'nden sonra
Irak’tan ülkemize gelen yüz binlerce
sığınmacının barındırılması
çalışmalarında bulunan Erdoğan
Ülker, bu çalışmalarından dolayı
İçişleri Bakanlığı'nca maaş, Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği'nce takdirname ile
ödüllendirildi.  

Çorum İl Genel Meclisi, 9 Haziran
1998 tarihli toplantısında Ülker'e,
Çorum’daki ağaçlandırma ve çevreye
yaptığı başarılı çalışmaları nedeniyle
oybirliği ile plaketle ödüllendirildi.  

17 Ağustos 1999 tarihinde
Marmara Bölgesi’nde meydana gelen
depremde Körfez İlçesi'nde
Kaymakam olarak bulunan Erdoğan
Ülker, deprem tahribatının
giderilmesi, depremzedelerin normal
hayata dönüş aşamasında yoğun bir
şekilde çalıştı, bu çalışmalar
sonucunda Körfez İlçesi bölge
genelinde en çabuk toparlanan ilçe
oldu.  

24 Mart 2000 tarih ve 59 sayılı
karar ile Körfez Belediye Meclisi

tarafından Fahri Hemşeri ilan
edilen Ülker, beraber çalıştığı
valilerden birçok takdirname,

sivil toplum kuruluşlarından
çok sayıda başarı plaketi aldı.  

2001 yılında Siyaset Dergisi
tarafından Yılın Kaymakamı

seçildi, ödülünü T.B.M.M
Başkanının elinden aldı  

"Şemdinli’den
Körfez'e Kriz Notları"
isimli yayımlanmış anı
kitabı da
bulunmaktadır.  

Erdoğan Ülker,
evli ve iki çocuk
babasıdır.” 

Kamuda görev
yapan insanların,
adı üzerinde
kamuya yararlı
olması gerekir.

Devlet denilen yapı da zaten kamu
için çalışmalı değil mi? O zaman,
kamu adına gerekenleri gereğinden
fazlasıyla yapmış kamu
görevlilerinin kamudaki yeri ve
yetkisi yeniden tanımlanmalı değil
mi? 

Liyakat, liyakat (yeterlilik,
yeterlilik) diye bas bas bağırıyoruz. 

Buyurun. 
Bizim çocuğumuz, bizim

ağabeyimiz, bizim kardeşimiz ne
yapmış? 

L-İ-YA-KAT; yani onur
duyacağımız bir kamu görevliliği
yapmış. 

Devlet görevlerinde ödül, ancak
emsallerinden üstün başarıları
olanlar için meşrudur. Ama devlet
de bunu görmek ve
değerlendirmekle yükümlüdür.
Tamam, etkili ve yetkili yerlerden
kimse destek olup bir üst basamağa
çıkması için alın teri dökmemiş
olabilir ama biz, bu değerlerimizi
yok sayacak kadar görmez
olamayız.

Ne diyorduk her zaman?
Bürokratımız yok, valimiz yok,
rektörümüz yok…. 

Nasıl olacak ki? 
Yalvarma ağaçlarına mı

gideceğiz? 
Şimdi nerede mi? Sakarya vali

yardımcısı (!)…. 
Makamı beğenmezlik değil

bizimkisi. Olması gerekeni
tartışıyoruz. 

Sadece gönüllerinize havale
ediyor, böylesi değerlerimizin baş
tacı edilmesi konusunda duyarlı
davranmamızı istiyoruz. 

Birilerinin (!) işleri  çok olduğu
için bu gibi konulara zaman
ayırmaları pek beklenemez ama biz,
yalnızca ve yalnızca işimizin hak
etmiş değerlere hak ettiği değeri
vermek olduğunun farkındayız. 

Ne diyelim! 

Hüseyin
Karadeniz
istamonu@gmail.com

Portre

Uygulamanın yaygınlaşmasıyla
birlikte yargılama süreçlerinin
daha kısa ve her iki tarafı da

memnun edici düzeyde olacağını vurgu-
layan Kastamonulu hemşerimiz Levent
Pencereci (35) uzlaşmanın Türk kültürü-
nün bir parçası olduğunu söyledi. Şirket-
lerin en büyük sorununun kurumsalla-
şamamak olduğunu bildiren Pencereci,
kurumsal yapıya bürünmenin işverene
katkı sunmasının yanı sıra yargı alanında
işlerin kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Uzlaşmanın geleneklerimizde var ol-
duğunu kaydeden Pencereci, “Toplumu-
muzda eskiden var olan ama şimdi çok
olmadığını düşündüğüm uzlaşma kültü-
rü maalesef günümüzde es geçiliyor. Uz-
laşmanın temelinde bilgi, erdem, sevgi,
fayda üreten insani duygular olmalı. Uz-
laşmak insanları daha zararlı bir sonuca
gitmekten kurtarmalıdır. Ben kendi adı-
ma taraflarımı hep uzlaştırma noktasın-
dayım. Hakkın tecelli etmesi için ilahi bir
düşüncesi olmalı insanların.  Her şeyden
önce vicdani sorumluluk almalı insan.
Vicdan devreye girdiğinde sadece iş
yükü değil, sistem ve işleyiş içerisinde ya-
şam şartlarına doğrudan etki yapacaktır.”
dedi.

‘İş yükümüz fazla’
Yargılama süreçlerinin uzun olması-

nın sebeplerine değinen Pencereci şöyle
konuştu: “ Ülkemizde yargılama ve bilir-
kişi uzadıkça uzuyor.  Bunun başlıca se-
bebi yeterli hakim ve savcının olmaması-
nın yanı sıra yeterli yardımcı elemanların
olmamasından kaynaklanıyor.  İşlerin
yavaş sürmesi nedeniyle hak kavramı de-
nilen değeri birçok insanın kaybettiğini
düşünmekten de kendimi alamıyorum
açıkçası.” 

Pencereci avukat olmak isteyen genç-
lere de şu önerilerde bulundu: “Bundan
7-8 yıl evvel bir stajyere yer bulmak çok
kolaydı. Ancak bugün kolay kolay yer
bulamıyorsunuz. Buda avukatlık alanına
öğrencilerin ciddi bir talebi olduğunu
gösteriyor. Piyasada da çok fazla avukat
bulunuyor. O yüzden daha fazla çalışıyo-
ruz. Birini diğerinden ayırabilmenin en
önemli unsuru bilgidir. Daha fazla çalışa-
rak, daha fazla bilgi sahibi olarak farklı
bir bakış açısı yakalamak zorundasınız.
Kısaca diğerlerinden farklı olmak zorun-

dasınız.  Bu durum kişisel gelişimi daima
dinamik tutmakla mümkün. İşimizin
zor olan kısmı haliyle insana hitap edi-
yorsunuz. İnsanı insandan ayıran özellik-
ler üzerine uğraş veriyorsunuz. Nitelikli
hizmet sektörü bizimkisi, sonuçta ürün
satmıyorsunuz. Bizim işimizde en büyük
aracı referanslarımız oluyor. Hukuk ala-
nını tercih edecek kardeşlerimizin tüm
bu detayları bilerek işe başlaması gereki-
yor. Çalışmaya erken başlamanın çok
büyük faydası var. Hiç staj yapmadan
hatta fotokopi çekmeyi bilmeden işe baş-
layan arkadaşlarımıza rast geliyoruz
maalesef.”

‘İstamonu köprü oldu’
“2006’nın haziran ayında okulumu bi-

tirir bitirmez işe başladım. 2010-2011 yıl-
ları arasında kendi vergi açılışımı yaptım.
2016’nın Ekim ayında Kozyatağı’ndaki
merkezimizi açtık.  İyi bir seçim yaptığımı
düşünüyorum. Benim istediğim zaten ba-
ğımsız olmaktı. Avukatlık da bana bağım-
sız olarak iş yapabilmeyi sundu. Yaptığım
meslekten memnunum, beni tatmin edi-
yor. İstanbul’un büyük olması yoruyor ba-
zen bir de ailemin Kastamonu’da olması
hasret yükünü ağırlaştırıyor.” 

“İstamonu Gazetesine 2012 yılından
buyana aboneyim. Yüzlerce ismi bu gaze-
te vasıtasıyla tanıma fırsatı buldum. İsta-
monu ile Kastamonu’yu ve İstanbul’u bir
arada görebiliyorum. Hemşerilerimizin
boş durmadığını, onların uğraş ve faali-
yetlerini izlemi fırsatı buluyorum. İsta-
monu yayın ilkesi itibariyle Kastamonulu
odaklı, hangi siyasi görüşte olursa, olsun
hemşerilerine hak ettiği değeri vermekte,
onun içinde ayrıca teşekkür ediyorum.”

Uzlaşma 
kültürümüzün 
bir parçasıdır
İş davalarında arabuluculuk uygulamasının getirileceğini
bildiren Avukat Levent Pencereci, dava açılmadan önce
arabuluculuğa başvurulmasının zorunlu olacağını kaydetti.

Kimdir?
29 Kasım 1982 yılında Kastamo-

nu’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini
Kastamonu’da tamamladı. 2000 yı-
lında Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesini kazanmasıyla İstanbul’da
yaşamaya başladı.2010 yılında özel
hukuk alanında yüksek lisansını ta-
mamladı. Şirket danışmanlığı yapan
Pencereci aynı zamanda ticaret, icra
ve iş hukuku alanında kendi büro-
sunda faaliyet gösteriyor.
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Kastexpo 2017'de 1.750 m2 alan doldu.

Siz de Türkiye'nin 
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Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97 37
0 533 477 53 88
0 533 920 06 37
fuar@kastexpo.org

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta
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GÜNCEL

Ülkemiz tiik üretim tarzının ge-
leneksel yöntemleri aşamaması
ve üreticilerin şirketleşerek ticari

bir işletmeye dönüşememesi Türk tiiği-
ni bitme noktasına getirdi.   Tüm dünya-
da özellikle tekstil sektöründe altın değe-
rinde öneme sahip ol-
ması nedeniyle üstün
teknolojilerle üre-
tilen Ankara
keçisinin,
anavata-
nı An-
kara ve
çevresin-
de sayısı hızla
düşüyor.
Ekonomik
değeri kadar
Türk kültü-
rünün de
önemli bir
parçası olan
tiik üretiminin
tamamen yok ol-
masının önlenme-
si büyük önem ta-
şıyor. 

Angora sayısı
ülkemizde 4 mil-
yondan 350 binin
altına düşerken,
yıllık üretim de 10
bin tondan 150
tona kadar gerile-
di. Bu durum ül-
kemiz tiik ihra-
catı bir yana tiik
ithalatçısı duru-

muna getirdi.
Dünya tiik üretiminin tartışmasız

lideri olan Güney Afrika Cumhuriyeti
üretimin yüzde 60’ını tek başına gerçek-
leştiriyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni

sırasıyla ABD, Le-

sotho, Avustralya, Arjantin, Türkiye ve
Yeni Zelanda takip ediyor.

Kastamonu da üretilebiliyor

Ankara’nın; Ayaş, Beypazarı, Çamlı-
dere, Çubuk, Güdül, Kızılcahamam, Nal-
lıhan ve Polatlı bölgelerinde yaygın olan
keçi türü Konya, Eskişehir, Afyon, Çan-
kırı, Kastamonu, Yozgat, Çorum, Niğde,
Kırşehir ve Bolu’da da yetiştiriliyor.

Ağırlığı 25-35 kilo arasında değişen
Ankara keçisi, 150 günlük bir gebelikten
sonra tek yavru doğuruyor.  Genellikle
yılda bir kez kırkılıyor. Türkiye’de hay-

van başına tiik verimi 1-3 kilo, yılda
iki kez kırkıldığı Güney Afrika

Cumhuriyeti ve ABD’de hayvan
başına 4.5-5 kilo tiik verimi

elde ediyor. Ülkemiz de ise er-
gin dişi keçilerden yıllık 3

kilo. Tekelerden 6 kiloya
kadar tiik elde ediliyor.

Tiik keçileri küçük
yapılı keçi ırkların-

dan olup, ergin dişi
keçilerin canlı

ağırlığı 35, teke-
lerin de 45 ki-
loyu buluyor. 

En büyük
tüketimi 

tekstil
sana-
yinde 

Ankara
keçisinin
yünü olan
tiik, hay-

vansal kaynaklı elyafın "special kıl elyafı"
bölümünde yer alıyor. Gerek üretimin
fazlalığı, gerekse sahip olduğu bazı özel-
likler nedeniyle tiik, bu gurupta incele-
nen kaşmir, alpaka, deve tüyü, keçi kılı
gibi hayvansal elyafın başında bulunu-
yor. Bugün dokuma sanayiinde yapağı-
dan sonra en çok kullanılan ve aranılan
bir elyaf olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bir tekstil elyafı olmakla birlikte, genelde
dokuma sanayiinde saf olarak kullanıl-
maz. Pamuk, yün, tabii ve akrilik gibi
suni elyaflarla değişik oranlarda karıştı-
rılarak kullanılır. En büyük tüketimi
tekstil sanayiindedir. Kumaşlarda, lüks
battaniyelerde, halıcılıkta, trikotaj en-
düstrisinde, peruk ve oyuncak sanayiin-
de ve paraşüt ipi yapımında kullanılıyor.

Dünyada moda adına ne var-
sa ondan soruluyor 

“Battaniye, peruk, oto döşeme, banyo
takımı, yatak örtüsü, takım elbise, spor
giyim, çocuk çorapları, kazak ve yelek,,
oto iç astarları, örme eşyalar, üniforma,
şal, pelerin, oto brandası hırka, halı, pas-
pas, günlük giysi, merasim elbisesi, per-
de, sahne döşemesi, elbise süs şeritleri,
yastık kılıfları, iç çamaşır, kadife, oyun-
cak tüyleri koltuk döşeme, yorgan, yan-
maz battaniye, bayraklar, ayakkabı astarı,
eldiven, şapka, eşarp, havlu, bornoz, ço-
rap, bebek çorabı, kord bezi, palto, boya
fırçası, boya rulosu, etek, bebek oyunca-
ğı, masa örtüsü, atkı, seccade, uçak bat-
taniyesi, kravat, yağmurluk, kadın çama-
şırı” gibi çok sayıda alanda kullanılan tif-
tik dünyada vazgeçilmeyecek ürünler
arasında yer alıyor.  

İhalede Altıntaş 1 Madencilik 1 Mil-
yon 696 bin 990 lira, Ayyıldız Yapı 1
Milyon 780 bin 771,56 lira, Ardasa

İnşaat ise 1 Milyon 743 bin 988 lira tek-
lie bulunurken,  ihale komisyonunun
gerekli değerlendirmelerinin ardından
önümüzdeki günlerde yüklenici firmayı
açıklayacağı bildirildi.

İhale sonrası açıklamalarda bulunan
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş,  projenin yer tesliminin ardından
270 gün içerisinde tamamla-
nacağını söyledi. Nasrul-
lah Meydanı’nda 16
dükkanının bulun-
duğunu ve bunlar-
dan bir bölümü-
nün proje dahi-
linde yıkılacağını
belirten Başkan
Babaş şöyle ko-
nuştu: “Biz bura-
da esnafımızı
mağdur etmemek
için elimizden ge-
len çalışmayı yapaca-
ğız. İlimize ekonomik,
kültürel ve sosyal yönden
değer katacağına inandığımız
tüm projelerimizi hızla tamamlamak
en büyük arzumuzdur. Nasrullah Mey-
danı Kentsel Tasarım Projemizin gerekli

onaylarının alın-
ması için yakla-
şık bir buçuk
yıllık hummalı
bir çalışma içeri-

sinde olduk. Bu-
gün projemizi ihale

ettik. İnşallah en kısa
sürede de başlayıp biti-

receğiz. Tarihi değerleri-
mizi canlandırmak, korumak,

bir fonksiyon yüklemek ve gelecek ne-
sillere en doğru şekilde aktarmak hepi-
mizin boyunun borcu olarak görüyo-

rum. 
Tarihi Kentler Birliği tarafından Pro-

je Ödülü verilen Nasrullah Meydanı
Kentsel Tasarım Projemiz bu doğrultu-
daki öneminin büyük olduğunu düşün-
cesindeyim. Projemizin tamamlanma-
sıyla birlikte Tarihi Nasrullah Meydanı-
mız muhteşem bir görünüme kavuşa-
caktır. Bu projenin her ayrıntısı hem be-
nim tarafımdan hem de kuracağımız es-
tetik kurulu tarafından incelenecektir.
Kesinlikle çok iyi çalışılması gereken bir
proje. Yaptığımız ihalenin ilimize ve ül-
kemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Altın değerinde ama 
pul kadar önemsenmiyor

Nasrullah Meydanı Projesi ihale edildi

Ankara keçici
olarak bilinen

Angora’dan elde
edilen tiftik dünya
moda sektörünün
paha biçilemeyen

ürünü olarak
değerlendiriliyor.

Angora
yetiştiriciliğinin en

elverişli olduğu
illerin başında

Kastamonu
gelirken bu durum

avantaja
çevrilemiyor.

Kastamonu
Belediyesinin tarihi

güzelliklerini
canlandırmak adına
başlattığı çalışmalar

çerçevesinde Nasrullah
Meydanı Kentsel

Tasarım ve Çevre
Düzenlemesi Projesi’nin

ihalesi gerçekleştirildi.
Yaklaşık maliyeti 1

milyon 775 bin 564
lira olan projeye üç

firma teklif verdi.

Ülkemizde üreti-
len tiftik 'Esas Tiftik-
ler' ve 'Tali Tiftikler'
olmak üzere iki ana
gruba ayrılıyor. 

Esas Tiftikler

• Birinci oğlak,
• İkinci oğlak,
• İnce tiftik,
• İyi tiftik,
• Sıra tiftik,
• Kastamonu tiftiği,
• Konya dağ tiftiği,
• Konya ova tiftiği,
• Çengelli tiftiği.

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

Kalp krizi geçiren AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Av. Halil
Uluay Ankara’daki tedavisinin
ardından taburcu edildi.

Geçtiğimiz hafta evinde

rahatsızlanarak Kastamonu’da
hastaneye kaldırılan Halil Uluay’ın
doktorlar tarafından kalp krizi
geçirdiği teşhis edildi. Uluay’ın
Kastamonu’daki ilk müdanesinin

ardından Ankara’ya sevki
gerçekleştirildi.

Ankara’da yaklaşık 1haftalık
tedavinin ardından Uluay taburcu
oldu.

Halil Uluay korkuttu
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Un, yem, tarım ve hayvancılık
sektörü için zor geçen bir yılı
geride bıraktık. 15 kişilik istih-

dam sayımız ve yılda 7 bin ton üretim
kapasitesi ile fabrikamız mevcut imkan-
lardan çok daha fazla katma değer üreti-
yor” diyen Devrekani Yem Fabrikası
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Çi-
rişoğlu 1998 yılından itibaren üretim
yapan tesisin faaliyetlerini şu cümlelerle
değerlendirdi: 

“Sektörde 2016 yılında birçok olum-
suzluklar bir arada yaşandı. Şap hastalı-
ğı nedeniyle hayvan pazarları uzun süre
kapalı kaldı, hububatta üretim rekoltesi
düşüktü bu durum hammadde fiyatları-
nı yükseltti, 15 Temmuz Darbe Girişi-
minin ekonomiye de etkisiyle kurbanlık
hayvan satışlarında düşüş yaşandı ve
üreticiler daha az kazandı veya zarar
etti. Ekonomideki genel durgunluk ve
döviz kurundaki artış maliyetleri artırdı.
Ekonomideki bu sonuçlar birçok un ve
yem fabrikasında krizlere sebep oldu.

Bazı işletmeler faaliyetlerini durdurdu.
Mevcut imkanlardan Devrekani Yem
Fabrikası ilçemizde çok fazla katma de-
ğer üreten bir sanayi kuruluşudur. Bu
sanayi kuruluşunun katma değer yani
hizmetler üretmeye devam etmesi ve
hizmetlerinin artarak devam ettirilmesi
bir çok unsurun yanında Devrekanilile-

rin sahip çıkmaları ile de mümkündür.”
Şirketin 150 ortağının bulunduğunu

anımsatan Çirişoğlu şöyle devam etti:
“Fabrikanın sahibi olan şirketin halen
mevcut 150 ortağı vardır. Ortaklar şirke-
tin kuruluş yılı 1998 yılından beri mev-
cut servet dışında ciddi bir fayda sağla-
yamamışlardır. Ancak birlik-beraberlik
ruhu içinde ve memlekete hizmet eden
bir sanayi kuruluşunu devam ettirmenin
huzur ve tesellisi ile bence memleketine
hizmet eden önemli hemşerilerimizdir.
Bu hemşerilerimizin beklentilerinin
kaybolmaması ve bu ortaklığın örnek bir
kuruluş olarak devam ettirilmesi için
çiçilerimizin, hayvan yetiştiricilerimi-
zin, çilik işletmelerinin Devrekani Yem
Fabrikasını tercih ederek fabrikamıza
sahip çıkmalarını bir sosyal sorumluluk
ve vatanseverlik kabul ediyoruz.” Yahya
Çirişoğlu ayrıca Devrekani’de sulama,
hayvancılık, eğitim ve doğalgaz alanında
başlatılacak girişimlerle ilçenin potansi-
yelin artırabileceğine dikkat çekti.
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EKONOMİ

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

İşler iyi gidiyor

KESOB 2017 yılı bütçesi 2 milyon 474 bin TL
olarak belirlendi. Kastamonu Esnaf ve Sanatkar-
lar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 60. Olağan Mali
Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleşti. Gelir
gider tabloları ve tahmini bütçe görüşmeleri oy-
lamaya sunulurken genel kurulun divan başkan-
lığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifi Bölge Birliği Başkanı Birol Bozkurt yaptı.
2017 yılı tahmini bütçesinin 2 milyon 474 bin TL
olduğu açıklanan genel kurul toplantısına Kasta-
monu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın yanı
sıra KESOB Başkanı Dursun Ergin, Güventur
Başkanı Faruk İslamoğlu, kurum amirleri ve
kooperatif üyeleri katıldı. 

Genel kurulda ayrıca Türkiye Esnaf Haber
Dergisi, Türkiye Esnaf Haber Radyo ve Televizyo-
nu tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleşen ‘Yılın
Esnaf Oscarları Ödülü’ KESOB Başkanı Dursun
Ergin’e verildi. Türkiye genelinde esnaf ve kefa-
let kooperatifleri olarak 48 bin oy kullanılarak 14
ayrı branşta yapılan oylama sonucu 3 bin 698
oyla Dursun Ergin’in bu ödüle layık görüldüğü
belirtildi. Türkiye’nin en başarılı kooperatif baş-
kanı seçilen Dursun Ergin, bu derece ile üst üste
kazanan 4’üncü başkan olma unvanını da kazan-
mış oldu. Burada konuşan KESOB Başkanı Dur-
sun Ergin, kooperatiflerinin 2 bin 433 ortağının
bulunduğunu belirtti. Ergin, bu yıl itibari ile koo-
peratifin kullandırmış olduğu finansmanın 83
milyon olduğunu söyledi.

Bütçe belirlendi

Devlet tarafından 1985
yılında kurulmasının

ardından 1993 yılında
özelleştirilen günümüzde

ise yıllık 7 bin ton
üretim kapasitesi ile
Kastamonu ve ülke

tarımına katkı sağlayan
Devrekani Yem

Fabrikasının şirket
hedeflerine ulaştığını

bildiren Yönetim Kurulu
Başkanı Yahya Çirişoğlu,

“2016 yılında üretim,
satış, kalite, karlılık gibi

hedef ve
programlarımızı büyük
ölçüde gerçekleştirdik.
Her şeye rağmen işler

iyi gidiyor” dedi.

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Emeklilikle ilgili 
soru ve yanıtlar (2)

Yeminli Mali Müşavir

Çeyiz parası kimlere ödenir?
Bir yakınım, dul maaşı alırken bir beyle

evlendiğinden dul maaşı kesildi. SGK
tarafından kendisine çeyiz parası adı altında
bir para ödenir mi? (M. Kardelen)

Yakınınızın dul aylığı bağlanan eşinin
sigortalılık statüsünü belirtmemişsiniz. Dul
aylığı SSK veya BAĞ-KUR’dan bağlanmış ise
evlenme ödeneği ( çeyiz parası ) anne veya
babasından yetim aylığı almakta iken evlenen
kız çocuklarına ödendiğinden, çeyiz parası
ödenmez. Dul aylığı Emekli Sandığı’ndan
bağlanmış ise evlenmeleri sebebi ile aylığı
kesilen eş ve kız çocukları ile anaya ödeme
yapıldığından, almakta olduğu aylığın 12 aylık
tutarı çeyiz parası olarak ödenir. Bunun için
SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire
Başkanlığı’na yazılı olarak başvurması
gerekiyor. 

Hem eşinden hem babasından aylık
alabilir

SSK emeklisi kadın, mayıs 2016’da ölen
SSK emeklisi eşinden dul maaşı ve 1974’te
ölen Emekli Sandığı emeklisi babasından
yetim maaşı alabilir mi? Bu maaşların oranları
ne olur? Emekli Sandığı’ndan alt sınır maaşını
mı alır, miktarı nedir? (Sedef Tolunay)

Eşi Mayıs 2016’ da vefat eden SSK emeklisi
kadına eşinin aylığının yüzde 50’ si
bağlanır.1974 yılında vefat eden Emekli
Sandığı emeklisi babasından da aylık bağlanır.
Bağlanacak aylığın oranı ise kendisinden
başka hak sahibi ( aylık bağlanan veya
bağlanacak kişi ) olup olmadığına göre değişir.
Örneğin tek hak sahibi olarak aylık bağlanırsa
babasının aylığının yüzde 50’ sini alır.

Artella Ahşap Kapı Sistemleri
sponsorluğunda, modern ve
klasik olmak üzere iki kate-

goride kapı tasarım yarışması düzen-
lenecek. Üniversitelerin mimarlık, iç
mimarlık ve endüstri ürünleri tasarı-
mı 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin birey-
sel ya da en fazla 2 kişi olarak grup
halinde katılabileceği yarışmada baş-
vurular 15 Mart’a kadar kabul edile-
cek. İç mekan kapılarının tasarımsal
önemini vurgulamak, yapı kültürüne
ve eğitimine katkıda bulunmak, ya-
ratıcı fikirleri desteklemek, kapı ihra-
catında tasarım açısından güçlü, üre-
tilebilir, katma değeri yüksek, çevre-
ye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler
geliştirmek, sektöre ilgi duyan öğren-
ci düzeyindeki tasarımcı, mimar ve
iç mimarları sektörle buluşturmak ve
bu alandaki başarılı öğrencileri ödül-
lendirmek amaçlarıyla düzenlenen
yarışmada jüri 20 Mart’ta projeleri
değerlendirecek.

Birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin
lira,  üçüncüye 2 bin lira ve mansi-
yon ödülü olarak bin lira verilecek
yarışmanın ödül töreni ise 30
Mart’ta gerçekleştirilecek.

Yarışmayla ilgili başvuru formu-
na ve detaylı bilgiye www.kapitasar-
liyorum.com.tr adresinden ulaşabi-
lirsiniz.

Artella’dan kapı yarışması 
Hükümet istihdamı

artırmak kadınların çalış-
masını teşvik etmek için
bir dizi uygulamayı haya-
tın içine katıyor. Eşini
kendi işyerinde çalıştıran
erkeklere önemli sigorta
primi teşvikleri sağlanı-
yor. Özel sektörde iş yeri
sahipleri için sigorta primi
maliyetleri önemli bir ye-
kün tutuyor. İşveren eşini
kendi işyerinde çalıştır-
ması halinde belli şartları
sağlayan eşlerin sigorta
primi maliyeti, işverene
yansıtılmıyor. Asgari üc-
ret alan bir işçi için sigor-
ta prim maliyeti 364 TL ,
limitten ücret alan bir işçi
için ise sigorta maliyeti 2
bin 732 TL olarak hesap-
lanıyor. İşverenin eşi ko-
casının yanında işe gir-
meden önce son altı ay
içerisinde herhangi bir
yerde sigortalı olarak ça-
lışmamış ise 24 ay ile 54
ay arasında eşin sigorta
primini devlet işveren adı-
na ödüyor. Bu da işverene
2 bin 732 TL’lik bir avantaj
olarak ortaya çıkıyor.

İşverene 
‘eş teşviği’
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Bakanlar Kurulunun
30.05.2016 tarihli Valiler Ka-
rarnamesiyle Derince Kayma-
kamılığı yaptığı esnada Kasta-
monu Valiliğine atanan Mesut
Yıldırım(51), il idaresinde aldı-
ğı ilk görevi ve mesleki kariye-
rini emekliliğini isteyerek son-
landırdı. Yıldırım’ın ani gelişen
bu kararının ardından 20
Ocak’ta valilik önünde veda tö-
reni düzenlendi. Kendisini
uğurlamaya gelen protokol ve
vatandaşlarla tek tek vedalaşa-
rak helallik isteyen Vali Mesut
Yıldırım, kendi isteğiyle emek-
liliği ayrıldığını açıkladı.

Yıldırım gibi geldi geçti

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde,
tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere esnaf ve vatan-
daşların desteğiyle "sosyal market"
açıldı.

Proje kapsamında Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası, Kastamonu
Barosu, Kastamonu Eczacılar Odası
ve SFC Entegre Orman Ürünlerinin
bağışladığı eşyalar, cezaevindeki tu-
tuklu ve hükümlülere sosyal market
aracılığıyla ücretsiz sunulmaya baş-
landı.

Cumhuriyet Başsavcısı Bülent
Kantarcı, sosyal marketin açılışına
ilişkin yaptığı açıklamada, ceza infaz
kurumlarının şartlarının her geçen
gün iyileştiğini belirterek hükümlü-
lerin daha sağlıklı ve bilinçli şekilde
ceza infaz kurumundan çıkmalarını
temenni ettiklerini söyledi.

Kastamonu Baro Başkanı Meh-
met Çiftçi sosyal marketin büyük bir
ihtiyacı karşıladığını ifade ederken,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Selçuk Arslan yardımlaşma
örneği oluşturduğuna dikkat çekti.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık
Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet
Çalışkan ise maddi durumu iyi ol-
mayan ya da dışarıdan bu desteği
alamayan hükümlülerin sosyal mar-
ketten faydalanacağını aktardı.

Cezaevine 
‘sosyal market’
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Yaklaşık 8 aydır Kastamonu Valisi olarak görev yapan Mesut
Yıldırım emekliliğini isteyerek ilimizden ayrıldı.

Şehit Şerife Bacı ve tüm şehitler
anısına 18-21 Şubat tarihleri arasın-
da İstiklal Yolu Yürüyüşü düzenle-
necek. 

Kastamonu Valiliği himayesinde
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ko-
ordinasyonunda düzenlenecek "Şe-
rife Bacı ve Tüm Şehitleri Anma İs-
tiklal Yolu Yürüyüşü" etkinliğine
katılanlar İnebolu - Kastamonu ara-
sındaki 95 kilometrelik mesafeyi 4
günde yürüyerek geçecekler. İnebo-
lu’dan başlayacak yürüyüş Şehit Şe-
rife Bacının ölüm yıl dönümü ola-
rak kabul edilen 21 Şubat’ta Cum-
huriyet Meydanında son bulacak.

Etkinliğe 15 Şubat’a kadar baş-
vuruların kabul edileceğini bildiren
Kastamonu İl Kültür ve Turizm

Müdürü Ziver Kaplan, kış yürüyü-
şünün ikinci kez düzenlendiğini
anımsattı.  Kaplan, “ İstiklal Yolun-
da ilk kış yürüyüşü 2012 yılında

gerçekleşmişti.  Atatürk ve istiklal
Yolu Yürüyüşü kapsamında 12.’sini
düzenleyeceğimiz kış yürüyüşü bu
yıl Şehit Şerife Bacı ve tüm şehitler

anısına gerçekleşecek.” diyerek or-
ganizasyona katılmak isteyenlerin İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
başvurması gerektiğini bildirdi.

Mesut Yıldırım’ın ardından boşalan valilik maka-
mına asaleten atama gerçekleşene kadar Vali Yar-
dımcısı ( 49) Ünal Kılıçarslan vekalet edecek. Burdur
nüfusuna kayıtlı olan Kılıçarslan’ın geçtiğimiz aralık
ayında Görele Kaymakamıyken Kastamonu Vali Yar-
dımcısı olarak ataması gerçekleşmişti.

Aynı tarih aynı yer…

Kastamonu Gölköy 5. Jandarma Eği-
tim Alay Komutanlığı’nda kademeli ola-
rak uzman erbaş eğitimine geçilecek.
Uzun dönem acemi erlerin eğitim birliği
olarak kurulan Gölköy, daha sonra kısa
dönem askerlerin eğitim birliğine dönüş-
türülmüştü. Geçtiğimiz haalarda Hatay
Serinyol’daki eğitim birliğinin kapatılması

sonrasında uzun dönem askerlere yeni-
den kapısını açan Gölköy 5. Jandarma
Eğitim Alayı, önümüzdeki haalarda uz-
man erbaşlar için de eğitim merkezi ola-
cak. Jandarma teşkilatının İçişleri Bakan-
lığı’na bağlanması sonrasında, er ve erbaş
dönemi ilerleyen dönemde tamamen
kalkmış olacak. Jandarma teşkilatı bu dö-

nüşüm aşamasında uzman erbaş alımları-
na da hız verecek. Uzman erbaşların eği-
tim birlikleri arasında bulunan Gölköy’ün
ilerleyen dönemlerde tamamen uzman
erbaş eğitim birliğine dönüştürülmesi
bekleniyor. Bu gelişme Kastamonu eko-
nomisi için de büyük önem taşıyor.

(Erhan Veren – Kastamonu Gazetesi)

Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda boş bir de-
poya sığınan yaşlı ayı, bulunduğu yerden
çıkarak doğal yaşamına geri döndü.  

Kastamonu’da halsiz düşen bir ayının
Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda bulunan boş bir
depoya sığındığı tespit edilmişti. Depoya
kontrol amaçlı gelen görevliler tarafından
fark edilen ayının Sinop’tan gelen veteri-
ner hekimin uzaktan kontrolünün ardın-
dan yaşlı ve halsiz olması sebebiyle kış uy-
kusuna yatamadığı belirtilmiş, konu hak-
kında Bursa’daki Yaban Hayatı Kurtarma
ve Rehabilitasyon Merkezinden yardım
istenmişti. Doğa Koruma ve Milli Park

Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa süre
sonra boş depoya sığınan ayıya yem ve su
vermek üzere gelindiğinde ayının depoda
bulunmadığı görüldü. Ekiplerin, depo-

nun çevresinde yaptıkları incelemede ayı-
nın ayak izlerine rastladı. İzleri takip eden
ekipler, ayının ormanlık alana doğru gitti-
ğini belirledi.

Uzman kışlası oluyor

Doğal yaşamına geri döndü

İcra dairelerinin etkinliğinin art-
tırılması amacıyla AB Eşleştirme
Projesi kapsamında pilot icra dai-
resi seçilen Kastamonu 4. İcra Mü-
dürlüğü yapılan tören ile hizmet
vermeye başladı. 

Adliye binasında faaliyete giren
Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü'nün
açılışına katılan Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürü Muharrem
Ürgüp, icra dairelerinin tek çatı al-
tında toplanacağını bildirdi. 

Kastamonu Cumhuriyet Baş-
savcısı Bülent Kantarcı  da 4. İcra
Müdürlüğü olarak kurulan dairenin
artık yeni icra dosyalarını kabul
edeceğini, diğer İcra dairelerindeki
tüm dosyaların ise UYAP sistemine
taranıp aktarılmak suretiyle yeni
açılan daireye devredileceğini, pro-
jenin amacının tüm işlemlerin tek
elden yürütülerek personelin her
bir büroda sadece tek alanda uz-
manlaşmasını sağlamak olduğunu
söyledi.

Mevcut 3 ayrı icra dairesini tek
bir müdürlük altında topladıklarını
belirten Kantarcı, bu sayede icra iş-
lemleri daha hızlı ve daha güvenilir
bir şekilde yürütüleceğini ifade etti.

İcra tek çatı
altında
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Kastamonuspor 1966 ikinci ligin
ikinci haa müsabakalarında Gazi Stad-
yumunda Hatayspor’u ağırladı.

Temsilcimiz ilk devre 2-1 mağlup ol-
duğu Akdeniz ekibine kendi evinde puan
vermedi. İskender Alın’ın 86. dakikadaki
asistini Hasan Ayaroğlu rakip ağalara

gönderdi. Rakip bu yenilgiyle 5’ten 7.sı-
raya geriledi. Lider Gümüşhanespor’un
da galip gelerek puanını 40’a çıkardığı
haada kırmızı siyahlılar ise tek gol ile
puanını 23’e yükseltirken 14.sıradaki ye-
rini korudu. İkinci yarıyı iyi bir sonuçla
bitirmek isteyen temsilcimiz 29 Ocak’ta

İstanbul’da kırmızı gurupta 32 puanla 5.
sırada bulunan Eyüpspor ile karşı karşıya
gelecek. Kastamonuspor 1966’nın ilk
devre kendi evinde 3-4’lük skorla mağ-
lup olduğu İstanbul ekibine Kastamonu
taraarının etkisiyle puan kaptırmaması
bekleniyor.

Kastamonuspor 1966 genel kurulda mev-
cut başkan Metehan Babaş ile devam kararı
aldı.  

Kastamonuspor Kulübü 2. Olağan Genel
Kurulunu 21 Ocak’ta belediyenin nikah ve
konferans salonunda gerçekleştirdi.  Mahir
Altıkulaç’ın istifa etmesinin ardından yönetim
kurulu kararıyla geçici başkanlık koltuğuna
oturan Metehan Babaş, genel kurula liste su-

nan tek isim olurken delegelerin güvenoyunu
alarak yeniden göreve geldi.

Başkan Metehan Babaş genel kurul sonra-
sı yaptığı açıklamada, Kastamonuspor’un son
3 yılda yakaladığı ivmeden bahsetti. Spor
Toto 2. Lig’de mücadele eden Kastamonuspor
1966’nın ikinci yarı daha güçlü performans
sergileyeceğini ifade eden Babaş, Süper Lig
hedeflerinin de davam ettiğini vurguladı.

Genel kurul sonrası görev dağılımı ya-
pan yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
• Metehan Babaş – Yönetim Kurulu Başkanı 
• Doğan Ünlü – Başkan Yardımcısı
• Tamer Tafracı – Hukuk İşleri Sorumlusu
• Ahmet Çelik – Altyapı Sorumlusu
• Ahmet Baysan – Genel Kaptan ve Futbol
Şube Sorumlusu
• Murat Karataş – Mali İşler Sorumlusu
• Sadettin Küçüktarakçı – Taraftar İşleri So-
rumlusu
• Şenol Çiçek – Sosyal İşler Sorumlusu 

• Feza İhtiyar – Genel Sekreter 
• Yunus Sağlam – Tesisler Sorumlusu
• Salim Arpacıoğlu -  Yönetim Kurulu Üyesi
• Suat Yüksel - Yönetim Kurulu Üyesi
• Serhat Yolasığmazoğlu - Yönetim Kurulu
Üyesi
• İhsan Özbay- Yönetim Kurulu Üyesi
• Cahit Kanburoğlu- Yönetim Kurulu Üyesi
• Ömer Gülamoğlu- Yönetim Kurulu Üyesi
• Özhan Arslan  - Yönetim Kurulu Üyesi
• Enüs Koç - Yönetim Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri 
Mehmet Çelik

Mehmet Çiftçi
Ekrem Balcı 

Disiplin Kurulu Asil Üyeler 
Mehdi Yenikomşuoğlu
Mehmet Gemalmaz
Yücel Dibek

ASKF Asil 
Metehan Babaş
Ahmet Baysan
Ahmet Çelik 
İhsan Özbay

Süper Toto 2. Lig
temsilcimiz
Kastamonuspor
1966,  ilk devre
mağlup olduğu
Hatayspor’dan
rövanşı kendi
evinde aldı.
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Rövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldıkRövanşı aldık İddialıyız...

Stat: Gazi

Hakemler: Hasan Ertuğan xxx, Hulusi Akırşan xxx, Şaban Karadereli

xxx
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xx, Yaşar

Çetin xx (İskender Alın dk. 64 xxx), İbrahim Kaş xxx, Erkan Sekman xx,

Ufuk Özbek xxx (Kerem Şeras dk. 54 xx), Batuhan İşçiler xx, Faruk Öcal

xx, Alaaddin Okumuş xx, Mehmet Çakır xxx (Arda Havar dk. 74 x), Salih

Sefercik xxxx

Yedekler: Cengiz Biçer, Uğur Parlak, Muhammed Çoban, Oğuz Özden

Teknik Direktör: Ziya Doğan

Hatayspor: Akın Alkan xxx, Selahattin Selçuk Özkan xx, Ömer Yıldız xx,

Mithat Yaşar x (Emin Altunay dk. 54 x), Selim Ilgaz xx, (Caner Hüseyin

Bağ dk. 67 x), Yılmaz Özkeren xx, Mesut Çaytemel xx, Muhammed

Burak Taşdemir xxx (Tolga Çavdar dk. 82 ), İsmail Erdoğan xx, Sadi

Karaduman xx, Volkan Altınsoy xx

Yedekler: Göksal Özkara, Soner Örnek, Taha Balcı, Serkan Koç

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Gol: Hasan Ayaroğlu (dk. 86) (Kastamonuspor 1966)

Sarı Kartlar: Alaaddin Okumuş, Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966),

Selahattin Selçuk Özkan (Hatayspor)

Kastamonuspor 1966 : 1 Hatayspor: 0

Metahan Babaş’a güven tam!

Türkiye Bayanlar Hentbol
Süper Ligi temsilcimiz Kasta-
monu Belediyespor ligdeki id-
diasını devam ettiriyor. Kendi
sahasında ağırladığı Eskişehir
Hentbol Spor Kulübü’nü mağlup
eden ekibimiz averaj farkıyla 2.
sırada yer alıyor.

Türkiye Bayanlar Hentbol
Süper Ligi’nin 15. haftasında
Kastamonu Belediyespor, Ata-
türk Spor Salonunda Eskişehir
Hentbol Spor Kulübünü ağırladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 18-14

üstünlükle kapatan temsilcimiz
rakibini finalde 38-23’lük skorla
mağlup etti. Ekibimiz oyuncula-
rından Ceren Demirçelen’in 9
atış kaydettiği maçta, Serpil İs-
kenderoğlu 8, Andrea Seric 7,
Marıja Shteriova ve Yeliz Yılmaz
5’er, Yasemin Güler, Darıa Kot,
Anastasıa Sinitsyna ve Patrıca
Da Sılva 1’er atış gerçekleştirdi.
Temsilcimiz önümüzdeki hafta
deplasmanda ligin güçlü ekiple-
rinden Zağanos Spor Kulübüyle
karşılaşacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları
Federasyonu tarafından Küre Bele-
diyesi sponsorluğunda Küre 1. Ge-
leneksel Hızlı Kızak Yarışları düzen-
lendi. Küre’nin Belören köyünde
"600 yıllık geleneksel kızaklar kayı-
yor, Küreliler izliyor" sloganıyla dü-
zenlenen yarışlara 7 ilden 41 kulüp
ve 65 sporcu katıldı.

Kızak yarışlarının yanı sıra kar-
dan adam, odun kesme, voleybol
gibi pek çok etkinliğin yapıldığı
programda eğlenceli anlar yaşandı.
Yarışlar sonunda dereceye giren
sporculara Asbaşkan Günal Genç,
Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak
ve Küre Belediye Başkanı Kamil Ay-
dınlı, çeşitli ödül ve hediyeler verdi.

Türkiye Kadınlar Basketbol
Liginin 20. hafta karşılaşmala-
rıyla başlayan ikinci devresine
temsilcimiz Ferko Ilgaz Hotel
Basketbol Takımı yenilgiyle
başladı. Lig lideri Bornova Bec-
kerspor ile İzmir’de karşı karşı-
ya gelen temsilcimiz 71-76’lık
skorla sahadan mağlup ayrıldı.
Bu mağlubiyetle ekibimiz 29 pu-
anla 12.sıraya geriledi.

28 Ocak’ta kendi evinde ligin
19. sırasında bulunan Anadolu
Üniversitesi’ni konuk edecek
temsilcimiz, 31 Ocak’ta ise 3. sı-
rada yer alan OGM Orman
Gençlik ile Ankara’da karşı kar-
şıya gelecek.

Türkiye Kayak Fede-
rasyonu’nun 14- 15 Ocak
tarihleri arasında Erzu-
rum Palandöken’de dü-
zenlediği Snowboard 1.
Etap yarışlarından Kasta-
monu Karkay Gençlik
Spor Kulübü sporcusu
Derin Öztürk dereceyle
döndü.

U11 Minik Bayanlarda
antrenör Ebru Gizem Hırlı
eşliğinde yarışan Derin
Öztürk birinci gün küçük
slalomda ikinci, ikinci gün
ise büyük slalom yarışla-
rında üçüncü olarak ilimi-
ze iki madalya kazandırdı.

Erzurum’dan
ödülle 
döndü

İkinci devreye
üzgün 
başlangıç

Profesyonellik ve 
geleneksellik bir arada
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İstanbul Ticaret Odası
(İTO)  71 numaralı Mo-
bilya Meslek Komitesi se-

çimleri 20 Ocak’ta gerçekleş-
ti.  Yapılan seçim sonrası 9
asil, 8 yedek ismin yer aldığı
listede Mehmet Görgülü’nün
yanı sıra Ndesign Mobilya
Dekorasyon Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Güleç ile Ad-
nan Bostan Mobilya Yönetim
Kurulu Başkanı Adnan Bos-
tan da bulundu.

Kastamonu’da 
yatırım yaptılar

Öte yandan komitede
yer alan iş adamları Kasta-
monu’ya yaptıkları yatırım-
larla da dikkat çekiyor. İs-
tanbul’daki fabrikasında 95
kişiyi istihdam eden Meh-

met Görgülü’ nün Cide’de
ağaç işletme merkezi bulu-
nuyor. Türkiye İhracatçılar
Meclisi Yönetim Kurulu
Üyesi, İstanbul Mobilya,
Kağıt ve Orman Ürünleri

İhracatçıları Birliği Başkanı
Şırnaklı iş adamı Ahmet
Güleç (47) de 2014 yılı so-
nunda Kastamonu'da 15 ki-
şiyi istihdam eden Country
Mobilya fabrikası kurmuştu.

Kastamonulular Dayanışma
Derneği Genel Merkez Genç-
lik Kolları toplantılarını ve

faaliyetlerini “Çığ gibi büyüyoruz”
sloganıyla hayata geçiriyor.

Yeni yapılanmayla birlikte so-
rumluluk bilinciyle hareket ettikleri-
ni vurgulayan Kas-Der Genel Mer-
kez Gençlik Kolları Başkanı Uğur
Aykın, “  Açtığımız temiz sayfa ile
kartopu misali artarak çoğalan başa-
rılı çalışmalara imza atacak heyeca-
na sahip bir ekip oluşturduk. Aslına
rücu eden bir anlayışla çekirdek
kadromuz 37 kişiden oluştu. Ancak
bu sayı önümüzdeki günlerde yapa-
cağımız birlikteliklerle büyük bir

ivme yakalayacak.” dedi.
Derneğin tüm şubelerinde gençlik

kollarının aktif olmasıyla birlikte kap-
samlı projeler hayata geçireceklerini

vurgulayan Aykın, “ Görev bilincimi-
zin farkındayız. Yönetimimde yer
alan tüm arkadaşlarımla birlikte vata-
nımıza milletimize hayırlı kazanımlar
elde ettireceğiz. Asil ve yedek üye ay-
rımı olmaksızın koordinasyonumuzu
sağlıyoruz. Gençlik kolları yapılan-
mamızda yeni arkadaşlarımızın yanı
sıra Kastamonu gençliğine katkı su-
nan değerlerimiz de bulunuyor.  Daha
önce çeşitli kademelerinde görev aldı-
ğım Kas-Der Gençlik Kollarında yer
alan başkanlarımızın danışma kuru-
lumuzda bulunması da bizim için
övünç kaynağı.” diye konuştu.

Yönetimde olmak isteyen herkese
yer verebileceklerini söyleyen Aykın

gençlere şu çağrıda bulundu: “Yöne-
tim kurulumuzda asil yedek kavramı
ya da sayı sınırı yok. Tüm Kastamo-
nulu arkadaşlarımıza ihtiyacımız
var. İlgi alanıyla ya da mesleğiyle
alakalı bir birimi oluşturup, üretken-
liğini ortaya koyacak arkadaşları-
mızla çalışma yapmaya ekip olarak
hazırız.” Kas-Der Genel Başkanı Or-
han Gümüş ve yönetim kurulu üyesi
Yasin Çakıroğlu’nun da aralarında
olduğu gençlik, Eyüp’te geçtiğimiz
pazar bir araya geldi. Gençler bu
toplantıda birlik ve beraberliklerini
pekiştirdiler. Genel Başkan Gümüş,
‘Gençlerimizle gurur duyuyoruz.
Her zaman yanlarındayız” dedi.

Bağdat Büyükelçisi Faruk Kay-
makcı yaklaşık 5,5 yıldır görev
yaptığı Irak’tan ayrılarak Tür-

kiye’ye döndü. Kaymakcı 1 Şubat’ta e
Brüksel’de AB daimi temsilcisi olarak
yeni görevine başlayacak.

2011 yılında Irak’ın en güneyinde
Basra Başkonsolosu olarak göreve
başlayan ve 2013 yılında Bağdat Bü-
yükelçisi görevine getirilen Faruk
Kaymakçı son yayınlanan Büyükelçi-
ler kararnamesi ile AB nezdinde Tür-
kiye Daimi Temsilciliği görevine
atanmıştı.

1 Şubat’ta Brüksel’de

Bağdat Büyükelçisi Faruk Kay-
makcı son olarak 7 Ocak tarihinde
Başbakan Binali Yıldırım’ın Irak zi-
yaretinde Irak hükümeti ile yapılan
resmi görüşmelerde Türkiye Cum-

huriyeti heyetinde görev yaptı. Res-
mi olarak Bağdat Büyükelçiliği gö-

revini Fatih Yıldız’a devreden Faruk
Kaymakcı Türkiye’ye döndü.

Türkiye’ye dönüşü sonrası Anka-
ra’da düzenlenen 9. Büyükelçiler
Konferansına katılan AB Türkiye
Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı 1
Şubat 2017’de Brüksel’de başlayacağı
yeni görevi öncesi AB Bakanı ve Baş
Müzakereci Ömer Çelik ile görüştü.
Büyükelçi Faruk Kaymakcı Bakan
Ömer Çelik ile yaptığı görüşmede;
terörle mücadele, vize serbestleştir-
mesi, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin
güncelleştirilmesi, göç konusunda iş-
birliği ve dayanışmanın arttırılması,
katılım müzakerelerimizin canlandı-
rılması, parlamenter diyaloğun güç-
lendirilmesi, öngörülen TR-AB Zir-
vesi ve AB iletişim politikalarımızın
etkinleştirilmesi konularını ele aldık-
ları değerlendirmesinde bulundu.

AB daimi temsilcisi göreve başlıyor

Gençlik yapısını yeniledi

Son yıllarda
VİALE

markasıyla
çıkış

yakalayan
Görgülü
Mobilya
Yönetim
Kurulu

Başkanı Cideli
hemşerimiz

Mehmet
Görgülü İTO
Meclis üyesi

oldu.
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CEMİYET

Görgülü İTO’da

Mehmet 
Görgülü

Adnan Bostan Ahmet Güleç

Uğur Aykın

Gazete
İstamonu’nun 16
Ocak 2017 tarihli

188. sayısında bir haber
vardı. Sevindirici ve
onur duyulası. İki kadın
hemşerimizden söz
ediliyordu. Burcu
Kösem ve Melek Kaya.

Önce Türkiye’den
girelim konuya. Türkiye
toplam nüfusunun
yarısı kadın. Gelelim
Kastamonu’ya! Bir iki
ilçe dışında
Kastamonu’da kadın
nüfusu erkek nüfusun
önünde.

Tarihe dönelim.
Dünyanın tanıdığı ilk kadın mitinginin

adresi Kastamonu. Halime Çavuş, Şerife
Bacı ve niceleri var belleğimizde bu ülkenin
kurtuluşuna emek katmış, can suyu vermiş.

Türkiye kadını, bugün çağdaş ülkeler
diye tanımladığımız birçok Batı ülkesinden
önce kavuşmuştur hak ettiği değere; siyasal
ve sosyal haklara.

Bir toplumun değil tüm insanlığın
öncelikli ödevidir kadını yüce tutmak,
kadını yaşamın her alanında etkin kılmak.
Bu aynı zamanda kadının da kendisine karşı
ödevidir.

Ne yazık ki bizim kadınlarımız yaşamın
içinde en azlar. Bunu yaratan da erkek
egemenliğidir. Öte yandan kadınlarımız da
kendilerini bu sürece teslim etmiş gibiler.
“Erkekler önerirse!”, “Erkekler izin verirse!”.

Ancak, erkeklerin de pek gönlü yok gibi,
yaşamı kadınlarla orantılı olarak
paylaşmaya. Oysa olması gereken her
alanda; evden başlamak üzere yaşamın her
alanında karar ve yürütme süreçlerinde bir
eşitliğin sağlanması, yaratılmasıdır. Bu
yapılabilirse inanın dünyada savaşlar bile
sona erer. Çünkü ölen, ölecek olan her canın
bir anayı nasıl param parça edeceğini yine
en iyi kadınlar bilirler. Bu yüzden zorunlu
olmayan hiçbir savaşa izin vermezler.

Şimdi bir yergi sunayım size. Gazetenin
10. sayfasında Burcu Kösem ile Melek
Kaya’nın güçlü duruşlu fotoğrafları var.
Altında da DEVFED’in (Devrekani
Federasyonu) yeni yönetim kurlunun
birlikte çektirdiği fotoğraf. Fotoğrafta on altı
kişi var ve hepsi de erkek.  Sevgili Hüseyin
ve Gözde bunu bilerek mi yaptılar
bilmiyorum ama yeni demeyle cuk oturmuş.
Bu yalnızca DEVFED’e bir eleştiri değil tabi.
İstanbul’daki Kastamonu derneklerinden
kaçının yönetim kurulu başkanı kadın
acaba? Ya da yönetim kurullarındaki
kadınların yüzdeleri ne?

Kadınlarımıza derim ki: Çıkın ortaya,
inanın, direnin, varlığınızı hissettirin.
Yönetimlere listeler hazırlayın, yarışın ve
kazanın. Çünkü kadının olduğu yerde emek
vardır, nezaket vardır, estetik vardır, üretme
vardır. Öne çıkmak için hiçbir eksiğiniz yok,
buna inanıyorum.

Erkeklerimiz de derim ki: Bi yol verin
emmoğlu!

Kadınlarımız açısından Türkiye’ye
yakışan tablo Kastamonu’dan geçer. Bunu
dünya öğrendi. Biz geç kalanlardan
olmayalım.

Kadınlar!

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

İkinci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiren Boz-
kurt Kutluca Köyü Sarmaşık Mahallesi Derneğinde
mevcut başkan Ahmet Yüksel ile devam kararı alındı.
Bozkurt Kutluca Köyü Sarmaşık Mahallesi Derneği-
nin 2. Olağan Genel Kurulu 22 Ocak Pazar günü Kâ-
ğıthane’de bulunan merkezinde gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Salih Özkan yaptığı katip üye-
liklerini ise Erdur Aşçı ile İzzet Demir üstlendiği ge-
nel kurula tek liste halinde gidilirken kurucu başkan
Ahmet Yüksel delegelerin güven oyunu alarak yeni-
den göreve geldi.

Bozkurt Kutluca Köyü Sarmaşık Mahallesi Derne-
ğinin Ahmet Yüksel başkanlığındaki yönetim kuru-
lunda;  Mehmet Er, Ergin Menteş, Emre Açıkgöz,
Veysel Açıkgöz bulunurken denetim kurulu asil liste-
de Emre Çontay, Yusuf Açıkgöz, Uğur Çontay yer aldı.

Sarmaşık Yüksel ile
devam dedi

Devrekani Alınören Köyü Derne-
ği gerçekleştirdiği genel kurulunda
mevcut başkan Aziz Arkan ile de-
vam kararı aldı. Genel Kurula, Kas-
Der Genel Merkez Genel Başkanı
Orhan Gümüş, Kas-Der Esenler
Şubesi Başkanı Ferhat Akkaya,
Devrekani Dernekler Federasyonu
Başkanı Hakkı Kethüdaoğlu ve yö-
netim kurulu üyeleri, Beşiktaş Be-
lediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Bar-
tınlı ve çok sayıda kişi katıldı. 

İkinci kez göreve gelen Arkan’ın yönetim ku-
rulu asil listesinde: Mehmet Alper, Mustafa Ars-
lan, Zeki Kocaer, Adem Bartınlı, Emin Özkan, Ce-
mal Ersöz, Yılmaz Oral ve Fatma Alper yer aldı.

Alınören’de başkan
yeniden Arkan
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Hepimiz Alp Arslan’ız…
1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapısını bizlere açan Türk büyüğümüz
Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ı unutmamamız gerektiğinin FARKINDAYIZ.

Hepimiz Fatih Sultan Mehmet’iz…
İstanbul’u fetheden asker şerefine nail olan, İstanbul’un surlarına bayrağımızı diken,

çağ kapatıp çağ açan, her millete her inanca eşit davranan, Ayasofya’yı bizlere vakfeden
Osmanlı Sultanı Türk büyüğümüz Fatih Sultan Mehmet’i unutmamamız gerektiğinin FARKINDAYIZ.

Hepimiz Mustafa Kemal Atatürk’üz…

Çanakkale’de Türk’ün gücünü tüm dünyaya duyuran, bitti denilen bir milletin küllerinden Türkiye Cumhuriyetini kuran, İstiklal ve Kurtuluş Savaşlarıyla milli mücadelenin
bitmediğini tüm dünyaya haykıran Türk Büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadığımızın ve unutmayacağımızın FARKINDAYIZ.

Türkiye Cumhuriyetini bölüp parçalamak için kimi din bezirganlığı ile kimi PKK ile kimi IŞİD ile sinsi planlar yaparak içimize sızanlar olmuştur. Tüm dünya devletlerine karşı
dik durabilmek için şimdi ekonomik olarak üzerimize gelenleri mağlup edeceğiz. Bunun için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayarak yanında olmamız
gerektiğinin FARKINDAYIZ.

Ülkemiz aşikar olmayan bir şekilde savaş durumundadır. Bu durumda birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz gerektiğinin farkındayız. Böyle sıkıntılı günlerde milletimiz
yine Çanakkale’de atalarımızın birlik bütünlük içinde yedi düvele meydan okuduğu güçtedir. Birliğimiz için yapılması gereken yerli ve milli siyaset. Bu ülkede siyaset yapanları
yerli ve milli olmaya davet ediyoruz. Bu vatanı yüceltmek hepimizin görevidir bizler bunun FARKINDAYIZ.

Bu vatanın tapusunu atalarımız kanlarıyla yazmıştır;  bizler de kanımızın son damlasına kadar müdafaa etmemiz gerektiğinin FARKINDAYIZ. 

Ey Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde siyaset yapanlar; iktidarı indirip hangi politikayı yapacaksınız?  Yapacağınız politikayı halkınıza sunun, sadece iktidar gitsin demekle
politika yapılamayacağının bizler FARKINDAYIZ.
Bu ülkede siyaset yapanlara seslenmek isteriz:

Ülkenin içinde bölünüp parçalanma riski varken siyaseti birleşme bütünleşme çerçevesinde yapamadığınızın FARKINDAYIZ.

Özellikle bugünlerde ülkemiz üzerine yapılan oyunları fark edemeyen siyaset adamı olur mu diye düşündüğümüzde, ihtiraslarınızın gözünüzü kör ettiğinin FARKINDAYIZ.

Birleştirici ve bütünleştirici siyaset yapanların da FARKINDAYIZ… 

Ülkesinin yücelmesi için her platformda dünya milletlerine  “Bizde buradayız” diyebilen, politika üreten siyasetçilerin farkındayız ve bunun için onların yanındayız.

Gözü kararmış vaziyette siyaset yapmak için iktidarı değiştirmek adına politika üretemeyenlerin, ülkenin bölünüp parçalanmasına rıza gösterip düşmanlarla birlikte politika
ürettiğini zannedenlerin gelecekte ve yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde nasıl yad edilecekleri malumdur. Bu durumlarını her secimde halkımızın onlara hatırlattığının bizler
FARKINDAYIZ.

Ülkesinin bağımsızlığına, bütünlüğüne, özgürlüğüne yapılan bu sinsi planları anlayamayan; geçmişinden hiçbir şekilde ders alamayan, kısa geçmişinden başka tarihi olmayan
düşüncelere seslenmek isteriz ki: Tarihimiz sizlerin uydurduğunuz  tarih değildir. Bin yıllık tarihimizin FARKINDAYIZ.

Bin yıllık tarihimizden istifade edemeyenler, geçmişini silip atan bazı kafalar dünya siyasetine yön veren emperyalist ülkelerin geçmişlerini sizin yaptığınız gibi yapıyorlar mı diye
bir bakın... Geçmişini unutan geleceği için zaten bir politika üretemez. Bu ülkenin tam bağımsızlığı için politika üretemediğinizin FARKINDAYIZ.

Geçmişini sadece yüz yıla endeksleyen bir siyaset anlayışıyla politika üretmek isteyen düşünceler her dönem olmuş ve dünyaya yön vermiştir. Bilim insanları çıkartmış, her
inanca saygı göstermiş,  başı sıkışan milletlerin tebaasına sıvınmış asil bir geçmişimiz olduğunun FARKINDAYIZ.

Zamanında “Abdülhamit Han iktidardan insin ondan sonra ne olursa olsun” 1. Dünya Savaşıyla birlikte iç karışıklıkları getirdiler. Üç beş sene içinde ülkenin tamamını istila
ettiler. Bunları göremiyorsunuz çünkü geçmişi orada bıraktınız, kendinize göre tarih yazdınız. Türk’ün tarihi bu kadar kısa olamaz; Abdülhamit Han’a yapılanların
FARKINDAYIZ.

Neden geçmişimizden ders almıyoruz?  Yüz yıl önce bu günkü olayları yaşadık, neden unutuyoruz? Yüz yıl öncesi olan tarih bize ait değil midir? Hiç kimse bize ait olanı almanıza
izin vermeyecek. Bu günkü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a yapılanlar yüz yıl önce Abdülhamid Han’a yapılanlarla aynı, bunun FARKINDAYIZ.

Bugün iktidarda olanlar gitse ne olacak? Bu ülkeyi sizler mi idare edeceksiniz küçük düşüncelerinizle? Dış güçlerin baskısını gördüğünüzde yapacağınız her hangi bir politika var
mı? “Nedir yurtta sulh cihanda sulh? Etrafımızda ne yaparsanız yapın bir şeye karışmayız” zihniyetiyle dernek bile yönetilemeyeceğinin FARKINDAYIZ.

Geçmişini inkar eder vaziyette siyaset yapanların tarihten ders çıkartamayışını üzüntüyle izliyoruz. Geçmişine yabancı, siyaset yapmaktan bihaber olanlar için tek çaremiz
kızmak yerine doğru yola gelmeleri için dua etmek olmalıdır.yaptığınız bu siyasetin FARKINDAYIZ

Ülkenin bu sıkıntılı günlerinde birlik bütünlük için gayret edenler, tarihte hiçbir dönem unutulmayacaktır. Geçmişimize baktığımızda ülkesine hainlik yapanların tarihte nasıl
anıldıkları geçmişini unutmayanlar tarafından çok iyi bilinmektedir. Ülkesine ihanet etmek için yabancı ülkelerin konsolosluklarından aldıkları brifinge göre politika
belirlediklerinin, yerli ve milli olamadıklarının FARKINDAYIZ.

Ülkesini, inancını ve tüm benliğini yitiren insanlarla iş birliği yapanlar, iktidarın yıkılmasını arzulayan kişilik yoksunlarıyla iş birliği içinde olanlar, vatanının parçalanmasını dört
gözle bekleyen zihniyet her dönem olmuştur. Ancak hem vatanını hem inancını satan insanlarla bu güne kadar karşılaşmamıştık, onu da yaşadık. Bunu fark eden Recep Tayyip
Erdoğan’ı unutmamamız gerektiğinin FARKINDAYIZ.

Sonuç olarak;

Son günlerde ülkemizin geleceği için yapılan meclis çalışmalarındaki politikasızlıkları, dar düşünceye sahip olanları esefle karşılıyoruz. İsterdik ki bu çalışmalarda yapıcı fikirler
çoğalsın, ülkenin tam bağımsızlığına katkı sunulabilsin. İktidara yüklenen sorumluluk kadar muhalefete de sorumluluk düşmez mi? Yarın sizleri iktidara getirmeyeceğimizden
bihaber siyaset yapıyorsunuz. Anlaşılan o ki iktidar olmak için bir gayret göstermeye gerek yok. Muhalefette kalıp her yapılana hayır demek sizin için siyaset üretmekse, yolunuz
açık olsun. Türk halkı yaptığınız bu siyasetin FARKINDADIR.
“Elli dört vilayet ile birlikte Kudüs’te Şam’da Kosova’da Musul’da Trablusşam’da vatanı uğruna, ülkenin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadele eden Yusufoğulları bugüne kadar
230 şehit vermiştir. Atalarımız bu toprakları bizlere kanlarıyla teslim etmişlerdir. Bizlerin de ancak ve ancak kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğinden hiç kimsenin
kuşkusu olmasın.”

Yusufoğulları Şehitliği ailesi adına 
Tertip komitesi

Ziya YILMAZ-Eyüp AKSU-Devlet YILMAZ

FARKINDAYIZ
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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat

Yıl: 5 23 Ocak 2017
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