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7 Haziran Genel
Seçimlerinin ardın-
dan siyasi belirsizlik-
lerle mücadele eden
ülkemizde erken se-
çim takviminin belir-
lenmesinin ardından,
dengeler değişti.

Geçici hükümetle
1 Kasım’da erken se-

çime gidecek Türkiye’yi 26. Döneme hazır-
layacak bakanlar kurulu çok tartışılırken
sandığa gidecek seçmeni ve yeniden aday
olacak siyasileri telaş sardı.

Türkiye’nin ilk
seçim hükümeti
görev başında

İstanbul’da tekstil firması sahibi olan
Kastamonulu iki iş adamı İhsangazi’de fab-
rika kurdu. Ön Tekstil firma sahibi Meh-
met Ön ve Boran Teksil firma sahibi Hik-
met Şanlı’nın güç birliği yaparak kurdukla-
rı Atlas Tekstil, yaklaşık 4 ay önce İhsanga-
zi’de üretime başladı.

Güçlerini 
İhsangazi’de 
birleştirdiler 

Tayfa 37’nin Başkanı Fatih Işık, takım-
ların 12.adamı olan taraftarların desteklen-
mesi gerektiğini söyledi. Kastamonu taraf-
tar grupları arasında yer alan Tayfa 37’nin
oynadığı lig fark ve spor dalı fark etmeksi-
zin Kastamonuspor Kulübü’nün yanında
olduğunu dile getiren Fatih Işık, " Oyuncu-
nun motivasyonunu sağlayan, takımın 12.
adamı taraftardır” dedi.

Bu yıl 24-27 Ağustos tarihleri ara-
sında Moskova’da 19.’su düzenlenen
Uluslararası Otomotiv ve Otomotiv Yan
Sanayi Fuarı’nın gözdesi geniş ürün
yelpazesiyle dikkat çeken Esan Akü
oldu. Rusya ve BDT ülkelerinin en bü-
yük sektörel fuarları arasında yer alan
MIMS AutomechanikaMoscow 2015’e,
36 ülkeden bin 107 firma katıldı.

Moskova MIMS
2015’e Esan 
Akü damgası

7 Haziran Genel Se-
çimlerinde İstanbul’da
Kastamonulu milletvekili
adayı göstermeyerek bü-
yük tepki toplayan CHP’nin, 1 Kasım’da
bu yanlışı düzeltmesi bekleniyor. İsta-
monu Gazetesi’nin 45 ayrı noktada,  845
Kastamonuluyla yaptığı ankette CHP’-
den milletvekili adayı olması istenen ilk
isim Mehmet Diribaş oldu.

CHP’ye Diribaş
isteniyor

Ligin ilk haftasında kendi evinde 3
puan kazanan Kastamonuspor 1966,
deplasmandaki ilk karşılaşmasında 2
puan kaybetti. Temsilcimiz Spor Toto
3. Lig’de 2015-2016 sezonunun açılış
maçında Manavgatspor'u 2-0 yendi.

3 ileri 2 geri

Işık: “KSK’dan 
kopamayız”

www.osakadekorasyon.com.tr Tel: 0216 484 5 390

yaşam tasarlanınca

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

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

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

C Blok 4. Levent - İSTANBUL

GSM: 0532 326 02 27
www.diyalogosgb.com

Geleneksel Türk sofralarının 
ağız tadı şimdi

“Çiftlik”ten... Kaynağından

Esentepe Mah. 2950 
Sk. No: 25/A
Sultangazi/İstanbul 
Tel : 0212 640 80 97
Faks : 0212 640 80 87

Bayilikler verilecektir... 

Çiftlik kahvaltı dünyası bir
“KARAKAYA GIDA” markasıdır

Geriye göçün
önü açılıyor

İstanbul’da faaliyet gösteren
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği
ve köy derneklerinin ilçe nüfusunun
artırılması ana gündemiyle organize
ettiği Sivil İnisiyatif Toplantısı'nda
konuşan Çatalzeytin Kaymakamı Recep
Koşal, "Yılın yarısını memleketinde
geçirenler için mevzuata uygun olarak
dikkat çeken çalışmalar yapabiliriz.
Konuya olan ilgiyi broşür ve afiş
çalışmalarıyla artırabiliriz. Bu konuda
elimizden gelen desteği veririz." dedi.

Muhtarların, sivil toplum kuruluşu
ve siyasi parti temsilcilerinin yer aldığı
toplantıda,kişilerinbirden fazla adreste
ikametlerinin bulunabileceğini
hatırlatan Çatalzeytin Belediye Başkanı

Musa İhsan Uğuz da, sivil toplum
kuruluşlarının etkin çalışmalarıyla ilçe
nüfusunun artırılması ve diğer
sorunların çözüme kavuşmasının
sağlanabileceğine dikkat çekti.

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Başkanı Hüseyin Karadeniz ise
ilçe sorunlarına dair gündem
belirleyerek daha çok bir araya
gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü
Gözde Yüksel’in sunumuyla
gerçekleşen toplantıda Çatalzeytin’in
doğal ve turizm değerlerinin ön plana
çıkması, ekonomik ve sosyal
alanlarının geliştirilmesi konuları da
gündeme geldi.

Çin'de yaşanan panik
havasının dünyanın di-
ğer bölgeleri ile birlikte
Türkiye'de de etkisini
gösterdiğini belirten Al-
baraka Kredi Yönetim
Grup Müdürü Hüseyin
Tunç, "Tüm bunlara
rağmen ekonomide cid-
di bir sıkıntı veya tehli-
ke görülmemektedir"
diye konuştu.

Türkiye’de siyasi be-
lirsizliklerin ve toplum-
sal huzurun bozulması-
nın da etkisiyle ekonomi-
nin rahatının kaçtığına
dikkat çeken Hüseyin
Tunç, "Borsa İstanbul
100 endeksi 2014 Mart
seviyelerine kadar geri-
ledi. ABD Doları 3 TL'yi
gördükten sonra bir mik-
tar geri çekildi” dedi.

Kaymakam Recep Koşal, birinci adresleri-
ni Çatalzeytin’e taşıyanlara mevzuata uy-
gun her türlü desteği vereceklerini söyledi
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Satılık-Kiralık 
Her Marka Forklift Tamiri,
Yedek Parça
Bakım Servisi, 
Transpalet ve Lastik Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi
Sitesi, C5 Blok No: 255 

İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

ATILGAN MAKİNE

www.atilganmakine.com.tr

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek Parça Tel-Fax :0212 
446 99 68-69

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. 
İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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Ekonomide ciddi
bir sıkıntı yok
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Kaymakam 
Recep Koşal

Hüseyin 
Tunç
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Döküm modellerinde ve yedek
parçada dünya firması olma

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

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

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

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

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

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

Fax   : +90 (212) 544 45 62

www.ozdemirmodel.com
info@ozdemirmodel.com 

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 

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�29 Ağustos 2015 2

Helal kazan, helal say, ama yerinde sayma!
Hayat tozlu bir koşu, sakın koşarken kayma!
Ağzını gözlerini, kulaklarını kapat,
Kimseyi pohpohlama, pohpohlayanı duyma!

ÖĞÜTNAME

Fazıl Bayraktar

Çimlere basmayın, çiçekleri koparmayın,
Yerlere tükürmeyin, çöp dökmeyin.
Biz aslında; uygarlığın çevreciliğin,
Cümle kurmasındayız daha…

ABC

Tahsin Şentürk

“Üretimden
Tüketime”

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

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

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

www.pinarbasiet.com

22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko

n Trafik

n İşyeri 

n Konut

n Nakliyat 

n Seyahat

n Sağlık

n Daks (Deprem)

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

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

İstamonu Gazetesi’nin
45 ayrı noktada,  farklı si-
yasi görüşlere hakim 845
Kastamonuluyla yaptığı
ankette Cumhuriyet Halk
Partisi’nden (CHP)  mil-
letvekili adayı olması is-
tenen ilk isim Mehmet Di-
ribaş oldu.

"Cumhuriyet Halk Par-
tisi’nin İstanbul 2. Böl-
gede kimi milletvekili
adayı göstermesini istersi-
niz?" sorusuna 480 kişi
Mehmet Diribaş, 320 kişi
de Mehmet Ali Özkan ce-
vabını verdi. 

45 kişi ise CHP’nin geç-
tiğimiz seçim döneminde
Kastamonululara yer ver-
memesi sebebiyle tepkili
olduğunu belirterek so-

ruyu cevapsız bıraktı.

Başarılı, özverili ve
Kastamonu aşığı 

Aynı ankette  "Mehmet
Diribaş sizce hangi özelli-
ğiyle ön planda?" sorusu-
na cevap veren 550 kişi
de öncelikli olarak başarı,
özveri ve Kastamonu aşığı
ifadelerini kullandı.

Kastamonu sivil top-
lum örgütlerinde uzun
yıllardır aldığı aktif gö-
revlerle tanınan Mehmet
Diribaş, CHP’de 2012 yı-
lında hemşeri örgütlen-
melerinden sorumlu İs-
tanbul İl Başkan Yardım-
cılığı, 2015 yılında da İl
Saymanlığı görevine se-
çilmişti.

Merkezi İstanbul’da bulunan
ve başkanlığını Mustafa Umur’un
yaptığı Daday Kayı Köyü Derneği
'Dostluk Buluşması' tertip etti. Te-
kirdağ’ın Yeniçiftlik ilçesinde iş
adamı Cemil Umur’a ait yazlığın
bahçesinde gerçekleşen buluşma-
ya, KASİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Umur, Daday Derne-
ği Başkanı Hikmet Şahin, Daday
Derneği eski Başkanı İsmail Selal-
maz, İstamonu Gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz
ve çok sayıda Dadaylı katıldı.

Burada gerçekleşen ihramla-
rın ardından grup Marmaraereğ-
li’sinde Ahmet Yabacı’yı ziyaret
etti. Konuyla ilgili konuşan Da-
day Kayı Köyü Derneği Başkanı
Mustafa Umur, " Düzenlediğimiz
dostluk buluşmasına katılan de-
ğerli Dadaylı hemşerilerimize te-
şekkür ederim.  Geçmişten gelen
bir gelenekle misafirperverlik
duygularının halen canlı ve doğal
olması bizleri mutlu ediyor. Bu-
nunla birlikte camiamızda var
olan değerli iş adamlarımızın bu
tür etkinliklerde söz sahibi olması
onur vericidir" dedi.

Bu yıl 24-27 Ağustos tarihleri arasında
Moskova’da 19.’su düzenlenen Uluslar-
arası Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi
Fuarı’nın gözdesi geniş ürün yelpazesiyle
dikkat çeken Esan Akü oldu.

Rusya ve BDT ülkelerinin en büyük
sektörel fuarları arasında yer alan 

MIMS AutomechanikaMoscow
2015’e,36 ülkeden bin 107 firma katıldı.

Türkiye’den 64 firmanın bulunduğu
fuarda tam kapalı ve buşonlu sistem akü-
lerin yanı sıra yüksek şarj-deşarj özelliği
ile yenilenmiş plaka yapısına sahip Marin
Serisi akülerin tanıtımı yapan Esan Akü,
katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Binlerce yerli ve yabancı girişimcinin
istifade ettiği fuarı, Esan Akü Genel Mü-
dürü Atilla Birmiş de son gün ziyaret
edenler arasında yer aldı.

Dünya ile entegre
19.Uluslararası Oto-

motiv ve Otomotiv Yan
Sanayi Fuarı’nın ardın-
dan gazetemize değerlen-
dirmelerde bulunan Esan
Akü Yönetim Temsilcisi
Yaprak Soysalan, tasarım
ve ürün kalitesi açısından
çok başarılı bir fuarı geri-
de bıraktıklarını söyledi.

Uluslararası fuar orga-
nizasyonlarının tecrübeli firmaları arasın-
da yer alan EsanAkü’nün,19.Uluslararası
Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Fua-
rı’nda da ürün gamı ve kalitesi ile katılım-
cıların olumlu tepkisini aldığını bildiren
Yaprak Soysalan, " Rusya bölge müdürlü-
ğümüz ile birlikte de her geçen gün büyü-
yen firmamızın dünya ile entegre olması-
nın yansımalarını görmekten son derece
mutlu olduk" dedi.

Moskova MIMS
2015’e Esan
Akü damgası

CHP’ye Diribaş isteniyor Bu köşemdeki bir önceki
yazımdan sonra bir
sonraki yazım için,  cid-

di bir yönüyle de bazen sıkıcı
konuları bir yana bırakıp yaz
mevsiminin de doğasına uy-
gun hayatın renklerini gözü-
müze ve gönlümüze taşıyan
cephelerinden size ulaşayım
istiyordum.

Ama gelin görün ki günün
koşulları, hayatın her rengini
siyah bir perdenin gerisine
atıp gizledi.

Türkiye uzun yıllardır hiç
bu kadar güçsüz, hiç bu kadar
savunmasız ve hiç bu kadar
çaresiz görünmemişti...

Sanki felaketlere kurulmuş bir saatin gürültüsüne
gözümüzü açtık toplum olarak bir süredir. 7 Haziran
gününden itibaren  (ki ekonomimiz öncesinde de pek
iyi görünmüyordu fakat kimse dillendirmek istemiyor-
du) ekonominin durumu gittikçe daha vahim bir hal
aldı, herkesin gözü kurulacak koalisyona çevrilmişken
yıllardır pusuda bekleyen terör örgütü  yine yeniden
daha da mütecaviz şekli ile ortaya çıktı. Bugün geldiği-
miz durum ise yürekleri dağlatan cinsten…

Beklediğimiz koalisyon senaryolarından hiçbiri ( ki
ben kendi adıma bir koalisyon kurulmayacağını adım
gibi biliyordum çünkü artık kişisel ve siyasi parti çıkar-
ları/menfaatleri ülke menfaatlerinin çok üzerinde  gö-
züküyor ve bunu görmemek mümkün değildi)  gerçek-
leşmedi. Ülkemiz her geçen gün daha da büyük bir
kaosun içine sürükleniyor. Hayli bir zamandır erken
seçime doğru gidildiğini gözlüyorduk ve beklenen oldu
ama erken seçim sonuçlarının ne olabileceğini kimse
tahmin edemiyor. Bunların daha da kötüsü bu ülkenin
yetiştirdiği canlar her gün terör örgütünün kurduğu
hain pusularla yaşamlarını yitiriyor. Artık bu duruma
ne yürek ne de can dayanıyor. Gencecik canlar her gün
şehit ediliyor ve bunun ne zaman bir son bulacağını
kimse söylemiyor  - söyleyemiyor. 

Yeter artık! diyorum. Bu kadar savaş, bu kadar
can, bu kadar şehit. Vatan sağ olsun ama vatanımızı
koruyan evlatlarımız da sağ olsun. Artık silahlar sus-
sun, akan bu kan durulsun. Vatanımız, içindeki evlatla-
rı ile birlikte sağ olsun.

Daha fazla yazamıyorum bugün. İçimden de gelmi-
yor. Ne dilim konuşabiliyor, ne kalemim yazıyor.

Son olarak Mehmet Akif  Ersoy’un sözü geliyor ak-
lıma: “Sahipsiz olan Vatanın Batması haktır, sen sahip
olursan, bu vatan batmayacaktır.”

İçim sızlıyor

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

7 Haziran Genel Seçimlerinde İstanbul’da Kastamonulu milletvekili adayı göster-
meyerek büyük tepki toplayan CHP’nin, 1 Kasım’da bu yanlışı düzeltmesi bekleniyor

Yaprak 
Soysalan

Dadaylı dostlar buluştu
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Tavsiye edilen kullanım: 
Hafif ara duvarları ve bölücüler 
Banyo (optik olarak ve tuvalet
ayrılması)
Mutfak (mutfağa kadar duvar
uzantısı)
Gardrop ayrılması
Merdiven altındaki alan ayrılması

Parametreler: 
Ara duvarının maksimum yüksekliği

3200 mm
Ara duvarının yükseliğine sadece 1 parça

E60 kullanılır 
Strawpanel’in yükseliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200 mm) 
Yangın direnci El 30 D3
Akustik zayıflatma 33 Db

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan basit ara duvarı 

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 60 mm

Tavsiye edilen kullanım: 
Teknik kuruluma ihtiyaç
duymayan bölmeler
Evin herhangi bir odaya bölen
ara duvarları (koridor, mutfak,
oturma odası, banyo, yatak
odası, gardrop, vs.)

Parametreler: 
Ara duvarının maksimum yüksekliği

3200 mm 
Ara duvarının yüksekliğine sadece 1

parça E60 kullanılır
Strawpanel’in yüksekliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200 mm) 
Yangın direnci El 30 D3
Akustik zayıflatma 33 Db

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan çift ara duvarı 

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 120 mm

E1 

E2

Tavsiye edilen kullanım: 
Teknik kurulumlu ara duvarlar
Evin herhangi bir bölgeye bölen
ara duvarları
(koridor,mutfak,oturma odası,
banyo, yatak odası, gardrop, vs.)

Parametreler: 
Standart uygulamalar için ara

duvarının maksimum yüksekliği
3200 mm
2 kat E60, ahşap palet dahil 
Strawpanel’in yüksekliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200 mm) 

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan kurulum ara duvarı

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 145 mmE2 1

Tavsiye edilen kullanım: 
Teknik kurulumlu ara duvarlar
Ses yalıtımının daha çok
gerekli olduğu yerlerde ( çocuk
odası, banyo, yatak odası vs.) 

Parametreler: 
Standart uygulamalar için  ara

duvarının maksimum yüksekliği
3200 mm

2 kat E60, ahşap palet ve ses yalıtım dahil 
Strawpanel’in yüksekliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200)
Akustik zayıflatma 43 Db

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan akustik ara duvarı 

E2 A

Tavsiye edilen kullanım: 
Tavsiye edilen kullanım: 
Destek amaçlı ve yapının
mukavemeti için 

Parametreler: 
Bir yapının tasarlanmış destek
yapısına göre maksimum bölme

yüksekliği seçeneği
2 kat E60, ses yalıtımı ile

doldurulmuş bir ahşap yapı dahil 
Yangın direnci REI 45

İç destek bölümü

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 240 mmE2 N

Tavsiye edilen kullanım: 
Düşük enerjiye sahip evlerin
dikey çevre duvarları

Parametreler: 
Isı transfer katsayısı U: 0,179

W/m2. K
Yapı: elyaftan yapılmış tahta, E60,

ısı yalıtımı da dâhil olmak üzere
KVH prizma, E60, ahşap palet, E60 
Yangın direnci REI 45

Strawpanel kaplamasıyla
çevre duvarı

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 382 mmECO3

Tavsiye edilen kullanım: 
Çevre duvarının içinden
kaplanması
İç taşıyıcı duvarların kaplanması

Ara duvarların kaplanması
Ara duvarlar ve  döşemesi 

Tavanlar, eğilimli duvarlar, çatı katları 
Bir ahşap palet üzerinde bulunan

duvarın iç kaplaması 

Parametreler: 
Kalınlık 38 mm(tolerans 4+2 mm)
Genişlik 800 mm
Uzunluk 1200-3200 mm 
Ortalama yoğunluk 379 kg/m3
Isıl iletkenlik katsayısı ^=0,099W/m.K
Difüzyon mukavemeti katsayısı u=9,7 
Ateşe karşı tepki sınıfı E

• Isı yalıtım
özelliği

• Akustik ses
yalıtımı

• Yüksek
mekanik
dayanım

• Hava
teneffüsüne
uygun malzeme  

• Sıcak-soğuk
izolasyonu 

• Termal
stabilite 

• Enerji
verimliliği 

• Yangın
dayanımı

• Kendi başına
yapabilme

• Kolay Kurulum
• Kolay ve hızlı

montaj
• Özel

ölçülendirmeye
uygun üretim

• %100 ekolojik
ürün

• Bina içinde
doğal klima 

• Sağlığa zararlı
hiç bir bileşen
içermez

• %100 geri
dönüşüm

Strawpanel
sistemi ile
yapılan
binaların
avantajları

• Strawpanel Türkiye planı
2013 yılında yapıldı

• Üretime 2015 yılında
başlandı

• Avrupa’da 15 yıldan fazla
süredir binaların

duvarlarında, tavanlarında
ve çatılarında
kullanılmaktadır

• Ecoboard, Çatı izolasyon
sistemleri için yeni bir
üründür

• Bütün dünyada benzersiz
üretim programı

• Bütün dünyaya ihracat
• Daha az enerji üreten

ekolojik evlerin inşası
• Hepsi bir arada:

Tasarım,üretim ve 
uygulama 

• Teknik destek
• Profesyonel montaj eğitimi

Strawpanel 40E40

Tavsiye edilen kullanım: 
Alt yüz tavanlar 

Çatı katları 

Parametreler: 
Ahşap palete bağlantılı 1 kat E60

12 saate kadar termal faz değişimi
Yangın direnci El 45 D3

Tavan ve eğitimli tavanların
basit iç kaplaması

Strawpanel TavanECO1

Preslenmiş samandan yapılmış
işlenmiş yapı levhası

Tavsiye edilen kullanım: 
Dış  duvarların kaplanması
İç taşıyıcı duvarların kaplanması
Ara duvarların kaplanması

Ara duvarlar ve  döşemesi 
Tavanlar, eğilimli duvarlar

Çatı katları 
Bir ahşap palet üzerinde bulunan

duvarın iç kaplaması 

Parametreler: 
Kalınlık 58 mm(tolerans 4+2 mm)
Genişlik 800-1200  mm
Uzunluk 1200-3200 mm 
Ortalama yoğunluk 379 kg/m3
Isıl iletkenlik katsayısı ^=0,099W/m.K
Difüzyon mukavemeti katsayısı u=9,7 
Ateşe karşı tepki sınıfı E 

Strawpanel 60E60
Preslenmiş samandan yapılmış
işlenmemiş yapı levhası 

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 120+x mm

ECOPANEL Şirketi

www.ecopanel.com.tr

5. OSB 83539 No’lu Cadde No: 14 Şehitkamil / Gaziantep - TURKEYDanışma: 0212 879 10 30 - 31

İnşaat 
sektöründe 
devrim...

n Yanmaz
n Su geçirmez
n Hafif 
n Pratik ve kolay
uygulanabilirliğiyle
çözüm ortağınız
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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 Müdü
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıd

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. 
Onur Konuğu Prof. Maranki: 
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-

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

haftasında Ankara Gay
tamon
ett
nu
na

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

29 Ağustos 2015 4

Cebrail Mahallesi Saray Sokak
üzerinde bulunan Mevlana Kona-
ğı, Konyalı işletmecisi Cemil Ya-
pıcı tarafından hizmete açıldı.
Cebrail Mahallesi Saray Sokak
üzerinde bulunan Mevlana Kona-

ğı, Konyalı işletmecisi Cemil Ya-
pıcı tarafından hizmete açıldı.
Kastamonu motifleriyle dizayn
edilmiş olan Mevlana Konağı’nda
Konya ve Kastamonu mutfağın-
dan tatlar sunulacak. Geçen haftaki yazımızda İnebolu’dan bahset-

tik. Bu hafta ise izlediğimiz yol istikametin-
den, Abana ve Bozkurt’taki notlarımdan

bahsedeceğim. 
Öncelikle İnebolu-Aba-

na yolu, sahil boyunca çok
rahat gidilebilen bir yol.
Yarım saatinizi almıyor de-
sem doğru olur. Yol boyun-
ca hırçın Karadeniz’i izle-
dik. Evrenye’ye vardığımız-
da her yerde mor çiçekler-
le donatılmış evlerle karşı-
laştık. Anadolu sıcaklığı ta-
mamıyla burada yaşıyor di-
yebiliriz. Sonra Güde
Köyü… Ve tabi ki sahilde
dalgalanan şanlı bayrağı-
mız. Hayran olmamak elde
değil. Köyün muhtarına ve
tabi ki bayrağımızı gönlüne
ve oraya yerleştirenlere teşekkür ediyorum. Müt-
hiş bir manzaraydı. Çok duygulandım. Hırçın dal-
galarla bayrağın dalgalanması bir arada ülkemi-
zin halini yansıtıyordu. Sonra ver elini Abana ilçe
meydanı. 

İlçe meydanında bizleri güvercinler karşıladı.
Geldiğimiz günün sabahında yoğun yağmur nede-
niyle her yer su altında kalmış. Ama bizim geldiği-
mizde alan kurumuştu bile. Dünyaca ünlü Abana
evlerinden birinin maketi de hemen ortaya yerleş-
tirilmiş. Benim gibi iç turistler fotoğraf çektiriyor-
lar. Meydanın hemen ilerisinde çok güzel çay bah-
çeleri var. Sahile doğru yürüyebileceğiniz geniş bir
alan. Ve tertemiz bir sahil şeridi… Abana Belediye-
si emek vermiş ilçeye. Her yer tertemiz. Eksik gör-
düğüm en büyük husus şehir meydanında İnebo-
lu’da olduğu gibi şehir hatırası alabileceğiniz bir
dükkan yok. Sadece Abana yazılı havlular var.

Şehrin orman tarafında bulunan tarihi evler
izlemeye ve görmeye değer. Hala eski yıllardan
Abana’yı günümüze taşıyor. Koyulaşan ağaç renk-
leriyle yılların verdiği yorgunluğu bugünlere taşı-
yor bu evler. Hala bazılarının pencerelerinde oyalı
perdeler gözünüze çapıyor. 

Tarihi Harmason ve Hacıveli camileri bugün-
lere geçmişten bizlere o manevi havayı taşıyor.
Gidildiğinde muhakkak görülmesi gereken yerler.
Toza Seyir tepesine biz çıkamadık ancak siz gitti-
ğiniz de muhakkak çıkın. Abanalı dostlarım mu-
hakkak çıkmamı söylediler. Bozkurt’a vakit ayıra-
bilmek adına biz gidemedik. Darısı bir dahaki ge-
zimizin başına…

Abana’dan ayrılarak Bozkurt’un yolunu tuttuk.
İstanbul’da bulunan Talatpaşalı Kastamonulula-
rın büyük kısmı Bozkurtludur. Çok da dostumuz
var. Çok büyük bir şehir beklerken iki dağın arası-
na sıkışmış bir şehirle karşılaştım. Belki de ben
gözümde büyütmüşüm. Belediye Başkanlarını İs-
tanbul’dan tanıyorum. Bozkurt sevdalısı bir büyü-
ğümüz. İlçesinin adı ile tam manasıyla bütünleş-
miş bir değerli şahsiyet. 

Bozkurt’un girişini pek beğenmedim. Sanki
yoldan geçen arabalara “girmeyin” dercesine ar-
kada kalmış. Abana-Kastamonu yolu çevre yolu
gibi kalmış. Keşke yol şehrin içinden geçseydi.
Şehrin içindeki trafik akış yönüne adapte olmakta
zorlandım. Küçük bir ilçede tek yön yol belki de
sizi sıkıştırıyor. Arabamızı park edeceğimiz yer
bulmakta da zorlandım. 

Ben bunların hepsini o güne münhasır olarak
yaşadığımı düşünüyorum. Bozkurt heykelini çok
beğendim. Ancak önünde fotoğraf çektirirken va-
tandaşlar ayıp bir şey yapıyormuşum gibi bakıyor-
lardı. Bir de çevresine bisiklet bırakmışlardı. Diyo-
rum ya bu olumsuzlukların hepsinin o güne ait ol-
duğunu düşünüyorum. Bildiğim ve tanıdığım Boz-
kurt Başkan bunların hiçbirine izin vermez. Sosyal
medyadan da yakinen takip ediyorum. Bozkurt’un
dünya markası olması için çok çaba sarf ediyor.
Bozkurt’un şehir merkezinden ziyade, doğa hari-
kalarını öne çıkarmak gerekiyor her halde. Devre-
kâni istikametinde ilerlerken göreceğiniz manzara
kartpostallık. Siz dağa yukarı tırmanırken yavaş
yavaş sis kaplıyor ortalığı. Tepeden Bozkurt ve
köylerini seyrediyorsunuz. İnsan saatlerce orada
oturmak isteyebilir. Ancak Bozkurt tarafından
sandalyelerine oturabileceğimiz bir çay içebilece-
ğimiz yer yoktu. Biz de şehirden çıkıp oralarda
dağa-taşa oturup o eşsiz manzarayı seyrettik. İna-
nın müthiş bir keyif verdi. Gezimize Devrekani’de
devam etmek üzere biz de yola koyulduk. Sisli yol-
ları aşarak gidiyorduk. 

Selametle kalın.

Gezi Notları 
Abana-Bozkurt

Geçici hükümetle 1 Kasım’da erken
seçime gidecek Türkiye’yi 26. Döneme
hazırlayacak bakanlar kurulu çok tartı-
şılırken sandığa gidecek seçmeni ve ye-
niden aday olacak siyasileri telaş sardı.

İlklerin hükümeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın 63. Hükümeti kurma görevi
verdiği Başbakan Ahmet Davutoğ-
lu’nun, 45 günlük sürenin sona ermesi-
nin ardından sonuca varamaması son-
rası geçici hükümet oluşturuldu.

Davutoğlu tarafından hazırlanan
yeni kabine aynı zamanda ilklere imza
attı. Türk siyasi tarihinde ilk kez kuru-
lan geçici hükümetin Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı olan Ayşen Gürcan,
bakan koltuğuna oturulan ilk başörtülü
kadın oldu.

MHP Kurucu Başkanı merhum Al-
parslan Türkeş, 2 kez yürüttüğü Başba-
kan Yardımcılığı görevinden 5 Ocak
1978’de ayrılmıştı. 37 yıl 8 ay sonra
oğlu Tuğrul Türkeş, kabinede yine Baş-
bakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Yeni kabinede Başbakan Yardımcı-
ları: Yalçın Akdoğan, Numan Kurtul-
muş, Cevdet Yılmaz, Yıldırım Tuğrul
Türkeş, Adalet Bakanı: Kenan İpek,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ay-
şen Gürcan, Avrupa Birliği Bakanı: Ali
Haydar Konca, Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı: Fikri Işık, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanı: Ahmet Erden,
Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Gül-

lüce, Dışişleri Bakanı: Feridun Sinirli-
oğlu, Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybek-
çi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:
Ali Rıza Alaboyun,

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağa-
tay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı: Kudbettin Arzu, Gümrük ve
Ticaret Bakanı: Cenap Aşçı

İçişleri Bakanı: Selami Altınok, Kal-

kınma Bakanı: Müslüm Doğan, Kültür
ve Turizm Bakanı: Yalçın Topçu, Mali-
ye Bakanı: Mehmet Şimşek, Milli Eği-
tim Bakanı: Nabi Avcı, Milli Savunma
Bakanı: Vecdi Gönül, Orman ve Su İş-
leri Bakanı: Veysel Eroğlu, Sağlık Ba-
kanı: Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Feri-
dun Bilgin olurken HDP'li Ali Haydar

Konca, Avrupa Birliği Bakanlığına
Müslüm Doğan ise Kalkınma Bakanlı-
ğı'na getirildi.

Yeni kabinede siyaset 
bilimciler ağırlıkta

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafın-
dan oluşturulan Geçici Seçim Hükü-
meti'nde  6 siyaset bilimci, 5 mühen-
dis, 4 ekonomist, 2 avukat, 2 iletişim
bilimci, 1 diplomat, 1 mimar, 1 sosyal
güvenlik uzmanı ve 1 matematik öğret-
meni, bulunuyor.

Siyaset bilimcilerin ağırlıkta oldu-
ğu yeni kabinede, Başbakan Yardımcı-
sı Yalçın Akdoğan, Başbakan Yardım-
cısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Se-
lami Altınok, Milli Savunma Bakanı
Vecdi Gönül, Gümrük ve Ticaret Baka-
nı Cenap Aşcı, Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, siyaset bilimi ala-
nında eğitim gören bakanlar arasında
yer alıyor. 

Geçici Seçim Hükümeti'nde, Başba-
kan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş,
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eko-
nomi Bakanı Nihat Zeybekçi ekono-
mist iken,  Çevre ve Şehircilik Bakanı
İdris Güllüce, Kalkınma Bakanı Müs-
lüm Doğan, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali
Rıza Alaboyun, Orman ve Su İşleri Ba-
kanı Veysel Eroğlu ise mühendis ba-
kanlar arasında yerini aldı.

1 Kasım 2015 Pazar günü yapıla-
cak 26. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimi öncesi seçmen kütüklerinde ad-
res değişikliğine dair itirazlar 10 Eylül
2015 Perşembe günü saat 17.00’de
sona erecek. O tarihe kadar vatandaş-
ların oy verebilmeleri için seçmen kü-
tüğüne kayıtlı olup olmadıklarını
kontrol etmeleri, kayıtlı değillerse ka-
yıt olmak veya bilgilerini güncelle-
mek için yurt içinde nüfus müdürlük-
lerine, yurt dışında temsilciliklere
müracaat etmeleri gerekiyor.

Hangi il kaç vekil çıkaracak?
Kastamonu’nun 3 vekil temsil

edildiği TBMM’de üç bölgeli  İstan-
bul 88,  ikişer  bölgeyle Ankara 32,
İzmir ise  26 milletvekili çıkaracak.
Ayrıca, 18 milletvekili çıkaracak olan
Bursa’yı sırasıyla 14 vekil ile Adana,
Konya ve Antalya takip ederken,
Şanlı Urfa ve Gaziantep 12, Kocaeli,
Mersin ve Diyarbakır ise 11 milletve-
kili çıkaracak. 

26. Dönem Milletvekili Genel Se-
çimi'ne katılma yeterliliğini taşıyan

siyasi partiler şöyle: 1- AK Parti, 2-
Anadolu 3- Bağımsız Türkiye 4- Bü-
yük Birlik 5- CHP 6- Demokrat 7- De-
mokratik Gelişim 8- DSP 9- Doğru Yol
10- Emek Partisi 11- Genç Parti 12-
Hak ve Adalet 13- Hak ve Özgürlükler
14- Halkın Kurtuluş 15- Halkın Yük-
selişi 16- Halkların Demokratik 17- İlk
Parti 18- Komünist Parti 19- Liberal
Demokrat 20- Merkez Parti 21- Millet
Partisi 22- Millet ve Adalet 23- MHP
24- Muhafazakar Yükseliş 25- Özgür-
lük ve Dayanışma 26- Saadet Partisi
27- Toplumsal Uzlaşma Reform ve
Kalkınma 28- Türkiye Komünist 29-
Vatan Partisi olarak belirlendi.

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

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin’in annesi Emine Şahin(92),  yüksek
tansiyon ve şeker hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. İstamonu Ailesi olarak
merhume Emine Şahin’e Allah’tan rahmet, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şa-
hin olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Şahin’in anne acısı

7 Haziran Genel Seçimlerinin ardından siyasi belirsizliklerle mücadele eden
ülkemizde erken seçim takviminin belirlenmesinin ardından, dengeler değişti

Mevlana
Konağı

hizmete girdi

Türkiye’nin ilk seçim 
hükümeti görev başında

Son gün 10 EylülÇatalzeytinli hemşerimiz
Prof. Dr. Rahmi Er, Yüksek-
öğretim Kurulu (YÖK) üyeli-
ğine seçildi. YÖK’ten yapı-
lan açıklamaya göre, 20
Ağustos’ta toplanan Üniver-
sitelerarası Kurul (ÜAK),
YÖK genel kurul üyesi Prof.
Dr. İzzet Özgenç’ten boşalan
koltuk için yaptığı oylama-
da, Yükseköğretim Kurulu Başkan Da-
nışmanı ve Dış İlişkiler Koordinatörü
Prof. Dr. Rahmi Er’i seçti.

Prof. Dr. Rahmi Er kimdir?
1959 yılında Çatalzeytin Kaymaz-

lar köyünde doğdu. İlköğrenimini kö-
yünde, orta öğrenimini Ankara’da ta-
mamladıktan sonra Ankara Üniversi-
tesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,

Arap Dili ve Edebiyatı Ana
Bilim Dalı’ndan mezun
oldu. Bir süre özel sektörde
İngilizce ve Arapça müter-
cim olarak çalıştı.  1982 yı-
lında Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi, Arap Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalına araştırma
görevlisi olarak atandı. Aynı

üniversitede 2000 yılında bölüm baş-
kanlığına, 2002 yılında dekan yardım-
cılığı görevine atandı. Dekan yardımcı-
lığı görevini 2007 tarihine kadar da
sürdürdü. 2010-2013 yılları arasında
da dekan olarak görev yaptı. Halen
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Rahmi Er YÖK’te
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Ön Tekstil firma sahibi Mehmet
Ön ve Boran Teksil firma sahibi
Hikmet Şanlı’nın güç birliği yapa-
rak kurdukları Atlas Tekstil, yakla-
şık 4 ay önce İhsangazi’de üretime
başladı. Dört bin metrekare alan
içerisine kurulan fabrikada 90 kişi-
nin istihdam edildiğini bildiren
Mehmet Ön gazetemize yaptığı
açıklamada, Kastamonu’da gelir
kaynağı oluşturmanın mutluluğunu
yaşadıklarını ifade ederek, "Doğdu-
ğum topraklara yatırım yapmak hep
aklımdaydı. Bu isteğimi ortağım
Hikmet Bey ile hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Genç nüfusunu büyükşehirlere
göç veren İhsangazi’de, fabrikanın

çalışanlarının büyük çoğunun Araç
ve Kastamonu merkezden servis ile
taşındığını aktaran Ön, fason panto-
lon üretimi gerçekleştirdikleri tesi-
sin ilerleyen günlerde üretim ve is-
tihdam kapasitesini artacağını da
bildirdi.

"Kastamonu merkez ile sorunsuz
ulaşımı, havalimanına yakınlığı,
Araç ve Karabük bağlantı yollarının
gelişmesi bizim İhsangazi’de yatı-
rım olanağımızı artıran etkenler
oldu." diyerek İhsangazi’nin ulaşım
konusunda işverene kolaylıklar sağ-
ladığını dile getiren Mehmet Ön,
Kastamonulu iş adamalarına da
memleketlerinde yatırım yapmaları
konusunda çağrıda bulundu.

Türkiye’de siyasi belirsizliklerin
ve toplumsal huzurun bozulmasının
da etkisiyle ekonominin rahatının
kaçtığına dikkat çeken Hüseyin
Tunç, "Borsa İstanbul 100 endeksi
2014 Mart seviyelerine kadar gerile-
di. ABD Doları 3 TL'yi gördükten
sonra bir miktar geri çekildi. On yıl-
lık gösterge tahvilin bileşik faizi
yüzde10'un üzerine çıktı. Amerikan
Merkez Bankası Fed'in Eylül’ de faiz
artırımına başlaması ihtimali azalın-
ca, altına olan talep arttı ve Türk Li-
rası'ndaki değer kaybıyla birlikte
gram altının fiyatı 111.29 lira ile ta-
rihin en yüksek seviyesini yakaladı.
Bütün bunlara rağmen ülkemiz eko-
nomisinde ciddi bir sıkıntı veya teh-
like görülmemekte ve beklenmemek-
tedir." diye konuştu.

Çin, Asya, Avrupa 
ABD borsaları düşüşte 

İmalat verisinin son altı buçuk
yılın en dip noktasına inmesinin
önce Çin'de sonra dünya genelinde
panik havası oluşturduğunu ifade
eden Tunç, böyle durumlarda en
hızlı etkilenen ve en çok zarar gören
finansal alanın borsalar olduğunu
belirtti.

Türk halkı daha 
çok tasarruf etmeli

Çin Borsası'nda yaşanan ciddi ka-
yıplar nedeniyle borsa ve emtia pi-
yasalarındaki yatırımcıların derhal
satışa geçtiğini ve Çin borsasının
yüzde 8.5’e düştüğünü bildiren
Tunç şu açıklamalarda bulundu:
"Asya, Avrupa ve ABD borsaları da
yüzde 5’lere varan oranda düşüş
kaydetti.  Derinliği olmayan bazı
ülke borsalarında ise kayıplar yüzde
10’ları buldu. Petrol ve emtia fiyatla-

rı da son altı yılın en alt seviyelerine
geriledi."

Türk halkının bireysel tasarruf ön-
lemleri alması gerektiğini vurgulayan
Hüseyin Tunç, şöyle konuştu: "Kapi-
talist ekonomi modelinin çarkları tü-
ketim ile dönmektedir. Ancak yeterli
üretim gücü olmayan ülkeler için tü-
ketim kalıplarının genişlemesi olum-
lu bir durum değildir. Türkiye’ deki
yüksek büyüme oranları iç tasarrufun
yetersizliği nedeniyle yabancı serma-
ye ile sağlanmaktadır. Yabancı ser-
mayeyi yurt içine çekmek için döviz
kurları düşük tutulduğunda ithalat
artmakta ve cari açık büyümektedir.
Cari açığın artması durumunda ise
ödemeler bilançosunu dengede tuta-
bilmek için aşırı borçlanma gereği
duyulmakta ve aynı zamanda ülke-
nin döviz rezervleri süratle tüken-
mektedir. Bu durum çoğu kez kurlar-
da aşırı oynamaya neden olmakta ve
dövize en çok ihtiyaç duyulduğu
anda döviz çıkışları hızlanarak, ülke-
nin ekonomik istikrarını bozucu so-
nuçlar ortaya çıkmaktadır. Diğer ta-
raftan ülkemiz üretim yapısında yük-
sek miktarda ithal girdi kullanılmak-
tadır. Bu da ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranında azalmalara, dış ticaret
ve cari işlemler dengesinde ise bozul-
malara yol açmaktadır.  Gelişmekte
olan ülkelerde ortalama tasarruf eğili-
mi yüzde 30'larda iken bu oran ülke-
mizde yüzde 15'i bile bulmamakta-
dır. Gösteriş ve lüks tüketim alışkan-
lıklarındaki artış, bireylerin ve şirket-
lerin uzun vadeli ve aşırı borçlanarak
kendilerini finansal kurumlara mah-
kum etmeleri sağlıklı bir ekonomi
işareti değildir. Türk halkı daha fazla
tasarruf etmek zorundadır. Nitekim
atalarımız 'İşten değil dişten artar' sö-
zünü boşuna söylememiştir."

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Dünya ve Türkiye
ekonomisinde enerji (3)

Yeminli Mali Müşavir

haber@istamonu.com
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Başbakanlık Hazine Müste-

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

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

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

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

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

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

25 proje desteklenecek

29 Ağustos 2015

TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre Kastamonu,
sarımsak üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2014 yılı Bitkisel Üre-
tim İstatistikleri" ni açıkladı. Türkiye’de 2014 yılında top-
lam 116 bin 89 ton sarımsak üretilirken en çok üretimi 19
bin 871 ton ile Kastamonu gerçekleştirdi. Kastamonu’yu

14 bin 878 ton ile Kahramanmaraş, 14 bin 770 ton ile de
Gaziantep izledi. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden
oluşan TR82 bölgesinde ise, 19 bin 953 ton ile sarımsak
üretiminin yüzde 17,2’si gerçekleştirildi. Bölgemizde üre-
tilen sarımsağın yüzde 99,6’sı Kastamonu, yüzde 0,4’ü Si-
nop’ta üretilirken, Çankırı’da sarımsak üretimi olmadı.

5

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca Kastamonu Ah-
şap Fuarı adıyla düzenlenen organizasyon bu
yıl 10-13 Eylül tarihleri arasından Ahşap Ta-
nım Günleri olarak gerçekleşecek. Organizas-
yonların fuar adıyla nitelendirebilmesi için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvuru
yapılması gerekirken, yetkililer bu yıl için
başvuru sürecini kaçırıldığını bildirdi. Kasta-
monu Ahşap Fuarı sosyal medya hesabından
yapılan açıklamada gelecek yıl organizasyo-
nun yeniden Ahşap Fuarı adıyla düzenlemek
için ön incelemelerin başlandığı ifade edildi.

Fuardan 
tanıtım günlerine

Şimdi doğalgaz için ‘altın çağın’ başladı-
ğı müjdeleniyor. Kaya gazının, kömür-
den üretilen gazın yaygın kullanımı,

yen, konvansiyonel gaz kaynaklarının keşfe-
dilmesiyle dünyadaki gaz bolluğu ve bunun
neticesinde de doğalgazın enerji denklemin-
deki payının hızla yükselmesi dikkate değer
bir gelişme. Türkiye’de elektrik üretiminde
doğalgazın payı %44’e geriledi. 2023’e kadar
da %35’e indirilmesi planlanıyor. Çin’de şu
anda yüzde 4 civarında doğalgazın payı.

Rezerv anlamında doğalgazın pozisyonu
en az 200 yıllık rezervlerin olduğu söyleniyor.

Kaya gazında dünyada bir numara Ame-
rika değil. Bir numara Çin, onu Arjantin izli-
yor, sonra ABD geliyor. Ama Çin ve Arjan-
tin’de daha ciddi anlamda üretim başlamadı.
Ukrayna ve Polonya’da da iyi kaya gazı re-
zervleri var ama bir türlü üretime dönüştü-
rülemiyor.

Önümüzdeki 15 yıl zarfında petrol, kö-
mür ve doğalgazın payları ortalama %25
bandında olacak. Kaya gazı, Rusya gibi ge-
leneksel üreticilerin hakim pozisyonunu
sarstığından, oyun değiştirici olmaya de-
vam edecek.

Doğalgazda dünyanın en büyük ikinci re-
zervine sahip İran, Türkmenistan ise dünya
gaz rezervlerinde dördüncü büyük ülke. Yani
gelecekte piyasada çok fazla gaz olacak.

Dış politikada çok dengeli ve hassas ol-
mak önemli. En önemli şey: Güven, güven,
güven…

Kuzey Irak ile Bağdat yönetimi petrol ge-
lirleri konusunda uzlaştı.

Gaz oyunu Türkiye açısında kritik bir me-
sele. Piyasayı görülebilir gelecekte satıcılar
değil alıcılar belirleyecek. Türkiye’nin eli
güçlü. O yüzden ‘Türk Akımı’ konusunda hü-
kümete tavsiyem şu: Acele etmeyin. Önce fi-
yatı iyi müzakere edip sağlama bağlayın.
Çünkü seçeneklerimiz var. Ruslar ise bir an
evvel işi garantiye almak istiyorlar. Türki-
ye’nin geçmişte yaptığı hatayı tekrar etme-
mesi gerekiyor.

Unutmayın, Putin doktorasını Saint Pe-
tersburg Üniversitesi’nde doğalgazı silah
olarak kullanma üzerine yaptı. Karşısına
aynı çapta liderler, ekipler çıkarmamız ge-
rekiyor.

Almanya’nın dışında Çin’de de yenilene-
bilir enerjiye büyük ağırlık veriliyor. Muaz-
zam bir yatırım var. Bu alana dünyada en
fazla yatırım yapan ülke Çin. 

Petrole gitmeyen ve ortada kalan yatı-
rımların bir kısmı ister istemez yenilenebilir
enerjiye kayacak. Şu anda maliyeti yüksek
de olsa, sübvanse ediliyor da olsa. Geleceği-
miz, temiz ve akıllı enerji. Bundan kuşku
duymuyorum.

İşin bir de çevre boyutu da var. Gelecek
nesillere bırakacağımız gezegenimizin eko-
lojik dengesini koruma hedefi de her zaman
kafamızın içinde olmalı.

Sonuçta her enerji kaynağı mutlaka de-
ğişen şiddette doğaya tahribat veriyor ama
önemli olan bunu asgaride tutmak.

Petrol fiyatlarının ortalama 100 dolar ol-
duğu dönemin rakamlarını kullanarak baka-
cak olursak, enerji ithalatımız yaklaşık 50
milyar dolar civarında. Milli gelirimiz ise 800
milyar doların bir miktar üzerinde. Yani Tür-
kiye’nin enerji ithalatının milli gelire oranı
%6’nın biraz üzerinde. Şimdiki fiyatlara göre
bakınca bu oran %4’lere doğru iniyor.

İhsangazi’de tekstil
fabrikası kurdular

Sarımsak
birincisi

Kastamonu

İstanbul’da tekstil firması sahibi olan Kasta-
monulu iki iş adamı İhsangazi’de fabrika kurdu

Mehmet Ön kimdir?
1971 yılında Doğanyurt’un Belyaka kö-

yünde doğan Mehmet Ön, ilköğrenimi ta-
mamlamasının ardından geldiği İstan-
bul’da tekstil sektörüne adım attı. Gazios-
manpaşa Karadeniz Mahallesi’nde 1991 yı-
lında ortağı ile kurduğu Doğan Tekstil, ilk
ticari girişimi oldu.  Daha sonra kendi öz
kaynağıyla faaliyete başladığı  Ön Tekstil
ile atılımlarını geliştirdi. Sultangazi’de 650
metrekarelik atölyede 85 kişiye iş imkanı
sağlayan Ön Tekstil firma sahibi Mehmet
Ön,  yaklaşık 6 ay önce Kas-Der Sultanga-
zi Şube Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Ekonomide ciddi bir sıkıntı yok
Çin'de yaşanan panik
havasının dünyanın di-
ğer bölgeleri ile birlik-
te Türkiye'de de etki-
sini gösterdiğini belir-
ten Albaraka Kredi Yö-
netim Grup Müdürü
Hüseyin Tunç, "Tüm
bunlara rağmen eko-
nomide ciddi bir sıkıntı
veya tehlike görülme-
mektedir” dedi.

Hüseyin Tunç, yaratılmak istenen
kriz ortamlarını bertaraf etmemin müm-
kün olduğunu belirterek şu tedbirlerden
bahsetti: 

• Dünya ekonomisinde zaman aralığı
giderek daralan ve tekrarlanan bu tür
dalgalara karşı toplumun her kesimi alış-
kanlıklarını gözden geçirmelidir.

• Döviz geliri olmayan kişi ya da ku-
rumlar döviz bazında borçlanmamalıdır.

• Risk iştahı riskin gerçekleşmesi ha-
linde altından kalkabilecek düzeyde tutul-
malıdır. Yatırımların cazibesine kapılarak
aşırı risklere girilmemelidir.

• Spekülatif amaçlı stok bulundurma,
alım ve satımlardan uzak durulmalıdır.
Herkes normal ticari kazancına kanaat
ederek bildiği işi yapmalıdır. Deveyi yar-
dan uçuran bir tutam ottur.

• Herkes alacağına olduğu gibi bor-
cuna da sadık olmalı, ticari ahlak ve dü-
rüstlüğü ilk sıraya, parayı ikinci sıraya
koymalıdır.

• Ticarette de üretimde de girişilen bir
işte belli bir düzeyde neticeye ulaşmadan
sık sık karar değiştirilmemelidir.

• Öz kaynak-borç dengesi gözetilmeli
ve borçlanma maliyetlerinin arttığı dönem-
lerde öz kaynak ağırlıklı çalışılmalıdır.

• Bankalar sabırlı olmalı ve müşteri-
lerini sıkıntıya sokacak gereksiz davranış-
lardan kaçınmalıdır. Bankalar müşterile-
rini yaşatarak  varlıklarını güvence altına
alabilirler.

• Herkes söylemlerinde dikkatli ol-
malı, kriz edebiyatından kaçınmalı ve ül-
kemiz ekonomisinin güçlü noktaları öne
çıkarılmalıdır.

Tedbirler neler olmalıdır?

Hikmet Şanlı

istamonu_05_Layout 1  9/1/15  2:18 AM  Page 1



Tiyatro sanatçısı Göksel Ka-
ya’nın Atatürk’ün İnebolu’ya
gelişini canlandırdığı etkinlik-
ler kapsamında ilk gün Atatürk
yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik programı uyarınca
İstanbul 1881’in Atatürk temalı
resim sergisi açılışı Türk Ocağı
Binasında yapıldı. Ressam Ned
Pamphilon’un yapmış olduğu

“Her Yer Mustafa Her Yer Ke-
mal” resim sergisi gezildi. 

Program, Atatürk’ün 27
Ağustos 1925 tarihinde İnebo-
lu’da verdiği tarihi Şapka Nut-
ku Türk Ocağı Balkonundan
Atatürk’e benzerliği ile tanınan
tiyatro sanatçısı Göksel Kaya ta-
rafından okunması ile sona
erdi.

Bu yıl 17.’si düzenlenen Anado-
lu’nun Kırk Pınar’ı Tosya Yağlı Güreşle-
ri, yurdun dört bir yanından gelen peh-
livanların katılımıyla gerçekleşti.

Tosya Er Meydanı’nda 22 Ağustos’ta
yapılan müsabakalar saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşının okun-
masıyla başladı. Okunan Kur’an-ı Kerim
ve duaların ardından pehlivanlar  'Sizi
Yüreğimize Yazdık, Şehitlerimize Al-
lah’tan Rahmet Diliyoruz' yazılı pankart
ile er meydanına çıktı. Bu yıl 16 baş-
pehlivanın kol bağladığı güreşin finalin-
de 2015  Kırkpınar Başpehlivanı olan
Orhan Okulu ile 2014 yılı Kırkpınar
Başpehlivanı Fatih Atlı karşı karşıya
geldi. Finalde, Orhan Okulu rahibi Fa-
tih Atlı’yı yenerek 2015 Tosya Başpehli-
vanı unvanını da kazandı.

Öte yandan başpehlivanlık maçı ön-
cesi yapılan 2016 yılı Tosya Yağlı Gü-
reşleri Ağalık Yarışması’nı 46 bin
lira2014 yılı Güreş Ağası Alaattin Do-
boğlu elde etti.

Ayrıca güreşleri alanda takip eden
BBC kanalının 2 İngiliz muhabiri de kıs-
bet giyip Tosya Er Meydanı’na çıktı.
Türk güreşçilerin karşısına çıkan John
Graham ve Jonie Hodges tuş olmaktan
kurtulamadı.

Erkekliğe ilk adım
Tosya Yağlı Güreşleri’nin ertesi

günü ise geleneksel sünnet ve pilav şö-
leni düzenlendi. Bu yıl sünnet ettirilen
86 çocuğun yanı sıra çok sayıda kişinin
katıldığı şölende 1 ton pirinç ve 1 ton
etten yapılan pilav, 1,5 ton helva ve 10
bin adet ayran ikram edildi.

Pehlivanlar er
meydanına çıktı

Atatürk İnebolu’da!
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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.

Mustafa Kemal Atatürk’ün İnebolu’ya Gelişleri, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’nın 
90. yıldönümü kutlama etkinlikleri 25-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlü-
ğü bünyesinde 2007 yılında kurulan
Kastamonu Tıp Fakültesi, Kastamo-
nu Üniversitesi’ne(KÜ) devredildi.
Bakanlar Kurulunun Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren

kararıyla KÜ’deki fakülte sayısı böy-
lece 11’e yükselmiş oldu. Kısa süre-
de eğitime başlaması beklenen Tıp
Fakültesinin Kastamonu’yu sağlık
konusunda bölgenin ana merkezi ko-
numuna getirmesi öngörülüyor.

TURUTURUTURUTURU Hacettepe’den
geri alındı

Geleneksel Spor Dalları Fe-
derasyonu As Başkanı Gü-
nal Genç, Türkiye’de atçı-
lık konusunda Kastamo-
nu’nun öne çıktığını
söyledi. Bu yıl 19.’su
gerçekleştirilen Türk
Dünyası Etkinlikleri
kapsamında düzenlenen
Atatürk ve İstiklal Kupası
At Yarışları’nda konuşan
Günal Genç, atçılığın Kasta-
monu ile bütünleştiğini ifade
ederek " Osmanlı atları Kastamonu’nun
Devrekani ilçesinde yetişmiştir. Türkiye’de
at ve atçılık denildiği zaman Kastamonu ve
Kütahya aklımıza gelir. Federasyonumuz,
12 yarış yapıyor. Bu yarışlardan biri de
Kastamonu’muza verilmiştir."  dedi. Devre-

kani ve Taşköprü’de gerçekleş-
tirilen yarışların ardından

Kastamonu’daki organi-
zasyonun düzenlendiği-
ni hatırlatan Genç,  ya-
rışları daha çok genişle-
teceklerini bildirdi.

Öte yandan Gele-
neksel Spor Dalları Fe-

derasyonu ve Kastamonu
Belediyesi tarafından orga-

nize edilen at yarışlarına 9
kategoride 80 at katıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş’ın İngiliz Safkan Dört Nal’da yarışan
atının 4. geldiği koşuda, rahvan ve dörtnala
at yarışlarında dereceye giren at sahipleri-
ne ve jokeylere ödüllerini yarışları izleyen
protokol üyeleri takdim etti.

İlk Kastamonu akla gelir
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Çatalzeytin Kaymakamı Recep Koşal
ile Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz
himayelerinde 16 Ağustos Pazar sabahı
gerçekleşen toplantının ana gündemin-
de ilçenin nüfusunun artırılması konu
alındı. Toplantıda ilçenin doğal ve tu-
rizm değerlerinin ön plana çıkması,
ekonomik ve sosyal alanlarının gelişti-
rilmesi konuları da gündeme geldi.

İlçenin çözüm bekleyen sıkıntıları-
nın tek tek sıralanmaya çalışıldığı top-
lantıda, açılış konuşmasını Çatalzeytin-
liler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hü-
seyin Karadeniz yaptı.  

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Göz-
de Yüksel’in sunumuyla gerçekleşen
toplantıda Kaymakam Recep Koşal, Be-
lediye Başkanı Musa İhsan Uğuz, AK
Parti İlçe Başkanı Sinan Karadağ, MHP
İlçe Başkanı Hüseyin Tolga İnce, CHP
İlçe Başkan Yardımcısı Ergun Usta, İl
Genel Meclis Üyesi Mevlüt Kaplan ko-
nuşma yaptılar. Konuşmaların ardından
söz alanların sorularını Belediye Başka-
nı Musa İhsan Uğuz ve İlçe Kaymakam
Recep Koşal cevapladı.

Toplantıya İstanbul’dan Sultangazi
Cebeci Mahalle Muhtarı Zeki Yıldız,
Cide Federasyonu Başkanı Recep Çetin-
kaya, Kağıthane Belediye Meclis Üyesi
Ali Güler ve köy dernek yöneticilerinin
bulunduğu 60 kişilik heyet katıldı. Top-
lantıda Çatalzeytin meclis üyeleri, köy
muhtarları, sivil toplum kuruluşu ve si-
yasi parti temsilcileri de yer aldı.

Çatalzeytin Belediye Başkanı
Musa İhsan Uğuz, ilçe nüfusunun

artırılması ve diğer so-
runların çözüme ka-
vuşmasının sivil top-
lum kuruluşlarının et-
kin çalışmalarıyla sağ-
lanabileceğini vurgula-
dığı konuşmasında
şunları söyledi:

"Çatalzeytin bizim
olmazsa olmazımız.

Doğduğumuz büyüdüğümüz ve öleceği-
miz topraklardır.Doğduğumuz topraklar
bizi doyurmadı. İlçemiz 1965 yılından
itibaren göç veriyor.

Bizim amacımız Çatalzeytin’e hiz-
met etmek ve güzelleştirmek. Bunun

mücadelesini veriyoruz. En büyük soru-
numuz göçle birlikte azalan insan sayı-
sı. İlçenin imkânları belli. Adrese dayalı
kayıt sistemine göre emekli hemşerileri-
mizin kayıtlarını Çatalzeytin’e almaları-
nı sağlarsak ilçenin gelirinin artacağını
ve bu sayede hizmeti daha fazla alacağı-
mızı düşünüyoruz. Zaten bu toplantı-
nın da ana gündemi bu. Yeri gelmişken
bu toplantıyı organize eden Çatalzeytin-
liler Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür
ediyorum. Güzel düşünülen bu organi-
zasyonun örnek teşkil etmesini arzulu-
yorum."

Yaşanan ulaşım sorunun bölgeyi et-
kilediğine dikkat çeken Başkan Musa
İhsan Uğuz,  konuşmasına şöyle devam
etti: "Türkeli ve Bozkurt gibi bizim iki
katımımız nüfusu olan ilçelerde de bir
takım sorunlar var. İlk önce bölgedeki
problemi tespit etmek lazım. Temel so-
runlar üzerinden adım atmak gerekir.
Bu tür yöreler haritaya baktığınız zaman
ölü bölgelerde kalıyor.  

Bizim ve sivil toplum kuruluşlarının
en büyük görevi sirkülasyonun sağlan-
mak.  Çatalzeytin’i ve civarımızdaki il-
çeleri Karadeniz Sahil Yolu ve Devrekâ-
ni Yolu yakından ilgilendiriyor. 

Karadeniz Sahil Yolu’nun mutlaka
yapılması lazım. Burada sesi en fazla çı-
kan pastadan pay alıyor.Bizim sesimiz
fazla çıksaydı bu yol biterdi. Artık çağ
değişti, iletişim arttı. İlçe sorunlarımızın
birçoğunu STK’lar olarak konuşmamı-
zın yanı sıra bireysel olarak da sosyal
medyadan gündeme taşırsak çözüme
kavuşturabiliriz."

Adliye sorunu kangren
"Adliyenin İnebolu’ya taşınmasının

Çatalzeytinli’ye büyük eziyet olduğunu
herkesin görmesi gerekir. Nüfus ne ka-
dar az olursa olsun, adliyenin yeniden
ilçeye kazandırılması gerekir.Köylüleri-
miz bu konuda çok çile çekiyor. Adliye
konusu kangren olmuştur."

Mermer yatakları 
"Karacakaya’da mermer yataklarımız

var.  Sektörde söz sahibi iş adamlarımı-
za sunduğumuz tekliflerulaşım sorunu
ve taşıma maliyetleri sebebiyle geri pla-
na atılıyor."

Nüfusumuz kadar öğrenci
"Çatalzeytin’de bulunan MYO’nun

öğrenci kapasitesi bin kişinin üzerinde.
Ancak bu okulları daha fazla işlevsel
hale getirmek lazım. Yurt bölümüyle il-
gili çalışmamız var. Eğer bunu başarabi-
lirsek, buraya gelen öğrenci konaklama
dahil ilçeye katkı sağlayacak.  Rektörü-
müz burada 300 öğrenci kapasiteli diya-
liz bölümü açılacağını açıklamıştı." 

"2006 yılından beri bekleniyor"
"Ginolu Kalesi'nin restorasyon çalış-

maları için 2004 yılında resmen düğme-
ye basıldı. Proje doğrultusunda restoras-
yonun iki kademede yapılmasına karar
verilmişti. Tarihi kalede bu kapsamda
2006 yılında ilk kademe restorasyon ça-
lışmalarına başlandı. Bölge ve ilçe turiz-
mi açısından önemli bir yeri olan tarihi
Ginolu Kalesi'nde aradan geçen 9 yıla
rağmen ikinci kademe restorasyon çalış-
malarını başlatamadık. Kültür ve Tu-
rizm Bakanımıza sesimizi duyurama-
dık. Bizim girişimlerimiz yetersiz kalı-
yor. Sivil toplum örgütlerinin yani hal-
kın sesini hiçbir hükümetin geri çevir-
me şansı yok. Sizlerden güçlü şekilde

ses gelirse her şeyin
daha net anlaşılacağına
inanıyorum."

CHP İlçe Baş-
kan Vekili Ergun
Usta: "Çatalzeytinli-
ler Yardımlaşma Der-
neği’nin girişimlerini

yakından takip ediyor ve destekliyo-
rum. İlçemizde mevcut tüm siyasi parti
yöneticileri olarak sivil toplum örgütle-
rinin de desteğini alarak birlikte hare-
ket etmek, Çatalzeytin sorunlarının çö-
zülmesinde katkı sunmak hepimizin
en önemli görevi. Sivil topum örgütle-
rinin yönetimde yasama, yürütme, yar-
gı ve basının ardından beşinci el oldu-
ğunu düşünüyorum. Sivil toplum ör-
gütleri ne kadar ilçesini düşünür nite-
likte olursa etkisi de o kadar fazla
olur."

AK Parti İlçe Başkanı Sinan
Karadağ: "Böyle bir toplantıda bizleri

buluşturduğu için Ça-
talzeytinliler Yardım-
laşama Derneği Başka-
nı Hüseyin Karade-
niz’e ve yönetimine te-
şekkür ediyoruz.  Ça-
talzeytin’in en büyük
sorunu nüfus kaynak-
lı. Hizmet de nüfusla
doğru orantılı. Özellik-

le dernek başkanlarımızın üyelerini ve
çevrelerindekilerini bilgilendirerek,
Çatalzeytin’e ikamet adreslerinin taşı-
ma işlemlerine öncülük etmesi hizmet-
lerin kaliteli ve fazlasıyla olmasına
destek sağlayacaktır."

MHP İlçe Başkanı Tolga İnce:
"Öncelikle Sayın Hüseyin Karadeniz’e

ve yönetimine bu top-
lantıyı organize ettik-
leri için teşekkür edi-
yoruz. Kendisi tüm so-
runlarımızı, yapılabi-
lecekleri tek tek özet-
lemiş. Önceliğimiz nü-
fus. Burada özellikle
köy muhtarlarımıza ve
dernek başkanlarımıza

büyük görev düşüyor. Adrese dayalı
nüfus kayıt sisteminde özellikle emek-
lilerin adreste oturma mecburiyetleri
yok.  Çatalzeytin’de 6 ay bulunan
emeklilerimizin nüfus kayıtlarının bu-
rada olması bize hem ekonomik hem
de yatırım açısından büyük destek sağ-
layacak. Birlik ve beraberlik içinde
olursak birçok konuyu aşacağımız ka-
naatindeyim."
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İlçe nüfusunun artması için yapılacak çalışma-
lara destek olunacağını bildiren Çatalzeytin Kay-
makamı Recep Koşal da STK’ların önemine değin-
di. Koşal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Yılın yarısını memleketinde geçirenler için mev-
zuata uygun olarak dikkat çeken çalışmalar yapa-
biliriz. Konuya olan ilgiyi broşür ve afiş çalışmala-
rıyla artırabiliriz. Bu konuda elimizden gelen des-
teği veririz. Herkesin sorumluluk alması gereki-
yor. Çatalzeytin adını taşıyan çok sayıda dernek
var. Önemli olan dernek sayılarının ya da üye sayı-
larının çok olması değil, işlevselliğidir. Tabela
derneği olarak kalınmamalı. Dernekler kuruluş
amacına uygun hizmet etmeli. Örneğin Çatalzey-
tin’de çevreyle ilgili bir dernek varsa, çevreyle il-
gili sorun olmamalı. Oluyorsa o dernek artık tabe-
la derneğine dönmüştür ve işlevselliği kalmamış-
tır. Birçok kişi izlenen yanlış politikalar yüzünden
sadece para toplama amacıyla gördüğü dernek-
lerden ya da vakıflardan uzak duruyor.Dernekle-
rin bu anlamda maneviyatı ön plana çıkarması la-
zım. Özellikle ülkemizin sorunlarını düşündüğü-
müzde bizlerin manevi bağ kurması  çok
önemli.Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği’ni
bu kapsamda aktif görüyorum. İlerleyen dönem-
lerde inşallah daha güzel çalışmalar hayata geçi-
recekler."

41 köyüm var ama ben 200 diyorum
Çatalzeytin’de ciddi alt yapı sorunları olduğuna

değinen Kaymakam Recep Koşal yapılan çalışma-
larla ilgili şunları söyledi: " Geniş bir coğrafyada
yer alıyoruz. Köy sayımız fazla, maddi imkanımız
kısıtlı. Çatalzeytin köy sayısı 41 ancak ben sorul-
duğunda 200’ün üzerinde olduğunu söylüyorum.
Çünkü her mahallenin köyde olduğu gibi alt yapı
ihtiyaçları var.  Bu ihtiyaçlar bizden talep edildi-
ğinde ben artık oranın tabelasında mahalle mi ya-
zıyor, köy mü yazıyor bakmıyorum. Çünkü para
aynı. Mahallelerimizin tamamına yönelik iş yapa-
bilmemiz zor. Ancak devlet bakidir. Bu işler ta-
mamlanacaktır. Köylere daha iyi hizmet götürebil-
mek adına ince hesaplar yapıyoruz. Bazen çevrede
iş yapan müteahhitlerimize rica ediyoruz. Ücretsiz
mal alıp bunları köylere gönderiyoruz."

Çatalzeytin Kaymakamı 
Recep Koşal

Geriye göçün önü açılıyor
İstanbul’da faali-
yet gösteren Ça-
talzeytinliler Yar-
dımlaşma Der-
neği ve köy der-
nekleri 'Sivil İni-
siyatif Toplantı-
sı' düzenledi.

Sivil İnisiyatif Toplantısı’nın ana
gündemini emekli olanların ad-
rese dayalı nüfus kayıt siste-
minde birinci kayıtlarını ilçele-
rine almalarını sağlamak ol-
duğunu anlatan Hüseyin Ka-
radeniz, bu çalışmayla birlikte
emekli maaşlarının Çatalzey-
tin Ziraat Bankası üzerinden iş-
lem görmesini gerçekleştirmek
olduğunu söyledi. Hüseyin Karade-
niz Sivil İnisiyatif Toplantısı ile HSYK ta-
rafından İnebolu’ya verilen adliyenin yeni-
den Çatalzeytin’e kazandırılması yönünde
çalışma başlatılacağını da bildirdi.

Çatalzeytin’de tarıma yönelik faaliyet-
lerin olması gerektiğini ifade eden Karade-
niz,  Fedai Aydın tarafından 41 muhtarlığa 4
bin adet toplamda 164 bin adet ceviz veril-
mesini öngören ÇAP adı altındaki proje ile
ilçenin ekonomik umut taşıyacağını savun-
du. İlçe sorunlarına dair gündem belirleye-
rek daha çok bir araya gelinmesi gerekti-
ğini ifade eden Karadeniz "Biz hemşeri ve
Çatalzeytinli olmaktan önce komşuyuz,
hatta akrabayız, daha ötesi din kardeşiyiz.
Bu tür toplantıların neden yapıldığından
çok neden sık aralarla yapılmadığını ve ya-
pamadığımızı sorgulamamız lazım. Sahip-
lenmenin ilk şartı iştirak etmektir. Biz için-

de olmadığımız ve iştirak etmediği-
miz bir olayda gereksiz sahiplen-

melere kalkıyoruz."  şeklinde ko-
nuştu. Çatalzeytinliler Yardım-
laşma Derneği’nde yeni yöneti-
miyle birlikte 9 ay önce göreve
geldiğini hatırlatan Hüseyin Ka-
radeniz bu süreç içerisinde bir-

çok projeyi hayata geçirdiklerini-
de  aktardı.

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği’nin1991 yılında kurulduğunu da

anımsatan Karadeniz,  "Mayası Kastamo-
nu, hamuru Çatalzeytin olan 'Gönül Mayası
Adamlar' programıyla derneğimize birçok
Kastamonu iş adamı ve akademisyen ge-
tirdik.Bu sayede de tanıtımımız en üst se-
viyeye çıkarıldı. Çatalzeytinli 20 öğrenci bi-
raraya getirilerek folklor ekibi kurduk.
Yaptığımız kahvaltı ve iftar programlarında
binlerce kişiye ulaştık. Bu yıl 25 öğrencimi-
ze de burs vermek için girişim başlattık."
diyerek yapılan çalışmalarla vizyon sahibi
bir dernek oluşturduklarına dikkat çekti.
Karadeniz konuşmasını Kaymakam Recep
Koşal’a, Belediye Başkanı M.İhsan Uğuz’a,
Fatih Belediyesi Meclis Üyesi Şenol Özde-
mir’e, siyasi parti üyelerine, muhtarlara,
STK üyelerine ve tüm katılımcılara teşek-
kür ederek sonlandırdı.

Çatalzeytinliler Dernek Başkanı Hüseyin Karadeniz
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Cumhuriyet tarihinin en yüksek
açılışını yapan fındık piyasası, ge-
çen sezon 10 liradan açılmış ve 22
liraya kadar yükselmişti. Fiyatlar
yeni sezonun yaklaşmasına doğru
ise 14-15 lira bandına oturmuştu.
Toptancı piyasalarında 22 liraya ka-
dar yükselen fındığın fiyatı tüketici
raflarında da 50 liraya kadar yüksel-
mişti. 

Fiyatların serbest piyasa koşulla-
rında oluştuğunu belirten ve fındı-

ğın henüz pazara yeni geldiğini
kaydeden sektör temsilcilerinin or-

tak görüşü ise fiyatı arzın belirleye-
ceği yönünde oldu.

Düşük rekolteye engel olunacak
Son günlerde fiyatıyla gündeme

taşınan fındığın, Türkiye’de coğrafi
haritası çıkarılacak.

Türk fındığından verim elde et-
mek ve hangi bölgede hangi ürünün
yetiştiğine dair Fındık Araştırma
Enstitüsü (FAE) Müdürlüğü ile Ka-
radeniz Fındık ve Mamulleri ihra-
catçılar Birliği'nce (KFMİB)  ortak
proje yürütülecek.

Çeşit karmaşasının, ürün kalitesi
ve veriminde ciddi kayba yol açtığı
fındık piyasasında, hayata geçecek
projeyle Doğu, Orta ve Batı Karade-
niz bölgelerinde 9 ayrı bahçe oluş-
turulacak.

Sakarya, Ordu ve Giresun'da sa-
hil, orta ve yüksek kol denilen 9
ayrı bölgede oluşturulacak bahçede;
tombul, çakıldak, foşa, Okay 28, Gi-
resun melezi ve Allahverdi çeşitle-
rinin denemeleri yapılacak. Sonra-
sında ise bölgede verimli ve kaliteli
olan fındıkların üretimi çiftçilere
tavsiye edilecek.

Batı Karadeniz’in günümüze ulaş-
mayı başaran tek Antik Kenti olma
özelliğini taşıyan Konuralp’de uzun
zamandır yürütülen kazı çalışmaların-
da tarihi galeriye ulaşıldı.  Düzce Vali-
liği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üni-
versitesi iş birliği ile uzun süredir de-
vam eden Konuralp yüzey araştırma-
larında yeni bir aşamaya geçildi. Düz-
ce Üniversitesi’nden öğretim üyeleri-
nin oluşturduğu geniş kazı ekibi uzun

zamandır devam eden çalışmalarda
bölgede yeni bir galeriye ulaştı. Kazı
ekibinin yaptığı incelemede edinilen
bilgilere göre tarihi galerinin M.S. 130
yılına ait olduğu ve bir oturma grubu-
na çıkan kapı ile koridordan oluştuğu
düşünülüyor. Bulunan kapı ile kori-
dorun o yıllarda mevcut olduğu düşü-
nülen orkestra ve diğer tribünlerin ko-
runmuş olabileceğine dair kanıt niteli-
ği taşıdığı ifade ediliyor.

Bartın’da Eğitim, İnovasyon ve Test Mer-
kezi (BİM) kurulacak. Batı Karadeniz Kalkın-
ma Ajansının bina ve makine ekipmandan
oluşan 5 milyon lirayı bulacak güdümlü des-
teği ile Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’ tara-
fından yürütülecek projede üniversite-sanayi
işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ar-Ge

faaliyetleri, yenilik stratejisinin belirlenmesi-
ne yönelik bilimsel çalışmalar için uygulama
alanı olarak katkı sağlayacak BİM’de yeni ku-
rulan bir işletmenin başlangıç maliyetlerinin
azaltılması, gelişmekte olan bir işletmenin
ise başarısız olma olasılığını en aza indirecek
işlemlerin yapılması planlanıyor.

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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Hema Armutçuk ve Amasra işletmelerinde 2 Ey-
lül'de greve gidilme kararı alındı. Ramazan Bayramı
öncesi 301 madenci çift asgari ücret ve sosyal hakla-
rının ödenmesi için hak arama mücadelesi başlatmış,
6 gün süren iş bırakma eyleminin ardından işverenin
çift asgari ücret, sosyal haklar ve geriye dönük çift as-

gari ücretleri ödeyeceğini açıklamasının ardından iş
bırakma eylemi son bulmuştu. Verilen sözlerin yeri-
ne getirmediğini ifade eden Genel Maden İş Sendika-
sı Genel Sekreteri Hakkı Arslan ve GMİS Yönetim
Kurulu Üyeleri, bu sebeple 2 Eylül’de yeniden greve
girme kararı aldıklarını açıkladılar.

Grev 
yeniden 
kapıda

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

“Yeryüzü üniversitesi” şiarı ile hareket
eden Rektör Sayın Seyit Aydın Bey’in gay-
retleri neticesinde, 2007 yılından beri Anka-
ra’da faaliyette bulunan Tıp Fakültesi Kas-
tamonu’ya kazandırıldı.

Hayırlı olsun.
Toplam 11 fakülte-

ye ulaşmış olan üni-
versitemiz büyümeye
devam ediyor.

Umarım ki, bu ça-
lışmalar ve gayretler
Kastamonulular tara-
fından desteklenir,
takdir edilir ve yeni
yatırımları sağlar.

Bilebildiğim kada-
rıyla Bakanlar Kurulu
kararını bekleyen
Sağlık Bilimleri ve Ve-
terinerlik Fakülteleri
de söz konusudur.

Kastamonuluların
bunların da faaliyete geçmesi için Rektör
Sayın Seyit Aydın Bey’i desteklemesi gerekir.

Kısaca diyorum ki, üniversitenin büyü-
mesi Kastamonu’nun kazanması demektir.

Kastamonu’nun zenginleri bu bilinçte ol-
malılar ki, üniversiteye katkıları olsun.

Üniversiteye olacak her destek yatırım-
ları hızlandırır. Ilgaz Tüneli bunun misalidir.

Bu tünel seçimden önce bitirilmelidir.
Kastamonu’nun vekilleri ve yönetimi bu-

nun gayretinde olmalıdır. İnebolu yolu ve
tünelleri ihale edilmelidir.

Üzülerek belirtmeliyim ki, 2012 yılından
beri gözlemlediğim kadarıyla Kastamo-
nu’nun varlıklılarında böyle bir çabanın ol-
madığıdır.

Umarım ki, bu dönem zihniyet değişir ve
destek başlar.

Temennim yeni öğretim dönemi ile bir-
likte Tıp Fakültesinin Kastamonu’ya taşın-
ması ve diğer fakültelerin Bakanlar Kuru-
lundan geçmesidir.

Hiç olmazsa Tıp Fakültesi bu dönem
Kastamonu’da poliklinik hizmeti sunabil-
melidir.

Haydi, hayırseverler ve Kastamonu’yu
sevenler bunu gerçekleştirmek için Rektör
Bey’e destek olmaya.

Büyük Projeler
Türkiye’nin yeryüzünde söz sahibi olma-

sı, kalkınması, gelişmesi, teknolojisini ken-
disinin üretmesinin, veren el olması ve bü-
yük projelere imza atmasına bağlı olduğunu
aklı başında olan herkes bilir.

Bu bağlamda Türkiye’deki atılımlar kü-
çümsenemez.

Partiler bu vizyonla yarışmaları gerekir-
ken üzülerek belirtmeliyim ki, bu atılımları
durdurmaya, sabote etmeye çalışan partiler
ve partililer vardır.

İttihatçı geleneğin uzantıları olan bu
partiler, zihniyetleri itibarıyla dışa bağımlı-
dırlar ve projeler önünde takoz olma gayre-
tindeler.

"Marmaray" projesini dört yıl geciktiren
zihniyet "Avrasya Tüneli"nin deniz altı kazı
çalışmasının bitişini görmezlikten gelmek-
tedir.

Asrın projelerine duyarsızlık, ilgisizlik ve
isteksizlik bir yana tahammülsüzlük had
safhadadır.

Güçleri yetse aldıkları emirlerle Üçüncü
Köprü, Körfez Geçişi, Üçüncü Havaalanı, Il-
gaz ve Ovit gibi büyük projelerin tamamını
durdururlar.

Buradan hareketle diyorum ki, bu proje-
ler bir an önce bitirilmelidir.

Engellerin bir bir aşılmaya çalışıldığın-
dan eminim.

Ama ister paralel deyin ister başka isim-
ler kullanın fark etmez. İttihatçı zihniyetliler
çöreklendikleri yapılarda projeleri akamete
uğratmaya çalışmaktalar.

İttihatçıların, paralelcilerin, gezi zekalı-
ların ve tapınakçıların bürokrasideki uzantı-
larına dikkat edilmelidir.

Kısaca ittihatçı geleneğin uzantısı olan
her örgüt ve kişi bu projelere karşıdır.

Emir eri olduklarından karşıdırlar.
Efendileri başka ülkelerdedir.
Efendileri İsrail’de, Amerika’da, İngilte-

re’de, Almanya’da, Fransa’da ve diğer yer-
lerdedir.

Bu ülkenin sevdalılarına sesleniyorum;
biraz daha gayret, dağların delinmesine ve
ışığın görünmesine az kaldı.

Selam ve Sabırla...

Üniversite büyüyor
Kastamonu 
kazanıyor

Fındık, kabuğunu kırdı

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Son yıllarda düşük
rekolte nedeniyle
fiyat artışlarının ya-
şandığı fındık piya-
sası, bu sezon 12 li-
ralık rekor ile açıldı

Tarihi galeriye ulaşıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün Zonguldak'a gelişinin 84. yıl
dönümü dolayısıyla tören dü-
zenlendi. Yapılan konuşmaların
ve okunan şiirlerin ardından
protokol üyeleri Atatürk'ün , 26
Ağustos 1931 tarihinde ilk ayak
bastığı noktadan denize karanfil
bıraktı. Sahil Güvenlik Bot Ko-
mutanlığı ekipleri de botla getir-
dikleri Türk bayrağını protokol-
dekilere teslim etti.

Tören Akşam saatlerinde ya-
pılan fener alayı ile son buldu.

İlk ayak bastığı
yer karanfillerle
donatıldı

Üniversite-sanayi işbirliğinin yeni adı: BİM
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Hüsnü Açıksöz vefatının 76. yıl
dönümünde mezarı başında dualarla
anıldı.

Kastamonu basın tarihine Açıksöz
ve Doğrusöz Gazeteleri’ni kurarak

damga vuran ve 27 Ağustos 1939 tari-
hinde yaşamını yitiren Hüsnü Açıksöz
için, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
(KGC), Kastamonu Genç Girişimciler
Derneği (KASGEG) ile birlikte İstanbul

Feriköy Mezarlığı’ndaki
kabrinde anma töre-
ni düzenlendi.

Törende oku-
nan Kur’an-ı
Kerim ve dua-
ların ardından
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Eski,
Hüsnü Açık-
söz’ün hayatı-
na dair bilgiler
paylaştı.

KASGEG Ge-
nel Başkanı Zafer
Küçükşabanoğlu bura-
da yaptığı konuşmada Hüs-
nü Açıksöz’ün Kastamonu basın tari-
hindeki katkılarından bahsederken,
KGC Başkanı Erkan Yılmaz, Kastamo-
nu’da Hüsnü Açıksöz’ün hayatını an-
latan panel düzenleneceğini açıkladı.

Kastamonu Basın İlan Kurumu Mü-
dürü Yaşar Kuru, Kastamonu Kent Ta-

rihi Müzesi Müdürü
Fahri Özbek, KAS-

GEG ve KGC tem-
silcilerinin yanı
sıra gazetemiz
İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Ka-
radeniz ve
Yazı İşleri
Müdürü Göz-
de Yüksel’ in

katıldığı tören
sonrası Hüsnü

Açıksöz’ün meza-
rına Kastamonu’dan

getirilen toprak ve Nas-
rullah Camii Şadırvanından

alınan su döküldü. Karanfillerle bir-
likte Kastamonu’da yayın yapan gaze-
telerden de birer nüsha Açıksöz’ün
mezarına bırakıldı.

Heyet anma töreninin bitmesinin
ardından ise  İstamonu çalışma ofisini
ziyaret etti. www.kastamonuyigitrentacar.com
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Sosyoloji biliminde köy, tarım ve hay-
vancılığa dayalı, geleneksel ilişkile-
rin sürdüğü küçük yerleşim birimleri

olarak tanımlanır. Köyler, önce kendilerini
daha sonra da yakın-
dan uzağa doğru çev-
relerini beslerler. Ge-
lenekler ağır basar.
Yardımlaşma (imece)
ve dayanışma önemli
önceliktir. Paylaşma
son derece yoğundur.
Kimse kendisinde ola-
nı olmayan köylüsün-
den esirgemez. Düğün
herkesin düğünüdür,
cenaze herkesin cena-
zesi. Kimse aç yatmaz,
kimsenin işi sonuçsuz
kalmaz.

Köylü üretkendir ve
karnı doyacak olanların, sırtına urba gerek
olanların köylüye ihtiyacı vardır ve köylü
bu yüzden gerçekten efendidir, sahiptir.

Bir köye giren yabancı ilk evden son
eve kadar ikramlarla karşılaşır(dı). Her ev,
o yabancıyı konuk etme yarışına girer(di).

Geldik bugüne.
On yıllardır devleti yöneten ithal(ci)

kafa, devleti küçültmek ve devletin sırtın-
daki yükü azaltmak ve atmak için işe köy-
lüden başladı. Tarıma ve hayvancılığa des-
teği kesti. Köylüyü ucuz işgücü olarak sa-
nayi kentlerine doğru adeta kovaladı.

Köyler hızla boşalmaya başladı. Köyde
kadınlar, çocuklar ve yaşlılar kaldı. Üreti-
mi sürdürebilecek olan işgücü köyü terk
edince tarlalar, damlar işe yaramaz duru-
ma geldi. Evin geçimi çoklukla kentten ge-
lecek paraya bağlandı.

Üretimle ilişkisi olmayan kasaba esna-
fına gün doğdu. Voleyi vuran kentlere zıp-
ladı, mülk zengini oldu.

Kentte iş bulup geçimini sağlamaya
başlayan köylü delikanlı karısını ve çocuk-
larını da yanına aldı ve böylece köylerde
yoğun olarak yaşlılar kaldı. Üretim tüm-
den bitti. Kentten gelen para da doğal ola-
rak azaldı.

Köydekiler her yönüyle kasaba eşrafına
ve esnafına bağımlı duruma geldiler. Ek-
mek kasabadaki fırından, domates kasa-
badaki manavdan, et kasabadaki kasap-
tan; makarna, un, şeker kasabadaki
AVM’den; giysiler kasaba mağazalarından
alınmaya başlandı.

Yerine yenisi dikilmeyen meyveler azal-
dıkça değerleri arttı. Kimse kimsenin bah-
çesinden iki incir yiyemez oldu. Çünkü o
iki incir çoğalan nüfusa lazımdı; yetmiyor-
du bile. Kimse kimseden bir yumurta iste-
yemez oldu çünkü yumurta parayla alını-
yordu.

Kimse kimsenin işine yardıma gitmez
oldu. Kimse kimseyi sofrasına davet etmez
oldu. Ancak kendi karınlarını doyurabilir
duruma düşmüşlerdi.

Kentten emekli olup tarımı, hayvancılı-
ğı unutmuş bir durumda köye “temiz hava
almaya” dönenler gerçekten havalarını al-
dılar. Her şey ateş pahasıymış meğer!
Hava da ne zamana kadar temiz ve bedava
kalır onu da Allah bilir artık. Ekmek ara-
basının, sebzeci kamyonunun yolunu göz-
ler oldular köy meydanında.

Köye bir yabancı geldi mi, sessizce ka-
pılar kapanır, ışıklar söner oluverdi.  

Eskiden insanlar, bahçelerindeki mey-
ve ağaçlarının yola sarkan dallarındaki
meyveleri toplamazlardı ki, yoldan geçer-
ken görüp canı çeken alsın da yesin diye.
Şimdi ilk önce o dallardaki meyveler top-
lanır olmuş.

Kış nüfusu bin bile olmayan kasabala-
ra, ilçelere adı belli AVM’lerden  ikişer
üçer açılmış. Boşuna değilmiş meğer uy-
gulana gelen köy ve köylü politikası.

Yıllardır komünistler gelecek diye kor-
kutularak oyları alınan köylülerin akciğer-
leri, böbrekleri, dalakları; masumiyetleri,
efendilikleri, konukseverlikleri ellerinden
alınmış. Şimdi baka kalmaktan başka bir
işleri daha kalmış, o da beş vakit cami ön-
lerine dedikodu yapmak.

Valla, ne diyeyim sayın köylüm. Ne se-
nin köyün ve köylülüğün geri gelir ne de
üstüne para verseniz sizin köye komünist-
ler gelir. Geçmiş olsun.

Atmış beş yaş maaşı, her evden birine
özürlü maaşı bu gidenleri geri getirmeye-
ceği için artık siz de “aldatılmışız” der sıyı-
rırsınız, olur biter.

Eh torunlarınız da başka kapıya…

Köy de bitmiş 
köylü de bitmiş 

arkadaş

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Ligin ilk haftasında kendi evinde 3
puan kazanan Kastamonuspor 1966,
deplasmandaki ilk karşılaşmasında 2
puan kaybetti. Kırmızı siyahlı temsilci-
miz Spor Toto 3. Lig’de 2015-2016 se-
zonunun açılış maçında Manavgats-

por'u 2-0 yendi. Gazi Stadı’nda gerçek-
leşen karşılaşmada Kastamonuspor,
46.dakikada Günay Şakar’ın, 66. daki-
kada Yaşar Çetin’in golleriyle 3 puanın
sahibi oldu. 

Ligin ilk haftasını galibiyetle kapa-

tan temsilcimiz, ikinci hafta ise deplas-
manda karşılaştığı Tavşanlı Linyitspor
ile berabere kalması sonucu sahadan 1
puan ile ayrıldı. Tavşanlı Linyitspor
oyuncusu Berkay’ın 23. dakikada attığı
şutun ağalarımızda görünmesinin ar-

dından Kastamonuspor ancak 76. da-
kikada Yaşar Çetin’in attığı gol ile be-
raberliği yakalayabildi. Aldığı 4 puan
ile 3. sırada bulunan Kastamonuspor
1966, ligin 3. karşılaşmasını kendi
evinde Dardanelspor ile yapacak.

Tayfa 37’nin Başkanı Fatih Işık,
takımların 12.adamı olan taraftarla-
rın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kastamonu taraftar grupları ara-
sında yer alan Tayfa 37’nin oynadığı
lig fark ve spor dalı fark etmeksizin
Kastamonuspor Kulübü’nün yanında
olduğunu dile getiren Fatih Işık, "
Oyuncunun motivasyonunu sağla-
yan, takımın 12. adamı taraftardır.
Bizler maddi manevi imkanlarımızı
seferber ederek takımımızı destekle-
mek için mücadele ediyoruz.  Biz
Kastamonuspor’dan kopamayız."
dedi.

Kendilerini Kastamonu’nun oldu-
ğu her yerde olmaya adayan bir grup
olarak nitelendiren Fatih Işık,  üst-
lendikleri misyona rağmen Tayfa 37

hakkında dile getiri-
len asılsız söylem-
lere üzüldükleri-
ni belirterek, "
Bizler Kastamo-
nuspor’umu-
zun, İstanbul
Kastamonus-
por’umuzun,
Kastamonu Be-
lediyesi Hentbol

Takımı’mızın
daima yanında ol-

mayı benimsemiş
Şehit Şerife Bacının

torunlarıyız.  Hakkı-
mızda bazı kesimler çı-

karcı olduğumuz yönünde
ithamda bulundular.  Bizler ge-

cenin bir yarısı canımızı hiçe sayarak
kilometrelerce yolu memleketimiz
için kendi imkanlarımızla kat eder-
ken, biletlerimizi alıp tribünlerde
yerlerimizi alırken bu denli haksız
suçlamayla karşı karşıya kalkmak ta-
rifi mümkün olmayan bir hayal kırık-
lığı yaratıyor." diye konuştu.

"Ulaşım konusunda 
destek bekliyoruz"

Tayfa 37 üyelerinin çoğunun İs-
tanbul’daki öğrencilerden oluştuğu-
nu anlatan Işık, ulaşım konusunda
yaşadıkları problemlerin Kastamonu-
lu sporseverler tarafından karşılan-
ması talebinde bulundu. 

Sporseverlere seslenen Işık şunla-
rı söyledi: "Takımımızı desteklemek

için hem maddi hem de manevi ola-
rak çaba gösteriyoruz. Ancak imkan-
larımız kısıtlı. Büyüklerimizden  bize
otobüs konusunda yardımcı olmala-
rını rica ediyorum. Geri kalan ihti-
yaçlarımızı biz kendi aramızda çözü-
yoruz. Bir simidi dörde bölüp yiyebi-
liyoruz ama ulaşım belimizi bükü-
yor.  Otobüs kaldıracak maddi geliri-
miz olmadığından çoğu deplasmana
gidemiyoruz. Tayfa 37 olarak gerek
deplasmanda gerekse iç sahada yapı-
lacak kritik maçlarda takımımızın ya-
nında olmanın, onlara destek verme-
nin parayla pulla ölçülebilecek değe-
ri yok. Özellikle İstanbul’daki Kasta-
monu camiasının Kastamonuspor
maçlarına gidebilmemiz için bizi
desteklemeleri bekliyoruz.”

Kastamonuspor’dan kopamayız

3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri3 ileri 2 geri
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n Kastamonu’nun en az nüfusa sahip ilçelerinden biri
olan Doğanyurt’ta belediye başkanı olmanın zor-
lukları nelerdir?

Biz göreve gelirken bu işin zorluklarına da talip olduk.
İlçemizde nüfus sebebiyle yaşanan ve yaşanacak
ekonomik zorlukların farkındaydık. Nüfus ne kadar
az olursa olsun bizim gibi yerel yöneticilerin bu du-
rumdan şikayet etme ya da hizmet yapmamak için
mazeret üretme lüksüne sahip olmadığını düşünü-
yorum. Hem şahsi düşüncem hem de yerel yönetime
bakış açım budur. Ben devletimizin bize sunduğu kı-
sıtlı imkanlar dışında,  beşeri münasebetlerimle be-
lediyeme ve ilçeme kazanımlar elde ettirmek azmin-
de ve gayretindeyim.

n İlçede tarıma ya da sanayiye yönelik faaliyetler bu-
lunuyor mu?

Şuana kadar sanayi anlamında bir müracaat gerçekleş-
medi. Ancak böyle bir talep geldiği takdirde her türlü
imkanımızı seferber edeceğimizin bilinmesini iste-
rim. Öte yandan ilçemizde iktisadi önem arz eden 2
tane üretim var. Bunlardan biri fındıkçılık diğeri de
kestane balıdır. Bireysel çabalarla sürdürülen bu gi-
rişimler, ilçe halkımıza önemli ölçüde katkı sağlıyor.
Yılda 2 bin ton civarında fındık, 80 ila 100 bin ton ara-
sında kestane balı üretimi gerçekleştiriliyor. Özellikle
adına festival düzenlediğimiz Doğanyurt Kestane Ba-
lı’nın özel bir içeriğinin olduğunu söyleyebilirim.

n Peki, bu balı bu kadar özel kılan nedir? 
Doğanyurt Kestane Balı’nın televizyonlarda satışı yapı-

lan ürünlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bugün herkes balıy-
la övünüyor. Hilekarlığın çok olduğu bu sektörde bal
ile ilgisi olmayan birçok ürünün satışı gerçekleştirili-
yor. En iyi ihtimalle de çiçek balına kestane aroması
veriliyor. Bizim ilçemizde üretilen bal tamamen do-
ğal ve gerçek.

n Markalaşma ya da satış ağı oluşturma yönünde bir
çalışmanız var mı?

Şu an markalaşma ve patent alımı noktasında çalışma-
larımız mevcut. Bu konuda üniversite ile iyi bir çalış-
ma yapmamız gerekiyor. Satış noktasında ise ürün-
lerin reklama ihtiyacı olmadığını söyleyebilirim. Üre-
tilen yaklaşık 100 bin ton bal, çabucak tükeniyor. Yani
anlayacağınız yok satıyoruz.

n Bir sahil kasabası olan Doğanyurt’ta balıkçılık ne
durumda?

Maalesef Doğanyurt’ta profesyonel balıkçılar yok. Aslına
bakarsanız bu Kastamonu sahilinin ortak sorunu.
Balıkçılık Doğu Karadeniz’de profesyonel anlamda
yapılıyor. Onlar balığı ilçemizde çıkarırsa anca kar
ediyoruz.  Balıkçılarımızın birlik olması hem kendi
menfaatlerine hem de Kastamonu menfaatine ola-
caktır.

n Resmi kayıtlarda ilçe nüfusunun bin 300 olduğu be-
lirtiliyor. Bu rakamı artırmak için yakın köyleri be-
lediye sınırlarına dahil etme gibi bir çalışmanız bu-
lunuyor mu?

Doğanyurt’ta 27 köy var. En yakın köyümüz 2 kilometre
uzaklıkta.  Daha önceleri köylerimizi belediye sınırla-
rına katma girişimlerimiz oldu. Ancak özellikle imar
endişesi taşıdıkları için olsa gerek köylerimiz bu ko-
nuya sıcak yaklaşmadı. Ülke gündeminin rahata ka-
vuşmasının ardından Bütünşehir uygulamasının
gündeme geleceğini düşünüyoruz. Uygulamayla bir-
likte Türkiye’de büyükşehir olamayan illerin bütün-
şehir olması öngörülüyor. Yani bütün köyler ilçe mü-
cavir alanı içerisinde sayılacak. 

n Bütün şehir olmanın faydası ne olacak?
Doğanyurt mevcut ilçe nüfusu itibariyle Kastamonu’nun

en küçük ilçeleri arasında. Ancak genel nüfus olarak
değerlendirildiğinde 8 bin nüfusumuzla tüm ilçeler
arasında 9. sırada yer alıyoruz.  Bütünşehir yasasın-
da aldığımız ödenek bu nüfusa göre belirlenecek. Şu
anki aldığımız paranın neredeyse 8 katını alacağız ve
daha iyi hizmet verebileceğiz.

n Kastamonu ve İstanbul’daki yerel yönetimlerle
kurduğunuz iyi ilişkilerle de öne çıkıyorsunuz. Bu
yönünüzün ilçeye katkısı olduğunu düşünüyor mu-
sunuz?

İlçeme zarar verecek her türlü davranıştan uzak dur-
maya çalışıyorum. Bu durumun aksi ego tatmini
olur. Yerel idarecilerle ya da devlet yöneticileriyle
kötü ilişkilerimin olması benden önce ilçeme ve yö-

reme zarar verir. Şahsi dostluklarım sayesinde bu-
gün ilçemiz önemli kazanımlar elde etti. Büyükşehir-
ler için belki şuan sahip olduklarımız önem arz et-
mez ama bizim için bunlar birer nimet. Misal, balıkçı
barınağı mevkii olarak adlandırdığımız bu alan
önemli bir sosyal yaşam alanına döndü. Düğün salo-
nu, halı saha, oturma alanları, çevre düzenlemesi,
bunları hep kurduğumuz iyi ilişkiler sonucu, beledi-
yemiz bütçesinden harcama yapmadan elde ettik. 

n Doğanyurt dışında bir de torunlarınıza çok düşkün
olduğunuzu biliyoruz. Dede olmak neler hissettiri-
yor size?

Ben önce eş, sonra baba, sonra da dedeyim. Allah’a şü-
kürler olsun 5 tane kızım var. Hepsi aile ve tahsil ha-
yatlarında oldukça başarılı. Kızlarım benim için can.
3 de erkek torunum var, onlara şehzadelerim diye
hitap ederim. İnanın bu duyguyu anlatmaya tarif ede-
cek bir kelime yok.

n Türkiye genelinde yaşayan ne kadar Doğanyurtlu
var?

Yaklaşık 50 bin Doğanyurtlu, Doğanyurt dışında yaşıyor.
Sadece İstanbul’da 40 bin civarında hemşerimiz var.
Zaten Kastamonu’dan İstanbul’a göç edenlerin yüzde
70’inin sahil ilçelerinden oluğunu görürsünüz. Kasta-
monu’nun iç kesimlerinde sahil ilçeleri kadar göç
yoktur. Onların oldukları yerde doyma ihtimali bizden
daha fazla.

n Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Çok üretken olan da var, durağan vaziyette olanda. Her-
kesin elinden geleni yapmaya çalıştığına inanıyorum.
Zaman zaman daha iyi olması adına birbirimizi kırdı-
ğımız da oluyor. Ancak bu kırgınlıkları uzatmanın
manası yok. Ben hemşerilerimin her zaman birlik ol-
masını temenni ederim. Bu sebeple de Doğanyurt
Federasyonu’nun önemli bir misyonu üstlenmesi ge-
rektiğini düşünüyorum; daha iyi organize olması,
mevcut durumu revize etmesi gerekir. Dernekleri-
miz dışında iş adamlarımızın da ilçemize katkıları bizi
memnun ediyor. Sizin de yakından tanıdığınız Bahat-
tin Üründü ve Üründü kardeşlerin hepsi, Kudret Kay-
ran Doğanyurt’un merkezinde oturmamalarına rağ-

men ilçemize katkılarını esirgemezler. 
n İlçede ulaşım konusunda yapılan çalışmalar ne du-

rumda?
Kastamonu’ya direk bağlantı çalışmamız devam ediyor.

Üç grup yolumuz bulunuyor, ikisinin asfalt çalışması
bitti. Alt yapısı bitmeyen köy yollarımız var bu sebeple
oralarda henüz çalışma gerçekleştiremiyoruz.

n Doğanyurt’u da yakından ilgilendiren Karadeniz Sa-
hil Yolu’nun Kastamonu ayağı bir bakıma tıkandı.
Bu durumu neye bağlıyorsunuz?  

Önümüzde yenilenecek bir seçim dönemi var.  İnşallah
bu seçimde bizim vekillerimiz A takımında olur. Çün-
kü yedekteki 11 bizi kurtarmıyor.  Bu projenin baş-
lanması yönünde bazı arkadaşlarımızla birlikte yetkili
mercilere özel girişimler başlattık.  Ancak asli görevi
bu konuyu takip etmek olan kişiler gündeme bile ge-
tirmedi. Şimdilik güzargahın kesinleştiği, önümüzde-
ki yıl ihalesinin gerçekleşeceği netleşti. Karadeniz
Sahil Yolu’nun Kastamonu ayağının tamamlanması
bazı değerlerimizin ısrarlı yaklaşımları sonucu da
sağlanabilir.  Bugün Türkiye ekonomisine yön veren,
gündemi belirleyen önemli zenginlerimiz var.   Ne
yazıktır ki birçoğu da sahil ilçelerine mensuplar.  Bir
tanesinin bile bu iş bitecek demesi kafi oysaki. Sahil
evladı olmanın gereklerini yerine getirsinler. Büyük-
lüklerini sahil yolunda göstersinler. 

n Son olarak yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle de
hemşerilerinize bir mesajınız olacak mı?

Tüm Kastamonuluları ve Doğanyurtlu hemşerilerimi
hasretle kucaklıyorum. Şimdiden bayramın huzur,
bereket, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni edi-
yorum. Hemşerilerimin Doğanyurt meseleleriyle en
az benim kadar ilgilendiklerine inanıyorum. Hep bir-
likte var olursak Doğanyurt’ta var oluruz. Bunu 
hiçbir zaman unutmayalım.

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya

Yaz aylarının gelmesinin de etkisiyle bu
zamanlarda çok sık gider olduk Kastamo-
nu’ya.

'Gidemediğin yer senin değildir' diyerek
19. yüzyılda yüzlerce vali arasında öne çı-
kan Halil Rifat Paşa’nın bu söylemi kulağı-
mızda,  gezilerimizde memleketin her köşe-
sini ziyaret etmek için uğraş gösteriyoruz.
Ve her defasında yeniden hayranlık duy-
maktan kendimizi alamıyoruz.

Geçtiğimiz hafta Çatalzeytin’deki temas-
larımızın ardından sahilin bizi götürdüğü
yere ka-
dar
gittik.
Muhte-
şem
bir de-
niz, gü-
neş,
kuş cı-
vıltıları,
doğa
harika-
sı bin
bir çe-
şit aro-
ma ya-
yan çi-
çekler
ve
ağaç-
lar…
Tüm bunlara rağmen sahilde her şeyin yo-
lunda gittiğini söylemek pek mümkün de-
ğil.  Doğrusu sahil yolunun yolunda gittiği
söylenemez; duble virajlar yüzünden…
Abana ve İnebolu’dan sonra daha çok ken-
dini hissettiren virajlar, Karadeniz’in gizli
cennetlerinden Hoşalay’da yani Doğan-
yurt’ta bir mola vermemizi sağladı.

Denize sıfır, peyzajıyla İstanbul’daki bir-
çok mekanı kıskandıracak nitelikte olan be-
lediyenin sosyal tesisinde ufka doğru dal-
mışken, hemen ilerimizde Doğanyurt Bele-
diye Başkanı Ahmet Kaya’nın belirdiğini
fark ettik.

Ahmet Başkan, yanımıza geldiğine hiç
şüphe duymadığımız misafirperverliği, bize
aidiyet duygusunu hissettirdi.

Karadeniz’in hırçın havasını hoşgörüyle
karşılayan Hoşalay’ın, hoş gören, hoş soh-
bet eden başkanıyla başladık memleket
üzerine koyu bir sohbete…

Birçok hastalığın doğal ilacı olarak kul-
lanılan kestane balının ana vatanında, doğ-
dukları yurtta barınamayanların ve doğduk-
ları yeri bırakmayanların hikayelerine tanık
olduk konuştukça.

… İnsani ilişkileri ve yaptırım gücüyle
bulunduğumuz zaman diliminde ön plana
çıkan 'Hep birlikte olursak Doğanyurt’ta var
oluruz' söylemiyle ise 21. yüzyıl sonrası da
isminin hatırlanacağına emin olduğumuz
Hoşalay’ın hoşgörülü, hoş sohbetli Başka-
nı Ahmet Kaya ile olan söyleşimizi, kesinti-
siz bir biçimde SÜRMANŞET’e aktardık…
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Hüseyin Karadeniz ile

Hep birlikte olursak 
Doğanyurt’ta var oluruz
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