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Bayram Aydın, 44 yıl önce
adım attıkları ticari
serüvenlerinde Teori Elektrik,
Boskay Metal ve KEMSAN A.Ş
ile uluslararası başarılar elde
ederken daima girişimci
ruhuyla hareket ediyor. Teori
Elektrik ve KEMSAN A.Ş ilklere
ve yeniliklere imza atan
firmalar arasında yer alırken,
1990 yılında kurulan Boskay
Metal; Karabük’ün lider demir
çelik firmaları içinde,  ihracatta

ise ülkemizdeki en başarılı bin
şirket arasında göz dolduruyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisinin
2015 verilerine göre 674.sırada
bulunan Boskay, gurup
şirketlerin gücüne güç katıyor.

Çıraklıktan patronluğa
İhracat hacmi 60 ülkeyi aşan,

toplamda 32 bin metrekare
alanda ve 270 kişinin istihdam
edildiği demir çelik ile iştirakle-
rini kapsayan şirketler toplulu-

ğunun başarı öyküsünü
Bayram Aydın şöyle anlatı-
yor: “1950 yılında Çatalzey-
tin’in Yemişli köyünde
doğdum, ilkokulu burada
bitirdim. 1960 senesinde
elektrikçi dükkanında çırak
olarak işe başladım, burada 8
sene çalıştım daha sonra
İhsan Kes Demir Çelik Fabri-
kasında elektrikçi ve bobi-
najcı olarak 1 buçuk yıl
çalıştım.”

Abanalı hemşerimiz Savaş Çetin Kaya’nın
sahibi olduğu Stil Art firması Türkiye Kadınlar
Basketbol 1.Ligi’nde (TKBL) mücadele eden
Kastamonu Basketbol Spor Kulübü’ne 2016-
2017 sezonu için forma reklam sponsoru oldu.
Takımın oynayacağı tüm müsabakalarda Stil
Art logosunun bulunması kapsamıyla gerçek-
leşen protokol Savaş Çetin Kaya ile kulüp baş-
kanı Nihat Saka arasında imzalandı.

Uluslararası Azdavay Motosik-
let ve Doğa Sporları Festivali 7-10
Temmuz tarihlerinde 40 farklı şe-
hirden 280 sporcunun katılımıyla
yapıldı.  Yaklaşık 15 bin ziyaretçi-
nin katıldığı festival kapsamında

birçok etkinlik düzenlendi. Katı-
lımcılar motosiklet turları, ATV
turları, freestyle gösterileri, canlı
langırt, büyük salıncak, ziplayn,
okçuluk ve motosiklet eğitimine
büyük ilgi gösterdi.

Karadeniz Bölgesinde
ilk kez yapılan 3 bin
metrelik yüzme yarışı
İnebolu’da gerçekleşti.

İnebolu 7. Uluslarara-
sı Heyamola Deniz Şen-
likleri Kültür ve Sanat

Festivali kapsamında dü-
zenlenen “İnebolu İstik-
lal Açık Deniz Yüzme
Yarışları’na Türkiye ve
Kıbrıs’tan birçok ünlü ve
dünya rekoru kırmış
sporcu katıldı.

İnebolu’da denizler aşıldı

Kastamonu Milletve-
kili Murat Demir’in di-
yabet hastalığı sebebiyle
bir süredir tedavi gören
amcası Yakup Demir
(68), 14 Temmuz’da ha-

yatını kaybetti. İstan-
bul’da tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yiti-
ren Yakup Demir’in naa-
şı ertesi gün memleketi
Cide’ye getirildi.

Demir’in amcası uğurlandı

Basketbolda
yeni stil

Yeni sezonda Spor Toto 2.Lig’de mücadele
edecek olan Kastamonuspor 1966 Kırmızı
Grup’ta yer aldı. Birbirinden iddialı 18 takımın
yer aldığı grupta temsilcimizin İstanbul ekibin-
den 3 rakibi bulunuyor.

KSK Kırmızı
Grup’ta

Çatalzeytinli iş adamı Bayram Aydın ve ortakları tarafından kurulan
şirketler, hem Karabük hem de Türkiye ekonomisine güç katıyor. 

Ekonomiye
güç veriyor

2

5

Gıda sektöründe
faaliyet gösteren
Umur ailesinin
ikinci kuşak üyeleri
İbrahim Umur ve
Mehmet Umur’un
memleketleri Da-
day’da açtıkları
Umur Hotel, kısa
sürede Kastamo-
nu’nun nezih ko-
naklama merkezle-
rinden biri haline
geldi. Tesis, ulaşım-
daki kolaylığı, ko-
naklamanın yanı
sıra yöresel lezzetler
ve spor alanlarıyla
dikkat çekiyor. 

Umurlar
turizmde iddialı

3

7

Bayram Aydın

Boskay Metal İhracat Satış Uzmanı Dursun
Aydın, Türkiye için İran’ın demir çelik sektö-

rünü elinde bulunduran Çin’den daha tehli-
keli olduğunu söyledi. Aydın, Orta Doğu
pazarında ambargoların kalkmasıyla birlik-
te İran’ın küresel ekonomiye entegre olma
girişimlerine hız verdiğini ifade etti. 4

İran, Çin’den 
daha tehlikeli

Toplamda 21 adayın yarıştığı Gazi Üniversi-
tesi rektörlük seçiminde, Araçlı hemşerimiz
Prof. Dr. Mustafa Safran 187 oyla 4. oldu. YÖK’e

sunulan ilk 6 aday arasında yer alan Saf-
ran’ın rektörlükteki durumu, 1 Ağustos
2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın nihai kararıyla belirlenecek. 3

Safran için 
şans devam ediyor

Kalp yetmezliğinden dolayı tedavi gördüğü
hastanede yaşamını yitiren Bediüzzaman Said

Nursi'nin talebelerinden Araçlı hemşerimiz
Abdullah Yeğin, son yolculuğuna uğur-

landı. Cenaze törenine, TBMM Başka-
nı İsmail Kahraman ve eski Başbakan
Ahmet Davutoğlu da katıldı. 4

Bir nur daha 
söndü

Nefesler kesildi

Kastamo-
nulular Da-
yanışma
Derneği
(Kas-Der)
olağanüstü
genel kurula
hazırlanıyor. Bey-
koz Ahmet Mithat Efendi
Kültür Merkezi’nde 7
Ağustos Pazar günü saat
13.00’de yapılacak seçim
öncesi birçok kişinin ismi
kulislerde dolaşıyor.

Olağandan 
olağanüstüye  
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ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�15 Temmuz 2016 2

İnsanların gözünü ego perdesi bürür,
İnsanoğlu burnunun doğrultusunda yürür.
Bulmak mümkün değildir; “ Ben suçluyum.” diyeni,
Her insan kendisini masum ve haklı görür.

SUÇLU AYAĞA KALK

Fazıl Bayraktar

Gördüm çevrenizi, tanımış oldum çehrenizi.
Çevre içi gösteren ayna.
Ne alt, ne üst; doğusu, batısı…
Çevredir kimliğin aslı.

ÇEVRE İÇİ GÖSTEREN AYNA

Tahsin Şentürk

“Üretimden
Tüketime”

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

www.bsmsandalye.com

Aydın, 44 yıl önce adım attıkları
ticari serüvenlerinde Teori Elektrik,
Boskay Metal ve KEMSAN A.Ş ile
uluslararası başarılar elde ederken
daima girişimci ruhuyla hareket
ediyor. Teori Elektrik ve KEMSAN
A.Ş ilklere ve yeniliklere imza atan
firmalar arasında yer alırken, 1990
yılında kurulan Boskay Metal;
Karabük’ün lider demir çelik fir-
maları içinde,  ihracatta ise ülkem-
izdeki en başarılı bin şirket arasın-
da göz dolduruyor. Türkiye İhra-
catçılar Meclisinin 2015 verilerine
göre 674.sırada bulunan Boskay,
gurup şirketlerin gücüne güç katıy-
or. İhracat hacmi 60 ülkeyi aşan,
toplamda 32 bin metrekare alanda
ve 270 kişinin istihdam edildiği
demir çelik ile iştiraklerini kap-
sayan şirketler topluluğunun başarı
öyküsünü Bayram Aydın şöyle an-
latıyor:

Çıraklıktan patronluğa
“ 1950 yılında Çatalzeytin’in

Yemişli köyünde doğdum, ilkokulu
burada bitirdim. 1960 senesinde
elektrikçi dükkanında çırak olarak
işe başladım, burada 8 sene
çalıştım daha sonra İhsan Kes
Demir Çelik Fabrikasında elektrikçi
ve bobinajcı olarak 1 buçuk yıl
çalıştım.”

Teori Elektrik’in 
adımları atılıyor

“1972 yılında ortağım ile birlik-
te bugünkü Teori Elektrik’in temel-
lerini attık.  Teori Elektrik 44 yıldır;
her tip sanayinin değişmez unsuru
olan DC motorların sürücü üretimi-
ni gerçekleştiriyor. İlk olarak 30

sene önce ülkemizde demir çelik
sanayinde analog teknoloji ile üret-
miş olduğumuz sürücüler, bugün
hala görevlerini sürdürüyor.1998
yılında kurduğumuz KEMSAN AŞ.
ile birlikte, DCmotor üretimi, jener-
atör bobinaj ve sarımı, start-stop
makas panoları, dinamometre
panoları, elektromanyetik panolar

başta olmak
üzere PowerDc-
Pl / Plx Serisi
Dc motor

sürücüleri,
senkron motor
yol verme ve ikaz
kontrol panoları,
Power Ac Slip-
Ring bilezikli
motor sürücüleri,
Mcc ve Dağıtım
panoları, statik
kompanzasyon
panoları, sıcak
metal dedektörü,
Ac invertör
panoları gibi bir
çok teknik alan-
da üretim yap-
ma kapasitesine
sahibiz.”

KEMSAN’-
dan ilkler

“Boskay Metal'in
demir çelik sektöründe artan
ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitli işti-
rak firmalarıyla da hizmet vermek-
teyiz.  Bu sebeple de grubumuza
1998 yılında kısa adı KEMSAN A.Ş
olan Karabük Elektromekanik
Sanayi adında kurduğumuz motor
fabrikasını ekledik. Kemsan Motor

olarak, Türkiye'de üretimi gerçek-
leştirilen ilk doğru akım motorunu
ve 1 hp-150 hp arası bütünleşik
üretim ve 150 hp- 1000 hp arası
parçalı üretim yapıyoruz. Ayrıca,
her tip güç ve voltajda doğru akım
ve alternatif akım motorlarının, jen-
eratörlerin bobinaj ve bakım
servisini de yine biz gerçekleştiriy-
oruz.”

Kurallar ve çalışmak
İsrafa karşı olduğunu ifade eden

Bayram Aydın prensipleriyle ilgili
paylaşımlarda bulunurken,
gençlere de şu önerileri verdi:

“Hayatım boyunca kurallara ve
iş disiplinine önem verdim. İş hay-
atımda da ev hayatımda da kural-
ları uygulayan biriyim. Çocuk-
larımın da bu konuda en az ben
kadar hassas olduklarını biliyorum.
Bence, başarının sırrı çok çalışmak,
yapılan her işten ders çıkarmak ve
en iyisini yapana kadar uğraşmak.
Genç kardeşlerimiz çalıştıkları işin
mutfağında yer alırlarsa, işlerini
aşkla yapıp, tüm aşamalarını öğren-
meye çalışırlarsa muhakkak başarılı
olurlar. İşin mutfağını bilmeden,
işe hakim olmadan başarı mümkün
değil. Ülkemizin sanayisinin ileri
ülkeler seviyesinde yer edinebilme-
si çok çalışmamıza bağlı.”

Çatalzeytinli iş adamı
Bayram Aydın ve
ortakları tarafından
kurulan şirketler,
Karabük başta olmak
üzere Türkiye
ekonomisine güç
katıyor. 

Türkiye ekonomisi
daha aydın

Bayram Aydın

Şenpazarlı iş adamı Kemal Eren’in
sahibi olduğu Eren Çelik’in, Dilovası Or-
ganize Sanayi Bölgesinde RAFTÜRK
markasıyla faaliyet gösteren fabrikası,
Türkiye'de uygulamada olan en büyük ve
en gelişmiş solar çatı kaplama çalışması
olarak ön plana çıkıyor.

Dev güneş enerjisi santrali ile
“Türkiye’nin Çatısı” unvanını alan
RAFTÜRK, 4 bin metrekare alanda 750
MWh’lık enerji gücü sağlıyor. Yıllık
910.000 KW elektrik üretim kapasitesine
sahip tesis, firmanın tüm enerji ihtiyacını
karşılamasının yanı sıra doğayı da koruy-
or. Tesiste 445 bin 200 kilogram karbon
salınımını önlenirken, yılda 710 ağaç ke-
silmekten kurtuluyor.

Türkiye’nin çatısı
RAFTÜRK

İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonu
Şenpazar Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Spor
Derneği, kurumsal kimliğini güçlendirmek için
Türk Patent Enstitüsü’ne marka tescil başvuru-
sunda bulundu. Şenpazarlı genç iş adamı Öz-
gür Gürsoy’un ortağı olduğu Anlam Patent Ofi-
si aracılığı ile Türk Patent Enstitüsü’ne resmi
olarak başvuruda bulunan dernek,  ismini ve
logosunu tescil ettirmek için girişim başlattı.

Şenpazar Derneği Yönetimi tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada markalaşmanın önemine
vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: “Artık
İstanbul, Kastamonu ve birçok şehirde derneği-
mizden bahsediliyor, yaptığımız organizasyon-
lar dikkat çekiyor. Girişimlerimiz üye sayımızın
artmasını sağlıyor. Üyelerimizin de hassasiyeti
ile artık bir marka olduğumuzu düşünerek res-
mi olarak müracaatlarımızı geçtiğimiz haziran
ayı içerisinde hemşerimiz Özgür Gürsoy’un or-
tağı olduğu Anlam Patent Ofisi vasıtasıyla ger-
çekleştirdik. Şenpazar Sosyal Yardımlaşma
Kültür ve Spor Derneği’nin marka bir dernek ol-
masını sağlayarak, hem üyelerimize, hem Şen-
pazar’a hem de derneğimize prestij kattığımıza
inanmaktayız.”

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Hanönü’nün "Tarihi Kentler Birliği" üyeliği kabul
edildi. Kararla birlikte ilçede kültür ve doğa turizmini
hareketlendirmek için çalışmaların başlayacağını bil-
diren Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar," Tarihi
eserlerin korunması konusunda yaptığımız çalışma-
larda Tarihi Kentler Birliği'ne üyeliğimizin kabul edil-

mesi, bizleri mutlu etti. İlçemiz kültürü ve doğasıyla
çok güzel bir yer. Gezilip görülmeye değer coğrafyaya
ve tarihi kültüre sahiptir. Bu doğal güzellikleri daha
ileri yıllara taşıma azim ve gayretindeyiz. İlçemizin
turizm kenti olması için birçok çalışma yapıyoruz. Bu
kararın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Hanönü artık 
Tarihi Kentler 

Birliğinde

77 bin öğrencisi bulunan Gazi Üniver-
sitesi Rektörlük Seçimleri 12, 13 ve 14
Temmuz tarihlerinde gerçekleşti. Top-
lamda 21 rektör adayının yarıştığı seçim-
de 2 bin 61 öğretim üyesinden bin 896'sı
oy kullandı. Oylardan 16'sı geçersiz sayı-
lırken, 14 öğretim üyesi ise boş oy kullan-
dı. Seçim sonrası öğretim üyelerinden en
çok oy alan aday Prof. Dr. Derviş Yılmaz
oldu. 

Yılmaz, 3 sandıkta kullanılan bin 896
oyun 261'ini aldı. Yılmaz'a en yakın oy
alan aday 236 oy ile Prof. Dr. Sacit Turanlı
oldu. Prof. Dr. Abdulkadir Bülent Aytaç ise
208 oyla üçüncü en çok oy alan isim olarak
listede yerini aldı. Bu isimleri 187'şer oy
alan Prof. Dr. İbrahim Uslan ile Prof. Dr.

Mustafa Safran ve 154 oy alan Prof. Dr. Hü-
seyin Güçlü Yavuzcan takip etti.

YÖK Seçimleri 27 Temmuz’da
Gazi Üniversitesinde 3 gün boyunca

yapılan seçimin sonuçları 15 Temmuz’da
YÖK'e (Yüksek Öğretim Kurulu) gönderil-
di. YÖK, rektör adaylarını 18 - 26 Tem-
muz tarihinde inceleme komisyonundan
geçirecek.  Yükseköğretim Genel Kurulu
27 - 28 Temmuz’da toplanacak ve seçim-
de ilk 6’ya giren adaylar arasında yapıla-
cak çalışma, 1 Ağustos 2016'da Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunula-
cak.  Gazi Üniversitesinin yeni rektörü
cumhurbaşkanının nihai kararı ile belli
olacak.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Umur aile-
sinin ikinci kuşak üyeleri İbrahim Umur ve
Mehmet Umur’un memleketleri Daday’da açtık-
ları Umur Hotel, kısa sürede Kastamonu’nun ne-
zih konaklama merkezlerinden biri haline geldi.
Tesis, ulaşımdaki kolaylığı, konaklamanın yanı
sıra yöresel lezzetler ve spor alanlarıyla dikkat
çekiyor. 

Kastamonu merkeze 30 kilometre uzaklıktaki
Umur Hotel’in 120 kişilik kafe ve restoran bö-
lümlerinde özel tatlar ve yöresel lezzetler de su-
nuluyor.

Ballıdağ manzarası ve tarihi evler eşliğinde
doğa yürüyüşleri, binicilik aktivitelerinin yanı
sıra tesiste fitness salonu da bulunuyor.

Umurlardan 
turizme iddialı giriş

Uluslararası Azdavay Motosik-
let ve Doğa Sporları Festivali 7-10
Temmuz tarihlerinde 40 farklı şe-
hirden 280 sporcunun katılımıyla
yapıldı.  Yaklaşık 15 bin ziyaretçi-
nin katıldığı festival kapsamında
birçok etkinlik düzenlendi. Katı-
lımcılar motosiklet turları, ATV
turları, freestyle gösterileri, canlı
langırt, büyük salıncak, ziplayn,
okçuluk ve motosiklet eğitimine
büyük ilgi gösterdi. 

Süper enduro parkurunda yer
alan serbest stil rampasında Yuna-
nistan’dan gelen dünyaca ünlü fre-
estyle sporcusu Nontas Logathasis
birbirinden zor atlayışlar gerçek-
leştirdi. Suğla Yaylası’ndaki Azda-
vay Doğa ve Motor Sporları Merke-
zi’nde Türkiye Süper Enduro Şam-
piyonası ikinci ayak yarışları da
gerçekleştirildi. Daha önce Kaynaş-
lı’da yapılan şampiyonanın ikinci
ayağına 65 sporcu kayıt yaptırır-
ken yarışlar; prestij, usta, hobi,
gençler, veteran ve trial sınıfların-
da düzenlendi. Şampiyonanın
üçüncü ayağı Tokat’ta, dördüncü
ayağı ise Muğla’da yapılacak.  

Türkiye Motosiklet Federasyo-
nu'nun düzenlediği, Türkiye Süper
Enduro Şampiyonası Kastamonu
Valiliği ve Azdavay Belediyesi'nin
destekleri ile Suğla Yaylası'ndaki

Azdavay Doğa ve Motor Sporları
Merkezi'nde gerçekleştirilen yarış-
ları; Kastamonu Valisi Mesut Yıl-
dırım, Kastamonu Milletvekili Mu-
rat Demir, Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Azdavay
Kaymakamı Ali Güner, İl Emniyet
Müdürü Mustafa Yoldan, Azdavay
Belediye Başkanı Osman Nuri Ci-
velek, İlçe Jandarma Komutanı Si-
nan Tanır, Pınarbaşı Belediye Baş-
kanı Mehmet Yılmaz, eski Spor
Genel Müdürü Yunus Akgül ve
TMF Yönetim Kurulu Üyeleri de
takip etti.

Yarışlar sonucunda Enduro
Prestij sınıfında Fırat Şahin birinci,
Mevlüt Kolay ikinci, Cemil Yurt

ise üçüncü oldu. Enduro Usta sını-
fında ilk sırayı Gökhan Zor, ikinci
sırayı Çağatay Sırın, üçüncü sırayı
ise Murat Çakıl aldı. Enduro Hobi
sınıfında Galip Alp Aysan birinci-
liği, Hüseyin Öz ikinciliği, Sedat
Azulu ise üçüncülüğü elde etti.
Enduro Gençler sınıfında Fevzi
Burak Akbulut birinci, Nurdoğan
Kuzu ikinci, İzzet Kazdal ise üçün-
cü sıraya yerleşti. Enduro Veteran
sınıfında Nazmi Malkoç birinci,
Murat Akın ikinci, Bent Erozüçün-
cü, Enduro Trial sınıfında ise Hü-
seyin Barış Aşkan birinci, Sinan
Ölmez ikinci, Eryılmaz İnan ise
üçüncü oldu. Yarışmada dereceye
girenlere para ödülü verildi.

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 
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Toplamda 21 adayın
yarıştığı Gazi Üniversi-
tesi rektörlük seçimin-
de, Araçlı hemşerimiz
Prof. Dr. Mustafa Saf-
ran 187 oyla 4. oldu.
YÖK’e sunulan ilk 6
aday arasında yer alan
Safran’ın rektörlükteki
durumu, 1 Ağustos
2016'da Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın nihai kararıy-
la belirlenecek.

Nefesler kesildi
Ticari faaliyetlerine merhum Şükrü Umur tara-

fından 1947 yılında başlayan Umur Ailesinin şu
anki faaliyetleri İbrahim Umur ve Mehmet Umur
tarafından yapılmaktadır. Ailenin ikinci kuşak üye-
lerinden İbrahim Umur; Umurlar’ın, Mehmet
Umur ise 1989 yılında İstanbul’da kurulan Umur-
san şirketinin genel müdürlüğünü yürütmektedir.
Umurlar 2016 yılı itibariyle de turizm sektörüne
Umur Hotel ile adım attılar.

İbrahim Umur Mehmet Umur
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Ne yazık ki her
konuda altyapı-
sız bir ülkeyiz.

Özellikle toplumun tü-
münü etkileyecek alan-
lardaki bu eksiklik öyle
ya da böyle günün bi-
rinde büyük bir acı ola-
rak karşımıza çıkıyor.

İş kazaları sonucu
ölümlerde Avrupa
şampiyonuyuz. Neden
mi? Altyapı yok, hazırlık
yok, öngörü yok.

Trafik kazalarında
yine öyle. Duble yollar
yapmışız ama yetmiyor.
Çünkü altyapı demek
yalnızca yol demek değildir. Sürücü davranışı,
ışıklama sistemi, yol boyu düzenlemeler… Hepsi
altyapı.

Eğitim altyapımız sağlam ve sağlıklı olsa bi-
limde ve teknolojide bu kadar dışa bağımlı olur
muyduk?

Altyapısı sağlam olan bir yeni tren yolunda ilk
seferde kaza olur da kırk kişi ölür mü?

Bir de buna altyapısız açıklamalar eklendi.
Toplum resmen şamar oğlanına döndü. Ne gün
nasıl bir “yeni” açıklamayla şamar yiyeceğini bile-
mez haldeyiz.

Vatandaşlık konusuna geleceğim.
Kimin ne hesabı var bilen bilir ama benim söy-

leyeceklerim farklı.
Vatandaşlık, vatanı paylaşırken samimi ol-

makla ilişkilidir. Acısıyla, tatlısıyla; varlığıyla, yok-
luğuyla; taşıyla, toprağıyla “bizim” diyebiliyorsan
vatandaş olursun. Bir coğrafyanın nimetlerini yağ-
malamanın vatandaşlıkla ne ilgisi olabilir?

Suriyeli kardeşlerimiz(!), dindaşlarımız(!) ülke-
mizi işgal etmiş bulunmaktalar. Kim bunlar? Suri-
ye iç savaşından kaçanlar…

Allah’ını seven söylesin. Bu ülke yıllarca savaş
üstüne savaş yaşadı, işgal gördü. Görmediği aşa-
ğılanma, eziyet kalmadı. Bu ülkenin meclisine gir-
di emperyalist postallar, vekilleri toplayıp sürgüne
gönderdiler. Tüm bunlara karşın siz, bir Türk’ün
ülkesinden kaçıp başka bir ülkede dilendiğini duy-
dunuz mu? Ölünecekse ölünür dediler ve öldüler
ama gidip Bulgaristan’da, Romanya’da, Yunanis-
tan’da, İran’da dilenmediler.

Ta Osmanlı’dan bu yana emperyalist güçler bu
ülkedeki etnik yapıları kaşıyarak kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmadılar mı, kullanmıyorlar
mı? Mustafa Kemal, “ Ne mutlu Türküm Diyene”
derken ortak duygularda buluşmuş ve kaynaşmış;
biz olabilen bir toplumu hedefliyordu. Ama günün
birinde yine kaşımaya başladılar. Kürtlük kullanıl-
dı, kullanılıyor; Ermenilik kullanıldı, kullanılıyor;
Rumluk kullanıldı. Bir dönem kullanılan Araplık,
yarın yeniden kullanılmayacak mı?

Bizim gibi, emperyalistlerin göz diktiği bir Orta
Doğu ülkesinde etnik yapılar hep kullanılmıştır,
kullanılacaktır. Sizin aklınıza günün birinde bu Su-
riyeli müstakbel vatandaşlarımızın “ Ne Mutlu
Türküm Diyene” diyecekleri hiç gelebiliyor mu?
Tam tersine bu sözü söyleyenler küfür yemekte.

Nasıl uyum sağlayacağız? Dünyaya bakışımız,
zevklerimiz, alışkanlıklarımız, değerlerimiz farklı.
Bunu tümleyecek bir altyapımız var mı? Onlar mı
bize uyacaklar, biz mi onlara? Şu an bile zaten bi-
rinci sınıf olduklarına göre biz onlara uyacağız de-
mek ki!

Bakın çevrenize ve hazırlanın.
Daha bu ülkenin metropollerinde Sivaslıyla

Erzurumlu anlaşamıyor birader, kendine gel.
Yardıma muhtaç milyonların var, kalifiye yüz

binlerin işsiz ama başkalarına ballı börek. Bu ül-
kenin asli unsurlarına okul paralı, sağlık paralı, aş
yok, iş yok ama Suriyeli kardeşlerimize(!) ve din-
daşlarımıza(!) kepçe değil kürek kürek. Vicdanı
olanın vicdanı sızım sızım sızlamalı, değil mi?

Bu konuya bir oy stratejisi olarak bakacaksak
eğer, kendi insanının ihtiyaçlarını giderirsin ve o
oy da kendiliğinden gelir zaten. Tarihten ders ala-
rak bakmak lazım geleceğe. Orta Doğu’nun en
büyük sancısı “biz” olamamak ve bu da kaşımak
için en verimli alan.

Anamın sıkça söylediği bir söz ile bitireyim:
“Yüz verdim aliye, geldi *ıçtı halıya”

Vatandaşlık sorunu

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Orta Doğu pazarında
ambargoların kalkmasıyla
birlikte İran’ın küresel
ekonomiye entegre olma
girişimlerine hız verdiği-
ni ifade eden Dursun
Aydın “Ülkemiz yıllar-
dır kaybettiği pazar

olan Orta Doğu’da
İran’la yarışmak zo-

runda. Eğer bu yarışta
olamazsak İran, bize
Çin’den daha fazla tehli-
ke saçacağa benziyor.”
dedi.

Demir çelik sektörün-
de en büyük sorunun
hammaddenin dışarından
temin edilmesi olduğunu
vurgulayan Aydın, dışa
bağımlılığın azaltılması ge-
rektiğine dikkat çekti.

Aydın, Türkiye’nin son
yıllarda çelik üretimi ve tü-

ketiminde sektörü elinde bu-
lunduran ülkeler arasında

olumlu yönde ayrıştığını kay-
dederek şu bilgileri paylaştı:
“Ülkemiz 2007-2012 dönemin-

de, en büyük 15 çelik üreticisi
ülke arasında yer aldı. Çin ve
Hindistan’ın ardından üretimi-
ni en hızlı arttıran üçüncü ülke
oldu. 2011 ve 2012 yıllarında
üretimini en hızlı arttıran ülke
konumunu elde etmesinin ar-
dından ise 2013-2015 dönemin-
de üretim arka arkaya 3 yıl dü-
şüş gösterdi. 2015 yılında Tür-
kiye’nin ham çelik üretimi,
yüzde 7.4 oranında düşüşle,
34.04 milyon tondan, 31.52
milyon tona geriledi. Burada en
büyük sıkıntı ve dikkat edilme-
si gereken konu ise demir-çelik
üretiminde kullanılan hammad-
denin yarısına yakınının yurt-
dışından ithal ediliyor olması
aynı zamanda Çin'in aşırı üreti-
mi ve agresif fiyat politikasıdır.
Son üç yıllık dönemde, Türki-
ye’nin ham çelik üretimindeki
toplam düşüşün yüzde 12.2 se-
viyesinde gerçekleştiğini de
unutmamak lazım. Ayrıca şuan-
da ülkemiz maalesef net ithalat-
çı konuma düşmüştür.”

Irak Savaşı’ndan sonra Orta

Doğu pazarında başlayan ihra-
cat sıkıntılarının devam etiğini
ifade eden Boskay Metal İhra-
cat Satış Uzmanı Dursun Ay-
dın, İran tehlikesini bertaraf et-
mek gerektiğini kaydederek
şunları söyledi:

“Suriye başta olmak üzere
savaşan ülkelerin yanı sıra Ye-
men, Lübnan ve Mısır’da yaşa-
nan Arap baharlarıyla birlikte
kaos, ister istemez bu sektöre
de kriz getirdi. Bu krizin en az
3 veya 5 yıl daha zaman alaca-
ğını düşünüyorum. Oradaki ka-
yıp yüzde 40’tır ama bir yerden
yüzde 20’sini balans edebilirsi-
niz. O yüzden Orta Doğu pazarı
bizim için önemli. Tam bu nok-
tada yıllardır uluslararası top-
lum tarafından uygulanan am-
bargoların kalkmasıyla, İran kü-
resel ekonomiye entegre olma
yolunda. Biz yıllardır kaybetti-
ğimiz pazar olan Orta Doğu’da
İran’la yarışmak zorundayız.
Eğer bu yarışta olamazsak İran,
bize Çin’den daha fazla tehlike
saçacağa benziyor.”

Boskay Metal İhracat Satış Uzmanı Dursun Aydın, Tür-
kiye için İran’ın demir çelik sektörünü elinde bulundu-

ran Çin’den daha tehlikeli olduğunu söyledi.

İran, Çin’den
daha tehlikeli

Dursun Aydın

Kalp yetmezliğinden dola-
yı tedavi gördüğü hastanede
yaşamını yitiren Bediüzzaman
Said Nursi'nin talebelerinden
Araçlı hemşerimiz Abdullah
Yeğin, son yolculuğuna uğur-
landı. Cenaze törenine,
TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man ve eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu da katıldı. Cenaze
namazını Diyanet İşleri Başka-
nı Mehmet Görmez kıldırdı.

Yaklaşık 2 aydır kalp yet-
mezliği sebebiyle Güngö-
ren’de bir hastanede tedavi
gören Abdullah Yeğin(92), 7
Temmuz’da yaşamını yitirdi.

Yeğin’in ertesi gün Fatih
Camii'nde ikindi vakti düzen-

lenen cenaze törenine,
TBMM Başkanı İsmail Kahra-
man, eski Başbakan Ahmet
Davutoğlu, İstanbul Valisi Va-
sip Şahin ile çok sayıda va-
tandaş katıldı. Yeğin'in naaşı,
Diyanet İşleri Başkanı Meh-
met Görmez'in kıldırdığı ce-
naze namazının ardından
Eyüp Sultan Mezarlığında
toprağa verildi.

Öte yandan Abdullah Ye-
ğin için Medine-i Münevvere
ve Şanlıurfa Harran Üniversi-
tesi Osmanbey Kampüsü Ca-
minde de gıyabi cenaze na-
mazı kılındı.

Bir nur daha söndü

Demir’in amcası uğurlandı
Kastamonu Milletvekili Murat De-

mir’in diyabet hastalığı sebebiyle bir sü-
redir tedavi gören amcası Yakup Demir
(68), 14 Temmuz’da hayatını kaybetti.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede
yaşamını yitiren Yakup Demir’in naaşı
ertesi gün memleketi Cide’ye getirildi.

Denizkonak köyünde öğle namazına
müteakip Cide İlçe Müftüsü Adem Yıl-
dız’ın kıldırdığı cenaze namazı son-
rası Demir’in naaşı aile kabristanlı-
ğında toprağa veridi.

Cenaze törenine; Vali Mesut
Yıldırım, Cide Kaymakamı Fatih
Demir, Kastamonu Milletvekili
Hakkı Köylü, Kastamonu Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş, , Cide
Belediye Başkanı Nejdet Demir,
işadamı Hayati Hamzaoğlu çok sayı-

da siyasi parti ve sivil toplum ku-
ruluşu temsilcisi, kamu kurum ve

kuruluş müdürü ve vatandaş katıl-
dı. İSTAMONU Ailesi olarak mer-

huma Allah'tan rahmet, Kastamonu Mil-
letvekili Murat Demir ile ailesi başta ol-
mak üzere tüm yakınlarına ve sevenleri-
ne başsağlığı dileriz.

Kastamonulular Dayanışma Derneği  (Kas-
Der) olağanüstü genel kurula hazırlanıyor. Bey-
koz Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi’nde 7
Ağustos Pazar günü saat 13.00’de yapılacak se-

çim öncesi birçok kişinin ismi ku-
lislerde dolaşırken, ilk resmi

adaylığını açıklayan isim Ci-
deli iş adamı Orhan Gümüş
oldu. İş adamı Orhan Gü-
müş daha önce yaptığı açık-
lamalarda “Kastamonu der-

neklerinin tek çatı altında
toplanması gerekir, israf diz

boyu”  ifadelerini kullanarak
Kas-Der Genel Merkez başkanlığına adaylık sin-
yallerini vermiş, bu söylemleriyle de bazı der-
nek başkanlarının takdirini kazanmıştı.

Kongre Anadolu’ya taşındı
Kas-Der Genel Merkez’in 7 Ağustos’ta gerçek-

leştireceği 18. Dönem Genel Kurulu zaman ve
mekan açısından da dikkatleri üzerine çekiyor.
Tatil döneminde düzenlenecek genel kurul daha
önceleri genellikle Eyüp ve Zeytinburnu başta
olmak üzere Avrupa Yakası’nı kapsayan ilçeler-
de gerçekleşiyordu. Kas-Der genel kurulu 15 yıl
sonra ilk kez Anadolu Yakası’nda yapılacak.

Anca 1 yıl dayanabildi
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Zeytinburnu

Kültür Merkezi’nde yapılan olağan genel kurul-
da ikinci kez başkanlığa aday olan ve 17. Dönem
Kas-Der genel başkanı seçilen Latif Çilingiroğlu,
karşısındaki aday Özcan Doğan’a karşı ciddi bir
mücadele göstermişti. Çilingiroğlu’nun bu iste-
ğine rağmen bir yıl sonra görevi neden bıraktığı
merak konusu oldu.

Olağandan 
olağanüstüye

Abdullah Yeğin ortaokul
çağlarında Kastamo-

nu'da Bediüzzaman ile ta-
nıştı. Nur hareketinin her
döneminin canlı bir şahidi
oldu. Vefatında Bediüzza-
man'ın yanında bulunan bir-
kaç isimden biriydi."İlmi, İs-
lami, Edebi, Felsefi; Yeni Lü-
gat" isimli eser Abdullah Ye-
ğin'in kaleminden çıkmıştır.
Yeğin, Bediüzzaman Said
Nursi'nin hayatta kalan son
6 talebesinden biriydi.

istamonu_04_Layout 1  7/16/16  10:18 AM  Page 1



Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

İş ve sosyal
güvenlik (2)

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

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
�����	��������
������
� � �
��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 82,825

t
DOLAR: 2,8940 t EURO: 3,2002 t ALTIN: 123,54

t

23 yıl sonra…

Yeminli Mali Müşavir

İSTAMONU 15 Temmuz 2016 5

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

Doğum borçlanması yapabilir miyim?

Soru:1960 doğumluyum. 3 çocuk sahi-
biyim. Çocuklar doğduktan sonra Bağ-
Kur’a giriş yaptım.7 Temmuz 1997 giriş ta-
rihim.5 yıl 9 ay Bağ-Kur prim günüm var.2
yıldır da tarım SSK yatırıyorum. Doğum
borçlanması yapabilir miyim? En erken ne
zaman emekli olabilirim?(Canan Alık)

Yanıt: Doğum borçlanması ilk defa si-
gortalı olunan tarihten sonra doğan çocuk-
lar için yapılabiliyor. Üç çocuğunuzun do-
ğum tarihi de Bağ-Kur sigortalısı olduğu-
nuz tarihten önce olduğundan, maalesef
doğum borçlanması yapamazsınız. Tarım
SSK (ek-5 madde) kapsamında prim öde-
meye devam ederek toplam prim gününü-
zü 3 bin 600 güne tamamlayıp 58 yaşınızı
doldurduğunuz tarihte emekli olmaya hak
kazanırsınız.

Bağ-Kur borcum emekli olmama engel
midir?

Soru:10 Eylül 1967 doğumluyum.1 Ka-
sım 1986’ da işe başladım.3 Eylül 1987’ de
askere gittim. 3 Haziran 1989’ da tekrar işe
başladım, 3 Aralık 1997’ye kadar SSK’lı ça-
lıştım, primlerim eksiksiz yattı.3 Aralık
1997’den sonra Bağ-Kur’lu oldum, 30 Ka-
sım 2010’ a kadar devam ettim. Bağ-Kur’ a
olan borcumu tam olarak ödeyemedim,
hala borcum var. Borcum emekli olmama
engel midir? 30 Kasım 2010’dan bu zamana
kadar da Bağ-Kur dosyamı kapatmadım
açık duruyor. Ancak Bağ-Kur’lu olarak hiç-
bir iş yapmadım. 7 aydır sigortalı olarak ça-
lışıyorum. Emekli olacağımı, ne yapmam
gerektiğini bilmiyorum. Bana yardımcı olur-
sanız çok memnun kalacağım.(Ali Develi)

Yanıt:4/ a (SSK) statüsünden emeklilik
için 25 yıl sigortalılık süresi, 5 bin 300 prim
günü ve 49 yaş şartlarını tabisiniz. Sigorta-
lılık süreniz dolmuş.49 yaşınız 10 Eylül
2016’ da doluyor.30 Nisan 2015 tarihi itiba-
riyle Bağ-Kur prim borcunuz 12 ay ve daha
fazla süreye ilişkin ise daha önce ödediği-
niz primlerin tam olarak karşılaştığı ayın
sonu itibariyle sigortalılık süreniz durdu-
rulmuş olmalı. Durdurulan bu süreler si-
gortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve
bu sürelere ilişkin prim borcunuz isten-
mez. Bağ-Kur’dan sonra en az bin 260 gün
4/a kapsamında prim ödemiş olmak koşu-
luyla, prim gününüzü 5 bin 300 güne ta-
mamladığınızda 4/ a statüsünden emekli
olmaya hak kazanırsınız.

Takımın oynayacağı tüm müsabakalarda
Stil Art logosunun bulunması kapsamıyla
gerçekleşen protokol Savaş Çetin Kaya ile ku-
lüp başkanı Nihat Saka arasında imzalandı.

İmza töreni sonrası  yaptığı açıklamada
Kastamonulu olarak şehrin ulusal ligde mü-
cadele eden basketbol takımına destek olmak-
tan büyük mutlu-
luk duyduğunu
ifade eden Savaş
Çetin Kaya, “İli-
mizi ulusal ligde
başarıyla temsil
eden Kastamonu Basketbol Spor Kulübünü
ilgiyle takip ediyorum. Bizler kurum çalışan-
larımız ile birlikte basketbol takımımız gibi
kendi alanımızda ilerlemeye çalışıyoruz,
bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bir
Kastamonulu olarak basketbolda ilimizi başa-
rıyla temsil eden değerli takımımıza destek
olmayı gönülden istedim. Bunu gerçekleştir-
mekten de son derece mutluyum. Başlangıç
olan bu yılki birlikteliğimizin, ilerleyen se-
zonlarda daha büyük birlikteliklerle devam
edeceğini şimdiden söyleyebilirim. Sponsor-
luğumuzun hayırlı olmasını diliyor, takımı-
mıza şimdiden başarılar diliyorum.”  dedi.

Kulüp Başkanı Nihat Saka ise Kaya’nın
gösterdiği duyarlılığın örnek olması temenni-
sinde bulunarak şu ifadeleri kullandı: “ Önce-

likle Sayın Savaş Bey ve değerli kurumuna
sonsuz teşekkür ediyorum. Kendileri bey-
efendi, alanında başarılı ve hedefleri olan bir
insan. Ayrıca Kastamonu sevgisi de gözlerin-
den okunuyor. Bizlere destek olmak için tele-
fon açtığında 'Başkanım Kastamonu sevdalısı
biri olarak çalışmalarınızı takip ediyorum bi-

zim de çorbada bir tuzumuz olsun.' demişti.
Bu güzel sözünün ve sponsorluk desteğinin
herkese örnek olmasını diliyorum. Kendileri-
ne kulübüm adına tekrar teşekkür ederken
birlikteliğin hayırlı olmasını diliyor, başarıla-
rımızla ülkemizin yükselen yıldızı Stil Art
kurumunu onurlandırmayı diliyorum.”

Bozkurtlu genç girişimci Bahtiyar Ke-
sim(31), büyük hedeflerine küçük adımlarla
başladı. Kesimoğluları Yapı firmasıyla kapı,
pencere, banyo ve mutfak çözümleri sunan
Bahtiyar Kesim, ticari faaliyetlerine 2014 yı-
lında Arnavutköy’de kurduğu işletmesiyle
adım attı.

Sektördeki 10 yıllık tecrübesinin ardın-
dan kendi işini kurmaya karar verdiğini
söyleyen Kesim, “ Ticari olarak başlangıçta
sadece alım satım üzerine düşündüğüm gi-
rişimim için ilk olarak 110 metrekare alan-
da showroom açtım. Kısa süre sonra imalatı
da ekledim. Şuanda toplamda 200 metreka-
relik alanda hem imalat yerimiz hem de
showroomumuz bulunuyor.” dedi.

Önümüzdeki yıllarda firmasının kapasi-
tesini artırmayı hedeflediğini bildiren Ke-
sim, “ Mütevazı yapımıza rağmen İstan-
bul’un yanı sıra Türkiye’nin her bölgesine
ulaşıyoruz. Plastik doğrama, cam balkon,
küpeşte, duşa kabin, çelik kapı gibi faaliyet

alanımıza ek olarak mermer tezgahta bulu-
nuyor.  Sektöründe yer edinmiş önemli fir-
maların ürünlerini kullanıyoruz. Şu anda
kendim dahil 5kişilik çekirdek bir kadroya
sahibiz, 7 makinelik bir parkurumuz var.
İlerleyen dönemlerde makine parkurumuzu
genişletip, üretim kapasitemizi artırmayı
planlıyorum.” diye konuştu.

Ticarette hemşerileri ilişkilerinin öne-
mine de değinen Bahtiyar Kesim şunları
söyledi: “ Hemşeri bağlarına büyük önem
veriyorum. Birçok hemşerimle de ticari bağ-
lantım bulunuyor. Arvavutköy’de Kastamo-
nu Derneği’ne üyeyim. Bunun yanı sıra
kendi köyüm Bozkurt Keşlik’teki tüm Kesi-
moğularını kapsayacak bir oluşum içine gir-
dik. Derneğimizi Okmeydanı’nda Tümkok
olarak Kesimoğlu soyadına sahip özellikle
gençlere hitap edecek şekilde yapılandırma-
ya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde ticari
özgürlüğümün artmasıyla hemşerilerime
daha çok destek sağlamayı isterim.” 

Türkiye’de yıllarca çeşitli iş-
lerde çalıştıktan sonra emekliye
ayrılanların sayısının 11 milyonu
geçtiği ortaya çıktı. 20 milyona
yakın çalışanın olduğu ülkemizde
çalışan her bir kişinin emeklileri
karşılama oranının ise 1,93 oldu-
ğu belirlendi. Bu rakam yaklaşık

her 2 çalışanın bir emekliye bak-
mak zorunda kaldığını gösteriyor.
Öte yandan emeklilerin sorunları
konusunda, emekli maaşlarındaki
farklar, promosyon ödenmesi ko-
nusunda yaşanan belirsizlik ve
emekli olma şartlarında yaşanan
gelişmeler öne çıkıyor.

Kesimoğulları Yapı, 
geleceğe emin adımlar atıyor

Abanalı
hemşerimiz Savaş

Çetin Kaya’nın
sahibi olduğu Stil

Art firması Türkiye
Kadınlar

Basketbol
1.Ligi’nde (TKBL)

mücadele eden
Kastamonu

Basketbol Spor
Kulübü’ne 2016-
2017 sezonu için

forma reklam
sponsoru oldu. 

Rıfat Ilgaz ölü-
münün 23. yıl dö-
nümünde İstanbul
ve Kastamonu’da
çeşitli törenlerle
anıldı.

Ilgaz’ın vefatı-
nın yıl dönümü
olan 7 Tem-
muz’da Cide’de

21. Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür
ve Sanat Festivali başladı. Festivalin
ilk günü Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Evi
önünden belediye önüne yürüyüş ger-
çekleştirildi. Belediye meydanında
gerçekleşen resmi törenin ardından
festival 10 Temmuz’a kadar çeşitli et-
kinliklerle devam etti.

İstanbul’da ise Rıfat Ilgaz, Madımak
Olayında yaşamını yitiren Edebiyat
Eleştirmeni-Yazar Asım Bezirci ile bir-
likte Zincirlikuy’daki mezarı başında
anıldı. 

Emekli sayısı 
11 milyonu aştı

Kastamonu’nun ilk yer altı
otoparkı Taşköprü’de hizmete
açıldı. Taşköprü Belediyesi’nin
yüzde 60 KUZKA desteğiyle ha-
yata geçirdiği Cumhuriyet Meyda-
nı Düzenlemesi ve Yeraltı Otopar-
kı Projesi tamamlandı. 

Cumhuriyet Meydanı’nın geç-
tiğimiz aylarda trafiğe açılması ve
Atatürk anıtı ile çevre düzenle-
mesinin tamamlanmasının ardın-
dan yeraltı otoparkı da faaliyete
geçti. Ramazan Bayramı öncesi

açılan 80 araç kapasiteli otopark
bayram süresince trafiği rahatlat-
mak amacıyla ücretsiz olarak hiz-
met verdi.

Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan, Cumhuriyet
Meydanı’nın düzenleme projesi-
nin tamamlanmasının ardından
hizmete açılan bölgedeki sayılı
konumdaki yer altı otoparkının
önümüzdeki günlerde resmi açılış
programının da gerçekleşeceğini
kaydetti.

Basketbolda yeni stil

Otopark yer altına indi
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TFF'nin Beykoz-Riva'da yer alan
idari merkezinde yapılan kura çeki-
mine TFF Yönetim Kurulu üyesi
Ali Düşmez, Genel Sekreter Vekili
Özcan Şepik ve Maç Planlama Mü-
dürü Besim Yalçın'ın yanı sıra Spor
Toto 2. Lig ile Spor Toto 3. Lig ku-
lüplerinin temsilcileri katıldı. 2016-
2017 sezonunda Spor Toto 2. Lig;
Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki
gruba ayrıldı. Temsilcimiz çekilen
kura sonrası 18 takımın bulunduğu
Kırımızı Grup’ta yer aldı.

Mücadele 
3 Eylül’de başlıyor

Öte yandan 2016-2017 sezonu
Spor Toto 2. Lig tarih planlaması da
belirlendi. Temsilcimizin mücadele
edeceği 2. Ligde karşılaşmalar 3 Ey-
lül’de başlayacak, 1. Yarı 25 Ara-
lık’ta sona erecek. 2. Yarı ise  15
Ocak 2017-30 Nisan 2017 tarihleri
arasında gerçekleşecek.

İşte rakiplerimiz:
1461 Trabzon, Aydın 1923, Buğ-

şaşspor, Etimesgut Belediyespor,
Eyüpspor , Gümüşhanespor, İne-
gölspor, Hatayspor, Karşıyaka, Kay-

seri Erciyesspor, Kırkla-
relispor, Menemen Bele-
diyespor, MKE Ankaragü-
cü, Niğde Belediyespor,
Sarıyerspor, Tokatspor,
Tuzlaspor.

Ahmet Duman:
"Biz zoru severiz"

Kastamo-
nuspor 1966
Teknik Direktö-
rü Ahmet Du-
man, yeni sezon-
da 2.Lig’de şam-
piyonluk hedef-
leyen takımların
birçoğunun Kır-
mızı grupta bir
araya geldiğine
dikkat çekerek,
hiç bir rakipten
çekinmedikleri-
ni ve başarılı ol-

mak için ellerinden gelen mücadele-
yi sergileyeceklerini kaydetti.

Kastamonuspor 1966’nın zoru se-
ven bir kulüp olduğunu da söyleyen
Ahmet Duman, “2.Lig’de hedefe oy-
nayacak tüm takımlar bir araya top-

landı. PTT 1.Lig’den
2.Lig’e düşen ve tekrar

1.Lig’e yükselmek isteyen
1461 Trabzon, Kayseri Er-

ciyesspor ve Karşıya-
ka’nın yanı sıra 2.Lig’i
hedefleyen geçtiğimiz se-

zon da play off oynayan
Menemen Belediyespor, İne-

gölspor, Bugsaşspor, Ankaragü-
cü, Sarıyer ve Tuzlaspor grubumuz-

da yer alıyor. Kastamonuspor 1966
zoru sever. Başarılı olmak istiyorsak
bu rakipler arasında da başarılı ol-
mayı bilmemiz gerekiyor. Kastamo-
nu taraftarı ve halkı bu sene daha de-
ğişik maçlar ve değişik takımlar izle-
yecek. Temposu yüksek müsabakalar
izleyecek. Zor ve çetin maçlar ola-
cak. Bizim hedefimiz başarılı olmak.
Kimseden çekinmiyoruz. Kastamo-
nuspor 1966’nın markasını ve değe-
rini arttıracak çalışmalar içerisinde-
yiz.” ifadelerini kullandı.

Mahir Altıkulaç: Başarılma-
yacak hiçbir şey yok

Kastamonuspor 1966 Kulüp Baş-
kanı Mahir Altıkulaç, grupların bel-
li olmasının ardından yaptığı değer-

lendirmede,
“Başarılmayacak
hiçbir şey yok”
dedi.

Yarışın yeni-
den başlayacağı-
nı söyleyen Baş-
kan Altıkulaç,
“Yarış yine baş-
layacak. Hepi-
miz için, Kasta-
monu için hayır-
lı olsun. Başarıl-
mayacak hiçbir
şey yok. Herkes

kendi takımını iyi bir şekilde kura-
cak. Biz de inşallah kulübümüzü
yeni transferlerle zenginleştireceğiz.
Belediye Başkanımız Tahsin Ba-
baş’ın dediği gibi amacımız takımı-
mızı en üst seviyelere çıkartmak.
Hedefimiz şampiyonluk. Yine şam-
piyonluk için oynayacağız. Birlik ve
beraberlik içerisinde olacağız. İnşal-
lah hayırlı uğurlu olur. Temenni-
miz, Kastamonuspor’un daha iyi
yerlere gelmesi. Taraftarı, yönetimi,
basını, Kastamonu halkı, şehir dışın-
daki Kastamonu taraftarıyla el ele
vereceğiz ve başaracağız” dedi.

Kastamonuspor 1966, yeni se-
zon hazırlıklarına 13 Temmuz’da
çift antrenmanla başladı. İsmail
Dikmenli Tesisleri’nde yapılan an-
trenmanla 2016-2017 sezonuna
adım atan temsilcimiz, aynı  gün

ikinci idmanını ise Kadı Dağı Tes-
islerinde kondisyon çalışması ya-
parak geçirdi. 

Teknik direktör Ahmet Duman
ve yardımcıları Seyfullah Konyalı,
Coşkun Arslan, Serkan Erbay ile

Onat Çetin yönetimindeki idman-
larda takımın neredeyse tam kadro
olduğu gözlendi.

Kastamonuspor 1966,  29 Tem-
muz'a kadar çalışmalarını Kastamo-
nu'da gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletlerin “Dünya
Mülteciler Günü” raporuna göre,
geçen yıl dünyada 65,3 milyon
kişinin savaşlar, açlık ve yoksulluk
gibi nedenlerden dolayı evlerini
terk etmek zorunda kaldığı
belirlendi. Aynı rapora göre bir
başka ülkeye sığınmak için
başvuranların sayısı her geçen gün
artarken, en fazla başvurunun
Suriyeli mülteciler tarafından
yapıldığı ortaya çıktı. 

Ortadoğu’dan gidenler genelde
Avrupa’yı tercih ederken, Meksika
ve Orta Amerika’da mafya ve
uyuşturucu savaşlarından
kaçanların ise ABD’ye sığındıkları
saptandı. Sığınma talebinde
bulunan mültecilerden üç kişiden
birinin Suriyeli olduğu
belirlenirken, dünyadaki mülteci
nüfusunun 2,5 milyonunu
ağırlayan Türkiye’nin en fazla

mülteciye kapısını açan ülke
olduğu tespit edildi. Türkiye’yi

Lübnan ve Pakistan’ın takip ettiği
belirlendi.

Lige çift idmanla hazırlık

65 milyon kişi evinden oldu

KSK Kırmızı Grup’ta
Çocuklarımla

sofrada otu-
rurken sütan-

neliği hakkında ko-
nuştuk. Üç çocu-
ğumdan ikisinin süt-
annesi var. Onların
da anneleri kadar
kıymetli olduğunu
söyledim. Hz. Mu-
hammed Efendi-
miz’in (S.A.V.) de
sütannesi olduğunu
ve annesine ettiği
hürmeti ona da yap-
tığını anlattım. Sonra
sütannenin çocuk
yetiştirmedeki kıy-
meti aklıma geldi. Hakikaten çocuğun ka-
rakterinin oluşmasında sütannenin, çocu-
ğun kendi öz annesi kadar kıymetli olduğu-
nu yaşadığımız ömür bize tecrübe ettirdi.

Tüm bunları konuşurken, yeni nesil ço-
cukların sütannelerinin “Televizyon” oldu-
ğunu fark ettim. Çocukların oyalanması için
daha altı aylıkken televizyonun karşısına
oturtulduğunu ve oradan da ömrü boyunca
alınmadığını görmem çok uzun sürmedi.
Altı aylıkken televizyonlardaki hızlı hareket
eden görüntülerin cazibesine kapılarak, ço-
cukların üçlü yaşlarına kadar geldiğini, üç
yaşından sonra da tüketim toplumu oluştur-
maya çalışan para kontrolörlerinin eline bı-
rakıldığını hissetmem oyuncak dükkânlarda
satılan ve her sene değişen çizgi film karak-
terleri ile oldu. Bazı karakterlerin, her sene
ya kanadının çıktığını veya elbisesinin rengi-
nin değiştiğini görmemek her halde zihinsel
körlük yaşadığımızdan olabilir.

Üçlü yaşlarında televizyondaki mükem-
mel kadın ve mükemmel erkek karakteri ile
tanışan çocukların mükemmelliğin ancak
davranış ile olacağını kazandırmaya çalış-
mamızda ancak boşa kürek sallamakta öte-
ye geçmiyor. Dedim ya, sütannesi (TV) ona
neyin doğru neyin yanlış olduğunu öz annesi
yemek yaparken öğretiyor.

Onlu yaşlarda ise çocuğun karakterine
dokunmak için son hamlemizi yapabilecek-
ken orada da çocuğun sütannesi (TV) devre-
ye girmekte. Karışık ilişkiler, tatlı intikam-
lar, benimsinler ve aşk yalanı severlerle ço-
cuğa ergenliğini nasıl geçirmesi gerektiği
ile ilgili ipuçları veriyor. Babanın vaktinin ol-
mayışı, annenin çocuğunu anlayamayışı, bi-
reyselliğe itilen yaşam anlayışı, özel odalar,
tek başına yenilen yemekler, edilmeyen
sohbetler doğal olarak çocuğu tekrar tekrar
sütannesinin (TV) anlattığına itiyor.

İleriki yaşlar için zaten bir şey demiyo-
rum. Asıl ayrılması gereken zamanlara za-
man ayrılmayı bırakıp hayat televizyonlarda
yayınlanan dizilere göre ayarlanıyor. Kom-
şuluklar, akraba ziyaretleri, ev sohbetleri ile
akşam yürüyüşleri kaybolup gidiyor. Herkes
hiç alakası olmadığı dizi ve yarışma karak-
terlerinin evinin başköşesinde misafir edi-
yor. Onlar ağlayınca ağlıyor, onlar sevinince
seviniyor. Ağabeyinin, ablasının çocuğunun
adını bilmeyen insanlar kadın programların-
daki damat ve gelin adaylarının şeceresini
biliyor. Karakteri hakkında bilgi sahibi olu-
yor. Sonuç olarak çocuğunu da sütanne ola-
rak televizyonu layık görüyor.

Tabi ki bu anlattıklarımı abartı olarak
gören kıymetli okuyucularımız olacaktır.
Onlara da şunu söylemek istiyorum. Lütfen
çocuğunuzun kıyafetlerinin muhafaza edil-
diği elbise dolabını açınız. Şimdi kıyafetleri
açarak bir masanın üzerine diziniz. Kaç ta-
nesinin üzerinde çizgi film karakteri var, ba-
kınız. Bence kendinizde bu denemeyi yaptık-
tan sonra abartıp abartmadığımı anlarsınız.
Ya da çantalarına veya suluklarına bakınız.
Defter kaplıklarına, etiketlerine bakınız. On-
dan sonra çocuğun sütannesinin kim oldu-
ğunu anlamak için zihin körlüğümüz orta-
dan kalkacaktır.

Bu yazıyı neden yazdığımla ilgili hikâye-
mi de anlatarak yazımı sonlandırayım. Çok
değer verdiğim bir arkadaşım ile çizgi film-
lerin zararlarını konuşuyorduk. Arkadaşım
dedi ki, “Ben de çocuğuma bu saçma sapan
çizgi filmleri seyrettirmiyordum. Ancak bir
gün kızım eve gelip arkadaşlarının onu oyu-
na dâhil etmediğini söyleyene kadar” dedi.
“Neden dâhil etmiyorlar?” diye sorduğumda
ise, kızının, ( …’in kızlarını dizisini) bilmiyor-
muş, herkes o filmdeki kızların isimlerini
biliyor ve oyunlarında onların adlarını alı-
yormuş. Çocuğu da bilmediğini söylemiş.
Arkadaşları da çocuğuna, “Öğren ondan
sonra oynayalım” demiş. Arkadaşım çocu-
ğunun yaşadığı bu incinme karşısında yaptı-
ğı doğru davranıştan vazgeçmiş. O güne ka-
dar televizyondan bir şekilde uzak tutmuş
olan çocuğunu, o günden sonra daha fazla
incinmesin diye seyrettirmeye karar vermiş.
Çocuğunun da bu karakterlerin isimlerini
öğrenmesi çok uzun sürmemiş. Arkadaşı-
mın o güne kadar olan mücadelesi o gün
sona ermiş.

Çocuklarımızın 
sütannesi kim?

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com
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Yeni sezonda Spor Toto 2.Lig’de mücadele edecek olan Kastamonuspor 1966 Kırmızı Grup’ta yer aldı.
Birbirinden iddialı 18 takımın yer aldığı grupta temsilcimizin İstanbul ekibinden 3 rakibi bulunuyor.

Kastamonuspor 1966, ge-
çen sezon Çanakkale Darda-
nelspor forması giyen orta
saha oyuncusu Uğur Parlak
ile 2 yıllık sözleşme imzalan-
dı. 1990 Lüleburgaz doğumlu
olan orta saha oyuncusu
Uğur Parlak, futbola Yeni
Hayrabolu’da başladı. Yeni
Hayraboluspor’dan Darda-
nelspor’a transfer olan Par-
lak, PTT 1.Ligde 28 karşılaş-
mada 1 gol, Spor Toto
2.Lig’de 69 karşılaşmada 1
gol ve Spor Toto 3. Lig’de 92
karşılaşmada 12 gol kaydetti
ve Ziraat Türkiye Kupasında
6 maç oynadı. Toplamda ka-
riyerinde 195 maça çıktı 14
gol kaydetti.

Uğur Parlak 
Kastamonu’ya
transer oldu

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre Türki-
ye’de yılda evlenen çift sayı-
sı 600 bini geçerken, boşanan
çiftlerin sayısının ise 130
bini aştığı belirlendi. Buna
göre ülkemizde her beş evli-
likten birinin boşanmayla
sona erdiği ortaya çıktı. Ev-
lenme hızının en yüksek ol-
duğu iller Kilis, Aksaray ve
Ağrı olurken, en düşük olan
iller ise Tunceli, Gümüşhane
ve Kastamonu çıktı. Boşan-
ma hızında ise ilk sırayı İz-
mir alırken ikinci Antalya
üçüncü ise Muğla oldu. Bo-
şanmanın en düşük olduğu
ilk üç il ise sırasıyla Hakkâri,
Şırnak ve Bitlis olarak kayıt-
lara geçti. Ayrıca boşanmala-
rın çoğunun evliliğin ilk 5
yılında gerçekleşmesi dikkat
çekti.

Her 5 çiftten
biri boşanıyor
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Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

MERKEZ OFİS
Yıldırım Beyazıt Caddesi Türkistan Sokak

No: 13 Yenibosna / İSTANBUL
Tel: 0212 639 30 72 Faks: 0212 639 33 98

FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 6

Kastamonu / TÜRKİYE
Tel: 0366 283 91 51 Faks: 0366 283 91 52

KASTAMONU MAĞAZA (MİSKOS KAHVE DÜNYASI
Hepkebirler Mah. Cumhuriyet Cad. No: 42 (Nas-

rullah Köpr. Karşısı) Merkez  / KASTAMONU
Tel: 0366 220 00 15 Faks: 0366 220 00 15

info@miskoscafebistro.com
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Cumhuriyet Mah. Şevkat Sk.
No: 30 Sultangazi/ İstanbul

Cemal Demir : 0535 253 57 41

İlhan Demir : 0535 483 66 56

Tel : 0212 668 00 37

e-mail: demircatering@gmail.com

Demir Catering; taşımalı yemek hizmeti, yerinde yemek üretim hizmeti, davet

organizasyonları, açılış organizasyonlarınız da ve faaliyetlerinizde,

profesyonel ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Düğün, nişan, toplantı ve özel programlarınız için 

600 kişilik salonumuz hizmet vermeye başlamıştır

“Sağlıklı ve leziz yemek üretimiyle protein 

ve demir ihtiyacınızı biz karşılıyoruz”

650 m2 yeni üretim tesisimizle hizmetinizdeyiz
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Şu an itibarıyla 55 tane havali-
manının tarifeli sefer yaptığı ülke-
mizde 2016 yılı içinde 6 yeni hava-
limanı için proje çalışmaları başla-
dı. Buna göre; Artvin-Rize Havali-
manı, Edirne- Kırklareli Havalima-
nı, Yozgat Havalimanı, Niğde Aksa-
ray Havalimanı, Karaman Havali-
manı ve Batı Antalya Havalimanı
ile birlikte 61, 2019 yılı sonuna ka-
dar ise bu sayının 63’e ulaşması
bekleniyor. Ayrıca mevcut havali-

manlarının da apron ve terminal
yenileme çalışmalarına devam edi-
lecek. 

İşte mevcut havalimanları:
İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha

Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir
Adnan Menderes, Antalya, Muğla
Dalaman, Muğla Milas –Bodrum,
Adana, Trabzon, Isparta Süleyman
Demirel, Kapadokya, Erzurum, Ga-
ziantep, Eskişehir Anadolu, Aydın
Çıldır, Ordu Giresun, Adıyaman

Ağrı Ahmed-i Hani, Amasya Merzi-
fon, Antalya Gazipaşa – Alanya, Ba-
lıkesir Koca Seyit, Balıkesir Mer-
kez, Batman, Bursa Yenişehir, Ça-
nakkale, Denizli Çardak, Diyarba-
kır, Elazığ, Erzincan, Çanakkale
Gökçeada, Hatay, Iğdır, Kahraman-
maraş, Kars Harakani, Kayseri, Ko-
caeli Cengiz Topel, Konya, Malatya,
Mardin, Muş, Samsun Çarşamba,
Siirt, Sinop, Sivas Nuri Demirağ,
Şanlıurfa Gap, Tekirdağ Çorlu, To-

kat, Uşak, Van Ferit Melen, Zongul-
dak Çaycuma, Bingöl, Kütahya Za-
fer, Kastamonu, Şırnak Şerafettin
Elçi, Hakkâri Yüksekova Selahad-
din Eyyubi.

İsmet Çetinkaya başkanlı-
ğında faaliyet gösteren Çatal-
zeytinliler Yardımlaşma Der-
neği, Çatalzeytin merkezde ilk
kez 3 bin kişilik iftar verildi.
Çatalzeytin Yunus Emre Orta-
okulu bahçesinde 3 Tem-
muz’da düzenlenen iftara ya-
rım saat kala yağan yağmura
rağmen, alanda boş yer kalma-
dı. Sultangazi Belediyesi, De-
mirel Plastik, Furkan Amba-
laj’ın yanı sıra iş adamlarının
da katkı sağladığı programa;
Çatalzeytin Kaymakamı Recep
Koşal, Belediye Başkanı Musa
İhsan Uğuz, İl Genel Meclis
Üyesi Mevlüt Kaplan, Üskü-
dar Belediyesi Meclis Başkanı
Esat Kalay, Sultangazi Beledi-
yesi Meclis Üyesi İzzet Açık-
göz’ün yanı sıra çok sayıda si-
yasi parti temsilcisi, köy der-
nek başkanı, muhtar ve Çatal-
zeytinli katıldı.

Davette Çatalzeytin Derne-
ği Halk Oyunları Ekibi ve

meddah gösterisi yer alırken,
İstanbul’da genç iş adamı Ce-
mal Demir sahibi olduğu De-
mir Yemek tarafından hazırla-
nan iftariyelik ikramlar lezze-
tiyle büyük beğeni topladı.

Çetinkaya: “Derneğimiz
yaptığı faaliyetlerle çığır açtı”

Aynı zamanda Çatalzeytin
Belediyesi Meclis Üyesi olan
Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Başkanı İsmet Çetin-
kaya,  gerçekleştirdiği selamla-
ma ve teşekkür konuşmasında
şunları söyledi: “ Bayram tati-

lin 9 gün olması ve gurbetçile-
rimizin memleketlerine ayak
basmaları esnasında kurulan
bu gönül soframızda emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyo-
rum. Çatalzeytinliler Yardım-
laşma Derneği son dönemler-
de yaptığı faaliyetlerle çığır
açtı. Üstlendiğimiz vizyon ve
misyona uygun, icracı bir yö-
netim, istenileni ve beklenile-
ni verebilen bir dernek olmak
için ben ve arkadaşlarım üst
düzeyde çalışma performansı-
nı sergiliyoruz.”

Karadeniz Bölgesinde ilk kez ya-
pılan 3 bin metrelik yüzme yarışı
İnebolu’da gerçekleşti.

İnebolu 7. Uluslararası Heyamola
Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat Fes-
tivali kapsamında düzenlenen “İne-
bolu İstiklal Açık Deniz Yüzme Ya-
rışları’na Türkiye ve Kıbrıs’tan birçok
ünlü ve dünya rekoru kırmış sporcu
katıldı.  İnebolu Belediyesi ile İstan-
bul Yıldızlar Yüzme Kulübü Derneği
organizasyonunda 3 bin metrelik ya-
rış için 277 sporcu arasında; dünya
şampiyonu Ahmet Akkaş, Yunanis-
tan’da 31 kilometre yüzen Mustafa
Aydoğdu, Manş Denizini yüzerek ge-

çen Osman Akkurt da yer aldı. Yarış
sonunda Emre Öztürk kupanın sahi-
bi olurken, dünya şampiyonu Ahmet
Akkaş ikinci geldi. Festival kapsa-
mında düzenlenen yağlı direkten

bayrak kapma yarışı ise vatandaşların
büyük ilgisini çekti. İnebolu ve ilçe
dışından  çok sayıda  kişinin katıldığı
yağlı direk  yarışında Mehmet Gürel
bayrağı kaparak birinci geldi.

Çatalzeytin’de bir ilk 

İnebolu’da denizler aşıldı

Hedef: 2019’da 
63 havalimanı

Abana’da bu yıl 30-31 Temmuz’da düzenlene-
cek 32. Geleneksel Kültür, Sanat ve Deniz Şenlik-
leri Festivali ve Türkiye Su Jeti Şampiyonası 3.
Ayak Yarışları ilçeye büyük canlılık katacak.

İlçedeki kafelerde 30 Temmuz’da tavla, sat-
ranç, masa tenisi, bilek güreşi ile başlayacak etkin-

likler liman mevkiinde
yüzme, yağlı direk, ördek
kapma yarışları, profesyo-
nel sporcuların antren-
man turları ile Türkiye
Sujeti ve Flyboard Şampi-
yonası ile devam edecek.
Aynı gün festival alanında
plaj voleybolu, trap ve he-
def atışları, Türkiye Sujeti
ve Flyboard Şampiyonası
Abana Gençlerinin Yarışı
ile bisiklet yarışması ola-

cak. Ekinlik ikinci günü olan 31 Temmuz’da ise
saat 10:00’da Türkiye Sujeti Ve Flyboard Şampi-
nonası Abana Gençlerinin Yarışı ile başlayıp, pro-
fesyonel sporcuların antrenman turları ile devam
edecek. Program plaj voleybolu, ödül töreninin ar-
dından saat 22:00’de gerçekleşecek dilek feneri
gösterisi ile  sona erecek.

Abana’da dolu dolu
program 

İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com

Geçtiğimiz
günlerde
“dünyanın

en mutsuz kutup
ayısı” olarak bili-
nen Arturo’nun,
30 yaşında Arjan-
tin’in Mendoza
Hayvanat Bahçe-
si’nde hayatını
kaybettiğiyle ilgili
bir haber oku-
dum. Bu haber
pek çoğumuzu
derinden etkile-
mesine rağmen
bazılarımızın da
hayatında hiç yer
etmedi ne yazık ki.

Yalnız haberin devamı bu azınlığı da
sarsacak kadar dehşet!

“Uzun yıllardır hayvanat bahçesinde
tutulan ve kanser nedeniyle dört yıl önce
tek arkadaşı olan kutup ayısı Pelusa’yı
kaybeden Arturo, ömrünün son yıllarında
yoğun depresyon belirtileri gösteriyordu.
Hayvan hakları aktivistleri bazı dönemler-
de 40 dereceyi aşan sıcaklıkta betonla
kaplı bir bölmede tutulan Arturo’nun
bünyesi sıcak iklime uygun olmadığından
Kanada’ya taşınması için imza kampanya-
sı başlatmıştı. Ancak kampanyalar sonuç
vermemiş, Mendoza Hayvanat Bahçesi
Müdürü Gustavo Pronotto, Arturo’nun ta-
şınma işlemi için fazla yaşlı olduğu ge-
rekçesiyle talebe karşı çıkmıştı. Artu-
ro’nun bölmesinde, serinlemesi için yak-
laşık 50 santimetrelik bir su birikintisi bu-
lunuyordu ve hayvanat bahçesi çalışanları
buraya buz kütleleri taşıyordu. Bütün bu
müdahaleler Arturo’nun sıkıntılarını ha-
fifletmeye yetmedi. Arturo’yu 23 yıldır tu-
tulduğu bölmede gözlemleyen ziyaretçi-
ler, parmaklıların ardında ileri geri sal-
landığını, huzursuz olduğu anlaşılan ha-
reketler yaptığını aktarıyordu. Kayıtlarda
Arturo’nun içinde bulunduğu ağır depres-
yonu gösteriyordu. Saint Boniface Üniver-
sitesi’nden Arjantinli akademisyen Fer-
nanda Arentsen, 2013 yılında “Onun deli-
riyor olduğunu görebilirsiniz. Kutup ayı-
larının çok fazla stres altındayken yaptığı
gibi hareket ediyor. Sıkıntısının işareti
olarak ileri geri sallanırken görüntülen-
di. Ben de Mendozalıyım ve ne kadar sı-
cak olduğunun farkındayım. Bu sıcaktan
kaçmasının yolu yok” demişti.

Zalim dünya kendi heves ve istekleri
için Allah’ın özenle yarattığı bir varlığı göz
göre göre yok etmişti.

Evet, tam da böyle…
Yok etti…
Şimdi eminim daha mutludur ahiret-

te… Gerçek hayatına kavuştu ve orada
ona zalimlik eden hiçbir şey yok. Şükür ki
yok!

Peki diğer canlılar!
Onlar için hala bir umut olmayacak

mı?
Yaşadığımız şehirdeki tutsak hayvan-

lar peki?
Onlar için de aynı acı son olmayacak

mı?
İstanbul’da Vildpark’ta(Vialand’ın için-

de kurulan tutsak hayvanat bahçesinin
adı)o kadar çok tropikal hayvancık var ki!

Merak ettim ve ziyarete gittim. Saat-
lerce gezdim. Günlerce kendime geleme-
dim. Her türlü canlı ait olduğu yerden ko-
parılmış ve zalim insanın kapitalist zevki-
ne kurban ediliyor. Hala…

Derdim beni uyutmadı ve Bimer’e şi-
kayet ettim. Cevap aynen şöyle:

“Şikayetiniz tarafımıza ulaştı. Yalnız bu
konuyla Orman Bakanlığı yetkilileri ilgile-
niyor. Şikayetinizi oraya iletin!”

Yine yazdım elbette şikayetimi. Çünkü
bu vebali taşıyamıyorum. Canlı canlı me-
zara konulan canlıların hesabını nasıl ve-
ririz?

Dahası insan bile mutsuz olduğu yerde
bir dakikadan fazla kalamıyorken onlar
nasıl kalsın?

İnsan zalimsin.
Ve eminim Rasulullah (s.a.v.) Efendi-

mizin:
“Peygamberlerden birini bir karınca

ısırdı. Bunun üzerine pey-gamberin emri
ile o karınca yuvası yakıldı. Cenâb-ı Allah,
o peygambere şöyle vahyetti (bildirdi):
“Allahı tesbih eden ümmetlerden (toplu-
luklardan) birini yaktın.”[672] Kainattaki
tüm varlıklar, Allah'ı tesbih ederek zikre-
derler. Bu yüz¬den bir hayvan öldürmek
veya bir hayvan topluluğunu yok etmek,
bir ümme¬ti ortadan kaldırmak olur.[673]
hadisinden hala haberin de yok!

Dünya merhametsizlerin
dünyası

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com
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Kaliteye önem veren anlayışı
ile ISO 9001:2000 Kalite Sistem
Standardı'nı rehber olarak
kabul eden Star Alüminyum
üretimden sevkiyata kadar
tüm birimlerinde kalite
kontrolünü büyük bir titizlikle
denetleyerek 100 kişilik
eğitimli ve tecrübeli ekibiyle,
satış öncesi ve sonrası eksiksiz,
kaliteli hizmet vermeyi şirket
vizyonu olarak benimsemiştir.

ALÜMİNYUMA DAİR NE VARSA...

İkitelli O.S.B. Mah. Enkop 2. Sk. No:6
Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90 212 486 40 30 (PBX)
Fax : +90 212 549 44 39

İkitelli Merkez
Cemil Bengü Cad. No: 39-A
KAĞITHANE / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 224 20 04
Fax : +90 212 224 20 05

Hürriyet  Şubesi
Y. Dudullu Nato Yolu Cad. Şengöz Sk. No:8
ÜMRANİYE /İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 216 313 03 06 / +90 216 313 03 07
Fax : +90 216 313 03 07

Dudullu Şubesi

www.utkan-star.com
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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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