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Hangi köyde bakkal olduğundan,
dünyadaki Kastamonulu firmalara ka-
dar milyonları bir araya getirmesi he-
deflenerek rehber37.com.tr adlı inter-
net sitesinde beta versiyonu yayınla-
nan projelerin Türkiye’de örneği bu-
lunmuyor.

Proje hakkında detaylı bilgi veren
İnebolulu hemşerimiz Reklam Tasa-
rımcısı Adem Salcıoğlu Rota37’nin,
Kastamonu’nun profesyonel güncel gö-
rüntülerle tarihi, turistik yerlerinin
yanı sıra orman ve köylerine varana
kadar tanıtmak için çalışmanın sahada-

ki ve televizyondaki ayağını oluşturur-
ken, Rehber37’nin Kastamonu'nun Go-
ogle'ı olarak adlandırıldığını ifade etti.

Bir tıkla Kastamonu tüm dünyada
Rehber 37 ve Rota 37'nin, Kastamo-

nu dünyasını önce Kastamonululara
sonra tüm Türkiye'ye anlatmak için
büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan
Salcıoğlu şunları söyledi:  “Rota37 yak-
laşık üç yıl sürecek bir çalışma. Dolayı-
sıyla biz üç yıl boyunca Kastamonu'yu
adım adım gezeceğiz. Sahada gittiği-
miz her yerin konumunu ve o yerle

alakalı bilgileri anlık olarak alıp, Reh-
ber37'de tasarımını yaptığımız bir hari-
ta yazılımına ekleyeceğiz. Kullanıcılara
da bu harita üzerinde Kastamonu'da
görmek, bilmek, gitmek isteği herhangi
bir yerin adını yazmak kalacak sadece.
Ayrıca diyelim ki başka bir şehirdesi-
niz ve bulunduğunuz şehirde Kasta-
monulu bir firma arıyorsunuz. İhtiyacı-
nız olduğu alanı yazarak tıklayacaksı-
nız ve sizin için listeleyeceğimiz o
alanda ne kadar firma varsa iletişim
bilgilerine ulaşacaksınız. Ve tabi ko-
numlarına da.”

Temelleri 44 yıl önce Çatalzeytinli iş adamı
Mehmet Ünlü tarafından atılan Üntel Kablo,
Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden
biri olan İstanbul 3. Havalimanı Projesinin pist
aydınlatmasında kullanılacak 10 milyon metre
özel kabloyu üretecek.
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Milyonları 
buluşturacak

Adem Salcıoğlu Medya
İletişim bünyesinde

faaliyet gösteren
Kastamonu Tanıtım Ajansı

tarafından hazırlanan
Rota 37 ve Rehber 37

projeleri Kastamonu’yu
sosyal ağda yeniden

kuruyor. 

3. Havalimanı 
pistini aydınlatacak

Azdavaylı iş adamı Cevat Taşkan’ın sahibi
olduğu TSP firması, Çin, Tayvan, Hong Kong
ve Japonya’da imal ettiği plastik enjeksiyon
makinalarını dünyanın dört bir yanına ihraç
ediyor. TSP, sektöründe Uzak Doğu’da Türk
markasıyla üretim yaptıran tek işletme.

Uzak Doğu’dan Türkiye’ye;
Türkiye’den dünyaya

Bahçelievler’de iş adamı Murat Yılmaz baş-
kanlığında faaliyet gösteren Taşköprü Çevre
Köyleri Derneğinin tertip ettiği öğrencilere eği-
tim desteği ve üyelerle kaynaşma gecesi yoğun
katılımla gerçekleşti.

İkametgah adreslerini 30 Aralık tarihine ka-
dar Kastamonu’ya taşıyanlar il ve ilçelere yapı-
lacak yatırımların artmasını sağlayacaklar.

Taşköprü Çevre Köyleri
Derneğinden eğitime destek

Son gün 30 Aralık
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başka-

nı Mehmet Reis’in vefat eden ağabeyi
Sadık Reis (66), İnebolu’da toprağa
verildi.

Reis ağabeyini kaybetti
Kastamonuspor 1966, 15. sıradaki

yerini 7 haftadır koruyor. Ligin bitimi-
ne 3 hafta kala ekibimizin 14 haftalık
mücadelesinde 14 puanı bulunuyor.

İstikrar devam ediyor!
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Adem Salcıoğlu
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�27 Kasım 2016 2

Kâmil insan, susarak hatadan arınırmış,
Geveze, söylediği yalana inanırmış.
Çok konuşma, horoza benzetmesinler seni!
Horoz, öttüğü için sabah oldu sanırmış.

VAKİTSİZ ÖTEN HOROZ DİZİKOLİK

Fazıl Bayraktar

Irgalamıyor seni nice ülke sorunu 
Hani yurttaşlık bilincin
Nerede vatandaşlık paydan?
Çıkar kendini, düş toplam nüfustan. Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul
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n Birinci sayfadan devam

Rehber 37 ve Rota 37'nin, Kastamonu
dünyasını önce Kastamonululara sonra
tüm Türkiye'ye anlatmak için büyük bir
fırsat olduğunu vurgulayan Salcıoğlu şun-
ları söyledi:  “Rota37 yaklaşık üç yıl süre-
cek bir çalışma. Dolayısıyla biz üç yıl bo-
yunca Kastamonu'yu adım adım gezece-
ğiz. Sahada gittiğimiz her yerin konumu-
nu ve o yerle alakalı bilgileri anlık olarak
alıp, Rehber37'de tasarımını yaptığımız
bir harita yazılımına ekleyeceğiz. Kullanı-
cılara da bu harita üzerinde Kastamonu'da
görmek, bilmek, gitmek isteği herhangi bir
yerin adını yazmak kalacak sadece. Ayrıca
diyelim ki başka bir şehirdesiniz ve bu-
lunduğunuz şehirde Kastamonulu bir fir-
ma arıyorsunuz. İhtiyacınız olduğu alanı
yazarak tıklayacaksınız ve sizin için liste-
leyeceğimiz o alanda ne kadar firma varsa
iletişim bilgilerine ulaşacaksınız. Ve tabi
konumlarına da.” 

Hangi köyde bakkal var?
“Bize en yakın yerleşim birimi nerde?

Gezilmesi gereken tarihi ve doğal mekanla-
ra nasıl gideriz? Kastamonu'nun en güzel
yöresel yemekleri nerde yapılır?' gibi soru-
lara da Rehber37'de oluşturduğumuz harita
konumlaması ve içerik bilgisi ile cevap bu-
lacaksınız. Yani daha net bir açıklamayla
ifade edecek olursak, biz Kastamonu için
hangi köyde bakkal olduğuna kadar konum
ve bilgi araştırması yapacağız. Merkezi ol-
mayan bir yerdesiniz ve size en yakın bak-
kal nerde bunun bile yerini göreceksiniz.
En yakın bakkaldan en yakın çeşmeye ka-
dar tüm konumlara erişebileceksiniz.”

Dünyadaki bütün 
Kastamonulu firmalar...

“Bu projenin en büyük hedeflerinden
biri ise dünya genelindeki bütün Kastamo-
nu menşeli firmaları bir noktada buluştur-
mak. Yani Rehber 37 bütün bunların ya-
nında Kastamonulu bütün firmaların bilgi-
sini bünyesinde toplamayı hedefleyerek,
Kastamonu menşeli firmalara kitlesel bir
tanıtım hizmeti sunmayı amaçlıyor. Türki-
ye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren
Kastamonulu firmaların sektörel gücünü ve

iletişim bilgilerini toplayarak, firmalar ara-
sındaki etkileşimi artırmayı ve eleman ihti-
yaçlarına karşılık iş başvurularını yayınla-
mayı hedefliyor."

Türkiye'nin hiç bir ilinde 
örneği yok!

“Rehber 37, kapsamı düşünüldüğünde
alanında bir ilk ve Türkiye'de bir örneği
daha yok. Bu proje size sizden olanın bilgi-
sini bizzat şahit olarak anlatıyor. Bizzat gö-
rerek, önce kendimiz şahit oluyoruz sonra
sizi şahit ediyoruz. Rota37 ile geziyoruz,
çekimler yapıyoruz, araştırıyoruz, bilgi top-
luyoruz, insanlarımızı dinliyoruz, gezi
programı yapıyoruz. Rehber37 ile de bun-
ları yazıyoruz, ekliyoruz, konumluyoruz."

Yayındaki beta versiyonu
"Şuan rehber37.com.tr adıyla sitemizi

aktif hale getirdik. Fakat şunu da ciddiyetle
belirtmek istiyorum ki, bu site, Rehber
37'nin temelini oluşturan bir beta versiyon.
Hem tasarım hem içerik yapılandırması
açısından çalışmalar devam ediyor. Doyu-
rucu içeriğe bir yıl, en işlevsel haline ise üç

yıl içerisinde ulaşacaktır. Rehber37'nin bir
tohum gibi yeşerip, dallanıp budaklanması
Rota37'nin sahadaki çalışmalarıyla paralel
gidecek. Yani şuan da siteye girdiğinizde
fazla bir şey bulamayacaksınız. Ama bir yıl

sonra Kastamonu'ya dair en yetkin online
portal konumuna erişecek, üç yıl sonraysa
en olgun haline ulaşacak Rehber37, yüz-
binlerce insanın girdiği sosyal bir platform
olacak."

Milyonları buluşturacak

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

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

Adem Salcıoğlu Medya
İletişim bünyesinde faaliyet

gösteren Kastamonu
Tanıtım Ajansı tarafından

hazırlanan Rota 37 ve
Rehber 37 projeleri

Kastamonu’yu sosyal ağda
yeniden kuruyor. 

Rehber37 ve Rota37 projelerinin 15 yıllık

hayali olduğunu kaydeden İnebolulu hemşeri-

miz Reklam-Tasarımcısı Adem Salcıoğlu şöyle

devam etti: “Bazen yaşadığımız toprakların

bize fısıldadıklarını artık duyamaz hale geliyo-

ruz. Halbuki şehirler de tıpkı insanlar gibidir.

Doğarlar, gelişirler ve ölürler. Fakat önce şe-

hirler ölür, sonra insanlar. Çünkü şehirleri öl-

düren insandır. Çünkü insan unutur. Biz hika-

yemizi unutmaya başladık. Biz şehrimizi unut-

maya başladık. Kastamonu'da yaşıyor olmak

ya da Kastamonu'ya gidiyor olmak onu hatırla-

dığımız, yaşattığımız anlamına gelmiyor ne ya-

zık ki. Mesele onun bize fısıldadıklarını duyabil-

mek. Mesele bir şehri yaşatmak. İnsan şehri

yaşatır ki, toprağında nefes alabilsin. İşte bu

yüzden Kastamonu penceresinden, onun kül-

türüne, doğasına, insanına bambaşka bir oku-

yuş getirecek bu iki proje beni büyüten toprak-

lara borcumdur. Bu projenin Türkiye'de tek

oluşu ise bu sancının ve derdin ürünüdür. İn-

sanı önemli kılan iddiasıdır. İnsan iddiasıyla

vardır. Bunun uzun ve emek isteyen bir yol ol-

duğunu biliyorum; meşakkatli ve finansal des-

tek isteyen bir çalışma olduğunu da. Ama biz

zor olana talip olduk. 
Zaten bu işin zorluğunu bilerek bu yola

çıktık. Tarih sahnesinde hep kritik rollerde oy-

namış Kastamonu insanı, toplumsal bilinçal-

tında var olmaya devam eden mücadeleci

kimliğine yeniden hayat vermeli ve hiçbir

alanda asla kolay olana talip olmamalı. Bir

proje yapmış olmak için değil, bir dert ve iddia

sahibi olduğumuz için biz bu işe giriştik. İstiyo-

ruz ki, Kastamonu’yu yine Kastamonu’nun in-

sanı anlatsın ve bu kapsamlı ve maliyeti yük-

sek projenin finansman kısmında firmalarımı-

zın da desteğini alalım. İstiyoruz ki, Türki-

ye'nin kuruluşunda önemli misyonlar üstlen-

miş Kastamonu'nun tarihte hak ettiği yere

ulaşmasında bizim de katkımız olsun ve bu

güzel şehre değer katalım.”

Kastamonulu kolaya talip olmamalı...
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Nasrettin Hoca kadılık
yaparken bir gün bir ahbabı
burnundan soluyarak

gelmiş. Hasmı için söylemediğini
bırakmamış. Sonra:– Hocam, Allah
aşkına söyle, demiş, haklı değil
miyim? Hoca ne yapsın?– Haklısın,
demiş. Ahbabı sinirleri yatışmış
olarak gitmiş. Onun hemen
arkasından hasmı gelmiş. Bu defa
da o başlamış atıp tutmaya, yok
bana şöyle, yok böyle yaptı
demeye. O da Hoca’ya sormuş:–
Haklı değil miyim? Hoca:– Vallahi
çok haklısın, demiş. Adam da
sakinleşerek gitmiş. Tüm bunlara
tanık olan Hoca’nın karısı bile bu
işe şaşırmış kalmış.– Senin
kadılığında bir garip Hoca Efendi.
İkisine de sen haklısın dedin. Hiç
öyle şey olur mu? Nasreddin Hoca
hanımının yüzüne bakıp:– Hatun,
demiş, sen de haklısın!

* * *
2016 yılı sivil

havacılık için pek de iç
açıcı geçmedi; hem
dünyada yaşanan
gelişmeler hem
ülkemizin bulunduğu
konum ve durum
havayolu şirketlerinin
art arda zarar
açıklamasıyla
sonuçlandı. Para
kazanılan dış hat
seferleri azalınca iç
hatlarda kemer sıkma
politikasına gidildi.  Kabağın
Kastamonu’nun başına
patlamaması OHAL olurdu.
Kastamonu Havalimanının yüzde
80-90 oranlarında seyreden yolcu
sayısı yüzde 100’e vurmadığı için
de gözden düştü. Önce THY
açıkladı haftanın 7 günü Atatürk

Havalimanından olan
sefer sayılarını 5’e
düşürdüğünü yaza
kadar böyle devam
edecekti durum. Oysa
Ekim’de kış sezonu
başlamamıştı; 1 ay
vardı. Sonra Anadolu
Yakasından bir haber
daha geldi. Sabiha
Gökçen Havalimanından
haftada 3 gün sefer
düzenleyen Pegasus
zarar ettiği için
Kastamonu’da kepenk

kapattı.
Zarar ediyorsa kapatacak,  haklı

tabii ki…
* * *

İstanbul’la yetinmeyip Ege’ye
Akdeniz’e inip komşunun
potansiyelinden istifade etme
hedeflerimiz vardı. Batı Karadeniz

sivil havacılıkla geç tanışmasını
fırsat bilebilirdik. (Hala geç değil)
Sadece Sinop’ta Havalimanı
olmasına rağmen Boyabat Türkeli
Kastamonu Havalimanı kullanıyor.
Karabük’te Bartın’da havalimanı
yok, Zonguldak sadece yaz
aylarında dış hat seferleri
düzenliyor.  Oradaki yolcu alışmadı
bir türlü Kastamonu’ya. Malum
karayoluyla geri dönüş daha zor.
Merkez ile ilçeler arasındaki yol
güzergahlarındaki problemleri
görünce; komşuya diyecek bir şey
yok. Bir de vatandaş köyden
bidonda turşu gönderecek. Kolide
çuvalda yumurta, pirinç, taze
fasulye, domates, kiraz, erik
gönderecek. Hem bagaj kilo
sıkıntısı var. Hem de her ürün
gitmiyor uçakta.  

-Eee onlar da haklı…
* * *

Siyasetçiler şehrin ileri
gelenlerinin bu konuda
sorumluluğu çok, yumurta kapıya
dayanmadan önce yol haritası
çizmek gerekmez mi acaba?

Vatandaş tercih etmeyince
havayolunu, onlar ne yapsın?

Pegasus’un, THY’nin genel
müdürlüğü İstanbul’da.
Dernekler, federasyonlar,
konfederasyonlar, iş adamları
İstanbul’da. Sosyal medyada, ya da
müdürlüklerin kapısında eylem
başlatan görüşme yapan yok.
Kastamonu’daki esnafta da
İstanbul’dakilerde de ilgisizlik diz
boyu.  Hareketin tavandan tabana
inmelerini bekliyorlar.

Hak verilmeyecek gibi değil…
* * *

Tren hiç geçmedi, karayolu
yolda kaldı, hava yolu uçtu gidiyor;
görüyor, duyuyor, biliyor musunuz?

Kuş uçtu gören oldu mu?

Reis 
ağabeyini 
kaybetti

Doğum yerleri de görev
yerleri de Kastamonu
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İçişleri Bakanlığının 104. Dönem Kaymakam Adayı olmaya hak kazanan Kastamonulu
Engin Tok (27) Hanönü’nde, Hakan Güner (25) ise İhsangazi’de görev yapıyor.

Geçtiğimiz yıl yazılı sınavın ardından mülakatta
da başarılı olan İnebolulu Engin Tok ile Bozkurtlu
Hakan Güner İçişleri Bakanlığının 104. Dönem Kay-
makam Adayı olmaya hak kazanmışlardı. Aynı dö-
nemde 60 kişilik listeye Tok 17. sıradan Güner ise 48.
sıradan girmişti. Kastamonu Valiliği Kaymakam Ada-
yı olarak görevde olan Tok Hanönü Kaymakamlığına
Güner ise İhsangazi Kaymakamlığı’na 21 Eylül’de ve-
kaleten atandılar.

En genç bürokrat
Öte yandan 25 yaşında olan Hakan Güner, daha

önce Devrekanili Kaymakam Fatih Cıdıroğlu’nda bu-
lunan Kastamonulu en genç bürokrat unvanını da
elde etti. 

Bahçelievler’de iş adamı Mu-
rat Yılmaz başkanlığında faali-
yet gösteren Taşköprü Çevre
Köyleri Derneğinin tertip ettiği
öğrencilere eğitim desteği ve
üyelerle kaynaşma gecesi yoğun
katılımla gerçekleşti.

Sivil toplum, siyaset ve iş
dünyasından çok sayıda kişinin
katıldığı organizasyonda Taş-
köprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan,  CHP Bahçelievler İlçe
Başkanı Mehmet Ali Özkan,
Bağcılar Belediye Meclis Üyesi
Mahir Karakaş da hazır bulun-
du.

Orhan Canayakın, Hasan Yıl-
maz, Kastamonulu Seyfi, Anka-
ralı Yasemin ile Bahar’ın sahne
aldığı gecede öğrencilere destek
için satışı gerçekleştirilen tablo-
ya en yüksek fiyatı veren iş ada-
mı Hasan Yamalı sahip oldu.

Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan burada yaptığı
konuşmada, “Taşköprü Çevre
Köyleri Derneği yönetimini böy-
lesine nezih bir programa imza
attıkları için tebrik ediyorum. İs-
tanbul ayağında sağlanacak tüm
birliktelikler Taşköprü’müze ve
Kastamonu’muza fayda sağlaya-
caktır.” dedi.

Taşköprü Çevre Köyleri Der-
neği Başkanı Murat Yılmaz ise
yönetim kurulu üyeleri ile bir-
likte fikir birliğine vararak
önemli girişimler başlattıklarını
söyledi.

Geçtiğimiz günlerde dernek
merkezinin revizyon çalışmaları
sonrası açılışını gerçekleştirdik-
lerini anımsatan Yılmaz, “Der-
neğimiz çatısı altında tüm üye-

lerimizin aileleriyle birlikte va-
kit geçirebileceği bir ortam ha-
zırladık. Yaklaşık 80 bin lira ma-
liyetle çay ocağı, sohbet ve ba-
yanlara özel bölüm olarak üç
özel köşeyi tüm konforu düşü-
nerek hayata geçirdik. Bu kap-
samda yönetimimizde yer alan

her bir üyemiz de büyük emek
harcadılar, hepsine sonsuz te-
şekkür ediyorum. Yapacağımız
çalışmalarla derneğimizin kadın
ve gençlerin aktif rol aldığı bir
merkez haline gelip, tüm üyele-
rini kucaklamasını hedefliyo-
ruz” diye konuştu.

Taşköprülülerden eğitime destek gecesi

1989 yılında İnebolu’da
doğan Engin Tok, İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinden 2014 yılında
mezun oldu. 2015 yılında 104.
Dönem Kastamonu Kayma-
kam Adayı olarak Mülki İdare
Amirliği görevine başladı.
Kütahya Aslanpaşa Kayma-
kam Vekilliği görevinde bu-
lundu. Son olarak bakanlık
oluru ile Hanönü kaymakam-
lığına vekaleten atandı.

Engin Tok kimdir?

1991 yılında Bozkurt’ta doğan Ha-
kan Güner 2013 yılında İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölü-
münü derece ile tamamladı. 2015 yı-
lında 104. Dönem Kastamonu Kayma-
kam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği
görevine başladı. Refiklik stajını Tosya
ve Bursa Karacabey’de; Mülkiye Teftiş
Stajını Ankara’da tamamladı. Manisa
Selendi Kaymakam Vekilliği görevinde
bulundu. Son olarak bakanlık oluru ile
İhsangazi kaymakamlığına vekaleten
atandı.

Hakan Güner kimdir?

Yenilenen dernek merkezinden görünüm.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis’in vefat eden ağabeyi Sadık
Reis(66), İnebolu’da toprağa verildi. İnebo-
lu Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Sadık
Reis, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede
26 Kasım’da hayatını kaybetti. Ertesi gün
İnebolu’ya getirilen merhumun naaşı Yuka-
rıhatıpbağı mahallesindeki evinde helallik
alınmasının sonra Yeni Cami musallasına
getirildi. Cenaze namazına, merhumun ai-
lesi ve yakınları, eski Kastamonu milletve-
kili Mehmet Yıldırım, İnebolu GSK yöneti-
mi ve sporcuları ile çok sayıda vatandaş ka-
tıldı. Reis’in naaşı,  kılınan cenaze namazı-
nın ardından Yenimahalle’deki aile mezar-
lığında toprağa verildi.

BDDK memur alacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu (BDDK) açıktan memur alımı ya-
pılacağını duyurdu. Kurumun internet site-
sinden yapılan açıklamaya göre, 8 istatistik-
çi, 2 mimar, 1 mühendis, 5 teknisyen, 1
hemşire, 5 arşiv memuru, 23 memur ve 10
sekreter olmak üzere toplamda 55 personel
alınacak. Lisans-ön lisans mezunu adaylar
için 28 Kasım 2016 saat 12.00’da başlayıp,
7 Aralık 2016 saat 16.00’da; orta öğretim
(lise) mezunu adaylar için ise 23 Aralık
2016 saat 12.00’da başlayıp, 30 Aralık 2016
saat 16.00’da sona erecek.

Kayabükü 
tiyatro ile 

buluşuyor

Pınarbaşı Kayabükü Köyü Derneği üyeleri
“Tuhaf Bir Pazar Günü” isimli tiyatro oyununu
kapalı gişe izleyecekler.

Küçükçekmece Belediyesinin 500 kişi kap-
asiteli Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezinde 3
Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00’da sahnele-
necek oyunu hemşerileri ile birlikte doldura-
caklarını ifade eden Pınarbaşı Kayabükü Köyü
Sosyal Dayanışma ve Turizm Derneği Başkanı
Enver Arslan, “Derneğimizin düzenlediği kül-
tür sanat faaliyetleri kapsamında ilk kez üyele-
rimizle ve hemşerilerimizle birlikte tiyatro oyu-
nu izleyeceğiz. Kayra Şenocak’ın yazdığı İrfan
Kangı’nın Yönettiği “ Tuhaf Bir Pazar Günü”
adlı oyunun oyuncuları Ceyhun Fersoy, Özgür
Özgülgün, Bengi İdil Uras, Sibel Tomaç, Arzu
Oruç’tan oluşuyor. Profesyonel oyuncular tara-
fından sergilenen gösterimde tüm katılımcılar
eminim büyük keyif alacaklar.” dedi. 

Arslan 20 lira bedelle satışa sunulan tiyatro
biletlerinden elde edilen gelirle ise sosyal yar-
dımlar yapılacağını kaydetti.

Cide Kayaardı Derneği
Eyüp’te 10 Aralık’ta Dost-
luk Gecesi düzenleyecek.

Ufuk Acar’ın sunu-
muyla gerçekleşecek gece-
de Mehmet Akyıldız, Nur
İpekçioğlu, Tuncay Öz, Kas-
tamonulu Erdo, Ali Çelik Kema-
neci Burak sahne alacağını bildiren Cide Kaya-
ardı Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Baş-
kanı Yaşar Kes, “Yunus Gösteri Merkezinde 10

Aralık Cumartesi akşamı 19.00-
24.00 arası birlik beraberlik ve
dostluk gecesi düzenleyeceğiz.
Davetiye ile giriş sağlanacak orga-
nizasyonda tüm dostlarımızı ara-
mızda görmek isteriz.” dedi. 

Kayaardı eğlenceye 
hazırlanıyor

Kastamonu Kadın Derneği (Kast-Kader) 24
Kasım öğretmenler günü nedeniyle yemek
düzenledi. DenDen Denizcilik’e ait yatta ger-
çekleşen yemeğe öğretmenlerin yanı sıra İs-
tanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret
Apaydın, Denden Denizlik sahibi Tamer Kö-
seoğlu, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Üye-
si Burcu Kösem, Teferruat Reklam Ajansı Sa-
hibi Selma Cengiz, Halime Kocabıyık’ın(Hali-
me Çavuş) torunları, iş adamları İsmail Erşa-
hin,Mesut Mangaloğlu, Mehmet Çevik ve Er-
doğan Aslan da katıldı. 

Kast- Kader Başkanı Emine Çelik ve davet-
lilerin öğretmenliğin önemine değinerek yap-
tıkları teşekkür ve selamlama konuşmalarının
ardından Boğaz turu eşliğinde yöresel ikram-
ların yapıldığı gecede Enis Mangaloğlu sahne
aldı.

Kast-Kader 
öğretmenleri unutmadı
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Bağ-Kur priminde 
indirim
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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

1- Kimler 5 puanlık indirim kapsamında
yer alıyor?

İsteğe bağlı sigortalılar hariç eski adıyla
Bağkur’lular, yeni adıyla 4/b’liler 5 puanlık
prim indiriminin
kapsamındalar.(01.10.2016’dan itibaren)

2- Para cezası olanlar prim indiriminden
yaralanabilecek mi?

SGK prim, idari para cezası borcu ve bu
borca ilişkin gecikme zammı ve para cezası
bulunanlar indirimden
yararlanamayacaklar. 

3- Borç yapılandıranın prim indirimi
hakkı var mı?

Borç yapılandırılması kapsamında
SGK’ya prim borcu Bağkur’lulardan bu
borcu yapılandıranlar prim indiriminden
yararlanabilecekler.

6- Primler kaç lira eksik ödenecek?
Yüzde 34.5 üzerinden prim ödeyen Bağ-

Kurluların prim oranı yüzde 29.5’e düşecek. 
8- İndirimden yararlanmak için SGK’ya

başvuru yapılacak mı yoksa indirim
otomatik olarak mı uygulanacak?

Prim indiriminden yararlanmak için Bağ-
Kur’luların SGK’ya başvurmasına gerek yok.

Durdurulan Bağ-Kur süresinin primleri
yapılandırılamıyor

Babamın önceden Bağ-Kur sigortalılığı
vardı ama durdurdu. Dolayısıyla eksik
günümüz var. Şimdi bu son yasadan
faydalanabiliyor mu? (Fatma Akay)

Eylül 2014’te çıkarılan 6552 sayılı
yapılandırma kanununda, borcu nedeniyle
Bağ-Kur sigortalılık süresi durdurulanlara
seçimlik hak verilmişti. Güncel prime esas
kazanç tutarı üzerinden ödenmesi gereken
durdurulan sigortalılık süresine ilişkin
primler, sigortalılık süreleri durdurulmamış
gibi değerlendirerek prim asılları enflasyon
oranında artırılarak ödenebiliyordu. Son
çıkarılan 6736 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun,
birikmiş prim borçlarıyla ilişkili olup,
durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerine
ilişkin primleri kapsamıyor. Babanızın,
borcu nedeniyle durdurulan ve prim borcu
silinen döneme ilişkin Bağ-Kur sigortalılık
süresine ait primleri, güncel prime esas
kazanç tutarları üzerinden ödeyerek,
sigortalılık üzerinden ödeyerek, sigortalılık
süresi olarak değerlendirilmesini
sağlayabilirsiniz.

İSO Tuzla’da
İstanbul Anadolu Yakası OSB (İAYOSB) Müdür-

lüğü’nde yer alan İstanbul Sanayi Odası Tuzla Hiz-
met Birimi hizmete açıldı. İstanbul Anadolu Yakası
OSB Başkanı Murat Çökmez ve beraberindeki heye-
tin ev sahipliğinde yapılan açılış töreni, İstanbul Sa-
nayi Odası  Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Başkan
Yardımcıları Adnan Dalgakıran, Aydın Aslandağ, İr-
fan Özhamaratlı, İSO Meclis Başkanlık Divanı Katip
Üyesi Kemal Akar ile meclis üyesi Bilal Kütük’ün
katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanayici firmaların pek çok işlemini yerinde
yapmasını sağlayacak hizmet biriminde; 5174 sayılı

Kanun'un 26. maddesinde sayılan belgelerin düzen-
lenmesi ve onaylanması, kapasite raporu ve muhtelif
ekspertiz raporları müracaatlarının kabulü, kapasite
raporu onaylı suret verilmesi, oda üyelik işlemleri
ile ilgili tüm müracaatların kabulü, faaliyet belgesi
(oda sicil kayıt sureti) düzenlenmesi, ihale durum
belgesi verilmesi, Bağ-Kur formlarının onaylanması,
denklik belgelerinin (ustalık ve kalfalık) onaylanma-
sı, imalatçı belgesi düzenlenmesi, İmalat Yeterlilik
Belgesi düzenlenmesi, İhracatta Dolaşım Belgeleri
Satış ve onayı, hizmet ücretleri ve üye aidat/mun-
zam aidat tahsilatları gerçekleştirilebilecek.

Sektöründe Uzak Doğu’da Türk markasıyla
üretim yaptıran tek işletme olan TSP, ülkemiz-
de distribütörü olduğu markanın Avrupa’daki
bayilerinin toplamından daha fazla satış ağına
ulaşmasıyla da dikkat çekiyor.

Gıda sektöründen alım satım yaparak girdi-
ği makine sektöründe son 10 yıldır TSP mar-
kasıyla üretim gerçekleştiren Cevat Taşkan’ın
sahibi olduğu firma, Avrupa Serbest Bölge-
sinde 19 bin metrekare kapalı alandaki
fabrika ve Bayrampaşa’da 2 bin
metrekare alan üzerinde bulunan
satış mağazasında faaliyet göste-
riyor. Dürüst çalışmayla kaza-
nımların muhakkak elde edile-
ceğini vurgulayan Cevat Taş-
kan, başarı öyküsünü şöyle an-
latıyor:

Azdavay’da hayata 
atılan adım 

“1955 yılında Azdavay merkez
mahallesinde doğdum. Benden bü-
yük 1, küçük 3 kardeşim var. Annemi 3,
babamı ise 9 yaşımda kaybettim.  Yetim bir ço-
cukluk geçirdim. Ailesinden birçok şey kalıp
da hem başarıyı yakalamayıp hem onları be-
ğenmeyenlerin aksine;  kendi başımıza çalış-
tık, çabaladık. Ailemizi, memleketimizi, geldi-
ğimiz yeri ve atamızı hiç unutmadık, onlardan
hiç utanmadık.”

“Ticareti iyi bilen bir esnafım”
“ İlk iş yerimi 1977 yılında İstanbul’un Üs-

küdar semtinde açtım; restoranım vardı.  An-
cak istimlak çalışmaları sebebiyle yaşadığımız
sorunlar yıldırdı.  Çareyi Avrupa’ya gitmekte
buldum. Amacım orada bağlantılar kurup res-
toran işini geliştirmekti. Fakat istediğim anlaş-

maya varamadım.  Yanımda bir
arkadaşım vardı makine alım
satım işlerinden anlayan. Ben
de Türkiye’ye dönerken bir ma-

kine aldım ve onu burada sat-
tım.  Daha sonra da istediğim an-

laşmaları yapamayınca bir makine
daha alıp sattım. Böylece bu yeni iş

imkanı beni daha çok heyecanlandırmaya
başladı. 1988 yılında makine sektörüne gir-
dim. 2006 yılına kadar Avrupa’dan Türkiye’ye
ikinci el makineler getirerek satışını gerçekleş-
tirdik. O dönemde makinenin yapım ve servis
aşamalarındaki sürece hakim olmasam da tica-
reti iyi bilen bir esnaftım. Bugün  üretim ve
servis sürecine hakimin ancak kendimi hala ti-
careti iyi bilen bir esnaf olarak nitelendiriyo-
rum.” 

Uzakdoğu’da üretim, 
Türkiye’de fabrika

2006 yılında Uzak Doğu’da kendi marka-
mız olan TSP ile üretime başladık. Bugün
Çin’de 3, Tayvan, Hong Kong ve Japonya’da

1’er tedarikçimiz var.  Avrupa Serbest Bölge-
sinde 19 bin metrekare alanda depomuzun da
bulunduğu fabrikamız yer alıyor. Satış mağa-
zamız ise Bayrampaşa’da 2 bin metrekarelik
alanda faaliyet gösteriyor.”

Rakibi yok
“Şu anda sektörde bir Çin firmasından son-

ra en çok makine getirip satan biziz. Pazara
sunduğumuz makinalar dünyada tek, rakibi
yok. En iyi markayı biz satıyoruz. Türkiye dis-
tribütörü oluğumuz markanın da Avrupa’daki
tüm bayilerinin toplamından daha fazla satış
ağımız bulunuyor. Yılda 400’ün  üzerinde ma-
kine satışı gerçekleştiriyoruz, 22 ülkeye ihraca-
tımız var. İstihdam ettiğimiz 33 kişi bulunu-
yor.  Hızlı ve kaliteli servis garantisi, kurulum
hizmeti veriyoruz.”

Küçük torunlar bile iş yerinde
“ 3 kızım var. 2’si TSP bünyesinde çalışı-

yor. Diğer kızımın da eşi burada faaliyet göste-
riyor. Torunlarım da anneleriyle birlikte her
gün iş yerinde bulunan kreşe geliyorlar.”

3. Havalimanı pistini aydınlatacak

Azdavaylı iş
adamı Cevat

Taşkan’ın
sahibi

olduğu TSP
firması, Çin,

Tayvan,
Hong Kong

ve
Japonya’da

imal ettiği
plastik

enjeksiyon
makinalarını

dünyanın
dört bir

yanına ihraç
ediyor. 

Uzak Doğu’dan Türkiye’ye
Türkiye’den dünyaya

Temelleri 44 yıl
önce Çatalzeytinli iş
adamı Mehmet
Ünlü tarafından atı-
lan Üntel Kablo,
Cumhuriyet tarihi-
nin en büyük proje-
lerinden biri olan İs-
tanbul 3. Havalima-
nı Projesinin pist
aydınlatmasında
kullanılacak 10 mil-
yon metre özel kab-
loyu üretecek.

Gemi, offshore,
maden, demiryolu,
havaalanı pisti gibi
tecrübe gerektiren
endüstriyel alanda
15binin üzerinde ürün çeşitliliğine sahip Üntel
Kablo, Dilovası – Kocaeli’nde 42 dönüm arsası
içinde 32 bin metrekare kapalı alana ve dünyanın
en modern teknolojisine sahip fabrikasında faaliyet
gösteriyor. Ürünlerini 6 kıta, 65 ülkede pazara su-
nan özel kablo üreticisi ülkemizde de önemli proje-
lerde yer alıyor. Tamamlanan Osmangazi Köprüsü-
nün depreme dayanıklılık sürecinde özel kabloları

sağlayan Üntel, 6 normal, 5 tane de acil durum pis-
ti bulunan İstanbul 3. Havalimanı Projesinde de
önemli yer tutuyor.

3. Havalimanındaki toplam 11 pistin aydınlat-
ması için gerekli 18 milyon avro değerindeki 10
milyon metre özel kabloyu üretecek Üntel, Uluslar-
arası Bilgi Güvenliği Yönetim Standardına uygun
yönetim sistemi kurmasıyla da dikkat çekiyor.

“Azdavay yeşillikler içinde Türkiye’nin en bakir böl-
gelerinde doğa harikası bir yer, 15 günde bir muhakkak
giderim. Azdavay Belediyesi Meclis Üyeliğim bulunuyor
ama benim bağlantım sadece bu değil. Kazanımlar elde

etmeye başladığım andan itibaren camiden köprüye,
okuldan, sosyal yardımlara kadar elimden geleni yapma-
ya çalışıyorum. Nereden geldiğimizi unutmadan arkamı-
za bakarak hareket ediyoruz Çocuklarımın da nereden

geldiklerini unutmamaları ve bizden gördüklerini devam
ettirmeleri için  memlekete götürürüm. Orada olan her
girişimde desteğim kesin vardır. Ama bunları herkes bil-
sin, benden övgüyle bahsetsin diye yapmıyorum.”

Memleket 
demek…
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görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
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Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
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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
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Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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İhsangazi’de yapılacak toplu konut projesinde ilçede
1 yıl ikamet etmek şartı kaldırıldı. Karar ile il dışında
yaşayan İhsangazi nüfusuna kayıtlı kişilere de başvuru
yapma şansı doğdu. Ayrıca İhsangazi Belediyesi ile
TOKİ iş birliğinde yapılacak 2+1 dairelere başvuru tari-
hi 30 Aralık’a kadar uzatıldı.

Abana’da “Sahil Tahkimatı Projesi”
kapsamında jeolojik etüt çalışmalarına
başlandı. Yüzer bir platformda kurulu
sondaj makinesi ve teknik ekibin incele-
meler sonrası elde edeceği veriler, proje-
nin şekillenmesine katkı sağlayacak.

Sondaj çalışmalarından bir süre önce,
Belediye Başkanı Rıdvan Oyar; Sahil Tah-
kimatı Projesi için başkent Ankara’da
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü
Erol Çıtak’a ziyarette bulunmuştu.

Genel Müdür Erol Çıtak, Abana Sahil
Tahkimatı Projesi’nin zaruri olduğunu ve
konunun yakın takipçisi olacağını vurgu-
lamış, projenin 2017 yatırım programına
alınması için gerekli talimatları vermişti.

Jeolojik etüt 
çalışmalarına 
başlandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünü
bağlı olarak 2001 yılından itibaren Araç’ta
hizmet veren Araç Bölge Trafik Denetle-
me İstasyon Amirliği, alınan karar doğrul-
tusunda personel yetersizliği nedeniyle
Kastamonu’ya taşındı.

İstasyon amirliği
merkeze taşındı

YIL: 5 SAYI: 183 27 KASIM 2016

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.

Devletten alınan hizmet payı adrese
dayalı nüfus kayıt sistemindeki yoğun-
luğa göre belirleniyor. Kastamonu’nun
13 ilçesinin nüfusu (Abana, Ağlı, Az-
davay, Bozkurt, Çatalzeytin, Daday,
Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, Küre,
Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler) 10 binin
altında kalırken, birçok yatırım nüfus
azlığı sebebiyle geri kalıyor.

Yerel idareciler tarafından belediye-
cilik hizmetleri ve devlet kurumların-
daki verimliliğin artırılması için, yılın
büyük bir çoğunluğunu memleketlerin-
de geçirenlerin 30 Aralık Cuma gününe
kadar farklı şehirlerde olan ikametleri-
ni taşınması bekleniyor.

Öte yandan yetkililer ikametgâh ad-
reslerini Kastamonu il ve ilçelerine ta-
şıyanların yeni yılın ilk gününde kayıt-
larını yeniden güncelleme imkanına
sahip olduğunu bildiriyor.

Yatırıma katkın olsun

İkamet 
şartı 

kaldırıldı
TURUTURUTURUTURU

İkametgah adreslerini 30
Aralık tarihine kadar
Kastamonu’ya taşıyanlar il
ve ilçelere yapılacak
yatırımların artmasını
sağlayacaklar.

‘Sağlık için siyez ekmeği ve Taşköprü sarımsağı tüketin’

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölümünün Kastamonu yazma mo-
tiflerinden esinlenerek hazırladığı ta-
sarımlar sergilendi.

Bu yıl haziran ayında üniversite-
nin Osman Hamdi Bey Sergi Salo-

nu’nda görücüye çıkan tasarımlar,
ikinci kez Kastamonu Belediyesi gi-
riş katında sergiye açıldı.

Miras Semboller - Kastamonu
Yazmalar adı altında 5Aralık’a kadar
gezilebilecek serginin açılışına; Vali
Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı

Tahsin Babaş, Prof. Dr. Zeki Alpan,
Doç. Dr Gaye Kırlıdökme Belen,
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
öğrencileri, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri ile kurum
amirleri katıldı.

Proje Tasarımı ve Yönetiminin

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Gaye Kırlı-
dökme Belen’e ait olduğu ve 23 genç
tasarımcının yazma motiflerinden 14
tanesi üzerinde çalıştığı sergi büyük
beğeni topladı.

Mimar Sinan Üniversitesinden miras

Son gün 30 Aralık

Kastamonu’da 18-20 Kasım tarihlerinde
konferanslara katılan ünlü Beslenme ve
Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç, Taşköprü
sarımsağının ve siyez buğdayının önemine
dikkat çekti. 

Siyez Buğdayından yapılan ekmeğin
sağlıklı ve mutlaka tüketilmesi gereken bir
ürün olduğunu vurgulayan Dr. Ender Saraç,
doğru oranda ekmek tüketilmesi gerektiğini
ifade ederek “Siyez ekmeği; genetiği
oynanmamış ve aynı zamanda da vücutta
alerji açısından riski düşük, besin değeri ve
vitamin değeri çok yüksek, kabızlık
yapmayan siyez buğdayından elde edilen
bir ekmek. Aslında buradan başlayarak tüm
Türkiye’ye bir kıvılcım gibi yayılmasını
diliyorum. Çünkü ekmek bir zehir değildir.
Ekmek yemeyin şeklinde açıklama
yapanlara inanmayınız. Doğru ekmeği
doğru miktarda yerseniz ekmek mutluluk
verir. Tokluk verir. Besler ve bizim
kültürümüzün bir parçasıdır. Bizim
binlerce yıl bütün kadim bilgiler de dahil
ekmek baş tacı olmuştur.” dedi.

Taşköprü sarımsağı ile şifalı kürler
hazırlanabileceğine dikkat çeken Saraç, “Çin
Sarımsağına ihtiyacımız yok. Dünyanın en
güzel ve en kaliteli olan Taşköprü Sarımsağı
bizde. Kalp ve damar hastalıkları, kollestrol
ve tansiyon sorununa iyi gelmesi dolayısıyla
Taşköprü Sarımsağını özellikle öneriyoruz.”
diye konuştu.

n Sarımsağın koku yapmamasını
istiyorsanız: Bir cezve dolusu sütün
içinde üç diş sarımsağı parçalamadan
haşlayın, sütü döküp atın, sabah, öğle
ve akşam birer parça yutarsanız
doğal antibiyotik, tansiyon düşürücü,
kan sulandırıcı almış olursunuz.

n Mucizevî doğal antibiyotik
tansiyon düşüren, kan sulandıran
mantara karşı iyi gelen, ömrü uzatan

sarımsak çayı tarifi: Parmak ucu
kadar iki üç parça taze zencefili 7
dakika kaynatın, sonra bir büyük tabi
suda kaynatın sonra içerisinde iki
tane iki diş Taşköprü Sarımsağını
hafifçe patlatıp ezmeden koyun
demlensin. Demlendikten sonra
sarımsak ve zencefili süzün,
süzdükten sonra içerisine bir çay
kaşığı limon koyun.

n Mideye rahatsızlık vermemesi
için: Sarımsağı biraz tereyağında
kavurabilirsiniz. O zaman da besin
değerleri kalıyor. Koku yapıcı etkisi ve
hazmedilmesi daha kolay oluyor.
Sarımsak mideme dokunuyor diyenler
bir parça zeytinyağı veya tereyağı
sarımsağı kavurabilirler. Sonra bunu
parçalamadan yutabilirler. Böylece
doğal bir ilaç elde etmiş olurlar. 

Ender Saraç’tan Taşköprü Sarımsağı özel kürleri
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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
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haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
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İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligin-
de temsil eden Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu
Basketbol Spor Kulübü, kendi evinde Urla Bele-
diye Spor’a 57-53’lük skorla mağlup oldu. İlk
periyotta rakip üstünlüğüyle 15-10 geride giren
Ferko Ilgaz Hotel KBSK, ikinci periyotta ara far-

kı kapatamayarak 30-21’lik skorla ilk devreyi 9
sayı geride kapattı.  Temsilcimiz ikinci devre
32- 27’lik galibiyet elde etse de 57-53’lük skorla
mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz 11 maçta 6
mağlubiyet 5 galibiyeti olan temsilcimiz  16 pu-

anla 13.sırada yer buldu. Rakip ise puanını
17’ye çıkartarak 10.sıraya yükseldi. İstanbul’da
yapılan okullar arası güreş müsabakalarında
Ahmet Şenol ikincilik kazanarak, Türkiye şam-
piyonasına katılmaya hak kazandı. Okullar arası
serbest güreş il birinciliği müsabakaları 16-17.

Geçtiğimiz hafta Tuzlaspor’u 2-0
yenerek iç sahadaki 3. galibiyetini
alan temsilcimiz bu hafta aynı skor-
la Tokatspor karşısında mağlup
oldu.

Gaziosmanpaşa Stadında To-
katspor’a konuk olan Kastamonus-
por 1966,  rakibin 12. dakikada ve
62. dakikada attığı gollerle 3 puanı
deplasmanda bıraktı.

Düşme potasında olan Tokats-
por  ligde aldığı bu ilk galibiyet ile
puanını 8’e yükseltti. Kastamonus-
por ise 14 puan ile 15. sıradaki ye-
rini korudu.

Temsilcimizin ligin son 3 karşı-
laşmasındaki rakipleri şöyle olacak:

4 Aralık -  MKE Ankaragücüspor
(1.sırada) –Ankara 19 Mayıs

11 Aralık- Niğre Belediyespor
(5.sırada) – Gazi Stadı

18 Aralık – Kayseri Erciyespor
(18. sırada)- Kayseri Atatürk Spor
Kompleksi

Spor Toto 2. Lig
Kırmızı

Grup’taki
temsilcimiz

Kastamonu-
spor 1966, 15.

sıradaki yerini 7
haftadır

koruyor. Ligin
bitimine 3 hafta
kala ekibimizin

14 haftalık
mücadelesinde

14 puanı
bulunuyor.

İstikrar devam ediyor!

Potada 
puan
kaybı

Hentbol Bayanlar Süper Ligine
9. hafta müsabakalarının ardından
milli maçlar için ara
verildi. 11
Aralık’ta
yeniden
başlayacak
mücadeleler
öncesi
takımlar
eksikliklerini
gidermek için
çalışacaklar.

Bu kapsamda
Bayanlar Hentbol Süper Lig
ekiplerinden Kastamonu
Belediyespor'un antrenörü Hakan
Günal da, milli maç arasında
kuvvet ve kondisyon ağırlıklı
antrenmanlar yaptıklarını belirtti.

Çalışmalarını teknik ve taktik
antrenmanlarla sürdüreceklerini
ifade eden Günal, şunları söyledi:
"Milli maç arasında Artsam
Koleji'yle de hazırlık maçı
yapmayı planlıyoruz. Bu sayede
takıma yeni katılan oyuncuların
performanslarını görme şansı
bulmak istiyoruz. Milli maç arası
bize çok iyi geldi. Sert ve tempolu
maçlar atlattık. Bu maçlar
sırasında birçok oyuncumuz
sakatlandı. Sayıca eksik olmamız
nedeniyle oyuncular bu ara
sayesinde rahatladı."

Biri dipte biri sonda
Öte yandan 9. hafta

müsabakalarında iki Kastamonu
takımı Kastamonu Belediyespor
ile Artsam Koleji karşı karşıya
gelmişti. Karşılaşma Kastamonu
Belediyespor’un 26-36’lık
üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Bu mücadele sonrası Artsam
oynadığı 9 maçta 9 mağlubiyet
alarak 0 puanla ligin son
sırasındaki yerinden çıkamadı.
Oynadığı 9 maçta 1 beraberliği
bulunan Kastamonu Belediyespor
ise 8. Galibiyetini alarak 16
puanla 2. sıraya yükseldi.

Tecrübeli orta saha oyuncumuz
Hüseyin Bak, Tokatspor karşılaşma-
sında dakika 56’da gördüğü 4. sarı
kartla kart cezalı duruma düştü. MKE
Ankaragücü  karşılaşmasında Bak for-
ma giyemeyecek. Diğer yandan 10.da-
kikada gördüğü 3. sarı kartla sınıra
ulaşan Faruk Öcal önümüzdeki hafta
karşılaşma-larında sarı kart görmesi
durumunda cezalı duruma düşecek.

Bak cezalı, 
Öcal sınırda

Temsilcimizin kırmızı grup rakip-
lerinden olan namağlup Gümüşha-
nespor ilk mağlubiyetini aldı. Kasta-
monuspor 1966 ile birlikte geçen se-
zon 2. Lig’e merhaba diyen Niğde Be-
lediyespor, kendi evinde konuk ettiği
Gümüşhanespor’u 1-0’lık skorla mağ-
lup ederek ligde 2.sıraya gerilemesine
sebep oldu. Bu galibiyet sonrası Niğde
Belediyespor da puanını 24’e çıkarta-
rak ilk 5’e yerleşti.

Namağlup 
takım kalmadı

Hentbola 
kısa bir mola…

Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Ali Adıgüzel xx. Fatih Karatağ xx

Caner Eroğlu xx

Tokatspor: Atacan xxx, Haluk xx, Serkan xx,

Gökalp xx, Gökan xx, Tolgahan xx, Samet xx, Erdi

xx (Eser dk. 46 xx), Emrah xxx (Eren dk. 90 ),

Ekrem xx (Koray dk. 83), Serdar xxx

Kastamonuspor 1966: Hasan x, Oğuz xx, Murat

xx, Batuhan x (Fatih dk. 69 xx), Faruk xx, Hüseyin

xx, Alaaddin xx, Cihan xx, Mehmet x (Eray dk. 57

xx), Halil x (Yaşar dk. 46 xx), Hasan xx

Goller: Emrah (dk. 12), Serdar (dk. 62) (Tokatspor)

Sarı kartlar: Gökan, Haluk, Ekrem (Tokatspor),

Faruk, Oğuz, Hüseyin (Kastamonuspor)

Tokatspor
: 2

Kastamonuspor 1966 : 0

Stat: Gazi
Hakemler: Atilla Karaoğlan xxx, Cem Özbay xxx, Mehmet Akıncık xxx

Kastamonuspor 1966: Hasan Sürmeli xxx, Yusuf Orhan xx, Uğur Parlak x

(Faruk Öcal dk. 40 x), Hasan Ayaroğlu xxx, Cihan Yıldız x (Yaşar Çetin dk. 59

xx), Hüseyin Bak xx, Oğuz Özden xx (Eray Hüdaverdi dk. 90 ), Mehmet Akgün

xx, Batuhan İşçiler xx, Alaaddin Okumuş xxx, Murat Türkkan xx

Yedekler: Bora Sevim, Fatih Özçelik, Fatih Selimhan Solmaz, Halil Çelik

Tuzlaspor: Bekir Demircan xx, Ferhat Çoban xx, Bülent Uzun xxx, Sadık

Baş xxx, Arif Şahin xx (Nihat Yılmaz dk. 74 x), Doğan Ateş xxx, İbrahim Ethen

Sevinç xxx, Ozan Papaker xx (Emirhan Atilla dk. 68 x), Tuncay Fındıkcı xx,

Kıvanç Salihoğlu xxx, Okan Duran xx Yedekler: Kazım Önal, Volkan Geyik,

Orkun Dervişler, Emre Azim, Tolunay Yurtseven

Goller: Hasan Ayaroğlu (dk. 11), Alaaddin Okumuş (dk. 73) (Kastamonuspor

1966)
Sarı kartlar: Hasan Ayaroğlu, Yaşar Çetin (Kastamonuspor), İbrahim

Sevinç, Ferhat Çoban (Bugsaşspor)

Kastamonuspor 1966
: 2

Tuzlaspor
: 0
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İstanbul Büyükşehir Belediye-
sinin lisanslı master yüzücülerin-
den Hasan Heke (62), Ahmet Tek-
keşin (60), Şahin Karakuş(48),
Kadriye Karakuş(44), Erhan Gel-
git(34) ve Samet Yılmazer(21)
Manş Denizinde gerçekleşecek en
prestijli yüzme etkinliğine takım
halinde katılacak. İngiltere ve
Fransa arasındaki soğuk denizi
2017 yılında geçecek ekip şimdi-
den 5 gün havuzda, 1 günde Kara-
köy-Harem arasında yüzerek an-
trenmana başladı.

“En genç, en yaşlı ve ilk
karı koca”

Manş Denizini 3 kere geçen ve
döneminde 9 saatle en hızlı geçişi

yapan Kamil Resa Alsaran antre-
nörlüğünde etkinliğe hazırlanan
İnebolu İstiklal Manş Yüzme Ta-
kımı  2017 yıllındaki etkinlikte en
genç, en yaşlı ve karı koca olarak
yüzecek kişileri barındırmasıyla

da dikkat çekiyor.
Güney İngiltere ile Kuzey

Fransa arasında bulunan, kuş
uçuşu 34 kilometre olan, en sıcak
zamanda bile su ısısının 16- 17
derecede olduğu, med cezir akın-

tılarının ve yoğun deniz trafiğinin
bulunduğu Manş Denizinde önü-
müzdeki yıl; İnebolulu Hasan
Heke en yaşlı, Kastamonu mer-
kezli Samet Yılmazer en geç,
Araçlı Şahin Karakuş ve Kadriye
Karakuş ise karı koca olarak yarı-
şan ilk kişiler olarak kayda geçe-
cekler. 

Öte yandan 16 saatin altında
yüzmeyi hedefleyen takım Fransa
kıyılarına ayak basma engelini
kaldırmak için de yetkililerden
izin alma girişimi başlattılar. 

Etkinlikte takımdan birinin
yüzmeyi bırakması, verilen süre
zarfında tekneye çıkmak, Fransa
kıyısına ayak basmak diskalifiye
olma sebepleri arasında yer alıyor.

Manş’ı geçecek ilk 
Kastamonulu ekip hazır

Çakmakçılar Yokuşu Tarakçılar Cad. 
No:6 Mercan – Fatih /İstanbul

Tel : 0212 528 67 89
Fax : 0212 528 21 66
Gsm : 0532 672 47 29

www.cercisapka.com
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İngiltere’nin
Dover kıyısından

başlayıp,
Fransa’nın

Wissant kentine
yüzerek Manş

denizini geçecek
ilk Kastamonulu
ekip hazırlıklara

başladı. “İnebolu
İstiklal Manş

Yüzme Takımı”
adı altında

kurulan 6 kişilik
yüzme ekibinin

2017’nin eylül
ayının ilk haftası

gerçekleşecek
etkinlikteki tüm

masraflarını
İnebolu

Belediyesi
üstlendi.

İnebolu İstiklal Manş Yüzme Takımı Manş Denizini yüzerek geçme projelerini İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner’e sundular. Projeye tam destek
vereceğini bildiren Başkan Uzuner, “Sporcuların tamamının Kastamonulu olduğu İnebolu İstiklal Manş Takımını,  antrenörü ile birlikte böyle bir proje
ile ilçemizde görmekten mutluluk duyduk. İnebolu Belediyesi olarak,  Manş Denizinde ülkemizden ilk defa bir ilçenin adının duyurulmasını sağlayacak
olan takıma Manş Denizini geçerken her türlü desteği katkıyı sağlayacağız” dedi.

Alın size bir haber: “Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Progra-

mı (UNDP) ve Anadolu Efes ortak-
lığında 2007 yılından bu yana yü-
rütülen “Gelecek Turizmde” pro-
jesiyle, Türkiye’nin turizm potan-
siyelini ortaya çıkarmak, bu alan-
daki istihdamı artırmak ve sürdü-
rülebilir turizm projeleri üzerin-
den yerel kalkınmaya destek ol-
mak amaçlanıyor” (Sözcü; 28
Ekim 2016) Bu kapsamda Türkiye
düzeyinde birçok yerleşim alanı
kapsama katılmış bulunuyor. Ör-
neğin Bursa’nın Misi Köyü, İzmir’in Seferihisar ilçesi,
Karabük’ün Safranbolu ilçesi, Balıkesir’in Edremit il-
çesi, Adana’nın Saimbeyli ilçesi, Isparta’nın Keçiborlu
ilçesi; Mardin, Şanlıurfa ve Malatya’da 9 proje.

Şimdi bizimkiler diyor ya “bizde deniz mevsimi
kısa, bu yüzden turizm gelişmiyor” diye. Hadi bakalım,
şu yukarıda saydığım yerlerde deniz mevsimi (!) ne
kadar uzunmuş, bir söylesinler.

Yerel kalkınma, gökten zembille inmeyeceği gibi,
merkezi bütçenin neredeyse sadaka değerindeki pay-
larıyla da olmaz. Yerel kalkınma için yerel önderlerin
istekli olması gerekir. Bu yetmez, ilgili ve bilgili olma-
ları gerekir. Bu da yetmez, koşturmak gerekir, cev-
vallik gerekir, ekip gerekir.

Eskiden, “ağlamayan çocuğa mama vermezler”
özlü sözünün arkasına takılıp durmadan ağlıyorduk.
Şimdi bırakın ağlamayı, yırtınsanız bile mama yok.
Çünkü mama muslukları kurudu ya da başka başka
yönlere döndü. Yerel önderlerin becerisi ve niteliği
işte tam da burada ortaya çıkar. Doğanı iyi bileceksin,
kaynaklarını didik didik edeceksin. Tanıtacaksın, proje
geliştireceksin, sunacaksın ve kaynak aktaracaksın.

Yok öyle, bizde deniz mevsimi kısa palavrası.
Örneğin Misi köyü, ipek böceği yetiştiriciliğine yö-

nelmiş, Seferihisar yerel tatların markalaştırılmasına,
Safranbolu kültürel mirasa yönelik hediyelik eşyaya,
Edremit zeytinyağına yönelmiş, Mardin İpekyolu’nu
ele almış ve kadın girişimcileri öne çıkarmış, Şanlıur-
fa taş işçiliğine, Malatya ise Arslantepe Höyüğü’nün
tanıtımını öne çıkarmış.

Yok öyle, bizde deniz mevsimi kısa palavrası; yol
bahanesi, otel bahanesi.

Ha!
Gelip seni bulmalarını beklersen havanı alırsın.
Denizin var mı? Var.
Ormanın var mı? Var.
Kültür birikimin var mı? Var.
Yaylan, mağaran, şelalen, kanyonun, gölün, kayak

olanakların var mı? Var.
E! Hani helva.
Bırak palavrayı da sağına soluna bir bak arkadaş!

Palavrayı bırak sağına
soluna bir bak!

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Yıl: 5 27 Kasım 2016

0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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