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21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Anlaşması yapılan
Mersin Akkuyu

nükleer santrali ile
Sinop’ta

projelendiren
Türkiye’nin ikinci

nükleer santralinin
hayata geçmesiyle
ortaya çıkabilecek

dezavantajlı
durumlara

ülkemizin ve
bölgenin ne kadar

hazırlıklı olduğu
merak ediliyor.

KARFAN Endüstriyel Mutfak Mühendislik
Hizmetleri firma sahibi ve KASİAD üyesi Do-
ğan Baş, “Geçtiğimiz organizasyonun olumlu

katkılarını görerek 2017’deki fuarda da yeri-
mizi aldık. Türkiye’de yapılan fuarlara
ilgi azalırken, KASTEXPO yeni bir ışık
yaktı” dedi. 2 24

Bağdat Büyükelçisi Tosyalı hemşeri-
miz Faruk Kaymakcı da Kastamonulu iş

adamlarının KASİAD öncülüğünde
buluşması ve fuar organizasyo-
nunda bir araya gelmesini
“Muhteşem bir girişim” diyerek
özetledi.

Büyükelçi Kaymakcı’dan 
KASTEXPO’ya övgü

Dünya Bakliyat Yılı ilan edilen 2016’da
bakliyat fiyatlarının artış gösterdiğini vurgula-

yan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, üretimin arttığı takdir-

de ihracatın artacağını söyleye-
rek çiftçiye ekili alanları geniş-
letme çağrısında bulundu.

Reis: Üretim artarsa 
ihracat artacak

Doğan Baş: KASTEXPO 
yeni bir ışık yaktı

Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat
Albayrak: “Sinop
NGS Projesi'nde ze-
min etüt ve fizibilite
çalışması ile ÇED

çalışmaları sürüyor. Sinop Nük-
leer Santral Projeleri'nin inşaatı-
nın en yoğun olduğu zamanlarda
toplam 20 bin kişi, işletme döne-
minde 7 bin kişi çalışacak. İşlet-
menin ömrü ise 60 yıl olacak.”

7 bin kişi istihdam
edilecek

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

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

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com
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7.2 milyar dolar
cepte ama?

5

Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultu-
sunda yüzde 72 enerji ithal bağımlılığını
azaltmak için kurulması hedeflenen Ak-
kuyu ve Sinop nükleer santrallerinin
devreye alındığında, yaklaşık 16 milyar
metreküp doğalgaz karşılığı günümüz fi-
yatlarıyla yıllık 7,2 milyar ABD Doları
tutarında doğalgaz ithalat bağımlığından

kurtulmamız planlanıyor. 10.000 MW
kurulu güce sahip yaklaşık 80 milyar
kWh üretim kapasiteli nükleer güç sant-
ralleri ile doğalgaz ithalatının azaltılma-
sının yanı sıra Doğalgaz Kombine Çev-
rim Santrallerinin üreteceği karbondiok-
sitin atmosfere verilmesinin de önlene-
ceği bildiriliyor. Uzmanlar enerjide dışa

bağımlılığı azaltmak için kurulması he-
deflenen nükleer santrallerin, hüküme-
tin doğru politika yürütemediği takdirde
nükleer teknoloji de daha çok ithalata
yöneleceği tehlikesini taşıdığını bildirir-
ken, çevreciler daha az maliyetli ve uzun
ömürlü yenilenebilir enerji kaynaklarına
yönelimesin gereltini ifade ediyorlar.

Sarıyer’de Kazım Karabekir Mahallesinde Halime
Çavuş adına park ve anıt açılışı gerçekleştirildi. Sarı-
yer Belediyesi tarafından bin 50 metrekare alan üze-
rinde kurulan park İstanbul’da Halime Çavuş ismini
taşıyan ilk alan olarak kayıtlara geçti.

Halime Çavuş 
Sarıyer’de yaşatılacak

Kastamonulular Dayanışma Derneği tarafından bu
yıl Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda ilk kez gerçekleş-
tirilen Kastamonu Tanıtım Günleri, 17 Kasım’da ziya-
retçilere kapısını açtı.

Kastamonu Günleri Maltepe’de

Kastamonu YAPEX’de ödül aldı
Termik santral yapılması planlanan

İnceburun Yarımadası Sinop Merkeze
20, sınırı olduğu Kastamonu’nun
Çatalzeytin ilçesine ise 100 kilometre
mesafede bulunuyor. Bu mesafe deniz

yoluyla 60 mile tekabül ediyor.
Karadeniz Bölgesinde yer alan Sinop’tan
atmosferde salınan tehlikeli bir
maddenin ilk olarak yayılacağı illerin
başında Kastamonu geliyor.

Sinop-İnceburun- 
Kastamonu

Sinop Milletvekili Ba-
rış Karadeniz: “Sinop
nükleerin değil, turiz-
min başkenti olabile-
cek bir şehir. Nükleer
santral sadece Sinop

için değil bütün Türkiye için tehdit.
Nükleer santral başta olmak üze-
re çevreyle ve toplumla uyumsuz,
verimli tarım arazilerinde, orman-
larda, denizlerimizde ve sulak
alanlarımızda, SİT alanlarında ye-
rel paydaşların karşı çıktığı proje-
leri onaylamıyoruz” 

Türkiye için tehdit

Greenpeace Akde-
niz Üyesi Avukat
Deniz Bayram:
“Nükleer santralle-
rin yapım aşaması
uzun süreli bir inşa-

at sürecini gerektiriyor. Üretime
başladıktan ortalama 40 yıl son-
ra ise artık tükendiği için yine
oldukça masraflı olan kapanma
ve söküm süreci başlıyor. Türki-
ye’de söküm işlemlerini yapabi-
lecek şirketler olmadığı gibi bu
konuda uluslararası yatırımcı
şirketler de çok az. Oysa yenile-
nebilir enerjiler hem daha ve-
rimli hem daha az maliyetli.”

Yenilebilir enerji...

Nisan 2016
itibariyle, 31
ülkede 446

nükleer santralişletmede olup, 16ülkede 63 adet
nükleer santral
inşa halinde

“
“

Japonya’daki Fukuşima Nükleer Santrali, 2011 yılındaki deprem ve tsunami sonrası patlamıştı

11
Daday’da tarih fışkırıyor

7
KSK yine güldürmedi
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

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

HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

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
�17 Kasım 2016 2

Baş eğip bel kırmaktan kamburlaştı sırtımız,
Dik durmanın sırrını bulamadık bir türlü.
Kafa eğik, bel bükük, geldik yolun sonuna,
Belimizi doğrultup ölemedik bir türlü.

İTİRAFNAME BALTA SESİ

Fazıl Bayraktar

Bir gelin gibi, dalıp aynasına suyun,
Kendisine süs veren söğüt; Hadi gir koluma.
Bir fotoğraf çektirelim…
Basmak için coğrafyasına; bizden sonrakilerin. 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

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

peteklojistik.com

0216 362 92 98

Kastamonulu 300 firmanın yer al-
ması beklenen KASTEXPO’da ulus-
lararası görüşmeler yapılabilmesi

için de zemin hazırlanıyor. Bu kap-
samda ilk olarak Ortadoğu’daki ülke-
lerde bulunan büyükelçilikler ve ti-

caret ataşeleri ile Türkçe, İngilizce
ve Arapça hazırlanan tanıtım mater-
yalleri irtibat haline geçildi. 

Ortadoğu ile iş birliği adımı atıldı

Bağdat Büyükelçisi Tosyalı hemşerimiz
Faruk Kaymakcı da  Kastamonulu iş adam-
larının KASİAD öncülüğünde buluşması
ve fuar organizasyonunda bir araya gelme-
sini “Muhteşem bir girişim” diyerek özet-
ledi. Kaymakcı “Özellikle Irak ve Ortado-
ğu’dan ziyaretçi anlamında elimizden ge-
len desteği ticaret ateşemiz vasıtasıyla

sağlarız” dedi. Elektronik posta
yoluyla İstamonu Fuar Şirketi
koordinatörü Hüseyin Karade-
niz ile görüşen Büyükelçi Kay-
makcı, Kastexpo ile yakinen
ilgileneceğini bildirerek katı-

lımcılara vize konusunda
gerekli yardımda buluna-

bileceğini “Tosyalı bir
hemşeriniz olarak elim-
den geleni yapacağım.”
ifadesi kulandı.

Türkiye'nin en büyük,
Avrupa'nın ve dünyanın
sayılı redüktör üreticilerin-
den olan Yılmaz Redüktör,
üretim alanını Tekirdağ’da
200 bin metrekare alan
üzerine taşıma kararı aldı.

Redüktör üretimini
Beylikdüzü’ndeki fabrika-
sında yapan Abanalı Yıl-
maz ailesinin sahip olduğu Yılmaz Re-
düktör,  motor ve döküm fabrikasının

faaliyette olduğu Çerkez-
köy’de yeni bir arazi satın
aldı.

Redüktör ve motor fab-
rikalarının bir arada ola-
cağı 200 bin metrekarelik
tesisin 140 bin metrekare-
si kapalı olması hedefle-
niyor. Tesiste otomasyona
dayalı hatların kurulacak

olmasına rağmen 970 kişilik istihdam
sayısınınım artması planlanıyor.

Yılmaz Redüktör 
Tekirdağ’a taşınıyor

Kastamonulular Dayanışma Derneği
tarafından bu yıl Maltepe Sahili Etkinlik
Alanı'nda ilk kez gerçekleştirilen Kasta-
monu Tanıtım Günleri, 17 Kasım’da zi-
yaretçilere kapısını açtı. Açılışa Kastamo-
nu Milletvekili Murat Demir, Vali Mesut
Yıldırım,  Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş, Ataşehir Kaymakamı Zafer Kara-
mehmetoğlu, eski bakanlardan Murat Ba-
şesgioğlu, İstanbul Kültür Turizm İl Mü-
dürü Nedret Apaydın, Genel Başkan Or-
han Gümüş ve ilçe belediye başkanları-

nın aralarında olduğu çok sayıda kişi ka-
tıldı. KAS-DER Genel Başkan Yardımcısı
Turgay Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, et-
kinliğin bu yıl onuncusunu düzenledik-

lerini hatırlattı. Etkinliğin benzerini ma-
yısta Yenikapı'da düzenleyeceklerini be-
lirten Sucuoğlu, "Etkinlik alanında 2 bü-
yük çadırımız var. Bu çadırların birinde
valiliğimize, Kültür ve Turizm Müdürlü-
ğüne, ilçe belediyelerimize ve firmalara
ait ait stantlar var. Diğer çadırımızda ise
tamamı Kastamonu'dan gelen yöresel
ürünlerin satıldığı stantlar bulunuyor. Dı-
şarıdaki alanda ise yaklaşık 80 standın
yer aldığı yöresel lezzetlerimizin sergi-
lendiği bölüm var” dedi.

Doğan Baş: “KASTEXPO yeni bir
ışık yaktı”

Kastamonu Sanayici ve İş Adamaları
Derneği (KASİAD) himayesinde, İstamonu
Fuarcılık Lmt. Şti. tarafından organize edi-
len Türkiye’nin ilk genel şehir fuarı olan
Kastamonu İş Dünyası Fuarının (KASTEX-

PO) stant satışları başladı. CNR’nin 9. ve
10. hollerinde 27-30 Aralık 2017 tari-

hinde yapılacak olan fuarında stant
kiralayan KARFAN Endüstriyel
Mutfak Mühendislik Hizmetleri
firma sahibi ve KASİAD üyesi Do-
ğan Baş, “Geçtiğimiz organizas-
yonun olumlu katkılarını görerek
2017’deki fuarda da yerimizi al-
dık. Türkiye’de yapılan fuarlara
ilgi azalırken, KASTEXPO yeni
bir ışık yaktı.” dedi.

Büyükelçi Faruk
Kaymakcı’dan

tam destek

Kastamonu Günleri Maltepe’de 
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Uzun dönem Taşköprü Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanlığı, Diyanet Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ve Taşköprü
Belediye Başkanlığı Vekilliği yapan Kastamonu Taşköprü Eşrafından Değerli Babamız Hacı Mehmet Bakırcı’nın

26.09. 2016 tarihinde ebediyete intikal etmesinin ardından;

Cenaze merasimine katılan, arayarak acımızı paylaşan değerli dostlarımızdan

Eski Bakan ve İstanbul Milletvekili Sn. Murat Başesgioğlu’na

İstanbul Milletvekili Sn. Fatma Benli’ye,

İstanbul Milletvekili Sn. Tülay Kaynarca’ya 

Kastamonu Milletvekili Sn. Hakkı Köylü’ye

Kastamonu Milletvekili Sn. Murat Demir’e

Kastamonu Milletvekili Sn. Metin Çelik’e

Bakırköy Kaymakamı Sn. Âdem Öztürk’e

Kastamonu eski Milletvekili Sn. Nurhan Tekinel’e

Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Bülent Kerimoğlu’na 

Bakırköy Savcısı Sn. Yücel Gitarlı’ya 

İstanbul Bakırköy Savcı Vekili Sn. Oğuz Yöntem’e

Emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Sn. İ. Atilla Ateş’e 

Emekli General F.F. Başkanı Sn. Yılmaz Tokatlı’ya 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi eski Başkanı Sn. Ahmet Balcıoğlu’na

Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Ahmet Bahadırlı’ya 

Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Sn. Emel Tığlı’ya 

Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Sn. Servet Toraman’a 

Taşköprü Belediyesi eski Başkan Vekili Sn. Mustafa Günay’a

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Baş Tabip Yardımcısı Sn. E. Ali Taş’a

Kas-Der Genel Başkanı Sn. Orhan Gümüş’e 

Kas-Der Eski Genel Başkanı Sn. Latif Çilingiroğlu’na 

Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı Sn. Remzi Şen’e

Kas-Der Kadın Kolları Başkanı Sn. M. Nugay Dikmen’e

Kızılay Bakırköy Şube Başkanı Sn. İbrahim Veli’ye 

Bakırköy İş Adamları Derneği Başkanı Sn. Salim Yılmaz’a

İl Tarım Müdürü Sn. Abdullah Biar’a

İstanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Sn. Hüseyin Özbek’e 

Taşköprülüler Dernek Başkanı Av. Sn. Feyyaz Eskioğlu’na 

Çetinkaya Denizcilik Yön. Kur. Başkanı Sn. Mecit Çetinkaya’ya 

Kas-Der Güngören Şube Başkanı Sn. Murat Kabaoğlu’na 

Zeytinburnu Kas-Der Başkanı Sn. Ayhan Akduman’a 

İş Adamı Sn. Eşref Üçüncü’ye 

İş Adamı Sn. Hüseyin Akkaya’ya

Balıkesir Eczanesi Sn. Arman Yücebilgiç’e

Teşekkür ederiz…

Not: 4 Aralık 2016 tarihinde Taşköprü Taş Camii’nde öğle namazına müteakip babamız Hacı Mehmet Bakırcı’nın
ölümünün 40. günü münasebetiyle okunacak mevlidi şerife tüm dostlarımız davetlidir.

Taziye -Teşekkür 

Mesut Bakırcı Ecz. Metin Bakırcı Saliha Akgül 

Bakırköy Kas-Der Şube Başkanı 
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Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Mer-
sin’de Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya
ile yapılan anlaşma sonrası tüm izinler ta-
mamlanırken, Sinop İnceburun Yarımada-
sında santralin işletmeye alınması, Kırklare-
li-İğneada da ise inşaatına başlanması plan-
lanıyor. Karadeniz Bölgesinde yer alan Tür-
kiye'nin ikinci nükleer santrali olması plan-
lanan 4 bin 480 megavat kapasiteye sahip 20
milyar dolara mal olacak Sinop’taki nükleer
santralden atmosferde salınan tehlikeli bir
maddenin ilk olarak yayılacağı illerin başın-

da Kastamonu geliyor. Sinop NGS’nin, ilk
reaktörünün 2023 yılında devreye girmesi-
nin hedeflendiğinin bildirildiği Enerji Ba-
kanlığı’nın raporunda ise Çernobil ve Fu-
kushima Nükleer Santrali kaza örneklerinin
ülkemizde yaşanmayacağı ifade ediliyor.

Raporda, dünya ülkelerinde nükleer
santrallerin yapılmaya devam edildiği, nük-
leer santral kurulan bölgelerin çevresindeki
radyasyonun bir yıllık etkisinden tek seferde
55 kat daha fazla bilgisayarlı tomografinin
radyasyon taşıdığı vurgulanıyor.

l Nisan 2016 itibariyle, 31 ülkede 446 nükle-
er santral işletmede olup, 16 ülkede 63 adet
nükleer santral da inşa halinde.

Nükleer santralin radyasyon etkisi
l Nükleer santral yanında yaşayanların ala-

cakları radyasyon miktarı bir yılın toplamı olarak
0,05 mSv’den azken; günde 1 paket sigara içenin
bir yılda alacağı doz miktarı 4 kat (0,2 mSv), bilgi-
sayarlı tomografi yaptıran bir kişinin tek seferde
alacağı radyasyon 55 kat (1,1 mSv) ve
düzenli uçuş yapan pilot ile uçuş per-
sonelinin bir yılda alacağı radyasyon
180 kat (9 mSv)  daha fazla. Ayrıca,
kömür (termik) santraline yakın yaşa-
yan bir kişi kömür ve nükleer santrale
yakın yaşayan bir kişiye göre 3 kat
daha fazla radyasyona maruz kalıyor 

Tarım ve turizmi engeller mi?
l En fazla nükleer güç santraline

sahip olan (104adet) ABD’nin, 42,8
milyar dolarla dünyada en fazla tarımsal ürün
ihracatı yapan ülke olduğu bilinmektedir. 58
nükleer santrali bulunan Fransa da, en fazla ta-
rımsal ürün ihracatı yapan 2. ülkedir. Fransa’da
Paris’e 200 kilometreden daha yakın alanda 6
nükleer, İspanya’da Madrit’e 4, İngiltere’de Lon-
dra’ya 9 nükleer santral bulunmaktadır. Fran-
sa’da bulunan Loire Nehri üzerinde 14 adet nük-
leer güç santrali  olmasına rağmen nehir üze-
rinde tarihi kalelerin bulunduğu bot ile yapılan
pastoral bir gezinti çok popüler bir turizm aktivi-
tesidir. Bunun dışında ABD’de yer alan Kaliforni-
ya eyaletindeki “Turkey Point” nükleer güç sant-

ralinin soğutma suyunda timsah yetiştirilmekte-
dir.

Neden yenilenebilir enerji kullanılmıyor?
l Yenilenebilir enerji güvenlidir, ancak güve-

nilir (sürekli) değildir; alternatif enerji kaynağı-
dır. Nükleer santraller, mevsimden ve iklim
şartlarından bağımsız olarak sürekli çalıştırıla-
bilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarımızın
iklim koşullarına bağlı olmaları ve bunun sonucu

olarak üretilecek elektriğin sürekli olamaması
nedeniyle, nükleer santral gibi baz güç santral-
lerine her halükarda ihtiyaç duyulmaktadır. 

�
Enerji’de ne kadar dışa bağımlıyız?

l Doğalgazın yüzde 98’i,petrolün yüzde 92’si
kömürün yüzde 30’u ithal edilmekte Enerji ithal
bağımlılığımız yüzde 72.

�
Nükleer santral enerji ihtiyacının ne kadarını
karşılayacak?

l 10.000 MW kurulu güce sahip yaklaşık 80
milyar kWh üretim kapasiteli nükleer güç sant-

ralleri (Akkuyu ve Sinop) devreye alındığında;
yaklaşık 16 milyar m3 doğalgaz karşılığı günü-
müz fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 7,2 milyar ABD Do-
ları tutarında doğalgaz ithalat bağımlığından ül-
kemiz kurtulacak. Doğalgaz ithalatının azaltıl-
masının yanı sıra Doğalgaz Kombine Çevrim
Santrallerinin üreteceği karbondioksitin atmos-
fere verilmesi engellenecek.
90’lı yıllarda nükleer enerjiye olan talebin azal-
ması kazalar değil!

l 20. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren, güvenilir kaynaklardan enerjiyi
sağlama arayışı enerji dünyasının en
önemli gündemi haline gelmiştir. Özel-
likle 1970’li yılların başında ortaya çıkan
petrol dar boğazı, bu arayışları hızlan-
dırmış ve güvenilir enerji kaynağı olarak
nükleer enerjinin ön plana çıkmasını
sağlamıştır. Bunun sonucu olarak
1980’li yılların ikinci yarısına kadar yük-
sek kapasiteli birçok nükleer reaktör
kurulmuş ve işletmeye alınmıştır.

1980’li yılların sonuna doğru ise nükleer enerji-
ye olan talep artışı azalma eğilimine geçmiş ve
1990’lı yıllar boyunca durağan hale gelmiştir.
Bunun nedeninin, Three Mile Island (1979,
ABD) ve Çernobil (1986, Sovyetler Birliği) nük-
leer kazalarının olduğu söylense de, asıl etken
dünya ekonomisindeki yavaşlama ve doğalga-
zın enerji pazarına girmesidir.

Ne kadar güvenli?
l Japonya Fukushima Daiichi nükleer sant-

rali 2. Nesil,  bugün kurulan Nükleer santraller
3. nesil ve güvenlik önlemleri daha da artmış.

Dünyada nükleer santrale bakış

Dünya Bakliyat Yılı ilan edilen 2016’da
bakliyat fiyatlarının artış gösterdiğini vur-
gulayan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Reis, üretimin arttığı takdirde
ihracatın artacağını söyleyerek çiftçiye eki-
li alanları genişletme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından,
dünya bakliyat üretimini ve tüketimini art-
tırmak için 2016’nın Uluslararası Bakliyat
Yılı ilan edildiğini anımsatan Mehmet Reis,
“Buna rağmen, dünya bakliyat üretiminde
azalma, fiyatlarında ise rekor bir artış yaşa-
nıyor. Dünya, 2016 Bakliyat Yılını, nohut
başta olmak üzere fasulye ve mercimek çe-
şitlerinde  yüzde 40 ila 80 oranında fiyat ar-
tışıyla kapatıyor. Dünya bakliyat fiyatların-
daki bu yükselişin nedenleri, son dönemde

yaşanan kuraklık ve aşırı yağışlar gibi olum-
suz iklim koşullarının yanında, eldeki re-
zerv paranın emtialara yönelmiş olması da
sebepler arasında görülebilir” dedi.

Dünyadaki bakliyat fiyat artışlarını de-
ğerlendiren  Reis, çiftçilere çağrıda buluna-
rak, şunları söyledi: “Bilim insanları tara-
fından, küresel iklim değişimi nedeniyle,
önümüzdeki yıllarda dünya gıda fiyatları-
nın hızla artacağı açıklanmaktadır. Ancak
bizler ülke olarak, nüfus artışına paralel
üretim yapmak zorundayız. Aralık ayın-
dan itibaren, gelecek yılın mahsulü için
bakliyat çeşitlerinin ekimine başlanacak.
Buradan çiftçilerimize çağrıda bulunuyo-
rum. Bakliyat ekili alanlarımızı genişletip,
verimliliği de artıralım. Nitekim, bakliya-

tın ana vatanı olan ülkemiz topraklarında
yerli tohumlarımızla üretilen bakliyat
ürünlerimize, yurtdışından yoğun talep ge-
liyor. Üretim artarsa, ihracat kendiliğinden
artacak, üretim azalırsa en ekonomik temel
gıda ve sağlıklı beslenme kaynağı olan bak-
liyat ürünlerine erişim zorlaşacaktır” diye
konuştu. 

Umudumuz Milli Tarım Projesi 
Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Reis, konuşmasına şöyle devam
etti: “Umudumuz, gelecek yıllar adına Tür-
kiye’de tarım sektörünün, Sayın Cumhur-
başkanımız tarafından açıklanan Milli Ta-
rım Projesi ile büyümesidir. Planlı ve sü-
rekli bir çalışma ile ülkemiz iç tüketimini

karşılayacak ve tarımsal ticaretle elde ede-
ceği rekabet gücü sayesinde ihracatını arttı-
rarak daha çok kazanç sağlayacaktır. Üre-
timde havza modeli, prim ve yeni teşvik
sürekliliğiyle, üretim gücümüz artacak; üre-
tici kazanacak, tüketici ise yerli tohumlarla
üretilen ürünleri daha uygun fiyata satın
alarak daha sağlıklı beslenecektir. Tarım ve
hayvancılık sektörünün kapasitesi arttırıl-
dığında; milli gelire katkı oranı artacak, bü-
yük kentlere göç azalacak, ülkemiz sosyal
ve ekonomik olarak daha istikrarlı ve güçlü
bir geleceğe sahip olacaktır. Bu çerçevede,
Türkiye tarımda hak ettiği yeri alacaktır.
2016-2017 yılı tarımsal üretim ve hasat dö-
neminde, olumlu iklim şartları ile bereketli
bir mahsul alınmasını diliyorum.”

Üretim artarsa ihracat artacak

Bu koskoca
şehirler her
geçen gün

sevme yetimizi
alıyor elimizden;
farkında değiliz ve
her geçen gün
yüzlerce kez
yenik
düşüyoruz
keşmekeşine
ve
kargaşasına.

İnsanın
doğduğu
topraklara
alıp başını
gidesi
gelse de
çok
zaman, “doyuyoruz” diyerek, “içimize
gömdüğümüz sıla hasretiyle yaşamak
zorundayız hissi” başlı başına büyük bir
acı bizim için.

Halil Rıfat Paşa’nın yol davasındaki
tarihe geçen “Gidemediğin yer senin
değildir” sözü çınlıyor kulaklarımda.
Peki, sadece gitmek midir aslolan. Ya
kalmak ya da kalamamak ne derin acı
değil midir?

Niçin buradayız diyerek başlayan ve
içinden bir türlü çıkılamayan sorulara
bulunamayan cevaplar işte…

Hasret yüklü kervanlar ardı ardına
her geçen gün memleket türküleriyle
yakarken yüreğimizi, kavrulan
özümüzde memleket hasretini
yaşatacak duyguların beslenmesi
gerekiyor ki, büyük şehirlerde biraz
olsun gönlümüzü hoş edebilelim.

Bizim gibi son 5 yıldır karakalem,
çalakalem sıla özlemi dile getiren
adamlar için çok büyüktür memleket
hasreti. Çünkü bizler sadece kendi
özlemlerimizi değil, herkesin ve her
kesimin hasret yükünü de çekeriz…

Her yürek çeker mi? Her yürek ne
kadar acıyı taşır onu bilmem ama
bildiğim bir şey var elbette. İyi ve güzel
niyetli insanların çaba ve gayretleri.

Son 4 yıldır tanıdığım güzel bir dost
ve insan Adem Salcıoğlu, iyi bir
memleket aşığı. Hani sureti celilesine
bakınca memleket gördüm diyeceğiniz
insanlar vardır ya, işte öyle biri. Bu
zamana kadar ne demişse ne
önermişse kati suretle tabi olduğum bir
dost. Şimdilerde başı alabildiğince
dumanlı. Huzurlu gençlik yıllarından bu
yana aklına koyduğunu başarmak için
bir türlü başlayamadığı REHBER 37’yi
hayata geçirdi.

Evet, REHBER 37, memleket aşığı
adamın elinden 80 vilayete örnek teşkil
edecek bir çalışma ortaya koyacak.
Kastamonu’nun Google’ı olacak bu
çalışma, hasret ve sıla özlemi
çekenlerin buluşma ve kaynaşma
noktası olacak.

Son olarak,
Biz buradayız. Ve siz de burada

olursanız; gönlümüz hoş olmakla
kalmayacak, yarınlarımız ve
geleceğimiz hoş olacak diyor, selam ve
saygılarımı sunuyorum…

Hoş geldin 
Rehber 37Nükleere 

ne kadar hazırız?
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l Termik santral yapılması planla-nan İnceburun Yarımadası Sinop Mer-keze 20, sınırı olduğu Kastamonu’nunÇatalzeytin ilçesine ise 100 kilometremesafede bulunuyor. Bu mesafe denizyoluyla 60 mile tekabül ediyor. Kara-deniz Bölgesinde yer alan Sinop’tanatmosferde salınan tehlikeli bir mad-denin ilk olarak yayılacağı illerin ba-şında Kastamonu geliyor.

Sinop- İnceburun-
Kastamonu
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3 bin 600 günle emekli olma şansım var
mı?

1 Ocak 1957 doğumluyum. 4/a (SSK)
girişim 1 Aralık 1989 Toplam 2066 prim
günüm var. 1 Ocak 1984 ile 9 Kasım 1987
tarihleri arasında Bağ-Kur kaydım
bulunmakta. Ancak toplamda 3 yıl, 10 ay, 8
gün ödenmemiş prim borcum silindi. Sorum
şu; 3 bin 600 gün ile emekli olma şansım var
mı? Yoksa hangi şartlarda emekli olabilirim?
(İrfan Varlık)

3 bin 600 prim günü ve 60 yaş şartlarıyla
4/a (SSK) statüsünden emekli olma şansınız
var. 3 bin 600 prim gününü tamamlamak için
silinen Bağ-Kur sigortalık sürenize ilişkin
primlerinizi bugün geçerli olan askeri ücret
üzerinden ödeyebilirsiniz. Böylece 3 yıl, 10
ay,8 gün karşılığı  bin 388 gün kazanırsınız.
Eksik kalan 146 gün için de mümkünse
askerlik borçlanması yapabilirsiniz. Askerlik
borçlanması yapmanız mümkün değilse,
eksik prim gününüz 4/a kapsamında
çalışarak ya da isteğe bağlı sigortalı olarak
tamamlayabilirsiniz.

Geçenlerde bölgemizdeki bir SGK
müdürlüğüne giderek ablamın emeklilik
durumu hakkında bilgi istedim. Toplamda
yaklaşık  bin 500 günlük sigortalılığı olduğu,
3 bin 600 gün şartına tabi olduğu ve yaklaşık
6 yıl kadar ayda 434 TL öderse emekli
olabileceği söylendi. Ablam 15 Mart 1966
doğumlu bir kızı var ve tüm çalışması 1960
öncesine ait. Emekliliğiniz için başka bir
seçeneğiniz var mı? (Murat Çalışkan)

Ablanız ancak 3 bin 600 prim günüyle 58
yaşını doldurduğunda 4/a (SSK) statüsünden
emekli olabilir. Bunun dışında daha az prim
günüyle emekli olma şansı yok.

Eksik olan 2 bin 100 prim günü için 720
gün doğum borçlanması yapılabilir. Bin 380
prim günü için de 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun Ek-5. Maddesinde yer alan
tarım ve orman işlerinde süresiz olarak
çalışanların sigortalılığı kapsamında
sigortalı olabilir. Bu durumda ödediği
primler 4/a kapsamında geçen sigortalılık
süresi olarak değerlendirilir. 

Tarihi Kentler Birliği ta-
rafından bu yıl 15.’si düzen-
lenen 'Tarihi ve Kültürel Mi-
rası Koruma Proje ve Uygu-
lamalarını Özendirme Yarış-
ması’nda üçüncü olan Kasta-
monu Belediyesi ödülünü 24. Antalya YA-
PEX Fuarı’nda aldı.  2. Etap sokak Sağlıklaş-
tırması ve Nasurullah Camii Çevresi Kentsel
Tasarımı Projesi ile üçüncü olan Kastamonu
Belediyesi adına ödülü Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, ÇEKÜL Vakfı Başkanı Metin
Sözen’in elinden aldı. Öte yandan fuarda be-
lediyenin açtığı stantta Kastamonu tanıtımı
yapılırken, projenin minyatürü de sergilendi.

THY’nin sefer sayısını düşürme-
sinin ardından Pegasus da İstanbul-
Kastamonu arası uçuşlarını iptal et-
tiğini bildirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan
Kastamonu Havalimanı’na seferleri
geçtiğimiz yıl mayıs ayında başlatan
Pegasus, haftanın 3 günü gerçekleş-
tirdiği uçuşları iptal etti.

Konuyla ilgili Pegasus Genel Mü-
dürü Sertaç Haybat ile görüşme sağ-
ladığını bildiren Kastamonu Millet-
vekili Murat Demir,  firmanın Kasta-
monu seferlerinden zarar ettiğini
bildirdiğini söyledi. Demir, alterna-
tif firmalarla görüşme sağladıklarını
da kaydetti.

Operasyonel sebepler sebebiyle
Kastamonu’da mart 2017’ye kadar
uçuş sayısını 5’e düşüren THY’nin
ardından Pegasus’un da seferlerini
iptal etmesi, tepkiyle karşılandı.

Havamız söndü; 
Pegasus da 
artık yok!

Kastamonu Belediyesi tarafından hazırla-
nan Bakırcılar Çarşısı projesine Anıtlar Yük-
sek Kurulu onay verdi.  

Ankara 1 Numaralı Koruma Kurulu tarafın-
dan onaylanan Bakırcılar Çarşısı Kentsel Tasa-
rım ve Cephe İyileştirme Projesi kapsamında 6
bin 355 metrekare alanda 85 adet binanın iyi-
leştirilmesinin gerçekleştirileceğini bildiren
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
çalışmalara 2017 yılında başlanacağını kay-

detti. Eski Kastamonu’yu gün yüzüne çıkara-
rak ilin  Dünya Miras Listesi’ne girmesini he-
deflediklerini söyleyen Başkan Babaş, “Bu
doğrultuda alanında uzman ekibimizle birlik-
te çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaları-
mı gerçekleştirecek ve 2. Etap Sokak Sağlıklaş-
tırma, Nasrullah Camii, Bakırcılar Çarşısı ve
Teleferik projelerimizi hızla tamamlayacağız”
diye konuştu.

Bakırcılar Çarşısı hayat bulacak

Yaklaşık 120 istihdam sayısı-
nı 200’e çıkarmayı hedefledikle-
rini söyleyen firma ortaklarından
Mehmet Ön, “Fabrikamızı kurar-
ken devletimizden hiçbir teşvik almadık.
İŞKUR ile kısa vadeli çalışan elemanları-
mızı da daha sonra kadromuza dahil et-
tik. Memleketimize gelir kaynağı oluştur-
mak için kurduğumuz fabrikamızda daha

çok kişiyi istihdam etmek istiyo-
ruz. Ancak bu konuda yetkililer-
den destek bekliyoruz.  Yatırım-
cıya kuruluş aşamasında verilen

teşvikler gibi, daha sonra iş geliştirmesini
sağlayacak girişimler bekliyoruz” dedi.

Atlas Tekstil Genel Müdürü Ufuk Sü-
mer’in de eşlik ettiği ziyarette İhsangazi
belediye başkanı, kaymakamının da için-

de bulunduğu heyet ile tesisi gezen Kas-
tamonu Milletvekili Murat Demir, yatı-
rımcıya sağlanacak kolaylıkların Kasta-
monu’ya fayda getireceğini söyledi. Kas-
tamonu’da yatırım yapan girişimcilerin
desteklenmesinin il ekonomisini canlan-
dıracağını vurgulayan Demir, gerekli ko-
laylıklar sağlanması noktasında öncülük
edeceğini ifade etti.  

Kestane kebap yemesi sevap!

İhsangazi’de Mehmet Ön
ve Hikmet Şanlı ortaklı-

ğında faaliyet gösteren At-
las Tekstil, istihdam sayı-

sını artırmayı planlıyor. 

Atlas Tekstil istihdam
artırma hedefinde

Mehmet Ön

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Il-
gaz’da Maliye Bakanlığı ile Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin birlik-
te düzenlediği “Yatırım Ortamı ve
Vergi Politikaları” istişare toplantısı-
na katıldı. Basına kapalı olarak ger-
çekleştirilen toplantının ardından
Maliye Bakanı Naci Ağbal, berabe-
rinde Kastamonu Valisi Mesut Yıl-
dırım, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü, Metin Çelik, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş ve bazı
davetlilerle İzbeli Çiftliğine yemek
yemeye geçti. Yemek öncesinde Ma-
liye Bakanı Naci Ağbal, sobanın ya-
nında bir süre ısındıktan sonra soba-
nın üzerinde ‘kestane kebap’ yaptı.
Kendi elleriyle kestane kebap yapan
Ağbal, hem bir yandan kestane ke-
bap yedi hem de misafirlere ikram-
da bulundu. 

Bir süre İzbeli Çiftliğinde konuk-
larıyla sohbet eden Bakan Ağbal, ay-
rıca Kastamonu’da yürütülen çalış-
malar hakkında bilgiler alarak, plan-
lanan projelere de destek verecekle-
rini söyledi. Yemeğin ardından Ba-
kan Ağbal ve TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu, Ankara’ya dönmek
üzere şehirden ayrıldı.
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Ankara. Soğuk bir Kasım
akşamı. Kızılay’dan toplu
taşım aracına bindim, eve

gidiyorum.
Otobüsün orta kısmındaki

boşlukta kendime ayakta bir yer
buldum. Hemen yanımda biri
yedi, diğeri en fazla dokuz
yaşında iki çocuk. Üstlerinde
atletsiz mintanlar, ayaklarında

çorapsız terlikler. İkisinin de
saçları kecin gibi. Tarak atsan
işlemez.

Hemen öndeki ikili koltukta
iki genç kızımız. Tesettürlüler
ama aynı zamanda rujlular ve
ojeliler. Kirpikleri düzgün tıraş
edilmiş, yanakları al al. İkisinin
de ellerinde son seri bir cep
telefonu var ve ikisi de

kulaklıklarını takmış
müzik dinliyorlar.

Çocuklar, bizim

olmayan bir dilce konuşuyor,
gülüşüyorlar.

Bizim kızlarımızdan biri
döndü, arkadaki bu iki çocuğa
baktı; yanındakine dirseğiyle
dürttü. Diğeri kulaklığını
çıkarttı. “Pis kokuyor!”  dedi.

Atletsiz mintanlı, çorapsız
terlikli, saçları kecin bu
çocuklar söylenileni
duymadılar. Duysalar da
anlamayacaklardı. Onlar, bizim
olmayan dilden konuşuyor ve

gülüyorlardı.
Kızlar, kulaklıklarını

taktılar ve müziklerini
dinlemeye koyuldular
yeniden.

Ben ve biz olan biteni
izlemekle
görevlendirilmiştik.
Ağzımızı açsak… Tövbe
tövbe!

Yalnızca düşünebiliyorduk(!)
ve diyorduk ki, düşünürken :
“Acaba, o iki çocukla o iki

kızımızın ortak bir
yanı var mıydı?”

Saçları kecin
çocuklar, Dışkapı’da
bir parkın durağında
indiler ve parkın
içindeki karanlığa
yürüdüler, güle
oynaya.

Evet.
Bir şeyler pis kokuyor galiba.
Değil mi? 

YIL: 5 SAYI: 182 17 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.

KİRALIK İŞYERİ

Esenyurt- Kıraç'ta 

5 katlı 5500 m2

KİRALIK işyeri
Yük ve ofis asansörlü

İletişim numarası
0532 232 37 60

Çakmaklı Mevkii, Akçaburgaz Mahallesi
54. Sokak No:9 Esenyurt/İstanbul

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Pis kokuyor!

Geçenlerde bir okuyucum e-
posta ile bana bir mesaj
gönderdi. Yazılarımı sürekli

okuduğunu, özellikle “tüneller”le
ilgili yazılarımı özellikle takip
ettiğini 11 Kasım 2016 tarihinde
Ovit Tüneli için “ışık göründü”
töreninin yapılacağını ifade ederek
“Ovit Tüneli” ile ilgili yazı yazmamı
talep etti.

Yazıyı gönderen okuyucuma
teşekkür ediyorum. Haberi ben de
okumuştum Gerçekten belirtilen
tarihte “ışık göründü” töreni
yapıldı. Ovit tünelindeki kazı ve
delme işlemleri tamamlandı.

Elbette ki, okuyucum haklıdır.
Ovit dağından geçen yolu sürekli
kullandığını ifade eden
okuyucumun talebi şudur:  Diyor
ki, biz bu sene ham haliyle Ovit
tünelinden geçmek istiyoruz.
Aydınlatması ve havalandırması
olmasa bile tünel ulaşımı sağlar.

Dağ yolu karla kapandığından
ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz.

Buradan ifade ediyorum.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep

Tayyip Erdoğan’ın içinden geçtiği
“Avrasya Tüneli”nin resmi açılışı
20 Aralık 2016 tarihinde yapılacak.
Bu proje ülkemizin refahına katkı
sağlayacak büyük bir yatırımdır.
Denizin altından kıtalar
birleştiriliyor. Planlanan süreden 6
ay önce bittiriliyor.

Tabii ki, tünel açılışı geçit
vermeyen “Ilgaz dağı” için de
olmalıdır. Gerçi bana gelen
haberlere göre resmi olmasa bile
araç geçişi başlamış ve resmi
açılış için Cumhurbaşkanına tarih
verilmiştir.

Haber doğru ise “Ilgaz 15
Temmuz Tüneli” 15 Aralık 2015
tarihinde Cumhurbaşkanı ve
Başbakan tarafından resmen
açılacaktır. Temennimiz bu

haberin doğru olması
ve açılış töreninin
resmen ilan
edilmesidir.

Kastamonu’nun
valisi, Belediye Başkanı
ve vekillerinden bu
resmi açıklamayı
bekliyoruz.

“Ovit Tüneli”ne
tekrar dönecek
olursak; bana kalırsa
Ovit tüneli de geçişlere
hemen açılmalıdır. 

Geçenlerde Başbakan Sayın
Binali Yıldırım “Marmaray”ın
normalde 2018 bitirilmesinin
planlandığını, bitiş süresinin
Japonlarla yaşadığı bir diyalogdan
sonra öne çekildiğini ve
süresinden önce bitirildiğini ifade
etti. Bence bu diyalog Ovit Tüneli
için de olmalı ve tünel geçişe ham
da olsa açılmalıdır ki, Ilgaz

tünelinde yaşanılan
gecikme burada da
yaşanmasın.

Bilindiği üzere Ilgaz
Tünelinin projeye göre
4 Kasım 2014 yılında
bitirilmesi
öngörülmüştü. İki
yıldan fazla bir
gecikme var.

Şu an geçişler
başlamışsa Ilgaz dağ
yolunu kullananlar için
büyük bir kolaylık

sağlanmış olduğu gibi, ülkenin
ekonomisine de katkı başlamıştır.
Hâsılı kelam Avrasya, Ilgaz 15
Temmuz ve Ovit tünelleri bir an
önce devreye sokulmalıdır.

Okuyucularımın ve topyekûn
vatandaşın haklı talebi yerini
bulsun.

Resmi tören sonradan gelsin.
Selam ve Sabırla…

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Ovit ve diğer tüneller hemen açılmalıdır
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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

����������
�	����� ��

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

17 Kasım 2016 7

İstanbul’da yapılan okullar arası güreş
müsabakalarında Ahmet Şenol ikincilik ka-
zanarak, Türkiye şampiyonasına katılmaya
hak kazandı. Okullar arası serbest güreş il bi-
rinciliği müsabakaları 16-17 Kasım tarihleri
arasında Bağcılar Spor Salonunda gerçekleş-

ti. Kartal Belediyesi lisanslı güreş sporcula-
rından aslen Cideli olan Ahmet Şenol 58 ki-
loda ikinci oldu. Şenol Makina Genel Müdü-
rü Tuncay Şenol’un oğlu olan Ahmet Şenol,
aldığı derece ile Türkiye şampiyonasına ka-
tılmaya hak kazandı.

Kastamonuspor 1966 13
Kasım’da Yenişehir stadında
Gümüşhanespor ile karşı kar-
şıya geldi.  Ligde kötü gidişa-
tını sürdüren temsilcimiz 25.
ve 45. dakikalarda yediği gol-
lerle ilk devreyi 2-0 mağlup
tamamladı. İkinci yarıda da
Gümüşhane’nin 3. golü bul-
ması (58.dakika), maçın galip
tarafını belirledi. Oyuncumuz
Faruk Öcal’ın 64. dakikada
penaltıdan ilk golünü, Hüse-
yin Bak’ın 85.dakikada ikinci
golü kaydetmesi sahadan

mağlup ayrılmamıza engel ol-
madı. Gümüşhanespor 3-2’lik
skorla avantajı yakalayan ta-
raf oldu. Bu galibiyet Gümüş-
hane’yi MKE Ankaragü-
cü’nün mağlup olduğu hafta-
da liderlik koltuğuna oturttu.
Temsilcimiz ise 8. haftadan
beri bulunduğu 15. sırdaki
yerini korudu.

Ligin bitimine 5 hafta kala
11 puanı bulunan Kastamo-
nuspor 1966, oynadığı 12
maçta, 7 mağlubiyet,3 galibi-
yet 2 de beraberlik elde etti.

Spor Toto 2.
Lig Kırmızı

grupta
mücadele

eden
Kastamonu-

spor 1966, 
12. hafta

karşılaşma-
sında

Gümüşhane
spor’a 3-2’lik

skorla
mağlup

oldu. 

Lig bitiyor KSK duruyor

Oyunu 
ikincilikle
tamamladı

Kastamonu Cide Güren
Kethüda Köyü Kültür
Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği 3. Olağan Genel Kurul
Toplantısı 3 Aralık 2016
tarihinde saat 10:00’da,
Kethüda Köyü Derneği
Toplantı Salonu - Cevizli
Mahallesi 30 Ağustos Caddesi
Çini Sokak No:3 Kartal
/İstanbul adresinde
gerçekleşecektir. Bu tarihte
çoğunluk sağlanamaması
durumunda 18 Aralık 2016
tarihinde çoğunluk
aranmaksızın saat 10:00’da
Çukurçal köyü Derneği
Toplantı Salonu İzzetpaşa
Mahallesi Deniz Sokak. No:13
Şişli İstanbul (Çağlayan
Florence Nightingale
hastanesi arkası) adresinde
düzenlenecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.
YÖNETİM KURULU ADINA
Başkan Halil YAMAN

Gündem Maddeleri:
1. Açılış ve Başkanlık
Divanının Seçimi
2. Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
ve Divana Genel kurul
Tutanaklarının imzalama
yetkisinin verilmesi
3. Yönetim kurulu çalışma
raporunun okunması ve ibrası
4. Denetim kurulu raporunun
okunması ve ibrası
5. Bütçe önerilerinin
okunması ve karara
bağlanması
6. Seçime katılacak Yönetim
Kurulu ve Denetim Kurulu
Adaylarının ve listelerin
okunması
7. Dilek ve temenniler

YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN 

DUYURU

Stat: Yenişehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kağan Bingül, Serdar İla

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Salih Zafer, Taşkın (Dk. 83 Muhammed), Cem (Dk. 69 Ali Sakal),

Cumhur, Ali Özgün (Dk. 75 Hüseyin Ali), Serhat, Osman, Taner, Mehmet Cansın, Mehmet Menderes

Kastamonuspor 1966: Hasan Sürmeli, Yusuf (Dk. 56 Uğur), Hasan Ayaroğlu, Cihan, Hüseyin, Fatih

Selimhan (Dk. 46 Alaaddin), Oğuz, Mehmet (Dk. 61 Muhammet Haşim), Batuhan, Faruk, Murat

Goller: Dk. 25 Mehmet Menderes, Dk. 45 Serhat, Dk. 58 Ali Özgün (Gümüşhanespor), Dk. 64 Faruk

(penaltıdan), Dk. 85 Hüseyin (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Dk. 64 Taner (Gümüşhanespor), Dk. 81 Faruk (Kastamonuspor 1966)

Gümüşhanespor : 3 Kastamonuspor 1966 : 2

Kocaeli’nde
düzenlenen 'Tür-
kiye Bedensel En-
gelliler Bilek Güre-
şi Şampiyonasın-
da' Cideli İbocan
Uysal, iki altın

madalya birden kazandı. Türkiye Be-
densel Engelliler Spor Federasyonu
tarafından organize edilen Türkiye
Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şam-
piyonası, Kocaeli Derince Spor Salo-
nunda gerçekleşti. 7-8 Kasım tarihle-
rinde düzenlenen şampiyonaya Tür-
kiye genelinden yaklaşık 100 sporcu
katıldı. 90+ kilogramda yarışan İbo-
can Uysal, sağ ve sol kol kategorilerin-
de Türkiye şampiyonu oldu. İbocan
Uysal, 2020'de Japonya'nın başkenti
Tokyo’da gerçekleşecek şampiyonaya
katılmaya hak kazandı.

Uysal yaptığı açıklamada “Beni
destekleyen ve her zaman yanımda
olan aileme teşekkür ediyorum. İnşal-
lah 2020’deki yarışmalarda ülkemizi
layığı ile temsil edeceğim. Onurlu
Türk Bayrağımla İstiklal Marşımızı,
Japonya'da tüm dünyaya dinletmek
en büyük hedefim” dedi.

Altın bilek Uysal
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Kâğıthane’de Mehmet Ali Palaz
başkanlığında faaliyet gösteren
Bozkurtlular Dayanışma Derneği,
geleneksel burs kahvaltı programı-
nı bu yıl Sultangazi’de bir restoran-
da  yoğun katılımla gerçekleşti.
Programa katılan Bozkurt Belediye
Başkanı Bozkurt Ekeş burada yaptı-
ğı konuşamda, ilçeye ikinci bir

yüksekokul kazandırma hedefinde
olduklarını kaydetti.

Bozkurt Meslek Yüksekokulu
Yaptırma, Yaşatma ve Eğitim Gö-
nüllüleri Derneği Başkanı Hasan
Kuz, Bozkurtlular Dayanışma Der-
neği Başkanı Mehmet Ali Palaz ve
yönetim kurulu üyesi Abdulkadir
Çelik de yaptıkları konuşmalarda

okulun zorlu bir süreç sonrasında
tamamlandığını ifade ederken, ha-
yırseverlere teşekkür ettiler. Fahret-
tin Siyamoğlu’nun sunumuyla ger-
çekleşen programda Bozkurt İsmail
Eroğuz Meslek Yüksekokuluna kat-
kı sağlayanlara plaket verilirdi.
Elde edilen gelirle 90 öğrenciye
burs verileceği kaydedildi.

90 öğrenciye
burs verilecek

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

150

170

TL’den

başlayan

fiyatlarla

‘Aracınızın

muayene oncesı

hazırlığı 

yapılır’

‘Şirket ve

firma araçlarına 

kampanyalı 

fiyatlar’
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Bozkurtlular Dayanışma Derneğinin düzenlediği geleneksel
kahvaltı programında 90 öğrenciye burs toplandı
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Kastamonu sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşların büyük
ilgi gösterdiği açılış töreninde Hali-
me Kocabıyık’ın (Halime Çavuş) to-
runları Özge Meydan ve Esin Çiftçi-
oğlu da yer aldı. Özge Meydan bura-
da yaptığı konuşmada Halime Çavuş
isminin Kastamonu dışına çıkarıla-
rak İstanbul Sarıyer’de güzel bir
parkta ölümsüzleştirilmesinden duy-
duğu gurur ve mutluluğu ifade etti.

Kastamonu’nun tarihte ve günü-
müzde çok önemli bir yeri olduğunu
vurgulayan Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç de Halime Çavuş’un,
“Nene Hatun, Şerife Bacı gibi değer-
lerin unutulmaması için elimizden
geleni yapıyoruz, yapmaya devam
edeceğiz. Bu ülke kolay kurulmadı,
bugün burada yaşıyorsak bu ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk, silah ar-
kadaşları ve Halime Çavuş gibi de-
ğerlerin sayesindedir. Bizim açtığı- mız sadece bir park. Onların, bu va-

tan için yaptıklarının yanında, 'bir
hiç.' Amacımız bu değerleri gelecek
nesillere taşımak ve bize bıraktıkları
bu güzel ülkeyi layıkıyla korumak.”
diye konuştu.

Programda sırasıyla Kastamonu
Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik,
Cide Federasyonu Başkanı Celal Gül,
CHP eski İl Sekreteri Muhittin Tığlı,
Kastamonu Konfederasyonu Başkanı
Selami Çelebioğlu, Kas-Der Genel

Başkanı Orhan Gümüş, Sarıyer Kas-
tamonulular Dernek Başkanı Ali
Ören, Sarıyer Belediye Meclis Üyesi
Ali Görgülüer, eski milletvekilleri
Ahmet Güzel ve Süleyman Çelebi de
birer konuşma gerçekleştirdiler.

Cide Soğuksu Derneğinin geçtiği-
miz eylül ayında Tuncay Şenol baş-
kanlığında göreve gelen yeni yöneti-
mi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette derneğe ait arazi üzerine
yapılması planlanan kültür evinin
ön görüşmesi de gerçekleşti.

Konu hakkında açıklamalarda
bulunan Başkan
Tuncay Şenol, So-
ğuksu Derneği’nin
kendine ait kap-
samlı bir mülkü-
nün olması için ça-
lışmalar sürdür-
düklerini kaydetti.

Çengelköy’de
derneğin atıl vazi-
yette bulunan ara-
zisini değerlendir-

mek için girişim başlattıklarını ifade
eden Şenol, “ Kastamonu ve Cide
kültürünü yakından yansıtan, hem-
şerilerimizin yöresel ürünlerimizi
temin edebileceği, üyelerimizin faa-

liyetlerini gerçekleştirebileceği kap-
samlı bir kültür evi inşa etme proje-
miz var. Binamızın yaklaşık 400
metrekare kapalı alan üzerinde ku-
rulu olmasını planlıyoruz. ”dedi.

Taslak aşamasında olan projenin
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen ile ön görüşmesini yaptık-
larını bildiren Şenol, “Önümüzdeki
günlerde araziyle ilgili detaylı ince-
lemeler gerçekleşecek. Başkanımız
Sayın Hilmi Türkmen de konuyla
yakından ilgileneceğini ifade etti.
İnşallah girişimlerimizi kısa sürede
hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

Öte yandan nezaket ziyaretleri
kapsamında daha önce ilçe kayma-
kamı Mustafa Güler ve siyasi parti
temsilcilerini ziyaret eden Cide So-
ğuksu Derneği yönetim kurulu üye-
leri Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen’in ardından, Üsküdar Be-
lediyesi Meclis Başkanı Ağlılı hem-
şerimiz Esat Kalay ile Plan ve Proje
Müdürü Araçlı hemşerimiz Mutlu
Kaynar ile görüşme sağladılar.

1898 yılında Kastamonu merkez
Duruçay köyünde doğan Halime Ko-
cabıyık, Kurtuluş Savaşında erkek kı-
lığında cephe gerisinde İnebolu Li-
manından askerlere mühimmat taşı-
mıştır. Ayağına isabet eden şarepnel

parçası sonucu gazilik unvanını elde
eden Halime Kocabıyık, savaş sonra-
sı Çankaya’da Atatürk ve Latife Ha-
nım’ın davetlisi olarak ağırlandı. Bu-
rada kendisine İstiklal Madalyası ve
'Çavuş' rütbesi verildi. Hiç evlenmedi

ve kardeşinin oğlu Sadık Kocabıyık`ı
evlat edinerek büyüttü. Hayatının son
6 yılını doğum yeri Kastamonu`nun
Duruçay köyündeki evinde yatalak
olarak geçiren Halime Çavuş, 20 Şu-
bat 1976 tarihinde vefat etti.

Halime Kocabıyık (Halime Çavuş) kimdir?

Sarıyer’de Kazım Karabekir Mahallesinde Halime Çavuş adına park ve anıt açılışı gerçekleştirildi. Sarıyer Belediyesi tara-
fından bin 50 metrekare alan üzerinde kurulan park İstanbul’da Halime Çavuş ismini taşıyan ilk alan olarak kayıtlara geçti

Halime Çavuş 
Sarıyer’de yaşatılacak

TBMM’de gündem Çatalzeytin

Soğuksu Derneği’nden kültür evi projesi
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Kastamonu Kadın Derneği 'Alan El ve
Veren Eli' birleştirme kampanyası çerçeve-
sinde Kastamonu’da 190 öğrenciye kışlık
bot ve mont yardımında bulundu.

Taşköprü MYO,  Ağlı Nedime Kaya İlk-
öğretim Okulu, Cide Soğuksu Toygarlı Orta-
okulu ve Pınarbaşı Şehit Ramazan Akkaya
Yatılı İlk Öğretim Bölge Okulunda eğitim
gören öğrencilere yardımı Kastamonu Kadın
Derneği Başkanı Emine Çelik ve yönetim ku-
rulu üyeleri birlikte teslim etti.

Okul idareleri tarafından belirlenen ihti-
yaçları hayırseverlerin desteği ile tamamla-
dıklarını bildiren Başkan Çelik, “Amacımız
her zaman veren el ile alan eli birleştirmek.
Özellikle çocuk, genç ve kadınların eğitimi-
nin güçlenmesi adına çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Dernek bütçemiz yıllardır faali-
yet gösteren kuruluşlar kadar güçlü olmasa
da gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmaların-
da özellikle hayırseverlerin büyük katkısını
görüyoruz. Bu kapsamda her birine ayrıca
teşekkür ediyorum.” dedi.

Çelik Kastamonu ziyaretleri kapsamında
Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Kastamo-
nu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Daday
Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ile gö-
rüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Kışa sıcak 
dokunuş

Gaziosmanpa-
şa’da faaliyet gös-
teren Cide Akbayır
ve Çevre Köyleri
Derneğinin 9. Ola-
ğan Genel Kuru-
lunda mevcut baş-
kan Murat Sezgin
güven tazeleyerek,
3. kez göreve geldi.
Cide Akbayır ve
Çevre Köyleri Tu-
rizm Kalkındırma,
Yardımlaşma ve
Dayanışma Derneği
(AK-DER), 9. Ola-
ğan Genel Kurulunu 500 Evler’de bulunan
dernek merkezinde gerçekleştirdi. Tek lis-
teyle gidilen genel kurulda Murat Sezgin
delegelerin güven oyunu alarak yeniden
başkanlığa seçildi.

Sezgin burada yaptığı teşekkür ve se-
lamlama konuşmasında şunları söyledi:
“Yeni dönemde üyelerimizden aldığımız
güç ve yetkiyle derneğimizin idaresini
dernek yönetimindeki birbirinden kıymet-
li yönetici arkadaşlarımızla birlikte ger-
çekleştireceğiz. Akbayır, Mutça ve Beşev-
ler dernek üyelerimizle birlikte güçlü ve
geniş katılımlı dernek faaliyetlerini de-
vam ettireceğiz. Kırgınlıkları ve küskün-
lükleri bir tarafa bırakarak tüm üyelerimi-
zi toparlayan bir araya getiren olmaya ça-
lışacağız.”

AK-DER Başkanlığına 3. Kez seçilen
Murat Sezgin’in yönetim kurulu listesin-
de şu isimler aldı:

Yönetim Kurulu Asil:

Ramazan Sevim, Ersin Çakır, Recep
Sezgin, İbrahim Özcan, Ümit Sezgin,
Mehmet Tekin, Yılmaz Ay, Serdar Derin,
Ramazan Kalaycıoğlu, Hakkı Derin

Denetleme Kurulu Asil:

Ali Rıza Akgün, Ahmet Sağdıç, Meh-
met Ali Sezgin.

Sezgin’e 
güven tamSultangazi’de İsmet Çetinkaya

başkanlığında faaliyet gösteren
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Der-
neğinden bir heyet Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde Kastamonulu
milletvekillerini ziyaret ederek ilçe-
lerinde yaşanan sorunları aktardılar.
Kastamonu Milletvekili Murat
Demir ve Metin Çelik ile İstanbul
Milletvekilleri Hulusi Şentürk ve
Fatma Benli’ye ziyaret gerçekleştir-
diklerini kaydeden Çatalzeytinliler
Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmet
Çetinkaya,  milletvekilleri ile
adliye, ulaşım ve enerji sorunları
hakkında görüştüklerini bildirdi.

Kapatılan Çatalzeytin Adliyesi
hakkında Milletvekili Metin
Çelik’ten bilgi aldıklarını söyleyen
İsmet Çetinkaya, “Sayın Metin

Çelik adliyemizin yeniden faaliyete
başlamasının mevcut şartlar
altında mümkün olmadığını
belirtti. Konunun herhangi bir
ilçede kapatılan bir adliyenin açıl-
ması sonrası gündeme

getirilebileceğini söyledi.” dedi.
Kışın yaşanan yol ve elektrik

sorunlarıyla ilgili Murat Demir’in
yakından ilgileneceğini ifade etti-
ğini belirten Çetinkaya, “ İlçemizde
özellikle yol sorunumuz mevcut.

Kış şartlarının ağır geçmesinden
kaynaklı sorunların yanı sıra geçti-
ğimiz yıl elektrik kesintileriyle de
karşı karşıya kaldık. Ayrıca köy
hizmetleri araçlarında yedek ekip-
man ve yakıt sıkıntısı da yaşadık.
Vekilimiz bu konuların il genel
meclisi gündeminde değerlendiril-
mesi gerektiğini, ancak sahil
kasabalarının sorunlarını yakından
bilen biri olarak bizzat ilgilenece-
ğini ifade etti.” diye konuştu.

Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği Başkanı İsmet Çetin Kaya
İstanbul Milletvekili Fatma Benli
eşliğinde TBMM Genel Kurulunu
izlediklerini ve 15 Temmuz
kalkışma gecesinde meclisin bom-
balanan kısımlarını gördüklerini de
kaydetti.

Tuncay 
Şenol
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Altus beyaz eşyanızı 3 ve 4 yıl garanti ile İstanbul’un her noktasına ücretsiz teslim ediyoruz.

Daday Elmayazı köyündeki 3 bin
500 yıllık kurganda yapılan kazılarda
24 mezarın gün yüzüne çıkmasının
ardından, Kayı köyünde Paflagonya
dönemine ait 2 bin 200 yıllık anıt
mezar bulundu. Daday  Elmayazı
köyündeki 3 bin 500 yıllık kurganda
(ilkçağda gömüt üzerine toprak yığ-
ma yoluyla oluşturulan küçük tepe)
2012’den itibaren yapılan kazıların
sona erdiğini bildiren Bartın Üniver-
sitesi  Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi kazı danış-
manı Yrd. Doç. Dr. Şahin Yıldırım
bulunan 24 mezarın benzerlerinden
farklı olduğunu ifade etti.

Kurganların genellikle anıt
mezarlık olarak tek kişi için yapıldığı-
na dikkati çeken Yıldırım, Daday'daki
kazıda ortaya çıkarılan kurganda ise
Bu durumun kendilerini de şaşırt-
tığını dile getirerek şunları söyledi:
"Kars'ta, Erzurum'da örnekleri var.
Buradaki örneğimiz Orta Anadolu
için önemliydi. Oldukça farklı bir du-
rumla karşılaştık. 3 bin 500 yıl önce-
sine ait 24 mezar ortaya çıkarıldı.
Bunlar cenin pozisyonunda doğu-batı

doğrultusunda yatırılmıştı. Kadın,
erkek ve çocuk iskeletleri var. Büyük
ihtimalle hastalık ya da bir savaş ne-
deniyle ölünce buraya gömülmüşler.
Anadolu'da daha önce 24 kişinin
gömülü olduğu bir kurganla
karşılaşılmamıştı. Bu da burada sıra
dışı bir olayın olduğunu gösteriyor.
Kurganın Hititler dönemine ait
olduğunu sanıyoruz. Hititler'in yıkılış
döneminde toplu ölüm meydana
gelmiş olabilir. Kazı çalışmamızı 50
metrekarelik bir alanda gerçek-
leştirdik. Bu mezar anıtı bizim için
çok önemli. Bir kişi için yapılan
mezarda 24 kişinin gömülmesi, bura-
da farklı bir olayın meydana geldiğini
gösteriyor. Bu sorulara cevap bulmak
için çalışmalarımız devam edecek.”

Yıldırım, iskeletler üzerinde
çeşitli çalışmaların yapılacağını, kaç
yaşında öldüklerinin ve ölüm neden-
lerinin tespit edilmeye çalışılacağını
kaydetti. Yıldırım Kayı köyünde ise
geçen yıl definecilerin iş makinesiyle
tahrip ettiği alanda yapılan kazılarda
22 metre çapında, 5 metre yüksek-
liğinde mezar odası bulunduğunu
kaydetti.

Turizme açılması 
hedefleniyor

Kazı Danışmanı, Bartın Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Şahin Yıldırım, bölgede ilk kez
Paflagonya dönemine ait bir eserle
karşılaştıklarını söyleyerek şöyle

konuştu: "Bu bizim için çok önemli.
Çünkü bölgenin arkeolojisiyle ilgili
elimizdeki bilgiler kısıtlıydı. Yak-
laşık 2 bin 200 yıllık böyle bir anıt
mezarla karşılaşmak bizleri de çok
şaşırttı. Mezar anıtını tümülüs olarak
da adlandırabiliriz. Tümülüs şeklin-
deki mezarların İtalya'da Romalılar
tarafından sıklıkla kullanıldığını
biliyoruz.Bu anıtın M.Ö. 2'nci
yüzyılda yapıldığını düşünüyoruz.
Mezar taşlarının numaralandırılmış
olduğunu görüyoruz. Taşların bir-
birine tutturulması içinde demir
kenetler kullanmışlar, ayrıca doğal
afetlerde taşların sağlamlığını sağla-
mak için kurşun akıtıldığını da tespit
ettik. Her taş birbirinden çok farklı.
Vinçlerle kaldırdığımız taşların 8.5
tona kadar ulaştığını tespit ettik."

Definecilerin tahrip ettiği mezarı
yeniden düzenlediklerini ifade
eden Yrd. Doç. Dr. Yıldırım, "Arazi
çalışmalarını tamamlamak üzereyiz.
Restore çalışmalarımız devam ede-
cek. Çevre düzenlemelerinin ardın-
dan buranın turizme açılması plan-
lanıyor" dedi.

Daday’da tarih fışkırıyor
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