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Terörün adı, gerekçesi her neyse, kimler
tarafından yapılıyor ve destekleniyorsa
bilsinler ki; muvaffak olamayacakları bir
senaryo içerisindeler! Şehadetin
kıymetini bilen Kastamonu halkı olarak
vatanımıza yapılan saldırıları kınamıyor,
LANETLİYORUZ...
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Döküm modellerinde ve yedek
parçada dünya firması olma

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

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

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

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

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

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

Fax   : +90 (212) 544 45 62

www.ozdemirmodel.com
info@ozdemirmodel.com 
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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
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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: Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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Güzellikler içinde asaletten güzeli,
Demir çarık giyerek aransa da bulunmaz.
Rezillikler içinde cehaletten rezili,
Sözlükler satır satır tarasa da bulunmaz.

REZİL

Fazıl Bayraktar

Düş bu ya; dünyayı önüme serdi,
Seç, beğen, al… Ne alırsan bedava.
Mutluluk içinde yüzdüm,
Bir an, borçlarımı alacak gibi gördüm.

TAKAS

Tahsin Şentürk

“Üretimden
Tüketime”

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

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

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

www.pinarbasiet.com

22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko

n Trafik

n İşyeri 

n Konut

n Nakliyat 

n Seyahat

n Sağlık

n Daks (Deprem)

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

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

1956 yılında İnebolu'da doğan
Ahmet Maranki,   ilk ve ortaokul
eğitimini memleketinde lise eğiti-
mini ise İstanbul’da tamamladı. İs-
tanbul Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisliği mezuniyetinin ardından
aynı üniversitede 1986 yılında İkti-
sat Fakültesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Sosyal Siyaset Bölümünde
mastırını, 1990 yılında ise Sosyal
Siyaset Çalışma Ekonomisi Endüs-
tri İlişkileri alanında doktorasını ta-
mamladı. Ulusal basında yer alan,
kozmik bilim ve bitki bilimi üzeri-
ne çalışmalar gerçekleştiren Ma-
ranki’nin sağlık alanında 10 kitabı,
Balkan Mezalimi, Kafkas Mezali-
mi, Ortadoğu Mezalimi, Bulgaris-
tan’dan Göç, Azerbaycan'ın Dünü
Bugünü gibi dünya basınında dik-
kat çeken pek çok sayıda yayın-
lanmış makalesi bulunmaktadır.
Ayrıca yurt içi ve yurt dışında  bu
güne kadar bin 500’e yakın kon-
ferans düzenlemiştir. Maranki ve
Kozmik markalı 751 tane ürünü
Türk Patent Enstitüsüne kaydetti-
ren Ahmet Maranki evli ve 3 ço-
cuk babasıdır.

Ahmet
Maranki
kimdir?

1 Kasım seçimlerinde AK Parti’ye
İstanbul 2. Bölgeden başvuru yapan
Prof. Dr. Ahmet Maranki, Türkiye’yi
içinde bulunduğu kaos ortamından
uzaklaştırmak amacıyla milletvekili
adayı olduğunu bildirdi.

Orta Doğu, Güney Kafkas Bölgesi,
Balkanlar ve Avrupa’da yaptığı çalış-
malar sonucu bu bölgeleri çok iyi bil-
diğini vurgulayan Ahmet Maranki,
"Ülkemizin içerisinde bulunduğu ka-
ostan kurtulması için, 33 yıllık devlet

tecrübemle Birleşmiş Milletlerdeki
diplomatik görevlerim ve yurt dışı te-
masların sonucu edindiğim bilgilerle,
yazdığım kitaplarda da sabit olan biri-
kimlerimi aktarmaya hazırım. Ülke-
mizin yaşadığı problemleri diploma-
tik görevlerimizle rahat bir şekilde çö-
zebileceğimize inanıyoruz.” diye ko-
nuştu.

3 vekil, 1 bakan demek
Projeleriyle Türkiye’ye hizmet

edeceğini söyleyen Maranki, Kasta-
monu’nun cazibe merkezi olmasını
sağlayacak hedeflerini de hayata ge-
çirmek istediğini kaydetti.

Görev verildiği takdirde hem Tür-
kiye’nin hem de Kastamonu ve civa-
rında yer alan illerin gelişimine katkı
sağlayacağını bildiren Maranki, AK
Parti’nin Kastamonu’da 3 milletvekili
çıkarması durumunda bakanlık alabi-
leceğine de işaret etti.

Safımızı belirledik
Kastamonu’nun makus talihinin

bakanlık alınmasıyla birlikte değişe-
ceğini ifade eden Maranki aday olma-
sıyla ilgili “ Ülkemizin ve bölgemizin
duyduğu ihtiyaçları karşılamak ama-
cıyla aday oldum.  Aday olarak duru-
şumuzu ve safımızı belirledik. Elimizi
hatta bedenimizi bu taşın altına koy-
duk." şeklinde konuştu.

Sosyal paylaşım sitelerini aktif
kullanan, yazılı ve görsel basında et-
kin olan Ahmet Maranki ayrıca, AK
Parti’nin oy potansiyelini artıracağına
emin olduğunu ifade etti.

Kastamonu'nun ve Türkiye’nin
kalkınmasına her zaman destek olaca-
ğını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Maran-
ki seçilememesi durumunda ise proje-
lerini paylaşmaya hazır olduğunu be-
lirtti.

Maranki: Diplomatik
çözümler sunabiliriz

İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Ahmet Ma-
ranki, “Ülkemizin yaşadığı problemleri diplomatik görevleri-
mizle rahat bir şekilde çözebileceğimize inanıyoruz.” dedi...

Kastamonu MÜSİAD
öncülüğünde
bölge birliği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) Kastamonu Şubesi,Eylül ayı istişa-
re toplantısını Mevlana Konağı'nda gerçek-
leştirdi.

MÜSİAD Genel Merkez Yurtiçi Teşkilat-
lanma Komisyonu 3. Bölge Başkanı ve De-
netleme Kurulu Başkanı Bilal Kanter ile Si-
nop İl Başkanı Ahmet Hilmi Gökmen'in de
misafir olarak katıldığı toplantıda fikir alış-
verişinde bulunularak Kastamonu'ya ve böl-
geye yapılması planlanan bazı projeler gö-
rüşüldü.

Programın açılış konuşmasını gerçekleş-
tirenMÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu çok ortaklı yatırımlar kapsamın-
daki çalışmalarının devam ettiğini belirte-
rek, "Hedefimiz, öncelikle ilimize kazandırı-
lacak olan ekonomik bir güç ve toplumsal
fayda yaratacak çalışmalardır. Birlikteliği-
mizden doğacak güç ile bu hedeflerimize
ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Sinop İl Başkanı Ahmet Hilmi Gökmen de
bölgesel iş ortaklığına hazır olduklarını vur-
gularken, kardeş şube olarak Kastamo-
nu'nun sorunlarına her zaman çözüm ortağı
olacaklarını söyledi.

Kastamonu'ya daha önce geldiğini ve
özellikle doğasına hayran kaldığını belirten
MÜSİAD Genel Merkez Üyesi Bilal Kanter ise
MÜSİAD'ın başlattığı girişimler ile toplumsal
fayda sağlandığını, ekonomik bir güç ve is-
tihdam yaratıldığını ifade etti.

Toplantıda konuşmaların ardından MÜSİ-
AD Kastamonu Şubesi gündem maddelerini
görüşerek karara bağladı.Toplu fotoğraf çe-
kimin ardından yeni olan üyelere de berat
takdim edildi.

Emel Tığlı, başkan yardımcısı
Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Kasta-

monulu hemşerimiz Emel Tığlı, belediye-
de başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Bakırköy Belediye Meclisi CHP Grup
Başkanlığınca alınan karar doğrultusunda
başkan yardımcılığı meclis üyeleri arasın-
da 6 aylık dönemler arasında gerçekleşti-
riliyor. Bu karara göre 15 Ağustos’ta göre-
ve gelen Emel Tığlı’nın en az 15 Şubat’a
kadar başkan yardımcılığı makamında
kalması bekleniyor.

İstamonu Buluşmaları Bire Çeyrek
Kala programında ' Kadınların ve Gençle-
rin Siyasete İlgisizliği' başlıklı konuşma-
sıyla da beğeni toplayan Emel Tığlı, İstan-
bul’da belediye başkan yardımcılığı gör-
evini yapan tek Kastamonulu kadın olma
özelliğini taşıyor.

Belediyeye hanım eli
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Kastamonu’nun yetiştir-
diği en önemli siyasetçi-
lerden ve devlet adam-
larından biri olan Mu-

rat Başesgioğlu,
26. Dönem mil-
letvekilliği se-
çimlerinde aday
olmayacağını

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

yaşam tasarlanınca

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

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

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

C Blok 4. Levent - İSTANBUL

GSM: 0532 326 02 27
www.diyalogosgb.com

    

www.silko.com.trwww.silko.com.tr www.ravennalifts.com

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

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

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. 
İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST

Kastamonu
şehidini uğurladı
Diyarbakır'da bölücü terör örgütü
üyeleri tarafından uzun namlulu
silahlarla düzenlenen saldırıda şehit
olan polis İlker Narin, Kastamonu’daki
baba ocağında toprağa verildi

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü üyeleri tarafın-
dan uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda
şehit olan polis memuru İlker Narin, Kastamonu’da-
ki baba ocağında toprağa verildi. Diyarbakır'ın Kaya-
pınar ilçesinde Yeniyol mevkiinde görevli trafik pol-
islerinin bulunduğu ekip aracına 30 Ağustos’ta terö-
ristler tarafından uzun namlulu silahla ateş açması
sonucu polis memurları Ahmet Gılıç ve İlker Narin
şehit oldu. Şehitler 31 Ağustos’ta Diyarbakır Emniyet
Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen cenaze töreninin
ardından memleketlerine uğurlandı.

Emniyet Teşkilatı’nın
terör saldırıları sonucunda

Ağustos ayında verdiği
16. şehit İlker Narin

Başesgioğlu:
Aday değilim

9. DÖNEMDE YOK

6

4

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm
Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan öncülüğünde
2000 yılından beri sürdürülen TÜBİTAK des-
tekli GEROATLAS araştırmasının dördüncü
etabı tamamlandı. 2023’te sona erecek proje
kapsamında bu yıl sağlık, zindelik, genel ya-
şam memnuniyeti, aile ilişkileri memnuniye-
ti, dini inanç gibi çeşitli faktörler göz önüne
alınarak yapılan istatistiksel analizlerde ilk
sırada olan 10 yerleşim yeri incelendi.

KASTAMONU’NUN
tamamı yaşanabilir

Türkiye’nin yaşlanma haritasını bütün detaylarıyla ortaya çı-
karmayı hedefleyen TÜBİTAK destekli GEROATLAS araştır-
masında, Kastamonu’nun her yeri yaşamaya değer bulundu.

Ziraat’ta komşuyu
ağırlayacağız

Türkiye Kupası ön eleme sonunda kupa-
ya başlayacak olan takımların kura çeki-
minde Kastamonuspor 1966’nın 1. eleme
turundaki rakibi Bartınspor oldu.

Aday adayları
belli oldu!..

1 Kasım seçimlerine sayılı
günler kala 26. Dönem millet-
vekili olmak için İstanbul’da
AK Parti’den 7, MHP’den ise 7
Kastamonulu isim aday adayı
olduğunu açıkladı. 

AK Parti 2. Bölgeden Mil-
letvekili Fatma Benli, Ahmet
Haldun Ertürk, Prof. Dr. Ahmet
Maranki, Av. Umut Özkan
aday olduklarını açıklarken Şa-
ban Demirtaş ve Aziz Arkan
engelli kontenjanından başvu-
ru yaptıklarını bildirdi.

İstanbul 1. Bölgeden ise Hu-
lusi Şentürk AK Parti’den aday
olduğunu açıkladı. Şentürk, 7
Haziran seçimlerinde 17. sıra-
dan gösterilmiş ancak seçile-
memişti.

Hulusi Şentürk

Haldun Ertürk

Sami Uzun4

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin gelecekte
en çok prim yapacak yerlerden olduğunu söyle-
yen Tarık Emlak sahibi Selahattin Kaya, yatırım
konusunda vakit kaybedilmemesi gerektiğini
söyledi. Kaya, konut sektörünün gelişim gös-
termesiyle birlikte sanayicilerin tercih ettiği
bölge olan Arnavutköy’ün Türkiye’nin gözde
projeleriyle anıldığına dikkat çekti.

Arnavutköy’de
yatırım arsadan başlar

5

Son 2 ay içerisinde terör örgütünün asker
ve polise yönelik gerçekleştirdiği hain saldırı-
larda 100’ün üzerinde güvenlik gücü mensu-
bumuz şehit düştü. Bölücü terör örgütünün
saldırıları sonucu 6 Eylül’de Dağlıca'da 16 as-
kerimizin, 8 Eylül’de Iğdır'da 13, Tunceli'de de
1 polisimiz art arda şehid olması sonrası ise
ülkenin dört tarafından binlerce kişi tarafın-
dan terör protesto edildi. 

“Bu vatan, toprağın kara
bağrında sıradağlar gibi
duranlarındır”

ÖTV’nin yüksek olması motosiklet kullanı-
cılarını düşük silindire sahip modellere
yönlendirdiğini söyleyen İsmail Calay, bu
sebeple pazarın daraldığını söyledi.

ÖTV alıcının tercihini değiştirdi

7
9 İsmail Tufan

6

Fındık fabrikası kuruldu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde
bölgenin tek fındık fabrikası
olma özelliğini taşıyan tesis
törenle hizmete açıldı. Tesis,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 400 bin liralık
hibe desteğini aldı. 8
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdü
Yardımcılığı görevine atandı.

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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haftasında Ankara Gay
tamon
ett
nu
na

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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TOKİ Kastamonu Ağlı alt gelir
grubu başvuru dönemi belli oldu

Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
Başkanlığınca 86 konutluk Ağlı
projesine 14 Eylül-30 Ekim tarih-
leri arasında başvuru yapılacağı

bildirildi. T.C. Ziraat Bankası A.Ş
aracılığıyla yapılacak başvurular-
da proje fiyatlarının 78 bin 800
lira ile 98 bin 638 lira arasında de-
ğiştiği açıklanırken aylık taksitle-
rin 262,67 lira olduğu kaydedildi.

Her halde derdimizi en güzel konuşarak an-
latıyoruz. Bunda şüphe yok. Ancak bedenimiz de
konuşurken çeşitli mesajlar iletmekte karşımız-
daki kişiye veya kişilere.
Bu yüzden elimizi kolu-
muzu koyacak yer ararız
konuşurken. Sanki kendi
söylediklerimize destek
ararcasına…

Bu hafta sizlerle pay-
laşacağım konu; ağız. Ağız
ne diye, şöyle bir Türk Dili
Kurumu Sözlüğünü açıp
bakalım. Ne diyor TDK
Sözlüğü; 

Aynı dil içinde ses, şe-
kil, söz dizimi ve anlamca
farklılıklar gösterebilen,
belli yerleşim bölgelerine
veya sınıflara özgü olan
konuşma dili.

Nereden çıktı mı bu ağız meselesi? Ağzımızı
tutamadığımızdan çıktı. “Hadi sen oradan. Sen
tutabildin de sıra bize mi geldi?” diyenleri duya-
biliyorum. Ve sol kulağımı çınlattığınızı hisseder
gibiyim. Mesele öyle değil sevgili okuyucular. Ağ-
zımıza sahip çıkmıyoruz derken Kastamonu
Ağzı’na sahip çıkmıyoruz. Zaman zaman sıkılıyo-
ruz kalabalıklar içinde kendi ağzımızla konuş-
maktan. Kötü şakalara kurban gideriz diye az
konuşuyoruz. İstanbul Ağzı ile konuşmayı tercih
ediyoruz özel yaşantımızda da. 

Kimi zaman toplantılarda memleketimi so-
rarlar. Ben de gururla ve onurla Türkiye’nin sağ-
lam memleketindenim. Kastamonuluyum derim.
Onlarda; “yani dep-depsin” derler. Evet bildiniz
derim. Sonra başlarım;

“Siz biliyonuz mu dep-dep nedü? İstesenüz
söylüverin. Gastamonu’nun futbol maçu varmuş.
Taraftarla bakmışla gastamonulu oyuncula gol
atemeyala, atamadukları gibi gol yeyela. Tuttur-
muşlar tezehuratı

Atacın deyon, atemeyon
Depecin deyon depemeyon
Hep golleri sen yeyon
Hadi gari yetti gari Gastamonu Gastamonu

dep dep dep”
Yani “dep-dep hikayesi” böyle der. Oradakile-

rin cahilliklerini kaldırmaya çalışırım. 
Elbette yazı dilinde, resmi dilde Kastamonu

Ağzını kullanmamalıyız. Ama özel yaşantımızda,
dost sohbetlerinde ve zamanı geldiğinde ağzımı-
za sahip çıkmalı ve konuşmalıyız.

Yeri gelmişken size bu haftaki konumuzla il-
gili bir tez çalışması tavsiye etmek işitiyorum.
Ergün ACAR’ın “Kastamonu Merkez ve Köyleri
Ağzı” adlı çalışmayı mutlaka okuyun.

Birazda hatırlatma adına Kastamonu ağzın-
dan sözler paylaşalım da keyfimiz yerine gelsin.
Yazacaklarımın anlamlarını söylemeyeceğim.
Sizler hemşehrimizsiniz, anlamını zaten biliyor-
sunuzdur. Ağnanmak, Allasen, Bakraç, Basdur-
ma, Besdil, Beygir, Buva, Cıtgadacuk, Çapmak,
Çar, Çember, Darakdalı, Dürü, Fişir fişir, Fiy
gada, Galaycı, Ganluca, Gapmak, Gidişmek, Go-
fur, Gunnamak, Hapaz, Hergele, Hıra, İbi, Lafla-
mak, Loğa, Mıkdar, Maşraba, Muruş, Oğlük, Örk,
Boyunbağı, Panga, Seyitmek, Dabaka, Tekavüt,
Tevatür,Üğleşme, Yaba, Yavuklu, Yaruk davul, Yı-
lışuk, Zahan.

Ağzımıza sahip
çıkalım

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Ağlı’da
başvurular
14 Eylül’de

Türkiye siyasetinde 8 yıl-
dır art arda seçilen ve 28 yıl-
dır aralıksız milletvekilliğini
sürdüren tek isim olan Murat
Başesgioğlu, yaptığı yazılı
basın açıklamasında 7 Hazi-
ran 2015 seçimlerinde son
kez aday olduğunu söylediği-
ni hatırlattı.

Yeni gelişen şartlar ışığın-
da yaptığı değerlendirmeler
sonucu 1 Kasım seçimlerine
katılmama kararı aldığını be-
lirten Başesgioğlu, devlet ve
milletin bekası için inandığı
ülkü ve ilkeler ışığında mil-
letin hizmetinde olmaya de-
vam edeceğini vurguladı.

Zor bir dönemden
geçiyoruz

Ülke ve millet bütünlüğünün büyük bir tehdit al-
tında bulunduğu, her gün vatan evlatlarının şehit ve-
rildiği olağanüstü bir dönemden geçildiğini ifade eden
Başesgioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülke
ve millet bütünlüğümüzün büyük bir tehdit altında ol-
duğu, her gün vatan evlatlarını şehit verdiğimiz ola-
ğanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu acı gerçek, seçim
ve seçim sonuçlarının çok önüne geçmiştir. Milletimiz
sorumluluk sahibi herkesten, bu kötü gidişatın durdu-
rulmasını talep etmektedir. Hala yapılabilecek işler ol-
duğuna inanıyorum.”

Lekesiz ve tertemiz bir siyasi geçmiş bıraktım

"1987 yılından itiba-
ren, milletvekili ve ba-
kanlık görevlerinde bu-
lunarak, aziz milletime
hizmet etme onur ve gu-
ruruna eriştim. Geride
lekesiz ve tertemiz bir
siyasi geçmiş bıraktım."
diyen Başesgioğlu, se-
çimlerin tüm siyasi par-
tilere, adaylara ve mille-
timize hayırlı olması te-
mennisinde bulundu.

Başesgioğlu açıkla-
malarını tüm siyasilere,
hemşerilerine, ailesine,
teşkilat mensuplarına,
meslek ve sivil toplum
kuruluşu temsilcilerine,
basın mensuplarına ve
çalışma arkadaşlarına

teşekkür ederek sonlandırdı.

‘Türkiye koalisyonu
denemek zorunda’

İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu gazetemi-
zin 136. sayısında Sürmanşet’te yer alan haberde 7
Haziran’da seçmenin Türkiye’de koalisyon kurulması
mesajını verdiğini ifade etmişti.

Koalisyonun denenmek zorunda olduğunu vurgu-
layan Başesgioğlu’nun, 1 Kasım’da erken seçime gidil-
mesi sebebiyle yeniden milletvekili adayı olmadığı
düşünülüyor. 

Kastamonu’nun yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden ve
devlet adamlarından biri olan Murat Başesgioğlu, 26. Dö-
nem milletvekilliği seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı

Başesgioğlu:
Aday değilim

1 Kasım seçimlerine sayılı
günler kala 26. Dönem millet-
vekili olmak için İstanbul’da
AK Parti’den 7, MHP’den ise
7 Kastamonulu isim aday ada-
yı olduğunu açıkladı. 

AK Parti 2. Bölgeden Mil-
letvekili Fatma Benli, Ahmet
Haldun Ertürk, Prof. Dr. Ah-
met Maranki, Av. Umut Öz-
kan aday olduklarını açıklar-
ken Şaban Demirtaş ve Aziz
Arkan engelli kontenjanından
başvuru yaptıklarını bildirdi.

İstanbul 1. Bölgeden ise
Hulusi Şentürk AK Parti’den
aday olduğunu açıkladı. Şen-
türk, 7 Haziran seçimlerinde
17. sıradan gösterilmiş ancak
seçilememişti.

MHP’den
7 aday adayı

Milliyetçi Hareket Parti-
si’nde (MHP) İstanbul’da bu
seçimlerde ilk kez 7 Kastamo-
nulu adayın başvuru yaptığı
gözlendi.

Aday gösterilmesine kesin
gözüyle bakılan MHP Merkez
Yürütme Kurulu Üyesi Araçlı
hemşerimiz Mehmet Sami
Uzun’un yanı sıra MHP Kâğıt-
hane İlçe Yönetim Kurulu
Üyesi Gökhan Kızılkum, Hü-
seyin Belgin, Harun Yılmaz
İstanbul 2.Bölgeden başvuru
yaptılar.

MHP’de İstanbul 1. Bölge-
den İlhan Karaman ve Recep
Yüksel adaylık başvurusu ger-
çekleştirdi. İstanbul 3. Bölge-
de ise Kas-Der Avcılar Şube
Başkanı Erdoğan Karakal’ın
aday adayı olması bekleniyor.

Kastamonu’da
yarış başladı

Kastamonu’da 7 Haziran
seçimlerinde göreve gelen
milletvekillerinin yanı sıra
yeni isimler de başvuru yaptı.

AK Parti’de Kastamo-
nu’dan mevcut milletvekilleri
Av. Metin Çelik ve Mustafa
Gökhan Gülşen 26. dönemde
de aday adayı olurken, geçti-
ğimiz dönem başvuru yapan
iş adamı Murat Demir, Zafer
Nalbantoğlu, Prof. Dr. Cem
Ovalıoğlu, Abdullah Savaş ve
Gerontolog Dr. Kemal Aydın
yeniden adaylığını açıklayan
isimler oldu. 

CHP Kastamonu’dan sine-
ma ve tiyatro sanatçısı İlyas İl-
bey’i aday göstereceğini açık-
larken İlbey de konuyu doğru-
ladı. Sanatçı İlyas İlbey’in
Kastamonu’dan birinci sıra
adayı olarak gösterilmesi bek-
leniyor.

MHP Milletvekili Emin Çı-
nar ve 7 Haziran seçimlerinde
3. sıra adayı olan Hakan Çe-
tin’de aday adayı olduğunu
açıkladı. Geçtiğimiz seçimler-
de 2. sıra adayı olan iş adamı
Hayati Hamzaoğlu ise bu dö-
nem aday olmayacağını bil-
dirdi.

Aday adayları
belli oldu...

Ahmet Maranki

Haldun Ertürk

Umut Özkan

Murat Demir

Kemal Aydın

Şaban Demirtaş

Aziz Arkan

Sami Uzun

Hüseyin Belgin

Gökhan Kızılkum

Abana köylerine çöp
konteyneri

Kastamonu Belediyesi tarafından dar so-
kaklarda daha pratik ve daha temiz bir şekilde
çöplerin toplanması için alınan Çöp Taksi ara-
cı hizmete girdi. Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, önümüzdeki günlerde faydaları-
na bakılacak araçtan gerekli görülmesi halinde
bir ya da iki adet daha alınabileceğini kaydetti.
Maliyetinin 67 bin lira olduğunu bildiren Ba-
baş, "Kastamonu kültür ve turizm şehri. Onun
için şehrimizin her yerinin ter temiz olması ge-
rekiyor. 24 saat temizlik hizmeti yapıyoruz.
Temizlik hizmetlerini geliştireceğiz" dedi.

Abana ve Çevre Köyleri Derneği, Mevlüt Ali Can
başkanlığında oluşturulan komisyonla Abana’da bu-
lunan 10 köye 90 çöp konteyneri ulaştırdı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Abana ve Çevre
Köyleri Derneği Başkanı Mevlüt Ali Can, Abana Kay-
makamlığına 2013 yılında 150 bin lira değerinde
hibe edilen çöp toplama aracının yaklaşık iki ay önce
il genel meclis üyeleri ve muhtarlarla yapılan proto-
kol gereği Abana Belediyesi’ne devredildiğini hatır-
lattı. Mevlüt Ali Can “ Belediyemize devredilen çöp
toplama aracının daha iyi hizmet verebilmesi için
depolama alanlarına ihtiyaç duyuldu.  İlçemizin bu
ihtiyacını dernek üyelerimiz ve yardımsever iş
adamlarımızın katkılarıyla alınan konteynerlerle kar-
şıladık.” dedi.

Çevre kirliliğinin büyük bir sorun olduğunu vur-
gulayan Can, çalışmanın Türkiye genelindeki sivil
toplum örgütleri arasında örnek olması gerektiğini
ifade etti. Can, çevre konusunda duyarlılık gösteren
ve projelerine destek veren herkese teşekkür ettiğini
belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Çöp taksiÇöp taksiÇöp taksiÇöp taksiÇöp taksiÇöp taksiÇöp taksiÇöp taksiÇöp taksi
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Başbakanlık Hazine Müste-

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

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

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

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

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

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

25 proje desteklenecek

8 Eylül 2015

Kastamonulu genç otomobil tasarımcı-
sı Eyüp Ateş(20), Fransız Dassault şirketi-
nin düzenlediği 'Yılın Projesi' yarışmasın-
da 'Sınır 6x6' ile 5. sırada yer aldı. Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ya-
rışmaya dünyanın dört bir yanından 440

proje katıldı. Ülkemizi temsilen iki kişinin
projesinin yer aldığı yarışmada İstanbul’da
yaşayan ve burada  üniversite eğitimine
devam eden Eyüp Ateş’in tekerlekli zırhlı
muharebe aracı olarak tasarladığı  'Sınır
6x6' projesi 5.sırada derece almayı başardı.

5

Daday'a bağlı Bayırköy’de kurulan Daday
A.Ş., Karamuk Köyü Muhtarı Hüseyin Köse ta-
rafından satın alındı. Hayvancılık alanında faa-
liyet göstermek amacıyla kurulan ancak atıl
vaziyette  bulunan 80 ortaklı Daday A.Ş., satıl-
dı. Şirketi, Karamuk Köyü Muhtarı Hüseyin
Köse, kurulu tesis ile birlikte satın aldı.

Daday’da hayvancılık sektörünün geliş-
mesini sağlamayı hedeflediğini bildiren Köse,
100 büyükbaş hayvan ile aktif hale getirdiği
tesisin kapasitesini kısa sürede artırmayı
planladığını kaydetti.

10dolarlık bir petrol fiyatı düşüşünün
Türkiye’nin cari açığına etkisi, yak-
laşık 0,5 yüzdelik puan düzeyinde.

Dolayısıyla 100 dolarlardan 30 dolarlara kalı-
cı bir düşüş olduğunda, doğrusal bir yakla-
şımla, cari denge de 2 yüzdelik puan bir iyi-
leşme beklenebilir. Ama bunların hepsini ta-
sarruf edersek ve düşüş kalıcı olursa…

Petrol fiyatlarındaki yaklaşık 10 dolarlık
bir düşüş, enflasyonda yaklaşık 0,5 yüzdelik
puanlık bir düşüşe yol açıyor. Fakat bu he-
men gerçekleşen bir iyileşme değil, yaklaşık
2 yıllık bir süreye yayılan bir iyileşme. Çünkü
fiyatlama davranışlarında gecikmeler var.

İhracatımızın Avrupa pazarında bir sorun
var. İhracatçımız hemen Ortadoğu veya Ku-
zey Afrika’ya yöneliyor.

Başta petrol olmak üzere düşen emtia fi-
yatlarının önümüzdeki yıl içinde enflasyonda
öngörülen düşüş sürecini destekleyeceği de-
ğerlendirilmektedir.

Euro/dolar paritesini konuşuyoruz. İhra-
cat kompozisyonumuzda bakalım, Euro ba-
ğımlısıyız. Ne kadar esnek olursa olsun, ne
kadar farklı pazarlara yönelirsek yönelelim,
sonuçta ya Avrupa’ya satacaksınız ya enerji
ya enerji üreten bölgeye satacaksınız.

Suudi Arabistan bile enerji bağımlı. Çün-
kü elektriğini ve suyunu petrolle üretiyor.
Enteresan bir şey.

Türkiye’de artık enerji politikalarının hü-
kümetten hükümete değişmeyen, siyaset
üstü ortak bir stratejiye dönüşmesi gereki-
yor. Çünkü bunun iktidarı, muhalefeti yok.
Hepimiz aynı gemideyiz. Ve enerji bir iktidar
döneminin ötesinde uzun zaman, istikrar ge-
rektiren bir sektör. Ayrıca çevre, vergi, reka-
bet, finansman, dış politika, güvenlik, ticaret,
yatırım boyutlarını dikkate alan entegre bir
enerji yönetimi gerektiriyor. İnsan sermaye-
sinin yetiştirilmesi de kritik önemi haiz.

Enerji yatırım maliyeti özellikle bizim gibi
enerji yoksulu bir ülke için çok yüksek.

Petrol fiyatlarında gözlenen bu düşüş kü-
resel iktisadi faaliyet bakımından olumlu bir
gelişme. Hem enflasyon hem dış dengelen-
me hem de iktisadi faaliyet açısında değer-
lendirdiğimizde de Türkiye ekonomisinin bu
durumdan en fazla faydalanacak ülkeler
arasında olduğunu söylemek mümkün.

Dünyada bir durgunluk riski, bir büyüme-
me sorunu var. Yüksek borçluluk büyük eko-
nomilerin büyümelerini frenliyor. Her gün
deflasyon riski konuşulur hale geldi. 

PETROL: SİYAH BEYAZ VE GRİ
ABD petrolde net ithalatçı olmayı sürdü-

rüyor. Petrolde görülen gerileme sadece
ekonomik etkileri olan bir fiyat hareketi de
değil. Arap baharının gıda fiyatlarında görü-
len yükselişte tetiklendiğini düşünürsek,
sosyal harcamaları bakımından petrol geliri-
ne muhtaç pek çok ülkede huzursuzluklar

baş gösterebilir. Nitekim Kuveyt ve Suudi
Arabistan gibi çok düşük maliyete sahip
olan birkaç ülke dışında pek çok üretici
ülke bütçe oluştururken kullandığı raka-
mın altında fiyatlardan petrol satmak du-
rumunda kalıyor.

Özetle, enflasyon yaratması için 150
dolarda petrol fiyatları görmektense 60
dolarda görmeyi tercih ederim. Ancak fi-
yatların daha düşük frekanslarda dalga-
lanması ve talep değil arz nedeniyle düş-
mesi kaydıyla.

Ateş
'Sınır'ları

aştı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinin gelecekte en çok
prim yapacak yerlerden olduğunu söyleyen Tarık
Emlak sahibi Selahattin Kaya,  yatırım konusunda
vakit kaybedilmemesi gerektiğini söyledi...

Pınarbaşılı hemşerimiz Selahattin Kaya,
2000’li yıllarda konut sektörünün gelişim göster-
mesiyle birlikte sanayicilerin tercih ettiği bölge
olan Arnavutköy’ün bugünlerde Türkiye’nin göz-
de projeleriyle anıldığına dikkat çekti.

İnşa halinde olan ve yapılması düşünülen yatı-
rımlar ile birlikte ulaşım kanallarının da bu alana
taşındığını, Kanal İstanbul başta olmak üzere, 3.
Havaalanı, Arnavutköy Yat Limanı projesi, Yeni-
köy Havaalanı projesinin, Hadımköy ve çevresini
cazibe merkezi haline getireceğini vurgulayan Se-
lahattin Kaya, iş adamlarına da yatırım çağrısında
bulundu. Kaya, "Arnavutköy’de bugün alınacak bir
metrekare yer bile yarın çok farklı ve değerli bir
yatırım alanı olarak değerlendirilebilecek." dedi.

İstanbul’a en yakın arsalar 
Arazi yatırımı ve konut alma isteğinde olanla-

rın Arnavutköy’ü tercih etmesinin sebeplerini
açıklayan Kaya şunları söyledi: "Ulaşım imkanları
ve bölgenin 3. deprem bölgesinde kalması konut

ve sanayi yatırımları açısından bölgeyi ön plana
çıkarıyor. Ayrıca Çorlu, Çerkezköy ve Silivri gibi
sanayi tesislerinin yer aldığı bölgelere göre İstan-
bul merkeze daha yakın olmasına rağmen, arsa fi-
yatlarının İkitelli, Güneşli, Kâğıthane ve Beylikdü-
zü gibi şehir merkezindeki yerlere göre kısmen
daha ucuz olması, boş ve büyük arsa stokunun bu-
lunması yatırımcıların yönünü Arnavutköy’e çe-
virmesini sağlıyor."  

Selahattin Kaya kimdir?

Pınarbaşı Uzla Köyü’nde 1963 yılında doğan
Selahattin Kaya’nın,41 yıldır ikamet ettiği Arna-
vutköy’de arsa ofisi bulunmaktadır. Aynı zamanda
Atasay Kuyumculuğun 13 yıldır Arnavutköy şube-
si olarak da hizmet vermektedir. Sivil toplum ku-
ruluşlarında uzun yıllar çeşitli görevler üstlenen
Kaya, hali hazırda Arnavutköy Kas-Der Şube baş-
kanlığını sürdürmektedir. Kaya, evli ve 3 çocuk
babasıdır.

Arnavutköy’de yatırım
arsadan başlar

Gazetemizde geçtiğimiz haftalarda yayım-
lanan Teksan Jeneratör ve Esan Akü haberleri-
nin ardından Kastamonu iş dünyasına tanıttı-
ğımız iş adamlarının buluşması, enerji sektö-
ründe faaliyet gösteren firmalarının da önü-
müzdeki günlerde iş birliği içerisine girebile-
ceğine işaret etti.

Esan Akü’nün Gebze’de, Teksan Jenera-
tör’ün ise Kocaali’de kurulumu devam eden
yeni fabrikalarının son aşamaya geldiğinin ha-
tırlatıldığı görüşmede, Türkiye’de önemli ih-
racat rakamlarına sahip her iki firmanın üre-
terek ülke ekonomisine sağladığı katkılar ve
istihdam sayılarındaki artışlar konu alındı.

Ziyarette Kastamonu Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (KASİAD) Teşkilatlanma Başka-
nı Cemal Şenol, İzmak Kablo sahibi İzzet
Açıkgöz ve gazetemiz imtiyaz sahibi Hüseyin
Karadeniz de yer aldı.

Ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede
KASİAD’ın Kastamonulu iş adamlarını tanış-
tırmak ve kaynaştırma görevini üstlendiğini
bildiren Cemal Şenol, " Üstelendiğimiz görevi
başarıyla yerine getirmenin en güzel örneğini
bugün yaşadık. Derneğimize üye memleketi-
mizin gurur kaynağı iki iş adamının bir araya
gelerek daha sağlam bağlar kurmasına vesile
olduk. Bu durum bizi son derece memnun
eden bir gelişmedir." dedi.

Enerji sektörü buluştu
Esan Akü Genel Müdürü Atilla Birmiş, Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özdemir Ata’yı Sancaktepe’de bulunan Teksan fabrikasında ziyaret etti...

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan
pazarlarında hareketli günler yaşanıyor. Pera-
kende et fiyatlarının 40 liranın üzerine çıkması
sonucu geçen seneye oranla yüzde 20’nin üzerin-
de artışın yaşandığı kurbanlık piyasasında, bütçe-
ye uygun arayışlar devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 3 bin 500 liraya satılan büyük-
baş hayvanlar bu yıl 4 bin 500 liradan alıcı bekli-
yor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 600 ile bin lira
arasında satılırken, büyükbaş kurbanlıklar ise 4
bin 500 liradan başlayıp 12 bin liraya kadar deği-
şen fiyatlarla alıcı buluyor.

Büyükbaş hayvanlarda geçen yıla oranla bin
500 lira yükseliş gözlenirken, küçükbaş hayvan-
larda bu rakam 100 lira olarak dikkat çekiyor.

Vekalet fiyatları belirlendi

Öte yandan vekaletle kurban kesme fiyatları
da belirlendi. Bu yıl 90 ülke ve 456 bölgede, Tür-
kiye’de ise 188 farklı merkezde "Vekâlet Yoluyla
Kurban Kesim Organizasyonu" gerçekleştirile-
cekDiyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet
Vakfı yurtiçi kurban bedelini 625 lira, yurtdışı kur-
ban bedelini ise 450 lira olarak açıkladı.

Kızılay’dan 4 taksit

Türk Kızılayı isevekaletle kurban kesim fiyat-
larının yurtiçinde 690 lira, yurtdışında ise 435 lira
olduğu-
nu bil-
dirdi.

Tür-
kiye’nin
yanı sıra
üç kıta-
da, 18 ül-
kede, 21 noktada kurban kesimi yapacak Kızılay
ödemenin kredi kartı ile 4 taksit olarak gerçekle-
şebileceğini de açıkladı.

Kurban fiyatları
el yakacak!..

Atilla Birmiş

Özdemir Ata

Daday A.Ş.’yi
muhtar aldı
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Toplam maliyeti 3,5 milyon lirayı
bulan Kösen Çayırı Göleti yükseltme ça-
lışmaları sona erdi.

Tosya’nın sulama suyu ihtiyacına
katkı sağlaması için yükseltilen gölet
düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçe
protokolünün, DSİ ve yüklenici firma
yetkililerinin katıldığı törende konuşan
Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin
göletin kapasitesinin beklenenin üzerin-
de arttığını söyledi.  

Kösen Çayırı Göletinin çeltik rekol-
tesine katkı sunacağını ifade eden Şa-
hin, "Akbük Göleti, Çukurhan Göleti, bi-
zim Kayseri Deresi Göleti yapılıncaya
kadar bu göletle Devrez’e su verme im-
kanımız olacak. Böylece çeltiği de su-
suzluktan kurtarmış olacağız. Rekolteyi
artıracağız." dedi.

Kösen Çayırı
Göleti yükseldi

YIL: 4 SAYI: 142 8 EYLÜL 2015

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.

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

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 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Yaklaşık 10 yıldır atıl vaziyette
bulunan Ballıdağ Göğüs Hastalıkları
Hastanesi satışa çıkarıldı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait,
Sağlık Bakanlığı adına tahsisli 3 bin
14 metrekare alan üzerinde kurulu

hastane, lojman, odunluk ve kalori-
fer dairesi arsası satış suretiyle özel-
leşecek. Resmi Gazetede yayımlan
kararda özelleştirme işlemlerinin 31
Aralık 2018 tarihine kadar tamamla-
nacağı kaydedildi.

TURUTURUTURUTURU Ballıdağ
satılığa çıktı
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şehidini uğurladı
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Diyarbakır'da bölücü terör örgütü üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen
saldırıda şehit olan polis İlker Narin, Kastamonu’daki baba ocağında toprağa verildi

Diyarbakır'da bölücü terör örgütü üye-
leri tarafından uzun namlulu silahlarla
düzenlenen saldırıda şehit olan polis me-
muru İlker Narin, Kastamonu’daki baba
ocağında toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Yeni-
yol mevkiinde görevli trafik polislerinin
bulunduğu ekip aracına 30 Ağustos’ta terö-
ristler tarafından uzun namlulu silahla ateş
açması sonucu polis memurları Ahmet Gı-
lıç ve İlker Narin şehit oldu. Şehitler 31
Ağustos’ta Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde düzenlenen cenaze töreninin
ardından memleketlerine uğurlandı.

Taşköprülü 31 yaşındaki İlker Narin’in
naaşı Türk Hava Kuvvetlerine ait ambulans
uçakla Kastamonu’ya geldi. Havalimanında

protokol üyeleri tarafından karşılanan Na-
rin’in naaşı, cenaze aracına konularak def-
nedileceği Taşköprü’ye götürüldü. 

Ağustos ayında
16 şehit verildi

Burada binlerce kişi tarafından karşıla-
nan şehidin naaşı uzun konvoy eşliğinde
taziye evine ulaştırıldı. Daha sonra ise
Taşköprü Şehir Stadyumu’na getirildi. Bü-
yük bir kalabalık eşliğinde cenaze namazı
kılınan şehit dualarla aile kabristanlığına
defnedildi.

Emniyet Teşkilatı’nın terör saldıralı so-
nucu bu yıl ağustos ayında verdiği 16. şe-
hit olan İlker Narin evli ve 1 kız çocuğu
babasıydı.

Genel Kurmay Başkanlığının
19 Eylül Gaziler günü dolayısıy-
la düzenleyeceği programa Kas-
tamonu’dan Gazi Fırat Zorba da-
vet edildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 18-
20 Eylül tarihlerinde 19 gazi ve
ailesini Genelkurmay Kararga-
hı’nda misafir etme kararı aldı.
Bu kapsamda Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Hulusi Akar, 7

Haziran 2009'da Şırnak merkeze
bağlı Kelga Tepe geçici üs bölge-
sine teröristler tarafından dü-
zenlenen silahlı saldırı sonucu
kafasından yaralanan Gazi Uz-
man Çavuş Fırat Zorba’ya dave-
tiye gönderdi. Tosya’da ailesi ile
birlikte yaşayan gaziye davetiye-
yi Kastamonu Jandarma Bölge
Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal
takdim etti.

Gazi Zorba’ya özel davet

Türkiye’nin yaşlanma haritasını
bütün detaylarıyla ortaya çıkarmayı
hedefleyen TÜBİTAK destekli GE-
ROATLAS araştırmasında, Kasta-
monu’nun her yeri yaşamaya değer
bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Gerontolo-
ji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail
Tufan öncülüğünde 2000 yılından
beri sürdürülen TÜBİTAK destekli
GEROATLAS araştırmasının dördüncü
etabı tamamlandı.

2023’te sona erecek proje kapsamında
bu yıl sağlık, zindelik, genel yaşam mem-
nuniyeti, aile ilişkileri memnuniyeti, dini
inanç gibi çeşitli faktörler göz önüne alına-
rak yapılan istatistiksel analizlerde ilk sı-
rada olan 10 yerleşim yeri incelendi.

Ordu-Gölköy, Aydın-Bozdoğan,
Muğla-Fethiye, İzmir-Karaburun, Si-
vas-Doğanşar, Artvin-Şavşat, Afyon-
Dinar, Rize-Çamlıhemşin, Trabzon-
Maçka ilçelerini kapsayan inceleme-
lerde Kastamonu’nun il genelinde
değerlendirilmesi dikkat çekti.

İncelemeler sonrası bereketli top-
raklar üzerinde yer aldığı ifade edi-
len Kastamonu hakkında gurme ya-

zar Mehmet Yaşin şu ifadelere yer verdi:
"Bu bereketli topraklara giderseniz, bir taş-
la birkaç kuş vurabilirsiniz: Doğada yürü-
yüş yapabilir, mantar avına çıkabilir, foto-
safaride tablo gibi fotoğraflar çekebilir, kış-
sa Ilgaz Dağı’nda kayabilir, yaz başıysa
Valla Kanyonu’nda vahşi doğanın içinde
kaybolabilirsiniz."

GEROATLAS Kastamonu’nun
tamamını yaşamaya değer buldu

İsmail Tufan

Sivas Valiliği tarafın-
dan düzenlenen şiir yarış-
masında Bozkurtlu Nisa
Ersöz Türkiye ikincisi
oldu. Sivas Valiliği, Sivas
Kongresinin 96. yılı sebe-
biyle resim, kompozisyon
ve şiir dallarında Türkiye
çapında yarışma düzen-
ledi. Yarışmaya liseler
arası şiir kategorisinde katılan
Kastamonu Göl Anadolu Öğret-
men Lisesi öğrencisi Saniye Nisa
Ersöz ikinci seçildi.

Genç kalem
Türkiye
ikincisi
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Ülkenin ekonomik göstergeleri, istihdama
yönelik işsizliğin Cumhuriyet tarihinin zirvesi-
ni yaptığını gösteriyor. Belki de en yaralayıcı
olanı nitelikli/diplomalı işsizliğin yakışık al-
maz boyutlarda gezinmesidir.

Buna karşın “çok ama çok işimiz var” di-
yerek sürdürmek istiyorum.

Cumhuriyeti ve onun vazgeçilmezi olan
demokrasiyi koru-
mak ve kollamak için
yurdun her noktasın-
da, kamunun tüm bi-
rimlerinde nöbet al-
mak zorundayız.

Bu toplumun çü-
rüyen kültüründen
temizlememiz gere-
ken bir yığın kavram
oluştu. Yalan, peş-
keş, istismar, suiisti-
mal, hırsızlık, rüşvet,
talan, vurgun, yanaş-
ma, yandaş, yalaka,
yüzsüzlük ya da iki-
den bile fazla yüzlü-
lük, kaypaklık, dö-
neklik, fesat, kin, nefret…

Ancak bunların yerine koymak için çabala-
mamız gereken kavramlar da var; erdem, ba-
rış, sevgi, adalet, paylaşım, mutluluk, umut,
üretmek, bireysel ve ulusal onur, coşku, özte-
mizlik,  özgüven…

Sövülecek çok insan olduğu kadar övüle-
cek de çok insan var aslında ülkemizde. Ses-
leri çıkmıyor ya da cılız çıkıyor ne yazık ki…
İçerisinde kin biriktirmemiş ve insanlığa hiz-
met eden Müslüman, yönettiklerini aptal yeri-
ne koymamayı kendisine ilke edinebilmiş si-
yaset insanı ve yönetici, çalışanının insan ol-
duğunun ayrımında olan işveren, geleceğini
sımsıkı avuçlarında tutan ve kıskanan genç,
örgütünü satmayan sendikacı, aldığı eğitimin
ve paranın hakkını veren akademisyen, adale-
ti yaratmayı ve hakça dağıtmayı borç bilen
yargıçlar ve savcılar, akla ve aklın özgürleş-
mesine kendisini adamış öğretmen, beldesi-
ne soluk aldırmadan soluk almayı kendisine
haram gören belediye başkanı, kentdaşına
küfür etmeyen ve basit çıkarlar için basitleş-
meyen vali/kaymakam, kaprislerine teslim
olmamış sivil toplum önderleri, komşusunu
ispiyonlamaktan arınabilen komşu, karısını
boğazlamak yerine ona saygı duymayı ve gös-
termeyi becerebilen koca, muhasebecilikten
geldiği için eline geçen her şeyi satmayı başa-
rıdan saymayan ve özellikle de ülkeyi, ülkenin
insanının geleceğini satışa çıkarmayan onur-
lu, yurtsever, yurttaş sever yetkili…

Bütün bu özellikleri çoğaltmamızın önün-
deki engel ne acaba? Cehalet mi, hırs mı,
doymazlık mı, kişilik bozukluğu mu, yoksulluk
mu, hastalıklı bir düşünce mi, inançsızlık mı,
ne gerçekten?

Güneşi, denizi, ormanıyla koruyup bizden
sonrakilere cennet gibi bırakabileceğimiz bir
ülkenin çok işi olan işsizleriyiz.

Bakmayın işsizliğimize, gerçekten çok işi-
miz var, gerçekten! 

İşsizlik ve işimiz
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h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Türkiye Futbol Federasyo-
nu'nun (TFF) Beykoz-Riva'da bulu-
nan idari merkezindeki Seminer
Salonu'ndaki kura çekimine, TFF
Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali
Düşmez, Maç Planlama ve Organi-
zasyon Müdürü Besim Yalçın ile
Spor Toto 3. Lig Kulüplerini temsi-
len İstanbul'da yer alan 7 Spor
Toto 3. Lig kulübü ve Ziraat Türki-
ye Kupası Ön Eleme Turu sonu-
cunda tur atlayan 15 Bölgesel Ama-
tör Lig kulübü temsilcisi katıldı.

Tek maç eleminasyon sistemine
göre oynanacak olan 1. eleme tu-
rundaki eşleşmede Kastamonuspor
1966’nın, Bartınspor ile karşı karşı-
ya geleceği açıklandı.

Öte yandan bölge takımlarından
Zonguldak Kömürspor Derince
Spor  ile, Çorum BelediyesporGöl-
başıspor ile,Düzcespor daSakaryas-
por ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ön eleme sonunda turu geçmeyi başaran 15 takım ve
1. eleme turundan kupaya başlayacak olan takımların kura çekimi yapıldı. Eş-
leşmelerde Kastamonuspor 1966’nın 1. eleme turundaki rakibi Bartınspor oldu.

Ziraat’ta komşuyu
AĞIRLAYACAĞIZ!

Süper Toto 3.Lig 3. Grupta müca-
dele eden Kastamonuspor 1966, 3
puanı kaptırmadı.

Kastamonuspor 1966 ligin 3. haf-
tasında Çanakkale grubunda yer alan
Dardanelspor ile karşı karşıya geldi.

Gazi Stadyumunda gerçekleşen
mücadelede ev sahibi Kastamonus-
por, 58. dakikada oyuna giren Batu-
han Er’in 69. dakikada yakaladığı
atak ile gol sevincini yaşadı.

Karşılaşmayı 49. dakikada oyun-
cusu Ahmet Yazar’ın gördüğü gol ile
10 kişi  tamamlayan Dardanelspor
Gazi’den de 1- 0 mağlup ayrıldı.

Üç haftada topladığı 7 puanla zir-
venin dört ortağından biri olan tem-
silcimiz haftaya grubun sonuncusu
Sandıklıspor ile deplasmanda karşı-
laşacak.

Kastamonuspor 1966
3 puanı kaptırmadı

İstanbul Süper Amatör Lig
2. Grupta yer alan İstanbul
Kastamonuspor, ilk hafta ko-
nuk olduğu Ortaçeşmespor'a
3-2 yenilerek sezona başladı.

Ortaçeşmespor'u galibiyete
götüren goller 39.dakika Gök-
han Demirci, 41.dakikada Mu-
rat Kaba ve 45.dakika Sergen
Işık’dan geldi.

Ergin Varol’un 80. dakika-
da penaltıdan attığı gol ile

Mert Yılmaz’ın 89. dakikada
kaydettiği gol ise takımımızın
sahadan mağlubiyetle ayrılma-
sına engel olamadı.

Maç öncesi hemşeri buluş-
ması

Sezonun ilk maçını Beykoz
kulüplerinden Ortaçeşmespor
ile gerçekleştiren İstanbul Kas-
tamonuspor’un yöneticilerini,
karşılaşma öncesi Beykoz’daki
Kastamonulular ağırladı.

İstanbul Kastamonuspor
Onursal Başkanı İlker Dilek ile
Kulüp Başkanı Emrah Gür’ün
aralarında bulunduğu heyeti
KASDER Beykoz Şube Başkanı
Süleyman Çalık ve yönetim
kurulu üyeleri karşıladı. KAS-
DER Beykoz yöneticileri ile İs-
tanbul Kastamonuspor yöneti-
cileri Ortaçeşme maçı öncesin-
de çay içtikten sonra maçı
statta beraber takip ettiler.

Maç öncesi hemşeri buluşması

37’de vurdu
gol oldu

Bu sezon Kasımpaşaspor renklerine
katılan Cideli hemşerimiz Hakan Arslan,
takımının hazırlık maçında karşılaştığı
Medipol Basaksehir’e ilk golünü 37.dakikada
attı. Kasımpaşaspor 2015-2016 Spor Toto
Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 4. hafta
maçında Fenerbahçe ile kendi evinde ya-
pacağı mücadele öncesi Medipol Başakşehir
ile hazırlık maçında karşılaştı.

Lacivert beyazlı ekip Medipol Başakşehir’i
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesislerinde
ikisini Hakan Arslan’ın attığı gol ile 3-1 yen-
di. Karşılaşmada Başakşehir,18. dakikada
Hüseyin'in golüyle 1-0 öne geçerken
lacivert-beyazlı ekip, 37. dakikada  37 nu-
maralı formayı giyen Hakan Arslan'ın kay-
dettiği golle 1-1 eşitliği sağladı. İkinci yarıda
Kasımpaşa, 58'de yine Hakan Arslan'ın
golüyle 2-1 öne geçti. 67'de Aydın Yılmaz'ın
ayağından bir gol daha bulan lacivert-beya-
zlı ekip, rakibini 3-1 yendi.

ZAYi
Nüfus cüzdanımı, memur kimlik kartımı,

kredi kartlarımı, öğretmenevi kartımı ve sürü-
cü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

HİKMET ŞAHİN

Kurban Bayramı
tatili ne kadar?

Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği
Kurban Bayramı 'na sayılı günler kaldı. Bayram
tatilinde özellikle memleketlerine ya da tatile gi-
decek olanlar bayram tatilinin kaç gün olacağını
merak ediyor.

Kurban Bayramı’nda resmi kurum ve kuruluş-
lar, 23 Eylül Çarşamba günü idrak edilecek olan
Arife günüyle birlikte 4 buçuk gün tatil yapacak.
Bayram tatili öncesinde tam gün tatil olduğu
açıklanmazsa 23 Eylül’de yarım gün çalışacak
olan resmi kurumlar, Kurban Bayramı’nın ilk
günü olan 24 Eylül Perşembe, ikinci günü 25 Ey-
lül Cuma, üçüncü günü 26 Eylül Cumartesi ve
son günü 27 Eylül Pazar günü tatil yapacak. Res-
mi tatilin sonlanmasıyla birlikte 28 Eylül Pazar-
tesi günü tekrar mesai başlayacak.
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Zonguldak'ın
Ereğli ilçesinde
bölgenin tek fındık
fabrikası olma
özelliğini taşıyan
tesis törenle
hizmete açıldı

424-30 Temmuz 2012

AKIN, Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde
hayata geçirecekleri yapay şelale ve çevre
düzenlemesinin, yaklaşık bin metre kare
alan üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Bölgenin, mahalle sakinlerinin şikayet et-
tiği karanlık bir bölge olduğunu ve alanı

yeni düzenleme ile canlandıracaklarını
ifade eden Akın, ''Şimdi buraya şelale ve
etrafında dinlenme alanları ile güzel bir
peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bu projemiz
ile sular kenti olarak bilinen ilimizin, ilk
kez bir şelalesi olacak'' dedi.

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın,
kente yapay şelale
yapımı için çalış-

malara başladıklarını
bildirdi.

Haftasonu Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar
üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiy-
le Batı Karadeniz’de ulaşım sekteye uğradı. Bartın'da yoğun
kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Bartın İl
Özel İdaresi, Bartın merkeze bağlı 94 köy, Ulus ilçesinde 38
köy, Amasra ilçesinde 19 köy ve Kurucaşile ilçesinde 19 köy

yolunun ulaşıma kapandığını ve yol açma çalışmalarının
aralıksız devam ettiği bildirdi. Karabük ve Safranbolu’da yer
yer kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, Eflani ve Ovacık il-
çelerinde bir metreye ulaştı. Zonguldak’ta kar yağışı sebe-
biyle merkez ilçeye bağlı 28 köyün ve yüksek kesimlerde
bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.

�

Beyaz 
gelinlik

zor anlar
yaşattı

����������
�	����� 88 Eylül 2015

Unutulmaya yüz tutmuş
Sinop ve yöresi ağızlarından
derlenen 3 bin 500 kelime ye-
niden gün yüzüne çıkarıldı.

Sinop Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Türk Dili

ve Edebiyatı Bölümü Öğre-
tim Görevlisi Yrd. Doç. Dr.
Ergün Acar tarafından hazır-
lanan kitap  “Sinop Yöresi
Söz Varlığı” adı altında piya-
saya çıktı.

Söz uçar
yazı
kalır

Merkez mah. Çobançeşme
Cad. Ege Sk. No: 16
Kâğıthane/ İstanbul

21 yıllık tecrübemizle tulumba, baklava ve tatlıda iddialıyız...
Sipariş Tel: 0212 524 61 83 

0212 295 35 98 
Sipariş mail:
İnfo@cihantulumba.com www.cihantulumba.com

“Birleşmiş Milletler” denilen örgüt rivayete
göre dünyada barışı sağlamak ve çatışmaları ön-
lemek için kuruldu.

Birleşmiş Milletler bırakın barışı sağlayan ör-
güt olmayı, tersine çatışmaların körükleyicisi du-
rumuna geldi.

Özellikle “beş daimi
üye” denilen ülkelerin
kendilerine sağladıkları
“sınırsız yetkiler” ile dün-
yadaki çatışmaları kö-
rüklemeleri yeryüzünde
yıkımları, korkuları, şid-
deti, tedhişi arttırmıştır.

Bu ülkeler sadece
katliamlara seyirci duru-
mundadır.

İşte bu ülkeler Siyo-
nistlerin emriyle “Dünya
Barış Günü” diye sahte-
kârca günlerle katliam-
ları körüklemektedirler.

1 Eylül dünya barış
günü imiş.

İnancımız gereği biz senede bir günün değil
yılın her gününün barış olmasını istiyoruz.

Her gün barış hem ülkemizde hem de yeryü-
zünün tamamında olmalıdır. Bunun için atılacak
ilk adım ülkeleri Siyonistlerin oyuncağı olan
“beşli çete”nin hegemonyasından kurtarmaktır.

Bununla birlikte ülkemizde bir dakika kaybe-
dilmeden “barış” sağlanmalı, yakıp yıkmalar,
adam kaçırmalar bitirilmeli ve silahlara veda
edilmelidir. 

Siyonistlerin tuzağı bozulmalıdır.
Amasız, ancaksız, lakinsiz ve fakatsız silahlar

yok edilmelidir. Hak talepleri barış ortamında
gerçekleşmelidir.

Hiçbir gerekçe ile silah kullanılmamalıdır.
Adı ne olursa olsun örgütler silahı elinden bı-

rakmalıdır ve silahları yok etmelidir.
Siyaset ülkenin yönetimine talip olmalıdır.
Unutulmamalıdır ki, Türkiye mazlum, mağ-

dur ve İslam coğrafyasının kalbi ve beynidir. 
Türkiye’yi zayıflatacak, birliğini zedeleyecek

her eylem ihanettir.
Bilinmelidir ki, ilticagâh olan Türkiye’nin önü-

nü kesmek isteyen tapınakçılar ve onların yerli
görünümlü piyonlarıdır.

Tescilli uşak olanların “barış” çağrıları sahte-
dir.

Tescilli piyonları anlamak için kuş, böcek, ce-
madat-ı haşhaşiyun ve türevleri olan neşriyata
(medya) bakmak yeterlidir.

Her şeye rağmen Eylül’ün 1’i barışın başlan-
gıcı olsun.

Ey insanlıktan nasibini alanlar sizlere sesleni-
yorum.

Mezhebiniz, meşrebiniz, siyasi görüşünüz ve
ideolojiniz ne olursa olsun birazcık etkiniz varsa
bunu silahı kırmak ve yok etmek için kullanınız.

Barış sadece bir gün değil her gün olmalıdır.
Seçim barış ortamında olmalıdır.
Korku, şiddet ve tedhiş ortamı ortadan kaldı-

rılmalıdır.
Unutmayın ki, Hüdeybiye barışına ihtiyacımız

vardır. Hüdeybiye barışları gönüllerin fethini be-
raberinde getirir.

Gönüllerin fethi “tevhid”i sağlar.
Tevhid birliği, dirliği ve güçlü olmayı sağlar.
Gönülleri barışta birleşenler selam sizlere,

gönülleri uzaklarda dertleşenler selam sizlere.
Selam.
Selam diyenlere.
Bilinen gerçek şudur.
Selam barış demektir.
Selam insanların birbirinden emin olması de-

mektir.
Selam ırz, mal ve can emniyeti demektir.
Selam “tevhid”le barışı sağlayanlara.
Selam barışı her güne yayanlara olsun.
Selam ve Sabırla…

Sahte Barış
Günlerinden Gerçek

Kesintisiz Barışa

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

242 polis adayı daha yetişti
Ülkemizdeki 13 eğitim merkezinden biri olan

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 14.
dönem mezunlarını verdi. Bu yıl 242 öğrencinin
mezun olduğu Çankırı POMEM şimdiye kadar 3
bin 316 polis adayı yetiştirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesin-
de bölgenin tek fındık fabrika-
sı olma özelliğini taşıyan tesis
törenle hizmete açıldı. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğının 400 bin liralık hibe des-
teğini alan ve 2 milyon 500
bin liraya tamamlanan fabrika-
nın Ormanlı ve civarına eko-
nomik girdi sağlaması bekleni-
yor.

Törende yaptığı konuşmada
bölgede fındık alanında ciddi
oranda üretim yapıldığını, kali-
te ve miktar bakımından önem-
li üretim potansiyeli bulundu-
ğunu ifade eden Ereğli Kayma-
kamı Nazım Madenoğlu yakla-
şık 200 kişinin istihdam edildi-
ği fabrikanın örnek alınması
gerektiğini söyledi.

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Fındık üretimiyle ilgisi ol-
mayan ülkelerin fındık piyasa-
sına yön vermesinin hayal kı-
rıklığı yarattığını belirten Ma-
denoğlu, şöyle konuştu:

''Fındık borsasının nerede
tescil edildiğini, fındık piyasa-
sının nerede idare edildiğini
öğrendiğimizde büyük hayal
kırıklığına uğruyoruz. Alman-
ya 'nın fındık ile ilgisi olmadı-
ğı halde fındığın piyasasını
belirleyen ülke olduğunu bil-
mek ve duymak bizi çok üzü-
yor. Fındık alanında her alan-
da olduğu gibi ülkemiz hak et-
tiği yere ve saygınlığa elbette
ulaşacaktır. Ulaşması için böy-
le fabrikalara ihtiyacımız var.''

Devrek
yardım
bekliyor

Zonguldak Valiliği, Devrek’te
meydana gelen heyelanın ardın-
dan afetzedeler için yardım kam-
panyası başlattı.  

Heyelanda evleri zarar gören
ailelerin çocuklarının eğitim ve
öğretiminin devamını sağlamak
amacıyla düzenlenen kampanya-
da yardımseverlerin şu hesap nu-
maralarına bağış yapabileceği bil-
dirildi:

Ziraat Bankası Devrek Şubesi:
TL HESABI:TR95 0001 0000 5338
6131 8050 12  / USD HESABI:
TR25 0001 0000 5338 6131 8050
11 / EUR HESABI: TR68 0001
0000 5338 6131 8050 13

Halkbank Devrek Şubesi: TL
HESABI:TR19 0001 2009 8080
0005 0000 52 / USD HESABI:
TR16 0001 2009 8080 0058 0001
30 / EUR HESABI:TR43 0001
2009 8080 0058 0001 29

Devrek’te 16 Temmuz’da he-
yelan gelen heyelandan toplam
86 binada, 187 daire ve 361 kişi
etkilenmişti.

Fındık fabrikası kuruldu

84 yıl önce semalardaydı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde,

1931 yılında halkın bağışlarıyla alınan
"Zafranbolu Uçağı"nın Türk Hava Kuv-
vetleri'ne teslim edilişinin 84'üncü yıl
dönümü törenle kutlandı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Zaf-
ranbolu anısına 2006 yılında Safranbo-
lu’ya hediye edilen DORNİER–28 uça-
ğının sergilendiği alanda Safranbolu
Kültür ve Turizm Vakfı tarafından dü-
zenlenen törende konuşan Safranbolu
Belediye Başkanı Necdet Aksoy, Türk
Hava Kuvvetleri'ne armağan edilen
uçaklar için o dönem toplam 50 mil-
yon lira bağış toplandığını söyledi.

Uçağın Safranbolu’da iniş ve kalkış
yapabileceği uygun bir alan bulunma-
ması nedeniyle 30 Ağustos 1931 tari-

hinde Kastamonu’da yapılan törenle
teslim edildiğini hatırlatan Başkan Ak-
soy şunları söyledi: " Kurtuluş Savaşı
sonrası ülke genelinde başlatılan yar-
dım faaliyetleri sonucunda 251 uçak
kazandırıldı. Safranbolu halkından
toplanan yardımlarla da BREGUET
XIX - A-2 keşif uçağı alındı. Uçak 30
Ağustos 1931 tarihinde Kastamonu'da
yapılan törenle hava kuvvetlerimize
teslim etmiştir. Ayrıca o akşam Kasta-
monu Belediyesi tarafından Türk Oca-
ğı binasında düzenlenen toplantıda
Kastamonu ve Zafranbolu uçaklarının
pilotlarına birer altın kol saati, Araç
Uçağı pilotu Sabiha Gökçen hanım-
efendiye de Araç Belediyesi tarafından
beşi birlik hediye edilmiştir."
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ABONE OLUN 
İSTAMONU 

KAPINIZA GELSİN

www.istamonu.com

0212 222 97 37
0533 920 06 37

Abone Hattı:

Arayın 
yüzde 20 

daha indirimli
abone olma

hakkını
kazanın...
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KASiAD Kastamonu yolcusu

Ayhan Aslan başkanlığında bir araya gelen KA-
SİAD Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği,
aylık olağan toplantısında alınan karar doğrultu-
sunda 10-13 Eylül 2015 tarihinde Kastamonu’da
yapılacak ahşap fuarına katılım sağlayacak.

Genel Sekreter Aydın Aslandağ’ın başkanlık

yapacağı Kastamonu programına mobilya ve ağaç
sektöründe faaliyet gösteren iş adamları katılacak.

Konaklar restore edilecek 
Kastamonu’da eski konakların turizme kazan-

dırılması için yapılan çalışmalara katkı sağlamak

istediklerini belirten Kastamonu Sanayici ve İşa-
damları Derneği Genel Başkanı Ayhan Aslan,
“Bize gelen talepler ışığında konak restorasyonuy-
la ilgili olarak yönetim kurulu üyemiz Hüseyin
Kaya’yı görevlendirdik. Bu doğrultuda çalışmalara
başladık” dedi.

Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV)
yüksek olması motosiklet kullanıcıla-
rını düşük silindir hacmine sahip
modellere yönlendirdi.

Yüksek vergilerin eski
ve yeni tüm modelleri
kapsadığını bildiren
motosiklet bayii sa-
hibi İsmail Calay,
bu sebeple pazarın
daraldığını söyle-
di.

Vergiler nede-
niyle talebin azal-
masının yanı sıra
motosiklet kullanı-
cılarının düşük si-
lindir hacmine sahip
ucuz modellere yönel-
diğini ifade eden Calay,
bu sebeple sektörün olumsuz
etkilendiğini kaydetti.

Piyasayı canlı tutmak için verilen
ek hizmetlerin satıcıyı zora soktuğu-
nu belirten İsmail Calay, " Motosiklet

satıcıları vergi yükünün tamamını
üstleniyor ayrıca alıcının mali işlem-

lerini de takip ediyor. Bu ek iş-
lemler satışların gerçekleş-

mesini sağlıyor. Ancak
satıcıya büyük külfet

getiriyor. Satıcı için
de alıcı için de ver-
gilerin azaltılması
büyük önem taşı-
yor." dedi.

Özgür Motor
firması olarak
Kastamonu’da 20
yıldır motosiklet

satışı, servis ve ye-
dek parça hizmeti

sunduklarını bildiren
İsmail Calay,  motosik-

let markaların satış oran-
larını da değerlendirdi.

Calay Kastamonu’da en çok
YUKİ,  MOTORAN, BUMOTO mar-
kalı motosikletlerin talep edildiğini
söyledi.

Özel Tüketim Vergisi
alıcının tercihini değiştirdi
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Özel Tüketim Vergisi
alıcının tercihini değiştirdi
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Özel Tüketim Vergisi
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Altınkent
yıl sonu
hazır...

Bozkurtlu iş adamı Hakan Ersöz tarafın-
dan 1999 yılında kurulan Nur Yapı Grup’un,
yaşam alanı çözümleri sunan konut projele-
rinden biri olan Altınkent yıl sonunda ta-
mamlanacak.

Nur Yapı Grup ve Şanpol İnşaat ortaklığı
ile Burdur’un Bucak ilçesinde hayata geçiri-
len Altınkent’te, inşa çalışmaları hızla de-
vam ediyor. 

Bucak’ın ilk ve tek yeşil konut projesi
olma özelliğindeki site, oyun, spor,  alışve-
riş, toplantı ve davet alanlarıyla lüks konut
olanaklarının tümüne sahip olacak. Kendi
elektriğini üretme özelliğine sahip binalarda
3+1 ve 2+1 konutlar bulunacak. Yıl sonunda
anahtar teslimi gerçekleşecek projede 8
blokta 158 daire yer alacak.

Nur Yapı sektörün öncüsü 
Faaliyetlere başladıkları tarihten itiba-

ren İstanbul başta olmak üzere, Türkiye’de
ve yurt dışında inşaat sektöründe birçok
alanda yer aldıklarını dile getiren Nur Yapı
Grup Genel Müdürü Hakan Ersöz, İSTAMO-
NU muhabirine şirketin atılımları ve hizmet
politikalarıyla ilgili değerlendirmelerde bu-
lundu.

Yapı malzemeleri sektöründe yürüttük-
leri toptan ürün pazarlama faaliyetleri ile
kazandıkları başarıları hatırlatan Hakan Er-
söz, " Son yıllarda toptan yapı malzemeleri
piyasasında artan risklerle beraber bu alan-
daki etkinliğimizi azaltarak, perakende satı-
şı ve mağazacılık faaliyetlerine ağırlık ver-
dik. İstanbul’da 5, İzmir, Samsun ve Bur-
sa’da 1’er perakende mağaza ile faaliyet
gösterirken, franchise (marka kullanım hak-
kı) verdiğimiz 3 mağaza ile birlikte toplam
sayımız 11 oldu." dedi.

350’den fazla
çalışanıyla atılım yapıyor

İnşaat, yapı kimyasalları, nakliye ve pe-
rakende mağazacılık alanında 350’den fazla
çalışanıyla sürdürdükleri faaliyetlerinin yanı
sıra otomotiv sektöründe de yer aldıklarını
aktaran Ersöz,  " Erberk Otomotiv ile  KİA
marka araçların yetkili servisi konumunda-
yız. Toplam 2 bin 750 metrekare alan üzeri-
ne kurulu 30 kişinin istihdam edildiği Erberk
Otomotiv’de  günde yaklaşık 40
aracın bakımı yapılı-
yor. Ayrıca yedek
parça, 2. el araç satı-
şı, araç kiralama ve
muayene öncesi ge-
nel kontroller de yapı-
lıyor. Başak Sigorta,
Anadolu Sigorta ve
Axa Sigorta acenteliği-
miz ile de müşterileri-
mize kasko anlaşmalarını süratle gerçek-
leştirme imkanı sunuluyor."  şeklinde açık-
lamalarda bulundu.

"Nur Yapı, faaliyet gösterdiği tüm sektör-
lerde başarılarını arttırmak arzusundadır."
diyen Nur Yapı Grup Genel Müdürü Hakan
Ersöz, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hiz-
met anlayışını prensip edindiklerini aktardı.

Tuzla Kas-Der Şubesi’nin 23
Ağustos’ta gerçekleşen olağan-
üstü genel kurulunda Tuzla
Kastamonulular Derneği ile bir-
leşme sağlandı.

Tuzla Belediyesi Nikah Sa-
lonunda Genel Yayın Yönetme-
nimiz Hüseyin Karadeniz’in

sunumuyla gerçekleşen genel
kurulun divan başkanlığını Yü-
cel Gündoğdu divan katipliğini
ise Hasan Vural ve Tuğba Yiğit
üstlendi.

Divan Kuruluna sunulan yö-
netim ve denetleme kurulu lis-
tesinin okunmasının ardından

yapılan oylamada Hasan Elbuz
ve yönetim kurulu göreve geldi.

Hasan Elbuz burada yaptığı
teşekkür ve selamlama konuş-
masında Tuzla’da başlayan bir-
liğin tüm Kastamonululara si-
rayet etmesi temennisinde bu-
lundu.

Tek çatı altında birleşildi

Çevre Dostu İksir
Ekonomi Gazetecileri Derneği

(EGD) Küresel Isınma Kurultayı
Yürütme Komitesi tarafından, Da-
day’da bulunan İksir Resort Town

Yaşam ve Tatil Kasabası’na ‘Çevre
Dostu Sertifikası’ verildi. Ödülü
İksir Yönetim Kurulu Üyesi Ece
Aydın aldı.
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Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

MERKEZ OFİS
Yıldırım Beyazıt Caddesi Türkistan Sokak

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

FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 6

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

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

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

info@miskoscafebistro.com
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Yıl: 4 8 Eylül 2015

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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