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21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Türkiye'nin yurt
dışındaki ilk

organize sanayi
bölgesi Amerika

Birleşik
Devletleri’nin

Chicago
eyaletinde

Kastamonulu İş
Adamı İbrahim

Derya’nın ortağı
olduğu merkezde

kuruldu. ABD’deki
Türk ve yabancı

yatırımcılar ile
girişimcileri

buluşturmayı
hedefleyen

Chicago Türk
Ticaret Merkezi

dünyadaki ilk Türk
Ticaret Merkezi

olma özelliğini de
taşıyor.

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret
Apaydın, “Kastamonu’nun sadece inanç turizmi ile
anılması, turizmin diğer çeşitlerine engel olur; Kas-
tamonu’ya zarar veririz. Bu anlamda turizmi bir bü-

tün olarak görmeli, yemeklerimizi, spor imkânla-
rımızı,  kültür ve doğal güzelliklerimizi bir
arada irdelemeliyiz” dedi. 4 5

Türk Halk Müziğinin tanınmış sanatçıla-
rından Kastamonulu Orhan Canayakın, 27
Kasım 2016 Pazar günü Avcılar Beygen Res-

taurant’ta 22. yıl sanat gecesini kutla-
yacak. Canayakın, 300’e yakın se-
veniyle bu özel gecede bir arada ol-
maktan mutlu olacağını belirtti.

Orhan Canayakın 27 Kasım’da 
sevenleriyle buluşuyor

Yangın algılama ve söndürme sistemleri
sektörüne üniversite yıllarında adım atan
Taşköprülü hemşerimiz Okan Yüce (31),
YCS Teknik firması ile mühendislik, taah-
hüt, proje, bakım, ürün satış, servis ve iş-
letim hizmetlerini kapsayacak şekilde
hizmet veriyor.

Okan Yüce 
yerli üretim hedefliyor

Nedret Apaydın
“Turizm bir bütündür”

Chicago Türk Ticaret Merke-
zi (CTTM) ortaklarından Derya
Granit Yönetim Kurulu Başkanı
Çatalzeytinli İş Adamı İbrahim
Derya, Türk iş adamlarının ABD
pazarında yer almasını artıracak
çalışmalar yaptıklarını kaydede-
rek, “ Firmalarımızın Amerika
pazarında satış yapma ve yerle-

şik hale gelmeleri için gereken-
leri tek çatı altında topluyoruz.
Ofis, depo, showroom, fuar da-
hil tüm lojistik hizmetlerini, it-
halat ihracat, yedek parça depo-
lama ve dağıtım, şirket kurmak
için gerekli tüm danışmanlık
hizmetlerini karşılayacak hiz-
meti veriyoruz” dedi.

İstanbul’da Avrasya’nın en büyük fuarları
arasında yer alan Uluslararası Otel, Restoran,
Cafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri
Fuarı ile Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fua-
rında Kastamonulu hemşerilerimizin açtığı
stantlar göz doldurdu.

Profesyonellerin 
ilgisini çektiler

16. MÜSİAD EXPO fuarında Kastamonulu
firmalar boy gösterdi.  İÇDAŞ, Tosyalı Holding,
Raftürk, Dalgakıran, Yılmaz Makine, Malkan
Ütü Makine, Ayancık Ahşap ve Acar Matbaacı-
lık fuara katılan firmalar arasında yerini aldı.

16. MÜSİAD EXPO 
kapılarını açtı

Gebze Güzeller OSB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Adem Ceylan:

“ABD, Türk insanının
gelmekten çekindiği bir
yerdi. Chicago Türk Ti-
caret Merkezi bu nokta-
da öncü olacak.”

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

    

ABD’de ilk Türk Ticaret
Merkezi kuruldu

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu
Umut Acar: “600 milyar dolarlık

ekonomisiyle, dünyanın
en büyük metropollerin-
den Chicago’da Türk mü-
teşebbisin aktif rol alma-
sı bizi mutlu ediyor.”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin: “Chicago Türk
Ticaret Merkezi, ABD pazarına açılmak isteyen yatırımcı-
lar ve fikirlerini burada geliştirmek isteyen girişimciler
için bu coğrafyanın dört yanına açılan bir kapı olacak.”

İbrahim Derya

5

5

Uzun süredir 3 puan hasreti çeken Kastamo-
nuspor, Ziya Doğan yönetiminde evinde oyna-
dığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak ilk galibiyetini
aldı.

Kastamonuspor 
evinde güldü…

4

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafın-
dan yayınlanan istatistiklere göre, Ekim ayında
Kastamonu Havalimanında iç hat yolcu trafiği
yüzde 38 artışla 9 bin 310 olarak gerçekleşirken,
72 uçak iniş kalkış yaptı. 

Kastamonu Havalimanı
rekor kırdı

5
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ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�9 Kasım 2016 2

Emniyette değildir, yükseklere çıkanlar,
Yükseğin yüksekliğini kafasına takanlar.
Çıkılan zirvelerde durabilmek marifet,
Emniyettedir elbet aşağıdan bakanlar.

ZİR’DEKİLER – ZİRVEDEKİLER ATATÜRK’E MEKTUP

Fazıl Bayraktar

İlk senin gündemindeydi
çevre.
Oysa elden düştü kıyı- köşe…
Gürültüye gitti gürültü kirliliği

Çölün nüfusuna kattık yeşili
Bir dünya yarattık betondan!

Tahsin Şentürk

Türkiye'nin yurt
dışındaki ilk organize
sanayi bölgesi Amerika
Birleşik Devletleri’nin
Chicago eyaletinde
Kastamonulu İş Adamı
İbrahim Derya’nın
ortağı olduğu merkezde
kuruldu. ABD’deki Türk
ve yabancı yatırımcılar
ile girişimcileri
buluşturmayı
hedefleyen Chicago
Türk Ticaret Merkezi
dünyadaki ilk Türk
Ticaret Merkezi
olma özelliğini
de taşıyor.

Chicago Türk Ticaret Merkezi
(CTTM) ortaklarından Derya Granit Yö-
netim Kurulu Başkanı Çatalzeytinli İş
Adamı İbrahim Derya, Türk iş adamları-
nın ABD pazarında yer almasını artıracak
çalışmalar yaptıklarını kaydederek, “ Fir-
malarımızın Amerika pazarında satış
yapma ve yerleşik hale gelmeleri için ge-
rekenleri tek çatı altında topluyoruz. Ofis,
depo, showroom, fuar dahil tüm lojistik
hizmetlerini, ithalat ihracat, yedek parça
depolama ve dağıtım, şirket kurmak için
gerekli tüm danışmanlık hizmetlerini
karşılayacak hizmeti veriyoruz.” dedi.

Chicago Türk Ticaret Merkezinde ya-
tırım yapmak isteyen iş adamlarına ve gi-
rişimcilere Amerikan Hükümeti ile Tür-
kiye’nin hibe destekleri olduğunu bildi-
ren İbrahim Derya “ Chicago Türk Ticaret
Merkezinde yatırım yapmak isteyen iş
adamlarımıza yüzde 70 oranında KOS-
GEB desteği sağlanacak. Ayrıca Ameri-
kan Gümrük Bakanlığının verdiği özel
statü ile yatırımcılar gümrükten muaf ola-
cak. Merkez, Dış Ticaret Bölgesi olarak

Türk ihracatçılarının uzun süreli
showroom, depo, satış sonrası ba-
kım ve servis merkezi ile ticaret
ofisine gümrüksüz ithal etmelerine
olanak sağlayacak.” diye konuştu.

CTTM’de ilk yatırımı Türkiye
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Kurumunun (TÜBİTAK) Kuluçka
Merkezi ile yaptığını anımsatan Der-

ya, 15 bin metrekarelik alanı 100
bin metrekareye çıkarmak için

çalışma sürdürdüklerini de
kaydetti.

Merkezin konum olarak
kargo, ulaşım, üretim,

otoyollar ve havaala-
nına  çok yakın ol-

duğunu  belirte-

rek Türk iş adamlarına yatırım çağrısında
bulunan İbrahim Derya şunları söyledi: “
Kastamonulu hemşerilerimiz ve Amerika
ile iş yapmak isteyen Türk iş adamları-

mız yatırım olanakları ile  O'hare Uluslar-
arası Havaalanına 19 dakika, Chicago şe-
hir merkezine 30 dakika mesafede bulu-
nan merkezdeki fırsatları kaçırmamalı.
Hem ülkemizin hem de Amerikan Hükü-
metinin önemli destekleri var. Teşvikler
çalışana da iş kurmak isteyenlere de var.
Bunu iyi değerlendirmeliyiz. Bizler de
elimizden gelen desteği vermeye hazırız.
600 milyar dolar ihracat hacmine sahip
dünyanın en büyük metropollerinden
Chicago’da yer almalıyız.  Şu an Amerika
ile maksimum 20 milyar dolar ticaretimiz
var,  bu rakamı artırmalıyız.”

Azdavaylı ses sanatçısı Ersin Öz-
can, uzun aradan sonra yeniden sahne
almaya hazırlanıyor. Yeni çıkacak albü-
mü hakkında açıklamalarda bulunan
Özcan, 2009 yılında yer aldığı halk
konserinin ardından üç şarkılık bir sin-
gle ile sanatseverlerle buluşacağını söy-
ledi. Sanat yaşamında birçok televiz-
yon ve radyo programında yer aldığını
belirten Özcan,  sanatıyla memleketini
tanıtmak ve iyi yerlere gelerek daha faz-
la kişiye ulaşmak gayretinde olduğunu
ifade etti. Çıkaracağı single albümde
Kastamonulu aranjör ve yapımcı Ay-
han Polatkan’dan da bir eser seslendire-

ceğini bildiren Özcan, hemşerilerine
uzun yıllar dillerden düşmeyecek par-
çalar armağan etmeye hazırlandığını
kaydetti. Sanat camiasında dayanışma-
nın önemine işaret eden ve bu anlamda
Polatkan’ın hemşerilerine yaklaşımının
örnek olması gerektiğini söyleyen Ersin
Özcan müzik sektörünün kendine has
zorlukları olduğuna değinerek Kasta-
monulu sanatçılara sahip çıkılması ge-
rektiğini vurguladı.

Ersin Özcan hedefinin birkaç şar-
kıyla ün kazanmak olmadığını, müzik
sektöründe kalıcı bir ses olarak yer al-
mak istediğini sözlerine ekledi.

Kastamonu Kadın Derneğinin,
Kastamonu kültür ve turizm de-
ğerlerinin tanıtımına yönelik ha-
zırladığı proje İstanbul Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğünden pren-
sipte onay aldı.

Fatih’te Emine Çelik başkanlı-
ğında faaliyet gösteren Kastamonu
Kadın Derneğinden (Kast-Kader)
bir heyet, İstanbul Kültür ve Tu-
rizm İl Müdürü Nedret Apaydın’ı
makamında ziyaret etti.

Ziyarette derneğin faaliyetleri
hakkında bilgi aktaran Emine Çe-
lik, Kast-Kader’in Kastamonu kül-
tür ve turizm değerlerinin tanıtı-

mına yönelik hazırladığı projeyi
sundu. Çelik, proje ile ilgili önü-
müzdeki günlerde Kastamonu Va-
liliği, Belediye Başkanlığı ve ku-
rumlarla temas kuracaklarını da
bildirdi. Projenin prensipte İstan-
bul Kültür ve Turizm Müdürlüğü

onayını aldığını kaydeden Apay-
dın,  resmi girişimlerin de hızlan-
dırılacağını söyledi.

Ziyaret sonunda günün anısı-
na Kast-Kader Başkanı Emine Çe-
lik ve yönetimi, Nedret Apaydın’a
Şerife Bacı heykeli hediye ettiler.

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

ABD’de ilk Türk Ticaret
Merkezi kuruldu

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.trTürkiye'nin yurt dışındaki ilk Orga-
nize Sanayi Bölgesi Chicago Türk Tica-
ret Merkezinde ilk yatırımı “ Kuluçka
Merkezi” kurarak TÜBİTAK yaptı.

TÜBİTAK Marmara Teknokent,
Gebze Güzeller OSB, İstanbul Üniversi-
tesi Teknokent, Namık Kemal Üniver-
sitesi Teknopark ve Gebze Organize
Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark or-
taklığı ile hayata geçen Kuluçka Mer-
kezinin kuruluşunu öngören protokole
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştır-

ma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof.
Dr. Ahmet Arif Ergin ve Gebze Güzeller
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem
Ceylan imza attı.

İmza törenine, Türkiye’nin Chicago
Başkonsolosu Umut Acar, TÜBİTAK
Marmara Teknokent Genel Müdürü
Orhan Çömlek, Chicago Türk Ticaret
Merkezi ortaklarından İbrahim Derya,
Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktö-
rü Eray Ütücü ve çok sayıda iş adamı
ile girişimci katıldı.

İlk yatırımı TÜBİTAK yaptı

‘Kalıcı olmak istiyorum’Kast-Kader projesi onay aldı

İbrahim Derya
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28 Yıllık Tecrübe

Kaliteli
Yaşam

Kaliteli
Gelecek

Okyanus Park

n 3250 m2 arsa alanı deniz ve şehir manzaralı

n 2 bloktan oluşan 108 adet daire

n 5 adet dükkan

n 5000 m2 kapalı otopark

n Spor salonu ve sosyal alanlar

n Led ışıklı ve şelaleli botanik havuz

n 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri

n Yönetim odas

n Çocuk parkı, palmiye ağaçları ve kamelyalar

Yıldız Park

n 3 Blok 66 Daire

n Her daireye ait Otopark

n Şelaleli Botanik havuz

n Çocuk oyun parkı

n Oturma kamelyaları

n Palmiyelerle donatılmış sitenin her yanı yeşil alan

n 7 gün 24 saat güvenlik

n Huzurlu ve mutlu bir hayat

2
8 Yıl önce Tosya’da başlayan ticaret
hayatımız, 1993 yılından bu yana “ sağlam
temeller, gülen yüzler” sloganıyla dün
olduğu gibi bugün de yarında İnşaat,
Mobilya, Emlak, PVC Doğrama, Kapı,

Parke branşlarında devam edecek. Kalitemiz
adımıza, işimiz güveninize yansıyacak.

www.kalitegrup.com.tr

Yıldız Park
Yeni Bağdat Caddesi Cumhuriyet

Caddesi 2235 Sokak No:35 Yıldız

Park Konutları 

Kocaeli/GEBZE 

İletişim Bilgileri
Merkez : (0 216) 392 37 37

Satış Ofisi 1 : (0 262) 742 11 37

Satış Ofisi 2 : (0 262) 742 12 37

Gsm 1 : (0 545) 902 00 37

Gsm 2 : (0 532) 264 83 75

Okyanus Park Ofis
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 

Tarık Buğra Lisesi Önü Okyanus

Park Konutları

Pendik/İSTANBUL
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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
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Kastamonu’da 39 lösemi hastası olduğu-
nu bildiren LÖSEV Kastamonu il temsilcisi
Şevket Yılmaz en büyük gücü gönüllülerin-
den aldıklarını söyledi.

Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından her
yıl 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiri-

len farkındalık etkinlikleri çerçevesinde Kas-
tamonu il temsilciliği makam ziyaretleri ger-
çekleştirdi.

LÖSEV gönüllülerinin “Maskeme değil,
gözlerime bak” isimli etkinlik çerçevesinde
tedavi olup sağlığına kavuşmuş çocuk ve

gençlerle valilik, belediye, il sağlık ve aile
sosyal politikalar bakanlığı il temsilciliğini
ziyaret ettiğini ifade eden LÖSEV Kastamo-
nu İl Temsilcisi Şevket Yılmaz löseminin
bulaşıcı bir hastalık olmadığı farkındalığını
oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kastamonu Kadın Derneği’nin ziyareti
esnasında konuşan İstanbul Kültür ve Tu-
rizm İl Müdürü Nedret Apaydın, Kastamonu
turizminin gelişmesi için her türlü desteği

vermeye hazır olduğunu söyledi.
Annesinin Araçlı olduğunu kay-

deden Apaydın, “ İstanbul’da
doğup büyüdüm. Ancak
annemim Araçlı olması
sebebiyle özellikle yaz ta-
tillerimizi çok sık Kasta-
monu’da geçirdik.  Kas-

tamonu tanıtımına ve turizmine katkı sağla-
yacak her türlü faaliyetin içinde olmaktan
büyük mutluluk duyarım.” diye konuştu.

Ağlamanın gereği yok
Apaydın, Kastamonu’daki kurumlarla

yapılacak iş birliğine açık olduğunu ifade
ederek, “Türkiye’de bazı şehirlerimiz tu-
rizmle alakalı süreçlerini tamamladılar. Kas-
tamonu çok geride kaldı. Ama oturup ağla-
manın gereği de yok. Biz hızlı bir şekilde bu
ihtiyacı sağlayabilmeliyiz. Kastamonu’da tu-

rizm il müdürümüz başta olmak üzere, tüm
turizm yatırımcıları, otel sahipleri, seyahat
acentaları, tesislerin sahipleri ile bir araya
gelerek buradaki deneyimlerimizi aktarabili-
riz. Buradan onlara verebileceğimiz her tür-
lü desteği anlatmaya hazırız.” ifadelerini
kullandı. Sivil toplum kuruluşlarının toplu-
ma projeleriyle yön vermesi gerektiğine işa-
ret eden İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdü-
rü Nedret Apaydın şehir kültürü, insani de-
ğerler üzerine yapılacak eğitim programları-
na katkı sağlayabileceğini de kaydetti.

Hicri takvimin başlangıcı olan
Muharrem ayında gerçekleşen aşure
etkinlikleri sadece damaklara değil
gönüllere de hitap etti. Bu yıl 2
Ekim’de başlayıp 31 Ekim’de sonla-
nan Muharrem ayında düzenlenen
aşure programları, İstanbul ve Kas-
tamonu’da yapılan etkinliklerle
manevi bir atmosferde geçti. 

Çok sayıda kurumun, sivil top-
lum kuruluşunun ve hayırseverin
bir araya geldiği etkinliklerde birlik
ve beraberlik vurgulandı.

Bu kapsamda Reis Gıda, gele-
neksel hale getirdiği Okmeyda-
nı’ndaki Darülaceze'de Aşure Günü
etkinliği düzenledi. Kur'an-ı Kerim
tilavetiyle başlayan etkinlikte, Darü-
laceze sakinleri geçmişteki aşure
günleriyle ilgili duygu ve düşünce-

lerini paylaştı. Programa Darülaceze
Başkanı Hamza Cebeci, Reis Gıda
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, program sunucusu Bekir Köse,
sanatçı Züleyha ve Darülaceze sa-
kinleri katıldı. Kastamonu’da faali-
yetlerini sürdüren Tarçın Bistro da

sokak sakinlerinde aşure ikram etti.
Kağıthane’nin Talatpaşa Mahalle-
sinde faaliyetlerini sürdüren Umut
Eğitim Gönüllüleri Derneği ise 4.
Geleneksel Aşure programı, Bozkurt
Kocaçam Köyü Derneği ve Kağıtha-
ne Belediyesi ile birlikte düzenledi.

Muharrem ayı gönüllere taht kurdu

39 lösemili
çocuğumuz

var

İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürü Nedret Apaydın, tüm turizm değerlerinin bir arada değerlendirilmesi
gerektiğini vurgulayarak, “Kastamonu’nun sadece inanç turizmi ile anılması, turizmin diğer çeşitlerine
engel olur; Kastamonu’ya zarar veririz. Bu anlamda turizmi bir bütün olarak görmeli, yemeklerimizi, spor
imkânlarımızı,  kültür ve doğal güzelliklerimizi bir arada irdelemeliyiz” dedi.

Çok değil şöyle kırk
elli yılda nereden
nereye gelmişiz.

Bostandan çıkmışız
markete gelmişiz. Her
şey elimizin altında.
Amerikan bezini kayna-
tıp kaynatıp koyardık ço-
cuk bezi diye, değil mi?
Şimdi nasıl? Pamuk gibi
bezler, hijyenik… Ha-
mam havlusundan röpt-
şamra, yunaktan duşa
kabinlere; jaluzi mi, ja-
kuzi mi her neyse onlara
geçtik. Ajans dediğimiz
radyoyu zor bulurduk
ama şimdi iç tiler (HD),
iç piler(HP), el sidiler ( LCD) var. Bulu tutlar, epıllar,
not buklar, petler, spotlar var.

Eşeği olanlar zengin sayılırdı. Bakın! Her evin
önünde bir otomobil, elhamdülillah. Havada ancak
leylek görüyorduk, şimdi vızır vızır uçaklar. Bin in,
bin in. Neredeyse beş kuruşa.

Metro dersen metro, olmadı mı; büslüsü de var.
Bir peket cigara için kuyruklarda bekliyorduk, unut-
madınız değil mi? Ama şimdi her kaçağı bile kapınıza
geliyor, şükürler olsun. Yollarımız kaymak gibi. Ha!
Aralarda yol kesip üç beş kuruş haraç alıyoruz ama
her şey de beleş olacak değil ya!

Asgari ücret tamı tamına bin-üç-yüz lira.  Emek-
limiz alıyor tamı tamına se-kiz-yüz-bin-lira. Allah
bereket versin. Aç mı var memlekette? En kötüsü ya
dileniyor ya da marketlerin çöplerini karıştırıp rızık
buluyor. Bu da bir şey. Bunu da bulamayan da var.  

İşsizlik falan yok değerli kardeşlerim. Tembellik
var. Neredeyse kapılarına maaş isteyecek terbiyesiz-
ler.

Hastaneler kalabalıkmış!  Nazik bizim insanımız,
pimpirikli. Öksürse hastaneye koşuyor. Keyif düşkü-
nü. Yok mu senin çevrende bir koca karı?  Sor baka-
lım bir.  Ne kaynatacaksın, ne süreceksin? Yok mu
bir hoca? Bir muska kaç para ki? Vırt zırt hastaneye
koşuyorsun!  Başka memleketlerde niye bu kadar
kalabalık değil hastaneler? Çünkü onlar, koca karı-
larına, hocalarına inanıyor, güveniyor. Nane mi yok
yani! Al, kaynat, iç. Bak nasıl bomba gibi oluyorsun.
Bir de limon sık şöyle içine. Oh!

Yara bere mi var? Sülük, sülük. Miden mi ağrı-
yor? Isırgan otu. Bağırsakların mı bozuk, iki bardak
turşu suyu, armut çekirdeği tozu. Başın mı ağrıyor?
Yazdır bir muska, koy suyun içine, ağrıdıkça iç, ağrı-
dıkça iç. 

Bakın cep telefonunda Avrupa’da ilk ikideyiz.
Kaldırın bakalım cep telefonlarınızı bir görelim. Oo,
ful yani. Maşallah maşallah.

Bakın dış ilişkilerimize. Can ciğer kuzu sarması-
yız. Bi biz Suriye’ye giriyoruz, bi Suriye bize. Bi biz
Irak’a giriyoruz, arkasından tüm Orta Doğu bize. Biz
AB’ye giremesek de AB bizim içimizden çıkmıyor.
ABD zaten külliyen bizde. Daha ne olsun?

Bakın köylerimize! Ne demiş Kemal Paşa? “Köy-
lü milletin efendisidir” demiş. Biz ne yaptık? Tam da
bunu yaptık. Köylü artık toprakla falan uğraşmıyor.
Efendi insanın eline kazma, kürek yakışır mı ya! Ne
güzel! Kamyon AVM’ler yaptık, köy köy, kapı kapı do-
laşıyor. Domates, biber, hıyar, üzüm, ekmek, havlu
peçete, ithal un, ithal süt, peynir, yumurta…

Bin hızlı trene, hızlı hızlı git. Ha! Kazası da var
bunun. O da takdiri ilahi.

Hepinizin cebinde kredi kartı. Plastik kelepçe
yani. Kaldırın görelim bakalım! Ey maşallah! Ey ma-
şallah! Rabbimin nimetleri bunlar.

Hah! Bir de ne var sizde? Birer oy.   Kaldırın ba-
kalım bana oy verecek o elleri, bir görelim. Of! Of! Of!
Sen büyüksün Allah’ım. Verdikçe veriyorsun, verdik-
çe veriyorsun. Şükürler olsun sana.

Haydi! Şimdi de marşımızı birlikte söyleyelim.
Bir, ki, üç, dört: dam-üs-tün-de  sak-sa-ğan vur-be-
li-ne kaz-ma-yı.

Not: İlk seçimlerde adayım. Seçim konuşmamı
da ilk sizinle paylaşmak istedim. Haydi eller havaya.

Sevgili kardeşlerim
benim, canlarım!

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

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

‘Turizm bir bütündür’

Uzun süredir 3 puan hasreti çe-
ken Kastamonuspor, Ziya Doğan yö-
netiminde evinde oynadığı karşılaş-
mada ilk galibiyetini aldı.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı grupta
mücadele eden Kastamonuspor
1966, üst üste mağlubiyetlerin ardın-
dan hafta içi maçında konuğu Bug-
saşspor’u 2-1 mağlup etti. Gazi Sta-
dındaki karşılaşmaya temkinli başla-
yan Kastamonuspor maçın 33. daki-
kasında ani gelişen atağını önleye-
meyince Raşit’in vuruşunda ağlara
giden golle 1- 0 yenik duruma düş-
tü. Rakibin 42. dakikada 10 kişi kal-
masına rağmen temsilcimiz ilk dev-
reyi mağlup durumda kapattı.

Goller Hüseyin ve Faruk’tan
İkinci yarıya daha istekli başla-

yan Kastamonuspor,  63. dakikada

kaptan Hüseyin’in golü ile eşitliği
sağladı: 1-1 

Kırmızı siyahlılar 82. dakikada
ise ceza alanı içinde bir pozisyonda
yerde kalan oyuncusuyla penaltı ka-

zandı. Penaltı atışını rakip ağlara
gönderen Faruk Öcal takımına gali-
biyeti getiren oyuncu oldu. 2-1

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte
Gazi Stadyumunda gülen taraf ev sa-
hibi Kastamonuspor oldu. Karşılaş-
mada toplam 10 sarı 1 de kırmızı
kart çıktı. Hafta sonu oynayacağı li-
der Gümüşhanespor maçına moralli
gidecek Kastamonuspor bu karşılaş-
ma sonrası puanını 11’e yükseltme-
sine rağmen Bugsaşspor’un 1 puan
gerisinde kaldığı için yine 15. sırada
yer aldı. Ligin üst sırasında ise lider
Gümüşhanespor geçtiğimiz hafta 2-1
mağlup olduğumuz İnegölspor’u ye-
nerek koltuğunu korudu ve puanını
27’ye çıkardı. Ligde bir maç eksiği
bulunan MKE Ankaragücü 24 puan-
la 2. olurken onu 20 puanla Karşıya-
ka takip etti.

Kastamonuspor evinde güldü…

İstanbul’da faaliyet gösteren Küre dernekle-
rinden bir heyet ilçede kaymakamlık, kurum
amirlikleri ve belediyeyi ziyaret ederek görüş
alışverişinde bulundu. Küreliler Derneği Başkanı
Yaşar Yazıcı ve Köstekçiler Köyü Derneği Başka-
nı Cemal Demir, ilçe ziyaretinde köylerin genel
sorunları ve düzenlenecek festival çalışmaları ile
ilgili görüşmeler yaptı. İlçeye bağlanması gün-
demde olan Belören, Avşar, Ersizlerdere ve Ec-
evit köylerinin durumu hakkında da bilgi alışve-
rişinde bulunan dernek başkanları, köylerin grup
yollarındaki iyileştirme ve çalışmaların mahalle-
leri de kapsaması için yetkililerle temas kurdular.

Köy yolları ile ilgili çalışmaların grup yolları-
nın bakım onarımı ile sınırlı kalmaması gerektiği-
ni belirten Küreliler Derneği Başkanı Yaşar Yazı-
cı, asıl sorunun köy içleri ve mahalle yollarında
yaşandığını söyledi. Köylerin içme suyu ihtiyacı-
nın önemli bir kısmını sağlayan köy çeşmelerinin
dezenfektasyonu ile ilgili de taleplerini ilettikleri-
ni kaydeden Yazıcı, çöplerin alınması konusun-
da Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden çalışma
yapılmasının da Küre Kaymakamı Nesim Işık ile
paylaşıldığını ifade etti. Birkaç yıldır ülkenin ge-
nel durumu itibarı ile ertelenen Küre Kilim Festi-
vali konusunda Belediye Başkanı Kamil Aydınlı
ile görüştüklerini, meydan düzenlemesinin ta-
mamlanmasıyla festival konusunda da görüş alış-
verişinde bulunduklarını söyleydi.

Taşköprü Kaymakamlığına geçtiğimiz aylarda
atanan Kaymakam Deniz Kılınç, İç işleri Bakanlı-
ğı tarafından düzenlenen Kaymakamlık kursuna
katılmak üzere ilçeden ayrıldı. Taşköprü Kayma-
kamlığına vekaleten yeni bir kaymakam atanana
kadar Kastamonu Vali Yardımcısı Şenol Ka-
ya’nın görevlendirildiği belirtildi.

Küre derneklerinde 
gündem; köy sorunları

Taşköprü 
Kaymakamlığı’na Vali
Yardımcısı bakacak

Nedret Apaydın

Kastamonuspor 1966 : 2
Bugsaşspor : 1
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Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM
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Emeklilik ile ilgili 
soru ve yanıtlar (5)
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Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

SSK’da Dul ve Yetim Aylığı 
SSK (4/a) emeklisi bayan, SSK (4/a)

emeklisi kocasının vefatı durumunda dul
maaşı alabilir mi, alabilirlerse dul maaşı
alabilir mi, alabilirse bağlanacak dul
maaşının oranı yüzde kaç olur? 25 yaşını
doldurmamış ve üniversiteye devam eden
erkek çocuğa vefat eden babasından dolayı
yüzde kaç oranında yetim maaşı bağlanır?
Erkek çocuğun yetim maaşı hakkı sona
erdiğinde eşin almakta olduğu dul maaşı
yükselir mi, yükselirse yüzde kaç oranında
artar? (Ahmet Ünlü)

SSK emeklisi bayan, SSK emeklisi
kocasının vefatı durumunda kocasından dul
aylığı alabilir. Aynı şekilde SSK emeklisi
erkek de vefat eden SSK emeklisi karısından
dul aylığı alabilir. Bağlanacak aylığın oranı
da vefat eden eşin aylığının yüzde 50’si
kadardır. 25 yaşı doldurmamış üniversiteye
devam eden çocuğa vefat SSK emeklisi anne
ve babasından yüzde 25 oranında aylık
bağlanır. Çocuğun yetim aylığı kesildiğinde,
SSK emeklisi eşin aylık oranı değişmez. 

Askerlik Borçlanması 
Babam 23 Haziran 1965 doğumlu. 1985–

1987 arasında 18 ay askerlik yaptı. SSK girişi
1993 Aralık ayı olup, halen çalışıyor. Prim
gün sayısı 5 bin 600. Şu anda emekli olmak
için askerliğinin ne kadarını borçlanması
lazım, nasıl emekli olabilir? (Cemil Öz) 

Babanız, Aralık 1993 sigorta
başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden
emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, 5 bin
675 prim günü ve 54 yaş şartlarına tabi.
Askerlik borçlanması babanızın hemen
emekli olmasını sağlamaz. Ancak 14 ay
askerlik borçlanması yapması halinde, 5 bin
600 prim günü ve 53 yaş şartlarına tabi olur.
Prim günü yeterli olduğundan, 53 yaşını
dolduracağı 23 Haziran 2018 tarihinde
emekli olmaya hak kazanır.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinin
düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO fuarında Kasta-
monulu firmalar boy gösterdi.  İÇDAŞ, Tosyalı
Holding, Raftürk, Dalgakıran, Yılmaz Makine,
Malkan Ütü Makine, Ayancık Ahşap ve Acar
Matbaacılık fuara katılan firmalar arasında yerini
aldı. Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği-
nin (MÜSİAD) düzenlediği 16. MÜSİAD EXPO,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mıyla başladı.  “İş Burada” sloganıyla bölgesel,
küresel ticaret ve yatırım iş birliklerine ev sahip-
liği yapacak 16. MÜSİAD EXPO’nun CNR
EXPO’da12 Kasım’a kadar devam edecek.

Yerli ve yabancı toplam 700 şirketin stant aç-
tığı, 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 200 bin ziya-
retçiyi ağırlaması beklenen MÜSİAD EXPO ile eş
zamanlı olarak yüksek teknoloji fuarı 3. High
Tech Port ve 20. Uluslararası İş Forumu da (IBF)
düzenleniyor.

İneboluspor’un maçlarını oynadığı 9
Haziran Stadyumunun suni çim, aydın-
latma ve çevre düzenlemesi için ihale
açıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tara-
fından 15 Kasım’da düzenlenecek açık
teklif usulündeki ihale, 1 adet sentetik
zeminli futbol sahası, tel örgü, ihata du-
varı ve aydınlatma yapımı hizmeti ola-
rak açıklandı. Mevcut stadın zemin ye-
nilemesinin suni çim yapılması, yıkılan
ihata duvarının onarımı, tel örgülerin 4
metre yükseltilmesi ve aydınlatma di-
rekleriyle akşam maçları için de uygun
hale getirilmesi işini kapsayan ihale
şartnamesine göre, Aralık ayı başında
başlanacak olan çalışmaların 210 günde
tamamlanması öngörülüyor.

İnebolu’ya suni çimli
saha yapılıyor

Birleşik Arap Emirliklerinde bu yıl
20-25 Kasım tarihleri arasında gerçekle-
şecek fuarda Tosya Kapıları tanıtılacak.

Sektöründe dünyanın en büyük fuarı
olan The Big 5 Show Yapı İnşaat Fua-
rında Tosya Ticaret ve Sanayi Odası ön-
cülüğünde kurulan Kapı Sanayicileri
Derneği (KAPIDER) stant açacak. Tosya-
lı 8 firmanın katılması planlanan fuarda
model, sağlamlığı ve kalitesi ile ön pla-
na çıkan Tosya kapıları tanıtılacak. 

Yaklaşık 27 ülkenin yer alacağı ve
katılım sağlayacağı fuarda Tosyalı iş
adamlarının uluslararası bağlantılar kur-
ması, Tosya kapılarının marka bilinirli-
ğini artırması için özel çalışmalar yap-
ması bekleniyor.

Tosya Kapısı 
Dubai’ye açılıyor

16. MÜSİAD EXPO 
kapılarını açtı

CNR EXPO Yeşilköy’de gençleşen
22. Uluslararası Otel, Restoran, Cafe,
Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri
Fuarı HOSTECH by TUSİD’de Çatalzey-
tinli hemşerimiz Sadık Arslan’ın sahibi
olduğu Asnur Endüstriyel Mutfak Ekip-
manları, Ağlılı hemşerimiz Ayhan
Ünal’ın başkanı olduğu İstanbul Yufka-
cılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası stant
açarken, TÜYAP’da düzenlenen 22.
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarın-
da Çatalzeytinli hemşerimizin sahibi ol-
duğu Furkan Ambalaj profesyonellerin
beğenisini kazandı.

İthal ürünler talep görmemeli
HOSTECH by TUSİD’de gazetemize

açıklamada bulunan Asnur Endüstriyel
Mutfak Ekipmanları sahibi Sadık Arslan
(48), sektörde ithal ürünlerin talep gör-
memesi gerektiğine işaret ederek  “Sü-
rekli artan ihtiyaçlara cevap verebilmek
adına ülkemizde geliştirilen ürünler ve
çözümler hizmet kalitesinin artmasında
büyük rol oynuyor. Bu kapsamda dün-
yadaki bütün yatırımcıların gözünün bi-
zim ürünlerimizde olduğu bir dönemde,

bizim gözümüz başka ülkelerin ürünle-
rinde olmamalıdır.” dedi.

Sektörde 41 yıllık tecrübeye sahip
aile şirketinin markalaşma sürecine
2011 yılında Asnur adıyla girdiğini
anımsatan Arslan, enerji tasarruflu mut-
fak ürünleri tasarladıklarını kaydetti.

Arslan, “Asnur olarak özellikle tost
makinasında Türkiye’de en kaliteli
ürünleri üretiyoruz. Bu ürünümüzü Al-
manya’ya ihraç ediyoruz. Her geçen gün
ürün gamımızı genişletiyoruz. Ürünleri-
mizde ekonomik ve güçlü olmak üzere
iki segment geliştirdik ve talebe göre
müşterilerimize sunuyoruz. Ömür boyu
kullanımlık, elektrik giderleri de az olan
ürünler geliştirerek müşterilerimize fark-
lı bir sunum yapıyoruz.” diye konuştu. 

Katıldıkları fuarlarla marka bilinirli-
ğinin arttığını, bayilik ve teknik servis
hizmeti taleplerinin geldiğini ifade eden
Sadık Arslan, imalat kapasitelerini artır-
mayı hedeflediklerini belirterek şunları
söyledi: “ Endüstriyel mutfakta, pişirme
gruplarında serimizi tamamladık. Ancak
seri üretime geçmemi biraz daha zaman
alacak, çünkü kalifiye eleman sıkıntısı
var.  Bunu da kendimiz için eleman ye-
tiştirerek çözmeyi hedefliyoruz.”

Gıda ve gıda dışı tüm endüstrilerin
ambalaj ihtiyaçlarına yönelik çözümle-
rin sergilendiği Avrasya Ambalaj Fuarın-
da stant açan Furkan Plastik, profesyo-
nellerin beğenisini kazandı.

Kolibandı, koli, çuval, poşet ve am-
balaj çeşitleri ile geniş ürün skalasına sa-

hip olan firma-
nın sahibi Ya-
şar Çelik, ve-
rimli bir fuar
süreci geçirdik-
lerini kaydetti.

Ulusal ve
uluslararası çok sa-
yıda firma ile görüşme
imkanı bulduklarını kaydeden Çelik, “
Yurt içi ve yurt dışındaki teknolojik ye-
nilikleri yakından takip ederek ürün ka-
litemizi ve üretim kapasitemizi sürekli
geliştiriyoruz. Müşterilerimize her alan-
da hızlı çözümler sunuyoruz. Fuarla bir-
likte Avrasya Bölgesindeki ve ülkemiz-
deki en önemli firmalarla görüşme imka-
nımız oldu” dedi.

Endüstri tesislerinden binalara ve
işletmelere kadar geniş bir alanda
yangın söndürme sistemleri üzerine
faaliyet gösteren YCS, Kastamonu’da
tesis kurup yerli üretime geçmeyi he-
defliyor. Yangın algılama ve söndür-
me sistemleri sektörüne üniversite
yıllarında adım atan Taşköprülü hem-
şerimiz Okan Yüce (31),  YCS Teknik
firması ile mühendislik, taahhüt,
proje, bakım, ürün satış, servis
ve işletim hizmetlerini kapsaya-
cak şekilde hizmet veriyor.

Uluslararası markların gold
partnerliğini üstlenen firmanın
yurt içi ve yurt dışında önemli
projelere imza attığını
bildiren elektrik
mühendisi
Yüce,   3 yılda
3 milyon ciro-
ya ulaştıklarını
kaydetti.

Sektöre 2005 yılında adım attığını
anımsatan Yüce, “Yıldız Teknik Üni-
versitesi Elektrik Mühendisliği Bölü-
mü mezunuyum. Üniversite yılların-

dan itibaren uluslararası bir şir-
kette 11 yıl çalıştım.  2013 yı-
lında da YCS Teknik’i kur-
dum.  Sektörde aralıksız ve
erken yer alamam sebebiyle
uluslararası markaların gold
partnerliğini aldık. Şu an
Türkiye haricinde Kuveyt’e,

Afganistan’a kadar geniş bir
yelpazede iş ilişkimiz bu-
lunuyor.” dedi.

Firmanın sahip oldu-
ğu istihdam kapasitesi-
nin sektör eğitimi olan

12 kişiden oluştuğunu kaydeden
Yüce, “ Prestijli üniversitelerden me-
zun olan mühendislerimizin yanı
sıra teknik kadromuz da sektörün
eğitimini alan kişilerden oluşuyor.
Bu kapsamda teknik ekibimizin hep-
si meslek lisesi mezunu. Perpa’da
bulunan ofisimizde proje bazlı çalış-
malar gerçekleştiriyoruz. Temin etti-
ğimiz ürünlerin montajını proje da-
hilinde dilerse müşterimiz kendisi
yapabiliyor.” diye konuştu.

Gelecek hedeflerinin sektörün sa-
yılı firmaları arasında olmak olduğu-
nu ifade eden Okan Yüce şunları
söyledi: “ Yangın sektörü deyince
akla gelebilecek her ürünü temin
eden, ilk firma olmayı hedefliyoruz.
Çalışmalarımızı da bu kapsamda ge-
liştiriyoruz. İnşallah yerli üretime
geçtiğimiz takdirde de İstanbul’da
değil de Taşköprü’de bir fabrika kur-
mayı planlıyoruz.”

Yerli üretim hedefliyor

İstanbul’da Avrasya’nın en büyük fuarları arasında yer alan Uluslararası Otel, Restoran, Cafe, Pastane Ekipmanları ve
Teknolojileri Fuarı ile Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarında Kastamonulu hemşerilerimizin açtığı stantlar göz doldurdu

Profesyonellerin 
ilgisini çektiler

Yaşar Çelik

Okan Yüce

Devlet Hava Meydanları İşletmesi
tarafından yayınlanan istatistiklere göre,

Ekim ayında Kastamo-
nu Havalimanında iç

hat yolcu trafiği
yüzde 38 artışla

9 bin 310 olarak gerçekleşirken, 72 uçak
iniş kalkış yaptı. Verilere göre aynı dö-
nemde Kastamonu Havalimanı yük tra-
fiği ise yüzde 35 artış göstererek 57 ton
olarak gerçekleşti.

Ekim ayı sonu gerçekleşmelerine
göre, Kastamonu Havalimanından bir
önceki yılın ilk 10 ayına göre yüzde 36

artışla 93 bin 912 yolcu
hizmet alırken, top-
lam uçak trafiği yüz-
de 31 artışla 906’ya,
yük trafiği ise yüzde
29 artışla 656 tına
ulaştı.

Kastamonu Havalimanı rekor kırdı
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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 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

9 Kasım 2016 6

Kastamonu Meteoroloji Müdür-
lüğü, Abana’da “Otomatik Meteoro-
loji Gözlem İstasyonu (OMGİ)” kur-
mak üzere çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Harmason mevki-
indeki otogar binasının yakınında

kurulacak istasyon sayesinde ilçe-
nin meteorolojik verileri daha sağ-
lıklı bir şekilde elde edilecek. Ayrı-
ca, Meteoroloji Genel Müdürlü-
ğü’nün kurumsal internet sayfası
www.mgm.gov.tr üzerinden de

Abana’daki hava sıcaklıkları, nem
değerleri gibi değerleri veriler anlık
bir şekilde öğrenilebilecek. İlgili ça-
lışmalar devam etmekte olup, cihaz-
ların kurulumuna kısa bir süre için-
de başlanacağı öğrenildi.

Kastamonu dernekçiliğinin tanınan
isimlerinden İstanbul’da belediye idari
kadrolarında yer alan hemşerimiz Şerafet-
tin Ortaç Bozkurt Belediyesi Yazı İşleri
Müdürü olarak atandı.

Geçtiğimiz ay Bozkurt Belediyesi’nde
göreve başlayan Doğanyurtlu hemşerimiz
Ortaç, büyükşehirde edinmiş olduğu de-
neyim ve birikimlerini bundan böyle Boz-
kurt için faydaya dönüştüreceğini belirtti.
Ortaç, özellikle turizm alanında kendi il-
çesinden başkan adaylığı esnada hazırla-
mış olduğu projelerin ışığında çalışmalar
yapacağını söyledi.

Daha önce Tuzla Belediyesi’nde tek-
nik müdür ve Orhanlı Belde Belediyesi
Başkan Yardımcılığı gibi görevlerde de
bulunan Şerafettin Ortaç, “Büyükşehirde
edindiğim tecrübe ve birikimlerimi Boz-
kurt için değerlendirmek, bu güzide
memleketimize hizmet etmek gurur veri-
ci. Bozkurt’ta özellikle yine dernekçilik-
ten gelme başarılı bir belediye başkanı ile
birlikte görev yapmak da ayrıca önemli ve
değerli benim için. Kısa bir süre olmasına
rağmen memleketimize hizmet noktasın-
da ortak hedeflerimiz doğrultusunda tüm
mesaimizi harcıyoruz.” dedi.

İkinci MYO için hazırlık
Belediye hizmetleri ile ilgili de bilgiler

veren Ortaç, yakında ilçeye belediyenin
öncülüğü ve hayırseverlerin destekleriyle
ikinci bir meslek yüksekokulu daha ka-
zandırmayı hedeflediklerini belirtti. Mey-
dan düzenlemesi ve kültür merkezi proje-
leri için de yeni yılın ilk aylarında ihale
aşamasına geleceklerini ifade eden Şera-
fettin Ortaç, terminal ile ilgili çalışmalara
da başladıklarını söyledi.

1964 doğumlu ve Karadeniz Teknik
Üniversitesi mezunu olan Şerafettin Or-
taç, İstanbul’da federasyon ve dernekle-
rin çeşitli kademelerinde de görevler
alan bir isim.

Şerafettin Ortaç
Bozkurt’ta 
göreve başladı
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman

Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü

Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Bediüzzaman Said Nursi'nin Kur'an
tefsiri olan Risale-i Nur eserlerinin teksir
makinası ile ilk kez basıldığı, çoğaltıldı-
ğı İnebolu Camikebir Mahallesindeki ta-
rihi bina Barla Platformu tarafından sa-
hibinden satın alındıktan sonra Antalya
Büyükşehir Belediyesine hibe edildiği
öğrenildi. Konu hakkında Antalya Bü-
yükşehir Belediyesinin restorasyonu
ihale ederek firma ile sözleşme imzala-
dığı ve 420 gün içinde restorasyonun
bitmesi konusunda anlaştığı belirtildi.

İnebolu ve Kastamonu’ya 
ziyaretçi akacak…

Barla Platformu Başkanı ve Isparta
Milletvekili Said Yüce, İnebolu’da resto-
re edilecek tarihi evin tamamlanmasıyla
birlikte Kastamonu ve İnebolu’ya yurt
içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin
geleceğini ifade etti. Yüce, 1936 – 1943
yılları arasında Kastamonu’da mecburi
ikamete tabi tutulan Bediüzzaman’ın
önemli eserlerini telif ettiği, eserlerin
çoğaltıldığı evle ilgili yaptıkları çalışma
hakkında şu bilgileri verdi:

“İnebolu’da restore edilecek olan 150
yıllık tarihi ev o dönemde Bediüzzaman
Hazretlerinin İnebolu’daki talebelerin-
den Merhum Nazif Çelebi ve Oğlu Sela-
haddin Çelebi’ye aitti. Risale-i Nurların

elle yazılması ve teksir makinesiyle çoğ-
altılması işlerinde bu evde çok önemli
vazifeler gördüler. Kurtuluş Savaşı’nda
milli mücadeleye silah ve mühimmat
sevkiyatında önemli görevler yapan İne-
bolu, 1930 ve 1940’lı yıllarda Anado-

lu’nun manevi inşası ile ilgili hizmetler
açısından bu evde çok önemli görevler
ifa etti. Bu evde yazılıp çoğaltılan eserler
Isparta gibi İnebolu’dan da Anadolu’nun
her köşesine ulaştırıldı. Restorasyon bit-
tiğinde Antalya Büyükşehir Belediye

Başkanımız, Kastamonu milletvekilleri-
miz, valimiz, belediye başkanımız ile
birlikte hizmete açılacak.”

Proje Kastamonu 
Belediyesi’nden

Barla Platformu
2015 yılında da bu
konuda girişimde
bulunmuş ve Kas-
tamonu Belediyesi,
İnebolu’da bulunan
Çelebiler Konağını
restore ederek hiz-
mete sunmaya yö-
nelik projesini Kül-
tür Bakanlığı’na su-
narak çalışmalara
başlamıştı. Daha
sonra yüksek maliyetli olduğu gerekçe
gösterilerek projeden vazgeçilmişti. 

Konu hakkında bilgi aldığımız Ispar-
ta Milletvekili ve Barla Platformu Baş-
kanı Said Yüce gazetemize yaptığı yazı-
lı değerlendirmede; projenin Kastamo-
nu Belediyesi tarafından hazırlandığını,
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin
maddi kısımla ilgili yardımcı olacağını,
binanın restorasyonu sonrası misafirha-
ne, kültür evi ve müze olarak hizmet
vereceğini belirtti.

İnebolu Çelebi Konağına
Antalya sahip çıktı

Abana’ya
otomatik gözlem

evi kurulacak
TURUTURUTURUTURU

Beykoz Belediyesi, Azdavay
Belediyesi’ne hizmet aracı hibe
etti.

Bir takım görüşmelerde
bulunmak üzere İstanbul’da
bulunan Azdavay Belediye
Başkanı Osman Nuri Civelek,
Beykoz Belediyesi tarafından
hibe edilen aracın devir
protokolünü imzalayarak teslim
aldı.

Beykoz Belediye Başkanı
Yücel Çelikbilek ile Azdavay
Belediye Başkanı Osman Nuri
Civelek arasında imzalanan devir
protokolü görüşmesinde Beykoz
Belediye Başkan Yardımcısı
Bozkurtlu hemşerimiz Muharrem
Kaşıtoğlu ve Azdavay
Yenimahalle Muhtarı Nevzat
Cebeci de hazır bulundu.

Hizmet aracını Beykoz
Belediyesi hediye etti

Ziyaret sonrası açıklamalarda
bulunan Civelek, aracın Azdavay
Meslek Yüksekokulu'na hizmet
vereceğini bildirerek, “Beykoz
Belediye Başkanımız Azdavay
Belediyemize Doblo marka
hizmet aracı hediye ettiler. Başta
belediye başkanımız Yücel

Çelikbilek olmak üzere, verdiği
destekle Azdavay'a araç
kazandıran başkan yardımcımız
Muharrem Kaşıtoğlu'na, Ulaşım
Hizmetleri Müdürümüz Selim
Muslu'ya konuyla ilgilenen
Yenimahalle Muhtarımız Nevzat
Cebeci'ye teşekkür ederim.
Başkanımız en kısa zamanda
Azdavay’daki halı sahamızı
kapalı saha durumuna
getireceklerinin sözünü verdiler”
dedi.

Küre Dağları
Milli Parkı için-
de yer alan ve
her mevsim ayrı
güzelliğe bürü-
nen Pınarbaşı,
ilçeye gelen yer-
li ve yabancı tu-
ristlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.  

İlkbahar ve yaz aylarında ziyaretçi akını-
na uğrayan Pınarbaşı’na, özellikle sonbahar
mevsiminde fotoğrafçılar ilgi gösteriyor. İl-
çenin önemli doğal güzelliklerinden olan
Horma Kanyonu, Valla Kanyonu ve Ilıca Şe-
lalesi fotoğraf kulüplerinin ve amatör fotoğ-
rafçıların kameralarına yansıyor. Bu kap-
samda ilçenin gördüğü ilgiden memnun ol-
duklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet
Yılmaz da tüm fotoğraf severleri sonbahar
güzelliklerini ölümsüzleştirmek üzere Pı-
narbaşı’na davet ettiğini bildirdi.

Pınarbaşı’na 
fotoğrafçı ilgisi

İnebolu'da Bediüzzaman Evi ve Risale-i Nur Müzesi olarak kullanılacak olan 150 yıllık tarihi
bina, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek.

Azdavay Belediyesi’ne
Doblo hizmet aracı

Orman Genel Müdürlüğü uhdesinde
bulunan Ballıdağ Hastanesi, yine sağlık
hizmetlerinde değerlendirilmek üzere
29 yıllığına kiralama ihalesine çıkartıl-
dı. 9 Kasım tarihinde gerçekleşen ihale
için talipli çıkmayınca ihale gerçekleş-
tirilemedi. Yetkililer ihaleden sonuç
çıkmadığı için artık sürecin binanın yı-
kımının gerçekleştirilmesi olarak işle-
yeceğini belirtiyor.

Daha önce Orman Genel Müdürlü-
ğü’nden hastane yapımı için 1954 yılın-
da kiralaması yapılan ve üzerine Türki-

ye’nin ikinci büyük göğüs hastalıkları
hastanesi inşa edilen 50 dönümlük arazi
sözleşmesinin bitimiyle önce Hacettepe
Üniversitesi’ne devredilmişti. Üniversite
araziyi 7 yıl önce herhangi bir tasarrufta
bulunmadan yeniden Orman Genel Mü-
dürlüğü’ne iade etmişti.

Orman Genel Müdürlüğü daha önce
de Ballıdağ arazisini 2 defa ihaleye çıkar-
masına rağmen ilgilenen çıkmamış ve
bugünkü virane haline gelmesine neden
olmuştu. 9 Kasım tarihinde gerçekleşen
ihale için de talipli olmadığı öğrenildi.

Ballıdağ’da son sözü orman söyleyecek…
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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
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Daday’da yeni bulunan tarihi mezarla-
rın açığa çıkartılması için kazı başlatıldı.

Elmayazı köyünde geçen ay tespit edi-
len mezarlıkta incelemede bulunan yetki-
liler, alanın eski bir mezarlık alanı olduğu-
nu belirledi. Tarihi mezarlık alanının orta-

ya çıkarılması için Bartın Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında kazı ça-
lışması başlatıldı.

Kastamonu Müze Müdürlüğü ile Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyo-

nunda gerçekleştirilen kazıyı 10 kişilik bir
ekiple sürdürdüklerini ifade eden Yıldı-
rım, mezarların üzerindeki işaret ve yazı-
ları inceleyerek gömülü kişilerin nasıl ve
ne zaman öldüklerine dair bilgi toplaya-
caklarını ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon seferi
esnasında kötüleşen hava koşulları nede-
ni ile konakladığı yerde Akşemsettin’i ye-
tiştiren hocası Pirahmet şehit olunca, 3
gün içerisinde inşa edilen ve tamamen
ahşap yapıdan oluşan 3 katlı cami hala
kullanılıyor.

Kitabesi çalınmış…
Pirahmet Camisine ait kitabe, köy dı-

şında yer alan eserin üzerinden çalındığı
için günümüze intikal edememiş. Cami-
nin arka tarafında kalan bölgede Çal dağı
olarak anılan yerde o gün şehit olan iki
askerin yaklaşık 10 metre civarında me-
zarı bulunuyor. Ancak burada mezar taşı
ve kitabe yer almıyor.

Aradan geçen uzun yıllar içinde en alt
katı sel nedeniyle mil kapladığı için kul-
lanılamaz duruma gelen caminin ufak te-
fek tamiratlarla günümüzde 2 katı kulla-
nılıyor.

Tarihi cami bakım ve onarım
bekliyor

İç donanımı tamamen ahşap işçiliğine

dayanan 555 yıllık maziye sahip cami gü-
nümüzde çeşitli defalar müracaat edilme-
sine rağmen restorasyon ve bakım yapıl-
ması için ilgi bekliyor.

Pirahmet Camii ile ilgili bilgi veren
köy sakinlerinden Lisan Demirbaş, “20
metreye  14 metre ebatlarında olan cami

tamamen ahşap
geçme tekniği ile
yapılmıştır. Cami
esas itibarı ile 3 kat
yapılmış ancak cami-
nin iki dere yatağı bir-
leşme noktasına yapılması

nedeni ile 1904 yılında yağışlar netice-
sinde meydana gelen seller sonucu alt
katı tamamen mil basmıştır. Günümüzde
caminin halen iki katı kullanıma açıktır.
Cami zaman içerisinde çeşitli defalar ta-
mirat görmüşse de bakıma ihtiyacı vardır.
Çatısı akmaktadır, seller nedeni ile cami-
nin şadırvanı, medresesi, hamamı ve tu-
valetleri tamamen yok olmuştur. Camiyi
sellerden korumak amacı ile etrafına be-
ton duvar yapılması gerekmektedir. Bu
konuda birçok yere başvurduk ama sonuç
alamadık. İlgi ve destek bekliyoruz.”

dedi.
Pirahmetli Köyü sakin-
leri de caminin en alt

katının da ortaya çı-
karılması ve binanın
restorasyonunun
yapılarak yarınlara
aktarılacak bir kül-
tür ve tarih mirası

olarak uzun yıllar
yaşaması için yetkili-

lerden ilgi beklediklerini
kaydettiler.

Taşköprü
Pirahmetli

köyünde yer alan
ve Fatih Sultan

Mehmet’in
Hocası

Akşemseddin’i
yetiştiren

Pirahmet adına
1461 yılında inşa

edilen cami
ayakta kalma

mücadelesi
veriyor.

Nöbetçi Tiyatro
sahne kararttı

Kastamonu’da 23 yıldan bu yana
kesintisiz olarak hizmet veren yerel
gösteri ekibi Nöbetçi Tiyatro kapandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Ge-
nel Sanat Yönetmeni Hulusi Sıvacı’nın
veda yazısı ile sahne karartan Nöbetçi
Tiyatro, özellikle Kastamonu değerleri
üzerinden sahnelediği oyunlarla, Kas-
tamonu dışında da turnelerle çalışma-
larını sürdürüyordu. Bu güne dek on-
larca oyunla tiyatro aracılığı ile Kasta-
monu ve değerlerini sahneye taşıyan ve
binlerce kişiye sevdiren Nöbetçi Tiyat-
ro’nun kapanış öyküsü hakkında Hulu-
si Sıvacı şu açıklamayı yaptı: “Biz 1994
yılında tiyatro oluşumunu gerçekleştir-
mek isterken hakikaten de sosyal akti-
vitelerin hemen hemen hiç olmadığı
bir ilin yine sosyal aktivitelerden yok-
sun birer genci idik. Tiyatroyu severdik
ama tiyatroyu oluşturma amacımız ti-
yatrocu olmak değildi. Biz tiyatronun
yanı sıra televizyon gibi pek çok medya
programları yaptık. Yalnız tiyatro değil,
Kastamonu türkülerinin Kastamonulu
bir sanatçı tarafından tek bir albümde
toplanması gibi projeler de yürüttük.”

Şehir tiyatrosu kurulabilir…
Tiyatronun kapanmasına ilişkin de

bir değerlendirme yapan Sıvacı, özel ti-
yatroların yaşamasının güçlüğüne de
işaret ederek, yola Şehir Tiyatrosu çatı-
sı altında devam edecekleri sinyalini
verdi. Nöbetçi Tiyatro’nun misyonunu
tamamlamış olduğuna inandığını belir-
ten Hulusi Sıvacı şunları söyledi: “23
sene, nice zorluklarla ilerlediğimiz yo-
lun sonuna vardık. Nöbetçi Tiyatro gö-
nül rahatlığımız ile kapanabilir. Çünkü
amacımıza ulaştık. Artık bu şehrin gur-
bette yaşayan hemşerilerine ve hayatla-
rında hiç tiyatro izlememiş, hiç sanatçı
görmemiş ülkemizin minik yüreklerine
daha iyi imkânlarla ulaştırılabileceği
Şehir Tiyatrosu olmalı. 23 yılık emek
ve memleketimizin bir tiyatrosu olsun
amacı ile çıkılmış düşünceler, bundan
böyle Kastamonu Belediyesi Şehir Ti-
yatroları olarak devam edebilir.”

Pirahmet Camii zamana direniyor

Tarihi
mezarlar için
kazı başlatıldı
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İlkokula başladığımda, devletin
herkese eğitim olanağı sağlama
şansı yoktu. Ben o sıraya

oturduğum için, bir çocuk eğitim
şansını elde edemedi. İşte ömrüm
boyunca, o eğitim alamamış çocuk
içinde çalıştım, ülkem için. - Mete
Akyol

İşte bu yüzden...
Hep bir kişilik fazla düşüneceğiz,

bir kişilik fazla yazacağız, bir kişilik
fazla uyaracağız...

Ve o hep bir kişiyi asla unutmadan,
ona karşı hep sorumlu hissederek
kendimizi, bir kişilik eksik gülecek, bir
kişilik fazla ağlayacağız...

Sorumluluk budur!

Hayvan Çiftliği
SORUMLULUK

9 Kasım 2016

Mustafa Yaşar Dilsiz 9istamonumyd@gmail.com / mydilsiz@istamonu.com

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

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

www.cercisapka.com
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TL’den

başlayan

fiyatlarla

‘Aracınızın

muayene oncesı

hazırlığı 

yapılır’

‘Şirket ve

firma araçlarına 

kampanyalı 

fiyatlar’

İngiliz yazar George Orwell, ülkemizde
daha çok Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı
kitabıyla tanınır. Hayvan Çiftliği, onun

çağdaş klasikler arasına girmiş bir diğer
çok ünlü eseridir. 1940'lardaki "reel sosya-
lizm"in eleştirisi olan bu roman, dünya ede-
biyatında yergi türünün başyapıtlarından
biri olarak kabul edilir.

Bu kitabı daha önce çok eski bir bası-
mından okumuştum, geçtiğimiz hafta yeni-
den ve nedense bir daha okumak istedim…
Enteresan hikayesi ve zamanlar üstü kur-
gusu ile bugünün tam da özeti olan bir olay-
lar akışına sahip.

Hayvan Çiftliği'nin başkişileri hayvan-
lardır. Bir çiftlikte yaşayan hayvanlar, ken-
dilerini sömüren insanlara başkaldırıp çift-
liğin yönetimini ele geçirir. Amaçları daha
eşitlikçi bir topluluk oluşturmaktır. Arala-
rında en akıllı olan domuzlar, kısa sürede
önder bir takım oluşturur; ama devrimi de
yine onlar yolundan saptırır. Ne yazık ki in-
sanlardan daha baskıcı, daha acımasız bir
diktatörlük kurulmuştur artık. George Or-
well, bu romanında tarihsel bir gerçeği
eleştirmektedir. Romandaki önder domu-
zun, düpedüz Stalin'i simgelediği açıktır.
Diğer kahramanlar gerçek kişileri çağrış-
tırmasalar da, bir diktatörlük ortamında
olabilecek kişilerdir.

Altbaşlığı Bir Peri Masalı olan Hayvan
Çiftliği, bir masal anlatımıyla yazılmıştır;
ama küçükleri eğlendirecek bir peri masalı
değil, çarpıcı bir politik taşlamadır.

Aslında çok sevdiğim bir tarz değil ama
birazcık hikayesini de paylaşacağım… Belki
buradan okursunuz diye…

Politik iğneleyici ve solcu kişiliği ile ta-
nınan İngiliz yazar George Orwell’in gelmiş
geçmiş en iyi romanı olarak kabul edilen ve
okurlarına politika üzerine mükemmel bir
kara mizah hikayesi sunan Hayvan Çiftliği

okunması gereken harika bir
roman.

George Orwell Hayvan
Çiftliği romanı ile aslında po-
litikanın gerçek yüzünü se-
vimli hayvanlar üzerinden
herkesin anlayabileceği bir
dille anlatıyor. Birçok ülke-
de sansüre uğramış, İngil-
tere ve Amerika’da bile en-
gellenmeye çalışılmış, ba-
zen ise konusu değiştirile-
rek sunulmaya çalışılmış-
tır. Buna rağmen gerçek
konusunu korumuş ve birçok insanın politi-
kacılara olan görüşünü değiştirmeyi başar-
mıştır.

Hayvan Çiftliği gerçekten kusursuz iş-
lenmiş bir hikayeyi anlatılıyor. Özellikle
hayvanların seçimi ve sunulması George
Orwell’in ince zekasının mükemmel bir ör-
neği. Zaten kitabı okudukça hangi hayvanın
neden seçildiğini çok daha iyi anlıyorsunuz.

Kitabın yazıldığı dönem itibarı ile Stalin
yönetimine gönderme yaptığı belirtilmek-
tedir. Bu yüzden kitapta geçen hayvan ka-
rakterler Stalin dönemindeki kişilere ben-
zetilmiştir.

Çiftlikte yaşayan hayvanların tek arzu-
ları kendilerine iyi davranılmasıdır. Fakat
borç batağında bulunan ve kendini alkole
veren çiftlik sahibi hayvanlara kötü davra-
nır ve dahası sıklıkla onlara yemek verme-
yi unutur. Bunun üzerine hayvanlar sitem
eder ve Koca Reis ya da Binbaşı lakaplı
yaşlı domuz önderliğinde ayaklanma çı-
karmayı planlarlar. Fakat planları gerçek-
leşmeden yaşlı domuz ölür ve hayvanlar
öndersiz kalır. 

Bir gün yine aç bırakıldıklarında daha
fazla dayanamazlar ve ayaklanma çıkartır-
lar. Çiftlikteki tüm insanlara saldırıp onların

kaçmalarına neden
olurlar. Böylece çift-
liği ele geçirirler ve
önder olarak yaşlı
domuzun yakını olan
Napolyon lakaplı do-
muzu seçerler. İlk iş
olarak yaşlı domuzun
söylemlerinden kendi-
lerine bir kanun çıkar-
tırlar. Asla insanlar gibi
olmayacaklar, asla
başka bir hayvanı öldür-
meyecekler, asla insan-
ların yaşadığı yerde ya-

şamayacaklar, yattıkları yataklarda yatma-
yacaklar ve onlar gibi giyinmeyeceklerdir. 

İlk başta her şey yolunda gider ve kendi
aralarında yaptıkları eşit iş dağılımı ile çift-
liği mükemmel bir şekilde işletirler. Snow-
ball adındaki domuz okumayı öğrenir ve di-
ğer hayvanlara da öğretir. Hayvanlar içinde
düşünen biri olduğu için zamanla liderliğini
kaybetmekten korkan Napolyon’un kinini
kazanmaya başlar. Napolyon gücünü koru-
yabilmek için gizliden olarak yavru köpek-
leri polis gibi eğitip kendi himayesine alır.
Gücü eline geçirdiğinde de ilk olarak Snow-
ball’u hain ilan ederek çiftlikten attırır.

Napolyon gücün verdiği ihtiras ile ken-
dine göre kararlar almaya başlar. İlk olarak
kelime oyunları ile anayasada ufak değişik-
liklere gider. Örneğin çok çalıştıkları için in-
sanların yaşadığı yerde yaşayabileceklerini
söyler, insanların yattığı yerde sadece çar-
şaf varsa yatılamayacağını belirtir. Bunun
gibi ufak değişiklikler ile kendini haklı çı-
kartmayı her zaman başarır. Fakat bu za-
manla çiftlik üzerine rahatsızlık yaratır. Bu-
nun üzerine çiftliğe televizyonu getirir ve
sürekli kendini haklı gösteren ve öven ya-
yınlar ile diğer hayvanların beynini yıkama-

ya başlar.
Çiftlikte bir sorun olduğunda bir za-

manlar kovdurduğu ve ortalıkta görünme-
yen Snowball’a suçu atar ve gizliden sabo-
taj yaptığını belirtir. Güzel bir şey olduğun-
da da kendi marifeti olduğunu bağıra bağıra
anlatır. Karşı görüş olduğunda ise polis kö-
pekleri ortaya salarak korku yaratır.

Bir keresinde çiftlikte kıtlık başladığın-
da tavukların yumurtalarını satmaya karar
verir. Fakat tavuklar karşı çıkınca onları
hain ilan eder ve hepsine ölüm cezası verir.
Anayasada da maddeyi değiştirir hiçbir hay-
van öldürülemez, hainler hariç olarak belir-
tir. Bunun üzerine tüm tavuklar öldürülür. 

Napolyon başkan olmanın konforunu
sonuna kadar yaşamak ister ve bu yüzden
bir zamanlar çiftlikten kaçırdıkları insanlar
ile anlaşma yapar. Kendi keyfi için çiftliğin
ürünleri onlara satar ve ihtişam içinde ha-
yatına devam eder.

Çiftlikte işler iyice kötüye gitmiştir ve
artık hayvanlar iyice rahatsız olmuştur.
Daha fazla dayanamayan bir grup çiftliği
terk ederek canlarını kurtarırlar. Kötü yö-
netim dolayısı ile çiftlik iyice batmıştır ve
sonunda domuzlar dahil hepsinin mezarı
olur. 

Çiftliğin insan sahipleri değişir ve kaçan
hayvanlar bir umutla geri dönerler. Um-
dukları şey yönetime gelen yeni insan sa-
hiplerinin onlara iyi davranmasıdır. Döngü
başa dönmüştür.

Hikayesi bu…
Yine de kitaptan okuyun derim… Kitap

okumaktan sıkılan bir toplum olduğumuz
için ben özeti paylaşayım istedim… 

“Ne garip değil mi?” demişti kitabı oku-
yan bir arkadaşım, “1940’lardan buyana
hiçbir şey değişmemiş!”

Tarih sadece aptallar için tekerrür
eder…

A J A N D A

FOTOYORUM
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ ( KİŞİSEL
KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 
İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM, BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

www.atlaskkd.com
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İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com
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Yıl: 5 9 Kasım 2016

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

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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