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ASpor’dan canlı ya-
yınlanan karşılaşmada
oynadığı futbolla tüm
Türkiye’yi mest eden, ra-
kibini ise adeta kara gö-
men kırmızı-siyahlılar
haklı galibiyeti doyasıya
kutladı.

Maddi manevi 
kazanç

Kasımpaşa’yı eleyerek
gruplara kalan Kastamo-
nuspor 1966’nın karşılaş-
ma sonrası toplam 66 bin
200 Dolar kasasına girdi.
Temsilcimiz grup maçla-
rında aldığı her galibiyet
için 40 bin Dolar, beraber-
lik için ise 20 bin Dolar
para kazanacak.Öte yan-
dan maçların ulusal ka-
nallarda gösterilmesiyle
birlikte Kastamonu’nun
paha biçilemez reklamı da
yapılmış olacak.

2015-2016 sezonu Ziraat Türkiye Kupası Kura Çekimi, 7 Aralık
Pazartesi günü TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulu-
nan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Toplam 32 takımın yer aldığı
kurada Kastamonuspor 1966, E grubuna çıktı.  Temsilcimiz E Gru-
bunda Karşıyaka, Galatasaray ve Akhisar Belediye spor ile eşti.

Galatasaray rakiplerimiz arasında

Satılık-Kiralık 
Her Marka Forklift Tamiri,
Yedek Parça
Bakım Servisi, 
Transpalet ve Lastik Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi
Sitesi, C5 Blok No: 255 

İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

ATILGAN MAKİNE

www.atilganmakine.com.tr

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

www.tltpanel.com Tel: 0212 280 56 59

Fabrika: Huzur Mahallesi Oto San. Sit. 4. Levent Menderes 
Cad. No:16 Sarıyer / İstanbul
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Süper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyetSüper galibiyet

Kastamonuspor 1966, 2 Aralık Çarşamba günü Gazi Stadı’nda konuk ettiği Süper Lig ekiplerinden Kasım-
paşa’yı üç buçuk saatlik maçın sonunda seri penaltı atışlarıyla kupa dışı iterek, gruplara adını yazdırdı

Kastamonuspor 1966, Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa’yı eleyerek gruplara kaldı

Kasımpaşa’ya
“Gazi” 

sendromu
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Kasımpaşa’yı yıkan kurtarış

Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig
temsilcisi Kasımpaşa’yı eleyerek tarihi bir
başarıya imza atan lider Kastamonuspor
1966, forvetlerinin sakat ve cezalı olduğu
hafta kanat oyuncularının müthiş perfor-
mansıyla Körfez İskenderun’u 2-0’lık skor-
la geçmeyi başardı. Temsilcimiz en yakın
rakibiyle puan farkını dörde çıkarttı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın spor alanın-
da Kastamonu’ya destek olacağını bildirdi. 

Bakan Kılıç’tan
destek sözü

Türkiye'nin turizm alanındaki en büyük
organizasyonlarından biri olan Travel Turkey
İzmir Fuarı’nda Kastamonu standı katılımcıla-
rın ilgi odağı oldu.

İlgi odağı oldu

İnebolu Limanı’nın özelleşmesi için ihale-
ye katılan 5 firma arasında en yüksek teklifi
76 milyon lirayla Eti Bakır A.Ş. verdi. Kasta-
monu Milletvekili Murat Demir, bu süreyi
beklemeden Eti Bakır A.Ş. yetkilileriyle masa-
ya oturarak şartları konuşacaklarını söyledi.

Cengiz Holding 
limandan vazgeçmedi

Bu yıl 25.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul
Plastik Endüstrisi Fuarı’nda Kastamonulu iş
adamlarının sahibi olduğu firmalar teknoloji, ma-
kine ve malzeme seçenekleriyle göz doldurdu.

Sektörün devleri göz
doldurdu

Başbakan eylem planını açıkladı

Sezonun ilk yarısı 
liderlik garanti

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, Ziraat Türkiye Kupası kuralarını
değerlendirdi. Babaş, “Bu başarı harcanan
emeklerin ve yapılan yatırımların bir karşı-
lığıdır” diye konuştu.

‘Emeklerimizin 
karşılığını alıyoruz’
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8 Kastamonuspor’la ilgili tüm haberler sayfa 6 ve 7’de
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Kredi daralması
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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

10 Aralık 2015

Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Ge-
nel Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine getiril-
di. İsmail Kahraman’ın TBMM Başkanı seçilmesiyle bo-
şalan Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı için yapılan
seçimde oy birliği ile Kastamonu Milletvekili Hakkı
Köylü’nün göreve gelmesine karar verildi.
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İnsanlar hatalarından ders alır mı?
Finansal piyasalarda siyah kuğu olayı, pi-

yasayı düşüren veya şişiren rasgele, beklen-
medik bir andır. Siyah kuğuya bir diğer örnek
de 2001’deki 11 Eylül saldırılarıdır.

1873: İç savaş sonrası balonun yarattığı
panik, Amerika’da Uzun Buhran’ı tetikler.

1929: Wall Street çöküşü likidite krizini ve
Büyük Buhran’ı tetikler.

1987 (19 Ekim) Kara Pazartesi: Amerikan
borsası yüzde 22,6 düşer.

2008: Finansal krizle yatırım bankası
Lehman Brothers iflas edince, dünya piyasa-
ları düşüşe geçer.

Finansal piyasalar, ekonomilerin sağlığı
için gereklidir.

“Müzik çaldığı sürece ayağa kalkıp dans
etmek gerekir. Biz hala dans ediyoruz.”
Chuck Prince, 

Minsky anı
Panik evresinde, fiyatlar hızlı ve iyice aşa-

ğıya düşerken; söz konusu varlıkların (mese-
la gayrimenkuller) değeri, insanların onları
edinmek için aldığı borçtan da aşağı düşer.
Bankalar verdikleri borcu geri ister; fakat
spekülatif varlıkları satmak zor olduğundan
yatırımcılar onları ucuza satar veya satacak
başka bir şey bulur. Her halükarda, fiyatlar
daha da düşer. Bu kısır döngü anı bazen
“Minsky anı” olarak da anılır.

Fikrin özü: Krediler daralınca, ekonomi
durur.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com
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Eti Bakır Küre Tesisle-
ri'nde, Türkiye tarihinde ilk
kez yerin 960 metre altına
kadar inildi. Kurum açıkla-
masına göre, Eti Bakır'ın
Kastamonu'daki Küre Tesis-
leri'nde 960 metrelik Türki-
ye derinlik rekoruna ulaşıldı. 

Türkiye'nin en derin gale-
risine ulaşılan madenden çı-
karılan cevher, asansör sis-
temi ile taşınmaya başlandı.
Önümüzdeki yıl madenciler
de idare binası ve ofislerin
bulunduğu alandan aynı
asansör ile yeraltına ulaştı-
rılacak.

Eti Bakır Küre İşletme
Müdürü Ahmet Tezcan, Kü-
re'deki işletmenin Türki-
ye'deki tüm madenlere ör-
nek olabileceğini belirterek,
" Türkiye'de ilk defa 960
metreye inildi. Toplam 42 ki-
lometrelik tünellerden olu-
şan galeride kamyonlar ve iş
makineleri rahatça dolaşabi-
liyor. Çıkarılan maden asan-
sör sistemiyle yeryüzüne ge-
tiriliyor. 2016 yılında, işçile-
rimiz de Küre’nin en tepesin-
de yer alan idari binamızdan
asansöre binerek kuyudan
yerin 960 metre altına ine-
cekler" ifadelerini kullandı.
Tesisi 2005 yılında devral-
dıklarında150 metre altına
inildiğini bildiren Tezcan re-
zervlerin 20 yıl yetecek mik-
tara ulaştırıldığını kaydetti.

En derine

indi!

İnebolu Limanı’nın özelleşmesi
için ihaleye katılan 5 firma arasında
en yüksek teklifi, Eti Bakır A.Ş. ver-
di. Özelleştirme İdaresi Başkanlı-
ğı’na bağlı Ankara Doğal Elektrik
Üretim A.Ş.’de (ADÜAŞ) gerçekleşti-
rilen ihale sonrası 30 Kasım’da yapı-
lan pazarlık görüşmelerinde 76 mil-
yon lira ile en yüksek teklif, Eti Ba-
kır A.Ş.’den geldi.

Konu ile ilgili yapığı açıklamada
ihalenin yaklaşık 1 ay sonra kesinle-
şeceğini belirten Kastamonu Millet-
vekili Murat Demir, bu süreyi bekle-
meden Eti Bakır A.Ş. yetkilileriyle
masaya oturarak şartları konuşacak-
larını söyledi.

Yeniden iptal edilebilir mi?
İhale süreci ve şartnamesinin

Kastamonu milletvekilleri tarafından

yakından takip edildiğini bildiren
Demir,  “Eğer onlar bizim şartlarımı-
za olumlu cevap verirlerse süreç de-
vam edecek, aksi takdirde ihale iptal
edilecek. Bu Sayın Başbakanımız
Ahmet Davutoğlu’nun talimatı. Şu
an Sayın Başbakan limanla alakalı
her şeyi biliyor. Bu konu ile ilgili
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı
da arayacağız.” açıklamalarında bu-
lundu. ÖİB kararıyla Ankara Doğal

Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş
(ADÜAŞ) bünyesinde bulunan İne-
bolu Limanı ile Hopa Termik Santra-
li’nin, blok satış yöntemiyle 9
Ekim’de yapılan ihalesi iptal edil-
miş, 27 Kasım’da yeniden gerçekleş-
tirilmişti. Rizeli iş adamı Mehmet
Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Hol-
ding ilk ihaleye grup şirketlerinden
CeKa İnşaat ile 27 Kasım’daki ikinci
ihaleye ise Eti Bakır A.Ş.ile girmişti.

İTÜ Maden Fakültesi’nde Ma-
den Mühendisliği Anabilim Dalı
ve Maden Mühendisliği Bölüm
Başkanı olan Prof. Dr. Orhan Kural
oturduğu evi Kastamonu'da yapıla-
cak bir okul için bağışlayacağını açıkla-

dı. Sarıyer Belediyesi tarafından
düzenlenen konferansa konuşmacı
olarak katılan Prof. Dr. Orhan Ku-
ral, yaşanılabilir bir dünya için el
ele neler yapılabileceği konusunda

Cevat Koçak Mesleki ve Anadolu Lisesi

öğrencileri ile bir araya geldi. Kural bu-
rada yaptığı konuşmada, “İstiklal Sava-
şı'nda en fazla şehit veren il olan Kasta-
monu'ya oturduğum evi yapılacak bir
okul için bağışlayacağım” ifadelerine
yer verdi.

İş adamı Remzi Gür öncülüğünde top-
lanan MÜSİAD İngiltere Şubesi yeniden
yapılanma kararı aldı. Merkezi Londra’da
bulunan derneğin başkanlığını geçici ola-
rak yürüten Aslan Ağanoğlu görevini
Uğur Yılmaz'a devretti. Farklı sektörler-
den işadamlarının bir araya geldiği özel
toplantıda Müsiad İngiltere'nin yeniden
yapılanması için izlenecek yol haritası
belirlendi.  İngiltere'de eğitim ve yazılım
üzerine çalışmalar yürüten Intech Centre
firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ço-
rumlu iş adamı Uğur Yılmaz yakın za-
man içinde yönetimini kuracağını ve res-
mi açıklamanın yapılacağını bildirdi.

Köylü, merkez 
disiplin 

kurulunun 
başında

Cengiz Holding limandan vazgeçmedi

Gür öncülüğünde yeniden yapılanıyor

Evini Kastamonu’ya bağışlayacak

Turizm sektöründe Türkiye’nin en
önemli buluşmalarından olan Travel
Turkey İzmir- Turizm Fuar ve Kongre-
si’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı
Mahir Ünal’ın da katılımı ile 10 Ara-
lık’ta gerçekleştirildi. Bu yıl 9. kez kapı-
larını açan fuara Kastamonu Valisi Şeh-
mus Günaydın, Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Selçuk Arslan ilçe kay-

makamları ve belediye başkanları ile bir-
likte Prof. Dr. Ahmet Maranki de katıldı.
Partner ilin Adana, partner ülkenin ise
Kosova olduğu 13 Aralık’a kadar sürecek
fuara 30 ülke ve 55 destinasyon olmak
üzere binden fazla firma katıldı.

Türkiye ve değişik ülkelerle bölgele-
rin turizm zenginliklerini, farklı desti-
nasyonlarını yerli ve yabancı turizm ya-
tırımcılarına, acentalara, satın alıcılara

ve tatil planı yapmakta olan insanlara
göstermeyi hedefleyen fuarda Kastamo-
nu’nun görmüş olduğu yüksek beğeni
turizmin gelişmesi konusunda önemli
bir tanıtım faaliyeti olarak göze çarpıyor.

“Çok önemli bir fuar”
Kastamonu’da var olan kültür ve

doğa turizminin geliştirilmesi ve yerli-
yabancı birçok turistin Kastamonu’ya

yönlendirilmesi adına çok önemli bir fu-
arda yer aldıklarını dile getiren Kastamo-
nu Belediye Başkanı Tahsin Babaş şunla-
rı söyledi: “Türkiye’nin en önemli tu-
rizm fuarlarından bir tanesinde Kastamo-
nu’yu temsil ediyor olmamız çok önemli.
Burada Türkiye’nin ve dünyanın önde
gelen turizm firmaları seyahat acentaları
yer alıyor. Biz de Kastamonu’nun sahip
olduğu kültürel ve doğal güzelliklerini
uluslararası bir platformda temsil ediyo-
ruz. Birçok yöresel ürünümüzü insanla-
rın beğenisine sunuyoruz. Ayrıca Kasta-
monu’nun hem kış turizmi açısından
hem de yaz turizmi açısından sahip ol-
duğu potansiyeli de gözler önüne seriyo-
ruz. Kastamonu turizmi açısından çok
önemli bir fuar ve katılımcıların standı-
mıza olan ilgisi memnuniyet verici.”

2023 şirket hedefleri doğrultusunda ihra-
catlarının kilogram değerini artırmayı hedef-
leyen Elvan Gıda Hollywood yapımı filmler-
le küresel pazarda yer alacak. Türkiye'nin
yanı sıra Batman ve Superman'in unlu ma-
mullerde Çin'deki tek lisans sahibi firması
olan Elvan Gıda önümüzdeki yıl vizyona gi-
recek olan ve beyazperdede ilk kez karşı kar-
şıya gelecek süper kahramanlar Superman ve
Batman'inhikayesini anlatan Dawn of Justice,
(Adaletin Şafağı) filmiyle birliktedünya paza-
rında da önemli yer almayı planlıyor.

Warner Bros. Consumer ProductsInc. fir-
ması ile işbirliğine gittiklerini kaydedenEl-
van Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet
Kadiroğlu,"Türkiye ve Çin'in yanı sıra unlu
mamullerde bu iki kahramanın Bulgaristan,
Romanya, İsrail, Türkmenistan, Kazakistan
gibi ülkelerde de lisans anlaşmasını gerçek-
leştirdik" diye konuştu.

'Avrupa'da asırlık çikolata 
şirketleri için masadayız'

Elvan'ın dünyanın en büyük şekerleme
firmalarını sıralayan CandyIndustry Global
100 listesine girebilen 3 Türk firmasından
biri olduğunu hatırlatan Kadiroğlu, "Türki-
ye'de 2 firmayı bünyemize kattık. Şimdi he-
defimiz Avrupa. Orada da asırlık geçmişi
olan çikolata üreticileriyle görüşüyoruz. Bir
satın alma haberi yakında çıkabilir. Hedefi-
miz 1 milyar dolarlık ciro yapan bir şirket ha-
line gelmek" şeklinde konuştu. Hindistan’da
yerli bir ortakla yeni tesis kurulduğunu bildi-
ren Kadiroğlu, 2010'da aldıkları 1927'de ku-
rulan Türkiye'nin ilk çikolata fabrikalarından
Cici'nin fabrikasında dünyanın en büyük
kruvasan üretim tesisini kurduklarını dile ge-
tirerek şunları söyledi: "Türk gıda sektöründe
ilk Ar-Ge merkezini kuran firmayız. Dünya-
da bir ilke daha imza atarak, baharatlı ve zey-
tinyağlı kruvasan ürettik. Buraya 50 milyon
euroluk bir yatırım gerçekleştirdik. Yenilikle-
rimizi farklı coğrafyalara açılarak sürdürüyo-
ruz. Romanya, Irak, Mısır, Güney Afrika ve
Suudi Arabistan'da bölge ofisi açtık. Mısır'da
tesisimiz vardı. Hindistan yatırımımız önü-
müzdeki yıl sona erecek." 

Hollywood'la
markalaşacak

Türkiye'nin turizm
alanındaki en büyük

organizasyonlarından
biri olan Travel Turkey

İzmir Fuarı’nda Kas-
tamonu standı katı-
lımcıların ilgi odağı

oldu. Fuarda Kasta-
monu’ya özgü ürün-
lerden; kara çorba,
üryani eriği, çekme

helva, sarımsak, pas-
tırma ve taş baskı

ürünleri ziyaretçilerin
beğenisini toplandı

İlgi odağı oldu
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Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

ASPİRATÖRLER 

SULU SİSTEM FİLTRE

KLİMA SANTRALLERİ

FLEXİBLE HAVA KANALLARI 

MENFEZLER 

SUSTURUCULAR

DAMPERLER 

ANEMOSTADLAR 

PANJUR

DAVLUMBAZ

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

Doğan BAŞ
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Abana’da 300 kişilik öğ-
renci yurdunun temeli atıl-
dı. Abana Sabahat Mesut
Yılmaz Meslek Yüksek
Okulu’nu yaptıran Yılmaz
Ailesi tarafından arazisi ba-
ğışlanan, Şensac Yassı Me-
tal Kollektif Şirketi ve Kızı-
lay Avrasya Şubesi’nin kat-
kılarıyla yapılacak Cemile-
İsmet Şen Öğrenci Konuk-
evi ve Sosyal Tesisleri'nin
temel atma töreni yoğun ka-
tılımla gerçekleşti.

Cemile-İsmet Şen Öğren-
ci Konukevi ve Sosyal Tes-
isleri’nin Türk Kızılayı
Abana Şubesi ev sahipliğin-
de gerçekleştirilen temel
atma törenine; Türk Kızıla-
yı Genel Başkanı Ahmet
Lütfi Akar, Genel Başkan
Vekili Kemal Akar, Avrasya
Şube Başkanı Saadettin
Çay, Kastamonu Valisi Şeh-
mus Günaydın, Kastamonu
Milletvekili Murat Demir,
Abana Kaymakamı İsa Kara-

aslan, Abana Belediye Baş-
kanı Rıdvan Oyar,  Kasta-
monu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın hayır-
severler ve çok sayıda da-
vetli katıldı.

Tören, öğrenci konukevi-
nin yapımını üstlenen Şen
Ailesine ve bina arazisini
bağışlayan Yılmaz Ailesine
plaket takdim edilmesinin
ardından protokol üyeleri
ile birlikte temele ilk harç
dökülmesi ile son buldu.

Kastamonu’ya yapılması planla-
nan Hilton Oteli için yer keşfine
başlandı. Bu kapsamda Reysaş Yö-
netim Kurulu Başkanı Durmuş Dö-
ven ve Hilton Otelleri Başkan Yar-
dımcısı Michael Collini Kastamo-
nu’da çeşitli temaslarda bulundu.

Reysaş Yatırım Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Durmuş Döven’in
özel uçağıyla geçtiğimiz hafta Kasta-
monu Havalimanı’na sürpriz inişiy-
le başlayan Hilton Otel yatırımı hız
kazandı.

Durmuş Döven, Hilton Otelleri
Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta-
doğu ve Afrika (EMEA) Sorumlusu
Michael Collini ile birlikte Kasta-
monu’ya gelerek Vali Şehmus Gü-
naydın ve Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş’ı ziyaret etti.

Burada gerçekleştirilen görüşme-
lerin ardından heyet şehir merke-
zinde Hilton Oteli’nin yapılması
için önceden belirlenen arazilerde
incelemelerde bulundu.

İnsan sağlığı açısından en faydalı besinler
arasında yer alan siyez buğdayının hayvan yemi
olarak kullanılmasının önüne geçilecek.

İhsangazi’de düzenlenen panelde siyez buğ-
dayının faydaları, formunun korunması ve tanı-
tılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Panelde Kastamonu’da 6 bin 690 dekara eki-
len siyez buğdayının 5 bin dekara yakın alanın
İhsangazi’de bulunduğu bildirilirken, yetişen
ürünün sadece üçte birinin bulgur olduğu, geri
kalanının hayvan yemi olarak değerlendirildiği
açıklandı.

Yılda ortalama bin 100 ton elde edilen siyez
buğdayı için önümüzdeki günlerde hayvan yemi
olarak kullanımın önüne geçmek, ekilen alanla-
rın artırılması, biyoçeşitlilik konularında çalış-
malar yapılacağı ve Türkiye genelinde tanıtım
atağına geçileceği kaydedildi.

Panelin sonunda davetlilere siyez unundan
yapılan ekmek ikram edildi.

Yem olarak 

kullanılması 

önlenecek

Hilton keşfe 
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.

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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Hanönü ve Daday’da yeni kayma-
kamlar göreve başladı. Adem Kara-
daş’ın vekalet ettiği Hanönü’ne kay-
makam vekili Salih Çiğdem(32),
Aziz Kayabaşı'nın vekalet ettiği Da-
day’a ise kaymakam vekili Mustafa

Emre Kılıç (28) atandı. Öte yandan
Salih Çiğdem’in Nevşehirli, Mustafa
Emre Kılıç’ın ise Niğdeli olması, 'İki
komşu ilden olan kaymakam vekil-
leri Kastamonu’da buluştu' yorumu-
nu beraberinde getirdi.

TURUTURUTURUTURU

Öğrenci yurdunun
temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kas-
tamonulu muhtarları ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu, Aksa-
ray, Artvin, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş,
Kayseri, Ordu ve Sakarya’dan gelen 400’e ya-
kın köy ve mahalle muhtarı ile Cumhurbaşkan-

lığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen öğle yeme-
ğinde bir araya geldi.

16’ncısı gerçekleştirilen Muhtarlar Toplan-
tısı’nda muhtarlık müessesesinin geçmişine ve
önemine değinen Erdoğan, gündeme dair açık-
lamalarda da bulundu.

Daday ilçe merkezi girişine tarihi konak
minyatürü yapıldı. Daday -Eflani yol yapımı
işini üstlenen müteahhit Şakir Alataş tarafın-
dan Daday Kaymakamlığının isteği üzerine ya-
pılan Daday Konağı Teşhir Merkezi ilçe proto-
kolünün ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

İlçe Müftülüğü Vaizi Abdurrahman Türker
tarafından yapılan duanın ardından yerel
ürünlerin sergilendiği konağın açılış kurdelesi,
Daday Kaymakam Aziz Kayabaşı, Belediye
Başkanı Hasan Fehmi Taş ve müteahhit Şakir
Alataş tarafından kesildi.

Vekil 
kaymakamlar

görevde

Kastamonulu 
muhtarları ağırladı

Daday konağı meydanda

Mustafa
Emre Kılıç

Salih
Çiğdem
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Süper galibiyet

Kasımpaşa’yı eleyerek gruplara ka-
lan Kastamonuspor 1966’nın karşılaş-
ma sonrası toplam 66 bin 200 Dolar ka-
sasına girdi. Temsilcimiz grup maçla-
rında aldığı her galibiyet için 40 bin
Dolar, beraberlik için ise 20 bin Dolar
para kazanacak.Öte yandan maçların
ulusal kanallarda gösterilmesiyle bir-
likte Kastamonu’nun paha biçilemez
reklamı da yapılmış olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğ-
rultusunda 2014-2015 sezonunda Zira-
at Türkiye Kupası'nın ödül dağıtımı

kriterlerine göre; 3. Tur'da mücadele
eden 54 kulübe, kulüp başı 26 bin 200
Dolar katılım bedeli, grup aşamasına
kalan 32 kulübe ise katılım bedeli ola-
rak 40 bin Dolar ödenecek. TFF’den ya-
pılan açıklamada ayrıca grup müsaba-
kalarında galibiyet alan kulüplere 40
bin Dolar, beraberlikle sahadan ayrılan
ekiplere ise 20 bin Dolar ödeneceği bil-
dirildi.

Fırtına gibi esti
Baştan sona mükemmel bir futbol

ortaya koyan Kastamonuspor 1966,

ilk yarıyı Kasımpaşa sporlu Mali-
ki’nin 16’ncı dakikada,  kırmızı si-
yahlı formayı giyen Fatih’in ise
40’ıncı dakikada kaydettiği golle 1-1
tamamladı.

Gol düellosu ikinci yarıda da sür-
dü 65’inci dakikada DelValle Kasım-
paşa’yı tekrar öne geçirdi. Bu gole
Kastamonuspor’da cevap 85’inci daki-
kada Haşim’den geldi. Karşılaşmanın
normal süresi 2-2 sona erdi. 

Uzatma devresine fırtına gibi baş-
layan Kastamonuspor, 94’üncü daki-
kada Salim ile 3-2 öne geçti. 98’inci

dakikada Kasımpaşa’nın Kastamonulu
oyuncusu Hakan skora yeniden denge
getirdi ve uzatma dakikaları 3-3 ta-
mamlandı.

Kastamonuspor 1966’nın adını
gruplara yazdırdığı seri penaltı atışla-
rında Kastamonuspor 1966’dan Faruk,
Fatih, Hüseyin, Yaşar, Müslüm, Salim
ve Ceyhun fileleri sarsarken ilk atışı
kullanan Taner, penaltı vuruşundan
faydalanamadı.

Kasımpaşa AŞ’den ise Abdullah,
Adem, Yonathan, Kerem, Omeruo ve
Kubilay penaltı atışını gole çevirdi.

Vasil ve Cideli olan Hakan Arslan ise
penaltı atışını kaçıran isimler oldu. 

Son düdükle birlikte Gazi Sta-
dı’nda adeta yer yerinden oynadı. Sta-
dı dolduran ve son düdüğe kadar bir
senfoni orkestrası gibi takımlarını des-
tekleyen taraftarlar gözyaşlarını tuta-
madı. Kastamonu Milletvekilleri Me-
tin Çelik ve Murat Demir, Vali Şeh-
mus Günaydın,  Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonuspor1966
Kulüp Başkanı Mahir Altıkulaç ve
tüm yöneticiler sahaya inerek futbol-
cuların sevinç gösterilerine eşlik etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş, Ziraat Türkiye Kupası ku-
ralarını değerlendirdi. Hafızalardan
kolay kolay silinmeyecek Kasımpaşa
galibiyeti sonrasında Kastamonuspor
1966’nın yeni başarılara imza atmaya
hazırlandığını söyleyen Tahsin Ba-
baş, “Bu başarı harcanan emeklerin
ve yapılan yatırımların bir karşılığı-
dır. Nihayet yatırımlarımız ve emek-
lerimiz karşılığını bulmaya başladı”
diye konuştu.

Kastamo-
nu’nun tam bir
futbol kenti oldu-
ğunu herkese gös-
tereceklerini  be-
lirten Belediye
Başkanı Babaş,
asıl hedefin lig
şampiyonluğu ol-
duğunu vurgula-
yarak “Kupadaki
karşılaşmalar şeh-
rimizin tanıtımı
açısından önemli. Ancak bizim ger-
çek hedefimiz lig şampiyonluğudur.
Şehir olarak başarılara hazırız” dedi.

Grup mücadelelerinin tanıtım açı-
sından Kastamonu için çok büyük
bir vitrin olacağına da dikkat çeken
Babaş, “Gruplar aşamasındaki tüm
mücadelelerimiz ulusal kanaldan
canlı olarak yayınlanacak. Önümüz-
deki günlerde futbol camiası Kasta-
monu ve Kastamonuspor adını çok
daha fazla duyacak. Özellikle saha-
mızda oynayacağımız Galatasaray
maçı takımımız ve şehrimiz için çok
önemli bir sınav olacak. Kupa maçla-
rı genel olarak ilimizin tanıtımına
çok büyük katkı yapacak. Şehir ola-
rak bu mücadelelere hazır olmayız.
Bu maçlar sadece bir spor müsabaka-
sı değil, aynı zamanda bir kültürün
yeşil sahalara olan tezahürüdür. Kas-
tamonu için çok iyi bir vitrin olacak
kupada, şehir olarak bütünleşip takı-

mımızı desteklemeli ve şehrimize ge-
len misafirlerimizi en iyi şekilde
ağırlamalıyız” dedi.

Altıkulaç: “İyi bir oyun 
ortaya koyacağız”

Fikstür çekimi
sonrası Kastamo-
nuspor 1966 Ku-
lüp Başkanı Mahir
Altıkulaç ve Tek-
nik Direktör Ah-
met Duman da
açıklamalarda bu-
lundu.

Galatasaray’la
karşılaşacak ol-
maktan dolayı
mutluluğunu dile
getiren Başkan Mahir Altıkulaç, “Ga-
latasaray’la oynayacağımız maç bi-

zim için çok önemli. Kasımpaşa'yla
yaptığımız müsabakada galip gelece-
ğimize kimse inanmıyordu ama ka-
zandık. Kastamonuspor 1966, tüm
sporseverleri şaşırttı ve o gün Türki-
ye'de konuşuldu. Galatasaray'la oy-
nayacağımız maçın da aynı şekilde
olacağını tahmin ediyoruz. Tüm Tür-
kiye'nin önünde iyi bir oyun ortaya
koyacağımızı, düşünüyorum." dedi.

Duman: “Galatasaray'ın 
çıkmasını istiyordum”

Kastamonuspor 1966 Teknik Di-
rektörü Ahmet Duman, takımın ge-
çen sene Bölgesel Amatör Lig'den
Spor Toto 3. Lig'e çıktığını hatırlatır-
ken, ligdeki başarılı performansı Zi-
raat Türkiye Kupası'nda da sürdür-
mek istediklerini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası kura çeki-

mi öncesi Kastamonuspor’un Galata-
saray ile eşleşmesini temenni ettiğini
bildiren Duman, "Galatasaray, hepi-
mizin gurur duyduğu bir ekip. Kura-
da Galatasaray'ın çıkmasını istiyor-
dum açıkçası. Üç büyüklerden biriy-
le resmi müsabakada karşılaşmak ke-
yifli olacak. Ligdeki başarımızı kupa-

da da sürdürmek
istiyoruz. Oyun-
cularımın karak-
terlerini sahaya
yansıtacağına ina-
nıyorum. Futbo-
lun güzelliklerini
yansıtacağız.
Bunu Kasımpaşa
maçında da gös-
terdik" değerlen-
dirmesinde bu-
lundu.

“Emeklerimizin karşılığını alıyoruz”

İSTAMONU 10 Aralık 2015 7İSTAMONU10 Aralık 20156

Kastamonuspor 1966, Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa’yı eleyerek guruplara kaldı

Kastamonuspor 1966, 2
Aralık Çarşamba günü

Gazi Stadı’nda konuk ettiği
Süper Lig ekiplerinden
Kasımpaşa’yı üç buçuk
saatlik maçın sonunda
seri penaltı atışlarıyla

kupa dışı iterek, gruplara
adını yazdırdı. ASpor’dan

canlı yayınlanan karşılaş-
mada oynadığı futbolla

tüm Türkiye’yi mest eden,
rakibini ise adeta kara gö-

men kırmızı-siyahlılar
haklı galibiyeti doyasıya

kutladı. 

Kasımpaşa’ya
“Gazi” 

sendromu
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Kasımpaşa’yı yıkan kurtarış

2015-2016 sezonu Ziraat
Türkiye Kupası Kura Çekimi, 7
Aralık Pazartesi günü TFF'nin
Beykoz-Riva'daki idari merke-
zinde bulunan Orhan Saka Sa-
lonu'nda yapıldı. Toplam 32 ta-
kımın yer aldığı kurada Kasta-
monuspor 1966, E grubuna çık-
tı.  Temsilcimiz E Grubunda
Karşıyaka, Galatasaray ve Ak-
hisar Belediye spor ile eşti.

Kırmızı siyahlılar ilk maçını
İzmir’de Karşıyaka ile, ikinci
maçını Kastamonu Gazi Stadın-
da Galatasaray ile, üçüncü ma-
çını ise Manisa ekibi Akhisar
Belediye spor ile Manisa’da oy-
nayacak.

1962-1963 sezonunda baş-
layan eski adıyla Türkiye Kupa-
sı'nın ilk şampiyonu Galatasa-
ray, bu ligde tam 16 kez şampi-
yon oldu. Sarı kırmızılı ekip 53
yıl sonra aynı müsabaka için
Kastamonu’da şans arayacak.

Galatasaray
rakiplerimiz
arasında

Ziraat Türkiye Kupası’nda Süper
Lig temsilcisi Kasımpaşa’yı eleyerek ta-
rihi bir başarıya imza atan lider Kasta-
monuspor 1966, forvetlerinin sakat ve
cezalı olduğu hafta kanat oyuncuları-
nın müthiş performansıyla Körfez İs-
kenderun’u 2-0’lık skorla geçmeyi ba-
şardı. Temsilcimiz en yakın rakibiyle
puan farkını dörde çıkarttı.  Gazi Sta-
dı’nda gerçekleşen karşılaşmada tem-
silcimizin gollerini 7. dakikada Salim,
78. dakika Fatih kaydetti.

Karşılaşmayı bu gollerle 2-0 kaza-
nan kırmızı-siyahlılar en yakın takipçi-
si Niğde’nin Bayburt’ta puan kaybet-
mesinin ardından sezonun ilk yarısı-
nın bitimine bir hafta kala zirvedeki
yerini garantiledi.

Körfez İskenderun karşısında aldığı
galibiyet ile puanını 37’ye yükselten
temsilcimiz sezonun son karşılaşması-
nı Tuncelispor ile deplasmanda yapa-
cak. Tunceli Atatürk Spor Salonu’nda-
ki mücadele 13 Aralık Pazar günü ger-
çekleşecek.

1962-1963 sezonunda baş-
layan ve ilk şampiyonu Gala-
tasaray olan Türkiye Kupa-
sı'nın adı 1980-1981 sezonun-
da Federasyon Kupası olarak
değiştirildi.  

2009-2010 yılından buyana
Ziraat Türkiye Kupası adıyla
yapılan müsabakalarda Tür-
kiye Kupası ve Federasyon
Kupası isimleri altında dü-
zenlenen organizasyonda Ga-
latasaray 16 kez bu kupayı
müzesine taşırken, Beşiktaş
9, Trabzonspor 8 ve Fener-
bahçe 6 defa kupayı kazandı.  

Altay, Ankaragücü, Genç-
lerbirliği, Göztepe ve Kocaeli
ikişer, Kayseri spor, Bursas-
por, Eskişehirspor ve Sakar-
ya spor da birer kez bu kupa
sevincini yaşayan takımlar
oldu.

Kupa tarihi Sezonun ilk yarısı liderlik garanti

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

Profesyonel Futbol Disiplin Kuru-
lu'nun (PFDK) 03.12.2015 tarih ve 37
sayılı toplantısında almış olduğu karar-
lar doğrultusunda Kastamonuspor 1966
Kulübü, 29.11.2015 tarihinde Beylerbe-
yispor ile oynadığı Spor Toto 3. Lig 3.

Grup müsabakasında, taraftarlarının
neden olduğu saha olayları nedeniyle
takdiren 5 bin TL para cezasına çarptı-
rıldı. Ayrıca 2 Aralık tarihinde Kasta-
monu’da Kasımpaşa AŞ ile oynanan Zi-
raat Türkiye Kupası müsabakasında, ta-

raftarlarının neden olduğu çirkin ve
kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin
kupa kategorisinde ev sahibi kulüp ol-
duğu müsabakada ilk kez gerçekleştiril-
mesinden dolayı Kastamonuspor kulü-
büne ihtar cezası verildi.

Kastamonuspor 1966’nın
sponsorları, Ziraat Türkiye

Kupası Grup Müsabakaları
için takıma özel forma ha-
zırlatıyor. Kasımpaşa
maçına özel forma ile çı-
kan kırmızı siyahlılar,
Karşıyaka, Galatasaray
ve Akhisar Belediye

spor maçlarında damalı
formayla mücadele edecek.
Yeni formaların maliyeti
1966’nın sponsorları Özel
Anadolu Hastaneleri ile SFC
tarafından karşılanacak. Ku-
lüp Sözcüsü Ahmet Baysan,
destelerinden ötürü SFC ve
Anadolu Hastanesi’ne yöne-
tim kurulu olarak teşekkür

ettiklerini söyledi.

Kastamonuspor
1966’nın Ziraat Türkiye
Kupası gruplarında oy-
nayacağı üçüncü kar-
şılaşma ile lig karşı-
laşması aynı güne
denk geldi.

10 Ocak pazar
günü kupada Süper Lig
ekibi Akhisar Belediyes-
por’a konuk olacak olan
temsilcimizin, aynı tarihde
3.Lig 3.Grup’ta ikinci yarı-
nın ilk karşılaşması olan
Manavgatspor ile deplas-
man maçı bulunuyor.

Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’nun maç takvimi
ile ilgili nasıl bir yol izleyeceği me-
rak konusu.

Kupaya 
özel forma

Kupa ve Lig
maçı çakıştı

Bir ceza bir ihtar
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, 64. Hü-
kümetin 2016 Yılı Eylem Planı'nı açık-
ladı. Davutoğlu’nun açıkladığı eylem
planında reformlar başlığı altında 3 ay,
6 ay ve 1 yıl içinde gerçekleştirilecek re-
formlar, icraatlar başlığı altında ise 3 ay
içinde gerçekleştirilecek vaatler başlığı
yer alıyor. Bir hafta içerisinde 300 lira
olan öğrenci burslarının 400 liraya yük-
seltileceğini bildiren Davutoğlu şu açık-
lamalarda bulundu:

3 ay içinde yapılacaklar
Asgari ücret bin 300 liraya yükselti-

lecek. Tüm işçi ve Bağ Kur emeklilerine
yılda en az bin 200 lira verilecek. Emek-
lilerin maaşından sosyal destek primi
kesilmeyecek.65 yaş aylığı alanların ma-
aşlarından kesintiler kalkacak. Şubat
ayında 30 bin yeni öğretmen ataması
yapılacak. Muhtarların aylığı bin 300 li-
raya çıkarılacak. Polislerin emniyet hiz-
met tazminatı yüzde 25 oranında arta-
cak. Polislerin, uzman erbaşların maaş-
ları 2 bin 200 liradan 3 bin liraya çıkarı-
lacak. Askeri öğrencilerin maaşı 400lira,
er harçlığı 100 lira olacak. Firmaların
TSE maliyetleri devlet tarafından karşı-
lanacak. Asgari ücret artışında işveren
zafiyete uğratılmayacak. 

KOBİ’lerin yükü minimize edilecek.
Kadın çalışanlara yarı zamanlı çalışma
imkanları sunulacak. Doğum nedeniyle
ücretsiz izinde geçen süre kıdemden sa-

yılacak. Çalışan kadınlara doğumda ilk
çocukta 3 ay, 3'üncü çocukta 6 ay ücret-
li izin hakkı gelecek.Yoksul ailelere be-
lirli ölçüde internete erişim sağlanacak.
Konut hesabı uygulaması başlatılacak;
ev almak için konut hesabı açan vatan-
daşlara yüzde 15 devlet katkısı sağlana-
cak. Yurtdışında yaşayan vatandaşların
bedelli askerlik ücreti 6 bin eurodan bin
euroya düşecek. İlk kez iş bulan her
gencin 1 yıl boyunca maaşını devlet
ödeyecek. 

Gençlerin genel sağlık sigortası borç-
ları sıfırlanacak. Yeni iş kuran gençlere
3 yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti ge-
tirilecek.Öğrenim gören gençlerden pa-
saport harcı alınmayacak.Gençlere proje
karşılığı 30 bin lira destek
verilecek.Yem ve gübrede KDV'yi kalka-
cak. İmar planı değişiklikleri sonucu or-
taya çıkacak değer artışından kamunun

pay almasını sağlayacak düzenlemeler
ile çalışma hayatına güvenceli esneklik
sağlayacak düzenlemeler Mart sonuna
kadar çıkarılacak.

6 ay ve 1 yıl içinde yapılacaklar
İstinaf mahkemeleri 6 ay içinde ha-

yata geçirilecek.Bilimsel özerkliği geliş-
miş bir üniversite sistemi oluşturulacak.
Gümrükler çağdaş bir verimliliğe kavuş-
turulacak. Gümrüklerde tek pencere sis-
temine geçilecek.

İş ve işçi mahkemeleri gözden geçi-
rilecek. Türkiye Uzay Ajansı kurulacak.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kulla-
nımı için tedbirler alınacak. Enerji ve-
rimliliğini destekleyen düzenlemeler
yapılacak. Yatırımlarda bürokrasi azaltı-
lacak. Yabancı sermaye teşvik edilecek.
Endüstri ve sanayii bölgelerinde yer
edinme masrafı azaltılacak.

AR-GE için yeni fon oluşturulacak.
Büyükşehir belediye kanunu gözden ge-
çirilecek. İlçe belediyelerinin kaynakları
artacak. Noterlik sistemi yeniden yapı-
landırılacak. İmalat sanayi makine-teç-
hizat yatırımlarının finansmanında
Mart sonuna kadar Banka ve Sigorta
muaveleleri vergisi istisnası getirilecek.
Haziran sonuna kadar TCDD'nin yeni-
den yapılandırılması tamamlanacak, de-
miryolu işletmeciliği serbestleştirilecek.
Kanal İstanbul projesi için yasal düzen-
leme Haziran sonuna kadar yapılacak.

İstanbul Kastamonuspor ligin 3.haf-
tasında deplasmanda yenildiği Nişanta-
şıspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. İstan-
bul Süper Amatör Lig 2. Grup maçında
İstanbul Kastamonuspor ve Nişantaşı

FK, Fatih Mimar Sinan Stadı’nda 10
Aralık’ta karşılaştı. Maçın ilk devresinde
Fatih ile golü bulan İstanbul KSK, skor
üstünlüğünü 90 dakika boyunca korudu
ve maçta galip ayrılan taraf oldu. 

Rövanşı aldı

Genel olarak öğretmenin nitelikleri üze-
rinde durulur. Öğretmen şöyle olmalı
böyle olmalı denilir. Esasında bir öğ-

retmenin görevleri tartışılmalıdır. Tabii ki bir
öğretmen vazifesini hakkıyla ifa edebilmesi,
vazifeyi gerektiren niteliklerle donanımını ve
şuurunu zorunlu kılar.

Kanaatimize göre
okul öncesinden üniver-
siteye kadar her eğitim-
cinin görevleri kısaca şu
şekilde özetlenebilir.

Okutmak: Tedris, ta-
lim, terbiye, tedip (Zihin,
Kalp, Nefis) Bilgi Kayna-
ğı: Vahiy, Sezgi, Akıl,
Tecrübe, Otorite. Özel-
likle bir metin okutmak.

Aklı kullandırmak:
Sorgulamayı öğretmek,
zihni faaliyetleri geliştir-
mek. Hakikati aramayı öğretmek. Cedel yön-
temini kullandırmak. 

Kendini bilmeyi öğretmek: Nefsini bilen
Rabbini bilir anlayışı çerçevesinde kişinin
kendi varlığı üzerinde tefekkürünü kavraması
gerekir. Bir başka deyişle her kültürün idea-
list eğitimcileri öğrencilerin zihni yapısını ge-
liştirmeyi esas almış olmasına rağmen, İs-
lam eğitimcileri kalb eğitimine ve bunun ya-
nında nefis terbiyesine de çok büyük önem
vermiştir.

Tefekkür ettirmek: Neden, niçin, nasıl so-
rularını sordurmak, eşyanın hakikatini idrak
ettirmek. Eşyanın künhü hakkında nasıl dü-
şüneceklerini öğretmek.

Hafızayı geliştirmek
Hikmeti/ Nazariyi hayata uygulamayı öğ-

retmek: Aklın hayata akması, Kur’an’ın uygu-
lanması.

Değerleri öğretmek, değer kazandırmak:
Mutlak değerler (iyi /kötü) bizi Mutlak varlıkla
ahenkleştirir.

Bilinmeyeni öğretmek: Bilinenden hare-
ket edilebilir.

İlmi arttırmak: Bilineni geliştirmek.
Bakış açısı kazandırmak: Yorumlamayı

öğretmek. Mesela kötülük yapan bir öğrenci-
ye şu soru sorulabilir: Herkes bunu yaparsa
ne olur?

Tebliğ etmek, rehberlik etmek: Bilgi, be-
ceri, hüneri, duyguları ulaştırmak.

Model olmak: Öğrenciden istediğini ken-
disinin yapması. Öğretmen sadece neyi, ne
zaman ve hangi öğretim safhasında öğrete-
ceğini bilmemeli, aynı zamanda öğretimin
nihai gayelerine göre devamlı hareket etme-
sini de göz önünde tutmalıdır. “Öğretmen,
çocuklarımızın olmasını istediğimiz tipte bir
kişi olmalıdır."

Arındırmak: Zekka/tezkiye etmek. Öğ-
rencinin kötü nitelik ve davranışlarını tasfiye
etmek.

Düşmanı tanıtmak: İlimden ve amelden
uzaklaştırıcı nitelikleri öğretmek. Kötü öğ-
renci yoktur. Kötülüye sevk eden, teşvik eden
çevre vardır.

Görev listesi uzatılabilir.
Kanaatimize göre maddeleştirdiğimiz

görevi ifa eden bir eğitimci –anasınıfından
üniversiteye kadar- muallimlik, mürebbilik
ve müeddiplik vazifesini kâmilen yerine getir-
miş olur.

Selam ve Sabırla...

Öğretmenin görevi

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Kitabı ve kokusunu dokunabilse
bile hasret yaşayanlar vardır...
Bir sözcüğe dünyanın tüm hazi-

nesini sığdıranlar mesela… O insanla-
rın bu dünyanın çıkarlarına ve yapaylı-
ğına asla hizmet etmediklerini ve et-
meyeceklerine ömrümü verebilirim. 

Dün akşam çok değer verdiğim ya-
zar İsmet Özel’in bir toplu taşımada
ayakta yolculuk ettiği fotosunu görün-
ce bu yazarı kim satın alabilir ki de-
dim… Bazılarına göre sıradan, bazıları-
na göre dikkat çekici gelse de hayatını
kelimeleri yüreğinde taşımayı amaç
edinmiş bir adamın klas duruşuydu
benim gördüğüm. İçim acıya acıya iki
kelime için pazarlık edenleri, kelimesi-
ni parasız cümle etmeyecek beş para
etmez insanları anımsadım. Sonra ak-

lıma “elifi bilen onun hocasıdır” düstu-
ru geldi. Sonra bir harf öğretene kırk
yıl köle olunur vecizesini söyleyen il-
min kapısı Hz.Ali…

Bulanın kaybettiği bir şey olmaya-
cağı, kaybedenin neyi bulacağını şaşır-
dığı bir dünyanın bir kapısından girip
diğer kapısından çıkacak, mezar taşı-
mıza yazılacak iki cümleden başka bir
şeyimizin olmayacağı hayatın acımasız
kavgasında birbirimizi hayallerini ve

umutlarını kemiriyoruz.
Böyle zamanlarda beni teselli eden

tek şey yine edebiyat…
En büyük tesellim de kederim de

o…
Şimdi şiir okumalıyım dediğim,

şimdi bir kelimeyi dimağımdan ruhu-
ma derc etmeliyim dediğim zamanlar
en özel zamanlarım. Çünkü o anlarda
kainatı yeniden okurum. Suskun yüre-
ğimi bir cümle aniden yumuşatabilir.
Bir de yaşadığım mevsim beşinci mev-
sim, bulunduğum ay on üçüncü ay,
haftanın sekizinci günündeyimdir.  Bu
yüzden edebiyatı ve edebiyata mest ol-
muş insanlarla rabıta meşkim daha
özeldir. Denizin dalgasına herkes ba-
kar ama herkeste o an şiir kokmaz.
Güneş herkese doğar ama o bir alemin

yeniden doğuşuna şiirle bakar… Şiir
biraz da peygamber mirasıdır denir.

İslamiyet’ten önce de vardı ve ebe-
diyen de var olacak. O dönemde şiire
Muallekat  denirdi. Anlamı değerli şey
demek. Şiirler o kadar değerliymiş ki,
hac mevsiminde Kabe duvarına asılır
ve gelen geçen herkes okurmuş. 

Bugün geldiğimiz noktada şiir var,
edebiyat var ama muhayyelattan te-
rekküb eden kıyas yok ne yazık ki...

Yani demem o ki, his yok, hayal
yok, içtenlik yok, samimiyet yok, deru-
niyet yok, tevazu yok, müşfikiyet yok,
tefekkürat yok ve dahası hürriyet yok…

Şiir mi dediniz bayım?
Muhayyelat olmadan şair olmaz…

Bari şiiri rahatsız etmeyiniz…
Selam ve dua ile…

Edebiyat sen bizi kurtar!

Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu Milletve-
killeri Hakkı Köylü ve Murat Demir
ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç’ı makamında zi-
yaret etti.

Ziyaret içeriği hakkında bilgi ve-
ren Başkan Babaş, “Kuzeykent’e
yapmayı planladığımız kültür ve
spor kompleksi hakkında sayın ba-
kanımıza bilgilendirmelerde bulu-
narak bu merkezin içerisinde aynı
zamanda bir engelsiz yaşam alanı
oluşturacağımızı da aktardık. Ku-
zeykent’te yapmayı planladığımız
Gölpark Projesi ve bu proje içerisin-
de yer alan binicilik tesisleri de Ba-
kan Kılıç tarafından çok beğenildi.
Bakanımız projelerin sporla ilgili
olan kısımlarında gereken yardımı

yapacağını söyledi.” dedi.
Bakan Kılıç’ın Kastamonu’ya ya-

pılması planlanan yeni spor salonu-
nu 2016 yatırım programına alındı-

ğını bildirdiğini söyleyen Babaş,
sporcu fabrikası, mahalli idareler
eğitim merkezi (MİEM) , yüzme ha-
vuzu ve öğrenci yurtları konusunda

görüşme yaptığını dile getirdi.

Hentbola sponsor
Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde

mücadele eden Kastamonu Beledi-
yespor’un da konuşulduğu görüş-
mede Babaş, bayan hentbol takımı
için hazırlamış olduğu sponsorluk
dosyasını Bakan Kılıç’a sunduğunu
ifade etti. 

Babaş bu özel görüşmenin so-
nunda Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç’a Kastamonuspor fut-
bol takımının ve bayan hentbol ta-
kımının formalarını hediye ederken
Kılıç ise, Kastamonu’da  2016 ma-
yıs ayında düzenlenecek Şeyh Şa-
ban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları-
nı Anma Haftası programına katıla-
cağını söyledi. 

Bakan Kılıç’tan destek sözü
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç’ın spor alanında Kastamonu’ya destek olacağını bildirdi

Eylem planını açıkladı

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Karayolları Trafik Yönetmeliği’ndeki de-
ğişikliğin ardından mevcut sürücü belgeleri
yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilecek.
Mevcut sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016 tari-
hinden itibaren değiştirilmeye başlanacak.
31 Aralık 2020 tarihine kadar değiştirilecek

yeni tip sürücü belgeleri, uluslararası niteli-
ğe sahip olacak ve diğer ülkelerde de geçerli
olacak.

Yeni tip sürücü belgelerinin geçerlilik
süreleri ise minibüs, otobüs, kamyon ve çe-
kici sınıfları için 5 yıl, motosiklet, otomobil,

traktör ve iş makinesi sınıfları için 10 yıl ola-
cak. İlk defa sürücü belgesi alanlar ile her-
hangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edil-
miş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar,
belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl sü-
reyle “aday sürücü” olarak kabul edilecek.

Ehliyette
yeni dönem

başlıyor

Nejla
SAKARYA

sakaryanejla@gmail.com

“Üretimden
Tüketime”

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

www.bsmsandalye.com

Ümraniye’de
37 İndirim Market
açıldı. Yaklaşık 40
yıldır gıda sektö-
ründe faaliyet gös-
teren Bozkurtlu
Mehmet Yalçın ta-
rafından kurulan
marketin açılışı Kastamonuluların
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kıb-
rıs Caddesi üzerinde 300 metreka-
re kapalı alana sahip alanda faali-
yete başlayan marketin; kahvaltı-
lık, şarküteri, kuru gıda, içecek,
sebze ve meyve reyonlarında ge-
niş ürün gamına sahip olduğunu
bildiren Mehmet Yalçın, tüketicile-
rin güvenli gıdaya erişimini sağla-
mak için çalıştıklarını bildirdi.

Anadolu Yakası’ndaki Kasta-
monuluların uğrak yeri olacak 37
İndirim Market’in 4 Aralık’ta ger-
çekleşen açılışında kendisini yal-
nız bırakmayan dost ve hemşerile-
rine de teşekkür eden Yalçın, “
Hemşeri ve dostlarımızın katılı-
mıyla açılışımızı gerçekleştirme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi
yalnız bırakmayan herkese teşek-
kür ediyorum” dedi.

37 Market

Anadolu 

Yakası’nda
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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 
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Eyüp’te

SULTANBEYLİ
Marmara Bölgesi’nin hava kirliliği karnesi çı-

karıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün açık-
ladığı verilere göre, İstanbul’un ilçeleri arasında
Sultanbeyli, en temiz havaya sahip ilçe. Hava kir-
liliği sonuçları çıkartılan Marmara Bölgesi’nde İs-

tanbul, havası temiz şehirler arasında y
Buna göre Sultanbeyli İstanb
sahip ilçeler arasınd
anlamda Marmara Bölgesi’nde ha
de azalıyor. İstanbul’un en temiz ha
çesi Sultanbeyli’nin üç tarafı ormanlarla kaplı.

En temiz 
hava 

Sultanbeyli’de�������	��������haber@istamonu.com

����������		
��������
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Şişli Belediyesi, Erdal İnönü’yü ölü-
münün 8. yılında bir söyleşi programı
ile andı. Şişli Kent Kültür Merkezi'nde
düzenlenen programa, Erdal İnönü’nün
yeğeni ve Şişli Belediye Başkanı Hayri
İnönü konuşmacı olarak katıldı. Gaze-

teci Musa Ağacık’ın da Erdal İnönü ile
ilgili anılarını anlattığı programda Se-
vinç İnönü, Ercan Karakaş, Murat Kara-
yalçın, Güneş Gürseler, Fikret Bila, Gü-
neri Civaoğlu ve Derya Sazak’ın yer al-
dığı kısa röportajlar yayınlandı.

Sultangazi Belediyesi,
engellilerin akülü araçla-
rını şarj edebilmesi için
'Engelli Araç Şarj İstasyo-
nu' projesini hayata geçir-
di. İlçede 5 ayrı noktaya
konulan istasyonlar engel-
li vatandaşların araçları-
nın şarj sorununu ortadan
kaldırıyor.

Şarj istasyonları ilk
etapta Uğur Mumcu Ma-
hallesi Merkez Cami Mey-
danı’nda 2 adet olmak
üzere Zübeyde Hanım
Mahallesi Mimar Sinan
Kent Ormanı Mescid önü, Yunus
Emre Mahallesi Adem Yavuz Parkı
ve 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet
Yesevi Parkı’nda birer adet bulunu-
yor. Bir saatte yüzde 80 dolum sağ-
layan şarj istasyonlarında engellile-
rin işlem süresince kullanmalarını
sağlayacak müzik, belgesel ve inter-
net bağlantısı da yer alıyor.

İstasyonlarda engelli vatandaşla-
rın akülü araçlarının şarjının hızlı

doldurulduğuna dikkat çeken Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Al-
tunay, “Engellilerimiz evlerinde 8
saatte şarj ettikleri araçlarını bu
noktalarda 2 saatte şarj edebilecek.
İstasyonlarda artık 10 -15 dakikalık
bir şarj ile bütün ihtiyaçlarını göre-
bilecekler Belediyece kurmuş oldu-
ğumuz engelliler merkezi ile de tüm
engellilere ulaşıp onların ihtiyacını
karşılayacak çalışmaları hep beraber
inşa edeceğiz.” dedi.

ZEYTİNBURNU Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çanakkale
Zaferi'nin 100'üncü yılına özel “On-
lar Destan Yazdı, Sen Filmini Çek”
sloganıyla “Çanakkale”  konulu kısa
film yarışması düzenleyecek. Son
başvuru tarihi 1 Şubat 2016 olan ya-
rışmanın 18 Mart 2016 tarihinde Zey-
tinburnu Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek ödül töre-
ninde birinciye 15 bin lira, ikinciye
10 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira
para ödül verilecek.  Ayrıca jüri özel
ödülü 5 bin lira ve Zeytinburnu Bele-
diyesi özel ödülü 2 bin lira da yarış-
manın ödülleri arasında yer alıyor.
Dereceye giren eserler haricinde 10
eser sahibi de mansiyon olarak bin
lira ile ödüllendirilecek.

Sinema yazarı İhsan Kabil’in baş-
kanlık yapacağı kısa film yarışmasın-
da jüride Doç. Dr. Abdülhamit Avşar
ve Coşkun Çokyiğit yer alacak. Yarış-
maya katılmak için 
http://www.zeytinburnu.bel.tr/canak-
kale/index.html adresinden başvuru
yapmak yeterli olacak.

Kağıthane Belediyesi’nin gelenek-
selleştirdiği ‘Kağıthanemizi Birlikte
Keşfedelim’ gezileri bu yıl da devam
ediyor. Düzenlenen gezilerde ilçe sa-
kinleri, özel gezi otobüsü ve rehber eşli-
ğinde Kağıthane’nin tarihi ve modern
yapılarını keşfetme imkanı buluyor. Ka-
ğıthane Belediyesi’nin sosyal tesisleri,
modern yapıları, hizmet kompleksleri,
mahalle konakları, sağlık merkezleri,
otoparklar gibi ilçenin çehresini değişti-
ren yatırımları gözlemlerken, sağlıktan
eğitime, kültürden sosyal hayata ya-
şamlarının her alanında yararlanabile-
cekleri hizmetler hakkında bilgi alıyor.

İsmini asırlardır ilçede yapılan bir
sanattan almış olan Kağıthane'de kay-
bolan el yapımı kağıt sanatının yeniden
öğrenilmesi için açılan El Yapımı Kağıt
Atölyesi’nin ziyaret eden ilçe sakinleri
burada kağıt yapımının tarihini öğrenir-
ken uygulamalı olarak kağıt yapım der-
si alıyor. Tarihi demiryolunu izlerini
rehber eşliğinde takip eden Kağıthane-
liler, Sadabad Camii, Açık Hava Müze-

si, Çeşme-i Nur gibi ilçenin tarihi de-
ğerlerini rehber eşliğinde geziyor. İlçe
sakinleri Kağıthane’mizi Birlikte Keşfe-
delim gezisi ile geçmişi Bizans’a kadar
uzanan yerleşim yerleriyle, Osman-
lı’nın en güzel mesire alanıyla Kağıtha-

ne’yi yeniden tanıyor.
Avrupa’nın en yüksek yapılarından

biri olan Sapphire’nin seyir terasından
İstanbul’u da seyreden ilçe sakinleri, İs-
tanbul konulu film gösteriminde 6D
teknolojisi ile heyecanlı anlar yaşıyor.

Çanakkale ruhunu en iyi
anlatana ödül

Lale Devri’nin merkezi tanıtılıyor

Birleşmiş Kentler ve Yerel
Yönetimler (UCLG) ve İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başka-
nı Kadir Topbaş, 21. Birleşmiş
Milletler (BM) İklim Değişikliği
Taraflar Konferansı (COP21) kap-
samında düzenlen "Yerel Lider-
ler İklim Zirvesi"ne başkanlık
yaptı. Dünyanın önde gelen büyük
şehirlerinin belediye başkanlarını
bir araya getiren zirve Paris Bele-
diye Binası'nda gerçekleştirildi.
Paris Belediye Başkanı Anne Hi-
dalgo ve eski New York Belediye
Başkanı Michael Bloomberg'in hi-
mayesinde düzenlenen etkinliğe
Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande da onur konuğu olarak
katıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı
Murat Hazinedar ve Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Hasan
Akgün de zirveyi takip edenler
arasında yer aldı.

Liderler iklim
değişikliğine
‘hayır’ dedi

Üsküdar Belediyesi ile İŞ-
KUR’un düzenlediği Boğaziçi İs-
tihdam Zirvesi'nde iş arayanlar
ile işverenler bir araya geldi.  Bo-
ğaziçi İstihdam Zirvesi, yerel yö-
neticilerin, Türkiye'nin önemli iş
adamlarının, eğitimcilerin, insan
kaynakları yöneticilerinin ve bir-
çok kurumsal firmanın katılımı
ile Üsküdar Bağlarbaşı Kongre
ve Kültür Merkezi’nde 5-6 Aralık
2015 tarihleri arasında düzenlen-
di. Zirvede, 6 farklı üniversiteden
3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite
öğrencisinin katılımıyla yapılan
oturumlar ile iş dünyasının yerel
yönetimlerle bütünleşmiş bir şe-
kilde istihdam sorunu hakkında
çözüm önerilerini ve düşüncele-
rini paylaşıldı.

İş arayanlar ile 
işverenler 
bir araya geldi

Erdal İnönü
Şişli’de
anıldı

28 Kasım 2015 Cumartesi günü, bir yıl ön-
cesinin aynı gerekçesi ile İstanbul’da
idim. Çatalzeytinliler Derneği 24. Olağan

Genel Kurulu.
Bir önceki yıl 23. Olağan Kongre dernek

merkezinde yapılmıştı ve Hüseyin Karadeniz “
bir yıllığına”  başkanlık istemiş ve Genel Kurul
bu yetkiyi Karadeniz’e vermişti.

Bu kez yer Sultangazi Belediyesi konferans
salonu idi.

Yani dernek, lokaline sıkışmak yerine açıl-
mayı başarabilmişti. Kaç kişi olduğunu say-
madım ama konferans salonunun doluluk
oranı yüzde seksenin
üzerindeydi ve etkili
isimlerin katılımıyla
Çatalzeytin adı daha
bir gür sesle daha
geniş bir kamuoyuna
duyurulma olanağı
buldu.

Bize de divan ku-
rulu üyeliği görev ve
onuru düştü.

Kongre, alışılmı-
şın dışında bir süreç
yaşadı. Orhan Can-
ayakın konseri ve Ça-
talzeytinli çocukların
Kastamonu Halk oyunları gösterisi ile başladı.
Yani asılacak suratlar gülümsetildi.

Hüseyin Karadeniz, bir yıl önce verdiği sözü
tutarak bu kez aday olmadı. Ancak bu bir yılda
yarattıkları farklılıkları da yüreklice sunmak-
tan geri durmadı.

Gözde’nin (Yüksel) o sempatik, kararlı ve
alanında vazgeçilmez sunumu ile yürüdü kon-
gre.

Bir yıllık çalışmalar bir görsel sunum ile
verildi izleyenlere.

Buraya kadar olanlar tabi ki anlamlı idi
ama asıl anlamlı sonuç bence şu idi:

Bu ekip, dernekleşmenin ve derneşmenin
anlamını kavramış, bunu çok iyi yansıtmayı
başarmıştı.

Bizim tarihimiz, derneklerin ulusal katkıla-
rı açısından şanlı bir geçmişe sahiptir. Kurtu-
luş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal, tüm kav-
gasını dernekleri yanına alarak yapmış ve ba-
şarmıştır. Onlarca dernekten hangisini saya-
yım. Doğu İlleri’ni mi, Trabzon ve Havalisi’ni
mi, Klikyalıları’mı, Trakyalıları mı, İzmir’i mi,
Balıkesir’i mi…Hangisini!

İkincisi ise özellikle Hüseyin’in tutumunda-
ki erdemdir. İsteseydi kuşkum yok yeniden se-
çilirdi. Verdiği sözü tuttu ve yapılabilecekleri
göstererek bayrağı teslim etti.

Ama daha da önemlisi, gençlere bu bayrağı
bırakmasıydı. Daha doğrusu kendisi de genç
sınıfına girmesine karşın kendisinden daha
gençlere bu bayrağı bırakarak toplumun “kelli
felli” takıntısına bir doğru darbe indirmesiydi.

Genç gelecek demektir.
Genç demek enerji demektir.
Genç demek umut demektir.
Genç demek yenileşme demektir.
Gençlerden korkmamak gerektiğini anlattı

insanlara. Gençlerin hata yapma hakkını ama
büyüklerin hoşgörü görevini anımsattı.

Karar merkezlerinde gençleri daha çok ol-
mayan toplumların gelişemeyeceklerini ve ye-
rinde sayacaklarını; çağdaşları olan toplumla-
rın gerisine düşeceklerini bir güzel gösterdi
insanımıza.

Evet dostlar!
Dünya zaman zaman kaosa girer. Bu kaos

zamanlarında insanlar yoksullaşır ve yalnızla-
şır. O zaman insanlar, dertlerine ortak olacak,
yanlarında görebilecekleri adresler ararlar ve
dernekler işte o zaman kutsal bir işlev görür-
ler. Ancak bu zor zamanların aşılmasında ge-
rekli olan enerji ve inanç ise en çok gençlerde
vardır.

Ben bu kongrede bu derin öngörüye tanık
oldum.

İsmet Çetinkaya başkanlığındaki yeni yöne-
time bir önceki dönemi aratmamak görevi dü-
şüyor.

Başarılar diliyorum ama yalnız bırakıldık-
larında sorumluluğun bizlerde olduğunun da
altını çizmek istiyorum.

Heyecanları dinç ve yolları açık, ışıklı ol-
sun… 

Gençlik

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Engelliler yolda kalmayacak
Sultangazi Belediyesi, engellilerin akülü araçlarını şarj edebilmesi için 'Engelli Araç Şarj İstasyonu' projesini hayata
geçirdi. İlçede 5 ayrı noktaya konulan istasyonlar engelli vatandaşların araçlarının şarj sorununu ortadan kaldırıyor
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Cumhuriyet Mah. Şevkat Sk.
No: 30 Sultangazi/ İstanbul

Cemal Demir : 0535 253 57 41

İlhan Demir : 0535 483 66 56

Tel : 0212 668 00 37

e-mail: demircatering@gmail.com

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

organizasyonları, açılış organizasyonlarınız da ve faaliyetlerinizde,

profesyonel ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Düğün, nişan, toplantı ve özel programlarınız için 

600 kişilik salonumuz hizmet vermeye başlamıştır

“Sağlıklı ve leziz yemek üretimiyle protein 

ve demir ihtiyacınızı biz karşılıyoruz”

650 m2 yeni üretim tesisimizle hizmetinizdeyiz
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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
�10 Aralık 2015 11

Çok konuşan insanı âlim, fazıl sanırız,
Düşünme özürlüdür çok konuşan insanlar.
Kimler ki, az konuşup sabırla dinliyorsa,
İlgiye, itibara, saygıya değer onlar.

ÖZÜRLÜ

Fazıl Bayraktar

Kar yağdı;
Aklandı şehir, temize çıktı çevre.
Kar gitti;
Yüz yüze kaldı insanlar kimlikleriyle!..

ORTALIK ATIKLIK

Tahsin Şentürk

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde
3 - 6 Aralık, 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilen fuarda, sahipleri Kasta-
monulu olan Elit Grup,  İnan Makine,
Şenmak ve Efor firmaları yer aldı.

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaret-
çinin uğradığı stantları Kastamonu Sa-
nayici ve İş Adamları Derneği (KASİ-
AD) Genel Başkanı Ayhan Aslan da
beraberindeki heyet ile birlikte gezdi.

Elit Grup,  İnan Makine,  Şenmakve
Efor firmalarının sahipleriyle bir süre
sohbet edenKASİAD heyeti fuar ve
sektör hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Dört gün süren fuarda
• JSW markası dahil birçok mar-

kanın Türkiye Distribütörü ve yeni
nesil full elektrikli enjeksiyon maki-
nesi, plastik enjeksiyon makine ima-
latıyla tanınan TSP Plastik İşleme
Teknolojileri ile sektörde önemli yer
elde eden Elit Grup’un Yönetim Ku-
rulu Başkanı Azdavaylı hemşerimiz
Cevat Taşkan ve finans müdürü olan
kızı Yeliz Karaarslan,

• 1986 yılında kurulan firmasıyla
plastik enjeksiyon makineleri ve yar-
dımcı makine ekipmanlarında İnan
Plasmak markasıyla Türkiye'de lider
üretici konumuna gelenİnan Makine
firması ortağı Cideli hemşerimiz Ah-
met Karadağ,

• Plastik-kauçuk enjeksiyon ve eks-
trüzyonmakinalarının tek ve çift vida
kovanlarının imalatını gerçekleştiren
Şenmak markasıyla tanınan firmanın
sahibi Tosyalı hemşerimiz Hüseyin
Semerci,

• Plastik sektöründeki makinelerin
kovan vidaları ve bunlara ait parçala-
rın imalatını gerçekleştiren Efor Mü-
hendislikfirmasının sahibi Bozkurtlu
hemşerimiz Coşkun Yılmaz, stantlarda
ziyaretçileriyle bire bir ilgilendiler.

Sektörün devleri göz doldurdu

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 

Sonbaharda ne zaman yağmur yağsa ve ardın-
dan güneş açsa, baharda aynı olay olduğunda
nasıl gökkuşağını bekliyorsam öyle bekliyo-

rum Lactarius Salmonicolar’ı. İstanbul’daysam
doğru Samandıra’ya… Köydeysem, ormanı bol
memleketimin en sık ormanlıklarına giderim. En
iyi babamla annem bilir nasıl bulunacağını. Annem,
rengarenk kıyafetinin üzerine bağladığı kuşağa
sarmalanmış öğlüğüne nereden baksanız on kilo
kadarını sığdırır. Ormana girdiğiniz zaman hemen
yolun kenarında bulmayı umut ediyorsanız, yanılır-
sınız. Ormanın içine doğru yol almalısınız. İki çalı
ayaklarınıza dolanmalı, eli-
nize diken batmalı… Ya da
azıcık yaban hayvanı kor-
kusu yaşamalısınız. Öyle
“pazardan aldım bir tane,
eve geldim bin tane” hava-
sında olmaz bu iş. Biraz
zahmet gerek, biraz emek. 

Yoruldunuz mu ara-
maktan, salamurası aklını-
za gelmeli. Düşünsenize,
salamura kavanozundan
çıkarıyorsunuz, çatalınızı
batırıp keyifle yiyorsunuz.
Bu tadı da başka bir gıda-
dan alma şansınız yok. Ağ-
zınızın her noktasından tadı
dolaşıyor ve son olarak damağınızda kalıyor. Şimdi
çektiğiniz çileye değeceğini anlamış olmalısınız.
Kaldığımız yerden devam edelim. Bizim Lactarius
Salmonicolar’ın çeşitleri var. Hepsi aynı renk değil
anlayacağınız. Eğer çok yüzeyde kalmışsa kahve-
rengiye yakın sarı renkte olur. Yok, çok altta kal-
mışsa sadece sarı renkte olur. Büyükçe olanları
toplarsanız yerken daha büyük keyif alırsınız. 

Öyle elinizle koymuş gibi bulma şansınız da
yok. Gürgenin, meşenin altında ararsanız, bula-
mazsınız. İlla ki çam ağacı olacak. Çam ağacının di-
binde olacak. Birincisini bulduğunuzda doğru yolda
olduğunuzu anlarsınız. Pes etmeyi aklınızdan geçi-
rirseniz, onunla yapılan ekmek aklınıza gelsin. Na-
sıl mı yapılıyordu? Önce kasap bıçağı ile kıyma ya-
pıyormuş gibi ince ince doğrayacaksınız. İçine so-
ğan ve baharat katıp iyice kavuracaksınız. Sonra bir
kaba alacaksınız kavurduklarınızı. Oturacaksınız
ekmek teknesinin başına, yoğuracaksınız hamuru.
Sonra “pözü” yapıp oklava ile iyice yufka olana ka-
dar açacaksınız. Çiğ yufkanın yarısına, ayırdığınız
kaptakileri koyup, yufkanın diğer yarısı ile üzerini
örteceksiniz. Yasraç (yassı ağaç) ile saçın üzerine
bırakacaksınız. Pişince üzerine tereyağ süreceksi-
niz. Buz gibi ayranı da alıp, sıcak sıcak yiyeceksiniz.
Her ısırmanızda önünüze dökülecek bir kısmı. Tadı
damağınızda, diğeri saçta yemeye devam edecek-
siniz. 

Anlayacağınız pes etmek yok. Aramaya de-
vam… İlkini bulmuştuk. İlkini bulduğumuz yeri
merkez kabul edip beş yüz metrelik alanda ararsa-
nız yirmi kiloya kadar daha bulursunuz. Şanslıysa-
nız bu elli kiloya kadar çıkabilir. Elli kilo bulmuşsa-
nız on kilosunu yiyip, kırk kilosunu satabilirsiniz.
Bir hayli para ediyor. Satarsanız ben de alır, evde
güzel bir kavurmasını yaptırırım. Mis gibi olur ka-
vurması. Bana göre etten kıymetli. Varken değerini
bilemediğimiz şeylerden biridir Kanlıca Mantarı.
Yani Lactarius Salmonicolar her Kastamonulunun
mutfağında baş köşedir.  Kanlıcayı bulup yiyenlere
afiyet olsun. Bulamayanlar ise Kasımpaşa’daki
İnebolu pazarından bulabilir.

Dua ile…

Lactarius 
Salmonicolar

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Bu yıl 25.’si düzenlenen Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’nda Kastamonulu iş
adamlarının sahibi olduğu firmalar teknoloji, makine ve malzeme seçenekleriyle göz doldurdu

Kastamonu Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği’nin (KASİAD) 10-13 Mart
2016 tarihinde düzenleyeceği sanayi
ve iş zirvesinin görsel materyalleri ilk
kez sergilendi. İstamonu organizasyo-
nuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde ger-
çekleşecek zirvenin Adem Salcıoğu
Ajans tarafından hazırlanan materyal-
lerinin KASİAD heyetine tanıtımını
gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin Ka-
radeniz gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay-
larda açılışı yapılan ve başkanlığını
Behçet Özdemir’in sürdürdüğü Gürpı-
nar’daki Beylikdüzü -Büyükçekmece
Kastamonulular Kültür ve Dayanışma
Derneği’nde düzenlenen kahvaltılı
toplantıda görsel ve yazılı materyaller
KASİAD heyetinden tam not aldı. 

Toplantıda ekonomi zirvesini ta-
nımlamasının yanı sıra Kastamonu ta-
rihi ve turistik değerlerini ön plana çı-
karan çalışmaların kısa süre sonra
ulusal ve yerel medyada yer alacağı
bildirildi. Toplantıda ayrıca KASİAD
bünyesinde kadın girişimcilerin aktif
yer alması için çalışma başlatıldı.

KASTEXPO hazırlık toplantısı
sonrasında KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan, KASİAD Teşkilatlanma
Başkanı Cemal Şenol, yönetim kurulu
üyeleri Murat Arer ve İzzet Açıkgöz,
Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz ve Yazı İşleri Müdürü Göz-
de Yüksel ile birlikte 25.Uluslararası
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’nda
Kastamonulu iş adamlarının sahibi ol-
duğu firmalara ziyaret gerçekleştirdi.
KASİAD heyeti fuar ve sektör hakkın-
da Kastamonulu firma sahiplerinden
detaylı bilgiler alırken, iş adamlarını
KASTEXPO Sanayi ve İş Dünyası Zir-
vesi’ne davet ettiler. Ayrıca fuarda gi-
rişimci yönüyle dikkat çeken genç iş
kadını Elit Grup Finans Müdürü Yeliz
Karaarslan  KASİAD Girişimci Kadın-
lar Birliği’ne davet edildi.

Elit Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Azdavaylı hemşerimiz Cevat Taş-
kan’ın kızı olan Karaarslan, KASİAD
Teşkilatlanma Başkanı Cemal Şenol
tarafından gerçekleştirilen daveti de-
ğerlendireceğini bildirdi.

KASTEXPO görsel ve 

yazılı materyallere tam not
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Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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