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Özelleştirme İda-
resi Başkanlığı(
ÖİB)  tarafından
gerçekleştirilen
İnebolu Limanı’nın
ihalesi iptal edildi.
ÖİB kararıyla An-
kara Doğal Elek-
trik Üretim ve Ti-
caret A.Ş (ADÜAŞ)
bünyesinde bulu-
nan İnebolu Lima-
nı,  blok satış yön-
temiyle 9 Ekim’de
ihaleye çıkmıştı. 

İnebolu 
Limanı’nın 
ihalesi iptal

edildi

4

10

Bakanlığı süresince Kastamonu’nun
değerlerini geliştirmek için
çalıştıklarını ve çalışmaya da devam
edildiğini vurgulayan Mehdi Eker,
“Ürünlerin geliştirilmesi, marka değeri
yüksek ürünlerin ekonomiye
kazandırılması göçün durdurulması
için önemli. Kastamonu’nun tarımsal
üretim değeri 3 kattan fazla büyüdü;
426 milyon liradan geçtiğimiz yıl 1,6

milyar liraya yükseldi. Kırsal
kalkınmayı sağlamak için Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
213 tane projeye 42 trilyon hibe destek
verdi. 44 projede 3 bin 500 makine için
yüzde 50 hibe desteği sağladık. Bu hibe
ve desteklemelerimiz neticesinde süt
üretimi 130 bin tondan 290 bin tona
çıktı.” açıklamalarında bulundu.

Zengin bir coğrafyada yer aldığını

belirttiği Kastamonu’daki tarım
politikalarına değinen Eker şunları
söyledi: “Kastamonu medeniyetiyle
olduğu kadar lezzetleriyle de ön plana
çıkan bir coğrafyada yer alıyor. Çekme
helvasından, cevizine, pirincinden
siyez bulguruna, sarımsağına kadar
birçok kıymetli gıda ve tarım değer-
lerinin yanı sıra hayvancılık ve atçılık
gibi önemli değerlere sahip.”

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile
TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan
Uygun’u makamında ziyaret eden heyet,
Kastamonu ekonomik ilişkilerinin geliş-
tirilmesine yönelik değerlendirmelerde
bulundu. Ziyarette KASİAD Genel Baş-

kanı Ayhan Aslan’ın yanı sıra; KASİAD
Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Aslandağ
ile Cemal Şenol, Ankara Temsilcileri Or-
han Yavuz ile Ahmet Kılavuz, gazetemiz
adına Hüseyin Karadeniz, Gözde Yüksel
ve Erdal Şen hazır bulundu.

Esan Akü bu yıl 3. kez düzenlediği 'Yeni Sezona
Merhaba' yemeğinde 37.  yaşını kutladı. Şirketin geç-
mişten günümüze geldiği sürecin ve gelecekteki he-
deflerinin anlatıldığı gecede Esan Akü çalışanları çe-
şitli hediyelerle ödüllendirildi. Yıldız Hisar Tesisle-
rinde düzenlenen programın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Esan Akü Yönetim Kurulu Başkanı Teo-
man Sunkar, firmanın gelecek hedeflerini aktardı.

Kurtuluş Savaşı’nın unutul-
maz kadın kahramanlarından
Şehit Şerife Bacı’nın adı Sarı-
yer’de bir parka verildi. Kasta-
monuluların yoğun ilgi göster-
diği Şehit Şerife Bacı Parkı ve
anıtının açılışına çok sayıda
kişi katıldı.

Esan Akü 
37 yaşında

Şehit Şerife Bacı 
Sarıyer’de vücut buldu

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

‘Türk tarımının 
ulaştığı nokta 
gurur verici’

KASİAD rotasını başkente çevirdi

Türk tarım politikalarının geliştiğini ifade eden Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, “Türkiye sı-
nırlarını kapatsa, hiçbir yerden gıda almasa, kendi ken-
dine yetebilecek durumda. Tarım ihracatımız 4 milyar
dolardan 18 milyar dolara ulaştı. Sırf muhalif duygularla
Türk çiftçisine hakaret ediyorlar. Türk çiftçisinin ve tarı-
mının ulaştığı nokta gurur vericidir” dedi.

KASİAD Genel Başkanı Ay-
han Aslan beraberindeki

heyet ile birlikte Ankara’da
çeşitli temaslarda bulundu

4

Teoman Sunkar Atilla Birmiş

Yaprak Soysalan Hüseyin Koca

5
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Paşa, Gazi’ye gelecek

Kastamonuspor 1966, Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur karşılaşmasında Süper Lig’in güçlü ekibi Ka-
sımpaşa A.Ş. ile eşleşti. Karşılaşma Aralık ayının
ilk haftası Gazi Stadı’nda gerçekleşecek. 8

Geçtiğimiz mayıs
ayında kurulan
Ağlı Federasyonu
1. Olağan Genel
Kurulunu gerçek-
leştirdi. Tek liste
halinde gidilen ge-
nel kurulda kurucu
başkan Ayhan Ünal
delegelerin güven
oyunu aldı.

Ağlı 
Federasyonu

Ayhan Ünal ile 
devam dedi

8
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Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlı-
ğı müşaviri İlyas
Yılmaz’ın annesi
Hanife Yılmaz ve-
fat etti.

Yılmaz 
Ailesi’nin acı

günü

8

Mesleki eğitime İÇDAŞ desteği 5 Reis tatlı bir huzur verdi 6

Mehdi 
Eker



Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçe
nüfusuna kayıtlı olan Hulusi

Şentürk 1963 yılında 
İstanbul’da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, İş-
letme Mühendisliği’nden mezun

oldu. 1987’den 1995’e kadar
serbest ticaret ile uğraştı.

Pendik Belediyesi’nde müdür-
lük, danışmanlık ve belediye şir-

ketlerinin genel müdürlüğünü
yaptı. 2005-2013 yılları arasında
Plato Danışmalık ve Anka Araş-
tırma Eğitim şirketlerinde ortak

ve yönetici olarak çalıştı.
Türk Standartları Enstitüsü’nde
başkan olarak görev aldı. Çeşitli

sivil toplum kuruluşlarına üye
olup halen İslam Ülkeleri Stan-

dardizasyon ve Metroloji Merke-
zi Başkanlığı’nı sürdürmektedir.
1992’den 1999’a kadar Maltepe

Belediye Meclis Üyeliği, 2002-
2011 yılları arasında AK Parti İs-

tanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi
ve İl Başkan Yardımcısı olarak

görev yaptı. Yayınlanmış 14 eseri
bulunan Hulusi Şentürk, evli ve

üç çocuk babasıdır.

KİMDİR?
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Bilgi ve Rezervasyon:

Emel YÜKSEL
0 212 222 97  37
0 544 395 22  37
kasiadfuar@gmail.comTalatpaşa Mh. Aslıhan Sk. No: 45 Kağıthane - İST.  

Birlikte Başarmak İçin

O R G A N İ Z A S Y O N

• Aydınlatma 
• Bilişim
• Demir Çelik 
• Denetim ve Danışmanlık 
• Denizcilik
• Dekorasyon 
• Elektrik 
• Endüstriyel Mutfak
• Enerji
• Gıda
• Güvenlik Sistemleri
• İnşaat
• Makina

• Matbaa
• Mermer
• Mimarlık
• Mobilya
• Mutfak
• Organizasyon
• Otomotiv
• Pencere
• Raf Sistemleri
• Reklam - Pazarlama
• Satış Dağıtım
• Tekstil
• Telekom

info@kasiad37.com - www.kasiad37.com
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AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı
Bozkurtlu hemşerimiz Ömer Faruk Aydemir, ga-
zetemizin Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini
ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz ile bir süre sohbet eden Ömer Faruk
Aydemir, AK Parti’de 11 yıldır görev aldığını bil-
dirdi. Teşkilat, dava ve vefa gibi üç ana sebepten
dolayı AK Parti’de olduğunu vurgulayan Aydemir,
“ Türkiyesiz bir AK Parti, AK Partisiz bir Türkiye
düşünenlerin hevesleri kursaklarında kalmak zo-
rundadır çünkü AK Parti millettin kendisidir
”dedi. İstamonu hakkındaki görüşlerini de dile
getiren Aydemir, “Kaliteli haber anlayışına ve içe-
riğe sahip İstamonu, gerçekten okumaya değer
bir gazete” diye konuştu. Öte yandan ziyarette
Kağıthane Belediye Meclis Üyesi Cideli hemşeri-
miz Ali Güler de yer aldı.

Aydemir, 
İstamonu’yu
ziyaret etti

Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı( ÖİB)  tarafından
gerçekleştirilen İnebolu Li-
manı’nın ihalesi iptal edildi.
ÖİB kararıyla Ankara Doğal
Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş (ADÜAŞ) bünyesinde

bulunan İnebolu Limanı,  blok satış yöntemiyle 9
Ekim’de ihaleye çıkmıştı. Limanın mevcut kapasi-
tesini artırmak ve 49 yıllık işletme hakkını devral-
mak için Ekol Lojistik, CeKa İnşaat ile Çelikler
Holding teklif vermişti. Firmaların değerlendirme
sürecinde ihalenin iptal olduğu, 1 Kasım Genel
Seçimlerinin ardından yenileneceği bildirildi.

Kastamonu’ya bir şans daha
Öte yandan Ekol Lojistik’in yönetim kurulunun

başında Sivaslı iş adamı Ahmet Musul’un, Çelikler
Holding’te Elazığlı iş adamı Tahir Çelik’in, Cengiz
Holding Grup Şirketlerinden CeKa İnşaat’ta ise
Rizeli iş adamı Mehmet Cengiz’in bulunması,
'İhaleye neden Kastamonulu bir firmanın teklif
vermedi?' sorusunu akıllara getirmişti. İhalenin
iptali Kastamonu ve Kastamonulu iş adamları açı-
sından son fırsat olarak nitelendirildi.

İhale iptal

HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�25 Ekim 2015 4

Güzellik aydınlıkta, mutluluk aydınlıkta,
Yarasalar, aydınlık yerlere giremezler.
Onlar ki, karanlığın, loşluğun insanları,
Gölgede yaşayanlar, güneşi göremezler.

GÜNEŞİ GÖRMEYENLER

Fazıl Bayraktar

Önceleri; döner ekmek pratik yemekti,
Sonra, çay simit daha pratik geldi.
Yememek,
Pratik mi pratik şimdi…

EKONOMİK GİDİŞAT

Tahsin Şentürk

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko

n Trafik

n İşyeri 

n Konut

n Nakliyat 

n Seyahat

n Sağlık

n Daks (Deprem)

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

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’in sunumuyla ger-
çekleşen programa; İstanbul Milletvekili
Fatma Benli, AK Parti İstanbul İl Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mehmet Umur, Reis
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, Kastamonu Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sudi Topal, Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Çınar Bah-
çeci, KASİAD Teşkilatlanma Başkanı Ce-
mal Şenol’un da  aralarında bulunduğu
çok sayıda kişi katıldı.

Koalisyonlar Türkiye’yi 
türbülansa sokar

Türkiye’nin en önemli sorunlarının
istikrarlı bir hükümetle çözümlenebile-
ceğini belirten Mehdi Eker, “Ülkemizde
ekonomi politikalarının gelişmesi ve ih-
tiyaç duyulan iç barışı sağlamak için ge-
rekli reformların yapılması ancak güçlü
bir siyaset ile elde edilebilir. Koalisyon-
lar geçmişte olduğu gibi sadece Türki-
ye’yi türbülansa sokar." diye konuşu.

Kastamonu önemli 
değerlere sahip

Zengin bir coğrafyada yer aldığını be-
lirttiği Kastamonu’daki tarım politikala-

rına değinen Eker şunları söyledi: “Kas-
tamonu medeniyetiyle olduğu kadar lez-
zetleriyle de ön plana çıkan bir coğrafya-
da yer alıyor. Çekme helvasından, cevi-
zine, pirincinden siyez bulguruna, sa-
rımsağına kadar birçok kıymetli gıda ve
tarım değerlerinin yanı sıra hayvancılık
ve atçılık gibi önemli değerlere sahip.
Bakanlık olarak Kastamonu’nun değerle-
rini geliştirmek için çalışıyoruz. Ürünle-
rin geliştirilmesi, marka değeri yüksek

ürünlerin ekonomiye kazandırılması gö-
çün durdurulması için önemli. Kastamo-
nu’nun tarımsal üretim değeri 3 kattan
fazla büyüdü; 426 milyon liradan geçti-
ğimiz yıl 1,6 milyar liraya yükseldi. Kır-
sal kalkınmayı sağlamak için Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
213 tane projeye 42 trilyon hibe destek
verdi. 44 projede 3 bin 500 makine için
yüzde 50 hibe desteği sağladık. Bu hibe
ve desteklemelerimiz neticesinde süt

üretimi 130 bin tondan 290 bin tona çık-
tı.”

İstanbul Milletvekili Fatma Benli de
Türkiye üzerinde dış güçlerin 7 Haziran
sonrası etki kurmak istediğini belirterek,
“ Kastamonu toplumu olarak tüm zor-
luklara rağmen mücadeleyi asla bırak-
madık. Tüm dünya ülkeleri bize karşı tu-
tum sergilerken de mücadelemizi, birli-
ğimizi bırakmamalıyız. Kenetlenerek ül-
kemizin tek yürek olduğunu göstermeli-
yiz.” şeklinde konuştu.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, " Ülkemizde 90’lı yılarda
gelecekte 20-30 milyar dolar tarım ihra-
catımızın olacağını söylediğimizde kim-
se inanmazdı. Bugün 18,5 milyar dolara
gelmiş bir tarım ihracatımız var." diyerek
Türk tarımının aşama aşama gelişme
kaydettiğini söyledi.

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu
Üyesi Başkanı Mehmet Umur da son 12
yılda cumhuriyet tarihinin en fazla yatı-
rımlarının yapıldığını vurgulayarak Kas-
tamonu’da 3 milletvekilinin de AK Par-
ti’den olacağına inandığını kaydetti.

KASİAD Teşkilatlanma Başkanı Ce-
mal Şenol ise konuşmasında Kastamonu
ve bölge sorunlarını aktardı.

Kastamonu STK 
temsilcileri ile buluştu

Gıda Tarım ve
Hayvancılık eski

Bakanı ve AK
Parti İstanbul
3.Bölge 1.sıra

adayı Mehdi Eker,
Ataköy’de bir

otelde düzenle-
nen toplantıda

Kastamonu hem-
şeri ve meslek

örgütüne üye sivil
toplum kuruluşu
temsilcileri ile bir

araya geldi Mehdi Eker



Esan Akü bu yıl 3.
kez düzenlediği

'Yeni Sezona Mer-
haba' yemeğinde
37.  yaşını kutladı.
Şirketin geçmiş-

ten günümüze
geldiği sürecin ve

gelecekteki he-
deflerinin anlatıl-
dığı gecede Esan

Akü çalışanları
çeşitli hediyelerle

ödüllendirildi.

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Döviz cinsi ve
kurlar

haber@istamonu.com

E
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

25 Ekim 2015

Kastamonu ahşap potansiyelini ön
plana çıkarma amacıyla bu zamana kadar
sonbahar aylarında düzenlenen Ahşap
Fuarı 2016 yılında mayısta gerçekleştirile-
cek. Bu yıl 10-13 Eylül tarihleri arasında
Kastamonu Ahşap Tanıtım Günleri adıyla

5.’si düzenlenen etkinlik için değerlendir-
me toplantısı yapıldı. Kastamonu Valisi
Şehmus Günaydın başkanlığında gerçek-
leşen toplantıda 2016 yılında yapılacak
olan Ahşap Fuarı’nın 26-29 Mayıs tarihle-
ri arasında düzenleneceği bildirildi.

5

Ahşap
Fuarı 

ilkbaharda

Döviz piyasaları
Döviz piyasaları (Forex olarak da bi-

linir) yatırımcıların döviz alıp sattığı
pazardır. Dünyanın en eski kurumla-
rından biridir. Tarihi, Roma İmparator-
luğu’na hatta daha öncesine dayanır.

Yükseliş ve düşüşler
Bir ülkede faiz oranlarının yüksek

olması, devlet tahvilleri ve ülkede di-
ğer yatırım fırsatlarının, faiz oranları-
nın düşük olduğu bir ülkeye kıyasla
daha karlı olacağı anlamına gelir.
Oranlar, düşükse ve insanlar o para
birimindeki yatımlarını elden çıkarı-
yorsa, kur düşer.

Fikrin özü: Ülke durumunun baro-
metresi

Ödemeler dengesi
Ödemeler dengesi ülkenin uluslar-

arası ekonomik ilişkilerini anlamak
için temel rehberdir. 

Sonuçta, bir ülkeyi gelecekte refa-
hın mı yoksa ayakta kalabilmek için
Uluslararası Para Fonu (IMF) desteği-
nin mi beklediğini anlatan önemli bir
göstergedir.

Cari işlemler ve sermaye hesapları
Cari işlemler hesabı,  eğer bir ülke

ihraç ettiğinden çok daha fazla mal ve
hizmet ithal ediyorsa, büyük bir cari iş-
lem açığı olacaktır. Amerika ve İngilte-
re 1980’lerden bu yana neredeyse her
sene cari işlemler açığı vermiştir çün-
kü dünyanın geri kalanına ihraç ettik-
lerinden fazlasını ithal ederler. Çin bu-
gün dünyanın fabrikası olarak tanımla-
nır çünkü dünyanın her yerine büyük
miktarda mal gönderir. Yabancı yar-
dım paralar gibi tek taraflı deniz aşırı
para transferleri de cari işlemler he-
sabının içine girer.

Sermaye hesabı,  eğer Japonya,
Amerika’ya milyonlarca dolarlık araba
satıyorsa, elindeki dolar birikecektir.
Bunu ya Amerika’da yatırım yaparak ya
da parayı Amerika’daki bankalara yatı-
rarak harcaması gerekir. Bu yüzden
mesela 1990’lar ve 2000’ler boyunca
Amerika ve Batı ülkeleriyle ticaretinde
fazlalık veren Çin, bu dolar birikimini
kullanarak trilyonlar değerinde Ameri-
kan yatırımı satın aldı.

Zararsız açıklar
Bir ülkenin makul düzeyde bir cari

işlem açığına sahip olması tamamen
sağlıklı bir durumdur. Döviz kuru düş-
tükçe, ülkenin ihracatı ucuzlar ve ya-
bancılar için çekici hale gelir. 

Ülkelerin cari işlemler açıkları ve
fazlalarını takip etmek ve ödemeler
dengesinin yapısını anlamak gerekir.
Bu tip istatistikler, ülkenin gelecek re-
fahı için mihenk taşıdır.

Fikrin özü: Ülkenin uluslararası eko-
nomik ilişkileri için muhasebe defteri

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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Esan Akü 37 yaşında

Mesleki eğitime İÇDAŞ desteği

Yıldız Hisar Tesislerin-
de düzenlenen programın
açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Esan Akü Yönetim
Kurulu Başkanı Teoman
Sunkar, firmanın gelecek
hedeflerini aktardı.  Kont-
rollü satışların olduğu yer-

de sorun olmayacağına dikkat çeken
Teoman Sunkar, "Kontrol sadece satışla
bitmez malın piyasaya arz edilişindeki
takip çok önemlidir. İmalattan satışa ve
satış sonrası hizmete kadar birçok alan-
da kurumsal kimliği benimsemiş bir
şirketin geleceği çok parlaktır. Biz bunu
başardık.37. yılımızı idrak etmekten
dolayı hem çok mutluyum hem de gu-
rurlu. Kurulduğu günden buyana başın-
da olduğum Esan Akü benim olduğu
kadar ülkemizin de gözbebeği." dedi

Esan Akü Genel Müdü-
rü Atilla Birmiş de köklü
bir firma olmanın göster-
gesi olan 37. yılın Kasta-
monu’yu da simgelediği
için kendisi için ayrı bir
önem taşıdığını ifade etti.

Esan Akü’nün kurum-
sal yapısını güçlendirirken ailevi

değerlerinden vazgeçmediği

belirten Birmiş, "Kurumsal yapıya bü-
rünsek de aile yapımızın korunması bi-
zim en çok önem verdiğimiz değerleri-
mizden biridir. Çünkü biz büyük bir ai-
leyiz. Gelecek hedeflerimizi, bu büyük
aile ile kocaman bir ekip olarak birlikte
yaparsak başarıya ulaşacağımıza inanı-
yorum." şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Tem-
silcisi Yaprak Soysalan da
şirketin sektördeki pazar
payını artırmak için yapı-
lan çalışmalar hakkında
şu bilgileri verdi:  "Var
olan ekibimizin deneyim-
leri ile yeni katılacak kişi-

lerin bir arada olacağı pozitif sinerjiyi
yakalamak adına insan kaynakları de-
partmanımızı kurduk. Şirketimizin he-
defleri ile tamamen uyumlu olacak şe-
kilde bir pazarlama iletişimi planı
oluşturduk. Bunlar arasında kurumsal
iletişimi en ön planda tutuyoruz. 

Şirketimizin tanıtımını yenilenen
web sitemizde ve sosyal medyada
daha aktif olarak yapıyoruz. Yerel ve
ulusal basın organlarında tanıtım faa-
liyetlerimizi artırıyoruz. Hem yurti-
çinde hem de yurtdışında, sektörümüz
ile ilgili fuarlara daha çok katılıyoruz.

Esan markasını, gerek stant tasarımı-
mız ve kıyafetlerimiz, gerekse tanıtıcı
materyallerin özenli seçimi ile dünya-
ya tanıtıyoruz."

Esan Akü Fabrika Mü-
dürü Hüseyin Koca ise
Gebze Organize Sanayi
bölgesinde faaliyete başla-
yacak yeni tesis ile ilgili
açıklamalarda bulunarak
şöyle konuştu: " Üretime
doğrudan etki yapan, in-

san gücünü otomasyonla destekleyen
makine parkurlarıyla örülü fabrikamız
kısa zamanda faaliyete başlayacak.
Esan Akü 37. yılında sağlam temeller
üzerinde ve her biri kendi alanında uz-
man kadrosuyla sektöründe güç haline
gelmiştir. Türkiye sanayisinde yer alan
oldukça ciddi ve zorlu bir prosesin
gerçekleştirilmesinin yanı sıra son yıl-
lardaki önemli ataklarıyla ihracatta
önemli oyuncu olan Esan Akü’nün bir
bireyi olmaktan çok mutluyum."

Program, konuşmaların ardından
Esan akü kurucularından Merhum
Mehmet Birmiş adına düzenlenen 'Po-
zitif Fikirler' yarışmasında fikirleri ile
üretim verimliliğine katkıda bulunan
personele ödül verilmesiyle son buldu.

İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve
Yatırım A.Ş. tarafından yaptırılarak,
Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne bağışlanan İÇDAŞ Biga Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni bi-
nasının resmi açılış töreni yapıldı. Yak-
laşık 50 öğrencinin öğrenim gördüğü
14 derslikli, 9 atölye, 4 laboratuvar,
idari odalar, kantin ve kütüphaneden
oluşan İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nin resmi açılış töreni-

ne Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Ça-
nakkale Milletvekili Bülent Turan, İÇ-
DAŞ Genel Müdürü Bülend Engin,
Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüars-
lan kamu kurum ve kuruluş amirleri,
öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

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

Atilla Birmiş

Teoman Sunkar

Hüseyin Koca

Yaprak Soysalan



Darülaceze Sakıp Sabancı Çok
Amaçlı Salonu’nda 23 Ekim’de ger-
çekleşen etkinliğe Reis Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci
ve Darülaceze sakinleri katıldı.

Kur’an-ı
Kerim tilave-
tiyle başlayan
aşure günü et-
kinliğinde Da-
rülaceze’de ya-
şayan Fikret
Karabulut ile
Perihan Kara-
kuyu eski aşu-
re günlerini ve
komşuluk anı-
larını paylaştı-
lar.  Etkinliğin
sonunda aşu-
reyi Mehmet Reis ve Hamza Cebeci
darülaceze sakinlerine birlikte ikram
etti. Burada yaptığı konuşmada Da-
rülaceze’nin çok büyük bir aile oldu-
ğunu kaydeden Reis Gıda Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bu ge-
niş ailede, dostluğun, dayanışmanın
ve kardeşliğin en güzel örneğini ya-
şamaktan dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.

Medeniyete duyarlılık ve 
saygıyla ulaşılır

Medeniyete teknolojiyle değil in-
sanların birbirine karşı duyarlı ve
saygılı olmasıyla ulaşılabileceğine

dikkat çeken Darülaceze Başkanı
Hamza Cebeci ise şunları söyledi:
“Medeniyet, Darülaceze’deki gibi
120 yıldır; din, dil, ırk, mezhep,
meşrep, ideoloji ayrımı gözetmeksi-
zin bu şefkat kapısına gelen her in-
sanı bağrına basan ve ona hiçbir

maddi karşılık bekleme-
den el uzatan anlayıştır.
İnsanlığın değerlerini
kaybettiği bir zamanda,
Darülaceze’ye hemen
hemen her sene ve se-
nede birkaç kez gelen, ek-

siklerini soran, el uzatan,
buradaki insanlarla gönül
bağı kuran Reis Gıda ve
tüm hayırseverlere teşek-
kür ediyorum. Allah, güç-
lerini kuvvetlerini
arttırsın.”

Şenpazar’ın tanıtımı için dergi hazırlandı.
Şenpazar Belediyesi tarafından basılan dergi 'Sak-
lı Cennet Şenpazar'  ismiyle piyasaya çıktı. Türk-
çe ve İngilizce hazırlanan dergide Şenpazar’ın; ta-
rihi, coğrafyası, ekonomisi, kültürü, yöresel tatları
ile sosyal ve etnik yapısı irdelendi. İlçe Belediye
Başkanı Cem Çınar belediye binasından temin
edilebilecek derginin ilerleyen günlerde dağıtımı-
nın gerçekleşeceğini bildirdi.

YIL: 4 SAYI: 146 25 EKİM 2015

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Devrekani Meslek Yük-
sekokulu'nun geleneksel
hale getirdiği hamsi şenliği-
nin bu yıl 5.’si düzenlendi.
Öğrencilerin yeni eğitim ve
öğretim döneminde kaynaş-
masını amaçlayan etkinliğe
okulun akademik kadrosu-
nun yanı sıra ilçe belediye
başkanı Mümtaz Ali Ustaoğ-
lu da katıldı. Etkinlik balık
ekmek ikramı ve öğrencile-
rin müzik eşliğinde eğlen-
mesi ile son buldu.

Hamsi 
Devrekani’ye

indi
Şenpazar iki 
dilde anlatıldı

HABER
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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 yarı aynı performansı göstere-
meyince 
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Pınarbaşı Sağlık Merkezi entegre hastane
olacak. Mevcut merkezde faaliyete geçecek en-
tegre hastanede 24 saat ayakta ve yatakta hasta
kabulü ve tedavisi gerçekleştirilebilecek. En-
tegre hastanenin önümüzdeki günlerde faali-
yete geçeceğini bildiren Pınarbaşı Belediye

Başkanı Mehmet Yılmaz, " Halk Sağlığı Kuru-
mu Başkanlığı ile yapılan görüşme neticesinde
Pınarbaşı Sağlık Merkezi’nin entegre hastane
olması yönündeki başvurumuz kabul edildi.
İlçemizde kan tahlili, röntgen ve bazı klinik
tetkikler 24 saat boyunca yapılabilecek" dedi.

TURUTURUTURUTURU Pınarbaşı 
entegre oluyor

Reis, tatlı bir huzur verdi
Reis Gıda, geleneksel hale getirdiği aşure etkinliği-

ni yine Darülaceze sakinleriyle birlikte düzenledi.

Küre’nin tarihi görünüme kavuşma-
sı için geliştirilen proje kapsamında 2
evin restorasyon çalışmalarına başlan-
dı. Kültür Bakanlığı ve Küre İlçe Özel
İdaresi’nin katkılarıyla restorasyonu
gerçekleşecek 2 ev ile birlikte ilçede ta-
rihi görünümlü evin sayısı 7’ye yüksele-

cek. Küre Belediye Başkanı Kamil Ay-
dınlı daha önce 1 evin Küre Kaymakam-
lığı, 4 evin ise KUZKA desteği ile restore
edildiğini anımsatarak, " Proje tamam-
landığında ilçemiz eski tarihi dokusuna
kavuşacak. Yerli ve yabancı çok sayıda
turistin ilgisini çekecek." dedi.

Tarih yavaş yavaş
canlanıyor!

Mehmet Reis

Hamza  

Cebeci

Benim öğretmenlerim
benim öğrenciliğim

benim öğretmenliğim

Nejla
SAKARYA
sakaryanejla@gmail.com

Beş yaşındaydım. Yaşıtlarıma göre ol-
dukça küçük ve bir o kadar da şımarık.
Buna müsaade eden elbette sevgili ilk-

okul öğretmenim Kamil Yanaz’dı. Beni okulda
tutmak için elinden gelen çabayı gösteri-
yordu; hakkını asla ödeyemem. O bize öğret-
menliğin sevgi, fedakarlık ve emek olduğunu
öğretti hep. Onunla başlayan öğrenciliğim ve
özdeş şuur yıllarca devam etti ve ediyor da.
Bu yüzden öğretmen olmak istedim, bu yüz-
den de hep öğrenciliği çok sevdim. Öğren-
dikçe öğretiyor ve öğrettikçe yeniden
yenileniyordunuz çünkü. Bu döngünün dış
dünyanın bütün kasırgalarından insanı koru-
yan bir şefkat deryası olduğunu fark ettim ve
hayat yolum ya öğrenerek ya da öğreterek
geçti.  

Ortaokul ve lise derken üniversitede de
hocalarıma tavrım değişmedi. Allah nasip etti
ve öğretmen oldum. Rehber olmanın ve öğre-
timin önce eğitimle olduğunu anladım. Bir in-
sanı eğitmeden öğretimin mümkün
olmadığını anladım. Sevdirmeden de eğitme-
nin mümkün olmadığını anladım. Sizi an be
an izleyen bir çift gözde hayatınız boyunca ya-
şayacaksınız. Ebediyete kadar gidecek olan
bir serüven bu. Ya iyi bir öğretmen olacaksınız
onların gözünde ya da kötü. 

Ya sevecekler ve hayatlarına alacaklar sizi
ya da yıllar içinde onlar için bir yabancı ola-
caksınız.

Bu anlamda naçizane öğretmenlerimize
birkaç kelam etmek isterim:

-Bizim zamanımızda öğrencilik böyle de-
ğildi diye başlayan söylemlerden lütfen vaz-
geçelim.

-Kendimizi mezun olduğumuz zamandaki
gibi bırakmayalım ve alanımızla ilgili kendi-
mizi yenileyebileceğimiz her türlü yazılı-gör-
sel yayınları takip edelim.

-Öğrencilerin bir saygısızlığında onları an-
lamaya çalışalım, perde arkasında onların du-
rumunu tetikleyen o kadar çok etken var ki!

-Öğrencilerle okul ortamının dışında da
paylaştıklarımız olmalı, koşturmaca bir hayat
yaşıyoruz ve birbirimizi daha iyi gözlemleye-
bilme adına anlamlı buluyorum.

-Öğrenci kendisine rehberlik edecek biri-
lerine hep ihtiyaç duyar, bu biz olalım. Mes-
leği ve hedefleri konusunda doğru
yönlendirme yapalım.

-İşimiz başımızdan aşkın olsa bile bizim
onlara ayıracak birkaç dakikamız onun haya-
tının en önemli anı olabilir, ıskalamayalım
derim.

-Okuduğu ya da okumak istediği yayınlar
konusunda yardımcı olalım(en çok da biz oku-
yalım)

-Şefkat ve merhamet ölçüsü dengeli ve
tutarlı olmalı, ne fazla ne eksik.

-Kişisel kabiliyetleri geliştirecek faaliyet-
lere yönlendirelim.

-En önemlisi her öğrencinin gözünde biz
biriciğiz ve tekiz. Bu özel olma halimizi hayatı-
mızın ebedi sadakası olarak yaşarsak, sanı-
rım pek çok alanda işimiz daha da
kolaylaşacak.

Bu anlamda eğitim ve öğretim hayatı-
mızda hepimize başarılar ve kolaylıklar dili-
yor, bana emeği geçen tüm hocalarımı
saygıyla yad ediyorum.

Ayrıca öğrencilerimi de çok seviyor,
amaçladıkları hayata kavuşmalarında emek
verecekleri ve özverili olabilecekleri alanlarda
başarılı olabilecekleri, en önemlisi yürekle-
rinde engin bir feraset ve fazilet duygusuyla
yaşamalarını arzu ediyorum.

Selam ve dua ile.



KASİAD Genel
Başkanı Ayhan

Aslan beraberin-
deki heyet ile bir-

likte Ankara’da
çeşitli temaslar-

da bulundu.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile
TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan
Uygun’u makamında ziyaret eden heyet,
Kastamonu ekonomik ilişkilerinin gelişti-
rilmesine yönelik değerlendirmelerde bu-
lundu. Ziyarette KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan’ın yanı sıra; KASİAD Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Aydın Aslandağ ile
Cemal Şenol, Ankara Temsilcileri Orhan
Yavuz ile Ahmet Kılavuz, gazetemiz adı-
na Hüseyin Karadeniz, Gözde Yüksel ve
Erdal Şen hazır bulundu.

İlk durak KOSGEB
KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan

ve beraberindeki heyet Ankara temasları
kapsamında, ilk olarak ocak ayında KOS-
GEB Başkanlığı’na atanan hemşerimiz
Recep Biçer’i makamında ziyaret etti

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkan-
lığı’nın (KOSGEB) hareketli bir kurum ol-
duğunu belirten Recep Biçer, “Daha yapı-
lacak çok iş var.  Yılda 2,5 milyon hedef
kitle var.  Ama biz daha 800 binle muha-
tabız, bunun artması lazım.  KOSGEB
olarak en küçük girişimciden sanayiciye
kadar her alanda destekleyici, katkı sağla-
yan bir kurum olmalıyız.” dedi.  Başkan
Ayhan Aslan burada yaptığı konuşmada
Recep Biçer’in KOSGEB başkanlığına
atanmasıyla ilgili memnuniyetini dile ge-
tirerek, “Kastamonulu bir hemşerimiz
olarak, memleketimizin prestijine sağla-
dığınız katkılardan gurur duyuyoruz.
KOSGEB’in ilerleyen günlerde sizin ça-
lışmalarınızla birlikte daha çok ivme kay-
dedeceğine eminiz.” şeklinde konuştu.

KASTEXPO’ya davet
KASİAD’ın 10-13 Mart 2016 tarihinde

yapacağı KASTEXPO organizasyonu ile
ilgili de bilgi aktaran Ayhan Aslan, Kasta-

monulu yatırımcı ve girişimcilerin hazır
bulunacağı zirveye KOSGEB’in katılması
sunum ve bilgilendirme toplantıları dü-
zenlemesi konusunda ricada bulundu.

Aslan’ın açıklamaları üzerine KOS-
GEB Başkanı Recep Biçer, KASTEX-
PO’nun güzel düşünülen bir zirve oldu-
ğunu vurgulayarak, “Kendi alanımızla il-
gili  burada olmaktan, hemşerilerimizle
kaynaşmaktan mutlu olurum. Elimizden
ne gelirse destekler ve katılım sağlarız.”
diye konuştu

Kastamonu’ya raylı 
sistem mi?

KASİAD heyeti KOSGEB temasları-
nın ardından Türkiye Cumhuriyeti Dev-
let Demiryolları (TCDD) Genel Müdür
Yardımcısı Ali İhsan Uygun’u makamın-
da ziyaret etti.

Kastamonu’da demiryolunun eko-
nominin canlanması için gerekli oldu-
ğunu vurgulayan KASİAD Genel Başka-
nı Ayhan Aslan şunları söyledi: " Kasta-
monu raylı sistemlerin kurulmasıyla

birlikte Ankara dahil birçok ilin dünya-
ya açılabilmesini sağlayacak ender şe-
hirlerden biri. Kastamonu’da özellikle
İnebolu Limanı’na kadar uzanacak raylı
hat hem bölgenin hem de şehrimizin ti-
cari hayatının ve ihracatının canlanma-
sını sağlayacak.”

Aslan’ın söylemleri üzerine Kasta-
monu haritası üzerinde inceleme gerçek-
leştiren TCDD Genel Müdür Yardımcısı
Ali İhsan Uygun ise şu açıklamalarda
bulundu: “ Güncel bir projelendirme ol-
mamasına karşın görünen o ki Kastamo-

nu hattı projelendirmeye değer nitelikte
ve iş yüküne olumlu katkı sunabilecek
bir hat. KASİAD olarak bu konu hakkın-
da proje hazırlayıp Kalkınma Bakanlı-
ğı’na sunduğunuz takdirde, bize işlem
yapmamız noktasında bilgi gelecektir.
Artık eskisi gibi değil; para var. Doğru
yerde harcama ve yatırım yapmamız
için önümüzü açan istikrarlı bir devlet
anlayışı var. Bu durum imkanımızın var
olduğunu gösteriyor. TCDD önümüzdeki
yıllarda 100 milyar lira yatırım öngörü-
yor, Türkiye demir ağlarla örülecek ko-
numa geliyor hamdolsun.”

KASİAD projelendirme 
yapıyor

Kastamonu’ya raylı sistem kurulması-
nın mümkün olabileceğinin öğrenilmesi
üzerine KASİAD projelendirme çalışma-
larına başladı. KASİAD Eskişehir Temsil-
cisi Prof. Doğan Gökhan Ece’nin hazırla-
yacağı proje önümüzdeki günlerde Kal-
kınma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı-
nın yetkili birimlerine sunulacak.

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa Kas-Der şubeleri
öncülüğünde İstanbul’da bulunan birçok Kasta-
monu derneğinin desteği ile düzenlenen ‘Kasta-
monulular vekil adaylarıyla buluşuyor’ etkinliğine
yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

İsmail Selalmaz’ın sunumuyla gerçekleşen
programda AK Parti İstanbul Milletvekili ve adayı
Fatma Benli,  AK Parti İstanbul Milletvekili Aday-
ları Hulusi Şentürk ile Ömer Faruk Aydemir, Kas-
tamonu Milletvekili Adayı Murat Demir, AK Parti
Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, Sul-
tangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Bi-

rinci ve Fevzi Dülger ile çok sayıda Kastamonulu
yer aldı.  Milletvekili adayları, Kas-Der Gazios-
manpaşa Şube Başkanı Bahattin Üründü ve Kas-
Der Sultangazi Şube Başkanı Mehmet Ön’ün birer
selamlama konuşması gerçekleştirdiği programda
İstanbul’da Kastamonu çoğunluğunu dikkate al-
mayan siyasi partilere tepki gösterildi. Ayrıca Kas-
tamonulu adaylara öncelik veren siyasi partilerin
desteklenmesi gerektiği görüşü ön plana çıktı.
Kötü hava muhalefetine rağmen programa katılan-
ların yoğunluk sebebiyle yer bulmakta zorluk çek-
tiği gözlendi.

“Üretimden
Tüketime”
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22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Ne oldu bize bilmiyorum. Hangi tarafa bak-
sam öfke, nefret, kin ve en acısı kan var. Sağıma
dönüyorum bağırış, çağırış, haykırış ve iftira. So-
luma baksam yıkıldık, bittik ve öldük söylemleri. 

Biz inançlı bir toplumduk aslında. Önce ina-
nırdık. İnandıklarımıza sarılırdık. Sarıldıklarımızı
hiç bırakmaz ve doğru bildiğimiz yolda yakıp yık-
madan ilerlemesini bilirdik. Yanlış olana yanlış
demekle yetinmez,  yalanı/yanlışı doğruya çevir-
mek için gayret gösterirdik. Kavga ile beslenmez-
dik biz. Ya da kavga etsek
de barışmasını bilirdik.
En önemlisi “biz”
“biz”dik…

Ne oldu bize bilmiyo-
rum. Tek bildiğim büyük
bir oyun var oynanan ve o
oyun bize önce inançları-
mızı/inandıklarımızı kay-
bettiriyor. Sonra doğrula-
rımızı ya da doğru bildik-
lerimizi. Sağ/sol,
alevi/sünni, zengin/fakir
hiç fark etmez. Hepimiz
şaşkınız şimdi. Ne oldu-
ğunu bilemeden şaşkın-
lıkla olanı biteni izliyoruz.
Doğru bildiklerimiz doğru mu acaba, ya da kötü
bildiklerimiz iyi, iyi bildiklerimiz kötü mü? Daha iyi
günlerimiz mi olacak ya da herşey daha da kötüye
mi gidecek? Kafamda dolanan binlerce soruya
cevap bulmakta zorlanıyorum son zamanlarda. 

Araftayız milletçe ve bu arafta olma durumu-
muzu çok güzel özetlediğini düşündüğüm Yücel
Ertan’ın Azizname uyarlamasında bahsettiği Ala-
cakaranlık’ı geliyor aklıma. Ve paylaşmak istedim
sizlerle bugün bu dizeleri, belki hep birlikte yük-
sek sesle bir yerlerde söyleriz diye… 

Olmaz ol alacakaranlık, yerin dibine bat ala-
cakaranlık...

Başın kel ola gözün kör ola sürüm sürünesin
alacakaranlık,

Alacakaranlık ne karanlıktır ne aydınlık,
Aydınlıktan uzak daha çok karanlığa yakın,
Alacakaranlık bir kandırmacadır, yutturmaca

oyalama göz boyamadır...
Karanlık gecedir ve gecenin bir sabahı olur

ama alacakaranlıkların, hiç yoktur sabahı.
O bir sürüncemedir sürer gider,
Ne aydınlık ne karanlık,
Var gibi de yok, yok gibi de var…
Kanunlar hem var hem yok,
Kimine var kimine yok,
Kimi zaman var kimi zaman yok,
Kimi yerde var kimi yerde yok.
İnsan hakları canım varımsı da yokumtırak
Demokrasi demokrasimsi
Sosyal adalet sosyal adaletimsi
Varımtırak yokums , tatlımtırak acımsı
Salımtırak ama çarşambamsı,
Batılımsı da biraz doğumtırak ,
İlerimsi de biraz gerimtırak
Karanlık aydınlığın düşmanıdır ;
ALACAKARANLIK hiçbir şeyin ne dostu ne

düşmanıdır,
O ne tezdir ne anti tezdir ne sentezdir,
O Allah'ın belası pis bir şeydir ,
Gözün kör olsun alacakaranlık,
Başın kel ola,
Yerin dibine batta bir daha çıkma...

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

Milletçe araftayızrotasını 
başkente çevirdi

Siyasette birlik tablosu çizildi

MHP Kasta-
monu Milletve-
kili Adayları
Tosya’da sivil
toplum kurulu-
şu temsilcileri,
ve muhtarlar
ile bir araya
geldi. Burada
yaptığı konuş-
mada 1 Kasım
Seçimlerinde
Tosyalı Cihan
Çetin’in MHP Kastamonu 2. sıra adayı ol-
duğunu vurgulayarak destek isteyen Mil-
letvekili Emin Çınar, “Geçmiş dönemlerde
yapılan seçimlerde Tosya bize yeterli des-

tek vermedi.
Bunu anlayışla
karşılıyoruz. O
seçimlerde Tos-
yalı seçmen
kendi evladı
olan Sayın Za-
fer Nalbantoğ-
lu’na destek
verdi. Ama bu
seçimlerde AK
Parti Sayın Nal-
bantoğlu’nu lis-

teye almadı. Biz Cihan Çetin kardeşimizle
mecliste sizleri temsil etmek istiyoruz. Ne
demişler bir elin nesi var iki elin sesi var”
şeklinde konuştu.

Tosya kime oy verecek?

Doğanyurt’a yapılması planlanan sağlık merkezi
için gerekli olan kamulaştırma bedelini Kastamonu
Valiliği karşılayacak. Kastamonu Valisi Şehmus Gü-
naydın başkanlığında gerçekleşen İl Koordinasyon
Kurulu Toplantısında konuşan Doğanyurt Belediye
Başkanı Ahmet Kaya, sağlık tesisine ihtiyaç duyulan
ilçede belediye ve hazine arazisi olmaması sebebiy-
le kamulaştırmaya gidilmesi gerektiğini söyledi. Ka-
ya’nın Sağlık Bakanlığı’na yapılan 100 bin lira değer-
deki kamulaştırma başvurularının kabul edilmediği-
ni bildirmesi üzerine ise Günaydın ihtiyaç duyulan
tutarın valilik bütçesinden karşılanacağını kaydetti.

Doğanyurt’a valilikten
kamulaştırma



Kağıthane Belediye Meclis Salo-
nu’nda 18 Ekim Pazar günü Ağlı
Federasyonu’nun1.Olağan Genel
Kurulu yapıldı. İstanbul Milletveki-
li Fatma Benli, Kağıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç, Üsküdar Bele-
diye Meclisi 1. Başkan Vekili Esat
Kalay, Kağıthane Belediye Meclis
Üyesi Ali Güler, Kaskon Teşkilat-
lanma Başkanı Ali Evgiloğlu, Gaze-
temiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin Kara-
deniz’in aralarında bulunduğu çok
sayıda kişinin takip ettiği genel ku-
rulun Divan Başkanlığını Mehmet
Mamur, Divan Başkan Yardımcılı-
ğını Ömer Gözüpek, Katip Üyelik-
lerini ise Murat Küçük ve Aziz Ça-
kır üstlendi.

Federasyona üye dernek temsil-
cilerinin konuşmalarının ardından
tek liste halinde gidilen seçimde
tüm delegelerin oyunu alan Ayhan
Ünal, başkanlığa yeniden seçildi. 

Burada yaptığı
konuşmada Kasta-
monu’nun sahip ol-
duğu değerlerin anla-
tılması adına sivil
toplum kuruluşları-
nın önemli bir görev
üstlendiğini söyleyen

İstanbul Milletvekili Fatma Benli,
"Bu topraklara değer katma arzu-
muz sebebiyle birçok sivil toplum
kuruluşumuz var. Göç ettiğimiz il-
lerde sahip olduğumuz değerleri
anlatabilmek, Kastamonu bilincini

oluşturabilmek mu-
azzam derecede bir
değer." dedi.

Ağlı dernekleri-
nin çalışmalarını ya-
kından takip ettiğini
dile getiren Kağıtha-
ne Belediye Başkanı

Fazlı Kılıç, federasyon çalışmaları-
nın hayırlı olması temennisinde
bulundu.   

Hemşericilik duy-
gusunun pekiştiril-
mesinde sivil toplum
kuruluşlarının büyük
etkisi olduğunu kay-
deden Üsküdar Bele-
diye Meclisi 1. Baş-
kan Vekili Esat Kalay

da, federasyona maddi manevi elin-
den gelen desteği sunacağını ifade
etti. Ağlı Federasyonu’nun birlikte-
lik adına güzel bir örnek olduğunu
söyleyen Kalay konuşmasında "
Hemşerilerimiz hangi siyasi partide
olursa olsun aktif siyaset yapmalı.
Siyaset ile sivil toplum kuruluşları-
nın birlikteliğini Kastamonu’muza
hizmet etmek için kullanmalıyız."
ifadelerine yer verdi.

Federasyona
yer tahsis edildi

Başkan Ayhan
Ünal ise Ağlı’nın sos-
yal ve ekonomik geli-
şimine katkı sunmak
için yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte ça-

lışmalarına birlik içerisinde devam
edeceklerini söyledi.

Federasyon merkezine iş adamı
İsmail Erşahin’in Fatih’te yer tahsis
ettiğini bildiren Ünal, çalışmaların-
da destek olan herkese teşekkür et-
tiğini dile getirdi.

Ağlı Federasyonu’nun 1. Ola-
ğan Genel Kurulu’nda şu isimler
göreve geldi:

Yönetim Asil
Ayhan Ünal
Mehmet Mamur
Murat Saraç
Adil Aslan
Saim Çankır
Aziz Çakır
Ahmet Demir

Denetim Asil Üyeler
Satı Mehmet Aslan
Ali Bozan
Şaban Yüksel

Disiplin Asil Üyeler
Ömer Gözüpek
Hüseyin Aydilek
Aydın Aslan
Nurettin Cappar
Mustafa Can

Kas-Der Zeytinburnu
Gençlik Kolları düzenlediği
kahvaltı programıyla ülke-
mizde son zamanlarda artan
terör eylemlerine karşı bir-
lik mesajı verdi.

Kastamonulular Daya-
nışma Derneği (Kas-Der)
Zeytinburnu Şubesi Gençlik

Kolları 18 Ekim Pazar günü kahvaltı programı
düzenledi. Zeytinburnu Öğretmen Evi’nde ger-
çekleşen programda Kastamonulu gençler ülke-
mizde son zamanlarda artan terör eylemlerine
karşı birlik mesajı verdi. 

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren
Kas-Der Zeytinburnu Gençlik Kolları Başkanı
Eren Azizoğlu, şehit haberlerinin üzüntüsünü
yaşadıklarını vurgulayarak, “Ülkemiz üzerinde
oynanan oyunlar bizleri birlik beraberlik çerçe-
vesinde kenetlemiştir. Allah birliğimizi kardeşli-
ğimizi daim kılsın. Bu acıların bir daha yaşan-
mamasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Biz-
ler Şeyh Şaban-ı Veli, Şehit Şerife Bacı torunları
olarak geleceğin mimarlığını üstlenen hayırlı bir
nesil olmayı amaçlıyoruz. Çıktığımız bu yolda
emin adımlarla ilerlerken güçlenerek, büyüyerek
yolumuza devam ediyoruz. Biz yeni nesil olarak
vatanımıza bayrağımıza sahip çıkmaya kararlı-
yız. Zeytinburnu’ndaki derneklerin genç temsil-
cileri ile birbirimize her zaman destek olmaya
hazırız." dedi.

İstanbul Milletvekili Fatma Benli’nin de ka-
tıldığı programda Zeytinburnu Belediye Başkan
Yardımcıları Gökhan Kasap ile Saffet Öz, Zeytin-
burnu Belediye Meclis Üyesi Sami Yapar, Kas-
Der Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Akdu-
man, işadamları Özcan Doğan ile Nihat Sezer’in
yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum
kuruluşu temsilcisi yer aldı.

Bay geçtiği haftada en yakın rakibi Bergama Bele-
diyespor’un mağlup olmasıyla rahat nefes alan Kasta-
monuspor 1966, şampiyonluğa emin adımlarla ilerli-
yor. Lige 9. haftanın terör olayları sonucu ertelenme-
si,10. haftayı ise bay geçmesi sebebiyle ara veren
Kastamonuspor 1966, 24 Ekim’de deplasmanda Ço-
rumspor ile karşı karşıya geldi. Süper Toto 3.Lig 3.
Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 11. hafta karşılaş-
masından 1-0’lık galibiyet ile geri döndü. Batuhan
Er’in 49. dakikada kaydettiği gol ile 3 puan kazanan
kırmızı siyahlılar şampiyonluğa emin adımlarla ilerle-
diğini kanıtladı. Bulunduğu grupta yenilgisi bulunma-
yan Kastamonuspor 1966, 30 Ekim Cuma günü 24 Er-
zincanspor, 4 Kasım Çarşamba günü ise Van Büyük-
şehir Belediyespor ile Gazi Stadı’nda karşılaşacak.

Kastamonuspor 1966, Zi-
raat Türkiye Kupası 3. Tur

karşılaşmasında Süper
Lig’in güçlü ekibi Kasım-
paşa A.Ş. ile eşleşti. Kar-
şılaşma Aralık ayının
ilk haftası Gazi Sta-

dı’nda gerçekleşecek. Zira-
at Türkiye Kupası 3. Tur Ku-
raları 22 Ekim’de Türkiye
Futbol Federasyonu’nun Bey-
koz Riva’daki idari merkezin-
de gerçekleştirildi. Kurada

temsilcimiz Kastamonuspor
1966, Cideli Hakan Arslan’ın
forma giydiği Kasımpaşa
A.Ş’yi çekti. Ziraat Türkiye
Kupası 1. Turunda Bartıns-
por’u, 2. Tur’da ise Konya
Anadolu Selçuklu’yu ele-
yen kırmızı-siyahlı temsil-
cimiz bu turda da Kasım-
paşa’yı geçmeyi başarırsa Zi-
raat Türkiye Kupası’nda tari-
hi bir başarıya imza atarak
gruplara kalacak.

Ligde henüz galibiyeti bulunma-
yan Altınovaspor karşında ezici skor-
la galip gelerek deplasmandaki ilk 3
puanını kazanan İstanbul Kastamo-
nuspor, güçlü rakiplerinden Öz Trab-
zonlularspor karşısında direnemedi.
İstanbul Süper Amatör Lig 2.Grupta
mücadele eden İstanbul Kastamonus-
por ligin 8. haftasında Altınovaspor

ile Albayrak Stadı’nda karşılaştı.  Dep-
lasmanda 6-3’lük skorla 3 puanı alma-
nın sevincini yaşayan temsilcimizin
mutluluğu uzun sürmedi. Ligin 9. haf-
tasında konuk ettiği Öz Trabzonlu-
larspor karşısında son dakikalarda ka-
lesinde gördüğü gol, kırmızı siyahlıla-

rın puan kaybetmesine sebep oldu.
Rakibin 86. dakikadaki atağını gole
çevirmesi maçı 1-0’lık skorla İstanbul
Kastamonuspor’un aleyhine çevirdi.
Temsilcimizin ligin 10. haftasında
grupta galibiyeti bulunmayan rakiple-
rinden Başıbüyükspor ile yapacağı
deplasman mücadelesinden 3 puan
ile dönmesi bekleniyor.

Kastamonulu
gençlerden birlik

mesajı

Federasyondan Ayhan
Ünal ile devam kararı Göl Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu

olduğumu daha önceki yazılarımdan
birinde yazmıştım. Hayatımın dönüm

noktalarıdır o yıllar. Kitap okumaya o yıl-
larda başladım. Şiir yazmaya da… Ders ça-
lışmanın ne kadar kıymetli olduğunu, illa
bir spor dalı ve illaki bir enstrüman çal-
mam gerektiğini de o yıllarda öğrendim.
Bir şey daha var ki; o da tiyatro. Okuduğum
her yıl bir tiyatro oyununda görev aldım. Ti-
yatro oynamak benim
için yaşamın bir prova-
sı gibiydi. Her yıl ekim
ayında tiyatroda oyna-
yacak olan öğrenciler
seçilirdi. Nisan ayında
da oyunu sergilerdik.
Sadece kendi okulu-
muzda değil birçok
yerde sergilerdik. İne-
bolu, Taşköprü, Kasta-
monu ve Daday aklım-
da kalanlar. Benim
için inanılması güç bir
işti. Çoğu oyun bir saa-
ti geçkin sürüyordu.
Onlu yaşların ortalarında bir grup izleyici
tarafından takdir edilmek te güzeldi. 

Tiyatro sahnesinin tozunu yuttuktan
sonra daha birçok sahneyi kullandık. Tiyat-
rodan farklı olarak kendi rolümüzü canlan-
dırdık. Tiyatronun yaşamımın her alanda
sağladığı katkıları yadsıyamam. Bundan
dolayıdır ki eğitimde tiyatroya önem veril-
melidir diyorum.

Günümüzde ilkokullarda yaratıcı ve eği-
tici drama ile kendini hazırlayan daha son-
raki ortaokul ve lise yıllarında ise tiyatro
oyunları ile kendi meyvelerini verebilmeli
tiyatro. Öyle ki özgüven ve özdenetimini
gerçekleştirmiş bir nesil ortaya çıkması
belki de bununla olacaktır. Tiyatronun ka-
zanımlarını sayarak derse çevirmek iste-
miyorum yazımı. Ancak çocuklarımızın
amatör de olsa tiyatro ile ilgilenmesini
sağlamalıyız. 

Kastamonu’da doksanlı yıllarda hemen
hemen tüm ortaöğretim kurumlarının ti-
yatro sahneleri vardı. Şimdi ise çoğu kon-
ferans salonu oldu. Konferans salonu el-
bette ihtiyaç olabilir. Ancak çocukları en
temel ihtiyacı olan kendini ifade edebilme
kazanımını elde etmek için tiyatro muhak-
kak önemli bir yer tutar.

Belki de tiyatro denildiğinde Kastamonu
ile bütünleşmiş bir isim Rıfat Ilgaz aklımıza
gelir. Bu isim benim için Kastamonu ref-
leksi de denilebilir. Tabi oyunlarında Kas-
tamonu’yu anlatan Hadi Çaman’ı unutma-
mak lazım. Usta’nın izi tiyatro sahnelerin-
de hala devam etmektedir. Tabi ki Cihan
Ünal ve Melek Ökte gibi tiyatro sanatçıları-
mızı da unutmamak lazım.

Günümüzde ise tiyatro oyunlarının şehir
tiyatroları ve devlet tiyatrolarında oynanı-
yor olması şaşırtıcı. Doğal olarak da oyun
yazılması da zorlaşıyor. Özel tiyatroların
çoğalması ile birlikte yazılan tiyatro oyun-
ları da çoğalacaktır. Peki, Kastamonu’yu
anlatan tiyatro oyunları var mı? Oysa orta
oyununda bir Kastamonulu karakter var-
dır. Oyunları izleyenler bilir ki; Oduncu
Kastamonulu Himmet Ağa orta oyunda
önemli bir karakterdir. Konuşması ile tam
bir Kastamonuludur. 

Sözün özü olarak tiyatronun çocuğun
hayatında yer etmesi adına çalışmalar yap-
malıyız. Belki Kastamonu'yu tiyatro ile
daha iyi anlatabiliriz.  Bir zamanlar İstan-
bul'da bu işi Cazibe Çalışma Grubu Tiyatro
ekibi yapıyordu. Şimdi bu alanı kullanan si-
vil toplum kuruluşu maalesef yok. Ama
Kastamonu'da iyi işler yapıldığını duyuyor
ve takip ediyorum. Yapanların eline sağlık.
Rıfat Ilgaz gibi ülkemize değer katmış ya-
zarlar ve Hadi Çaman gibi sanatçılar çıkar-
mak ancak erken yaşta tiyatro çalışmaları
ile olabilir.

Not: 1 Kasım 2015 günü yapılacak
olan Milletvekili Seçiminde muhakkak
sandığa gidiniz. Seçimi kim kazanır bil-
mem ama sandığa giden seçmenin kaza-
nacağını biliyorum.

Sağlıcakla kalın…

Kastamonu'da oyun
oynarken

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Geçtiğimiz mayıs ayında kurulan Ağlı Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. 
Tek liste halinde gidilen genel kurulda kurucu başkan Ayhan Ünal delegelerin güven oyunu aldı
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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
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

25 Ekim 2015 8

Bozkurtlular Dayanışma Derneği, Boz-
kurtlu üniversite öğrencileri yararına kahval-
tı düzenleyecek. İstanbul’da 8 Kasım’da ger-
çekleşecek kahvaltı programına katılımın 50
lira olduğunu bildiren Bozkurtlular Dayanış-
ma Derneği Başkanı Mehmet Ali Palaz,

“Üniversitelerde eğitimlerini sürdüren öğ-
rencilerimize burs sağlamak için her yıl dü-
zenlediğimiz açık büfe sabah kahvaltısı ve
kadın kollarımızın hazırladığı aşure etkinli-
ğinde tüm Bozkurtlu hemşerilerimizi ara-
mızda görmekten mutluluk duyacağız” dedi.

Burs 
için

toplanacaklar

Fatma Benli

Fazlı Kılıç

Esat Kalay

Ayhan Ünal

Bozkurt Görentaş köylüleri bu
yıl 18.sini düzenledikleri Kestane
Şöleni’nde bir araya geldi. Kasta-
monu Bozkurt Görentaş Köyü
Kalkındırma ve Yaşatma Derne-
ği’nin Beykoz’daki merkez bina-
sında gerçekleştirilen etkinliğe,
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katır-
cı, Beykoz Belediye Başkanvekili
Salim Öztürk, Başkan Yardımcısı
Muharrem Kaşıtoğlu, siyasi parti

ve sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri ile çok sayıda Kastamonulu
katıldı. Görentaş Köyü Dernek

Başkanı aynı zaman-
da Beykoz Belediye
Meclis Üyesi Engin
Yıldız, burada yaptığı
konuşmada Kastamo-
nu geleneğini Bey-
koz'a taşımış olmanın
heyecan ve gururunu yaşadıkları-
nı vurguladı. Şenlikte konuşmala-
rın ardından, katılımcılara ateşte
pişmiş kestane ikram edildi.

Kestane kebap yemesi sevap!

Eren 
Azizoğlu

Engin
Yıldız

Paşa, Gazi’ye gelecek

Emin adımlarla 
şampiyonluğa yürüyor

Kazan, kaybet…



Kastamonu Konfederasyonu, Sarıyer
Kastamonu Kültür Turizm ve Yardım-
laşma Derneği ile Kastamonu Kadınlar
Derneği’nin girişimleri sonucu Sarıyer
Belediyesi tarafından yaptırılan Şehit
Şerife Bacı Parkı ve Anıtının açılışı 18
Ekim Pazar günü gerçekleşti. 

Ayazağa Dereyolu’ndaki açılışa Sa-
rıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ba-
kırköy Belediye Başkan Yardımcısı
Emel Tığlı, Sarıyer Belediye Meclis
Üyeleri Ali Görgülüer ve Salim Kain,
CHP İstanbul İl Saymanı Mehmet Diri-
baş, CHP İstanbul eski İl Sekreteri Mu-
hittin Tığlı, Cide Federasyonu Başkanı
Recep Çetinkaya’nın yanı sıra çok sayı-
da siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcisi katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Şehit Şe-
rife Bacı’nın hayatına dair kesitler payla-
şan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü
Genç, “Böyle bir parkın, böyle anlamlı
bir heykelin Ayazağa’da olması hem biz-
ler hem de Ayazağalılar için bir gurur-
dur." dedi. Kastamonu Konfederasyonu

Genel Sekreteri ve CHP İl Saymanı Meh-
met Diribaş ise “Zor günlerden geçiyo-
ruz. Bu ülkeyi var eden değerlerimizi
ölümsüzleştirmek adına bir aradayız.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda yıldız gibi
parlayan Anadolu kadınlarından bir ta-
nesi Şehit Şerife Bacıdır. Ulusal değerle-
rimize sahip çıkan Sarıyer Belediyesi’ne
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 

Şerife Bacı Türk halkının 
kimliğidir

Açılış sonrası gazetemize açıklamada
bulunan Kastamonu Kadınlar Derneği
Başkanı Emine Çelik daha önce Gazios-
manpaşa’da Şehit Şerife Bacı olan par-
kın adının değiştirildiğini anımsatarak
şunları söyledi: "Gaziosmanpaşa’da is-
minin verildiği parkın  tabelasının değiş-
tirilmesi kamuoyundaki tepkilerin ar-
dından ise sadece anıtının yenilenmesi
Şerife Bacı torunları olarak bizleri derin-
den yaralamıştır. Şehit Şerife Bacı sade-
ce Kastamonu kadınını değil, Türk hal-
kının kimliğidir.”

50. Yıl Mahal-
lesi’nde yapımı
tamamlanan
“Sultangazi Ağız
ve Diş Sağlığı
Merkezi” düzen-
lenen törenle hiz-
mete açıldı. Top-
lam 7 bin 914
metrekare olan
inşaat alanından
oluşan merkezin
açılış törenine
Sağlık Bakanı Dr.
Mehmet Müezzi-
noğlu, Sultangazi
Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sul-
tangazi Belediye
Başkanı Cahit Al-
tunay, kamu ku-
rum ve kuruluş amirleri, siyasi parti
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri-
nin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Sultangazi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin, yal-
nız ilçe halkına değil tüm bölgeye
hizmet sunacağını ifade eden Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, Türki-
ye’nin sayılı hastaneleri arasında yer
alan Sultangazi Devlet Hastanesi’nin
de 2016 yılı içerisinde hizmete açıla-
cağının müjdesini verdi.

Merkezi hizmete açmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getiren Sağlık
Bakanı Dr. Müezzinoğlu ise, “Bu me-

kanlar şifa yuvası
olsun. Yapacağı-
mız daha çok işler
var. Bunu birlik
ve beraberlik için-
de yapacağız”
dedi.

Konuşmaları-
nın ardından Sağ-
lık Bakanı Dr.
Müezzinoğlu ve
Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Altu-
nay, protokol üye-
leri ile birlikte
Sultangazi Ağız
ve Diş Sağlığı
Merkezi’nin açılış
kurdelesini kesti.
Sağlık Bakanı Dr.
Müezzinoğlu

daha sonra hastanede incelemelerde
bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Günde bin kişiye hizmet sunacak
Modern ameliyathane, iki cerrahi

odası, üç hasta odası ve diş protez la-
boratuvarının yanı sıra 21 poliklinik
odası ve 50 diş ünitesinin bulunduğu
merkezde, tüm birimlerin kullanılma-
ya başlaması ile günde bin kişiye sağ-
lık hizmeti sunulacak. Ayrıca 24 saat
acil servis hizmeti bulunan Sultangazi
Ağız Diş Sağlığı Merkezi, engelli va-
tandaşlara yönelik genel anestezi al-
tında diş tedavisi hizmeti de verecek.

HABER
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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
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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

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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Bağcılar Belediyesi’nin ilçede bu-
lunan 22 mahalleye havuz yapma
projesi kapsamında Kazım Karabekir,
Demirkapı ve Evren kapalı yüzme
havuzları törenle hizmete sunuldu.
Yeni açılan tesisler ile birlikte ilçede-

ki kapalı yüzme havuzu sayısı 6’ya
yükseldi. Kazım Karabekir Kapalı
Yüzme Havuzunun açılış töreninde
konuşan Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, öğrencilerin tesislerden üc-
retsiz yaralandığını anımsattı.

Her 
mahalleye

yüzme
havuzu

Şehit Şerife Bacı 
Sarıyer’de vücut buldu

Ağız ve diş sağlığı
merkezi açıldı

Benim 1 Kasım’da vereceğim oy, sıradan bir
sandıkta sayılan yüzlerce oydan bir tanesi
değil. O oy, beni yönetecek. Yalnızca beni mi?

Çocuklarımın dünyalarını, torunlarımın geleceğini,
sevdiklerimin gecesini ve gündüzünü, vaz geçeme-
diklerimin özlemlerini, soluklanmalarını. O oy,
hastalık anlarımı yönete-
cek, gülmelerimi; sevinçle-
rimizin uzunluğunu, kısalı-
ğını… Gündüzlerimizin an-
lamını, gecelerimizin derin-
liğini, umutlarımızı, korku-
larımızı yönetecek.

İşte bu yüzden benim o
bir tek gibi görünen oyum
çok önemli ve değerli. Yaz-
mak istiyorum o oyumun
adını, rengini.

Şöyle başlamalıyım:  
Kendi ellerimle verdi-

ğim oy beni keyfi için aşağı-
lamamalı. Canı çekti diye
küfür edememeli. Kendisini
göğün tepesinde vazgeçil-
mez görmemeli ve en önemlisi erdemli olabilmeli.

Benim oyum, hak etmediği lükste yaşamamalı.
Paylaşmayı bilmeli. Adına hırsızlığı andıracak sıfat-
lar yüklenmesine izin vermemeli. Benim oyum
benden korkmamalı ve benim yanıma, benim içi-
me alnı açık, yüzü güleç gelebilmeli.

Benim oyum geceden sabaha kendi insanları
içerisinden düşmanlar yaratıp sabahtan akşama
ona buna, oraya buraya saldırmamalı.

Benim oyum, çocuklarımın hakkını hak etme-
yen avanesine yedirmemeli. Kursağı tertemiz ol-
malı.

Benim oyum, halkının tümünü sarıp sarmala-
yabilmeli. Cehaleti arkasına alıp kendisine kutsal-
lık yaratmamalı. Cehaleti şiddet için kullanmamalı.

Benim oyum, bana “bu ülkede yaşamak istemi-
yorum” dedirttirmemeli. Benim ülkemi ve benim
insanımı başka ulusların ve devletlerin karşısında
küçük, muhtaç, zavallı duruma düşürmemeli.

Benim oyum, bana onur verebilmeli. 
Benim oyum dün öyle, bugün böyle konuşma-

malı, dün başka bugün başka görünmemeli.
Benim oyum, başkasına layık görmediği yaşa-

mı kendisine, çoluk çocuğuna yaşatmamalı. Ya da
başkalarına layık gördüğü yaşamı kendisi ve çoluk
çocuğu birlikte yaşayabilmeli.

Benim oyum eleştiriye saygı duyabilmeli, tartı-
şılmaktan korkmamalı, 

Benim oyum, refahı benim de hak ettiğime gö-
nülden inanabilmeli. Refahı paylaşabilmeli.

Benim oyum, kendisini iktidara getiren anaya-
sal ve evrensel hakları benim için de kutsal saya-
bilmeli ve güvence altına alabilmeli.

Ha!
Bu söylediklerimden, birisini ya da birilerini

kast ettiğimi düşünenler, kesinlikle yukarıdakilerin
gerçekliğini biliyor, görüyor ve onu, onları korumak
için çırpınıyor olduğunu peşinen kabul etmiş de-
mektir. “Ben yukarıdakileri istemiyorum” diyen
varsa rahatlıkla beni olumsuz bir biçimde etiketle-
yebilirler.

Buna da söyleyecek bir sözümüz olacaktır el-
bet ama tabi ki zamanı gelince… 

İyi seçmeler…

Oyumu açıklıyorum

Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz kadın kahramanlarından Şehit Şerife Bacı’nın adı Sarıyer’de bir parka veril-
di. Kastamonuluların yoğun ilgi gösterdiği Şehit Şerife Bacı Parkı ve anıtının açılışına çok sayıda kişi katıldı

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müşaviri
İlyas Yılmaz’ın annesi Hanife Yılmaz vefat etti. Yaşlı-
lığa bağlı hastalıklar sebebiyle beyin felci geçiren
Hanife Yılmaz (80) bir süre yoğun bakımda kaldıktan
sonra tedavisine evde devam edildi. Oğlu İlyas Yıl-
maz’ın İstanbul’daki evinde tedavisi devam ederken
ikinci kez beyin felci geçiren Hanife Yılmaz, bu kez
yaşama tutunamadı. Merhumenin naaşı 21 Ekim’de
Taşköprü Kılıçlar köyünde düzenlenen cenaze me-
rasiminde öğle namazına müteakip kıllanan cenaze
namazının ardından defnedildi.

Cenaze merasimine; İstanbul Milletvekili Murat
Başesgioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, MHP İl Başkanı Ali Osman Kurtçu, MHP Taş-
köprü İlçe Başkanı İsmail Berber, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Memuru Celal Kurt ile iş adam-
ları Vahdet Çakıroğlu, Hüseyin Belgin, Ekrem Acar,
Mehmet Kutucu, Sami Demirel, İsmail Şafak ve Hü-
seyin Uzun katıldı.

İstamonu Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan
rahmet, İlyas Yılmaz ve ailesine başsağlığı dileriz.

YILMAZ AİLESİNİN 
ACI GÜNÜ



Ev konforunda size en yakın günü birlik tatil imkanı

Celal Pansiyon
Cumhuriyet Cad. No:58 

Polonezköy- Beykoz

Telefon:  0 216 

432 31 47

Polen Pansiyon
75. yıl caddesi No: 1 

Polonezköy- Beykoz

Telefon:  0 216 

432 31 03

Konaklama-
Kahvaltı- Et- Mangal

Özel gün ve
programlarınız için

bir telefon kadar
yakınız 

Tüm dost ve
hemşerilerimizle birlikte
değerli müşterilerimizin

mübarek Kurban
Bayramını kutlar
esenlikler dileriz

Lavinya Pansiyon 75. yıl caddesi No: 1 

Polonezköy- Beykoz

Telefon:  0 216 

432 31 03
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Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

MERKEZ OFİS
Yıldırım Beyazıt Caddesi Türkistan Sokak

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

FABRİKA
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. No: 6

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

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

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

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

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında


