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Hüseyin Tunç’un
yeni kitabı çıktı

Pınarbaşılı hemşerimiz Hüseyin Tunç’un,
yeni romanı 'FEREC' raflardaki yerini aldı.
Yazarın üç yılı aşkın bir süredir üzerinde ça-
lıştığı FEREC, alt başlık olarak da "Varlığın
Ateşi" ismini taşıyor. Profil Kitap tarafından
yayımlanan 448 sayfalık roman, güncel olay-
ları felsefi ve psikolojik etkileşimler ile tar-
tışmalar etrafında işliyor. Yazarın akıcı üslu-
bu bu romanda da dikkat çekiyor.

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

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

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

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

C Blok 4. Levent - İSTANBUL

GSM: 0532 326 02 27
www.diyalogosgb.com

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları
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Çatalzeytin Konaklı’da
şehitlik vücut buldu

Ailesinde bulunan 230 şehidin isminin yer
aldığı anıt mezarın açılışı, 15 Ağustos Cumartesi
günü Çatalzeytin Konaklı köyünde gerçekleşti.
Yusufoğulları Ailesine mensup Ziya Yılmaz,
Devlet Yılmaz ve Eyüp Aksu tarafından yaptırı-
lan anıt mezarın açılışına Kastamonu Valisi Şeh-
mus Günaydın ve protokol üyeleri katıldı.

İlçelerin gelişmesi
mümkün değil

Cide Belediye Başkanı Nejdet
Demir, Karadeniz Sahil Yolu pro-
jesi tamamlanmadan Kastamonu
sahil ilçelerinin gelişemeyeceğini
söyledi. Demir sosyal paylaşım si-
tesindeki hesabından yaptığı açık-
lamada,"Türkeli-Çakraz arası Kara-
deniz Sahil yolu yapılmadan, Kastamonu’nun
sahil ilçeleri ve Kastamonu'nun gelişmesi
mümkün değildir” dedi.

3

Emekliye çağrı

Herhangi bir hesap
işletim ücreti veya aidat
ödemeden e-Devlet
şifreleri aracılığı ile
memleketlerinde
bulunan
bankayamaaşlarını
aktaran emekliler,
hem şubelerin hizmet
kalitelerini artıracak
hem de ekonomik
gelişime destek
sağlayacak.

Konu ile ilgili
Gazetemiz Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sorularını
yanıtlayan T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. Çatalzeytin Şube Müdürü
Abdulselam Çaça (43),"Türkiye’nin
çeşitli illerinde özel ya da kamu
bankalarından emekli aylıklarını
alanların kendi yöre veya
ilçelerindeki bankalara  maaşlarını
almaları durumunda, kendi
memleketlerindeki şubelerin işlem

hacmi ve karlılığı artacak.
Bu durum  personel

sayısının artmasını ve
daha kaliteli hizmet
sunulmasını
sağlayacaktır." dedi.

Ziraat Bankası’nın
Kastamonu’nun her
ilçesinde bulunan tek
banka olduğunu
hatırlatan Abdulselam
Çaça maaş taşıma
işlemi sırasında

herhangi bir kesintinin
olmayacağını

vurgulayarak, "Maaşlarını
şubemizden alan

emeklilerden herhangi bir
hesap işletim ücreti veya aidat
alınmamaktadır. Bankamızdan
emekli aylığı almakta olan
müşterilerimiz bankamız
ATM’lerinden 7/24 herhangi bir
ücret veya komisyon ödemeden
hizmet alabilmektedir." şeklinde
konuştu.

Göç sebebiyle nüfusunu büyük şehir-
lere kaptıran Kastamonu, emekli
olan vatandaşları sayesinde ekono-
mik gücünü yeniden elde edebilecek

Abdulselam
Çaça

Pınarbaşılı iş adamı
Mehmet Çetin’in sahibi
olduğu Durak Pastane-
leri, kalite ve lezzetin
durağı oldu. Günlük
gerçekleştirdikleri üre-
timlerinin satışının pe-
rakende olduğunu dile
getiren Mehmet Çetin,
üretim kapasitelerinin
toptan satış yapan bir-

çok işletmenin üzerinde
olduğunu ifade etti. Top-
lamda 25 kişiye istih-
dam sağladıklarını akta-
ran Çetin, üretimlerini
1993 yılında kurdukları
Sultangazi 50. yıl Mahal-
lesi’ndeki 600 metreka-
relik alana sahip tesis-
lerinde gerçekleştirdik-
lerini belirtti. 

Kalite ve lezzetin durağı
Kastamonuspor

1966, ilk Manavgat’ı
ağırlayacak

Tuzlaspor 
Kastamonu’da

3.Lig 3.Grup 2015-2016 se-
zonun ilk karşılamasına kendi
evinde çıkacak olan Kastamo-
nuspor 1966, 23 Ağustos Pa-
zar günü Antalya ekibi Ma-
navgatspor’u ağırlayacak.

Mehmet Çetin

10. Geleneksel Şahinbaba
Türbesi Etkinlikleri yapıldı 
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Tavsiye edilen kullanım: 
Hafif ara duvarları ve bölücüler 
Banyo (optik olarak ve tuvalet
ayrılması)
Mutfak (mutfağa kadar duvar
uzantısı)
Gardrop ayrılması
Merdiven altındaki alan ayrılması

Parametreler: 
Ara duvarının maksimum yüksekliği

3200 mm
Ara duvarının yükseliğine sadece 1 parça

E60 kullanılır 
Strawpanel’in yükseliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200 mm) 
Yangın direnci El 30 D3
Akustik zayıflatma 33 Db

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan basit ara duvarı 

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 60 mm

Tavsiye edilen kullanım: 
Teknik kuruluma ihtiyaç
duymayan bölmeler
Evin herhangi bir odaya bölen
ara duvarları (koridor, mutfak,
oturma odası, banyo, yatak
odası, gardrop, vs.)

Parametreler: 
Ara duvarının maksimum yüksekliği

3200 mm 
Ara duvarının yüksekliğine sadece 1

parça E60 kullanılır
Strawpanel’in yüksekliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200 mm) 
Yangın direnci El 30 D3
Akustik zayıflatma 33 Db

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan çift ara duvarı 

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 120 mm

E1 

E2

Tavsiye edilen kullanım: 
Teknik kurulumlu ara duvarlar
Evin herhangi bir bölgeye bölen
ara duvarları
(koridor,mutfak,oturma odası,
banyo, yatak odası, gardrop, vs.)

Parametreler: 
Standart uygulamalar için ara

duvarının maksimum yüksekliği
3200 mm
2 kat E60, ahşap palet dahil 
Strawpanel’in yüksekliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200 mm) 

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan kurulum ara duvarı

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 145 mmE2 1

Tavsiye edilen kullanım: 
Teknik kurulumlu ara duvarlar
Ses yalıtımının daha çok
gerekli olduğu yerlerde ( çocuk
odası, banyo, yatak odası vs.) 

Parametreler: 
Standart uygulamalar için  ara

duvarının maksimum yüksekliği
3200 mm

2 kat E60, ahşap palet ve ses yalıtım dahil 
Strawpanel’in yüksekliği müşterinin
siparişine göre şekillenir (1200-3200)
Akustik zayıflatma 43 Db

Yapısal olmayan amaçlar için
kendini taşıyan akustik ara duvarı 

E2 A

Tavsiye edilen kullanım: 
Tavsiye edilen kullanım: 
Destek amaçlı ve yapının
mukavemeti için 

Parametreler: 
Bir yapının tasarlanmış destek
yapısına göre maksimum bölme

yüksekliği seçeneği
2 kat E60, ses yalıtımı ile

doldurulmuş bir ahşap yapı dahil 
Yangın direnci REI 45

İç destek bölümü

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 240 mmE2 N

Tavsiye edilen kullanım: 
Düşük enerjiye sahip evlerin
dikey çevre duvarları

Parametreler: 
Isı transfer katsayısı U: 0,179

W/m2. K
Yapı: elyaftan yapılmış tahta, E60,

ısı yalıtımı da dâhil olmak üzere
KVH prizma, E60, ahşap palet, E60 
Yangın direnci REI 45

Strawpanel kaplamasıyla
çevre duvarı

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 382 mmECO3

Tavsiye edilen kullanım: 
Çevre duvarının içinden
kaplanması
İç taşıyıcı duvarların kaplanması

Ara duvarların kaplanması
Ara duvarlar ve  döşemesi 

Tavanlar, eğilimli duvarlar, çatı katları 
Bir ahşap palet üzerinde bulunan

duvarın iç kaplaması 

Parametreler: 
Kalınlık 38 mm(tolerans 4+2 mm)
Genişlik 800 mm
Uzunluk 1200-3200 mm 
Ortalama yoğunluk 379 kg/m3
Isıl iletkenlik katsayısı ^=0,099W/m.K
Difüzyon mukavemeti katsayısı u=9,7 
Ateşe karşı tepki sınıfı E

• Isı yalıtım
özelliği

• Akustik ses
yalıtımı

• Yüksek
mekanik
dayanım

• Hava
teneffüsüne
uygun malzeme  

• Sıcak-soğuk
izolasyonu 

• Termal
stabilite 

• Enerji
verimliliği 

• Yangın
dayanımı

• Kendi başına
yapabilme

• Kolay Kurulum
• Kolay ve hızlı

montaj
• Özel

ölçülendirmeye
uygun üretim

• %100 ekolojik
ürün

• Bina içinde
doğal klima 

• Sağlığa zararlı
hiç bir bileşen
içermez

• %100 geri
dönüşüm

Strawpanel
sistemi ile
yapılan
binaların
avantajları

• Strawpanel Türkiye planı
2013 yılında yapıldı

• Üretime 2015 yılında
başlandı

• Avrupa’da 15 yıldan fazla
süredir binaların

duvarlarında, tavanlarında
ve çatılarında
kullanılmaktadır

• Ecoboard, Çatı izolasyon
sistemleri için yeni bir
üründür

• Bütün dünyada benzersiz
üretim programı

• Bütün dünyaya ihracat
• Daha az enerji üreten

ekolojik evlerin inşası
• Hepsi bir arada:

Tasarım,üretim ve 
uygulama 

• Teknik destek
• Profesyonel montaj eğitimi

Strawpanel 40E40

Tavsiye edilen kullanım: 
Alt yüz tavanlar 

Çatı katları 

Parametreler: 
Ahşap palete bağlantılı 1 kat E60

12 saate kadar termal faz değişimi
Yangın direnci El 45 D3

Tavan ve eğitimli tavanların
basit iç kaplaması

Strawpanel TavanECO1

Preslenmiş samandan yapılmış
işlenmiş yapı levhası

Tavsiye edilen kullanım: 
Dış  duvarların kaplanması
İç taşıyıcı duvarların kaplanması
Ara duvarların kaplanması

Ara duvarlar ve  döşemesi 
Tavanlar, eğilimli duvarlar

Çatı katları 
Bir ahşap palet üzerinde bulunan

duvarın iç kaplaması 

Parametreler: 
Kalınlık 58 mm(tolerans 4+2 mm)
Genişlik 800-1200  mm
Uzunluk 1200-3200 mm 
Ortalama yoğunluk 379 kg/m3
Isıl iletkenlik katsayısı ^=0,099W/m.K
Difüzyon mukavemeti katsayısı u=9,7 
Ateşe karşı tepki sınıfı E 

Strawpanel 60E60
Preslenmiş samandan yapılmış
işlenmemiş yapı levhası 

Strawpanel Ara Duvarı -
Yapımı - Kalınlığı 120+x mm

ECOPANEL Şirketi

www.ecopanel.com.tr

5. OSB 83539 No’lu Cadde No: 14 Şehitkamil / Gaziantep - TURKEYDanışma: 0212 879 10 30 - 31

İnşaat 
sektöründe 
devrim...

n Yanmaz
n Su geçirmez
n Hafif 
n Pratik ve kolay
uygulanabilirliğiyle
çözüm ortağınız
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Günlük gerçekleştir-
dikleri üretimlerinin sa-
tışının perakende oldu-
ğunu dile getiren Meh-
met Çetin,  üretim kap-
asitelerinin toptan satış
yapan birçok işletmenin
üzerinde olduğunu ifa-
de etti.

Toplamda 25 kişiye
istihdam sağladıklarını
aktaran Çetin, üretimle-
rini 1993 yılında kurdukları Sultangazi
50.yıl Mahallesi’ndeki 600 metrekarelik
alana sahip tesislerinde gerçekleştirdikle-
rini belirtti.  

Satışını gerçekleştirdikleri tüm ürün-
lerin kendi tesislerinde üretildiğini vur-
gulayan Mehmet Çetin, dondurmadan

baklavaya, yaş pastadan kuru pastaya, su
böreğinden, poğaça, açma ve simide ka-
dar geniş ürün yelpazesine sahip olduk-
larını kaydetti.

Sektöre 1973 yılında ağabeyinin simit
fırınında adım attığını hatırlatan Mehmet
Çetin şunları anlattı: " Ailemle birlikte İs-
tanbul’a geldiğimde ilkokul son sınıftay-
dım. Okul biter bitmez ağabeyimin simit
fırınında sektöre adım attım. 1981 yılın-
da askere gitmeden hemen önce babamın
vefat etmesi ise daha fazla sorumluluk al-
mamızı gerektirdi. Askerlik dönüşü ken-
di pastanemi kurdum.  İşveren olarak 30
yıldır birilerine umut olmak, insanlara
kaliteyi ve lezzeti bir arada sunmak en
büyük mutluluğumuz." 

1962 yılında Pınarbaşı’nın Savaş kö-
yünde doğan Mehmet Çetin, pastanecilik

sektörüne 1973 yılında adım atmış-
tır.1985 yılında Sultançiftliği’nde Durak
Pastanesi’ni açan Çetin,1993 yılında da
50.yıl şubesini açarak imalathaneyi bu
şubeye taşımıştır.  2014 Yerel Seçimlerin-

de Pınarbaşı Belediyesi Meclis Üyesi se-
çilen Çetin, aynı zamanda Pınarbaşı Bele-
diye Başkan Yardımcısıdır. Evli olan
Mehmet Çetin Fatih, Fevzi ve Furkan
adında 3 erkek çocuğu babasıdır.

Pınarbaşılı hemşerimiz Hüseyin
Tunç’un, yeni romanı 'FEREC' raflardaki ye-
rini aldı. Yazarın üç yılı aşkın bir süredir
üzerinde çalıştığı FEREC, alt başlık olarak
da "Varlığın Ateşi" ismini taşıyor. Profil Ki-
tap tarafından yayımlanan 448 sayfalık ro-
man, güncel olayları felsefi ve psikolojik et-
kileşimler ile tartışmalar etrafında işliyor.
Yazarın akıcı üslubu bu romanda da dikkat
çekiyor.

Kişisel ve toplumsal birçok soruya FE-
REC ile cevap bulunacağına işaret eden Hü-

seyin Tunç, romanın içeriği hakkında verdiği
bilgilerde şu ifadeleri kullandı: "Hayatı zarfın
içinde unutulmuş bir mektup olduğunu dü-

şündüren romanda Gazeteci Selim o mektu-
bu zarfın içinde çıkarmanın mücadelesini
veriyor. Roman, tarihsel olayları ve kişileri,
günümüz dünyasının çelişkili ve sorunlu
davranış ve yaklaşımları ile buluşturuyor.

FEREC'i okuduğunuzda kendinizi iyi
hissedeceksiniz. Zihninizde dönüp duran
kişisel ve toplumsal birçok soruya roman
kahramanı Selim ile aynı anda cevap bula-
caksınız. Romanın sonuna ulaştığınızda
belki siz de Dede Korkut ile karşılaşmayı
dileyeceksiniz."

Cide Belediye Başkanı Nejdet De-
mir, Karadeniz Sahil Yolu projesi ta-
mamlanmadan Kastamonu sahil ilçe-
lerinin gelişemeyeceğini söyledi.

Demir sosyal paylaşım sitesindeki
hesabından yaptığı açıklamada,"Tür-
keli-Çakraz arası Karadeniz Sahil
yolu yapılmadan, Kastamonu’nun sa-
hil ilçeleri ve Kastamonu'nun geliş-
mesi mümkün değildir. Ekonomik
görülmeyen yolun yapımından sonra
ne kadar ekonomiye can kattığı o za-
man görülecektir. Kastamonu o za-
man göç veren değil göç alan bir il
olacaktır” dedi.

Sahil ilçelerinin 
gelişmesi
mümkün değil

Tuzla’da geçtiğimiz yıl kurulan
Tuzla Kastamonulular Derneği, Tuz-
la Kas-Der Şubesiyle birleşmeye gidi-
yor. Tuzla Belediyesi Nikah Salo-
nunda 23 Ağustos Pazar günü saat
13.30’da yapılacak olağanüstü genel
kurul sonrası, Tuzla Kas-Der Şubesi
adı altında oluşacak yeni yönetimin
başkanının Tuzla Kastamonulular
Derneği Başkanı Hasan Elbuz, başkan
vekilinin ise Tuzla Kastamonulular
Derneği Başkanı Recep Ünlü’nün ol-
ması bekleniyor.

Öte yandan Tuzla Kas-Der Şubesi
Başkanı Recep Ünlü ve Tuzla Kasta-
monulular Derneği Başkanı Hasan
Elbuz’un birleşmeye yönelik attığı
adım Tuzla’da sevinç yarattı. Her iki
başkanı da takdir eden Kastamonulu-
lar, Tuzla’da olan birleşmenin örnek
teşkil ettiğine dikkat çekerken, birle-
şerek büyümenin önemine vurgu
yaptılar.

Tuzla’da birleşme
kongresi

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 

Tel-Faks : (0212) 417 06 24
Gsm : (0533) 395 33 28
Bağlarbaşı Mah. Bağlarbaşı 
Caddesi No: 151
Gaziosmanpaşa / İstanbul

İnşaat

Satılık lüks
daire ve

dubleksler.
Kat karşılığı
arsa alınır.

İnşaatlarınız
yapılır.

Siz “Şenkal”ın diye biz varız

Mustafa Kalafatoğlu

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar�

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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İmtiyazlı, sınıflı fokurdayan kitleyiz,
Hak- hukuk olan yere yanaşmayız, gitmeyiz.
Yalnız iyiler kalsa, kötüler telef olsa,
Biz hamam böcekleri azalır da bitmeyiz.

BİZ HAMAM BÖCEKLERİ

Fazıl Bayraktar

Dün, fabrikasıydı onların
Gücünün üstünde koşuldu.
Elinde değildi yaşlandı,
Kapı dışarı kovuldu.

YILKI ATI

Tahsin Şentürk

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
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“Üretimden
Tüketime”

  
   

     
  

   
   

   

 

    
    

     
 

       
      

        
      

       
       
       

   Yüksek
O   tanıtım toplantısı İstanbul’da
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  Sadık Özkan, Seydiler ilçesinin İmrenler
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   Kazalar ise en çok hatalı sollama, yorgunluk
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Fabrika: Akpınar Sanayi Bölgesi Yassıören
M. Balkın S. No: 19 Hadımköy / İSTANBUL

www.bsmsandalye.com

Pınarbaşılı iş adamı Mehmet Çe-
tin’in sahibi olduğu Durak Pastane-
leri, kalite ve lezzetin durağı oldu

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

Kalite ve lezzetin durağı

Recep Ünlü Hasan Elbuz

Hüseyin Tunç’un yeni kitabı çıktı
FEREC, Albaraka Türk Katılım Bankası Kredi
Yönetimi Müdürü Hüseyin Tunç'un dördün-
cü kitabı ama ikinci romanı. İlk romanı KA-
YIP RENK, 2012 yılında okurla buluşmuş ve
uzun süre çok satanlar listesinde kalmıştı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Savcı Leyla'nın
elinde görülen KAYIP RENK'in şu anda seki-
zinci baskısı piyasada.

Mehmet Çetin

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdü
Yardımcılığı görevine atandı.

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar
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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. 
Onur Konuğu Prof. Maranki: 
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Milli Takımlar Teknik Direk-
törü Fatih Terim’in Kastamonu
ziyareti sırasında müjdesini ver-
diği Futbol YBO’ları projesinde
hazırlık çalışmaları başladı. Bu
kapsamda Taşköprü’de yapıla-

cak olan futbol sahası için öl-
çümler gerçekleştirildi. Gelecek
yıldan itibaren hayata geçirilecek
olan bu proje ile birlikte Kasta-
monu futbolunun büyük bir
ivme kazanması bekleniyor. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Okuyoruz

şükür. Elimize tutuşturulanlardan ziyade eli-
mize aldıklarımızı… Gezmek meselesine ge-

lince, onu ancak tatillerde yapabiliyoruz. Beni sos-
yal ağlardan takip edenle-
rin de bildiği gibi bu yıl Kas-
tamonu’yu gezdik. Hem de
ilçe ilçe gezdik. Kiminle mi
gezdim? Tabi ki ailemle…
Evlatlarıma gururla Kasta-
monuluyum demeleri için
her yerini gezdirmeye çalı-
şıyorum.

Bu seneki güzergahımız
Küre, İnebolu, Abana, Boz-
kurt ve Devrekani. Bu hafta
ki yazımda İnebolu’dan
bahsedeceğim. 

Malumunuz Azdavaylı-
yım. Azdavay’dan başlangıç
noktası alıp, Ağlı’nın karşı-
sındaki Küre-İnebolu dönüşünden yola koyulduk.
Küre’ye kadar işler çok güzeldi. Her yeri seyredi-
yorduk. Üç-beş kilometre yol gidiyor, sonra duru-
yorduk. Çocuklarla bulunduğumuz yerlerin eşsiz
güzelliğini seyrediyorduk. Hele ki Küre ilçesini te-
peden gören mevkiye geldiğimizde… Gördüğüm
sahneyi anlatamam. Küre’nin tepesindeki dağ yon-
tulmuş. Çok büyük bir şantiye var. Harıl harıl çalışı-
yorlar. Ama Kürelilere küçük bir önerim var. Lüt-
fen oralara bir yere Küre’yi seyredebileceğimiz bir
yer oluşturun. Azdavay’ın seyir terası gibi pahalı bir
şey yapmanıza gerek yok. 

Bir süre oraları izledikten sonra yola devam et-
tik. Ettik etmesine ama yollar da çalışma var. Ara-
banızın hızını yavaşlatıp kırk kilometre yolu bir sa-
atte gidebiliyorsunuz. Her yerde karayolları… Zar-
zor indik İnebolu’ya. Ne şanslıymışım ki İnebo-
lu’nun pazarı varmış. Ama önce sahile indik. Çok
güzel bir sahil yapmış belediye. Dalgalar denizde
şahlanıyor, siz kenardaki masalı banklarda oturup
izliyorsunuz. Müthiş manzaralar ortaya çıkıyor ve
keyifle izliyorsunuz. İnsanları güler yüzlü. Bir süre
oturduk orada. Birçok insanla tanıştık ayaküstü.
Sonra oturacak kapalı bir mekan aradık. Hemen li-
manın girişinde çok nezih bir kafeterya ile karşılaş-
tık. Tasarımı harika. Keyifle oturulabilecek bir yer.
Çalışanları güler yüzlü. Hatta bir köpekleri bile var.
Çocuklarım bir süre onunla vakit geçirdiler. Müş-
terilerine kablosuz ağdan interneti de ücretsiz veri-
yorlar. Fiyatları da öyle sahil şeritlerindeki yerleri
gibi pahalı değil. Yani yoldan sonra iyi geldi oradaki
koltuklarda dinlenmek. 

Dinlendikten sonra İnebolu’yu gezelim dedik.
Nereye gidebiliriz diye İnebolululara soralım dedik.
Sorduk sormasına ama maalesef aldığımız cevap
çok ilginçti;

“Buralarda öyle gezilecek yer yok, aşağı gider-
sen sahilde üç beş yer var. Abana’ya doğru gider-
seniz de gitmiş olursunuz. O kadar. İnebolu burası.
Ne bekliyordunuz ki?” Bu cevap beni çok şaşırttı.
Demek ki insan içindeyken kıymetini bilmiyor bu-
lunduğu yerin. Oysa ben yirmi yıl önce geldiğim
İnebolu ile ilgili onlardan daha çok şey biliyordum.
Peki, bu kimin ayıbı. O amcalar ve teyzelerin ayıbı
değil. Benim ayıbım. Benim gibilerin ayıbı. Sayın
Karadeniz; bizim ayıbımız. 

Gereş ve Apaş tepelerini görmeden gelmek
olur mu? Ya da Yeni Cami’deki güneş saatini gör-
memek… Olmazdı. Biz de gezdik gördük. Sonra
kadınlar pazarını gezdik. Adım başı bir tezgah. Kö-
yündeki tarlasından, serasından ve bostanından ne
toplamışsa getirmişler. Organik mi? Bilmem ama
memleketimin ürünü. O toprakların mahsulü.  Ba-
zıları ile sohbet ettik. İnebolu Belediyesine teşek-
kür ediyorlardı. Onlar için böyle bir pazar açılması
İnebolulunun parasının yine İnebolu’da kalmasına
sebep oluyor. Düşünenin aklına sağlık… Oysa ben
başka ilçelerimizde metruk binaların içinde oluştu-
rulmuş, bir masa dahi verilmemiş, merdiven baş-
larındaki kadınlarımızı da gördüm. Ama İnebolu
belediyesi harika bir iş yapmış. Marifet iltifata tabi-
dir. Katkılarınız için teşekkürler.

Sonra Gereş tepesinde soluklandık ailemizle.
Nefis bir ortam. Muhakkak görmelisiniz. 

İnebolu’da gördüğüm başka bir güzellikten
daha bahsetmek isterim. Bir çok ilçede araçlar
cadde boyunca yol kenarlarına dizilir. Ama İnebolu
belediyesi ücretsiz otopark oluşturmuş nehrin ke-
narına. Sizler aracınızı gidip oraya bırakabiliyorsu-
nuz. Güzel bir düşünce. Şehir de gezme fırsatı bu-
luyorsunuz. 

Sıkıntılı gördüğüm tek husus ise; başı boş kö-
peklerin çok olmasıydı. İstanbul’u aratmıyor. Ko-
nuştuğum insanların çoğu bu sorunun tüm ilçele-
rimizde olduğunu söylüyor. Bu konuya da belediye-
nin el atması gerekiyor. 

Selametle kalın.

Gezi Notları 
İnebolu

Herhangi bir hesap işletim üc-
reti veya aidat ödemeden e-Devlet
şifreleri aracılığı ile memleketle-
rinde bulunan bankayamaaşlarını
aktaran emekliler, hem şubelerin
hizmet kalitelerini artıracak hem
de ekonomik gelişime destek sağ-
layacak.

Konu ile ilgili Gazetemiz Ge-
nel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ka-
radeniz’in sorularını yanıtla-
yanT.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çatal-
zeytin Şube Müdürü Abdulselam

Çaça (43),"Türkiye’nin çeşitli il-
lerinde özel ya da kamu ban-
kalarından emekli aylıklarını
alanların kendi yöre veya il-
çelerindeki bankalara  maaş-
larını almaları durumunda,
kendi memleketlerindeki şu-
belerin işlem hacmi ve karlı-
lığı artacak. Bu durum  per-
sonel sayısının artmasını ve
daha kaliteli hizmet sunulma-

sını sağlayacaktır." dedi.
Ziraat Bankası’nın Kastamo-

nu’nun her ilçesinde bulunan tek
banka olduğunu hatırlatan Abdul-

selam Çaça maaş taşıma işlemi sı-
rasında herhangi bir kesintinin ol-
mayacağını vurgulayarak, "Maaş-
larını şubemizden alan emekliler-
den herhangi bir hesap işletim üc-
reti veya aidat alınmamaktadır.
Bankamızdan emekli aylığı al-
makta olan müşterilerimiz banka-
mız ATM’lerinden 7/24 herhangi
bir ücret veya komisyon ödeme-
den hizmet alabilmektedir." şek-
linde konuştu.

Emekli maaşı taşımak için izle-
necek yol hakkında bilgi aktaran
Çaça, il veya  ilçelerin sosyal yar-
dımlaşma dernekleri öncülüğün-
de üye veya üye olmayan emekli-
lerin e-devlet şifreleri aracılığı ile
memleketlerinde bulunan Ziraat
Bankası şubelerine maaşlarını ak-
tarmalarının kolaylıkla sağlanabi-
leceğini dile getirdi.

ATM ve şube içinde yapılan
işlemlerin tutarlarını da açıklayan
Çaça şunları söyledi: "Bankamız-
da hesabı bulunan müşterilerimiz
kendi şubelerinden içeriden para
çektikleri zaman ücret ödemezler.

Ancak başka şubeden içeriden
para çekme işlemlerinde 0 ila 3
bin lira arası 10 lira sabit ücret,  3
bin lira üzeri 30 lira asgari komis-
yon ve yüzde 0,3 komisyon alınır.
ATM’lerde yapılan işlemlerden
ise sadece başka bankaların
ATM’leri kullanılırsa kesinti yapı-
lır.  Yurt içi diğer banka ATM’le-
rinden bakiye sorma 50 kuruş,
para çekme işlemlerinde 2 lira sa-
bit ücret ve yüzde 1 komisyon
alınmaktadır."

Türkiye genelinde bin 761 şu-
besi bulunan Ziraat Bankası’nın
Çatalzeytin’de bin 600 emekli ve
218 kamu personeline hizmet ver-
diğini aktaran Abdulselam Çaça
emeklilerin bağlı olduğu sosyal
güvenlik kurumlarıyla ilgili şu bil-
gileri verdi: "8 gurup olan Çatal-
zeytin şubemiz 7 personel ve 2
adet ATM ile hizmet vermektedir.
Çatalzeytin’debin 54 SSK emekli-
si, 11 SGK yurtdışı emeklisi, 170
emekli sandığı emeklisi, 365 Bağ-
kur emeklisi bankamızdan maaşı-
nı almaktadır."

İstanbul Milletvekili Araçlı hemşe-
rimiz Fatma Benli ile Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen çeşitli prog-
ramlara ve açılışlara katılmak üzere
hafta sonunu Kastamonu’da geçirdi.

İlk olarak 13 Ağustos Perşembe
günü Kastamonu’ya gelen Fatma Benli,
Kastamonu  Milletvekilleri Mustafa
Gökhan Gülşen ve Metin Çelik ile bir-
likte  Kastamonu Valisi Şehmus Gü-
naydın, Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş,  İl
Genel Meclis Baş-
kanı Mehmet Ka-
yıkcı, Kastamonu
Ticaret  Odası
Başkanı Sedat İşe-
ri ve partisinin
Kastamonu İl Baş-
kanı  Halil Ulu-
ay’ı makamında
ziyaret etti.

Kastamonu Gazeteciler Cemiye-
ti’nin düzenlediği basın toplantısına
katılan Benli, 29. Uluslararası Taşköp-
rü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin açı-
lış programına iştirak etmesinin ardın-
dan ilden ayrıldı.

15 Ağustos Cumartesi günü yeniden

Kastamonu’ya gelen Fatma Benli, Kas-
tamonu milletvekilleri, Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar
Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Ağlı-
lı hemşerimiz Esat Kalay, Vakıfbank
Yönetim Kurulu Üyesi Halim Kanatcı,
Kastamonulu iş adamları Kemal Akar,
Tuncay Şenol, Hasan Kuruoğlu, Mecit
Çetinkaya, Ali Kütük, İsmet Kütük ve
Hayri Konuk’un aralarında bulunduğu
heyetle Üsküdar Belediyesi’nin katkıla-

rıyla yapılan Türk-
Tunus Dostluk Par-
kı’nın açılışına ve
Geleneksel Ağlı Kül-
tür ve Yaz Etkinlikle-
ri’ne katıldı.

Heyet aynı gün
Çatalzeytin’de, Ko-
naklı Köyü’ndeki şe-
hitlik açılışı progra-
mı ile 46. Geleneksel

Çatalzeytin Ginolu koşusunu takip etti.
Fatma Benli aynı gün, Abana’da konak-
layan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen ise 16 Ağustos’ta 29. Uluslar-
arası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Fes-
tivali’nin kapanış programına katılarak
Kastamonu’dan ayrıldılar.

Bu sezon Spor Toto 3.
Lig 3. Grupta mücadele ede-
cek olan Kastamonuspor
1966, Spor Toto 2. Lig ta-
kımları arasında yer alan
Tuzlaspor ile dostluk maçın-
da karşılaştı. Gazi Stadı’nda
15 Ağustos Cumartesi günü
gerçekleşen karşılaşmada
kırmızı siyahlılar, Tuzlaspor
ile berabere kaldı.

Sezonun açılış maçı olan
karşılaşmada temsilcimiz
57. dakikada Günay’ın  fri-
kikten attığı gol ile 1-0 öne
geçti. Tuzlaspor ise 88. daki-
kada Sermet’in ağalarımıza
çektiği şut ile beraberliği ya-
kaladı.  90 dakikanın sonun-
da karşılaşma tabelaya 1-
1’lik skor ile yansıdı.

Dostça biten karşılaşma

sonunda yönetim ve teknik
ekip sahadan mutlu ayrıldı. 

Kastamonuspor’un  Tuz-
laspor ile Gazi Stadı’nda oy-
nadığı hazırlık maçının ar-

dından Teknik Direktör Ah-
met Duman’ın yanına gelen
Tuzlaspor yöneticisi Cideli
iş adamı Murat Demir, "Ta-
kımı çok beğendim. Kasta-
monuspor’un şampiyon ola-
cağına inanıyorum. İnşallah
sezon sonunda yine çifte
şampiyonluk sevinci yaşa-
rız" dedi.

Dostluk kazandı

Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Göç sebebiyle nüfusunu büyük şehirlere kaptıran Kastamonu’nu, emekli
olan vatandaşları sayesinde ekonomik gücünü yeniden elde edebilecek

Futbol YBO, 
hazırlıkları 

başladı

Emekliye çağrı

Benli ve Türkmen Kastamonu’da

Abdulselam
Çaça

Ahmet 
Duman

Murat
Demir
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Kastamonu Çatalzeytin Konaklı Köyü Yusufoğulları Mahallesinde 15 Ağustos
Cumartesi günü gerçekleşen şehitliğin açılışına katılarak bizleri onurlandıran;

Kastamonu Valisi Sn. Şehmus Günaydın’a 
Kastamonu Milletvekili Sn. M. Gökhan Gülşen’e
Kastamonu Milletvekili Sn. Metin Çelik’e
İstanbul Milletvekili Sn. Fatma Benli’ye
Kastamonu Jandarma Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Sn. Faruk Bal’a
Çatalzeytin Kaymakamı Sn. Recep Koşal’a
Bozkurt Kaymakamı Sn. Murat Gökoğlu’na
Abana Kaymakamı Sn. İsa Karaaslan’a 
Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Sn. Mehmet Kayıkçı’ya 
Çatalzeytin Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Sn. Alper Yılmaz’a 
Çatalzeytin Belediye Başkanı Sn. Musa İhsan Uğuz’a 
Çatalzeytin İl Genel Meclis Üyeleri Sn. Mevlüt Kaplan’a ve 

Sn. Birol Bozkurt’a, 
Çatalzeytin İlçe Emniyet Amiri Vekili Sn. Halil Özkan’a 
AK Parti Çatalzeytinİlçe Başkanı Sn. Sinan Karadağ’a 
Saadet Partisi Çatalzeytin İlçe Başkanı Sn. Zahir Keleş’e 
CHP Çatalzeytin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ergün Usta’ya 
MHP Çatalzeytin İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yüksel Ünlü’ye 
Çatalzeytin Milli Eğitim Müdürü Sn. Sedat Ünal’a
Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sn. Bilal Altan’a
Çatalzeytin Üniversitesi Yaşatma Derneği Başkanı Sn. Mazhar Özcan’a 
ASKON İşadamları Derneği Genel Başkanı Sn. Mustafa Koca’ya
Kas-Der Bahçelievler Dernek Başkanı Sn. Aydın Civelek’e
İSTAMONU Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sn. Gözde Yüksel’e
Çatalzeytin Köy Muhtarlarımıza
Dua ve Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştiren Din Görevlilerimize
Uzaktan yakından davetimize icabet eden değerli hemşerilerimize, iş adamlarımıza,
değerli basın mensuplarına, ailemizin değerli mensuplarına sonsuz şükranlarımızı
sunuyoruz.

Ayrıca telgraf ve çelenkleriyle programımıza iştirak eden;

Genel Kurmay Başkanımız Orgeneral Sn. Hulusi Akar’a 
Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sn. Galip Mendi’ye

Sunumuyla programımıza değer katan 
İSTAMONU Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sn. Hüseyin Karadeniz’e

TEŞEKKÜR

Tertip Komitesi

Ziya Yılmaz / Devlet Yılmaz / Eyüp Aksu

Teşekkür Ediyoruz…
Saygılarımızla

istamonu_05_Layout 1  8/20/15  2:10 AM  Page 1



İŞİKDER (İnebolu Şahinbaba İlim ve
Kültür Derneği) tarafından bu yıl 10.’su
gerçekleştirilen etkinlik öğle namazının ce-
maatle kılınmasıyla başladı.

Cemal Aslandağ’ın sunumuyla gerçek-
leşen programın açılış konuşmasını yapan
İŞİKDER kurucu üyesi Sadık Şentürk birlik
ve beraberlik mesajları verdi.

İŞİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Tun-
cay Aslandağ da etkinliğin yapıldığı yere
ulaşımın güç olduğunu hatırlatarak, yolla-
rın düzeltilmesi konusunda ilgililerin im-
kanlar ve yetkileri dahilinde gerekli çalış-
maları yaptıklarını dile getirdi.

Kastamonu’nun ulaşım sorununa da

değinen Tuncay Aslandağ, "Türkiye’nin en
çok orman geliri olan Kastamonu maalesef
hak ettiği hizmeti alamıyor. Komşu illeri-
mizin bizim kadar orman geliri olmaması-
na karşın köy yolları dahil asfaltla kaplı.
Bu sorunumuzun çözüme kavuşturulması
noktasında sayın valimize ve kaymakamı-
mıza durumu aktaracağız.  Onların da bu
duruma duyarsız kalmayacaklarını umuyo-
ruz." şeklinde konuştu.

İŞİKDER Başkan Yardımcısı Salih As-
landağ ise etkinliğe katılımın her geçen yıl
armasından dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Programı daha düzenli ve rahat
bir ortamda yapmak için projeler hazırla-

dıklarını bildiren Salih Aslandağ,  derneğe
maddi ve manevi destek veren hayırsever-
lerin yardımlarıyla da bu projeleri gerçek-
leştireceklerini söyledi.

Programa katılan Devrekani Belediye
Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu da türbe ile
çevresinde hayata geçirilecek projeler için
iş makinası ve diğer desteklerde bulunaca-
ğını ifade etti.

Program İnebolu ilçe müftülüğü  din
görevlileri tarafından  okunan ilahi, dua ve
Kur’an-ı Kerim’in ardından Aslandağ Ah-
şap,Reis Gıda ve Sadık Şentürk’ün   katkı-
larıyla hazırlanan ikramların dağıtımıyla
son buldu.

Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın
(KKV) Ağustos ayı toplantısı Taşköp-
rü’de gerçekleşti. Kastamonu Valisi Şeh-
mus Günaydın başkanlığında yapılan
toplantıda, Kastamonu’nun gelişimine
katkı sağlamak adına yapılan çalışmala-
rın hızlandırılması kararı alındı. Yatı-
rımların ele alındığı toplantıda Kasta-
monu konaklarının restore edilerek özel
sektör vasıtasıyla turizme kazandırılma-
sı konusu da gündeme geldi. Taşköprü
Kaymakamı Zafer Coşkun ile Belediye
Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında
ziyaret eden KKV yönetimi daha sonra
Pompeiopolis Antik Kenti’nde devam
eden kazı çalışmaları hakkında Prof. Dr.
Latife Summerer’den bilgi aldı.

KKV toplantısı,
Taşköprü’de

yapıldı

10. Geleneksel Şahinbaba
Türbesi etkinlikleri yapıldı

YIL: 4 SAYI: 140 17 AĞUSTOS 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.

İnebolu’da
Deresökü Köyü

Şahne Mahalle-
si’nde yaşadığı

rivayet edilen
Şahin Baba için
anma programı

düzenlendi

Kastamonu’da küme potansiyeline
sahip ahşap sektöründe üretimin ve ih-
racatın artırılması hedefleniyor. Bu kap-
samda Tosya’daki kapı sanayicilerini
bir araya getiren Kapı Sanayicileri Der-
neği (KAPI-DER) ile Kuzey Anadolu
Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında iş
birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile Ekonomi Bakanlığı tara-
fından yürütülen Uluslararası Rekabetçi-
liğin Geliştirilmesi (UR-GE) Desteği gibi
dış fon kaynaklarından faydalanmak
üzere proje oluşturma ve yürütme konu-
larında işbirliği yapılması, tasarım ve
markalaşmaya yönelik faaliyetlerin ger-
çekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası
sektörel fuarlara katılım sağlanması, alım
heyeti organizasyonlarının gerçekleştiril-
mesi gibi ihracatı desteklemeye yönelik
birçok faaliyetin hayata geçirilmesi öngö-
rülüyor. KUZKA Genel Sekreteri Rama-
zan Çağlar, konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada projenin değerinin yaklaşık bir bu-
çuk milyon olduğunu ifade etti.

Kapı kapı 
dolaşmaya son

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

17 Ağustos 2015 6

Adalet Bakanlığı Araç’ta yapıl-
ması planlanan açık cezaevi için
ihale tarihi belirledi.

İhalenin Adalet Bakanlığı Müs-
teşarlık Teknik İşler Dairesi Baş-
kanlığı tarafından 28 Ağustos Cuma

günü saat 15.00’de Ankara’da ya-
pılması planlanıyor.  İhaleyi alan
firmaya sözleşmenin imzalanması-
nın ardından 15 gün içerisinde yer
teslimi yapılacak ve proje 400 gün
içerisinde tamamlanacak.

TURUTURUTURUTURU
İyi hallilere
Araç yolu
göründü

Değişik spor dallarındaki takımların id-
manlarını yapmak üzere kamp için tercih
ettiği yer olmaya başlayan Kastamonu’da
spor turizmi gelişim gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Azdavay ve Pınarba-
şı’nda Macera Sporları Festiva-
li’nin yapılmasının ardın-
dan dünya çapında orga-
nizasyonlara imza atan
Kastamonu’da spor tu-
rizmi hareket kazandı.

Bu yıl Azdavay’da
yapılan Doğu Avrupa
Şampiyonası ve Türkiye
Enduro Şampiyonası,
Gazi Stadı’nda gerçekleşen
2016 Avrupa Şampiyon Kulüpler Ku-
pası Kros Yarışması, Abana’da düzenlenen
Türkiye Sjeti ve Flyboard Şampiyonası,
Küre’de yapılan Karma Dövüş Sanatları or-
ganizasyonları ile dünyada ve Türkiye’de
Kastamonu sıkça gündeme geldi.

Milli takımda yer alan birçok salon ve
doğa sporcusuna ev sahipliği yapan Kasta-
monu’da son zamanlarda İstanbul’dan da
katılım sağlanıyor. Özellikle İstanbul’da si-

yaset yapan Kastamonuluların bulundu-
ğu ilçelerden şehrimize destek

geliyor.
Bu kapsamda 2015-

2016 sezonu başlama-
dan önce Erkekler
Hentbol 1. Lig temsil-
cisi Beykoz Beledi-

yespor, İstanbul Süper
Amatör Liginde müca-

dele eden Soğuksuspor,
Bölgesel Amatör Lig  temsilci-

si Çengelköyspor kamp için Araç’ı
tercih ederken, Tuzlaspor Kastamonuspor
1966 ile Gazi Stadındaki dostluk maçında
karşı karşıya geldi. Hentbol Bayanlar Süper
Ligi’nde mücadele eden Üsküdar Belediye-
si de Çatalzeytin’de kamp yaptı.

Spor turizmi gelişiyor
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Reis Gıda Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Reis, yaptığı açıklamada,
kuru gıda ürünlerinde 2015 yılı ha-
sadının verimli ve çok bereketli ol-
duğunu belirterek, topraklardaki be-
reketin raflardaki fiyatları düşürme-
ye başladığını kaydetti. 

Kuru gıda fiyatlarındaki düşüşün
bir nebze de olsa gıda enflasyonu-
nun ateşini söndüreceğini dile geti-
ren Reis, "Fiyatlar daha da ekonomik
olacağından, vatandaşımız kırmızı
mercimek çorbasına, pilav üstü kuru
fasulye yemeğine doyacak. Toprak-
larımızdaki bereket, aile sofralarımı-
za bakliyat yemekleriyle geliyor"
dedi.  

Ürün karıştırma, 
en büyük sorun

Üreticinin 2014-2015 yıllarının
ağustos ayında verdiği toptan dökme
fiyatlarını değerlendiren Reis, ortala-
ma fiyat düşüşünün pirinç ürün gru-
bunda yüzde 9.2, dermason fasulye-
de ise yüzde 27.27 civarında olduğu-
nu aktardı. 

Reis, yurt dışından Türkiye'de
yetişen kuru gıda ürünlerine yoğun
talep olduğuna işaret ederek, kuru
gıdada fiyat dalgalanmasının ihraca-
ta bağlı olabileceğini bildirdi. 

İklim koşullarının olumlu seyret-
mesi ve çiftçiye verilen destekle bu

yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü an-
latan Reis, Türkiye'de bu yıl 22 mil-

yon tonun üzerinde buğday üretimi,
320 bin tonun üzerinde kırmızı mer-
cimek üretimi olduğu bilgisini verdi. 

Mehmet Reis, ağustos sonu itiba-
riyle nohut, eylülde ise kuru fasulye
ve çeltik (pirinç) hasadında, mücbir
bir sebep olmazsa alınacak mahsu-
lün verimli olacağını dile getirdi. 

Kuru gıda paketleri içindeki
ürünlerin kalitesinin, ilgili kurumlar
tarafından daha sık denetlenmesi ge-
rektiğini vurgulayan Reis, şunları
kaydetti:  "Öncelikle, kalitesiz ürün-
lerin Türkiye'ye gelişiyle ilgili daha
sıkı önlem alınması gerekiyor. Yurt-
dışından sadece fiyatının ucuzlu-
ğundan dolayı gelen kalitesiz ürün-
lerin ithalatı devam ederse, çiftçile-
rimiz rekabet edemez ve üretmekten
vazgeçer. Aynı zamanda ithal edilen
kalitesiz ürünler, yerli ürünlerle ka-
rışım yapılarak ya da yerli ürün de-
nilerek piyasaya veriliyor. Böylece,
ambalajda yazan cins ve üretim yeri
bilgileri, paketin içindeki ürünle
aynı olmuyor. Bu şekilde vatandaş
aldatılıyor. Ayrıca, tüketici de pişir-
me ve lezzet sorunu yaşadığından,
sağlıklı beslenmede yüksek kaliteli
bitkisel protein açısından çok önem-
li yeri olan kuru gıda ürünlerinden
vazgeçiyor."

Yusufoğulları Ailesinde bulunan 230
şehidin isminin yer aldığı anıt mezarın
açılışı, 15 Ağustos Cumartesi günü Ça-
talzeytin Konaklı köyünde gerçekleşti.

Yusufoğulları Ailesine mensup
Ziya Yılmaz, Devlet Yılmaz ve Eyüp
Aksu tarafından yaptırılan anıt meza-
rın açılışına Kastamonu Valisi Şehmus
Günaydın’ın yanı sıra;  Kastamonu
Milletvekilleri M. Gökhan Gülşen, Me-
tin Çelik, İstanbul Milletvekili Fatma
Benli, Jandarma Bölge ve Garnizon Ko-
mutanı Tuğgeneral Faruk Bal Abana
Kaymakamı İsa Karaaslan, Bozkurt
Kaymakamı Murat Gökoğlu, Çatalzey-
tin Kaymakamı Recep Koşal, Çatalzey-
tin Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz,
İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ka-
yıkçı, siyasi parti temsilcileri ve Çatal-
zeytinliler katıldı. 

Programın açılış ko-
nuşmasını gerçekleşti-
ren iş adamı Ziya Yıl-
maz,  Türk milletinin
oynanan oyunlara mü-
saade etmeyeceğini vur-
gulayarak, "Geçmişini
unutmayan toplumlar
geleceğe daha da umutla bakar şiarın-
dan hareketle, tarihinde hiçbir dönem
esaret altında yaşamamış ve 16 büyük
imparatorluk kurmuş bir millet, son
olarak Türkiye Cumhuriyetini kurarak
bizlere emanet etmiştir.   Bu sadakate
andımız vardır. Bizlere kanlarıyla yoğ-
rulmuş bir vatan emanet eden ataları-
mıza sonsuz şükranlarımızı sunarken;
vatanımızın bekası ve müdafaası için
gayretli nesiller yetiştirip bu vatanı ile-
lebet koruyacak, parçalanmasına asla
müsaade etmeyecek, aksine birleştire-
cek bilgili ve kültürlü gençlik yetiştir-
mek için her zaman çabamız devam
edecektir. Geçmişte Yusufoğluları Aile-
si üyelerinin bu vatanın ilelebet payi-
dar olması için kanının son damlasına
kadar mücadele ve gayret gösteren üye-
leri olmuştur. Bundan sonra da aynı

şevk ve azim olacaktır. Bu duygu ve
düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmet
ve minnetle anıyor, başta sayın valimiz
olmak üzere tüm katı-
lımcılara teşekkür edi-
yorum." dedi.

Çatalzeytin’deki şe-
hitlik açılışının büyük
önem taşıdığını ifade
eden Kastamonu Jan-
darma Bölge ve Garni-
zon Komutanı Tuğgene-
ral Faruk Bal, "İçerisin-
de bulunduğumuz kritik bir dönemde
böyle bir anıtın açılışının yapılması
bizi gerçekten mutlu etmekle birlikte
duygulandırmıştır. Emeği geçenleri teb-
rik ediyorum. 20 Temmuz 2015’den bu
yana 41 polis ve askerimizi şehit ver-
dik. Bu şehitlerimizi geçmişten bugüne
vatan, bayrak, din ve mukaddesatımız
için verdik, vermeye de devam edece-
ğiz. Ama şunun bilinmesi gerekir ki ki-
min bu ülke ve insanı üzerinde kötü
emelleri varsa buna erişemeyecekler.
Biz buna müsaade etmeyeceğiz."  şek-
linde konuştu.

Programa katılan diğer protokol üye-
leri ise konuşmalarında şu ifadelere yer

verdi: Kastamonu Millet-
vekili Mustafa Gökhan
Gülşen: "Ülkemizin bir-
lik ve beraberliğine kas-
tedenlere Allah fırsat
vermesin. Yusufoğulları
Ailesi böyle bir anıtı Ça-
talzeytin’e kazandırmak-
la önemli bir misyonu
üstlenmiş ve şehitlerimizin ruhuna yakı-
şır anlamlı bir işe imza atmıştır, tebrik
ediyorum. Bu cennet vatanı bize şehitle-
rimiz armağan etmiştir. Onların da biz-
lerden beklentisi hayır dua ve emanetle-
rine sahip çıkmamızdır." 

İstanbul Milletvekili
Fatma Benli: "İnsan hak-
ları üzerine çalışmalar
yaptığım için Türki-
ye’nin ve dünyada çeşit-
li yerlerinde konuşmalar
gerçekleştirdim.  Ancak
Kastamonulu biri olarak
hemşerilerime hitap
edebilmek benim için
gerçekten büyük onur ve gurur kaynağı.
Kastamonulu olmak önemli ve özellikli-
dir. Çünkü Kastamonulular bizatihi şe-
hitliğin, şahadetin ne demek olduğunu

bilen insanlardır. İşgale uğramadığı hal-
de şehitlik mertebesini kana kana içmiş
insanların memleketidir.  Buradan kal-
kıp Çanakkale’de vatan için, din için sa-
vaşmak bile yeter. Emeği geçen herkesi
kutluyorum." 

Kastamonu Milletve-
kili Metin Çelik: "230 şe-
hidin isminin yazıldığı
bu şehitlik çok önemli
bir düşüncenin ürünü-
dür. Emeği geçenleri
kutlamak istiyorum.
Türkiye Cumhuriyeti
kurulduğu günden buya-
na birçok badireler atlatmış olmasına
rağmen halen ülkemiz üzerinde etkin ol-
maya çalışanlar var. Ancak bu millet
bunlara pabuç bırakmaz.  Son 35 yıldır
Türk, Kürt kavgalarıyla milletimiz üze-
rinde oyunlar oynanmaktadır. Devleti-
miz, ülkemizdeki etnik kökene sahip
herkesi vatandaş bilip, elinden geldiğin-
ce yaşam kalitesini arttırmaktır." 

Kastamonu Valisi
Şehmus Günaydın: "Bu
vatanı vatan kılmak ko-
lay olmamış, Can ve kan
verenler var. Bu Çanak-
kale’dir Kurtuluş Savaşı-
dır.   Bu ülke üzerinde
kötü emelleri olanlar,
buralarda olup bitenlere
baksınlar.  Ülkenin geçti-
ği bu zor süreçte gerekli cevabı veren
Yusufoğulları Ailesi şehitlerimiz ve gazi-
lerimiz için önemli girişimde bulunarak
bir anıt meydana getirmişler. Kendileri-
ne teşekkür ediyorum." 

Genel Yayın Yönet-
menimiz Hüseyin Kara-
deniz’in sunumuyla ger-
çekleşen program ko-
nuşmaların ardından
anıtın açılışını gerçek-
leştiren protokol üyele-
rine plaket takdimi ile
son buldu.
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Dünya ve Türkiye
ekonomisinde enerji (2)

Yeminli Mali Müşavir

haber@istamonu.com
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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

17 Ağustos 2015

Taşköprü’de  bu yıl 29.’su düzenlenen Uluslararası
Kültür ve Sarımsak Festivali’nin açılışında  ilçeye fakülte
ve yurt kazandırılacağının bilgisi aktarıldı. Açılışta konu-
şan KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü’nün 4
yıllık fakülteye kavuşmaması için çok büyük bir engel ta-
şımadığını alt yapısal engellerin Taşköprülülerle el ele

verilerek çözebileceğini söyledi. Ziraat alanında ilgili
araştırmaların yapılacağı üniteleri Taşköprü’ye kuracakla-
rının müjdesini de veren Aydın, mantar araştırma ve bah-
çe araştırma üniteleri başta olmak üzere tarım alanında
tüm ünitelerin Taşköprü’de yapılacağını belirterek, “Üni-
versitemizde bu işin merkezi Taşköprü olacak” dedi.7

Avrupa ekonomisinin büyümesi ge-
nel olarak düşen petrol fiyatların-
dan olumlu etkilenecektir. Aslında

bu biraz kimin ithalat kimin ihracat yap-
tığıyla ilgili. Gelişmekte olan ülkeler ara-
sından Türkiye ve Hindistan’ın bu du-
rumdan en fazla faydalanma potansiyeli-
ne sahip ülkeler olduğunu görüyoruz.
Bunlar hem dış dengelenme hem en-
flasyonist baskılar açısından olumlu et-
kilenecek ülkeler.

Petrol düşüşünden en olumsuz etki-
lenen ülkelerin başında ise Rusya var.
Rusya ve petrol ihracatçısı Ortadoğu ül-
keleri olumsuz etkileniyor.

Bir kez gelirler artmaya başlarsa, ar-
tık tüketim, yatırım ve istihdam artışı
daha da hızlanacak. Kalıcı yüksek büyü-
me sağlanacak. Ancak bu, onların bekle-
diği ama benim pek katılmadığım, başa-
rılı olmasını olası görmediğim bir görüş.
Neden? Çünkü varlık fiyatları suni şişiri-
len bu modelde kredi artışı hızlandığın-
da, ücret ve gelirlerde artış hızlandığın-
da para politikasını sıkılaştırmak, ekono-
miyi yavaşlatmak zorundasınız. Aksi hal-
de enflasyon ve enflasyon beklentileri
yükselir. Piyasa faizleri yükselir. Varlık
fiyatları düşmeye başlar ve bu büyümeyi
yavaşlatır, durdurur. İşte piyasaların
korkusu bu. Gerçekleşirse global risk iş-
tahı düşer. Biz olumsuz etkileniriz.

Dünyada gelişmiş ekonomilerdeki so-
runlardan kaynaklanan risklerin devam
ettiğini dikkate almalıyız. Petrol fiyatla-
rında düşünün üretici gelişmekte olan
ekonomilere etkisinin olumsuz olduğu-
nu, pazarımızı ve risk algısını olumsuz
etkileyeceğini dikkate almalıyız. 

Petrol fiyatlarındaki düşüş bizi olum-
lu etkilese de asıl olumlu etkinin rekabet
gücümüzü artıracak yapısal adımlarda
yoğunlaşarak gerçekleşebileceğini unut-
mamalıyız. Cari açık sorunumuzu reka-
bet gücümüzü arttırarak çözebiliriz. İçe-
ride daha çok tasarruf yaratarak, bu ta-
sarrufları daha karlı yatırımlarda kulla-
narak, enerjide verimliliği artırarak,
daha ucuz enerji kaynakları yaratarak,
özetle ekonomide rekabet gücünü artı-
rarak ve daha çok ihracat daha az ithalat
yaparak yaratabiliriz.

2008 yılında ham petrol 150 dolardı.
2009’a geldiğimizde ise korkunç bir hızla
40 dolara düşmüştü. 

Forward kontratlara piyasa fiyatı aşa-
ğı doğru gidiyor, bağlanan kontratlar yu-
karı doğru gidiyor. Yani fiyat 50 dolarday-
ken bugün gidin 1 yıl sonrası için kontrol
bağlamaya çalışın, 80 dolarlık fiyat sevi-
yeleriyle karşılaşırsınız

Rakibiniz kaçtan satıyorsa piyasa fi-
yatı odur.

Yahudilerin bir sözü vardır; ‘Denen-
miş denenmez’ .

Hep ham petrolün fiyat etkisini konu-
şuyoruz ancak ham petrol tüketilemez.
Arada rafineler var.

Petrol üreticileri aynı zamanda bizim
ihracat pazarlarımız. Rusya, Irak en bü-
yük dış pazarlarımız. Irak ve Suriye’de iç
savaş var. Ortadoğu’ya ulaşmakta zorla-
nıyoruz ve yolumuzu daha fazla uzatmak
zorunda kalıyoruz.

Türkiye son derece iddialı hedefleri
olan bir ülke. 2023’e kadar dünya liginde
ilk 10’a girmek istiyor. Gerçi, bu gidişle
çok zor ama bu tür hedefler koymak isti-
kamet duygusu verilmesi bakımından
çok önemli. Türkiye gibi petrolde %93,
doğalgazda %98 dışa bağımlı bir ülke
için fosil yakıtlarındaki istikrar, sürdürü-
lebilir ikmal hayati önemde. 

Biz çok fazla petrole takıldık kaldık.
Oysa toplam enerjide petrolün payı 5’te 1
düzeyinde. En fazla kullanıldığı alanlar
ulaşım sektörü.

ABD bile artık ekonomisini gaza dön-
üştürmeye başladı.

Enflasyonunun ateşini
kuru gıda söndürecek

Fakülte ve 
yurt ışığı 
göründü

Çatalzeytin Konaklı’da şehitlik vücut buldu

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, kuru gıda fiyatla-
rındaki düşüşün gıda enflasyonunun ateşini söndüreceğini ifade etti

Mehmet 

Reis
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Havaların ısınmasıyla birlikte
arazi yangınları ve kontrolden çıkan
temizlik amaçlı yangınlar artmaya
başladı. Batı Karadeniz bölgesinde
son haftalarda en büyük kaybı Kas-
tamonu ve Karabük verdi. Kastamo-
nu’daki yangınlarda can ve mal ka-
yıpları yaşanırken, Karabük’te 40
hektar orman kül oldu. Bartın’da ise
şehir çöplüğünde yaşanan yangın
korkuttu.

40 hektar orman kül oldu
Karabük Safranbolu’da, kızılçam

ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda
yangın çıktı. Bursa
ve İstanbul’dan ge-
len yangın helikop-
terlerinin, Kara-
bük, Zonguldak,
Bartın, Kastamo-
nu, Bolu, Adapa-
zarı, Düzce ve An-
kara’dan 35 aran-
zöz ve su tanker-
leri ile müdahale
edilen yangında yaklaşık 40 hektar
çam ormanı yok oldu.

Karabük’ün Safranbolu ilçesine
bağlı Çavuşlar köyü Kızıldere ağzı
mevkiinde özel su trafo hattında
yüksek gerilim hattının kopması so-

nucu 18 Ağustos
Salı günü saat
15.00 sularında

yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle
kısa sürede büyüyüp, geniş bir ala-
na yayılan yangın ancak ertesi gün
sabaha karşı kontrol altına alındı.
Havadan ve karadan yapılan müda-

hale ile güçlükle kontrol edilen
yangında ilk belirlemelere göre yak-
laşık 40 hektarlık alan zarar gördü.

Eve düşen ateş can aldı
Kastamonu Bozkurt ilçesi Tez-

can köyünde dedesinin yanına tati-
le gelen Mehmet Örnek(14), evde

çıkan yangın sonucu yaşamını yitir-
di. Dede İbrahim Örnek’in sabah
namazına kalkığı esnada sobayı
yakmak isterken halıların tutuşması
sonucu çıkmasına sebep olduğu
yangında, Mehmet Örnek yanarak
can verdi.  Yangın, itfaiye ekipleri-
nin müdahalesiyle çevredeki evlere
sıçramadan söndürüldü. Yangında
9 adet büyükbaş hayvan da yanarak
can verdi.

Ayrıca Araç ilçesine bağlı Akge-
çit köyünde henüz belirlenemeyen
nedenden dolayı çıkan yangında bir
ev ve samanlık, Daday’a bağlı Si-
yahlar köyünde Zahide Bıyıklı’ya
ait iki katlı yazlık evin çatısına yıl-
dırım düşmesi sonucu çıkan yan-
gında ise ev tamamen yanarak kul-
lanılmaz hale geldi.

Tehlikeye ramak kala 
Bartın İnkumu beldesinde bulu-

nan ve yerleşim yerleri, turizm böl-
geleri ile askeri bölgenin bitişiğinde
yer alan çöp sahasında meydana ge-
len yangında rüzgarın hızla esmesi
yangının riskli bölgelere yayılma
olasılığını artırırken, müdahaleyi de
zorlaştırdı. Yangının yerleşim yerle-
ri, turizm bölgeleri ile askeri bölge-
ye ulaşması engellendi.

Kastamonu’da yaklaşık 20 yıldır sür-
dürülen Kırık Barajı Projesi, Kalkınma
Bakanlığı’nın 2015 yılı yatırım programı-
na alındı.  11 bin 553 hektar tarım arazi-
sini sulaması beklenen Kırık Barajı’ndan,
9 bin 800 metreküp de içme suyu sağlan-
ması hedefleniyor. Barajın yollar ile bera-
ber maliyetinin yaklaşık 500 milyon lira
olması bekleniyor. Konuyla ilgili Kasta-
monu milletvekilleri Mustafa Gökhan
Gülşen ve Metin Çelik ile birlikte basın
toplantısı düzenleyen Kastamonu Bele-

diye Başkanı Tahsin Babaş, projede yeni
düzenlemeler yapıldığını aktardı. 

Babaş konuşmasında şu bilgileri ver-
di: “Daha önce isale hattı programa alın-

mıştı, bu karar ile depolama da eklendi.
Bu yıl için 50 bin lira ödenek konulmuş.
Fakat bakanlığın mevcut ödeneklerinden
aktarma yapılarak ihaleye hazırlanacak.

Burada en önemli konuların başında yol
geliyor. Eski yolun ıslahı tahminen 60
milyon lirayı buluyordu. Bu yol devre
dışı kaldı. Çünkü boşa gidecek bir yatı-
rımdı. Şimdiki mevcut proje, Ilgaz Tüne-
li ile birleşecek. Viyadük ve tünel ile bir-
likte çok daha üstün bir sınıfta yeni yol
yapılacak. Bu birinci aşamadır. Projenin
ikinci aşamasında da, bölgesel kalkınma-
yı sağlayacak Kırık Barajı, sulama alanla-
rıyla, kapalı sulama sistemleriyle hayata
geçirilecek.”

Sinop’ta geleneksel hale getirilen Uluslararası
Motosiklet Festivali’nin bu yıl 3.’sü gerçekleşti. Si-
nop’un Karakum mevkiinde düzenlenen festivale
Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya ve Tür-
kiye’den yaklaşık 600 motosikletli ve binlerce kişi
katıldı. Ziyaretçilerin kamp kurulmasıyla başlayan
festivalde çeşitli etkinlikler yer alırken “en yavaş gi-
den adam” ve “tavla turnuvası“ düzenlendi.

Sinop’ta motor
sesleri yükseldi

Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekle-
şen TÜBİTAK 11. Alternatif Enerjili Araç Yarışlarına
katılan Karabük Üniversitesi Elektrikli Araç Takımı
'Yerli Araç Teşvik Ödülü' ile döndü.

Karabük’e yerli
araç teşvik ödülü

Kırık Barajı 2015 yatırım planında

424-30 Temmuz 2012

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

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

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

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

malara başladıklarını
bildirdi.

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

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

�

Beyaz 
gelinlik

zor anlar
yaşattı
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Türk Hava Yolları’nın hurda ola-
rak 170 bin dolara satışa çıkardığı
Airbus A340 yolcu uçağını alan-
Zonguldaklı iş adamı Sabahattin
Şen,  Alaplı’da lüks restoran kura-
cak. Orjinali bozulmadan Alaplı

dolgu alanına monte edilecek uçak,
içi düzenlenerek restorana çevrile-
cek. 3 milyon lira maliyeti olacak
uçak bin 500 metre kare alan üzeri-
ne konuşlandırılacak ve tamamlan-
dığını da toplam 50 kişi çalışacak.

Hurda 
uçak restoran 

olacak

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

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

0212 295 35 98 
Sipariş mail:
İnfo@cihantulumba.com www.cihantulumba.com Bir toplumun şekillenmesinde; o toplumun bi-

reylerinin niteliklerinin oluşmasında ve so-
nuç olarak o toplumun kalkınmasında ya da

geri kalmasında ana belirleyicinin pozitif bilimlere
dayalı eğitim olduğuna ina-
nıyor isek bu yazı anlamını
bulacaktır. Buna inanmı-
yorsak bu yazı okumaya
değmez.

Osmanlıdan Cumhuri-
yete kalan toplumda okur-
yazar oranı yüzde beşin al-
tındaydı. Doktor, mühendis,
eczacı, kimyager, fizikçi,
matematikçi, dökümcü, te-
sisatçı gibiler ya hiç yoktu
ya da üçü beşi geçmiyordu,
ama ortalık üfürükçü kay-
nıyordu.

Tarım ilkel mi ilkeldi.
İnsanların ve hayvanların
çoğu hastaydı. Bir köyden
yakın bir köye gitmek gurbete gitmekti. Güvenlik
diye bir şeyden kimsenin haberi yoktu. Sofralara aç
oturulup aç kalkılıyordu. Cahil halkın kanını emen
asalakların keyfine diyecek yoktu. Yani özetle halk,
fakr-ü zaruret içerisinde harap ve bitap düşmüştü,
ama padişah da sarayından ayrılmamak için her
naneyi yemenin peşindeydi.

İşte Cumhuriyet, bu koşulları tersine çevirme-
nin yolunun eğitimden geçtiğini çok iyi bilerek
önemli girişimlerde bulundu ve bugün birçok ülke-
nin eğitiminde model olarak alıp uyguladığı ve ger-
çek bir kalkınma yakaladığı Köy Enstitülerini kur-
du. 

Köy Enstitüleri köylerde ışık, tarlada verim,
yaylada bal, ahırda süt ve peynir, düğünlerde saz ve
halay başı, bağlarda meyve, hasta evlerinde tabip,
gebe kadınlara ebe oldular.

Köyden çıkma şansı olmayan yaklaşık yirmi bin
çocuğu köyden alıp uygarlığın tepesine taşıdı bu
köy enstitüleri.

Toplam 21 Köy Enstitüsünden biri de Kastamo-
nu Gölköy’de kuruldu. Ve o Gölköy, nice değerlerin
yetişip köylerine kentlerine ve ülkelerine ışık saç-
malarına kaynaklık ederek bir tarih yaratmıştır.

Gölköy, kaba bir hesapla 4 bin 6 yüz gül yüzlü,
güneş gözlü çocuk büyütmüş ve o kadar eve maaş
sunmuş. Köylere ışık, bağlara aşı, hastalara şifa
yollamış.

Başta söylediğimi yineleyeceğim; Eğer, pozitif
eğitimin anlamına ve ağırlığına inanıyorsak bu yazı
anlamlı olacak.

Gölköy bu yönüyle Kastamonu için bir onur
kaynağıdır.

İşte artık tarih olmuş bu onur kaynağı kurumu-
muz yok.

Birileri çoktan bitirdi.
Ancak, bu onurlu kurumu ve bu onurlu kurum-

dan ülkeye saçılan ışıkları unutmayan ve unuttur-
mamaya çalışan bir yürekli insan var. Ve onun ya-
nında  dostları.

Adı: EMİN ARIK
Emeği geçen diğer büyüklerim, Mehmet Bay-

ram ve Adil Ünaldı’yı asla unutmam ama ilgilenir-
seniz EMİN ARIK için bir tık yapabilirsiniz. Belli mi
olur, belki babanızın, belki amcanızın, belki de say-
gınızın anlamlı olduğu bir küçük nokta bulursu-
nuz…  Bir de katkı. Ama  alkış olması tercih edilir…

Emin Arık

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Bölgede yangın tehdidi
Havaların ısınmasıyla birlikte arazi yangınları ve kontrolden çıkan temizlik amaçlı yangınlar artma-
ya başladı. Batı Karadeniz bölgesinde son haftalarda en büyük kaybı Kastamonu ve Karabük verdi
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Terlemeye karşı 

tuz sabunu!

Terleme tüm sağlıklı insanlarda olması
gereken vücudun su, tuz ve ısı dengesini
sağlayan fizyolojik bir olaydır. Vücudun ger-
çekleştirdiği bu doğal eylem aşırı olduğun-
da, sağlık sorunu haline gelebiliyor.

Utanç, öfke, korku gibi duygu değişimle-
riyle de meydana gelen aşırı terlemede gene-
tik bozukluklar da söz konusu olabilir. Ter-
lemenin en önemli sebeplerinden biri de
beslenme şeklidir. Baharatlı gıdalar, alkol,
kafein, soğan, sarımsak gibi maddeler terle-
meyi tetikleyici unsurlar arasında yer alır.
Özellikle çok terleyenler bu gıdalardan uzak
durmalıdır. Günümüzde cerrahi ve kimyasal
müdahalelerin yapıldığı aşırı terlemeye karşı
doğal çözümlerle de mücadele edebilirsiniz.
Size dert olan terinize Himalaya Tuz Sabu-
nu ile çare bulabilirsiniz.

Himalaya Kristal Tuz Sabunu herhangi
bir kimyasal madde içermez. Tamamen do-
ğal olduğundan koku yaratan bakterileri or-
tadan kaldırma özelliği ile koltuk altları için
sağlıklı ve doğal bir deodorant olarak kulla-
nılabilir. Deriye ıslak uygulandığında, gün
boyu çalışan tuz, görünmez bir koruyucu ta-
baka bırakarak ter nedeniyle oluşan bakteri-
lerin kokusunu önler. Cildinizin gözenekle-

rini tıkamadan taze
ve temiz kalmasını
sağlar.

Kullanım Şekli:
Öncelikle ellerinizi
ve sabunu ıslatın.
Sabunu ellerinizde
yuvarlayın. Elleri-
nize bulaşan eriyen
tuzu el, yüz ve gerek-
tiğinde tüm vücudu-
nuza iyice yaydıktan
sonra bir süre cildini-
ze işlemesini bekle-
yin. Daha sonra
cildinizi du-

rulayın.(Tuz sabununu yüzü-
nüze direkt olarak sürmeyin,
yüzünüzü çizebilir)

Himalaya Kristal Tuz
Sabununun Faydaları

• Cildinizin bakımını do-
ğal olarak yapar;  cildi temiz-
ler, dezenfekte eder. İçerdiği
mineraller sayesinde cildi bes-
ler ve nemliliğini korur. 

• Tuzun temizleme özelliği
oldukça güçlü olduğundan
başka bir duş malzemesi kul-
lanmanızı gerektirmez.

•Alerjik, atopik, kuru cilt,
sivilce, sedef hastalığı gibi cilt

sorunlarının tedavisinde oldukça
faydalıdır. 

• Normal sabunlar gibi köpür-
mez, tamamen saf kristal himala-
ya tuz kütlesinden elde edilmiştir.
Himalaya kristal tuzlar kristalize
yapıları sayesinde cildinizden içe-

riye hızlıca girer, cildinizi yumuşa-
tıp hücreleri besler ve zararlı bakteri-

lerin yok olmasını sağlar.
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İran’la alakalı Obama “dostlarınızla müza-
kere etmezsiniz, düşmanınızla müzakere
edersiniz, süper güçler tehditlere boyun

eğmez” diye bir laf etti.
Bu ifade bizim yazarçizer, gazeteci, mu-

habir zannettiklerimizin gözünden kaçtı.
Esasında bu ifade gözden kaçacak bir ifade
değildir.

Bizim zannettiğimiz gazete-
ciler görevli olduklarından
önemli hususları gizlemeye yö-
nelik tavır sergilerler.

Bu ifadenin yorumlanma-
masının sebebi budur.

Hiç kuşkum yok.
Obama ve benzerleri kendi

ülkelerini yegane süper güç
olarak gördüklerinden, başka
ülkelerin süper güç olmalarını
engellemeye çalıştıklarından,
efendi olduklarını düşünürler.

Siyonist anlayışın tezahürü
olan bu ifade ile insanları dost
ve düşman olarak adlandırırlar.
Hatta düşman yoksa düşman
oluştururlar. Kabillik temel nitelikleridir.

Onlar için dost demek emirlerini harfiyen
yerine getirenlerdir. Düşman ise onlara karşı
çıkanlardır. Haklarını savunmaya kalkanlar
ise tehdit edenlerdir.

Ülkemizde ve topyekûn İslâm coğrafya-
sında oynanan oyun budur.

Dün dost kabul ettikleri kendi haklarını
savunmaya başladı mı hemen düşman ilan
edilir.

Saddam, Pehlevi, Karzai ve niceleri bu
kategoriye girer.

Ziya’ul-Hak gibiler imha edilmeye
çalışılır.

Türkiye’de de oynanan oyun aynıdır.
Ülkemizin “süper güç” olmasını engelle-

meye çalışan Siyonist çete dostlarını devreye
sokmuş durumda.

Yazarçizer zannettiklerimizin karalama-
larına bakınız bunu fark edersiniz.

Özellikle kuş, böcek ve cemadat medya-
sında mebzuldürler.

Yazdıkları sadece efendilerini memnun
etmek içindir.

Ülkemizde olumsuz yapı oluşturmak için
pek gayretlidirler.

Olmayan olumsuzluklar hep varmış gibi
piyasaya sürülür ve ülkeyi hercümerce çevir-
meye çalışırlar.

Foyaları meydana çıkarsa hemen efendi-
lerinin emriyle sıvışırlar. Ülkeyi terk etmek-
ten çekinmezler.

Çünkü bunların vatanları olmadığı gibi
kutsalları da yoktur.

İnsanlıktan nasibini alanlara sesleniyo-
rum.

Olup biteni fark ediniz.
Obama ve gibileri, dostlarını ülkemize ve

topyekûn İslam coğrafyasına karşı harekete
geçirmişlerdir.

Taşeronları ve örgütleri birbirine düş-
manmış gibi konumlandırılmıştır.

Türkiye bu oyunu bitirmek
mecburiyetindedir. Siyonist
çetenin ülkemize ve İslam
coğrafyasına yerleşmesine
izin verilmemeli, yerleşenler
uzaklaştırılmalıdır.

Silahsız, şiddetsiz ve kor-
kusuz bir ortamı sağlamak
için yapılması gereken her şey
yapılmalıdır.

Türkiye süper güç olmak
ve kuş, böcek ve cemadat ma-
rifetiyle yürütülen operasyon-
ları boşa çıkarmak durumun-
dadır.

Selahaddin Eyyubilerin,
Kılıçarslanların, Yavuzların,

Fatihlerin sedası her yerde yankılanmalı ve
ülke kazanmalıdır.

Böyle bir bakış açısı ülkemizi süper güç
haline getirir.

Gün bugündür.
* * *

Erken Seçim mi?
AK Parti-CHP koalisyonu olmayacakmış.
Hayırlı bir gelişme.
Ülke kısa aralıklarla seçime alışmalıdır.
Millet kendi yöneticilerini kendisi belirle-

melidir.
Zorlamalar fayda getirmez.
Kanaatime göre partiler arasındaki gö-

rüşmeler kapalı kapılar ardında yapılmama-
lıdır.

Her parti eteğindeki taşı dökebilmelidir.
Hele hele falan parti feşmekanla koalisyon
kursun gibi ifadeler asla kullanılmamalıdır.

Ülke yönetimine talip olmak istemeyen
partiler ve parti başkanları seçime girmeme-
lidir.

Yeni bir seçim ülkemizin yönetimini dışa-
rıdan tanzim etmek isteyenlerin oyununu bo-
zacaktır. Partilerin dış mihraklara, yerli ol-
mayan neşriyata değil millete hesap verme-
leri sağlanmalıdır.

Yeter ki, dış mihraklar ve yerli olmayan
neşriyatın oyunu halka doğru bir şekilde an-
latılsın ve şiddetsiz, silahsız, korkusuz, teh-
ditsiz, şantajsız bir ortamda seçim gerçek-
leştirilsin.

Yeni seçim hayırlı olsun şimdiden.
Selam ve Sabırla...

Süper güçler tehditlere boyun eğmez

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Ağustos festivalleri
sona erdi

Uyarı: Türkiye'de 
ilgili kanunlara göre,
tüm tavsiyelerimiz
ilaç değildir. Dokto-
runuza danışmadan

tüketmeyiniz.

Kastamonu’da Ağustos
ayı takviminde yer alan
festivaller bu yıl sona erdi.
Ülkemizde yaşanan terör
olayları sebebiyle çoğunda
eğlencenin olmadığı festi-
vallerde kültürel ve sportif
faaliyetlere ağırlık verildi

31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri ara-
sında gerçekleşen 31. Abana Kültür, Sa-
nat ve Deniz Şenlikleri Festivali, sanat
çarşısının açılmasıyla başladı. Tavla, sat-
ranç, masa tenisi, plaj voleybolu elemele-
rinin yapıldığı festivalde trap ve hedef
atışları ile lunapark ve liman etkinlikleri
düzenlendi. Türkiye Sujeti Şampiyona-
sı’nın üçüncü ayağının yapıldığı Aba-
na’da flayboard ve motosiklet gösterileri-
nin yanı sıra  'Kişisel İletişim & İnsanlar
Arası İletişim Semineri' de düzenlendi.

Devrekani dört nala koştu
Devrekani 10. Kültür, Turizm ve Sa-

nat Festivali kapsamında 9 Ağustos’ta
Rahvan ve Dört Nala at yarışları düzen-
lendi.  Yarışmalara 9 kategoride 55 at ka-
tılırken jokeylere ödülleri protokol üyele-
ri tarafından takdim edildi.  Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in su-
numuyla gerçekleşen programa Kastamo-
nu protokolünün yanı sıra Sinop Beledi-
ye Başkanı Baki Ergül, Türkeli Belediye
Başkanı Halil Dilek Özcan, Ayancık Bele-
diye Başkanı Ayhan Ergün, Esenler Bele-
diye Meclisi Üyesi Ekrem Acar, Gelenek-
sel Spor Federasyonu As Başkanı Günal
Genç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğ-
retim Üyesi Prof, Dr. Bünyamin Özoğul
ile çok sayıda vatandaş ve davetli katıldı.

Küre’de eğlence 
7-9 Ağustos tarihleri arasında gerçek-

leşen 5. Küre Kilim Festivali Küre-i Nü-
has Mehter Takımı eşliğinde gerçekleşti-
rilen kortej yürüyüşü ile başladı. Azer-
baycan Kültür Bakanlığı Halk Dansları
Topluluğu’nun gösterilerini sunduğu fes-

tivalde yerel ve ünlü sanatçılar sahne
aldı. Etkinlik kapsamında karma dövüş
sanatları sporcuları yarıştı.

Ağlı’da açılış
Her sene geleneksel olarak farklı ta-

rihlerde düzenlenen Ağlı Kale Şenlikleri,
Ağlı Panayırı ve Türk-Tunus Dostluk
Günleri ilk defa bu sene birleştirilerek 14.
Ağlı Kültür ve Yaz Etkinlikleri adı altın-
da 12-16 Ağustos tarihinde gerçekleşti.
Festivalde Üsküdar Belediyesi’nin katkı-
larıyla Ağlı’da yapılan Türk-Tunus Dost-
luk Parkının açılışı yoğun protokol katılı-
mıyla gerçekleşti. Programda Kastamonu
protokolünün yanı sıra; Tunus Ankara
Büyükelçisi Elçi Ali Cherif, İstanbul Mil-
letvekili Fatma Benli, Üsküdar Belediye
Başkanı Av. Hilmi Türkmen, Üsküdar
Belediye Meclis Başkan Vekili Esat Kalay
da hazır bulundu.

Belediye filosuna katılan araçlar ile
park ve yolcu bekleme duraklarının hiz-
mete açıldığı festivalde hayvan pazarının
kuruldu, buzağı güzellik yarışması dü-
zenlendi. Şehitler ve vefat edenler için
mevlit programı tertip edildi.

Sanatsal aktivitelerin iptal edildiği
festivalde Küre-i Nühas Mehter Takımı
ve Kastamonu HEM Halk Topluğu gös-

terilerini sergiledi.

Taşköprü’den 
Cumhurbaşkanı’na hediye

Taşköprü’de 13-16 Ağustos tarihle-
rinde 29.’su düzenlenen Uluslararası
Kültür ve Sarımsak Festivali ilçeye adını
veren tarihi köprüde festival kurdelesi-
nin kesilmesiyle başladı. Program davet-
liler tarafından yöresel ürünlerin sergi-
lendiği stantların gezilmesi ve kortej yü-
rüyüşüyle devam etti. Daha sonra 7.’si
düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Gıda
Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. Festival
kapsamında en iyi sarımsak üreticisi, en
iyi buzağı yetiştiricisi ve güzellik yarış-
ması yapıldı. Geleneksel rahvan, safkan
Arap ve İngiliz at yarışları düzelenenı
festivalde en iyi seçilen sarımsağın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
hediye edileceği bildirdi.

Festivalde Arjantin, Macaristan,
KKTC, Macaristan, Makedonya, Meksi-
ka, Pakistan’dan halk oyunu ekipleri ol-
mak üzere Taşköprü Halk Eğitim Mer-
kezi Halk Oyunu ekibi gösterilerini
sundu. Uluslararası Kültür ve Sarımsak
Festivali’nin etkinlikleri bünyesinde
toplu sünnet şöleni ve bisikletle şehir
turu tertip edildi.
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n Seda Hanım, öncelikle hayat
hikâyenizin ne zaman ve
nerede başladığını, Aba-
na ile yolunuzun nasıl
kesiştiğini öğrenebilir
miyiz?

İstanbul’da 1975 yılında
doğdum. Haydarpaşa
Sağlık Meslek Lisesi
Anestezi Bölümü 3.sı-
nıf öğrencisiyken, eği-
tim hayatımı yarım bı-
raktım. 1993 yılında
Rıdvan Bey ile tanışıp
evlendik. Talha ve Ensar
adında Allah bağışlasın 2
oğlumuz var. Siyasete 2009
yılında eşimle birlikte girdim.
O tarihten itibaren de Aba-
na’da bulunuyorum. 

n Abana sizin için nasıl bir
yer? Burada yaşamaktan
memnun musunuz? 

4 bin 175 nüfuslu olan bu küçük ve şirin ilçe Kas-
tamonu’nun denize açılan penceresi. Yaz ay-
larının vazgeçilmez tatil beldesi olan Abana;
insana huzuru ve güveni yaşatan, yeşil ile ma-
vinin uyumunu bir arada yaşayabileceğiniz tu-
ristik ve kültürel zenginliği olan bir yer. İlçe-
nin batısında bulunan Ezine ve İlişi, doğusun-
da yer alan Hacıveli ve Kuğu çayları, dik ya-
maçları ve orman içerisinde yürüyüş yapabi-
leceğiniz kanyonları geçerek Abana çevresin-
de denizle buluşulur.  Piknik ve geziler için
ideal yerlerdir, kamp ve karavan turizmi için
çam ağaçları içerisinde alanlar vardır. Har-
masun Mahallesinde yaşlı çınarlar görülmeye
değerdir. İlçenin güneyindeki Iğrava ve yuka-
rısındaki Karabalçık mağarası, doğusunda bir
zamanlar korsanlara barınaklık yapan Hacı-
veli Koyu ve Siyelik Kayaları ender doğa gü-
zelliklerindendir.

Bu kadar güzellikten bahsedip de bu ilçeden
memnun kalmamak imkansız. Ben burada
yaşadığım, çocuklarımı burada büyüttüğüm
ve en önemlisi bu ilçeye hizmet etmeye layık
görüldüğümüz için çok mutluyum.

n Tarihi ve turistik bir yapısı olan ilçenin tu-
rizm potansiyelini nasıl buluyorsunuz?

Dünyadaki küresel ısınma sebebiyle turistlerin
Akdeniz Bölgesi’ne nazaran Karadeniz Bölge-
si’ne daha çok yönelmeleri ilçemize turizm
açısından yararlı olmaktadır.  Abana’nın tari-
hine baktığımızda turizmden hiçbir zaman
uzak kalmadığını da görebilirsiniz. Misal; 1956
yılında Limasollu Naci tarafından Türkiye’de
yeni başlayan İngilizce kampları ilk kez Kara-
deniz’in incisi Abana’da yapılmıştır. Bu Aba-

na’nın turizme açılan ilk penceresi-
dir.   Daha sonra her yıl yapılan

kültür ve deniz şenlikleri de il-
çemizin turizmde ivme ka-

zanmasını sağladı. Bu yıl
31.’sini gerçekleştirdiğimiz
şenliklerde şimdiye kadar
birçok Türkiye şampiyo-
nasına ev sahipliği yaptık. 

n Belediye başkanı eşi
olmanızdan dolayı siya-
setten uzak kalmanız

mümkün değil sanıyorum.
Bir kadın olarak ülkemizin

siyasi haritasıyla ilgili neler
düşünüyorsunuz?

Bana göre ülkemize de-
mokrasi ve gelişmişlik için
en önemli olan kadının sos-
yal hayattaki yeri ve sosyal
hayata katılımıdır. Bu nok-
tada başlangıç olarak top-

lumsal yaşamı kadın-erkek ikilemi üzerinden
değil insan üzerinden okumanın önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. İnsana bakış açımızın ve
anlayışımızın değişime ihtiyacı vardır. Sevgi ve
adalet medeniyetini gönüllerinde taşıyan ka-
dınlarımızın siyasetteki varlığı mecburidir.
Şeffaf siyasetin temelidir bu nedenle kadınlar
siyasetle ilgilenmelidir. Bu bir öneri değil
şarttır. Ben bir kadın olarak bu misyonu layı-
kıyla taşımak için 6 yıldır aktif olarak bu işin
içindeyim. Kadın siyasetin Şerife Bacı’sı, Nene
Hatun’u Saime teyzesidir. Onlar Türk kadını-

nın ilerleme isteğinin, muhteşem yüreğinin ve
aklının temsilcisidir. Hepimizin önünde bir
ışıktır.

n Aynı zamanda girişimcisiniz de, bize Aba-
na’daki faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Abana’ya 2009 yılında geldim. İlk olarak Abana
Atatürk İlköğretim Okulu’nda aile birliği baş-
kanı olarak görev aldım. Öğretmen ve velileri-
miz ile birlikte okulumuzu modern eğitim sis-
temi anlayışına ulaştırmak için yola çıktık. He-
deflerimizi gerçekleştirmek için elden ele, gö-
nülden gönüle;  kermesler, okul çay partileri,
kahvaltılar ve geceler düzenledik. Kermeslere
katkı sağlamak için küçük bir atölye kurduk.
Atölyemizde ilçedeki bayanlarımızla el emeği
göz nuru ürünleri sergiledik ve bunların geli-
riyle hedeflediğimiz modern eğitim anlayışını
okulumuza kazandırdık. Sonrasında belediye-
mizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında
hayır çarşısı kurduk, burayı bir mağaza haline
getirip ihtiyaç sahiplerine ulaştık. Bunların
yanı sıra belediyemizin katkılarıyla Türkiye’nin

güzellilerini görmek için çeşitli geziler düzen-
leyerek hoş vakit geçirdik. Şuanda ise girişim-
ci kadınları desteklemek ve ön ayak olmak
adına Ocak 2015 tarihinde Abana ve Çevre
Köyleri Girişimci Kadınlar Derneği kurucu
üyesi ve başkanlığı görevini üstlendim. Der-
neğimizde eğitime, sağlığa, ihtiyaç sahibi bi-
reylere, öğrencilere katkı sağlayabilme ve
aynı zamanda ev hanımlarının aile bütçesine
katkı sunması amacıyla bayanlarımızla bir
araya gelerek imalathane kurduk. Bu imalat-
hanede ev yapımı reçeller, erişteler, mantı,
turşu, kaşık helvası, tarhana, pekmez ve mar-
melat çeşitleri üreterek satışını yapmaktayız.
Bu kısa süre zarfında elde edilen gelirle hem
ev hanımlarımız kazandı hem de ihtiyaç sahibi
öğrencilere eşofman ve ayakkabı temin ettik,
okul gezilerine katılmalarına vesile olduk.
Elde ettiğimiz gelir ile devlet hastanemizin
bakım ve onarımının belirli bir kısmını karşı-
ladık, ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımı
yapmak gibi faaliyetlerde bulunduk. Bu yolda
bize inanan güvenen başta sevgili eşim Rıdvan
Oyar’a ve ilçemizin iş adamlarına sizin aracılı-
ğınız ile teşekkür ederim.

n Anne olarak çocuklarınızla en çok ne zaman
vakit geçirmeyi seversiniz ve onlara nasıl bir
rol model olmayı hedefliyorsunuz?

Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirmek için eşim
ile birlikte öncelikli amacımız her zaman aile
kavramı içerisinde zamanı birlikte paylaş-
maktır. Ebeveynleri olarak çocuklarımızın
kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüvenli,
merhametli, dürüst bireyler olmaları için her
zaman doğruyu öğretmek ve kendi doğruları-
nı kendileri görebilmeleri için üzerime düşen
her sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyo-
ruz. Onların geleceği için elimizden gelen her
türlü desteği göstermekteyiz.

n Aktif siyasette yer almak istiyor musunuz? 
Şu an için öncelikli amacım Abana’ya hizmet için

çıktığımız bu yolda eşime destek olmak. Vata-
nımıza ve milletimize hayırlı olacak her işte
üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

n Son olarak hanımlara ve genç girişimcilere
mesajınız nedir?

Bir insanın isteyip de yapamayacağı bir şey oldu-
ğunu düşünmüyorum yeter ki o yolda azim
gösterin.  Bir işi başarmak istiyorsanız, her
zaman önce kendinize güvenin. Hedeflerinize
yılmadan çalışarak, karşınıza çıkabilecek
olumsuzluklarda pes etmek yerine sabır gös-
tererek, en önemlisi emek vererek keyifli ve
gururlu bir şekilde ulaşabilirsiniz. 

n Söyleşi için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.

Hanımların toplumdaki görev-
leri ve sosyal sistemin işle-
yişine katkısı ebetteki

yadsınamaz. Toplumsal hayatın
her köşesinde başarılı bir hanım
yer almakta artık. Kendi potansiye-
lini kullanamayan ya da farkında
olmayan hanımların imdadına da
projesi, iyi bir yol haritası olan giri-
şimci, kabiliyetli fetih yürekli ha-
nımlar yetişiyor. İyi ki de öyle.
Başarı salt çalışmakta değil çünkü;
hedef sahibi olabilmekte… İnsan-
ları yapabilecekleri kabiliyetleri öl-
çüsünde yönlendirebilmekte…
Seda Hanım da onlardan biri.

Bulunduğu Anadolu coğrafya-
sının çalışkan hanımlarını bir der-
nek çatısı altında toplayarak
onların emeklerini yeşerten, he-
defi olan, sınırları aşan başarılı ha-
nımlardan. Tam bir Kastamonu
sevdalısı. Abana Belediye Başkanı
Sayın Rıdvan Oyar’ın eşi. Aynı za-
manda anne.

Kendisine sosyal ve kültürel ge-
lişmelerden, hayallerinden, siya-
setten, hedeflerinden, hanımların
toplumsal hayattaki rollerine va-
rana kadar sorular sorduk. Bizi kır-
madı ve içtenlikle cevapladı.

17 Ağustos 2015

‘insan’ üzerinden 

okunmalı”

Seda Oyar: “Toplumsal yaşam kadın
erkek ikilemi üzerinden değil 
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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

istamonu_11_Layout 1  6/26/15  12:30 AM  Page 1



Yıl: 4 17 Ağustos 2015

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

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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