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21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

    

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sa-
nayi Odası  (İSO) Türkiye’nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu - 2015 Yılı
Araştırmasını kamuoyu ile payla-
şırken, Türkiye İhracatçılar Birliği
2015 Yılının En Başarılı 1000 İhra-
catçısını açıkladı.

İSO’nun 500 büyük sanayi kuru-
luşu listesinde sahipleri ya da or-
takları Kastamonulu olan7, TİM’in
en başarılı 1000 İhracatçısı listesin-
de ise 8 firma yer aldı. İSO’nun ve-
rilerine göre üretimden net satışla-
rının toplamı 14 milyar 931 milyon

olan firmalar listede 2. sıraya, 1
milyar 412 milyon dolar ihracat ra-
kamı ile de TİM listesinde 9.sıraya
eş değer geldi.

Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneğinin (KASİAD)
düzenlediği geleneksel iftar prog-
ramı yoğun katılımla gerçekleşti.

KASTEXPO yerli sanayiye
verilen önemin işaretidir

Konuşmasına Ramazan ayının
ülkemizde yaşanan terör olayları
ve tüm olumsuzlukları sona erdir-

mesi dileğiyle başlayan KASİAD
Genel Başkanı Ayhan Aslan,  kriz
ortamlarında iş adamlarının yatı-
rımlarına devam etmesi gerektiği-
ne işaret etti.  Başkan Ayhan As-
lan, “Bildiğiniz üzere dünyadaki
kriz ülkeleri etkilemeye devam
ediyor. Biz Türkiye olarak bu or-
tamda sanayimizi güçlendirmeye
devam etmeliyiz” dedi.

Sanayiciler KASİAD
iftarında buluştu

Sanayinin zirvesindeyiz

5

Biri Cumhuriyeti kurarken diğeri korurken şehit düştü
Mardin'in Midyat il-

çesinde, Emniyet Mü-
dürlüğüne 8 Haziran
Çarşamba günü bomba
yüklü araçla düzenlenen
hain terör saldırısında
şehit olan polis memuru
Araçlı hemşerimiz 6 ay-
lık hamile Şerife Özden
Kalmış (31), 10 Haziran
Cuma günü baba ocağın-
da dualarla son yolculu-
ğuna uğurlandı.

Aynı saldırıda Kal-
mış’ın silah arkadaşı
Edirne nüfusuna kayıtlı
32 yaşındaki polis me-
muru Nefize Özsoy ve 3
vatandaş ta şehit oldu.
Nefise Özsoy’un 4 yaşın-
da olan kızı Eylül Elif ise
öksüz ve boynu bükük
kaldı.

Şehit edilen Nefise
Özsoy 10 Haziran’da Se-
limiye Camii’nde yapılan
törenin ardından topra-
ğa verilirken, Şehit Şeri-
fe Özden Kalmış ise
memleketi Araç’ta on
binlerce kişinin katılı-
mıyla toprağa verildi.

Yıl 1921: Cumhuriyet tarihimizin
kahraman kadınlarından Şehit Şerife Bacı,
İnebolu’dan yüklediği mühimmatın Anka-
ra'ya götürülmesinde verdiği mücadele so-
nucunda ağır kış şartları nedeniyle henüz

21 yaşındayken donarak hayatını kaybet-
mişti. Cephaneler ıslanmasın diye cephane-
lerin üstüne örtmüş, yavrusu ölmesin diye
de üzerine abanmış ve bunun sonucunda
kendisi soğuktan donarak şehit düşmüştü.

Yıl 2016: Mardin'in Midyat ilçe-
sinde, Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü
araçla düzenlenen hain terör saldırısında
Şerife Özden Kalmış, şehit olduğunda kar-
nındaki çocuğuna 6 aylık hamileydi.

Kaderleri de kederleri de aynı, evlat kokusu yerine kara toprak

Konuyla ilgili gaze-
temiz adına açıklama
yapan Genel Yayın Yö-
netmenimiz Hüseyin
Karadeniz, bu vatanı
dünde, bugünde koru-
yan anaç ruhun halen
olduğunu vurgulayarak,
“Teröre en güzel cevap
için bu iki annenin adı-
nın yaşatılacağı anıt ya
da çok önemli yerlerde
adlarının yaşatılması
gerekiyor.” dedi.

Karadeniz, “Yürek
dayanmaz bir üzüntü-
müz var. Şehit olan bu
toprağa düşen can ve
kan veren her şehidi-
miz rahmetle anıyoruz.
“Evlat kokusu yerine
kara toprağa sarılan”
bu şehitlerimizin terör
gruplarına inat her gün
adlarını okuyacakları
şekilde ön plana çıkar-
malıyız” diye konuştu.

Anıtları 
dikilmeli

4

İstanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından hazırlanan
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu 2015"  listesinde Batı

Karadeniz’in en fazla firmasına
sahip ili Bolu olurken Karabük
bölgenin lideri konumunda yer
aldı.

Bölgenin 
liderleri 

Karabük ve Bolu 82

Hobby 
Life 
yine 

yıldız

Esan’ın enerjisi
bitmiyor

KASDERFED’de
olağanüstü

5

5
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
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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
�1 Haziran 2016 2

Her insan kötü değil, karalayıp sövmeyin,
Her insan iyi değil, iyi sanıp övmeyin.
Söversen söven olur, dövenin de döveni,
Kötüleri okşayıp iyileri dövmeyin.

ALACALI İNSANLAR

Fazıl Bayraktar

İnsan eli demek; talan demek,
Yakım, yıkım, yağma demek!
Sebepsiz değil;
Yazın kışa, kışın yaza öykünüşü…

İNSAN ELİ

Tahsin Şentürk

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

Sanayiciler KASİAD 
iftarında buluştu

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (KASİAD) düzenlediği 
geleneksel iftar programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Ataköy Sheraton Otelde 11
Haziran Cumartesi gerçekleşen
davette İstanbul Milletvekili Hu-
lusi Şentürk, Kastamonu Mil-
letvekili Murat Demir, Mülkiye
Başmüfettişi Selahattin Ateş,
Kastamonu eski Valisi Nurullah
Çakır,  İstanbul İl Turizm
Müdürü Nedret Apaydın, KASİ-
AD Genel Başkanı Ayhan Aslan,
ÖNSİAD Başkanı Rasim Erdoğ-
muş, Kas-Der Başkanı Latif Çilin-
giroğlu’nun yanı sıra çok sayıda
siyasetçi, bürokrat, iş adamı ve
sanayici hazır bulundu.

Gazetemiz imtiyaz sahibi
Hüseyin Karadeniz’in sunucu-
luğunu yaptığı program Naim
Yücel tarafından Kur’an-ı Kerim
okunması ile başladı. KASİAD’ı
anlatan sinevizyonun ardından
protokol konuşmalarıyla devam
eden programda katılımcılar
geçtiğimiz mart ayında düzenle-
nen Kastamonu Sanayici ve İş
Dünyası Zirvesi KASTEXPO’nun
önemine ve başarısına vurgu
yaptı.

Dün can verdiğimiz bu
topraklara bugün alın
teri döküyoruz

KASİAD
Yönetim Kuru-
lu Başkanı
Mehmet Umur
burada yaptığı
konuşmada her
geçen gün artan
potansiyelle
hareket ettik-
lerine dikkat
çekerek, “İstan-
bul’un fethin-
den buyana

ülke toprakları için fedakarlık ya-
pan ecdadın torunları olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz. Ve
bugün öyle gururluyuz ki, dün
can
verdiğimiz
bu topraklara
bugün alın
teri döküy-
oruz. KASİAD
her geçen gün
büyüyen ve ar-
tan üye sayısı
ile Kastamonu
varlığını İstan-
bul’a hissettiren
bir yapıya sahip
oluyor. 2017
yılında yapıla-
cak olan KAST-
EXPO fuarı ise Türkiye’de örneği
olmayan karma fuarlar kate-
gorisinde bir ilki oluşturuyor.”
dedi. 

Umur konuşmasını, “Ra-
mazan ayı ve kardeşliğimizin
yine Ramazan huzuru ve bereketi
içerisinde sürmesini temenni
ediyorum.” diyerek sonlandırdı.

KASTEXPO yerli sanayiye
verilen önemin işaretidir

Konuşması-
na Ramazan
ayının ülkem-
izde yaşanan
terör olayları
ve tüm olumsu-
zlukları sona
erdirmesi
dileğiyle
başlayan KASİ-
AD Genel
Başkanı Ayhan
Aslan,  kriz or-

tamlarında iş adamlarının
yatırımlarına devam etmesi
gerektiğine işaret etti. 

Başkan Ayhan Aslan,
“Bildiğiniz üzere dünyadaki kriz
ülkeleri etkilemeye devam ediy-
or. Biz Türkiye olarak bu ortam-
da sanayimizi güçlendirmeye de-
vam etmeliyiz. Hedefimizdeki o
büyük projeleri yapmaktan
vazgeçmeyerek bugünkü mevcut
varlığımızı sürdürecek geliştirme
ve inovasyona öncelik vermeliy-
iz. Sanayide yapacağımız bu

geliştirmeler
ileride ya-
pacağımız büyük
yatırımların to-
humları olacak-
tır.” ifadelerini
kullandı.

KASTEXPO
ile binlerce iş
adamının ilk
kez bir araya
geldiğini belir-
tirken 2017
yılında yapıla-
cak fuarla il-

gili bilgi veren Ayhan
Aslan şunları söyledi: “Mart
ayında gerçekleştirdiğimiz bu
zirveyi fuara dönüştürme çalış-
malarındayız. 27-30 Aralık 2017
tarihinde İstanbul’da ilk şehir
fuarı olma özelliğini taşıyacak
etkinliği yapma arzusundayız. 13
bin metrekare alanda, 30 farklı
sektör,  270 katılımcı firma ve on
binlerce ziyaretçinin katılacağı
fuarı Kastamonu varlığının ve

ekonomisinin İstanbul’daki
gücünü keşfi açıcısından önemli
buluyoruz. Sanayimizin bel
kemiğini oluşturan bu fuarların
yapılması ülke ekonomisi açısın-
dan da çok önemli.  Yerli sanay-
imize verdiğimiz önemin günden
güne artması Türkiye’mizin
büyümesine ve gelişmesine
büyük destek olurken, gerçek
hizmetinde bu olduğunu düşüyo-
rum. İşte KASTEXPO bu anlam-
da çok farklı bir yere sahip. Biz
Kastamonulular olarak 2017
yılında yapacağımız fuara daha
da yüksek katılımla iştirak ede-
ceğimize inanıyorum.”

Ahşap Fuarı’nı KASTEXPO
ile bütünleştirmeliyiz

Ahşap
Fuarı’nın da
KASTEXPO
gibi başarılı
geçmesi için
girişim başlata-
cağını ifade
eden Kasta-
monu Mil-
letvekili Murat
Demir şöyle
konuştu: “Kas-
tamonu’nun İs-

tanbul ayağını artık çok sağlama
bağlamalıyız. KASİAD tarafından
yapılan KASTEXPO, çok olumlu
ve yerinde bir zirve oldu.  Kasta-
monu’yu İstanbul’a, hatta ülkem-
iz ve dünyaya entegre etmek bu
gibi organizasyonlarla mümkün.
Kastamonu’ya döndüğümde
KASTEXPO’ya Kastamonu da
yapılan Ahşap Fuar’ının da ek-
lenmesini görüşeceğim. Burada
genel başkan Ayhan Aslan’dan
bu konuda gerekli desteği aldım.
İnşallah KASİAD’la birlikte
gerçekleştireceğimiz iş
dünyamızın bütünleşmesine ve
ekonomimizin büyümesine ciddi
katkı sağlayacak zirve, fuar ve ak-
tiviteler varlığı bizim gurur kay-
nağımız olacak. Öte yandan
KASİAD yönetim kurulu üyesi
olarak milletvekili olmamın yanı
sıra KASİAD’ın faaliyetlerini
yakından takip etmekten ve

desteklemekten son derece mutlu
olduğumu belirtmek isterim.”

Hamdolsun ülke olarak 4.8
büyüdük, ancak yetmez

İstanbul
Milletvekili
Hulusi Şentürk
ise konuş-
masında şu
ifadelere yer
verdi: “İstanbul
gibi büyük bir
metropolde
Kastamonu
alın teri ve be-
cerisini ülke
ekonomisine

değer olarak katan KASİAD ve
yönetimini üyelerini saygıyla se-
lamlıyorum. Kastamonulular
olarak bu vatan ve memleketin
bekası için hamdolsun gereğini
hep yapmışız. Geçtiğimiz gün-
lerde Mardin Midyat’ta Şerife Öz-
den Kalamış, kurutuluş mü-
cadelemizin kahraman isim-
lerinden Şehit Şerife Bacı ile
neredeyse aynı kaderi paylaştı.
Biri kucağında biri karnında
yavrusuyla şehit düştü. Artık bu
akan kanın durmasıyla,
gücümüzü reel ekonomiye, refaha
ve huzura dönüştürmek zorun-
dayız. Allah’a hamdolsun her
şeye rağmen bu yılın ilk yarsında
açıklanan verilerine göre  4. 8
oranında büyüme oranı  ile
dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi
olduk. Bu rakamlar bize yetmez,
yetmemeli, yüzde 6 ve 7’ler
bandında olmamız lazım. 2002
yılından buyana operasyon üzer-
ine operasyon yapılan ülke biz
olduk. Güçlü ve bölgesine hakim
dünyada söz hakkı olan bir
Türkiye’yi görmek istemeyenlerin
operasyonlarına maruz kalıyoruz.
Şükürler olsun hepsini sava sava
bugünlere ulaştık.  Bitme noktası-
na gelen terör belası son çır-
pınışlarını, son kozlarını oynuy-
or. İnşallah yakın zamanda bu il-
letten ve kötü amaçlı insanlardan
kurtulacağız ve  Ramazan ayında
hissettiğimiz huzur yıl boyunca
devam edecek.”

“Ancak birbirleri

arasında mal ve

hizmet alımı yapan iş

adamlarımız kendi ar-

alarında var olan

potansiyel gücün

farkına varabilirler.

İşte biz bu yüzden

KASTEXPO’yu

gerçekleştiriyoruz”

Gazetemiz köşe yazarlarından Erdoğan
Ergin’in iki kitabı çocuklarla buluşuyor.
Çocuk edebiyatının usta kalemlerinden Er-
doğan Ergin Çocuklarıma Şiirler kitabının
genişletilmiş ve resimli baskısıyla çocuklara
şiir okuma zevki oluşturmaya çalışırken,
ailelere de çocukların dili hakkında bilgi
veriyor. Çocuklarıma Şiirler ile çocuklar kah
eğleniyor, kah gülüyorlar. Zaman zaman
hayal dünyasında kaybolurken, zihinlerinde
yeni sorulara ve bunların cevaplarına
kapılar açıyorlar.

Yazarın yayınlanan ikinci kitabı da
Göldeki Sır adlı hikayesi. Özgün ve yaratıcı
bir hikaye olan Göldeki Sır ile çocukların
hayal dünyasında bir gezintiye çıkmam
mümkün kılınıyor. Hikayedeki kahramanın
sırra ulaşmasının serüvenine çocuklar ortak
oluyorlar. Hikayenin içinde cevabı olmayan
sırra, ancak “Sır Tutmak için, Sırra Sahip
Olman Gerekir” düşüncesini benimseyenler
ulaşabiliyor. 

Göldeki Sır adlı hikayenin  masal ve
öykünün iççice geçtiği fantastik bir kurguya
sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan Ergin:
“Göldeki Sır çocuğun hayatının içinde her
an yaşayabileceği, bir o kadar da yaşama ih-
timali olmayan bir hikâye. Çocukların hayal
dünyasına ulaşmak için onların yaşan-
tılarında yer edinmemiz gerekiyor Bu
hikaye çocukların hayal dünyasından yola
çıkılarak yazıldı” dedi.

Erdoğan Ergin’den
iki yeni kitap

Venüsya Çocuk Kitaplığın’dan yayınlan
Göldeki Sır ve Çocuklarıma Şiirler kitapları-
na aynı zamanda İnternet Kitapçıları ile ki-
tapçılardan temin etmek de mümkün.
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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

����������
�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Birtat Börek Salonlarının sahibi Ağlılı Hemşerimiz Hü-
seyin Aydilek’in oğulları Serhat ve Furkan’ın sünnet düğü-
nü şölen gibi geçti. Gürsel Mahallesi’nde bir düğün salo-
nunda 3 Haziran günü gerçekleşen sünnet düğününe sivil
toplum kuruluşu, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi
katıldı. Enes Güneyli’nin sunumunu yaptığı programda

Enis Mangaloğlu, Cesur Can ve Raşit Arslan  sahne aldı. Ga-
zetemize açıklama yapan iş adamı Hüseyin Aydilek,  “Ço-
cuklarımızın bu mutlu gününde bizleri yalnız bırakmayan
değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz.  Geleceklerine atılan
bu ilk adımda yalnız kalmamaları ve şölen havasında geçen
sünnet düğünü onlara büyük bir motivasyon kattı” dedi.

Aydilek 
ailesinin 

mutlu 
günü

Ramazan ayının gelmesiyle
birlikte İstanbul’da faaliyet
gösteren Kastamonu hemşeri
dernekleri bereketli iftar
sofralarında her yaş grubundan
insanı bir araya getiriyor.
İstanbul’un her köşesinde her
gün onlarca sofrada sadece
Kastamonu konuşuluyor.

Soğuksu ve Çevre Köyleri
Derneği

1998 yılında ku-
rulan ve başkanlığı
Hayri Konuk tara-
fından yürütülen
Cide Soğuksu ve
Çevre Köyleri Der-
neği iftar programı
Üsküdar Mehmet
Çakır Kültür Merke-
zi Salonunda yapıl-
dı.  Ufuk Acar’ın
sunduğu iftar prog-

ramına Hafız Enes Aslan tarafından
Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlan-
dı. Programda konuşan dernek baş-
kanı Hayri Konuk “Paylaşma ve da-
yanışma ruhunu en iyi anladığımız
gün ve geceler mübarek Ramazan
ayı içerisindedir. Bu anlamda pay-
laştığımız her bir lokmanın ve her
güzel sözün ömrümüzün tüm günle-
rine yayılmasını diliyor, katıldığınız
için teşekkür ediyorum.” dedi

Programa Üsküdar Belediyesi
Meclis Üyesi Esat Kalay, Kâğıthane
Belediye Meclis Üyesi İbrahim Top-
rak, Cide Dernekler Federasyonu
Başkanı Recep Çetinkaya, KASİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gör-
gülü, Cide ilçesine bağlı İstanbul’da
faaliyet gösteren dernek başkanları-
nın yanı sıra aileleri de katıldı. 

Aydıncık- Kocataş Köyleri
Derneği

Aydıncık ve Kocataş Köyleri Der-
neği’nin Yeşilpınar’da bulunan bir

düğün salonunda 8 Haziran akşamı
gerçekleştirdiği iftar programında iş,
siyaset ve STK dünyasından çok sa-
yıda isim yer aldı. Programda konu-
şan başkan Mehmet Görgülü, “Der-
neğin yeni yer alımında emeği ge-
çen tüm dostlarımıza teşekkür edi-
yoruz. Sizinle bir olmak için biz sa-
dece davet ettik. Siz ise katılmak
için onlarca kilometre yoldan geldi-
niz, cefa çektiniz. Ne kadar teşekkür
etsek azdır. İnşallah bu birliktelikle-
rimizin İslam adına kıyamete kadar
devam etmesi dileğiyle rahmeti be-
reketi içinde barındıran Ramazan
ayına gark olmanızı temenni ediyor,
saygılarımı sunuyorum.” diye ko-
nuştu

Kestanesökü Köyü Derneği
Kestanesökü Köyü Derneğinin 11

Haziran Cumartesi günü Kâğıthane
Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan

dernek merkezin-
de gerçekleştir-

diği iftar
programında
konuşan Baş-
kan Oktay

Bayar, “2002
yılından bu

yana faaliyeti olan
derneğimizin ilk günden itibaren
gerçekleştirdiği iftar ve benzeri et-
kinlikler aramızdaki bağların ve
kaynaşma ortamının güçlenmesini
sağladı. Bu güçlü bağlarımızın her
geçen gün büyüyerek devam etmesi-
ni dua ve niyaz ediyorum.” şeklinde
konuştu.

Çataloluk Köyü ve Çevre
Derneği 

İbrahim Sargın başkanlığında
Güngören ilçesinde 1992 yılından
itibaren faaliyet gösteren Cide Çata-
loluk Köyü Derneği iftar programını
büyük katılımla gerçekleştirdi.

Güngören Yahya Çavuş İlköğre-
tim Okulu bahçesinde yapılan iftar
programında Hafız Enes Aslan, Sü-
leyman Gürçay ve Hasan Acar’ın
okuduğu Kuran-ı Kerim ve ilahiler
sonrası katılımcılar ezan ile birlikte
orucunu açtı.

Programda konuşan dernek baş-
kanı İbrahim Sargın, “Davetimize
icabet eden hemşerilerimize, üyele-
rimize, dost ve dernek başkanları-
mıza teşekkür ediyorum. Ramazan
ayına has bolluk, bereket ve paylaş-
ma duygumuzun on bir aya yayıl-

masını yüce rabbim niyaz ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı. Program
sonrası ise Kastamonu Milletvekili
Murat Demir tarafından dernek mer-
kezine ziyaret gerçekleştirildi. 

Uğurlu Köyü Derneği
Cide Uğurlu Köyü Derneği tara-

fından Eyüp Karadeniz Park Cafe’de
verilen iftar programı yoğun katı-
lımla gerçekleşti.  Derneğin 2007 yı-
lında kurulduğunu anımsatan Baş-
kan Şaban Ok şunları söyledi: “Ge-
leneksel hale getirilen iftar program-
larımızla hem üyelerimizin hem de
hemşerilerimizin kaynaşmanın art-
masına vesile olduğumuzu düşünü-
yorum. Bu bereket ve rahmet ayın-
dan birbirimizi severek, paylaşarak
ancak kurtuluşa ermemiz müm-
kün.”

Yalçın Köyü Derneği
2000 yılında kurulan Cide Yalçın

Köyü Derneği(YALÇINDER) her yıl
Modesa’da bulunan dernek merke-
zinde yaptığı iftar programını bu yıl
Eyüp Vezir Sofrasında gerçekleştir-
di. Yeni yapılan kongrede Yalçın
Köyü ve Çevre Köyleri Dernek baş-
kanı seçilen Ali Konuk’un ilk iftar
programına katılım oldukça yoğun
geçti. Cide Dernekler Federasyonu
Başkanı Recep Çetinkaya’nın yanı
sıra çok sayıda dernek başkanının
katılımıyla gerçekleşen programda
Başkan Ali Konuk şöyle konuştu:
“Cideliler ve Kastamonulular olarak
yoğun nüfusa sahip olduğumuz İs-
tanbul’da ramazan aylarını köy oda-
larımızdaki kaynaşma ve dayanışma
ruhuyla bir arada geçiriyor olma-
mızdan dolayı çok mutluyuz.  'Bir-
likte rahmet, ayrılıkta azap var' di-

yen bir peygamberin dinine mensup
olmak ta zaten bize bunu öğütlü-
yor.” 

Küre Derneği
İstanbul’da faaliyet gösteren

Küre Derneği’nin ( KÜRE-DER) Gey-
lani Hizmet Vakfı’nda düzenlenen
geleneksel iftar programı yoğun ka-
tılımla gerçekleşti. 12 Haziran Pazar
akşamı gerçekleşen iftar programına
Küre Dernekler Federasyon Başkanı
Kubilay Salihvatandaş, Un-iş oda
Başkan'ı Şaban Özdemir, Kastamo-
nu Kadın Derneği Başkanı Emine
Çelik ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan başkan Yaşar
Yazıcı, “Sevgi ve saygı çerçevesinde
geçen günlerimizin en güzel tarafı
paylaşmak, aynı havayı solurken
bile şükür tarafımızın farkına varı-
yor olmamızdır.” dedi.

Çatalzeytinliler Derneği 
Sultangazi’de bulunan Çatazley-

tinliler Yardımlaşma Derneği’nin ge-
leneksel iftar programı Deniz Kızı
Düğün Salonunda yapıldı. Demir Ye-
mek tarafından ikram edilen iftar ye-
meğine AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Yasin Aktay, İstanbul Millet-
vekili Hulusi Şentürk, Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay, Beledi-
ye Meclis Üyeleri Fevzi Dülger, İzzet
Açıkgöz, Şenol Özdemir, İbrahim
Toprak, Kas-Der Sultangazi Şube
Başkanı Mehmet Ön ve sanatçı Ozan
Ahmet Taşkın ile çok sayıda Çatal-
zeytinli katıldı. Başkan İsmet Çetin-
kaya burada yaptığı konuşmada “25
yıldır yardımlaşma ve dayanışma
derneği olarak faaliyetlerine devam
eden derneğimizin bugünlere gelme-
sine vesile olan herkese teşekkür edi-
yorum. Bereket ve huzur ayı olan Ra-
mazan ayını gelecek nesillere ne ka-
dar doğru aktarabilirsek o derece şan-
slıyız.” dedi. Program Çatalzeytinli-
ler Derneği Folklor Grubunun halk
oyunları gösterileriyle son buldu.

İlimizde 2 yıl görev yapan Şeh-
mus Günaydın’ın Isparta Valili-
ği’ne uğurlanmasının ardından
yeni Kastamonu Valisi Mesut Yıl-
dırım karşılama töreniyle göreve
başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ya-
yınlanan Valiler Kararnamesi'yle
Isparta Valiliği’ne atanan Vali Şeh-
mus Günaydın valilik binası
önünde veda töreni düzenlendi.
Vali Günaydın burada yaptığı
veda konuşmasında Isparta’da da
Kastamonuluların bir kapısı oldu-
ğunu vurgulayarak, “İki yıl görev
yaptığım, şehitler ve evliyalar bel-
desi Kastamonu’muzdaki görev

sürem sona erdi. Bu
süre içerisinde des-
teklerini esirgeme-
yen çok kıymetli
Kastamonulu
hemşerilerime,
çalışma arkadaş-
larıma teşekkür
ediyorum.”
dedi.

Vali Günay-
dın’ın vedasının
ardından ise Mesut
Yıldırım hükümet ko-
nağı önünde düzenlenen
törende kendisini karşılayan-
larla selamlaştı. Kastamonu’da ol-

maktan büyük mutlu-
luk duyduğunu ifade

eden Yıldırım,
hizmet için birlik-
te hareket etme-
nin önemini
vurguladı.

Yıldırım ko-
nuşmasında şu
ifadelere yer ver-

di: “Bizim birin-
cil görevimiz Kas-

tamonu’nun huzu-
runu ve mutluluğunu

tesis etmektir. Bu uğurda
gece gündüz demeden her türlü

fedakarlığı yapmaya hazırız. Başa-

rı bireysel değil ekip çalışması ile
ortaya çıkar. Benim tek başıma ya-
pabileceğim şeyler sınırlı kalır.
Birbirine inanan, birbirine güve-
nen ve birbirinin itimadını kazan-
mış ekip ile çözülemeyecek bir so-
run olduğunu düşünmüyorum.
Bundan sonra Kastamonulu vatan-
daşlarımıza daha iyi koşullarda si-
vil toplum kuruluşlarının da des-
teği ve sadece merkezi yönetimi-
miz değil yerel yönetimimiz ile
birlikte hizmet üretmenin gayreti
içerisinde olmalıyız. Bu çalışma
doğrultusunda daha güzel bir Kas-
tamonu bizi bekliyor diye düşünü-
yorum” 

Bu hafta tel-
evizyonda
yeni bir dizi

başlıyor. Osmanlı-
nın şatafatlı dö-
nemlerinde saray-
da geçen entrika-
lardan bahsediyor. 

Maalesef yazıya
bu iki cümle ve
başlıkla başladım.
Yoksa birçok oku-
yucunun dikkatini
çekmeyecekti bile
yazım. “Kitap Oku-
ma Üzerine” diye
bir başlık atsam
okunma ihtimali
daha da azalacaktı.
Hatta Hüseyin Karadeniz, okunmayan yazılar
yazdığım için köşemi ayda bire indirecekti.
Ben de televizyonların yaptığını yaptım, algı-
nızla oynadım.

İnsanın sahip olması gereken en büyük
becerilerden birinin de okuduğunu anlayabil-
mek olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü okuduğunu anlamayanların söyle-
neni de anlamayacağı kanaatindeyim. Bu
minvalden hareketle kitap okuma alışkanlı-
ğının kazandırılma yaşının sesle tanışma za-
manına kadar indirilmesi gerektiğinin “ma-
lumun ilanı olması” olarak bilinmesini arzu
ediyorum.

Çocuğun anlamlı ses çıkarma yaşı olan
iki yaşında dahi kitabının olması sağlanmalı
ki ileriki yıllarda kitap okumak ona zor gel-
mesin. 

İki yaşındaki bir çocuğun kitap okumaya-
cağını ve bu söylediğimin saçma olduğunu
düşünen insanların dahi olduğunu bilerek
söylüyorum; iki yaşında çocuk kitabı olmalı. 

Okumak her yaşa göre farklı anlaşılmalı.
İki yaşındaki bir çocuğun resimli bir kitabın
kapağını çevirmesi, her çevirdiğinde gördü-
ğü nesne karşısında gülümsemesi onun
okumasıdır.

Ancak yirmili yaşlardaki insanların kendini
geliştirmek adına kitap okuması tam anla-
mıyla bir okumadır. Bu gelişme; kültürünü,
okuma zevkini, bilimini, ilmini ve mesleğini
geliştirme olarak adlandırılabilir. 

Bu konuda daha önce birçok yazı yazdım.
Okumanın öneminden bahsettim. Hatta ileri
giderek yazın bile dedim. 

Ancak gün geçtikçe internet ve televizyon
programlarının etkisiyle okumaktan ziyade -
genlerimizdeki dinleme kodu nedeniyle olsa
gerek- seyretme ve dinleme alışkanlığı arttı.
Bu seyretme ve dinleme genetiğimiz fark
edenler televizyon programları üzerinden top-
lum mühendisliğine bürünmeye başladılar. 

Televizyon programlarındaki seviyesiz
programlar günbegün artarken, dizilerle top-
lumu şekillendirmeye çalışan televizyon ka-
nalları türemekte. Maalesef bu da insanlara
keyif vermekte… 

Kötü ile iyi birbirine karışmakta. İyi olan
bir şeyin içine küçük küçük kötüler serpiştiri-
lerek kötülükler iyi olarak algılatılmaya çalı-
şılmakta. Filmlerdeki kötü karakterlere iyilik
yaptırılarak insanların duygularıyla ayarsız
bir şekilde oynanmakta...

İnterneti sorarsanız, o daha başka bir so-
run. İnternetin ne olduğunu dahi bilmeyen ai-
lelerde, çocuklar kontrolsüz şekilde interne-
tin bilgi deryasına balıklamasına dalmakta. 

Bu havuzun içinde yol kat etmeyi bilmeyen
çocuklarımız zaman zaman boğulmakta.

Ancak bu deryayı bilmeyen ebeveynler
bunu fark edememekte.  Oluşan travmalar fi-
ziksel yaralanmalara benzemediğinden aile-
lerin dikkatini çekememekte. 

Eczaneden alınacak bir pomat ya da bak-
kaldan alınacak bir yara bandı ile sarılamaya-
cak kadar büyüyen bu yaralanmalar için bu se-
fer de psikolojik desteğe ihtiyaç duyulmakta.

Kendimizin yetiştirmesi gereken çocukla-
ra, televizyonların “süt anneliği” yapması so-
nucunda beklenmedik çocukların ortaya çık-
masını engellemek için de “okuma” reçetesi-
nin hayata geçirilmesini öneriyorum.

Tüm bunların yasaklanarak önüne geçile-
meyeceğini bilecek kadar tecrübe ettim. 

Ancak bir başka tecrübem ise okuyan,
okuduğunu anlayan bireylerin daha az zarar
gördüklerini fark etmemdir. 

Bu bağlamda da okumayı ve okuduğunu
anlamayı tüm puanlardan öte, tüm başarılar-
dan daha yukarıda görüyorum. 

Algılamanın algıya kapılmaktan daha fay-
dalı olduğunu anlatıyorum. Algının da ancak
okumaktan geçtiğini söylüyorum. 

Selametle…

Yeni başlayan diziden
haberiniz var mı?

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Bereketli iftar sofraları

Güle güle Günaydın,  hoş geldin Yıldırım
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Mardin'in Midyat ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne 8
Haziran Çarşamba günü bomba yüklü araçla düzenlenen
hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Araçlı
hemşerimiz 6 aylık hamile Şerife Özden Kalmış (31), 10
Haziran Cuma günü baba ocağında dualarla son yolculu-
ğuna uğurlandı. 

Aynı saldırıda Kalmış’ın silah arkadaşı Edirne nüfusu-
na kayıtlı 32 yaşındaki polis memuru Nefize Özsoy ve 3
vatandaş ta şehit oldu. Nefise Özsoy’un 4 yaşında olan
kızı Eylül Elif ise öksüz ve boynu bükük kaldı. 

Şehit edilen Nefise Özsoy 10 Haziran’da Selimiye Ca-
mii’nde yapılan törenin ardından toprağa verilirken, Şe-
hit Şerife Özden Kalmış ise memleketi Araç’ta on binler-
ce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Ancak!!! 
Şişli’de bulunan İstanbul Adalet

Sarayına 31 Mart 2015 günü yapılan
silahlı saldırı sonucu şehit edilen
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim
Kiraz’ın ismi adliye sarayına
konulmuş böylece teröre en güzel
cevaplardan biri verilmişti. 

Şehit Şerife Özden Kalmış,
karnında 6 aylık doğmamış
çocuğuyla toprağa verilirken, diğer
şehidimiz Nefise Özsoy ise
arkasında 4 yaşında bir kız
çocuğunu öksüz bıraktı. 

Teröre cevap 
verilecek 
elbet 

Kaderleri de kederleri de aynı,   
Evlat kokusu yerine kara toprak

Yıl 1921 
Cumhuriyet tarihimizin kahraman kadınlarından Şehit

Şerife Bacı, İnebolu’dan yüklediği mühimmatın Ankara'ya
götürülmesinde verdiği mücadele sonucunda ağır kış
şartları nedeniyle henüz 21 yaşındayken donarak hayatını
kaybetmişti. 

Cephaneler ıslanmasın diye cephanelerin üstüne
örtmüş, yavrusu ölmesin diye de üzerine abanmış ve bunun
sonucunda kendisi soğuktan donarak şehit düşmüştü.

Yıl 2016 
Mardin'in Midyat ilçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bomba

yüklü araçla düzenlenen hain terör saldırısında Şerife
Özden Kalmış, şehit olduğunda karnındaki çocuğuna 6 aylık
hamileydi.

“Üretimden
Tüketime”
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Fax: 0212 550 24 52

www.pinarbasiet.com

22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Ana vatanın anaları

11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun süre yakın koru-
malığını yapan 8 yıllık  polis  memuru Şerife Özden Kalmış,
şark görevi için Mardin’in Midyat ilçesinde görev yapıyordu.
Şehit düşmeseydi 1 ay sonra görev süresi dolacaktı.
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Konuyla ilgili gazete-
miz adına açıklama yapan
Genel Yayın Yönetmenimiz
Hüseyin Karadeniz, bu va-
tanı dünde, bugünde koru-
yan anaç ruhun halen ol-
duğunu vurgulayarak, “Te-
röre en güzel cevap için bu
iki annenin adının yaşatıla-
cağı anıt ya da çok önemli
yerlerde adlarının yaşatıl-
ması gerekiyor” dedi. Ka-
radeniz, “Yürek dayanmaz
bir üzüntümüz var. Şehit
olan bu toprağa düşen can
ve kan veren her şehidimiz
rahmetle anıyoruz. “Evlat
kokusu yerine kara topra-
ğa sarılan”  bu şehitlerimi-
zin terör gruplarına inat
her gün adlarını okuyacak-
ları şekilde ön plana çıkar-
malıyız” diye konuştu. 

Anıtları 
dikilmeli

Kastamonuspor 1966, transfer harekâtı-
na Cabir Coşar ve Yaşar Çetin’i transfer ed-
erek başladı. Teknik Direktör Ahmet Du-
man’ın transfer raporu doğrultusunda
uzun süredir iki önemli ismin peşinde
olan Kastamonuspor 1966 yönetimi,
geçtiğimiz gün Kastamonu’ya gelen Cabir
Coşar ve Yaşar Çetin’i ile her konuda an-
laşmaya vararak transferleri gerçekleştirdi. 

Futbol Şube Sorumlusu Özhan Ar-
slan’ın ofisinde gerçekleşen imza
töreninde kendilerini kırmızı siyah ren-
klere bağlayan sözleşmenin altına imza
atan başarılı oyuncuların sözleşmeleri bir-
er yıl daha uzatıldı. Başarılı isimler,
önümüzdeki sezon kırmızı-siyahlı temsil-
cimizin başarısı için ter dökmeye devam
edecek.

Hüseyin Bak ile ikinci kez
görüşülecek

İç transfer atağında Cabir Coşar ve
Yaşar Çetin ile Kastamonu’ya çağırılan
Hüseyin Bak ile de ilk görüşme gerçek-
leştirildiği ve ileriki günlerde ikinci
görüşme için Hüseyin Bak ile bir araya
gelineceği öğrenildi. 

Cabir Coşar kimdir?
TFF 3.Lig'de 140, TFF 2.Lig'de ise 38

maçlık, Türkiye kupasında ise 10 maçlık
bir kariyere sahip olan 28 yaşındaki orta
saha oyuncusu Cabir Çoşar, futbola 2001
yılında Pendikspor'da başladı. Daha sonra
Tuzlaspor forması giyen Cabir Çoşar 2009
yılında Tuzlaspor'da profesyonel oldu.
Cabir Çoşar Tuzlaspor'dan ayrıldıktan
sonra sırasıyla Lüleburgaz, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor ve Pazarspor'da top
koşturdu. Coşar son olarak geçtiğimiz se-
zon Kastamonuspor’un formasını terletti.

Yaşar Çetin kimdir? 
31 yaşındaki Yaşar Çetin futbola 2000

yılında Karabükspor’da başladı. 2003
yılında profesyonelliğe geçiş yapan Çetin
2005 yılında Samsunsupor’da forma giy-
di. Yetenekli santrafor daha sonra Tarım
Kredispor’a transfer oldu ve 2006-2007 se-
zonunda doğum yeri olan Karabük’ün for-
masını terletti. Ofspor A.Ş.’de2008 yılın-
da forma giyen Çetin, 2009-2010 sezonun-
da Tokatspor’un başarısı için mücadele
etti.2011-2012 sezonunda Bugsaş spor
A.Ş. formasını giyen Çetin, 2013-2014 se-
zonunda Sarıyer formasını ve temsilcimiz
Kastamonuspor1966’nın formasını giydi.

Dev golcünün yakaladığı başarı istatis-
tiklere ise şöyle yansıdı. U-21 liginde 25
maça çıktı ve toplamda 14 gol kaydetti.
Türkiye Kupasında 26 maça çıkan ve 7
gol kaydeden Yaşar TFF 2. Lig’de 254
maça çıktı ve 78 golün sahibi oldu. TFF 3.
Lig’inde 48 maça çıkan 23 gol kaydeden
isim Milli Takım forması ile 2 özel maça
çıktı ve Bulgaristan’ı 3-2’lik skorla
yendiğimiz karşılaşmanın gollerinden
birisini kaydetti.

Doğrusöz Gazetesi

Cabir ve Yaşar
ile yine yeniden

Kastamonuspor 1966’nın gol silahı
Yaşar Çetin, 2. Lig’de de başarılı olacak-
larına inandığını kaydetti ve yeni sezonu
da alınlarının akıyla tamamlayacaklarının
bilinmesini istedi. Arkalarına aldıkları
rüzgarla Kastamonuspor 1966’yı PTT
1.Lig’e taşımak istediklerini söyleyen
Yaşar Çetin, “Kaldığım için mutluyum.
Devam eden bir sözleşmem vardı. Yap-
tığımız görüşme sonucunda da yeniden
anlaştık. Kafamda herhangi bir soru
işareti yok. Bu saatten itibaren artık
2016-2017 sezonuna hazırlanacağız,
odaklanacağız. Arkamıza bir rüzgar aldık
ve inşallah yeni sezonda da devamı gele-
cek. İyi bir takımız. Yapılacak takviyelerle
inşallah bir üst lige, PTT 1.Lig’e çıkmak
istiyoruz. Daha zor bir ligde oynayacağız.
Takımdaki çoğu futbolcu arkadaşım
2.Lig’i tanıyor. İnşallah geçen seneki bir-
lik ve beraberliği yakalayacağız ve bu
işten de alnımızın akıyla çıkacağız” dedi.

‘Bu rüzgarla inşallah
Ptt 1.Lig'e çıkacağız ‘
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Anonim şirket
hisse devri

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

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER
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Hobby Life yine
yıldız

Yeminli Mali Müşavir
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Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

F
irma A.Ş. ve 5 ortaklıdır. Ortaklardan
biri tüm hissesini 12 Mayıs 2016’da dev-
redip ayrılıyor ve yeni ortak giriyor. 20

Temmuz 2016’da da şirket 2015 yılına ait ola-
ğan genel kurulu yapılacak. Hisse devri için
yönetim kurulu kararı mecburi midir? Genel
kurula 15 Nisan 2016’da hissesini devreden
eski ortak mı katılacak yoksa hisseleri alan
yeni ortak mı? Genel kurul toplantı günde-
minde “Hisse Devri” hususu yer almalı mı-
dır? Hisseler bastırılmamıştır? 

Senede bağlanmamış paylardan, nama
yazılı pay senetlerinden ve ilmühaberlerden
doğan pay sahipliği hakları, pay defterinde
kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibince,
yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından
kullanılır.

Kanunda veya şirket esas sözleşmesinde
aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, her-
hangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devre-
dilebilir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama
yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolu-
nabilir. Şirket, sadece devralanın ödeme ye-
terliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen temi-
nat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.
Esas sözleşmede, nama yazılı payların ancak
şirketin onayıyla devredilebileceği öngörüle-
bilir. Devir için gerekli onay verilmediği süre-
ce, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm
haklar devredende kalır. 

Buna göre, öncelikle şirket esas sözleş-
mesinde pay devrine ilişkin bir hüküm olup
olmadığına bakılması, esas sözleşmede pay-
ların devri için şirket onayı öngörülmemiş ise
payların bedeli de tamamen ödenmiş ise dev-
rin pay defterine kaydı ve payları devralan ki-
şinin genel kurula katılması gerekir.

Ancak esas sözleşmede payların şirket
onayı ile devredileceğine ilişkin hüküm varsa
ya da payların bedeli tamamen ödenmemiş ise
devir için şirketin onayı gerekir. Devir için ge-
rekli onay verilmediği sürece, payların mülki-
yeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende
kalır. Bu durumda genel kurula payları devre-
den kişi katılır. Genel kurul gündeminde pay
devri ile ilgili hususa yer verilmesi gerekmiyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sanayi
Odası  (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu - 2015 Yılı Araştırmasını
kamuoyu ile paylaşırken, Türkiye İhra-
catçılar Birliği 2015 Yılının En Başarılı
1000 İhracatçısını açıkladı.

İSO’nun 500 büyük sanayi kuruluşu
listesinde sahipleri ya da ortakları Kasta-
monulu olan7, TİM’in en başarılı 1000
İhracatçısı listesinde ise 8 firma yer aldı.
İSO’nun verilerine göre üretimden net
satışlarının toplamı 14milyar 931 milyon
olan firmalar listede 2. sıraya, 1 milyar
412 milyon dolar ihracat rakamı ile de
TİM listesinde 9.sıraya eş değer geldi.

İÇDAŞ 10 numara
İSO verilerine göre  Türkiye’nin en

büyük sanayi kuruluşları arasında Cideli
iş adamı Bayram Aslan tarafından kuru-
lan İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ula-
şım Sanayi A.Ş. 10. sırada yer alırken,
firmanın yan kuruluşu İçdaş Elektrik
Enerjisi Üretim ve Yatırım A. Ş., 92’de
bulundu.

Teksan listede
İnebolulu iş adamı Hasan Çolakoğ-

lu’nun firması Çolakoğlu Metalurji 17,as-

len Tosyalı olan Fuat Tosyalı’nın firması
Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. 21

Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş. 210,
Devrakanili Kadiroğlu ailesinin firması
Elvan Gıda San. ve Tic. A.Ş.316 sırada
yer aldı. Öte yandan listeye Abanalı iş
adamı Özdemir Ata’nın firması Teksan
Jeneratör 436 sıradan girdi. İlimizde fab-
rikası bulunan Kastamonu Entegre AŞ
ise bir önceki yıla göre dört basamak tır-
manarak 41’inciliğe çıktı.

TİM verilerine göre  ise en başarılı
1000 sanayi kuruluşu arasında İçdaş

Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi
A.Ş. 17  ortağı olduğu Marzinc Dış Tic.
A.Ş. 687, Çolakoğlu Dış Tic. A.Ş 22,
Tosyalı Dış Ticaret A.Ş. 79, Kastamonu
Entegre AŞ 185, Teksan Jeneratör-
Elektrik San. ve Tic.A.Ş. 436, Toscelık
Profil ve Sac End .A.Ş 513. sırada
gözüktü. Listede Çatalzeytinli iş adamı
Bayram Aydın’ın ortağı olduğu Boskay
Metal San.ve Ticaret Ltd. Şti. 674,
Çatalzeytinli Mehmet Ünlü’nün firması
Üntel Kabloları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
835. sırada yer aldı.

Esan Akü aktif fuar takvimiyle Türkiye
ve dünyada sektörünün önde gelen firmala-
rı arasında dikkat çekmeye devam ediyor.

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merke-
zi’nde nisan ayında gerçekleşen Automec-
hanika İstanbul’un ardından mayıs ayında
Nijerya’da Lagos Motor Fair & Nigeria Auto
Parts ile Automechanika Dubai’de stant
açan Esan Akü, yenilikleri ve geniş ürün
skalasıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle kar-
şılaştı. Fuar katılımlarının yıl boyunca da
devam edeceğini bildiren Esan Akü Yöne-
tim Kurulu Temsilcisi Yaprak Soysalan
sektörün en prestijli fuarlarında diğer fir-
malar arasından sıyrılarak ön plana çıktık-
larını söyledi.

Tecrübelerini hem yurt içi hem de yurt
dışında kanıtlama fırsatı yakaladıklarını be-
lirten Yaprak Soysalan, ağustos ayında Au-
tomechanika Moskova eylül ayında ise Au-
tomechanika Frankfurt fuarlarında yer ala-
caklarını ifade etti.

Soysalan, Pozitif Enerji sloganıyla hare-
ket eden Esan Akü’nün güncel haberlerinin
web sitesi ve sosyal medya hesaplarından
aktif şekilde takip edileceğini de kaydetti.

Üretimden net
satışları 15

milyar liraya
yaklaşan

Kastamonulu
firmalar
Türkiye

sanayisinin en
büyükleri
arasında

dikkat
çekerken,
ihracatın

zirvesine de
hızla

tırmanıyor

Kastamonulular 
sanayinin zirvesinde

Çatalzeytinli hemşerimiz
Mehmet Demirel’in sahibi ol-
duğu Demka Plastik, İKMİB
tarafından her sene düzenle-
nen ‘Kimyanın Yıldızları’ or-
ganizasyonunda “Plastikten
mamul ev ve mutfak eşyaları
ihracatı” dalında yine birinci-
lik ödülünün sahibi oldu. İs-
tanbul Kimyevi Maddeler ve
Mamulleri İhracatçıları Birli-
ği (İKMİB) ihracat performan-
sına göre kendi sektöründe
Türkiye’nin en büyük özel
şirketlerinin ödüllendirdi.
Hobby Life markasıyla üre-
tim yapan Demka Plastik ra-

kiplerini geride bırakarak geçtiğimiz yıl oldu-
ğu gibi yine “Plastikten mamul ev ve mutfak
eşyaları ihracatı”  dalında birincilik ödülü-
nün sahibi oldu. Ödülü Demka Plastik adına
İskender Demirel aldı.

Esan enerjisi bitmiyor
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Cumhuriyet Mah. Şevkat Sk.
No: 30 Sultangazi/ İstanbul

Cemal Demir : 0535 253 57 41

İlhan Demir : 0535 483 66 56

Tel : 0212 668 00 37

e-mail: demircatering@gmail.com

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

organizasyonları, açılış organizasyonlarınız da ve faaliyetlerinizde,

profesyonel ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Düğün, nişan, toplantı ve özel programlarınız için 

600 kişilik salonumuz hizmet vermeye başlamıştır

“Sağlıklı ve leziz yemek üretimiyle protein 

ve demir ihtiyacınızı biz karşılıyoruz”

650 m2 yeni üretim tesisimizle hizmetinizdeyiz

istamonu_10_Layout 1  12/10/15  8:03 PM  Page 1



İSTAMONU 12 Haziran 2016 7

Divan Başkanlığını Mehmet
Maranki’nin yaptığı kongreye tek
listeyle gidilirken mevcut başkan
Hüseyin Selami Çelebioğlu
delegelerin güven oyunu aldı.

Çelebioğlu’nun son kez aday
olduğu genel kurulda KASDERFED
yönetim listesine aralarında

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz, Kâğıthane Belediye
Meclis Üyesi İbrahim Toprak,
DÖMODER Başkanı Ali Rıza
Yıldırım ve Güren Bölgesi Kazanlı
Köyü Dernek Başkanı Bayram
Mut’un bulunduğu tanınmış yeni
isimler girdi.

Kastamonu’da bu yıl 5.si
düzenlenen Geleneksel Bahar
Turnuvaları  kapsamında gerçekleşen
1.Halı Saha Maçının final
karşılaşmasında Tarçın spor,  Çaycestr
Cty Spor’u 4-2 mağlup ederek
şampiyon oldu.

Kastamonu İsmail
Dikmenli Spor
Tesislerinde 16
takımın katılımıyla
gerçekleşen futbol
müsabakasında
Kastamonu
Havaalanı spor,
S.W.A.T Spor,Uni
FC spor, Kuzeykent
A.D.L spor, Adanagücü
Spor-FC Demir Spor,
Akçakese Spor, Ayyıldız Spor,
Dereboyu Spor, Çaycestr Cty Spor,
Tarcın 1 Spor, Tarçın 2 Spor ,Gocurun
yeri Kebap Salonu Spor, Besyocular

Spor,Yenilmezlık Armada
Spor,1453 spor mücadele etti.
Karşılaşmalarda rakiplerini

geride bırakan Tarçın Spor, final
müsabakasında şampiyonluk kupasını
elde etti.

Turnuva Organizatörü Beden

Eğitimi ve Spor Öğretmeni Hüseyin
Çiçek yaptığı açıklamada “Amacımız
sosyal fayda sağlamaktır. Sporu bu
şekilde meşguliyet alanı haline
getirerek toplumun boş zamanlarını
değerlendirmesine vesile olmak ve etik
kurallar içerisinde muntazam bir spor

işbirliği sağlamaktır ”dedi. Turnuvaya
yoğun bir katılım ve başvuru olduğunu
belirten Çiçek, Ramazan ayı içerisinde
Karadeniz’de ilk defa uygulanacak olan
Tarçın Bistro sponsorluğunda Sokak
Futbolu projesini de hayata
geçireceklerini bildirdi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Halil
İbrahim Maşalacı Ayasofya’nın Haçlı
Seferleri sonucu kapalı kaldığını
vurgulayarak, “Haçlı Savaşlarının son

faslının devam eden etkilerini kırmak
ve silmek, Ayasofya’yı kışkırtma

aracı ve vesilesi olmaktan
çıkarmak ve Fatih’in ruhunu
şad etmek için Ayasofya
ibadete açılmalıdır” dedi.

Ayasofya’nın müze
olarak kullanılmasının
yasalara uygun olmadığını
iddia eden Maşalacı,
“Ayasofya Camii 19.02.1936
tarihli tapu senedine göre

Fatih Sultan Mehmed Vakfı
adına 'türbe, akaret,

muvakkithane ve medrese-i
müştemil Ayasofya’yı Cami-i Şerifi

olarak tapuludur. Vakıflar Genel
Müdürlüğü Kütük Defterinde de aynı
şekilde cami olarak kayıtlıdır. Şu an müze
olarak kullanılması yasalara uygun değildir.
Bugün, tüm selatin camilerimiz sabah
ezanından yatsı ezanına kadar, haftanın her
günü, hangi dinin mensubu olduğuna

bakılmaksızın herkesin ziyaretine, ibadetine
ücretsiz olarak açıkken, Ayasofya yasalara,
hukuka aykırı olarak ancak müze olarak
ziyaret edilebilmektedir.” dedi.

Maşalacı sözlerine şöyle devam etti:
“Ayasofya’nın kitabesinde  'Ayasofya
kıyamete kadar camii olarak vakfedilmiştir,
Bunu hiçbir kimse değiştiremez'
yazmaktadır. Üstad Necip Fazıl’ı dediği gibi
'Ayasofya’nın kapılarıyla beraber ruhumuzu
kilitlediler. Her mana, her hikmet, her
münasebet Ayasofya’ya bağlı.' Ayasofya
açılmalıdır. Müslüman Türk’ün bahtıyla
beraber açılmalıdır.   Ayasofya’yı kapalı
tutmak, bu toprağın üstündeki ve altındaki
milyarlarca Müslüman Türk’ün semaları
tutuşturan lanetine hedef olmaktır.Öte
yandan İstanbul’un fethinin simgesi olan
Ayasofya’yı düştüğü bu son berzahtan
kurtarıp yeni bir dirilişin gerçekleşmesi,
cami olarak yeniden ibadete açılması amacı
ile 8 Kasım 2013 ve 16 Aralık 2015
tarihlerinde 2 kez TBMM’de MHP grubu
tarafından Ayasofya’nın tekrar ibadete
açılması gerektiğine dair kanun teklifi
verildi ancak bu AKP grubu tarafından
reddedildi.”

Maşalacı: “Ayasofya 
ibadete açılmalı”

KASDERFED’de
olağanüstü

Bahar Turnuvasının şampiyonu Tarçın

Kastamonu Dernekler Federasyonu (KASDERFED)olağanüstü genel kurulu 5 Hazi-
ran Pazar günü Eyüp Yunus Gösteri Merkezi ve Kongre Salonu’nda gerçekleşti.

Kelime deyin-
ce aklıma
cümle, cüm-

le deyince kitap,
kitap deyince de
yazanlar geliyor,
Osmanlıca usu-
lünce katipler…

Katip (bugünkü
terimle noterler)
yazan, yazıcı,
kitabet eden ve
usta yazıcı
anlamlarına gelen
Arapça kökenli bir
sözcük.

Katip, Osmanlı
Devleti'nin gelişim
döneminde, yazılı
kayıtlara duyulan ihtiyaç nedeniyle resmi
olarak teşkilatlanmış profesyonel katipler-
den oluşan kalem daireleri kurulmuş. Kale-
miye sınıfının bir kolunda olan katipler, Di-
van-ı Hümayun ve devlet teşkilatının diğer
kademelerinde, yazı ve kayıt işlerini gör-
mekte oldukları için bir takım hususi özel-
liklere de sahip olmaları gerekiyordu. Ön-
celikle ilim sahibi olmaları. Sonra fen alan-
ları; başta sarf, nahiv ve lugat olmak üzere,
meani, beyan, bedii, şiir, inşa, edebiyat,
Kur’an-ı Kerim, hadis, atasözleri, terimler,
deyimler, tarih, coğrafya ve nihayet hukuk…
Kademeleri de niteliklerine göre değişiyor-
du. Nişancı ve sadrazamlığa kadar yüksele-
biliyorlardı.

Kelimelerin ismi değişince niteliği de
değişiveriyor. İlmin kulaç attığı sulardan bir
nehir inceliğine dönüşüveriyor. Kağıdın ve
kalemin muhatap olduğu insanın derinliği
ve zenginliğinden bugüne geldiğimizde de-
rinlikten uzak bir yapaylık karşılıyor bizi.

Dahası kağıdın ruhunu kaybettik.
Kalemin sesini unuttuk. 
Kelamın hürmetini ıskaladık.
Teknoloji bağımlılığı hayatımıza

girdiğinden beri iyice koptuk. Hazır kalıp
kelimeler, düşünülmeden ve irdelemeden
tartışmalar. Bilgi sahibi olmadan
muamelatta bulunmalar.

* * *
Olabildiğince sığlık ve yapaylık.
Osmanlı bunun çaresini bir mesleğin

yan bilimlerini de emzirerek bulmuştu.
Çünkü derinliğe önem veriliyordu. Ardından
gelen kalenderliğe. Kalıcı olmak bu halde
mümkündü çünkü.  

Yeniden kaleme ve kağıda dönmek
mümkün mü bu saatten sonra bilemiyorum.
Yeniden kavramları düzenlemek mümkün
mü bilemiyorum. 

Bildiğim, kelimeler ve kavramlar değişti
biz de değiştik. 

Hayatımız pek çok anlamda kolaylaştı
ama pek çok alanda da niteliksizleşti. Artık
geri dönmek mümkün değil, onu biliyorum.

Artık kalemle yazmıyoruz, yazmadığımız
gibi yazılanları da okumuyoruz.

Okuduklarımızı da anlamıyoruz, anladı-
ğımızı da yanlış anlıyoruz. 

Bir gün özümüze döndüğümüz gün Katip
Çelebi’ler yetiştirebileceğiz.

O zaman anlayabileceğiz.

Kelimeler ve 
kavramlar arasında 
değişen dünyamız

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Selami Çelebioğlu İbrahim Toprak Ali Rıza Yusuf Bayram Mut

KASDERFED Yöne-
tim Kurulu Asil liste şu
isimlerden oluştu:
l H. Selami Çelebioğlu
l Abdülkadir Çelik
l Ahmet Dağlı
l Ali Özdemir
l Ali Rıza Yıldırım

l Bayram Mut
l Emrullah Çalık
l Fatma Kıranoğlu
l Hatice Işık
l Hüseyin Aydilek
l Hüseyin Karadeniz
l İbrahim Toprak
l Kamil Ergin

l M. Evren Ersin
l Mehmet Mamur
l Mustafa Dikmen
l Özgür Çandar
l Özlem Kazan
l Rafettin Ayvacı
l Yaşar Kımıl
l Zeynep Gökgöz
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Türkiye’nin gezilebilir ve halka
açık 875 metrelik alanı ile en uzun
üçüncü mağarası olarak bilinen Gökgöl
Mağarası resmi olarak yeniden hizmete
açıldı. Yaklaşık 340 milyon yaşındaki
mercan fosillerin bulunduğu mağara,
en yaşlı yapı oluşumlarına da ev sahip-
liği yapıyor. Resmi açılışı öncesinde 8
bini aşkın ziyaretçi mağarayı gezdi.  

Zonguldak-Ankara karayolu üzerin-
de bulunan ve bir süredir tadilat çalış-
maları yapılan Gökgöl Mağarası, Türki-
ye’nin önemli mağaraları arasındaki
yerini korumaya devam ediyor. 

Mağara içerisinde aydınlatma, gü-
venlik, mağara içi köprü gibi çalışma-
lar yapılarak son aşamaya gelindi. Yak-
laşık 340 milyon yaşındaki ve Türki-
ye’nin en yaşlı yapı oluşumlarına ev
sahipliği yaptığı mağara, Zonguldak
Valisi Ali Kaban ve beraberindekilerin
açılış kurdelesini kesmesi ile yeniden
hizmete girdi. Öte yandan mağara giriş
ücretlerinin öğrenciler için 5 lira, sivil-
ler için 10 lira olduğu öğrenildi.

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

����������
�	����� 812 Haziran 2016

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl
kültürel miras ve korumacılık temasıyla
düzenlenen Uluslararası Altın Safran Bel-
gesel Film Festivali kapsamında yapılacak
olan 17. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf
Yarışmasına başvurular başladı. Uluslarara-

sı düzeyde yapılacak fotoğraf yarışması baş-
vuruları 19 Eylül Pazartesi günü saat
17.30’da sona erecek olup, yarışmaya katıl-
mak isteyeneler Türkiye Fotoğraf Sanatı Fe-
derasyonunun web sitesi ile altinsafran.org
adresinden online başvuru yapabilecekler.

Safran Fotoğraf 
Yarışması 

başvuruları başladı

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

Bartın, son 5 yılda meyve üre-
tim alanı en fazla artan iller arasın-
da yer aldı. Türkiye Ziraat Odaları
Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şem-
si Bayraktar, tarımda üretim alan-
larının meyve bahçelerine doğru
kaydığını belirterek, “Son 5 yılda
meyve üretim alanları yüzde 9,08
artarak 3,01 milyon hektardan 3,28
milyon hektara yükseldi.” dedi.  

Bayraktar, meyve üretim alanı
en fazla artan iller arasında Bar-
tın’ın yüzde 64,6 ile 4., Kara-
bük’ün ise yüzde 13,7 ile 23. sıra-
da yer aldığını bildirdi.

Bartın’da üretim
meyve 
bahçelerine kaydı 

Türkiye Halk Oyunları Fede-
rasyonu (THOF) faaliyet progra-
mında yer alan kulüpler arası halk
oyunları yarışmalarının Türkiye
Finali’nde Batı Karadeniz Halko-
yunları Gençlik ve Spor Kulübü
Türkiye 5’ncisi oldu. Eskişehir
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre
Merkezi’nde etkinliğe; Zongul-
dak’ın yanı sıra İzmir, Ankara, Art-
vin, Van, Iğdır, Kayseri, Adana,
Burdur, Kırklareli, Gaziantep ve
Adıyaman illerinden toplam 12
kulüp katıldı. Zengin ve köklü de-
ğerlere sahip Türk Halk Oyunları-
nın yayılıp yaşatılması, sağlıklı şe-
kilde gelecek nesillere aktarılması
için yapılan gösteriler vatandaşlar
tarafından ücretsiz izlendi.  Genç-
ler düzenlemeli dalda gerçekleşen
yarışmada 1’inci İzmir, 2’nci Art-
vin, 3’üncü Kırklareli, 4’üncü Bur-
dur olurken 5’inci sırayı Zongul-
dak Batı Karadeniz Halkoyunları
Gençlik ve Spor Kulübü aldı.

Batı Karadeniz
halkoyunları 
Türkiye 5’incisi

Türkiye’nin üçüncü 
büyük mağarası hizmete açıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, Zonguldak’ta 18 tesisin temel
atma ve açılış törenine katıldı.

Valilik binası önünde yapılan açılış
ve temel atma töreninde Orman ve Su
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, il protokol
üyeleri ile birlikte Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa

edilecek 15 adet tesis ile Orman Genel
Müdürlüğü (OGM) tarafından yapıla-

cak 1 adet tesisin temelini atarken, DSİ
Genel Müdürlüğü tarafından yapımı
tamamlanan 2 adet tesisin açılış töre-
nini gerçekleştirdi. Törende orman
köylülerine belgelerinin dağıtımının
ardından iftar programı yapıldı. İftarın
sonrası programa katılanlara 7 bin adet
fidan dağıtıldı.

Bölgenin liderleri
Karabük ve Bolu

Bu konuyu bu kö-
şede ikinci kez
ele alıyor olmak

beni üzdü. Ama yaz-
mak zorundayım. Ba-
ğışlayın.

Hiçbir toplumda
hiçbir şey rastlantılar
sonucu ortaya çıkmaz.
Hiçbir meslek durduk
yerde oluşmaz. Kültü-
rün hiçbir zerresi
zembille inmez. Öyle
olursa da yaşayamaz
zaten, tutunamaz. Sü-
züle süzüle akar öte-
lerden berilere. Kim-
senin bunları yok et-
mek, yasaklamak diye bir uğraşısı olamaz, ol-
mamalı. Çünkü toplumsal bünye bunu kabul et-
meyecek noktaya gelirse atar onu.

Son dönemlerde nedense insanların bir şey-
leri yasaklaması moda oldu. Bir de bunun de-
mokrasi adına yapılıyor olması yok mu? Kome-
dinin daniskası.

Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Babaş,
köçekliği yasakladı (!) Daha önce de bu konuda
birileri bir şeyler söylemişti. Ne yazık ki her iki
süreçte de konu, kültürel kimlikle ilgisi olmayan
gerekçelere dayandırıldı: “Cinsiyet”. Ve bu da
din ile tarih ile desteklemeye çalışıldı.

Bir toplum önderi, bir karar almadan önce
gerçekten kılı kırk yarmalıdır. Tüm ayrıntıları ve
konunun tüm taraflarını çok iyi tartmalı, tartış-
malıdır.

Şimdi;
Eğer Türklerin geleneklerine bakacak olur-

sak köçeklik, ta Orta Asya’ya iner. Köçeklik,
Orta Asya Türklerinin dinsel ritüellerinde vardır.

Şaman kültürünün en gözde figürüdür kadın
ve kadının üreticiliği, doğurganlığı. Ancak günün
birinde bu rolü erkekler üstlenmiştir. Ellerin bir
anlamı vardır, göbek atmanın doğurganlıkla iliş-
kisi vardır. Kendi çevresinde dönmenin doğayla
bir benzeşmesi vardır. Estetiğin bir seçkinciliği
vardır ve dolayısıyla bu yasaklama Türk tarihi
gerekçe gösterilerek açıklanamaz.

Köçekliğin zirve yapması Osmanlı dönemin-
dedir. Yani halifeliğin Türklerde olduğu bir dö-
nem. Yani, dinen de aklanmıyor bu yasak.

Öte yandan, köçeklik mesleği ile geçim sağ-
layan insanları cinsel bir sapkın olarak gösterip
aşağılamak da hiç doğru değil. Bu bir beceri ve
yetenekse ve o kişide bunlar varsa ne diyeceğiz?
Ayrıca hepsi de dağ gibi erkektir bu arkadaşların
ve kendileriyle övünen çolukları çocukları vardır.
Yani biraz da vicdanla ilgilidir bu yaklaşım.

İskandinavlar, İrlandalılar, İngilizler zaman
zaman etek giydiklerinde cinsel sapık mı olu-
yorlar acaba?

Uzatmayayım.
Ama bir modaya uyup toplumun günceli ol-

mayan bir konuyu yasaklamak bir hizmet üret-
mek sayılmaz. Toplumun başka dertleri var. Aş
gibi, iş gibi, sağlık gibi, ulaşım gibi...

Şunu anlarım:
Sayın Babaş, bilimsel bir çalışma yaptırabi-

lir. Figürlerden yozlaştırılmış olanlar ayıklanır,
sadeleştirilir ve özüne dönüştürülür. Köçekliği,
derinliği olan bir noktaya taşıyabilir ve çok da iyi
yapmış olur.

Yani, semazen erkekler de etek giyiyor, ya-
saklayalım mı? Bunun sonu gelmez. Yarın, ka-
dın rolüne çıkacak erkek tiyatrocuları da yasak-
larsınız. Mizahı yasaklamaya sıra gelir.

Bırakalım toplumun değerleriyle uğraşmayı.
Toplum dinamiktir ve bünyesinden atması gere-
keni zamanı gelince atar. Yıllardır bizim düğün-
lerimizin sacayağıdır davul, zurna, köçek. 

Köçeği yasakladınız hadi. Davul, zurnaya
oyun havasını da yasaklamanız lazım. Yoksa gö-
bek atan erkekleri durduramazsınız. Gömleği
sarkmış, göbeği açılmış, estetiği olmayan
adamlar çıkacak sahneye. Bu kez de onlara ya-
sak koymak gerekmeyecek mi? “Erkekler oyna-
maz”

Bakış açınıza bağlı.
Kahraman Kastamonu erkeği kıvırmaz (!)

diye de bakabilirsiniz, Kastamonu insanı tarihiy-
le, kültürüyle barışık ve onu yaşatmak için elin-
den geleni yapıyor da diyebilirsiniz.

Ben olsam, köçekliği sokağa bırakmak ve
yasaklamak yerine bir bilimsel çalışma ile ev-
rensel alana taşımayı düşünürüm. Dünyanın
her yerine de gönderirim.

Bakın, ta Afrika’nın bilmem neresinden bize
kol sallayan danslar satıyorlar. Biz de bizim ola-
nı yok etmeye çalışıyoruz.

Ayrıca, kıvırmanın bin bir türlü de yolu var,
sadece köçeklikle sınırlı değil.

Ne diyeyim.
Ama derim ki Sayın Başkan, Bir daha

düşünelim mi?
Bu bir “ERKEKLİK” sorunu mudur, değil

midir?

Köçeklik

Zonguldak’a 18 tesis

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın
Kastamonu, Çankırı ve Sinop'u kapsayan
Bütünleşik Turizm Projesi başladı. Proje
kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Si-
nop illerine ait çekilmesi planlanan 3
adet il tanıtım filmi, 6 adet turizm dalı ta-
nıtım filmi, 32 turizm unsur tanıtım fil-
mine altlık oluşturacak çekimlerin yüzde
50’si tamamlandı. Yaz döneminde de
hızla devam edecek çekimler sırasıyla bi-
rer aylık sürelerde Kastamonu, Sinop ve
Çankırı’da gerçekleştirilmesi hedefleni-
yor.

Üç ildeki toplam 103 turizm değerini
kapsayan fotoğraf çekimleri ise yüzde 45

oranında tamamlandı. Fotoğraf çekimleri
Kastamonu, Çankırı ve Sinop’un turizm
değerlerine ait iç ve dış mekanlarının
gece ve gündüz 708 adet yüksek çözünür-
lüklü fotoğrafı ile yine bu turizm değerle-
rine ait toplam 225 adet hava fotoğrafı
elde edilmiş olacak.

KUZKA’nın Bütünleşik Turizm Proje-
si ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop ille-
rinde halihazırda dağınık olarak yürütü-
len turizm tanıtım çalışmalarının kurum-
sallaştırması amaçlanıyor. Bütünleşik Tu-
rizm Projesi kapsamında analiz, uygula-
ma ve saha çalışmaları olarak 3 ana kate-
goride 15 modülün çalışmaları yürütü-
lürken, proje tamamlandığında üç ile ait
turizm unsurlarını tanıtan fotoğraflar, ta-
nıtım filmleri, basılı materyaller, turizm
portalı, mobil uygulama, görünürlük un-
surları, dijital ürünler ile ulusal ve ulus-
lararası turizm fuarlarına yönelik tanıtım
materyalleri elde edilmiş olacak.

Tanıtım kurumsallaşıyor!

Türkiye'nin 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu 2014
listesinde Batı Karadeniz
Bölgesi’nde sanayinin
zirvesinde KARDEMİR yer aldı.
Üretimden satışı, 2 milyar 219
milyon 961 bin 791 lira olan
KARDEMİR, kapasitesini
arttırmasına rağmen geçtiğimiz
yıl 32. sırada bulunduğu listede
bu yıl 34’e geriledi.

Bir önceki yıl 483 milyon
422 bin 877 lira üretimden satış

ile 200. sırada bulunan
Karabük’e kayıtlı Mescier
Demir Çelik de 519 milyon 75
bin 549 lira ile 204. sırada
göründü. Bölgede ikinci sırayı
1 milyar 521 milyon 189 bin
132 lira ile Zonguldak Eren
Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
aldı. Geçtiğimiz yıl 52. sırada
bulunan Eren Enerji’nin 58’e
geriledi. 2014’te 113.sırada
bulunan Kastamonu’nun
İnebolu ilçesinde kayıtlı Eti

Bakır da 128.sırada yer aldı.
Bolu’da da bir önceki yıl 91.

sırada bulunan BEYPİ
Beypazarı Tarımsal Üretim 914
milyon 281 bin 327 lira ile 98’e
gerilerken; 104. sırada yer alan
Erpiliç Entegre Tavukçuluk
Üretimi 910 milyon 716 bin
699 lira ile 99’a,285.sırada
bulunan Bolu Çimento Sanayii
A.Ş. ise 399 milyon 569 bin
199 lira üretimden satış ile 285.
sıraya yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından hazırlanan

"Türkiye'nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2015"

listesinde Batı Karadeniz’in en
fazla firmasına sahip ili Bolu

olurken Karabük bölgenin lideri
konumunda yer aldı.

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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Son durak

Kastamonu

oldu!

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
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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
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Çatalzeytin’de eczacılık yapan
Onur İşçen,  40 yıldır biriktirdiği
ilaç kutularını sergiliyor. İşçen’in
eczanesinde kurduğu sergi alanı
geçmişten günümüze aynı ilaçların
ambalajlarında yapılan değişikliği
ve sağlık alanındaki değişimi de
gözler önüne seriyor.

Oluşturduğu sergi alanı hakkın-
da bilgi veren Onur İşçen, “Türki-
ye’de kişisel ilaç koleksiyonu sahibi
5-6 kişiden biriyim. Topladığım ilaç
kutu ve ambalajlarını tasniften geçi-
rip raflara yerleştiriyorum. Müzem-
deki ilaçlar 1930’lu yıllara kadar
dayanıyor. 40 yıldır İlaç koleksiyo-
nuna emek veriyorum. Ayrıca anti-
ka koleksiyonum da var. Geçmişi-
mize meraklı ve saygılıyım. Kültür
ve tabiat varlıklarına sahip çıkmalı,
korumalıyız” dedi.

Sergi alanını geliştirmek için ha-
len ilaç arayışında olduğunu belir-
ten eczacı Onur İşçen, tüm Kasta-
monuluları mini müzeyi görmeleri
için işyerine davet etti. 

Türkiye’nin istiklal madalyası-
na sahip tek ilçesi olan İnebolu’da
Şeref ve Kahramanlık Günü’nün
95. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Tören, Milli Mücadele yıllarında
cephane ve lojistik malzemelerin
Ankara’ya ulaştırılmasında büyük
öneme sahip olan liman mevkiinde
düzenlendi.

Tören kapsamında Atatürk Anı-
tına çelenk sunulması ve İstiklal
Marşının okunmasının ardından,
protokol üyeleri tarafından Hükü-

met Konağı mevkiine geçtiğimiz yıl
bölücü terör örgütü tarafından şe-
hit edilen Binbaşı Arslan Kulak-

sız’ın adının olduğu tabela çakıldı.
Yapılan temsili gösterilerde, si-

lah ve cephanenin kayıkla iskeleye
çıkarılışı, ilçe halkı tarafından
omuzlarda taşınarak öküzlerin
çektiği kağnı arabasına yüklenişi
canlandırıldı.

Programın sonunda  "Gözüm
Sakarya Dumlupınar’da, Kulağım
İnebolu’da" konulu okullar arası
resim, şiir, kompozisyon yarışma-
larda dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi.

Büyük şeref ve kahramanlık

KÜ, akademik
teşvikte 
3. sırada

Akademisyenlerin proje, araştır-
ma, yayın, patent gibi faaliyetlerini
desteklemek amacıyla uygulanan
akademik teşviklerde, Kastamonu
Üniversitesi 3. sırada yer aldı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ta-

rafından yayınlanan ve öğretim ela-
manlarının akademik teşvik komis-
yonlarınca onaylanan projelerinin
baz alınarak hazırlandığı listede Eği-
tim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri sı-
ralamasında KÜ 3. sırada bulundu.

YIL: 5 SAYI: 166 12 HAZİRAN 2016

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37
Halkla İlişkiler
Aşkın ÇINAR

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahra-
manlık günü etkinlikleri kapsamında
düzenlenen Atatürk ve İstiklal Yolu
Yürüyüşünün bu yıl ramazan ayı se-
bebiyle erken gerçekleşmesi üzerine
katılımcıların son durağı Kastamonu
oldu. 

Geleneksel hale gelen Atatürk ve
İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün bu yıl
10.’su 2-5 Haziran tarihleri arasında
gerçekleşti. 

İnebolu Türk Ocağı önünden baş-
layan yürüyüşe katılan yaklaşık 400
kişi 95 kilometrelik güzargahı tamam-
ladı. Daha önce İnebolu Şeref ve Kah-
ramanlık günü etkinliklerine katılan
yürüyüşçüler, bu yıl ramazan ayı se-
bebiyle organizasyonun erken gerçek-
leşmesi üzerine Kastamonu merkeze
dev Türk Bayrağı eşliğinde girdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanan
yürüyüşte katılımcıları il protokolü
karşıladı.

Öte yandan yürüyüşün sonlanma-
sıyla birlikte bu yıl ilk kez düzenle-
nen İstiklal Yolu Yarı Maratonu ko-
şuldu. Yaklaşık 50 atletin katıldığı ya-
rışta erkeklerde Ankara EGO Spor’dan
Getaye Gelaw birinci geldi. Kadınlar-
da ise Nursel Karataş ipi göğüsledi.

Seydiler’de Türk
Silahlı
Kuvvetlerini
Güçlendirme
Vakfı (TSKGV) ile
şirketleri
tarafından yapımı
tamamlanan
Şehit Şerife Bacı
ve Şehitler
Anıtı’nın açılışı
törenle
gerçekleşti.

Şerife Bacı ve şehitler
anısına anıt açıldı

Halkın yoğun katılım sağ-
ladığı Şehit Şerife Bacı ve Şe-
hitler Anıtı’nın açılış törenin-
de, daha önceki dönemlerde
Devlet, İçişleri, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya-
pan Murat Başesgioğlu, Kasta-
monu Valisi Şehmus Günay-
dın, İstanbul Milletvekili Fat-
ma Benli, Kastamonu Millet-
vekilleri Metin Çelik ve Murat
Demir, Milli Savunma Bakan-
lığı Müsteşarı Korgeneral Sezai
Bostancı, TSK Güçlendirme
Vakfı Genel Müdürü Orhan
Akbaş, ROKETSAN Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Alpman,
Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Seydiler Beledi-
ye Başkanı Mehmet Şahin ve
Şerife Bacı’nın torununun ço-
cuğu Gülin Erkmen Yıldırım
hazır bulundu.

Kastamonu Valisi Şehmus
Günaydın törende yaptığı ko-
nuşmada, anıtın tur güzergâh-
larına eklenmesi için girişim

başlattıklarını ifade etti.
TSKGV Genel Müdürü Or-

han Akbaş da İstiklal Yolu'nun
Kurtuluş Savaşı sırasında or-
dunun silah ve mühimmat ih-
tiyacının karşılanmasında kilit
önemi olduğunu belirtti. 

Anadolu'nun dış dünyaya
açılan kapısının İnebolu oldu-
ğunu kaydeden Akbaş, "İstiklal
Savaşı'nda başarının en büyük
nedenlerinden bir tanesi ülke-
nin ulusal kurtuluş mücadele-
sine verdiği topyekün destek-
tir. Bizde yönetim kurulumuz
ile aldığımız karar doğrultu-
sunda hem Kastamonu halkı-
nın Milli Mücadeleye canı gö-
nülden verdiği desteği ifade et-
mesi hem de bağımsız ulusal
savunma sanayinin önemini
göstermesi açısından, böyle bir
anıtı yaptık" dedi. Konuşmala-
rın ardından, Şehit Şerife Bacı
ve Şehitler Anıtı’nın üstünde-
ki bayrak indirilerek, halkın zi-
yaretine açıldı.

Şifalı bir sergi

Karayolları 15. Bölge Müdürü
Hüsamettin Özendi, Kastamonu-
Tosya karayolunun proje ihalesi
sürecinin başladığını açıkladı.
Kastamonu-Tosya karayolu yapı-
mı için ilk aşamada harita alım
ihalesine çıkacaklarını ifade eden
Özendi daha sonra zemin etüdü

işinin yapılacağını, uygulama
projesi ihalesinin ardından ya-
pım aşamasına geçileceğini be-
lirtti. Öte yandan Hüsamettin
Özendi Kastamonu-Tosya karayo-
lunun duble yol olmayacağını, 10
metre genişliğinde il yolu stan-
dardında yapılacağını bildirdi.

Tosya’ya standart yol

istamonu_09_Layout 1  6/17/16  10:14 AM  Page 1



Karacabey Sok. No: 35
Bayrampaşa / İSTANBUL

Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz
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İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com

KASTAMONU YEMEK EVİ
Ümit Güneş:  0535 477 36 15

Kastamonu’nun

en özel 

‘Gözleme 

Çeşitleri’

Ramazan Özel 
Fırsat Menüsü 

Sadece 20 TL

Çorba - Pilav - Ana

Yemek - Meşrubat

Lezzetiyle damaklarda unutmaz keyif bırakan

Köfte ve Tavuk Izgara çeşitleriyle hizmetinizdeyiz

Banduma

Köfte Tavuk

Mantı

Etli ekmek

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurlarınızda 
Ramazan Bayramında 

İSTİNYE TEKNE PARK NO:21’deyiz

40 kişiye kadar olan grup iftar, sahur ve yemek
etkinlikleriniz için sizleri 

“KASTAMONU YEMEK EVİ”ne bekliyoruz.
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Yıl: 5 12 Haziran 2016

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

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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