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yedek parçada
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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

Karadeniz’in en
uzun sahil

şeridine sahip
üçüncü ili olan

Kastamonu’nun
kıyı ilçelerinin

yapısal sorunları
ve çözüm

önerileri, bölge
belediye

başkanları ve
Türkiye su

sporları
yetkililerinin

katılımıyla ilk kez
ele alındı.

Gebze’ deki 42 bin metreka-
re kapalı, 8 bin metrekare açık
alana sahip fabrikasındaki üre-
timleri ile sektöründe dünyada-
ki tek firma olan GÜRDESAN
şimdi de üreteceği yeni tip de-
nizaltı ile gündemde. 5

Burdur Fab: OSB Adnan Menderes
Sokak. No 24 Bucak Burdur

İstanbul Fab: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

İstanbul Tel: 0212 627 41 63info@deryagranit.com

www.deryagranit.com

21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Yeni tip denizaltı 
GÜRDESAN’ dan

Türkiye’nin en kapsamlı tesi-
siyle göz dolduran ve 50 bin ton
metal işleme kapasitesine sahip
Kartal Grup, sıvama sanayi ala-
nında faaliyet gösteren Kocae-
li’ndeki yeni fabrikasının açılışı-
nı törenle gerçekleştirdi. 5

Kartal Bombe yeni
fabrikasını açtıHemşerimiz Prof.Dr. Mustafa Safran, Gazi Üni-

versitesi’nin Temmuz 2016’da yapılacak rektörlük
seçiminde aday. Bu sayımızda kendisini konuk et-
tik. Adaylık sürecini, projelerini, Türkiye yüksek
öğretim yapısını ve biraz da Kastamonu’yu, Kasta-
monuluları ve Kastamonululuğu konuştuk...
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Haydi başarılar Safran Hocam!

    

Sahil havzası genişledi
Kastamonu Dostluk Günleri kapsamın-

da Esenler Kültür Merkezi’nde 21 Mayıs’ta
gerçekleşen panelde Kastamonu kıyı ilçe
belediye birliğinin kurulmasının gereklili-
ği ön plana çıkarken, İstanbul ve Kastamo-
nu arasındaki iş birliğinin artmasının mec-
buriyeti vurgulandı.

Gazetemiz köşe yazarlarından Harun
Ünlü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen
panele konuşmacı olarak katılan Cide Be-
lediye Başkanı Nejdet Demir, sahil yolu-
nun açılmadan Kastamonu’nun gelişmesi-
nin mümkün olmadığını söyledi. 

Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar,
Kastamonu sahil şeridinin merkez ilçeyle
birlikte tanıtım ağına katılması gerektiğine
dikkat çekerken Bozkurt Belediye Başkanı
Bozkurt Ekeş, sahil şeridinin kalkınması-
nın İstanbul’daki örgütlenme ile çözülece-
ğine inandığını ifade etti.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Musa İh-
san Uğuz da sahilden Kastamonu’ya yük-
sek standartlı yollar yapılması gerektiğine
işaret etti. Öte yandan Türkiye SuSporları
Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen
ile Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan
Vekili Nilüfer Sanvar,  yerel yönetimlerin
de katkısı ile her türlü aktiviteye destek
vereceklerini bildirdiler.

Reis Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, 2016
yılında mahsulün be-
reketli olacağına işa-
ret ederek, “Ramazan
ayında kuru gıda
ürünlerinde zam bek-
lemiyoruz, aksine
kırmızı mercimekte yüzde 25’e va-
ran bir düşüş öngörüyoruz” dedi.

Ramazan ayında
kuru gıdaya 
zam yok

Bu yıl Kâğıthane’de “172 kilometre ile Batı Ka-
radeniz’in en uzun sahil şeridine sahip il Kastamo-
nu” temasıyla ilk kez gerçekleşen Kastamonu Dost-
luk Günleri’nin açılışı 30 bin kişinin katılımıyla
gerçekleşti. İstamonu Gazetesi’nin organizasyonu,
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) Ka-
ğıthane Şubesi’nin öncülüğünde Kastamonu der-
neklerinin desteğiyle düzenlenen Kastamonu Dost-
luk Günleri’nin açılışı 17 Mayıs’ta yapıldı.

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı
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Ahşap Fuarı Valilik başkanlığın-
da Belediye, KATSO, KESOB, Borsa,
Marangozlar Odası işbirliğinde 26-
29 Mayısa tarihleri arasında Kuzey-
kent Kapalı Pazaryeri’nde yapılacak.
Vali Şehmus Günaydın Ahşap Fua-
rı’nın kamu, yerel yönetim ve sivil
toplum örgütlerinin işbirliği içinde
gerçekleştirileceğini kaydetti. 5

Ahşap Fuarı 
26 Mayıs’ta

Küreli kadın girişimci Seher Ber-
beroğlu’nun sahibi olduğu Tarçın
Pastaneleri Patisseriebistrobakla-
va’ya, yapay tatlandırıcı kullanma-
dığı için Kastamonu Şeker İş Sendi-
kası tarafından plaket verildi.

Tarçın’a 
doğallık ödülü

Kastamonu 
fırtınası dinmiyor
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Harun Ünlü ile Özel Gündem
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HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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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
�21 Mayıs 2016 2

Kötü dost, hatırını iyi günlerde sorar,
Sana muhtaçsa şayet, her gün, her saat arar.
Gün gelir, devran döner, dost sandığın o hain,
İhanet meydanında idam sehpanı kurar.

İDAM SEHPASI

Fazıl Bayraktar

Adamın hası “kardan adam”
İçi dışı bir, dupduru.
Oyunun alası “ kar topu”
Büyük küçük herkesin ortak ruhu.

KAR İKSİRİ

Tahsin Şentürk

Sarıyer, Beykoz, Şile, Ba-
kırköy ve Kâğıthane’den
sonra şimdi de; Ümrani-
ye, Pendik Üsküdar ve
Kemerburgaz’da Kasta-
monu rüzgarı esecek.

Ümraniye Kastamonulular Daya-
nışma Derneği ile Ümraniye Belediye-
si’nin birlikte organize ettiği Kastamonu
Keşkek Programı 28 Mayıs Cumartesi
saat 12.00’de Ümraniye meydanda baş-
layacak.  Programın konser bölümünde
Mete Tafracı, Berna Karagözoğlu ve
Arzu Akça sahne alacak. Ümraniye Kas-
tamonulular Dayanışma Derneği Başkanı
Yunus Kökden,  konu ile ilgili yaptığı
açıklamada “Geçen yıl 50 kazan keşkek
dağıtarak Kastamonu damak zevkini
Ümraniye’ye taşıdık. Bu yıl ikincisini
yapacağımız keşkek programında Kasta-
monulu hemşerilerimizle yeniden bu-
luşmak istiyoruz.” dedi. 

Pendik Kastamonulu-
lar Dayanışma Derneği
ve Pendik Belediyesi'nin
ortaklaşa düzenleyeceği 4.
Geleneksel Kastamonulu-
lar Mantı Şöleni 29 Mayıs
Pazar günü saat 17.00'de
Pendik Sahil Pazar Alanın-
da yapılacak.  Programın
konser bölümünde Yusuf

Güney, Gülcan Kara sahne alırken, Cide
Sarı Yazma Halk Oyunları Ekibi gösteri-
lerini sunacak. Pendik Kastamonulular
Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Kamil
Ay,  konu ile ilgili yaptığı açıklamada

“Kastamonu sivil toplum kuruluşu ola-
rak Pendik’te uzun yıllardır varız. Pen-
dik Belediyesi ile yaptığımız iş birliği
neticesinde hemşerilerimiz başta olmak
üzere tüm dostlarımıza Kastamonu da-
mak zevkini tattırmak istiyoruz.” diye
konuştu.

Cide Soğuksu ve Çev-
re Köyleri Derneği tarafın-
dan organize edilen “Yöre-
sel Kültür Şöleni Piknik
Programı da 29 Mayıs’ta
Yakacık Aydos Mesire ala-
nında gerçekleşecek. Sunu-
culuğunu Ufuk Acar’ın ya-
pacağı programda İrem Bal
sahne alırken, Cide Sarı

Yazma Halk Oyunları Ekibi gösterilerini
sunacak. Dernek Başkanı Hayri Konuk
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “So-
ğuksu bölgesi olarak 18. kez köylerimizin
bir araya geleceği etkinliğimize tüm dost-
larımızın katılımından mutluluk duyaca-
ğız. Bu yıl İstanbul’un fethine denk gelen
etkinliğimizde yürekleri coşturmak ama-
cıyla bir dizi etkinlik de planlıyoruz.” 

Cide Çataloluk Köyü Derneği (ÇA-
DER) üyeleriyle 13. kez bir araya gele-
cek. Kemerburgaz’da Güngören Beledi-
yesi’ne ait Aziz Paşa Mesire alanında 29
Mayıs’ta gerçekleşecek Keşkekli Piknik
Şöleninin sunumunu radyo programcısı
Gönül Dostu Şener yapacak. Etkinlikte
Hüseyin Subaşı, Nur İpekçioğlu ve Ber-
na Karagözoğlu sahne alacak. 

ÇADER Başkanı İbra-
him Sargın, 13. kez büyük
buluşmaya ev sahipliği ya-
pacak olmalarından dolayı
duyduğu memnuniyeti ifa-
de ederek şöyle konuştu:
“Güngören Belediye Baş-
kanımız Şakir Yücel Kara-
man başta olmak üzere de-
ğerli ekibine teşekkürleri-

mizi sunuyorum. Tüm hemşerilerimizi
keşkekli piknik programımızda görmek-
ten büyük onur duyacağız. Çataloluklu-
lar olarak hem köyümüzde, hem de İs-
tanbul’da bulunan hemşerilerimizle gü-
zel işlere imza attık. Bundan böyle de bu
birliktelik ruhu devam edecek.”

Yavaş yavaş köyleri-
mize, kasabaları-

mıza ve ilimize dönüş-
ler başladı, başlaya-
cak. Ama bu geri dö-
nüşler ne yazık ki kalı-
cı geri dönüşler değil,
tersine hemen gidi-
vermecesine.

Gurbetçi tanımı
başka ülkelerde var
mıdır, bilemiyorum.

Biz, gurbet sever
olduk çıktık ülkece.

Şimdi o gurbetçi-
lerimiz gelecekler. İki
haftalığına, hadi bile-
medin üç. Önce aylar-
ca kapalı kalmış evlerini bir güzel temizleye-
cekler. Sonra, gurbetçiler gelsin diye bekleyen
esnafın gönlünü etmek için alış veriş yapacak-
lar. Komşular ziyaret edilecek. Bağ bahçe gezi-
lecek, olmuş meyvelerden özlemle yenilecek. 

Bir gün yaylaya çıkacaklar.
Mangal yakıp et yiyecekler bol bol.
Düğünler tam bu günlere sıkışmış olacak. O

düğünden öbürüne bir koşturmaca yaşayacak-
lar. Yarım, çeyrek altınlar takacaklar.  Kimileri,
akşam olunca tabancalarını deneyecek. Nasıl
olsa Avrupa’da, İstanbul’da, Ankara’da yapamı-
yorlar bunu.

Sonra denize gidecekler ma aile, birkaç gün.
Derken efendim, geri geri dönüş hazırlıkları

başlayacak. Elma, armut ne varsa dolduracak-
lar torbalara. Mısır alacaklar. Fasulye alacak-
lar. Turşuluk götürecekler…

Ve geldikleri gibi dönüp gidecekler.
Kurumuş toprağa bir yararları dokunmaya-

cak. Uzaktan bakıp ah vah edecekler. Biraz ileri
yaşlılar gözleri dolu dolu bostan bellenen, ekin
biçilen, harman alınan günleri anacaklar. Ol-
madı, ne dediklerini anlamayan çocuklarına ya
da torunlarına anlatmaya çalışacaklar.

Gençler, zaten gelir gelmez Ege’ye ya da
Akdeniz’e kaçmış olacaklar. Çünkü bizim oralar
açmıyor olacak gençleri. Ne istedikleri müzik
çalıyor bir yerlerde ne de keyif yapacakları me-
kanlar var.

Yarı hüzünlü çekip gidecekler gerisin geri.
Ne mi kalacak?
Yalnızlığa sürüklenmiş ve bacası tütmeyen

evler. Ayrık otları sarmış bahçeler. Ormanlaş-
mış ekim alanları ve koskoca bir sessizlik.

Bozulmuş yollarda araçlarının hırpalanmış
olmasına mı üzülsünler? Bakkalda, kasapta,
markette ödedikleri fazla paralara (buna kazık
diyenler de var) mı yansınlar? Geçen yıl nasıl bı-
raktılarsa “memleketi” öyle bulduklarına mı
hayıflansınlar? Her geçen yıl biraz daha aramız
açılıyor Avrupa’yla diye mi yakınsınlar?

Bilemem.
Ama bunun böyle olduğunu, böyle olacağını

iyi bilirim.
Çünkü ben hep öyle yapıyor, öyle yaşıyorum.
Ya da şöyle mi söylesem; Biz hep böyle ya-

şamaya itekleniyoruz.
Kader işte, ne gelir ki elden!

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

“Üretimden
Tüketime”

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

www.bsmsandalye.com
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

Geri dönüş 
ama nasıl...

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
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Kastamonu fırtınası

Türkiye genelinde faaliyet
gösteren tek hemşeri kadın
derneği olan Kastamonu Kadın
Derneği, yeni genel merkezin-
de çalışmalarına başladı.

Balat’ta bulunan dernek
merkezinde üye sayısını artır-
maya yönelik girişimler sürdü-
ren Kastamonu Kadın Derneği
(KASTKADER) yönetim kurulu
üyeleri, bu kapsamda Kasta-
monulu kadınlarla bir araya
geliyor.

Derneğin genel merkezinin
yaklaşık 1 ay önce Cide Aslan
Turizm Yönetim Kurulu Başka-
nı Erdoğan Aslan tarafından
kendilerine tahsis edildiğini
bildiren KASTKADER Başkanı
Emine Çelik, kültürel ve sosyal
çalışmalarda daha aktif yer
alacaklarını söyledi.

Kastamonu’nun her ilçesini
anlatan bir köşe için çalışma
başlattıklarını kaydeden Çelik,
“ Bir yılı aşkın süredir sosyal
ve kültürel alanda etkin bir şe-
kilde yönetim kurulu arkadaş-
larımızla birlikte çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Dernek
merkezimizin olmasıyla bu
faaliyetlerimizi daha düzenli
ve geniş bir alanda hayata ge-
çirme imkanı bulacağız. Der-
nek merkezimizin Kastamonu
kültürünü yansıtması için çaba
sarf ediyoruz. Bu kapsamda il-
çelerimize özgü yöresel kıya-
fetler, objeler ve tarihi bilgiler
topluyoruz.” dedi.

Derneğin tüm kadınlara
hizmet için var olduğunun altını
çizen Çelik, “ Kastamonulu
hemşerilerimize kapımız sonu-
na kadar açık.  Geçtiğimiz gün-
lerde Cide Loç yöresinden bir
grup hanımla bir araya geldik.
Tüm hanımlarla iş ve güç birli-
ğine hazırız” diye konuştu.

KASTKADER
ailesi 
genişliyor

Bozkurt Sakızcılar Köyü Derneği Göktürk’te piknik
şöleni düzenledi. Derneğin düzenlediği piknik etkinli-
ğine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile ge-
tiren Başkan Recep Özdemir, “Bu yıl ikincisini düzen-
lediğimiz pikniğimiz üyelerimizin ve hemşerilerimizin
yoğun katılımıyla gerçekleşti. Her geçen yıl ilgi biraz
daha artıyor. Geleneksel hale getirdiğimiz piknik şöle-
nimize uzaktan ve yakından katılan tüm üyelerimize
ve misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Sakızcılar Göktürk’te buluştu
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İstamonu Gazetesi’nin organizasyonu,
Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) Kağıthane Şubesi’nin öncü-

lüğünde Kastamonu derneklerinin des-
teğiyle düzenlenen Kastamonu Dostluk
Günleri’nin açılışı 17 Mayıs’ta yapıldı.

Organizasyonun ilk gününe 14 bin
742 kişi katılırken, Kastamonu yöresel
ürünlerinin satışa sunulduğu stantlara
yoğun ilgi oldu. Açılış kurdelesinin ke-
silmesinin ardından katılımcılar Musta-
fa Ceceli’nin söylediği şarkılara eşlik
ederek unutulmaz bir gece yaşadı. Gece-
de havai fişek gösterisi ise nefesleri kes-
ti. Semalardaki renk cümbüşü, tam bir
kartpostallık resim görüntüsü verdi.

Kastamonu Dostluk Günleri’nin 17
Mayıs’taki açılışında; Kağıthane Kayma-
kamı Hasan Göç, Ataşehir Kaymakamı
Zafer Karamehmetoğlu, Kağıthane Bele-
diye Başkanı Fazlı Kılıç, Abana Beledi-
ye Başkanı Rıdvan Oyar, Cide Belediye
Başkanı Nejdet Demir, Küre Belediye
Başkanı Kamil Aydınlı, Kâğıthane İlçe
Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır
ile Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan,
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ned-
ret Apaydın, İMES Yönetim Kurulu Baş-
kanı Kemal Akar, çok sayıda muhtar, iş
adamı, siyasi parti ve sivil toplum kuru-
luşu temsilcisi ile çok sayıda vatandaş
yer aldı.

İstamonu Gazetesi
İmtiyaz Sahibi Hüseyin
Karadeniz’in protokol
sunumuyla başlayan
programın açılış konuş-
masını gerçekleştiren
Kas-Der Kağıthane
Şube Başkanı Mehmet
Akın, etkinliği her yıl
Kastamonu’yu anlatan

farklı bir temayla gelenekselleştirmeyi
hedeflediklerini bildirdi.

Engeller dostlarımızın 
mutluluğunu düşünerek aşıldı

Organizasyon Komite Başkanı Kâ-
ğıthane Belediye Meclis Üyesi İbrahim

Toprak, Kâğıthane’de ilk
kez Kastamonuluların 6
gün sürecek bir etkinliği
gerçekleştirdiğine dikkat
çekerek şunları söyledi:
“Bu organizasyonu dü-
zenlerken önümüze çı-
kan tüm engeller dostla-
rımızın mutluluğunu dü-
şündükçe bir bir aşıldı.

Kâğıthane’de ilk kez Kastamonulular
böylesine büyük bir organizasyona Kâ-
ğıthane belediye başkanımızın, kayma-
kamımızın, il yöneticilerimizin desteği
ve dostlarımızın katkısıyla ev sahipliği
yapıyor. 

Biz Kas-Der Kâğıthane şubesi olarak
birlikte kardeş gibi yaşadığımız Kağıtha-
ne’de gücümüzü sadece bir olmak için
harcıyoruz. Bu etkinliğe destek sağlayan
tüm Kastamonu derneklerine birliğimi-
ze güç kattığı için ayrıca sonsuz teşek-
kür ediyorum.” 

Kâğıthane Belediye
Başkanı Fazlı Kılıç, 450
bin kişinin yaşadığı Ka-
ğıthane’de düzenlenen
Kastamonu Dostluk Gün-
leri’nin büyük anlam ifa-
de ettiği söyledi. Başkan
Kılıç, “ Ülkemizde yaşa-
nan onca olumsuzluklara
rağmen Kastamonulular

Kâğıthane’de büyük bir dostluk örneği
sergiliyorlar. Kastamonu Günlerinin ara-
sına dostluk ibaresinin eklenmesini çok
anlamlı buluyorum. Böylesine büyük
bir organizasyonu gerçekleştirdiği için-
de Kas-Der Kağıthane Şubesini ve Kasta-
monuluları tebrik ediyorum.” ifadeleri-
ni kullandı.

Daday ve Küre’de
kaymakamlık yaptığını
anımsatan Kâğıthane
Kaymakamı Hasan Göç
ise Kastamonu’nun ken-
disinde özel bir yeri ol-
duğunu belirtirken Kas-
tamonu Dostluk Günle-
ri’nin içeriğini çok be-
ğendiğini kaydetti.  Kay-

makam Göç,  “Programın çok titiz bir şe-
kilde hazırlandığını görmek mümkün.
Bu titiz çalışmanın hazırlanmasında
emeği geçenleri kutluyorum.” şeklinde
konuştu.

Ataşehir Kaymaka-
mı Zafer Karamehme-
toğlu ise İstanbul’da
Kastamonuluların önem-
li bir güce sahip olduğu-
nu, Kastamonu Dostluk
Günlerinin de bu gücün
göstergesi olduğunu be-
lirtti.

Etkinlikte Abana Be-
lediye Başkanı Rıdvan Oyar, Cide Bele-
diye Başkanı Nejdet Demir, Küre Beledi-
ye Başkanı Kamil Aydınlı da selamlama
konuşması gerçekleştirdi. Protokol ko-
nuşmalarının ardından davetliler açılış
kurdelesini hep birlikte kesti.

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
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Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Kastamonu kıyısı 
Kağıthane’ye uzandı

Bu yıl
Kâğıthane’de

“172 kilometre
ile Batı

Karadeniz’in 
en uzun sahil

şeridine sahip 
il Kastamonu”

temasıyla 
ilk kez

gerçekleşen
Kastamonu

Dostluk Günleri
açılışta 

15 bin kişi,
toplamda ise 
30 bin kişinin

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan
2016-2017 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi-
ne ilişkin genelge, illere gönderildi. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanan 2016-2017 eği-
tim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genel-
ge, illere gönderildi. Takvime göre 2016-2017

eğitim-öğretim yılı 19 Eylül Pazartesi günü baş-
layacak. Öğrenciler Kurban Bayramı tatilinden
sonra okula gidecek. Geçen yıl Kurban Bayra-
mı'nın okulların açıldığı tarihe denk gelmesi
nedeniyle 28 Eylül'e kadar tatil yapan öğrenci-
ler bu sene daha erken ders başı yapacak.

Cide Akbayır ve Çevre Köyleri Derneği
(AK-DER)  tarafından kermes düzenlendi.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesin-
de bulunan dernek merkezinde AK-DER
Kadın Kollarının girişimleriyle gerçekle-
şen  kermesin açılış programına Üsküdar
Belediyesi Başkan vekili Esat Kalay, Kağıt-
hane Belediye Meclis Üyesi Ali Güler, Üs-
küdar AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı
Hayri Konuk,  Kastamonulular Dayanışma
Derneği Kağıthane Şube Başkanı Mehmet
Akın, Çataloluk Köyü Dernek Başkanı İbra-
him Sargın ve çok sayıda davetli katıldı.

Gelenekselleşen kermes programının
bu yıl 4.’sünün gerçekleştiğini anımsatan
AK-DER Başkanı Murat Sezgin, “Kadın
kollarımızın üretimiyle ortaya çıkan bu gi-
rişim, dernek giderleri ve yapılacak çalış-
malar için kaynak sağlayan başarılı bir
faaliyet. Bu anlamda hem üretime sağla-
dıkları katkı hem de yöresel anlamda or-
taya koydukları destek için ekibimi ve ka-
dın kollarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

AK-DER 
üretiyor

Kastamonu Gazeteci-
ler Cemiyeti’nin olağan
genel  kurulunda mevcut
başkan Erkan Yılmaz ye-
niden göreve geldi. Kas-
tamonu Gazeteciler Cemi-
yeti olağan genel kurulu
70 üyenin katılımıyla bir
restoranda yapıldı. KGC
Onursal Başkanı Hüsnü

Acar’ın divan başkanı olarak görev aldığı
genel kurula tek liste halinde gidildi.

Delegelerin güven oyunu alan Erkan
Yılmaz yeniden başkanlığa seçilirken, yeni
yönetim kurulunda; Mustafa Balcı, Hüse-
yin Güven Tuzcu, Hasan Cengiz, Ahmet Er-
han Veren, Ceyhun Hüseyinoğlu, Sabahat-
tin Büyükoral, Mehmet Tuğcu, Kadir Yıldı-
rım, Gülay Acar, Dilek İğdirli, Hakkı Cidal
Savaş, Cengiz Muhziroğlu Denetim Kuru-
lunda ise; Bilgin Serkan Yılmaz, Feray Ya-
nık, Yalçın Karaosmanoğlu yer aldı.

Erkan Yılmaz genel kurulda yaptığı ko-
nuşmada yeni ve önemli projeler için ça-
lışmaya devam edeceklerini vurgularken,
Kastamonu basının iyi tanıtılması için ga-
zetecilere büyük görev düştüğüne dikkat
çekti. Hüsnü Acar ise Kastamonu Gazete-
ciler Cemiyeti’nin geldiği noktadan duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi. Acar, yeni se-
çilecen yönetim kuruluna da çalışmaların-
da başarı diledi.

Yılmaz yeniden
görevde

Bu sene
okullar erken

açılacak

Ülkemizde bu yıl, hava koşulları-
nın tarım ürünleri açısından olumlu
seyrettiğini ve fiyatlarda bir dalga-
lanmanın beklenmediğini anlatan
Mehmet Reis, bu yılın Ramazan
ayında fiyat artışı olmayacağını açık-
ladı. 35 yıldır sektörün lideri olarak,
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yı-
lın Ramazan ayında da zam yapılma-
sının karşısında olduklarını vurgula-
yan Mehmet Reis, “Pirinç, bakliyat
ve bulgur çeşitlerinde, Ramazan ayı
boyunca, fiyat artışı olmayacak. Ay-
rıca, Ramazan ayına özel ve kuman-
yada yer alacak ürünlerde yüzde 10’a
kadar fiyat indirimi yapıyoruz” diye
konuştu

Kuru gıdada, iç pazara 
yetecek kadar ürün var

Ülke genelinde merakla beklenen
nisan ve mayıs yağışlarının tarımsal
üretime olumlu yansıdığını ifade
eden Mehmet Reis, şunları kaydetti:
“Araştırmalarımız neticesinde, çiftçi-
mizden üretimle ilgili olumlu haber-

ler aldık. Hububat üretiminde, müc-
bir bir sebep olmazsa önemli bir so-
run çıkmayacağını söyleyebiliriz. Ni-
san ve Mayıs yağmurları; çeltik, fasul-
ye ve nohut ekimi için toprağı elveriş-
li duruma getirmiştir. Buğday hasadı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ha-
ziran ayında, İç Anadolu Bölgesi’nde
Temmuz ayında, kırmızı mercimekte

Haziran ayında, Nohut, fasulye, çeltik
ürünlerinin hasadı ise Ağustos ve Ey-
lül aylarında yapılacaktır. 2015 yılın-
da son 10 yıl ortalamasının üstünde
rekor bir buğday üretimi yapıldı.
2016 yılı üretimin geçen yıla göre
yüzde 5 oranında düşeceği tahmin
edilmektedir ve diğer ürünlerde iklim
koşulları elverişli olursa iyi bir rekol-
te bekliyoruz” diye konuştu.

Kumanyası paketlerinde
‘hileli ürünlere’ dikkat 

Ramazan ayı ile birlikte gündeme
gelen ‘Ramazan kumanyası paketleri’
konusunda hayırsever vatandaşları
uyarmayı sürdüren Reis Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
şunları belirtti: “Ramazan kumanyası
paketlerinde, ne yazık ki, kalitesi ve
standardı çok düşük olan, ayrıca it-
hal ve pişmeyen eski mahsul ürünler
kullanılmaktadır. Hayırsever vatan-
daşlarımıza tavsiyemiz şudur ki, ku-
manya paketlerini almadan önce, iç-
lerini kontrol etmeleri önemlidir.
Ürün cinsinin ve menşeinin, doğru
yazılıp yazılmadığına ve kalitesine
bakmaları gerekir. Maneviyat yüklü
olan bu ayda yardım yaparken; evle-
riniz için satın aldığınız, mutfağınız-
da pişirdiğiniz ve güveninizi kazan-
mış markalı ürünleri tercih ederse-
niz, yaptığınız yardımın hakkını ver-
miş olursunuz. Ayrıca, kolilerinin
içerisindeki ürünlerin gıda kodeksine
uygunluğu, ilgili merciler tarafından
kontrol edilerek, denetlenmelidir.”

Ramazan’da kuru 
gıdaya zam yok
Reis Gıda Yönetim

Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, 2016 yılında

mahsulün bereketli
olacağına işaret ederek,

“Ramazan ayında kuru
gıda ürünlerinde zam
beklemiyoruz, aksine

kırmızı mercimekte
yüzde 25’e varan bir
düşüş öngörüyoruz”

dedi. 

Teksan ve Kastamonu
Entegre ihracatta yıldız

Bu yıl 15. kez düzenlenen “İhraca-
tın Yıldızları – Teşvik Ödülleri” ya-
rışmasında Teksan Jeneratör ve Kas-
tamonu Entegre “Yeni Pazar, Pazar
Çeşitliliği” kategorisinde ödül aldı.

DHL Express ile Dünya Gazetesi
işbirliğinde, Akbank ile Vodafone
Türkiye sponsorluğunda bu yıl 15’in-
cisi düzenlenen “İhracatın Yıldızları”
yarışmasının sonuçları Taksim The
Marmara’da gerçekleşen ödül töreniy-
le açıklandı.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi
olan ihracatçı firmaları teşvik etmek,
ihracatın geliştirilmesini ve sürdürü-
lebilirliğini desteklemek amacıyla
düzenlenen İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde 9 ayrı kategori ve
özel değerlendirmelerle toplam 19
ödül verildi. Törende, Yeni Pazar –
Pazar Çeşitliliği Ödülü’ kategorisin-

de Teksan Jeneratör birinci, Kasta-
monu Entegre ikinci Sem Plastik
üçüncü oldu. Ödülü Teksan adına
şirketin Yönetim Kurulu Başkanı
Abanalı hemşerimiz Özdemir Ata,
KEAS adına ise şirketin İhracat Grup
Müdürü Haluk Baybek aldı.

“Yeni Pazar, Pazar Çeşitliliği” ka-
tegorisinde ödüle layık görülmelerin-
den büyük mutluluk duyduklarını
belirten Teksan Jeneratör Yönetim
Kurulu Başkanı Özdemir Ata 120’den
fazla ülkede ürünleri ile hizmet veren
şirket olarak geniş bir pazar ağını yö-
netmekten gurur duyduklarını, çalış-
malarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kastamonu Entegre CEO’su Haluk
Yıldız da dünya genelinde 93 ülkeye
ihracat gerçekleştiren global bir şirket
olarak yeni pazar arayışlarının devam
edeceğini söyledi.
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Teknolojik 
devrimler

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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��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 79,435

t
DOLAR: 2,9465 t EURO: 3,2855 t ALTIN: 116,97 t

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

Ne kadar romantize edersek ede-
lim, 18.yüzyıl İngiltere’si pek de
cennet sayılmazdı. Pek çok aile

ancak hayatta kalabilecek kadar kazanı-
yordu. Londra’da doğan çocukların dört-
te üçü, beş yaşından önce ölüyordu. Fa-
kat 1750 ile 19. yüzyıl başları arasında
her şey kökten değişti. Yaşam süreleri,
nüfus ve servet arttı. Sanayi Devrimi ka-
dar çığır açan başka ekonomik gelişme
yoktur.

Dönüşümün arkasında yeni teknoloji
vardır. Buhar makinesi ve kömür gibi fo-
sil yakıtların keşfi, insanların yaşayışını
etkiledi, sosyal ve sanatsal ufukları yeni-
den şekillendirdi.

İlk sanayi devrimi
Servet ve yaşam süresi beklentisi art-

tıkça, ortalama aile de genişledi. İngilte-
re ve İskoçya’da nüfus 18.yüzyılda 6 mil-
yondan, 19.yüzyılda 30 milyona yükseldi.

1600- İngiliz Doğu Hindistan Şirketi
kurulur.

1885- İçten yanmalı motorla çalışan
ilk otomobil Almanya’da Karl Benz tara-
fından icat edilir.

Sıçrayarak ilerleyen teknolojiler
Dünyanın pek çok yerindeki zenginlik

pahalı altyapıya, mesela demiryolu hatla-
rına ya da elektrik güç hatlarına bağlıdır.
Altyapının zayıf olduğu ülkeler aynı hızla
gelişemez.

Fikrin özü: “Teknoloji, ekonominin
yakıtıdır”

VIA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
AŞ’nin (VIA GYO) hisse senetleri, Borsa
İstanbul'da işlem görmeye başladı.

"Hayata bekleriz" sloganıyla Viaport
Asia, Viaport Marina, Viaport
Venezia ve Vialand'den olu-
şan portföyü ile halka açı-
lan VIA GYO'ya yaklaşık
2,3 kat taleple yatırımcılar-
dan yaklaşık 710 milyon
lira büyüklüğünde talep
toplandı. Via GYO'nun pay-

larının 13,60 lira halka arz fiyatından
sunulduğu halka arzda toplam, 22 mil-
yon 500 bin liralık nominal tutarlı pay
satılarak şirketin yüzde 25'i halka açıldı.

Bu senenin ikinci halka arzı
olan VIA Gayrimenkul

2015'in başından bu yana
yapılan toplam 8 halka ar-
zın en büyüğü olarak kay-
da geçerken, halka açık kıs-

mın piyasa değerinden 306
milyon lira elde edildi.

Ahşap Fuarı Valilik başkanlığında
Belediye, KATSO, KESOB, Borsa, Ma-
rangozlar Odası işbirliğinde 26-29 Ma-
yısa tarihleri arasında Kuzeykent Kapa-
lı Pazaryeri’nde yapılacak. Vali Şeh-
mus Günaydın Ahşap Fuarı’nın kamu,
yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri-
nin işbirliği içinde gerçekleştirileceğini
kaydederek, geçtiğimiz yıl firmalardan
gelen talep üzerine ahşap sektöründeki
ulusal ve uluslararası fuar takvimini
dikkate alarak bu yıl Mayıs ayında dü-
zenleneceğini açıkladı.

Ahşap Fuarı’na ilimizdeki özel sek-
tör firmalarının ve bu alandaki meslek
örgütlerinin sahip çıkması gerektiğinin
altını çizen Vali Günaydın, “Bu yıl ön-
ceki fuarlarda olduğu gibi yine valilik,
belediye ve sivil toplum kuruluşlarımı-
zın işbirliği ile Ahşap Fuarı’nı düzenle-
yeceğiz. Firmalarımızın talebi doğrultu-
sunda bu yılki fuar tarihimizi Eylül
ayından Mayıs’ a çektik. Bu sayede
daha çok ulusal ve uluslararası müşte-
riye ulaşmayı hedefliyoruz. Belediye
başkanımız ve oda başkanlarımızla ger-
çekleştirdiğimiz toplantıda görev payla-
şımı yaptık. Üretici firmalarımızın sa-
hiplenmesi ile başarılı bir fuara imza
atacağımızı düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin en kapsamlı tesisiyle göz dolduran ve
50 bin ton metal işleme kapasitesine sahip Kartal
Grup,  sıvama sanayi alanında faaliyet gösteren Ko-
caeli’ndeki yeni fabrikasının açılışını törenle gerçek-
leştirdi. Bozkurtlu Kartal Ailesi’nin üçüncü nesil üye-
leri tarafından yönetilen Kartal Grup bombe ve bü-
kümden oluşan iki ana iş koluna Kartal Sıvama Sana-
yi (KSS) fabrikasını da ekleyerek istihdam sayısını da
150’ye çıkardı.

Toplamda 8 bin metrekare açık 4 bin metrekare
kapalı alana sahip olan, en son teknoloji ile dünya
standartlarında üretim yapan KSS’nin İMES Organize
Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen açılış törenine Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çe-
lik, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
İmes Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, İmes Or-
ganize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sü-
heyl Erboz, Kartal Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Kartal ve çok sayıda sanayici katıldı.

İnşaat sektörüne güçlü adım
Bombe ve bombeli parçalar üreterek kullandığı

son teknoloji ile alanında Türkiye’nin yanı sıra dün-
yanın en önemli şirketleri arasında yer alan Kartal
Grup, 2015 yılından itibaren faaliyet gösterdiği Kartal
Sıvama Sanayi ile de şekillendirme, derin çekme par-
çalar ve aksesuarlar üreten bir kuruluş olarak ön pla-
na çıkmayı hedefliyor. Bünyesinde istihdam ettiği 30
personeli ile üretiminin yüzde 30’unu direkt, yüzde
50’sini de dolaylı olarak ihraç eden Kartal Sıvama Sa-
nayi ürünlerinin yüzde 90’ını inşaat sektöründe yüz-
de 10’unu ise basınçlı tank ve gaz gibi enerji sektörün-
de kullanmayı planlıyor.

ÜniLig Hentbol Kadınlar’da Kasta-
monu Üniversitesi(KÜ) üçüncü oldu.
Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor
Salonu’nda oynanan müsabakalarda ilk
maçında KKTC Doğu Akdeniz Üniver-
sitesi’ni 45-37 malup eden Kastamonu
Üniversitesi ikinci maçında Aksaray

Üniversitesi’ne 38-16 mağlup oldu.Bu
sonuçların ardından Kastamonu Üni-
versitesi geçtiğimiz ikinci olduğu Üni-
Lig’i bu yıl üçüncü sırada tamamladı.
Kastamonu Üniversitesi, 15-16 Mayıs
tarihleri arasında da KoçFest’te ilimizi
temsil edecek.

KÜ, ÜniLig üçüncüsü

Kartal Bombe yeni
fabrikasını açtı

Ahşap Fuarı 
26 Mayıs’ta Gebze’ deki 42 bin metrekare ka-

palı, 8 bin metrekare açık alana sahip
fabrikasındaki üretimleri ile sektörün-
de dünyadaki tek firma olan GÜRDE-
SAN şimdi de üreteceği yeni tip de-
nizaltı ile gündemde.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının
2,7 milyar dolar bütçeli Yeni Tip De-
nizaltı Projesi kapsamında imal edilen
iç blokların ilk etap ürünleri, GÜRDE-
SAN'da düzenlenen törenle teslim
edildi. Törene Savunma Sanayi Müs-
teşarı İsmail Demir, Savunma Tekno-
lojileri Mühendisliği ve Ticaret A.Ş
Genel Müdürü Davut Yılmaz, Gürsoy
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Gürsoy ve yardımcısı İsmail Gürsoy,
İnce Denizcilik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Bedri İnce davetliler ve basın
mensupları katıldı.

Dilovası Organize Endüstri Bölge-
si’nde faaliyet gösteren Gürdesan tes-
islerinde düzenlenen törende konu-
şan Savunma Sanayii Müsteşarı İsma-
il Demir, Türkiye'nin, savunma sana-
yisinin çeşitli alanlarında çalışmaları-
na devam ettiğini söyledi.  

Demir, oluşturulan sanayi yapısı-
nın bir ekosisteme dayanmak zorunda
olduğuna dikkati çekerek, "Bugün bu
tören vasıtasıyla gözlemlediğimiz ve
bizi mutlu kılan unsur, artık sanayi-
mizin çeşitli unsurlarının ana yükle-
nicilere destek olma anlamında kabili-
yetler geliştirmesi ve oyuncu olarak
sektörlere dahil olması ve yetkinlikle-
rini teknolojik anlamda ileri noktaya
taşıyarak Türkiye'de bu ekosistemi
oluşturmaya başlamalarını görüyoruz.
Bugün Gürdesan firmamızın içinde

bulunduğu faaliyetler de bunun çok
güzel bir örneği." değerlendirmesinde
bulundu. 

‘Yerlilik oranı 4 yılda 
yüzde 70'e çıktı’

Savunma Teknolojileri Mühendis-
lik ve Ticaret AŞ (STM) Genel Müdü-
rü Davut Yılmaz da mümkün olduğu
kadar yerli katkı payını arttırmayı he-
deflediklerini vurgulayarak, "Bunun
en güzel ve en somut örneği MİLGEM

Projesi'dir. MİLGEM Projesi ilk başla-
dığında yerli katkı payı yalnızca yüz-
de 7 civarındaydı. Şu an bizlere çok
basit gelen zırh kaplaması, yangına
mukavim kaporta gibi malzemeler
dahi yoktu. Ancak müsteşarlığımızın
vizyonu ve Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığımızın kararlılığı sayesinde bu
oran şuan yüzde 70'ler mertebesine
çıktı. Yerli katkı payı yüzde 7'den
yüzde 70'e çıktı ki gerçekten çok bü-
yük bir başarı ve bu yalnızca 4 yılda
gerçekleşti." şeklinde konuştu.

Son yılın en büyük halka arzı

Yeni tip denizaltı GÜRDESAN’dan

Kastamonulu hemşerimiz Hasan Gürsoy’un ortağı olduğu VIA Gayrimenkul, 2015'in
başından bu yana yapılan toplam 8 halka arzın en büyüğü olarak kayda geçti.

G
ölcük Tersanesi'nde inşa edilen
denizaltının iç bloklarının ima-
latını Savunma Teknolojileri

Mühendisliği ve Ticaret AŞ altında
Gürdesan Gemi Makine Sanayi tara-
fından gerçekleştiriliyor. Gürdesan,
Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında
toplam 840 tonluk çelik bloklarının ilk
etap üretimini tamamladı. 

Yeni tip denizaltıların inşa aşama-
sı 5 blokun birleştirilmesinden oluşu-
yor. Bloklar ekipmanlarla donatılacak

ve tüp halinde birleştirilip diğer dona-
tımlarının yapılabilmesi için havuza
kaydırılacak. 

Yeni tip denizaltılar, havadan ba-
ğımsız tahrik sistemine sahip olacak.
Denizaltı bünyesinde bulunan hidro-
jen ve oksijen tanklarının tepkimesi
sonucunda yakıt hücresi sistemiyle
elektrik enerjisi üretilecek ve bu sis-
tem atmosferik havaya ihtiyaç duy-
madan denizaltının çok daha uzun
süre su altında kalmasını sağlayacak.

Yeni Tip Denizaltı projesi
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Şehrimizin sahil ilçeleriyle ön plana çıkmasını sağla-
mak amacıyla Esenler Kültür Merkezinde 21 Mayıs
Cumartesi günü “Kastamonu Kıyı İlçeleri Yapısal So-

runları, Projeler ve Beklentiler" başlığı altında düzenlenen
panelin moderatörlüğünü gazetemiz köşe yazarlarından Ha-
run Ünlü gerçekleştirdi. Panele Abana Belediye Başkanı
Rıdvan Oyar, Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş, Cide
Belediye Başkanı Nejdet Demir,  Çatalzeytin Belediye Baş-
kanı Musa İhsan Uğuz, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ve Türkiye Yüzme Federasyo-
nu Başkan Vekili Nilüfer Sanvarkonuşmacı olarak katıldı.

Kastamonu merkez daha kendini tanıtamadı ki, biz sahili var
mı yok mu onun tartışmasına girelim. Kastamonu’nun kale-
si, saat kulesi,Nasrullah Camii,Şeyh Şaban-ı Veli’si var ama

biz sırf bunlarla kaldık. Cide’ninGideros’unu, Çatalzeytin’in Gino-
lu’sunu,  Abana’nın Hacıveli’sini, İnebolu’nun Türk Ocağı’nı tanı-
tamadık.  Merkezle birlikte bir tanıtım atağına ihtiyacımız olduğu-
nu düşünüyorum. Önce merkez kendini tanıtacak sonra ilçelere
doğru bu akım devam edecek. Senelerden beri bekliyoruz,inşallah
Karadeniz Sahil Yolu en kısa sürede yapılacak. Genel başkanımı-
zın Binali Yıldırım olması, Abana’ya sıcak bakması, bizleri sev-
mesi çok güzel bir şey. Bu işin peşini bırakmayacağız.İnsanlar sa-
hilde sağlık sorunu, ısınma sorunu olduğu için durmuyor. Sahile
bölge hastanesi şart. Biz bunlarla mücadele ederken hep rantabl
mı sorusuyla karşılaşıyoruz. Sosyal devlet her yere aynı yatırımı
yapmayı gerektirir.  Balıkçılarımızın sorunları var.  Karadeniz’de
balık kalmadı. Milletvekilimiz Murat Demir bölgemizde trolün ya-
saklanması için girişim başlattı. Bunlar alaka isteyen şeyler.  Yerel
yönetimlerin, siyasilerin ve hemşeri desteği ile olabilecek girişim-
ler.Belediye başkanları olarak aramızda tatlı rekabet var ama hiç-
bir zaman birbirimizin kuyusunu kazmıyoruz. İstanbul’daki Kas-
tamonululara diyoruz ki; parti görüşünüz önemli değil. Önemli
olan Kastamonu’nun gelişmesi ve ilerlemesidir.

Merkezle birlikte 
tanıtım atağına 
ihtiyacımız var

Cide, Abana, Çatalzeytin, Bozkurt kaderleri aynı
olan ilçeler. Göç vermişler. Köylerimizdeki nü-
fus eridi gitti. Topraklarımız çocuğumuzu bes-

leyemez hale geldi. Zaten bizde tarım arazisi fazla
yok,kısmen hayvancılık ve ormancılık var. Orman
ürünlerini de maalesef değerlendirememişiz. Tom-
ruk olarak dışarı satmışız. Orman ürünlerini mamule
çevirip katma değeri yüksek ürünleri satamamışız. 

Önümüzde bir deniz var. Karadeniz her ne kadar
temiz olsa da gün geçtikçe kirleniyor. Balıklar troller
vasıtasıyla perişan olmuş. Karadeniz’de düzgün bir
balıkçılık yapamamışız. Maalesef devletimiz ve o za-
man yöneteneler buna çanak tutmuş. Göç verince
Esenler, Bağcılar gibi büyük bir köy doğmuş. Şuanda
kentsel dönüşüm kararı alıyoruz. Devletimizin yap-
ması gereken en önemli şey İstanbul’u daha da bü-
yütmek değil, Anadolu’da marka şehirler yaratmak
olmalı. Kastamonu’nun nüfusunu artırmak için bi-
limsel bir çalışma sonucunda teşvikler verilmeli.
Eğitim, turizm ve sanayi alanında küçük çaplı giri-
şimler başlattık. Bunların daha güzeli ve konforlusu
yatırımcının gelmesiyle olacak. Karadeniz Sahil Yolu-
nun yapılması yeterli değil. İnebolu’dan Kastamo-
nu’ya olduğu gibi Sinop Ayancık’tan Kastamonu mer-
keze doğru dikey, Çatalzeytin, Abana Bozkurt ve Ci-
de’denKastamonu’yayüksek standartlı yollar yapıl-
ması Kastamonu insanını sahille birleşecektir.

Çatalzeytin Belediye Başkanı 
Musa İhsan Uğuz: 

Yüksek standartlı
yollar 

Kastamonu’yu 
sahille birleştirir
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Ekrem Acar - Şahin Özen

İzzet Açıkgöz - Rıdvan Oyar

Mehmet Akın - Bozkurt Ekeş

İbrahim Toprak - Musa İhsan Uğuz

Nilüfer Sanvar - Zeynep Gökgöz

Mehmet Kaya - Nejdet Demir

Emine Çelik - Harun Ünlü

İstamonu
Gazetesinin

organizasyonu
Kastamonulular

Dayanışma
Derneği

Kâğıthane
Şubesi ve

Kastamonu
derneklerinin

destekleriyle bu
yıl 17-22 Mayıs

tarihleri arasında
gerçekleşen

1.Kastamonu
Dostluk

Günlerinde
“Kastamonu’nun
172 kilometrelik
sahili”  ana tema

olarak işlendi

Kastamonu sahil havzası genişledi

Cide Belediye Başkanı 
Nejdet Demir:

Programa 
katılan panelistlere

plaket 
takdim edildi

Kastamonu’yu siyasi ve coğrafi olmak üzere iki
türlü düşünmek gerekir. Biz 1800’lü yıllar-
dan beri İstanbul’a göç veren bir sahil şeridi-

ne sahibiz. Merkez Taşköprü, Tosya, Devrekani
1980’li yıllarda İstanbul’a göç veriyor.Sahil şeridin-
de Küre Dağları’nın diğer tarafı kadar seçmen yok.
Sahilde yolda yok zaten.Niye sahil şeridine önem
verilsin ki.Elimizdekine razı geliyoruz çünkü. Yatı-
rımcı ulaşım sorunu sebebiyle gelmiyor. Turizm
şartları kısıtlı. Yüksekokul sayesinde birçok pansi-
yon anca doluyor. Sahilde yetişmiş bürokratımız da
siyasetçimiz de yok. Sabri Tığlı ve Nurhan Teki-
nel’den sonra ilk defa Murat Demir çıktı. Bu bizim
için bir şans. Ben Murat Demir kazansın diye dua
ettim. Adam öyle ya da böyle sahil şeridinden çı-
kan bir milletvekili. İster kabul edersin, ister etmez-
sin, benim tüm sıkıntılarımı anlatabilecek tek mil-
letvekili. Şimdi yol ümidimiz var. Kastamonu İne-
bolu arasının bağlanmasını ve Karadeniz Sahil Yo-
lunun tamamlanmasını bekliyoruz.Onun dışında
hiçbir ümidimiz yok.Kastamonu hiçbir zaman sahi-
le kendi öz evladı gibi bakmamış. Bize yatırım gel-
miyor. İstanbul’daki Kastamonuluların bu işi omuz-
laması gerekiyor. Çünkü sahil şeridinin nüfusunun
çoğunluğu İstanbul’da. Sahil şeridinin kalkınması
ancak İstanbul’da gerçekleşecek örgütlenme ile
olur. İstanbul’un sahile borcunu ödemesi gerekiyor.

Bozkurt Belediye Başkanı
Bozkurt Ekeş:

Kalkınmamız 
İstanbul’un 

örgütlenmesiyle
olur Biz devlet desteği almayan tek federasyonuz

buna rağmen Türkiye’nin en başarılı ilk beş
federasyonu içerisindeyiz. Can kurtarma, do-

nanımlı dalış, havuzda hedef vurma, paletli yüzme,
serbest dalış, su altı görüntüleme, su altı hokeyi,
sualtı navigasyon, su altı ragbisi, su kayağı, zıpkınla
balık ağı gibi çok çeşitli dallarımız var.  Kastamonu
geçtiğimiz günlerde hentbolda büyük bir başarı elde
etti.Spor gündeme gelmenin, tanıtımın en önemli
aracı. Yarışma verdiğimiz yerlerin fiziki şartlarının,
konaklama şartlarının yeterli olması gerekiyor.İyi
niyetli bir evsahipliği bazen belediyeler için bir kül-
fete dönüşebiliyor. Biz bunuda çok istemiyoruz.
Şenlik ve panayır havasında su üzerinde yapılan
müsabakalarımız var. Bunun için suyun
durgun,parkurun düzgün olması, dalganın çok ol-
maması lazım. Sudan faydalanmanın bin türlü yolu
var, sadece turizm olarak düşünmemek lazım.Deniz
ve hava ulaşımı olarak da kullanılabilir, o bölgedeki
insanların ekonomik gelişimi için de. Zıpkınla balık
avlama, cankurtaran eğitimlerini verebiliriz. Su ka-
yağı parkuru yapılırsa pek ala yarış verebiliriz.Kara-
deniz Marmara yarışımız var. Açıkçası Karade-
niz’de bunun için çok uygun yerler
bulamıyoruz.Buralara gitme konusunda biz çok öz-
veriliyiz. Ama yerel yönetim destekleri gerçekten
gerekli. Fiziki şartlar çok önemli. Benim amacım bu
sporu yaygınlaştırabilmek. Uzun sahil şeridi olan
Kastamonu’nun da bütün su sporlarında etkin ola-
bileceği projeleri federasyonlarla iş birliği halinde
geliştirilebilmesi çok önemlidir.

Türkiye Sualtı Sporları 
Federasyonu Başkanı 
Doç. Dr. Şahin Özen: 

Spor tanıtımın 
en önemli aracı

İstanbul’un 
kaynağa 

ihtiyacı yok

Panelde konuşmacılar şu ifadelere yer
verdi:  “Kastamonu’da Ilgaz Dağı ile
inanç turizminden başka hiçbir şey

öne çıkartılmadı. Ben şu anda Cide’yi bilme-
yen yüzde 60 Kastamonulu olduğunu düşü-
nüyorum. Cide 103 kilometre ile Türkiye’nin
en uzun sahil şeridine sahip ikinci ilçesi. Gi-
deros koyu diye bir yer var dünyada 4 tabi
limandan biri. Cide’de alt yapının ve yolların
tamamını bitirdik Batı Karadeniz’de deniz
deşarjı olan nadir ilçelerden biriyiz. Tos-
ya’dan sonra Kastamonu’nun en fazla ma-
hallesine sahip ilçeyiz. Nüfusta üçüncü ko-
numa geldik. Kastamonu hiçbir şekilde ken-
di güzelliklerinin farkına varamamış bir il.
En kısa yoldan turizmde Sinop’a gitmiş.  İs-
tanbul’da 100 binin üzerinde Cideli var.
Bunların 30- 40 bini en azından emekli. Bize
yol yaparken ekonomik mi diye ölçüyorlar.
Bunu neye göre yapıyorlar bilmiyorum. Ver-
gi verirken eşitiz ama yol ya da yatırım ya-
parken ekonomik değiliz. İstanbul’un kay-
nağa ihtiyacı yok. Yılın 7 ayını memleketinde
geçiren hemşerilerimizin nüfuslarını Ci-
de’ye alarak ilçelerine destek olmaları ge-
rekiyor. On bin kişinin Cide’de olması Ci-
de’ye çok şey katacaktır. Bu yıl dört bin kişi
ikametgâh aldılar. Ben sivil toplum örgütle-
rine teşekkür ediyorum, bazıları gerçekten
ellerini taşın altına koydular. Ancak herkes
taşın altına elini koymalı.”

Harun Ünlü: 

Bütün turizm 
dallarıyla birlikte
kalkınma planı
hazırlanmalı

Yerel yönetimlerin, özellikle bizim gibi
gelişmekte olan ülkelerdeki yerel yö-
netimlerin işi çok zor. İki şekilde zor;

birincisi devlet ile vatandaşın yüz yüze gel-
diği ilk kurumdur. İkincisi ise merkezi yöne-
tim çok etkin ve baskın ise yerel yönetimle-
rin hareket alanları daralır. 

Bu nedenle oradaki yöneticilerin gerek
proje üretme, gerek finans bulma, gerekse
proje yürütme ve personel sağlama gibi ih-
tiyaçlarını rahatlıkla giderebilme şansları
olmaz. Kıyı ilçelerimizin gerçekten dünyada
şuan geldiği turizm anlayışında önemli birer
değer olduğunu unutmamak gerekiyor. Şu
yanlıştan da çıkmamız gerekiyor; turizmi
sadece deniz olarak algılamamalıyız. 

Turizmin içerisinde yirmi otuz tane alt
ayak bulunmaktadır, macera turizmi, inanç
turizmi gibi. Biz kendimizi sadece deniz tu-
rizmine sıkıştırmamalıyız böyle yaparsak
hiç bir şey elde edemeyiz. Bizde bütün tu-
rizm dallarını ele alarak bir kalkınma adımı
atmak zorundayız. Bunu tek bir belediye
başkanına yüklemek haksızlık ve vicdansız-
lıktır. 

Kastamonu’yu bir kez ziyaret ettim, il-
çelerini henüz bilmiyorum. İl gene-
linde bir tane yüzme havuzu var. O

da 25 metrelik, kısa kulvar.Türkiye Yüzme
Federasyonunun amacı lisanslı sporcuları
artırmak,illerde antrenör ve hakem semi-
nerleri düzenleyerek onları kontrol altında
tutmak. Federasyonumuzda yüzme, atla-
ma, senkronize, master ve açık su olmak
üzere beş ana faaliyet var. Havuzun olma-
dığı durumlarda denizde yapılabilecek faa-
liyetlerimiz de bulunuyor. Ancak denizin fi-
ziki şartlarının buna uygun olması gereki-
yor.Belediyelerden bize talep geldiği süre-
ce biz her türlü aktiviteye yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Bize şuana kadar Kastamonu
ilçelerinden hiçbir talep gelmedi. Onun
üzüntüsü içindeyim.Belediye ve valilikler-
den bize talep geldiği doğrultuda ancak
yardım edebiliriz. Canla ve başla her yar-
dıma hazırız, her zaman her şekilde varız.

Talep gelirse 
yardıma hazırız

Türkiye Yüzme Federasyonu
Başkan Vekili Nilüfer Sanvar:

Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar: 
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H.K.P.’de çeyrek asrı aşan tecrübe
İnebolulu üç kardeşin ortaklığında faaliyet gösteren H.K.P., kli-
ma, havalandırma baca ve toz toplama sistemleri konusunda
çeyrek asrı geçen tecrübesiyle çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İstamonu Gazetesi Kastamonu Temsilciliğinin organizasyonuyla Kastamonu
Şeker Fabrikası’nın sorunlarının gündeme getirildiği toplantı düzenlendi.

Sektöre çıraklıktan başladığını söyleyen
Şaban Aydoğan 1989 yılında Uzay Klima
olarak kendi firmasını kurduğunu bildirdi.

Daha sonra H. K.P adı altında kardeşleri
Şeref ve Erdoğan Aydoğan ile faaliyet göster-
meye başladıklarını anlatan Şaban Aydoğan
çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:
“H.K.P’nin bünyesi altında Uzay Klima ola-
rak hali hazırda faaliyet gösteriyoruz.  Otel
ve fabrika projelerinden konut projelerine
kadar çok kapsamlı bir alanda hizmet vere-
cek kapasiteye sahibiz. Pendik’te bulunan
250 metrekare alandaki tesisimizde 9 kişilik
çekirdek uzman kadromuz var.  Projenin bü-
yüklüğüne göre bu sayı zaman zaman 20’yi
buluyor. Ulusal bazda faaliyet gösteren çok
sayıda firmanın tedarikçisi olmamızın yanı
sıra Kara Kanal adı altında kendi markamız
bulunuyor.”

Bir olalım dir olalım

Gelecekte fabrika kurma hedeflerinin de
olduğunu bildiren Şaban Aydoğan Kastamo-
nuluların daha çok birbiriyle iş yapması ge-
rektiğini ifade ederek şöyle devam etti: “ Fir-
mamız bugüne kadar Kastamonu Otagarı ve
Ilgaz Mountain Resort’un da aralarında bu-
lunduğu çok sayıda projeyi tamamladı. Şuan
konuta olan talep doğrultusunda daha çok
müteahhitler ile çalışmaktayız. Ancak müşte-
ri portföyümüzde çok az hemşerimiz bulunu-
yor. Tuzla ve Kartal İnebolular Derneği, Kas-
tamonulular Dayanışma Derneği Pendik Şu-
besinde üyeyim. Maalesef derneklerimizden
bırakın ticari faaliyetlerin gelişmesi memle-
kete dair bir verim alabildiğimizi düşünmü-
yorum. Bu konuda İstamonu Gazetesinin ça-
baları takdire şayan. Hüseyin Karadeniz başta

olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum.
Kastamonulular için bir olalım dir olalım, he-
pimiz taşın altına elimizi koyalım.”

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena, Kasta-
monulu hemşerimiz Zeki Çevik’in işletmecisi ol-
duğu Gaziler Büfe’yi zora soktu. Stadın yanında-
ki büfede 25 yıldır köfte satışı gerçekleştiren, Ağ-
lılı hemşerimiz Zeki Çevik, “Stadın yeniden faa-
liyete geçerek, hareketli günlerine kavuşmasını
beklerken, gerekli izinlerin alınmasına rağmen
25 yıllık işletmemizin tahliyesi ile karşı karşıya
kaldık.” dedi. 

Türkiye Harp Malulü ve Gaziler, Şehit Dul ve
Yetimler Derneği’nin mülkü olan alanda 1991 yı-
lından itibaren kiracı olduğunu ifade eden Zeki
Çevik, “Ben Beşiktaş’ta doğdum. 1970 yılından
1991 yılına kadar seyyar arabayla İnönü Stadyu-
mu’nun civarında köfte satışı gerçekleştirdim.
1991 yılından itibaren de stadın yanında olan bü-
fede hizmet veriyoruz. Bu atmosferin içinde yer
almak büyük bir manevi haz veriyor. Gaziler Büfe-
nin kapanması sadece bir işletmenin yok olması,
gelecek umutlarımızın elimizden alınması demek
değil, aynı zamanda geçmişimizin de yok edilme-
si demek.” diye konuştu.

Konuyla ilgili yetkililere yardım çağrısında da
bulunan Çevik şunları söyledi: “ Biz Beşiktaş taraf-
tarına yıllardır hizmet etmekten büyük onur duy-
duk. Köftelerimizin namı buradan yayıldı. Başka
bir yerde hizmet vermemizin istenmesi, bizim ha-
yallerimizin, umutlarımızın, geçmişimizin ve gele-
ceğimizin yıkılması anlamına geliyor. Beşiktaş yö-
netimi ve büyükşehir belediyesinin stat çevresinde
bize yeniden yer göstermesini bekliyoruz.”

Tarçın Pastaneleri Patisse-
riebistrobaklava’da gerçekle-
şen toplantıda Kastamonu Şe-
ker iş Sendika Başkanı Ali Çu-
fadaroğlu, kırsal kesimin nü-
fusunun azalmasıyla pancar
üretiminin düşüşe geçtiğini
vurguladı.

Şeker pancarına devlet ta-
rafından kırsal desteklemenin
şart olduğunu Kastamonu Şe-
ker Fabrikasının ayakta dura-
bilmesi için işçilerin iki saat
ücretsiz çalıştığını bildiren
Çufadaroğlu, “Diğer illerdeki
şeker fabrikalarının üretimin-
de yüzde 100 hatta yüzde
150’ye varan artışlar olurken
Kastamonu hammad-
de girişinde dü-
şüş tehlikesiyle
karşı karşıya
kaldı. Türki-
ye genelinde-
ki şeker fabri-
kalarında gö-
rev yapan ge-
çici işçilerin
kadroya alınmaları
ve şeker sektörünün
sorunlarının çözümü amacıy-
la, Türkiye Gıda ve Şeker Sa-
nayi İşçileri Sendikası Genel
Merkezi tarafından alınan 2
saat fazla çalışma eylemine,
Kastamonu Şeker Fabrika-
sı’nda çalışan işçiler de katıl-
dı. Bu şekilde fabrikanın re-
vizyon işlerini bitirip kam-
panyaya hazır hale getirilmesi
amaçlanıyor. ”dedi.

Ülkemizde ithal mısırdan

yapılarak kullanılan
GDO’lu tatlandı-

rıcıların top-
lum sağlığını
tehdit ettiği-
ne de dikkat
çeken Çufa-
daroğlu “Her

tarafımız
GDO’lu ürünler-

de kaplanırken
halkımıza doğal

pancar şekeri yedi-
rebilmek asıl
amacımız-
dır.” diye
konuştu.

Doğal
ürünler
kullanı-
yoruz

Gıda
imalatı ya-
pan bir firma

olarak doğal ürünlerin kulla-
nılmasına özen gösterdiklerini
belirten Tarçın Bistro sahibi
Seher Berberoğlu ise şu ifade-
leri kullandı:  “Ulusal bir ya-
yının verdiği bilgiye göre  mı-
sırdan ve soyadan üretilen
800 çeşit GDO barındıran
ürün tüketicinin sofrasına gi-
riyor. Bisküvi, kraker, puding,
bitkisel yağ, bebek maması, çi-
kolata ve gofret gibi pek çok
gıda ürününde GDO olmasına
rağmen, tüketicinin bundan
haberi maalesef yok.Yeni çıka-
rılan yönetmelikle de bundan
sonra yüzde 9 oranında GDO
bulunan ürünler ithal edilebi-
lecek. GDO’lar yönüyle her-
hangi bir denetime tabi olma-
dan, ülkemize girmiş, sofrala-
rıma gelmiş bu ürünleri halkı-
mız hiçbir seçme hakkına sa-
hip olmaksızın tüketmek zo-
runda bırakıldı.”

Konuşmaların ardından
üretimlerinde Kastamonu Şe-
ker Fabrikası’nın ürünlerini
kullanan Tarçın Pastaneleri

sahibi Seher Berberoğlu’na,
yapay tatlandırıcıya

yer vermediği
için Kasta-

monu Şe-
ker iş
Sendika
Başkanı
Ali Çufa-
daroğlu

tarafın-
dan plaket

verildi.

Şeker pancarına devlet desteği şart Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Vodafone Arena 
Gaziler Büfe’yi yıktı

Şaban Aydoğan

Seher 
Berberoğlu

Zeki Çevik
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Cam teras
ihalesi 
yapıldı

Tosya 
Hayvan Pazarı

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Edebiyatımızın özgün şairlerin-
den Aslen Kastamonulu olan Beh-
çet Necatigil, doğumunun 100. yı-
lında üç üniversitenin ortak progra-
mıyla anıldı. Küçükçekmece Bele-
diyesinin desteğiyle Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi, Saba-
hattin Zaim Üniversitesi ve Yıldız
Teknik Üniversitesinin hazırladığı
“Doğumunun 100. Yılında Behçet
Necatigil Sempozyumu” 11-12 Ma-
yıs tarihlerinde 3 farklı mekânda
gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışı ve ilk otu-
rumu Küçükçekmece Cennet Kültür
ve Sanat Merkezinde, öğleden son-
raki oturumları ve ikinci gün sabah
oturumları Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Davutpaşa kampüsünde, ikinci
gün öğleden sonraki oturumları ise
Sabahattin Zaim Üniversitesinde
yapıldı.

Sempozyumda Necatigil’in sa-
natsal kişiliği, eserleri, çevirmenliği
ve oyun yazarlığı konuşmacılar ta-
rafından ele alındı.

Doğumunun
100. yılında

Behçet 
Necatigil anıldı 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen “Genç Bilâl-
ler” Ezan Okuma Yarışması’nda
Kastamonu Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencisi Emre Kısa Türkiye
birincisi oldu

Anadolu imam hatip liselerinde
öğrenim gören öğrencilere yönelik
yapılan “Genç Bilâller” Ezan Oku-
ma Yarışması ve “Kur’an’ın Genç
Muhafızları” Hafızlık Yarışması
Türkiye finali, Amasya’da gerçek-

leştirildi.
Millî eğitimin genel amaçları

doğrultusunda öğrencilerin mes-
leki yeterliliklerini artırmak ve
sosyal gelişimlerine katkıda bu-
lunmak amacıyla düzenlenen ya-
rışmaların Türkiye finallerinde,
hafızlık yarışması için Ankara,
Trabzon, Muş, Siirt, Kahramanma-
raş, Mersin, Konya, Manisa, Sakar-
ya ve İstanbul’dan; ezan okuma ya-
rışmasında ise Kastamonu, Gü-
müşhane, Rize, Hakkâri, Adıya-

man, Osmaniye, Antalya, Eskişe-
hir, Tekirdağ ve İstanbul’dan öğ-
renciler yarıştı.

Ezan Okuma Yarışması’nda
Kastamonu-Merkez Kastamonu
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden
Emre Kısa birinci gelirken Hafızlık
Yarışması’nda ise İstanbul-Üskü-
dar Üsküdar Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nden Enes Aslan ve Mersin-
Tarsus Tarsus Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi’nden görme engelli Ek-
rem Uçar birinciliği paylaştı. 

Türkiye’nin Bilal’i 
Kastamonu’dan çıktı

Daday’a üçüncü kardeş

Samsun da
Kastamonu’dan

havalanacak

Uygulamalı eğitim uçuşları için
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
(DHMİ) Kastamonu Havalimanı Mü-
dürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi arasında protokol imzalandı.  

DHMİ Kastamonu Havalimanı

Müdürü Mustafa Konca ve Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ferşat Kol-
bakır arasında imzalanan protokolle,
Kastamonu Havalimanında eğitim

uçaklarınca uçuş gerçekleştirilebile-
cek. Havalimanı operasyon saatleri
içerisinde gerçekleşecek ve görerek
uçuş kurallarının (VFR) geçerli oldu-
ğu uçuşlarla ilgili sağlık önlemleri
üniversite tarafından alınacak.

Şadibey Çiftliği 
Ramazan’a hazırlanıyor

Kastamonu-Daday karayolu üzerinde
bulunan Ahmet Esen’in sahibi olduğu Şa-
dibey Çiftliğinin mutfak kısmında 13 Ma-
yıs günü sabah saatlerinde yangın çıktı.
Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü
ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yakla-
şık 5 saatlik bir çalışmanın ardından güç-
lükle kontrol altına alınabildi. Yangında,
185 yıllık tarihi Şadibey Konağı tamamen

yanarak kullanılamaz hale geldi. Şadibey
Çiftliği yönetimi tarafından yapılan yazılı
açıklamada tesisisin tüm faaliyetlerine en
kısa zamanda yeniden başlayacağı bildi-
rildi. Açıklamada tesisteki binicilik faali-
yetlerinin hali hazırda devam ettiği kayde-
dilirken konaklama, yiyecek, içecek hiz-
metlerinin en geç 30 ila 45 gün arasında
hizmete hazır olacağı ifade edildi.

YIL: 5 SAYI: 164 21 MAYIS 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.

Azdavay Çatak Kanyonu’na yapı-
lacak olan Cam Teras’ın ihalesi ger-
çekleşti. Azdavay Belediye Başkanı
Osman Nuri Civelek, ihaleye en uy-
gun teklifin YGA 2023 İnşaat – Cen-
giz İnşaat ortaklığının verdiğini du-
yurdu. Azdavay için en önemli pro-
jenin yapım ihalesini alan Yüksel
ve Şenol Karakaş’a sosyal medya
üzerinden yaptığı açıklamada teşek-
kür ettiğini söyleyen Başkan Cive-
lek, “Bu projenin en büyük destek-
çisi olan Bakanımız Prof.Dr.Veysel
Eroğlu ve ekibine, Kastamonu mil-
letvekillerine, il başkanına ve ilçe
başkanına şükranlarımı sunuyorum.
Proje fikrinden başlayıp, projenin
onaylanmasına kadar büyük gayret
gösteren Kaymakamımız Osman
Doğramacı’ya da minnet ve şükran-
larımı sunuyorum” dedi.

Kastamonu’da geçtiğimiz aylarda
il genelinde görülen şap hastalığı
Tosya’da yeniden ortaya çıktı. Şap
hastalığı nedeniyle Tosya Hayvan
Pazarı, alınan karar doğrultusunda
bir ay süreyle karantina altına alındı.

Geçtiğimiz hafta çıkan yangında 185 yıllık tarihi
konak, mutfak ve restoranının kullanılamaz
hale gelmesi sonucu hizmetine ara veren
Şadibey Çiftliği’nin Ramazan ayında yeniden
faaliyete başlaması planlanıyor.

Daday Belediyesi, Bursa Ni-
lüfer Belediyesi ile kardeş bele-
diye protokolü imza-
landı. Bu kapsamda Ga-
ziemir ve Maltepe Bele-
diyeleri ile daha önce-
den protokol imzalayan
Daday Belediyesi,  böy-
lelikle kardeş belediye

sayısını üçe çıkarmış oldu.
Nilüfer Belediye Başkanı

Mustafa Bozbey’in Halk Evi’nde
bulunan makamında gerçekle-

şen ziyarette Hasan
Fehmi Taş’ın eşi Şe-
nay Taş ve Bursa Kas-
tamonu Dernekleri Fe-
derasyonu Başkanı İs-
mail Tiftik ve Ayla
Tiftik de yer aldı.
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n Sayın Safran, adaylığınızı kutlaya-
rak başlamak istiyorum. Adaylık
kararınız ve süreç nasıl gelişti, an-
latır mısınız?

Ben, otuz üç yıldır Gazi Üniversite-
si’nde çalışıyorum. Gazi, üniversite
olduktan sonraki ilk asistanlardan
birisiyim. Çok uzun yıllar Gazi’de
ana bilim dalı başkanlığı, bölüm
başkanlığı, yüksek okul müdürlüğü,
enstitü müdürlüğü, dekan yardımcı-
lığı, dekanlık ve bildiğinizi gibi bir
süre de Kastamonu Üniversite’sin-
de vekil olarak rektörlük yaptım.
YÖK’te danışmanlık görevinde bu-
lundum. Yüksek öğretim alanında
iyi bir birikimim olduğu kanaatinde-
yim. Kendimi çok iyi bir alt yapı ile
yetişmiş biri olarak görüyorum.

Biliyorsunuz, kanunen üniversitelerde
her dört yılda bir rektörlük seçimle-
ri yapılıyor. Bu yıl, Gazi Üniversite-
si’nde seçim yılı. Bu süreç üç aşa-
mada gelişiyor. Önce üniversite öğ-
retim üyeleri bir seçim yapıyor.
Daha sonra YÖK bir sıralama yapı-
yor ve son olarak Cumhurbaşkanı
tarafından atama gerçekleştiriliyor.

İşte bu süreçte, arkadaşlarımızın te-
veccühü ve kendi birikimime olan
inancımla aday oldum. Gazi Üniver-
sitesi’nin bilimsel ve akademik ba-
şarısını artırmaya; üniversitenin ba-
rış, huzur ve güvenini sağlamaya ta-
lip oldum.

Gazi Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük
üniversitelerinden biri. Böyle bir
üniversiteyi yönetmeye talip olmak
gerçekten önemli bir birikim gerek-
tiriyor. Ben bu birikime sahip oldu-
ğuma inanıyorum. Gazi Eğitim Fa-
kültesi öğretim üyesiyim. Eğitim Fa-
kültesi, Tıp Fakültesi’nden sonraki
en büyük fakülte.  Ben, Eğitim Fa-
kültesi’nden tek aday olarak seçim-
lere giriyorum. Bunu da bir avantaj
olarak gördüğümü söylemeliyim.
Umuyorum 21 yıl tıpçıların, 12 yıl da
hukukçuların yönetiminden sonra
sıra eğitimcilere gelecektir. 

n Bu birikim ile bir model üniversite
yaratmaya yöneleceksiniz, diyebilir
miyiz?

Evet. Gazi Üniversitesi aslında Türkiye
üniversiteleri arasında çok saygın
bir konumda.  Öğrenci sayısı olduk-
ça fazla.  Başkent’te bir üniversite.
Kampüs üniversitesinden de öte bir
şehir üniversitesi. Birçok fakülteye
sahip. Ziraat ve veterinerlik dışında
hemen hemen tüm fakülteler bün-
yesinde var. Bu özelliği ile Gazi Üni-
versitesi, Anadolu’daki üniversitele-
rin YÖK’ü gibidir. Bu anlamda Gazi
Üniversitesi’nin misyonu sadece
Gazi Üniversitesi’ne hizmet et-
mek değildir. Aynı zamanda
Anadolu’daki üniversiteleri de
insan kaynağı olarak ve aka-
demik olarak desteklemek-
tir. Bu misyon, son zaman-
larda kaybolur gibi oldu. Bu
yüzden, Gazi Üniversitesi
rektörlüğüne aday olmak,
bir yanıyla da Anadolu üni-
versitelerinin hamisi olma-
ya da aday olmak demektir.

Biliyorsunuz. 190’a yakın üni-
versitemiz var ve bunların
çok büyük bir bölümü Anado-
lu’da ve yeni üniversiteler. Bun-
ların, her konuda desteklenmeye
ihtiyaçları var. Ben, bu misyonu da
hakkıyla yerine getireceğime inanı-
yorum.

Bir başka konu da şu:  Gazi Üniversite-
si’nin kaynakları çok güçlü. Bu kay-
naklar reel ve rasyonel şekilde kul-
lanıldığı takdirde Gazi Üniversite-
si’nin mevcut alt yapısının ve mev-
cut teknolojik donanımının çok
daha iyi bir yere geleceğine
inanıyorum. Tercih
edilen bir üniver-
site olması
da öğ-

renci konusunda bir sıkıntı yaşama-
mıza yol açıyor, diye düşünüyorum.

İnşallah Gazi’de bir makas değişikliği-
ne gideceğiz ve bu makas değişikliği
Gazi Üniversitesi’nin geleceğini çok
parlak bir düzeye getirecektir.

n 193 üniversitemiz var ama bir tane
Kastamonulu rektör yok!

Evet. Ama bunu bir mikro milliyetçilik
anlamında düşünmeyerek bir şeyler
söylemek isterim. Eğer benim hem-
şerilerim, benim dostlarım, benim
Kastamonulu etkili insanlarım biz-
leri oralarda görmek istiyorsa; biz
bir Kastamonulu olarak onların
gönlünü, ruhunu rahatlatabilecek
isek eyvallah. Ben onda varım. 

Benim memleketim ile olan bağlarım
hiç kopmadı. Anamın babamın me-
zarları orada, evimiz köyümüz var,
dönüp dolaşıp gideceğimiz yer ora-
sı. Bu anlamda Kastamonuluların,
Kastamonulu bir rektörden gurur
duyuyor olmalarını çok isterim. 

n Şunu sormak istiyorum: Şu anda
Türkiye’de yüksek öğretimin en te-
mel sorunu ne sizce?

Yüksek öğretimin en büyük sorunu
“tek tipleşmesi”dir. Yani, her yerde,
her şehirde aynı tip üniversitelerin,
aynı fakültelerin ve aynı tip bölüm-

lerin kurulmasıdır. Dolayısıyla bu
tek tipleşme yüzünden üniversitenin
kurulduğu yerin koşullarına, kurul-
duğu bölgenin kalkınmasına yönelik
programlar; entegre programlar
açamadıkları için maalesef Anado-
lu’daki üniversitelerin kendi bölge-
lerine hizmet etmesi ve kendi böl-
gelerinin kalkınmasına destek ver-
meleri anlamında ciddi sıkıntılar or-
taya çıkıyor.

İkincisi, Türk yüksek öğretiminin ulus-
lararasılaşamaması. Yani artık tek
diplomaya giden dünyada, üniversi-
te diplomalarının her yerde geçerli
olması gibi bir yapıya ulaşamamış
olması. Bolonya süreci dediğimiz
olay budur. Dünya üniversitelerinin
ilk beş yüzüne giren üniversite sayı-
mız bir elin parmakları kadar bile
yok. Türkiye, en yakın zamanda
dünyanın ilk beş yüz üniversitesi
arasına en az on, on beş üniversiteyi
yerleştirmeyi hedeflemelidir. Hele
hele ilk yüze on, on beş üniversiteyi
yerleştirebilirsek dışarıdan Türki-
ye’ye öğrenci akışı hızlanacaktır.
Bugün bizim üniversitelerimize ge-
len yabancı öğrencilerin kaynağı
Türk Cumhuriyetleri, Balkanlar ve
Afrika’dır. Ama diğer alanlardan öğ-
renci çekebilirsek kaliteyi yakala-
mış oluruz. Bizim hedeflerimizden
biri de üniversitemize dünyanın en
az elli ülkesinden öğrenci çekmek.

Ayrıca, yurt dışına gi-
den öğ-

rencilerimizin sayısını da önemli öl-
çüde azaltmayı düşünüyoruz. Bugün
Amerika’da, Almanya’da, Fransa’da,
Avusturya’da, Japonya’da binlerce
öğrencimiz okuyor. Bizim kaynakla-
rımız bu öğrenciler vasıtasıyla dışa-
rıya akıyor. Biz bu kaynakları güçlü
üniversiteler kurarak içeriye akta-
rabilirsek büyük bir kazanç ve pres-
tij yakalamış olacağız. Öğrencileri-
miz, oralarda eğitimlerini tamamla-
yınca dönmüyorlar ve bu da önemli
bir beyin göçü olarak karşımıza çı-
kıyor. Bu zeki çocuklara çok geniş
sosyal, mali ve bilimsel imkanlar
sağlıyor bu devletler.

n Eğer rektör olursanız hangi proje-
leri hayata geçirmeyi planlıyorsu-
nuz?

Artık üniversiteler için kampüslerden
çıkıp, yaşamın içinde yer edinme ka-
çınılmaz bir gerçektir. Belirli alan-
larda yetkinlik kazanmak isteyen ye-
tişkinler için kurslar ve diploma
programları sunacak olan bu felse-
feden hareketle, Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültemiz ilk ve en acil ça-
lışmamız olacaktır. Çeşitli diploma
programlarının yanı sıra, kısa süreli
kurslar, başta Milli Eğitim Bakanlığı
olmak üzere Bakanlıklar için hizmet
içi eğitim modülleri hazırlayıp, ilgili
birey ve kurumlara sunacağız. Tür-
kiye’de bu alanda bir marka olmak
için gerekli potansiyelimiz mevcut-
tur. Bu projemizle, akademisyenle-
rimiz için önemli bir kazanç olanağı
sunmayı hedefliyoruz.

Öğretim elemanlarımız, akademik ça-
lışmaları ve ofis gereçleri anlamın-
da her türlü taleplerini, kargo ve di-
ğer gönderilerini, kurum içi dosya
iletilerini ve benzeri tüm ihtiyaçları-
nı Çevrimiçi İhtiyaç Takip Siste-
mi’nden yapabilecektir. Bu sayede,
öğretim üyeleri, bilgisayar ihtiyacı
için dekana ulaşmak zorunda kal-
mayacak, bir doçentlik dosyası için
rektörlüğe kadar gelip vakit kaybet-
meyecek veya resmi bir evrak ilet-
mek için kargo şirketine gitmek zo-
runda kalmayacaktır. Hocalarımız,
resmi internet sitemizden veya çağ-
rı merkezini arayarak tüm bu işlem-
leri kolayca yürütebilecektir. Her
anınız kıymetlidir. Her anınız Ga-
zi’nin gelişimine damlayan eşsiz bir
katkıdır.

Yetki Devri Yönetim Anlayışı, Gazi
Üniversitesi için kaçınılmazdır, çün-
kü bizler iyi bir rektörle iyi bir üni-
versite, kötü bir rektörle kötü bir
üniversite olmanın çok daha fazlası-
nı hak ediyoruz. Basit bir felsefeye
dayalı bu yönetim biçimi, üst yöneti-
min yetkilerini bir alt yönetime ay-
rıntılı yetki ve iş tanımlaması yapa-
rak devretmesine dayalıdır. Bu sil-
sile, bireye inene kadar devam eder.
Dolayısıyla her yönetici ve her öğre-
tim elemanı, görev tanımı çerçeve-
sinde yetkisinin ne olduğunu ve ol-

madığını bilir. Keyfiyet ve amatörlük
ortadan kalkar. 

Kadın Araştırmaları ve Çalışmaları
konusunda kuracağımız enstitünün,
bazı toplumsal çıktıları da olacaktır.
Bu enstitüde yönetilecek yüksek li-
sans ve doktora çalışmaları, proje
ve raporlamalar tamamen yaşamla,
sokakla ve iş yaşamıyla iç içe ger-
çekleştirilecektir. Enstitü fonuna
aktarılacak bir bütçe ile tüm bu
akademik çalışmalar projelendirile-
cek ve bu sayede öğrenci ve öğretim
üyeleri veri toplama aşamasında
veya projelerinin yaygınlaştırma sü-
recinde topluma inebilecek ve kadı-
nın yaşamında somut değişikliklere
imza atabileceklerdir. Sosyal bilim-
ler, yaşamın içinde, yaşam için çalı-
şırken ve yaşamdan beslendiğinde
değerlidir. Kadınlarımıza sesi solu-
ğu olacağız ve onları insanımıza,
dünyaya anlatacağız.

Ülkemizde, başarı sıralamasında ilk
onda bulunan üniversitelerin Bilim
ve Sanat Kulüpleri medyada yer
alacak seviyede toplumsal bir karşı-
lık bulabilmektedir. Bu kulüplerin,
varlıklarını sadece tabelalarda sür-
düren öğrenci birimleri olarak de-
ğerlendirilmelerini istemiyoruz. Ak-
sine, gerek bilimsel gerekse sanat-
sal alanlarda deneysel çalışmalar
yapan ve bunları toplumun ilgili kat-
manlarıyla buluşturabilen Bilim ve
Sanat Kulüpleri kurmayı hedefliyo-
ruz. Aynı zamanda bu kulüpleri, iş
yaşamında olan mezunlarımızın da
katılımıyla, daha güçlü ve etkin sos-
yal etkileşim ve üretim alanlarına
çevirmeyi hedefliyoruz. Bir örnek
olması açısından öncelikli olarak;
Cumhuriyet döneminde ilk gökyüzü
gözlemleri yapılmak için inşa edil-
miş olmasına rağmen atıl durumda
bulunan ve kaderine terk edilmiş
olan, şu anki Rektörlük binasının
Kubbesi’ni hızla aslına uygun şekil-
de restore edip, teleskop ve diğer
donanımlarını yeniledikten sonra
öğrenci kulüplerimizin hizmetine
açacağız. Burası hem bilimsel hem
de gösteri amaçlı gözlemlerin yapı-
lacağı örnek Gözlemevi olacaktır.

n Haydi biraz Kastamonululuk yapa-
lım. Buradan Kastamonululara, bu
seçim süreci ile ilgili nasıl bir me-
saj göndermek istersiniz?

Öncelikle hayır dualarını bekliyorum.
Belki bu göreve gelinir ama hayırlısı
ile gelmek ve hayırlısı ile görev yap-
mak gerek. Sonra da eğer kendile-
rinin buralarda tanıdığı eş dost var-
sa ve bizim tanımadıklarımız ise,
onlara bizi anlatmalarını istiyorum.
Bir başka beklentim de inşallah
olumlu sonucu aldığımızda davullu
zurnalı kutlamalarıdır.

Kastamonu Üniversitesi’ni de buradan
çok özel olarak desteklerim. İnsan
kaynağı olarak elimden gelen her
türlü desteği veririm ve Kastamonu
Üniversitesi bizim kardeş üniversi-
temiz olur. Bu destek de Kastamo-
nu Üniversitesi’ne ciddi anlamda
ivme kazandırır. Emsallerinin önü-
ne geçer.

n Gazetemiz adına ve tam olarak
temsil etmemekle beraber Kasta-
monulular adına başarılar diliyo-
rum.

Teşekkür  ederim. İstamonu gazetesi-
ni öteden beri tanırım, daimi oku-
rum. Bu arkadaşların bu gazeteyi
ne kadar fedakarlıkla çıkardığını,
hemşerileriyle bir çok şeyi paylaştı-
ğını biliyorum. Tüm gazete çalışan-
larını bu katkılarından dolayı kutlu-
yorum. Bu önemli bir hizmettir.
Kastamonu’nun yarısı İstanbul’da-
dır. İstanbul’daki Kastamonuluların
her zaman birlik olmalarını hep di-
lemişimdir. Ne yazık ki bizde hem-
şerilik duygusu ve dayanışması çok
az ve ben bundan hep şikayetçi ol-
dum.  Bunun bir an önce ortadan
kalkması en büyük mutluluğum ola-
caktır. Tüm derneklerin bir çatı al-
tında toplanmasını isterim. Yeniden
çok teşekkür ediyorum.

21 Mayıs 2016ÖZEL GÜNDEMHarun Ünlü ile 10

H
emşerimiz Prof.Dr.
Mustafa Safran,
Gazi

Üniversitesi’nin Temmuz
2016’da yapılacak
rektörlük seçiminde
aday. Bu sayımızda
kendisini konuk ettik.
Adaylık sürecini,
projelerini, Türkiye
yüksek öğretim yapısını
ve biraz da
Kastamonu’yu,
Kastamonuluları ve
Kastamonululuğu
konuştuk... 

Haydi başarılar Safran hocam

Mustafa Safran
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