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31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim-
lerde İstanbul’da Kastamonulu belediye
başkan aday adayı sayısı 26. Dönem Kas-
tamonu Milletvekili Murat Demir’in eklen-
mesiyle 13’e yükseldi. n 3

13’üncü aday adayı
Murat Demir

Hayrabolu Kaymakamı Ahmet Kara-
kaya Bursa’nın Kestel ilçesine atandı. 1.
sınıf mülki idare amiri Karakaya, Zongul-
dak’taki 5 yıllık görev süresinin ardından
Eylül ayında Tekirdağ Hayrabolu Kayma-
kamı olarak atanmıştı.

Taşköprülü hemşerimiz Ahmet Kara-
kaya Kasım ayında ise Kestel Kaymaka-
mı olarak göreve başladı.

Karakaya 
Kestel’e atandı

Hanönü Dernekler
Federasyonunun 4. Ola-
ğan Genel Kurulu, Hanö-
nü Belediye Başkanı
Serkan Uçar, AK Parti
Hanönü İlçe Başkanı
Tahsin Yıldırım ve dele-
gelerin katılımıyla ger-
çekleşti. Mevcut başkan
Cengiz Yıldız'ın yeniden
aday olmadığı genel ku-
rulda, İsmail Çorbacı
başkanlığındaki tek lis-
teyle seçime gidildi. n 3

Hanönü Dernekler
Federasyonunda
Çorbacı dönemi

Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği
26. Olağan Genel Kurulu, Sultangazi’de
bulunan dernek merkezinde gerçekleşti.

Mevcut başkan Yaşar Çelik yeniden
aday olmazken, Cemal Demir’in sunulan
listesi delegelerin güven oyunu aldı. n 3

Yeni Başkan 
Cemal Demir

Batı Karadeniz 
bakanlık merceğinde

Bölgedeki tüm illerde valilik ve turizm
girişimcilerinin dahil olduğu çalıştayların kısa sürede
düzenlenmeye başlayacağını açıklayan Alparslan,
çalışmaları bizzat takip ettiğini ifade etti. Gazetemiz
İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz, Batı Karadeniz
Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF)
kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı
Nadir Alparslan’ı makamında ziyaret etti.

Karadeniz, haziran ayında ilki gerçekleştirilen
BAKAF’ın 2019 yılı eylül ayında yeniden
düzenleneceğini belirterek konuyu bakanlık
desteğine sundu. 

BAKAF’ın Batı Karadeniz tanıtımına önemli bir
katkı sunacağını belirten Bakan Yardımcısı Nadir
Alparslan, bölgeyle bizzat ilgili olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir
Alparslan yaptığı değerlendirmede, “Tüm
değerlerimizi turizme çevirerek yabancı ziyaretçi
sayısını mümkün olduğu kadar artırmaya yönelik ne
varsa yapmamız lazım. Dolayısıyla biz bu yönde
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

IMES Ekonomi Buluşmaları toplantısında
konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal
Bahçıvan, “Bankaların bazı sektörlere çok kolay
finansman sağlamasının bedeli şimdi görülüyor.
İSO Türkiye İmalat Sanayi PMI rakamlarından
görüldüğü üzere önümüzdeki dönemde eko-
nomimiz küçülme sürecine girebilir” dedi. n 5

Bankalar 
ekonomiyi daralttı

Kartal Group işlenmiş et
ürünlerini TOMRİS lokantasıyla,
tüketiciyle buluşturmaya başladı.
Kartal Group Genel Müdürü Mehmet
Salih Kartal, et konusunda aileden
gelen ve yılların vermiş olduğu tecrübe ile kaliteyi
ucuza sunmayı hedeflediklerini belirtti. n 7

İşlenmiş et ürünleri
tüketiciyle buluştu

‘Gel bana’ ve ‘Al kalbini ver kalbimi’
albümleri ile müzik piyasasına adım atan
İpekçioğlu’nun ilk single albümü ‘Özür

Dilerim’ kasım ayında çıktı. 
Uğur Plak etiketiyle yayınlanan
şarkının, video klibi de

yayınlanmaya başladı.
Müzik kariyerine

single’lar ile devam
edeceğini bildiren

İpekçioğlu,
“Müziği

para hırsıyla yaparsanız, küçülüp
gidersiniz. Bugüne kadar yer aldığım
çalışmaların hepsini içime sinerek ve
severek gerçekleştirdim. Bir albüm için
ortalama 12 şarkı hazırlıyoruz, hepsine
klip çekmek mümkün olmuyor.
Albümde kaliteyi yakalamak için
beklerken, kayıplarınız da o oranda
artıyor. Türkiye ve dünyada single’a
dönüş oldu. Bu kapsamda bende single
ve klip ağırlıklı bir kariyer planladım.”
dedi. n 2

“Batı Karadeniz iç turizm açısından çok
daha tanınır bilinir bir destinasyon
bununla beraber Safranbolu ve Amasra
başta olmak üzere yabancıların da bölgeye
ilgisi bulunuyor” diyen nadir Alparslan,
“Batı Karadeniz önemli bir bölge, onlarca
eser var. Hem iç turizm hem de dış turizm

açısından bölgeyi nasıl bir cazibe merkezi
haline getiririz diye çalışmalara şimdiden
başladık. Bölgeyi de bizzat gezerek,
toplantılar yapacağız. Batı Karadeniz bizim
için önemli bir alan. Cazibe ağırlıklı
merkez haline getirmemiz lazım. Kültür,
doğa ve turizm açısından önemli bir bölge.

Valilerimiz ve yöredeki turizm girişimcileri
ve diğer tüm unsurla gezerek toplantılar
yaparak masaya yatıracağız. Bu anlamda
Batı Karadeniz Fuarını (BAKAF)
destekleme tarafındayız hazırlıklarla da
bizzat istişare halinde olalım.” ifadesini
kullandı.

Kültür, doğa ve turizm açısından önemli bir bölge

Bakan Yardımcısı 
Nadir Alparslan

Nur İpekçioğlu’dan 
single: Özür Dilerim

Profesyonel müzik hayatına 2013 yılında adım atan Nur
İpekçioğlu’nun ilk single albümü “Özür Dilerim” in klibi yayınlandı.
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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 program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

‘Gel bana’ ve ‘Al kalbini ver kalbimi’
albümleri ile müzik piyasasına adım atan
İpekçioğlu’nun ilk single albümü ‘Özür Dilerim’
kasım ayında çıktı. Uğur Plak etiketiyle
yayınlanan şarkının, video klibi de yayınlanmaya
başladı.

Müzik kariyerine single’lar ile devam
edeceğini bildiren İpekçioğlu, “Müziği para
hırsıyla yaparsanız, küçülüp gidersiniz. Bugüne
kadar yer aldığım çalışmaların hepsini içime
sinerek ve severek gerçekleştirdim. Bir albüm
için ortalama 12 şarkı hazırlıyoruz, hepsine klip
çekmek mümkün olmuyor. Albümde kaliteyi
yakalamak için beklerken, kayıplarınız da o
oranda artıyor. Türkiye ve dünyada single’a
dönüş oldu. Bu kapsamda bende single ve klip
ağırlıklı bir kariyer planladım.” dedi.

“İstediğim performansı 
sergiledim”

‘Özür Dilerim’ single’nı değerlendiren
İpekçioğlu şunları söyledi: “İlk albümümü 2013
yılında ‘Gel Bana’ isimli şarkımızla çıkış yaparak
gerçekleştirdim. Albüm sonrası festivaller ve
etkinlikler devamında Ahmet Aykın’la birlikte

televizyonda 34 program yaptık. Ardından ‘Al
kalbini ver kalbimi’ albümüne imza attık.  Çok
arzu etmeme rağmen iki albümde de klip
çalışması gerçekleştiremedim. Vatan TV’de Ayşe
Dinçer’in programına konuk olduğumda Özür
Dilerim’i söz ve müziğinin sahibi Kadir
Yılmaz’dan dinledim. Ve orada hemen şarkıyı

söylemek istediğimi dile getirdim. Sağ olsun
beni kırmadı ve hemen stüdyo çalışmalarına
başladık. İlkinde istediğim performansı
alamadım tekrar stüdyoya girdim. Hem yorum
ve alt yapı hem de klip çalışması içime sindi.
İstediğim performansı almaktan dolayı
mutluyum.” 

A

İmanın şartları kaçtır?
1- Allah Teala'ya inanmak, 
2- Meleklerine inanmak, 
3- Kitaplarına inanmak, 
4- Peygamberlerine inanmak, 

5- Ahiret gününe inanmak, 
6- Kader ve kazaya inanmak.

İslamın şartı kaçtır?
1- Kelime-i şehadet getirmek, 

2- Namaz kılmak, 
3- Oruç tutmak, 
4- Zekat vermek, 
5- Hacca gitmek.

Minik eller
büyük 
gönüller

“İSTAMONU’’yu
kutluyorum’’

Öncelikle hoş geldiniz.
İstanbul’daki Kastamonuluları
bilgilendirme ve bir eksiği
giderme çabanızı; Gazete
İSTAMONU’yu kutluyorum.
Memleketten göçüp İstanbul
gibi bir metropolde
kalabalıklar içinde yalnız kalan
hemşerilerimizin bu
birleştiriciliğe ihtiyacı var.

“Bilgisizliğin olduğu yerde Taassup
kendiliğinden gelişir’’

Bilgisizliğin olduğu yerde taassup
kendiliğinden gelişir. Türkiye bir çadır
devleti değildir. Osmanlı’dan büyük bir dini
ilmi miras devraldı. Osmanlıda
medreseler iyi eğitim verdi. Ama
Osmanlının son döneminde medreselerin
eksikleri oldu. Ve bunun faturası ağır oldu.
Daha sonra Cumhuriyet döneminde

okullar kuruldu, fakülteler
açıldı. Din konusunda bilgimiz
arttıkça taassup azalır, şekilci
dindarlık azalır. Ama
maalesef; dini alanda otorite
kurmuş olanlar, dini alanda
halkın cehaletinden fayda
sağlayanlar halkın dini
anlamda bilinçlenmesinin
önünde engel teşkil ediyorlar.

İlahiyat fakültelerimizin
biraz daha toplumun içine
girmesi ve din adına yaşanan
yanlışlıkları sapmaları

savrulmaları görmeleri ve faydalı olmaları
lazım.

Akademisyenler kitapların arasına
gömülüp dış dünyayla irtibatı keserse
kimseye faydalı olamaz.

Toplum sizin ifade ettiğiniz o
savrulmaları yaşıyor. Refah seviyesi
gittikçe yükselirken manevi alanda gerekli
kültürel ve ahlaki alanda gereken değişme
sağlanamazsa bunlar kaçınılmazdır.

Arşivden 23 Ekim 2012

Prof. Dr. Ali
Bardakoğlu
16. Diyanet İşleri Başkanı

Nur İpekçioğlu’dan single:
Özür Dilerim

Profesyonel müzik hayatına 2013 yılında adım atan Nur
İpekçioğlu’nun ilk single albümü “Özür Dilerim” in klibi yayınlandı.

“Bu yıl içerisinde
gerçekleştirdiğimiz albüm gala
gecesinde birçok Kastamonulu
dostumuzun katkısını gördüm.
Hemen hemen her dernekten
katılımcının olması beni fazlasıyla
memnun etti doğrusu.  Özellikle
Cidefed’e ve bağlı derneklerin
temsilcilerine ve bu özel programda
ciddi katkılarını gördüğüm iş adamı
Ayhan Sekmen’e ve değerli
dostlarımıza teşekkürü bir borç
biliyorum.” 

Gala gecemde
Kastamonu 
dostluğunu 
yaşadım

Ticari kariyerini küçük yaşlardan itiba-
ren içinde olan müzik tutkusuna ulaşmak
için geri planda bıraktığını kaydeden Nur
İpekçioğlu şöyle devam etti: “Müzik küçük
yaşlardan itibaren benim için bir tutkuydu.
13 yaşımda elde ettiğim bir ses birinciliği
var. Afyon ve İstanbul’da amatör olarak ça-
lışmalarımı sürdürdüğüm dönemlerde mu-
siki cemiyetlerine katılıp, haftada birkaç et-
kinliğin içinde yer alıyordum. Ailem müzik
sektöründe yer almamı istemediği için bu
arada da kendi işyerimde ticaret yapıyor-
dum. Pes etmedim, yıllar sonra bile olsa
hayalimi gerçekleştirdim.” 

Yıllar sonra da olsa 
hayalimi gerçekleştirdim

“Aslen Afyonluyum ancak geçmişte
köklerimiz Kastamonu’ya uzanıyor. Soy
ağacıma baktığımızda Taşköprülü bir dede-
nin torunu olduğumu gördüm. Kastamo-
nu’yu ve insanlarını sevmemin bir kan bağı
ile sağlandığını öğrenince çok sevindim.
Bunu bilmeden önce de benim için çok özel
bir şehirdi; ne tevafuktur ki, ilk televizyon
programına, ilk büyük canlı yayına katılışım
Kastamonu’da gerçekleşti. Kastamonu be-
nim için ilklerin başkenti”

Kastamonu ilklerimin
başkenti

SİMİTNAĞME
Duydum ki saraylı olmuşsun,
Semtime uğramazsın artık.
Oysa ben simit simit bakıyorum;
Burnumda tütüyorsun susam susam,
Ben hâlâ sana talime diyorum.

OKUNMAZ YAZI

Altı bin yıldan beri yazıp çizilmiş yazı,
Mühür, tablet, mermere, taşa kazılmış yazı.
Hiyeroglif de olsa her yazı okunur da,
Okunmayan tek yazı, alna yazılmış yazı.
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HABER

AK Parti’de başvuruların son
günü olan 16 Kasım’da Tuzla
Belediye Başkan Adayı olan
Cideli iş adamı Murat Demir’in
yanı sıra, AK Parti rozetiyle
Kartal’da Kubilay Salihvatandaş,
Beykoz’da Remzi Şen,
Esenyurt’ta Murat Cebecioğlu,
Çekmeköy’de Selamet Aygün,
Tuzla’da Murat Demir,
Ümraniye’de Ali Yazlı,
Zeytinburnu’nda Özcan Doğan,
Güngören’de Aydın Emek,
Üsküdar’da İhsan Balta
başvuruda bulundular.

CHP’de Bahçelievler’de
Mehmet Ali Özkan, Eyüp’te

Selami Çelebioğlu,
Küçükçekemece’de Türkan
Kebeci aday adaylığını
açıklarken, Muharrem
Kaşıtoğlu MHP’den Beykoz
Belediye Başkanlığı için aday
adayı oldu.

Sürpriz isimler var
Öte yandan kulislerde

belediye başkan adaylığı süreci
hız kazanırken Kastamonu iş ve
siyaset dünyasından üst düzey
isimlerin bulunduğu
konuşuluyor. İsimler arasında
AK Parti’den Bahçelievler’de
Mehmet Umur’un, Pendik’te ise
Cevat Yaman’ın adı geçiyor.

Hanönü Dernekler
Federasyonunda, İsmail
Çorbacı başkanlığa
seçildi. Hanönü
Dernekler
Federasyonunun 4.
Olağan Genel Kurulu,
Hanönü Belediye Başkanı
Serkan Uçar, AK Parti
Hanönü İlçe Başkanı
Tahsin Yıldırım ve
delegelerin katılımıyla
gerçekleşti.

Mevcut başkan Cengiz
Yıldız'ın yeniden aday olmadığı genel
kurulda, İsmail Çorbacı başkanlığındaki tek
listeyle seçime gidildi.

Yapılan oylama sonucunda Çorbacı,
Hanönü Dernekler Federasyonunun yeni
başkanı oldu. İsmail Çorbacı burada yaptığı

konuşmada, “Federasyonumuzun 10 yıldır
başkanlığını sürdüren Cengiz Yıldız başta
olmak üzere tüm yöneticilerine ve üyelerine
teşekkür ediyorum. İstanbul’da Hanönü
bayrağını daha yukarılarda dalgalandırmak
adına yapacağımız çalışmalarımıza tüm
hemşerilerimizin desteğini bekliyoruz.” dedi.

Çorbacı’nın yönetiminde şu isimler yer
aldı: “Ergül Gökırmak, Erdin Tekin, Ahmet
Yücel, Cengiz Yılmaz, Murat Karakoç, Sinan
Sabri Özkaya, Servet Özcan, Ahmet Tekeli,
Bayram Güney, Çetin Şenol, Mustafa
Yıldırım, Selçuk Topuz, Atakan Başaran,
Murat Kabacıoğlu.”

Hanönü Dernekler 
Federasyonunda Çorbacı dönemi

Yeni Başkan Cemal Demir

31 Mart 2019'da
yapılacak yerel

seçimlerde
İstanbul’da

Kastamonulu
belediye başkan

aday adayı sayısı
26. Dönem
Kastamonu

Milletvekili Murat
Demir’in

eklenmesiyle 13’e
yükseldi.

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43

13’üncü aday adayı 
Murat Demir

28 yıldır işimizi yapıyoruz
• Sıva altı ve üstü ürünler
• Trimless
• Raylı spotlar
• Dekoratif aplikler 

• Sarkıt armatürler
• Dekoratif ofis ve otel
armatürleri
• Dış ve iç aydınlatmalar 

Showroom : Topçular mah. Tikveşli Çıkmazı No:17 Topçular / Eyüp / İstanbul

TEL: +90 (212) 
237 63 94 (Pbx)
FAKS:+90(212) 
253 65 35

info@tanlight.com

tanlight.com

Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği 26.
Olağan Genel Kurulu, Sultangazi’de bulunan
dernek merkezinde gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Esenler Belediyesi
Başkan Danışmanı Mehmet Kaya, katip
üyeliliklerini ise Fatih Belediye Meclis Üyesi
Şenol Özdemir ile Kas-Der Yönetim kurulu
üyesi Ercan Ersoy’un yaptığı genel kurula tek
liste halinde gidildi.

Mevcut başkan Yaşar Çelik yeniden aday
olmazken, Cemal Demir’in sunulan listesi
delegelerin güven oyunu aldı.

Genel kurula, Sultangazi Belediye Başkanı

Cahit Altunay, Çatalzeytin Belediye
Başkanı Musa İhsan Uğuz, Sultangazi
Belediye Meclis Üyesi İzzet Açıkgöz,
AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı
Abdurrahman Dursun, Çatalzeytin AK
Parti İlçe Başkanı Hasan Çay,
Çatalzeytin CHP İlçe Başkanı Erdal
Savcı, Çatalzeytin MHP İlçe Başkanı
Hüseyin Tolga İnce, Çatalzeytin İyi
Parti İlçe Başkanı Refah Akçay, Cebeci Mahalle
Muhtarı Zeki Yıldız’ın yanı sıra sivil toplum
kuruluşu temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Cemal Demir burada yaptığı

konuşmada, derneğin yönetiminde 6
dönemdir yer aldığını anımsatarak,
“Derneğimize emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum. Bu bayrak yarışında
hizmetlerimizi artırarak devam ettirme
hedefindeyiz. Geçmiş ve gelecek
yönetimimizle istişare halinde
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Cemal Demir başkanlığında 2 yıl
derneğin yönetiminde şu isimler yer alacak:
“Atiye Demircan, Asım Mardin, Muhammet
Aydın, Murat Yener, Harun Şahin ve Sinan
Topçu.”

İsmet 
Çetinkaya - 
Yaşar Çelik

Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve Kur’an
Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği
Başkanı Eset Yılmaz Pendik’te
geçtiğimiz yıl hizmete açılan caminin
sosyal alanlarının faaliyete başladığını
bildirdi. Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve
Kur’an Kursu Yapma ve Yaşatma
Derneği 2. Olağan Genel Kurulunda
yeniden göreve gelen Yılmaz burada
yaptığı konuşmada,  “2012 yılında
temelini attığımız camimiz 2017 yılında
hayırseverlerin desteği ile hizmete
açıldı. Bu yıl ilçe müftülüğümüz
tarafından sübyan mektebi ve kadınlara
özel kurs merkezimiz faaliyete başladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla açılış töreni
yapmayı planladığımız camimize destek
sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür
ediyorum” dedi.

Sosyal alanları
hizmete başladı

Kastamonu’da 2019’da Tarım Fuarı
düzenlenmesi planlanıyor. Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan
toplantıda fuarın 11-14 Eylül 2019
tarihlerinde düzenlenmesinin
planlandığı açıklanırken, yer konusunun
ise önümüzdeki günlerde düzenleneceği
bildirildi. Öte yandan toplantıda söz alan
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, Taşköprü’nün alt yapısının
fuarın düzenlenmesine uygun olduğunu
ifade ederek Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Fuarı’nın Taşköprü’de yapılması talebini
dile getirdi.

Azdavay Bahçelievler Mahallesinde
tamamlanan sosyal alan törenle
hizmete açıldı. Bu yıl ağustos ayında 2
bin 575 metrekare alanda başlanan
çalışmalar kapsamında mevcut caminin
restorasyon işlemi sağlanırken,
mahalle konağı ve çevre düzenlemesi
de bitirildi. Mahalle konağında mutfak,
yemekhane ve gasilhane bulunurken,
dışarda kamelyaların yanı sıra 400
kişilik şadırvan da kuruldu.

Tarım fuarına
doğru

Sosyal alan 
hizmette
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HABER

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Kastamonu'da çöpteki metan gazından elektrik enerjisi üretmek amacıyla
hayata geçirilen Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinin açılışı yapıldı.

ZEYD BİN HARİSE – 2 
Azatlı köle Zeyd…
Kölelikte hürriyeti bulan genç…
İslam’ın ilklerinden bir bahtiyar…
Daveti kabul eden dördüncü insan…
Ve kölelerden ilk Müslüman…
Allah’ın aslanı, İki Cihan Serveri’nin

amcası Hz. Hamza’nın kardeşliği…
* * *

Hüzün yılı…
Ebu Talib 87 yaşında…
Zahirde Müslüman olmamasına rağmen,

yeğeni, Allah’ın Resulün ile Mekkeli
müşrikler arasında koca bir duvar…
Peygamberimizin koruyucusu,
hamisi, gözetleyicisi… Mekkeli
müşriklerin ismini dahi
duyduklarında yüreklerini
titreten Haşimoğulları’nın reisi…

Bi’setin onuncu yılı ve Hz.
Muhammed’in amcası Ebu
Talib’in vefatı…

Hüzün yılının ilk hüznü, ilk
acısı, ilk gözyaşı…

Ebu Talib’in vefatıyla bayram
eden müşrik tayfası… Ebu
Talib’in vefatıyla gemi azıya alan
çirkefler güruhu… Ama imtihan
hayatının her safhasında İki
Cihan Serveri’nin… İmtihanların
en ağırı rehberin omuzlarında…

Ebu Talib’in vefatının üçüncü günü…
Henüz yüreğindeki amca acısı bitmeden,
Hatice annemizin de fani alemden ayrılışı…

O değil miydi, Hira’dan döndüğünde
titreyen bedenini örten,

O değil miydi, ilk vahyin ardından eşine
sonsuz bir sadakatle destek olan,

O değil miydi, İslamiyet’i ilk kabul eden,
ilk kelime-i şehadeti dudaklarından döken…

* * *
Hüzün yılı…
Amcası ve biricik eşini üç gün arayla

kaybeden Hz. Muhammed’in üzerindeki
baskı, hakaret, işkence ve zulüm artık had
safhaya çıkmıştır… Müşriklerin zulmü o
dereceye ulaşmıştır ki, İslam düşmanı Ebu
Leheb’in bile akrabalık bağlarından dolayı
kanına dokunur… Ebu Leheb bile, “böyle
devam ederseniz, O’na arka çıkmak zorunda
kalırım!” diyecekti…

Mekke’de artık deniz bitmiştir… “Kalk ve
uyar!” emri ilahisinin gereğince tebliğe
Mekke dışında devam etmek gerekir…

Ve Taif…
Hüzün yılının en hüzünlü, en acı

hadisesi…
Dağların heybetlendiği, toprağın ağladığı,

güneşin üşüdüğü Taif sokakları…
Mekke’ye iki günlük mesafedeki Taif’te

tebliğ vazifesini yerine getirir Allah’ın
Resulü…

Yanında azatlı kölesi Zeyd…
On gün boyunca anlatır… Ama bir tek

Taiflinin kulağı da gönlü de açık değildir!
Sakifoğullarının üç lideri, üç kardeşi; 
“Eğer Allah, Peygamber olarak seni

göndermişse, ben de Kabe’nin örtüsünü
çalmış olayım” der birisi…

“Ben artık seninle konuşamam. Sen
koskoca Peygambersin, ben kimim ki!” diye
alay eder diğeri…

Ve “Allah Peygamber olarak göndermek
için bula bula seni mi buldu?” diye
küçümser sonuncusu…

Taif’teki ne kadar serseri ne kadar
çapulcu ne kadar kalbi taşlaşmış insan
varsa, dizerler sokağın iki tarafına… Hz.
Peygamber ve Zeyd’in Taif’ten çıkışını
cehenneme çevirmek için… Taşlar ve
tükürükler üşüşür Fahr-i Kainat’ın üzerine…
Ölümüyle bir kan davasının başlamasından
korkan üç rezil reisin talimatı
doğrultusunda;

taşlar Peygamberimizin belden aşağısına
atılır itinayla…

Zeyd içinse böyle bir sakınca yoktur! O
bir köledir sonuçta, azatlı da olsa bir köle!

Ve Zeyd’in feryatları arşı titretir!
“Ona atmayın, bana atın!”
Efendisinin çevresinde pervane olur

Zeyd, taşlardan ve tükürüklerden korumak
için…

Vücuduna isabet eden her taş bedenini
yakar Zeyd’in… Kendisine isabet etmeyen
taşlarsa yüreğini yakar alev alev… Çünkü
bilir ki, siper olamadığı her taş Efendiler
Efendisinin mübarek tenine değmektedir!
Her ikisi de kan revan içinde uzaklaşır

Taif’ten…
Bir bağa sığınırlar…  İki azılı İslam

düşmanı, Kureyşten Rebia’nın oğulları Utbe
ve şeybe’nin üzüm bağına! Ebu Bekir’i
Sıddık’ın burnunu kıran Utbe’dir bu Utbe
zamanında! Onların bile içi yanar Taiflilerin
zulmü karşısında… Ve bağda çalıştırılan
köle Addas ile bir tabak üzüm gönderirler…

Addas Ninovalı bir Hristiyandır…
Allah’ın hikmetine bakın ki,
Ninovalı Addas’ın İslamla şereflenmesi

için Habibinin ve azatlı kölesinin Taif’te
hayatlarının en kara günlerini yaşamasını
dilemiştir Yüce Mevlam… Taif Seferi,

Addas’ın İslamla tanışma
seferidir gayblar aleminde… 

Ve Addas, Müslüman olur
üzüm bağındaki bir tabak
ikramla…

Erenler derler ki;
O günün hatırasına,

mezcuplar/veliler, köylerde
kendilerini taşlayan çocuklardan
kaçmaz, aksine daha rahat
taşlasınlar diye önlerinde
dururlarmış!

***
Hibbu’r-Resul… Resulullah’ın

sevgilisi…
Kolay değildir bu unvanı

almak… Kolay değildir, Allah’ın Resulünün
sevdiği insan olmak…

Zeyd, onlarca seriyye ve gazvede
komutanlık yapmış, iki kez Medine’de
peygamber vekili olarak kalmış, son
cihadında eline verilen şehadet belgesiyle
Mute’de komutanlık yapmış büyük sahabe…

Mute Savaşı… Hicretin 8. yılı…
Busra Valisi’ne elçi giden Haris bin

Umeyr’in Bizanslı Şam Valisi Şurahbil
tarafından şehit edilişiyle başlayan olaylar
zincirinin son halkası…

Ve İslam ordusunun üç bin cengaverle
Bizans kuvvetlerine karşı yürüyüşü…

Hz. Peygamber uğurlar cengaverleri…
Ordunun başında Zeyd bin Harise

vardır… Komutan azatlı bir köledir…
Ve şöyle emir buyurur İki Cihan Serveri;
“ Zeyd şehit olursa, Cafer onun yerine

geçsin!”
“Cafer şehit olursa onun yerine Abdullah

bin Revaha geçsin!”
“O da şehit olursa, aranızdan birisini

kumandan seçin!”
Bu üç ismin şehadetinin müjdesidir bu

emir! Üç ismin de dudaklarında tebessüm,
gözlerinde ışıltı, yüreklerinde sevinç vardır!
Bu sefer düğün seferidir onlar için! Bu sefer
gidişin dönüşünün olmadığı bir seferdir!

Öyle de olur… Peygamber Efendimiz
hutbede, cengaverler 100 bin kişilik Bizans
ordusunun karşısındadır. 3 bin Allah’ın
askeri, 100 bin Bizans askerine karşı…
Zahirde üstünlük Bizans ordusundadır, ama
İslam’ın cengaverlerinin yüreklerinde
Allah’a iman ve şehadete hasret vardır!

Resulullah hutbede iken birdenbire Mute
savaşı gelir gözlerinin önüne…

“Şimdi sancak Zeyd’in elinde! Ve Zeyd
şehit oldu!”

Gözlerinden yaşlar akmaya başlar Fahr-i
Kainat’ın! Sancağı Cafer aldı. Şimdi o da
şehit oldu! Ve sancak Abdullah bin
Revaha’nın elinde… O da şehit oldu!”

* * *
Zeyd bin Harise…
İslama daveti kabul eden dördüncü

sahabe…
Müslüman olan ilk köle…
Hibbu’r-Resul yani Resullulah’ın sevgilisi

unvanını alan bahtiyar insan…
İslam ordusunun en önemli

komutanlarından birisi…
Peygamber Efendimiz’e Medine’de iki

kez vekillik etmekle şereflenen Yemenli…
Ve Mute’de şehadet şerbetini içerek

İslam’a hizmetini zirveleştiren isim…
8 yaşındaki kölelik felaketi, 15 yaşında

azatlı (gönüllü) kölelikle bahtiyarlığın
zirvesine ulaşmış; ömrünün sonuna kadar
Peygamber Efendimizin yanında ve İslam
uğrunda Peygamberi bir terbiye, ahlak ve
seciye ile donanmış, defalarca İslam ordu ve
birliklerine komutanlık yapmış, Hibbu’r-
Resul olarak anılmış Zeyd bin Harise’nin
hayatı gençliğimizin idollerinden birisi
olmayı hak ettiğinin en güzel ibret
levhalarını oluşturmaktadır.

Allah ondan razı olsun…

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Genç Nesile Genç Sahabiler’den 
Örnek Hayatlar (4)7 bin ev 

aydınlanacak

Mart sonrası başlayacak

Devrekani Sarıyonca köyü Harmanarkası
mevkiinde Kastamonu Mahalli İdareler Birliği
(KASMİB) tarafından 2014 yılında yapılan Katı
Atık Bertaraf Tesisinde ilk yıl 8 milyon
kilovatsaatin üzerinde elektrik enerjisi üretilmesi
hedeflenirken tesiste yaklaşık 7 bin evin elektrik
ihtiyacının karşılanması bekleniyor. Yüklenici
firma tarafından 7 milyon liralık yatırımla yapılan
tesiste üretilip satılan elektriğin hasılatı üzerinden
yüzde 57,25'i, Kastamonu Mahalli İdareler
Birliğine aktarılacak.
Saatte 1200 kilovat enerji üretiliyor

KASMİB ve Kastamonu Belediye Başkanı

Tahsin Babaş tesiste Kastamonu'nun 19 ilçesi ile
merkezden gelen katı atıkların toplandığını söyledi.
Tesiste katı atıkların bertarafının sağlandığını
anlatan Babaş, şöyle devam etti:” Her gün 19
ilçeden çöpü toplayıp 6 istasyona getiriyoruz. Bu
istasyonlardan da bu tesise düzenli şekilde
aktarıyoruz. Bunun için güzel bir ekibimiz var, 7
gün 24 saat çalışıyor. Günde 19 ilçe ve merkez dahil
260 ton katı atık tesisimize geliyor. Şu anda saatte
1200 kilovat enerji üretiyoruz. Üretilen enerji, 3
kilometrelik enerji nakil hattıyla iletim hatlarına
verilerek enerjinin paraya dönüştürülmesi
sağlanıyor. Firmamızın yaptığı sözleşmelerle enerji
satışına başlanmış bulunmakta."

Hanönü Donaşar mevkiindeki mesire ve sosyal
alan projesinin yapımına mart ayı sonunda
başlanacak. Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar
projenin 18 bin metrekare alanı kapsayacağını
bildirerek, “Mesire ve sosyal alan projesinin
içerisinde kafe, restoran, eğlence ve düğünlerimizi
yapabileceğimiz çok amaçlı salon, amfi, seyir
terasları, çocuk oyun parkı, otoparkı, mescit,
basketbol voleybol sahası, piknik yerleri, yürüyüş

alanları, yöresel ürün satış yerleri, kamelya ve
birçok donatı yer alıyor” dedi.
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EKONOMİ

Bankalar 
ekonomiyi daralttı

GÖKŞEN ISI ISITMA ve YAKMA SİSTEMLERİ ARIZA ve BAKIM SERVİSİ

Eski Londra Asfaltı Karanfil Sk. No:5 Bahçelievler/İstanbule-posta: info@goksenisi.com Tel: (0532) 762 55 25

Brülör, kazan, pompa, ekopanel servis ve

yedek parça hizmeti vermekte

olan güçlü servis firması

Ağırlıklı olarak sanayi ve konut

ısıtma sistemleri bakım, onarım

ve yedek parça hizmeti
goksenisi.com

17 yıllık tecrübe ve birikimle
• Gökçe Brülör

• Üret Brülör

• Flam Brülör yedek parça ve servis 

• Devirdaim pompaları

• Honeywell Ekopanel

• Siemens Albatros Panel

Tel: (0212) 441 30 16

94,07
t

5,218 t 5,937 t 205,07 t

Ekonominin temel
göstergeleri (1)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Temel ekonomik büyüme, işsizlik
oranı, enflasyon, cari açık ve bütçe
açığı. Bu beşi ekonominin en temel

göstergeleridir. “Bütün makroekonomik
göstergelerin anası” ekonomik büyüme
ekonomi sadece reel kesimden oluşmaz,
bir de en az reel kesim kadar önem
taşıyan finansal piyasalar tarafı vardır.
Hatta güncel tartışmalarda finansal
piyasalar çok daha fazla yer tutar.

Ekonomiyi etkileyen faktörlerden biri
de iktisadi birimlerin geleceğe güvenidir.

EKONOMİK BÜYÜME
Ekonomi ne kadar hızlı büyüyorsa

yoksullukta o kadar azalma yaşanır.
Ekonomik büyüme yoksulluğun
azaltılmasında en güçlü araçtır.

Türkiye’de işsizliğin düşüşe geçmesi
için ekonomik büyümenin yüzde 5,5-
6’nın üzerinde olması gerekmektedir.
İktisatçıların çoğu resesyonu ekonominin
iki çeyrek üst üste küçülmesi olarak
tanımlamayı tercih eder.

Gelişmiş ülkeler için normal hatta
bazen hızlı büyümeye işaret eden yüzde
2-4 arasındaki büyüme Türkiye
şartlarında “yavaş büyüme” ye karşılık
gelir. Çünkü Türkiye’de büyüme bu
eşikteyken kişi başına gelirdeki artış çok
düşüktür, işsizlikte ve yoksullukta da
yine artış vardır. Türkiye’de yüzde 4-6
arasındaki ekonomik büyümeyi “normal
büyüme” olarak adlandırabiliriz.

Türkiye şartlarında ekonominin
yüzde 6’nın üzerinde büyüdüğü durumu
ise “hızlı büyüme” olarak
tanımlayabiliriz. Ekonomideki büyüme
yüzde 6’nın üzerinde olduğunda işsizlik
düşer, gelirler hızla artar ve yoksulluk
azalır.

Ekonomik büyüme ne kadar hızlı
olursa o kadar iyidir anlamının da
çıkarılmaması gerekir. Ekonomideki
büyüme çok hızlı olduğundan dış borçlar
ve cari açık da hızla yükselir ve bu da
Türkiye’ye borç verenleri tedirgin etmeye
başlar. Bu tedirginliği gidermek için bir
yerden sonra ekonomide frene basmak
gerekir. Aksi takdirde yabancı sermaye
girişlerinde bir “ani duruş” (sudden stop)
ihtimali ortaya çıkar ki böyle bir
durumda ekonomide krize yol açar.

YIL: 7 SAYI: 259 22 KASIM 2018

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

IMES Ekonomi Buluşmaları toplantısında konu-
şan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan,
“Bankaların bazı sektörlere çok kolay finansman sağ-
lamasının bedeli şimdi görülüyor. İSO Türkiye İmalat
Sanayi PMI rakamlarından görüldüğü üzere önü-
müzdeki dönemde ekonomimiz küçülme sürecine
girebilir.” dedi.

Bahçıvan burada yaptığı değerlendirmede petrol-
deki düşüşün cari açık açısından olumlu bir gelişme
olacağını bunun yanında petrole bağlı pazarlar da
kendilerini zorlayabileceğini ifade etti. 

Yurt dışındaki gelişmelere de değinen Bahçıvan,
2019’da dünya ekonomisinde de yavaşlama ihtimali-
nin ciddi bir tehlike olduğunu belirtti. Türkiye’nin
800 milyar dolarlık bir ekonomi olduğunu kaydeden
Bahçıvan, Türkiye’yi dünya nezdinde fırsatlar ülkesi
haline getirmeleri gerektiğini dile getirdi.

Türkiye büyürken sanayinin bu pastada yeteri ka-
dar pay alamadığını aktaran Bahçıvan, Türkiye’nin
sanayi toplumu olmaktan başka çaresi olmadığını ve
gelecek hikayesini gençleri üretimle buluşturarak yaz-
maları gerektiğini vurguladı.

“Müteşebbis eksiğimiz yok”

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ekonominin büyü-

mesi için müteşebbis, para ve insan unsurlarına ihti-
yaç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de
müteşebbis eksiğimiz yok. İkinci nesile de yansımış
olan bir müteşebbis gücü var. Finansman konusunda
ise milli bir finansman politikası lazım. Sanayinin fi-
nansmanı özel sektör finansmanına bırakılmamalı.
Sanayinin finansmanının ayrıştırılmış ve özerkliğinin
olması gerekiyor. Kalkınma Bankası’nın tekrar mo-
dernize edilerek sanayinin hizmetine sunulması tale-
bimiz var. Bu konu Türkiye’nin gündemine geldi. Sa-

nayicimizin zorluklarla topladığı kaynak finansman
olarak kaybediliyor. İSO 500’de son 7 yılın ortalama-
sına göre sanayici kazandığının yüzde 52’sini finans-
mana harcıyor ve dünyada böyle bir örnek yok. İnsan
konusunda ise eğitim sistemimiz sanayiyi beslemiyor.
Meslek liselerinin kökünü kazıdık. Okullar tarla, öğ-
renciler tohum ise tarlaya tohum ekemiyoruz. Keşke
önümüzdeki 10-15 yıl en yetenekli evlatlarımızı öğ-
retmen olmaya yönlendirsek, okulların önemi içinde-
ki eğitimden geçiyor” 

İÇDAŞ'ın, üretim tesisleri-
nin bulunduğu Çanakkale'nin
Biga ilçesi açıklarında 4 yıl
önce başlattığı ve yıl sonunda
tamamlanması planlanan 3
milyon liralık yapay resif proje-
si, şimdiden balık ve diğer de-
niz canlılarının popülasyonunu artırdı.

İÇDAŞ'ın, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Fakültesi iş birliğiyle hazırladı-
ğı 4 yıllık proje kapsamında, bugüne kadar
plan dahilindeki 2 bin adet yapay resif blo-
ğundan bin 570'i, Biga'nın Değirmencik,
Kemer ve Bekirli köyleri açıklarında deni-
ze indirildi.

Proje daha tamamlanmadan, balık ve
diğer deniz canlılarının popülasyonundaki
artış dikkat çekerken kalan 430 yapay resif
bloğunun bu yıl sonuna kadar denizle bu-
luşturulması hedefleniyor.

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım
Sanayi AŞ Liman Müdürü Türker Özman,
Tarım ve Orman Bakanlığından 2 bin
adetlik yapay resif izni alındığını anlatarak
şunları söyledi: "Şu ana kadar bin 570 adet
yapay resif denizle buluşturuldu. Toplam
maliyeti yaklaşık 3 milyon lira olan bu
proje denizlerdeki balık çeşitliliğinin de
artmasına vesile olacak. Balıkçılarımız bu
durumdan çok memnun. Kalan 430 adet
resifi de bu yıl sonuna kadar denizle bu-
luşturacağız. 4 yıl önce başlanan bu faali-
yetin sonuçlarını şimdiden almaktayız.

Denizlerimizin balık popülasyonunda ar-
tış, deniz florasındaki olumlu gelişim çok
belirgin olarak gözlenmekte. Hem ÇOMÜ
Deniz Bilimleri Fakültesinin yaptığı dalış-
larla hem de çevredeki balıkçılık faaliyetle-
rinde çıkan balık çeşitleriyle bu gelişmeler
çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır."

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme
Teknolojisi Bölümü Avlama Teknolojisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Adnan Ayaz da yapay resiflerin denizdeki
canlılığın devamı için çok önemli olduğu-
nu vurgulayarak şunları söyledi: 

"Doğal resifler, ağ balıkçılığı tahribatın-
dan dolayı üzerleri ağlarla örtülü ve etkisiz
halde. Bu yüzden kıyı bölgelerinde yeni
habitatlara ihtiyaç duyuluyor. Yapay resif-
ler balıkların üremesine katkı sağlayan dü-
zenekler. Bunlar genelde içi delikli beton
bloklar halinde yapılıyor. Doğala en yakın
malzeme olduğu için beton kullanılıyor.
ÇOMÜ'lü öğretim üyelerinin proje aşama-
sında bizzat yer aldığı bu çalışmada deniz-
deki canlılığın korunması ve çeşitliliğin
çoğalması asıl hedeflerin başında geliyor."

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan bankaların sağladığı finansman kolaylığının
ekonominin daralmasına sebep olabileceğine dikkat çekti.

Deniz hayatını canlandırdı

Kastamonu adına coğrafi işaret
belgesi alan çekme helvanın Avrupa
Birliği’nde de tescillenmesi hedefleni-
yor. Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındı-

koğlu konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Şu anda Türki-
ye’de Antep baklavası, Aydın
inciri ve Malatya kayısısı
AB’de tescillidir. Bundan
sonraki hedefimiz Kastamo-
nu çekme helvamızı, Avrupa
Birliğinde Coğrafi İşaret Tes-

cilini yapmaktır. İnşallah önümüzdeki
günlerde başlatacağımız çalışmalarla
çekme helvamız başta olmak üzere
şehrimizin önde gelen yöresel ürünle-
rini uluslararası alanda da tescil ede-
rek koruma altına alacağız” dedi.

12 firma üretebilecek

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Oda-
sının başvurusu sonucu gerçekleştiri-
len Kastamonu çekme helvası coğrafi
işaret değerlendirme süreci geçtiği-
miz günlerde tamamlandı. Türk Pa-
tent ve Marka Kurumu, Kastamonu
Çekme Helvası’nın coğrafi işaret mah-
reç tescil hakkını Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odasına verildi. 

Çekme helva 
AB yolunda

İstanbul Madeni Eşya Sanatkarları
(İMES) Sanayi Sitesi’nin Ekonomi Gazeteci-
leri Derneği (EGD) ile birlikte düzenlediği
İMES Ekonomi Buluşmaları toplantısının
ilk konuğu İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
oldu. Aynı zamanda İSO Yönetim Kurulu

Üyesi de olan İMES Yönetim Kurulu Başka-
nı Kemal Akar’ın ev sahipliğinde gerçekle-
şen kahvaltılı buluşmada İSO Başkanı
Bahçıvan, güncel ekonomik konular ve sa-
nayicinin yaşadığı sorunlara ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu ve katılımcı sanayi-
cilerin sorularını yanıtladı.
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SPOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden
Kastamonuspor 1966, 18 Kasım’da Utaş
Uşakspor’a konuk oldu. Uşak 1 Eylül Stadında
oynanan mücadelenin 42. dakikasında Soner
Dikmen’in golüyle ekibimiz ilk yarıyı 1-0 önde
tamamladı.

İkinci yarının ilk dakikalarında kullanılan
penaltı da temsilcimiz lehine sonuçlandı.
Muharrem Ozan Cengiz ’in 48. dakikadaki atağı
rakip kaleyle buluştu. Kastamonuspor 1966’nın
bu golü maçın skorunu belirledi. Sahadan 2 -0
galip ayrılan Kastamonuspor 1966, puanını 24’e
çıkartırken 6. sıradaki yerini korudu. Oynadığı
13 maçta attığı 25 gol ile beyaz grubun en golcü
takımı olan Kastamonuspor 1966’nın 7 galibiyeti,
3 beraberliği, 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

Ekibimiz 25 Kasım’da grup sonuncusu
Manisaspor’u Gazi Stadında konuk edecek.

Deplasman Fatih’i
Kastamonuspor 1966 ligin 13. haftasında Utaş Uşakspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Bu sezon Uşakspor’u kendi evinde
ilk kez yenen takım olan Kastamonuspor aldığı 3 puanla beyaz grubun en çok gol atan takımı olma unvanını da korudu

saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika:
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Fab. Tel : 0366 283 94 94
İstanbul Şube Tel : 0212 875 37 34

saraycampvc@gmail.com

Kastamonu 1. Amatör Ligin 2. haa
karşılaşması sonrasında en çok gol atan takım
Taşköprüspor oldu. 

Deplasmanda Seydilerspor ile karşı
karşıya gelen Taşköprüspor 5 gol atarken
kalesinde 2 gol gördü. Oynadığı 2 maçta 9 gol
atan Taşköprü fikstürün de başına oturdu. 

Taşköprüspor Seydilerspor’u 5-2,
Devrekani Belediye Esnafspor
Çatalzeytinspor’u 3-1, Cide Belediyespor
Tosyaspor’u 2-1  mağlup etti.

Kastamonu Ormanspor ve Kastamonu
Yolspor derbisi ise 2-2 berabere bitti

Ligin 3. haasında.  Seydilerspor
Kastamonu Ormanspor’la, Tosyaspor
Kastamonu Yolspor’la, Çatalzeytinspor Cide
Belediyespor’la, Taşköprüspor Devrekani
Belediye Esnafspor’la mücadele edecek.

Taşköprüspor 
gol olup yağdı

1.Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden
İstanbul Kastamonuspor, Esenler Kent
Yıldızspor’u 2-1 yendi. Ligin 8. haasında
deplasmandan 3 puan alan temsilcimiz
fikstürde 5. sıraya yükseldi. 

Oynadığı 7 maçta 2 galibiyeti, 3
beraberliği 2 de mağlubiyeti bulunan
temsilcimiz 25 Kasım’da Bayrampaşa
Demispor ile karşılaşacak. 

Deplasmanda 
3 puanı kaptı

Spor Toto Bölgesel Gelişim Liginde U19,
U17, U16 ve U15 takımlarıyla mücadele eden
Kastamonuspor 1966, ligin 10. haasında
Körfezspor Kulübü ile karşılaştı.  U17
takımının 3, U15’in 1 puan aldığı
karşılaşmalarda diğer temsilcilerimiz sahadan
mağlup ayrıldı. Kastamonu Hasan Doğan
Tesislerinde gerçekleşen mücadelede U19
takımı 1-0 mağlup olurken, U17- 3-2 galip
geldi. U16 deplasmanda 4-0 yenilirken, U15
1-1 berabere kaldı.

Ekibimiz 11. haada Kocaelispor ile karşı
karşıya gelecek. İlk yarının son karşılaşması
U15 ve U16 için 24 Kasım’da Hasan Doğan
Tesislerinde gerçekleşecek. U17 ve U19 ise 25
Kasım’da deplasmanda mücadele edecek.

U17 3, U15 
1 puan aldı

SPOR PANORAMA
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsil-
cimiz Kastamonu Özel İdare Köy Hiz-
metleri Spor, Ünye deplasmanından
kayıpla döndü. Spor Toto Bölgesel
Amatör Lig 4. Grupta mücadele eden
ekibimiz, ligin 9. haftasında liderliği
zorlayan Ünye 1957 Spor ile karşı
karşıya geldi.

Rakibin 47 ve 55.  dakikalarda at-
tığı gole karşılık 70. dakikada Murat
Can Yayla’nın golüyle cevap veren
Kastamonu Özel İdare, sahadan 2-
1’lik skorla mağlup ayrıldı.  Ekibimiz
25 Kasım’da fikstürde bir üstünde
bulunduğu Safranbolu Belediyespor’
ile mücadele edecek. Temsilcimizin
hali hazırda galibiyet bulamayan Saf-
ranbolu karşısında mutlak galibiyet
alması bekleniyor.

Kayıpla döndü Kastamonu Gücü hızlı başladı
Kadınlar 3. Lig başladı. 4. Grupta

mücadele eden Kastamonu Gücü Spor ilk
rakibi Ankara Metropolspor’u 4-3 yendi.

17 Kasım’da Hasan Doğan Tesislerinde
başlayan ligde, Kastamonu Gücüspor

Ankara Metropolspor’u’u ağırladı. 
77. dakikada   ekibimiz oyuncusu Suzan

Durmaz’ın sarıdan kırmızı kart, rakip
oyuncunun ise direkt kırmızı kart görmesiyle
her iki takım da mücadeleye 10 kişi devam
etti.

Rakibin 39,50 ve 90 dakikadaki gollerine
karşılık, karşılaşmanın 1. dakikasında Suzan
Durmaz, 82. dakikasında Hacer Yeşilgil 25 ve
87.  dakikasında Dilara Sürül’ün goleriyle
cevap verildi. Karşılaşmanın 4-3’lük skorla kazananı
Kastamonu Gücü Spor oldu.

Temsilcimiz 24 Kasım’da Ankara deplasmanında Akal
Gençlik ve Spor ile mücadele edecek.

Stat: 1 Eylül
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Salim Şanlıer, Samet Özkul 

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın, Caner Solmaz, Hikmet

Balioğlu, Nuri Melih Mursal, Semih Beyaz, Oğuzhan Yıldırım

(Doğan Seçkin Şavkın dk.66), Muhammed Rıdvan Özdemir,

Nurettin Çağlar (Kerem Çağatay dk. 79), Murat Gürbüzerol,

Tayfun Pektürk, Emrah Uzun (Ekrem Sütçü dk.78) 

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Bahri Can Avcı, Mustafa

Çakır, Yakup Yiğit, Ayhan Gürbüz, Soner Dikmen, Erkan

Taşkıran (Cenk Kaplan dk. 20 Oğuzhan Öztürk dk.72),

Muhammet Haşim Çoban, Abdulaziz Solmaz, Muharrem

Ozan Cengiz, Ozan Kılıçoğlu (Ahmet Bahçıvan dk. 80)

Goller: Soner Dikmen (dk. 42,) Muharrem Ozan Cengiz (dk.

49 -P) (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Hikmet Balioğlu, Doğan Seçkin Şavkın (UTAŞ

Uşakspor)

UTAŞ Uşakspor : 0 Kastamonuspor 1966 : 2
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Kartal Group Genel Müdürü Mehmet Salih Kartal,
et konusunda aileden gelen ve yılların vermiş olduğu
tecrübe ile kaliteyi ucuza sunmayı hedeflediklerini
belirterek, “Kastamonu Kuzeykent Mahallesinde
yaklaşık 2 ay önce faaliyete başlayan Tomris
lokantasında butik üretimini sağladığımız et ürünlerini
sunuyoruz. Özellikle öğrencilere hitap eden
lokantamızdaki köe, pastırma, döner ve taze sucuktan
oluşan ürünlerimizi, aldığımız siparişler doğrultusunda
firmalara ulaştırıyoruz. Ayrıca bireysel siparişlerle de
Ankara ve İstanbul’a kargo gönderiyoruz” dedi.

Ankara ve İstanbul’a kargo hizmeti
Ürettikleri ev yapımı taze sucuğa olan ilginin yoğun

olduğunu bildiren Mehmet Salih Kartal, “Taze sucuğun,
kurutulmuşa oranla daha fazla kullanım alanı
bulunuyor. Gerek sulu yemeklerde gerekse farklı
lezzetlerde taze sucuk tercih ediliyor. Ürünlerimiz
arasında en çok talep edilenler arasında gelen taze
sucuğu Ankara ve İstanbul’a kilosu 50 liradan kargo ile
gönderiyoruz. Fiyatının uygun olmasının sebebi
mamulün taze olarak sunulmasından kaynaklı. Kargo
teslimi sonrası uygun ortamda 1 haa kadar
bekletildikten sonra tüketilebiliyor.” diye konuştu.

Kastamonu’nun yöresel aroması Taşköprü Sarımsağı

ile harmanlanmış et ürünleri için büyükbaş hayvanları,
Kastamonu’daki çiliklerden özenle seçtiklerini
kaydeden Kartal, “Hayvanları çilikten kendimiz
seçiyor ve kestiriyoruz, sonrasında sunuyoruz. Helal
gıda sertifikalı mamullerimizin hepsi kendi üretimimiz
olup, özel olarak imal ediyoruz “açıklamalarında
bulundu.

Entegre tesise doğru…
Kartal Group Genel Müdürü

Mehmet Salih Kartal, hayvancılık ve
tarım alanında entegre tesis kurma ve
şubeleşme hazırlıklarında
olduklarını ifade ederek
şunları söyledi: “Şu an itibari
ile Ankara ve İstanbul’da
bulunan Kastamonulu
hemşerilerimiz ile

ilimizdeki müşterilerimize hizmet
vermekteyiz. 

Kartal Group Et Süt Entegre
Tesisimizi kısa sürede faaliyete geçirmek
için hazırlıklarımıza başladık.
Kastamonu’da 3, Ankara’da 5, İstanbul’da 22
satış noktasıyla hizmet etmeyi planlamaktayız.

Sofralarınızda yer alana kadar geçen süreçte, öncelikle
Kastamonu ilimizin yetiştirmiş olduğu küçük ve
büyükbaş hayvanların işlenerek mamul ürün şeklinde
gerek il içinde gerekse ilimiz dışına ve ihracatını
hedefliyoruz. Ürünlerimiz çiğ olarak -40 derecede
şoklanıp vakumlu ambalajlarda sevkiyatı yapılacaktır.
Bunun yanı sıra kuracağımız tesisten yan ürün olarak
elde edeceğimiz biyogaz, solucan gübresi, organik
hayvan gübresini pazarlayacağız. 5 yılsonunda tesisimiz
mezbahası, mandırası, süt işleme ve biyogaz tesisi ve
Kastamonu’da 600 dönüm ekili araziyi hedeflemektedir.
Tekirdağ’da ise 24 bin dönüm alanda iklim gereği yılda

iki ürün alarak maliyetleri düşürme düşüncesi
ile projeler üretmektedir. Bu tesis bittiği

zaman mevcut ülke şartları ve bugünkü
duruma göre kendi dalında ilk 50 tesis
arasında yer almayı hedeflemektedir.
İşletme de yaklaşık 400-500 kişi istihdam
edilecektir. Dolaylı olarak aileleriyle
birlikte yaklaşık 2000 kişilik bir aileye
ekmek kapısı olacaktır. Ayrıca tesisimiz
sadece kendi ürettiği hayvanların

haricinde ilimiz besicilerinin de ürettiği
yıllık yaklaşık 500-750 adet hayvan alımı da

planlamaktadır.”

İşlenmiş et ürünleri
tüketiciyle buluştu

Kartal Group işlenmiş et ürünlerini
TOMRİS lokantasıyla, tüketiciyle
buluşturmaya başladı. Köfte,
pastırma, döner ve taze sucuktan
oluşan ürünlerinin ticari işletmelere
dağıtımını gerçekleştiren firma,
kargo ile İstanbul ve Ankara’ya
bireysel siparişleri de ulaştırıyor.

Taşköprü’de Zımbıllı Tepe mevkiinde
bulunan Pompeipolis Antik Kenti kazı ça-
lışmaları alanında ören yeri düzenlenerek,
ziyaretçi alanı çalışması yapılacak.

Yüklenici firmanın Taşköprü’ye gelme-
sinin ardından Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan’ın da katılımıyla, hazırlanan
uygulama projesi üzerinde incelemeler ya-
pılarak gerekli ilavelerin önümüzdeki gün-
lerde tamamlanmasına karar verildi. Ars-
lan yaptığı açıklamada, uygulama projesi-
nin ardından yapım kısmının hızlı bir şekil-
de tamamlanacağını bildirdi. Taşköprü Be-
lediyesi 2006 yılından bu tarafa devam eden
Pompeiopolis Antik Kentinin bulunduğu Ar-
keolojik Sit Alanı’nda geçtiğimiz yıllarda
ören yeri depo müzesini hizmete açmıştı.

Kastamonulu kadınlar, hazırladıkları
yöresel ürünleri tüketiciye daha kolay ulaş-
tırabilmek için kooperatif kurdu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nda
(KATSO) gerçekleştirilen kuruluş törenin-
de, Sınırlı Sorumlu Kastamonu Sarı Konak
Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Koope-
ratifi'nin kurucu ortakları, Kastamonu Be-
lediyesi ile Mihriban Tüfekçi, Mine Özgür,
Elif Çetinoğlu, Nuriye Afacan, Ayfer Çıra-
koğlu ve Ebru Turhal oldu.

Kooperatifin Kastamonu'nun yanı sıra
İstanbul ve Ankara'da da teşhir merkezleri
kurması planlanıyor.

Antik kente 
ziyaretçi alanı

Kadınlar 
kooperatifi kuruldu
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haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan 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 
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