
İstanbul’da farklı iş kollarında faaliyet
gösteren Kastamonulu girişimciler Kağıtha-
ne Talatpaşa Mahallesi’nde 'CafeMecid'
adında gelenekselliği ve modernliği bir ara-
da sunan işletme açtı.

CAFE MECİD
açıldı

Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi bünyesinde 'Hayvan Yetiştirici-
liği ve Sağlığı Alanı Veterinerlik Dalı' bölü-
münü açıldı.

Ağlı Türkiye’de
ilk 4 arasında
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Gazetemizi ziyaret eden SP İstanbul 2.
Bölge Milletvekili Adayı hanımlar, partileri-
nin seçim barajına takılması halinde bireysel
başvuru hakkını kullanacaklarını açıkladı.

Bireysel başvuru
hakkımız var
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Yıl: 4 Sayı: 145 15 EKİM 2015Haftalık Siyasi Aktüel Bağımsız Gazete

www.istamonu.com

www.osakadekorasyon.com.tr Tel: 0216 484 5 390

yaşam tasarlanınca

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

İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

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

C Blok 4. Levent - İSTANBUL

GSM: 0532 326 02 27
www.diyalogosgb.com

    

Geleneksel Türk sofralarının 
ağız tadı şimdi

“Çiftlik”ten... Kaynağından

Esentepe Mah. 2950 
Sk. No: 25/A
Sultangazi/İstanbul 
Tel : 0212 640 80 97
Faks : 0212 640 80 87

Bayilikler verilecektir... 

Çiftlik kahvaltı dünyası bir
“KARAKAYA GIDA” markasıdır
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Yeşilköy’de bulunan İstanbul
Fuar Merkezi’nin  (İFM) 11'inci
holünde gerçekleşecek Kastamonu
İş Dünyası Tanıtım ve İş Birliği'

etkinliğinde Kastamonu
sanayi ve ticaret

dünyasından çok sayıda
firma yer alacak.

Kastamonu iş
dünyasını İstanbul’da
geniş kapsamlı bir
araya getirecek ilk
etkinlik olma
özelliğini taşıyan
KASTEXPO’nun,
organizatörlüğünü

ise İstamonu Gazetesi üstlenecek.

“Kastamonu ticareti
marka değeri taşıyacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan
KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan, KASTEXPO ile
Kastamonuluların ticari ilişkilerinin
geliştirilmesinin hedeflendiğini
söyledi.

Kastamonulu sanayicilerin
benimseyeceği,Kastamonu
ticaretine marka değeri
kazandıracak dev buluşma
platformunu, yerli ve yabacı çok
sayıda katılımcının ziyaret

edeceğiniifade eden Başkan Ayhan
Aslan, " KASTEXPO’yu Türkiye’nin
değişik illerinde ve Kastamonu’da
var olan iş dünyamızın
potansiyelinin ortaya çıkarılması,
güce doğru bir yol haritası
niteliğinde önemli bir adım olarak
görüyoruz. Ticaretle ilgili ürün ya
da hizmetlerin, teknolojik
gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin
tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve
satın alınabilmesinin yanı sıra
teknik işbirliği, geleceğe yönelik
ticari ilişki kurulması ve
geliştirilmesi için 10-13 Mart 2016
tarihi bir milat olacak" dedi.

Bakanlar Kurulu’nun 2013 yılında aldığı
karar doğrultusunda 1955 yılından beri
İnebolu Belediyesi’nde tahsisi bulunan
İnebolu Limanı, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na (ÖİB) devredilmişti. 

ÖİB kararıyla Ankara Doğal Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş (ADÜAŞ) bünyesinde
bulunan İnebolu Limanı,  blok satış
yöntemiyle 9 Ekim’de ihaleye çıktı.

Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek Parça Tel-Fax :0212 
446 99 68-69

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. 
İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST

Esenler Kültür Merkezi’nde AK Partili Kastamonulu
milletvekillerine destek gecesi düzenlendi. Burada

konuşma gerçekleştiren AK Parti Kasta-
monu Milletvekili Adayı Hakkı Köylü
ülkemizde son aylarda artan terör ey-
lemlerinin yapılan yatırımların tetik-
lediğine işaret etti. Hakkı Köylü

Köylü: “Yapılan yatırımlar 
terörü tetikledi”

7

Mehmet Reis, "Muharrem ayının 10. günün-
de dayanışmanın bir örneği olarak yurdumu-

zun dört bir yanında aşureler pi-
şiriliyor. Aşurelik malzeme-

ler kullanılırken kaliteden
asla ödün verilmemelidir."
dedi.Mehmet Reis

“Aşurede kaliteli 
ürün kullanın”

8

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bulunan Kasta-
monulu sivil toplum kuruluşları, 1 Kasım seçim-
leri öncesi Kastamonulu milletvekilleri adayları-

na destek olmak için 23 Ekim Cuma akşa-
mı saat 19.45’te Sultangazi’de buluşacak.
Programa yaklaşık 3 bin kişinin katıl-
ması bekleniyor.Murat Demir

Sultangazi’de 
dev buluşma

7

İş dünyasına zirve
’dan

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD),  Türkiye’nin çe-
şitli illerinde faaliyet gösteren Kastamonulu şirketleri 10- 13 Mart 2016
tarihinde KASTEXPO adındaki organizasyonda bir araya getirecek.

İnebolu Limanı ihaleye çıktı
Uzun zamandır gündemi
meşgul eden İnebolu Li-

manı’nın özelleştirme iha-
lesi gerçekleşti. Özelleştir-

me İdaresi Başkanlığı ta-
rafından düzenlenen ihale-

ye 3 firma teklif verdi.

4

5

Ayhan Aslan
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İstanbul
Fuar Merkezi
HALL 11  
YEŞİLKÖY / İSTANBUL

10-13
MART
2016

Bilgi ve Rezervasyon:

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

Birlikte Başarmak İçin

O R G A N İ Z A S Y O N

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

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

info@kasiad37.com - www.kasiad37.com
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ASLEN Kastamonulu olan Yasemin
Bilnur Erenci 1976 yılında Berlin’de
doğdu. 1994 yılında Kağıthane İmam
Hatip Lisesi’nden mezun oldu.
Sonrasında sırasıyla İstanbul Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Maol
Bilişim Teknolojileri Bölümü, Plato
Meslek Yüksek Okulu Basın Yayın
Teknolojileri olarak eğitimini tamamladı.
Halen AÖF İktisat 4.sınıf öğrencisidir.

Türgev Başakşehir ve Bezmi Alem
yurtlarında müdür yardımcılığı, Şişli Halk
Eğitim Merkezi’nde Bilişim Teknolojileri
Öğretmenliği, Şair Yahya Kemal İlk
Öğretim Okulu’nda Bilgisayar
Öğretmenliği, Ekrem Cevahir Çok
Programlı Lisesi’nde İngilizce ve
Bilgisayar Öğretmenliği yaptı.

ÖNDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Başkan yardımcılığı, Öncü Gençlik ve
Spor Kulübü Başkan yardımcılığı, Saadet
Partisi Büyük Kongre Delegesi, AGD
Kağıthane Kadın Kolları Eğitim ve Tanıtım
Birim Başkanlığı görevlerini icra etti.

Çeşitli internet sitelerinde köşe
yazarlığı yapan Yasemin Bilnur Erenci
halen Kağıthane Halk Eğitim Merkezi’nde
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği
görevini sürdürmektedir.

KİMDİR?
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Döküm modellerinde ve yedek
parçada dünya firması olma

yolunda emin adımlar attık,
sınırları aştık. Bizi daha yakından
tanımak için fabrikamıza
ziyaretinizi bekleriz.

1993 yılında kurulmuş olan
firmamız İstanbul Arnavutköy’de
2500 m2 kapalı toplam 3850
metrekare alanda faaliyetlerini
sürdürmektedir.
8000*3200*1500 ebatlarından
başlayan 5 eksen CNC
tezgâhımızda dâhil olmak üzere

toplam 15 adet CNC tezgâhımızla,
kontraplak, metal, mdf, strafor,
plak, araldit, diza ve sinto
modeller, hassas döküm
modellerinin yanı sıra shell, cold
box ve lampe maça sistemleri ile
birlikte yedek parça imalatı da
yapabilmekteyiz.

Ayrıca firmamız önemli bir yatırım
ile Faroarm Fusion ve Laser
Scanarm'ı bünyesine katmış,
yerinde ölçüm hizmeti ve tersine
mühendislik hizmetleri de
vermektedir.

Adres: Yıldırım Beyazıt Cd. No:90 Arnavutköy /İST
Tel    : +90 (212) 544 5 544
(pbx) - +90 (212) 544 6 873
Fax   : +90 (212) 544 45 62

www.ozdemirmodel.com
info@ozdemirmodel.com 

HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�15 Ekim 2015 4

Şu garip milletimin iflah olmaz yarası,
Rüşvet denen bir illet ülkemin yüz karası.
Her yerde bir adı var bu menhus hastalığın,
Hastanede rüşvetin adı; "bıçak parası".

BIÇAK PARASI

Fazıl Bayraktar

Ölene rahmet, teröre lanet, sağduyuya davet...
Üç gün sonra;  Sen sağ, ben selamet.
Günü kurtarmak, 
koltuğu kaptırmamak asıl marifet.

DİYABETİK

Tahsin Şentürk

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko

n Trafik

n İşyeri 

n Konut

n Nakliyat 

n Seyahat

n Sağlık

n Daks (Deprem)

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

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

Kastamonu Sanayici ve İş Adam-
ları Derneği (KASİAD),  Türkiye’nin
çeşitli illerinde faaliyet gösteren Kas-
tamonulu şirketleri 10- 13 Mart 2016
tarihinde KASTEXPO adındaki orga-
nizasyonda bir araya getirecek.

Yeşilköy’de bulunan İstanbul
Fuar Merkezi’nin  (İFM) 11'inci ho-
lünde gerçekleşecek Kastamonu İş
Dünyası Tanıtım ve İş Birliği' etkin-
liğinde Kastamonu sanayi ve ticaret
dünyasından çok sayıda firma yer
alacak. Kastamonu iş dünyasını İs-
tanbul’da geniş kapsamlı bir araya
getirecek ilk etkinlik olma özelliğini
taşıyan KASTEXPO’nun, organiza-
törlüğünü ise İstamonu Gazetesi üst-
lenecek.

"Kastamonu ticareti marka
değeri taşıyacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan
KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan,
bu etkinlik ile Kastamonuluların tica-
ri ilişkilerinin geliştirilmesinin hedef-
lendiğini söyledi. 

Kastamonulu sanayicilerin benim-
seyeceği,Kastamonu ticaretine marka
değeri kazandıracak dev buluşma
platformunu, yerli ve yabacı çok sayı-
da katılımcının ziyaret edeceğiniifade
eden Başkan Ayhan Aslan, "KAS-
TEXPO’yu Türkiye’nin değişik ille-
rinde ve Kastamonu’da var olan iş
dünyamızın potansiyelinin ortaya çı-
karılması, güce doğru bir yol haritası
niteliğinde önemli bir adım olarak gö-
rüyoruz. Ticaretle ilgili ürün ya da
hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin,
bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar
bulunabilmesi ve satın alınabilmesi-
nin yanı sıra teknik işbirliği, geleceğe
yönelik ticari ilişki kurulması ve ge-
liştirilmesi için 10-13 Mart 2016 tari-
hi bir milat olacak." dedi.

İş dünyası her yönüyle 
kaynaşacak

Etkinlikte birçok sektörden ana ve
yan sanayide faaliyet gösteren firma-
nın olacağını bildiren Aslan, sempoz-
yum ve resepsiyonlarla geniş kitlele-
rin buluşturacağını ifade etti.

Kastamonu İş Dünyası Tanıtım
ve İş Birliği etkinliğine KOSGEB, İŞ-
KUR ve kalkınma ajanslarının katıl-
masının sağlanacağını belirten As-
lan, üniversite ve sanayi iş birliğine
dair girişimlerin başlatılacağını da
kaydetti. Fuarın, yerli ve yabancı çok
sayıda ziyaretçiye kapılarını açacağı-
nı söyleyen Aslan, aynı tarihlerde
CNR Fuar merkezinde ve İFM’nin 9
ile 10. holünde gerçekleşecek çeşitli
fuarlarında ziyaretçi bakımından
destek sağlayacağına da işaret etti.

KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan İFM’de 10-13 Mart 2016 tari-
hinde gerçekleşecek KASTEXPO
Kastamonu İş Dünyası Tanıtım ve
İş Birliği etkinliğinin ulusal ve ulus-
lararası fuarlarla aynı günde olması
sebebiyle tanıtım anlamında geniş
kitlelere ulaşacağının altını çizerek-
şunları söyledi: "İFM ile aynı alan
içerisinde yer alan CNR Fuar Mer-
kezinde KASTEXPO fuarıyla aynı
gün Expo Shipping 15.Uluslararası
Denizcilik Fuarı ve İstanbul Jewelry
Show Uluslararası Mücevher, Takı,
Saat ve Malzemeleri Fuarı olacak.
İFM’nin 9 ve 10. hollerinde ise  10-
12 Mart 2016 tarihinde
Interdye&PrıntıngEurasıa 2016 Bo-
yarmadde, Baskı Mürekkepleri, Pig-
mentler, Kimyasallar, Baskı ve Bo-
yama Teknolojileri fuarı düzenlene-
cek. Uluslararası bazda olacak bu
fuarlar KASTEXPO’yada ciddi bir
tanıtım imkanı sağlayacak."

İş dünyasına zirve
KASiAD’dan

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD),
Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren Kastamo-

nulu şirketleri 10- 13 Mart 2016 tarihinde KASTEXPO
adındaki organizasyonda bir araya getirecek.

Ayhan Aslan
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E
Başbakanlık Hazine Müste-

şarlığı ile Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ortaklığında yürütü-
len tüm sigorta acenteleri ve si-
gorta eksperleri ile ilgili işlemleri 

yapma yetkisi Kastamonu Tica-
ret ve Sanayi Odası’na (KATSO) 
verildi. Kastamonu’daki sigorta 
acente ve eksperleri daha önce 
bu işlemlerini yapmak için Ço-

rum Ticaret ve Sanayi Odası’na 
gitmek zorunda kalıyorlardı di-
yen Kastamonu Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Halil Öztosun, 
Çorum’dan alınarak KATSO’ya 
verilen bu görevi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Cihan Cılbırcıoğ-

lu’nun yürüteceğ
tosun, “Sigorta a
leri, her türlü tra
poliçe kesiyor. 
iki yıllık çabalar
bu işlemler Çoru
odamıza verildi” dedi.

Sigortacılık İşlemleri Yetkisi Katso’ya Verildi 

17-23 Temmuz 2012 5
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kasta-
monu İl Koordinatörlüğünce, 11. çağrı döneminde kabul edilen 25
projenin sözleşmeleri imzalandı. TKDK Kastamonu İl Koordinatörü
Eniz Gökçek, imza töreninde yaptığı konuşmada, 11. çağrı dönemin-
de alınan 138 başvurudan 25'inin yapılan inceleme sonucu destek

almaya hak kazandığını söyledi. Projeleri bu yıl içerisinde tamamla-
yacaklarını ifade eden Gökçek,  9. ve 10. çağrılar kapsamında alınan
ve sözleşme imzalanan 23 projeden 20'sinin tamamlama aşamasına
getirildiğini, bunlar için ay sonuna kadar yaklaşık 7 milyon lira hibe
ödemesinin yapılacağını kaydetti.	

25 proje desteklenecek

15 Ekim 2015

Kastamonu Genç Girişimciler
Derneği (KASGEG) 2.yıl dönü-
münü Uğurlu Konaklarında dü-
zenlediği yemekle kutladı. Ye-
mekte bir konuşma yapan KAS-
GEG Genel Başkanı Zafer Küçük-

şabanoğlu, kurucusu olduğu Kas-
tamonu Genç Girişimciler Derne-
ği'nin her geçen gün yaptığı et-
kinliklerle ve üye sayısı olarak
büyüdüğünü görmekten mutlu-
luk duyduğunu ifade etti.

5

KASGEG 
2 yaşında

II. Dünya Savaşı’ndan beri neredeyse
her sene Amerikan yönetimi bütçe
açığı verdi. Yani, vergilerden elde

ettiği gelir, harcamalarından daha azdı
ve bu farkı kapamak için borç almak zo-
runda kaldı.

Amerikan hükümeti, devletinin fede-
re yapısı yüzünden, her eyaletin kendine
ait bir bütçesi vardır.

1936
Keynes, Genel Teori kitabında, reses-

yon durumunda hükümetlerin daha fazla
borç alması gerektiğini savunur.

Artan açık
Ülkenin ulusal borcu arttıkça, öde-

mek zorunda olduğu faiz de artar, yük-
sek faiz oranları bunu daha da arttırır.

Yüksek borçlanmanın sonuçları 
Bütçe açıkları kontrolden çıkarsa, bir

ülke için çeşitli ekonomik sorunlara yol
açabilir. Bu sorunlardan ilki, artan borç-
lanmanın ülkenin para birimini zayıflat-
masıdır. Borçlu ülkenin kurundan kaç-
mak oldukça mantıklıdır, çünkü ülke
aşırı borçlanırsa daha fazla para basıp
enflasyonu şişirerek borcu azaltmaya
çalışacaktır. Bunun olma ihtimali, o kura
bağlı her şeyin değerini düşürür ve ya-
bancı yatırımcılar da arkalarında bakma-
dan kaçar.

Bir diğer sonuç ise yatırımcıların al-
dıkları bu riski telafi için daha fazla getiri
beklemeleridir. Bu, hükümetin ödemek
zorunda olduğu borcun faizini arttırır ve
gelecekte borç almayı daha masraflı
hale getirir. 

Fakat fazla borçlanmanın uzun vadeli
sonuçları en önemli sorunudur. Hükü-
metin borçlanması fiilen gelecekte ver-
gilerin artması anlamına gelir çünkü alı-
nan borç bir gün illa ödenecektir. Eğer
para, gelecek nesillerin refahını arttır-
mak için kullanılıyorsa, mesela yeni
okullara yatırım yapılıyorsa, bir sorun ol-
maz. Ama para sadece kamu sektörünün
cari nakit ihtiyacını kapatmak için kulla-
nılıyorsa sorunlar başlar.

“Gelişmekte olan ülkelerde sık sık
gördüğümüz üzere, dizginlenemez hü-
kümet borçlanması ve harcamalar, hipe-
renflasyon ve ekonomik yıkıma sebep
olur. Bu yüzden bütçe açıklarını önem-
semeye mecburuz.” Alan Greenspan,
Eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı

Fikrin özü; Hükümetler 
borca bağımlıdır.
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Uzun 
zamandır 
gündemi meşgul
eden İnebolu 
Limanı’nın özelleş-
tirme ihalesi 
gerçekleşti. 
Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı
tarafından 
düzenlenen ihaleye
3 firma teklif verdi.

Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya,
kestane balının ilçenin adının duyurmada et-
kili olacağını söyledi. Kastamonu Gazeteciler
Cemiyeti (KGC) 17'nci ilçe yönetim kurulu
toplantısını Doğanyurt’ta gerçekleştirdi. KGC
yönetim kurulu üyelerinin makamında ziya-
ret ettiği Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet
Kaya, ilçenin adını duyurmada kestane balı-
nın etkili olacağını belirtti. İlçede düzenlenen
Kestane Balı Festivali’nin geçtiğimiz yıl
Soma faciası bu yıl da terör olayları sebebiyle
gerçekleşmediğini anımsatan Başkan Ahmet
Kaya, " Önümüzdeki yıldan itibaren festivali-
mize inşallah kaldığımız yerden devam ede-
ceğiz. Taşköprü nasıl Sarımsak ile anılıyorsa,
Doğanyurt'ta Kestane Balı ile anılacaktır.”
dedi. Konuşmasında Karadeniz sahil yolu-
nun önemine dikkat çeken Ahmet Kaya, yeni
dönemden beklentilerinin projenin daha sı-
cak tutulması ve biran evvel yatırım progra-
mına girmesi olduğunu belirtti.

Doğanyurt kestane
balı ile anılacak

Bakanlar Kurulu’nun 2013 yılında
aldığı karar doğrultusunda 1955 yı-
lından beri İnebolu Belediyesi’nde
tahsisi bulunan İnebolu Limanı, Özel-
leştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB)
devredilmişti. ÖİB kararıyla Ankara
Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş
(ADÜAŞ) bünyesinde bulunan İnebo-
lu Limanı,  blok satış yöntemiyle 9

Ekim’de ihaleye çıktı.

İhaleyi kim alır?
Limanın mevcut kapasitesini artır-

mak ve 49 yıllık işletme hakkını devral-
mak için Ekol Lojistik, CeKa İnşaat ile
Çelikler Holding teklif verdi.  Teklif ve-
ren firmaların katılacağı açık artırma
şeklindeki nihai pazarlık görüşmeleri-

nin sonunda limanın yeni işletmecisi
belli olacak. İnebolu Limanı içindeki
kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina-
larının liman dışına çıkarılmasını da
beraberinde getiren ihaleyi hangi firma-
nın kazanacağı merak konusu oldu. İha-
leye Cengiz Holding’in Kastamonu’da
bilinen grup şirketlerinden Eti Bakır ye-
rine CeKa İnşaat ile girmesi ise dikkat

çekti. Öte yandan Ekol Lojistik’in yöne-
tim kurulunun başında Sivaslı iş adamı
Ahmet Musul’un, Çelikler Holding’te
Elazığlı iş adamı Tahir Çelik’in, Cengiz
Holding Grup Şirketlerinden CeKa İnşa-
at’ta ise Rizeli iş adamı Mehmet Cen-
giz’in bulunması,  'İhaleye neden Kasta-
monulu bir firmanın teklif vermedi?' so-
rusunu akıllara getirdi.

Kağıthane ilçesi Talat-
paşa Mahallesi’nde
Ahmet Hatipoğlu
Camii altında
bulunan Cafe
Mecid’in 11
Ekim Pazar
günü ger-
çekleşen
açılışına;
Eski Tica-
ret ve
Gümrük
Bakanı Ha-
yati Yazıcı,
Kağıthane Be-
lediye Başkanı
Fazlı Kılıç, Talatpa-
şa Muhtarı Arif Taşören,
siyasi ve sivil toplum kuruşu
temsilcilerinin yanı sıra çok sayı-
da kişi katıldı.

Kafenin ortaklarından ve işlet-
mecisi Bozkurtlu girişimci Musa
Açıkgöz Cafe Mecid’in keyifli bir
mola vermek isteyen her yaş gru-
bundaki kişiye hizmet etme ama-
cıyla tasarlandığını söyledi.

Açıkgöz, aperatif yiyeceklerin
yanı sıra zengin kahvaltı
menüsüyle toplu organizasyonlara ev
sahipliği yapacak işletmenin kapalı ve

açık mekan alternatifi
sunduğunu belirtti.

İşletmeninin
diğer ortakları-

nın da Boz-
kurtlu oldu-
ğuna dikkat
çeken
Açıkgöz,
şunları
söyledi:
"Ülkemiz-

de özellikle
yerel işlet-

melerin zor
dönemler geçir-

diği bu günlerde
güç birliği yapmak

büyük önem taşıyor.
Maalesef aile şirketlerimiz bile

çoğu zaman aralarındaki anlaş-
mazlıklar yüzünden kapatılıyor.
Biz tüm bu olumsuzluklara rağ-
men ülkemiz ve memleketimiz
adına birliktelik sergilemek adına
bu işletmeyi açtık. Nüfusuna ka-
yıtlı olduğum Bozkurt Kutluca
Köyü Sarmaşık Mahallesi’ndeki
hemşerilerimle bu işe başlamak
her şeyden önce büyük biz haz.

İnşallah bu güç birliğimizi ilerleyen dö-
nemlerde yeni hedeflerle sürdüreceğiz"

CAFE MECiD açıldı
İstanbul’da farklı iş kollarında faaliyet gösteren Kastamonulu
girişimciler Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 'Cafe Mecid'
adında gelenekselliği ve modernliği bir arada sunan işletme açtı

Musa Açıkgöz
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Ankara’da 11 Ekim’de yapılacak olan ‘Emek, Ba-
rış, Demokrasi’ mitingi öncesi Cumhuriyet tarihinin
en büyük terör saldırısı meydana geldi. Toplanan

kalabalığın içinde iki canlı bombanın
kendini patlatması sonucu Kastamo-
nulu  İsmail Kızılçay’ın da aralarında
bulunduğu 97 kişi hayatını kaybeder-
ken, 246 kişi yaralandı.

Savcılık tarafından kimlik tespiti
ve otopsi işlemleri tamamlanmasının
ardından hayatını kaybedenlerin na-
aşları ailelerine teslim edildi. İnşaat İş
Sendikası Kurucu Üyelerinden asker
emeklisi İsmail Kızılçay’ın naaşı da

Ankara Yenimahalle’deki evinin önünde yapılan tö-
renin ardından Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı kö-
yünde defnedildi.

Daday’da bulunan İksir Resort
Town Tatil ve Yaşam Kasabası gele-
nekselleştirdiği Mantar Şenliği’ni
bu yıl 24-25 Ekim tarihleri arasında
gerçekleştirecek. Mikolog (mantar
bilimci) Jilber Barutçiyan rehberli-
ğinde yapılacak mantar şenliğinde
mantar türlerini tanıma ve toplama
etkinliği gerçekleştirilecek.  Katılım-
cılar daha sonra topladıkları man-
tarlardan, yapılan yemekleri tada-
cak. Etkinliğe katılmak isteyenler
konaklamanın olacağı İksir Resort
Town Tatil ve Yaşam Kasabası’na
70 lira karşılığında rezervazyon
yaptırabilecek.

Çatalzeytin’e uluslararası standartlara uygun sente-
tik çim saha ve yürüyüş  yolu yapılması için hazırlanan
proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.
Toplam maliyeti 1 milyon 400 bin lira olan proje kap-
samında mevcut sahanın yerine uluslararası standartla-
ra uygun sentetik çim saha ile yürüyüş yolu, bin kişilik
tribün, 4 soyunma odası yapılacak. Proje kapsamında
alanın çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek.

Çatalzeytin’e 
uluslararası standart

Geleneksel 
mantar şenliği

Daday’da

YIL: 4 SAYI: 145 15 EKİM 2015

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

HABER

İSTAMONU
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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
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�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Diyanet İşleri Başkanlığı 4-8 Kasım tarih-
leri arasında Kastamonu'da Kur'an-ı Kerim
Sempozyumu gerçekleştirecek. Sempozyuma
eski Diyanet Başkanı Tayyar Altıkulaç’ın da
aralarında bulunduğu yaklaşık 100 seçkin
Kur'an üstadı hoca katılım sağlayacak.

TURUTURUTURUTURU Manevi 
ziyafet

Ankara’daki kan 
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Ankara Tren Garı
Önünde meydana
gelen terör saldı-
rısında Kastamo-
nulu İsmail Kızıl-

çay da hayatını
kaybetti.

Suudi Arabistan’a hac vazifesini yapmak için gi-
den ve şeytan taşlama esnasında yaşanan izdiham-
da kaybolan Kastamonulu hacılar, ölü olarak bulun-
du. Suudi Arabistan’ın Mina şehrinde şeytan taşla-
maya giderken meydana gelen izdiham sonrası kay-
bolan şirket görevlisi Hacı Enver Karakülah ve Hacı
İsmail Muzır’ın cenazelerine ulaşıldı. Kurban Bay-
ramı'nın birinci günü Suudi Arabistan’ın Mina şeh-
rinde şeytan taşlamaya giderken yaşanan izdiham-
da 753 kişi hayatını kaybederken, 887 kişi yaralan-

mıştı. Kastamonu’dan Suudi Arabistan’a hac vazife-
sini yapmak için giden şirket görevlisi Hacı Enver
Karakülah (55) ile Hacı İsmail Muzır (77) ve Hacı
Hikmet Çapar’ın (78)da aralarında bulunduğu 11
kişi ise kaybolmuştu. Taşköprü’ye bağlı Ayvalı kö-
yünde ikamet eden Hacı Hikmet Çapar’ın daha ön-
ceden cenazesine ulaşıldığı belirtilirken, yaşanan
izdihamın üzerinden 13 gün geçtikten sonra Hacı
Enver Karakülah ile Hacı İsmail Muzır’ın da cenaze-
lerine ulaşıldığı bildirildi.

Kutsal topraklardan
geri dönemediler!

Ağlı Kazım Erdem Çok Programlı Anadolu Lisesi
bünyesinde 'Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı
Veterinerlik Dalı' bölümünü açıldı. Türkiye’de Ağlı
ile birlikte sadece 4 lisede mevcut olan bölümde hay-
van sağlığı ve ıslahı işlerini yapabilen, teknolojik ge-
lişmelerin ışığında gerekli mesleki yetenekleri kazan-
mış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi
amaçlanıyor. Temel geçim kaynağı hayvancılık olan
bölgede istihdam sorunu yaşamaması beklenen öğ-
rencilere aynı zamanda ön lisans programlarına sı-
navsız girebilme şansı da tanınıyor.

Ağlı Türkiye’de ilk 4
arasında
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Esenler Kültür Merkezi’nde AK Parti-
li Kastamonulu milletvekillerine destek
gecesi düzenlendi. Burada konuşma ger-
çekleştiren AK Parti Kastamonu Milletve-
kili Adayı Hakkı Köylü terör eylemlerine
dair açıklamalarda bulundu.

Çözüm sürecinin terörle mücadele
için atılan bir adım olduğunu vurgulayan
Hakkı Köylü, "  Daha önce denenmeyen
bir girişim başlattık. Doğu ve Güneydo-
ğu’daki halkımızın aldatılıyordu. Bunun

önüne geçmeliydik. Bu süreç silah bırak-
ma ve diyalog süreciydi. Sabırla bekledik,
süistimaller üst üste gelince bıçak kemiğe
dayandı.  Terörle kararlı bir mücadele
başlattık. Bugüne kadar en önemli ve en
büyük terör mücadelesini yürütüyoruz.
Artık silahını, tankını, uydusunu hatta
tüm bilgi akışının sağladığı bütün sistem-
leri kendi istediği gibi yöneten bir Türki-
ye var. İstihbarat konusunda dışa bağımlı
ya da güdümlü olmayan bir süreci sürdü-

rüyoruz.  Türkiye’nin istikrarı birçok ül-
keyi ve dış mihrakları rahatsız ediyor, bu
rahatsızlık bir gözü dönmüşlüğü berabe-
rinde getiriyor. Ancak Allah’ın izniyle
Türkiye kendi içindeki dinamikleri ve
renkleriyle bunu aşacak güçte. Her şey
milletin gözü önünde cereyan ediyor,
milletimiz bu süreci çok iyi görüyor ve
değerlendiriyor. 1 Kasım ülkenin istikrar-
lı büyümesi açısından çok önem arz edi-
yor." şeklinde konuştu. Esenler Belediye-

si Başkan Danışmanı Mehmet Kaya’nın
sunumuyla gerçekleşen programa Hakkı
Köylü’nün yanı sıra; eski Bakanlardan
AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ha-
yati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili
Fatma Benli, Esenler Belediye Başkanı
Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul
İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Umur,
Kızılay Başkan vekili Kemal Akar, Siya-
set ve STK dünyasında söz sahibi çok sa-
yıda Kastamonulu katıldı.

Gazetemizin Kağıthane’de bulunan
çalışma ofisini Saadet Partisi İstanbul 2.
Bölge Milletvekili Adayı hanımlar ziya-
ret etti. Ziyarette hemşerimiz Yasemin
Bilnur Erenci ile birlikte milletvekili ada-
yı olan Fatma Nevin Gökçe ve Zeynep
Rıdvanoğlu’nun yanı sıra Saadet Partisi
Kağıthane Kadın Kolları Başkanı Leyla
Yılmaz da yer aldı.

Genel Yayın Yönetmenimiz
Hüseyin Karadeniz ile bir süre
sohbet eden vekil adayları Kasta-
monuluların İstanbul’a sağladık-
ları katma değerin paha biçilmez
olduğunu belirttiler. Adaylar Anado-
lu’nun köklü gelenek ve göreneklerine
sahip olan Kastamonu ve Kastamonulu-
ların İstanbul’da siyaseten temsilinin art-
ması gerektiğini vurguladılar.

Bireysel başvuru hakkımız var
1 Kasım 2015 seçiminde kullanılacak

her bir oyun önemine değinen milletve-
kili adayları, seçim barajı engelinin Ana-
yasa Mahkemesine yapılacak bireysel
başvuru ile önlenebileceğine işaret etti-
ler. Saadet Partisi’ne verilen oyların baş-

ka partiye gideceği söylemlerine itibar
edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yase-
min Bilnur Erenci, seçilecek kadar oy
alan her bir aday için bireysel başvuru
yolunun açık olduğunu söyledi.

Erenci, "Önümüzde önemli bir fırsat

var. 7 Haziran seçimlerinden sonra yeni
bir seçime karar verilmiş olması inşallah
Saadet Partisi’nin meclise girmesi bakı-
mından hayırlar doğuracaktır. Barajı aşa-
maması durumunda Saadet Partisi’ne ve-
rilen oyların başka bir partiye devredil-
mesi söz konusu olamaz. Anayasa’da bi-
reysel başvuru diye ortaya çıkardığımız
bir müessese var. Buna göre temel hakkı-
nın ihlal edildiğini iddia eden herkes

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvur-
ma hakkına sahiptir. Anayasa Mahkeme-
si o bireyin hakkının ihlal edilip edilme-
miş olmasına karar verecektir." dedi.

Anayasa Mahkemesinin hak ihlali
kararı vermesinin ardından partinin ba-
rajı aşamaması halinde bile mecliste mil-
letvekilinin bulunabileceğine dikkat çe-
ken Fatma Nevin Gökçe de ,"Farz edin ki

Saadet Partisi’nin milletvekili adayları
milletvekili seçilecek kadar oy aldı
ama Allah korusun parti barajı aşa-
madı. 40 bin oy alan aday seçilemeye-

cek partisi barajı aşamadığı için. Buna
karşılık 30 bin oy alan aday partisi barajı
geçtiği için milletvekili seçilecek. Burada
40 bin oy alan milletvekilinin hakkı ihlal
edilecek. Anayasa Mahkemesi’nin üyele-
ri buna yok mu diyecek. Haksız yere
mazbata alan kişinin mazbatası iptal edi-
lecek. Hak edenin mazbatası verilecek.
Bunun bir örneğini biz daha önce yaşa-
dık." şeklinde konuştu.

Zeynep Şule Rıdvanoğlu ise Saadet
Partisi’nin barajı aşacağına inandıklarını
bunun için de her zamankinden daha
çok çaba sarf ettiklerini ifade etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa ve
Sultangazi’de bulunan Kastamo-
nu sivil toplum örgütleri 1 Ka-
sım’da yapılacak olan 26. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi öncesi
Kastamonulu milletvekilleri
adaylarına destek olmak için
program düzenleyecek. Sultanga-
zi Belediye Binası Konferans ve
Balo Salonunda 23 Ekim Cuma
akşamı saat 19.45’te Kastamonulu
milletvekili adaylarının tanıtımı-
nın gerçekleşeceği programa yak-
laşık 3 bin kişinin katılması bek-
leniyor.

Konuyla ilgili organizasyon
komitesinden yapılan yazılı açık-
lamada " Kastamonulu milletve-
kili adaylarımıza destek olmak
adına 23 Ekim Cuma akşamı ge-
niş katılımlı bir aday tanıtım top-
lantısı gerçekleştireceğiz. Progra-
ma AK Parti İstanbul 1. Bölge
Milletvekili Adayı Hulusi Şen-
türk, 2. Bölge Milletvekili Adayla-
rı Avukat Fatma Benli ve Ömer
Faruk Aydemir’in yanı sıra Kasta-
monu Milletvekili Adayı Murat
Demir katılacak. Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit Altunay ile
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta’nın da takip
edeceği programa, hemşerilerimi-
zin yoğun olarak yaşadığı Gazios-
manpaşa, Sultangazi, Eyüp, Arna-
vutköy, Kâğıthane, Beyoğlu ve
Esenler ilçelerinden yaklaşık 3
bin kişinin katılması bekleniyor."

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
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22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Ne yazık ki zamansız ölümlerin evlere
ateş düşürdüğü bir coğrafyanın içi yanık
insanlarındanız.

Her ölüm, binlerce soruyu
beraberinde
taşımakta.

Hiçbir ölüm için
“oh olmuş”
diyebilecek bir vicdan
yoksununu düşünmek
bile istemiyorum.

Ama kirli ticaret,
insanı ticaret
malzemesi yapan kirli
dünyanın soyut
görüntüleri acı üstüne
acı yaşatıyor.

Bunun adı inanç
olamaz.

Dokuz yaşındaki
çocuğun ölümüne
bahaneler üretmek hangi aklın ve
vicdanın işi olabilir ki?

Yalanı alkışlamak hangi zaman
diliminde insani bir davranış oldu ki?

Doğduğu gün yaşama hakkını elde
etmiş bir insanın yaşama hakkının bir
bomba ile elinden alınması hangi hak
dinin kitabında yazıyor ki?

Hangi vicdan “oh olmuş” diyebilecek
kadar insanlıktan uzaklaşmış olabilir ki?

Eleştireceğiz…
Adam gibi ama…
Bilerek, okuyarak,  araştırarak.
Doğru olduğuna inandıklarımızı

yüreklice ve yüksek sesle söyleyerek ama
karıncaların dünyasını küçümsemeden.

Bir canın hak ettiği yaşamı
yaşayabilmesi için canımızı ortaya
koymayı göze alabilecek kadar yüce
gönüllü olabileceğiz ki çocuklarımızı,
torunlarımızı geleceğe taşıyabilelim.

Oh olmuş demek, oh olacakların
yolunu açmak ve onları aklamak
anlamına gelir.

Bencillik denilen kirli ilişki geçicidir.
Bir gün, başka bencillerin elinde

gözleriniz yuvasından uçmuş şekilde
yalvarırken sizin fotoğraflarınız
çekilebilir.

Tanrıya inanın ve onun verdiği yaşamı
almanın ona şirk koşmak olduğunu bilin.

Kimse, birilerinin keyfi için ölmesin
artık.

Kimsenin zavallı cesedi ahlaksız
bahanelerle mezarına gönderilmesin.

Hiçbir ölüm, eğer ilahi değilse pis
ilişkilerin savunma gerekçesi olmasın.

Değerini bilin bu ülkenin.
Nereye kadar ne götüreceğinizi

hesaplayın.
Yok böyle bir vahşeti aklayan ayet,

sure.
Yok böyle bir gözü dönmüşlük.
Yalnızca aynanıza bakın.
Hiçbir zamansız ölüm alkışlanmaz.
Utanmayla başlayın yarın sabah

yüzünüze bakarken.
Sanmayın eyyy insanlar, biz ölüm

ekiyoruz masum topraklarımıza.
Görmemişin işidir dünyayı kendi

mülkü sanmak.
Yalan size yakışmaz güzel insanlar.

Hak etmediğiniz bir şeyi sokmayın
boğazınıza. Çocuklarınızın boğazından
çıkar.

Yaşamadan öldürmeyin çocuklarınızı.
Yarın yatacak rahat bir yeriniz olsun

istiyorsanız hırstan ve yalandan arınınız.
En iyi olmaya çalışın, en iyiye bir şey

olmaz. Kötü olmaktan korkun.
Çırılçıplak ve sade olun.
Sizi seven ne kadar çok insan varsa o

kadar iyisinizdir, bilin.
İnsansanız korkmayın.
İnsan olamamaktan korkun, hem de

çok korkun.
Çünkü bu evren önce insan olmayı

becerebilenler için cennettir. 
Sakın unutmayın.

Hassasiyet!

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Kastamonu Milletvekili
Adayı Hakkı Köylü ül-
kemizde son aylarda
artan terör eylemleri-
nin yapılan yatırımların
tetiklediğine işaret etti

SP’li milletvekili adayı 
hanımlardan gazetemize ziyaret

İstanbul’dan 
siyasete destek

Murat Demir Fatma Benli Hulusi Şentürk
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‘Aşurede kaliteli
ürün kullanın’

Bu yıl hicri yılbaşı
olan Muharrem Ayının
14 Ekim’de başladığını
hatırlatan Mehmet Reis, "
Muharrem ayının 10. gü-
nünde dayanışmanın bir
örneği olarak yurdumu-
zun dört bir yanında aşu-
reler pişiriliyor. Aşure içerisinde kullanı-
lan bakliyat çeşitleri sağlıklı besleme için

gerekli olan gıda maddeleridir. Kullanı-
lan malzemelerin kalitesi, aynı zamanda
aşurede istenen renk lezzet ve kıvamı da
oluşturur. Aşure yapımına uygun olma-
yan tohum ve farklı cinste bileşenlerle
üretilmiş olan buğday, aşurenin koyu
renkte olmasına ve içinde pişmemiş tane
olarak sert kalmasına neden olabilmekte-
dir. Bu malzemeler kullanılırken kalite-
den asla ödün verilmemelidir." dedi.

Aşurede kullanılacak malzemelerin
çeşidi hakkında da bilgi veren Reis şunla-
rı söyledi: "Aşure yapımında kullanılacak
buğday, beyaz renkli ve özel bir tohum
olan aşurelik buğdaydan işlenerek satışa
sunulan çeşidi tercih edilmelidir. Kuru fa-
sulyenin birçok çeşidi bulunmaktadır.
Niğde, Karaman ve Derinkuyu’da gibi böl-
gelerde yetiştirilen yeni mahsul dermason
fasulye, aşure yapımında tercih edilmeli-

dir. Dermason fasulye, ince kabuklu ol-
ması, çabuk pişmesi ve lezzetli olmasın-
dan dolayı aşurede kullanılmaktadır. Is-
parta, Nevşehir ve Eskişehir gibi bölgeler-
de yetiştirilen sarı, orta boyda ve yeni
mahsul olan koçbaşı nohut çeşidi tercih
edilmelidir. Fasulye, nohut ve tüm bakli-
yat çeşitlerinde, yerli tohumdan üretilen
ve yeni mahsul ürünler daha çabuk pişer,
kabuk atmaz, artımlı ve daha lezzetlidir."

Beylikdüzü -Büyükçekmece Kasta-
monulular Kültür ve Dayanışma Der-
neği, yeni binasına taşındı. Açılış tö-
reninde konuşan dernek başkanı Beh-
çet Özdemir Gürpınar’da 7 dönüm
arazi üzerinde 150 metrekare kapalı
alana sahip binada Kastamonu kültü-
rünün yaşatılacağını söyledi.

Derneğin 2008 yılından beri faali-
yetlerini sürdürdüğümü anımsatan
Behçet Özdemir," Geçmişten günü-
müze baktığımızda önemli adımlar
kat ettik. Bu gün Kastamonululara ya-
kışır bir mekana sahip olduk. Yolu-
muza ışık olan bize destek veren her-
kese teşekkür ediyoruz. Bize tahsis
edilen bu arazide  Kastamonu kültü-
rünün gelecek nesillere aktarımını
sağlamak için kültür evi vazifesi gös-
tereceğiz." dedi.

Esat Bodur’un sunumuyla gerçek-
leşen derneğin açılış törenine AK Par-
ti İstanbul Milletvekili Mehmet Meti-
ner,  CHP İstanbul İl Saymanı Meh-

met Diribaş, CHP Kastamonu Millet-
vekili Adayı Selami Çelebioğlu,   İÇ-
DAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram
Aslan, KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan, Büyükçekmece Belediye Baş-

kan Yardımcısı Reşit Oral ve çok sayı-
da Kastamonulu katıldı. 

Tören, katılımcılara Kastamonu’ya
özgü yöresel lezzetlerin ikram edilme-
siyle son buldu.

Sultangazi Belediyesi
Kent Konseyi Gençlik Mec-
lisi Başkanı Cideli hemşeri-
miz Mustafa Yiğit, görevini
devretti. Sultangazi Kent
Konseyi Gençlik Meclisi, 2.
Olağan Genel Kurul toplan-
tısını Sultangazi Belediyesi
Nikah Salonu’nda yaptı.
Programa Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı, T.B.M.M.
Anayasa Komisyonu Eski
Başkanı Burhan Kuzu, Sul-
tangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, siyasi parti

ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri katıldı. Prog-
ramda Sultangazi Gençlik
Meclisi Başkanlığı görevini
yaş sınırı nedeniyle devre-
den Mustafa Yiğit’in yerine
Recep Taşğın seçildi.

ZAYi: Nüfus cüzdanımı ve SRC Belgemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. Metin YILDIRIM 

Gürpınar’da Kastamonulara özel tahsis

Kastamonu Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, Kasaplar
Hali'nin yapılan revizyon
projesini tanıttı. Belediye
Başkanlığı Toplantı Salo-
nu’nda, esnafların da katıl-
dığı toplantıda proje tam not
alırken,  yakın bir zamanda
çalışmaların başlanacağı be-
lirtildi.  Mimar Ahmet Erku-
toğlu tarafından çizilen Ka-
saplar Hali Revizyon Proje-
si'ni Mimar Ali Can Ata-
gül’ün sunumu ile anlatıldı.
Kentin ilerleyen ve gelişen
durumu göz önünde bulun-
durularak projenin AVM
konseptinde yapılacağı vur-
gulandı.

Anıtlar Kurulu’ndan izin
alınmasıyla birlikte Kasaplar
Hali Projesinin başlayacağı-
nı müjdeleyen Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, “Biz sene
başına kadar mülkiyetleri,
proje tadilatlarını çözersek
hemen başlayacağız. 25 mil-
yon liralık bir proje. Bir es-
nafın dükkanı bire on değer-
lenecek" dedi.

Kasaplar Hali'ndeki esna-
fın taleplerini dinlediklerini
ve herhangi bir mağduriyet
oluşturmadan projeyi ger-
çekleştireceklerini ifade
eden Tahsin Babaş, projenin
ihtiyaç sahipleri adına takip-
çisi olmak için 3 kişilik ko-
misyon kurduklarını ve mül-
kiyet sahipleri adına komis-
yonda  söz sahibi olacakları-
nı söyledi.

Kasaplar Hali’nin iş mer-
kezi haline döneceğini vur-
gulayan Başkan Babaş,"Bele-
diye Caddesinde  ve Nasrul-
lah Caddesindeki esnaflarda
buraya yönelecek, bütünüy-
le bir çarşı olacak. Bu pro-
jeyle Nasrullah Camii ve
Meydanının çevresi açıla-
cak. Otoparkıyla, üstündeki
kafesiyle, yeme-içme ünite-
leriyle, sinemasıyla, müzik
alanıyla Kasaplar Hali cazi-
be merkezi olacak." açıkla-
malarında bulundu.

Kasaplar 
Hali cazibe 
merkezi 
olacak

Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanlık Divanı Kâtip
Üyesi, Milliyetçi Hareket Parti-
si 26. Dönem Kastamonu Mil-
letvekili adayı Emin Çınar, ka-
labalık bir heyetle Taşköp-
rü’yü ziyaret etti.

Çınar’ın heyetinde MHP
milletvekili adayları, meclis
üyeleri, il ve ilçe teşkilat men-
suplarının yanı sıra Ağlı Bele-
diye Başkanı Şahin Çolak,
Küre Belediye Başkanı Kamil
Aydınlı  ve iş adamı Hayati
Hamzaoğlu da yer aldı.

Yaptığı ziyaretlerde açıkla-
malarda bulunan Kastamonu
Milletvekili Emin Çınar, çözüm
süreci adı altında müzakere
sürecinde milli birliğin zede-
lendiğini ve Türkiye’nin zayıf-
latıldığını ifade etti.

MHP heyetinden 
Taşköprü’ye çıkarma 

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Mu-
harrem Ayının başlamasıyla birlikte yapılacak aşurelerde
kalite malzemeler kullanılması gerektiğinin altını çizdi

Geçen günlerde bir sohbet esnasında
arkadaşlarımızdan biri, aslında şu
ara duymaya çok aşina olduğumuz

bir cümleyi sarf etti. Mealen aktaracak
olursam ifadelerini; “Arkadaşlar kapatın
artık bitmek tükenmek bilmeyen şu kur
muhabbetini, dolar artmış/düşmüş bize
ne, bırakın da bunu doları olan ya da do-
larla borçlanan düşünsün. Dolarım yok,
dolar borcum yok, ne
ilgilendirir beni do-
lar” şeklinde özetle-
yebilirim. Arkadaşı-
mızın kurduğu bu
cümleler aslında bir
anlamda, toplumun
büyük bir çoğunluğu-
nun da bu konuya ba-
kış açısını yansıtıyor-
du. Ama analitik bir
süzgeçten geçirecek
olursak bu yaklaşı-
mın doğru olduğunu
iddia etmek olanak-
sızdır.

Çünkü enflasyon
artışından yakınan ve hele ki Gıda Enflas-
yonun’dan bahseden bir toplumun 'Bana
ne dolardan, onu doları olanlar düşün-
sün' gibi bir düşünce ile hareket etmesi
kabul edilemezdi.

Cari açığının çok büyük bir oranı itha-
lat yükünden kaynaklanan bir toplumda
doların artması demek, en basit anlamıy-
la maliyet artışı demektir. Maliyet Artışı
ise, beraberinde enflasyonu getiriyordu.
Enflasyon Artışı ise, faizi. Yüksek Faiz,
Satın Alma Gücünün düşmesi şeklinde
gelişiyor ve gelişen zincir halkalarının
birbirini tetikleme etkisi son tahlilde kısa
ve en acı ifade ile de fakirleşmek anlamı-
na geliyor.

Diğer tarafta ise doların artması ile
Türkiye’deki irili ufaklı birçok şirketin Kur
Farkı Giderlerinden dolayı 2015 yılını za-
rarla kapatması öngörülüyor. Şirketlerin
2015 yılını bu şekilde zararla kapatmaları
ise devlete ya hiç vergi ödemeyecekleri ya
da ödeyecekleri verginin önceki senelere
göre çok daha düşük olacağı anlamına
geliyor. Bunun sonucunda ise, olması
muhtemel gelişme ise devletteki bütçe
açığının daha büyüyerek ortaya çıkması-
dır.  Devlet oluşan bu açığı kapatmak adı-
na belki de bütün milletçe belimizi büken
dolaylı vergilere daha fazla yüklenmek
zorunda kalacak.

Bütün bu muhtemel olumsuz senaryo-
ların beraberinde kamu otoritesinin izle-
yeceği yeni maliye politikalarının piyasa
ekonomisindeki kaçınılmaz karşılığı, bu
toplumda sayısız kere yaşanarak sınan-
mış olan ham madde fiyatlarının yukarı-
lara taşınması sonucudur.

Bunun sonucunda, üretim pahalı hale
gelir mi? Tartışmasız yanıt, “EVET”.  Üre-
tim pahalılığı sonucunda yükselen fiyatlar
dolayısıyla tüketim malları giderek paha-
lılaşacak ve zaten fakirleşmiş olan toplu-
mun bu malları alabilme olasılığı giderek
azalacak mı? Ne yazık ki buna da “evet”
demek zorundayız.

Sosyal bilimlerin analiz yapma olanak-
larını ortaya çıkaran verilerin birbirleriyle
olan etkileşimlerinin yoğun sarmalı ve di-
namiği tek bir unsurun bile bir toplum
için hayati öneme sahip olma özelliğini
ortaya koymakta. Bu durum iki yönlü iş-
letilebildiği için de kimi zaman bir sosyal
referansı maalesef diye dillendirmektey-
ken kimi zaman da bir diğerini gözlerimiz
parlayarak keyifle söylemlerimize konu
etmekteyiz.

Dolayısıyla, arkadaşıma da kısaca
özetlediğim senaryoyu sizinle de paylaş-
mak istedim.  Bana ne demeden düşün-
memiz gerekiyor. Çünkü aslında her dü-
şünmeden söylediğimiz cümlelerin ve ey-
lemlerimizin bize ve topluma dönüşleri
beklediğimizin çok daha ötesinde olabili-
yor. 

Atakan Korkmaz çok güzel ifade et-
miş:

Her şeyin özüne gitmeli insan, görü-
nene değil. Bildiğin gördüğün kadardır
çünkü. Gördüğün baktığın kadar ve baktı-
ğın düşündüğün kadar. Baktığını görmez,
gördüğünü düşünmezsen eğer, gördüğü-
nün bildiğine sığmadığını da göremezsin.

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

Sakın ola, “Kurdan
bana ne, dolarım mı

var” demeyin

Ahmet Yesevi Mahallesi Şeyh
Şaban-ı Veli Camii ve Kur'an
Kursu Yapma ve Yaşatma
Derneği'nin Olağan Genel Kurul
toplantısı 15 Kasım 2015 günü saat
14.00'de dernek merkezinde
yapılacaktır. 

Adres; Ahmet Yesevi Mahallesi
Sultan Ahmet Caddesi Temiz
Sokak 15/2 Pendik / İstanbul 

İrtibat Telefon : 0505 5432225 
Yönetim Kurulu Adına    

Dernek Başkanı 
Eset Yılmaz

DUYURU Yiğit, meclis 
başkanlığını devretti
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Vazgeçemeyeceğiniz

ikili: Tarçın ve bal

Kainat şifahanesinin bize sun-
duğu iki doğal gıda bal ve tar-
çın, birlikte kullanıldığında da

sağlığımıza büyük fayda sağlıyor.
Kullandığınızda vazgeçemeyeceğiniz
bu ikili sayesinde kalp hastalığından
kolesterole, soğuk algınlığından cilt
problemlerine kadar her alanda şifa
bulmanız mümkün.

Küfsüz Tarçın ve Arı Balının
birlikte tüketildiğinde sağladığı
faydalar şöyle:

Kalp Hastalıkları: Yaşlandıkça
atardamarlar ve toplardamarlar es-
nekliklerini kaybediyor, tıkanıyor.
Tarçınlı bal ise damarları yeniden
canlandırıyor. Tarçınlı balın düzenli
olarak tüketilmesi kalp vuruşlarını
güçlendirir.  Arterit hastalar bir fin-
can sıcak suya iki yemek kaşığı bal
ve bir çay kaşığı toz tarçın koyarak
faydalı bir içecek hazırlayabilirler.
Günlük olarak içilirse kronik arterit
hastaları dahi iyileşebilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu: İki yemek
kaşığı toz tarçın ile bir yemek kaşığı

balı ılık suya ekleyerek için. İdrar
yolundaki mikropları öldürür. 

Kolesterol: İki yemek kaşığı bal,
üç yemek kaşığı toz tarçın ve 450
gram çay kolesterol hastasına veril-
diğinde, iki saat içerisinde kandaki
kolesterol oranının %10 azaldığı gö-

rüldü. Günde üç kez alındığında kro-
nik kolesterol dahi tedavi edilebili-
yor. Günlük olarak yenen bal ise ko-
lesterol şikayeterini azaltıyor.

Soğuk Algınlığı: Sık ya da ağır so-
ğuk algınlığı şikayeti olanlar bir ka-
şık ılık bal ile çeyrek kaşık toz tarçı-
nı üç gün boyunca birer kez alabilir.
Bu tedavi çoğu kronik öksürüğü ve
soğuk algınlığını tedavi edebilir, si-
nüsleri temizleyebilir.

Bağışıklık Sistemi: Tarçınlı balın
günlük tüketimi bağışıklık sistemini
güçlendiriyor ve vücudu bakteri ile
virüs saldırılarından koruyor. Balın
düzenli tüketimi akyuvarları güçlen-
direrek bakteriyel ve virütik hastalık-
lara karşı direnci artırıyor.

Sindirim Güçlüğü: İki yemek kaşı-
ğı bala serpilen toz tarçının yemek
yemeden önce alınması asitliliği ön-
lüyor ve en ağır yemekler dahi sindi-
rilebiliyor.

Uzun Ömür: Bal ve toz tarçın ile
hazırlanan çay düzenli olarak içildi-
ğinde ileri yaşın etkilerini azaltıyor.

Çay yapmak için dört yemek kaşığı
bal, bir çay kaşığı tarçın ve üç fincan
kaynamış su kullanın. Günde 3-4 kez
çeyrek fincan için. Bu karışım cildi
taze ve yumuşak tutar, yaşlanmayı

önler.
Sivilceler: Üç yemek kaşığı bal ve

bir çay kaşığı toz tarçını karıştırın.
Yatmadan önce sivilcelerinizin üze-
rine sürün ve ertesi gün ılık suyla yı-
kayın. İki hafta her gün uygulanırsa
sivilceleri kökünden söker.

Kilo Verme: Her gün sabahları
kahvaltıdan yarım saat önce, boş mi-
deye ve geceleri yatmadan önce bir
bardak kaynamış suyun içine bal ve
toz tarçın koyup için. Düzenli olarak
alındığında obezite sorunu yaşayan-
larda bile kilo kaybı sağlıyor.

Cilt Enfeksiyonları: Bal ve toz tar-
çını etkilenen bölgelere eşit miktarda
uygulamak egzama, mantar ve her
türlü cilt enfeksiyonunu iyileştirir.

İşitme Kaybı: Günlük olarak sabah
ve akşamları bal-tarçın ikilisini al-
mak duyma kaybını giderebiliyor.

Uyarı: Türkiye'de ilgili kanunlara göre,
tüm tavsiyelerimiz ilaç değildir.
Doktorunuza danışmadan tüketme-
yiniz.
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Süper Toto 3. Lig’in 8. hafta mü-
cadelesinde 3. Grupta yer alan Kas-
tamonuspor 1966 ile İzmir ekibi Ber-
gamaspor karşı karşıya geldi. Berga-
ma Stadı’nda 7 Ekim tarihinde ger-
çekleşen mücadele Kastamonus-
por’un üstünlüğü ile başladı. Tem-
silcimiz 20.ve 26. dakikalarda Yaşar
Çetin’in golleriyle öne geçti. Rakip
oyuncunun 28. dakikada kalemize
attığı ilk gol sonrası ise kırmızı si-
yahlılar ataklarını artırdı. Kastamo-
nuspor formasını giyen Batuhan
Er’in 37.  dakikada kaydettiği gol
aynı zamanda ilk yarının da skorunu
belirledi.  Kastamonuspor 1966 dep-
lasmandaki ilk yarıyı 1-3’lük skor ile
galip kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise
temsilcimiz 52. ve 55. dakikalarda ka-
lesinde art arda rakip gollerini gördü.
3-3’lük beraberlik oyuncumuz Uğur

Yanıkdemir’in 57. dakikadaki atağı
ile bozulsa da fazla uzun sürmedi.
Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol
74. dakikada rakip takımın oyuncu-
sundan geldi. Kastamonuspor 1966 ve
Bergamaspor karşılaşması hakemin
bitiş düdüğünü çalmasının ardından
4-4’lük beraberlik skoruyla sona erdi. 

Çorum deplasmanı 
ile yola devam 

Öte yandan Ankara’da yaşanan
terör saldırıları sonucu Spor Toto 3.
Lig'de 9. hafta karşılaşmalarının er-
telenmesiyle birlikte Kastamonuspor
1966,   Van Büyükşehir Belediyespor
arasındaki mücadele ileri bir tarihe
ertelendi. 10. Haftayı bay geçen tem-
silcimiz 24 Ekim’de Çorum Beledi-
yespor ile deplasmanda oynayacağı
karşılaşmayla lige kaldığı yerden de-
vam edecek.

Galatasaraylı eski futbolcular
Kastamonu protokolünün yer aldığı
takımla dostluk maçında karşı karşı-
ya geldi.

Gazi Stadı’nda 6 Ekim’de ger-
çekleşen karşılaşmada Kastamonus-
por kadrosunda
yer alan Vali Şeh-
mus Günaydın,
Belediye Başkanı
Tahsin Babaş,
Milletvekili Metin
Çelik, Milletvekili
Adayı Murat Demir ve Kastamonus-
porlu eski futbolcular 37 numaralı
forma ile sahaya çıktı.

Galatasaraylı eski futbolcuların
oluşturduğu takımda, sarı-kırmızılı
kulübün eski başkanı Alp Alman'ın
yanı sıra, Erdal Keser, Salih Sayar,
Soner Tolunguç, Turgay Aksu, Ha-

san Vezir, Recep Çetin, Bülent Alkı-
lıç, Metin Çekiçler, Giray Bulak ve
Turgay Kazancı yer aldı.

60 dakikalık karşılaşma Galata-
saray takımının 4-1 Kastamonus-
por’u yenmesiyle sonuçlandı.

Dostluk maçını Kastamonu Mil-
letvekili Hakkı Köylü, Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit
Aydın, İl Genel Meclis Başkanı
Mehmet Kayıkçı, İl Emniyet Müdü-
rü Mustafa Yoldan, Ak Parti İl Baş-
kanı Halil Uluay ve çok sayıda se-
yirci tiribünden takip etti.

Kas-Der Beykoz Şubesi tarafından organize
edilen futbol turnuvasının final karşılaşmasın-
da İncirköy-Çukurçayır şampiyon oldu. Bey-
koz’da 9 Ağustos’ta başlayan ve toplamda 8 ta-
kımın mücadele ettiği turnuvada final karşılaş-
ması İncirköy-Çukurçayır ve Mutluder arasın-
da oynandı. Paşabahçe Stadında 11 Ekim Pa-
zar günü gerçekleşen karşılaşmanın 60 dakika-
lık normal süresi golsüz beraberlik ile sona
erdi. İki takımın 10 dakikalık uzatma dakikala-
rında da mücadeleyi bırakmaması sonucu pen-
altılara geçildi. Penaltı atışlarında 8-7’lik skor
ile İncirköy-Çukurçayır gülen taraf oldu.

Turnuvanın final maçını
Beykoz Belediye Meclis Üyeleri
Engin Yıldız, Yılmaz Işık ve Ca-
hit Gül’ün yanı sıra siyaset ve
STK dünyasından çok sayıda
kişi takip etti.

Turnuva sonrası gazetemize
açıklamalarda bulunan Kas-Der
Beykoz Şube Başkanı Süleyman
Çalık, Kastamonulu gençlerin
birbirini tanıması ve kaynaşması adına yapılan
turnuva sayesinde spor ile kazanılan disiplin,
zorlukların üstesinden gelme becerisi, özgüven
gibi niteliklerin eğitim ve sosyal hayatta da
daha başarılı bireylerin olmasının hedeflendi-
ğini bildirdi. Turnuvaya katılan tüm takım ve
oyunculara teşekkür eden Başkan Süleyman
Çalık, "Biz Beykoz’da sadece bir futbol müsa-
bakası değil, bunları da kazandık."  dedi.

Süper Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele
eden İstanbul Kastamonuspor, sezon başından
beri kötü bir performans sergiliyor. Geride bı-
raktığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyeti 2 de gali-
biyeti bulunan temsilcimizin bu durum ligdeki
geleceğini olumsuz etkiliyor.

Deplasmanda aldığı mağlubiyetlere rağmen
kendi evinde rakibe şans tanımayan İstanbul
Kastamonuspor, bu sefer ev sahibi olmanın
avantajını kullanamadı. Ligin 6. haftasında
kendi sahasında Şile Yıldızspor’u ağırlayan
kırmızı siyahlılar, kalesinde gördüğü 1 gol ile
3 puanı kaçırdı. Şile Yıldızspor karşısında 1-0
mağlup düşen temsilcimizin önümüzdeki gün-
lerde bu kötü gidişatı durdurması bekleniyor.
Ligin 7. haftasını bay geçen İstanbul Kasta-
monspor, 21 Ekim’de Altınova karşısında lige
kaldığı yerden devam edecek.

Beykoz’un 
şampiyonu İncirköy-

Çukurçayır

Gidişat kötü!

Süper Toto 3. Lig 3. Grup’ta lider durumunda bulunan Kastamo-
nuspor 1966, puan cetvelindeki en yakın takipçisi Bergamaspor
ile oynadığı deplasman karşılaşmasından 1 puan alarak ayrıldı.

Protokol sahaya indi

Önce bir bardak suyu kayna-
tın, sıcak suya tarçın koyun
arından demlenmeye ve soğu-
maya bırakın. (Kaynar suya bal
koymayın. Sıcak su baldaki en-
zimleri öldürür) Su oda sıcaklı-
ğına geldiğinde tarçının iki katı
kadar bal ekleyin. Yatmadan
bardağın yarısını için ve diğer
yarısını sabaha bırakın.

TARÇINLI
BALIN 
HAZIRLANIŞI 
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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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Kastamonu Şeker Fabrikası 53. kam-
panya kapsamında pancar alımına baş-
ladı. Bu kampanya döneminde tahmini
olarak 170 bin ton şeker pancarının işle-
neceğini bildiren Kastamonu Şeker Fab-
rikası Müdürü Uğur Karabaltaoğlu 22

bin ton kristal şeker, 43 bin ton yaş pan-
car posası ve 7 bin ton melas üretimi
planlandığını söyledi. Çiftçilere ödene-
cek tahmini pancar bedelinin 30 milyon
lira olduğunu ifade eden Karabaltaoğlu,
kampanyanın 45 gün süreceğini belirtti.

Tatlı 
kampanya

başladı

Cumhuriyet Mah. İstiklal Sk.
No: 1 Sultangazi/ İstanbul

Cemal Demir: 0535 253 57 41

İlhan Demir:   0535 483 66 56

Tel: 0212 668 00 37

e-mail: demircatering@gmail.com

Bereketli Sofralar Dile
riz…

Demir Catering; taşımalı yemek hizmeti, yerinde yemek

üretim hizmeti, davet organizasyonları, açılış

organizasyonlarınız da ve faaliyetlerinizde, profesyonel ve

deneyimli kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir.

“Sağlıklı ve leziz yemek üretimiyle protein 

ve demir ihtiyacınızı biz karşılıyoruz”

Her türlü yemekli organizasyonlarınız için bize

danışabilirsiniz. İstanbul’un her ilçesine hizmet imkânı

Yaz ayları bitti. Sonbahar aylarından
birincisini de tamamlamak üzere-
yiz. Koca bir mevsimi sessiz geçiren

dernek faaliyetleri de -durdu duracak
derken- tamamen durdu.  Milletvekili
seçimlerinin yaklaştığı bugünlerde üç-
beş dernek kapısını milletvekili hemşe-
rileri açıp poz vermekten öteye geçeme-
mekte. 

Kastamonu dernekçiliği çalışmaları
neredeyse aynı köyde
iki derneğe kadar in-
miş durumda. İl der-
nekçiliği farklı mı di-
yeceksiniz? Zaten ba-
lıkta baştan kokuyor.
İş böyle olunca yöne-
tilmek de kolay olu-
yor. Doğru okudunuz.
Yönetmek değil yöne-
tilmek. Böl, parçala
ve yönet. Sanki birile-
ri bunu uyguluyor
üzerimizde.

Bölünmüşseniz
bir olmak için çok
enerji harcamanız gerekir. Liderlerinizin
kaprisleri bazen birleşmenizdeki en bü-
yük engeldir. Dışarıdan da çok rüzgar
yersiniz. Bazıları ipin ayrı ayrı uçlarını
tutmuş ve beline dolamıştır. Hangi ipi
çekseniz o gelir kaşınıza. Ve kapı gibi
durur önünüzde… Onu aşıp gidemezsiniz
ileriye. Bazılarında ise davul başkasın-
dadır, tokmak başkasında. Siz tokmağı
bulsanız, davulu bulamazsınız. Kimi ise
iyice siyaset suyuna bulamıştır derneği-
ni. Neresinden tutsan ellerine siyaset
bulaşır. “Hatta…” diye başlayan cümle-
ler bile kurulabilir. Bir de derneği kızak-
ta tutanlar vardır. Bir türlü onarımı bit-
memiştir. Yenilik yapılacaktır. Ya da baş-
tan aşağı sistem değiştirilecektir. Ne ya-
zık ki bu arada ayaklar gittiğinden başın
söylediklerini duyan yoktur. 

Eskiler vardır. Dernekçilikte yaşının
onlar basamağını birler basamağı gibi
tüketen. Kimi yılmıştır. “o olmaz, bu ol-
maz” diye dolaşır ortalıkta. Kimi de hala
yirmili yaşlarının sonundaki heyecanla
sesini yükselte yükselte İtalyan opera
sanatçılarının edası ile seslenir. Oysaki
yeni nesil, sesin yükseltilmesinden ziya-
de sözün yükseltilmesinden hoşlanmak-
tadır. Şimdikilerin gaz depoları yüksek
sesden ziyade sözle dolmaktadır. O da
sosyal ağların anlık refleksleriyle sınırlı-
dır. Mesela saat on’da Şehit Şerife Bacı
Parkında toplanacağız deseniz, üç gelir-
beş gelir. Gerisi keyiftedir. Ama bilmem
hangi kuşun programında trend-topic
yapalım deseniz “Şehit Şerife Bacı Par-
kı”nı yazarak gelirler.

Yani bildiğiniz biz, bilemediğimiz biz-
lerle mücadele edip duruyoruz. Her sene
bizler bu köşelerden sesleniyor, yine biz-
ler duyuyoruz. Lafın kısası bu yılı da kay-
bettik. Sayın Karadeniz, çeyrek kala di-
yorduk ya; şimdi yarım bile değiliz.

Bir şiirle selamlayayım sizi,
Köy evlerinin kırık pencerelerinde
Soğuk kar günlerinde
İçimizi titrete titrete sarıldığımız
Soğuğa sevdamız
Az az kırmıştı düşlerimizi
Yazlar sıcaktı, kışlar soğuk
Öyle öğretmişti mektepteki 

öğretmenimiz
Hayal kurmak ucuzdu
Kalın gocuklara sarılmış bedenimizle
Yün çoraplarımızın sıcaklığında
Okumak, düş kurmaktı
Uzak şehirlerin
Okul koridorlarında
Islığımızı dinlerdik
Hayallerimizde
Kuzinenin üstünde
İnebolu kestanesinin
Sıcakla söyleşisiyle
Hayal kurmak ucuzdu
Okumak, düş kurmaktı

(Okumak Düş Kurmaktı Erdoğan
ERGİN, 2015)

Yarım bile 
değiliz

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com
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CHP KASTAMONU
MİLLETVEKİLİ ADAYI
HÜSEYİN SELAMİ
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Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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