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25-30 Aralık 2017
tarihlerinde İstanbul Fuar

Merkezinin 9 ve 10.
hollerinde gerçekleşecek.

İstanbul’da ilk kez yapılacak
olan şehir fuarının yaklaşık
250 Kastamonulu katılımcı
firmayı bir araya getirmesi

planlanıyor.
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Bu yıl mart ayında İstanbul Fuar Merkezi 11. holde 106 ka-
tılımcı firmanın iştirakiyle düzenlenen KASTEXPO’nun ikinci-
si, 2017 yılı Aralık ayında yapılacak. TOBB’un resmi fuar takvi-
minde de yer alacak KASTEXPO katılımcılarına yüzde 25
KOSGEB desteği sağlanacak. Öte yandan İstanbul’daki ilk şehir
fuarı olma özelliğiyle öne çıkacak organizasyona katılacak fir-
maların toplam cirolarının 7 milyar doları aşması bekleniyor. 

12 bin 500 metrekare alanı kapsayacak

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Kasta-
monu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) Genel Baş-
kanı Ayhan Aslan, “Hem iş adamlarımızın birbiri arasındaki
iletişimi ve alışverişi güçlendirecek hem de ortak projeler
üretmemizi sağlayacak tek fuar olan KASTEXPO, 2017 yılın-
da 25-30 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. İstanbul
Fuar Merkezinin 9 ve 10. Hollerinde düzenlenecek fuar 12
bin 500 metrekare alanda 250’nin üzerinde katılımcı firmayla
on binlerce ziyaretçiye kapılarını açacak” dedi.

Alın terimizin 
bereketiyle

İstanbul’da ilk resmi şehir fuarı KASTEXPO 

12.Kent ve Yaşam Ödül Töre-
ni’nde obeziteye karşı mücadelesini
her platformda sürdüren Reis Gıda’ya
Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü veril-
di. Mehmet Reis, ülkemizde, obezite-
nin toplum sağlığını tehdit eden ra-
kamlara ulaştığını kaydetti. 4

Kastamonu şehidine
omuz verdi

Mardin Nusaybin’de şehit düşen po-
lis memuru Uğur Yıldız'ın cenazesini
Kastamonu’da büyük bir kalabalık kar-
şıladı. Teröristlerce hazırlanan patlayı-
cının infilak etmesi sonucu polis me-
muru Uğur Yıldız (44) ve J. Uzm. Çavuş
Şükrü Öngün (35) şehit düştü. 6

Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın Isparta Valili-
ğine atanırken yerine Derince Kaymakamı Mesut Yıl-
dırım görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladı-
ğı valiler kararnamesine göre 22 vali merkeze alındı,
24 ile yeni vali atandı, 26 il valisi de kendi içerisinde
yer değiştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2
yıldır Kastamonu’da görev yapan Vali Şehmus Günay-
dın, yine vali olarak Isparta’ya atandı.  Günaydın’ın
yerine ise Kocaeli’nin Derince ilçesinde 4 yıldır kay-
makam olarak görev yapan Mesut Yıldırım geldi.

Yaklaşık 30 yıldır inşaat sektörüne
kapı, mutfak ve banyo çözümleri su-
nan Aslandağ Group’un bünyesinde
faaliyet gösteren STCA İnşaat, Kartal-
life-Atalar projesiyle aile sıcaklığını
konutlara yansıtacak. STCA İnşaat,
brütü 86 ila 256 metrekare arasında
değişen 104 daireyi 2017’nin sonuna
kadar teslim edecek.

STCA İnşaat aile 
sıcaklığını sunacak

Afrika’ya 
eğitim atağı

Genç KASİAD’ın
konuğu Coşkun

Doğmuş 9

3

5
3

Ayhan Aslan

Kastamonu ‘Mesut’!

Mesut Yıldırım Şehmus Günaydın

Aydın
Aslandağ

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�1 Haziran 2016 2

Su konmaz kavanoza, şayet delikse dibi,
Evli olmayan erkek, çiçeksiz vazo gibi.

Çiçeksiz vazo

Fazıl Bayraktar

Bugünü boşa mı harcadın;
Bil ki yarın ona muhtaçsın.

Bedel

Tahsin Şentürk

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr
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diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
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Kastamonu’daki görevine başla-
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Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
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Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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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 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

1 Haziran 2016 3

Kastamonu’da açılması planlanan ikin-
ci organize sanayi bölgesine bakanlıktan
onay geldi. 6. Ahşap Fuarının açılışında
konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kas-
tamonu Valisi Şehmus Günaydın, “ İkinci
organize sanayisini Kastamonu’ya kazan-

dırmak için 4yıldır uğraşıyoruz. Nihayet
Sanayi Bakanlığından yazı geldi, hayırlı
olsun. Mevcut alandan daha geniş bir alan
ilan edildi. Sanayi bölgemiz 144 dönüm-
den oluşacak. Firmalara talep ettikleri tak-
dirde yer vereceğiz” dedi.

Sanayi 
bölgesine onay

geldi

Bu yıl mart ayında İstanbul Fuar
Merkezi 11. holde 106 katılımcı firma-
nın iştirakiyle düzenlenen KASTEX-
PO’nun ikincisi, 2017 yılı Aralık ayın-
da yapılacak. TOBB’un resmi fuar tak-
viminde de yer alacak KASTEXPO ka-
tılımcılarına yüzde 25 KOSGEB deste-
ği sağlanacak.

Öte yandan İstanbul’daki ilk şehir
fuarı olma özelliğiyle öne çıkacak or-
ganizasyona katılacak firmaların top-
lam cirolarının 7 milyar doları
aşması bekleniyor. 

Konuyla ilgili gazetemi-
ze açıklamalarda bulunan
Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği (KASİ-
AD) Genel Başkanı Ayhan
Aslan, “Hem iş adamları-
mızın birbiri arasındaki
iletişimi ve alışverişi güç-
lendirecek hem de ortak pro-

jeler üretmemizi sağlayacak tek fuar
olan KASTEXPO, 2017 yılında 25-30
Aralık tarihleri arasında gerçekleşe-
cek. İstanbul Fuar Merkezinin 9 ve 10.
Hollerinde düzenlenecek fuar 12 bin
500 metrekare alanda 250’nin üzerin-
de katılımcı firmayla on binlerce ziya-
retçiye kapılarını açacak.” dedi.

Alın terimizin bereketiyle…
KASTEXPO’nun 2017 sloganının '

Alın Terimizin Bereketiyle' ola-
cağını bildiren Ayhan Aslan,

“ Geçtiğimiz mart ayında
zirve olarak gerçekleştirdi-
ğimiz etkinliği 2017 yılın-
da fuar statüsüne taşıyaca-
ğız. Bunun için tüm giri-
şimler tamamlandı. İsta-

monu Fuar Organizasyon
Hizmetleri Limited Şirketi

organizasyonuyla, Türkiye

Odalar Borsalar Birliği’ne kayıtlı ola-
rak ekonominin merkezi İstanbul’da
ilk şehir fuarını gerçekleştirecek olma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Öte yan-
dan fuara katılacak firmaların üretim-
den elde ettikleri net ciroları toplam-
da 7 milyar doları aşacak. Bu rakam
bile başlı başına KASTEXPO’nun ne
kadar önemli olduğunu gösteriyor”
diye konuştu.

Pazarın arttırılması için 
adım atıyoruz

Ekonomik birleşme, birleşmeye gi-
den ekonomilerde mal ve hizmet akım-
larının önemine değinen KASİAD Ge-
nel Başkanı Ayhan Aslan şunları söyle-
di: “Ancak birbirleri arasında mal ve
hizmet alımı yapan iş adamlarımız ken-
di aralarında var olan potansiyel gücün
farkına varabilirler. KASTEXPO’yu
bunu sağlamak için gerçekleştiriyoruz.
Kastamonulu sanayici ve iş adamlarının
iş birliği içinde olması büyük bir ihti-
yaç. Sağduyulu ve rekabetçi bir iş çev-
resinin geliştirilmesi göz önünde tutula-
rak; vatandaşlar ve iş adamlarının yara-
rına pazarların daha da arttırılması için
adımlar atıyoruz. İş birliğinin basit bir
düzeyden başlatılması, ileriye yönelik
ortak bir amaç belirlememiz toplumu-
muzun menfaatine olacaktır.”

Kastamonu Valisi
Şehmus Günaydın Is-
parta Valiliğine atanır-
ken yerine Derince
Kaymakamı Mesut
Yıldırım görevlendiril-
di. İçişleri Bakanlı-
ğı’nın yayımladığı va-
liler kararnamesine
göre 22 vali merkeze
alındı, 24 ile yeni vali atandı, 26 il valisi
de kendi içerisinde yer değiştirdi. Resmi
Gazete’de yayımlanan karar ile 2 yıldır
Kastamonu’da görev yapan Vali Şehmus
Günaydın, yine vali olarak Isparta’ya atan-
dı.  Günaydın’ın yerine ise Kocaeli’nin De-
rince ilçesinde 4 yıldır kaymakam olarak
görev yapan Mesut Yıldırım geldi.

Valiliğe ilk adım
Mesut Yıldırım, Manisa’dan Rize’ye

atanan Kastamonu’nun bir dönem önceki
valisi Erdoğan Bektaş’ın sonrası ilimizde
görevlendirilen ikinci kaymakam oldu. Öte
yandan kararnamede Yıldırım’ın da arala-

rında bulunduğu 7’si kaymakam 24 büro-
krat ilk kez vali olarak görevlendirildi.

Şans yok!
Kararnamede meslekte 15 yıl görev

yapma süresini doldurmasının hemen ar-
dından vali olan isimlere rastlanırken
Kastamonulu tecrübeli mülki idare amir-
lerine vali olma şansı verilmediği gözlen-
di. Mülki idare amirliğinde 16. yılında
olan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Davut
Gül Sivas Valiliğine, Sorgun Kaymakamı
Ali Arslantaş Erzincan Valiliğine, Akyurt
Kaymakamı Tuğba Yılmaz Yalova Valili-
ğine atanırken,  Kastamonulu tecrübeli
idareciler Erdoğan Ülker, Yıldırım Uçar,
Saim Eskioğlu, Nevzat Sinan ve İsmail
Hakkı Ertaş’ın vali yardımcısı, Nazım Ma-
denoğlu, Mehmet Demirezer, Zafer Kara-
mehmetoğlu, Ahmet Karakaya kayma-
kam, Selahattin Ateş ve Recep Muhlis
Gür mülkiye başmüfettişi olarak görev
yerlerini korudu.

İstamonu Gazetesi araştırmaları netice-

sinde Türkiye genelinde 49 ilden farklı
sayılarda vali çıktığı gözlendi. Daha önce
Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu
39 ilden vali bulunmazken bu rakamın
32’ye düştüğü belirlendi. 

Kale içten fethedildi
Erzincanlı Başbakan Binali Yıldırım’ın

memleketinde daha önce 4 olan vali sayısı
yine değişmezken, İçişleri Bakanı Efkan
Ala ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın
memleketi Erzurum’dan 1 olan vali sayısı
5’e yükseldi. Türkiye genelinde görev ya-
pan valilerin memleketleri ve sayıları şöy-
le: Erzurum 5,  Ankara, Çorum, Ezrincan
ve Tokat 4, Konya ve Trabzon 3, Antalya,
Aydın,  Balıkesir, Bayburt, Çankırı, Düzce,
Hatay, Kırşehir, Muş, Osmaniye, Sivas ve
Mersin 2,  Afyonkarahisar, Amasya, Art-
vin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Bursa,
Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gazian-
tep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul,
Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırık-
kale, Kocaeli, Manisa, Mardin, Rize, Sinop,
Şanlıurfa, Uşak, Yozgat, Zonguldak 1.

İstanbul’da ilk resmi şehir fuarı 

Alın terimizin bereketiyle

KASTEXPO
Kastamonu

Sanayici ve İş
Dünyası Fuarı 25-

30 Aralık 2017
tarihlerinde

İstanbul Fuar
Merkezinin 9 ve 10.

hollerinde
gerçekleşecek.

İstanbul’da ilk kez
yapılacak olan
şehir fuarının

yaklaşık 250
Kastamonulu

katılımcı firmayı
bir araya getirmesi

planlanıyor.

Gazetemizin yan kuruluşu olan
İstamonu Fuar Hizmetleri
Limited Şirketi KASTEXPO’nun

resmi fuar organizatörlüğünü
üstlendi. Gazetemiz imtiyaz sahibi
aynı zamanda şirketin genel
müdürü Hüseyin Karadeniz,

konuyla ilgili yaptığı açıklamada
şunları söyledi: “Birçok alanda
farklı organizasyonlara ev
sahipliği yapan İstamonu artık
fuar hizmetlerinin yanı sıra ülke
genelinde farklı projelere imza
atacak. KASTEXPO gibi çok

önemli bir sanayi fuarının
organizatörlüğünün tarafımıza
layık görülmesi bizim için büyük
bir onur. KASİAD Genel Başkanı
Ayhan Aslan başta olmak üzere,
tüm yöneticilerine teşekkür
ediyorum.”

Kastamonu ‘Mesut’!
1965 yılında Uşak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğ-

renimini Uşak il merkezinde tamamladı. A.Ü

Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi bölü-

münden 1985 yılında mezun oldu. 1986 yılında

Uşak Kaymakam Adayı olarak göreve başla-

dı.1987 yılında İçişleri Bakanlığınca lisan öğreni-

mi ve mesleki incelemeler yapmak üzere 1 yıl

süreyle İngiltere’ye gönderildi. Yurt dışı dönü-

şünde atandığı Kayseri-İncesu Kaymakam Vekil-

liği görevinden sonra katıldığı 74. dönem Kayma-

kamlık Kursunu tamamlayarak 1989 yılında Kırk-

lareli- Demirköy ilçesi Kaymakamlığına asaleten

atandı. Daha sonra sırasıyla Karakoçan, Erme-

nek, Kaynarca, Kızıltepe, Kızılcahamam ve Salih-

li Kaymakamlık görevlerinde bulundu.

2000 yılında İçişleri Bakanlığınca master yapmak

üzere 1 yıl süreyle İngiltere’ye gönderilen Mesut

Yıldırım, Londra’da bulunan Middlesex Üniversi-

tesinde yaptığı yüksek lisans eğitimi sonunda

9.3.2001 tarihinde “Master of Arts in Social Po-

licy” derecesini almıştır. 2011 yılında atandığı İçiş-

leri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği görevinde 1 yıl

çalışmaya müteakip 2012 yılında Derince Kayma-

kamı olarak ataması gerçekleşmiştir. Evli ve 2

çocuk babasıdır.

Mesut Yıldırım kimdir?

Mesut 
Yıldırım

Ayhan Aslan

Şehmus Günaydın

“KASİAD
yönetimine
teşekkür
ederim”
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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 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

1 Haziran 2016 4

KUZKA’nın “II. Dönem 2016 Yılı Tek-
nik Destek Programı” kapsamında Kasta-
monu’dan 3 proje onay gördü. KUZKA
Genel Sekreteri Ramazan Çağlar tarafın-
dan onaylanan Kastamonu, Çankırı ve Si-
nop’taki 8 proje içinde Kastamonu E Tipi

Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun
“İş Sağlığı ve Güvenliği”, Daday Belediye-
si’nin “Daday Şifa Atları Binicilik Terapi-
si için At Eğitimi”, Daday Kaymakamlı-
ğı’nın “Daday Şifa Atları Binicilik Terapi-
si Eğitici Eğitimi” programları yer aldı.

“Şanslı ve heyecanlı
hissediyorum”

Vali Mesut Yıldırım:

3 proje 
onaylandı

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu
Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Ga-
zeteci Celal Toprak ile Yayıncı Meh-
met Gözcü'nün birlikte organize ettiği,
12.Kent ve Yaşam Ödülleri, 25 Ma-
yıs’ta  düzenlenen ödül töreninde sa-
hiplerini buldu. Sağlıklı bir toplum
için 9 yıldır obeziteye karşı mücadele-
sini her platformda sürdüren Reis’in
Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü, Reis
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis’e takdim edildi.  

Ülkemizde, obezitenin toplum sağ-

lığını tehdit eden rakamlara ulaştığını
kaydeden Mehmet Reis, şunları söyle-
di: “Ülkemizde, erkeklerin yüzde 25’i,
kadınların yüzde 34’ü, çocukların
yüzde 20’si obez. Dünyada da durum
farklı değil. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tahminlerine göre, 1 milyar 900
milyon insan aşırı kilolu ve bunların
üçte birinin obez olduğu ifade ediliyor.
Reis Gıda olarak, Türkiye’nin sağlıklı
beslenmesi konusunda elimizden gele-
ni yapacağız ve obeziteyle mücadele-
mizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

Obezite ile mücadele
Reis’e ödül getirdi

12.Kent ve Yaşam
Ödül Töreni’nde
obeziteye karşı

mücadelesini her
platformda sürdüren

Reis Gıda’ya Yılın
Sosyal Sorumluluk

Ödülü verildi.

Karabük’te meydana gelen sel fela-
keti sonrası yolda meydana gelen çökme
sonucu ulaşıma kapanan Karabük-Kas-
tamonu yolu 100 gün sonra yeniden ula-
şıma açıldı.  

Karabük - Kastamonu Karayolu’nda 2
Şubat’ta meydana gelen sel felaketi son-
rası çift yönlü olarak çökme meydana
gelmişti. Yaşanan olay sonrası ulaşıma

geçici olarak Karabük Üniversitesi giri-
şindeki köprüden başlayıp Bostanbükü
Köyü içerisinden ve Kılavuzlar bölgesin-
den sağlanan yol çözüm bulmuştu. Kara-
yolları ekiplerinin çökme meydana ge-
len yolda yeniden menfez çalışmalarının
sona ermesi ile Karabük - Kastamonu
Karayolu yaklaşık 100 gün aradan sonra
yeniden ulaşıma açıldı.

Ulaşıma açıldı

“Üretimden
Tüketime”

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

www.bsmsandalye.com
Güneşli Mah. Koçman C.
Koçman çıkmazı No 10/1
Bağcılar/İSTANBUL

Tel : 0212 656 47 87
Fax: 0212 550 24 52

www.pinarbasiet.com

22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

Kastamonu 2. Amatör Ligi’nde şampiyonlu-
ğunu ilan eden Cidespor Abana Gençlerbirliği
karşılaşması sonrası kupasını aldı.

Kastamonu 2. Amatör Ligi’nde şampiyonlu-
ğunu daha önceden ilan eden Cidespor son kar-
şılaşmasında Abana Gençlerbirliği ile kendi sa-
hasında karşı karşıya geldi. Rakibiyle 2-2 bera-
bere kalan Cidespor, karşılaşma sonrası kupası-
na kavuştu.

Bu sezon oynadığı  8 karşılaşmada 7 galibiyet
1 beraberlik alarak topladığı 22 puan ile en ya-
kın takipçisi Hanönü Belediyespor’un 11 puan
önünde sezonu noktalayan Cidespor,  8 maçta
rakip filelere 52 gol gönderdi. Sarı-siyahlı ekip
kalesinde ise sadece 6 gol gördü.

Şampiyon Cide
kupasını aldı

Derince Kaymakamı iken yeni valiler karar-
namesi sonrası Kastamonu’ya vali olarak atanan
Mesut Yıldırım, kendisini şanslı ve heyecanlı his-
settiğini belirtti.  Ataması sonrasında açıklama-
larda bulunan Vali Mesut Yıldırım, daha önce
Kastamonu’ya hiç gelmediğini belirterek “Ama
Kastamonu ile ilgili bilgim var. Atamam çıkınca
internet sitelerinden biraz araştırma yaptım. Fo-
toğraflarına baktığımız zaman çok şirin ve çok
güzel bir şehir olduğu kanaatine vardım. İnşallah
huzur içerisinde hep birlikte Kastamonu’yu hiz-
met edeceğiz” dedi.

Kastamonu’ya vali olarak geleceğinden dolayı
heyecanlı olduğuna işaret eden Yıldırım, “Heye-
canlıyım, çünkü her şeyden önce bu göreve layık
görüldüm ve mahcup olmamak için hem hükü-
metimize karşı hem de Kastamonu halkına karşı
hem de ülkemize karşı bir endişe hissediyorum.
Her valinin mutlaka ilk atandığında bir ilkleri var-
dır. Zaten bizler hizmet ediyoruz, inşallah şimdi
daha iyi imkanlar ve daha geniş imkanlar arasın-
da, daha iyi hizmet verme anlamında kendime bir
şans olarak görüyorum bunu. 30 yılı aşkın bir sü-
redir bu hizmet görevini layıkıyla yapmanın ver-
diği güvenle bu görevi de en güzel şekilde yerine
getireceğime kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki hafta sonuna doğru Kastamo-
nu’ya olabileceğini belirten Yıldırım, şunları söy-
ledi:“İçişleri Bakanlığımızın göreve başlamamız-
la ilgili olarak bir taktiri muhakkak olacaktır. Sa-
dece bizim için değil tüm yeni atanan tüm valileri-
miz için olacaktır. Kastamonu’ya gelişimle ilgili
henüz kesin bir tarih yok ama çok fazla uzayaca-
ğını sanmıyorum. Öncelikle oradaki valimizin ili-
şiğini kesmesi gerekiyor. Ondan sonra önümüz-
deki hafta sonuna doğru büyük ihtimalle Kasta-
monu’da olurum diye düşünüyorum” 
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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
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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

1 Haziran 2016 6

TURUTURUTURUTURU

Ünlü tiyatrocu İlyas İlbey ve Ya-
semin Yalçın çiftinin büyük kızları
Eylül İlbey bir süredir nişanlı oldu-
ğu   iş adamı Serkan Samrıoğlu ile
dünya evine girdi.

Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen
düğüne sanat, siyaset ve iş dünya-
sından çok sayıda kişi katıldı.

Pop sanatçısı Gülşen, tiyatro sa-
natçısı Demet Akbağ,  yapımcı Ne-
cati Akpınar, Birol Güven, Yüksel
Aksu ve Remzi Gür Yasemin Yalçın
ve İlyas İlbey’in bu önemli günde
mutluluklarına ortak oldular.

Nikahı Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç kıyarken,  şarkıcı Gül-
şen, eski Galatasaraylı futbolcu Ve-
dat İncefe, iş adamı Remzi Gür,
Mehmet Mermer, Yüksel Mermer,
Yücel Mermer, Leyla Öney ve Cey-
lan Sonduruç da kıyılan nikaha şa-
hitlik ettiler.

İlyas İlbey ve
Yasemin 

Yalçın’ın kızları
evlendi

Sadabad Yaz Etkinlikleri kapsa-
mında düzenlenen Okçuluk Yarış-
malarında İnebolulu hemşerimiz
Ferrahnur Yılmaz ikinci oldu.

Bu yıl 21.’si gerçekleşen Okçu-
luk Yarışmaları Kâğıthane Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde Hasbahçe
Güreş Sahasında yapıldı. 

Kâğıthane Kaymakamı Hasan
Göç,  Belediye Başkan Yardımcıla-
rı Mevlüt Öztekin ve Ömer Kır’ın
yanı sıra yurt dışından gelen Ma-
caristan Dışişleri Bakanlık Müste-
şarı Istvan Nikola, Macaristan Bü-
yükelçisi Gabor Kiss, Macaristan
Başkonsolosu Balazs Heindrich ve
Macar Kültür Merkezi Müdürü Ga-
bor Fodor’un katıldığı etkinlikte
ıslık oku, hedef ve menzil atışları

yapan okçular, çeşitli modern ve
geleneksel ok atış kategorilerinde

yarıştı. 
Yaklaşık 50 sporcunun katıldığı

müsabakalarda ferdi sporcu ola-
rak yer alan İnebolulu hemşerimiz
Ferrahnur Yılmaz (45), Klasik Yay
Büyük Bayanlar kategorisinde
ikinci geldi.

Okçuluk sporuna 7 yıl önce me-
rakla başladığını bildiren Yılmaz, “
Büyük ilgi duyarak 2009 yılında
başladığım okçuluğun son yıllarda
ülkemizde de gelişmesi memnuni-
yet verici. Daha önce veteran kate-
gorisinde yer aldığım yarışlarda
ikincilik ve dördüncülüğüm bulu-
nuyor. Herkesin bu sporun içinde
yer almasını tavsiye ediyorum,
hem eğlenceli hem de motivasyon
kaynağı.” dedi.

İnebolulu veteran okçu
ikinci oldu

Yine 
şap!

Geçtiğimiz yıl aralık ayında şap hastalığı
tehdidi nedeniyle karantina altına alınan Kasta-
monu Canlı Hayvan Pazarı bu yıl da aynı se-
beple kapatıldı. Kastamonu İl Hayvan Sağlık
Zabıtası Komisyonu, Kastamonu’da il merkezi,
Tosya ve Taşköprü ilçelerinde şap hastalığının

yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar
Kastamonu Hayvan Pazarı’nın karantina altına
alınarak kapatıldığını açıkladı.

Kastamonu İl Hayvan Sağlık Zabıtası Ko-
misyonu, tarafından yapılan yazılı açıklamada
il merkezinde bulunan hayvan pazarının, ikin-

ci bir emre kadar kapatılı kalacağı bildirildi.
Öte yandan Çankırı, Çorum, Samsun,

Amasya, Sivas, Yozgat, Tokat, Kırıkkale, Ada-
na, Kars, Muğla, Burdur illerinde de şap hasta-
lığından dolayı hayvan pazarlarının ikinci bir
emre kadar kapatıldığı öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terörist-
lerce hazırlanan el yapımı patlayıcının in-
filak etmesi sonucu polis memuru Uğur
Yıldız(44) ve Jandarma Uzman Çavuş
Şükrü Öngün (35)  şehit düştü. Şehitlerin
naaşı Selen Kışlası’nda düzenlenen töre-
nin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit olan polis memuru Uğur Yıl-
dız'ın cenazesi, havayoluyla Kastamo-
nu'ya getirildi. Havalimanındaki büyük
kalabalık eşliğinde şehit Yıldız’ın naaşı,
ilk önce Honsalar Mahallesi Türbe So-
kak'ta tek başına yaşayan annesinin evine
getirilerek helallik alındı. Ardından Ku-

zey Kent Ulu Camii’nde cenaze töreni ger-
çekleştirildi. Törene; Vali Şehmus Günay-
dın, Kastamonu milletvekilleri Hakkı
Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile
Emniyet Müdürü Mustafa Yoldan, Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş, şehidin yakınla-
rı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın
tarafından kıldırılan cenaze namazının ar-
dından evli ve iki çocuk babası olan şehi-
din naaşı, şehitler mezarlığına defnedildi.

Cenazenin ardından, Türk Bayrağı şe-
hidin ailesine teslim edildi.

YIL: 5 SAYI: 165 1 HAZİRAN 2016

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

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

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

2006 yılında açılan Kastamonu
Üniversitesi'nden 2015-2016 eğitim
öğretim dönemi sonu itibariyle top-
lam 8 bin 955 öğrenci mezun oldu.  

Gazi Stadyumunda düzenlenen
mezuniyet törenine Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş, Cum-
huriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı,
İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa
Serdengeçti, Vali Yardımcısı Hasan
Erkal, Baro Başkanı Mehmet Çift-
çi’nin yanı sıra kamu kurum ve ku-
ruluş müdürleri ile akademisyenler
ayrıca öğrencilerle aileleri katıldı.

Mehter takımı gösterisi ile başla-
yan mezuniyet töreninde Kastamo-
nu Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü öğrencisi okul
birincisi Merve Sivri Selvi, yaş kü-
tüğüne plaket çaktı. Ayrıca törende
dereceye giren öğrencilere ödülleri
ve plaketleri verildi.

Üniversitelerarası spor müsaba-
kalarında dereceye giren sporcu ve
takımların da ödüllendirildiği tören
halkoyunları gösterilerinin ardın-
dan mezuniyet andı içilmesi ve öğ-
rencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Mardin'in
Nusaybin

ilçesinde şehit
düşen polis

memuru Uğur
Yıldız'ın

cenazesini
Kastamonu’da

büyük bir
kalabalık
karşıladı.

Kastamonu şehidine
omuz verdi
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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

1 Haziran 2016 7

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulü-
bü Küçük Kız Hentbol takımı yarı final müsabaka-
ları için gittiği Kırşehir’de Türkiye Şampiyona-
sı’na adını yazdırdı. Antrenör Fatih Muhammed
İkbal eşliğinde 28 – 30 Mayıs tarihlerinde düzen-
lenen karşılaşmalarda sahaya çıkan  temsilcimiz,

ilk maçında Ankara Çankaya Belediyesi’ni 24 - 22,
ikincisinde ise Kırşehir GSK’yı 19 - 9 yendi. Kas-
tamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kü-
çük Kız Hentbol takımı bu skor ile 22-27 haziran
tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek olan
Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye
şampiyonluğu

yolunda

Kuzeykent Kapalı Pazaryeri’nde 26-
29Mayıs tarihlerinde yapılan fuarın açı-
lış törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti Meclis Başkanı Sibel Siber, Kasta-
monu Valisi Şehmus Günaydın, Kasta-
monu Milletvekili Metin Çelik, Cumhu-
riyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ve Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş
kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. 

Fuarın açılışına katıl-
maktan büyük onur duy-
duğunu belirten, KKTC
Meclis Başkanı Sibel Si-
ber, "Kastamonu'nun do-
ğasına, ormanına hayran
kaldım. İnşallah fuar da
başarılı geçer. Umarım
Kastamonu daha da güzel

noktalara ulaşan bir şehir olur." dedi.

Çok daha fazla çalışmak gerekir
Kastamonu Valisi Şeh-

mus Günaydın 5.’sinde
Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin resmi fuar liste-
sine kayıt olmayı unutarak
tanıtım günleri adında dü-
zenlenen Ahşap Fuarında
geçtiğimiz yıl haklı eleştiri-
lerin olduğuna işaret ede-
rek, “Ortak görüş bunun

Ticaret ve Ahşap Odası bünyesinde ya-
pılması idi. Bu sene ahşap fuarının Ağaç
Odası koordinatörlüğünde yapılması ko-
nusunda karar aldık. Umarım sistem otu-
rur ve sonsuza dek yaşar. Ahşap Kasta-
monu için çok önemlidir. İlimiz orman-
larla kaplıdır. Bunun Kastamonu ekono-
misine daha fazla getiriler sağlaması için
çok daha fazla çalışmak gerekir.” diye
konuştu.

Ahşaba geri dönüş var
Ahşap ihtiyacının Kasta-

monu’dan karşılanabilece-
ğini vurgulayan Kastamonu
Milletvekili Metin Çelik te
“İlkini Belediye binasının
önünde düzenlemiştik ve
aradan 6 yıl geçmiş. Ahşap
Kastamonu için ve insanı-
mızın günlük yaşamında ne

kadar önemli olduğunu biliyoruz. Artık
teknoloji çağında ahşap her zaman bizim
özlediğimiz bir şeydir ve artık ahşaba bir
geri dönüş var. İşte bu isteğin karşılanabi-
leceği birinci mekan Kastamonu’dur. Ah-
şabın ana merkezi Kastamonu diyebiliriz.
Geçmişten bugüne kadar Kastamonu üze-
rindeki bitki örtüsünün karşılığını vermiş.
Bütün dünyayı Kastamonu’ya bekliyo-
ruz.”  şeklinde konuştu.

“KATSO yaparsa 
daha başarılı olur”

Fuarda sergilenen ürün-
lerin dünya çapında el iş-
çiliğine sahip olduğunun
altını çizen Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin
Babaş ta önümüzdeki dö-
nemde etkinliğin KATSO
önderliğinde, kurumların
desteğiyle yapıldığı taktir-

de daha başarılı olacağına inandığını ifa-
de etti. Babaş, “Yerel ahşap ürünlerin
sergileneceği bu fuarı her sene geliştir-
mek daha çok kitleye hitap etmek, Kasta-
monu ahşabını tanıtmak istiyoruz. Ah-
şap Kastamonu'nun tarihinde var. Kasta-
monu tarihi ve kültürü ile gerçekten
dünyaya örnek olacak bir şehir. Kasta-
monu'nun yüzde 70'i ormanlarla kaplı.
Bizde bu orman varlığını hem maddi
hem de manevi değerlendirmek istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Bu çiçeği soldurmayalım!
Fuar hakkında açıkla-

malarda bulunan SFC En-
tegre Orman Ürünleri Yö-
netim Kurulu Üyesi Ömer
Gülamoğlu ise tüm Kasta-
monululara çağrıda buluna-
rak şunları söyledi: “Hali
hazırda daha fide şeklinde
olan fuarımızı azar azar 6

yıldır sulayarak canlı tutmaya çalışıyo-
ruz. Biz Kastamonu’da Ahşap Fuarı ölme-
sin istiyoruz. Ancak gelinen noktada da
Kastamonu’nun potansiyelinin bu oldu-
ğunu görüyoruz. Birçok alanda koşar
adım gidemediğimiz gibi ne yazık ki ah-
şap konusunda da koşar adım gidemedi-
ğimizi düşünüyorum. Kastamonuluyum
diyen herkesin, hiçbir şey yapamıyorsa
gelip burayı ziyaret etmesi gerekir. Nasıl
iki yılda Amatör’den 2.Lige çıktık. Ahşa-
bın da aynen Kastamonuspor 1966 gibi
bir sıçramaya ihtiyacı var. Herkesin
A’dan Z’ye kadar, il dışındakilerin de bir-
birine bu fuarı duyurması lazım. Bu çiçe-
ği soldurmayalım. Bu çiçek solarsa bunun
vebali hepimizindir. Altında gölgelene-
cek ağacımız, sanayimiz ve en önemlisi
de yok olmak üzere olan ustalarımız kal-
mayacaktır. Lütfen sahip çıkılsın.”

Kastamonu Üniversitesi, Türk-Afrika
Üniversiteleri İşbirliği Forumu ve Eğitim
Fuarı’nda 19 üniversite ile Mevlana An-
laşmaları ve ikili protokoller imzaladı.  

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA) desteği kapsamında Çankırı
Üniversitesi tarafından Türk ve Afrika
Üniversiteleri arasındaki bilimsel işbirlik-
lerini geliştirmek amacıyla 25-26 Mayıs
tarihleri arasında birliği Forumu ve Eği-
tim Fuarı düzenlendi.

Ferko Ilgaz Mountain Resort Hotel’de
gerçekleşen açılış töreni ile kapılarını
eğitimcilere açan fuara Kastamonu Vali-
si Şehmus Günaydın, Çankırı Valisi
Vahdettin Özcan, YÖK Başkanı Prof. Dr.
Yekta Saraç, Çankırı Karatekin Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Ali İbrahim Savaş,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Seyit Aydın, Sinop Üniversitesi Rek-

törü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Ordu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç,
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Refik Polat, Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin
Akan, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Amasya Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Su-

dan Yükseköğretim Bakanı Prof. Dr. Sü-
meyya Ebu Kashawa, Cibuti Yükseköğ-
retim Bakanı Prof. Dr. Nabil Mohamed
Ahmed ve Orta Afrika Cumhuriyeti Ba-
kanı Aboubakar Moukades Noure, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkanlığı, Afrika ve Ortadoğu Dairesi
Başkanı Keman Özdemir,  KUZKA Ge-
nel Sekreteri Ramazan Çağlar ile Afrika
ülkelerinden Sudan,  Cibuti,  Etiyopya,
Somali,  Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti,  Kamerun,  Tunus,  Cezayir,  Orta Af-
rika Cumhuriyeti, Uganda ve Mısır ol-
mak üzere toplam 11 Afrika ülkesinden
yaklaşık 85 bakanlık yetkilisi katıldı.

Açılış töreninde katılımcılara hitap
eden KUZKA Genel Sekreteri Ramazan
ÇAĞLAR, dünyada yaşanan kalkınma
eşitsizliğe vurgu yaparak, Afrika ülkeleri-
nin bunu en çok yaşan ülkeler olduğuna

dikkat çekti. Türkiye’nin 10 yıldır sürdür-
mekte olduğu kalkınma hamlesinin ak-
törlerinden olan kalkınma ajanslarının
çalışmalarını da anlatan Genel Sekreter
Çağlar,  KUZKA’nın geliştirilecek işbirlik-
lerine ve deneyimlerini paylaşmaya hazır
olduğunu ifade etti.

Öte yandan fuar sonrası açıklama ya-
pan Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, Sudan Cumhuriye-
ti'nden 15 üniversite, Uganda Cumhuri-
yeti'nden 2 üniversite, Kamerun Cumhu-
riyeti ve Benin Cumhuriyeti'nden 1 üni-
versite ile Mevlana ve ikili protokoller
imzalandığını bildirdi.

Rektör Seyit Aydın,  Mevlana anlaş-
maları ve ikili protokoller kapsamında
öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri
ile proje tabanlı çalışmalar yapılmasının
planlandığını söyledi. 

Afrika’ya eğitim atağı

Patates ucuzlar;
domates, hı-
yar, soğan da

ucuzlar. Kampanya
dönemlerinde urba
da, pabuç ta ucuz-
lar. Beyaz eşya, mo-
bilya ucuzlar mı?
İkinci el olunca
ucuzlar. Çünkü azı-
cık da olsa kullanıl-
mış, kirlenmiş, ya-
mulmuştur. Ne ka-
dar silsen, cilalasan
sıfırı gibi olmaz.

Peki! İnsan ucuz-
lar mı?

Ucuzlar, ucuzlar!
Bal gibi ucuzlar.
Statüsünün hakkını veremiyorsa ucuz-

lar. Liyakatsiz bir yere gelmiş, pardon geti-
rilip bir koltuğa oturtulmuşsa ucuzlar.

Dilini kullanamıyorsa epeyce ucuzlar.
Ağzından çıkanı ölçüp biçecek görgü biriki-
mi yoksa ve hele “ ne oldum delisi” olmuş-
sa bayağı ucuzlar.

Aklının yerine duygularını ve
heyecanlarını koyarsa babalar gibi ucuzlar,
sıradanlaşır.

Yol, yordam; adap, edep; yöntem mön-
tem bilmeden dalarsa kimi şeylere, ucuzla-
makla kalmaz, yer tezgâhına düşer.

Eğer, “ gel ha gönül havalanma, engin ol
gönül engin ol” türküsünü bilmiyorsa külli-
yen ucuzlar, mezata düşer.

Görevini hava atmayla, sorumluluğunu
da dayılara yaslanmayla karıştırıyorsa pör-
sümüş kavun gibi ucuzlar ve marketin ıs-
kartası olur. Doğru çöpe.

Bilmediğini bilmiyorsa ve her naneye
molla olmaya kalkışıyorsa; önünü görecek
gözlüğü yoksa ve yalnızca burnunun ucuna
bakıyorsa; höt höt ile bir yerlere varacağını
sanıyorsa da ucuzlar.

Devleti bilmeden devlet, şirketi bilme-
den şirket, insanı bilmeden insan yönetme-
ye kalkışmak huysuz ata binmeye benzer.
Onu önce sırtından atar, ardından da tek-
meyi yapıştırıverir ki epeyce ucuzlatır ada-
mı bu görüntü.

Ha!
Şu var.
Hıyar ucuzlayınca insanların hoşuna gi-

der de insan ucuzlayınca ııh!
Karıştırmamak lazım yani… 

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

UcuzlamakAhşabın başkentinde
6’ncı buluşma

Kastamonu
ağaç ve
orman

varlığını ön
plana

çıkarmak
adına

gerçekleşti-
rilen Ahşap

Fuarı’nın bu
yıl 6.’sı

düzenlendi.

Ahşap Fuarı’nı 3. günü Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Murat Demir ziyaret etti.

Fuarın en dikkat
çeken ürünü maki-
ne mühendisi Celal
Özcan’ın, üç yılda
topladığı ağaç par-
çalarından yaptığı
motosiklet oldu.

Kâğıthane Belediyesi Meclis Üyesi
Bozkurtlu hemşerimiz İbrahim Toprak’ın
annesi Ayşe Toprak (76) vefat etti.  

22 Mayıs Pazar akşamı saat 20.00 su-
larında tedavi gördüğü Bahçelievler Aile
Hastanesi’nde vefat eden Ayşe Toprak için
ilk olarak Pazartesi günü ikamet ettiği
Kâğıthane Talatpaşa Mahallesinde bulu-
nan Bozkurt Yaşarlı Köyü Derneği’nde
taziye çadırı açıldı.

Burada taziyeleri kabul eden Toprak
ailesi, ikindi namazına müteakip kılınan
cenaze namazının ardından Anne
Toprak’ın naaşı Bozkurt Yaşarlı Köyü’nde
defnedilmek üzere Kastamonu’ya getirildi.
Burada da kılınan öğle namazının ardından
aile kabristanlığına defnedildi.

Gazete İstamonu ailesi olarak
merhume Ayşe annemize Allah’tan
rahmet, İbrahim Toprak başta olmak
üzere Toprak ailesine ve sevenlerine
başsağlığı dileriz.

İbrahim Toprak’ın
anne acısı
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Kastamonulular
Dayanışma Derneği
Ümraniye Şubesi ve
Ümraniye
Belediyesi’nin
birlikte organize
ettiği şölende 60
kazan keşkek
pişirildi.

Bu yıl ikincisinin düzenlenen
Keşkek Şöleni 28 Mayıs’ta Ümraniye
Meydanı'nda gerçekleşti. Kurulan 60
kazanda 1 ton et, 1 ton buğday, 1 ton
süt, 5 ton su ve 4 ton odun kullanıla-
rak hazırlanan keşkek, vatandaşlara
dağıtıldı. Şölenin açılış konuşmasını
gerçekleştiren Kastamonulular Daya-
nışma Derneği Ümraniye Şube Baş-
kanı Yunus Kökden, “Kastamonu en
çok göç veren şehirlerden bir tanesi.
Yöremizin damak tatlarını Ümrani-
ye’deki dostlarımıza tanıtmak ve
hemşerilerimizle bağlarımızı kuvvet-
lendirmek için böyle bir organizas-
yon yaptık. Belediye Başkanımız Sa-
yın Hasan Can'a şahsım, yönetimim
ve Kastamonulular adına teşekkür
ediyorum” dedi. Bozkurt’ta 4 yıl gö-
rev yaptığını bildiren Ümraniye İlçe
Müftüsü İlyas Yılmaztürk de “Kasta-
monu görülmeye değer, yaşanılması
gereken yerlerden bir tanesi. Kasta-
monu insanının maneviyatı yüksek-
tir, millet ve memleket sevdalısıdır.”
diyerek Kastamonu’dan övgü ile
bahsetti.

Geçen yılki şölende 50 kazanda
keşkek pişirildiğini anımsatarak bu
yıl sayının 60’a çıktığını kaydeden

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can da geleneğin devam etmesi ge-
rektiğini söyledi.

Ataşehir Kaymakamı Zafer Kara-
mehmetoğlu ise Kastamonu’nun İs-
tanbul'da çok önemli bir yer tuttuğu-
nu belirtirken tarihiyle, kültürüyle

ve yetiştirdiği ilim adamlarıyla ülke-
mizde önemli bir yere sahip olduğu-
nu vurguladı.

Şölen, yöresel sanatçılar Arzu
Akça, Mete Tafracı ve Berna Karagö-
zoğlu’nun söyledikleri şarkılarla son
buldu. Gün boyu devam eden şölen-

de, keşkek ikramının yanı sıra, Kas-
tamonu'nun yöresel içeceği olan kı-
zılcık ekşisi şerbeti de dağıtıldı. Öte
yandan vatandaşlar şenlik alanında
kurulan stantlardan Kastamonu yö-
resine ait giysi ve yiyeceklerden sa-
tın aldı.

Cide Çataloluk Köyü
Derneği’nin (ÇADER),
bu yıl 13.’sünü düzenle-
diği geleneksel keşkekli
piknik şöleninde eğlence
hakim oldu. Kemerburgaz’da
Güngören Belediyesi’ne ait Aziz
Paşa Mesire Alanında gerçekleşen şöle-
nin sunumunu radyo programcısı Gönül
Dostu Şener yaptı.

Etkinlikte Hüseyin Subaşı, Nur İpek-
çioğlu ve Berna Karagözoğlu’nun yanı
sıra Hasan Yılmaz da sahne aldı. Çeşitli
yarışmalarla eğlence dolu anların yaşan-
dığı piknikte 13’üncü Piknik Ağası Birol
Duş olurken, açık artırmayla satılan tab-
loya en yüksek fiyatı Kuşkayası Derneği
verdi. Kuşyakası Derneği sahip olduğu

tabloyu Çader’e hediye
etti.

Dernek başkanı İbra-
him Sargın, geleneksel

piknik şölenine her sene il-
ginin giderek arttığını ve bu

durumdan duyduğu memnuniyeti
ifade etti. Sargın konuşmasında “Gele-
neksel hale gelen piknik şölenimizin bu
yıl 13.’sünü gerçekleştirdik. Bize bugüne
kadar destek olan Güngören Belediye
Başkanımız Şakir Yücel Karaman başta
olmak üzere tüm sponsorlarımıza, yöne-
tim kuruluma ve üyelerimize teşekkür
ediyorum. Hemşerilerimizin birliği,
memleketimizin dirliği adına yapacağı-
mız çalışmalara ara vermeden devam
edeceğiz. ” ifadelerine yer verdi.

Esenler Kastamonulular Derneği tara-
fından geçtiğimiz hafta Pazar günü orga-
nize edilen kahvaltılı fikir birliği toplantı-
sı yoğun katılımla gerçekleşti.

Kadın kollarının da aktif katılım sağ-
ladığı programda, Prof. Dr. Ahmet Eke-
rim, Savcı Yücel Köktürk, Kağıthane Be-
lediye Meclis Üyesi İbrahim Toprak,
Avukat Yılmaz Asil,  Seydiler Dernek
Başkanı Yaşar Şen de hazır bulundu.

Alper Can'ın bağlaması eşliğinde
mini bir Türk Halk Müziği sunumunun
yapıldığı programda konuşan dernek baş-
kanı Mustafa Kayıkçı, “Kurulduğumuz
günden buyana Esenler ’de ciddi, elle tu-
tulur ve gözle görülür işleri başardık.
Kastamonulular için kurulan bu derneğin
tüm hemşerilerine yetecek gücü ve sevgi-
si vardır. Yeter ki birlikte olalım, sevelim
sevilelim.” dedi.

Azdavay Saray köylüleri açık hava sinema-
sında buluştu. Sedat Soner Arslan başkanlığın-
daki Azdavay Saray Köyü Gençlik Kolları gurbet
ve sılayı bir araya getirdi. İstanbul’dan köye gi-
den vatandaşlar,  düzenlenen kahvaltı progra-
mından sonra köy konağı bahçesinde fidan diki-
mi gerçekleştirdi. Voleybol ve futbol müsabaka-
larının ardından ise kurulan açık hava sinema-
sında İstanbul’da yaşayan Saray köylüler ile köy-
de ikamet edenler hep birlikte sinema izlediler.

Etkinliğin özellikle gurbette yaşayan gençle-
rin memleketiyle olan bağlarını kuvvetlendirmek
amacıyla düzenlendiğini bildiren Sedat Soner
Arslan, “Belki ekmek kavgası yüzünden sılaya
dönüş gerçekleştiremiyoruz ancak sılayı da
unutmuyor, unutturmamaya çalışıyoruz. Bu et-
kinliğimizde fidan dikimi organizasyonunu ya-
pan köy muhtarımız Hüseyin Kaba’ya, voleybol
sahasını yapan Cihan ve Bünyamin Arslan’a,
açık hava sineması sistemini yapan Şaban Ars-
lan’a ve etkinliğe iştirak eden tüm Saray Köyü
sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Köyde açık 
hava sineması

ÇADER’den 
hem piknik hem birlik

Cide Soğuksu ve Çevre Köy-
leri Derneği İstanbul’un fethinin
563.  yıl dönümüne denk gelen
29 Mayıs’ta 18. Yöresel Kültür
Şölenini gerçekleştirdi.

Mehter Takımının ve Cide
Sarı Yazma Halk Oyunları Ekibi-
nin gösterilerini sunduğu etkin-
likte İrem Bal sahne aldı.

Radyo programcısı Ufuk
Acar’ın sunuculuğunu yaptığı
programda katılımcılar çeşitli
aktiviteler ve hediye çekilişi ile
eğlenceli vakit geçirdiler.

Dernek Başkanı Hayri Konuk
burada yaptığı konuşmada 18.
kez gerçekleştirdikleri kültür şö-
leninde hemşerileriyle bir ada ol-

maktan dolayı duy-
duğu memnuniyeti
ifade ederek, “ Geniş
bir aile olarak hem
memleketimizde
hem de İstanbul’da
kültürümüzün kay-

bolmaması için önemli adımlar
atıyoruz.  Bizlere destek olan
tüm hemşerilerimize ve dostları-
mıza teşekkür ediyorum.” dedi.
Yakacık Aydos Mesire alanında
gerçekleşen şölene; eski Bakan
Murat Başesgioğlu, Üsküdar Be-
lediye Meclisi Başkan Vekili Esat
Kalay’ın yanı sıra çok sayıda si-
yasi parti ve sivil toplum kurulu-
şu temsilcisi katıldı.

Soğuksu gönülleri fethetti
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Osman Gazi
Köprüsünün
(Körfez Geçiş)

bayramdan önce
açılacağının müjdesi
verildi. Ülkemiz için
hayırlı olsun. Büyük
bir proje devamını
temenni ediyoruz.

Ülkemiz büyük
projeleriyle yeryüzüne
damgasını vurmalıdır.

Bu bizim hayalimiz.
Bu hayallerin

yanında mahalli hayallerimiz de vardır.
Bunların da bir an önce bitirilmesini ve
hizmete açılmasını bekliyoruz.

Açılışını beklediğimiz projelerden ikisi
Ilgaz Tüneli ve Keçiören metrosudur.
Ilgaz tüneli 4.11.2014, Keçiören metrosu
7.7.2005 tarihinde bitirilmesi taahhüt
edildi. Keçiören metrosu bitirilme
süresinin üzerinden 11 yıl, Ilgaz tünelinin
bitirilme süresi üzerinden yaklaşık 2 yıl
geçti.

Aldığımız haberler doğru ise Ilgaz
tünelinin bir tüpü, çift yönlü olmak üzere
Haziran ayında açılacakmış.

Bu haberlerin dedikodudan ibaret
olmamasını temenni ediyorum.

Ilgaz tünelinin temelinin atılması ve
ışık göründü töreninin gerçekleştirilmesi
esnasında Sayın Binali Yıldırım bakan
sıfatını taşıyordu.

Bugün Sayın Binali Bey Başbakan.
Şimdiye kadar gerçekleşen önemli

projeler vardır.
Bu doğrudur ve başarıdır.
Bu başarının Ilgaz tüneli için de

geçerli olmasını bekliyoruz.
Kuzey-Güney aksında önemli bir geçiş

mıntıkası olan Ilgaz dağındaki tünelin
bitirilmesi ulaşımı büyük ölçüde
rahatlatacaktır.

Ilgaz tünelindeki tüplerden birisinin
Osman Gazi köprüsü ile eş zamanlı
olarak açılacağının müjdesini bekliyoruz.

Özellikle Kastamonu
milletvekillerinden bu yönde doğru bir
açıklama bekliyoruz.

Ilgaz dağından son çıkışın Ramazan
Bayramından önce olacağını ve tünelden
geçişin gerçekleşeceğinin müjdesini
bekliyoruz.

Bu bir hayal mi gerçek mi göreceğiz.
Benim beklentim rivayetin

gerçekleşeceği ve tünelin Bayramdan
önce açılacağı yönündedir.

Kastamonu’nun vekilleri, valisi,
belediye başkanı sizlerden bir açıklama
ve Sayın Başbakan Binali Yıldırım
Beyden bir müjde bekliyoruz.

Selam ve Sabırla…

Ilgaz dağından son çıkış
haziranda mı?

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Ümraniye’de kazanlar
keşkekle doldu taştı

Esenler’de iyi fikir 
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Genç Kasiad üyeleri iş adamı
Coşkun Doğmuş ve yeminli mali
müşavir Yaşar Kızılkum’un tecrü-
belerinden istifade ettiler. Başkan-
lığını Gökhan Kızılkum’un yaptığı
Kastamonu Genç Sanayici ve İş
Adamları tarafından düzenlenen
söyleşi programının ikincisi ger-
çekleşti. Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği genel merkezin-
de düzenlenen etkinliğin konukla-

rı, derneğin Mersin temsilcisi iş
adamı Coşkun Doğmuş ile önceki
başkanlarından yeminli mali müşa-
vir Yaşar Kızılkum oldu.

Genç Kasiad üyelerinin yanı
sıra, KASİAD Teşkilatlanma Başka-
nı Cemal Şenol’un da katıldığı top-
lantıda Çoşkun Doğmuş, gençlere
memleketleriyle olan bağlarını ko-
parmama önerisinde buldu. Doğ-
muş, bilinen iş alanlarının dışında

yeni çıkacak iş fırsatların da araştı-
rılması gerektiğini belirleterek,
“Önsezilerinizi güçlendirmeli ve
risk almayı da başarabilmelisiniz.”
dedi. Hedefe odaklanmanın önemi-
ni vurgulayan Yaşar Kızılkum ise
şu ifadeleri kullandı: “ Kimseyle
tartışmadan, işinizi ve çevrenizi se-
vin. Sadece öğrenmeye ve gelişme-
ye yönelik çalışın kazanan siz olur-
sunuz.” 

Ramazan
arifesinde,
Ramazan

ayı ile ilgili yazı
yazmasaydık ol-
mazdı. Ramazan
ayının gelmesi ile
birlikte sofralar-
da bereketin ar-
tacağı, akrabala-
rın birbirlerini
göreceği, sofra-
ların paylaşılaca-
ğı, yoksunların
anlaşılacağı bir
döneme girmiş
olacağız. 

Ramazan’ın
açlık ile imtihanımız olarak değil de nefsi-
miz ile imtihanımız olarak geçireceğimiz
bir dönem olarak değerlendirmemizin
daha doğru olacağını düşünüyorum. 

Bütün günü aç ve susuz olarak geçirir-
ken sofrasına ekmek götüremeyen anne-
babaların halleriyle hallenmiş olacağız.
Çoğumuz iftar saatinin gelmesi ile bayram
neşesiyle orucumuzu açarken bu ailelerin
hala açlıklarının devam ettiğini de hatırla-
mamız gerek. 

Bu vesile bu durumu kendimiz için bir
fırsata dönüştürmeliyiz. Aile çevremizden
başlayarak ne kadar yoksunluk çeken in-
san varsa topyekun seferber olmalı, onla-
rın bir yıllık ihtiyaçlarını, bir yıllık olmuyor-
sa bir aylık temel ihtiyaçlarını giderme yo-
lunu seçmeliyiz. 

Bu yardımları yaparken ise bir elimizin
diğer elimizden haberi olmayacak şekilde
gerçekleşmesine de özen göstermeliyiz.

Memleketimizin dernekçilik anlayışı ile
ilgili birçok yargısal tespitlerimiz oluyor.
Çoğu zaman bizimkiler bu işi yapamıyor
diye eleştiriyoruz. İki kişi bir araya gelip
dernek kuruyor ama iki dernek bir araya
gelip anlaşamıyor, diyoruz.  

Ancak bu sefer farklı davranmak gerek.
Bu Ramazan’da memleketimizde ve yaşa-
dığımız şehirde yaşayan tüm ailelerin du-
rumlarından derneklerimizin haberdar ol-
masını sağlamalıyız. Sağlamalıyız ki, ak-
şam yatağa aç giren bir akrabamız olma-
sın. Bir köylümüz çocuklarının temel ihti-
yaçlarını düşünmesin. 

Derneklerimiz bu yardımlar konusunda
beraber çalışırlarsa yardımların bereketi-
nin de artacağını düşünüyorum. Biraz gay-
retin birlikteliği nasıl meydana getirdiğini
Kağıthane Kastamonu Dostluk günlerinde
gördük ve yaşadık. 

Hadi bu birliktelik halkasını mübarek
Ramazan ayı hürmetine daha da
genişletelim.

Yazılarımın birçoğunda memleketimizin
gelenek ve göreneklerinden de bahsediyo-
rum. Ya da bir anımı sizlerle paylaşıyorum.
Çocukluğu ve ilk gençliğini Azdavay’da ge-
çirmiş biri olarak bunu lütfen çok görmeyi-
niz. Bizler bu köşelerden bunları yazalım ki
tarihe bir not düşmüş olabilelim.

Çocukluğumda Ramazan ayı için hazır-
ladığım en güzel sahne herhalde Teravih
namazlarıdır. Köyümüzde bir cami yoktu.
En yakın cami iki kilometreye yakın mesa-
fedeydi. 

Doğal olarak iftar sonrası bu camimize
her zaman gidemiyorduk. Gidemediğimiz
bu zamanlarda köyümüzde bir evde teravih
namazı kılardık. Bu namazlar vesilesi tüm
köylüler bir evde toplanırlardı. Birbirleri ile
sohbet ederlerdi. Gençler ise hizmet eder-
lerdi tüm misafirlere. 

Namaz biter bitmez kimse ayrılmazdı
evden. Çaylar içilir sohbetler çoğu zaman
sahur saatine kadar sürerdi. Köylünün ko-
nuşacak ne çok şeyi varmış, diye düşünür-
düm. Genelde bir köşede dedemin yanında
oturur, anlatılanı dinlerdim. 

Akıl heybemize hikayeler doldururdum.
Güzel insanlar yaşarlardı. Şimdi bir çoğu
ebedi aleme göç ettiler. O zaman çocukları
orta yaşlı, gençleri de altmışlı yaşlara doğ-
ru merdiven dayadılar. 

Ramazan ayında olan birlikteliğimizi bir
daha ki ramazana kadar sağlayamazdık.
Köyümüzün yaşamı için bile bereket olan
Ramazan’ınızı tebrik ediyorum. Rabbim
oruçlarınızı ve hayırlarınızı kabul etsin.
Sağlıcakla kalın…

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Genel Merkezi Çorlu’da bu-
lunan ve kısa sürede Trakya
Bölgesi’nde teşkilat yapısını
kuvvetlendiren Tüm Kastamo-
nulular Derneği (Tümkasder),
ISO 9001 Kalite Belgesi almak
için girişim başlattı.

Konu ile ilgili açıklama ya-
pan Tümkasder Genel Başkanı
Murat Çalık,  “Tüm komisyon-
larımızla, il derneklerimizle
ve hizmet platformlarımızla
sistemin denetimi için aylar-
dır hazırlıklarımızı sürdürüyo-
ruz. Tümkasder, ISO 9001’i al-
dıktan sonra, bölgesinde tek
hemşeri derneği olarak tarihe
geçecek” dedi.

Tüm boyutlarıyla denetimi
başarıyla geçeceklerine inan-
dıklarını kaydeden Çalık, “Ka-
lite yönetim kitapçığının ha-
zırlanması, proseslerin ve pro-
sedürlerin yerine getirilmesi
ve denetime hazırlık bağla-
mında aylardır eğitimlerini
sürdüren derneğimiz, denetim
için protokol imzaladı. ISO
9001 Kalite Sistemi ile birlikte
Tümkasder markası taçlana-
caktır” diye konuştu.

Ankara KAS-DER-FED 6.  Ola-
ğan Genel Kurulu Kastamonu sivil
toplum kuruluşlarında özlenen bir-
liğe sahne oldu. Kastamonulular
Dayanışma Derneği Federasyo-
nu’nun (KAS-DER-FED) yeni yöne-
timinde Kastamonu ve Yöresi Daya-
nışma Derneği’nin (KASYÖ-DER)
başkan ile yöneticileri de yer aldı.
Kongre sonrası başkentte başlayan
birliktelik adımının İstanbul’daki
Kastamonu sivil toplum kuruluşla-
rında da atılması gerektiğinin yoru-
mu yapıldı.

Ankara KAS-DER-FED 6. Olağan
Genel Kurulu Kızılay’daki BEM-
BİR-SEN konferans salonunda ger-
çekleşti. Tosya Belediye Başkanı
Kazım Şahin ve Prof. Dr. Remzi
Fındıklı’nın da katıldığı genel kuru-
la tek liste halinde gidilirken mev-
cut başkan Hasan Şen delegelerin
güven oyunu alarak yeniden göreve
geldi. Öte yandan derneğin yöneti-
minde KASYÖ-DER Başkanı Güler
Özkarar ile Genel Sekreter Erdal
Şen, İnebolu Derneği Başkanı Ke-
rim Daşçı, Çatalzeytinliler Derneği
Başkanı Ayhan Aydın, Prof.Dr. Sa-
dık Erik ve Nusret Kebapçı’nın ara-
larında bulunduğu yeni isimler de
yer aldı.

Kongre sonrası te-
şekkür konuşması
gerçekleştiren Baş-
kan Hasan Şen, Kas-
tamonu’nun kalkın-
ması ve gelişmesi
için sivil toplum ku-
ruluşu olarak gerçek-
leştirdikleri projeleri daha ileri se-
viyelere taşımak için bundan sonra

da el birliği içerisinde çalışmalara
devam edeceklerini kaydetti.

Ekmeğini yedikleri ve suyunu
içtikleri topraklara minnet borçlu
olduklarını vurgulayan Şen şunları
söyledi: “Kastamonu'nun tarihi ve
turistik güzellikleri Türkiye ve dün-
ya turizmi açısından eşi benzeri bu-
lunmayan bir değere sahip . Bu gü-
zelliği ön plana çı-
kartabilmek için Kas-
tamonu’nun bütün
kurum ve kuruluşları
ile işbirliği içinde ol-
mayı sürdüreceğiz.” 

KASYÖ-DER Baş-
kanı Güler Özkarar

ise KAS-DER-FED yönetiminde ol-
maktan dolayı duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek, “Bundan böyle
memleketimiz adına birlikte fikir
üreteceğiz, daha güçlü adımlar ata-
cağız.” şeklinde konuştu.

Hasan Şen başkanlığında 2 yıl
süreyle görevde olacak Ankara
KAS-DER- FED yönetiminde şu ki-
şiler yer alacak:

Yönetim kurulu asil üye
Ali Gün
Dernekler Arası İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Sadık Erik
Eğitimden Sorumlu Genel Başkan

Yardımcısı
Sadık Erikçi
Örgütlenmeden Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı
Erdal Şen
Basın ve Halkla İlişkilerden
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
Güler Özkarar
Kültür Ve Sosyal İşlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı
İsmail Oğuz Genel Sekreter
Ali Yılmaz Sayman

L.Kerim Daşcı
İsmet Cılbır
İlhan Sertkale
Ayhan Aydın
Ahmet Kebeli
Yunus Türüt
Müslüm Pınarcı

Yönetim Kurulu Yedek Üye
Mustafa Akca
Muharrem Yazıcı
Satılmış Önemli
Bilal Diribaş
Fikriye Malkoç
Sıtkı Akın
Dilek Uysal
İsmail Ulubaba
Fikret Akkafa
Dursun Can

Denetim Kurulu Asıl Üyeler
Osman Ay
Sadık Can
Yüksel Er

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Yalçın Yılmaz
Ayşen Karakaş
Hasan Er

Genç KASİAD söyleşileri devam ediyor

HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Çatalzeytin Otizm Engelliler Derneği
yararına İstanbul’da Boğaz turu yapıldı.
Üstün Özdemir ve Yalçın Atik öncülü-
ğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen et-
kinlikte yolcular Eminönü ve Üsküdar
iskelesinden geziye katıldı. Çatalzeytin-

liler boğaz manzarasında buluşarak öz-
lem giderirken, yapılan çekilişle eğlen-
celi dakikalar yaşadılar.  Programdan
elde edilen gelir Fatma Cincioğlu’nun
başkanlığını yaptığı Çatalzeytin Otizm
Engelliler Derneğine bağışlandı.

Boğaz’da
Çatalzeytin 

rüzgarı

Ramazan ayı 
üzerine Kastamonu birliği 

başkentte gerçekleşti

TÜMKASDER
kalite yolunda
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İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com
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Yıl: 5 1 Haziran 2016

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

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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