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21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Türkiye yüzde 35 oranında deprem-
den sonra en fazla heyelan felaketi ile
karşı karşıya kalıyor. Ancak heyelan
önlemleri konusunda bu zamana kadar
etkili tedbirler alınmadı. Ülke genelin-
de 2017 yılının sonunda tamamlanacak
‘Heyelan Duyarlılık ve Tehlike Harita-

ları’ hazırlanma çalışmaları sürerken
uzaktan algılama yöntemiyle yapılan
afet risk analizlerinin yeterli gelmeye-
ceği düşünülüyor. Öte yandan Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve
Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
bünyesinde yaklaşık 5 yıl önce kurulan

Heyelan ve Seyelan Şube Müdürlüğün-
den çoğu kurumun haberi bulunmu-
yor. Koordinasyon görevi gören kuru-
ma bu zamana kadar heyelan olayları-
nın yaşanmasında ilk sıralarda gelen
Kastamonu’dan hiçbir talep de yapıl-
madığı bildiriliyor.

Üsküdar Belediye Meclis Başkan Vekili Esat
Kalay var olan değerlere sahip çıkılması gerekti-
ğini vurgulayarak, “Öncelikle iğneyi kendimize
çuvaldızı başkalarına batırmalıyız. Uzayan kol
bizden olsun düşüncesiyle hareket etmediğimiz,
öne çıkanın paçasından çekip, kıskançlık yaptı-
ğımız müddetçe kaybeden taraf oluruz” dedi.

Kalay: “Kıskançlık 
yaparsak kaybeden
taraf oluruz”

Ülkemizde
depremlerden

sonra meydana
gelen en büyük
afetlerden olan

heyelan olaylarına
önlem konusunda

bakanlık, DSİ,
Karayolları, İl

AFAD ve
üniversitenin

tedbir kararlarını
birlikte alması

gerekirken,
kurumlar arası

koordinasyon
bulunmuyor. 

Bu durum ülke
genelinde 

olduğu gibi
Kastamonu’da da

büyük sorun teşkil
ediyor.

Kriz ortamlarının gelişmiş ülkelerin potansi-
yeline ulaşmak için fırsat olduğunu vurgulayan
Yılmaz Redüktör Yönetim Kurulu Başkanı Ender
Yılmaz, “Daha fazla inovasyona önem verilmeli

ve yatırım yapılmalı, birbirimize güvenip, ke-
netlenerek, her zamankinden çok daha fazla
çalışarak üretmek durumundayız” dedi. 5 2

370 çeşit ürün, 5 üretim tesisi, 6
laboratuvar, 5 lojistik merkezi ile
Tarım Kredi Kooperatiflerinin tek

tedarikçisi olan Gübre Fabrikala-
rı T.A.Ş'a (GÜBRETAŞ) hemşeh-
rimiz İbrahim Yumaklı, Genel
Müdür Vekili olarak atandı.

Yumaklı, GÜBRETAŞ 
üst yönetiminde

Yufkanın Türkiye adına UNESCO İnsanlığın
Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili

Listesi’ne kaydolmasının ardından açıkla-
ma yapan İstanbul Yufkacılar ve Kadayıf-
çılar Esnaf Odası Başkanı Ayhan Ünal,

mesleği icra edenlerin daha özverili
olması gerektiğini söyledi.

Yufka 
UNESCO listesinde

Yılmaz: “Kriz ortamı 
fırsattır”

Ayhan 
Ünal

Ender
Yılmaz

İbrahim 
Yumaklı

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
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Heyelan sayısıbakımında Kastamonu;Trabzon, Rize ve Zonguldakgibi en fazla heyelanolaylarının görüldüğü illerarasında yer alıyor. Buzamana kadar bininüzerinde heyelanıngerçekleştiği ilimizdeheyelan bakımındanoldukça riskli bir konumdabulunuyor.

“

“

2

Tescilli lezzet 
İstanbul’da büyüyor

Kastamonuspor 1966, ligin 16. hafta-
sında kendi evinde karşılaştığı Niğde Be-
lediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

1 puan yetti!

Yerli tohumla yapılan üretimin,
açlığa ve kansere çare olacağını kay-
deden Reis Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Reis, “Kanser uzmanla-
rı, yerli tohumla üretilen gıdaların
kansere karşı insanları koruduğunu
her platformda açıklıyor” dedi.

Yerli tohum kansere çare
Kastamonulu hemşerimiz

İlhami Özşahin, 50’yi aşan
petrokimyasal ürün
yelpazesiyle Türk sanayisinin
en önemli hammadde üreticisi
Petkim’in yönetim kurulunda
yer aldı.

Özşahin PETKİM’de

Kastamonu’da 1800’lü yıllardan beri
aile geleneği olarak sürdürdükleri dönerci-
liği Naila markasıyla günümüze kadar taşı-
yan Nail Altınöz, bu yıl İstanbul’da açtığı
şubesiyle lezzetini il geneline yaydı.
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 
4 Her Marka Forklift
Tamiri, Yedek Parça
4 Bakım Servisi, 
4 Transpalet ve Lastik
Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

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

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

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
�16 Aralık 2016 2

Tiyatro sahnesidir insanoğluna hayat,
Konuşur konuşur da rolünü bitmez sanır.
Umulmadık bir zaman, beklenmedik bir anda,
Oyun biter ve perde ağır ağır kapanır.

PERDE PUL

Fazıl Bayraktar

Aslında birkaç birinciliğimiz daha olmalı…
“Allayıp pullayıp nutuk atmak”
“Parayı pul etmek”
“İki pula adam değişmek” gibi… Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

0216 362 92 98

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgü-
tünün (FAO) raporlarına göre Türkiye’nin
bakliyat üretimi yapılacak dünyadaki 4 ül-
keden biri olduğunu kaydeden Mehmet
Reis, “Tohum, tarımın özüdür. Birçok ürü-
nün gen merkezi olan Türkiye, yerli tohu-
muna sahip çıkarak, aynı zamanda tarımda
zenginliğini ve bağımsızlığını da koruyabi-
lir” diye konuştu.

Doğal- dengeli beslenme alışkanlığı ile
tutum- yatırım alışkanlığının, küçük yaş-
lardan itibaren kazanılması gerektiğinin
önemini anlatan Mehmet Reis, hiçbir ülke-
nin beslenme gibi yaşamsal bir konuyu, it-
hal edebilirim düşüncesiyle, başka bir ül-
keye ihale edemeyeceğinin altını çizdi.

Bakliyat ekili alanlarımızı ve ve-
rimliliğimizi arttıralım 

İçinde bulunduğumuz Aralık ayı itiba-
riyle, gelecek yılın mahsulü için bakliyat
çeşitleri ekimine başlandığını ifade eden
Mehmet Reis, çiftçilere “Bakliyat ekili
alanlarımızı ve verimliliğimizi, daha çok
artıralım” çağrısında bulundu. 

Sürdürülebilir tarım stratejisinin öne-
mine değinen Mehmet Reis, konuşmasına
şöyle devam etti: “Küresel iklim değişikliği
nedeniyle bilim insanları; gelecek yıllarda
gıdaya ulaşmanın daha zor olacağını, gıda
fiyatlarının daha da yükseleceğini açıklı-
yor. Tarıma elverişli topraklarımızı, amacı
dışında kullanmamalıyız. Yeraltı ve yerüs-
tü su kaynaklarını, tasarruflu kullanmalı-
yız. Yerli tohumlarla üretim yaparak; sula-

ma, gübreleme ve ilaçlamayı bilinçli yap-
malıyız. Kısaca ülkelerin; gıda üretimlerini
kendilerine yeter bir düzeye yükseltmek,
halkına gıda güvenliğine uygun besin mad-
delerini sürekli temin etmek, çiftçisinin ya-
şam standardını güvence altına almak ve
ekonomide daha güçlü olmak için kısa,
orta ve uzun vadede planlarını hazırlaya-
rak, hayata geçirmesi ve genç nüfusu tarım-
da çalışmaya teşvik edilmesi önemlidir.”

370 çeşit ürün, 5 üretim tesisi, 6 la-
boratuvar, 5 lojistik merkezi ile Tarım
Kredi Kooperatiflerinin tek teda-
rikçisi olan Gübre Fabrikaları
T.A.Ş'a (GÜBRETAŞ) hemşehri-
miz İbrahim Yumaklı, Genel Mü-
dür Vekili olarak atandı. Başta
Negmar Denizcilik Yatırım ve Tar-
kim Bitki Koruma Sanayi
olmak üzere iştirakleri
de bulunan GÜBRE-
TAŞ, global marka
olma yolculuğuna ku-

rumda aynı zamanda finanstan sorum-
lu genel müdür yardımcılığı görevi-

ni de yürütecek Yumaklı ile de-
vam edecek.

İbrahim Yumaklı kimdir?
Kastamonu'da doğan İbra-

him Yumaklı, Bakırköy İmam
Hatip Lisesi'nin ardından, Ulu-

dağ Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Fakültesi
İşletme bölümünden
mezun oldu. İş hayatına

1993'te Marshall Boya AŞ'de İthalat
İşlemleri Uzmanı olarak başladı. 2011
yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bün-
yesinde bulunan Marshall Boya ile
bağlı grup şirketlerinin mali grupların-
da yöneticilik yaptı.2011'de Al Jazee-
raTürkiye'ye transfer oldu. 2012-2015
yılları arasında Cine5 TV'de Genel
Müdürlük yaptı. 2016 yılının ocak
ayından itibaren Anadolu Ajansı Ulus-
lararası Operasyonlar Direktörü olarak
görev yapan İbrahim Yumaklı’nın iki
çocuğu bulunuyor.

Yumaklı, GÜBRETAŞ üst yönetiminde

Yufkanın Türkiye adına UNESCO İnsan-
lığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının
Temsili Listesi’ne kaydolmasının ardından
açıklama yapan İstanbul Yufkacılar ve Ka-
dayıfçılar Esnaf Odası Başkanı
Ayhan Ünal, mesleği icra
edenlerin daha özverili ol-
ması gerektiğini söyledi.

Ağlılı hemşerimiz Ay-
han Ünal, “Kültürel mirası-
mıza sahip çıkalım. Bize yakışan
şekilde mesleğimizi icra edelim. Dünya tara-
fından miras olarak kabul gören yufkayı üre-
ten üreticiler olarak temiz, hijyenik, kaliteli
ve özenli bir şekilde yapmaya devam ede-
lim. Bu güzel gelişmelerin mesleğimize ha-
yır getirmesini diliyorum.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Etiyop-
ya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
Hükümetlerarası 11. Komite Toplantısı’nda

Türkiye, Azerbaycan, İran, Kır-
gızistan ve Kazakistan tara-

fından “İnce Ekmek Yap-
ma ve Paylaşma Kültürü:

Lavaş, Jupka, Kartırma,
Yufka” dosyası sunuldu.

Azerbaycan’ın moderatörlüğünde
gerçekleşen toplantıda sunulan dosya kabul
edildi. Yufkayı UNESCO’ya kaydettiren
Türkiye böylece, “UNESCO İnsanlığın So-
mut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili
Listesi”ne en çok unsur kaydettiren 10 ülke-
den biri oldu.

Yufka UNESCO listesinde

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

Yerli tohum
kansere ve
açlığa çare
Yerli tohumla yapılan

üretimin, açlığa ve
kansere çare olacağını

kaydeden Reis Gıda
Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet Reis,
“Kanser uzmanları,

yerli tohumla üretilen
gıdaların kansere karşı

insanları koruduğunu
her platformda

açıklıyor. Anadolu
toprağımıza yerli

tohumdan bakliyat
ürünlerimizi ekmeye

devam edersek,
insanları hem sağlıklı

doyurmuş olur, hem de
kansere ve obeziteye
engel oluruz. Bunun

yanında, birçok ülkede
yaşanan açlığa da çare

olunur.” dedi.
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Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97  37
0 533 477 53  88
kasiadfuar@gmail.com

201727-30 Aralık

www.kastexpo.org /kastexpoInsta

farklı
sektör

30

ziyaretçi
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Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. 

Türkiye’nin İlk ve Tek Resmi
Genel Şehir Fuarı

Stand satışlarımız başladı.
Size en uygun yeri  kaçırmadan alın...

Insta

Bu fuar 5174 sayılı kan e Odaürkiye ince Tğeerun gBu fuar 5174 sayılı kan OBB) denetiminde düzenlenmektediri (Te Borsalar Birliğalar v ve Borsalar Birliğ minde düzenlenmektedirr. 
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n Birinci sayfadan devam

“Kastamonu’da en fazla heyelan
olayları sahil kesiminde Cide merkez ve
köyleri, İnebolu merkez ve köyleri, Ça-
talzeytin merkez ve köylerinde, Bozkurt
merkez ve köylerinde; iç bölgelerde ise
Tosya, Araç, Azdavay ve Pınarbaşı’na
bağlı köylerde meydana geliyor.”

Doğu Karadeniz 
yakın markajda

Yaklaşık 5 yıl önce kurulan Heyelan
ve Seyelan Şube Müdürlüğü çalışmala-
rına Doğu Karadeniz’de başladı.  Rize,
Trabzon, Ordu’da bazı bölgelerde heye-
lanlı alanların rehabilitasyonu için pro-
jeler hazırlandı.  2017’ de Rize, Artvin,
Trabzon ve Giresun’u kapsayan sel ve
heyelanlara yönelik arazilerde detaylı
incelemeler ve çalışmalar başlayacak.
Bu illerden sonra büyük risk taşıyan
Kastamonu ve Batı Karadeniz bölgesin-
de henüz inceleme plan dahilinde değil.

Heyelan ve Seye-
lan Şube Müdürü Jeo-
loji Mühendisi İsmail
Bulut: “Koordinasyonu
sağlayan birimimiz
model çalışmalarla so-
runun tespitini sağla-
yıp, ilgili kurumlara
görev dağılımı yapıyor.
Heyelan riski altında
olan, afet gerçekleşen

bölgede İl AFAD tarafından gerekli di-
lekçenin yazılması halinde inceleme
yapılabilir. Bu zamana kadar Kastamo-
nu’dan başvuru yok.  Bu yıl içinde ola-
bilecek başvuruları hemen değerlendi-
rip, ön inceleme yapabiliriz. Ancak
2018 yatırım planına dahil edilebilir.”

Doğal afetler 
insan eliyle oluşuyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleş-
me ve Erozyonla Mücadele Genel Mü-

dürlüğü’nce Ulusal Heyelan Sempoz-
yumu geçtiğimiz yıl ilk kez Nisan ayın-
da gerçekleştirildi. Çölleşme ve Eroz-
yonla Mücadele Genel Müdürü Hanifi
Avcı burada yaptığı konuşmada kurum-
lar arası koordinasyonun eksik olduğu-
nu vurgulamış ve şunları söylemişti:
“Ülkemizde doğal olarak gelişen afet sa-

yısı azdır. Ancak bir-
çok heyelan ve doğal
afetler insan eliyle
oluşmuştur. Heyelanla-
rın gerçek sebeplerini
örtmeden, mesleki kay-
gıya kapılmadan, hata-
ları görmezden gelme-
den doğru ve gerçekçi
çözüme odaklanmalı-
yız. Gerçekçi ve objek-

tif olarak tartışmalar ve çözüm önerileri
sunulmalıdır. Misal; alt kesimlerde ka-
rayolları çalışma yaparken ormandan
gelecek olan heyelanı hesaba katmadı-
ğında sorunlar başlamaktadır. Kurumla-
rın birbirini tanıması ve çalışmaların-
dan haberdar olması gerekmektedir.
Kurumları birlikte çalışma kültürleri
oluşmalıdır.”

Ormanın çok olması 
heyelana engel değil

Kastamonu Üniversitesi Orman
Mühendisliği Bölümü Havza Yöneti-
mi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Miraç Aydın: “Kastamonu’da he-
yelan olaylarının yüksek oranda görül-
mesinin nedeni heyelana müsait olan
jeolojik yapının varlığı ile birlikte il ge-

nelinde topoğrafik eğimin yüksek olu-
şu ve yağışlardaki düzensizliklerden
kaynaklanıyor. Bunlara etki edebilme
olanağımız yok. İl genelinde erozyon
ve sel olaylarında önemli bir koruyucu
etkiye sahip olan ormanlık alanların
fazla olması, heyelanların önlenmesin-
de koruyucu ve önleyici etkiye maale-
sef sahip değil. Ancak Kastamonu’da
heyelan riskininim artmasının sebebi
özellikle eğim ve yükselti bakımından
heyelan riski taşıyan yerlerde hatalı
arazi kullanımı, yerleşim yerlerinin
riskli yerlere kurulması ile tarımsal
faaliyetler ve yol çalışmalarının gerekli
tedbirler alınmadan yapılması artırı-
yor. İl genelinde sıklıkla yaşanan heye-
lan olaylarında yapılması gereken ön-
celikli olarak heyelan risk alanlarının
tespit edilmesi ve tespit edilen yerler-
de can ve mal kaybına yol açabilecek
yapılaşma, hatalı arazi kullanımı gibi
beşeri faaliyetlere izin vermemek ol-
malıdır. 

Ayrıca heyelan riski taşıyan bu
alanlarda zorunlu olarak beşeri faaliyet-
ler yürütülmesi gerekiyorsa da bu alan-
larda muhtemel bir heyelan olayına
karşı mutlak suretle tedbirler alınmalı-
dır. İklim değişikliğinin olası etkileri
dikkate alınarak yaşanabilecek ekstrem
iklim olaylarına karşı eylem planlarının
oluşturulması gerekmektedir. Olası
afetlere karşı erken uyarı sistemi oluştu-
rulmalı ve olası bir afette gerek can ve
gerekse mal kaybı asgariye indirilmeli-

dir. Bu konularda ted-
birleri muhakkak al-
malıyız. Üniversitenin
de içinde bulunduğu
ilgili tüm kurumlar bir-
likte koordineli hare-
ket etmeli. Bu konular-
da kurumların bireysel
çalışmaları hem maddi
yükü artırıkeknen, et-
kiyi de azaltmakta.”

Kastamonu’da 1800’lü yıllardan beri
aile geleneği olarak sürdürdükleri döner-
ciliği Naila markasıyla günümüze kadar
taşıyan Nail Altınöz, bu yıl İstanbul’da
açtığı şubesiyle lezzetini il geneline yay-
dı. Anadolu Yakasında Üsküdar’da bu-
lunan şubesini siyaset, sanat ve iş dün-
yasının ünlü isimlerinin tercih ettiği
Naila, Avrupa Yakasında da şube açma
girişimlerini başlattı.

Babasının emekli olmasıyla birlikte
işleri 29 yıl önce tamamen devraldığını
bildiren Nail Altınöz (51),  Naila’nın dö-
nerinin farkının da babadan oğula aktarı-
lan bilgi, görgü ve tecrübe ile işe duy-
dukları sevgiden kaynaklandığını söyle-
di. Ilgaz yaylarında kekikle beslenen ku-
zuların etinden hazırlanan dönerin ta-
mamen doğal olduğunu vurgulayan Altı-
nöz, kalitelerinin de ISO 22000 gıda gü-
venliği yönetim sertifikası ile tescillendi-
ğini kaydetti.

Geniş ve zengin menülerine Kasta-
monu yöresel yemeklerini de ekledikle-
rini bildiren Nail Altınöz şunları söyle-

di: “Kastamonu’da ilk dö-
ner tezgahını 1800’lü yıl-
larda dedemin babası aç-
mış. Onun ardından de-
dem son olarak da 1944 yı-
lında babam devralmış bu
aile geleneğini. 52 yıl Ka-
saplar Çarşısında faaliyet
göstermişler. Babam Dönerci Hacı Şük-
rü Usta emekli olunca 1 Ocak 1987’de
tüm işleri bana bıraktı. O tarihte Altı-
nöz Döner Kebap Nail Usta olarak hiz-

mete başladık. Tarihi Kas-
tamonu Döneri Naila Dö-
ner olarak tescillenip mar-
kalaştı. 2010 yılından itiba-
ren de Nasrullah Meydanı
Numara 4’deki 75 metreka-
relik mütevazı dükkanı-
mızda köklerimizin bulun-

duğu yerde hizmet veriyoruz.”

İstanbul’a uzanan serüven
“Bilinen ve beğenilen lezzetimizi 1

Ocak 2016’da İstanbul’a taşıdık. Altuni-
zade Capitol AVM karşısındaki iş yeri-
miz 450 metrekare bahçeli, otoparklı fe-
rah bir mekan. Dönerimizin yanı sıra
sarımsak yoğurtlu tiritli kebap özel ürü-
nümüz olarak menümüzde yer alıyor.
Ayrıca kendi imalatımız Kastamonu
parmak sucuğumuz, yöresel eğşimiz,
üzüm suyu şıramız, maydanozlu soğan
piyazımız, sarı kılçık Tosya pirincinden
tereyağlı pilavımız gibi Kastamonu’ya
özgü lezzetler de sunuyoruz. Aynı anda
100 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz.
Özel gün ve toplantılara uygun mekanı-
mızda isteğe uygun menü seçenekleri-
mizde mevcut.”

“Anadolu Yakasında hemşerilerimi-
zin ve müşterilerimizin yoğun ilgisiyle
karşılaştık. Bu ilgiden son derece mem-
nunuz. Avrupa Yakasında  da şube açma
girişimlerimiz  devam ediyor. İki kızım
var, aile geleneğimizi çocuklarımın sür-
dürmesini arzu ediyorum.  Küçük kızım
lisede. Büyüğü ise biyolog; İstanbul şu-
bemizde bana yardım ediyor.”

Tescilli lezzet İstanbul’da büyüyor

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, terörü
kınayamayan milletvekillerini eleştirerek, “Bu-
rası milletin temsil makamı. Burada terör tem-
silcilerinin işi yok.” dedi. 

AK Parti grubu adına Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı 2017 Yılı bütçesine ilişkin gö-
rüş ve değerlendirmelerimi açıklamak üzere
kürsüye çıkan Murat Demir, Beşiktaş'ta 44 kişi-
nin şehit olmasıyla sonuçlanan terör saldırısın-
da siyasi partilerin tutumunu değerlendirdi.

Terörü kınamak için 3 siyasi partinin ortak
açıklama yaptığını anımsatan Demir, “Bazıları o
metni imzalamadı. Acaba metinde terör örgütle-
ri yer aldığı için mi imzalayamadınız? İcazeti
milletten mi, örgütlerden mi alıyorsunuz. Bura-
sı milletin temsil makamı. Burada terör temsil-
cilerinin işi yok. Milletin kürsüsünden bazı si-
yasilere sesleniyorum. Bırakın terör destekçileri
ailelerine ziyarete gitmeyi, şehitlerimizin ailele-
rine gidin taziye de bulunun, gazilerimizin aile-
lerine gidin geçmiş olsun deyin. İnanın bu mil-
let sizden bunu bekliyor.”

Terör temsilcilerinin
işi yok

İstanbul Balat’ta faaliyet gös-
teren Abana ve Çevre Köyleri
Derneği olağan genel kurulu 11
Aralık Pazar günü dernek merke-
zinde yapıldı.   Önceki Başkan
Mevlüt Ali Can’ın aday olmadığı
ve tek listeyle gidilen seçimde
Mehmet Kara başkan seçildi. Di-
van başkanlığını iş adamı Celal Şen’in yaptığı
kongreye Kas-Der Genel Başkanı Orhan Gümüş,
Kasderfed Onursal Başkanı Hidayet Yünsel ile
çok sayıda Abanalı katıldı. 

Abana ve Çevre Köyleri Derneği Başkanı
Mehmet Kara, kongre sonrası yaptığı açıklama-
da “Dernekçilik bir bayrak yarışıdır. Ben ve eki-
bim elimizden gelen ne varsa bunu Abana Der-
neği ve Abanalılar için seferber edeceğiz. Yapı-
lacak çok iş var biz ise üstesinden geleceğiz.”
dedi. Kara’nın 28 kişilik yönetiminin asil liste-
sinde şu isimler yer aldı: “Sami Değirmenci,
Ahmet Şen, Adem Tığlı, Faruk Yılmazer, Engin
Aynalı, Ersan Yılmaz, Cemal Şen, Ahmet Ateş,
Tahir Özgün, Murat Balcı.”

Abana Derneği’nde
Mehmet Kara dönemi

Ülkemizde depremlerden
sonra meydana gelen en

büyük afetlerden olan
heyelan olaylarına önlem
konusunda bakanlık, DSİ,

Karayolları, İl AFAD ve
üniversitenin tedbir

kararlarını birlikte alması
gerekirken, kurumlar

arası koordinasyon
bulunmuyor. Bu durum

ülke genelinde olduğu gibi
Kastamonu’da da büyük

sorun teşkil ediyor.

Kurumlar arası 
koordinasyon yok
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Bağ-kur priminde 
indirim
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Referanslarımızdan sadece birkaçı

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

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

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

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

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

Yılmaz: Kriz ortamı fırsattır 1- Kimler 5 puanlık indirim
kapsamında yer alıyor?

İsteğe bağlı sigortalılar hariç eski
adıyla Bağkur’lular, yeni adıyla 4/b’ liler
5 puanlık prim indiriminin
kapsamındalar.(01.10.2016’dan itibaren)

2- Para cezası olanlar prim
indiriminden yaralanabilecek mi?

SGK prim, idari para cezası borcu ve
bu borca ilişkin gecikme zammı ve para
cezası bulunanlar indirimden
yararlanamayacaklar. 

3- Borç yapılandıranın prim indirimi
hakkı var mı?

Borç yapılandırılması kapsamında
SGK’ya prim borcu Bağkur’lulardan bu
borcu yapılandıranlar prim indiriminden
yararlanabilecekler.

6- Primler kaç lira eksik ödenecek?
Yüzde 34.5 üzerinden prim ödeyen

Bağ-Kurluların prim oranı yüzde 29.5’e
düşecek. 

8- İndirimden yararlanmak için
SGK’ya başvuru yapılacak mı yoksa
indirim otomatik olarak mı
uygulanacak?

Prim indiriminden yararlanmak için
Bağ-Kur’luların SGK’ya başvurmasına
gerek yok.

Durdurulan Bağ-Kur süresinin
primleri yapılandırılamıyor

Babamın önceden Bağ-Kur sigortalılığı
vardı ama durdurdu. Dolayısıyla eksik
günümüz var. Şimdi bu son yasadan
faydalanabiliyor mu? Fatma AKAY

Eylül 2014’te çıkarılan 6552 sayılı
yapılandırma kanununda, borcu
nedeniyle Bağ-Kur sigortalılık süresi
durdurulanlara seçimlik hak verilmişti.
Güncel prime esas kazanç tutarı
üzerinden ödenmesi gereken durdurulan
sigortalılık süresine ilişkin primler,
sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi
değerlendirerek prim asılları enflasyon
oranında artırılarak ödenebiliyordu. Son
çıkarılan 6736 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
Kanun, birikmiş prim borçlarıyla ilişkili
olup, durdurulan Bağ-Kur sigortalılık
sürelerine ilişkin primleri kapsamıyor.
Babanızın, borcu nedeniyle durdurulan
ve prim borcu silinen döneme ilişkin
Bağ-Kur sigortalılık süresine ait
primleri, güncel prime esas kazanç
tutarları üzerinden ödeyerek, sigortalılık
üzerinden ödeyerek, sigortalılık süresi
olarak değerlendirilmesini
sağlayabilirsiniz.

Kriz ortamlarının
gelişmiş ülkelerin
potansiyeline
ulaşmak için
fırsat olduğunu
vurgulayan
Yılmaz Redüktör
Yönetim Kurulu
Başkanı Ender
Yılmaz, “Daha
fazla inovasyona
önem verilmeli ve
yatırım yapılmalı,
birbirimize
güvenip,
kenetlenerek, her
zamankinden çok
daha fazla
çalışarak
üretmek
durumundayız.”
dedi.

Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ve
dünyanın sayılı redüktör üreticilerinden
Yılmaz Redüktör, 10. Geleneksel Bayi
Toplantısını Ilgaz’da gerçekleştirdi. Bu-
rada konuşan Yılmaz Redüktör Yönetim
Kurulu Başkanı Abanalı iş adamı Ender
Yılmaz Türkiye ve dünya ekonomisine
dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ticaretinin ve ekonomisinin
iyiye gitmediğini işaret eden Yılmaz,
Türk firmalarının önlemler alması ge-
rektiğine dikkat çekti.

Ülkemiz kalkınma politikasının tu-
rizm ve inşaat üzerinden kurgulanması-
nın hata olduğunu ifade eden Ender Yıl-
maz, sanayide kurumsallaşma ve e-tica-
rete yönelmenin öneminden bahsetti.

İşsizlik riskine karşı 
önlem alınmalı

Yılmaz Redüktör Yönetim Kurulu
Başkanı Ender Yılmaz konuşmasında şu
ifadelere yer verdi: “Dünyadaki ekono-
mik belirsizlikler, özellikle AB’nin Al-
manya dahil içinde bulunduğu resesyon

ve gerileme sebebi ile bir çok çalı-
şan yakın bir gelecekte işsiz kalma
riskleri ile karşı karşıya. Ülkemi-
zin ağırlıklı iş yaptığı en büyük
pazarı AB olduğuna göre sıkın-
tılı dönemin başladığı görün-
mekte. Bu durum başka bir açı-
dan sosyal karışıklıklar, koru-
macı milliyetçi akımları berabe-
rinde getirecektir. O halde bizler
de pozisyonumuzu buna göre

belirlemek zorunda olacağımız
bir dönemdeyiz.”

“Dünya ticaretinde de işler çok iyi
gitmiyor, diğer yıllara göre artış olma-
dığı gibi tersine bir gidişin hakim oldu-
ğu gözlenmekte. Türkiye’nin dünya ti-
caretinden aldığı pay yüzde 1,4 civa-
rında. Payımızı artırabilme teknolojisi
yüksek sanayi yatırımları yaparak ve
katma değeri yüksek teknolojik ürünler
üreterek mümkün olabilir. Bunu da
inovasyon yaparak kendi özgün tasa-
rımlarımız ile kopyalamadan üreterek
başarabiliriz.”

E-ticarete yatırımlar yapılmalı  
“Elektronik ticaret dünyada her yıl

yüzde 94 oranında büyüyor. Türk şirket-
leri de bu müthiş değişime ayak uydur-
ma konusunda adımlar atıyor. Ardı ardı-
na sanal mağazalar ve internette banka
şubeleri açılıyor. Dijital ortamda iş yap-
manın şirketlere, tüketicilere büyük
avantajlar sağlayacağı kesin. Ancak, fır-
satlar, beraberinde tehlikeleri ve riskleri
de getirecek. Sektörümüze baktığımızda
bu alanda yenilikçi bir ilerlemenin olma-
dığını düşünüyorum. İyi düşünülmüş
projeler geliştirilirse çok başarılı olabilir.
Dünya üzerinde farklı pazarlara ürün sa-
tış ve pazarlama kapıları açılabilir.” 

“Ayrıca işletmelerimiz hangi çap ve
büyüklükte olursa olsunlar, kurumsal
anlayışa ve yönetime ihtiyaçları vardır.
Kurumsallaşma şirket yönetiminin ta-
mamen profesyonellere terk edilmesi,
kontrolün elden çıkartılması değildir.
Aksine, şirketin faaliyetlerini kişilerin
varlığına bağımlı olmadan bağımsız
sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini

sağlamaktır.”
“Türkiye’nin kalkınma tercihlerinin

en başında İnşaat ve Turizm hizmet sek-
törü gelmekte, bahsedilen sektörler mut-
lak her ülke için çok önemlidir. Ancak
en küçük bir krizde dahi gelişmelerden
ilk ve çabuk etkilenmektedirler. Kalkın-
mamızı turizm ve inşaat üzerinden kur-
gularsak hata yaparız. Bugün inşaat ve
turizm ile kalkınmış bir ülke göstermek
mümkün değil. Eğer kalkınma sağlan-
saydı Havai, Endonezya, Suudi Arabis-
tan, gibi ülkeler dünyanın en zengin ül-
kesi olurlardı.”

Daha fazla büyümeye 
ihtiyacımız var

“Bugün geldiğimiz durum ve yakın
gelecek içerisindeki belirsizlik ortamı
bir takım sorunları da beraberinde getir-
mekte. Reel sektör büyük bir yapısal so-
runlar yumağı ve borç yükü altında.
Oysa bizim daha hızlı büyümeye ihtiya-
cımız var. Ekonomimizin sürükleyici
gücü olarak sanayimizin daha fazla bü-
yümesi, daha fazla üretmesi, bunun için
daha fazla yatırım yapması gerekiyor.
Ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu
belirsizlik ortamı hem de maliyetlerin
yüksek oluşu, yatırım iştahını bir hayli
sınırlıyor.  Ancak içinde bulunduğumuz
kriz ortamı sebebi ile gelişmiş ülkeleri
böyle zamanlarda yakalama şansına sa-
hibiz, bu sebeple daha fazla inovasyona
önem verilmeli ve yatırım yapılmalı,
birbirimize güvenip, kenetlenerek, her
zamankinden çok daha fazla çalışarak
üretmek durundayız.”

Kastamonulu hemşerimiz İlha-
mi Özşahin, 50’yi aşan petrokim-
yasal ürün yelpazesiyle Türk sana-
yisinin en önemli hammadde üre-
ticisi Petkim’in yönetim kurulun-
da yer aldı. Geçtiğimiz aylarda Pet-
rokimya Holding A.Ş. (PETKİM)
Yönetim Kurulunda 2 üyenin koltuğu bo-
şalmıştı. Bunun üzerine PETKİM yönetim
kurulu üyeliklerine, Türkiye Elektrik İle-
tim AŞ'de (TEAŞ) ve Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumunda (EPDK) çeşitli görev-
lerde bulunan İlhami Özşahin ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri Ertuğ-
rul Altın getirildi. Çevre ve Şehircilik Ba-
kan Yardımcısı Karabüklü Mehmet Cey-
lan’ın da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

ve Denetim Komitesi Başkanı olarak
görev aldığı Petkim’in yönetim ku-
rulunda İlhami Özşahin’in de arala-
rında bulunduğu 9 yönetim kurulu
üyesi bulunuyor.

İlhami Özşahin kimdir?
1950 yılında Kastamonu’da doğan İl-

hami Özşahin, 1975 yılında İstanbul Dev-
let Mimarlık Mühendislik Akademisi
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden me-
zun oldu. İş hayatına, 1976 yılında TEK’te
Sistem İşletme Mühendisi olarak başladı.
1995 yılında TEAŞ Yük dağıtım Dairesi
Başkanı olmuş, 2000 yılının sonunda
TEAŞ Genel Müdürlüğü’ne Müşavir ola-
rak atanmıştır. 1995-2000 yılları arasında

mevcut görevlerinin yanı sıra TEAŞ Çevre
Dairesi Başkanlığı ile Fen Tetkik ve Verim-
lilik Dairesi Başkanlıkları görevlerini de
yürütmüştür. 2002-2003 yıllarında Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunda Enerji
Uzmanı olarak çalışmış, 2003 yılı Mart
ayında Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdürlüğüne Genel Müdür ve Yönetim
Kurulu Başkanı olarak atanmış ve görevin-
den 2009 yılında emekli olmuştur. Çalış-
ma süresi boyunca birçok yurt içi ve yurt
dışı kısa süreli eğitimlerinin yanı sıra Ja-
ponya’da Enerji Planlaması ve Koordinas-
yonu, İngiltere’de Enerji Yönetimi konula-
rında da uzun süreli eğitimler almıştır. Ha-
len serbest müşavir olarak çalışmakta olan
Özşahin evli ve üç çocuk babasıdır.

İlhami Özşahin PETKİM’de

Yılmaz Redüktör A.Ş’nin Ilgaz’da gerçekleşen geleneksel bayi toplantısına Kastamonu Valisi Mesut
Yıldırım, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye’nin 43 farklı ilinde hizmet veren satıcı ve
bayi temsilcilerinin aralarında bulunduğu 200 kişi katıldı. Stratejik konular ve hedeflerin paylaşıldığı
konuşma ve sunumların ardından çeşitli kategorilerde değerlendirilen bayilere plaket verildi. 
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Kastamonu’da 71 yaşındaki bağla-
ma ustası Ahmet Yıldız, 4 yaşındaki
torunu Ahmet Berk Yıldız’a mesleği
öğretiyor. Bağlama yapmaya müziğe
ilgi duymasıyla birlikte yöneldiğini
bildiren Ahmet Yıldız, atölyeye çevir-
diği garajında 40 yıldır kendini daha
iyi geliştirmek için uğraş veriyor.

İlk girişimlerinin başarısızlıkla so-
nuçlanması sonrasında Gazi Üniversi-
tesi Müzik Bölümü’nde öğretim üyesi
olan arkadaşının desteği ve yardımları
sayesinde ustalığını geliştirdiğini söy-
leyen Yıldız, yaptığı oyma bağlama-
larla UNESCO'dan yaşayan insan ha-
zinesi ödülü alan ve 2013'te yaşama
veda eden Bekir Tekeli'den de yardım
aldığını kaydetti.

Bağlama ustalığının çırak yetişme-
diği için bitme noktasına geldiğini
vurgulayan Yıldız, mesleğin ölmeme-
si için bağlama yapımını ve çalmasını
4 yaşındaki torunu Ahmet Berk Yıl-
dız’a öğrettiğini belirtti. Bağlama yapı-
mında kar amacı gütmediğini ifade
eden Yıldız şunları söçyledi: “ Oğlum
bağlama çalıyor yaptıklarımı ona, ak-

rabalara ve tanıdıklara veriyorum. To-
runum da çok merak ediyor. Yanıma
geliyor. Benimle çalışmak istiyor. Öğ-
renmek istiyor. Ben de bu mesleğin
ölmemesi için torunuma öğretmek is-

tiyorum.”
Saz yapmayı öğreneceğini dile geti-

ren Ahmet Berk Yıldız ise, “Saz çal-
mayı biliyorum. Saz yapmayı seviyo-
rum” diye konuştu.

Kastamonu’da sadece Ağlı ve
Küre’de faaliyet gösteren geleneksel kı-
zak branşına Hanönü Belediye Spor
Kulübü de üye oldu.  Türkiye Gelenek-
sel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kı-

zak ve Geleneksel Kızak As Başkanı
Günal Genç, Geleneksel Kızak Şampi-
yonası'nın Aralık ve Ocak aylarında
gerçekleşeceğini kaydetti. Genç, Gele-
neksel Spor Dalları Federasyonunun

faaliyet programında yer alan şampiyo-
nanın 21-22 Aralık'ta Küre ve Ağlı'da,
7-8 Ocak 2017'de Bursa Uludağ'da, 15
Ocak 2017'de ise Ilgaz Dağı Kayak Mer-
kezi'nde yapılacağını söyledi.

Kızak yarışında Hanönü de var

Kastamonu Üniversi-
tesi (KÜ) Makine Mü-
hendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Fuat Kartal tarafından
yapılan ve güneş enerji-
siyle çalışan çapa maki-
nesi, endüstriyel tasarım
tescil belgesi aldı.

KÜ Mevlüt Beyribey
Konukevi'nde, ürünün
endüstriyel tasarım tescil
belgesi alması nedeniyle
düzenlenen toplantıda
konuşan KÜ Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, pa-
tent için Türk Patent
Enstitüsüne ve 124 ülkede geçerli
olan Uluslararası Patent başvurusu-
nun yapıldığını belirtti.

Makinenin küçük çaplı tarlalar
için üretildiğini belirtin Aydın, "Sipa-
riş aldığımızda büyüklerini de yapa-
cağız. Çevreye hiçbir zararı yok. Yakıt
masrafı yok. Üniversitemizin ilk en-
düstriyel tasarım belgesi bu cihaz için

alındı. Yatırım yapmak
için kaynak peşindeyiz.
Üniversite olarak üreti-
me geçeceğiz" dedi.     

Yrd. Doç. Dr. Fuat
Kartal ise insanların ya-
rarına işler yapmak için
çalıştığını belirtti. Çapa
makinesi yapmaya kö-
yünde çiftçilerin çektiği
sıkıntılar nedeniyle ka-
rar verdiğini belirten
Kartal, "Memleketime
gittiğim zaman köylüler-
le vakit geçiriyorum.
Herkesin sorununu din-
liyorum. Köyde bana fi-

danların arasının dar olduğunu çapa-
lamanın ancak insan eliyle yapıldığı-
nı söylediler. Ben de bu çapa makine-
sini yapma kararı aldım. Bu çalışma-
yı 4 farklı model üzerinden geliştir-
dik, test ettik eksikliklerini belirledik.
Tamamen yerli dış ekonomiye bağlı
kalmadan kendi mühendislik bilgile-
rimizi kullanarak bir ürün geliştirdik"

diye konuştu.     

Bir saatlik iş 20 dakikada
yapılıyor

Makineyi yaptıktan sonra köyüne
götürdüğünü ve eksiklerini uygulaya-
rak tamamladığını söyleyen Kartal,
çiftçilerin rahat kullanımları için gere-
ken her şeyi yaptığını söyledi. Çapala-
manın makinesiz yapıldığı durumlar-
da bel ve diz kaslarına zarar verdiğini
anlatan Kartal şöyle konuştu: "Makine
sayesinde kullanıcı dik durduğu için
bel rahatsızlığı vermiyor. Daha kısa
sürede az enerji harcanarak işler yapı-
labiliyor. Makine, 3 boyutlu yazıcı
teknolojisi kullanılarak yapıldı. Geliş-
meye açık bir teknoloji. Güneş olma-
dan 7 saatlik bir çalışma yapmaya im-
kan veriyor. 1 saat içerisinde kendisi-
ni şarj edebiliyor. Yüksek torklu bir
çark sistemi var. Toprağı çapalama
derinliğinde herkes kendisi ayarlaya-
biliyor. İnsanların bir saatte yapacağı
işi 20 dakikada yapabiliyor. Zaman-
dan yüzde 60 tasarruf sağlıyor.”
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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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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Tosya’nın Akbük köyüne inşa edile-
cek olan sulama göletinin sözleşmesi
imzalandı. Tosya Belediye Başkanı Ka-
zım Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada, 5 bin 580 dekar alanı sulayacak
göletin 1 milyon metreküp su tutma

kapasitesine sahip olacağını söyledi. İl-
çenin 228 bin dekar tarım arazisine sa-
hip olduğunu hatırlatan Şahin,  yükle-
nici firmayla sözleşmesi imzalanan gö-
letle bölgedeki tarım arazilerinden daha
fazla ürün alınacağını kaydetti.

Toplam 139 konuttan meydana
gelen Seydiler Toki Evleri 23
Ocak'ta ihaleye çıkıyor.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ)  yeni projesini
Seydiler’de Hacıkayalar
mahallesinde yaşama geçirecek.

Toplam 139 konuttan meydana
gelen projede inşaat çalışmalarının
sözleşme imzalandığı tarihten
itibaren 10 gün içinde başlaması
planlanıyor.

Kastamonu Seydiler Toki Evleri
Konut İnşaatları İle Altyapı ve
Çevre Düzenleme İşi ihalesi 23
Ocak 2017 tarihinde saat 14:30'da
yapılacak. İhale TOKİ'nin İstanbul
Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.

İhale 
Ocak ayında

YIL: 5 SAYI: 185 16 ARALIK 2016

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.

İlk Türk Kadın Mitinginin yıl dö-
nümü dolayısıyla Kastamonu’da çe-
şitli anma programları düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekle-
şen törende toplanan kadın dernekle-
ri ile siyasi partilerin il kadın kolları
temsilcileri, Atatürk ve Şerife Bacı
anıtlarına çelenk bıraktı.

10 Aralık Kadın Platformu Derneği
Başkanı Meral Dönmez, burada yap-
tığı konuşmada, ülkenin kuruluş yıl-
larında zor bir durumun içerisinde
olduğunu söyledi.

Kadınların savaşın kazanılmasın-
da büyük katkı sağladığına dikkati
çeken Dönmez, "Kastamonulu ha-

nımlar yurdun işgal edilmesini ve
vahşetleri protesto etmek maksadıyla
miting yapma kararı almıştır. Miting
tertip heyeti kurulmuştur. 10 Aralık
1919'da Kız Öğretmen Okulu'nun
bahçesinde 3 binden fazla kadın bir

araya gelerek, yurdun işgalini şiddet-
le protesto etmişlerdir. Bugün İlk Ka-
dın Mitingi'nin 97. yıl dönümünü
kutluyoruz:" dedi.

Programa Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu

Baro Başkanı Mehmet Çiftçi, AK Par-
ti, CHP ve MHP'nin Kastamonu ka-
dın kolları üyeleri ile vatandaşlar ka-
tıldı.

4 kuşak Kastamonu kadını
Mitingin 97. yılı dolayısıyla Ro-

tary Kulübü tarafından da "4 Kuşak
Kastamonu Kadını" adlı söyleşi dü-
zenlendi.

Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Konfe-
rans Salonunda düzenlenen söyleşi-
de, Kastamonu kadının tarihteki öne-
minden bahsedildi.

Video gösterisi ve şiirler ile başla-
yan söyleşiye konuşmacı olarak, lise
öğrencisi Maide Beyza Binsi, avukat
Helin Durmuş, yönetici Nuran Şe-
noğlu yer alırken turizm işletmecisi
Sabiha İzbeli’nin hayatından kesitleri
oğlu Serdar İzbeli ve yeğeni Nezahat
Can dile getirdi. 

Programa, Kastamonu Valisi Me-
sut Yıldırım ve çok sayıda vatandaş
katıldı.

1 milyon 
metreküp 

su tutulacak
TURUTURUTURUTURU

Kastamonu’da 10 Aralık
1919’da gerçekleşen
Türkiye’nin ilk kadın
mitinginin ardından 
97 yıl geçti. 

97 yıl geçti… Öyle kolay değil

Her saldırıda yüreğimizden bir
parça daha kopuyor. Öfkemizi
ve kinimizi çoğaltıyorlar.

Zannediyorlar ki biz ölürsek
korkacağız,
kaçacağız,
susacağız!

Öyle kolay
değil
vazgeçmek
vatandan,
topraktan,
bayraktan! 

Öyle kolay
değil hainlere
vatan evladını
vermek!

Öyle kolay
değil ecdat
toprağına
saldıranlara
gözlerini yummak!

Öyle kolay değil umut ektiğimiz
topraklara zehir akıtmak!

Öyle kolay değil kirli emellerini
memleket toprağında
gerçekleştirmek!

Öyle kolay değil ciğeri beş para
etmez adamlara vatanı pazarlamak!

Öyle kolay değil geçmişin ve
geleceğin bağını koparıvermek!

Öyle kolay değil etine, kemiğine al
bayrak bürümüş olan milleti
susturmak!

Öyle kolay değil kundaktaki
bebeğin hakkını haramzadeye
yedirmek!

Öyle kolay değil bu vatanın
ekmeğini yiyerek hainlik etmek!

Öyle kolay değil şehitler tepesi
boş değil!

Öyle kolay değil toprağın
kahramanları bekliyor!

Öyle kolay değil soğuk siyaset
yaparak ülkeyi satmak!

Öyle kolay değil son kale
yıkılmayacak!

Öyle kolay değil korku
imparatorluğu kurmak!

Öyle kolay değil üç-beş fidan için
dünyayı ayağa kaldırıp teröre şehit
verdiğimiz fidanlar için susanları
unutmak!

Öyle kolay değil vatan aşkını
kurutmak!

Öyle kolay değil son kaleyi
yıkamayacaksınız!

Öyle kolay değil kelimelere
sığmayacak kahramanları devirmek!

Öyle kolay değil şehit kanıyla
sulanmış toprakların üzerinde hain
salyalarınızı akıtmak!

Öyle kolay değil münafıkça
memleketin temiz evlatlarını
kandırmak!

Öyle kolay değil koyun postunda
kurt gibi olmak!

Öyle kolay değil gözyaşları
üzerinden imparatorluk kurmak!

Öyle kolay değil bu milleti yok
etmek, yok saymak ve yoksun
bırakmak!

“Biz vatan sevgisi imandandır”
diyen hadisin müttekileriyiz.

Biz dikenli yollara talibiz, ayağını
seven gelmesin diyen Abdülkadir
Geylani yolunun yolcusuyuz!

Ve Allah Azizü’n-Züntikamdır.
Şanına yakışır şekilde intikam alır. Ve
biz mü’minler savaşırken de,
barışırken de kafir gibi olmayız,
olamayız. İntikamımız haktır ve
adalet şartımız vardır. Biz o halin
yolcusuyuz.

Bu yol hak yoludur kanımızı
veririz, dönmeyiz.

Not: Beşiktaş’taki hain saldırıyı
tüm benliğimle lanetliyorum.
Müsebbiplerinin tez zamanda sonsuz
cezasını bulmalarını diliyor; aziz ve
necip milletimize, şehit yakınlarına
sabırlar diliyorum. Yaralılara acil
şifalar diliyor, sonsuz dualar
ediyorum. 

Rabbim milletimizi ve devletimizi
ilelebet payidar eylesin inşallah.

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Dede torun bağlama yapıyor

Enerjisini güneşten alan çapa
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Milli maçlar için ara verilen müsabakalara 11
Aralık’ta yeniden başlayan Bayanlar Hentbol Süper
Liginde temsilcimiz Kastamonu Belediyespor, saha-
sında Ardeşen Gençlik'i 25-21 yendi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın
ilk yarısı da 12-10 Kastamonu Belediyespor’ un üs-

tünlüğüyle sona erdi. Kastamonu Belediyespor'dan
Anastasia Sinistina 7, Ardeşen Gençlik'ten ise Tea
Grubisic 8 golle takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan Genç Uşak Spor Kulübü ile mücade-
le eden Ardeşen Gençlik ve Spor Kulübü 36-26’lık
skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Süper
lige 

devam

Stat: Gazi

Hakemler: Eser Birinci xx, Çağlık Mehmet Uludağ xxx, M.S. Emre Alagöz xxx

Kastamonuspor 1966: Bora Sevim xx, Oğuz Özden xx, Batuhan İşçiler xx, Faruk Öcal xx,

Alaaddin Okumuş xx, Uğur Parlak x (Hüseyin Bak dk. 50 x), Hasan Ayaroğlu xxx, Fatih Özçelik

xx (Halil Çelik dk. 78 ), Cihan Yıldız xx, Mehmet Akgün xx, Yaşar Çetin xx (Fatih Solmaz dk. 90 )

Niğde Belediyespor: Cihan Şentürk xx, Mustafa Özgen xx, Adem Alkaşi xx, Hakan Çevik xx,

Taner Yılmaz xx, Rıdvan Çelik xx (Alper Hamdi Bayraktar dk. 74 x), Emin Yalın xx, Uğur Ayhan

xx, Alaattin Tosun xx, Caner Karuk xx, İbrahim Alan xxx (Ardahan Gündoğdu dk. 90 )

Goller: Yaşar Çetin (dk. 37) (Kastamonuspor 1966), Mustafa Cevret (dk. 83) (Niğde

Belediyespor)

Sarı kartlar: Halil Çelik, Hasan Ayaroğlu, Fatih Solmaz (Kastamonuspor), Alper Hamdi

Bayraktar (Niğde Belediyespor)

Kastamonuspor 1966 : 1
Niğde Belediyespor : 1

Avrupa’da 
ülkemizi temsil
edecek

1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!1 puan yetti!

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Li-
gindeki temsilcimiz Ferko Ilgaz Hotel
KBSK 14. haftada aldığı mağlubiyeti,
İstanbul’da telafi etti. TKBL 14. hafta
maçında takımımız Edremit Güre
deplasmanında Edremit Belediyesi
Güre Spor ile karşılaştı. Baştan sona
çekişme içinde geçen maçta takımı-
mız son topu başarı ile kullanama-
yınca sahadan 57-55 yenik ayrıldı.
Temsilcimiz 15. hafta karşılaşmasın-
da ise İstanbul deplasmanında karşı-
laştığı İstanbulgücü Spor Kulübünü
55-53 lük skorla yenmeyi başararak
8.galibiyetini hanesine yazdırdı.

İstanbul’da 
yüzler güldü

Karate Şampiyonasında Türkiye
birincisi olan Cideli karate sporcusu
Beyza Nur Ay Avrupa Şampiyona-
sında ülkemizi temsil edecek.

Türkiye Karate Federasyonu ta-
rafından Kuşadası’nda düzenlenen
organizasyonun ilk gününde ümit-
ler kategorisinde müsabakalar yapıl-
dı. 644 sporcunun yer aldığı katego-
ride karate-ka'lar dereceye girebil-
mek için kıyasıya mücadele verdi.
İkinci gününde tatamiye çıkan Av-
rupa 3.'sü olan Beyza Nur Ay Türki-
ye şampiyonluğunu kazandı. 28
sporcunun kıyasıya mücadele ettiği
genç bayanlar kata müsabakalarında
Beyza Nur, birinciliği elde etti. Ay,
Şubat ayında Bulgaristan'da gerçek-
leşecek olan Avrupa Şampiyonasın-
da ülkemizi temsil edecek.

Kastamonuspor 1966, ligin 16. haftasında
kendi evinde karşılaştığı Niğde
Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadeleye iyi başlayan ve rakip kalede pozis-
yonlar üreten kırmızı siyahlılar 37. dakikada Yaşar
Çetin’in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleyi uzun
süre önde götüren Kastamonuspor, 83. dakikada Ha-
san Cevret’in golüne engel olamayarak sahadan 1
puanla ayrıldı. Temsilcimiz puanını 18’e çıkarırken
sıralamada 14’te kaldı.

3 isim cezalı

Kastamonuspor 1966’da 3 isim Niğde maçında
gördükleri sarı ilk devrenin son karşılaşması olan
Erciyesspor maçı için cezalı duruma düştü. Müca-
delede sarı kart gören, Hasan Ayaroğlu, Halil Çelik
ve Fatih Selimhan Solmaz, Erciyes maçında forma
giyemeyecek.

Akgün her yere koştu

Kastamonuspor’un sahadan 1-1’lik sonuçla ayrıldığı mücadele-

de orta saha oyuncusu Mehmet Akgün’ün performansı taraftardan

alkış aldı. Sahada koşmadık yer bırakmayan deneyimli futbolcu,

ani preslerle rakibin dengesini bozarken, defansta ve hücumda et-

kin bir rol oynadı. 70. dakikadan sonra çok yorulan Mehmet Akgün,

takımını yalnız bırakmamak adına oyundan çıkmak istemedi.
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Üsküdar Kastamonulular Yardımlaşma
Derneği (UKAYD) tarafından organize edi-
len kahvaltılı kaynaşma toplantısına katı-
lan Esat Kalay, burada yaptığı konuşmada
siyaset ev sivil toplumda birlik olmanın
öneminden bahsetti.  Kastamonulu yetiş-
miş insan potansiyeline sahip çıkılması
gerektiğini ifade eden Kalay,  “Hainler ha-
riç hangi siyasi partide, hangi görüşten
olursa olsun kardeşlerimizi ötekileştirme-
meliyiz. Siyasete başlamadan önce çoğu
Kastamonulu hemşerimizi tanımıyordum.
Ancak bu benim Kastamonulu olduğum
gerçeğini değiştirmiyor. Üsküdar’da tüm
hemşerilerimizin kapısını çalabileceği bir
kardeşleri olduğunu belirtmek isterim.
Konunun Kastamonu olduğu her yerde
memleket adına dün olduğu gibi bugün de
oluyoruz. İnşallah yarın da olacağız.” şek-
linde açıklamada bulundu.

Üsküdar Kastamonulular Yardımlaşma
Derneği Başkanı Hasan Kuroğlu da çalış-

malarını İstanbul’daki Kastamonuluların
bütünleşmesi için yaptıklarını bildirerek
şöyle konuştu:

“Derneğimizin öncelikli amacı İstan-
bul’un genelinde tüm sivil toplum kuru-
luşlarıyla bütünleşmeyi sağlayabilmek ve
birlikte hareket etmektir. Hedefimiz mem-
leketimiz insanını bulunduğu konumdan
daha ileri taşıyabilmek.  Bu kapsamda biz
Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının or-
ganizasyonlarına ayırt etmeden katılmaya
özen gösteriyoruz. Bu kahvaltı da  kaynaş-
manın yanı sıra  fikir birliğine varmak için
düzenlendi. İnşallah kanaat önderlerimiz,
iş adamlarımız, siyasetçilerimiz de birlik
olup her ay istişareler gerçekleştireceğiz.
İstanbul’da bu birlikle büyük projelere
imza atacağımıza inanıyorum.”

UKAYD fikir birliği için toplandı
Üsküdar Gençlik Merkezinde düzenle-

nen programa Basketbol Federasyonu Yö-

netim Kurulu Üyesi ve İmes Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kemal Akar, Üsküdar Bele-
diye Meclis Başkan Vekili Esat Kalay,
Meclis Üyesi Saffet Sarıkaya,  İstanbul Sa-
nayi Odası Meclis Üyesi Bilal Kütük,  Kas-
Der Genel Başkanı Orhan Gümüş, Ağlı Fe-
derasyonu Başkanı Ayhan Ünal, Cide Fe-
derasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yıl-
maz, Hanönü Federasyonu Başkanı Cen-
giz Yılmaz, Tosya Federasyonu Başkanı
Ali Tekin, İş adamları Ali Kütük, İsmet
Kütük, Hidayet Yünsel, Sanatçılar STK
Başkanları ve çok sayıda Kastamonulu ka-
tıldı. 

Programda Üsküdar Belediye Meclis
Başkan Vekili Esat Kalay ile Üsküdar Kas-
tamonulular Yardımlaşma Derneği Başka-
nı Hasan Kuruoğlu konuşma gerçekleşti-
rirken, İmes Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Akar, Kas-Der Genel Başkanı Orhan
Gümüş, federasyon başkanları görüş ve
önerilerini dile getirdiler.

Faaliyetlerine 2012 yılında başlayan
Cide Çukurçal Derneğinin gerçekleştir-
diği genel kurulda başkanlığa Mevlüt
Çelik seçildi.

Cide Çukurçal Köyü Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği 2. Olağan
Genel Kurulunu Şişli’de bulunan mer-
kezinde gerçekleştirdi. Divan başkanlı-
ğını Cide Dernekler Federasyonu Genel
Sekreteri Mehmet Yılmaz’ın, Katip
Üyeliklerini ise Osman Demir ile Aydın
Kaba’nın yaptığı genel kurula tek liste
halinde gidildi.

Mevcut başkan Ömer Savdiç’in ye-
niden aday olmadığı genel kurulda gör-
evi Mevlüt Çelik devraldı.

Cide Dernekler Federasyonu Genel
Sekreteri Mehmet Yılmaz burada yaptı-
ğı konuşmada Beşiktaş ve Maçka’da
meydana gelen terör saldırısı-
na atıfta bulunarak, “ Alçakça
yapılan saldırıyı kınıyoruz.
Yapılan kalleşliklere karşı çok
daha fazla birbirimizi sevmek
zorunda olduğumuz gibi bu
ülkemiz için çalışmak zorun-
dayız.” dedi.

Terör saldırılarına ve olay-
larına karşı daha çok kenetlen-
mek gerektirdiğini ifade eden
Cide Dernekler Federasyonu

Başkanı Celal Gül de “ Birbirimize ina-
narak ülkemiz ve memleketimiz menfa-
atleri için birlikte hareket etmeliyiz. Bu
inançla federasyonda görevi devraldığı-
mızdan itibaren gece gündüz gücümü-

zü daha çok nasıl yansıtabile-
ceğimizi düşünüyoruz. Çalış-
malarımızı bu kapsamda sür-
dürüyoruz. İnşallah tüzük deği-
şikliği ile Çukurçal derneğimi-
zin de federasyonumuza katıl-
masıyla hizmetlerimiz sürekli
artacak. Bu kapsamda başkan
Mevlüt Çelik nezdinde tüm yö-
netimine başarılar diliyorum.”
diye konuştu.

“Yeni yerimizde 
daha güçlü olacağız” 

Cide Dernekler Federasyonunun Üs-
küdar'da bulunan genel merkezinin
Eyüp’e taşınacağını bildi-
ren Başkan Gül, 2017 yı-
lının ilk ayı itibariyle
Eyüp MODESA içerisin-
de 130 metrekare alan
üzerinde faaliyet göstere-
ceklerini ve yaptıkları ge-
nel merkez binasının İs-
tanbul’da örnek teşkil
edeceğini belirtti.

Başkan Mevlüt Çelik ise yeni yöne-
tim kurulu üyeleri ile birlikte güzel işle-

re imza atmak istediklerini kaydetti.
Cide İl Genel Meclis Üyesi İmren

Ata, Kemal Turgut, Cengiz Yılmaz, Ya-
şar Kes’in aralarında bulunduğu çok sa-
yıda sivil toplum kuruluşu başkanı ile

Cidelinin katıldığı genel
kurul, plaket töreninin
ardından son buldu.

Öte yandan Mevlüt
Çelik başkanlığındaki yö-
netim kurulu asil listesin-
de Osman Demir, Şenol
Savdiç, Taşkın Ay,  Re-
cep Arkın, Tevfik Öz,

Muharrem Yılmaz bulunurken, dene-
tim kurulu asil üyeleri Aslan Ay, Zeki
Gürçay, Selver Kaba’dan oluştu.

Şehitler için eller semaya açıldı
İbrahim Sargın başkanlığında faa-

liyet gösteren Cide Çataloluk Köyü
Derneği  (ÇADER) Güngören’de bulu-
nan dernek merkezinde tüm şehitler
için mevlit programı düzenledi.

Programda 15 Temmuz Şehitlerini
konu alan barkovizyon gösterimi son-
rasında okunan Kur’an-ı Kerim ve
duaların ardından katılımcılara ik-
ramlarda bulunuldu.

Çok sayıda Çataloluk Köyü saki-
nin katıldığı programda Cide İl Genel
Meclis Üyesi İmren Ata, Cidefed Ge-
nel Başkanı Celal Gül, Güngören Sa-
nayi Mahallesi Muhtarı Hasan Özde-
mir ile sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri yer aldı.

Şehitler için eller semaya açıldı

Çukurçal Derneği’nde yeni başkan Mevlüt Çelik 
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Üsküdar Belediye
Meclis Başkan Vekili

Esat Kalay var olan
değerlere sahip

çıkılması gerektiğini
vurgulayarak, “
Öncelikle iğneyi

kendimize çuvaldızı
başkalarına

batırmalıyız. Uzayan
kol bizden olsun

düşüncesiyle
hareket

etmediğimiz, öne
çıkanın paçasından

çekip, kıskançlık
yaptığımız müddetçe

kaybeden taraf
oluruz” dedi.

‘Kıskançlık yaparsak 
kaybeden taraf oluruz’

Küçük detaylar dışında restorasyonu ta-
mamlanan Nasrullah Camii, yakın zamanda
ibadete açılacak. Nasrullah Camisini gezen ve
buradaki yetkililerden detaylı bilgiler alan Va-
kıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, 600 yıl-
lık Nasrullah Camisi'nin sadece Kastamonu
açısından değil, Türkiye için önem taşıdığını
söyledi. Camide restorasyon çalışmalarına 3
yıl önce başlandığını kaydeden Erdem, "Cami-
deki restorasyon çalışmaları bugün itibarıyla
çok küçük detayları saymazsak bitmiş vaziyet-
te. İnşallah önümüzdeki günlerde ibadete açı-
lışını gerçekleştireceğiz." dedi. Camide çok gü-
zel çalışma yapıldığını ifade eden Ertem, 1700-
1800'lü yılların orijinal süslemelerine raspa ya-
pılarak alttaki renklere ulaşıldığını anlattı.

Bu yöntemi genelde eski eserlerde uygula-
dıklarını aktaran Ertem, "Raspa yaparak dö-
nem renklerine ulaştığımız taktirde bunları uy-
guluyoruz ama temel amacımız korumaya yö-
neliktir. Burada da aynı şekilde onu gerçekleş-
tirdik." bilgisini verdi. Erdem, caminin resto-
rasyonunu bedelsiz üstlenen Gürsoy Grup fir-
masına da teşekkür etti. Gürsoy Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy da bu önemli
görevi üstlenmelerinden dolayı aile olarak bü-
yük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Nasrullah’ta 
ibadet yakın

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kasta-
monu’nun su sıkıntısını çözecek önemli proje-
lerden biri olan Kırık Barajı inşaatı için yükle-
nici firma ile imzaları attı. Maliyeti yaklaşık
105 milyon lira olarak hesaplanan Kırık Barajı,
Beşdeğirmenler mevkiinden Taşköprü'ye ka-
dar olan 73 bin 690 dekarlık bölgenin zirai su
ihtiyacını giderecek. 29 Haziran'da ihalesi ya-
pılan Kırık Barajı ile Kastamonu şehir merkezi
ve çevresine yılda yaklaşık 14 milyon metre-
küp içme suyu aktarılacak. Bu sayede şehrin
su sıkıntısı uzun vadede çözüme kavuşturul-
muş olacak. Ayrıca, barajın hizmete alınmasıy-
la zirai üretim artacak, milli ekonomiye yılda
52,7 milyon Türk Lirası katkı ve bin 585 kişiye
istihdam imkanı sağlanacak. Öte yandan 2019
yılı sonuna kadar Kastamonu’da 11 baraj ile 6
gölet daha tamamlanacak. Bu sayede toplamda
38 milyon 69 bin metreküp su depolanacak. 

“50 yıllık su ihtiyacı karşılanacak”
Konu hakkında değerlendirme yapan Kas-

tamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kırık
Barajı'nın Ilgaz Tüneli kadar önemli olduğunu
söyleyerek, “İlimizin en az 50 yıllık su ihtiyacı
bu projeyle karşılanacak. Gerçekleştirilecek
proje sonunda yeni içme suyu arıtma tevzi ve
terfi merkezi de yapılacak. Vatandaşlarımıza
memba kalitesinde su vereceğiz. Önümüzdeki
süreçte aynı hızla barajımızın yapımı başlayıp
bitecektir. Kırık Barajı projesi ilimizin hayati
projelerinin başında gelmektedir. En az Ilgaz
Tüneli kadar önemlidir” dedi.

Kırık Barajı 
imzaya girdi

Mevlüt 
Çelik

Ömer
Savdiç

Celal
Gül
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150

170

TL’den

başlayan

fiyatlarla

‘Aracınızın

muayene oncesı

hazırlığı 

yapılır’

‘Şirket ve

firma araçlarına 

kampanyalı 

fiyatlar’

Bahtiyar KESİM   0531 721 61 98
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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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