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15-16 Temmuz 2016 tarihleri
arasında Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesinde kendilerini Yurtta
Sulh Konseyi olarak tanımlayan
FETÖ’ye bağlı bir grup asker tara-
fından gerçekleştirilen askeri darbe
teşebbüsü sonrasında aralarında
güvenlik güçlerinin de bulunduğu
246 kişi şehit oldu. Olayda bin 491
vatandaşımız da yaralandı.

8 bin 36 asker gözaltında
Darbe girişimi, Türkiye siyasi

tarihinin kayıtlarına 12 Eylül
1980’den 36 yıl sonra

gerçekleştirilen ilk askerî darbe
teşebbüsü olarak geçti. Bu
girişimle dünya ilk kez canice
kendi halkına kurşun sıkanların
ihanetine tanık oldu.

Öte yandan 104’ü darbe
yanlısı askerin de hayatını
kaybettiği darbe girişiminde,
farklı rütbelerden 8 bin 36 asker
gözaltına alındı. Yargı ve sivil
siyaset mensupları dahil olmak
üzere toplam gözaltı sayısı 10 bini
buldu. Bunun yanı sıra askeri,
idari ve adli kurumlarda birçok
kişi görevden alındı.

15 Temmuz’da kalkışılan
darbe girişimine karşı
çıkarken şehit olan
vatandaşlarımızın arasında 6,
yaralananların arasında ise
60’a yakın hemşerimiz
bulunuyor.

6 şehit, 60’a yakın
yaralımız var

Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu
(HSYK)  tarafından
belirlenen 267 Yargı-
tay üyesi arasında
Kastamonulu 2 yeni
isim yer aldı. 

Yargıtay’da
sesimiz
yükseldi

Resmi Gazetede yayımlanan
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan
Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmün-
de Kararnameyle ülke genelinde;
birçok dernek, vakıf ve kurum ka-
patılırken, Kastamonu’da da 6 der-
nek, 2 okul ve 1 vakıf kapatıldı.

Kastamonulular Da-
yanışma Derneği (Kas-
Der) Başkan Adayı Avu-
kat Umut Özkan, “Kasta-
monuluları temsil edilir
hale getirmek için müca-
dele edilecekse ben buna
bütün yüreğimle varım.
Kastamonuluları bir ara-
da toplamak, onlarla bir
araya gelmek ve çalış-
mak benim için onur-
dur” dedi.

Konu 
hizmetse, 
yüreğimle 
varım

Kastamonu’da OHAL

6 dernek, 2 okul ve 
1 vakıf kapatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın 15 Temmuz Cuma akşamı
gerçekleştirilen darbe girişimin
hemen ardından yaptığı açıklamalar,
protesto için milyonlarca kişiyi
sokaklara çıkarmaya yetti. Darbe
kalkışmasının başarılı bir şekilde
atlatılacağını söyleyen Erdoğan,
endişe edilmemesini isterken, “"Bu
milletin imkanları ile ortaya konmuş
tankı topu uçağı helikopteri
kullanarak milletin üzerine gelmenin
bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Tek sözü yetti

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22.00
sularında İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih

Sultan Mehmet Köprülerinin
Anadolu'dan Avrupa'ya geçişini

durdurarak tüm Türkiye’ye yayılan 
“Ordu içi Kalkışma” Türk halkının
dirayetli duruşuyla bertaraf edildi.

Türkiye’nin 81 vilayetinde 
halk sokaklara akın etti ve 

darbe girişimine 
alet olanları 

yerin dibine soktu.

Darbeye DARBE
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İstanbul İl Jandarma
Alay Komutanlığı'na as-
len Çatalzeytinli olan
Kurmay Albay Hüseyin
Kurtoğlu atandı.

İstanbul 
Jandarmaya
Çatalzeytinli
komutan 

Mülki idari amirleri
arasında açığa alınanlar
arasında Şenpazarlı
hemşerimiz Mülkiye
Başmüfettişi Selahattin
Ateş’in yer alması  İhti-
yati tedbir olarak değer-
lendirildi.

İhtiyati tedbir

Darbe 
mağdurlarına
tazminat
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1
5 Temmuz Cuma gecesi darbe adı altında gerçekleştirilen terör girişimini kınıyor, bunu

yapanların ilahi adaletin ve devletimizin adil yargı sisteminde gereken cevabı bulacağına

inanıyoruz.

Uygulamaya konulmaya çalışılan bu hukuksuz ve yakışıksız kalkışma girişimi devlet

büyüklerimizin,  milletimizin sağlam duruşu ve demokrasiye olan inancı gereği sonuçsuz

bırakılmıştır.

Bin yıldır topraklarımız üzerinde acıyı, tatlıyı, her türlü etnik köken ve renkleriyle yaşamış

milletimiz ile meşru hükümetine yapılan bu tür girişimler her daim karşılığını bulacak, şüphesiz

demokrasimiz ve cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır. 

Çünkü millet iradesinin üstünde hiç bir güç yoktur. 

Olamayacaktır.

Türk milletinin tamamını hedef alan bu ve benzeri her türlü girişimin karşısında dik duran, konu

“vatan sevgisi” olunca çelik ve zırhlara karşı etten ve kemikten duvar örerek göğsünü siper eden

milletimizin basiret ve ferasetiyle de gurur duyuyoruz.

Biz DERYA PEN Ailesi olarak bu vesileyle şehit kanıyla sulanmış bu aziz toprakların bekası ve

devamlılığı için can vermiş tüm aziz şehitlerimize, 15 Temmuz’daki menfur saldırıda şehit düşen

246 vatandaşımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, bin 500’ün üzerindeki

yaralımıza da acil şifalar diliyoruz.

Millet iradesinin üstünde 
bir güç yoktur
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FETÖ darbe girişimiyle ilgili Kastamonu
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruştur-
ma kapsamında, Kastamonu Jandarma Bölge ve
Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Bal ve İl
Jandarma Komutanlığında görevli Kurmay Albay
İrfan Kızılarslan gözaltına alınmalarının ardın-
dan tutuklandılar.

Yaklaşık 2 yıl önce göreve atanan Taşköprü
Kaymakamı Zafer Coşkun, HSYK tarafından gö-
revden alınan Taşköprü Cumhuriyet Savcısı
Mehmet Akif Aydın, İnebolu Garnizon ve Sahil
Güvenlik 96. Bot Komutanı Yüzbaşı Turan Er-
gün tutuklananlar arasında yer aldılar. Kastamo-
nu Vali Yardımcısı olarak 2014 yılından itibaren
ilimizde görev yapan Mehmet Yiğit’in yanı sıra
Aile ve Sosyal Politikalar Kastamonu İl Müdürü
Mehmet Altun açığa alındı. Bu sırada ilimizde
çok sayıda yargı mensubu, emniyet mensubu ve
eğitimci de görevden uzaklaştırıldı.

Kahrolduk
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuk-

lananlar arasında Kastamonulu hemşerilerimiz
de bulundu. Karadeniz Bölge ve Garnizon Ko-
mutanı Tuğamiral Hasan Doğan, Hava Kuvvetle-
ri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Dai-
re Başkanı Tuğgeneral Recep Sami Özatak, Kon-
ya Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Ko-
mutanı Tuğgeneral Orhan Gündüz ile Hava Harp
Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel
tutuklandı. Darbe girişimiyle ilgili gözaltı kararı
bulunan Sivas'ta görevli hakim Nuran Karaali ve
eşi cumhuriyet savcısı Hakan Karaali de tutukla-
nanlar arasında yer aldılar.

İhtiyati tedbir
Öte yandan mülki idari amirleri arasında

açığa alınanlar arasında Şenpazarlı hemşeri-
miz Mülkiye Başmüfettişi Selahattin Ateş’in
yer alması  İhtiyati tedbir olarak değerlendiril-
di. Darbe girişimleri sırasında Hollanda’da
olan Ateş, Türk ve Kastamonu milliyetçiliği ile
ön plana çıkıyordu.

Resmi Gaze-
tede yayımlanan
Olağanüstü Hal
Kapsamında Alı-
nan Tedbirlere
İlişkin Kanun
Hükmünde Ka-
rarnameyle ülke
genelinde; 35
sağlık kurum ve
kuruluşu, bin 43
özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci
yurdu ve pansiyonu, bin 229 vakıf ve dernek, 19
sendika, federasyon ve konfederasyonla 15 vakıf
yükseköğretim kurumu kapatıldı. Kapatılanlar
arasında Kastamonu’dan 6 dernek, 2 okul ve 1
vakıf yer alıyor. 

6 dernek, 2 okul ve 1 vakıf kapatıldı
OHAL kapsamında Kastamonu’da kapatılan

kurum ve kuruluşlar şöyle: Kastamonu İşadam-
ları Derneği (KİAD), Doğu Karadenizliler Kültür
ve Dayanışma Derneği, Işık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği, Zümrüt Kastamonu Ha-
nımları Eğitim ve Dayanışma Derneği, Kastamo-
nu Yıldırım Gençlik ve Spor Kulübü, Akveri
Cami Eğitim ve Kültür Derneği, Pamukçu Eğitim
Vakfı, Özel Firdevs Saka İlkokulu ve Ortaokulu.

Gözaltı ve 
tutuklamalar 

15 TEMMUZ 2016
22.05 – Ankara’da savaş uçakları al-

çak uçuş yapmaya başladı. Bir grup as-
ker Boğaz Köprüsü’nü tek yönlü trafiğe
kapattı. “Terör alarmı mı darbe girişimi
mi” tartışması sosyal medya yankılandı. 

22.10 – Türkiye genelinde birçok
kamu binası önünde asker ve polis karşı
karşıya gelmeye başladı. Ankara'da MİT
binası ve Genelkurmay'a helikopterle
ateş açıldı. İstanbul'da Beylerbeyi Sarayı
önünde bazı askerlerin ordunun yöneti-
me el koyduğu yönünde duyuru yapıldı.

22.30 – Genelkurmay’da silah sesleri
duyulduğuna dair haberler yayıldı.

22.35 – Atatürk Havalimanı’na as-
kerler tankla geldi, kontrol kulesine de
girildi. Atatürk Havalimanı uçuşlara ka-
patıldı.

22.50 – Sosyal medyada Ankara ve
İstanbul başta olmak bazı şehirlerde
patlama ve silah sesleri duyulduğu ha-
berleri iyice yayıldı.

23.10 – Başbakan Binali Yıldırım
olayları "kalkışma" diye niteledi. Türk
ordusu içerisinde bir grubun darbe giri-
şiminde bulunduğunu duyurdu. Halka
kalkışmaya karşı olmalarını ve sokağa
çıkmaları gerektiğini söyledi.  Mecliste
grubu bulunan tüm partiler darbe girişi-
mini kınadı.

23.45 – Darbe girişimi yapan grup,
TSK'nın akredite gazetecilerle iletişim
için kullandığı e-posta hesabından gön-
derdiği mesajda "kontrolü tam olarak
eline aldığını" öne sürdü.

23.50 – TRT merkezi başta olmak
üzere Ankara'nın dört bir yanından güçlü
patlama sesleri geldi. Darbe girişimine
tepki gösterenler sokaklara dökülüyodü

16 TEMMUZ 2016
00.15 – Darbe girişiminde bulunan

askerler TRT’yi basıp bir spikere açıkla-
ma okuttular. Savunma Bakanı Fikri Işık,
“Okunan korsan bildiri” dedi.

01.40 – Camilerden ezan okunuyor,
halkın darbe girişimine karşı sokaklara
çıkması çağrısı yapılıyor.

00.37 – Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, vatandaşlardan hükümete
destek için sokağa çıkmalarını istedi. Er-
doğan, FaceTime üzerinden CNN Türk’e
verdiği demeçte, darbe girişimini ‘silahlı
güçler içerisindeki küçük bir azınlığın
kalkışması’ olarak niteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Size veri-
len silahları milletimize doğrultursanız
bedelini ödersiniz.”dedi.

01.10 – Sikorsky tipi askeri helikop-
ter TÜRKSAT uydu istasyonu vurdu.

01.21 – İçişleri Bakanı Efkan Ala, Ge-
nelkurmay Başkanlığı, TSK ve polisin ül-
kedeki darbe girişimine müdahale ettiği-
ni açıkladı ve darbe planlayıcılarını
“çete” olarak tanımladı.

01.40 – Bazı askerler Boğaziçi Köp-
rüsü’nü geçmeye çalışan protestocula-
rın üzerine ateş açtı. Boğaz Köprüsü'nde
tank atışı: 3 yaralı

02.21 – Ankara Emniyet Müdürlü-
ğü'nü de vuran ve en az 17 polisin şehit
olmasına neden olan askeri helikopter
Gölbaşı'nda düşürüldü.

02.25 – Taksim Meydanı’nda asker-
ler mevzilenerek, giderek sayıları artan
protestocuları dağıtmak için havaya ateş
açtı.

02.50 – F-16'lar ve askeri helikopter-
ler TBMM'yi vurmaya başladı. Meclisin
giriş kapıları yakınlarına sabaha kadar
toplam 4 bomba atıldı. Milletvekilleri ve
basın mensupları sığınağa geçti.

03.00 – ABD, AB ve NATO'dan, Türki-
ye'deki demokratik kurumlara saygı
çağrısı geldi.

03.23 – İki yüzbaşı ve 12 er helikop-
terle Hürriyet’in otoparkına indi. Havaya
ateş açıp güvenlik görevlilerini yere yatı-

rarak binaya girdiler. Bir subay, "Ateş
etmekten çekinmeyin" diye bağırdı. As-
kerler hurriyet.com.tr çalışanları da da-
hil herkesi zorla dışarı çıkardı, CNN
Türk stüdyolarına ve rejiye müdahale
etti.

04.07 – Cumhurbaşkanı Erdoğan
Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşı-
layan kalabalığa bir konuşma yapıyor:
"Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur.”

04.37 – Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Bu bir ayaklanma, ihanet, vatana ihanet
hareketidir. Bunun bedelini çok ağır
ödeyecekler."

05.02 – Cumhurbaşkanlığı'ndan
açıklama: "Tehlike henüz geçmiş değil.
Millet sokaklarda olduğu ve vatanına sa-
hip çıktığı müddetçe darbeci hainler bu
aziz millete diz çöktürmeyecek."

05.10 – Doğan Medya Center'ı basan
askerlerin polis tarafından gözaltına
alınmasıyla hurriyet.com.tr, CNN Türk,
Kanal D ve DHA çalışanları binaya dön-
meye başladı.

06.00 – Hayatını kaybeden 160'ı aşkın
vatandaş arasında, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Mustafa Varank'ın ağabeyi İl-
han Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
İstanbul konvoylarında konvoyu yönlen-
diren motosiklet ekibini başı Kemal To-
sun reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki
oğlu ile Yeni Şafak Gazetesi çalışanı
Mustafa Cambaz da var.

06.26 – Cumhurbaşkanlığı külliyesi
çevresinden dumanlar yükseldi, bölgeyi
uçakların bombaladığı bildirildi.

06.42 – İstanbul'da Boğaz Köprü-
sü'ndeki askerler teslim oldu. Bazı as-
kerlere linç girişiminde bulunuldu.

07.48 – İçişleri Bakanlığı: 29'u albay,
5'i general toplam 34 asker görevden
uzaklaştırıldı. Pilot Hava Albay Erhan
Baltacıoğlu gözaltına alındı.

07.52 – Genelkurmay karargahından
çıkan bir tank, barikat olarak bekleyen
kamyonlara ateş açtı.

08.04 – Harbiye Ordu Evi ve TRT Rad-
yo binası polis kontrolüne alındı.

08.11 – İstanbul'da uçak, metro ve
vapur seferleri yeniden yapılmaya baş-
landı.

08.16 – Gece boyunca tanklarla ka-
patılan Boğaziçi Köprüsü, askerlerin
teslim olmasının ardından kısmen trafi-
ğe açıldı.

08.17 – Jandarma Genel Komutanlı-
ğı’na operasyon düzenlendi. Yaklaşık
200 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

08.22 – Maltepe’de bulunan Nurettin
Baransel Kışlası önüne yüzlerce kişi

akın etti. Kışlanın kapısına tank çıkışını
engellemek için kamyonlar park edildi.
Polisin kışlada yaptığı operasyonda 6 üst
rütbeli subayın gözaltına alındığı öğre-
nildi.

08.43 – Boğaziçi köprüsü terkedilen
tankların çekilmesi için çift yönlü, Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa ya-
kası istikametine trafiğe kapatıldı.

08.46 – Kocaeli Cumhuriyet Savcılı-
ğı'nda yapılan açıklamaya göre darbe gi-
rişiminde bulunan 23 tankçı ile 13 deniz-
ci gözaltına alındı. Darbe girişiminde bu-
lunan askerler tarafından kaçırılan 2
amiral ise polisin operasyonu ile kurta-
rıldı.

08.55 – Genelkurmay Başkanı Hulusi
Akar ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri
Fahri Kasırga kurtarıldı.

09.33 – Kuleli Askeri Lisesi'nde 80
öğrenci gözaltına alındı.

09.45 – Genelkurmay'daki 200'e ya-
kın silahsız er-erbaş teslim oldu.

09.47 – Adalet Bakanlığı, bin 563
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin göz-
altına alındığını açıkladı.

09.56 – Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü trafiğe açıldı.

10.12 – İstanbul'da Marmaray dışın-
da tüm raylı sistem seferleri yapılmaya
başlandı. Ancak bazı yolların tankerler,
çöp kamyonları ve özel araçlar tarafın-
dan kapatıldığı görüldü.

10.07 – Genelkurmay Başkanlığın-
dan çıkan 700'e yakın silahsız er ve er-
baş polise teslim oldu.

11.01 – Genelkurmay Başkanı Vekili
Orgeneral Ümit Dündar, "Cumhurbaş-
kanımız, başbakanımız, bakanlarımız ve
TBMM, TSK ile tam bir dayanışma içinde
demokrasinin ve hukukun yanında yer
alarak bu darbe girişimini önlemiştir"
dedi.

12.10 – İstanbul'u da kapsayan Mar-
mara Bölgesi üzerindeki hava sahası gö-
rerek uçuş yapan tüm sivil hava araçla-
rın uçuşlarına kapatıldı.

12.11 – Milli Savunma Bakanı Fikri
Işık, rehin alındığı bildirilen Donanma
Komutanı Veysel Kösele ile irtibat kurul-
duğunu söyledi.

12.15 – Darbeye girişen grubun Hava
Kuvvetleri Komutanı'nı katıldığı düğün-
den kaçırdığı ortaya çıktı. 

13.15 – MİT: “Akıncı Üssü ve Kara
Havacılık'ta operasyonlar sürüyor.”
Açıklamasını yaptı.

13.20 – THY uçuşlarının 14.30'dan iti-
baren kademeli olarak normale dönece-
ği açıklandı.

13.21 – MİT: “Sistematik operasyon
bitti, nokta operasyonuna geçtik, 1-2
saate biter.”

13.30 – Darbeye girişen isimlerden
bazıları helikopterle Yunanistan'a kaçtı.
Türkiye iadelerini talep etti.

14.25 - 2 bin 475 hakim HSYK tara-
fından açığa alındı.

15.02 - Operasyon Danıştay'a da sıç-
radı.

15.25 – Gözaltına alınan asker sayısı
artıyor. Kalkışmaya destek için yola çı-
kan 467 Kara Harp Okulu öğrencisi, 20
subay gözaltına alındı.

15.40 – ABD Büyükelçiliği, Türki-
ye'deki vatandaşlarına yönelik bir gü-
venlik uyarısı yayınlayarak mümkün ol-
duğunca dışarı çıkmamalarını istedi.

17.00 - Meclis Genel Kurulu, Başkan
İsmail Kahraman'ın başkanlığında ve 4
partinin katılımıyla olağanüstü toplandı.

17.25 -  Genel Kurul'a seslenen Baş-
bakan Binali Yıldırım, "Bugün AK Par-
ti'nin, CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin ve tüm
partilerin darbeye karşı çıktıkları bir
gündür. Bugün bir milattır. İnanıyorum
ki yeni bir sürecin de başlangıcıdır" dedi.

18.10 - Soruşturma kapsamında, 2.
Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti
ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Malatya
Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni
Angun gözaltına alındı.

18.15 - Eski Hava kuvvetleri Komu-
tanı Orgeneral Akın Öztürk, Ankara Ka-
zan İlçesi’ndeki Akıncı 4’üncü Ana Jet
Üs Komutanlığı’nda gözaltına alındı.
Burada bulunan diğer askerlerin de si-
lahlarını bırakarak teslim oldukları öğ-
renildi.

18.55 - Anayasa Mahkemesi üyesi
Alparslan Altan gözaltına alındı.

19.15 – 3. Kolordu Komutanı Orge-
neral Erdal Öztürk gözaltına alındı

20.00 - Darbecilerin rehin aldığı Jan-
darma Genel Komutanı Galip Mendi'nin
de kurtarıldığı bildirildi.

20.15 - FETÖ'nün darbe girişimine
ilişkin soruşturma kapsamında, Çukurca
2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral
Cihat Erdoğan, ilçede görevli Kayseri
Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral
Aydoğan Aydın, 2. Hudut Tugay Komu-
tanlığı Kurmay Başkanı Kurbay Albay
Osman Akman gözaltına alındı.

21.35 - Darbe girişiminin püskürtül-
mesinin ardından yapılan çalışmalarda
gözaltına alınan Albay Erhan Baltacıoğlu
tutuklanırken, Kayseri polisi Tuğgeneral
Cemal Akyıldız'ın İstanbul'da yakalan-
masını sağladı.

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
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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

���������
�	�����

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
�27 Temmuz 2016 4

Eşkıya, kurt, kuş, domuz dağda mekân tutarlar,
Düzlüklerin korkusu yücelerde saklıdır.
Aydınlıkta bakınca sanki herkes bir melek,
Gündüzlerin utancı gecelerde saklıdır.

GECE KURT- GÜNDÜZ ADAM

Fazıl Bayraktar

Ve ağardı saçları gecenin usul usul,
Pencerem emedursun sütünü güneşin,
Gürül gürül çoğalıyor caddelerin damarı,
Gazeteci çocuk getirir şimdi kapımın önüne;
Ağzı burnu kanlı dünyayı.

CAN
PAZARI
Tahsin Şentürk

Darbe kronolojisi
Zafer Coşkun Faruk Bal

Kastamonu’da
OHAL
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İş ve sosyal
güvenlik (3)

Yeminli Mali Müşavir

Yazı İşleri Müdürümüz
Gözde Yüksel’in ağabeyi ve
Akay Tekstil’in sahibi işada-
mı Ahmet Yüksel’in oğlu
Ümit Yüksel Tülin Araz ile
dünya evine girdi. Çağla-
yan’da 24 Temmuz Pazar
günü düzenlenen düğün tö-
renine aile yakınları ve dost-
ları katıldı.

‘Yüksel’lerde 
sevinç

İSTAMONU 27 Temmuz 2016 5

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

4/ a statüsünden emekli olmak için ne yap-
malıyım?

Soru: 23 Şubat 1960 doğumluyum.1 Ocak
1991’de sigortalı olarak işe başladım ve 3 bin
480 gün prim ödedim. Daha sonra isteğe bağlı
Bağ-Kur’lu olarak 860 gün prim ödedim ve öde-
meye devam ediyorum.4/a kapsamında emekli
olmak istiyorum.Ne yapmam gerektiğinin bildi-
rilmesini istiyorum. (Sezen Koç)

Yanıt: 4/ a (SSK) statüsünden normal emek-
lilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5 bin 450 prim
günü ve 47 yaş; yaştan emeklilik için 15 yıl si-
gortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü ve 56/58
yaş şartlarına tabisiniz. Normal emeklilik için
gereken sigortalılık süresi ve yaş şartlarını sağ-
lamışsınız. Bin 110 gün daha prim ödeyerek 5
bin 450 prim gününü tamamladığınızda (ara
vermeden prim ödemeye devam etmeniz halin-
de 3 yıl 1 ay sonra)  emekli olabilirsiniz.

Ancak 4/a statüsünden emeklilik için isteğe
bağlı prim gününüzün bin 255 günü geçmemesi
gerektiğinden, bundan sonraki süreçte isteğe
bağlı sigortalı olarak 860 günün üzerine en fazla
395 gün daha prim ödeyebilirsiniz. Geri kalan
prim gününüzü 4/ a kapsamında çalışarak ta-
mamlamanız gerekir.

Yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık
süresi ve 3 bin 600 prim günü şartlarını sağla-
mışsınız.3 bin 600 prim gününü 23 Mayıs 2011
tarihinden önce tamamladıysanız  56 yaş şartı-
na tabi olursunuz.56 yaşınızı doldurmuş oldu-
ğunuzdan istediğiniz zaman emekli
olabilirsiniz.3 bin 600 prim gününü 23 Mayıs
2011 tarihinden sonra tamamladıysanız 58 yaş
şartına tabi olursunuz. Prim ödemeye son vere-
bilir ve 58 yaşınızı dolduracağınız 23 Şubat 2018
tarihinde emekli olabilirsiniz.

Borçlanma yoluyla SSK’dan emekli olabilir
miyim?

Soru: Doğum tarihim 11 Eylül 1959, SSK
başlangıç tarihim 1 Temmuz 1986, çıkış tarihim
2 Kasım 1989. 1986 yılında 180 gün, 1987 yılında
90 gün olmak üzere toplam prim günüm 270.
SSK’dan 1989 yılında çıktıktan sonra baroda
kaydım dondurulmuş olup bugüne kadar hiçbir
faaliyette bulunulmamıştır.

- Borçlanma yoluyla SSK’ dan emekli olabi-
lir miyim?

- Asgari maaşla emekli olabilmek için eksik
günlerim için ödeyeceğim prim tutarı yaklaşık
kaç TL’ dir?

- Emekliliğimin gerçekleşmesi durumunda,
Bağ-Kur’dan emekli olan eşimin vefatı halinde
kendisinden bana maaş kalır mı? (Aliye Engül)

Yanıt:1-3bin600 prim gününü tamamladığı-
nızda 4/ a (SSK) statüsünden emekli olabilirsi-
niz. Ancak eksik prim gününüzün tamamını
borçlanamazsınız. Sigortalı olmaksızın yaptığı-
nız avukatlık staj süresi ile ilk defa sigortalı ol-
duğunuz tarihten sonra doğan çocuklarınız (en
çok üç çocuk) için doğum borçlanması yapabili-
risiniz.3 bin 600 günü doldurmanıza son bin 260
gün kalana kadar isteğe bağlı sigortalı olarak 4/
b (Bağ-Kur) kapsamında prim ödeyebilirsiniz. 

2-Borçlanacağınız her bir gün için günlük
asgari ücretin yüzde 32’si kadar (2016 sonuna
kadar 17.57 TL ) prim ödersiniz.

3-Emekli olmanız durumunda, eşinizin ve-
fatı halinde, eşinizin emekli aylığının yarısı size
bağlanır.

Ülkemiz genelinde kalkışılan kanlı
darbe girişimine engel olmak isteyen Ci-
deli hemşerilerimiz Onur Ensar Ayanoğ-
lu (Denizkonak köyü),  Ayşe Aykaç (Bel-
tepe köyü) Osman Yılmaz (Soğucak
köyü), Taşköprülü hemşerimiz Mehmet
Yılmaz (Doymuş köyü), Tosyalı hemşe-
rimiz Mustafa Kaymakcı (Bayat köyü),
ve Azdavaylı hemşerimiz Murat Demirci
şehit düştüler. Çengelköy ve Boğaziçi
köprüsünde yaşanan olaylarda şehit dü-
şen Onur Ensar Ayanoğlu,  Ayşe Aykaç
ile Osman Yılmaz’ın naaşları 17 Tem-
muz Pazar günü Çengelköy İmam Azam
Camiinde ikindi namazına müteakip kı-
lınan cenaze namazı sonrası, Çengelköy
mezarlığına defnedildi.

Boğaziçi Köprüsü’ne toplanan halkın
ön saflarında olan Mehmet Yılmaz, as-
kerleri silah bırakmaya ikna etmeye ça-
lıştığı sırada açılan ateş sonucu can ver-
di. Yılmaz’ın naaşı 17 Temmuz Pazar
günü Üsküdar Kızıltepe Büyük Ca-
mii’nde kılınan cenaze namazının ardın-
dan Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa ve-
rildiği bildirildi.

Boğaz Köprüsündeki hain saldırıda
darbecilerin helikopterden açtığı ateş
sonrası olay yerinde şehit düşen Mustafa
Kaymakçı’nın naaşı da 17 Temmuz’da
Çengelköy Şehit İbrahim Turan Camiin-
de öğle namazına müteakip kılınan ce-
naze namazı sonrası Çekmeköy Taşde-
len Ekşioğlu kabristanlığına defnedildi.

İstanbul’da bir güvenlik firmasında çalı-
şan Kaymakçı evli ve 1 çocuk babasıydı.

Harbiye’de darbecilerin kurşunlarına
hedef olup şehit düşen Azdavaylı hem-
şerimiz Murat Demirci (39) ise Kâğıthane
Harmantepe Camii’nde kılınan cenaze

namazının ardından Feriköy mezarlığına
defnedildi. Demirci evli ve 2 çocuk baba-
sıydı. Darbe girişimine karşı meydanlara
koşan hemşerilerimizden 60’ı Beykoz,
Çengelköy, Boğaziçi Köprüsü ve Taksim
başta olmak üzere birçok yerde yaralana-

rak hastanelerde müşahede altına alındı-
lar. Yaralı hemşerilerimiz arasında Bey-
koz’da Belediye Başkan Yardımcısı Mu-
harrem Kaşıtoğlu, Üsküdar Çengelköy’de
Safiye Başpınar Bayat, Ümraniye’de Or-
çun Şekercioğlu da bulundu.

Çatalzeytin’in Konaklı köyünde Devlet
Yılmaz, Ziya Yılmaz ve Eyüp Aksu tara-
fından yaptırılan Yusufoğulları Şehitliği
ziyaretçi akınına uğruyor.

1.Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşının
muhtelif cephelerinde şehit düşen Yusu-
foğulları sülalesine mensup kişilerin isim-
lerinin yer aldığı şehitler anıtını son ola-
rak ilçede kamp yapan Süper Lig temsilci-
lerinden Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol
Takımı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yapılan törende

saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşının okunmasının ardından şehitler
anısına dualar okundu.

Eğitimci Ergun Usta’nın şehitlik hak-
kında bilgi aktarmasının ardından  ise zi-
yaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Ziyarette Çatalzeytin Belediye Başkanı
Musa İhsan Uğuz, İl Genel Meclis Üyesi
Mevlüt Kaplan, köy muhtarı Nazif Sağı-
roğlu ile Yusufoğulları'nın temsilcileri
Devlet Yılmaz, Ziya Yılmaz ve Eyüp Aksu
da hazır bulundu.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
(HSYK)  tarafından belirlenen 267 Yar-
gıtay üyesi arasında Kastamonulu 2 yeni
isim yer aldı. Böylece Yargıtay’daki üye
sayımız 5’e yükseldi. Yargıtay’a seçilen
yeni üyeler arasında Tosyalı hemşerimiz
Mehmet Faik Ateş ve Dadaylı hemşeri-

miz Faruk Gök yer alırken, Yargıtay 15.
Ceza Dairesi Başkanı Dadaylı Mehmet
Berber, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başka-
nı Tosyalı hemşerimiz Hüseyin Eken ile
Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı İnebo-
lulu hemşerimiz Erdal Gökçen görevleri-
ne devam ediyorlar.

Yargıtay’da sesimiz yükseldi

Yusufoğulları Şehitliği 
ziyaretçi akınına uğruyor

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko
n Trafik
n İşyeri 
n Konut

n Nakliyat 
n Seyahat
n Sağlık
n Daks (Deprem)

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

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

6 şehit, 60’a yakın yaralımız var

Ayşe Aykaç Mehmet Yılmaz Mustafa Kaymakçı Onur E. Ayanoğlu Osman Yılmaz

Mehmet Berber Erdal Gökçen Mehmet F. Ateş Hüseyin Eken

Zayi: Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Selahattin Kara
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YÖK’ün çağrısı sonucu Kastamonu Üniver-
sitesi’nde 10 dekan istifasını sundu. Yüksek Öğ-
retim Kurulu (YÖK) ülke genelinde bulunan
tüm dekanların istifasını istemesi üzerine bin
577 dekan istifa etti. İstifa edenler arasında Kas-
tamonu Üniversitesinden 10 dekan bulunuyor. 

Müdürler de görevi bıraktı
Öte yandan Kastamonu Üniversitesinde gö-

rev yapan fakülte dekanlarının yanı sıra yük-
sekokul ve enstitü müdürleri, meslek yüksek-
okulu müdürleri, uygulama ve araştırma mer-
kezi müdürleri ile akademik birim koordina-
törleri de istifa etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada,
“15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşa-
nan menfur hadise ve akabinde Yüksek Öğre-
tim Kurulu’nun almış olduğu tedbir kararları-
na bağlı olarak üniversitemiz rektörlüğünün
bu süreçte devletimizin ilgili kurumları ile irti-
batlı olarak daha rahat çalışabilmesi ve bu kri-
tik sürecin daha sağlıklı yönetilebilmesi adına
yürütmüş olduğumuz idari vazifelerden, üni-
versitemiz rektörlüğünün tasarrufu ile ayrılmış
bulunmaktayız.” ifadelerine yer verildi.

Rektörler açığa alındı
Ayrıca yürütülen bazı soruşturmaların sela-

meti açısından Araçlı hemşerimiz Mustafa Saf-
ran’ın aday olduğu Gazi Üniversitesinde, Dic-
le, Yıldız Teknik ve Yalova üniversitelerinde
mevcut rektörler açığa alınarak yerlerine vekâ-
leten atamalar yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Alay Komu-
tanlığı'na aslen Çatalzeytinli olan
Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu
atandı.  Daha önce "FETÖ-PDY"
kumpası sonucu terfii engellenerek
görevden alınan Kurtoğlu, 15 Tem-
muz gecesi gerçekleştirilen kanlı
darbe girişiminin ardından yeniden
İstanbul İl Jandarma Alay Komutan-
lığı görevine getirildi.

Kurtoğlu'nun daha önceden ger-
çekleşen Fethullahcı Terör Örgütü
Paralel Devlet Yapılanması
(FETÖ/PDY) soruşturması sırasında
terfi etmesi cenaze için cezaevin-
den izinli çıkan bir tutuklunun
evinde kalmasına izin vermemesi
nedeniyle hakkında açılan dava ile
ertelenmişti. Bununla birlikte
FETÖ/PDY'nin YAŞ toplantısından

önce Hüseyin Kurtoğlu'nun montaj-
lanmış bir ses kaydının dönemin
Jandarma Genel Komutanına dinlet-
tirildiği de iddialar arasındaydı.
Böylelikle Kurtoğlu'nun general ol-
masının önüne geçilmişti. Kurtoğ-
lu'nun yerine Adana'daki MİT
TIR'ları operasyonunda adı geçen
Hamza Celepoğlu tuğgeneralliğe
yükseltilmişti.

15 Temmuz gecesi şehit olan si-
villerin yakınlarına aylık bağlanır-
ken, sakat kalanlara rapora bakılıp
kademeli olarak çalışma gücü kay-
bına göre 47 bin liraya kadar taz-
minat verilecek. 15 Temmuz darbe
girişiminin yaraları Terör ve Terör-
le Mücadeleden Doğan Zararların
Karşılanması Hakkında Kanun çer-
çevesinde sarılacak.

Darbe girişimi sırasında yarala-
nan sivil vatandaşlara bir defaya
mahsus olmak üzere 3 bin 916 bin
lira tazminat ödenecek. Yaralanma
sonucu çalışma gücü kaybı yaşa-
yanlara, derecesine göre ödeme ya-
pılacak. Çalışma gücü kaybı üçün-
cü derece olanlara 2 bin 611-15 bin
667 lira; ikinci derece olanlara 16
bin 320 -31 bin 334 lira; birinci de-
rece olanlara ise 31 bin 987-47 bin
lira arasında değişen tutarlarda bir
defalık ödeme gerçekleştirilecek.
Şehit olanların mirasçılarına ise 32
bin 640 liralık toplu ödeme yapıla-
cak. Bakanlar Kurulu'nun bu taz-
minat tutarlarını yüzde 30 oranın-
da artırma yetkisi bulunuyor.

Korkunç gecede şehit olanların
yakınları ile engelli hale gelenlere
de aylık bağlanacak. Engellilere
bağlanacak aylık tutarı çalışma
gücü kaybı üçüncü derece olanlar-
da 531 Türk Lirası, ikinci derece
olanlarda 708 Türk Lirası; birinci

derecede olanlarda ise 885 Türk
Lirası olacak. Şehitlerin hak sahip-
lerine de 885 lira aylık bağlanacak.
Askeri ve sivil şehitler için 1 kişi-
lik istihdam hakkı oluşturulacak.

Mahkum olana kadar
maaş alacaklar

Darbe girişimine karıştıkları ge-
rekçesiyle tutuklanan ya da açığa
alınan subay ve astsubaylar ise, 20
Temmuz 2011 tarihinde çıkarılan
Kanun Hükmünde Kararname'den

(KHK) yararlanacaklar. KHK çerçe-
vesinde, tutuklu kaldıkları veya
açığa alındıkları süre boyunca ma-
aşlarının 3'te 2'sini alacaklar. Yar-
gılama sonucunda mahkum olduk-
ları takdirde aylıkları kesilecek.
Emekliliği hak etmiş olanlar ise
emekliye ayrılarak, aylık bağlatabi-
lecekler. Diğer taraftan, darbe giri-
şimi sırasında yaşamını yitiren ya
da engelli durumuna düşen darbe-
ciler ile yakınları, şehit ve maluli-
yet hakkından yararlanamayacak.

Darbe mağdurlarına tazminat

Kastamonulular Dayanışma Der-
neği (Kas- Der) Başkan Adayı Avu-
kat Umut Özkan, “ Kastamonuluları
temsil edilir hale getirmek için mü-
cadele edilecekse ben buna bütün
yüreğimle varım. Kastamonuluları
bir arada toplamak, onlarla bir ara-
ya gelmek ve çalışmak benim için
onurdur.” dedi.

Avukat Umut Özkan, bazı genel
merkez üyeleri,  şube başkanları,
meclis üyeleri ve iş adamlarının ol-
duğu tanışma programında yaptığı
konuşmaya 15 Temmuz darbe giri-
şiminde hayatını kaybedenlere rah-
met, yakınlarına da başsağlığı dile-
yerek başladı.

Tüm ülkenin ayakta olduğu gece
Kastamonuluların da büyük özveri
gösterdiğini vurgulayan Özkan, “Her
zaman olduğu gibi vatan, millet söz
konusu olunca canını esirgemeyen
hemşerilerimiz olduğu için gurur
duyuyoruz. 15 Temmuz gecesinden
buyana Kastamonulu 6 şehidimiz ve
70’in üzerinde yaralımız var.  Bu bi-
zim ne kadar vatan aşkıyla dolu ol-
duğumuzu tarih boyunca anlatan en
güzel örnek. Bu vesileyle ülkeme ol-
duğu gibi hemşerilerime de başsağlı-
ğı diliyorum.” diye konuştu.

Adaylık süreci ve çalışmalarıyla
ilgili de açıklamalarda bulunan Öz-
kan şunları söyledi: “Kastamonulu-
lar Dayanışma Derneği’ne bu zama-
na kadar hizmet eden, gönül veren
herkese teşekkür ediyoruz. Biz de
gönül hizmetine neler katabiliriz,
diyerek genel başkanlığa aday ol-
duk. Mevcut Kas-Der yönetimi 12
Temmuz’da olağanüstü kongre ka-
rarı almış. Dernekler masasına 13
Temmuz’da bunu bildirmiş. Buna
göre 31 Temmuz’da gerçekleşmesi

gereken kongre, çoğunluk sağlana-
mazsa 7 Ağustos’ta yapılacak. Yani
önümüzde 10 gün gibi süre var.
Kastamonuluları temsil edilir hale
getirmek için mücadele edilecekse
ben buna bütün yüreğimle varım.
Kastamonuluları bir arada topla-
mak, onlarla bir araya gelmek ve
çalışmak benim için onur vesile-
dir.” 

“Cumhurbaşkanımıza 
kadar çıkacağız”

“Farklı illere göre Kas-Der’imi-
zin marka değeri büyük.  Ancak son
zamanlardaki gidişatı her hemşeri-
mizi olduğu gibi bizi de üzdü. Hep
birlikte elbirliğiyle olacaksak ve
mücadele edeceksek yani tek bilek
olacaksak aşamayacağımız yol ol-

madığını düşünüyorum. Ciddi ol-
duğunu düşündüğüm, görev alacağı
2 yılda hemşerisi ve memleketi için
üst düzey fedakârlıklarda bulunaca-
ğına emin olduğum yönetim kurulu
arkadaşlarımla sayın cumhurbaşka-
nımızdan başlayarak, başbakanımız
ve meclis başkanımıza kadar bir
dizi ziyaretler yapacağız. Kastamo-
nu’muzun ve hemşehrilerimizin ih-
tiyaç ve gereksinimlerini aktarmak
istiyoruz.  Bu ülkeye hizmeti şiar
edinmiş bir memleketi temsil et-
mek öyle kolay olmasa gerek, biz
Kastamonulular bunun farkındayız.
İnanıyorum özlediğimiz ve bekledi-
ğimiz teşkilat yapısı, arı gibi çalışan
ve üreten bir genel merkez. Hepsin-
den önemlisi herkes tarafından be-
nimsenen ve benimsetilen bir genel

merkez hayal değil. Bu hemşerileri-
mizin elinde.” 

“Kongrenin kaybedeni 
olmamalı ”

“El birliğiyle bir araya gelelim,
hemşerilerimizin şahsıma olan bu
talebini aday olarak değil görev ola-
rak kabul eder, baş tacı yaparım.
Kas-Der önemli bir markadır. O ma-
kamdan benim nemalanacak bir şe-
yim yok. Ben oraya bir katkı suna-
bileceksem oturduğum koltuktan
hemşerilerime bir artı değer sağla-
yabileceksem varım.  Yoksa burada
durmak hem bizim için hem de
Kas-Der için züldür. Bizim arzu et-
tiğimiz kaybedeni olmayan bir kon-
gre. Biz oraya bir Kastamonulu ola-
rak gideceğiz. En başından bir taraf
kaybetmiş olmaması gerekir. Önü-
müzde yerel ve genel seçimler var.
Bu uğurda etkin ve donanımlı arka-
daşlarımızı parti ayrımı yapmaksı-
zın siyasette ve bürokraside güçlü
kılmak gibi asli görevlerimiz var.
Bunun kendi içimizde çok büyük
bir anlamı var.  40 belediyeli İstan-
bul’da Kastamonu temsil oranının
artırılması gerekiyorsa Kastamonu-
lu herkesin ve her kesimin elini ta-
şın altına koyması gerekir.

Şubelerle istişare yapacağız
“Şube başkanlarımızla görüştük-

lerimiz var, görüşemediklerimiz var.
Onlarla da tabi ki istişareler edile-
cek. Biz karar dahilinde kongreye
gideceğiz. Şubelerin aktif rol üstele-
neceği, istişare ve toplatılanların pe-
riyodik aralıklarla yapılabilmesi ve
onların bölgelerinde ki temsiliyet
oranına katkı sağlamak bizim asli
görevlerimiz arasındadır.” 

İstanbul Jandarmaya
Çatalzeytinli komutan

10 dekan 
istifa etti

15 Temmuz Cuma akşamı başlayan darbe
girişimi sonrası Başbakan Binali Yıldırım’a
henüz yapımı devam eden Ilgaz Tüneli siper
oldu.

Dolmabahçe Sarayı’ndaki programının
sona ermesinin ardından Tuzla’daki evine
hareket eden Başbakan Binali Yıldırım, Ana-
dolu Yakası tarafına geçtikten yaklaşık 10 da-
kika sonra köprünün trafiğe kapalı olduğu
haberini aldı. Evine vardığında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yıldı-
rım,  en kısa sürede Ankara’ya ulaşma planı
yaptı. Eşi, her zamanki korumaları ve şoförü
ile saat 23.00 sularında yola çıkan Yıldırım
daha uzun olmasına karşın, Bolu yerine Kas-
tamonu yolunu tercih etti. Ancak Recep Tay-
yip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ma-
kam arabasının terörist saldırıya uğradığı Il-
gaz Dağına değil de henüz yapımı devam
eden ve açılmayan Ilgaz Tüneli’ne gelindi.
Gerek korsan uçuşlarla başkenti savaş alanı-
na çeviren F-16’ların olası hava saldırısına
karşı önlem amacıyla gerekse konumunu bel-
li edecek sinyalleri engelleme amaçlı olarak
Ilgaz Tüneli’nin içindeki şantiye binasına gi-
rildi ve 1.5 saat burada kalındı. Bu süre için-
de Ankara ile temas kesintisiz devam etti.

Başbakan aracı kurşunlandı
Yeniden yola çıkıldıktan kısa bir süre sonra

Ilgaz yolunun çıkışında başbakanın makam
aracı ile koruma araçları jandarma tarafından
durdurulmak istendi. Yıldırım , “Durmayın,
devam edin” talimatı verince konvoy hızla jan-
darma noktasından uzaklaştı. Arkalarından
ateş sağanağı başladı. Başbakan, ani bir kararla
bu kez Kastamonu yerine tam ters istikamette
yer alan ve Ankara’ya daha yakın bulunan
Çankırı’nın Ilgaz ilçesine doğru yön değiştirdi.
Geceyi burada kaymakamın evinde geçirmeye
karar verdi. Ankara’daki gelişmeler gece boyu
buradan telefonla takip edildi.

Gün ağardığında yeniden yola çıkan Başba-
kan, 16 Temmuz günü saat 11.00’de yani 12
saatin sonunda Çankaya Köşkü’ne ulaştı ve
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile birlikte
Türk halkının karşısına çıkarak ‘birlik ve bera-
berlik çağrısı’ yaptı.

Haseller Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı Bozkurtlu iş
adamı Hasan Kuz’un oğlu
Oğuzhan Kuz, 24 Temmuz
Pazar akşamı Cansu Eren ile
dünya evine girdi.

Sarıyer Eski Büyükdere İs-
kelesinde gerçekleşen düğüne
iş dünyası ve sivil toplum ku-
ruluşlarından çok sayıda isim
katıldı.

Düğün sonrası açıklama
yapan Hasan Kuz, “Bu mutlu
günümüze iştirak eden, gel-
mek isteyip gelemeyen ama
yürekleriyle bizimle olan tüm
dostlarımıza teşekkür ediyo-
rum” dedi.

Kuz ailesinin 
mutlu günü

Ilgaz siper oldu

Konu hizmetse, yüreğimle varım

1976 doğumlu ve İnebolu Özlü-
ce Köyü (Zarbana) nüfusuna kayıtlı
olan Umut Özkan, İstanbul Hukuk
Fakültesi Mezuniyetinin ardından
iş hayatına İstanbul Barosuna ka-
yıtlı Avukat olarak devam etti. Ha-
len görevini sürdüren Umut Özkan,

2002 yılında gençlik kollarında si-
yasete başladığı AK Parti’de 2008-
2014 yılları arasında Esenler İlçe
Başkanı olarak görev aldı. Haziran
ve Kasım 2015 Genel Seçimlerinde
iki kez milletvekili aday adayı olan
Özkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Umut Özkan Kimdir?
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1
5 Temmuz 2016 Cuma günü vatanımıza ve demokrasimize yapılan bu kanlı

terör saldırısı bizleri derinden sarsmıştır. Vatanımıza, Demokrasimize ve

Cumhuriyetimize yapılan bu saldırıyı esefle ve nefretle kınıyoruz.

Demokrasi ve Cumhuriyete inanmış biz vatan evlatları yaşadıkça

Demokrasimize ve Cumhuriyetimize yapılacak her türlü terör ve benzeri

müdahalelerin başarı şansı asla olmayacaktır.

Vatan ve bayrağı için gözlerini dahi kırpmadan şehit olmuş kahraman polis,

asker ve halkımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yararlılara da

acil şifalar diliyoruz.

Cumhuriyetimize ve Demokrasimize canlarımız pahasına bağlı kalacağımızı

bildirir saygılar sunarız.

İSMET ÇETİNKAYA 
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

istamonu_09_Layout 1  7/29/16  1:00 AM  Page 1



Araç Belediye
Teşkilatı 

150 yaşında

HABER

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

27 Temmuz 2016 8

TURUTURUTURUTURU
Hanönü 

kaymakamına
kavuştu

Yaklaşık 4 aydır vekaleten
yürütülen Hanönü Kaymakam-
lık makamına Kastamonu Kay-
makam Adayı Musa Kazım Çe-
lik atandı.

Hanönü'nde göreve başla-

maktan dolayı mutlu olduğunu
dile getiren Kaymakam Çelik,
"Ülkemiz zor günlerden geçiyor.
Herkesin elini taşın altına koy-
ma zamanıdır. Bu güzel ülkemiz
için çalışmaya hazırız" dedi.

YIL: 5 SAYI: 170 27 TEMMUZ 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.

Araç’ta 1866 yılında kurulan bele-
diye teşkilatının 150. yıl dönümü bir
dizi etkinlikle kutlandı.

İlçe meydanında saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşının okun-
masıyla başlayan etkinliklerde mehter
takımı ve folklor ekibi gösterilerini
sundu. Etkinlikler kapsamında resim
çalıştayı düzenlenirken ilçe tanıtım
merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Ay-
rıca Araçlı bestekar Erol Sayan’ın ismi-
nin verildiği sokağa, isim tabelası pro-
tokol üyeleri tarafından çakıldı.

Gideros daha
anlaşılır oldu

Ülkemizin en güzel koyları arasında
yer alan Cide’deki Gideros’a, detaylı
özelliklerini anlatan tanıtım tabelaları
yerleştirildi.  Koyun iki girişinde yer
alan tabelalar Türkçe ve İngilizce ola-
rak düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi (KÜ)
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, yaptığı
incelemeler sonucunda Azdavay
Meslek Yüksekokulu ile öğrenci yur-
dunun eğitim ve öğretime uygun ol-
duğunu söyledi.

Azdavay Meslek Yüksekokulu ve
öğrenci yurdunda yaptığı inceleme-
ler sonrasında konuşan Rektör Ay-
dın, 2016-2017 eğitim öğretim yılın-
da Azdavay Meslek Yüksekokulu

bünyesinde açılan Sosyal Güvenlik
Programına, YÖK tarafından 40 kon-
tenjan verildiğini anımsatarak, “Az-
davay Meslek Yüksekokulu binası ve
Azdavay Belediyesi tarafından hazır-
lanan öğrenci yurdu binasının yeni
akademik yıla hazır olması için kont-
roller yapıldı. Hem meslek yüksek-
okulu binası hem de yurt binası eği-
tim ve öğretim açısından oldukça uy-
gun. Öğrencilerimizin rahat ermesi

için bütün altyapıyı hazırladık” dedi.
Rektör Aydın, okulun Azdavay’a

hayırlı uğurlu olması temennisinde
bulunarak emeği geçen herkese te-
şekkürlerini iletti. Rektör Aydın'a
Azdavay Belediye Başkanı Osman
Nuri Civelek, Meslek Yüksekokulu
Müdürü Doç. Dr. Hasbi Yaprak ve Az-
davay siyasi parti temsilcileri ile si-
vil toplum kuruluşlarının yöneticileri
eşlik etti.

Azdavay eğitim ve öğretime uygun

Geçtiğimiz haziran ayında Vali
Mesut Yıldırım’ın Karaçalar köyüne
tesadüfen yolu düşmüş, köy muhtarı
Mehmet Başaran’ın 39 yıl sonra ilk
kez köylerine bir valinin geldiğini
söylemesi üzerine ise kapsamlı bir
ziyaret gerçekleştireceğinin sözünü
vermişti.

Yıldırım söz verdiği tarihten 1 ay
sonra Karaçalar köyünü yeniden
ziyaret etti. Burada köy sakinleriyle
bir araya gelen Vali Yıldırım,
talepleri dinledi. 

Köy muhtarı ve halkla
görüşmesinde acil ihtiyaç olarak öne
çıkan köyün kanalizasyon, yolların

parke ile döşenmesi, sulama suyu
ihtiyacının giderilmesi ve köy içinde
yer alan sosyal tesisin onarılması
konusunda talimatlar veren Vali

Mesut Yıldırım, ayrıca cami
bahçesinin fidan ve çiçek ihtiyacının
karşılanması hususunda Kastamonu
Belediyesi Park ve Bahçeler

Müdürlüğüne talimat verdi. Ziyaret
sırasında köyde sosyal yardıma
ihtiyaç duyan vatandaşların tespiti
de yapıldı.

Yıldırım, sözünü tuttu
Vali Mesut Yıldırım

Kastamonu’da göreve
atanmasının ardından

birtakım temaslarda
bulunmak için

İstanbul’a giderken
tesadüfen uğradığı
Araç’ın Karaçalar

köyüne verdiği söz
üzerine yeniden ziyaret

gerçekleştirdi.

Taşköprü-Çatalzeytin arasına
yol yapılması için girişim
başlatıldı.

Çatalzeytin’de yapılan
toplantı kapsamında Kaymakam
Recep Koşal, Belediye Başkanı
Musa İhsan Uğuz, Köylere
Yönelik Hizmet Komisyonu
Üyeleri Mevlüt Kaplan, Ziya
Kavakçı, Necmi Aladağı, Osman
Bayrak, Uğur Aydın, Ormanı
Koruma ve Erozyonu Önleme
Komisyonu Üyeleri Doğan
Akkaya, Hüseyin Teryaki, İlhan
Bozahmetoğlu, Turizm
Komisyonu Üyeleri Mehmet
Apaydın, Ziya Eker Koru

yaylasında ve Çatak yolunda
inceleme yaptılar. 

Çatalzeytin-Taşköprü
arasında Koru yaylasından yol
açılması için verilen önergenin il
genel meclisinde
komisyonlardan olumlu karar
alması sonrası Çevre ve Orman
Bakanlığı, Kültür ve Turizm

Bakanlığı ve İl Özel İdarenin
katkılarıyla yol açılabileceğini
bildiren Çatalzeytin İl Genel
Meclisi Üyesi Mevlüt Kaplan, “
Açılmasını önerdiğimiz Koru
Yaylasından geçecek
Çatalzeytin- Taşköprü yolu hem
turizmi canlandıracak hem de
Kastamonu merkez olmak üzere
Abana, Bozkurt, Türkeli,
Taşköprü, Çatalzeytin ilçelerine
ekonomik katkı sağlayacak.
Çatalzeytin- Taşköprü ulaşımı
140 kilometreden 70 kilometreye
inecek. Doğa harikası Koru
yaylamız, yolun açılmasıyla
turizme hizmet edecek” dedi.

Taşköprü-Çatalzeytin yolu için toplanıldı

Taşköprü Belediyesi bu yıl 18-21
Ağustos tarihlerinde 30’uncusunu dü-
zenlemeye hazırlandığı Uluslararası
Kültür ve Sarımsak Festivalini iptal etti.
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, 15 Temmuz 2016 Fetullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan
darbe girişimi ve ardından yaşanan
olaylar doğrultusunda Uluslararası Taş-
köprü Kültür ve Sarımsak Festivali ve
Pompeiopolis Antik Kenti Tanıtım Et-
kinliklerini iptal ettiklerini ifade etti.

Arslan, aziz Türk milletinin demok-
rasiye sahip çıkan destansı duruşu,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın sağlam iradesi, hükümet ve siyasi
partilerin demokrasiye sahip çıkmadaki
tereddütsüz kararlılığı sayesinde darbe
girişiminde bulunan ihanet çetesinin
kısa zamanda püskürtüldüğünü dile ge-
tirerek "Bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da hukuk düzeni, demokrasi
ve ekonomik istikrar ile kamu düzeni-
mizin korunması için azami özen göste-
receğimizden bütün vatandaşlarımız
emin olsunlar. Bu süreçte demokrasimi-
ze ve istikrarımıza sahip çıkan bütün
vatandaşlarımıza, siyasi partilerimize,
medyamıza, iş dünyamıza ve sivil top-
lum örgütlerimize bir kez daha şükran-
larımızı arz ediyoruz." diye konuştu.

Araç’ın Tavşanlı köyünde henüz be-
lirlenemeyen nedenle samanlık alanda
yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüye-
rek etrafa saçıldı. Ormanlık alana da sıç-
rayana yangına, itfaiye ekipleri, arazözler
ile helikopterle müdahale edildi. Güçlük-
le kontrol altına alınabilen yangında 4 sa-
manlık ve 50 dönüm ekili tarım arazisi ta-
mamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Taşköprü 
Sarımsak 
Festivali iptal 

50 dönüm 
ekili tarım 
arazisi yandı
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Kastamonuspor 1966 kondis-
yoner Onat Çetin yönetiminde
gerçekleştirilen Yo-Yo testinden
geçti. İsmail Dikmenli Spor Tesi-
sinde gerçekleştirilen test sonu-
cunda Kastamonulu genç futbolcu
Hasan Aşkaroğlu en iyi perfor-
mans sergileyen futbolcu olurken,
diğer oyuncuların her birinin
ulaştığı değerler de ortalamanın
üzerinde çıktı.

Aerobik dayanıklılık, esneklik,
sürat, sprint, çeviklik ve zıplama
testlerinden geçen kırmızı siyahlı
futbolculara sezon öncesi aynı
test bir kez daha uygulanacak.

Test sonuçlarına göre hangi
futbolcunun hangi noktada eksiği
varsa, o eksiği tamamlamaya dö-
nük özel antrenman programları
uygulayacaklarını belirten Onat
Çetin, “ Eğer futbolcularımızın

performansını bireysel olarak
yükseltebilirsek takımın perfor-
mansı da aynı oranda yükselecek-
tir. Bu testleri bir de kamp sonun-
da gerçekleştireceğiz” dedi.

Önce hasar tes-
pit çalışması
yapılması ge-

rekir. Ardından, dep-
reme yol açan
nedenler iyice araş-
tırılır. Zemin etüdü
gözden geçirilir. 

Kullanılmış olan
malzemeye bakılır.
Mühendislik hizmet-
lerine ve ustalık ha-
taları mercek altına
alınır. Yeniden inşa
sürecine geçildi-
ğinde bu eksiklerin
tümünün giderilmesi
gerekir. Uzun
ömürlü planlar çizilir. Sağlam malzeme
sağlanır. Gerekirse mühendisler, ustalar,
kalfalar ve çıraklar değiştirilir. Taşıyıcı ko-
lonlar sağlamlaştırılır vs.

İnşaattan anlamam ama herhalde
depremden sonra böyle yapılmalı diye
düşünüyorum.

15 Temmuz’da bir deprem yaşadık.
Hasar tespiti sürüyor olsa gerek. Diğer
ayrıntılar da bir yandan devreye sokulmak
durumunda. Ancak, şunu kesin olarak
söyleyebiliyorum ki bu depremin ayrıntıları
en erken sekiz, on yıl sonra ortaya
çıkacaktır. Daha biz 12 Eylül’ü tam olarak
çözebilmiş değiliz. Kim bilir belki de o
ayrıntıları öğrendiğimizde dudaklarımız
uçuklayacaktır.

Pekiyi, şu anı bir konuşsak diyorum.
İlk söylenecek şey, toplumun darbeye/

darbelere karşı direnme hakkını kullanmış
olması alkışı hak edecek düzeyde olduğu-
dur. Bu, toplumun demokratikleşmesi açı-
sından önemli bir yol alındığı anlamına da
gelmektedir. Bu, geleceğe ilişkin güçlü bir
umuttur. Siyaset mühendislerinin net olarak
görmek zorunda oldukları gerçek; bu toplu-
mun “demokrasi nöbetini” tutmakta kararlı
olduğudur. İyi de o demokrasinin içerisinde
neler olmalı sorusunu yanıtsız bırakırsak ya
da başka başka alanlara çekmeye kalkışır-
sak ne olur? Daha beterleri kapımıza daya-
nır ve günün birinde yorgun düşen toplum
artık direnemez duruma gelir.

Siyasetin aktörleri, zemin etüdünü iyi
yapmak zorundadırlar. Toplumu enikonu
tartmak ve hiçbir kişiyi dışarıda bırakmaya-
cak toplumsal bir kucaklaşmayı sağlamak
için enerji tüketmelidirler. Çağdaş dünyadan
kesinlikle uzaklaşılmayacak önlemleri al-
malıdırlar. İnsan unsurunu gerçek demo-
kratik değerlerle güçlendirmeli ve
Cumhuriyet’i sonsuzlaştıracak bir insan
malzemesi üretmelidirler. Eğitimden sağ-
lığa, kültürden bilim ve teknolojiye, çevre-
den ekonomiye her alanda çağını yakalamış
ve daha da ileriye taşıyabilecek özgür dü-
şünceli, güçlü bireyler toplumu oluşturmak
zorundadırlar.

Duygulara ve kişisel kaygılara, beklenti-
lere artık son verilmelidir. Gelişen olaylara
ve geleceğe gerçekçi yaklaşılmalıdır. Alına-
cak kararlarda hiçbir birey dışarıda bırakıl-
mamalıdır. Refah, olabildiğince
yaygınlaştırılmalı, varlık dar bir kesimde
toplanmamalı ve en geniş tabana yayılabil-
melidir. Ayrımsız her insanın üretmekten
doğacak mutluluğa ulaşabilmesinin yolu ya-
ratılmalı, atıl insan enerjisi bırakılmamalı-
dır. Genç işsizlik tarihe gömülmelidir. Akla
ve bilime saygı üst düzeye çıkarılmalı, ka-
muda liyakat tartışmasız esas olmalıdır.
Cinsiyetlerin eşitliği konusundaki tartışma-
lara son verilmeli ve cinsiyetlerin eşitliğini
engelleyecek tüm yapılar yok edilmelidir.
Çocuklar araç değil amaç edinilmelidir.
Gençliği tehdit olarak görmek yerine yarın
ülke yönetimini teslim alacak adaylar olarak
görülmeli; hepsinin donanımlı olabilmesi
için her tür özveri çekincesizce sunulmalı-
dır. Din, bireysel vicdanlara korkusuzca
emanet edilebilmeli, tümüyle siyasetin dı-
şında tutulmalıdır. Sivil toplum örgütleri
ayrım yapılmadan yönetime ortak edilmeli
ve süreci sahiplenmelerinin yolu açılmalıdır.

Bunlar, yeni depremlerin önünü kesmek
adına ilk akla gelenlerdir. Bireyleri mutlu,
ekonomik anlamda güçlü olan toplumlar
olağandışı gelişmelere asla izin vermeye-
cekleri gibi yeltenenleri de içerisinde barın-
dırmaz.

15 Temmuz, bu anlamda şok bir dalgadır
ve uyarı olarak algılanmalıdır. Siyaset mü-
hendisliğinin yapacağı yanlışlar yeni artçı
dalgalar doğurabilir.

Bir dahasını yaşamamak adına hepimize
geçmiş olsun…

Türkiye Futbol Fede-
rasyonunun Bey-
koz Riva’da yer
alan idari merkezin-
deki Orhan Saka Salo-
nunda çekilen Spor
Toto 2 ve 3. Lig fiks-
türleri sonucu tem-
silcimizin müca-
dele edeceği rakip-
lerinin sıralaması
belli oldu.

Kura çekimine
göre kırmızı siyahlı eki-
bimiz 3 Eylül’de başlayacak
ligin ilk karşılaşmasında Gazi
Stadı'nda Sarıyerspor'u ağırlaya-
cak. Temsilcimiz daha sonra sıra-
sıyla Hatayspor, Eyüpspor, Aydıns-
por 1923, Etimesgut Belediyespor,
Kırklarelispor,1461 Trabzonspor,
Karşıyakaspor, Menemen Beledi-

yespor, İnegölspor, Bug-
saş Spor AŞ., Gü-
müşhanespor,

Tuzlaspor, Tokats-
por, MKE Ankaragü-
cüspor, Niğde Beledi-

yespor, Kayseri Erci-
yesspor ile karşı
karşıya gelecek.

İlk devre İstan-
bul ekibindeki üç

rakibini de kendi
evinde ağırlayacak

Kastamonuspor 1966,
ikinci devrede İstanbul’a ko-

nuk olacak.
Temsilcimiz 15 Ocak 2017 tari-

hinde başlayacak 2. Devrenin ilk
karşılaşmasında Sarıyerspor ile 3.
karşılaşmasında Eyüpspor ile 13.
karşılaşmasında ise Tuzlaspor ile
mücadele edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Sü-
per Lige çıkan Beykoz Belediyesi Erkek
Hentbol Takımı Çatalzeytin’de kamp
yapıyor. İlçede 30 Temmuz’a kadar ça-
lışma yapacak kadroda milli hentbolcu
Cengiz Hatırnaz’ın yanı sıra Okan Yal-
çıner, Meriç Asfuroğlu, Ozan Erdoğan,
Ömer Faruk Gürdal, Yiğit Ilgın, Recai
Dege, Tevfik Tuğyap, Ümit Kırkayak,
Murat Varlı, Gökhan Şanlı, Burak Tu-
ran, Çağlayan Öztürk, Erkut Eryiğit yer
alıyor.

Beykoz Belediyesi Erkek Hentbol
Takımı Antrenörü İsmail Tarakçı Kas-
tamonu’da daha önce de kamp yaptık-
larını anımsatarak, “Geçen yıl Araç’ta
bu yıl da Çatalzeytin’de olmaktan mut-
luyuz. Çalışma ortamı iyi olduğundan
Kastamonu ilçelerini tercih ediyoruz.

Belediye Başkanı Musa İhsan Uğuz’un
gösterdiği ilgiye teşekkür ediyoruz. He-
defimiz ligde üst sıraları zorlamak.
Türk hentbolunda iyi bir takım olmak
için mücadele ediyoruz. Amacımız
hentbol seyircisine bu sporu sevdirmek

ve sürekli izletmek. Ligde kalıcı olmak
istiyoruz. Kastamonu ili bize uğurlu ge-
liyor.” dedi. Tarakcı Çalzeytin kampı
sona erdikten sonra 11-14 Ağustos  ta-
rihleri arasında İzmir’de özel bir turnu-
vaya katılacaklarını da bildirdi.

Sakarya’da yapılan Türkiye Kick
Boks Şampiyonasında Taşköprülü
hemşerimiz Faruk Mert Yüksel birinci
oldu. Altın madalyayı kazanan Yüksel,

27Ağustos -3 Eylül tarihleri arasında
İrlanda’da düzenlenecek olan Wako
Dünya Şampiyonasında milli takım
formasıyla ülkemizi temsil edecek.

Birinciliğe yükseldi

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

27 Temmuz 2016 9

Geçtiğimiz sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupa-
sı maçları süresince çökme tehlikesi nedeniyle
seyirci alınmayan Maraton Tribününde güçlen-
dirme çalışmaları başladı. Tribündeki çalışmala-
rın yeni sezonun başlayacağı 3 Eylül’de tamam-
lanması bekleniyor.

Maraton 
sezona 

hazırlanıyor

Depremden sonraBirinci devrede 
İstanbul yok

Beykoz Çatalzeytin’de kampta

2016- 2017 sezonunda Spor Toto 2.Lig Kır-
mızı Grup'ta yer alan Kastamonuspor 1966,
birinci devrede İstanbul ekibindeki rakiple-
rini Gazi Stadında ağırlayacak.

Kastamonuspor 1966 hazır

Kastamonuspor 1966 kaleyi
süper ligde Gaziantepspor forma-
sı giyen Bora Sevim’e emanet
etti. Kulüp yönetimiyle sözleş-
meyi imzalayan Sevim, Süper
Lig’de 3, PTT 1.Lig’de 72, TFF
2.Lig’de 101, TFF 3.Lig’de 17,
U21 Ligi’nde 46, Türkiye Kupa-
sı’nda 14 kez forma giydi. U15,
U16, U17, U18 ve U19 Milli Ta-
kımı ile resmi ve özel maçlarda
ise 11 kez kaleye geçti.

Kale Sevim’e

emanet

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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1
5 Temmuz Cuma gecesi darbe adı altında gerçekleştirilen terör girişimini kınıyor, Milletimizin

iradesine ve demokrasiye olan inancına sonuna kadar güvendiğimizi belirtiyoruz. Yüzyıllar

boyu şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanın bireyleri olarak inanıyoruz ki; demokrasi dışı

her türlü eylem ve bu topraklar üzerinde kirli idealleri olan hainlerin hevesleri her daim

kursaklarında kalacaktır.

Türk Milleti olarak tüm etnik ve farklı görüşlerin asırlardır yaşadığı kutsal topraklarımıza sevgi ve

hoşgörü içerisinde hizmet etmenin gururunu hep yaşadık, yaşıyoruz da.

15 Temmuz; milletimize ve milletimizin hür iradesine zincir vurmaya çalışanlara karşı tek vücut

olduğumuzu, vakti geldiğinde yırtamayacağımız ve aşamayacağımız dağ olmadığını göstermiştir.

Bu kalkışma neticesinde her görüşten vatandaşımızla aynı kapta kaynadık, kaynaştık, gönüllerde

çiçek olduk açtık.  Vatanımızın bir karış bile verilecek toprağı olmadığını yedi düvele gösterdik. 

Bu vesileye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız

Sayın Binali Yıldırım’a , güvenlik güçlerimize ve Türk halkına teşekkür ediyoruz.

Demir Yemek Ailesi olarak topraklarımız için can ve kan veren tüm aziz şehitlerimize, 15

Temmuz’daki menfur saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına baş

sağlığı, tüm yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Millete darbe yapılamaz 

Demir Yemek Ailesi 
www.demiryemek.com
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1
5 Temmuz 2016 Cuma akşamı ülkemize, vatanımıza, milletimizin iradesine yapılan hain darbe

girişimini şiddetle reddediyor ve lanetliyoruz. Dahili ve harici hainlerin her zaman karşısındayız ve

asla unutmayacağız, unutturmayacağız, affetmeyeceğiz. 

Tüm şehitlerimize ve gazilerimize yeminimiz olsun; darbelere bugüne kadar olduğu gibi bundan

sonrada karşıyız. Bizlere emanet edilen cumhuriyetimizin ve demokrasimizin her zaman savunucusu

ve bekçisiyiz. Bu cennet vatanımızda sonsuza kadar nöbetteyiz. 

Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Esasen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu güzel

yurdumuzda birlikte yaşamanın kayıtsız şartsız tek gerçeği kardeşçe bir olmak yolundan geçmektedir.

Atalarımızdan aldığımız dinimizi, vatanımızı, bayrağımızı canımız pahasına savunacağımızı bütün dünya

bilmelidir.

Bu vesile ile Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Kurtuluş Savaşında, her tür bölücü terör saldırasında ve

darbe girişimde bizler için şehit olanların durağı, mekanı cennet olsun. Bizlere haklarını helal etsinler.

Gazilerimize, yaralılarımıza yüce Allah’tan acil şifalar dileriz. Ailelerine başsağlığı ve geçmiş olsun

dileklerimizi hassaten sunarız. Şehit Şerife Bacının torunları olarak tüm ülkemize ve Türk milletine

geçmiş olsun. Hâkimiyet yalnızca yüce Allah’ındır, Vatan sevgisi imandandır.

Yüce Türk milletine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayhan ÜNAL 
İSTANBUL YUFKACILAR ve KADAYIFÇILAR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

Vatan sevgisi imandandır

www.istanbulyufkacilarodasi.org
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