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MiLLET VE MiLLiYET
Dünyaya

dersi
15 Temmuz darbe giri-
şiminin ardından baş-
layan demokrasi nöbe-
tinin 23. günü olan 7
Ağustos’ta Yenikapı’da
yapılan “Demokrasi ve
Şehitler Mitingi” 5 mil-
yon kişinin katılımıyla
gerçekleşti. Türkiye’nin
renklerini ve farklılıkla-
rını bir araya getiren en
kalabalık ilk ve tek mi-
ting olarak tarihe geçti.

Demokrasi Gazisi İhsangazili
hemşerimiz Orçun Şekercioğlu’nun
açılış konuşmasıyla başlayan mi-
tingde programın resmi sunucusu
Orhan Karakurt ara ara halkın Hali-
me Çavuş ve Şerife Bacı’nın izin-
den gittiğini belirtmesi Kastamonu-
luları gururlandırdı.

Ekibimize karşı Kastamonu
misafirperverliğini gösterirken
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti de dile getiren Kaymakam
Adnan Tezcan tüm hemşerile-
rini ağırlama arzusunda oldu-
ğunu ifade etti.

Tezcan, İstamonu’nun diğer
yerel gazetelerden ayrışan
önemli özelliklere sahip oldu-
ğunu vurgularken, Karadeniz
bu söylemlere teşekkür etti ve
kendisine görevinde başarılar
diledi.

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz,
Trabzon Araklı Kaymakamı Devrekanili hemşeri-
miz Adnan Tezcan’ı makamında ziyaret etti.

15 Temmuz’da Boğaziçi Köprü-
sü’nde darbecilere karşı tek ba-
şına direnirken güvenlik kamera-

sına yansıyan Bozkurtlu hemşerimiz
Safiye Bayat, mücadelesiyle dünya ba-
sınına konu oldu. 

Dünya onu konuşuyor

Demokrasi ve Şehitler Mitinginde
konuşan 15 Temmuz gazisi İh-
sangazili hemşerimiz Orçun Şe-

kercioğlu, “O gece Çanakkale’ydi, yeni
bir İstiklal mücadelesiydi” dedi.

O gece yeni bir 
İstiklal Mücadelesiydi

4Haberin detayları sayfa

Kaymakam Tezcan’a ziyaret Özterm’den yüksek randıman

Bulgaristan, Kastamonu
ve İstanbul’daki tesisleriyle
yüksek performanslı, yangı-
na ve depreme dayanıklı em-
prenyeli ahşabı sağlayan Hı-
dırlar Orman Ürünleri, piya-
sanın tüm özel siparişlerini
de karşılıyor.

Ülkemizin en
önemli brülör üreticile-
rinden Özterm,  geniş
servis ağı, kaliteli ve
güvenli sistemleriyle
dikkat çekiyor.  Özterm
Elektrik Brülör Sanayi
Yönetim Kurulu Başka-
nı Nurullah Kayacıoğ-
lu, temelleri 1965 yı-
lında atılan firmanın
alçak tazyik fuel-oil
brülörlerinin yanında
doğalgaz ve motorin
brülörlerinin üreticisi
olduğunu kaydetti.

Kastamonuspor 1966’nın 2.Lig’de mücadele edeceği 
2016-2017 sezonu öncesi iç transferde 8 futbolcuyla daha
sözleşme imzalandı.

Hıdırlar Orman
Ürünleri tüm 
ihtiyacı karşılıyor

Kastamonu Belediyespor ile
Artsam Koleji Spor Kulübü’nün
yer aldığı Hentbol Bayanlar Sü-
per Ligi ve Türkiye Kupası fikstü-
rü çekildi.

Hentbolda 
rakipler belli oldu

YAŞ kararıyla Tümgeneral rüt-
besinde görev süresi 1 yıl uzatılan
İnebolulu hemşerimiz Mehmet
Özlü, Hava Kuvvetleri Komutanlı-
ğı Harekat Başkanı oldu.

Hava tehditlerini
Özlü önleyecek

Abana’da bu yıl 32.’si
düzenlenen Kültür, Sanat ve
Deniz Şenliklerine yapılan
etkinlikler damga vurdu.

Adrenalin 
tavan yaptı

İç transferde imzalar atıldı

Ares Güvenlik 
Ağlı’da şube açtı
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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
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Sağır dilsiz ve âmâ;
Bu durum sakın gitmesin ağrına;
Değişmem seni
O sapasağlam özürlülerin topuna…!

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�8 Ağustos 2016 2

Öleni, sekiz, on gün yatakta eğlemeyiz,
Ölen için yıllarca karalar bağlamayız.
Korkulacak bir sonuç değil her halde ölüm,
Doğarken ağlarız da ölürken ağlamayız.

AĞLAYANLAR- AĞLAMAYANLAR

Fazıl Bayraktar

Yemiyor içmiyor diyorlar adam için,
Kendi kendini yiyor adam.
Daha ne yesin!

İNCE SIZI

Tahsin Şentürk

“Üretimden
Tüketime”

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

www.bsmsandalye.com

Ekibimize karşı Kastamonu misafir-
perverliğini gösterirken ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti de dile getiren Kay-
makam Adnan Tezcan tüm hemşerileri-
ni ağırlama arzusunda olduğunu ifade
etti. Tezcan, İstamonu’nun diğer yerel
gazetelerden ayrışan önemli özelliklere
sahip olduğunu vurgularken, Karadeniz
bu söylemlere teşekkür etti ve kendi-
sine görevinde başarılar diledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen
sohbet ortamında Kaymakam Adnan
Tezcan mülki idare serüveni ve özel
hayatıyla ilgili şu paylaşımlarda bulun-
du: “İstanbul’un Fatih semtinde 1980
yılında doğdum. O dönem büyüklerim-
iz resmi hüviyetimizi Devrekani olarak
kaydettirmiş. Üniversite dönemine
kadar her yazı Akmescit Mahallesi
Tırkış Mevkiinde bulunan dede
ocağımızda geçirirdik. Orada köy işler-
ine yardım eder akrabalarımızı ziyaret
ederdik. Lise çağlarımda ailece Ak-

saray’daki evimizden Zeytinburnu Ka-
zlıçeşme mevkiine taşındık.1997 yılın-
da girdiğim İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi İktisat Bölümünden 2001
yılında mezun olmamın ardından,  o

yıl ülkede yaşanan ekonomik kriz beni
mülki idareye yöneltti. Mezuniyetimin
yaklaşık 3 ay ardından girdiğim kay-
makamlık sınavını kazandım. İlk görev
yerim olan Düzce’de Akçakoca kay-
makam refikliğim sırasında eşim Tuğba
Hanım ile tanıştım. Kendisi öğretmen,
şu anda da Araklı Halk Eğitim Müdür-
lüğünde müdür yardımcısı olarak
görevli. İlk çocuğum İlber Burak 2006,
ikinci çocuğum Alp Eğmen de 2011
yılında Trabzon’da doğdu.  Annem ve
Babam artık Devrekani’de yaşıyor. Yaz
aylarında eskisi kadar çok olamasa da
memleketimizde geçirmeye gayret gös-

teriyoruz.”
Trabzon’un büyükşehir olmasının

ardından Araklı’nın köylerinin mahalle
statüsüne kavuştuğunu anımsatan Tez-
can konuşmasına şöyle devam etti:
“Trabzon büyükşehir olmadan önce
Araklı’nın 42 tane köyü, 8 tane ma-
hallesi vardı. Şimdi 50 mahalleye sahip
bir ilçe.  Daha önce görev yerlerimin
bağlantılı olması sebebiyle Trabzon sık
sık ziyaret ettiğimiz yerdi. Araklıyı da
tereddütsüz tercih listeme ekledim.
Burası güzel ve tarihi bir coğrafyaya
sahip. İnsanı da sevecen ve iyi niyetli.
Deniz kenarına havalimanına yakınlığı
ile ön plana çıkan bir ilçe.”

İstamonu’nun özverili bir çalışma
sonucu ortaya çıktığının belli olduğunu
kaydeden Tezcan, Kastamonu sivil
toplum ve ekonomik yapısıyla şunları
söyledi:“ Gerek tasarımı gerek logosu
ve içeriği İstamonu’nun  bir emek
ürünü olduğunu ortaya koyuyor. Baş-
tan sona emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.  Mülki idarede15 yıldır
görev yapıyorum. Geçmişte
katıldığımız toplantılarda Kastamonu
dernekçiliğinin daha profesyonel yapıl-
masını arzu ettiğimizi dile getirirdik.
Bu isteğimiz yavaşta olsa gerçekleşiyor.
Ancak sosyal ve kültürel manada aktif
olan, şehir dışındaki hemşerileri de ku-
caklayan kapsamlı bir yapıya ihtiyaç
var. İnşallah bu yapıya zamanla
kavuşuruz. Kastamonuspor’un 2. Lige
çıkması ilimize büyük bir ivme
kazandırdı. Bu ivme yollarımızın daha
güzel olması ve turizm ataklarımızın
artmasıyla daha da artacak.”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yar-
dımcısı Abanalı hemşerimiz Ahmet Yelis
15 Temmuz darbe girişimi sonrası tehlike-
nin hala devam ettiğini söylerken, daha çok
kenetlenmemiz gerektiğini ifade etti. “İç ve
dış güvenliğimizi,  devletimizin bekasını,
milletimizin huzur ve refahını tehdit eden
bu darbe girişimini yüce Türk Milleti ve ta-
rih affetmeyecek.” diyen Ahmet Yelis şu ifa-
deleri kullandı: “Ülkemiz birlik ve beraberli-
ğimiz ile demokratik düzen açısından bü-
yük bir tehlike atlatmıştır. Ülkemizin birliği-
ne ve demokrasimize kast eden bu alçakça

darbe girişimini lanetliyorum. Devletimiz,
içeride Pkk terörü ile Suriye sınırında Pyd
hainleriyle ve uluslararası arenada büyük
bir tehdit altında iken, darbe tehlikesine uğ-
ratıldı. Bugün itibari ile hiçbir tehdit ve teh-
like bitmiş değildir. Yüzyıl önce ülkemizi
parçalayıp yok etmek isteyen zihniyetler bu-
gün aynı emel uğruna devletimizi zafiyete
düşürmek,  iç kargaşa çıkartmak ve toplum-
sal düzenimizi bozmak istiyorlar. Ülkemiz-
de yaşayan her türlü siyasi düşünceye sahip
vatandaşlarımız ve etnik kökeni ne olursa
olsun Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bü-

yük Türk milleti olarak her zamankinden
daha fazla birlik ve beraberlik içinde birbiri-
mize kenetlenmeliyiz. Siyasi iktidar ve mu-
halefet partileri,  artan kutuplaşma ile kes-
kin ayrışmaların darbenin kendisi kadar
beka faktörlerimizi tehdit ettiği bilinci ile
hareket etmelidir. Türkiye’de “Milli Bir-
lik ve Kardeşlik” havası estirilmelidir.
Demokrasi hainleri tarafından hun-
harca şehit edilen polislerimize, as-
kerlerimize, sivil vatandaşlarımı-
za Allah’tan rahmet,  yaralılara
acil şifalar niyaz ediyorum.”

‘Daha çok kenetlenmeliyiz’

Gazetemiz İmtiyaz
Sahibi Hüseyin
Karadeniz, Trabzon
Araklı Kaymakamı
Devrekanili
hemşerimiz Adnan
Tezcan’ı makamında
ziyaret etti.

Ağlılı iş adamı Murat Saraç’ın sahibi
olduğu Ares Güvenlik & Bilişim Teknolo-
jileri ikinci şubesini Kastamonu’da açtı.

İstanbul’da uzun yıllardır faaliyet
gösteren Ares Güvenlik’in Ağlı’da ikinci
şubesini açmaktan dolayı büyük mutluluk
yaşadıklarını bildiren Murat Saraç, “Ağlı
ve çevre ilçelerine hizmet odaklı
düşünülen bu girişimle bölgede hak et-
tiğimiz yeri almak, yatırım olanaklarını
arttırmak gibi bir gayemiz var. İnşallah
değerli hemşerilerimizin katkı ve destek-
leriyle bunu sağlayacak, doğduğumuz
topraklara hizmet edeceğiz.” dedi.

Açılışa Ağlı Kaymakamı Adnan Şen,
Belediye Başkanı Şahin Çolak, Garnizon
Komutanı Yalçın Pehlivan, Emniyet
Amiri Yaşar Topçu,  İl Meclis Üyeleri Ön-
cay Ersoy, M. Sait Yulu, siyasi parti ilçe
başkanları, muhtarlar ve çok sayıda dav-
etli katıldı.

İnebolu Limanı’nın işletmesi İnebolu
Belediyesi’nden Eti Bakır A.Ş.’ye geçti.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca
düzenlenen ihale sonucunda limanın
işletme hakkını 49 yıllığına devralan Eti
Bakır A.Ş.’nin, zemin etüdü ile ilgili
olarak limanda sondaj çalışmasına
başladığı ve kapasite artırımına yönelik
yatırım yapmak için taş ocağı ruhsatı
başvurusunda bulunduğu kaydediliyor.
Devir esnasında Belediye Meclisi’nin
aldığı kararlara uyulmadığı iddiasıyla li-
manın imar planına itiraz eden ve
özelleştirmenin iptalini isteyen İnebolu
Belediyesi’nin açtığı dava ise Danıştay’da
sürüyor. (Kastamonu Gazetesi)

Ares Güvenlik 
Ağlı’da şube açtı

Liman devredildi

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Gümrük ve Ticaret Bakanı
Bülent Tüfenkci, Fetullahçı Te-
rör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili şir-
ketlerin iflas ertelemeye başvur-
dukları yönünde yoğun şikayet-
ler aldıklarını belirterek, "Her-

hangi bir suistimale yol açma-
ması, kötü niyetli olarak bu im-
kanın kullanılmaması adına hü-
kümetimiz OHAL boyunca iflas
ertelemelerine başvurulmaması
yönünde karar çıkarttı” dedi.

İflas erteleme
hakkı

kaldırıldı

Firmalarının temellerinin 1956 yı-
lında İnebolulu merhum iş adamı
Seyfettin Atlı tarafından atıldığını an-
latan Hıdırlar Orman Ürünleri Genel
Koordinatörü Hayati Altıkulaç orman
ürünleri alanında geniş ürün gamıyla
sektörün önemli bir tedarikçisi olduk-
larını söyledi.

Seyfettin Hıdır’ın 1979 yılında ve-
fat etmesinin ardından firmanın ikin-
ci kuşak üyeleri Salih ve Tevfik Hı-
dır’ın iş başına geçtiğini anımsatan
Hayati Altıkulaç, “ Ülkemizin ihtiyacı
olan inşaatlık ve doğramalık kereste
üretimiyle başladığımız yolculuğu-
muz zamanla gelen yoğun talep son-
rasında kapasitemizi artırmamızı,
ürün gamımızı çeşitlendirmemizi sağ-
ladı. Sektörün talepleri üzerine bün-
yemize çok değişik ürünler, bayilikler
ve distribütörlükler ekledik. Gelişen
teknolojiye ayak uydurarak ahşap
ebatlama makine parkurumuzu geniş-
lettik. 'Her türlü ahşabı siz tasarlayın
biz üretelim' diyerek ebatlamada söz
sahibi olduk. Daha sonra vakumlu ve
basınçlı ahşap emprenye tesisimizi
hizmete açtık. Tüm bu girişimlerimiz
yurt içindeki toptan ve perakende sa-
tış ağımızı kuvvetlendirmemizin yanı
sıra yurt dışı pazarlarda da güçlü yer
almamızı sağladı.” dedi.

Başakşehir’de 5 bin metrekare Bul-
garistan’da 8 bin metrekare alan üze-
rinde üretim tesislerinin olduğu-
nu bildiren Altıkulaç, İnebo-
lu’da 60 bin metrekare
açık alan, 2 bin metre-
kare kapalı alan ve 2
bin metrelik sundur-
ma alanında hizmet
verdiklerini kaydet-
ti. Hayati Altıkulaç
İnebolu, İstanbul ile
Bulgaristan’daki fab-
rika depo ve mağa-
zalarda toplamda 85
kişiye istihdam sağ-
landığını da ifade etti.

Firmanın ürün gamı-
nın çeşitliliğinden de bah-
seden Hıdırlar Orman Ürün-
leri Genel Koordinatörü Hayati Al-
tıkulaç Ürünlerimizin hepsi emperye
tesislerimizde ilaçlanarak, kurtlanma-
ya, çürümeye, deforme olmaya, man-

tar ve böceklenmeye karşı koruma al-
tına alındı. İnebolu’nun yanı sıra Bul-
garistan ve Ukrayna’dan yüklü mik-
tarlarda kereste ithalatı yapıyoruz.

Ayrıca dünyanın dört bir yanın-
dan yüksek mukavemetli

neme, rutubete dayanıklı
yapı ve mobilyada kulla-

nılan levha olan OSB-
Plywood ithalatını da
gerçekleştiriyoruz.
Temelden çatıya, iç
ve dış mekanlarda
tüm ürünleri müşte-
rilerimize sağlıyoruz.
İnşaatlık kereste, em-
peryeli kereste, ebat-

lama, masif paneller,
dış cephe lambri, deck

ve marin çözümlerimizin
yanı sıra dış cephe boyala-

rı, çatı izalasyon, ısı yalıtım
gibi geniş bir alanda varız. Yüzlerce

çeşit ile tüm hemşerilerimize ve müş-
terilerimize hizmet etmekten gurur
duyuyoruz.”

Çatalzeytin İlçe Özel
İdare Müdürü 43 yıllık
devlet memuru Sadi
Kaya emekliye ayrıldı.
İlk ve ortaokulu Çatal-
zeytin’de okuyan Sadi
Kaya Kastamonu İmam
Hatip Ortaokulundan
mezun olmasının ardın-
dan iş hayatına atıl-
mış,1972’de Yukarısökü
köyü Tarakçılar mahal-
lesinde cami imam hatip
olarak göreve başlamıştı.
Askerlik sonrası 1976’da
Çelebiler mahallesinde
imamlık yapan Kaya

1977’de Özel İdare Mü-
dürlüğünde göreve baş-
ladı ve1998 yılında AÖF
Halkla İlişkiler bölümü-
nü bitirdi. Çatalzeytin’in
kültür, sanat ve sosyal
yaşamında etkin rol oy-
nayan Kaya 1977’de baş-
layan festivallerde görev
aldı. Turizm Derneği Yö-
netim Kurulunda yer
aldı. Çamtüko’da uzun
yıllar saymanlık yaptı.
Çatalzeytin Meslek Yük-
sekokulu Derneği kuru-
cu üyesi oldu, ikinci
başkanlığını yaptı.

Çatalzeytin’in Sadi ağabeyi
emekli oldu
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1800’lü yıllarda
Batı, harıl harıl
demiryolu

yapıyordu.
Demiryolları
üzerinden savaşlar
çıkıyordu. Niye mi?
Sanayi Devrimi’nin
öncüsü olan
devletler ürettikleri
ürünleri yeni
pazarlara hızla
ulaştırmak
zorundaydılar. Bu da
atla, eşekle
olmuyordu artık.
Ekonomilerinin gereği buydu
çünkü pazarlarda bir rekabet
yaşanıyordu.

Yani, bu çabanın altında
ortalama insanın öncelikli
ihtiyaçları yoktu. Ayrıca, petrol
alanlarına çökmek de vardı tabi.

Denizyolu daha ucuzdu ama
hem her pazara ulaşamıyordu
hem de yavaştı. Yani o zamanlar
denizyolları hammadde ve
pazar rekabeti açısından
demiryollarından daha karlı
değildi ve henüz kara yolu
araçları bu denli etkili
olamamıştı.

Örneğin, Birinci Dünya
Savaşı’nda Almanların bizimle
ortaklıklarının ana
nedenlerinden biri neydi, biliyor
musunuz? Bağdat-Basra
(Petrol) demiryolunu
kullanmak!

20. yüzyıl hammadde ve
pazar yarışında rekabeti
sertleştirirken karayollarının
önemi arttı. Çünkü artık
karayolları deniz ve
demiryollarından daha hızlıydı
ve ama daha hızlı olan hava
yollarından da daha ucuzdu.

Ekonomik rekabette küçük
ayrıntılar gerçekte büyük ve
önemlidir ama biz bunları ilk
anda düşünemeyiz.

Örneğin, rampa maliyeti
artırır arkadaşlar!

Hopa-İstanbul Sahil Yolu
Projesi’ne geleceğim.

Yanılmıyorsam bu proje 1973
yılında başlatıldı. Amaç,
ihracatçı Batılı ülkelerin Asya
pazarına daha hızlı ve daha az
giderle ulaşmasıydı. Yani, Doğu
pazarına gidecek TIR’lara hızlı
bir parkur yaratmak. Bu
projenin içerisinde “insan ve
doğası” teması asla bir öncelik
olarak yer almadı.

Şunu da araya sıkıştırmam
gerekiyor. Türkiye’de
Cumhuriyetle birlikte bir
demiryolu atağı başlamıştı
ancak bu hız, 1950’de Demokrat
Parti ile kesildi ve ABD’nin istek
ve talimatı ile karayollarına
yönelindi. Bu gelişme, birkaç
yönden önemlidir. Bir:
Üretemediğinizi kara yolu
araçları için dışa bağımlı
duruma gelirsiniz. İki: Bu
araçların enerji kaynağı sizde
olmadığı için enerji
kaynaklarına (petrole) bağımlı

duruma gelirsiniz ki,
andığımız dönemde
de bugün de petrol
kaynaklarının büyük
bir bölümü ABD’nin
şirketlerinin
elindedir. Ve üç:
doğayı katledersiniz.

Bugün E diye
tanımlanan
(Enternational) yollar
uluslararası yollar
statüsündedir ve
çoklukla bu yolların
finansmanı dış

kaynaklıdır. Yani bizim
bütçemizden öyle ahım şahım
paralar çıkmaz ama bu yolları
yapan siyasi iktidarlar bunu
genellikle kamuoyundan
saklarlar ve kendi başarı(!)
hanelerine yazdırmaya
çalışırlar. Ardından da iyi oy
devşirirler.

Peki, bu rampasız ve
kaymak gibi yollarda insana
özgü ne var?

Söyleyeyim: Yılda, belki de
ömründe bir kez özel aracı ile
yolculuk yapanlara kaymak gibi
bir yol. Alkışlayalım.

Alkışlayalım ama o yer
insanı ile denizi arasına
kocaman bir bariyer koymak
gelişmişlik sayılabilir mi? Siz,
özel otomobilinizde müziğinizi
açmış, denizi izleyerek ve
esintisini hissederek giderken,
o yer insanı kendi doğasının bir
parçası olan denize iç çekerek
ta uzaklardan bakmak zorunda
kalıyor.

Sinop’tan başlayan o kaymak
gibi rampasız yollar, yöre
insanının genetiğiyle oynadı.
Denizden uzaklaştırıldı o
insanlar. Denize sıfır olan
Ünye’de, Ünyeli için deniz yok
artık. Giresun’u göbeğinden
yardılar oto yolla. Ordu,
Trabzon, Rize…

Evet. Şimdi sıra bizde.
TIR’lar hızlı gitsin diye deniz
dolduruluyor. İyi mi?

Yani, yılda ya da ömrünüzde
bir kez özel otomobilinizle keyif
yapmak için TIR’lar için
yağmalanmış doğadan
yararlanabilir ve sevinç
duyabilirsiniz. Ama oralarda
yaşamak zorunda kalırsanız
şapkanız ters döner. Niye
turizm yok Karadeniz’de?
Sadece denize girme gün sayısı
az olduğu için mi?

İstanbul’dan Hopa’ya
rampasız gitmek isteyen
arkadaşlara önerim var: Sıfır
rampa, sıfır risk, müthiş bir
manzara ve yolculuk keyfi;
deniz yolu.

Niye yapmazlar ki!
Ha! Yarın, güneş gibi beleş

bir enerjiyle uçaklar vızır vızır
uçmaya başlayınca o ziftte inek
bile bulamayacağız. Et hak
getire, süt hak getire.

Ya!
Ne demişler: Kömür bittiiiiii/

ömür bitti.

Ne güzel, yolda rampa yok

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Hıdırlar Orman Ürünleri
tüm ihtiyacı karşılıyor

Bulgaristan, Kastamonu ve İstanbul’daki tesisleriyle yüksek performanslı, yangına ve depreme daya-
nıklı emprenyeli ahşabı sağlayan Hıdırlar Orman Ürünleri, piyasanın tüm özel siparişlerini de karşılıyor

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, TBMM Başkanlığına su-
nuldu. Tasarıya göre, 45 yaş altı
ücret karşılığı çalışanlara, otoma-
tik olarak bir bireysel emeklilik
yapılacak. Çalışanın katkı payı,
prime esas kazancın yüzde 3'ü
olacak. Çalışan, 2 ay içinde söz-
leşmeden cayabilecek; cayma ha-
linde, ödenen katkı payları 10 iş
günü içinde çalışana iade edile-
cek. Sisteme girişte bir defaya
mahsus olmak üzere bin lira ilave
devlet katkısı sağlanacak. Düzen-
leme, 1 Ocak 2017 tarihinde yü-
rürlüğe girecek.

45 yaş altı çalışanlar
bireysel emekliliğe
dahil edilecek

Hayati Altıkulaç

Sadi Kaya
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22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

İSTAMONU8 Ağustos 20164

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla
dünyada ve Türkiye’de en çok katılımlı
miting olarak tarihe geçen Demokrasi ve
Şehitler Mitingi, toplumun her kesimin-
den destek aldı.

İstanbul Yenikapı’da yapılan Demok-
rasi ve Şehitler Mitinginde CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak
üzere, siyaset, yargı, spor, sanat, STK ve
iş dünyasından çok sayıda birlik ve bera-
berlik yanıtı geldi. 

Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi

ve Şehitler Mitingi"nde Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar ve MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli yaptıkları konuşma-
larla vatandaşların büyük alkışını aldı.

Mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kah-
raman, Başbakan Binali Yıldırım, KKTC
Başbakanı Hüseyin Özgürgün, eski cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan-
lardan Ahmet Davutoğlu ve Tansu Çiller,
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,
Fener Rum Patriği Bartholomeos ve çok
sayıda bakan da hazır bulundu.

15 Temmuz’da Boğaziçi Köprüsü’nde
darbecilere karşı tek başına direnirken
güvenlik kamerasına yansıyan Bozkurtlu
hemşerimiz Safiye Bayat, mücadelesiyle
dünya basınına konu oldu. Demokrasi ve
Şehitler Mitinginde gaziler arasında ya-
nında yer alan Bayat, darbe girişimi sıra-
sında Boğaziçi Köprüsü’nün kapatıldığını
televizyonda görmesinin ardından sırt
çantasına ilk yardım malzemelerini yük-
leyerek Güzeltepe’deki evinden yürüye-
rek yola çıkmıştı.
Yaralılara yardım
ederken yaralanan
Bayat yaşadıklarını
şu cümlelerle an-
latmıştı: " Köprüye
doğru yürürken it-
faiye aracının arka-
sında askerleri gör-
düm. Bana el sallı-
yorlardı. Ona an-
lam veremedim.
Öncesinde bir po-
lis grubu vardı.
Onlar bana geçit vermek iste-
mediler. 'Gitme Abla' dediler. Bana il em-
niyet müdürü izin verdi. 'Bırakın çok isti-
yor gitsin' dedi, üzülerek. Bir erkek gitse
onu indirebilirler. Biz bayanız ancak kor-
kutup sindirebilirler diye düşündüm. As-
kerin yanına gittim. Konuşmaya çalıştım.
Bir yandan hırpalıyorlar, bir şeyler yap-
maya çalışıyorlar. Kalın giyinmiştim, as-
kerin çok tesirinde kalmadım. Biri 'içeri
alalım mı komutanım, vuralım mı' diyor.
Olayı anlamaya çalışıyorum, cevap ver-
miyorlar."

Yanağıma silah dayadı
Bayat gitmek istemediğini söyleyince

askerin yanağına silah dayadığını belirte-
rek, "Beni hırsla çekti. 'Gitmeyeceğim,
senden korkmuyorum' dedim. Yanağıma
silahını dayadı. Havaya ateş açtı. Kıvılcım
parçalarının başörtümün üzerinden dö-
küldüğünü hissettim. 'Beni bunla mı kor-
kutuyorsun' dedim. Elinin titrediğini his-
settim. 'Bunlar ne kadar korkak, ne kadar
aciz' dedim. Elimi kolumu sallamaya baş-
ladım. Türk'ün kanı farklı akıyor. Elimde-
ki telefonu çekti, fırlattı. 'Dedim bunların
gözü dönmüş, bunlar benim Türk askeri-
min kılığına girmiş katil. Bunlar öldürebi-
leceklerini öldürürler, sonra bunları alır
bizimkiler' Komutan 'İşte sizi ananız bu-
günler için doğurdu. Şimdi havaya ateş
açacaksınız, sonra ileri' dedi. Telefonumu
aldım. Onun yanına giderek, onun yanın-
dan geçerek gittim. Vurabiliyorlar ise sır-
tımdan vursunlar kahpece. Geri döndüm.
Bir baktım halk gelmeye başlamış. 'Halkı
uyardım, lütfen gitmeyin' dedim. Daha
sonra ateş açmaya başladılar. İnsanları öl-
dürdüler. Ne olduğunu anlamaya çalışır-
ken, bütün insanlar ölmeye başladı. İlk
yardım bildiğim için yaralılara yardımcı
oldum. 8-10 yaralı taşıdığımı hatırladım.
Bir doktor vardı. O çok mücadele verdi.
En son bir bayan vuruldu, dediler. Ona gi-
derken beni indirdiler orada. Sağ baldı-
rımdan vuruldum. İyiyim. Kemiği delip
geçmiş" diye konuştu

Müslüman kardeşimi 
taşırken vuruldum

"Yaralılara yardım ederken vuruldum.
O çok hoşuma gitti. Bir Müslüman karde-
şimi taşırken vuruldum. Tüm vatandaşı-
ma inançlı ve imanlı olduğunuz sürece
hiç bir şey geri dönmez. Allah sizi koru-
yandır. Ben Hz. Hüseyin'in bir sözüyle ha-
reket ederek gittim. 'Zalimin karşısına çı-
kıp sen haksızsın diyebilmektir cihat. Ben
cihat ettim. Beni iman kuvvetim kurtardı.
Oraya inananlar gitti" 

Onların hepsi katildi
"Hiç kimse benim toprağımın hiç bir

yerini kapatamaz. Baskıyla, darbeyle baş-
kası toprağımın hiç bir yerini kapatamaz.
Buna izin vermeyiz. Sahipsiz değiliz, etra-
fımız çok kalabalık. Bakmayın biz bir gö-
rünüyoruz. Türk askeri merhametli vic-
danlıdır. Benim de eşim asker oldu, be-
nim de kardeşlerim asker. Ancak bu darbe
girişiminde bulunanların hepsi katildi."

Dünya onu
konuşuyor

Demokrasi ve Şehitler Mitingin-
de konuşan 15 Temmuz gazisi İh-
sangazili hemşerimiz Orçun Şeker-
cioğlu, “O gece Çanakkale’ydi, yeni
bir İstiklal mücadelesiydi” dedi.

Demokrasi ve Şehitler Mitingin-
de alanında bulunan 5 milyon kişi
ve devlet erkanına hitap eden Or-
çun Şekercioğlu’nun sesi 81 vila-
yette kurulan demokrasi meydanla-
rında yankılandı.

“Sağımda solumda vurulanlar
olmasına rağmen kimse geri kaçma-
dı, hep bir adım ileri gitti” diyen
Şekercioğlu konuşmasında şu ifade-
lere yer verdi: “Darbecilerin ateşi
soncu Boğaz Köprüsü’nde yarala-
nan kardeşlerinizden biriyim. İlk
haber aldığımda arkadaşlarımla bir-
likte önce Kısıklı’ya hareket ettik.
Sonra Boğaz Köprüsünün işgal edil-
diğini duyduk. Bunun üzerine arka-
daşlarımla birlikte Boğaz Köprü-
sü’ne doğru yol aldık. Niyetimiz iş-
gale son vermekti. Ancak gişelere
yaklaştığımızda bizden önceki gi-
den grubun üzerine ateş açıldığını
gördük. Yaralananlar, şehit olanlar
oldu. Biz de arkadaşlarımızla birlik-
te ellerimizde taşlarla tankların
üzerine yürümeye başladık. Onların
tankları, tüfekleri vardı, bizim ima-
nımız vardı.” 

Aracımız kurşunlandı
“Sonrasında bizim grubumuza

açılan ateşte biz de maalesef o hain
kurşunlardan nasibimizi aldık. Ar-
kadaşlarımız bizi hastaneye götür-
mek için cansiperane mücadeleye
giriştiler. Bindirildiğim aracın kur-
şunlandığını hatırlıyorum. Arka-
daşlarımdan biri tampon yaparken
bacağıma diğeri şunu söyledi: ‘Kar-

deşim sen vuruldun, Allah şehitlik
nasip ederse hakkım helal olsun.
Fakat ben kalıyorum bu ablukayı
kırmak zorundayız’ Hamdolsun ya-
ram ağır olmasına rağmen hızla iyi-
leşmeye çalışıyorum. Aslında bura-
da anlatmaya çalıştığım o gün so-
kaklarda olan milyonların anlatma-
ya çalıştığıdır.” 

Sokaklarda 79 milyonun
özeti vardı

“Kardeşlerim o gece şahit oldu-
ğum hadise yeni bir Çanakkale idi
yeni bir İstiklal mücadelesi idi. Sa-
ğımda solumda vurulanlar olması-
na rağmen kimse geri kaçmadı, hep
bir adım ileri gitti. O gece yollarda,
köprülerde hamdolsun 79 milyo-
nun özeti vardı. 

FETÖ mensupları bu milletin si-
neceğini hesap ettiler fakat o karan-
lık gecede Alevi’si, Sünni’si, başı

açığı kapalısı, genci yaşlısı, MHP’li-
si CHP’lisi, AK Partili ’si ayırt et-
meksizin herkes tüm meydanlara
doldu. Rabbimize hamdolsun ki o
gece kahraman bir milletin büyük
bir milletin parçası olduğumu bir
kez daha gördüm ve bundan dolayı
da gurur duyuyorum. Bugün kar-

şımda gördüğüm bu muhteşem
manzara hamdolsun ki o darbeci
hainleri ve onları maşa olarak kul-
lanıldığını gösteriyor. Rabbimize
hamdolsun, Rabbim bu birlikteliği
79 milyonun bu kardeşliğini daim
kılsın diyorum. Rabbim bize bir
daha bu kötü günleri yaşatmasın.” 

O gece yeni bir İstiklal mücadelesiydi

15 Temmuz Cuma gecesi
yaşanan darbe girişimi
sonrası televizyon ekranla-
rından halkı meydanlara
davet edip, olayın seyrini
değiştiren isim olarak tari-
he geçen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 7
Ağustos’taki  "Demokrasi
ve Şehitler Mitingi" çağrısı-
na 5 milyon kişi katıldı.

Başkomutanın ikinci
çağrısına 5 milyon evet

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Demokrasi ve Şehitler
Mitingi alanında 5 milyon

adet su, 1 milyon gıda, 3 milyon
bardak, 1 milyon şapka dağıttı. 

Miting alanına ulaşım için 7
bin otobüs, 203 tekne, 10 vapur
hizmet hazırlandı. Ayrıca mitin-
ge süresince kent genelinde
toplu taşıma da ücretsiz yapıldı. 

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi 2 bin 500 zabıta personeli,
900 temizlik görevlisi ve 500

program görevlisi (polis
hariç)olmak üzere yaklaşık 13
bin kişiyi miting alanında görev-
lendirdi. Miting alanında Türk
bayrağının yanı sıra Afganistan,
Azerbaycan, Arnavutluk, bayra-
ğı da taşındı.

Programda Genelkurmay
Başkanı Hulusi Akar ve Cübbeli
Ahmet Hoca’nın tokalaşması
sırasındaki samimi poz, ilgi çe-
ken görüntüler arasında yer
aldı.
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Mazaretsiz olarak 
işe gelmeyen işçinin

hafta tatil ücreti

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
�����	��������
������
� � �
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Ölümlü 
iş kazalarında 
ilk sıradayız

Yeminli Mali Müşavir
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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

H
afta içi gelmeyen işçinin ücretinin
kesilmesi

23.4.2015 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere işçilere;

-Evlenmesi veya evlat edinmesi ya da
ana babasının, eşinin, kardeşinin ya da
çocuğunun ölümü halinde üç gün,

-Eşinin doğum yapması halinde beş
gün,

-En az yüzde yetmiş oranında engelli
veya süreğen hastalığı olan çocuğunun
tedavisinde, hastalık raporuna dayalı
olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri
tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl
içinde toptan veya bölümler halinde on
güne kadar ücretli izin verilmektedir.

İşçinin mazeretsiz olarak işe gelme-
mesi halinde, işveren tarafından gelme-
diği günün ücretinin yanı sıra hafta tatili
ücretinin de ödenme yükümlülüğü bu-
lunmamaktadır.

Mazeretsiz olarak işe gelmeyen işçi
için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak
bildirimlerde eksik gün nedeni (15-De-
vamsızlık) seçilmelidir.

Ülkemizin en önemli 
brülör üreticilerinden
Özterm,  geniş servis ağı,
kaliteli ve güvenli
sistemleriyle dikkat çekiyor

Temelleri 1965 yılında atılan firma-
nın alçak tazyik fuel-oil brülörlerinin
yanında doğalgaz ve motorin brülörleri-
nin üreticisi olduğunu kaydeden Öz-
term Elektrik Brülör Sanayi Yönetim
Kurulu Başkanı Nurullah Kayacıoğlu,
“Tecrübe, kalite ve güvene dayalı 50

yılı geride bıraktık. Bugüne kadar kali-
teden hiç taviz vermedik. Brülörlerimi-
zin kaliteli ve arızasız oluşu kendi rek-
lamını yaptı ve müşteri memnuniyeti-
miz hep daim oldu” dedi.

Beyoğlu’nda bin metrekare kapalı
alanda faaliyet gösteren firmanın, tek-
nik ve deneyimli kadrosuyla Ar-Ge ça-
lışmalarına öncelik verdiğini söyleyen
Bozkurtlu iş adamı Nurullah Kayacıoğ-
lu, başarı öyküsünü şöyle anlattı: “ Baş-
langıçta elektrik ve bobinaj işleri üzeri-
ne çalışan firmamız, daha sonra Fuel-
oil kullanımının Türkiye’de yaygınlaş-
masıyla beraber brülör sektörüne geçti.
Brülör sektöründeki ilk yıllarında bir

İtalyan markasının alçak tazyik pompa-
lı brülörlerini demonte vaziyette getirip
montajını gerçekleştiriyorduk. Bu pom-
pa sayesinde firmamız ekmek fırınları
sektörüne tercih sebebi oldu. Sonraki
yıllarda yine başka bir İtalyan markası
olan brülörler ile çalışmaya devam et-
tik. Alçak tazyikli bu brülörlerinin ima-
latını bıraktıktan sonra, Özterm 7-20
kg/h, 15-35 kg/h ve 30-60 kg/h kapasite-
li üç tip brülörün imalatını gerçekleştir-
meye başladık.”

Yüksek kalite standartları ve Türkiye
genelinde geniş servis ağı ile hizmet ver-
diklerini bildiren Kayacıoğlu şöyle de-
vam etti: “Tercih edilmemizin başlıca

sebebi imalatını yaptığımız alçak tazyik-
li pompamızdır. Günümüzde 6 no’lu
Fuel-oil, Yanık Yağ, Gemi ve Atık sanayi
Yağlarını baca filtreleri ile çevreye zarar
vermeden yakan tek Özterm Brülördür.
2013 yılı itibariyle yüksel basınçlı fuel-
oil brülörlerini de en mükemmel şekilde
dizayn ettik. Verimliliği çok yüksek olan
bu brülörümüz kısa sürede tercih sebebi
oldu. Ayrıca yüksek kapasiteli olanları-
na istenildiği takdire gaz ateşleme siste-
mi de ilave edilebiliyor. Böylece daha
uzun süreli arızasız çalışma sağladı.
Türkiye genelinde 100’e yakın servisi-
mizle hizmet ağımızı da her geçen gün
genişletiyoruz.”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, Kastamonu
Tıp Fakültesi'yle ilgili çalışma yapa-
bilmek için Hacettepe Üniversite-
si'ni beklediklerini söyledi.  

İl Koordinasyon Kurulu toplantı-
sına katılan Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Kasta-
monu Üniversitesi olarak şuana ka-
dar 97 milyon TL tutarında Kasta-
monu’ya yatırım yaptıklarını belirte-
rek, “2016 yılı içerisinde Kastamonu
Üniversitesi olarak tıp fakültesi için
6 milyon 750 bin lira, kampüs alt ya-
pısı için 5 milyon lira, açık ve kapalı
spor tesisleri için 3 milyon lira, etüt
proje işleri için 500 bin lira, Yücebı-
yıklar Konağı'nın restorasyonu için
1 milyon 500 bin lira, derslik ve
merkezi birimler için 2 milyon lira
ve muhtelif işler için de 3 milyon
500 bin lira ödenek ayırdık” dedi.

Toplam bedel 30 milyon lira
Kastamonu Tıp Fakültesi projesi-

nin toplam bedelinin 30 milyon lira
olduğunu belirten Rektör Aydın,
“Kastamonu Tıp Fakültesi, Hacette-
pe Üniversitesi'nden alınarak Bakan-
lar Kurulu kararıyla 2015 yılının
Temmuz ayında Kastamonu Üniver-
sitesi'ne devredilmiştir. Kastamonu
Üniversitesi olarak 2015 yılının Ara-
lık ayında Fakülte Devir Komisyonu

oluşturulmuş
olup, oluşturulan
komisyonun de-
vir ile ilgili çalış-
maları sürüyor”
diye konuştu.

Hacettepe Üni-
versitesi Tıp Fakül-
tesi'nde bulunan kad-
roların Kastamonu Üni-
versitesi'ne aktarıldığını

hatırlatan Rektör
Aydın, “Öğretim
üyelerinin bir
kısmı istifa etti.
Tamamen öğre-
tim üyeliğinden

ayrıldı. Bir kısmı
da Hacettepe’ye

dönmek için mahke-
meye verdiler, önce

lehlerine karar çıktı, son-

ra aleyhlerine karar çıktı. Yatırımlar-
la ilgili olarak tıp fakültesinin inşaat
alanının Hacettepe Üniversite-
si'nden devralmak üzere biz bir tes-
pit komisyonu kurduk. Hacettepe
Üniversitesi'ne sizde aynısını yapın,
tespit komisyonu kurun dedik. Bir
de müteahhitlerle olan problemleri-
nizi çözün diye yazı gönderdik.
Çünkü müteahhitlerle davalık ol-
dukları dosyalar bulunuyor. Bu me-
seleler mahkemelerde görüldüğü
için hangi durumdalar bilmiyoruz.
Tespit komisyonunu da biz kuramı-
yoruz dediler ve ihale yaptılar. İha-
lenin ne olduğunu bilmiyoruz. Muh-
temelen bir yüklenici firma işi al-
mıştır. Ama şuana kadar hukuki
problemlerini kendi içlerinde müte-
ahhitlerle çözemedikleri için, bir
kargaşa yaşadıkları için bize bir şey
bildiremediler daha. Sağlık Bakanlı-
ğı'nın kararıyla 750 bin nüfusun al-
tında olan yerlerde üniversite, eği-
tim ve araştırma hastanesi olarak de-
ğiştirilip afiliasyona gidildi. Bizim
de hastanemiz tamamlandıktan son-
ra artık bir problem kalmayacak.
Önemli olan şuanda bizim öbür bi-
naları bitirmemiz olacak. Şuanda
Hacettepe Üniversitesi'nin handi-
kapları aşmasını bekliyoruz. Bu ko-
nuda sıkıştırıyoruz” ifadelerini ku-
landı.

Özterm’den yüksek randıman

‘Tıp Fakültesi için Hacettepe’yi bekliyoruz’
Yapılan araştırmalara göre Türki-

ye’de 2015 yılının ilk yarısında iş ka-
zalarında ölen insan sayısı 867 olur-
ken, bu yılın ilk altı aylık döneminde
ise 912 kişinin hayatını iş kazaları se-
bebiyle kaybettiği ortaya çıktı. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mecli-
si’nin (İSİG) verilerine göre, iş kazaları
sonucu meydana gelen ölümlerde Av-
rupa’da ilk sırada olduğumuz ortaya
çıkarken, ülkemizde görülen iş kazala-
rının nedenleri arasında servistrafik
kazaları, ezilme, göçük, düşme, elek-
trik çarpması gibi başlıkların öne çıktı-
ğı belirlendi. 

İstanbul, İzmir ve 
Bursa ön sırada 

Türkiye genelinde en fazla iş kazası
meydana gelen iller arasında İstanbul
ilk sırada yer alırken, İstanbul’u sıra-
sıyla İzmir, Bursa, Manisa, Zonguldak,
Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Denizli,
Kayseri, Adana, Antalya ve Kütah-
ya’nın takip ettiği belirlendi. İş kazası
sonucu ölümlerin en fazla olduğu iller
ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ga-
ziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Hatay,
Manisa, Antalya, Erzurum, Zonguldak,
Mersin, Elazığ, Kayseri ve Tekirdağ
olarak sıralandı.

istamonu_05_Layout 1  8/9/16  9:54 AM  Page 1



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 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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TURUTURUTURUTURU Tehlike 
geçti

Şap hastalığı nedeniyle karanti-
naya alınan Kastamonu Canlı Hay-
van Pazarı tekrar açıldı. Kastamo-
nu İl Hayvan Sağlık Zabıtası Ko-
misyonu, Kastamonu'da il merkezi,
Tosya ve Taşköprü ilçelerinde şap

hastalığının yayılmasını önlemek
için 23 Mayıs’ta hayvan pazarını
karantina altına alarak kapatmıştı.

Komisyonun aldığı karar doğ-
rultusunda hayvan pazarı 29 Tem-
muz’da yeniden açıldı.

YIL: 5 SAYI: 171 8 AĞUSTOS 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.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard
Şampiyonası 3. ayak yarışları,
Türkiye Demokrasi Şehitleri Kupası
Motosiklet Kumsal Yarışları, liman
ve tavla-satranç-masa tenisi
etkinliklerinin yapıldığı festival 30-
31 Temmuz tarihleri arasında
yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinlikler arasında izleyicilerin
ilgisini çeken yağlı direkten bayrak
kapma yarışmasında şampiyon bu
yıl da değişmedi ve Londra’dan
memleketi Abana’ya yaz tatili için
gelen Emre Oğuz, 8. kez bayrağı
kaptı.

Adrenalin tavan yaptı Yaz. Öyle böyle bir
sıcak hava yok.
Hatta hararetli

bir hava.  17 Ağustos
depremini yaşayanlar
bilir, sıcaklıklar had-
dinden fazla bunalttı-
ğında ilk aklıma ge-
len dua etmekti ki
öyle de yaptım. Dep-
remi bekliyordum, ne
bileyim aşırı yağmur-
ları bekliyordum, tsu-
nami bile bekliyor-
dum ama 15 Tem-
muz akşamı darbe
girişimi gecesini ya-
şayacağımı beklemi-
yordum. Hem de hiç. 

28 Şubat’ı postmodern(!) darbe olarak bile ağır
bir bedelle ödeyen biri için yeterince eğitim ve sos-
yal hayatından mahrum kalmışken ve henüz yeni
yeni atlatmaya çalışırken yeni bir darbe benim o
dönemdekinden daha şiddetli bir travma yaşama-
ma sebep oldu. İtiraf ediyorum. 

Odamda kitap okuyordum ve ablamdan gelen
“Nejla hemen televizyonu aç, ülkede darbe oluyor!”
demesiyle salona geçip babama “Baba darbe mi
oluyor?” demem anlık bir süreçti. Tek düşündü-
ğüm o an zamanın durduğuydu. Geçmiyordu. Ge-
çemiyordu. Sanki bir el saatleri ve o geceyi dondur-
muştu. Tabii ben de kalakalmıştım o zamanın için-
de kapkara ve donuk. Bütün vücudum benden baş-
ka bir kontrolle başka birine aitti ve anlamsız hırıl-
tılar halinde konuşmaya çalışıyor, babama sesleni-
yordum çaresizce…

“Baba! Baba!”
Bir gün önce yurtdışından geldiği için ve hayatı-

nın belki üç belki de beşinci darbesi gecesi yaşamış
biri için ne yapacağını, beni nasıl kontrol edeceğini
düşünmüş olmalıyım o an ama durum benimkin-
den daha vahimdi. Bir şey söylesin istiyordum
onun. Ne bileyim “korkma” demesini mesela ya da
“yok bir şey” demesini mesela…

Demedi…
Diyemedi…
O an “eyvah” dedim. Kim bunlar dedim. Ne isti-

yorlar bizden diyerek dönüp durdum odanın orta-
sında. Babam koltukta çakılı kaldı. Annem belalar
okumaya başladı darbecilere. Kısa zaman sonra
olayı kimin yaptığını ve neden yaptıkları ortaya çı-
kınca annem sesini daha da yükseltti.

“Benim sevmediğim işte hayır yoktur! Bu rezil
adamdan hayatım boyunca tiksindim!”

Kimin ne yaptığını biliyor olmak ne yapacağımı-
zı bilmeye yetmiyordu o akşam. 

İlk şoku atlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızı
merak ediyordum, nerede ve ona ne olduğunu.
Dualar etmeye başladım ona bir şey olmamalı diye
Allah’a yalvarmaya başladım.

Bir sürü telefon görüşmesi yaptım. Onlardan
da dinledim ne olduğunu. En hızlı ne yapılması ge-
rekiyorsa o an onu ya yapacaktım ya da hayatım
boyunca pişman olacaktım.

Tekrar oturma odasına geldim. 
“Baba ben gidiyorum” dedim.
Bir baba için gecenin bir yarısında kızının böyle

bir tepkisine ne söylenebilecekse onu söyledi ve
panikle “Nereye?” diye sordu. “Gidiyorum” dedim…
Bu bir vatan meselesiydi ve o andan sonraki öm-
rüm yoktu benim için. 

Sokak kapısına geldiğimde annem geldi ve ona
“hakkınızı helal edin” dedim. Sokağa çıktığımda
yalnız olmadığımı, ölsem de yalnız ölmeyeceğimi
anladım. Ülkemin selametini düşünmekten, saba-
ha ferahlığa ermesini istemekten başka düşüncem
yoktu. 

Evimle ülkemin mahremi arasında ne fark var-
dı ki! 

İkisi de benim…
İkisi de mahremim…
Ve dahası en üzüldüğüm bir elim vatanıma iha-

net edenleri boğmak isterken, diğer elim darbeyi
yapanların ülkemde asker ve polis geçinenler
olunca da “Neden? Neden?” diye kendi canını yakı-
yordu. 

En acıtıcı olan da buydu.
Beni savunacak olanlar bana saldırıyordu.
Benim askerim ve polisim vatana ihanet edi-

yordu.
Yüreğim öyle acıdı öyle acıdı ki! 
Bütün inançlarım ve değerlerim hercümerç

şimdi. Bana ve ülkeme yapılanlar için bütün darbe-
cilerden, destekleyenlerinden, sempati duyanların-
dan, nazik olanlarından... Hepsinden nefret ediyo-
rum. Vatan savunmasında şehit olamadım, gazi de
olamadım. Üzgünüm. Şehit olan bütün kardeşle-
rimle bu yolu paylaşmayı öyle isterdim ki!

Vatan için hayatlarına veda eden şehitlerimizin
şehadetlerine bizi de katsın inşallah!

Rabbim devletimize, milletimize uzanan hain
elleri uzanamadan kırsın. Vatan toprağımızın sela-
metini baki kılsın ve tez zamanda hainler cezalarını
bulsun inşallah! Selam ve dua ile…

O gece

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Abana’da bu yıl 32.’si düzenlenen Kültür, Sanat ve Deniz Şenliklerine
gerçekleştirilen birbirinden renkli ve heyecanlı etkinlikler damga vurdu.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak Abana
Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri'ne katılanlar
arasında yer aldı. Cemile-İsmet Şen Öğrenci
Konukevi ve Sosyal Tesisleri'nin proje
çalışmasını üstlenen AE Mimarlık sahibi
İnebolulu iş adamı Ahmet Erkutoğlu ile
Abana’ya gelen Tanju Çolak, Has Bahçedeki
söyleşide sevenleriyle anılarını paylaştı.

Türkiye Motosiklet
Federasyonu’nun (TMF), Abana
Belediyesinin katkı ve destekleriyle
Türkiye Su Jeti Şampiyonası ve
Türkiye Demokrasi Şehitleri
Kupası Motosiklet Kumsal Yarışları
düzenlendi. İlçe merkezindeki

sahilde oluşturulan özel ve zorlu
parkurda iki gün süren yarışlarda
su jeti şampiyonasında 10,
demokrasi şehitleri kupasında ise
16 sporcu mücadele etti. Yarışlar,
çok sayıda sporsever ve macera
tutkunlarınca da ilgiyle izlendi.

Kastamonu Üniversitesi Küre
Meslek Yüksek Okulunun 30 ders-
likli yeni hizmet binasının yapılaca-
ğı alanda zemin etüdü ve sondaj ça-
lışmalarına başlandı. Yaklaşık 800
öğrenci kapasiteli olacak yeni oku-
lun geleneksel Küre havasını yansı-

tacağını bildiren Belediye Başkanı
Kamil Aydınlı, “Gerekli prosedürler
ve çalışmalar tamamlandıktan sonra
okul binasının inşaatına başlanacak.
Küre ekonomisine ve iş sahasına
katkıda bulunacak okulumuz ilçe-
mizin gelişmesine fayda sağlaya-

cak.” dedi. Mülkiyeti Küre Beledi-
yesine ait binada 2011 yılından iti-
baren Lojistik ve İş Makineleri Ope-
ratörlüğü Programı ile eğitim ve öğ-
retim veren Küre Meslek Yüksek
Okulu, yeni bina ile birlikte yeni bö-
lümlere de kavuşacak.

Çatalzeytin Meslek
Yüksekokulu’nun tercih
edilebilirliğini artırmak için
toplantı düzenlendi. Görevine
yeni başlayan Çatalzeytin Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.
Orhan Küçük ’ün çağrısıyla
yapılan toplantıda sorunlar ve
çözüm önerileri konuşuldu.

Üniversitenin kentten kopuk
olmaması gerektiğini vurgulayan
Orhan Küçük öğrenci yurdu,

öğrenci servisi, konferans salonu
ve bilgisayar laboratuvarı
ihtiyaçlarının olduğunu bildirdi.

Öğrenci yurdu konusunda
YURTKUR ile temas halinde
olunduğunu kaydeden Belediye
Başkanı Musa İhsan Uğuz ise
şunları söyledi: “Çatalzeytin
MYO’da 70 dönümlük alanda
kurulu yurt sorunumuz var.
YURTKUR’la temasa geçtik.
İmamlar Mahallesinde 300

öğrenci kapasiteli yeni bir yurt
yapımı için çalışma başlattık. Şu
anda okulun çatı, boya, badana
ve kalorifer onarımı yapılıyor.”

Sorunların ve çözüm
önerilerinin sunulduğu
toplantıda öğrencilerin
mağduriyetinin giderilmesi için
çalışmalara hız verileceği, bir
sonraki toplantının ise daha
geniş katılımla gerçekleştirileceği
karara bağlandı.

Eğitimde seferberlik

Küre’de 
yenilik 

başladı
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Hırvatistan’da düzenlenen
Üst Minikler Avrupa Şampiyo-
nası’nda milli antrenörümüz ve
Kastamonu Boks İl Temsilcimiz
Yılmaz Kırkbeşoğlu eşliğinde
ringe çıkan Üst Minikler Boks
Milli Takımımız 1 gümüş 2
bronz olmak üzere 3 madalya
kazandı.

23 Temmuz – 1 Ağustos ta-
rihleri arasında Hırvatistan’ın
Zagrep kentinde düzenlenen
şampiyonada Kırkbeşoğlu aynı
zamanda kafile başkanı olarak
da görev aldı.

Başkent Zagrep’te düzenle-

nen bu önemli organizasyonda
72 kiloda milli boksörümüz
Emir Büyükdağ Rus rakibi An-
drei Voevodin’i 3-0 yenerek gü-
müş madalya kazandı.

Turnuvada ringe çıkan bir di-
ğer boksörümüz olan Yavuz Kar-
gıdan, +76 kiloda rakibi Mykyti-
uk Maksym’i 3-0 ile geçti ve
bronz madalya kazanan sporcu-
lar arasına adını yazdırdı.

Şampiyonada 68 kiloda ülke-
mizi temsil eden Kaan Aykutsun
aynı performans ile mücadele
ederek bronz madalya kazanan
bir diğer sporcumuz oldu.

Kırkbeşoğlu’lu milli takım 
3 madalya aldı

İlimizi temsil eden Kastamo-
nu Belediyespor ile Artsam Ko-
leji Spor Kulübü’nün yer aldığı
Hentbol Bayanlar Süper Ligi ve
Türkiye Kupası fikstürü çekildi. 

Türkiye Kupası 1. turunda
27-30 Ağustos tarihlerinde oyna-
nacak müsabakalarda Kastamo-
nu Belediyespor B grubunda, Si-
vas Belediyesi Spor Kulübü, Ela-
zığ Sosyal Yardımlaşma Spor
Kulübü ve Pazarspor ile karşıla-
şacak.  F Grubunda yer alan Art-

sam Koleji ise Osmangazi Bele-
diyesi Spor Kulübü, Mudanya
Belediyesi Dinç Spor Kulübü ve
Hentbolspor ile mücadele ede-
cek. Öte yandan 9 Eylül’de baş-
layacak Süper Lig’de her iki
temsilcimiz de rakiplerini kendi
evinde ağırlayacak. Kastamonu
Belediyespor ilk hafta Yenima-
halle Belediyesi SK ile oynaya-
cakken Artsam Koleji Spor Ku-
lübü İzmir Büyükşehir Belediye-
si GSK’yı ağırlayacak.

Hentbolda rakipler 
belli oldu

Temsilcimiz Ferko Ilgaz
MR KBSK’ nın mücadele ede-
ceği Türkiye Kadınlar Basket-
bol Ligi’nde ve Federasyon
kupasında kuralar çekildi. 

28 Eylül- 2 Ekim arasında
oynanacak Federasyon Kupa-
sında ilk maçını Bodrum’da
Kırçiçeği Bodrum Basketbol
ile oynayacak Ferko, 7
Ekim’de başlayacak Türkiye
Kadınlar Basketbol Ligi’nin
ilk karşılaşmasında kendi
evinde Bornova Beckerspor’u
ağırlayacak.

Federasyon Kupasında C
grubunda yer alan temsilci-
miz, İzmit Belediyespor, Kır-

çiçeği Bod-
rum Basketbol,
Mersin BŞB.
Gelişim ve OGM
Orman Gençlik ile
mücadele edecek. Tek devreli
oynanacak grup müsabakala-
rının ardından gruptan çıkan
takımlar belli olacak. 

2016-2017 sezonunda 20
takımın mücadele edeceği
Türkiye Kadınlar Basketbol
Ligi’nde ise normal sezonu
ilk sekiz sırada bitiren takım-
lar şampiyonluk Play-Off’u
oynayacak. Sezonu son 4. sı-
rada bitiren takımlar bir alt
lige düşecek.

Ferko Eylül’de 
top başı yapıyor 

Bozkurt’ta kaymakamlık
tarafından her yıl düzenlenen
futbol turnuvasının şampiyo-
nu Çağatay İletişim oldu.

Dört grupta 16 takımın
mücadele ettiği turnuvada bi-
rinci Abana'dan turnuvaya

katılan Çağatay İletişim olur-
ken, ikinci ise geçen yılın
şampiyonu Gedikoğlu AVM
oldu. Turnuvanın final karşı-
laşması sonrası dereceye gi-
ren takımlara ilçe protokolü
tarafından ödülleri verildi.

Bozkurt’ta Abana’dan
şampiyon

Kastamonuspor 1966’nın
2.Lig’de mücadele edeceği 2016-
2017 sezonu öncesi iç transferde
8 futbolcuyla daha sözleşme
imzalandı. İki yılda elde edilen
şampiyonluklarda pay sahibi olan
Hasan Sürmeli, Aykut Sarıdoğan,
Eray Hüdaverdi, Ceyhun Elmas,

Hüseyin Bak, Halil Çelik, Fatih
Selimhan Solmaz ve Emre Yayla

yeniden kendilerini kırmızı
siyahlı renklere bağlayan imzayı
attı. İmza töreninde iç

transferde ilk önce transfer
masasına oturulan ve ön mukavele

yapılan santrfor Yaşar Çetin ile ön

libero Cabir Coşar da hazır bulundu.
İsmail Dikmenli Spor Tesisinde

Futbol Şube Sorumlusu Özhan
Arslan’ın katılımıyla düzenlenen imza
törenine Batuhan Er, Faruk Öcal, Yusuf
Orhan, Muhammed Haşim Çoban, Fatih
Özçelik, Uğur Yanıkdemir ve Günay
Şakar ise katılmadı.

Yeni sezon için 2.etap kamp
hazırlıklarını Kartepe'de gerçekleştiren
Kastamonuspor 1966, ilk hazırlık
maçını yaptığı Diyarbekirspor’u 2-1
mağlup etti.

4Ağustos’ta oynanan karşılaşmanın
17. dakikasında Batuhan'ın golü ile öne

geçen Kastamonspor 1966,
Diyarbekirspor'un penaltıdan bulduğu
golle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle tamamladı.
İkinci yarının 17.dakikasında Haşim'in
attığı golle 2-1'lik üstünlüğü ele geçiren
takımımız karşılaşmayı bu skorla
tamamlayarak ilk hazırlık maçından

galibiyetle ayrıldı.
İkinci hazırlık maçını 2.Lig ekibi

Kocaeli Birlikspor ile oynayacak
temsilcimiz, son hazırlık maçını ise 9
Ağustos’ta Kocaeli İsmet Paşa Stadı’nda
Kuveyt Süper Lig ekibi Al Arabi ile
yapacak.

İlk sınav geçildi
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Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz

İç transferde 
imzalar atıldı
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Kastamonulular Dayanışma Der-
neği Genel Merkezinin 7 Ağustos’ta
Beykoz’da yapmayı planladığı ola-
ğanüstü kongre ilçe kaymakamlığı
tarafından ülke genelinde uygula-
nan OHAL kanunu çerçevesinde
iptal edildi. Cideli iş adamı Orhan
Gümüş ile İnebolulu Avukat Umut

Özkan’ın aday olacağını açıkladığı
kongrenin en yakın 1 ay sonra yapı-
labileceğini kaydeden Beykoz
Kaymakamlığı yapılan yazılı bildi-
ride “Kas-Der Genel Merkezi
Olağanüstü Kongresinin 2935 sayılı
OHAL kanununun 11. maddesi
gereği 30 gün süreyle ertelenmesine

karar verilmiştir.” ifadelerini kul-
landı.  Öte yandan Kas-Der Genel
Merkezinin Olağanüstü kongresi
için belirlenen yeni tarihin 4 Eylül
Pazar günü olduğu öğrenildi.  Kon-
grenin yapılacağı yerin ise
önümüzdeki günlerde açıklanması
bekleniyor.

Kastamonu kentlilik bilincinin
yerleşmesi amacıyla Kastamonu
Belediyesi’nin öncülüğünde çeşitli
sivil toplum kuruluşlarının katılı-
mıyla kurulan Kent Konseyi, 2016
yılı Olağan Genel Kurul toplantısı

yapıldı. Genel Kurul’da mevcut
başkan Mehmet Çelik ve yönetim
kurulu üyeleri tek liste halinde gir-
dikleri seçimde göreve yeniden se-
çilerek güven tazeledi.

En geniş katılımlı yerel platform

olan Kent Konseyi’nin Genel Kuru-
luna, Vali Mesut Yıldırım, Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Milletvekil-
leri Metin Çelik, Murat Demir
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil
toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Taşköprü’nün Zımbıllı Tepe
mevkiinde, tarihi Paflagonya böl-
gesinin başkenti Pompeiopolis
Antik Kenti'nde 2016 yılı kazı ça-
lışmaları başladı.

Dünyanın çeşitli üniversitele-
rinden uluslararası bir ekiple 2006
yılından bu yana devam eden kazı
çalışmaları bu yıl da Kastamonu
Üniversitesinden Prof. Dr. Latife
Summerer başkanlığında yürütü-
lüyor.

Kastamonu Arkeoloji Müzesi
öncülüğünde başlatılan çalışmalar-
da önemli bulgular ortaya çıkarıldı.
Çalışmaların devam ettiği antik ti-
yatroda sahne binasına ait mimari
elemanlar ortaya çıkarılırken yine
aynı alanda tiyatronun en erken ev-
resine ait olduğu düşünülen tonoz-
lu, nişli bir yapı ile çok sayıda He-
lenistik sikke bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren
Kazı Başkanı Prof. Dr. Summerer,
bölgede kazı çalışmaları yapılan
tek sivil konut örneği olan villada

evin baş odası sayılabilecek alanda
büyük bir zemin mozaiği bulundu-
ğunu söyledi.

Summerer, şöyle devam etti:
"Mozaik üzerinde yer yer kayıp-

lar olsa da oldukça iyi tasvirler bu-
lunuyor. Ancak acilen koruma ve
onarım gerektiren mozaik zeminde

profesyonel bir ekip tarafından res-
torasyon çalışmaları sürüyor. Akro-
polde ve et pazarı olan macellum-
da da kazı çalışmaları devam et-
mekte. Bunların dışında, en büyük
buluntu grubunu oluşturan sera-
mik parçaları başta olmak üzere
cam, metal gibi tüm küçük bulun-

tular üzerinde uzmanlar tarafından
çalışılmaya devam ediyor."

Taşköprü Kaymakamı Evren Ça-
kır ve Taşköprü Belediye Başkanı
Hüseyin Arslan da kazı bölgesini
ziyaret ederek Prof. Dr. Summe-
rer'den çalışmalar hakkında bilgi
aldı.

Pompeiopolis’te kazı sezonu başladı

Kastamonu’da 46 sivil toplum
kuruluşunun oluşturduğu Kastamo-
nu Milli İrade Platformu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.  

Platform adına açıklamada bulu-
nan İlim Yayma Cemiyeti Kastamo-
nu Şube Başkanı Fatih Köse, Kasta-
monu Milletvekilleri Hakkı Köylü,
Metin Çelik ve Murat Demir eşiğin-
de hazırladıkları bildiriyi sundukla-
rını ifade etti.

Köse, program kapsamında Mec-

lis Başkanı İsmail Kahraman’ı, Baş-
bakan Yardımcısı Numan Kurtul-
muş’u, Anayasa Komisyonu Başkanı
Mustafa Şentop’u Cumhurbaşkanı

Başdanışmanı Şeref Malkoç’u, Me-
mur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı
ziyaret ettiklerini bildirdi.

Köse, il genelinde de çeşitli ziya-

retlerde bulunacaklarını belirterek,
darbeye karşı dik duran, mücadele
eden başta vatandaşlar olmak üzere
kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Çorlu’da faaliyet gösteren Tüm Kastamonulular
Derneği,   iki aylık üye aidatlarını demokrasi şehit-
lerine ve gazilere bağışlama kararı aldı. Derneğin
Genel Başkanı Murat  Çalık konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “ Onlar olmasaydı biz de olmazdık.
Vatan olmazdı, demokrasi olmazdı” dedi. 

Aidatlarını
bağışlıyor

Milli İrade Platformu,
TBMM’yi ziyaret etti

Çelik’le  yola devam 

Siyonist haçlı
zihniyetinin
bir yapımı

olan FETÖ
ihanetinin
sonucunda
kamunun
tamamını
ilgilendiren güzel
düzenlemeler
yapılmaktadır.

En son Askeri
Sağlık Tesislerinin
Sağlık Bakanlığına devredilmesi ve
Askeri okulların kapatılarak Milli
Savunma Üniversitesinin kuruluşu
olmuştur.

Elbette yeni düzenlemeler süratle
yapılacaktır.

Umarım ki, bu düzenlemeler bir an
önce harekete geçer.

Bu bağlamda iki önerim olacak.
Birincisi Milli Savunma Üniversitesi

hemen tercih kılavuzuna eklenmeli ve
öğrenci adaylarına tercih hakkı
tanınarak faaliyete geçilmelidir.

Tercihler birkaç gün daha uzatılabilir
ve tercih yapanlara yenileme imkânı
getirilmelidir.

İkincisi sivil görünümlü kuruluşlar
ve diğer kamu imkânlarıyla ilgili
düzenlemelerle ilgilidir.

Sivil görünümlü kuruluşlar Odalar ve
Borsalar Birliği, Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği, Türkiye Barolar Birliği,
Tabip odaları, Esnaf Birlikleri, merkez
valiliği, merkez milli eğitim müdürlüğü,
merkez müftülüğü ve benzer
kuruluşlardır.

Bu kuruluşlar mensuplarına ve
yönetime yüktür. Bunu kime sorarsanız
sorunuz alacağınız cevap aynıdır.

Bu durumu hükümetin bütün üyeleri
olmak üzere Cumhurbaşkanı da en iyi
bilenlerdir.

Umarım ki, kararname ile bunlarla
ilgili düzenleme yapılır ve zararları
bertaraf edilir. Bürokrasideki oligarşik
yapılanma ve şişkinlik sonlandırılır.

Bir diğer konu ise kamu imkânları
ile ilgilidir.

Kamu lojmanları, makam araçları,
sosyal tesisler insanımıza yüktür. Bu
imkânlar bürokrasinin halktan kopuş
araçlarıdır.

Yönetimlerin halkla bütünleşmesi
için bunların asgari seviyeye indirilmesi
gerekir.

Bu konularla ilgili sağlıklı kararların
alınması temennimizdir.

Bunlara ilaveten daha önce
belirttiğim bir husus vardır.

Fetöcü muhbirlere dikkat demiştim.
Basına yansıyan doğru ise fetöcü

muhbirler hemen harekete
geçmişlerdir. Habere göre Petkim
Genel Müdürü fetöcü olmayanları
fetöcü diye ihbar etmiş ve durum fark
edilince mağduriyetler giderilmiş ve
kendisi görevinden uzaklaştırılmıştır.

Benzer hadiselerle karşılaşılabilir.
Zira FETÖcülerin genel karakterleri
yalan dolan, hırsızlık, iftira gibi kötü
sıfatlar üzerine inşa edilmiştir.

Kötülüğü fazilet olarak görmeleri
nedeni ile her türlü iftira ve ahlaksızlığı
rahatlıkla yapabilirler.

Siyonist haçlı zihniyetinin emir erleri
konumunda olmaları hasebiyle her
türlü kötülüğü yapmaya amadedirler.

Huzurlu günler ülkemizin, İslam
coğrafyasının ve tüm insanlığın olsun
temennisi ile.

Selam ve Sabırla…

Sivil görünümlü kuruluşlar
yeniden yapılanmada 

unutulmamalıdır

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Olağanüstü kongreye OHAL iptali
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kaliteli hizmet vermeyi şirket
vizyonu olarak benimsemiştir.
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yö-
nelik soruşturma kapsamında Kastamo-
nu’da gözaltına alınan 8 iş adamı tutuk-
landı. Tutuklananlar arasında Özel Kasta-
monu Anadolu Hastaneleri Yönetim Ku-
rulu Başkanı Celal Civcioğlu’nun yanı sıra
Ömer Faruk Yücehalil, Muhittin Uçar,
Mehmet Dündar Tosyalıoğlu, Yılmaz Tan-
yel, Hasan Kuru, Erdoğan Atalay ve Alkan
Ayakatik yer aldı. Celal Civcioğlu ile bir-
likte gözaltına alınan eşi ise serbest bıra-
kıldı.

Öte yandan Anadolu Hastanesinden
yapılan açıklamada, hastanelerinin tüm
birimlerinde hizmetlerin aksamadan de-
vam ettiği kaydedildi.

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı Altyapı Yatırımları Genel Müdür-
lüğüne konuyla ilgili başvuruda bulu-
nan Kastamonu Milletvekili Murat
Demir, “Kastamonu Cide Denizkonak
- Uğurlu -Çamaltı Balıkçı Barınağının
isminin Şehit Onur Ensar Ayanoğlu
Balıkçı Barınağı olarak değiştirilmesi
konusundaki müracaatımız Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı tarafın-
dan onaylandı. Başbakanlıktan gele-
cek olan nihai kararla da şehit karde-
şimizin ismini kendi köyünde ebedi-
yen yaşatacağız inşallah.” dedi.

Şehitler anıtı açıldı
Öte yandan 15 Temmuz’dan itiba-

ren darbe girişiminin protesto edildi- ği Kastamonu’da demokrasi nöbetine devam ediliyor. Bu kapsamda Aba-

na’da “Demokrasi ve Deniz Şehitleri
Anıtı” açıldı.

Hasan Doğan Meydanı'ndaki tö-
rende konuşan Belediye Başkanı Rıd-
van Oyar 15 Temmuz'u unutmamak
ve unutturmamak adına Demokrasi
ve Deniz Şehitleri Anıtının yapıldığı-
nı söyledi.

Törene, Abana Kaymakamı İsa Ka-
raaslan, Araç Kaymakamı Veli Biçer,
İhsangazi Kaymakamı Ömer Faruk
Yılmaz, Garnizon Komutanı Jandar-
ma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu,
Emniyet Amiri Ferhat Gül, Türkiye
Motosiklet Federasyonu (TMF) As-
başkanı Ogün Baysan, TMF Yönetim
Kurulu üyesi Mahmut Nedim Akül-
ke, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
kararıyla Tümgeneral rütbesinde
görev süresi 1 yıl uzatılan
İnebolulu hemşerimiz Mehmet
Özlü, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Harekat Başkanı
oldu. Bu atama ile Hava
Kuvvetleri’nde komutandan
sonraki en önemli makam
hemşerimize emanet edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'-
ndan 94 general, Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 22
amiral, Hava Kuvvetleri
Komutanlığı'ndan 44 general ile
GATA Komutanlığı'ndan 6
general ve 1 amiralin çeşitli
görevlere atanmalarına ilişkin
kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararname ile 2 yıldır Eskişehir 1.
Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanı olarak görev yapan
hemşerimiz Tümgeneral Mehmet
Özlü Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Harekat Başkanlığı görevine atandı.

Mehmet Özlü kimdir?
1962 yılında İnebolu’da doğdu.

İlk ve ortaokulu İnebolu’da bitirdi.
Kuleli Askeri Lisesi’nden sonra
Hava Harp Okulu’na girdi. Daha
sonra Harp Akademisi, Amerikan
Harp Akademisi ve Silahlı

Kuvvetler Akademisi’ni
bitirdi.2003 yılında Albay
rütbesine terfi etti. 2005-2007
yılları arasında Kanada’da
Türkiye’nin askeri ateşesi
olarak görev yaptı. Kanada’dan
döndükten sonra Balıkesir
Hava Üs Komutanlığı Harekat
Komutanlığı görevine atandı.
2008 yılında Tuğgeneral
rütbesine terfi etti ve Ankara 4.
Ana Jet Üs Komutanı olarak
atandı. Ardından Hava
Kuvvetleri Komutanlığı
Personel Daire Başkanlığı

görevine getirildi. 2012 yılında
YAŞ kararıyla Tümgeneral

rütbesine terfi etti. Aynı yıl İzmir
Çiğli 2. Üs Komutanlığı görevine
atandı. 2014 yılında Eskişehir 1.
Hava İkmal Bakım Merkezi
Komutanı oldu. Bu görevi 2 yıl
sürdürdü. 2016 YAŞ kararıyla
Tümgeneral rütbesinde görev süresi
1 yıl uzatıldı. Son olarak Hava
Kuvvetleri Komutanlığı Harekat
Başkanlığı görevine getirildi.
Mehmet Özlü, evli ve iki kız
çocuğu babasıdır.

Demokrasi şehidinin adı
Denizkonak’ta yaşayacak

Civcioğlu da 
tutuklandı

FETÖ'nün başarısız darbe girişiminin
ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nde
(TSK) temizlik sürüyor. 27 Temmuz’da
bin 684 subay ve astsubayın ordudan atıl-
masının ardından 31 Temmuz'da da bin
389 asker ordudan ihraç edildi. Böylelikle
TSK'dan toplamda 3 bin 703 asker ihraç
edilmiş oldu. İhraç edilenlerin arasından
hemşerilerimiz ile ilimizde görevli 5’er
yüksek rütbeli bulunuyor.

Kararnameye göre; Kastamonu’da Jan-
darma Bölge ve Garnizon eski Komutanı
Tuğgeneral Faruk Bal, Jandarma Bölge ve
Garnizon Kurmay Başkanı Albay İrfan Kı-
zılarslan ile Binbaşı Ümit Kurt, Jandarma
Üsteğmen Halil Çelik, Jandarma Çavuş
Akif Demirdelen Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nden atıldı. Deniz Kuvvetleri Komutan-
lığı’nda görevli Çatalzeytinli hemşerimiz
Tuğamiral Hasan Doğan, Kara Kuvvetleri
Komutanlığı’nda görevli Tosyalı hemşeri-
miz Tuğgeneral Recep Sami Özatak ile
İnebolulu hemşerilerimiz Tuğgeneral Or-
han Gündüz ve Korgeneral Satı Bahadır
Köse ordudan ihraç edildi.

Kamuya asla dönemeyecekler 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkarılan-

ların, mahkûmiyet kararı aranmaksızın as-
keri rütbe ve memuriyetleri alınacak ve
bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ne kabul edilmeyecek. Bir daha kamu
hizmetinde istihdam edilemeyecek, doğ-
rudan veya dolaylı olarak görevlendirile-
meyecek. Bunların uhdelerinde bulunan
her türlü mütevelli heyet, kurul, komis-
yon, denetim kurulu tasfiye kurulu üye-
liği vesair görevleri de sona ermiş
sayılacak. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan-
ların ayrıca silah ruhsatları ile pilot li-
sansları iptal edilecek ve bu kişiler otur-
dukları kamu konutlarından veya vakıf
lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edi-
lecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketleri-
nin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamaya-
caklar. Bu kişiler hakkında Milli Savunma
Bakanlığınca ilgili pasaport birimine der-
hal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim
üzerine ilgili pasaport birimlerince pasa-
portlar iptal edilecek.

Temizlik 
sürüyor

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Onur Ensar Ayanoğ-
lu’nun adı, Denizkonak köyünde balıkçı barınağına verilecek.

Öte yandan Kastamonu’da
uzun süre görev yapan ve fahri
hemşerilik beratı alan Tümgene-
ral Ali Çardakcı da, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı Asayiş Başkanı
oldu Tunceli Jandarma Bölge Ko-
mutanlığı görevini yürüten Tüm-
general Ali Çardakcı, Kastamo-
nu’ya ilk olarak 1991 yılında Taş-
köprü İlçe Jandarma Komutanı

olarak gelmiş, üç yıl bu görevde
kalmıştı. Ardından Kastamonu
Jandarma Bölge Komutanlığı’nın
kuruluşunda 3 yıla yakın kurmay
başkanı, 2 yıl ise albay olarak gö-
rev yapan Ali Çardakcı, 2014 yılı-
na kadar da 3,5 yıl Tuğgeneral
olarak Kastamonu Jandarma Böl-
ge Komutanı olarak görev yapmış
ilimizden Tunceli’ye atanmıştı. A
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Hava tehditlerini Özlü önleyecek

Mehmet Özlü
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İspanyolca ve İngilizce

dillerinde gerek küçük münferit

gruplara, ailelere, bir ve birden

fazla bireysel gruplara, değişik iş

alanlarındaki şirket misafirlerine

sadece Özel Tur Rehberliği

hizmeti verilir.

İşiniz işimizdir düşüncesiyle;

misafirlerinize daima en iyi ve en

kusursuz hizmeti vermeye hazırız.

İspanyolca ve
İngilizce rehber

Halil Karadeniz

www.guia-de-estambul.com

Cep Telefonu / Whatsapp
+90 532 313 63 62

guiadeestambul@gmail.com
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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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