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Bitkiye ve bölgeye özel
üretimle ihracat hedefi

Doğal taş kullanımın sağ-
lık açısından önem taşıdığını
kaydeden Topçuoğlu Mermer
Yönetim Kurulu Üyesi Bey-
tullah Topçu, “Renk çeşitliliği
ve maliyet gibi çeşitli sebep-
lerle inşaat sektöründe mermer kullanı-
mından uzaklaşıldı. İnanıyoruz ki yakın ge-
lecekte geri dönüş olacak” dedi. n 5

        

 
  

 

    
  

  

  

 
 

      
    
     

    
    

  
   

  
    

      
   

     
     

   
   

    
  

        
          
     Çalışma grubu Cide ve İstanbul’da irtibat büroları

a         
      
          

     

   
      

   Eko – Kent (Masdar Ciyt) Proje-
s      

     
 

 

  

  
  

    
   

 

      

   
   

   
  

   
   

    
    

    
   

    
   

   
   

  

    

  
      

  
 

  
   

  
  

 
 
 

 

  

 
 

  

  
  

       

         
        

  
   

       
      
     

         
       

        
        

       
       

      

     
      

       
      

  
  

   
   

   
  

 
 

  
  

 
   
   
   

 

  

  

 

  

   
   

     
  

 
  

  
 

  
 

     
   

    

   
     
     

    
    

    

  
  

 
 

� �

�

66 yıllık şirket
geçmişinde geçen yıl

en yüksek satış
rekorunu yakalayan
GÜBRETAŞ’ın verim

ve kalitenin
artırılması hedefiyle

geliştirdiği 'Bitkiye ve
Bölgeye Özel Gübre'

çeşidiyle yurt dışı
pazarında etkinliğini

artırmayı
hedeflediğini

kaydeden Genel
Müdür İbrahim

Yumaklı, Türkiye’de
öncülük ettikleri çiftçi

bilinçlendirme
çalışmalarının ürün

ihraç ettikleri
ülkelerde pilot

uygulamaya geçtiğini
bildirdi.

Gübre Fabrikaları Türk Anonim
Şirketi (GÜBRETAŞ) Genel Müdü-
rü Pınarbaşılı hemşerimiz İbrahim

Yumaklı İstamonu’ya Gazetesine
verdiği özel demeçte şirketi-

nin faaliyetlerinden ve hedef-
lerinden bahsederken, Tür-
kiye’nin tarımsal etkinliği
hakkında bilgi aktardı. Yur-

tiçi ve yurtdışı tesis yatırımlarının
yanı sıra sosyal sorumluluk alanın-
daki çalışmalarıyla da sektörde
öncü rolünü güçlendiren GÜBRE-
TAŞ’ın yeni hedefler çizdiğine işaret
eden Yumaklı, bu kapsamda geçen
yıl şirket tarihinde ilk kez ihracat
müdürlüğü biriminin kurulduğunu
belirtti. n 3

Dış mekan aydınlat-
ma sektöründe 25 yıldır
faaliyet gösteren Tam
Park Aydınlatma, Tür-
kiye’nin ve dünyanın
prestijli projelerinde yer
alıyor. Patentli 80’i aşkın
ürünü bulunan firma-
nın hedefleri arasında
Kastamonu’da fabrika kurmak
da bulunuyor. Ar-Ge yatırımla-

rıyla firmanın marka
değerinin arttığına ve
ivme kazandığına işaret
eden Tam Park Aydın-
latma Yönetim Kurulu
Başkanı İrfan Üstündağ,
bütünsel tasarruf yakla-
şımı ile mekanlara özel
projelendirme ve aydın-

latma tasarım hizmeti verdikle-
rini kaydetti. n 5

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Kerte Köyü sı-
nırları içerisinde bulunan 720 metre yükseklikte
yapılan seyir terası törenle açıldı. n 10

Kerte ‘Seyir 
terası’ açıldı

Yeni sezonda EHF Cup, Türkiye Kupası ve Süper
Lig’de zorlu karşılaşmalar oynayacak Kastamonu Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, 6
yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı. n 9

Kastamonu Belediyespor'da
6 yeni transfer

Patentli ürünlerle ışık saçıyor

“GÜBRETAŞ, 2002’de 750 bin ton olan satış miktarını
2017 sonunda 2 milyon tona ve o dönem 180 milyon
liralık cirosun 3,5 milyar lira konsolide ciroya yükseltti.”

Mermere dönüş 
kaçınılmaz

İstif makinesi kiralama ve
ikinci el satışında 17 yıldır
faaliyet gösteren Atılgan Ma-
kine, tüm marka ve model-
lerde kesintisiz servis hizme-
ti sunuyor. İnebolulu İş ada-
mı İsa Kara tarafından kuru-
lan firma, çok sayıda kurumsal şirkete de
çözüm ortaklığı yapıyor. n 2

Atılgan’dan 
kesintisiz hizmet

Kastamonu Entegre (KEAS), Oshima
Tersanesi ile yaptığı anlaşma neticesinde
inşa edilen, yaklaşık 46 bin ton ağaç yonga-
sı taşıma kapasitesine sahip gemiyi imza
töreniyle teslim aldı. MV MAPLE adını taşı-
yan geminin teslim töreni, KEAS CEO’su
Haluk Yıldız ve Oshima Tersanesi üst düzey
yetkilileri katılımıyla gerçekleşti. n 4

Kalp krizi geçiren TBMM Ada-
let Komisyonu Başkanı ve Kasta-
monu Milletvekili Hakkı Köylü,
taburcu oldu. n 2

Köylü korkuttu

Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın kararına
göre AB Nezdinde
Türkiye Daimi Temsil-
cisi olarak görev ya-
pan deneyimli isim Faruk Kay-
makcı Dışişleri Bakan Yardımcısı
olarak görevlendirildi. n 9

Kaymakcı bakan
yardımcısı

Denize indi

İbrahim Yumaklı
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Tahsin Şentürk

UZUN YOL

Sabrın evveli sabır, sabrın sonu selamet,
Çaresiz kalsan dahi sonuna kadar sabret!
Doğruya giden yollar uzun olsa da vardır,
Vazgeç kestirme yoldan, uzun yola devam et!Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair Açtı gözlerini çocuk,

Ve kapadı.
Doğmadan fısıldamışlar sanki;
Bizim dünyayı.

Atılgan Makine’nin 2001
yılında faaliyet göstermeye
başladığını anımsatan firma sahibi
İsa Kara (49), “Depo antrepo
sektörü ve teknolojilerine paralel
olarak forkli, stacker, traspalet,
truck ve reach truck  gibi istif
makinalarının tüm marka ile
modellerine servis hizmeti
veriyoruz.  Bunun yanı sıra araç
parkurumuzdan kiralama ve ikinci el satış
da gerçekleştiriyoruz.” dedi. 

Kara İstanbul’un her noktasına
kesintisiz hizmet verdiklerini kaydederek,
“15 kişilik uzman kadromuzla
müşterilerimize istif makineleri tahsisinin
yanı sıra bakım ve servis hizmetlerini 7

gün 24 saat kesintisiz olarak
yerinde verebilecek
potansiyeldeyiz. Orijinal yedek
parça, tamir, periyodik bakım ve
servis hizmetlerimiz, kiralama
organizasyonlarımız, geniş servis
ağımız, filomuz ile
müşterilerimize opsiyonel ve etkin
çözümleri sunabilmek adına
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

diye konuştu. 
Demirciler Sanayi Sitesi’nde faaliyet

gösteren Atılgan Makine’nin kurumsal çok
sayıda firmanın çözüm ortağı olduğunu
da vurgulayan İsa Kara, Arçelik ve Can
Bebe’nin de müşteri portföyleri ara-
sında olduğunu kaydetti.

Ofisinizde sizi ifade eden bir şeyler olmalı…

Modesa Mobilyacılar Sitesi Otakçılar
Cad. No: 21/A Eyüp/İstanbul

Tel: 0212 501 0801
info@armaofis.com

www.armaofis.com

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

güvencesiyle

    
  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  

ĞLIK GÜVENLİK BİRİMİAK SAALP ORT TAK SAVVALP ORTER
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Atılgan’dan 
kesintisiz hizmet

İstif makinesi kiralama ve ikinci el satışında 17 yıldır faaliyet gösteren
Atılgan Makine, tüm marka ve modellerde kesintisiz servis hizmeti
sunuyor. İnebolulu İş adamı İsa Kara tarafından kurulan firma, çok
sayıda kurumsal şirkete de çözüm ortaklığı yapıyor.

Gölköy’de katıldığı toplantı esna-
sında rahatsızlanan TBMM Adalet Ko-
misyonu Başkanı ve Kastamonu Mil-
letvekili Hakkı Köylü, yanındakilerce
Kastamonu Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı. Muayenede kalp krizi geçirdiği
belirlenen Köylü'ye anjiyo yapıldı. Daha

sonra Ankara Atatürk Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine sevk edilen Köylü,
tedavisi tamamlandıktan sonra tabur-
cu edildi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde
yaklaşık 15 dakika içerisinde müdaha-
le edildiğini aktaran Köylü, "Kalp da-

marlarıma iki tane stent taktılar. Teda-
vi çok iyi geçti. Gerçekten çok iyi mü-
dahale ettiler. Kastamonu Devlet Has-
tanesi Başhekimi başta olmak üzere
operasyonu gerçekleştiren doktoruma
ve personellerine ilgilerinden dolayı
çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Hakkı Köylü korkuttu
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Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi
(GÜBRETAŞ) Genel Müdürü Pınarbaşılı
hemşerimiz İbrahim Yumaklı İstamonu’ya
Gazetesine verdiği özel demeçte şirketinin
faaliyetlerinden ve hedeflerinden bahsederken,
Türkiye’nin tarımsal etkinliği hakkında bilgi
aktardı. Yurtiçi ve yurtdışı tesis yatırımlarının yanı
sıra sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da
sektörde öncü rolünü güçlendiren GÜBRETAŞ’ın
yeni hedefler çizdiğine işaret eden Yumaklı, bu
kapsamda geçen yıl şirket tarihinde ilk kez ihracat
müdürlüğü biriminin kurulduğunu belirtti.

Hammadde ithal, ürün yerli
Toplam ihracatın yaklaşık yüzde 10’unu tarım

sektöründen sağlayan Türkiye’nin tarımsal
hasılada 2005’ten bu yana Avrupa’da birinci
sıradaki yerini korumasına karışın yeterli kaynağın
bulunmaması sebebiyle kimyevi gübrede
kullanılan hammaddeyi ithal ettiğini ifade eden
Yumaklı, “2017 yılında Türkiye’nin tarımsal gayri
safi yurtiçi hasılası, yüzde 16,9 artarak 188.6 milyar
liraya ulaştı. Tarımsal ihracatımız ise 15 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Lider olarak yer aldığımız
gübre sektöründe hammadde yönüyle önemli bir
kısıt var. Ne yazık ki kimyevi gübrenin üç temel
elementi olan azot, fosfat ve potasyum açısından
Türkiye’de yeterli hammadde kaynağı bulunmuyor.
Bu nedenle gübreyle ilgili hammaddenin yüzde
95’i yurtdışından, bu konuda yeraltı kaynaklarına
sahip farklı ülkelerden temin ediliyor. Hammadde
olarak yurtdışından temin edildikten sonra
Türkiye’de üretim tesisine sahip 5-6 firma
tarafından prosesten geçirilerek ürüne
dönüştürüldükten sonra tarımın kullanımına
sunulmaktadır. 2017 yıl sonu itibariyle ülkemizde
tüketilen gübrelerin yüzde 61’i hammaddesi ithal
edildikten sonra Türkiye’de ürüne dönüştürülmüş,
yüzde 39’u ise yurtdışından emtia olarak temin
edilmiştir.” dedi.

Talep yüksek
Geçen yıl sonu itibariyle 6,3 milyon ton olarak

gerçekleşen Türkiye’deki toplam gübre tüketiminin
yaklaşık üçte birini GÜBRETAŞ’ın karşıladığına
dikkat çeken Yumaklı, şirketin emtia tedarikindeki
zorunluluğunu ise şu cümlelerle açıkladı: “2017
yılında sattığımız 2 milyon tonluk gübrenin yüzde
30’unu kendi tesislerimizde ürettik, kalanını emtia
tedarikiyle karşılayarak çiçilere ulaştırdık.
GÜBRETAŞ’ta kendi üretebildiğimiz oranın
satışlarımıza oranla çok düşük olmasının sebebi,
şirket olarak üretim kapasitemizin yetersizliğine
karşın ürünlerimize olan talebin yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.” 

Verim artıyor maliyet düşüyor
Bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırma

hedefinde olan GÜBRETAŞ’ın 2005’te başlattığı
Türkiye Toprak Verimliliği Haritası Projesi’nde
sayesinde geliştirdiği “bitkiye ve bölgeye özel
gübreler”le verimin artarken maliyetinde
düştüğünü vurgulayan İbrahim Yumaklı . “Bilinçli
bir bitki gübreleme programıyla yüzde 20-30’lara
varan oranda daha az gübre kullanarak yani daha
az gübre maliyetiyle, yüzde 40-50 üzerinde verim
elde etmek mümkün. Yani bilinçli tarım sayesinde
yaklaşık aynı emek ve hatta daha az girdi

maliyetiyle daha kaliteli ve verimli mahsul elde
edilebilir. Bunu her yıl Türkiye’nin farklı
bölgelerinde çeşitli tarımsal ürünler için
yaptığımız deneme ekimleri ve tarla günü
etkinlikleri ile bazı ürünlerde çok daha yüksek
oranda verim artışları elde ederek örnek modeller
ortaya koyarak ispatlamaktayız. Böylece doğru
oranda gübreyle daha yüksek verimin nasıl
sağlandığını üreticilerimizle birlikte örnek bir
pratiğe dönüştürüyoruz.” diyerek bilinçli bitki
beslemeyi yaygınlaştırmak amacıyla her yıl
binlerce çiçiye eğitim ve danışmanlık hizmeti
vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Ürün ve bilgi ihraç ediyor
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı

Türkiye tesislerinde üretilen bitkiye özel gübrelerle
yurtdışı pazarlarda başarılı sonuçlara ulaşmayı
hedeflediklerini kaydederek şunları söyledi:
“Geçen yıl şirket tarihinde ilk kez İhracat
Müdürlüğü birimini kurduk. İhracat faaliyetine
başlamamız itibariyle geçen 1 yıllık süre içerisinde
10’dan fazlaya ülkeye gübre ihracat bağlantısı
gerçekleştirdik. Bu alanda yeni pazar arayışlarımız

devam etmekte olup özellikle Türki
Cumhuriyetler, Ortadoğu, Afrika ve Latin
Amerika pazarlarına yoğunlaşmış bulunmaktayız.
Girdiğimiz tüm pazarlarda satış miktarı ve pazar
payımızın artması, gelecek yıllar ihracat
konusunda bizi daha umutlu kılıyor.  GÜBRETAŞ
olarak ihracat faaliyetlerinde sadece ürün satışı
değil, aynı zamanda Türkiye’de öncülük ettiğimiz
çiçi bilinçlendirme çalışmalarını ürün ihraç
ettiğimiz ülkelerde pilot uygulamalar başlatarak,
tarım alanındaki birikimimizi de aktarmaktayız.
İran’daki bağlı ortaklığımız Razi Petrokimya’da ise
satışlarımızın yüzde 75’ten fazlası ihraç
edilmektedir. Razi Petrokimya’da ağırlıklı olarak
Uzakdoğu ve Güney Asya bölgesine satışlar
gerçekleştirmektedir.”

Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi
Tarihi boyunca ürün, hizmet ve yatırımlarıyla

sektörde ilklere imza atan ve birçok yeniliği hayata
geçiren GÜBRETAŞ’ın, son iki yılda Ar-Ge ve
inovasyona yönelik proje çalışmalarına ağırlık
verdiğini söyleyen İbrahim Yumaklı bu konudaki
yeni çalışmalarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“2017 ortalarında başlattığımız fizibilite çalışmaları
sonucunda Kocaeli’deki Yarımca Tesisleri
bünyesinde uluslararası standartlarda bir Ar-Ge
Merkezi kurmak için bu yılın Mart ayında başvuru
yaptık. Yapılan inceleme ve denetimlerin ardından
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Mayıs 2018’de
GÜBRETAŞ’ın Ar-Ge Merkezi başvurusunu kabul
ederek onayladı. Böylece GÜBRETAŞ, halihazırda
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
onaylanmış bulunan ülkemizdeki 900 Ar-Ge
Merkezi’nden birini tarım sektörü alanında faaliyete
başlatmış oldu. İlk aşamada farklı birimlerden 32
çalışanımızla yola çıkan Kocaeli’deki GÜBRETAŞ
Ar-Ge Merkezi, gündemine aldığı 6 projeyle ilgili
çalışmalara hızlıca başladı.“

Azot ve verim kayıpları azaltılacak
“Ar-ge odaklı çalışmalarımızla ilgili geçtiğimiz

aylarda önemli bir gelişme daha yaşadık. Tarım ve
Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar
ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile 21
Haziran 2018’de imzaladığımız protokol ile çok
önemli ar-ge projemize destekleme hakkı
kazandık.  3 yıl sürecek bu projenin bir bölümü
Tarım Bakanlığı’nın Ar-Ge Destek Programı
kapsamında desteklenirken, kalanı GÜBRETAŞ
tarafından finanse edilecek. Özellikle ülkemizde
yaygın kullanılan azotlu gübrelerin kullanımı
sırasında oluşan azot ve verim kayıplarını
azaltmayı hedefleyen bu projemizle, bir yandan
iklim değişiklikleri kaynaklı kuraklık riskine karşı
yeni bir yöntem geliştirerek tarımda söz konusu
kayıpları azaltmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan da
yeni ürün ve uygulamalarla bilinçli tarım
uygulamalarının yaygınlaşmasına katkıda
bulunacağız.”

Bitkiye ve bölgeye özel 
üretimle yurt dışına açılacak

66 yıllık şirket geçmişinde geçen yıl enyüksek satış rekorunu yakalayanGÜBRETAŞ’ın verim ve kaliteninartırılması hedefiyle geliştirdiği 'Bitkiye veBölgeye Özel Gübre' çeşidiyle yurt dışıpazarında etkinliğini artırmayıhedeflediğini kaydeden Genel Müdürİbrahim Yumaklı, Türkiye’de öncülükettikleri çiftçi bilinçlendirme çalışmalarınınürün ihraç ettikleri ülkelerde pilotuygulamaya geçtiğini bildirdi.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçe nüfusuna
kayıtlı olan İbrahim Yumaklı
yükseköğrenimini 1992 yılında Uludağ
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
İşletme bölümünde tamamladı. İş hayatına
1993 yılında Marshall Boya A.Ş.’de ithalat

işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı,

2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde
bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup
şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.
2011 yılında Aljazeera Türkiye’ye transfer oldu.
2012-2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye’nin
sahip olduğu Cine5 TV kanalını yönetti. Ocak-
Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı

Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak
görev yaptı. Ekim 2016’dan itibaren Genel Müdür
Vekili ve İcracı Yönetim Kurulu Üyesi olarak
GÜBRETAŞ’ta göreve başlayan İbrahim Yumaklı,
5 Mayıs 2017’de asaleten Genel Müdürlük
görevine atandı. İngilizce bilen İbrahim Yumaklı,
evli ve iki çocuk babasıdır.

“GÜBRETAŞ, 2002’de 750 bin ton
olan satış miktarını 2017 sonunda 2
milyon tona ve o dönem 180 milyon
liralık cirosun 3,5 milyar lira konsolide
ciroya yükseltti.”

“Dünyada yılda toplam 360 milyon
ton civarında gübre tüketimi
gerçekleşmekte ve biz ülke olarak
bunun yaklaşık yüzde 1,5’luk kısmını
tüketmekteyiz. Ülkemizdeki son 10
yıllık gübre tüketim ortalamasına
bakıldığında toplam 5,5 milyon ton
civarında bir tüketim gerçekleşmiş.
Son 10 yıllık dönemde bu şekilde
hammaddesi temin edildikten sonra
Türkiye’de işlemden geçerek üretilen
gübre miktarı ortalaması 3,5 milyon
tondur. Kalan miktar ise emtia (mamul
ürün) halinde ithal edilerek piyasaya
sunulmaktadır.”

Sektörün ilk şirketi olmamıza
rağmen, İskenderun’da üretimin
sonlandırılmasının da katkısıyla,
üretim kapasitemiz rakiplerimize
oranla zayıf kalmış. 2012’de
Yarımca’da başlatılan tesis yatırımıyla
katı gübre üretim kapasitemiz 685 bin
tondan 985 bin tona yükseltildi. Geçen
yıl da İzmir’deki sıvı-toz gübre üretim
tesislerinin kapasitesini 25 bin tondan
100 bin tona yükselttik. Fakat tüm
yıllık üretim kapasitemiz kullanılsa
dahi, toplam satış miktarımızın ancak
yarısını karşılayabiliyor. Bu nedenle
emtia ticari kabiliyeti ağır basan bir
şirket konumundayız.

GÜBRETAŞ, 2007’den bu yana ailesi çiçi
olan 400’e yakın ziraat fakültesi öğrencisinin
yararlandığı GÜBRETAŞ Eğitim Bursu ile tarımın
geleceği için nitelikli insan gücünü desteklemeye
çalışmaktadır. Bu kapsamda geçen yıldan itibaren
yine ziraat fakültelerindeki belli sayıdaki yüksek

lisans ve doktora
aşamasındaki

lisansüstü
öğrencilerine
de destek
vermeye
başladı.

Son 15
yılda iyi tarım

uygula-
malarının ve

bilinçli

tarımsal üretimin yaygınlaşması için yoğun
şekilde çiçi eğitim toplantıları
gerçekleştirmektedir. Uzman ziraat mühendisleri
her yıl Türkiye genelinde 2 bine yakın noktada
150 bin civarında çiçiye toprak analizi, bitki
besleme ve farklı tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği
gibi konularda bilinçli tarım eğitimleri verdi.
Geçen yıldan itibaren bunu arazide ve üstelik
ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmetiyle
güçlendirdi. Sadece 2017 yılında 5 bine yakın
noktada 25 bin çiçiye kendi tarlasında veya
bahçesinde tarımsal danışmanlık hizmeti verdi. 

2007 yılında Konya’da ve 2014 yılında
İstanbul’da GÜBRETAŞ Hatıra Ormanı alanları
oluşturarak, 15 bine yakın fidanı toprakla
buluşturdu. Ayrıca şirketin yıllardır faaliyet
gösterdiği Hatay’ın İskenderun ilçesi ile
Kocaeli’nde GÜBRETAŞ’ın 60. yıldönümü anısına
bir ilkokul ve ortaokul yaptırılarak eğitime
sunulmuştur.

Sosyal sorumluluk projeleri

İbrahim Yumaklı kimdir?

GÜBRETAŞ (Gübre Fabrikaları Türk
Anonim Şirketi), tarım sektörüne kimyevi
gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki
kalite ve verimliliği artırmak amacıyla Adnan
Menderes’in başbakanlığı döneminde, 6 Kasım
1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu. 

Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan
İskenderun’daki tesisleriyle 1954 yılında
üretime başladı. Türkiye’nin ilk fosfatlı ve
kompoze gübresini üretti, 1985 yılında ilk
toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, 1986’da
Borsa’da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu.

Şirketin yüzde 25’i Borsa İstanbul’da (BİST)
işlem görürken, kalan hisseler 1993 yılından bu
yana ana hissedar olan Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir.

“Paydaşlarına katma değer sağlayan bir
dünya firması olmak” vizyonunda olan firma
bu hedefine ulaşmak için hammadde

kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapma
stratejisi doğrultusunda, liderlik ettiği
konsorsiyumla 2008 yılında İran’daki Razi
Petrokimya tesislerini satın aldı. O dönem
“Türkiye’nin yurtdışındaki en büyük sanayi
yatırımı” olan bu girişim, GÜBRETAŞ’ın global
oyunculuk yolunda attığı ilk adım olma özelliği
taşımaktadır.

Türkiye genelinde şirkete ait 2 liman, 3
laboratuvar, 5 lojistik merkez ve 8 bölge
müdürlüğü bulunmaktadır. 

Çiçiler GÜBRETAŞ markalı ürünlere
başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere
yaklaşık 2 bin 800 satış noktasından
ulaşabilmektedir.

GÜBRETAŞ, bir yandan % 31’lik pazar
payıyla sektördeki liderliğini sürdürürken diğer
yandan ar-ge ve sosyal sorumluluk
çalışmalarıyla da sektöre öncülük etmektedir.

GÜBRETAŞ Hakkında
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Neyzen Ukrayna’da
sergilendi

Nevşehir Vali Yardımcısı
Nevzat Sinan’ın ‘Neyzen'
isimli pirogravür tablosu
Ukrayna’da sergilendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası
Dostluk Grubunun himayesinde,
GESAM (Türkiye Güzel Sanat Eseri
Sahipleri Meslek Birliği)
tarafından gerçekleştirilen
sergi Kiev Yunus Emre
Enstitüsü’nde düzenlendi.

97 eserin sergilendiği
Gesam Uluslararası
Ukrayna Türk Sanatçıları
sergisinde Tosyalı
hemşerimiz Nevşehir Vali
Yardımcısı Nevzat Sinan’ın
‘Neyzen' isimli tablosu yer
aldı. 

Sinan, ahşap dağlama
tekniği (pirogravür)
kullanarak yaptığı 50x70
boyutundaki tabloyu 4 ayda
tamamladığını kaydetti.

Güzel vatanımızın her
köşesinde,uygarlığın temelini
atan toplumlar tarihin belli

dönemlerinde  yaşamışlar ve devletler
kurmuşlardır.Doğal
olarak günümüzden
, en eski yaşam
emarelerinin
bulunduğu
Göbeklitepe’yi inşa
eden insan
kalabalıklarına
kadar kendi izlerini
bırakmışlardır.Bu
izler,bazen mağara
duvarında resim,taş
üzerinde yazı ,
bazen de oda
şeklinde mezar ya da kıymetli
taşlardan dizilen takılar olmuştur.İster
taşınabilir ister taşınamayan tarihi
eserlerimiz ,  nitelikleri ve nicelikleri
bakımından başka memleket ve
memleketlerin insanına bizlere nasip
olduğu kadar nasip olmamıştır.

Öyleki medeniyetler beşiği olan
Anadolumuz onların eşsiz eserlerini
barındırmaktadır. Lakin kültürel
varlıklarımızın bel kemiğini oluşturan
tarihi eserlerimiz, toprağın ve deniz
altında olanlar yani daha
keşfedilmemiş eserler çok ciddi tehdit
altındalar. Sebebi ise maceracı ve
hayalperest defineciler. Devletten
izinsiz şekilde suç işleyerek hareket
edenler eserlerimize ve coğrafyamıza
büyük zarar vermekteler.

Peki nasıl bir ruh halindeler?
Bu kitle öyle bir hale gelmiş ki,

başka insanları da hayallerine ve
umutlarına ortak etmeye başlamışlar.
Öyle inanıyorlar ki kamyonlarca
altınım olacak diye düşünüyorlar. İlk
zamanlar hobi olarak yaptığını iddia
edenler bir süre sonra evlerine
uğramayıp kaçak kazı yapıyorlar.
Sürekli kıymetli eşya bulacağım
güdüsüyle hareket eden defineciler, hiç
uygarlık izine rastlanmayan yerlerden
tutun da Sit alanlarına kadar her yeri
tarumar ediyorlar.

Define ile ilgili konulara meraklı
insanlar kendileri gibi macera
arayanlarla arkadaşlık yaparak dış
motivasyonlarını sağlıyorlar. Bunu da
birbirlerine başlarından geçen define
arama hikayelerini anlatıp
yönlendiriyorlar. Daha sonra hayale
ortak olma teklifi yapılıp ekip
kurulmuş oluyor. Definecilerin
çoğunun iç motivasyonunu ise
ülkemizde bir çok medeniyetin
yaşaması, savaş, göç, istilalar sonucu
tekrar gelip alma güdüsüyle saklanan
eşyaların kaldığına inanılması ve
bunların kolayca bulunup elde etme
çabası oluşturuyor.

Defineciler işaret
,dedektör,plan,kroki gibi konuları
obsesyon olarak yaşayıp
kompülsiyonlara dönüştürüyorlar.Bu
aşamada definecilik ihtiyaçtan ziyade
bağımlılık haline gelmiş oluyor.Malesef
definecilik kumar bağımlılığı gibi kolay
yoldan para kazanma
tutkusu,insanlarımızı kaçak yollarda
milli varlıklarımıza zarar
verdirmektedir.Hayalleri peşinde çok
yüksek güdülenme ile hareket eden
defineciler işlerini güçlerini ve
ailelerini gözleri görmez
olabiliyor.Sonuç ise bilinçsizce tahrip
edilen tarihi mekan ve
eşyalarımız,bunun yanında hayal
peşinde koşan
vatandaşlarımızdır.Çözüm ise
çocukluk çağından insanlarımızın
bilinçlendirilmesi,defineciliği hastalık
boyutunda yaşayanların ve hayatlarını
kaptıranların psikolojik tedavi
edilmesidir.

Emir Alp Coşar

Psikolog

emiralpcosar@gmail.com

Defineciliğin
psikolojisi

Türk ve Ukraynalı sanatçı ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği serginin açılışında.
Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel
Direktörü Olga Chubrykova, Kültür ve Turizm Bakanlığı emekli Müsteşar Yardımcısı
Orhan Kalkan, Kiev Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Ender Korkmaz, GeSAM
Yönetim Kurulu Üyesi Koordinatör Nezih Demirtepe hazır bulundu.

Kastamonu Entegre, Oshima Tersanesi ile
yaptığı anlaşma neticesinde inşa edilen, yaklaşık
46 bin ton ağaç yongası taşıma kapasitesine
sahip gemiyi imza töreniyle teslim aldı. MV
MAPLE adını taşıyan geminin teslim töreni,
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız ve
Oshima Tersanesi üst düzey yetkilileri
katılımıyla gerçekleşti. Kastamonu Entegre bu
gemi ile ağırlıklı olarak Jacksonville/Florida
limanından Türkiye’deki fabrikalarına
hammadde taşıyacak.

İnşa edilen yeni gemiyle firmanın hammadde
tedariğini güvenceye aldığına dikkat çeken
Yıldız,  “Kastamonu Entegre halen üretimde
kullandığı ana hammaddelerden olanodun
yongasının bir bölümünü okyanus aşırı
ülkelerden temin ediyor.  Satın aldığımız MV
PINE ve MV ACACIA  gemilerine ek olarak
ihtiyaçlarımız doğrultusunda yeni bir gemi inşa
ettirme kararı aldık. Tedarik kaynaklarının çok
uzak ve gemi navlunlarının yüksek olduğu

dönemlerde odun yongası taşıma bedelleri
hammadde değerinin üzerine çıkabiliyor. Odun
yongası taşımalarında kullanılan gemiler,
üzerinde tahliye sistemleri olan ve hacim olarak
kendi boyutundaki dökme gemilerden daha
büyük hacimsel kapasiteye sahip özel amaçlı
Woodchip Carrier olarak tanımlanan gemi

sınıfında bulunuyordu. Bu gemiler dünyada çok
az sayıda  armatörün tekelinde bulunduğundan,
bu durum hem hammadde tedariğinde hem de
taşıma bedellerinde çeşitli zorluklara neden
oluyordu. Kastamonu Entegre'nin hammadde
tedariğini güvenceye alması açısından bu adım
büyük önem taşıyor” dedi.

Denize indi

Cide’de yaşayan Teyfik Er, dedesinden ema-
net kalan ve sonradan kendisinin topladığı tarihi
objelerle köy evini adeta müzeye dönüştürdü.
Çamdibi köyündeki evde tavan aralarından,
odunluklardan topladığı asırlık mutfak, tarım ve
müzik aletlerinin yanı sıra100 ila 250 yıllık çeşitli
tarihi objeler bulunuyor.

Sergilenen objeler arasında fotoğraf makine-
leri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait anti-
kalar, kahve cezveleri, teraziler, saatler, radyo-
lar, savaş başlıkları, yöresel çarık, kömürlü ütü,
şamdanlar, taş plaklar, bakır ev gereçleri, testi-

ler, dokumacılık
ve kalaycılıkta
kullanılan alet-
ler yer alıyor.

12 yaşında
dedesinin de telkiniyle hobi olarak

başladığı eski malzemelere zamanla ilgisinin
arttığını, antika eşyaları toplamaya başladığını
söyleyen Er, bulduğu eski objeleri orijinalliğini
bozmadan temizleyerek sergilediğini, 120 dola-
yındaki tarihi obje sayısını ise 500’e çıkarmayı
hedeflediğini kaydetti.

Cide’de müze ev
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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
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İş mücadelesi (2)

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

İş mücadelesi sayılan başlıca hâlleri
belirterek başlayacağımız bu
yazımızda, günlük hayatımızda

aslında sıkça duyduğumuz ilgili
kavramlara da böylece değinmiş
olacağız.

Grev, işçilerin toplu bir biçimde
çalışmamak suretiyle iş yerindeki
faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine
göre önemli surette aksatmak
maksadıyla ya kendi aralarında
anlaşarak ya da bir kuruluşun aynı
amaçla "topluca çalışmamaları" için
verilmiş olan karara uyarak işi
bırakmalarıdır. Bu kapsamda, grev
esnasında işçiler, işverenlerinin iznini
almaksızın işlerini yapmaktan kaçınır.
Şayet böyle bir grev, "mesleki amaçla"
ve "yasa hükümlerine uygun olarak"
yapılıyorsa yasal nitelikteki bir grevden
söz edebiliriz.

Lokavt, iş yerinde faaliyetin
tamamen durmasına neden olacak
biçimde işveren yahut işveren vekili
tarafından ya kendi girişimiyle ya da
bir işveren kuruluşunun verdiği karara
uyularak işçilerin topluca işten
uzaklaştırılmaları olarak tanımlanabilir.
Böyle bir kapsamda, toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri sırasında uyuşmazlık
çıkması ihtimalinde, işçi sendikası
tarafından grev kararı alınması üzerine
ve aynı zamanda yasa hükümlerine de
uygun olarak bahsedilen yola
başvurulursa yasal bir biçimde lokavt
yoluna başvurulmuş olur.

Tıpkı grev ve lokavt gibi boykot da iş
mücadelesi araçlarından biridir. Öte
yandan, boykot, genellikle grev ve
lokavtla birlikte kullanılan, esas
itibarıyla "bağımlı" ve "yardımcı
nitelikteki" bir araçtır. Başka bir deyişle,
boykotta, çalışma hayatının yanlarından
biri, belli bir maksada ulaşabilmek için
karşı tarafla hukuki ilişkiye girmekten
kaçınmak suretiyle ilgili tarafı çalışma
yaşamından soyutlar.

Boykota karar veren yan, işveren
sendikası veya işçi sendikası ve hatta
zaman zaman münferit olarak işverenin
kendisidir. Böyle bir taraf, üyelerinden,
aynı şekilde diğer işçilerden ya da
işverenlerden ve buna ek olarak üçüncü
kişilerden boykot edilenle hukuki ilişki
içerisine girmemelerini talep eder.
Bununla birlikte önemle altını çizmek
isteriz ki, sendika üyelerinin de böyle
bir çağrıya uyma zorunlulukları
bulunmamaktadır.

Boykotla ilgili olarak belirtmemiz
lazım gelen başkaca bir husus da
"daima çalışma yaşamının içerisindeki
bir unsura karşı" yürütülüyor olmasıdır.
Sözgelimi, boykot edilenlerin birden
fazla sayıda olmaları durumunda, bu
duruma maruz kalanların nitelikleri -
örnek kabilinden olmak üzere- bir
sendikanın üyesi olmalarıyla belirlenir.
Ayrıca, çalışma hayatının taraflarından
olmayan kişilere karşı boykota
girişilmesi de iş mücadelesi sayılmaz,
zira boykot, başlı başına iş hukukuna
özgü bir araç değildir.

Boykot, temel olarak iş hukuku
içerisinde kalan bir araçla ilgili olsa da
mutlak surette buna dair olması
gerekmez. Örnek vermek istersek -en
azından prensip olarak- işverenin veya
işçinin siyasi görüşüne yahut işverenin
ekonomik yaşamdaki tutumuna karşı
da boykot yönünde bir tutum alınabilir.
Son olarak ifade etmemiz gerekir ki,
amacı açısından da boykot, grevden
oldukça farklıdır. Boykot, kavram
olarak daha yıkıcı bir yöne doğru
ilerlemekteyken grevde ise temel
maksat, iş mücadelesi sonucunda daha
iyi şartlar elde etmektir.

Ar-Ge yatırımlarıyla
firmanın marka değerinin
arttığına ve ivme kazandı-
ğına işaret eden Tam Park Ay-
dınlatma Yönetim Kurulu
Başkanı İrfan Üstündağ, bütünsel ta-
sarruf yaklaşımı ile mekanlara özel pro-
jelendirme ve aydınlatma tasarım hiz-

meti verdiklerini kay-
detti.

Çatalzeytinli iş ada-
mı İrfan Üstündağ, 1993
yılında öz sermaye ile
temellerini attığı firma-
nın yılda 10 bin adet dış
mekan aydınlatma ekip-
manı üreten konuma
geldiğini bildirdi.

Soçi’ye imza attı

Tam Park’ın dış mekan aydınlatma
armatürleri üretimi yaparak hem yurti-
çi hem yurtdışında marka bilinirliği
elde ettiğini belirten İrfan Üstündağ,
Rusya’nın Soçi şehrindeki Kış Olimpi-
yat Köyü’nün, Kosova ve Türkmenistan
devlet saraylarının, Fenerbahçe Tesisle-
ri ile Bursa Arena Stadı’nın imzalıları-
nın bulunduğu projeler arasında yer al-
dığını söyledi.

Üstündağ Türkiye’de belediye, üni-
versite, otel, hastane gibi birçok pro-

jeyi tamamladıklarını ifade ederek Azer-
baycan, Gürcistan ve Irak’ta da etkin pa-
zar ağına sahip olduklarını dile getirdi.

Gelişen teknolojiye uyum sağlayarak
LED sitemine geçiş yaptıklarını bildiren
Üstündağ, “Dış mekan aydınlatması, en-
düstriyel aydınlatma, lamba ve ekipman-
larını kapsayan üretimlerimizle, Türki-
ye’de birçok resmi kuruma çözüm sunu-
yoruz. Bu kapsamda tüm kalite belge ve
sertifikalarımız bulunuyor.  Gelişen tek-
nolojiye her geçen gün uyum sağlama-
mızla birlikte satış rakamlarımızda yük-
seliş gösteriyor.  LED teknolojisine uy-
gun verimli armatürler üretiyoruz. 80’i
aşkın ürünümüzün patenti bulunuyor.
Eğitim, sağlık, endüstriyel tesis proje-

lerine yönelik olarak geniş ürün gamımız-
la hizmet veriyoruz. 15 kişilik uzman eki-

bimizle yılda 10 bin adet üretim gerçekleş-
tiriyoruz.” dedi.
Kastamonu’da fabrika kurma hedefi

Kısa vadeli hedefleri arasında Kastamonu’ya
fabrika kurma planlarının olduğunu bildiren
Tam Park Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Üstün-
dağ, “Kastamonu’ya her fırsatta giderim, orada
huzur buluyorum. Tam Park’ın İstanbul’da satış
mağazasını, Kastamonu’da da fabrikasını kur-
mak hedeflerim arasında yer alıyordu. İnşallah
birkaç yıl içerisinde Kastamonu’da 5 bin metre-
kare alanda fabrikamızı faaliyete geçirmeyi
planlıyoruz.” diye konuştu.

Patentli ürünlerle 
ışık saçıyor

info@yasarkizilkum.com.trhakankizilkum@gmail.com

Mermere dönüş kaçınılmaz
Doğal taş kullanımın sağlık açısından

önem taşıdığını kaydeden Topçuoğlu Mermer
Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Topçu, “Renk
çeşitliliği ve maliyet gibi çeşitli sebeplerle
inşaat sektöründe mermer kullanımından
uzaklaşıldı. İnanıyoruz ki yakın gelecekte geri
dönüş olacak.” dedi.

Babaları merhum Feyzi Topçu tarafından
1994 yılında kurulan şirketi kardeşleri Kamil,
Seyfullah, Abdullah ve Emirhan ile birlikte
yönettiklerini bildiren Çatalzeytinli iş adamı
Beytullah Topçu, inşaat sektörüne hızla ve
güvenle hizmet verdiklerini söyledi.

Tavandan tabana kadar

Sultangazi’de depolama
alanıyla birlikte yaklaşık 2
bin metrekare alanda faaliyet
gösteren firmanın
bünyesinde 15 kişiyi
istihdam ettiğini belirten
Topçu, “Satış, uygulama
yanında tavandan tabana
kadar mermer ve granitle
ilgili tüm çalışmalarda yer
alıyoruz. Mutfak, banyo,
merdiven, basamak, denizlik, eşik, döşeme,
süpürgelik kaplaması, asansör sövesi gibi
inşaatta gerekli olan her alanda işçilik
becerisine sahibiz” dedi.

Sektörde son yıllarda taleplerin kuvars ve
granite yöneldiğini aktaran Topçu, 10 yıl
içinde mermere dönüşün gerçekleşeceğini
öngördüklerini kaydederek, “Yeryüzündeki en

sert minerallerden oluşan doğal kuvars taşının
depo satışını gerçekleştirmekteyiz. Mermere
oranla daha hafif oluşu, leke yapmayışı, kolay
çizilmeyişi, renginin düz ve damarsız olması
kuvarsı daha çok talep edilmesini sağlıyor.
Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 40’ına
sahip olan Türkiye, bu konuda 7 büyük
üreticiden biri. 400’e varan renk ve doku
kalitesine sahip mermer çeşitleri ile
uygulanmaya başlanan modern ocak üretim
yöntemleri ve son teknikler sayesinde
dünyadaki pazar şansı da giderek artıyor.
Hatta Türkiye artık mermerin anavatanı

olarak bilinen İtalya’ya bile ürün satışının
olması bizim bu işi ne derece önemsediğimiz
anlamına da geliyor. Bundan 5-10 yıl sonra
mermere dönüşün kaçınılmaz olduğunu
düşünüyoruz. “diye konuştu.

Satış ve uygulamada geniş alana hitap eden
firmanın kamu kurumlarına da çözüm ortağı
olduğunu vurgulayan Topçuoğlu Mermer
Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Topçu, 2006
yılında Gölcük Belediyesinin projesinde yer
aldıklarını bildirirken, Sultangazi’de bulunan
İGDAŞ hizmet binalarının tüm mermer
işlerini yaptıklarını söyledi.

Dış mekan aydınlatma sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren Tam Park Aydınlatma,
Türkiye’nin ve dünyanın prestijli projelerinde yer alıyor. Patentli 80’i aşkın ürünü bulunan
firmanın hedefleri arasında Kastamonu’da fabrika kurmak da bulunuyor.

1971 Çatalzeytin Kuzsökü Köyü doğumlu olan
İrfan Üstündağ, 1982 yılında iş hayatına atılarak
karo ve çini makinaları imalatı yapan atölyede çı-
raklık yapmaya başlar. Askerlik dönemine kadar
çalıştığı iş yerinde torna, tesviye ve kalıp alanın-
da tecrübe kazanır.  Üstündağ, 1993 yılında Sul-
tangazi ’de açtığı atölyede fason torna işleri ya-
parak piyasa edinir, aydınlatma sektöründe Ka-
raköy Perşembe Pazar’ına üretime başlar. 2003
yılında ürünlerinin fason halden tamamını üret-
meye başlar. Firma 2007 yılında ise kurumsal alt
yapısını güçlendirerek yaptığı Ar-Ge yatırımlarıy-
la ön plana çıkar.

Dünden bugüne Tam Park
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Çatalzeytin’in Konaklı köyünde bulunan
Yusufoğulları Şehitliği ziyaretçilerine, Yusu-
foğulları Tarihi ile birlikte genel dini bilgiler
içeren iki kitap hediye ediliyor. Devlet Yıl-
maz, Ziya Yılmaz ve Eyüp Aksu tarafından
yaptırılan ve 2015 yılında açılışı gerçekleşti-
rilen abidede Yusufoğulları soyundan gelen
230 şehidin ismi bulunuyor.

Şehitlerin hatıralarını yaşatmak için abi-
deyi yaptıklarını söyleyen iş adamı Ziya Yıl-
maz, ziyaretçilerin de kalıcı bilgilere sahip
olması adına kitapların hediye edildiğini bil-

dirdi. 
Yılmaz, "Ülkemizde 54 vilayet ile Kudüs,

Kahire, Şam, Kerkük, Kosava ve Selanik’e
dağılmış Yusufoğulları’nın bulundukları yer-
lerden katıldıkları savaşlarda 230 şehit veril-
miştir. Onların hatıralarını unutmamak, bı-
raktıkları mirasın savunucusu olmak ama-
cındayız. Bu güzel vatanımızı, bayrağımızı
ve dinimizi kıyamete kadar yaşayarak yaşat-
mak tüm insanlığa rehber kılma gayretiyle
gelecek nesillere geçmişimizi aktaracağız."
dedi.

Yusufoğulları ziyaretçilerine kitap hediye

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) yeni yönetimi gazetemizin
Kağıthane'de bulunan çalışma ofisine
nezaket ziyaretinde bulundu.

CİDEFED Genel Başkanı Mehmet Yılmaz
başkanlığında gerçekleşen ziyarette yönetim
kurulunun tamamı hazır bulundu.  Gazetemiz
İmtiyaz Sahibi Hüseyin Karadeniz ile bir süre
sohbet eden heyet, CİDEFED’in önümüzdeki
dönem yapılacak faaliyetleri hakkında bilgi
aktardı. Genel Başkan Mehmet Yılmaz burada
yaptığı konuşmada “CİDEFED olarak 1 ay önce
yapılan olağan genel kurulumuz sonucunda

delegelerimizin desteği ile yeni
yönetimimiz oluştu. Biz
üstlendiğimiz görev bilinci ile hem
Cide’miz hem de bölgemiz için
çalışacak ve üreteceğiz. Yeni bir
anlayış, farklı bir uzlaşı içerisinde
daha ileri vizyon ile katma değer
sunacak kadromuz var.” dedi. 

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi
Hüseyin Karadeniz ise  şu ifadelere
yer verdi: “Genel kurul sonrası ilk
resmi ziyaretin İstamonu’ya
yapılması bizim açımızdan çok
anlamlı. Bu bize verilen bir değerin göstergesi.
Kastamonu dernekleri arasında önemli bir yere

sahip olan CİDEFED’in çok
dinamik yapısı var. Bu gözle
görülüyor, bunu daha ileriye
taşıyacak kadro ise burada hazır
olduğunu görüyorum.
Federasyonun var olan dinamik
yapısına bizim de tuz misali
katkımız olacaksa bundan gurur
duyarız.”  

Ziyarette CİDEFED yönetim
kurulu üyelerinden İshak Aslan,
İbrahim Sargın, Ali Konuk, Mevlüt
Bat, Hayati Bal, Yaşar Kes, Ersin

Çakır, Muhammer Kızıl, Mehmet Zengin ve
Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Kuru yer aldı.

Evrenye’de geleneksel olarak düzenlenen
mevlit ve pilav günü etkinliklerini de kapsayan
köy şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti.

İstanbul’da faaliyet gösteren Evrenye Köyü
Turizm ve Kalkındırma Derneği ve Evrenye
Muhtarlığı katkılarıyla hazırlanan 3 günlük
program kapsamında tavla ve
domino turnuvası, voleybol
turnuvası, futbol turnuvası,
yüzme yarışı ve kadınlar için
yumurta taşıma yarışması
düzenlendi.

Dereceye girenlerin
ödüllendirildiği programın
son günü ise Evrenye köyünde
geleneksel mevlit ve pilav günü
programı yapıldı.

Evrenye Köyü Derneği Başkanı Engin
Demirezen, dernek üyeleri ve köy halkının
kaynaşması için düzenledikleri programların
amacına ulaşmasının memnuniyet verici
olduğunu ifade ederek, “20 yılı aşkın süredir

geleneksel olarak düzenlenen mevlit ve pilav günü
etkinliğimize yönetimde bulunduğumuz son 2
yıldır köy şenliklerimizi de ekledik. Yapılan
yarışmalar ve sportif turnuvalar köylülerimizin bir
araya gelmesine ve kaynaşmasına katkı sağlarken

bir festival havasını da oluşturdu. Katılan
herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Demirezen yeni dönem
programlarının açıklanacağı

geniş katılımlı yemekli
toplantının ise eylül ayı
sonrasında gerçekleşeceğini
bildirdi.

İnebolu Müüsü Abdullah
Bora ve İstanbul'dan gelen din

görevlileri tarafından okunan
mevlid-i şerifin ardından düzenlenen

pilav gününe Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt
Ekeş, Türk Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce,
İnebolu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen
Muzaffer Yeşilyurt, il genel meclis üyeleri ve çok
sayıda misafir katıldı.

Evrenye’de şenlik havası

Geleneksel Ağlı yaz etkinlikleri 16-
19 Ağustos tarihleri arasında Kültür
Bakanlığı himayesinde 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek.

Program Ağlı Kaymakamlığı Ağlı
Belediyesi ve Ağlı Dernekler
Federasyonunun katkılarıyla
gerçekleşecek.

Program içeriği hakkında bilgi veren
Ağlı Dernekler Federasyonu Genel
Başkanı Ayhan Ünal, 4 gün sürecek
etkinliğin kale şenlikleri, panayır ve
Türk Tunus Kardeşlik Günlerini
kapsadığını bildirdi.

Hayvan Pazarı ve buzağı
yarışmasıyla başlayacak etkinliğin ikinci
günü mevlit programıyla devam
edeceğini söyleyen Ünal, Mehmet
Muhammed Tunisi Türbesi ziyaretinin
ardından başlayacak panayır etkinlikleri
sonrası son gün Enis Mangaloğlu ve
Azdavaylı Safiye konserlerinin olacağını
açıkladı.

Ünal, programa İstanbul’da ve
Kastamonu’da yaşayan
Kastamonuluları da davet etti.

Psikolog Mert
Dravor, Özel Kastamonu
Anadolu Hastanelerinde
hasta kabulüne başladı.  

Çocuk ve ergen
psikolojisi, aile ve çift
terapisi, oyun terapisi,
öfke kontrolü, stresle
baş etme, davranış
bozuklukları, yemek
bozuklukları gibi

konular başta olmak üzere pek çok
psikoloji konusunda hasta kabul edecek
olan Psikolog Mert Dravor, Özel
Kastamonu İsfendiyar Anadolu
Hastanesinde görev yapacak.

Ağlı yaz etkinlikleri
16-19 Ağustos’ta

Psikolog 
Mert Dravor
göreve başladı

CİDEFED’den 
gazetemize ziyaret

Abana’da yöresel ürün-
lerinin satışının yapıldığı
belediyeye ait halk pazarı-
nın yeniden inşa edilmesi
için çalışmalara başlandı.

Çalışmaların Kurban
Bayramı’nda tamamlan-
masını planladıklarını bil-
diren Abana Belediye Baş-
kanı Altan Erdoğan,
“Halk pazarı esnafımızın daha güzel şartlarda
hizmetini sunabileceği, vatandaşlarımızın da

daha güzel şartlarda hiz-
metini alabileceği bir alan
oluşturacağız. İnşallah,
buranın yapım çalışmala-
rını Kurban Bayramı'na
kadar tamamlamayı he-
defliyoruz. Zemini de da-
hil olmak üzere alanı ta-
mamen elden geçirip bu-
rayı yenilenecek yüzüyle

halkımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağız." dedi.

Abana Halk Pazarı yenileniyor 
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Kastamonu 
Belediyespor'da
6 yeni transfer

Yeni sezonda EHF Cup, Türkiye Kupası
ve Süper Lig’de zorlu karşılaşmalar
oynayacak Kastamonu Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı, 6
yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Hazırlık berabere
Yeni sezon ikinci etap kamp

çalışmalarını Fenerbahçe Topuk Yaylası
Tesisleri'nde sürdüren Kastamonuspor
1966, iki hazırlık maçına çıktı. İlk maçında
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor
karşısında mağlup olan ekibimiz ikinci
hazırlık maçında Boluspor U21 takımı
karşısında galip geldi.

Kastamonuspor 1966 ilk hazırlık
maçında Adana Demirspor ile karşılaştı.
Kızılcahamam'da oynanan mücadele
Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle
sona erdi. Maçtaki tek golü yeni transfer
Batuhan Karadeniz kaydetti.

Ekibimiz, ikinci hazırlık maçında ise
Boluspor U21 takımını Murat Kara,
Batuhan Niyazi Salman ve Muharrem Ozan
Cengiz’in attığı gollerle 4-1 mağlup etti.

Finale kaldılar
Bartın’da düzenlenen gençler kuşak

güreşi 2. grup müsabakalarına katılan
Abana Gençlerbirliği Spor Kulübü
judocuları iki madalya kazandı.

Antrenör Durukan Karabudak eşliğinde
Kastamonu adına başarı arayan
sporculardan +100 kiloda Erdem Sefa
Yaşar birinci olurken, 70 kiloda Rüveyda
Aslan ikinci olarak gümüş madalya elde
etti. Her iki sporcu da elde ettikleri bu
başarı neticesinde Türkiye finallerine
katılmaya hak kazandı.

İsveç 
rakip geliyor

Ülkemizi Avrupa Hentbol Federasyonu (
EHF) Kupası'nda temsil edecek olan
Kastamonu Belediyespor, ilk tur İsviçre
temsilcisi LC Brühl ile oynayacağı iki maçı
da kendi evinde gerçekleştirecek.

Maçlar 15- 16 Eylül 2018 tarihlerinde
saat 17:00'de Kastamonu Atatürk Spor
Salonu'nda oynanacak.

Öte yandan Hentbol Kadınlar Süper Lig
2018-2019 sezonunda yapılan fikstür
sonucu temsilcimiz ilk hafta mücadelesini
de Atatürk Spor Salonu'nda verecek.
Yenimahalle Belediyespor'u konuk edecek
ekibimiz 9 Eylül’de lige başlayacak.

Kaymakcı 
bakan yardımcısı

Döküm modellerinde ve yedek parçada dünya firması
olma yolunda emin adımlar attık, sınırları aştık. Bizi

daha yakından tanımak için fabrikamıza ziyaretinizi bekleriz.
1993 yılında kurulmuş olan firmamız İstanbul
Arnavutköy’de 2500 m2 kapalı toplam 3850 metrekare
alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.
8000*3200*1500 ebatlarından başlayan 5 eksen CNC
tezgâhımızda dâhil olmak üzere toplam 15 adet CNC
tezgâhımızla, kontraplak, metal, mdf, strafor, plak, araldit,
diza ve sinto modeller, hassas döküm modellerinin yanı sıra
shell, cold box ve lampe maça sistemleri ile birlikte yedek
parça imalatı da yapabilmekteyiz.
Ayrıca firmamız önemli bir yatırım ile Faroarm Fusion ve
Laser Scanarm'ı bünyesine katmış, yerinde ölçüm hizmeti ve
tersine mühendislik hizmetleri de vermektedir.

Adres: Yıldırım Beyazıt Cd. No:90 Arnavutköy /İST
Tel    : +90 (212) 544 5 544

(pbx) - +90 (212) 544 6 873

Fax   : +90 (212) 544 45 62

www.ozdemirmodel.com

info@ozdemirmodel.com 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Dışişleri Bakan Yardımcılıkları
yayınlandı. Tosyalı büyükelçi Faruk Kaymakcı Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Cumhurbaşkanı kararına göre AB Nezdinde
Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan
deneyimli isim Faruk Kaymakcı Dışişleri Bakan
Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İstamonu Buluşmaları kapsamında düzenlenen
Altın Adamlar programına da katılan Kaymakcı,
mesleki kariyerinde stratejik noktalarda önemli
görevler alan isim olarak ön plana çıkıyor.

FARUK KAYMAKCI KİMDİR?

21 Mart 1968 tarihinde Tosya'da doğmuştur.
Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler

Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1988 yılında mezun
olmuştur.

Devlet bursu ile 1989- 1992 yılları arasında;
Strazburg Üniversitesi'nde AB Araştırmaları ve
Londra Ekonomi Okulu'te AB Ekonomi Mastırını
gerçekleştirmiştir.

1999- 2000 yılı eğitim döneminde Avrupa
Komisyonu bursuyla College of Europe’ta AB
Politikaları Mastırını tamamlamıştır.

1994 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve
başlayan Kaymakcı,  NATO Afganistan Kıdemli

Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin'in sivil danışmanı
görevinde bulunmuş ve daha sonra Avrupa Birliği
nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği müsteşarı
olarak çalışmıştır.

2009-2011 yılları arasında Avrupa Birliği ile
ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı ve AB Bakanı
olan Egemen Bağış'ın Dışişleri Özel Müşaviri
olarak görevde yer almıştır.

2009 yılının Eylül ayından itibaren bu göreve
ek olarak AB Genel Sekreterliği ve ardından AB
Bakanlığı Sivil Toplum, İletişim ve Kültür
Başkanlığı görevinde de yer almıştır.

2011-2013 yılları arasında Basra
Başkonsolosluğu görevinde bulunan Kaymakcı, 3
Kasım 2013-25 Ocak 2017 tarihleri arasında
Bağdat Büyükelçiliği görevinde yer almıştır.

30 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisidir. 6 Ağustos
2018 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak
görevlendirilmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Batı Karadeniz Bölgesindeki 6 ili kalkındıracak
olan Batı Karadeniz Kalkınma Projesinin (BAKAP)
hayata geçirilebilmesi için oda ve borsa başkanları
Kastamonu’da bir araya geldi.  

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığının ev sahipliğinde bir araya geldiği
toplantıda BAKAP Projesinin hayata geçirilebilmesi
için 15 oda ve borsa başkanın bölge milletvekili ve
siyasetçileriyle birlikte hareket etme kararı alındı.
KATSO’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu, “BAKAP siyasetle ve bölgeyle birlik ve
beraberlik için hareket edeceğimiz, önümüze
büyük hedefler koyabileceğimiz, bir proje olacak.
Bunu da bölgemizdeki odalarla birlikte birlik ve
beraberlik sağlayarak, bütün bölgeyi kapsayacak
şekilde, büyük bir konsorsiyum oluşturarak
başarmayı arzuluyoruz. Bunun içinde elimizden
geleni çabayı sarf ederek, bu işin içinde olmalıyız”
dedi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Metin
Demir ise, “Batı Karadeniz Bölgesi olarak
Kastamonu, Sinop ve Çankırı’dan oluşan KUZKA
bölgesi ve Zonguldak, Bartın ve Karabük’ten oluşan

BAKKA bölgesinde maalesef ülke ölçeğinde
istenilen noktada değiliz. Türkiye’nin Batısında
olmamıza rağmen son derece dezavantajlı ve geride
kalmış bir halimiz var. Kendi gayretlerimizle ne
tarımda ne de hayvancılıkta ne sanayide ne de
turizmde büyük işler başarmamızın mümkün değil.
Bugüne kadar belki bu kalkınma ajansları bir
yöntem olarak denendi ama BAKKA’nın veya
KUZKA’nın gerek personel yapısı gerek bütçe
büyüklükleri maalesef bu bölgede olduğuna
inandığımız büyük potansiyeli hızlıca hayata
geçirmek için yeterli kaynaklar değil. Biz, şuanda
kalkınma ajansındaki 20 milyon liralık bütçeyle üç
tane vilayete bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama

bakıldığı zaman DOKAP projesine 500 milyon
liralık kaynak aktarımı yapılmış. Yani bizler 20
milyon lira ile hem Kastamonu’da, hem Sinop’ta
hem de Çankırı’da hamle yapacağız diye uğraşırken,
diğer taraan sadece DOKAP tek başına 500
milyon lira par harcamış. Bize de böyle büyük bir
kaynak ve büyük bir kalkınma ajansı lazım.
Türkiye’de bölgesel kalkınma planına, bölgesel
kalkınma idaresi sistemine ihtiyacı olup ta bu
idareye sahip olamayan tek bölge biziz. Buradan 6
vilayette bulunan 15 oda ve borsamızın katkılarıyla
oluşturulacak olan BAKAP projesi, olumlu bir
evreye doğru gider ve bölgedeki insanımız ve
ülkemiz içinde hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesinde lisansüstü eğitim
almak isteyen Afgan öğrencilerin masrafları
Afganistan Uluslararası Ticaret Odası Vakfı
tarafından karşılanacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit
Aydın, Afganistan İslam Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosluğu Ticaret Ateşesi Abdul Qayoom
Bassam, Afganistan Uluslararası Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Sadat ile bir araya geldi. 

Afganistan İslam Cumhuriyetinden gelecek
olan talebelerin eğitim masrafları Afganistan
Uluslararası Ticaret Odası Vakfı tarafından
karşılanmak üzere burslu olarak Kastamonu

Üniversitesinde lisansüstü eğitimlerini
tamamlayabilmeleri için ön görüşme yapıldı. 

Toplantıda hali hazırda Kastamonu
Üniversitesinde 300’ü aşkın Afgan öğrencinin
eğitim gördüğü  açıklaması yapıldı.

Eğitim masrafları karşılanacak

Gazetemiz köşe yazarlarından
Avukat Hakan Kızılkum, 27.
Dönem Bartın Milletvekili Avukat
Aysu Bankoğlu’nun 1. Danışmanı
olarak görev yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisinin
(CHP) en genç vekili unvanını

taşıyan 29 yaşındaki Avukat Aysu
Bankoğlu’nun danışmanlığına
atanan 27 yaşındaki Kızılkum, 27.
Dönem Türkiye Büyük Millet
Meclisindeki en genç danışmanlar
arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili gazetemize

değerlendirme yapan Şenpazarlı
Avukat Hakan Kızılkum,
Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun
Anayasa Komisyonu Üyesi olarak
görev aldığını anımsatarak, yasama
faaliyetlerine yönelik çalışmalara
ağırlık vereceklerini söyledi.

Kızılkum en genç danışmanlardan

Batı Karadeniz kalkınma hamlesi

Kastamonu Üniversitesi Muhammed
İhsan Oğuz İlahiyat Fakültesinin temeli
atıldı. Merhum Muhammed İhsan Oğuz’un
sene-i devriyesinde temeli atılan 16 bin
metrekare kapalı alana sahip olacak fa-
kültede yaklaşık 3 bin öğrencinin öğrenim
görmesi planlanıyor.

Temeli atıldı
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Kerte ‘Seyir terası’ açıldı
26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat

Demir, yapılan yatırımlara destek olunmasının
öneminden bahsetti. Pınarbaşı Belediye Başkanı
Mehmet Yılmaz ise İstanbul’daki hemşerilerine
ilçeye daha fazla ilgi göstermesi yönünde çağrıda
bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge
Müdürü Hasan Başyiğit de turizm yatırımı
yaparken koruma, kullanma dengesi ve doğayı
tahrip etmemeye özen gösterilmesi gerektiğini
anlatarak, projenin üç ay gibi kısa sürede
tamamlandığını belirtti. 

Protokol konuşmaları kapsamında katılımcılar
şu ifadelere yer verdiler: 

Dezavantajlarımızı avantaja
çevireceğiz

Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz: “Yaradan,
Kastamonu’nun 19
ilçesine ve
merkezine ayrı
ayrı güzellikler ve
fırsatlar vermiş.
Ancak buna
rağmen

Kastamonu turizm yarışına
biraz geriden başlamış. Bu
güzellikler tanıtımındaki
eksiklikler ve ulaşım sorunu nedeni
gelişim gösterememiş.

Bu dezavantajımızı avantaja çevirme şansımız
var. Bu da turizmin gelişmiş olduğu yerlerdeki
yanlışlıkları görüp ona göre tedbir alma şansımızın
olmasıdır." dedi.

Farkındalık yaratmamız gerekiyor
Kastamonu Milletvekili Metin

Çelik: Bu bölge bizim için çok
önemli. Küre Dağları Milli Parkı
içerisinde olan eşsiz güzellikleri
içinde barındıran Pınarbaşı,
Şenpazar, Azdavay, Cide Türkiye’de
eşine az rastlanacak yerler. Buranın
farkına daha önceki dönemlerde

varılmıştı ama son dönemde ulaşımla, bölge
değerlerinin ön plana çıkarılmasıyla ve toplumun
ilgili kesimlerine sunulmasıyla ilgili ciddi devlet

yatırımları başladı. Kerte
Kastamonu’nun en fazla

mahallesine sahip olan köyü
unvanını taşıyor, 18 mahallesi

var.  Bu durum Kastamonu’nun ne
kadar geniş bir coğrafyaya sahip

olduğumuzun en güzel örneği. Gerçekten
zor şartlar içerisinde güzel çalışmalar yapma gayreti
içerisindeyiz. Ben biraz daha farkındalık
yaratmamız gerektiğini düşünüyorum.”

Başlangıç olarak görmeliyiz
Kastamonu 26. Dönem

Milletvekili Murat Demir: “Bu
coğrafyada şartları yerine getirmek
çok zor. Arkadaşlarımızın şevkini
kırmaktan ziyade hatalarıyla,
kusurlarıyla, doğrularıyla,
yanlışlarıyla her açıdan destek olmak
zorundayız. Özellikle İstanbul
açısından ve bu bölgedeki 700

metreden bahsediyoruz. Bunu bir başlangıç olarak
görelim. Emeği geçen sayın valimiz olmak üzere bu
yolları yapan bölge müdürümüze mini parklar

yapan bölge müdürümüze, milletvekillerimize
herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kastamonu ve
ilçeleri değişiyor. İnşallah buradan denize ulaşım
noktasını kolaylaştırmak için Kerte Dağları
arasında proje çalışmaları bitmek üzere. Bittikten
sonra bunun ihale süreci başlayacak.”

İstanbul’dan Pınarbaşı 
gözükmüyor
Pınarbaşı Belediye Başkanı

Mehmet Yılmaz: Geleneksel
festivalimize Türkiye’nin çeşitli
illerinden 400’ü aşkın doğa sever
katıldı. Pınarbaşı’nda misafir oldular.
Müthiş bir reklam oldu. İstanbul’dan
Pınarbaşı gözükmüyor ve belki
Kastamonu’dan da çok az gözüküyor.
Burası çok güzel bir yer. Yapılacak

işler var, yapılmış olan işler var bunlar da çözülecek
inşallah. Mağaralar başta olmak üzere çok yönlü ve
doğru başka çalışmalarımızda var. Bunun için sayın
valimize, kaymakamımıza, milletvekillerimize, il
müdürlerimize ve bütün emeği geçenlere çok
teşekkür ediyorum.”

Kastamonu'nun
Pınarbaşı ilçesi

Kerte Köyü
sınırları

içerisinde
bulunan 720

metre
yükseklikte

yapılan seyir
terası törenle
açıldı. Açılışa

katılan
Kastamonu
Valisi Yaşar
Karadeniz,

turizmde
dezavantajlı

durumun
avantaja

çevrilebileceğini
vurgularken,
Kastamonu

Milletvekili Metin
Çelik bölgesel

farkındalık
yaratılması
gerektiğine
işaret etti.

saraycamisleme.com

0532 467 90 92

CAM BALKON SİSTEMLERİ

TEMPERLİ CAM ISI YALITIMLI CAM LAMİNE CAM

MODERN CAM DİZAYNLARI CAM KORKULUK SİSTEMLERİ

Kastamonu Fabrika :
Kastamonu O.S.B  Halife Köyü
2. Cadde No : 14 Kastamonu

Kastamonu Tel : 0366 283 94 94
Kastamonu Tel : 0366 283 90 91

saraycampvc@gmail.com

Yaşar Karadeniz-Metin Çelik Nail Gedik-Mehmet Yılmaz Murat Demir-Sungur Gedik

Hasan Başyiğit-Erdoğan Ünal Ekrem Çentik-Hasan Başyiğit Fotoğraflar: Erdal Türksoy

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın
en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla
Kanyonu'na 720 metre yükseklikte yapılan seyir
terası açılışına Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Kastamonu Milletvekili Metin Çelik,
Kastamonu 26. Dönem Milletvekili Murat Demir,
Pınarbaşı Kaymakamı Nebi Çanga, Pınarbaşı
Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Şenpazar

Belediye Başkanı Cem Çınar, Tosya Belediye
Başkanı Kazım Şahin, Küçükçekmece Belediye
Başkan Yardımcısı Hamza Gönenç, Doğa
Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü
Hasan Başyiğit, Kerte Köyü Derneği Başkanı
Erdoğan Ünal, yönetim kurulu üyeleri Ekrem
Çentik, Nail Gedik ve Sungur Gedik ile kurum
amirleri katıldı.

Kanyona 720 metre yükseklikte

Valla Kanyonu'nun 
Kerte köyü yakınlarındaki

Bakacak mevkiine inşa edilen 12
metre genişliğindeki terasın bir

buçuk metresi kanyon boşluğunda
yer alıyor. Seyir terası Ilgarini

Mağarası, Ilıca Şelalesi, 
Horma Kanyonu gibi 

turistik alanlara yakınlığıyla
dikkat çekiyor.
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MEHMET YILMAZ
CİDE DERNEKLER FEDERASYONU GENEL BAŞKANI

Değerli başkanlarımız, değerli delege kardeşlerimiz ve çok kıymetli

hemşerilerimiz…

Bizleri birbirine yakınlaştıran, Sevgi ve Dostluk bağlarını güçlendiren huzurlu

bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayacağız inşallah.

Bayramlar sevgi ve kardeşlik, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve

dayanışma duygularının en coşkulu bir şekilde ortaya çıktığı günlerdir.

Bayramlar bireyleri aynı düşünce ve duyguda buluşturmakta, gönülleri

yakınlaştırarak, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve

iyilik duygularının yeşermesine vesile olmaktadır.

İnanıyorum ki bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimizi kardeş kılan bu

yardımlaşma ve dayanışma ruhu, İstikbalimiz ve İstiklalimiz arasında önemli

köprü olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm başkanlarımızın, delege kardeşlerimizin,

muhtarlarımızın, köylerimizdeki vatandaşlarımızın ve tüm İslam Âleminin

Kurban Bayramını gönülden tebrik ediyor, daha

nice bayramlara hep birlikte sevdiklerinizle,

sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde erişmeyi

temenni ediyorum.

BAYRAMINIZI 
TEBRİK EDERİM
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

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