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Yağışlar başladığında
Cide’deki baba ocağında
olan Kastamonu Milletve-
kili Murat Demir, yetkilile-
re çağrıda bulunan ilk
isim oldu.  Ekiplerle birlikt
yardım çalışmalarında
bulunan Demir, sel son-
rası Karadeniz Sahil Yolu-
nun acilen hayata geçiril-
mesi gerektiğini be-
lirtirken bunun
için yapılması
gereken her
türlü çalışmaya
destek verece-
ğini söy-
ledi.

Bölgeyi 
terk etmedi

Risklere göre tedbir alınacak

Etkili olan sağanak sonrası
Cide’de zarar gören bölgelerde
incelemelerde bulunan Kasta-
monu Valisi Mesut Yıldırım,
risklere göre tedbirlerin alına-
cağını söyledi.

4

Yaz yağmuru deldi geçti
Cide’de 24 saatte metrekareye 183 kilogram yağış düşmesi
sonucu meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre
100’e yakın işyeri ve 300 civarında mesken zarar gördü. Can
kaybının olmaması tek teselli olurken heyelan nedeniyle
Bartın-Cide karayolunun ulaşıma kapatılması, Karadeniz Sa-
hil Yolunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Günebakan Köyü Dernek Baş-
kanı Celal Gül her şeyi devletten
beklememek gerektiğini vurgular-
ken, “Yönetim kurulu üyelerimizle
ilk olarak köyümüzdeki sorunları
tespit etmek için yola çıktık.  Bir
miktar sağladığımız maddi deste-
ğin yanı sıra neler yapabileceğimi-
zi de istişare ediyoruz” dedi.

“Her şeyi devletten 
beklememek gerek”

TBMM Adalet Komisyonu
Başkanvekili ve Kastamonu
Milletvekili Hakkı Köylü,
yetkililerin işe insan alırken
öncelikle liyakata bakması
gerektiğini belirtti.

İşe alırken 
partiye bakmayın

Kastamonu Üni-
versitesinde (KÜ) ya-
pılacak 5 bin kişilik
ibadet kapasitesine sa-
hip Muhammed Al-
parslan Han Camisi ve
Külliyesi'nin temeli
atıldı. Kuzeykent
kampüsünde 10 bin
metrekare alana inşa
edilecek olan cami,
Selçuklu mimarisinin
izlerini taşıyacak.

Üniversiteye 5 bin kişilik cami

Bozkurtlu hemşerimiz Ha-
fız Abdullah Çalık’ın(63)   “
Dua ile Halk Ordulara Davet”
isimli ilk ilahi albümü piya-
saya çıktı.

Hafız Abdullah 
Çalık’ın ilahi 
albümü çıktı

CİDEFED Genel Başkan
Adayı Celal Gül, “İçinde bu-
lunduğumuz kurumun geliş-
melerine bağlı olarak, nerede
olmayı arzu ve hayal ettiği-
mizi ortaya koymamız gereki-
yor. Bu anlamda CİDEFED
büyük bir ailedir. Her türlü
değer ve üretkenliği içerisin-
de barındırmaktadır” dedi.

Kastamonu
Üniversitesi
Bozkurt İs-
mail Eroğuz
Meslek Yük-
sek Okulu-
nun 24 Eylül
Cumartesi
günü resmi açı-
lışı yapılacak.
Bozkurt Meslek Yüksekokulu Yap-
tırma Yaşatma ve Eğitim Gönüllüle-
ri Derneği Başkanı Hasan Kuz okula
kayıtların yapıldığını bildirdi.

Çerçi Şapka sahiplerinden Devrekânili
iş adamı Zekai Çerçi’nin kızı Ceren, Meh-
met Ölçen ile dünya evine girdi.

CİDEFED 
her türlü değer ve 
üretkenliğe sahiptir

Cideli iş adamı Tamer Kö-
seoğlu tarafından 2005 yılın-
dan kurulan DenDen Deniz-
cilik’in lüks sınıfındaki 9.
teknesi denize indirildi.

DenDen 
9 denizle buluştu

24 Eylül’de açılacak

Çerçi ailesinin mutlu günü

Haberin detayları sayfa
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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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HABER

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

���������
�	�����

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�15 Ağustos 2016 2

Düğümle ellerimi, gözlerimi de kapat,
Kulağımı, dilimi kesip ateşe fırlat.
Onlar birer piyondur, bırak ufak işleri,
Sıkıysa nefs urunu beynimden sıyırıp at.

İRADEYLE HASBİHÂL

Fazıl Bayraktar

Hırsızı kollayan yasa,
Hane sahibine tasa.
Hapis de ona görünüyor,
Öte dünyada.

YASA

Tahsin Şentürk

Bozkurt Meslek Yüksekokulu
Yaptırma Yaşatma ve Eğitim Gönül-
lüleri Derneği Başkanı Hasan Kuz
okula kayıtların yapıldığını
bildirerek, “İlk kayıt yaptıran Bartın'-
dan bir öğrenci kardeşimiz oldu.
Ülkemizin değişik yerlerinden
öğrencilerimizle Bozkurt’ta buluşa-
cak ve onların hayata hazırlan-
malarında Bozkurt’un katkısı ola-
cak.” dedi.

Okulun  eğitim
öğretime başlamasıyla
birlikte dört
bölümünün de aktif ola-
cağını kaydeden Kuz,  “
El Sanatları bölümümüzde;
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı,

Seramik, Cam ve Çinici-
lik, Elektronik Otomasy-
on bölümünde; Elektronik

Haberleşme Teknolojisi,
Mülkiyet Koruma ve Güven-

lik bölümünde; Sivil Savunma
ve İtfaiyecilik, Finans, Bankacılık

ve Sigortacılık bölümümüzde;
Bankacılık ve Sigortacılık pro-

gramımız yer alıy-
or. Bu bölümlerle
sadece bölgenin
değil ülke genelin-
in tercih edilen bir
eğitim kurumu ola-
cağız.” diye 
konuştu.

Okula katkı
sağlayanlara
teşekkür eden Kuz,
24 Eylül’de yapıla-
cak acılaşa davet
ederek şunları

söyledi: “Belediye başkanımız,
derneklerimiz, iş adamlarımız ve
Abdülkadir Çelik kardeşimle ko-
ordineli şekilde çalışarak güzel bir
eser ortaya koyduk. Mutluyuz. 24
Eylül’de yapılacak açılışımıza tüm
dostlarımızı bekliyoruz.”

CİDEFED Genel Başkan Adayı Ce-
lal Gül, “İçinde bulunduğumuz kuru-
mun gelişmelerine bağlı olarak, nere-
de olmayı arzu ve hayal ettiğimizi or-
taya koymamız gerekiyor. Bu anlam-
da CİDEFED büyük bir ailedir. Her
türlü değer ve üretkenliği içerisinde
barındırmaktadır” dedi.

Cide Dernekler Federasyonu’nun
21 Ağustos’ta Kağıthane Kültür Mer-
kezi Meclis Salonunda yapılacak ola-
ğan kongresinde başkanlığa aday ol-
duğunu açıklayan iş adamı Celal
Gül, federasyonun kapsayıcı yapısını
genişletmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Federasyonun 2012 yılında kurul-
duğunu anımsatan Celal Gül, “ Dört
yıldır her geçen gün kapsamını geniş-
leten federasyonumuzda gerek yöne-
tim kurulundaki arkadaşlarımız, ge-
rek üye olan derneklerimiz büyük
emek harcadı. Her birine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. CİDEFED bugün
hangi konumda olduğunun bilinciyle
hareket eden, ne yaptığını ve nasıl bir
üretkenlik ortaya koyduğunu masaya
yatırarak görev noktasındaki bakış
açısını vizyoner şekle ulaştırmak ça-
basında olmalıdır. Tüm derneklerimi-
zi kapsayan bir yapıyı oluşturmak ve
federasyonumuzun üstelendiği hiz-
met bayrağını yukarıya taşıma arzum
sebebiyle bende başkanlığa aday ol-
dum.” diye konuştu.

Gül tüm Cide dernekle-
rini kapsayıcı olmak iste-
diklerini belirterek şunları
söyledi: “Gönüllülük esasına
dayanan örgütlü bir topluluk
oluşturmak amacıyla yıllardır emek
veren cemiyetlerimiz ve cemiyetçile-
rimiz var. Bu konuda yeterince başa-
rılı olduğumuzu da düşünüyorum.
Ancak federasyonla frekans ayarı
uyuşmayan, halen federasyonla bağ
kuramayan derneklerimize gerekli
iletişimi kurmak da bizim en önemli

işimiz olmalı. Sahiplenmenin ilk şartı
iştirak etmektir. Bu yüzden bize dü-
şen görev; ayrısız ve gayrısız iştirak
içerisinde varlığımızı kanıtlayıp, sa-
hip olduğumuz değerleri çepeçevre
sarmaktır” 

Yeni dinamik bir 
yönetim anlayışı 

Yönetim anlayışında profesyonel
adımlar atılacağına işaret eden Gül
şöyle konuştu: “Recep Çetinkaya baş-
kanımız başta olmak üzere federasyo-
numuza emek veren herkese teşekkür
ediyorum. İnanıyorum ki yeni ve di-

namik yönetim anlayışımız ve Ci-
de’mize bağlı köy dernekleri-

mizle birlikte yapacağımız
çalışmalar içerisinde aktif
halde işleyen gençlik kol-
larımız ve kadın kolları-
mızı faaliyete geçireceğiz.
Herkesin ve her kesimin

benimseyeceği, benimsetil-
meyi başarmış bir federasyon

olmak asli vazifemiz.”

Sorunlarımız hat safhada 
Federasyonun tüm derneklere eşit

mesafede olup, sorun çözme odaklı
işlem yapacağını bildiren Gül, “Özel-
likle 1980’li yıllarda başlayan yoğun
göçle birlikte doğduğumuz yer ve ay-
rılmaz parçamız İstanbul’da kazanır-

ken ve gelecek nesilleri yetiştirirken
aidiyet duygusunu pekiştirici olmalı-
yız. Dün bıraktığımız topraklar, baba
ocağımız Cide’de ve İstanbul’da hem-
şerilerimiz bazında belli başlı sorun-
larımız var. Bunları hep birlikte aşa-
cağımıza inanıyorum. Federasyon her
köy derneğine eşit mesafede ve yeter-
li düzeyde hizmet üretmek için gece
gündüz çalışacaktır, bundan kimse-
nin şüphesi olmasın.” şeklinde ko-
nuştu.

15 Temmuz şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum

Konuşmasını 15 Temmuz’da yaşa-
nan darbe girişimini anımsarsak son-
landıran Celal Gül, “ Yaşanan alçak
darbe girişiminin ardından 250’ye ya-
kın şehidimiz, bin 500 yaralımız var.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yara-
lılarımıza acil şifalar dileriz. Sadece
Boğaz Köprüsü ve Çengelköy’de 3 Ci-
deli hemşerimizi kaybettik.  Bu bizim
ne kadar vatan aşkına sahip olduğu-
muzu gösteren önemli bir olaydır.
Anadolu’dan Kurtuluş Savaşında
devlete ilk yardım parası da yine Ci-
deliler olarak bizlerin ataları gönder-
mişti. Biz Kastamonulu ve Cideli ol-
maktan mutluyuz. Vatanın demokrasi
ve idamesi için verilecek her türlü ça-
bada gerekecek ne olursa yapmaya
hazırız.” ifadelerini kullandı.

CİDEFED her türlü değer ve üretkenliğe sahiptir

Kastamonu
Üniversitesi Bozkurt
İsmail Eroğuz Meslek
Yüksek Okulunun 24
Eylül Cumartesi günü
resmi açılışı yapılacak.

Çerçi Şapka sahiplerinden Devrekânili iş
adamı Zekai Çerçi’nin kızı Ceren, Mehmet
Ölçen ile dünya evine girdi. Beylikdüzü Esa
Royal Deram Salonda 14 Ağustos Pazar akşamı
gerçekleşen düğün merasimine Devrekâni
Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu’nun
yanı sıra sanat ve iş dünyasından çok sayıda
kişi katıldı. 

Eşi Nejla Çerçi ile gece boyu misafirleriyle
yakından ilgilenen iş adamı Zekai Çerçi,
“Kızım Ceren ve bizim bu mutlu günümüzde
yanımızda olan dostlarımıza ve akrabalarımıza
şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Bozkurtlu iş adamı 
Cemal Kartal’a ait olan CK
Otomotiv A.Ş, Başakşe-
hir’de hizmet vermeye
başladı.

İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi Bağcılar Güngören
Sanayi Sitesinde faaliyete
başlayan CK Otomotiv’in
müşterilerine geniş kap-
samlı alternatifler sun-
duğunu vurgulayan Cemal
Kartal, “ Land Rover,
BMW, Mercedes, Audi, Porsche başta olmak
üzere onlarca markanın özel servis, bakım,
onarımının yanı sıra sigorta işlerini de yapıy-
oruz” dedi.

Araçların yetkili servis statüsünde
onarımının gerçekleştiğini söyleyen Kartal,
“Servisimizde, mekanik, elektrik, kaporta,
boya, hasar onarımı, ekspertiz, yedek parça,
boyasız kaporta düzeltme gibi birçok hizmet
seçeneği bulunuyor. Yapılan işlemler garanti
dahilinde olup, araçları adreslerinden teslim
alıp işlemi bittiğinde tekrar adrese teslim ediy-
oruz.” diye konuştu.

Cemal Kartal bayram öncesi araçların
periyodik bakımlarında özel avantajlar sun-
duklarını ifade ederek şunları söyledi: “ Tüm
hemşerilerimiz ve müşterilerimiz gönül ra-
hatlığıyla CK Otomotiv hizmetlerinden yarar-
lanabilirler. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi 35-37-39 nu-
maralı adresimize gelerek ya da 0212 549 13
03hatlı telefondan bize ulaşabilirler.”

Çerçi ailesinin 
mutlu günü 

CK Otomotiv’den
özel hizmet

24 Eylül’de açılacak

Hasan Kuz

Celal Gül
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1
5 Temmuz’da Türkiye’nin büyüklüğünü ve demokrasiye olan inancını kavrayamamış zihniyetler,
halkın iradesini hiçe sayarak kendi halkına kurşun sıkacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni
bombalayacak kadar ileri gitmiş ve hainliklerini sergilemiştir. 

Milletimizin iradesi ve devlet kurumlarımızın takdire şayan dayanışması sonucu halkın iradesine
karşı yapılmış gayrimeşru ve hainlik boyutundaki kalkışma çok şükür amacına ulaşamayarak bertaraf
edildi. 

Bugün Büyük Türk Halkı, tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi birlik olduğunda özgürlüğüne
dokunulamayacağını tüm dünyaya göstermiştir. 

Kütük Mermer Ailesi olarak demokrasimizin, seçilmiş hükümetimizin yanındayız, milli iradenin
kazanacağına hep yürekten inandık, inanmaya da devam edeceğiz.

Bu vesileye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın
Binali Yıldırım’a, siyasilerimize, güvenlik güçlerimize ve Türk halkına teşekkür ediyoruz.

Geçmişten günümüze topraklarımız için can ve kan veren tüm aziz şehitlerimize, 15 Temmuz’daki
menfur saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, tüm
yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin iradesine dayanmayan, demokrasimize karşı yapılmış kanun dışı eylemi lanetliyoruz!
‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ ilkesine olan tam inancımızla, demokrasimize sahip çıkıyoruz. 

Devletimize ve milletimize geçmiş olsun.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir

Ali KÜTÜK 
KÜTÜK MERMER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

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

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

www.pinarbasiet.com

22 yıllık tecrübe ve birikim

Toptan ve perakende 
satışıyla hizmetinizde

İSTAMONU15 Ağustos 20164

Batı Karadeniz’de etkili olan sağa-
nak yağışlar en çok Bartın ve Kasta-
monu’ya ağır hasar bıraktı. Bölgede
12 Ağustos günü başlayan ve 14
Ağustos’a kadar devam eden yağışlar
Kastamonu’nun Cide ve Doğanyurt,
Bartın’ın ise Kurucaşile, Çakraz ve
Amasra ilçelerini olumsuz etkiledi.
Şiddetli yağış sonrasında oluşan he-
yelanlar nedeniyle bölgedeki birçok
yerleşim noktasına elektrik verile-
mezken, çok sayıda köyün yolu da
ulaşıma kapandı.

Abana’da hortum 
Ezine Çayı mevkiinde kıyıya yak-

laşık 500 metre mesafede oluşan hor-
tum, kıyı boyunca mesafesini koruya-
rak ilerledi ve kent merkezine yakla-
şırken kayboldu. Vatandaşlar, evleri-
nin balkonlarından ve sahilden hortu-
mu görüntülemeye çalıştı. Hortumun
ardından ilçe genelinde sağanak yağış
etkili oldu.

Doğanyurt’ta 
500 bin lira zarar

Doğanyurt Belediye Başkanı Ah-
met Kaya, sel nedeniyle ilçe merke-
zindeki yol ve alt yapıda büyük hasar
meydana geldiğini söyledi.

Yağışın daha çok kıyı kesimlerin-
de etkili olduğunu belirten Kaya, "İlçe
merkezinde alt yapı ve yollarımızda
tahminimize göre 500 bin liraya yakın
hasar meydana geldi. Hükümet kona-
ğımızı da su bastı. Heyelan nedeniyle
tehlike arz eden bir evi boşalttık. İn-
şallah devletimiz yaralarımızı en kısa
zamanda saracaktır." dedi.

Ulaşım kapandı

Cide ile Bartın karayolunda oluşan
heyelanlar nedeni ile ulaşım Şenpazar
- Pınarbaşı yolundan sağlandı. Kapa-
nan karayolunun ulaşıma açılması için
çalışmalar hala devam ediyor. Cide
kaymakamlığından yapılan açıklama-
da kriz merkezine ulaşan ilk bilgiler
doğrultusunda ilçe merkezinde zemin
katta bulunan 100’e yakın işyeri ve 300
civarında mesken ile 6 adet otomobil

su basması sonucu zarar gördüğü bil-
dirildi. Açıklamada çalışmalar kapsa-
mında Kastamonu İl Özel İdaresinden
2 adet yükleyici, 1 adet lastikli ekska-
vatör, Kastamonu Belediye Başkanlığı
ve Şenpazar Belediye Başkanlığından
1’er adet vidanjör, Kastamonu AFAD
Müdürlüğünden 3 adet motopomp,
arama kurtarama aracı ve ekibi, DSİ
Bölge Müdürlüğünden 1 adet yükleyi-
ci, 1 adet kamyon, 1 adet paletli ekska-
vatör yönlendirildiği kaydedildi.

Yağışlar başladığında Cide’deki
baba ocağında olan Kastamonu
Milletvekili Murat Demir, yetkili-
lere çağrıda bulunan ilk isim
oldu.  Ekiplerle birlikt yardım ça-
lışmalarında bulunan De-
mir, sel sonrası Karadeniz
Sahil Yolunun acilen ha-
yata geçirilmesi gerekti-
ğini belirtirken bunun
için yapılması gereken her türlü çalış-
maya destek vereceğini söyledi.  

Cide tarihinde şimdiye kadar hiç
görülmemiş bir doğal afetin yaşandığı-
nı belirten Murat Demir,  “Metrekareye
183 kilogram yağış düştü. Bu da Kara-
deniz Sahil Yolunda büyük heyelan ve
hasarlara neden oldu. Gelecekte küre-
sel iklim değişikliği nedeni ile Karade-
niz sahil kesimlerinde tropik bir iklime
dönüşmesi söz konusudur. Özellikle
geçtiğimiz kışın yaşanan sahildeki yo-
ğun kar yağışı ile başlayan yollardaki
sıkıntı bir yıl içinde yağan sağanak yağ-
murla yol güzergahında ciddi tahribata
yol açmıştır. Bartın-Cide arası yol, bu
hasardan dolayı yaklaşık 4 ay süre gibi
kapalı kalacak olması ulaşımın Kasta-
monu üzerinden sağlanması zorunlulu-
ğunu getirmiştir. Bu nedenle mevcut

yol, bundan sonraki yıllarda sürekli
sorun ve problem oluşturacağı aşi-
kardır. Bu durumda sürekli sözü-
nü ettiğimiz Karadeniz Sahil Yolu,
Bartın-Çatalzeytin arası çok ciddi

gündeme almak zorunda-
yız” dedi. Cide’de ve Bar-
tın’da yaşanan sel felaketi-
nin ardından herhangi bir
can kaybının yaşanma-

masının sevindirici olduğunu sözlerine
ekleyen Demir, “Mevcut yolun daha
önce yamaçlara yapılmış olması bir
tehlike anında en az 50 ile 200 metre
uçurumların olması sürekli tehlike arz
eden bir durum. Vatandaşın sürekli
bizden en önemli talebi olan bu sahil
yolunu kesinlikle çok ciddi bir şekilde
gündem almalıyız. Yarın bu yolda yine
olabileceği muhtemel bir heyelan ve
benzeri bir can kaybımız Allah koru-
sun bunun vebalini biz ödeyemeyiz.
Bu nedenledir ki bu sahil yolu artık çok
ama çok elzemdir. Bununla alakalı Ka-
rayolları Bölge Müdürümüzle istişare-
mizi ettik. Sayın Genel Müdürümüzle
ve Sayın Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanımızla da görüşüp bu
işi biran önce hızlandırmak için çalış-
malara başladık” diye konuştu.

Etkili olan sağanak son-
rası Cide’de zarar gören böl-
gelerde incelemelerde bu-
lunan Kastamonu Valisi
Mesut Yıldırım, risklere
göre tedbirlerin alınacağını
söyledi. Vali Yıldırım, “Bir ta-
raftan yaraları sarma sürecine gire-
ceğiz, diğer taraftan ise kendimizi
sorgulayacağız. Çünkü afetlere yol
açan amiller vardır. Her sel her
deprem aslında afet olmuyor; an-
cak o amille insan yapısı birleşti-
ğinde afet ortaya çıkıyor. Afete yol

açan amilleri belki etkileye-
meyiz, yağan yağmuru azal-
tamayız, depremi engelle-
yemeyiz; ama onların yol
açtığı etkileri yok etmemiz,

en aza indirmemiz mümkün.
Bunun için de yaşadığımız böl-

genin risklerine göre tedbirler ala-
cağız; doğru orantılı olarak deprem
bölgesiyse daha dayanıklı evler ya-
pacağız, sel bölgesiyse dere yatak-
larına ev yapmayacağız. Ümit edi-
yoruz ki bu sıkıntıları bu ölçekte
tekrar yaşamayacağız” dedi.

Bölgeyi terk etmedi

Cide’de 24 saatte
metrekareye 183

kilogram yağış
düşmesi sonucu

meydana gelen sel
felaketinde ilk

belirlemelere göre
100’e yakın işyeri ve

300 civarında mesken
zarar gördü. Can

kaybının olmaması
tek teselli olurken
heyelan nedeniyle

Bartın-Cide
karayolunun ulaşıma

kapatılması,
Karadeniz Sahil

Yolunun önemini bir
kez daha gözler

önüne serdi.

Bütün
canlıların
ortak derdidir

uzun yaşamak. İyi
de nedir bu? Merak
ettiniz mi hiç?

Biyolojik olarak
ve yıl hesabıyla
uzun yaşamak
acaba gerçekten
uzun yaşamak
mıdır?

Aziz Nesin’den
bire bir
dinlemiştim.

Üç türlü
yaşamdan söz
etmişti; uzunlamasına, enlemesine ve
derinlemesine.

Biyolojik olarak varlığın uzun yıllarca
var olması tek başına çok şey ifade
etmiyor. Ama bu, uzunlamasına
yaşamaktır.

Enlemesine yaşamak, yaşarken
çevrenin geniş olmasıdır. Tanıdığın
çoktur, seni tanıyan çoktur. Ama bir gün
toprağa dönüştüğünde hepsi siliniverir. Ya
makamınadır onların seni sahiplenmesi
ya da parana puluna. Yani ısrarla bir çıkar
ararlar senden. Toprak oluverdiğinde sen,
onlar başkalarını bulmanın peşine çoktan
düşmüşlerdir bile.

Derinlemesine yaşamak ise bambaşka
bir şeydir.

Kendinden başka insanların
yaşamlarında var olursun. Onların
çocuklarında, torunlarında sürdürürsün
varlığını. Bir toplumun belleğinde,
kütüphanelerin raflarında, tıbbın kılcal
damarlarında, durmaksızın dönen makine
motorlarında, koca bir ışık saçan incecik
telde, sesini sonsuzlaştıran minicik bir
çipte, otomobilde, uçakta…

Kendinize değil, insana ve insanlığa
adayabilirseniz kendinizi derin ama çok
çok uzun yaşarsınız.

Size hakça “minnet” duyan insanların
toplam yaşamı olur sizin yaşamınız. Bin yıl
mı istersiniz, on bin yıl mı?

Ancak, “ben” diyenler, yalnızca
benleriyle kalırlar. “Ben”leri kadar
yaşarlar, “ben”leri kadar anılırlar ve o
kadar saygı görürler.

İnsanın özgür aklının ürettiği her şey
koca bir derinliktir. Aklı tutuklamayınız
sakın!

Bilim gerçektir ve gelecektir. Bilime
sırtınızı dönmeyin!

Kapris, insanın damarlarında gezinen
kemirgen bir faredir. Bir an önce kovun
onu bedeninizden.

Kibir, sıkılan merminin dönüp sizi
vurmasıdır.

Mal, mülk geçicidir. Sakın ona
tapınmayın!

Şöhret, bir çocuğun bastığında
patlayıverecek olan bir balondur.
Şişkinliğine aldanmayın.

Yani dostlar, uzunlamasına ya da
enlemesine yaşamak uğruna
derinlemesine yaşamayı kaçırmayın.

Arkanızdan söven çok olur.
Rahmetli analarınıza yazık!...

Uzun yaşamanın 
gizleri

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeylerYaz yağmuru 
deldi geçti

Risklere göre tedbir alınacak

Cide’de yaşanan sel felaketi sonrası İstan-
bul’da faaliyet gösteren Günebakan Köyü Der-
neği yönetimi olağanüstü toplantı yaparak köy-
lerine yardım için yola çıktı. Dernek Başkanı
Celal Gül her şeyi devletten beklememek ge-
rektiğini vurgularken, “  Bölgemizde yaşanan
felaket sivil toplum kuruluşu olmanın sorumlu-
luğunu yerine getirmemizi gerektirir. Kızılay,
İnsani Yardım Vakfı ve AFAD gibi birçok kuru-
mun destek sağlamasının yanı sıra bizde taşın
altına elimizi koyduk. Yönetim kurulu üyeleri-
mizle birlikte ilk olarak köyümüzdeki sorunları
tespit etmek için yola çıktık.  Bir miktar sağla-
dığımız maddi desteğin yanı sıra neler yapabile-
ceğimizi de istişare ediyoruz” dedi.

“Her şeyi devletten 
beklememek gerek”

Celal Gül Recep Çetinkaya
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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
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l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
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l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
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Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02
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www.karfanhavalandirma.com

G
eçmişe dönük primler cezasız
ödenebilir mi?

Birçok kişinin cevabını ve ne
yapabileceğini bilmediği bir konuda
bizleri aydınlatabilir misiniz? Belki bu
vesile ile SGK’nın da çözüm için dikkati
çekilmiş olur. Başka bir apartmanda
ikamet eden ve tam süreli sigortalı
olan bir kapıcı, aynı sokaktaki 5-10
apartmana da dışarıdan bakıyor.
Sadece ekmek, gazete servisi yapıp,
haftada bir temizlik yaparak, haftalık
yaklaşık 8 saat, ayda 4 gün gibi
çalışmış oluyor. Daha önce de
bilgilendirdiniz, sözleşme yapılıp, o
kadar günlük sigortası ödenecek.
Bunda bir sorun yok, fakat geçmiş,
diyelim 15 sene için böyle bir şey
yapılmamış. Geçmiş de cezasız
ödenebilir mi? Bu konuda bir
düzenleme yapıldı mı, yapılması
öngörülüyor mu? SGK’ya sorunca ceza
ödeyeceksiniz deniyor. Bunun cezası
ne kadardır.15 yıl öncede SGK’ ya
saatlik veya haftalık 1 işgünü çalışmayı
bildirme mecburiyeti var mıydı? Bu
durumda olan binlerce kat malikine
nasıl bir yol önerirsiniz? (İsmi Saklı)

15 yıl önce de bir hizmet akdine
dayanarak bir veya birkaç işveren
tarafından çalıştırılanlar sigortalı
sayılıyordu ve çalıştıranların yasal
yükümlülüklerini yerine getirmeleri
gerekiyordu. Ancak 15 yıl önce sosyal
güvenlik bilinci bu derece
olmadığından, SSK da gerekli
bilgilendirmeleri ve takibini
yapmadığından, özellikle sizin
örneğinizdeki şekilde istihdam
edilenler için sigortalama işlemleri
yapılmıyordu. Bugüne geldiğimizde
geçmiş dönemlere ilişkin olarak
cezasız işlem yapılması mümkün
değil. Bu konuda bir düzenleme
yapılmadığı gibi yapılmasına ilişkin bir
öngörü de yok. Ödenmeyen primler,
dönemsel olarak değişen gecikme
cezası ve gecikme zammı ile tahsil
edilir. Verilmeyen prim belgelerine
ilişkin idari para cezaları ise belgenin
ilgili olduğu döneme, işverenin
kendiliğinden vermesi veya SGK
denetim elamanları tarafından yapılan
tespit sonucu verilmesine göre asgari
ücretin beşte biri ile iki katı arasında
değişiyor. Diğer yandan aylık prim ve
hizmet belgeleri işveren tarafından
verilmeyen ve çalıştıkları kurumca
tespit edilemeyen sigortalılar,
hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan
başlayarak beş yıl içerisinde hizmet
tespit davası açabiliyorlar.
Çalıştıklarını, alacakları ilam ile
ispatlayabilirlerse, mahkeme
kararında belirtilen çalışma sürelerine
ilişkin primlerin gecikme cezası ve
gecikme zammı ile ödenmesi
gerekiyor. Verilmeyen prim belgeleri
ile ilgili olarak da idari para cezası
uygulanıyor.

Çalışmanın mahkeme kararı
olmaksızın ve kayıt ve belgelere
dayanmaksızın kurum tarafından
tespit edilmesi halinde ise en fazla
tespitin yapıldığı tarihten geriye
yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı
dikkate alınıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)
tarafından hazırlanan Türki-
ye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu araştırmasın-
da sahipleri Kastamonu’nun
sahil ilçelerinden olan 4 fir-
ma yer aldı.

“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sa-
nayi Kuruluşu-2015” araştırmasına göre
geçtiğimiz yıl 149. sırada yer alan Aba-
nalı Yılmaz ailesine ait Yılmaz Redük-
tör, 2015 yılında 88. sıraya yükseldi. Üç
yılda büyük bir yükseliş sergileyen Yıl-
maz Redüktör’ün 2015 yılı üretimden
satışı 188 milyon 955 bin 305 lira ola-
rak açıklandı.

İSO listesinde yer alan bir diğer fir-
ma ise Abanalı  iş adamı Remzi Gür’ün
sahibi olduğu Gürmen Giyim oldu.
2014 yılında 158. sırada yer alan Gür-
men Giyim, 2015 yılında118. sıraya
yükseldi. Gürmen Giyim’in 2015 yılın-
da üretimden satışının 178 milyon 446
bin 394 lira olduğu gözlendi.

Çatalzeytinli iş adamı Mehmet Ün-
lü’ye ait olan Üntel Kabloları AŞ ise lis-
teye 273. sıradan girdi. 2013 yılında
395, 2014 yılında ise 327. sıraya yükse-
len Üntel Kabloları AŞ, yükselişini
2015 yılında da sürdürdü ve 142 mil-

yon 733 bin 429 lira üretimden satış
elde etti.

Listede yer alan son firma ise İSO
Başkan Vekili olan İnebolulu hemşeri-
miz Adnan Dalgakıran’ın sahibi olduğu
Dalgakıran Makina AŞ oldu. Üç yıldır

listede düşüş yaşayan Dalgakıran AŞ,
2013 yılında 433, 2014 yılında ise 483.
sırada yer aldığı listeye, 2015 yılında
494. sıradan girdi. Dalgakıran Makina
AŞ, 2015 yılında 96 milyon 515 bin 326
üretimden satış gerçekleştirdi.

Tekstil fabrikası Taşköprü kapısında
Taşköprü’de 250 kişinin istihdam

edileceği tekstil fabrikası açılacak. Taş-
köprü Belediyesi’ne ait eski zirai dona-
tım binalarını kiralayan İstanbul mer-

kezli Anka Giyim, 3 bin metrekarelik
alanda tekstil fabrikasını hayata geçir-
meye hazırlanıyor. Zirai donatım bina-
larını kiralayan Taşköprülü genç iş ada-

mı Volkan Yıldız ve ortağı Yavuz Kan-
bir, kurulacak fabrikada 250 kişiyi is-
tihdam edip yurt dışına penye ihracat
etmeyi hedeflediklerini dile getirdiler.

İSO ikinci 500’e sahil imzası

Kendini sürekli yenileyip
geliştirerek ürün gamını çeşit-
lendiren Tarçın Pastaneleri
Patisseriebistrobaklava, İz-
mir’in böreği olarak anılan bo-
yozu Kastamonu’da imal etme-
ye başladı.

Kısa sürede yoğun ilgi gören
boyozu Kastamonu damak tadına uy-
gun hale getirmek için çalışmalarını
sürdürdüklerini bildiren Tarçın Bis-
tro’nun işletmecisi Seher Berberoğlu,
“Kıymalı, patatesli, peynirli ve vişneli çe-
şitlerini de üretip boyozun Kastamonulu

halini de müşterilerimize
sunmayı planlıyoruz.”
dedi.

İnovasyona çok önem
verdiklerini ve sürekli dün-
ya kültürüne ait ürün çeşi-

dini artırmaya yönelik çaba
gösterdiklerini vurgulayan Ber-

beroğlu, “Kastamonu’da imalat gi-
rişinde hijyen havuzlu tek firmayız. Mey-
ve suyu dahil tüm ürünlerimizde tatlandı-
rıcı, renklendirici, GDO gibi hiçbir katkı
maddesi kullanmıyoruz. Her yıl Türk
Gıda Kodeksine uygunluk belgesini alarak

denetimlerden yüzümüzün akıy-
la çıkıyoruz.” diye konuştu.

Özel Frambuazlı Lily Tatlısıy-
la adından söz ettiren Tarçın’ın
menüsüne ilk olarak Ankara si-
midini eklediğini anımsatan Ber-
beroğlu yeni eklenen ürünler hak-
kında şu bilgileri aktardı:“ Her ge-
çen gün kendimizi yenileme ar-

zusundayız. Boyozun ardından, kızarmış
dondurma,  cevizli sultan ile cevizli kada-
yıflı şehrazat tatlılarını ve ev usulü kaşık
helvası imalatı ve satışını da gerçekleştir-
meye başladık.”

DenDen 
9 denizle 
buluştu

Tarçın’da yenilik bitmiyor

Cideli iş
adamı Ta-
mer Köseoğ-
lu tarafın-
dan 2005
yılından ku-
rulan Den-
Den Deniz-
cilik’in lüks
sınıfındaki
9. teknesi
denize indirildi.

23 metre boyunda, 36 kişi
misafir ağırlama kapasiteli
Den Den 9’un Tuzla Tersane-
sinde gerçekleşen denize in-
dirme törenine Kastamonu
Milletvekili Murat Demir,  İs-
tanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü Nedret Apaydın, sa-
natçı Arzu Akça ile çok sayı-
da iş adamı ve üst düzey mi-
safir katıldı.

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

28-25 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

15 Ağustos 2016 6

TURUTURUTURUTURU
Hentbolun

gözdesi
Çatalzeytin

Çatalzeytin Belediye Tesisleri het-
bol süper lig temsilcilerinin kamp
için tercih edilen merkezi haline geli-
yor. Tesiste bu yıl Beykoz Belediyesi
Erkek Hentbol Takımının kampını ta-
mamlamasının ardından Üsküdar Be-

lediyesi Bayan Hentbol Takımı yeni
sezon çalışmalarını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz yıldan itibaren birçok takı-
mı ağırlayan tesisin, tercih edilirliği-
nin artması  böylece de ilçede hare-
ketlenme yaşatması bekleniyor.

YIL: 5 SAYI: 172 15 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.

Sağlığımız tehlikede!
Millet ola-

rak yıllar-
dır ara-

mızda dolaşıp ha-
inliklerini gizle-
yenler için “mü-
nafık” teriminden
başka diyecek bir
kelime bulamıyo-
rum. Çünkü ben
cehennemin en
derin yerinin on-
lara ayrıldığını bi-
liyorum. Ayetle
sabit çünkü… Be-
nim münafıklıkla-
rına kızdığım ka-
dar nankörlükleri
de bu insanların… Bu nasıl bir hırstır! Bu
nasıl bir basiretsizlik ve karaktersizliktir
işte buna daha çok şaşırıyorum. Haydi şah-
siyetini kaybettin, şuurunu yitirdin, imanını
da susturdun ve fikrini kiraya verdin de biz
sizi mütedeyyin Müslümanlar olarak bel-
lerken secdeye vardığınızda kimin önünde
eğildiğiniz de mi size hatırlatmadı varoluş
sebebinizi!

Ah canımızı acıtan en çok da ihanet ve
inayetsizlik 15 Temmuz gecesi.

Yüzünüze ve yüreğinize ne kadar ah et-
sek az.

Şehitlerimizin yakınları için bu darbe
hiçbir zaman bitmeyecek ve hesabının bü-
tün acısıyla ahirette görülecek. Çünkü yap-
tıklarınızın cezasını ve acısını hafifletecek
bir mahkeme ve verilecek ceza yok henüz.
İdam bile edilseniz bu böyle. Öyle bir azap
yaşamalısınız ki ölüp ölüp dirilmelisiniz. O
azabı ebediyen çekmelisiniz bir hain ola-
rak.

Peki ya gazilerimiz…
Onların da ciğerinde habis bir ur gibi

öfke ve nefretle yaşıyorsunuz. Pek çoğu-
nun vatanseverliği “neden şehit olama-
dım!” boyutunda.

Ne şehit ne de gazi olamayıp sokaklar-
da yaralanan ve şehit olanlara yardım et-
meye çalışanların öfkesi de bambaşka.
Hepsi de öfkeden ve nefretten bir yaprak
şimdi siz hainlere karşı.

Bir de bu darbe girişimini kırk sene ev-
vel yaşayıp o zamanın tepkisizliğinin piş-
manlığını aşikar etmeye imkan bulanlar
var. Onlar ne yapıldığının oldukça farkında
ve yıllardan özür dilercesine cansiperane
tankların ve kurşunların önünde durdular.

Allah tüm şehit ve gazilerimizden razı
olsun.

Hepimize sabır versin.
Benim öfke duyduğum diğer güruh ise

darbe girişimi akşamı “sular durulsun,
rüzgara göre hareket ederiz” diyen beyaz
Türkler. O akşam seslerini yutmuş ve bit-
eviye saatlerce hareketsizken dahası önce-
sinde de hükümete ve seçilmiş Cumhur-
başkanımıza küstah tavırlar gösterirken
Milli İrade Mitinginde en parlak vatansever
gibi görünmeleri.

Ah ülkem…
Seni inciten ne çok insan var bağrında

dolaşan.
Bir ses versen ve sitemlerini bırakıver-

sen ne çok kişi utanırdı yaptıklarından belki.
Belki…
Ne acı ki belki…
Şimdi toz duman bir nebze dağılmışken

ve o vahim geceyi iliklerine kadar solu-
muşken önce Rabbime sonra kendime
sonra da çevreme karşı sükûnetim arttı.
Daha çok düşünüyorum, daha az konuşu-
yorum. Daha fazla öfkeleniyorum hainlik-
lere, nankörlüklere…

Benim başka vatanım yok, başka devle-
tim yok, başka bayrağım yok, başka topra-
ğım da yok.

En ufak bir hain imalarına da taham-
mülüm yok!

Gerek buradaki adalet gerekse ahiret-
teki adalet ebedi azabınızı yaşatana kadar
buğzedeceğim size hainler…

Ve dua edeceğim ülkemin baharlarında
çiçeklerin hep açması için.

Ve daha daha daha çok çalışacağım ül-
kemde barış ve huzur içinde yaşamak
için…

Kandırma 
psikozu üzerine

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Eylül ayında 400 yataklı yeni devlet hastanesinin açılması ile rahat nefes
almayı bekleyen Kastamonu sağlık alanında adeta geriye gidiyor.

Araç’ta Şehit Şerife Özden Kal-
mış’ın ismi bir sokağa verilirken,
ilçe meydanın da15 Temmuz Şehit-
ler Meydanı olarak anılması için gi-
rişim başlatıldı.

Mardin Midyat ilçesinde bölücü
terör örgütünün saldırısı sonucu
geçtiğimiz haziran ayında hamiley-
ken şehit düşen Araçlı polis memu-
ru Şerife Özden Kalmış’ın ismi Araç
Belediye Meclisi’nin aldığı karar
doğrultusunda ilçede bir sokağa ve-

rildi. Öte yandan demokrasi nöbeti
esnasında konuşan Araç Belediye
Başkanı Mustafa Ayanoğlu, ilçe
meydanın 15 Temmuz Şehitler
Meydanı olarak anılacağını söyledi.

Ayanoğlu konuşmasında şunları

söyledi: “15 Temmuz akşamından
itibaren halkımız tarafından tutulan
demokrasi nöbetimize ev sahipliği
yapan meydanımızın ismini vatan-
daşlarımızın isteği ve onayı ile 15
Temmuz Şehitler Meydanı olarak
değiştiriyorum. Bundan böyle ilçe
meydanın adı 15 Temmuz Şehitler
Meydanıdır. Allah bizlere bu günle-
ri bir daha yaşatmasın. Allah devle-
timizi milletimizi böyle günlerden
muhafaza eylesin.”

Hanönü Belediyesine ait 2 bin 447 metrekare-
lik arsa ihale ile satışa sunuldu. Konut yapımı
için satışa çıkarılan arsanın ihalesi 26 Ağustos’ta
belediye salonunda açık teklif usulü ile gerçekleş-
tirilecek. Muhammen bedeli 1 milyon 101 bin
438lira olan arsanın teminat bedelinin 33 bin 44
lira olduğunu bildiren Belediye Başkanı Serkan
Uçar, arazinin imar tadilatının tamamlandığını
konut projesinin de hazır olduğunu kaydetti.
Uçar,  “Yüzde 15’i ticari alan, yüzde 85’i konut
alanı olacak şekilde tasarlanan projede 114.5 met-
rekare 2+1 daire, 2 adet yaklaşık 250 metrekarelik
ticarethane yerleri mevcut. Yaklaşık 36 adet daire
500 metrekare ticaret hane yapılabiliyor” dedi.

Hanönü’nde arsa satılıyor Araç şehitlerine sahip çıkıyor

Daday ilçe merkezine yakın köyle-
rin belediye sınırlarına dahil edilmesi
için referandum yapılacak.

Daday Belediye Başkanı Hasan
Fehmi Taş, Ağustos ayı yönetim kuru-
lu toplantısını ilçede gerçekleştiren
Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti üye-
leri ile bir araya geldi.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında
bilgi aktaran Başkan Hasan Fehmi
Taş, “Daday merkeze 5 kilometre me-
safede olan köylerimizi belediye sınır-
larına almak için referandum yapaca-
ğız. Köylerimizde yapacağımız bu re-
ferandumu sonbahar gibi düşünüyo-
ruz. Köylerimizi belediye sınırlarına
dahil edebilirsek çok iyi olacak” dedi.

Eski Daday, Yeni Daday
İmar Planı’nı yeniden yapılandır-

dıklarını, bazı bölgelerde kat sayısını

5’e çıkartarak konut ihtiyacını karşıla-
yacaklarını ifade eden Başkan Taş,
“Eski Daday, Yeni Daday diye bir ça-
lışmamız var. Eski Daday’ı bozmaya-
cağız. 82 konağımız var ve bunları ko-
rumaya devam edeceğiz. Bir iki işlet-
meciye pansiyonculuğu başlatabilir-
sek, yol da bittiğinde Daday gözle gö-
rülür bir mesire yeri olacak” diye ko-
nuştu.

5 bölüm daha gelecek

Daday Meslek Yüksekokulu yeni
binasının yakında üniversiteye teslim
edileceğinin de bilgisini veren Taş
şunları söyledi: “Öğrenci sayımız ço-
ğaldıkça Daday’da hareketlilik artıyor.
Şu anda 320 civarında kayıtlı öğrenci
bulunuyor. Üniversitemiz ile de sık sık
görüşüyoruz, 5 yeni bölümün gelmesi
kesin gibi. Bu kademe kademe ilçemi-
ze gelecek. Yeni bir yurt yapımı için
çalışmalara başlayacağız. Yeni Meslek
Yüksek Okulu binamız, rektörlüğün ve
üniversitenin çok beğendiği, Kastamo-
nu’daki ilçeler ele alındığında en güzel
okul burası oldu. Nafi ve Ümit Çeri’ye
ne kadar teşekkür etsem gerçekten az-
dır. 15-20 gün içerisinde okulu tama-
men bitiriyoruz. 1 ayı geçmeden anah-
tarı üniversitemize veririz.” 

1
Kastamonu merkezde 1991 yılında Atıf Uğurlu tarafından
açılan Özel Uğurlu Hastanelerinin 2012 yılında yolsuzluk
iddialarıyla kapatılması ilde sağlık alanındaki ilk gerileme

oldu. Bu iddia mevcut hastanenin kapatılmasının yanı sıra
Uğurlu’nun açılmaya sayılı günler kalan 180 yataklı ikinci
hastanesinin de kapısına kilit vurmasını sağladı.

2
Hacettepe Üniversitesi
Rektörlüğü bünyesinde
2007 yılından itibaren

yer alan Kastamonu Tıp
Fakültesi’nin Kastamonu
Üniversitesine 2015 yılında
devredilmesi de şimdilik
sadece prosedürde kaldı.
Tıp fakültesinin inşaatı
konusunda sorunlar hat
safhaya ulaşırken,
ÖSYM’nin  bu yıl
yayınladığı kitapçıkta
Kastamonu Tıp Fakültesi yer
almadı. Yani daha önce
Hacettepe bünyesinde
öğrenci kabul eden
Kastamonu Tıp Fakültesi
2016-2017 öğretim yılında
öğrenci almayacak.

3
Kastamonu merkezde 2006 yılından
itibaren hizmet veren Özel Anadolu
Hastaneleri de yönetim kurulu başkanı

Celal Civcioğlu’nun Fetullahçı Terör
Örgütü'ne yönelik soruşturma

kapsamında
tutuklanmasıyla zor
günler yaşıyor. Yüzlerce
sağlık görevlisinin
çalıştığı hastane ve

merkezlerinde Sosyal
Güvenlik Kurumu

anlaşmasını iptal etti.

Atlar 15 Temmuz için koşacak

Daday’da referandum

Taşköprü Belediyesi 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri anısına at yarışla-
rı düzenleyecek. Ağcıkişi Mahallesi
Kabayazı Mevkii’nde 21 Ağustos Pa-
zar günü gerçekleşecek etkinlikte Rah-
van, Arap ve İngiliz yarışlarında 9 ka-
tegoride atlar yarışacak. 

15 Temmuz darbe girişiminin ar-
dından bu yıl 30.’sunu düzenleyecek-
leri Uluslararası Kültür ve Sarımsak
Festivali’ni iptal ettiklerini anımsatan
Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin

Arslan, festival kapsamında düzenle-
nen geleneksel at yarışlarını demokra-

si şehitlerinin anısına yapacaklarını
söyledi.
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B
izler, gücünü sandıktan, yetkiyi milletten almayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz
için demokrasi dışında bir seçenek de görmüyoruz. 

Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. İş dünyası olarak daha
fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanı diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de,
yarın da demokrasiden, milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.
Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına
dikileceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü hep
aklımızda tutarak; ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki
birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. Yeter
ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim. 

Çalışma, üretme 
istihdam sağlama zamanı

Turgut Danacı 
KG İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

www.kalitegrup.com.tr Tel: (0216) 392 37 37
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Kastamonu’da demokrasi nöbeti esna-
sında konuşma yapan Hakkı Köylü 15 Tem-
muz’da gösterilen mücadele sonrası siyasi
görüşlerin artık önemli olmadığına işaret
ederek " 15 Temmuz gecesi tankların altına
yatanlar bizim partimizin değil öteki parti-
nin de değil beriki partinin de değil hepsi-
nin insanları. O halde biz artık devlette yeni
bir sayfa açıyoruz dedik. Ben yetkililerden
istirham ediyorum, artık işe alırken parti gö-
zetmeyin. Kişinin işi iyi yapıp yapmayaca-

ğına dikkat edilsin sadece." dedi.

Sıcak bağ kuruldu
Köylü, AK Parti Kastamonu İl Başkanı

Halil Uluay  ve yönetim kurulu üyeleri ile
birlikte MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşa-
lacı ve  CHP İl Başkanı Muzaffer Bıyıklı’yı
ziyaret ederek, 15 Temmuz sürecinde de-
mokrasi ve milli iradeye karşı gerçekleştiril-
meye çalışılan darbe girişimi sonrasında
sergiledikleri tavırdan dolayı teşekkür etti.

Kastamonu Üniversitesinde (KÜ)
yapılacak 5 bin kişilik ibadet kap-
asitesine sahip Muhammed Alpars-
lan Han Camisi ve Külliyesi'nin te-
meli atıldı.

Kuzeykent kampüsünde 10 bin
metrekare alana inşa edilecek olan
cami, Selçuklu mimarisinin izlerini
taşıyacak.

Temel atma töreninde konuşan
KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın,
Kastamonu'da Selçuklulara ait izle-
rin oldukça fazla olduğunu belirte-
rek şunları söyledi: “Külliye, sekiz-
gen kaide üzerine ve 10 bin metre-
kareye oturtulmuştur. Sekizgen yıl-
dız da yine Selçuklu’nun sembolü-
dür. Camimizin ana gövdesi 3 bin
600 metrekare taban alanı ve yakla-
şık bin 500 metrekare mahfil katına
sahip olmak üzere yaklaşık 5 bin ki-
şilik ibadet kapasitesine sahip ola-
cak. 10 bin metrekare cami katının
bulunduğu alanın altı tamamen sos-
yal kullanım alanı olarak planlandı.

Bunun da ana sebebi yine gençleri-
mizin, talebelerimizin burada daha
fazla vakit geçirmelerini temindir.
Yine Selçuklu mimarisi gereği cami-
miz ince, uzun ve sekizgen kaidele-
re oturan tek şerefeli, dört adet mi-
nareye sahip olacak. Cami ve külli-
yeyi ibadet alanı ve sosyal alanın dı-
şında yaklaşık 7bin metrekarelik bir

peyzaj alanı tamamlayacak. Avlu-
muz 4 bin kişi alacak. Cenaze mera-
simleri gibi kalabalıklarda Kastamo-
nu’da biraz sıkıştığımızı da gördük,
dolayısıyla o manada da bir ihtiyaca
cevap vermesini arzu ettik. Camimi-
zin adı da yine Selçuklu’dan dolayı
Muhammed Alparslan Han olmuş-
tur. Alparslan Gazi’nin birinci adı

Muhammed’dir ve bu da unutturul-
muştur, o yüzden biz Alparslan Ga-
zi’nin tam adını da hatırlamak üzere
ve yakışacağını da düşündüğümüz
için camimizin adını Muhammed
Alparslan Han koyduk.” 

Rektör Aydın'ın konuşmasının
ardından İl Müftüsü Osman Aydın
tarafından dua edildi.

Daha sonra protokol tarafından
cami ve külliyenin temeli atıldı.

Törene, Kastamonu Valisi Mesut
Yıldırım, Kastamonu milletvekilleri
Metin Çelik ve Murat Demir ile Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş katıldı.

Bozkurtlu hemşerimiz Hafız
Abdullah Çalık’ın (63) “Dua ile
Halk Ordulara Davet” isimli ilk
ilahi albümü piyasaya çıktı.

Albümünde sözleri kendisine
ait olan 8 eserlerle birlikte toplam-
da 11 eseri seslendiren Çalık,
“Küçük yaşlardan itibaren aldığım
dini eğitimimi, gelecek nesillere
aktarmak için uğraş gösterdim.
Ancak ekonomik şartların zorluğu
dönem dönem farklı uğraşlara yö-
nelmemi gerektirdi. Uzun soluklu
medrese hayatım sonrası ise tama-
men maneviyata yöneldim.” dedi.

Dua ile Halk Ordulara Davet al-
bümüne ciddi emek verdiklerini
ifade eden Çalık bu çalışmanın
meyvelerini yakın zamanda ala-
caklarını piyasada iz bırakan bir
albüm olacağını söylerken, albü-
mün gelirini Türk Silahlı Kuvvet-
lerine bağışlayacağını kaydetti.
Hafız Abdullah Çalık son olarak
tüm Müslümanların birlik olması
çağrısında bulundu.

Kastamonu'da 3 ilçe kaymakamı
ile bir ilçenin müftüsü açığa alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında FETÖ/PDY Terör Ör-
gütüne üyeliği, mensubiyeti, iltisa-
ki veya irtibatı olduğu iddiasıyla
Ağlı Kaymakamı Adnan Şen, Boz-

kurt Kaymakamı Murat Gökoğlu,
Abana Kaymakamı İsa Karaaslan ve
Ağlı İlçe Müftüsü Hasan Kılıç, İçiş-
leri Bakanlığınca açığa alındı. Açı-
ğa alınan 3 ilçe kaymakamı ile bir
ilçe müftüsünün, soruşturma kap-
samında gözaltına alınarak adli ma-
kamlara çıkartılacakları öğrenildi.

3 kaymakam 1 müftü açığa alındı

Ev fiyatları en çok Kastamonu'da arttı

Gazimiz baba ocağında

Türkiye İş Bankası'nın desteğiy-
le hazırlanan REIDIN Emlak En-
deksi Temmuz Raporu'na göre,
Türkiye'nin 68 kenti içerisinde ön-
ceki aya göre satılık konut fiyatları
temmuzda en çok Kastamonu'da
arttı. 68 il, 242 ilçe ve bin 202 ma-

halleyi kapsayan rapora göre konut
fiyatlarının yüzde 2,26 arttığı Kas-
tamonu'yu Balıkesir takip etti. Ay-
lık bazda kiraların en çok yükseldi-
ği kent ise yüzde 2,26 ile Aydın
oldu. Aydın'ı Muğla izledi.

Amortisman süresinin en uzun

olduğu kent ise 23,7 yıl ile Aksaray
oldu. Aksaray'ı 23,3 yıl ile Kırşe-
hir, 22,8 yıl ile Muğla, 22,5 yıl ile
Trabzon, 21,9 yıl ile Kastamonu,
21,6 yıl ile Adıyaman, 21,5 yıl ile
Rize, 21,4 yıl ile Çorum ve Bartın,
Kırşehir 21,3 yıl ile Sinop izledi. 

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Baraj
Üs bölgesine bölücü terör örgütü
mensupları tarafından 26 Tem-
muz’da uzun namlulu silahlarla
düzenlenen saldırıda yaralanan
Uzman Çavuş Uğur Çiftçi tedavi
sonrası Daday’daki baba evine geti-
rildi. Kastamonu Milletvekili Me-
tin Çelik ve Daday Belediye Başka-
nı Hasan Fehmi Taş’ın geçmiş ol-
sun dileklerini iletmek için ziyaret
ettiği Çiftçi, tedavisinin bitmesinin

ardından birliğine geri dönmek is-
tediğini söyledi.

Çiftçi, “Yaralandığım günden
bugüne kadar devletimin gücünü,

milletimin şefkatini hep yanımda
hissettim. Bu duyguyu hissetmek
bana her şeyden daha önemliydi.
Tedavim tamamlanır tamamlan-
maz, hemen birliğime dönerek va-
tanımı korumak için görevime kal-
dığım yerden devam etmek istiyo-
rum. Her şey vatan için.” diye ko-
nuştu. Öte yandan aynı saldırıda
şehit düşen Jandarma Astsubay Ça-
vuş Metin Uysal’ın naaşı, memle-
keti Düzce’de toprağa verildi.

Hafız Abdullah 
Çalık’ın ilahi 
albümü çıktı

Üniversiteye 5 bin kişilik cami

TBMM Adalet
Komisyonu Başkanvekili

ve Kastamonu
Milletvekili Hakkı Köylü,

yetkililerin işe insan
alırken öncelikle
liyakata bakması

gerektiğini belirtti.

Bir kapıyı
kapatan
Rabbim Yeni

Kapıları açar
deyimini
bilmeyenimiz yoktur.
Buna mutlak
inanıyorum. Rabbim
diledikten sonra
açılmayacak kapı
fethedilmeyecek
gönül yoktur.

Ol değince
olduran odur.

Yenikapı
muhteşem, milyonların tevhidinin adıdır.

15 Temmuz haydutlarına, işgalcilerine,
haşhaşilerine, namertlerine, piyonlarına ve
maşalarına karşı Yenikapı’ya Kızılay’dan
katıldık.

Yenikapı’ya sığamayan insanlar.
Fevc fevc akın ediyor alana.
Bir mahşer gibi.
“Seksen bir” vilayeti düşünürsek Türkiye

yeni kapıdaydı.
Sadece seksen bir vilayet mi?
Elbette ki, hayır.
Beytullah’ı tavaf edenler, Resulu
llah’ın mescidinde kıyam, rükû ve

sücutta olanlar dâhil ümmetin tamamı Yeni
Kapıda.

Ümmet bedenen değilse bile
gönülleriyle Yeni Kapıda.

Tıpkı bizim Kızılay’dan Yeni Kapıda
olduğumuz gibi.

Bilinmelidir ki, Türkiye Türkiye’den
ibaret değildir. Türkiye İslam coğrafyasının
kalbi, aklı, gönlü ve yüreğidir. Türkiye İslam
coğrafyasının tamamıdır.

Rabbim bir şerri hayreyledi.
İşgal kuvvetleri ve piyonları faş oldu.

Şeytanlarıyla birlikte yenildi.
Tevhid mümkün oldu biiznillah.
Bütün renkler.
Bütün diller.
Bütün farklılıklar birlik oldu.
Tevhid oldu “La ilahe illallah

Muhammed'un Resulullah”ta.
Yeni Kapı yeniliklerin, güzelliklerin,

hayırların, kardeşliğin ve iyiliklerin bir
kapısı, bir fatihası olmuştur inşallah.

Rabbim daim etsin birliğimizi ve
dirliğimizi ki, küresel haydut ve şeytanlara
rağmen ilayı kelimetullah doğrultusunda
nizam-ı âlemi ihya ve inşa edelim.

Öyle bir nizam ki, düşman, hain, haşhaşi
olan da bunda ihya olsun, hayat bulsun,
emin olsun.

Yeni Kapı ihtişamı bir kere daha
göstermiştir ki, büyük mefkûrelere sahip
olanlar gücün karşısında eğilmezler.

İlayı kelimetullahı mefkûre edinenler bir
daha haykırmıştır.

“Mefkûremiz göklerde dalgalanan bir
sancak.

Allah’ın huzurunda eğiliriz biz ancak”.
“Yenikapı” dik duruşun, dik yürüyüşün

sembolü olmuştur.
Dik durmak ve dik yürümek “kamet ve

istikamet”le mümkündür.
Kıyam ve kametimiz cenabı Allah için

istikametimiz onun Kâbe’sidir.
Bunu cümle âlem görmüştür.
Haydutlara, işgalcilere, Siyonistlere,

haçlı zihniyetlilerine, piyonlara, maşalara,
Fetöcülere, haşhaşilere, kısacası bütün
bölücü ve şerlilere, örgütlere rağmen
Kamet ve İstikametimiz bellidir.

Fırıldak olmayacağız.
“Saniyesine hükmedemediğimiz bir

hayat için fırıldak olmayacağız”. Bizler
daima haykırdık ve haykıracağız. “İnna
Lillah ve inna ileyhi raciun”.

Evet, biz ondan geldik ona döneceğiz.
Dönüşümüz Rabbimizedir.

Yenikapı adaletin tecellisine vesile
olmalıdır.

Adalet ve merhamet iki ulvi kavram ve
duygudur, müameledir, haktır,
hakkaniyettir.

Zalimlere adalet, diğerlerine merhamet
ile muamele.

Adalet, bireyin hak ettiğine nail olması
ise ki öyledir.

Zalimler adaleti tatmalı.
Milletin üstüne tank süren, tüfek

doğrultan, bomba yağdıran, kısaca milleti
imha etmeğe çalışan ve onlara emir veren
hainler adaleti tatmalı.

Adalet idamı gerektirir.
Biliyoruz ve inanıyoruz ki, kısasta hayat

vardır ve bireylere karşı işlenen suçlarla
ilgili kararı bireyler verir.

Bireyleri mağdur eden, mazlum kılan
ZALİMLERİ kimsenin affetme, suçunu
hafifletme hakkı yoktur.

Yenikapı YENİ KAPILARA adalete ve
merhamete vesile olacaktır inşallah.

Yenikapı YENİ KAPILARLA yeni
birliklere, yeni kalkınmalara, yeni tevhid ve
vahdaniyete sebep olacaktır biiznillah.

Her şey ve her iş cenabı Allah için.
Selam ve Sabırla…

Yeni Kapı

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUMİşe alırken partiye
bakmayın

İsa Karaaslan Murat Gökoğlu
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Yeni yerimiz ve yüzümüzle hizmetinizdeyiz

Ziraat’a 2’nci Tur’dan gireceğiz
Kastamonuspor 1966,
yeni sezonda Ziraat
Türkiye Kupası
heyecanına 2. Eleme
Turunda dahil olacak.

2015-2016 sezonunda1. Eleme
Turundan itibaren sergilediği
performansla tarihi bir başarı gösterip
adını grup müsabakalarına yazdıran
Kastamonuspor 1966’nın bu sezon
kupada tekrar grup maçlarına

katılabilmesi için ikinci ve üçüncü
eleme turlarını geçmesi yeterli olacak.

Ziraat Türkiye Kupasında bu sezon
heyecan 28 takım arasında oynanacak
ön eleme maçlarıyla başlayacak.
Kupada 1. Eleme Turu
müsabakalarında ön eleme turuna
başarılı olan 14, play-off
müsabakalarında Spor Toto 3. Lig’e
çıkmaya  hak kazanamayan 3 ve Spor
Toto 3. Lig’de yer alan 55 takım
mücadele edecek. Mücadele sonunda
36 takım 2. Eleme Turuna adını
yazdıracak.

Kastamonuspor 1966’nın da
katılacağı 2. Eleme Turunda ise
geçtiğimiz sezon  Süper Lig’i 10 ile 18.

sıralarda tamamlayan 8, PTT 1.
Lig’deki 18, 2. Lig’deki 36 ve 1. Eleme
Turundan gelen 36 takım kozlarını
paylaşacak.

3.Eleme Turu ise 2. Eleme Turunu
geçen 49 takım ile 2015-2016 sezonu
sonunda Süper Toto Süper Lig’de
oluşan puan sıralamasında 6 ila 10.
sıralar arasında yer alan 5 takımın
mücadelesine sahne olacak.5

4 takımın vereceği mücadele
sonunda grup müsabakalarına kalacak
27 takım netlik kazanacak.  Grup
müsabakalarına bu 27 takımın yanı sıra
geçtiğimiz sezon Süper Toto Süper Ligi
1 ile 5. sıralar arasında bitiren 5 takım
arasında oynanacak.

Takımımız Kastamonuspor 1966 Kartepe
kampının ikinci maçında, çoğu as
futbolcusundan eksik çıktığı karşılaşmada
Kuveyt Süper Lig ekiplerinden Al Arabi ile 2-2
berabere kaldı. Ekibimiz Al Arabi karşısında
maç 0-0 iken Fatih Selimhan Solmaz’ın
ayağından penaltı vuruşundan yararlanamadı ve
bu pozisyonun ardından penaltı kazanan Al
Arabi 1-0 öne geçti. Cabir ve Fatih Özçeliğin
golleri ile öne geçen takımımız skoru
koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti. 

Takımımız mücadeleye, Bora Sevim, Faruk
Öcal, Fatih Solmaz, Eray Hüdaverdi, Batuhan
İşçiler, Cabir Coşar, Uğur Parlak, Aykut
Sarıdoğan, Fatih Özçelik, Halil Çelik, Batuhan
Er ilk on biri ile başladı. İkinci yarı Batuhan Er,
Halil Çelik ve Aykut Sarıdoğan oyundan
çıkarken yerlerine Haşim Çoban, Ceyhun Elmas
ve Yusuf Özüyerdahil oldu. 

Lige kadar daha iyi olmamız
gerekiyor

2-2 sonuçlanan Al Arabi
karşılaşmasından sonra
açıklamalarda bulunan
Teknik Direktör Ahmet
Duman rakibin konumu
nedeniyle istedikleri
düzeyde bir maç
oynayamadıklarını dile
getirdi. Ahmet Duman
“Bugün sahaya birçok
futbolcumuzdan yoksun

olarak çıktık, sakatlığı olan futbolcularımızı
riske atamazdık, geriye düşmemize rağmen öne
geçtik ancak skoru koruyamadık, hazırlık
maçlarında skordan çok oynanan oyuna
bakıyoruz. Bugün oynanan oyun 2.Lig için
yeterli diyemem, lige kadar yeterli konuma
gelmemiz için 4-5 transfer daha yapmamız
gerekiyor’’ diye konuştu. (Açıksöz Gazetesi)

Sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına
Kastamonu’da başlayıp Kartepe’de devam eden
kırmızı siyahlı temsilcimiz Kastamonuspor
1966, üçüncü ve son hazırlık kampını Bolu’da
gerçekleştiriyor. Kartepe’de oynadığı iki hazırlık
maçının ardından bu kamp döneminde de üç
hazırlık karşılaşması oynamayı planlayan
temsilcimiz 24 Ağustos’ta Bolu kampını
tamamlayacak. Yeni transferlerini bu kamp
dönemine dahil etmek isteyen Ahmet Duman
takımın lige kadar tam anlamı ile hazır hale
gelmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Hazırlanıyoruz

Bolu kampı
başladı
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Türk milleti hürdür ve öyle kalacaktır

www.haskoylalelokantasi.com
facebook.com/haskoylalelokantasi/ instagram.com/lalelokantasi1970/

Tel: (0212) 369 49 49

Lale Lokantası Ailesi

1
5 Temmuz 2016 tarihinde bir grup vatan düşmanının gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi
halkımızın sayın cumhurbaşkanımız, başbakanımız, muhalefet liderlerimiz ve o gece TBMM çatısı
altında bulunan tüm milletvekillerimizin direnişleri ve bütünleşmeleri ile engellemiştir

Yüz yıllardır topraklarımız üzerinde acıyı, tatlıyı, her türlü etnik köken ve renkleriyle yaşamış
milletimiz ile meşru hükümetine yapılan bu tür girişimler her daim karşılığını bulacak, şüphesiz
demokrasimiz ve cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır. 

Çünkü en büyük zenginliği insanı olan Türk Milleti, hür ve kararlıdır. 

Ve daima öyle kalacaktır.

Ülkesini ve Devletini koruması için kendisine emanet edilen silahları Milletine çevirenlerin
sergiledikleri alçaklığı bu Millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan, elde
ettikleri kazanımların farkında olarak Türkiye’yi şerefle temsil eden güvenlik güçlerimizin ve
milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Başarısız darbe girişiminde bulunan terör örgütü
mensuplarını ise lanetliyoruz. Suçluların, Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemi içerisinde en ağır şekilde
cezalandırılmasını ve bundan sonra bu tür teşebbüste bulunacaklara iyi bir ders olmasını istiyoruz.

Biz LALE LOKANTASI olarak Demokrasiye ve halkın iradesine engel olmaya çalışan her türlü
oluşumun kalkışmanın, adı ne olursa olsun karşısındayız.

Bu vesileyle şehit kanıyla sulanmış bu aziz toprakların bekası ve devamlılığı için can vermiş tüm aziz
şehitlerimize, 15 Temmuz’daki menfur saldırıda şehit düşen vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet,
yakınlarına başsağlığı, yaralımıza da acil şifalar diliyoruz.
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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

istamonu_11_Layout 1  8/9/16  9:58 AM  Page 1



Yıl: 5 15 Ağustos 2016

Danışma Hattı: 0212 576 58 63 
www.kararmobilya.com.tr

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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