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21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

    

SFC Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Gülamoğlu, “Hastaneye gidildi-

ğinde duyulan ilaç kokusu o işin
fıtratındandır. Kastamonu’nun
sanayisi varsa gürültüsü de,

tozu da diğer faktörleri de
olacak. Bugün Karabük’ün,
Kocaeli’nin, Çorlu’nun sa-
nayi kenti olarak anılması
sanayi ile yaşamasını
öğrendikleri için. Kasta-
monu sanayinin geliş-
mesini istiyorsa bun-
larla yaşamasını öğ-
renmeli” dedi. n 2

Yüksek hızlı harekete sahip nes-
nelerin çekimlerini sağlayan ürün
ayrıca Amerika’nın önde gelen fo-
toğraf firmalarının yanı sıra hem
MIOPS online satış mağazası üze-
rinden perakende olarak hem de 20
farklı ülkedeki bayiler aracılığıyla
kullanıcılara ulaşıyor. Piyasadaki
350’nin üzerinde kamera marka ve
modeliyle uyumlu teknolojiyi Yıl-
dız Teknik Üniversitesi Teknopar-
kında geliştirmeye devam eden fir-
ma önümüzdeki yıl 10 milyon lira
ihracat hedefi ile çalışmalarını sür-
dürüyor.

MIOPS Teknoloji AŞ’nin kuru-

cularından İnebolulu hemşerimiz
Onur Çelik, yıldırım fotoğrafı çek-
me isteğiyle tasarladıkları ürünü
uluslararası fonlama platformun-
dan gördüğü destek sonrası geliş-
tirdiklerini belirtirken, akıllı tele-
fonların yetenekleriyle de birleşe-
cek teknoloji üzerinde çalıştıklarını
bildirdi.

Ürünün tüm mühendislik yazı-
lımı ve donanımının ekipleri tara-
fından Türkiye'de geliştirildiğini
vurgulayan Çelik, Türk ArGe fir-
ması olarak tasarlayıp geliştirdikle-
ri inovatif ürünlerin tüm dünyada,
fotoğrafçılık ve video sektöründeki

kullanıcıların hayatını kolaylaş-
tırmayı hedefleyen çalışmalar
içinde olduğunu kaydetti.

Zoru kolaylaştırdık

Çelik, ürünün çıkışını ve
gelecek hedeflerini şöyle an-
lattı: “Ürünlerimizin ilk çıkış nok-
tasını Yıldırım Tetikleyici dediği-
miz, yıldırım fotoğrafı çekmeye ya-
rayan cihazımın Nerotrigger oluş-
turuyor aslında. Bu cihazın fotoğ-
rafçılardan aldığı olumlu geri dö-
nüşlerle şu an amiral gemimiz olan
Miops Smart ürünümüzü hayata
geçirdik. Bu üründe dahili olarak

ışık, ses ve lazer sensörleri kullana-
rak, yıldırım fotoğraflarını yanı
sıra, balon patlaması, bardak kırıl-
ması, kurşun ve vahşi hayvan fo-
toğraflarının çekilmesi gibi zor
olayları kolay hale getirdik. MIOPS
Smart için Kickstarter üzerinde
başlattığımız kampanya ile 377 bin
dolar fon toplamayı başardık.” n 2
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Kastamonulu elektronik mühendisi Onur
Çelik’in kurucu ortağı olduğu Türk Ar-Ge
firması Miops Teknoloji’nin fotoğrafçılık
alanında geliştirdiği ürünler Amerikan
ordusu ve NASA tarafından kullanılıyor. 

“Kastamonu
sanayi ile 
yaşamasını
öğrenmeli”

Profesyonel ligler arasın-
da 2017 yılı içerisinde yenilgi
yüzü görmeyen tek takım
Kastamonuspor 1966 oldu.
Senenin başından bu yana
namağlup ilerleyen temsilci-

miz, Erciyes’i de kendi evinde
5-0 mağlup ederek yenil-
mezlik serisini 20 maça çı-
karttı. Ekibimiz kulüp reko-
runu kırmasının yanı sıra
adını lig tarihine yazdırdı. n 5

Bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleşecek 7.
Kastamonu Ahşap Fuarının
açılışını Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü gerçekleştirecek. n 2

Açılışı
Bakan 
Özlü
yapacak

Yenilmezler rotayı 
PTT 1.Lig’e çevirdi

Kastamonu Kalkınma Vakfının
(KKV) geçtiğimiz haa
gerçekleşen genel kurulunda
vakfın yeni bir yol haritası
çizmesi gerektiği yönünde ortak
söylemler açığa çıktı. n 6

Yol haritası ne olacak?

Tel: 0531 267 07 06
www.asyildizyapi.com

YAPI & DEKORASYON
TASARIM – PROJE –

UYGULAMA

Ömer Gülamoğlu

Onur Çelik
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SİMİTNAĞME
Duydum ki saraylı olmuşsun,
Semtime uğramazsın artık.
Oysa ben simit simit bakıyorum;
Burnumda tütüyorsun susam susam,
Ben hâlâ sana talime diyorum.Tahsin Şentürk

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

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

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

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

OKUNMAZ YAZI

Altı bin yıldan beri yazıp çizilmiş yazı,
Mühür, tablet, mermere, taşa kazılmış yazı.
Hiyeroglif de olsa her yazı okunur da,
Okunmayan tek yazı, alna yazılmış yazı.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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 dern
Kastamonulula
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

ar 

0216 362 92 98

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

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir

şair

Kastamonulu
elektronik

mühendisi Onur
Çelik’in kurucu
ortağı olduğu

Türk Ar-Ge firması
Miops

Teknoloji’nin
fotoğrafçılık

alanında
geliştirdiği ürünler
Amerikan ordusu

ve NASA
tarafından
kullanılıyor.

ABD’ye teknoloji satıyor
NASA, roket kalkış anlarını, Amerikan Ordusu bomba infilak testlerini MİOPS ile gerçekleştiriyor

n Birinci sayfadan devam

“2016 yılında ise yeni bir kitlesel fonla-
ma macerasına daha atıldık. Miops Mobile
isimli yeni ürünümüzün kampanyasıyla
Kickstarter’da 275 bin dolar fon toplayarak
hedefimize başarıyla ulaştık ve Indiegogo
üzerinden de ön talep toplamaya devam
ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız yeni ürünü-
müz MIOPS MOBILE akıllı telefonların ye-
teneklerini profesyonel fotoğraf makineleri
ile birleştiren ve birçok özgün mod ile
fotoğraf makinelerinin
uzaktan yönetilmesini
sağlayan bir akıllı
kamera kontrol ci-
hazı. Ürün, yine
firmamızın ge-
liştirdiği akıllı
telefon uygula-
maları ile birlik-
te kullanılarak fo-
toğrafçılara ilginç
ve yaratıcı fotoğraflar
çekebilme olanağı sağlıyor.

Artık akıllı telefonlar ses algılayabiliyor, ne
kadar mesafe gittiğinizi biliyor, salla-

dığınız zaman anlıyor. Yeni
ürünümüzde, akıllı tele-

fonlarda bulunan bu
sensörleri kullanıp

yine fotoğrafçılara
farklı fotoğraflar
çekme imkanı su-
nuyoruz.  Mesela,
arabanıza fotoğraf

makinenizi koydu-
nuz dediniz ki 'ben

her 100 metrede bir fo-
toğraf çekmek istiyorum'. Bi-

zim akıllı telefonlar için yazdığımız bir uy-
gulama var. Bu uygulamayı ayarlıyorsunuz,
sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Ciha-
zınız otomatik olarak algılıyor her 100 met-
rede bir fotoğraf çekiyor. Daha sonra bunu
timelapse (hızlı çekim) ile bir video haline
getirebiliyorsunuz."

NASA’yı hayran bıraktı

Ürünü Amerikan ordusu ve Nasa’nın
kullanmasının beklentileri dışında gerçek-
leştiğini de söyleyen Çelik şöyle devam etti:
“MIOPS’un müşterileri arasında, dünyanın
en büyük kamera ekipman mağazalarından
Amerika’daki B&H Photo’nun yanı sıra
NASA ve Amerikan Ordusu gibi kamu ku-
ruluşları da var. NASA'da çalışan fotoğraf-
çılar, roketin kalkış anında çıkardığı sesten
cihazı tetikleterek fotoğraf çekebileceklerini
düşünmüşler ve bunu başarıyla uyguladılar.
Amerikan ordusu da bomba infilak anında
ortamda insan bulunması sakıncalı olacağı
için benzer fikirden yola çıkmış. Bombanın
sesiyle cihazı harekete geçirip fotoğraf çeke-
bileceğini düşünmüşler.”

Kastamonu’nun en köklü firmaların-
dan SFC Entegre ’de kuruluşundan itiba-
ren görev alan Ömer Gülamoğlu, şehrin
ekonomisinden sporuna kadar İstamo-
nu’ya özel değerlendirmelerde bulundu.

Uzun zamandır gündemde olan Kas-
tamonu’nun sanayi şehri olup olamaya-
cağına dair fikrini paylaşan SFC Entegre
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Gülamoğ-
lu, “ Kastamonu sanayi ile yaşamasını
öğrenmeli, bilmiyor daha. İlaç kokusu
bir hastanenin yapısındandır, olmazsa
olmazı yani. Eğer sanayi olacaksa gürül-
tüye, toza ve diğer faktörlere alışılmalı.
Sanayici kabullenilmeli, daha çok sahip-
lenilmeli. Yerel idareciler sağlam etüt
yapmalı, sanayicileri gezmeli.  Kara-
bük’ün, Kocaeli’nin, Çorlu’nun sanayi
kenti olarak anılması sanayi ile yaşama-
sını öğrendikleri için.  Kastamonu’nun
sanayi kenti olması fiziksel yapısı bir
yana alışması itibariyle çok zor.” dedi.

“Öz emek insan gücüyle 
birleşmeliydi”

Kastamonu’nun mobilya kenti olarak
anılabilecekken potansiyelini değerlen-
diremediğine işaret eden Gülamoğlu, “
Hammaddeye sahibiz,  tesislerimizde
onu işliyoruz ancak son kullanıcıya hitap
etmiyoruz. Bu gün İnegöl, Kayseri, An-
kara gibi Kastamonu da mobilya kenti
olarak anılabilirdi. Rahmetli Fuat Ceri-
toğlu bu konu için marangozları çağır-
mış, kooperatif kurma teklifini sunmuş-
tu. 'Mamul burada para da istemiyoruz;

gelin işleyin, paranız olduğu zaman
ödersiniz.' demişti. Ama olmadı, kopuk-
luğumuz buradan başlıyor. Bu sektörü
geliştirebilseydik bugün çok daha farklı
yerlerde olurduk. Öz emek ve insan
gücü birleşmeliydi”

“Sektör olarak yan sanayiler gelişme-
liydi. Burada tek gelişen Tosya oldu. Tos-
ya ahşap dahil sanayide gelişiyor. Çünkü
oradaki ticari anlayış merkez ve diğer
farklı anlayışlara katkısı var. Erdoğan
Bektaş’ın çok katkısı var, hem döverdi
hem severdi. Olaya tam hakimdi.”

Sisteme entegre olamıyoruz
“Kastamonu’nun sisteme entegre ola-

mama gibi bir durumu da söz konusu.
Misal; bugün Türkiye’nin en genç ve
TOBB tarafından parmakla gösterilen
İSO Belgesine sahip Ticaret Borsasına
sahibiz.  Borsa,  şehrin ürünlerinin ta-
ban fiyatını belirler. Fındık üreticimiz
Sakarya borsasına gidiyor,  Hayvan pa-
zarı tescil sırasındaki masraf için tercih
etmiyor. Sisteme entegre olduramıyoruz
insanları. Bu da şehrin ekonomisine
kötü yansıyor.”

Orman varlığını artırıyor 
SFC Entegre’nin ormanların bakımı-

nı sağladığını vurgulayan Ömer Güla-
moğlu, şöyle devam etti: “ Tesisimizin
Kastamonu’da faaliyette olması ilimiz-
deki orman varlığının atmasına da
sebep oluyor.  Sağlıklı ağaçlara
dokunmuyoruz; çeşitli sebeplerle

zarar görmüş, kurumuş olanları kullanı-
yoruz. Ana gövde sanayide kullanılıyor.
Yani bir şekilde sanayide kullanılmayan
ürünü yeniden sanayiye kazandırıyoruz,
katma değer sağlıyoruz.  Nasıl tıraş ol-
duğunuzda daha gür sakal çıkarsa sağ-
lıksız ağaçların ormandan gitmesiyle
birlikte sağlıklı besili ağaçlar yerine geli-
yor.  Biz bir nevi ormanın temizlikçi ku-
rumlarıyız.  Bu tesisler ormanlarımızın
bakımını sağlıyor.” 

“Süper ligde umudumuz var”
Gülamoğlu, Kastamonuspor’un şeh-

rin tanıtımına büyük destek sağladığını
da kaydederek şunları söyledi:  “ Spora
özel bir ilgim var. Kastamonuspor olma-
dan önce Caganspor vardı, maçlarına
sürekli giderdim. Hem bireysel hem de
firma olarak Kastamonu’nun hep yanın-
daydık; yokluğunda da varlığında da
vardım. Bunu forma reklamlarına taşı-
dık, amacımız firmanın öne çıkması de-
ğildi; Kastamonu’da spora iki büyük fab-
rika sahip çıkıyor imajını vermekti. Psi-
kolojik olarak iyi de oldu. İnsanlar Kas-
tamonuspor sayesinde Kastamonulu-
yum demeye başladı. Eğer bir marka ise-
niz bu marka satar. Önemli olan burada
tutabilmek. Orada sahiplenebilmek
önemli. Süper ligde umudumuz var. 

Sanayi ile yaşamayı öğrenmeliyiz

1958 Kastamonu doğumlu olan
Ömer Gülamoğlu Devrekani Fakılar
köyü nüfusuna kayıtlıdır. Ankara
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
mezunudur. SFC’nin kuruluşunda
muhasebe biriminde işe başla-
dı. Yönetim kurulu üyesi olduğu
firmada hali hazırda görev
yapmaktadır.

Ömer Gülamoğlu kimdir?

İstanbul’u İstamonu sayesinde
öğrendim. Nice iş adamlarımızı
tanıdım. Bir nevi bize rehberlik
yapıyorsunuz, bilgiyi her yere

servis ediyorsunuz.
Kastamonu’nun gözü

kulağısınız; sizin düzeyinizde
olan yok,  İstanbul Kastamonu
köprüsüsünüz. Gazete dışında
düzenlediğiniz fuarlarla da iş
dünyamızı birleştiriyorsunuz.
Kastamonu yabana atılacak

şehir değil, değerlerimizi
bilmemiz ve servis edebilmemiz
önemli. Tek bir açığımız görsel.

Bunu da burada yapabilmeliyiz. 

SFC: Günümüzde 560 bin metrekare açık alanda 76 bin metrekare
üretim tesisi bulunan SFC Entegre faaliyetlerine 1976 yılında başladı.
Sami ve Fuat Ceritoğlu tarafından kurulan firma 1978 yılında Yonga Lev-
ha üretimini gerçekleştirdi. 3 milimlik ilk ince yonga levha ve OSB üreti-
mi gibi birçok yeniliği Türkiye’de ilk kez uygulayan firma 9 fabrika ile
faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında ger-
çekleşecek 7. Kastamonu Ahşap Fuarının açı-
lışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Fa-
ruk Özlü gerçekleştirecek. Kastamonu Beledi-
yesi’nin öncülüğünde düzenlenecek olan 7.
Kastamonu Ahşap Fuarı istişare toplantısında
konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, res-
mi açılışın 19 Mayıs’ta Bakan Faruk Özlü’nün
katılımıyla düzenleneceğini bildirdi. Alan üze-
rindeki 84 standın 76’sının dolu olduğunu kay-
deden Başkan Babaş, Kastamonu’nun ahşabı-
na sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek,
“Bugün bizler Ahşap Fuarı’na sahip çıkamaz-
sak mutlaka başka bir il bunu devam ettirir.
Elimizdeki değere sahip çıkmalıyız. Ahşabın
başkenti olan Kastamonu’ya bu yolda yorul-
mak veya duraklamak yakışmaz. Hep birlikte
ahşabımıza sahip çıkacağız” dedi.

Açılışı Bakan 
Özlü yapacak
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HABER TURU

Şiirlerinde çevre ve top-
lumsal bozuklukları ele alan
gazetemiz köşe yazarlarından
Tahsin Şentürk,  1. Kastamonu
Kitap Günleri’nde kitapsever-
lerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Reform Fuarcılık tarafın-
dan düzenlenen 1.Kastamonu
Kitap Günleri etkinliği, 106 ya-
yınevinin katılımıyla 2 Ma-
yıs’ta kapılarını ziyaretçilerine
açtı.  Gazetemiz köşe yazarı
Tahsin Şentürk, Rıfat Ilgaz’ın
oğlu Aydın Ilgaz, sinema sa-
natçısı yazar –yönetmen Ke-
mal İnci’nin de katıldığı kitap
günlerinin açılış kurdelesini
Kastamonu Valisi Yaşar Kara-
deniz, Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, Seydiler
Belediye Başkanı Mehmet Şa-
hin,  İsfendiyar Gazetesi İmti-
yaz Sahibi Ahmet Dönmez’in
aralarında bulunduğu protokol
üyeleri birlikte kesti.

Etkinlik süresince okurları-

nın ve öğrencilerin yoğun ilgi-
siyle karşılaşan, Tahsin Şen-
türk, “Bu zahmetli hizmete
katkısı olan herkese teşekkür
ediyorum. Kastamonu halkı
bu güzel çalışmayı sahiplene-
rek en güzel şekliyle gerçekleş-
mesini sağladı. Bu gibi organi-
zasyonları daha sık düzenle-
meliyiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenli yolcu
olmadığı gerekçesi ile Kastamonu

uçuşlarını iptal eden Pegasus Hava
Yolları, Haziran ayından itibaren karşılıklı

seferlere yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pegasus Hava
Yolları seferlerinin salı, perşembe ve cumartesi
günleri gerçekleşeceğini bildiren Kastamonu Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş, Anadolu Jet Hava Yol-
ları ile de uçuş seferleri düzenlemesi için görüşme-
lerin devam ettiğini ifade etti.

Şentürk, kitap 
kurtlarıyla buluştu

Pegasus’la Haziran
ayında yeniden 

Zihin

İşte bu merdivenlerin sayı-
sını hatırladığım kadar hatır-
lıyorum yaşadıklarımı.

Bazen karıştırdığım da oluyor,
“Çıkmış mıydım bu merdivenin
basamaklarından?” diye. Geriye
dönüp tekrar saydığım da ol-
muyor değil.
Olduğum yerde öylece durup
zihnimde hatırlamaya
çalışıyorum kaç merdivenin
basamaklarına bastığımı.
Sayıyorum tekrar tekrar…
Olmuyor, hatırlayamıyorum.
Yaşadıklarım da böyle
aslında… Merdivenleri
çıktığım, gerçeği değişmiyor
oysa.

Sabahın erken saatinde kalkıp mutfaktaki su
ısıtıcısının düğmesine basarken bir sonraki
yapacağım işi planlamam gibi olağanlaşıyor bazı
şeyler hayatımda. Her gün gördüğüm yüzlerin
değişmemesi, dünümün bazen bugünümle aynı
olması da cabası… Ama bunca rutinin içinde
hayatımın bugüne kadar olan zaman diliminde -bir
video oynatıcısının sonuna olan değil de başından
seyrettiğimiz ana kadar olan süresini gösteren zamanı
belirten sayılarından sadece on saniyesini izliyormuş
gibi- bir anı hatırlayıp yüzümde gülümse olmuyor da
değil. O zaman dilimlerinde bebeklerin ilk oyuncakla
tanıştığı andaki şaşkınlık ve mutluluğu yaşadığımı
gizleyemem.

Oysa bir felsefecinin “yaşanmışlar insanın
vücudunda bıraktığı izler kadar ruhunda da iz
bırakır” sözü, kulağımın içinde defalarca bana
hatırlatmada bulunuyor. Bu kadar yaşanmışlık acaba
bedenime zarar verirken, ruhumun da bu denli
rahatsız olmasına etmen olmuş mudur? İnsanın
depresyona girdiğinde olumsuz anılarının devamlı
gözünün önünde gösterime girmesi gibi sürekli
olumsuzlukları düşünmek, hayatımın hep olumsuz
geçtiği algısını mı oluşturuyordu bende? Ya da
depresyona giriyordum da farkında mı değildim? Bu
soruları arka arkaya kendime sormak ve cevabını
aramak yerine yaşam felsefem olan; “bugüne kadar
yaptığın iyi şeyleri unut, onları sen yapmadın. Kötü
şeylerin ise temel sebebi sensin.” mantığının
yarattığını bilmek gerekir.

Bu kadar şeyi düşündükten sonra bilgisayarın
hafızasına kayıtlı eski bir türküyü açıp arkama
yaslandım. Bu sefer yaşadığım güzel şeyleri
düşünecektim. Mesela bir öykü bitirirken koyduğum
son noktayı ve sonrasında yaşadığım mutluluğu.
Aslında bu konuda başarılı olduğumu söyleyebilirim.
Öykü yazmak bende bu beceriyi geliştirmişti. Bunun
faydasını da görmeliydim. 

Bir saate yakın geçen sürede hatırladığım güzel
anlar bende kitap okumanın keyfini yaşatmıştı. “Bu
seansı her gün kendime yapmalıyım.” diye
düşündüm. Ama bunun da hayatımdaki bir rutin
olması korkusu bu düşüncemden vazgeçmem için
yetti. Ama yaşadığım mutluluğun izleri yüzümde
ifade olarak yerini taşıyordu. Bu duygu ile keşke bir
günden fazla yaşayabilseydim. 

Bazen geçmişte yaşadığımız bir anı hatırlamak
için eski yazdıklarımıza bakarız. Bu hususta da
kendimi başarılı görüyorum. Çünkü yazdığım şiirler
duygularımın arşiviydi. O gün öyle hissetmiş ve öyle
yazmıştım. Bilgisayarda eski tarihlerin birinde kayıt
altına alınmış bir dosyayı arayıp bulmam uzun
sürmedi. Yazmış olduğum şiiri birkaç kez okudum.
Bu şiiri bir kişi için yazdığımı hatırladım. Sonra onun
haberi bile olmadığını. Belki de internet sitesinde
paylaştığımda okumuştur. Ama nereden bilsin ki ona
yazıldığını. Hiç söylemedim ki... Bilmesi de lazım
değildi.  Bazen bilgi insana mutluluk getirmiyordu.
Ben şiiri yazmış ve duygularımı arşivlemiştim bile.
Yine aynı tebessüm yüzümde ifadesini bulmuştu. 

İnsanın “anı zihnini” kullanması noktasında
birçok tez geliştirebilecek kadar düşünmüştüm. Ama
bu kadar düşüncenin insanı yorabileceği gerçeği de
önümde öylece duruyordu. Cebimden çıkardığım bir
bozuk parayı parmaklarımın arasında dolaştırdıktan
sonra bu paranın dahi yüzlerce anısının olabileceğini
düşündüm. Ancak hafızası olmaması nedeniyle bunu
yaşayıp tükettiğini fark ettim. Oysa bu bozuk para
gibi birçok insanın da hafızasındaki anılara kıymet
vermediğini, anlık yaşayıp bitirdiğini biliyordum.
Kabahatlerini unuturken gösterdikleri marifeti,
maharetlerini unutma noktasında tembel
davranmalarını da egolarına verdikleri kıymete
bağlıyordum. 

Bu anıları zihnimde canlı tutmaya çalışmamın en
güzel yanı ise geçmişte yaşadığım insanlarla
bıraktığım yerden devam edebilmemdir. En son
konuştuğumuz, görüştüğümüz hatta ayrıldığımız
yerden hiç ayrılmamış gibi görüşebilmek. Bence
güzel bir marifet… Öyle son anın yıllarca sıcacık
kalması… 

Merdivenin başında tekrar durdum. Bu sefer
merdivenleri inerken basamakları saymayacak
zihnimde yer ettirmeyecektim. Sayılar ve bilişsel
düşünceleri bir kenara bırakıp sadece duygularımı
kayıt edecektim hafızama. Üniversite sınavında
matematik sorusu olarak gelen; “baba ile çocuğun
yaşları toplamı kırk beştir. On yıl sonra ikisinin
yaşları toplamı kaç olur?” sorusunda acaba baba ile
çocuğu, bu on yıl boyunca ne yaşar diye
düşünecektim. Bu da benim anı zihnim olsun.

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com
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Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Kurtuluş Savaşı sırasında cep-
he gerisinde mücadele eden ka-
dınların hikayeleri İstiklal Yolu'nun
çizgi romanında anlatıldı.

İstiklal Yolu Eğitim Kültür Tu-
rizm ve Gençlik Derneği tarafından
'Karınca Ordusu İstiklal Yolunda'
Projesi kapsamında, İçişleri Ba-
kanlığı Dernekler Dairesi'nin ver-
diği destekle hazırlanan roman,
yolun  Kastamonu, Çankırı ve An-
kara güzergahında ve Kurtuluş Sa-
vaşı'nın cephe gerisinde yaşanan-
ları anlatıyor.

Daha önce de proje kapsamında
yolun belgeselini çektiklerini belir-
ten Proje koordinatörü Yrd. Doç.
Dr. Tunç Boran, hazırladıkları çizgi
romanla kurtuluş mücadelesini ak-
tarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kurtuluş Savaşı'nda cephe ge-
risinde kadınların kağnılarla büyük
fedakarlıklar içerisinde cephane
taşıdıkları yolda, yaşananları anla-
tan bir roman hazırladıklarını an-
latan Boran, 'Roman, bugün adına
İstiklal Yolu dediğimiz İnebolu'dan
başlayıp, Ankara'ya kadar devam
eden yolun hikayesine yer veriyor.'
diye konuştu.

Boran, yolda yaşanan kahra-
manlık hikayelerinin, kadınların
hayatlarını ortaya koymasının konu
edinildiği romanın topyekun Kur-
tuluş mücadelesinin yansıması ol-
duğunu vurgulayarak, şunları söy-
ledi: 'Çizgi romanımızda kurmaca-
ya yer verilmedi. Tamamen tarihi
gerçekler ve belgelere dayanılarak
hazırlandı. O dönemin gerçek olay-
larını ve gerçek karakterlerini an-
lattık. 100 sayfadan oluşan ve 2 bin
adet basılan çizgi roman okullara
dağıtılacak.'

İstiklal Yolu
çizgi romanda

Boyner’den tavsiye
Bilgi-öğrenme- kişilik

Boyner Grup Yönetim Kurulu
Üyesi Ümit Boyner, Kastamonu İnci
Kız Öğrenci Yurdu tarafından düzen-
lenen 4. İnci Kariyer Günleri kapsa-
mında üniversiteli gençlerle buluştu.
Etkinlikte “İş Hayatında Başarı ve Giri-
şimcilik” başlıklı bir konuşma yapan
Ümit Boyner, girişimciliğe bakışını, ki-
şisel deneyimlerini ve tavsiyelerini öğ-
rencilerle paylaştı ve öğrencilerin soru-
larını yanıtladı.

Konuşmasına bilginin ve sürekli
öğrenmenin önemiyle başlayan Boy-
ner, günümüzde bilgiyi yönetebilen ve
doğru şekilde hayata uygulayanların

başarılı olabileceğini söyledi.
Gençler için bilgiden sonraki en

önemli sermayenin karakterleri oldu-

ğunu vurgulayan Boyner, “Aileniz çok
zengin ya da çok fakir olabilir ancak
hayatta başarılı olmak için en büyük
sermayeniz önce karakteriniz, sonra
da ilişkilerinizdir. Güvenilir, çalışkan,
alçakgönüllü, cesur ve tutkulu olmak
ve yaş ve konumu ne olursa olsun ken-
dini geliştirmeye çalışmak, asla ‘oldum’
dememek sizi başarıya götürür” şek-
linde konuştu. Konuşmasının ardın-
dan öğrencilerle sohbet eden ve soru-
larını yanıtlayan Ümit Boyner, Kasta-
monu Üniversitesi içinde yer alan Fazıl
Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesini de
ziyaret etti.
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Profesyonel ligler
arasında 2017 yılı

içerisinde yenilgi yüzü
görmeyen tek takım

Kastamonuspor
1966 oldu. Senenin
başından bu yana
namağlup ilerleyen

temsilcimiz, Kayseri
Erciyes’i de kendi

evinde mağlup ederek
yenilmezlik serisini 20

maça çıkarttı.
Ekibimiz kulüp

rekorunu kırmasının
yanı sıra adını lig
tarihine yazdırdı.
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SPOR

Yenilmezler rotayı PTT 1.Lig’e çevirdi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi bu hafta
oynanan 38. hafta mücadeleleri ile sona erdi.
Ligin son haftasında İzmit Belediyespor’u
evinde ağırlayan Kastamonu BSK, sahadan
57-65 mağlup ayrıldı. Temsilcimiz aldığı bu so-
nuçla birlikte ligi 12. sırada tamamladı.

Ligin 38. haftasında evinde İzmit Beledis-
por’u konuk eden Ferko Ilgaz Hotel Kastamo-
nu Basketbol Spor Kulübü, ilk çeyreğini 21-14
üstünlük sağladığı karşılaşmanın ilk yarısını
da 40-32 önde bitirdi. Karşılaşmanın 3. çeyre-
ğinde sadece 6 sayı atabilen ve potasında 21
sayı gören temsilcimiz, maçı 57-65 mağlup
sonlandırdı. Play-Off mücadelesi veren İzmit
Belediyespor karşısında üstünlüğünü koruya-
mayan temsilcimiz, 2016-2017 ligini toplamda
18 galibiyet 20 mağlubiyet ve 56 puanla 12. sı-
rada tamamladı.

Sezonu 
mağlubiyetle
kapattı

Çatalzeytinli milli sporcu Feyza Demir,
ITTF World HopesWeek& Challenge organi-
zasyonu için Avrupa Karmasına seçildi. 

Lüksemburg Masa Tenisi Federasyonu,
Çin Masa Tenisi Derneği ve Çin Masa Tenisi
Koleji işbirliği ile ve ETTU tarafından Lüksem-
burg’da düzenlenen Eurokids Training Kam-
pı’nın son gününde kamp baş antrenörleri  Li-
Xiaodong, XiaCheng, LU Penu, Martin Oster-
mann ce NevenCegnar tarafından yapılan de-
ğerlendirme sonunda Feyza Demir 130 puanla
kızlarda ikinci oldu. İBB’nin lisanslı sporcusu
Demir bu dereceyle 10-18 Ağustos tarihleri
arasında Lüksemburg’da yapılacak olan tur-
nuvada mücadele etmeye hak kazandı.

Demir Avrupa
yolunda

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grupta
mücadele eden Kastamonuspor 1966,
ligin son karşılaşmasında Gazi Stad-
yumunda Kayseri Erciyes’i ağırladı.
Maçın ilk yarısını 1-0 önde kapatan
temsilcimiz ikinci yarı art arda bul-
duğu gollerle sahadan 5-0’lık galibi-
yetle ayrıldı. Puanını 60’a çıkartarak
ligi 3. sırada tamamlayan temsilcimiz
girdiği Play-Off hattında Hatayspor
ile eşleşti.

Stratejiye göre hareket
edeceğiz

Kayseri Erciyes karşılaşması son-
rasında açıklamalarda bulunan Kas-
tamonuspor 1966 Kulüp Başkanı Me-

tehan Babaş, “Erciyes galibiyeti ile ye-
nilmezlik serimizi 20 maça çıkarttık.
Bizim üçüncü olmamız büyük avan-
taj sağladı bize. Çünkü rövanşı kendi
evimizde oynayacağız. Teknik heyeti-
miz ile belirlediğimiz stratejiye göre
Play-Off’larda hareket edeceğiz. Dı-
şarıda da içeride de kazanmayı he-
defliyoruz.” şeklinde konuştu.

Zoru severim

Hatayspor deplasmanı öncesi dü-
zenlenen moral yemeğinde konuşan
teknik direktör Ziya Doğan ise “Be-
nim adım Ziya Doğan. Ben zoru se-
verim. Siz de benim öğrencilerimsi-
niz. 15. sıradan 3. sıraya tırmandık.
Hep birlikte zoru başaracağız.” dedi.

5 0
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CEMİYET

Sarıyer’de Melek Kaya başkan-
lığında faaliyet gösteren Kastamo-
nu Kültür Turizm ve Yardımlaşma
Derneği sosyal sorumluluk proje-
leri için yöresel pazar kurdu.

Sarıyer’de bulunan dernek
merkezinde 15 günde bir Kasta-
monu yöresel ürünlerinin satışı-
nın gerçekleştirilecek pazarın açı-
lışına, Sarıyer Belediye Başkanı
Şükrü Genç, Belediye Başkan Yar-
dımcısı İsmail Erdem, Sarıyer
Merkez Muhtarı Sinan Yüksel ile
Rumeli Kavak Muhtarı Sinan De-
mirci, Kas-Der Başkanı Orhan
Gümüş, Kast-Kader Başkanı Emi-
ne Çelik’in aralarında bulunduğu
çok sayıda sivil toplum kuruluşu,
siyasi parti temsilcisi ve vatandaş
katıldı. 

Pazarda İzbeli Çiliği’ne ait
doğan ürünlerin yanı sıra Kasta-
monu’ya ait yöresel lezzetlerin sa-
tışının yapıldığını kaydeden
Başkan Melek Kaya, elde edilen
gelirin derneğin sosyal sorumlu-
luk projelerinde kullanılacağını
bildirdi.

Pazarın 15 günde bir kurulaca-
ğını belirten Kaya,  “Yöresel ürün-

lerimizin yanı sıra mevsime özgü
meyve sebzelerin de satışı gerçek-
leşecek. Dernek olarak buradan
elde edeceğimiz gelirle, ihtiyaç sa-
hibi öğrencilerimize burs verece-
ğiz. Herkesi pazarımızdan alışve-
riş yapmaya ve Kastamonu’nun
doğal ürünlerini kullanmaya da-
vet ediyoruz.” dedi.

Sosyal sorumluluk pazarı

İkinci olağan genel kurulunu
gerçekleştiren Cide Kuşkayası Köyü
Yardımlaşma Derneği, kurucu baş-
kan Recep Uğur’u yeniden göreve
seçti.

Kuşkayası Köyü Derneği’nin
ikinci olağan genel kurulu Gazios-
manpaşa Karadeniz Mahallesinde
yer alan dernek merkezinde gerçek-
leşti. Divan başkanlığını Cide Fede-
rasyonu Genel Başkanı Celal Gül’ün
katip üyeliklerini ise Mehmet Yıl-
maz ile İbrahim Sargın’ın yaptığı ge-
nel kurula tek liste halinde gidildi.
Derneğin kurucu başkanı olan Re-
cep Uğur, delegelerin güvenoyunu
alarak yeniden göreve geldi.

Başkan Uğur burada yaptığı te-
şekkür ve selamlama konuşmasın-
da, “ Köyümüzün ve köylümüzün
refah düzeyini yükseltmek için yap-
tığımız çalışmalara devam edeceğiz.
Yapacağımız etkinliklerle de bağı-
mızı kuvvetlendireceğiz. Bu zamana
kadar derneğimizin faaliyet sağlayan
üyelerimize, köylülerimize ve hem-
şerilerimize teşekkür ediyorum.” ifa-
delerine yer verdi.

Genel kurulda delegelerin yanı
sıra Kastamonu İl Genel Meclis
Üyesi İmran Ata, iş adamı Ayhan

Sekmen, Cide köy derneklerinden
Alayazı Derneği Başkanı Necati
Çağlayan, Ovacık Derneği Başkanı
Eray Turgut ve Aydıncık Derneği
Başkan Yardımcısı Hasan Tekiner
hazır bulundu. Recep Uğurlu’nun 3
yıllık yönetim kurulunda ise şu
isimler yer aldı:  Ömer Aytan, Mus-
tafa Kurban, Hasan Aslan, Mevlüt
Yenlinç, Muharrem Turgut.

Yeniden Uğur geldi

Yol haritası ne olacak?

Kastamonu halkının vakıan
çok şey beklediğini ifade eden Vali
Yaşar Karadeniz, yeni bir vizyon ve
yol haritasının hep birlikte çizilme-
si gerektiğini vurguladı. Kastamo-
nu’nun 19 ilçesiyle birlikte yıl bo-
yunca turizm faaliyeti yapılabile-
cek nadir illerden olduğuna dikkat
çeken Karadeniz, tanıtım eksikliği-
nin giderilmesi gerektiğini söyledi. 

Konuşmasında genç nüfusun
şehirde kalabilmesi için sanayileş-
menin önemli olduğuna değinen
Karadeniz, “Sanayi ile ilgili ortak
projeler üretilmesinde fayda olaca-
ğını düşünüyorum. Tarım ve hay-
vancılıkta özellikle hayvancılık üst
seviyede. Bunu bir işletme şeklinde
verimli olarak yapan firma sayısı
çok az. Büyük işletmeciliğin sayısı-
nın artması Kastamonu için ileri
gitmesi açısından önemli olacaktır.
İşlenmiş et ve et ürünü olarak di-
ğer illere göndermek Kastamonu
açısından katma değer kazanacak-
tır.” dedi.

Vakfın var olan yapısının aktif-
leşmesi gerektiğine işaret eden Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş da,
şehrin kurtuluşunun turizm oldu-
ğunu kaydederek yapılacak çalış-
maların sürdürülebilir olması için
vakfın müdahil olmasının gerekti-
ğini vurguladı. KKV’ye kısa bir

süre sonra bina tahsis edileceğini
de açıklayan Babaş ayrıca vakfın
İstanbul’daki sivil toplum kuruluş-
larını birleştirici olması gerektiğini
dile getirdi.

Toplantıda 22. Dönem Kasta-
monu Milletvekili Mehmet Yıldı-
rım vakfın üyeleriyle birlikte daha
çok organizasyona katılmasına, iş

adamı Hayati Hamzaoğlu vakfın
yönetim anlayışının değişmesi ge-
rektiğine dikkat çekti. IMES Sanayi
Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Akar ise geçmişten günümüze
Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın
kente katkılarından bahsederek,
yapılan çalışmaların önemsenme-
sini istedi.

Çatalzeytin Yukarısökü Köyü
Derneğinin olağan genel kurulun-
da iki dönem aradan sonra Recep
Sedat Tığlı yeniden başkan seçildi.
Yukarısökü Köyü Derneğinin 8.
Olağan Genel Kurulu 2 Nisan Pa-
zar günü Beşyüzevler’de bulunan
dernek merkezinde gerçekleşti.

Divan başkanlığını gazetemiz
genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in yaptığı genel kurulda
mevcut başkan Mithat Kömürcü
yeniden aday olmazken, derneğin
eski başkanlarından Recep Sedat
Tığlı delegelerin güvenoyunu ala-
rak göreve geldi.

Daha önce iki dönem başkan
olarak görev yapan Tığlı gerçekleş-
tirdiği teşekkür ve selamlama ko-
nuşmasında “ Derneğimiz yöneti-
mine genç ve dinamik kadromuz-
la yeniden göreve geldik. Geçmiş-
ten günümüze görev yapan tüm
yöneticilerimize müteşekkiriz.
Daha önce olduğu gibi
bundan sonrada da on-
larla birlikte hareket
edeceğiz. Dernekle-
rimizin faaliyetleri-
ni iyi sürdürebilme-
si için üyelerinin
desteği olmazı la-
zım. Bu kapsamda
tüm üyelerimizin so-
rumluluk üstlenmesini
bekliyoruz” dedi.

Yeni yönetime başarı dileyen
Mithat Kömürcü ise konuşmasın-
da “Göreve yeniden gelen Sedat
kardeşime yeni yönetimiyle birlik-

te başarılar diliyorum. Kurulduğu
günden buyana destek olduğum
son iki, dönemdir de başkanlık

yaptığım derneğimizin her
zamanki gibi sağlığım ve

ömrüm vefa ettikçe
yanında olacağım.”
ifadelerine yer verdi.

Yoğun katılımla
gerçekleşen kongre-
de, Sultangazi Beledi-

ye Meclis Üyesi Ha-
run Üstündağ,  Çatal-

zeytinliler Yardımlaşma
Derneği Başkanı İsmet Çetin-

kaya, Çatalzeytin köy derneklerin-
den Celaller Dernek Başkanı Şen-
doğan Soytaş ile Yenibeyler Der-
nek Başkanı Yüksel Bıyıklı, Darıca

kastamonulular dernek başkanı ve
yönetimine Ve Divan başkanımız
İstamonu gazetesi imtiyaz sahibi

Hüseyin Karadenize gerek kon-
gremize katılan telefonla arayan
mesaj gönderen herkese ayrı ayrı
dernek yönetim kurulum ve kö-
yüm adına teşekkür ediyorum Ça-
talzeytin Yukarısökü Dernek Baş-
kanı Recep Sedat Tığlı, Darıca
Kastamonulular Dernek Başkanı
Yüksel Araç da hazır bulundu.

Öte yandan 2017- 2019 yılları
arasında Sedat Tığlı başkanlığında
görev yapacak Çatalzeytin Yukarı-
sökü Köyü Derneğinin yönetim
kurulunda şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu Asil: İbrahim
Tığlı, Mesut Şen, Mehmet Tığlı,
Salih Topcu, Cihan Tığlı, Kamil
Şen.

Yönetim Kurulu Yedek: Faruk
Tığlı, Mehmet Tığlı, Nuri Kömür-
cü, Sinan Topçu, Mustafa Saman-
cı, Ömer Kömürcü, Cengiz Kuş

Denetim Kurulu Asil: Şakir
Tığlı, Kadir Acar, Soner Kömürcü 

Denetim Kurulu Yedek: Halil
İbrahim Tığlı, Ömer Tığlı, Yunus
Tığlı..

Tığlı geri döndü

KKV 
yeniledi

Kastamonu Kalkınma Vakfının (KKV) geçtiğimiz hafta
gerçekleşen genel kurulunda vakfın yeni bir yol haritası çizmesi
gerektiği yönünde ortak söylemler açığa çıktı.

Olağan Genel Kuru-
lunu gerçekleştiren
Kastamonu Kalkınma
Vakfı yeni yönetimini
seçti. Yapılan Kurucular
Kurulu toplantısında
vakfın asil yönetimine
Remzi Gür, Kemal Akar,
Mehmet Umur, Ahmet
Erkurtoğlu ve A. Çetin
Akkaya seçilirken, yedek
listede Ahmet Bedri
İnce, Adnan Akar, Sela-
hattin İşeri, Sudi Topal,
Mehmet Ali Özkan yer
aldı.

Denetim Kurulu asil
listesi ise Mecit Çetinka-
ya, Muhsin Altındağ ve A.
Kemal Himmetoğ-
lu’ndan oluştu.

Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası (KATSO)
Toplantı Salonu’nda ya-
pılan genel kurula Kas-
tamonu Vali Vekili Yaşar
Karadeniz, Belediye
Başkanı Tahsin Babaş,
KATSO Yönetim Kurulu
Başkanı Selçuk Arslan,
Kastamonu eski millet-
vekili Mehmet Yıldırım
ile vakıf yönetim kurulu
üyeleri katıldı.
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TEL : +90 212 612 52 03

FAX : +90 212 565 34 37 

GSM : +90 507 972 15 72

e-mail: asnurmobilya@hotmail.com
e-mail:asnurexport@gmail.com

EYÜP MODESA Mobilyacılar Çarşısı
Defterdar Mah. Tunalıgil Sok. No:14
Demirkapı-Eyüp/İstanbul/TÜRKİYE

KALİTE HER ZAMAN ULAŞILMAZ DEĞİLDİR

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

Mobilya ve İnşaat’ta KARAR noktanız

Eyüp-MODESA

Mobilya & İnşaat
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