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Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek

par�ada
��z�m orta?ı 
olmanın haklı 

gururunu 
ya?ıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek Parça Tel-Fax :0212 
446 99 68-69

Gsm : 0549 
237 19 66

Gsm : 0532 
423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

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

Ülkemizin turbo
motorda sahip
olduğu 5 buçuk

milyar dolara karşılık
gelen üretiminin yüzde
10’unu EGTS Turbo
markasıyla karşıladıklarını
bildiren Yılmaz Özdemir,
bin 200 metrekare
alandaki üretim
tesislerinde 13model ile
250 araç tipine uygun
turbo motor ürettiklerini
kaydetti.

Döküm ve turbo
alanında istihdam ettikleri
kişi sayısının 80 olduğunu
ifade eden Özdemir, orta
vadeli planlarının üretim

ve istihdam alanında

artış olduğunu vurguladı.
Yönetimsel

düşünmeliyiz
Gazetemiz Genel Yayın

Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sorularına
istinaden Yılmaz Özdemir,
şunları söyledi:
“Kastamonulular olarak
biz kız vereceksek, işçi
alacaksak hemşeri ararız.
Ama nedense siyaset ve
yönetim esaslı alanlarda
yok gibiyiz. İnsanımızın
bireysel başarılarını bu
noktada toplumsal alana
yansıtamaması söz
konusu.” n 3

Kastamonu’da yayımlanan ilk
gazete olma özelliğini taşı-
yan Vilayet Gazetesi’nin ipek

kumaşa basılmış nüshası Başoğlu
Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Ha-
lil Başoğlu’nun çalışma ofisinde bu-
lunuyor. n 5

Vilayetin ilk 
gazetesi Başoğlu

Kablo’da

Doğanyurtlu iş adamı Ayhan
Aygün’ün sahibi olduğu
SKV Kapak firmasının Sul-

tangazi’de bulunan fabrikası yanarak
kullanılmaz hale geldi. Yangın son-
rası yapılan hasar tespitinde zararın
2 milyon lirayı aştığı belirlendi. n 2

Zarar 2 
milyon lira

İlki başardı
Baba mesleği döküm
modeli üzerine 1993
yılında 100 metrekare
alanda kurduğu
Özdemir Model’i
sektöre kazandıran
Bozkurtlu hemşerimiz
Yılmaz Özdemir, 23
yılda faaliyet alanını 5
bin metrekareye
yükseltirken, yeni
büyüme hedefleriyle
birlikte
Türkiye’nin
ihracat
yapan
ilk yerli
turbo
üreticisi
oldu.

Yılmaz Özdemir

Üsküdar’da Tuncay Şenol başkanlığında faaliyet
gösteren Soğuksu Derneği, Halep’e 200 bin Türk Li-
rası değerinde yardım gönderdi.

Cide Soğuksu Çevre Köyleri Kültür Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği Halep’e yardım kampanyası
kapsamında kuru gıda, giyim ve hijyen malzemele-
rinden oluşan 3 tırı doldurdu. n 10

Soğuksu’dan 
Halep’e dostluk eli

Kastamonu Genç Sanayici ve İş
Adamları Derneğinin düzenlediği söy-
leşi dizisine Gürsoy Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Gürsoy da eklendi.

Genç iş adamlarına tecrübelerin-
den yola çıkarak önerilerde bulunan
Hasan Gürsoy,  yatırım yapmaktan
vazgeçmemek gerektiğini söyledi. n 4

Gürsoy’lu söyleşi

MHP Kastamonu Merkez İlçe Baş-
kanı Ali Osman Kurtcu, görevinden is-
tifa ettiğini açıklarken, Küre Belediye
Başkanı Kamil Aydınlı’nın da partiden
ihraç edildiği öğrenildi.  n 4

MHP Kastamonu’dan
istifa ve ihraç

Devrekani suyla buluştu
Fiziki gerçekleşmesi yüzde 90’a ulaşan Kulaksız-

lar Sulamasıyla 2016’da Devrekani Ovası’nda yer alan
51 bin 280 dekar zirai arazi suyla buluştu. n 6Bir süre önce solunum sistemi

hastalığı teşhisi konulan
Abana Belediye Başkanı

Rıdvan Oyar’ın sağlık durumu iyi
olmakla birlikte, hastalığı
ciddiyetini koruyor. n 5

B
a

ş
y

a
z

ı Öyle anlaşıyor ki çok yıllar kaybetmiş, çok
vakit harcamışız. 26 Aralık 2016 yalnızca

Kastamonu ve Çankırı için değil. Batı Karadeniz için tarihi bir gün. Anadolu’nun yüce
dağı Ilgaz dize geliyor ve delinerek tünel halinde geçiliyor artık.

Entegrasyon başladı

Hüseyin Karadeniz’in yazısı sayfa 4’te
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

YOLCULUK PENCERESİNDEN
Yolun yamacında bir kaya,
Yakasında bir top çiçek;
Sanki geçmiş esas duruşa.
Gelen geçene selam veriyor 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

İNSANLAR YAŞADIKÇA
İnsan gençken konuşur, yaşlandığında dinler,
Gençliğinde haykırır, yaşlandığında inler.
İnsanoğlu her şeyin eğrisi doğrusunu,
Gençliğinde öğrenir, yaşlandığında anlar.Fazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın dern        
Kastamonulula         
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

y       Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

 
 
 
 
 

 
  

 
  

 
 
 
 

  
 
 

  
   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

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

SKV Kapak’ın Habip-
ler’de bulunan fabrika-
sında elektrik kontağının

alev alması sonucu yangın çıktı.
Yaklaşık 2 bin 500 metrekare ala-
na sahip 3 katlı fabrikada ahşap
ve plastik maddelerin yoğun-
luğu sebebiyle yangın kısa sü-
rede büyüdü.

İtfaiye ekipleri yangını
söndürürken,  makine ve mal-
zemelerin bulunduğu fabrika
yanarak kullanılmaz hale geldi. 

Yangında can kaybının olmamasının
tek sevindirici olay olduğunu söyleyen Ayhan

Aygün, sigorta prosedür sü-
reçlerinin de devam ettiğini

kaydetti.
Yangının ardından Le-

vent’teki satış ofislerini kapattıkla-
rını bildiren Aygün, faaliyetleri-

nin Bayrampaşa ve İkitelli
mağazalarında devam ettiğini
ifade ederek, “ Teçhizat, mal-
zeme ve makinelerimizin bu-

lunduğu fabrikamız yangın
sonrası kullanılamaz halde. Si-

gorta araştırma süreci devam edi-
yor. Ancak bizim belirlemelerimize göre

zararımız 2 milyon liranın üzerinde” dedi.

Bir süre önce solunum
sistemi hastalığı teşhisi ko-
nulan Abana Belediye Baş-
kanı Rıdvan Oyar’ın sağlık
durumu iyi olmakla birlikte,
hastalığı ciddiyetini koruyor.

İstanbul’da özel bir has-
tanede tedavisi kapsamında
kemoterapi de alan Rıdvan
Oyar,  bazı risklere karşı
doktorlarının tavsiyesi üze-
rine kalabalık ortamlardan uzak duruyor. 

Tedavisinin ardından yeniden görevinin
başına döneceğini ifade eden Oyar  konuyla
ilgili yaptığı açıklamada , “Dua Müminin  si-
lahıdır. Ne zamandır arayan dostlarıma ce-
vap veremedim. Lütfen kırılmayınız. Dok-

torlar izin vermedi. Sizlerin
duasına ihtiyacımız var.”
dedi.

Oyar, süreç ile ilgili şu
bilgileri aktardı: “Sağlık so-
runlarım nedeniyle 8 Aralık
tarihinden itibaren İstan-
bul’da tedavi görmekteyim.
Bu nedenle beni arayan va-
tandaşlarımızın telefonlara
cevap verememekteyim. Te-

davi sürecim devam etmektedir. Anlayışını-
za sığınarak bütün sevenlerim ve Abana
halkının şifa dualarını bekler, saygılar su-
narım. Ve bu sürecin sonunda Allah’ın iz-
niyle yeniden görevimin başında sizlerle bir
arada olacağım.”

Dua müminin silahıdır SKV Kapak’ta 
zarar 2 milyon lira

Gelin yenilendi
Tuzla’da 34 yıldır Hasan El-

buz’un işletmeciliğini yaptığı
Gelin Pastanesi yeni konsepti

ve adıyla 7 aylık tadilat sürecinin ar-
dından tekrar hizmete açıldı.

Gelin Patisserie Cafe adıyla pasta-
ne ürünlerinin yanı sıra dünya mut-
fağından da lezzetlerin sunulduğu iş-
letmenin açılış törenine Tuzla Beledi-

ye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kastamo-
nu Milletvekili Murat Demir, Tuzla
Belediye meclis üyeleri Yakup Yıl-
maz, Mustafa Sevim, AK Parti Tuzla
İlçe yönetim kurulu üyesi Tuncay Şe-
nol ile çok sayıda sivil toplum kuru-
luşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Hasan Elbuz yeni konseptleriyle
hizmet vermeye başladıkları tesiste

gençler ve aileler için özel seçenekle-
rinin olduğunu kaydetti.

Elbuz, “Hem Türk damak tadına
uygun, uluslararası misafirlerin biz-
den lezzetler bulabilecekleri hem de
farklı tatlar yaratmaya çalıştık. Onu
da yakaladığımıza inanıyorum. Her
damak tadına uygun lezzeti burada
bulabileceksiniz” dedi.

Doğanyurtlu iş
adamı Ayhan

Aygün’ün sahibi
olduğu SKV

Kapak firmasının
Sultangazi’de

bulunan fabrikası
yanarak

kullanılmaz hale
geldi. Yangın

sonrası yapılan
hasar tespitinde
zararın 2 milyon

lirayı aştığı
belirlendi. 

Ayhan Aygün
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MANŞET

2
017 yılının dargınlık ve kırgınlıkların
giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga
dalga toplumun bütün kesimlerine

yayıldığı bir yıl olması dileğiyle, ülkemizin ve
hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum

“CİDEFED büyük bir ailedir. 
Her türlü değer ve üretkenliği içerisinde barındırmaktadır”

www.cidefederasyonu.com

Modesa Munzevi Kışla Cad. Gürdinç Sok. No: 31 K: 3 Eyüp / İstanbul CİDE Dernekler Federasyonu Genel Başkanı 

Celal Gül

Baba mesleği döküm modeli üzerine 1993
yılında 100 metrekare alanda kurduğu Öz-
demir Model’i sektöre kazandıran Boz-

kurtlu hemşerimiz Yılmaz Özdemir, 23 yılda faa-
liyet alanını 5 bin metrekareye yükseltirken, yeni
büyüme hedefleriyle birlikte Türkiye’nin ihracat
yapan ilk yerli turbo üreticisi oldu.

Ülkemizin turbo motorda sahip olduğu 5 bu-
çuk milyar dolara karşılık gelen üretiminin yüzde
10’unu EGTS Turbo markasıyla karşıladıklarını
bildiren Yılmaz Özdemir, bin 200 metrekare
alandaki üretim tesislerinde 13model ile 250 araç
tipine uygun turbo motor ürettiklerini kaydetti.

Döküm ve turbo alanında istihdam ettikleri
kişi sayısının 80 olduğunu ifade eden Özdemir,
orta vadeli planlarının üretim ve istihdam alanın-
da artış olduğunu vurguladı.

Büyük ölçekteki fabrikaların
partneriyiz

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sorularına istinaden Yılmaz Özde-
mir, başarı öyküsünü ve faaliyetlerini şöyle anlattı:

“1972 yılında Bozkurt’ta dünyaya geldim. İlk,
orta ve lise eğitimimi İstanbul’da aldım.  İş hayatı-
na babamın Topçular Rami’de döküm modeli
üzerine faaliyet gösteren 100 metrekare alandaki
atölyesinde çırak olarak başladım ve 1991 yılında
vatani görevim oluncaya dek çalışmaya devam et-

tim. Askerlik dönüşü 1993 yılında Topçular’da bu
sefer kendi atölyemi kurdum, faaliyet alanımızı
2009 yılında Arnavutköy’e taşıdık. Şuanda 5 bin
metrekare alanda 50 kişiyi istihdam ediyoruz,
CNC işleme merkezi makine, tezgah parkuru dö-
küm, otomotiv, inşaat, çimento, makina, ekipman
ve yedek parça sektörlerine model üretimi yapı-
yoruz. Türkiye’de döküm yapan belli başlı büyük
ölçekteki fabrikaların partneri durumundayız.”
3 yıllık Arge sonucu EGTS Turbo

doğdu
“Yaklaşık 3 yıldır süren AR-GE çalışmaları-

mızın sonucunda geliştirdiğimiz
otomotiv sektöründe turbo üreti-
mi projemizi hayata geçirdik.
EGTS Turbo adında bir marka
oluşturduk, 13 model ve 250 civa-
rında aracın yerli turbo üretimini
başlattık. Ülkemizde ilk yerli turbo
üretimini EGTS Turbo markasıyla
gerçekleştirdik.  Ancak sadece Tür-
kiye pazarında sınırlı kalmadık. Av-
rupa, Afrika ve Balkanlar da ciddi
satış rakamlarına ulaştık. Şu anda
bin 200 metrekare alanda 30 kişiyi

istihdam ediyoruz.  2017’de ağır ticaride söz sahi-
bi olmak istiyoruz.  Arap Yarımadasında traktör
fabrikalarıyla görüşmelerimiz var. 2018 yılında
traktör turbosunu üretmeyi hedefliyoruz. Piyasa-
ya hakim oldukça hem istihdam sayımız hem de
üretim alanımız giderek büyüyecek.”

Dik durmalıyız
“Ülkemizin özellikle son za-

manlarda önüne koyulan engel-
leri daha çok üreterek aşabilece-
ğimizi düşünüyorum. Bu süreçte
ülkemizi teröre mahkum etmek
isteyenlere karşı dik durmalıyız.
Özellikle son 15 yılda Türkiye’de
çok büyük atılımlar oldu, çok
büyük projeler hayata geçirildi.
Bunlardan rahatsız olmamaları
mümkün değil. Onlarda öyle
yapıyorlar. Haset ve kinlerini
kusuyorlar.   Sezai Karakoç’un
deyimiyle 'Ne yapsalar boş gök-
lerden gelen bir karar vardır!
Ne yapsalar boş Allah’ın izniyle
bu ülke ilelebet kıyamete var
olacak.  Bu vesileyle ahirete in-
tikal eden şehitlerimizi rahmet-
le anıyorum.  Ülkemize başsağ-
lığı diliyorum.”

Özdemir, ilki başardı
İstamonu’yla hep
bir gönül bağım
var. İstanbul ile
Kastamonu’yu
birleştirmesi

isminden de gelen
o birleştirici

ruhunu hep taşıdı.
Yaptığı her işte iz
bırakan bir yayın
organı oldu. Şunu

ciddiyetle
söyleyebilirim ki
İstamonu adının
hakkını fazlasıyla
verdi, vermeye de

devam edecek
inşallah.”

“

“

“
“

“Kız vereceksek, işçi alacaksak
hemşeri ararız. Ama nedense

siyaset ve yönetim esaslı
alanlarda yok gibiyiz.

İnsanımızın bireysel başarılarını
bu noktada toplumsal alana
yansıtamaması söz konusu.” 

KİMDİR? “1972 yılında
Bozkurt’ta doğan Yılmaz
Özdemir, ilk, orta ve lise
tahsilini İstanbul’da
tamamladı. Kastamonu sivil
toplum kuruluşlarında
çeşitli görevler almasının
yanı sıra hali hazırda Beykoz

Belediye Meclis Üyesidir.
Evli olan Özdemir’in Makine
Mühendisliği Bölümü son
sınıfta okuyan oğlu,  imam
hatip lisesi son sınıfa giden
kızı bulunmaktadır. Aynı
zamanda Beşiktaş
taraftarıdır.”

10 Soru 10 Cevap

4 Beykoz?
Güzellik
4 Kastamonu?
Doğduğumuz topraklar
4 Özdemir Model?
Marka 
4 Burak Özdemir?
Gelecek
4 Aile?
Değer
4 Emek?
Alın teri
4 Para?
Araç
4 Zanaat?
Türkiye’nin geleceği
4 Baba?
Reis
4 Muharrem 
Kaşıtoğlu?
Bir numara
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GÜNCEL

Sözleri Sezen Aksu’ya ait olan
“şimdi bana kaybolan yıllarımı
verseler” diye başlayan eser

yankılanıyor kulaklarımda. 
Öyle anlaşıyor ki çok yıllar

kaybetmiş, çok vakit harcamışız. 
26 Aralık 2016 yalnızca

Kastamonu ve Çankırı için
değil. Batı Karadeniz için
tarihi bir gün. Anadolu’nun
yüce dağı Ilgaz dize geliyor
ve delinerek tünel halinde
geçiliyor artık.

İnsan sormadan
edemiyor hani! 

Havaalanı, duble yollar,
Ilgaz Tüneli gibi yatırımlar
20 yıl önce neden bu
bölgeye ve şehre gelmedi?

Sormak lazım;  Amma velakin
muhatap bulmak zor. Nasıl oldu da, ne
oldu da  bu memleket bu kadar içine
kapanık kaldı, hatta ciddi oranlarda göç
verdi?

Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim.
Türkiye’de göç alan ilk on il arasında ne
yazık ki Marmara’ya bitişik olmasına
rağmen Batı Karadeniz’e bağlı hiçbir il
bulunmazken, aksine bu iller göç
vermiştir. 

Bunun değişme vakti gelmiş ve
geçmektedir. Temel hizmet alanlarına
yönelik yatırımlar bir ilin, bölgenin hatta
ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının
zemini ve taşıyıcısı durumundadır. 

Bu tünelle birlikte Batı Karadeniz ve
Kastamonu Türkiye ile entegre olmaya

başlamıştır. On yıllardır mahrum
edildiğimiz hizmetlerin artık
ulaşılabilir ve erişilebilir olduğu
perçinlemiştir. 

Artık koordinasyon başladı.
Zaman, Kastamonu için Türkiye

ile entegre olma zamanı,
herkesin elini taşın altına
koyma zamanıdır.
Bölgenin kaderinde
vizyon çizmeye aday
olanların görevlerini üst
düzeye taşıması gerektiği
bir dönemde, bu
yatırımları kalıcı
istihdam yaratacak hale
getirmeyeceksek bir yığın
vebal boynumuzda.  

Zaman çabuk geçiyor.  
Kastamonu’nun nitelikli insan ve

kalifiye eleman gücünün göçle nasıl
uzaklaşmak zorunda bırakıldığına
bakılması gerekiyor. 

Batı Karadeniz ve Kastamonu’da
yapılacak her yatırım geri göçe katkı
sağlamak zorunda. Şimdi bunun alt
yapısına yönelmek ve Kastamonu’nun
üretimden keyif alan nesiller
yetiştirmesini hızlandırmak
gerekmektedir. 

Kastamonu’nun nitelikli insan ve
kalifiye eleman gücüne bakıldığında
üzücü bir tablo ile karşı karşıya
kaldıklarının farkına varması gerekenler
için, harcanacak boş bir dakika bile
yoktur artık.

Hüseyin
Karadeniz
istamonu@gmail.com

Siyaset uğraşısı bir başka
demeyle iktidar savaşıdır.
Bu süreçte siyasiler, kendi

zaferleri uğruna birçok farklı
yönteme başvurabilirler.
Kamuoyu algısını değiştirmek,
dönüştürmek ve hatta bu yolda
olmayanları olmuş gibi
söylemek bir yöntem olarak
kullanılabilir. Siyaset oy
peşinde günü geldiğinde yalan
da söyleyebilir. Olayları
çarpıtabilir, kamuoyunu
yanıltabilir. Ama basın, bu
değildir. Basın, eğer gerçekten
işlevini ahlaklı ve vicdanlı olarak yerine
getirmeye niyetliyse doğruyu araştırmak
ve doğruyu kitlelere sunmak zorundadır.
Bu, hak severliğin ve halk severliğin
zorunlu bir sonucudur. Zaten bu yüzden
birçok gazetenin başında “bağımsız”
ibaresi bulunur.

Gel gelelim bizdeki durum nedir?
İktidar ne diyorsa papağan gibi onu

tekrarlamak; iktidar ne demek istiyorsa
iktidar sözcülerinden önce zıplamak
prim yapıyor. Bu nedenle basın
mensuplarının bir şey bilmelerine gerek
kalmıyor. İktidarın mesajını alan sözde
basın, o mesajı allayıp pullayıp
kamuoyuna sunmayı maharet biliyor. Ve
tabi, karşılığını hak etmediği biçimde ve
kadar alıyor.

Sayılar yalan söylemez.
Çok kafa karıştırmaya gerek yok.
1950’den önceye kafayı takanlar için

söyleyelim. Bu dönemde İnönü’de
başbakanlık yaptı, daha sonra Demokrat
Parti’nin cumhurbaşkanı olan Celal
Bayar’da. Ali Fethi Okyar’da başbakanlık
yaptı, Refik Saydam Saydam da, Şükrü
Saraçoğlu da, Hasan Saka da,  Şemsettin
Günaltay da. Bunların hepsi CHP adına
başbakanlık yapmalarına karşın siyaseten
aynı düşüncenin temsilcileri değillerdi.
İnönü’yü eleştirenlerin Bayar’ı da
eleştirmesi gerekmez mi?

1950’den sonraya bakalım. Menderes
on yıl. 1961-1962 CHP-Adalet Partisi
Koalisyonu. 1962-1963 CHP, Yeni
Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi koalisyonu. 1963-1965 CHP
ile bağımsızlar koalisyonu. 1965 yılı çok
partili koalisyon ( Suat Hayri Ürgüplü),
1965-1971 arası Demirel başbakanlığında
Adalet Partisi. 12 Mart 1971’den sonra
sırasıyla: Nihat Erim (koalisyon), Ferit
Melen (koalisyon), Naim Talu
(koalisyon). 1974 Ocak-1974 Kasım CHP-

Milli Selamet Partisi
koalisyonu. Geçici hükümet
Sadi Irmak (1974-1975). 1975-
1977 Birinci Milliyetçi Cephe;
Başbakan Demirel. Sonra Bir ay
Ecevit (21 Haziran-21 Temmuz
1977), ardından Demirel’in
İkinci Milliyetçi Cephesi (21
Temmuz 1977-5 Ocak 1978).
Sonra Ecevit’in koalisyonu 5
Ocak 1978-12 Kasım 1979
(CHP, CGP, DP). Yeniden
Demirel. 1980 ile askerin
başbakanı Bülend Ulusu,
ardından Özal, 1983-1989

arası. Ardından aynı partiden Yıldırım
Akbulut, ardından Mesut Yılmaz. Sonra
Demirel, sonra Çiller, sonra Mesut
Yılmaz, sonra Necmettin Erbakan, sonra
Mesut Yılmaz. 99-2002 arası Ecevit ve
Abdullah Gül. Ardından Recep Tayyip
Erdoğan, Ahmet Davutoğlu veeeee Binali
Yıldırım.

Şimdi bu tabloya bakıp da 93 yıl
hesabı yapanlara bir sorum var:  1950
sonrası CHP’nin koalisyonlar dahil
toplam iktidarda kaldığı yıl sayısı on yıl
etmiyor. Geriye kalan elli beş yıl bu
ülkeyi muhafazakar olduklarını ileri
süren ve bir birinin devamı olanlar
yönetti. Elli beş yıla kör sağır,
koalisyonlarla geçmiş dokuz on yıla
hesap sormaya kalkışanlara ne diyeyim
ben?

Onun için el vicdan dedim yazının
başında.

Siyasiler yalan söyleyebilir ama
basının böyle bir hakkı asla yok.
Yaranma derdi olanların dışında tabi.

Kimse kusura bakmasın.
Sadece üç örnek vereyim. Küre Prit’i

kim işletti? ETİBANK. ETİBANK’ı kim
kurdu? 1935 yılında Atatürk. Daday
Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi
(sanatoryum) kimin çalışmaları ile
gerçekleşti. Bülent Ecevit’in babası CHP
Kastamonu Milletvekili Fahrettin Ecevit.
Kastamonu Şeker Fabrikası ne zaman
kuruldu? 1963. Başbakan kimdi? İsmet
İnönü…

Daday çürüdü, şeker kapandı, prit püf
oldu ve seferleri sınırlanan hava alanı ile
tünel.

Al sana elli beş yıl.
Merak edenler bir de Kastamonu

belediye başkanlarının hangi partilerden
geldiklerine bir baksınlar. Zor değil.
İnternet ve bir tık…

Yine söylüyorum: EL VİCDAN…

Entegrasyon başladıEl vicdan
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Harun Ünlü
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Kastamonu Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği-
nin düzenlediği söyleşi dizisine Gürsoy Grup Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Gürsoy da eklendi.

Genç iş adamlarına tecrübelerinden yola çıkarak
önerilerde bulunan Hasan Gürsoy,  yatırım yapmaktan
vazgeçmemek gerektiğini söyledi.

Genç iş adamlarının girişimlerinin ülkenin gelişmesi
için önemli olduğunu söyleyen Gürsoy, Türkiye’nin te-
rörle anılan bir ülke olarak anılması için algı oluşturuldu-
ğuna dikkat çekerek, “ Biz güçlü bir ülkeyiz. Ülkemiz
üzerinde oynanan oyunları atlatacağımızdan kimsenin
şüphesi olmasın.” dedi.

Devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Ana-
dolu Selçukluspor ile karşılaşan temsilcimiz Kas-
tamonuspor 1966, 45.dakikada yediği golle saha-

dan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Kadrodaki herkesin bi-
rer devre mücadele ettiği maçta, 2.Lig Beyaz Grup tem-
silcilerinden Selçukluspor’a karşı iyi bir oyun sergileyen
KSK, futboluyla beğeni topladı. Defans hatalarını aza in-
dirdiği gözlenen ve daha çok pas yaptığı görülen temsil-
cimiz, yakaladığı fırsatları ise değerlendiremedi.

Hazırlık maçında yeni transferlerin uyum sorununun
tam anlamıyla çözülemediği görülürken, KSK savunma-
da ciddi bir hata yapmayarak, gelecek için umut verdi. 

2. hazırlık maçı İstanbulspor’la
Hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Kasta-

monuspor 1966, Anadolu Selçukluspor mü-
cadelesinin ardından 2’nci hazırlık maçını
2.Lig Beyaz Grup temsilcilerinden İstanbuls-
por ile oynayacak. Aynı kalitedeki takımlarla
maç yapmak isteyen teknik direktör Ziya Do-
ğan, Beyaz Grubun zorlu temsilcileriyle ha-
zırlık maçları düzenlenmesini isterken, 3’üncü hazırlık
maçının hangi takımla yapılacağı şu an için net değil.

Kalitemizin yükseldiğini gördük
1-0’lık mağlubiyetle sonuçlanan hazırlık maçı hak-

kında konuşan teknik direktör Ziya Doğan, hazırlık maçı
yaptıkları günün sabahında ağır idman gerçekleştirdikle-
rini ve maça öyle çıktıklarını belirtti. Doğan şöyle konuş-
tu. “Hazırlık maçlarının sonucunun bizim için önemi

yok. Çok yoğun bir tempoda çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Hazırlık maçında gördük ki daha olgun bir takım
haline geldik. Sahada ne yapacağını bilen ve ayakları yere
sağlam basan oyuncuları transfer ettik. 1 maçta fikir sa-
hibi olmak zor, çünkü 45’er dakikada da farklı 11’ler sa-
haya sürerek oynadık. Antrenmanlar ağır geçtiğinden
futbolcuların mazereti var. Lig haasına kadar hazır ola-
cağımızı düşünüyorum. En azından şuan özgüvenli bir
takımımız olduğunu söyleyebilirim. Yeni transferlerimiz-
den 3-4 gün idman yapan futbolcularımızı sahaya sür-
dük, bu oyuncularda ellerinden gelenin en iyisini yaptı-
lar. İlk kez yan yana oynayan futbolculardan söz ediyo-
ruz, tam takım olduğumuzu söyleyemem ama kalitemiz
kesinlikle yükseldi.”

Transfer görüşmelerinin sürdüğünü belirten teknik
patron Ziya Doğan, “Gece yarılarına kadar başkanımız
ve yönetimimizle beraber transfer çalışmaları yaptık. Za-
manla yarışıyoruz, ani ve çabuk karar vermemiz lazım.
Transfer zor iş, futbolcu ayrı, menajeri ayrı, futbolcunun
ailesi ayrı konuşuyor. 1 aylık bir süremiz olsa bile, biz ilk
maça kadar bütün transferlerimizi noktalamak istiyoruz.
Bunun içinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz.”  ifa-
delerini kullandı. (Açıksöz)

Gürsoylu söyleşi

Hazırlıklar başladı

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Ali
Osman Kurtcu, görevinden istifa ettiğini açık-
larken, Küre Belediye Başkanı Kamil Aydın-
lı’nın da partiden ihraç edildiği öğrenildi. Yaptı-
ğı yazılı açıklamada 10 Ekim 2013 tarihinde
başladığı ilçe başkanlığına başladığını anımsa-
tan Ali Osman Kurtcu kurultay sürecinin baş-
lamasıyla birlikte istifa ettiğine işaret etti.

Öte yandan 2009 ve 30 Mart 2014’de yapı-
lan Mahalli İdareler Seçiminde MHP adayı ola-
rak Küre’de belediye başkanı seçilen Kamil
Aydınlı’nın partiden ihraç edildiği kamuoyuna
yansıdı. MHP Genel Merkezi’nin yaptığı değer-
lendirme sonucu, iki dönemdir bu görevi yürü-
ten Kamil Aydınlı’dan istifa etmesini istediği,
Aydınlı’nın istifa etmemesi üzerine de fiili ola-
rak partiyle ilişiğinin kesildiği, sadece hukuki
ilişiğinin devam ettiği öğrenildi.

MHP’den 
istifa ve ihraç

İkinci devreye Antalya’daki kampta hazırla-
nan Kastamonuspor 1966, 8 oyuncusuyla yolları
ayırırken, 3 yeni futbolcu ile anlaştı. Hüseyin
Bak, Halil Çelik, Fatih Özçelik, Selimhan Solmaz,
Yusuf Orhan, Ceyhun Elmas, Murat Türkkan ve
Oğuz Özden takımdan ayrılan isimler oldu. Ku-
lüp orta sahada Arda Havar (30), defansta Onur
Cenik (24)  ve İbrahim Kaş’ı (30) yeni dönemde
Kastamonuspor renklerine bağladı.

8 gitti 3 geldi
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdür-
lüğü tarafından hayata geçiri-

len projenin su kaynağını oluşturan
Kastamonu Kulaksızlar Barajı, 18 mil-
yon metreküp depolama kapasitesine
sahip bulunuyor.

İş kapsamında, sulama şebekesin- de 24 kilometre ana iletim hattı, 142 kilometre yedek iletim hattı, bin 166

adet sanat yapısı ile 9 adet yatay son-
daj imalatı tamamlandı. Barajda top-
lulaştırma işleri ile tarla içi ulaşım yol-
ları yapımı ise devam ediyor.

Kastamonu’da baraj, gölet ve sula-
ma tesislerinin hizmete sokulması ile
yörede üretilen tarımsal ürünlerin tür
ve üretim miktarlarında artışlara bağlı
olarak kırsalda ekonomik olarak kal-
kınma sağlanması hedefleniyor.

Kulaksızlar Sulaması Projesinin ta-
mamen hizmete alındığında milli eko-
nomiye yılda 15 milyon TL fayda sun-
masıyla birlikte, 8 yerleşim yerinde
bin 967 adet mülk sahibinin tarımsal
gelir artışı sağlamsı ve istihdamın
önünü açması planlanıyor.

Cide’nin Alayüz köyünde ikamet
eden bedensel engelli, aynı za-
manda depremzede Mehmet Ali

Cesur,  evine kadar döşenen şebeke
ile içme suyuna kavuştu. Daha
önce evine eşekle su taşıyan
Mehmet Ali Cesur’un çağrısı
üzerine Cide Kaymakamlığı
girişim başlattı. Cesur’un evi-
ne içme suyu şebekesi kurulur-
ken aynı zamanda depo yapıldı.

1999 Gölcük depreminin ardından
köyüne yerleştiğini söyleyen Mehmet
Ali Cesur, “Evimin uzun yıllardır içme

suyu bulunmuyor. Evime 500 metre
uzaklıkta bulunan çeşmeden güçlükle
eşekle evine su taşıyordum. Sayın Mil-

letvekilimiz Murat Demir ve
Cide Kaymakamlığı, bana

yardımcı oldular. Evimin
yakınına bir depo yaptılar.
Bu depodan evime kadar
şebeke döşenip içme suyu

temin ettiler. Şuanda evimde
içme suyu bulunuyor. Bana yar-

dımcı olan herkese çok teşekkür edi-
yorum. Allah devletimize zeval ver-
mesin” dedi.

Çile son buldu

Devrekani suyla buluştu

Daday’da kısa süre önce hizmete açı-
lan Üyükören Köyü Camii’nin ismi 15
Temmuz Şehitler Camii olarak değişti-
rildi.  Köy halkı tarafından yaptırılan ca-
minin isim değişikliği için Üyükören
Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derne-
ği Başkanı Sinan Yüksel Erdoğan imza-
sıyla sunulan dilekçe İlçe Müftüsü İsmail
Çakır Başkanlığında toplanan kurul ta-
rafından kabul gördü.

15 Temmuz 
şehitleri anısına
adı değişti

Kastamonu Belediyesinin yaralı hay-
vanlara olay yerinde tıbbi müdahalede
bulunma imkanı sağlayan hayvan ambu-
lansı hizmete girdi. Tam donanımlı hale
getirilerek kesintisiz hizmet verecek
hayvan ambulansı sayesinde "Alo 153"
hattına gelen ihbarlar, Kastamonu Bele-
diyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafın-
dan kurulan ekiple anında değerlendiri-
lecek. Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve
benzeri durumlarda meydana gelen ka-
yıplarını en aza indirmek için ambulansın
hizmet vermeye başladığını belirtti.

Sahipsiz 
hayvanlara özel
ambulans

istamonu.com /istamonu /istamonu
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Fiziki gerçekleşmesi yüzde
90’a ulaşan Kulaksızlar
Sulamasıyla 2016’da
Devrekani Ovası’nda yer
alan 51 bin 280 dekar
zirai arazi suyla buluştu

Kastamonu Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. So-

ner Bilen, saatte 20 bin balığı boyla-
rına göre ayırabilen "Yavru Balık
Boylama Makinesi" yaptı. En küçük
yavrudan başlamak üzere 40 grama
kadar olan balıkları boylayan maki-
ne üniversitenin 6.  patenti olarak
tescillendi.

Konu hakkında Mevlüt Beyribey
Konukevinde düzenlenen basın
toplantısında bilgi aktaran Kasta-
monu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın, Yrd. Doç. Dr. Soner Bi-
len tarafından tasarlanan "Yavru Ba-
lık Boylama Makinesi" adlı çalışma-
larına 2 yıl süren sürecin ardından
Türk Patent Enstitüsünce (TPE) pa-
tent verildiğini bildirdi.

Çalışma sayesinde zamandan ta-
sarruf edileceğini belirten Aydın,
“Türkiye’de yetiştirme yoluyla balık
üretimi yıllardır yapılıyor. Ülkemiz-
de 2015 yılı itibariyle 106 bin tonu
alabalık diğerleri ağırlıklı olarak
levrek ve çipura olmak üzere 240

bin ton civarında üretimimiz oldu.
Balıklarda ekstra olarak boylama da
önemli. Boylamanın teknolojik ola-
rak yapılması hem sürat hem de za-
yiatı önleme bakımından önem arz
ediyor. Üretilen makine en küçük
yavrudan başlamak üzere 40 grama
kadar olan balıkları boyluyor.” dedi.

Makine sayesinde balıkların 3
farklı boya ayrıldığını ifade eden
Aydın, “Makine Saatte 20 bin balığı
boyluyor. Şu ana kadar bu hızda bir
makine üretilmedi. Bu nedenle bu

makine bir ilktir. Çok isabetli bir
gramajla ayırmaktadır. Hata payı
yoktur. Bu özelliğiyle de oldukça te-
sirlidir. 7 yıl incelemesiz olarak bu
patent verilmiştir. İnşallah sektöre
ve Türkiye’ye hayırlı olur.” şeklinde
konuştu. Yrd. Doç. Dr. Soner Bilen
ise balıkçılıkta, balık aşılamak, yem-
lemek ve balıkları boylama alanları-
nın çok önemli olduğunu vurguladı.

Levrek ve çipurada boylama işle-
minin ikinci planda kaldığını belir-
ten Bilen şunları söyledi:  “Alabalık-

lar boylanmadığı zaman birbirini
yeme, küçük balıkların yem alama-
masından kaynaklanan büyüyeme-
me gibi sıkıntılar oluyor. Bunu gi-
dermek için biz balıkları her ay boy-
luyoruz. Sistemin benzeri piyasada
mevcut. Bütün alabalıkların boyla-
ma işlemi kafa arkasındaki genişliğe
göre yapılır. Çünkü balıkları tart-
mak gibi bir şansınız yok. Sistemin
piyasada olanlardan en büyük farkı
içerisinde iki tane motor var. Bu
motorlardan bir tanesi su sağlıyor.”

Su ürünlerinde yeni teknoloji
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İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemle-
rin ardından yakınları tarafından alınan
Kaya'nın (31) cenazesi memleketi Taş-

köprü'ye getirildi. Kaya'nın naaşı, Taş Cami-
si'nde İl Müüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı
cenaze namazının ardından Kurbantepe Me-
zarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Kaya'nın ailesi ve ya-
kınlarının yanı sıra Çevre ve
Şehircilik Bakan Yardım-
cısı Mehmet Ceylan,
Kastamonu Valisi
Mesut Yıldırım,
Kastamonu Millet-
vekili Metin Çelik,
Kastamonu Beledi-
ye Başkanı Tahsin
Babaş, Kastamonu
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, Taş-
köprü Kaymakamı Kerem Süley-
man Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hü-
seyin Arslan, Kastamonu Emniyet Müdürü

Metin Turgay Karabu-
lak ve çok sayıda vatandaş

katıldı.
İstanbul'da ailesiyle yaşayan ve özel bir

gümrük firmasında çalışan Kaya'nın askerlik

döneminden 2 arkada-
şıyla yılbaşı gecesi bulu-
şarak, onlara eşlik etmek için eğlence kulü-
büne gittiği öğrenildi. Saldırıda Kaya'nın ya-
nındaki bir arkadaşının da öldüğü belirtildi.

Yeni yılın ilk
saatlerinde 39
kişinin hayatını
kaybetmesi 65

kişinin de
yaralanmasıyla

sonuçlanan
Ortaköy’deki

terör saldırısında
yaşamını yitiren

Mustafa Kaya'nın
cenazesi,

Taşköprü’de
toprağa verildi.

Terörün kirli yüzü yeni 
yılda yine kendini gösterdi
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Kalbine 
yenik düştü

Aort anevrizması sebebiyle yaşa-
mını yitiren Kenan Karadağlı (41), Ka-
racaahmet Mezarlığında defnedildi.

Bir firmada satış uzmanı olarak
çalışan Kenan Karadağlı 23 Aralık’ta
aniden rahatsızlanarak Siyami Her-
sek Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aort anevrizması sebebiyle kalp
damarında çatlak oluşan evli ve 1 ço-
cuk babası Karadağlı geçirdiği ameli-
yat sonrası yapılan tüm müdahalelere
rağmen kurtarılamadı.

Merhumun naaşı, 27 Aralık Salı
günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlı-
ğında defnedildi. Cenaze törenine Ça-
talzeytin Belediye Başkanı Musa İh-
san Uğuz’un da aralarında bulunduğu
çok sayıda kişi katıldı.

Şeref Ailesinin
acı kaybı

Kastamonu camiasının tanınmış
simalarından Cideli hemşerimiz Zeki
Şeref'in annesi Fatma Şeref (87) yaş-
lılığa bağlı sebeplerden dolayı 26 Ara-
lık’ta vefat etti. Merhumenin naaşı er-
tesi gün Eyüp Sultan Camii’nde öğle
namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Cebeci Mezarlığı-
na defnedildi.

Kaya’nın baba
ocağında yas

Doğanyurt Belediye Başkanı Ah-
met Kaya’nın babası Şevket Kaya (84)
hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi
gören Kaya’nın cenazesi 25 Aralık’ta
evinde helallik alınmasının ardından
Cumayanı Camii’ne götürüldü. Ka-
ya’nın cenazesi öğle namazının ardın-
dan kılınan cenaze namazı sonrasın-
da Hocaköyü Mahallesi’ndeki aile
kabristanında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Kastamonu Mil-
letvekilleri Murat Demir ve Metin Çe-
lik, Doğanyurt Kaymakamı Ömer Fa-
ruk Çelik, İnebolu Kaymakamı Abdul-
lah Atakan Atasoy, Kastamonu Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş, ilçe bele-
diye başkanları, siyasi partilerin tem-
silcileri ve ilçe halkı katıldı.

Okul yolu ölüm
yolu oldu

Tosya Dernekler Fe-
derasyonu Ali Tekin’in
yeğeni Ali Kuzyaka (19),
Sinop’a giden yolcu oto-
büsünün kaza yapması
sonucu hayatını kaybetti.

Ankara’dan Sinop’a
seyir halindeki otobüs,
şoförünün 29 Aralık Perşembe günü
sabaha karşı direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi nedeniyle Saraydüzü ilçe-
si Asarcık köyü mevkiinde şarampole
devrildi. Kazada 27 kişi yaralanırken 4
kişi de yaşamını yitirdi.

Vefat edenlerin arasında bulunan
Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
1.sınıf öğrencisi Kuzyaka,  Tosya’nın
Suluca köyünde sevenlerinin göz yaş-
ları arasında defnedildi.
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Cide Soğuksu Çevre Köyleri
Kültür Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği Halep’e yardım

kampanyası kapsamında kuru gıda,
giyim ve hijyen malzemelerinden
oluşan 3 tırı doldurdu.

Tırların gönderilmesi için düzen-
lenen törene Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen ve Meclis 1.Baş-
kan Vekili Esat Kalay, iş adamı Hayri
Konuk, dernek yönetim kurulu üye-
lerinin de daralarında bulunduğu çok
sayıda kişi katıldı.

Hazırlanan yardımlar imza karşı-
lığında Belediye Başkanı Hilmi Türk-
men’e teslim edilirken, dernek başka-
nı Tuncay Şenol yardımların hazır-
lanmasında destek sağlayanlara te-
şekkür etti.

Şenol yaptığı açıklamada, “Cide
Soğuksu Derneği olarak sadece hem-
şerilerimizin değil, gücümüz nispe-
tinde mazlum coğrafyadaki kardeşle-
rimizin de yanında olmaya çalışıyo-
ruz. Üsküdar Belediyemizin organize
ettiği Halepli kardeşlerimize yardım
kampanyası kapsamında üyelerimiz-
den temin ettiğimiz 200 bin Türk Li-
rası değerindeki malzemeleri Başka-
nımız Sayın Hilmi Türkmen’e teslim
ettik. Rabbim ümmetin ümidi olan

bu yüce milletin yardımcısı olsun.
Bizdeki bu kardeşlik duygusu olduğu

sürece ülkemize asla diz çöktüreme-
yecekler. Allah tüm yardımsever kar-

deşlerimizden razı olsun” ifadelerine
yer verdi.

İstanbul’da 1995 yılından itibaren
faaliyet gösteren Bozkurtlular
Dayanışma Derneği Olağan genel

kurula gitti. Mevcut başkan Mehmet
Ali Palaz’ın tekrar aday olmadığı
kongrede göreve Mustafa Dikmen
gelirken yeni yönetim yeni isimler-
den oluştu.

Bozkurtlular Dayanışma Derneği-
nin 10. Olağan Genel Kurulu 25 Ara-
lık’ta Bayrampaşa Kaymakamlık Bi-
nasında yoğun katılımla gerçekleşti.
Genel kurulun divan başkanlığını
Hasan Kuz üstlenirken, sunumunu
Fahrettin Siyamoğlu yaptı.  Tek lis-
teyle gidilen genel kurul sonrası baş-
kanlığa Mustafa Dikmen seçildi.

Başkan Mustafa Dikmen kongre
sonrası yaptığı teşekkür ve selamlama
konuşmasında derneğin yeni üyele-
riyle birlikte farklı projelere imza ata-
caklarına inandıklarını söyledi. Dik-
men konuşmasında şu ifadelere yer
verdi: “Geçmişten günümüze derne-
ğimize katkı sağlayan herkese şahsım
ve yönetim kurulu üyelerim adına te-
şekkür ediyorum. İnşallah bu zamana
kadar elde edilen başarıyı daha yuka-
rıya taşıma hedefinde olacağız. Çeşitli

kademelerinde 15 yıldır yer aldığım
derneğimizi, yeni katılan arkadaşları-
mızın yeni projeleri ile çok daha yük-
seğe taşımak için çalışacağız.”

Ayrıca derneğin daha önce baş-
kanlığını yapan isimler de yeni yöne-
time destek olduklarını şu ifadelerle
bildirdiler:  

Bozkurt Belediye
Başkanı Bozkurt
Ekeş: “Belediye başka-
nı olmadan önce 2 yıl
yönetim kurulu üyesi
ve 6 yıl başkanlığını
yaptığım derneğimi-
zin kongresi benim
için hem duygusal

manada hem de Bozkurt’umuzun ge-
leceği anlamında büyük önem taşı-

yor. Yeni göreve gelen
arkadaşları yürekten
kutluyorum.”

İş adamı Hasan
Kuz: “Yeni yönetim
gençleşme hareketi ile
birlikte farklı bir anla-
yış gerçekleştirecek.

İdeallerimizi daha ileriye taşımak
için mücadele edecek arkadaşlarımızı
takdir ediyorum.”

İş adamı Mehmet
Ali Palaz: 
“Kongremizin mem-
leketimize ve milleti-
mize hayırlı olmasını
diliyorum. Görevi
genç arkadaşlarımıza
devretmenin mutlulu-
ğunu yaşıyorum.”

Mustafa Dikmen Başkanlığında
görev alacak yeni yönetim kurulu-
nun asil listesinde Abdulkadir Çelik,
Ali Peker, Halil Eroğuz, Mustafa
Ceylan, Bahattin Gedik, Mahmut
Aksoy, Selahattin İlker Soner, Sabri
Emirhan Kuz, Mustafa Er, Eyüp
Tütü, Mehmet Bozkurt, İsmail Yük-
sel, Niyazi Kütük, Şahin Doğan yer
alırken denetleme kurulu asil liste-
sinde Mustafa Gökgöz, Vecdi Boz-
kurt, Selahattin Mudak, disiplin
kurulu asil listesinde Saadettin Yıl-
dız, Mehmet Çalık, Mustafa Özkan
bulundu.

Bozkurtlular Derneğinde değişim

İstanbul Valiliği Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfının Kas-
tamonu sivil toplum kuruluşu tem-
silcilerinden oluşan mevcut müte-
velli üyeleri son yapılan seçimde
kaybetti. Vakfın Mütevelli heyetine
Samsun Sivil Toplum Kuruluşları
Konfederasyonu (SAMKON) üyeleri
İbrahim Deniz ve Dursun Şahin se-
çildi. İstanbul Valiliği Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda
(SYDV) 1 yıl görev yapacak müte-
velli heyeti üyeleri belirlendi. Sos-
yal yardım amaçlarına yönelik faa-
liyette bulunan vakıf ve dernek
temsilcilerinin katılımıyla gerçek-
leşen seçimde, 2016 vakıf mütevel-
li heyeti üyesi olan Tosya Dernek-
ler Federasyonu Başkanlar Kurulu
Üyesi Hamza Baş ile Doğanyurt
Dernekler Federasyonu Başkanı
Avukat Yılmaz Asil  seçimi kaybetti.
Göreve SAMKON üyeleri İbrahim
Deniz ve Dursun Şahin seçildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin’in
başkanlık yaptığı SYDV’nin 8 daimi
6 seçili üyesi bulunuyor. Daimi
üyeler İstanbul valisi, İstanbul bü-
yükşehir belediye başkanı, il def-
terdarı, il sağlık müdürü, il milli
eğitim müdürü, aile ve sosyal poli-
tikalar il müdürü, il müftüsü, gıda
tarım ve hayvancılık il müdür veki-
linden oluşuyor. Vakfın hayırsever-
lerden oluşan 2 seçili üyesini daimi
üyeler belirlerken, STK temsilcile-
rinden ve muhtarlardan oluşan
2’şer üyesi seçimle göreve geliyor.

Mütevelliyi 
Samsun kaptı

Sultangazi’de İsmet Çetinkaya başkanlı-
ğında faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yar-
dımlaşma Derneği, 15 Temmuz darbe girişi-
minin anlatıldığı bir konferans düzenledi. 

Dernek merkezinde yeni yılın ilk günü
gerçekleşen “Gecenin Şahidi Anlatıyor”
isimli konferansta, darbe akşamı Boğaziçi
Köprüsünde açılan ateş sonucu kasığından
yaralanan 15 Temmuz Gazisi İhsangazili Or-
çun Şekercioğlu yaşadıklarını anlattı. Baş-
kan İsmet Çetinkaya da burada yaptığı ko-
nuşmada 15 Temmuz şehitlerini hiçbir za-
man unutmayacaklarını belirterek, darbe
girişiminin püskürtülmesinde halkın büyük
öneminin olduğunu söyledi Program plaket
takdimi ve fotoğraf çekilmesinin ardından
son buldu.

Gecenin şahidi 
anlattı

Çatalzeytin Yenibeyler Köyü Derneği-
nin 7.olağan genel kurulunda mevcut
başkan Yüksel Bıyıklı yeniden göreve gel-
di. Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren
Çatalzeytin Yenibeyler Köyü Derneği 7.
Olağan Genel Kurulunu 25 Aralık Pazar
günü gerçekleştirdi. 500 Evler Mahalle-
sinde gerçekleşen genel kurulda 3 liste
seçime girdi.

Divan başkanlığını Ahmet Güler’in yap-
tığı kongreye mevcut başkan Yüksel Bı-
yıklı, iş adamı Rıfkı Acar ve Asım Mardin
aday oldu. Geçerli 189 oyun kullanıldığı
seçimde delegelerin 81’inin onayını alan
mevcut başkan Yüksel Bıyıklı en yakın ra-
kibinden 2 oy fazla kazanarak yeniden gö-
reve geldi.

Bıyıklı, yeniden 
Yenibeyler’de

Cide Güren Kethüda Köyü
Kültür Yardımlaşma ve Da-
yanışma Derneğinin gerçek-
leştirdiği 3.Olağan Genel
Kurulunda mali müşavir Öz-
can Karul göreve geldi.

İstanbul’da 2012 yılında
faaliyet göstermeye başlayan Kethüda
Köyü Derneği 3.Olağan Genel Kurulu Şiş-
li’de 18 Aralık tarihinde gerçekleştirildi.
Divan başkanlığını Nevzat Yıldırım’ın katip
üyeliklerini ise Bayram Mut ile Elmas
Ataşal’ın yaptığı genel kurula tek liste ha-
linde gidildi.

Yeni dönemde mevcut başkan Halil Ya-
man tekrar aday olmazken mali müşavir
Özcan Karul delegelerin güvenoyunu aldı.

Karul’un asil yönetim kurulu listesin-
de; Recep Tunç, Yasemin Muştu Sahin
,Sevgi Korkmaz , Ramazan Çelen, Muam-
mer Tackin, Sercan Aytar, Cengiz Aytar
Yıldıray Kurban yer alırken Denetim Ku-
rulu asil listesinde Ayhan Olgun, Hakan
Celen, Recep Tutkun bulundu.

3. dönemde Karul’la
yola devam

Üsküdar’da Tuncay
Şenol başkanlığında
faaliyet gösteren
Soğuksu Derneği,
Halep’e 200 bin Türk
Lirası değerinde yardım
gönderdi.

Soğuksu’dan 
Halep’e dostluk eli
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