
10 yıl önce binebileceği bir otomobi-
li bile yokken, bugün en lüks arabalara 
sahip. Ülke çapında 4000 bayiye hizmet 
veren, mobil iletişim alanında önde gelen 
ve yüzlerce çalışanı olan bir grubun ba-
şında. 2012 ciro beklentisi 1 milyar TL…  

10 yıl gibi bir süre de elde edilen bunca 
başarının başını döndürmemesi, kişili-
ğinde sapmalara ve tevazuunda azalmaya 
neden olmaması aldığı aile terbiyesinden 
ve omurgasını oluşturan sağlam karakte-
rinden olsa gerek. 

Paranın değiştiremediği adamla parayı 
konuştuk…
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GİNOLU barınağında, bele-
diyenin geçen yıl temizlik çalış-
ması sırasında çıkarılan kum ve 
çakıllarda, bir vatandaş tarafın-
dan altın ve bakır sikkeler bulun-
ması üzerine, Kastamonu Müze 
Müdürlüğü tarafından başlatılan 
tarihi eser arama çalışmaları de-
vam ediyor. Jandarmanın geniş 
güvenlik önlemi aldığı çalışma-
larda şimdiye kadar 10 adet Ve-
nedik, 44 adet büyük Avrupa, 1 
adet Greek, 5 adet Bizans, 932 
adet Osmanlı ve Selçuklulara ait 
olmak üzere toplam 992 altın ve 
bakır sikke bulundu.

Çatalzeytin balıkçı barınağından çıkarılan kumda sikke 
bulunması üzerine başlatılan 10 bin metre küp deniz 
kumunun elekten geçirilmesi çalışmalarında şimdiye 
kadar bulunan sikke sayısı 992’ye ulaştı. 

MECBURİ görev kararı ile ilgili görüşlerini aldığımız başkan Özbek 
Gazete İSTAMONU’ ya şu açıklamalarda bulundu. ‘’2010 yılında mev-
cut yönetimin görev süresinin bitmesine bir yıl kala olağanüstü kongreyle 
göreve geldik. 2011 yılındaki olağan kongrede 3 yıllık görev için tekrar 
seçildik...

SAYFA 7’DE

Kastamonuspor’da 
Hayal Kırıklığı...

DAVETLİ olduğu bazı programlar çerçevesinde İstanbul’da bulu-
nan Aliustaoğlu, 21’incisini düzenledikleri Fatih sultan Mehmet Han ve 
annesi Hatice Hüma Hatun Anma-Kutlama etkinliğinin geleneksel ola-
rak her yıl yapıldığını, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak; Tosya Musîki 
Cemiyeti’nin konser verdiğini, ancak bu etkinliğin daha çok manevi yö-
nünün ağır bastığı için gelecek yıllarda yine eskiye dönerek mehteran 
bölüğünün konserleri ile gerçekleştirileceğini söyledi.         SAYFA 3’TE

Tarihimizi Bıkmadan, 
Usanmadan Anlatmaya 

Devam Edeceğiz
Fatih Sultan Mehmet ve Fetih kutlamalarını gazetemize 
verdiği söyleşide değerlendiren Devrekâni Belediye 
Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, ‘’Çağ açıp çağ kapatan 
yüce hükümdarın annesinin Devrekânili olması bizim 
için övünç vesilesidir’’ dedi. 

SICAKLIK önceki yıllara oranla bu 
sene daha da yükselmesi kenelerle birlikte 
yılan, köstebek ve haşerelerin artmasına 
neden oldu. Uzmanlar uyardı: “Piknik 
alanlarında dikkatli olun.”

Her geçen gün etkisini artıran küresel 
ısınma, kenelerin de artmasına yol açtı. 

SAYFA 3’TE

Keneler Can Alıyor!

Türkiye’ye Ticari İtibar Kazandıran İşadamı

Aydın Mıstaçoğlu
Motorola Uzanlar’dan batak yedi! Telsim’in Türkiye’deki altyapısını ve baz 

istasyonlarını kuran, yüzbinlerce cep telefonu veren Motorola, 
Uzanlar’dan bunun bedelini tahsil edemedi, aralarında ihtilaf doğdu, 
olay mahkemeye intikal etti ve Motorola mahkemeyi kazandı. Bizimle
iş ortaklığına giden Motorola, Türkiye’de yeniden var oldu.

Genel Merkez tarafından daha önce 10 Haziran Pazar 
günü yapılacağı  duyurulan 16.Olağan Kongrenin 17 

Haziran Pazar günü, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezinde ya-
pılması kesinleşti.  Mevcut Genel Başkan Derya Ovalıoğlu’nun aday 
olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kas-Der Genel Başkan adaylı-
ğını net olarak açıklayan tek isim, İnebolulu İşadamı Ahmet Rüzgar. 
Öte yandan Genel Başkan adaylığı İçin muhtemel isimler arasında; 
Haseki Hastanesi eski müdürü Latif Çilingiroğlu ve Esenler belediye 
meclis üyesi, işadamı Ekrem Acar var.

Kongre Tarihi Kesinleşti
Latif ÇİLİNGİROĞLU

Ekrem ACAR

Kas-Der Genel Başkan adayı İşada-
mı Ahmet Rüzgar adaylığıyla ilgili Ga-
zete İSTAMONU’ ya konuştu...

17 Haziran’da yapılacak olan 16. 
Olağan Kongre öncesi seçilmesi 

durumunda gerçekleştireceği 
projeleri açıklayan Rüzgar, a-
macının hizmet olduğunu ve 
projelerini gerçekleştirdikten 

sonra ikinci kez göreve talip olmayacağı-
nı ifade etti. 16. Dönem KAS-DER Ge-
nel Başkan adayı İşadamı Ahmet Rüzgar, 
Sivil Toplumculukta yeni olmadığını, 10 
yıldır dernekçilik yaptığını, Şener Zihin-
sel Engelliler Derneği ve son 2 dönemdir 
de KAS-DER Fatih şubesi yönetim kuru-
lunda yer aldığının altını çizdi.

SAYFA 2’DEAhmet RÜZGAR

Çatalzeytin 
Kumsalında 
Altın Avı

BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

BAŞLARKEN...
Merhaba sevgili İstamonu okurları... 
İlk sayıların yoğunluğu nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldığımız Başyazılarımıza elinize 
ulaşan bu sayıdan itibaren başlamış bulunu-
yoruz. Yılların ay, ayların hafta olduğu, yoğun 
çalışma temposunda bir haftanın bir gün 
kadar çabuk geçtiği, koşuşturmaların zaman 
mefhumuna farklı anlamlar yüklediği bir mes-
leği icra ediyoruz. 
SAYFA 3’TE

1956 yılında Abana’da doğan ve 5 Temmuz 
2008 yılında aramızdan ayrılan Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) eski Başkanı Hasan Doğan’ı 
anma programına, başta Hasan Doğan’ın eşi Ay-
sel Doğan ile oğlu Selim Doğan, Eniştesi Ram-

sey Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür olmak 
üzere İstanbul Milletvekili Haldun Ertürk, Esenler 
Kaymakamı Nazım Madenoğlu,  Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu, Abana Belediye Baş-
kanı Rıdvan Oyar katıldı.                SAYFA 2’DE

Türk Futbolunun Mihenk Taşı Hasan Doğan 
Dualarla Anıldı

Futbol Federasyonu’ndaki kısa 
süreli başkanlığı döneminde A Milli 
Takımımızın başarılarını önemli bir 

başarısına da tanıklık eden ve 
başarının ardından eşiyle yaşadığı 

sevinç görüntüleri ile hafızalara 
kazınan Hasan Doğan Esenler Dörtyol 

meydanında yoğun bir katılımla anıldı. 

2 Haziran Cumartesi günü yapılması gereken 
olağanüstü kongre, aday çıkmadığı ve 
çoğunluk sağlanamadığı için 9 Hazirana 
ertelendi. Belirlenen bu tarihte çoğunluk 
sağlanamasa bile olağanüstü kongre 
olmasından dolayı karar alınacak ve mevcut 
başkan Levent Özbek göreve zorunlu olarak 
devam edecek. 

Son günler de yaşanan Kırım Kanamalı 
Kongo Ateşi (KKKA) vakalarında 
Kastamonu merkez’de, Salim Şen (53), 
Tosya’da Zeliha Yüksel (73), Azdavay’da 
Nigar Orman (48), İhsangazi’de Ayşe 
Ortaacar (41) hayatlarını kaybettiler.



ESENLER Belediyesi başkan danış-
manı Mehmet Kaya tarafından sunumu 
gerçekleştirilen program; Dünya Kur’an-ı 
Kerim Okuma Şampiyonu Hafız Selman 
Okumuş’un Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
ladı.

Anma programında söz alan Esenler be-
lediye başkanı M. Tevfik Göksu: Dünyada 
bıraktığı iyilikleri ve güzellikleri yürek izi-
dir

Hasan Doğan’ı anma programının 3 ö-
nemli yönünün bulunduğuna işaret ederek 
sözlerine başlayan Esenler Belediye Başka-
nı M.Tevfik Göksu, “Bunlardan birincisi; 
bir hemşehri derneğinin insan ilişkilerinin 
sanallaştığı ve menfaate dayandığı günü-
müzde bunların hepsini bir tarafa iterek gö-
nül ilişkisini ve vefayı ortaya koyup hemşe-

rilerini dua ile anıyorlar. İkincisi, bir futbol 
adamının bu şekilde anılıyor olması kayda 
değer bir olaydır. Üçüncüsü ve en önemlisi 
de şudur. Bizim medeniyetimize göre insan 

öldükten sonra amel defteri 
kapanır. Ancak, hayırlı evlat 
yetiştiren, sadaka-i cariyede 
bulunan yani yaptırdığı okul, 
cami, köprü gibi toplumun 
yararlanacağı hizmetleri su-
nanların amel defterleri ka-
panmaz. Hasan Doğan’ın da 
yaptığı iyiliklerle, kendisini 
hayırla yâd edenleri olduğu 
sürece amel defterinin ka-
panmayacağına ve nur içinde 
yatacağına inanıyorum” dedi.

İnsanın ölüp, defnedildik-
ten sonra yakınları, dostları 

ve malı, mülkü tarafından terk edildiğini, 
sadece bir şeyin kendisi ile beraber kaldığı-
nı hatırlatan Göksu, “O da dünyada bıraktı-

ğı iyilikleri, güzellikleri ve bıraktığı izidir” 
dedi.

“Yüreğim den Bir Sızı Koptu”
Hasan Doğan’ın hayatını kaybettiği ha-

berinin televizyonlarda altyazı şeklinde ve-
rildiğinde yüreğinde bir sızının koptuğunu 
söyleyen Göksu konuşmasını şöyle sürdür-
dü: 

“Hâlbuki kendisini hiç tanımıyordum. 
Futbol Federasyonu Başkanı olduktan son-
ra basından tanıdım. Bir anda kendime şu 
soruyu sordum: Hiç tanımadığım birisinin 
ölüm haberi benim yüreğimi niye bu ka-
dar sızlattı? Aslında sorunun cevabı basit-
ti. Çünkü O, bu milletin insanına tepeden 
bakmıyordu. Bu milletin acısını yüreğinde 
hissediyordu. Bu milletin aynı gönül sofra-
sını paylaşıyordu. Onun için yüreğimde bir 
sızı kopmuştu. Eğer O, bu milletin gönül 
sofrasına oturmasaydı bugün burada yaptı-
ğımız anma programı bir seremoniden öte 
geçmezdi. Çok geçerli bir sözdür; Dudaktan 
konuşulan kulağa gider. Yürekten konuşu-
lan ise yüreğe gider. Bu milleti sevme rolü 
yaparsan, millet de sana rol yapar, seviyor 
gibi görünür. O, bu milleti yürekten seviyor-
du, millet de onu yürekten seviyor.”

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, Esenler’de Hasan Doğan’ı anma 
programını geleneksel hale getireceklerini 
ve her yıl ölüm yıldönümünde anacaklarını 
belirtti.

Selim Doğan: Kıymetli Dualarınızı Ba-
bamdan Eksik Etmeyin.

Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan, an-
ma programını organize eden Esenler Be-
lediyesi ile Kas-Der’ e teşekkür ederek, 
“Merhum babamın bu şekilde isminin ölüm-
süzleştirilmesi, bizim için büyük bir teselli 
kaynağı oluyor. Sizden ricamız, kıymetli 
dualarınızı babamdan eksik etmeyin. İşti-
raklerinizden dolayı ailem adına hepinize 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fikret Orman: Hasan Doğan Adam Gibi 
Adamdı.

Selim Doğan’ın konuşmasının ardından 
kürsüye davet edilen Beşiktaş Spor Kulübü 
(BJK) Başkanı Fikret Orman, günün anısı-
na Selim Doğan’a bir teşekkür plaketi verdi. 
Orman, plaketi verirken yaptığı konuşmada, 
“Herkes Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı olabilir. Herkes Beşiktaş Başkanı ola-
bilir, zengin de olabilir. Ama herkes adam 
gibi adam olamaz. Hasan Doğan adam gi-
bi adamdı. Selim kardeşimiz de bize onun 
emaneti” dedi.

Esenler Belediyesi ve Kas-Der tarafın-
dan organize edilen anma programı, Esenler 
Dörtyol Meydanı’nda açık havada gerçek-
leştirildi.

Sinevizyon: Güzel Oyun
Futbolu ağlatan adam Hasan Doğan’ın 

yaşam öyküsünü, futbol sevdasını ailesinin 
ve dostlarının anlatımlarıyla Evren Göz’ün 
sunduğu, Fatih Çevik’in hazırladığı “Güzel 
Oyun” adlı sinevizyon gösteriminin ardın-
dan okunan Kuran-ı kerim ve yapılan dua 
ile program sona erdi. Program sonrası pro-
tokol, Esenler Kültür Merkezinde birlikte 
yemek yedi.

Tosya’da terör gazisi Fırat Zomba’ya kay-
makamlık öncülüğünde başlatılan kampanya 
doğrultusunda yapılacak yeni evin inşaat ça-
lışmalarına başlandı.

Şırnak’ta 2009’da teröristlerle girdiği ça-
tışmada kafasından aldığı kurşun darbesi ile 
ağır yaralanan gazi Fırat Zomba’ya ev yapıl-
ması için başlatılan “Bir Tuğla da Sen Koy” 
kampanyasında 107 bin 854 lira toplandı.

Evin inşasıyla ilgili yasal prosedürlerin 

tamamlandığını anlatan Tosya Kaymakamı 
Mehmet Türköz, yaptığı açıklamada; “Hava-
ların düzelmesiyle birlikte Gazi Fırat Zorba 
için yapmayı planladığımız, 120 metrekare, 
3 oda ve bir salon olacak iki katlı evin inşaat 
çalışmalarına başladık” dedi.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

KAS-DER Şube Başkanları ve Kastamonu 
camiasının önde gelen isimleriyle yaptığı 
görüşmelerin olumlu geçtiğini, destek aldığını 
belirten Rüzgar, ‘’KAS-DER bir dernek olmanın 
çok ötesinde bir marka. Kastamonu adını 
taşıyan tüm derneklerin bu markanın etrafında 
birleşmesi lazım, tüm dernekler arasında 
koordinasyonun sağlanması lazım, birlik 
bütünlük ilkesinin içinin doldurulması lazım’’ dedi.

BU görevleri esnasında Dernekçiliği 
yakından incelediğini ve Genel Başkan 
adaylığı fikrinin gördüğü eksiklikleri gi-
derme amacıyla hasıl olduğunu söyleyen 
Rüzgar,” KAS-DER için ciddi projeler 
ürettik, bu projeleri hayata geçirip Genel 
Başkanlığı devredeceğim; 2. Dönem aday 
olmayacağım” dedi.

 “Listemde değerli isimler var”
Yönetim kadrosunun hangi isimler-

den oluşacağı sorusunu Rüzgar, “Vaktini 
ve nakdini bu hizmet uğruna harcamaya 
gönüllü, bizim gibi Allah rızasını gözeten 
isimlerden oluşan bir yönetim kurulu oluş-
turacağız. Yeni yüzler yer alacak, bir hafta 
içinde tüm detayları duyuracağız” şeklinde 
yanıtladı. STK’larda siyaset yapılmasının 
yanlışlığına da değinen KAS-DER Genel 
Başkan adayı Ahmet Rüzgar, Dernekçili-

ğin hizmet kapısı olduğunun, bu oluşum-
larda siyasete izin verilemeyeceğinin altını 
çizdi. Rüzgar şöyle devam etti, “Herkesin 
bir siyasi görüşü olması kaçınılmazdır, biz 
vatanını milletini seven, her siyasi akıma 
aynı mesafedeyiz ancak siyasi görüşlerin 
dillendirildiği dernekçilik anlayışı hizmet 
etmenin önündeki en büyük engeldir. Der-
nek başkanlığını kendi egosunu tatmin için 
veya makam sahibi olma, statü kazanma gi-
bi çıkarları doğrultusunda kullanmak iste-
yenlerin karşısında olacağız, laçkalaşmış bir 
yönetim anlayışına müsaade etmeyeceğiz”

“Hasan Doğan Kültür Merkezi”
“Hasan Doğan Kültür Merkezi” projesi 

ile neyin amaçlandığı konusuna da açık-
lık getiren Rüzgar şu ifadelere yer verdi, 
“ Cafe, restoran, konferans salonu, oyun 
alanları ve spor kompleksinin olacağı kat-

lardan oluşacak bu merkezin bir katında 
da KAS-DER Genel Merkezi yer alacak.” 
Bu merkezin işletmesini ihale yoluyla bir 
hemşerimize devredeceğiz ve KAS-DER’ 
in sürekli bir gelire kavuşmasını temin 
edeceğiz” diyen Rüzgar, bir başka proje-
lerinin ise; Kastamonulular Başbakanıyla 
Buluşuyor adı altında Başbakan R. Tayyip 
Erdoğan ve Kastamonuluları büyük bir 
stadyumda bir araya getirmek olduğunu 
vurguladı.

“500 bin TL taahhüdü”  
Bağcılar Kız Öğrenci Yurdu’nun en 

kısa sürede bitirilerek faaliyete geçiril-
mesini önemsediğini anlatan Rüzgar, bu 
proje için şahsi hesabından 500 bin TL 
aktaracağını taahhüt etti. Şahsi kanaatinin 
dernekçiliğin siyasetin üstünde yer aldı-
ğı şeklinde olduğunu söyleyen Rüzgar,” 

Biz siyasetçilerden bir şey istemeyeceğiz, 
onlar bakıp görecek, gücümüzü fark ede-
cek” ifadelerine yer verdi. Oluşturacakları 
“Hanım Ağa” birimiyle öğrencilere burs 
verme işinin hanımlara devredileceğini 
belirten Ahmet Rüzgar, “Her bir İşadamı-
mız en az 10 çocuğumuza burs sağlayacak 
KAS-DER gibi bir kurumun burs sağladı-
ğı öğrenci sayısı binlerle ifade edilmelidir, 
burs verirken önceliği Bağcılar kız Öğren-
ci yurdumuza vereceğiz. Okulunda başarılı 
olup İstanbul’da bir üniversiteyi kazanmış 
çocuklarımıza her türlü desteği sağlayaca-
ğız” açıklamasında bulundu.

“Her yıl en az iki defa Kastamonu ca-
miasının siyaset, bürokrasi, iş dünyası ve 
STK’larını bir araya getirerek çalıştaylar 
oluşturacağız” diyen KAS-DER Genel 
Başkan adayı Ahmet Rüzgar konuşmasını, 
“Son söz delegelerin” diye bitirdi.

Nail KÜÇÜK
tarihci@istamonu.com

Geçen ay Feshane’de Kastamonu 
Günleri’nin 5.’si düzenlendi. İstanbul’da ki 
hemşerilerimizin bir araya gelerek kurdukları 
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Genel Merkezi ve şubelerin öncülüğünde 
gerçekleşen günlere; ilimiz Kastamonu’dan da 
çok büyük destek geldi. 

Kastamonulular Haliç kıyısındaki tarihi 
Feshane binasında dört gün boyunca coşku-
lu bir kutlama ve tanıtım yapıp Kastamonu 
rüzgârını estirdiler. Memleketimiz adına mut-
luluk verici bir manzaraya tanıklık yapmak in-
sana ayrı bir kıvanç yaşatıyor. 

Haliç kıyıları ve Feshane beni bir taraftan 
maziye doğru alıp sürüklerken; bir taraftan da 
gelecek günler gözümde tüllendi, mazi rüyası 
istikbal düşlerinde renklendi. Manevi enerjisi 
yüksek bir şehir olan Kastamonu ile yine aynı 
özelliklere haiz bir şehir olan İstanbul Eyüp’te 
tarihi bir buluşma gerçekleştirdi.

Yıllardır göç veren sıladan gurbete uç-
muş hemşerilerin ruh derinliklerindeki 
Kastamonu’yu hecelemek, gönüllerde ki buğu 
buğu özlemi okuyup dün ve bugün arasında 
mekik dokumak… 

Batılıların “Altın boynuz” olarak niteledik-
leri, Osmanlı asırlarında genellikle sayfiye ve 
dinlenme yeri olarak kullanılan Haliç, 80’li yıl-
larda daha çok pis kokusuyla konuşuluyordu. 
Benim de bizzat tanık olduğum ve kaldığım o 
yılların İstanbul’u bugün çok farklı. Özellikle 
de Haliç ve çevresinde büyük bir değişim göze 
çarpıyor. O koku gitmiş Haliç eski günlerine 
geri dönmüş adeta. 

İlimizi, tanıtım yolunda önemli bir adım 
daha atıldı ve bu işte gurbette yaşayan mil-
yonlarla ifade edilen, şehrimizle bağını kes-
meyen hemşerilerimizin kurmuş oldukları 
yüzlerce derneğin payı ve gayretleri takdire 
şayan. 10-13 Mayıs 2012 tarihlerinde İstanbul-
Feshane Uluslararası Fuar, Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen “5.Kastamonu Gün-
lerinde” tam anlamıyla Kastamonu rüzgârı esti 
ve çok büyük katılımla başarıyla sona erdi.

Feshane 5. Kastamonu Günleri’ne gelenler 
tabii ki sadece bu şehirle bağı olan insanlar de-
ğildi. Medya büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda 
siyasetçi, bürokrat, sanatçı, yazar bu etkinliğe 
katıldı. Karadenizlisi, Trakyalısı, güneylisi, İç 
Anadolulusu, Egelisi de oradaydı. Hatta yaban-
cı pek çok ziyaretçi de dikkatimi çekti. 

Üç yıl arka arkaya yapılan bu organizasyon-
la birlikte bugünler gelenekselleşip önümüz-
deki yıllarda kesintiye uğramadan devamlılık 
kazanacak, ilin tanıtımı adına turizm ve reklam 
açısından büyük bir değer taşıyacaktır. 

Ümit ediyoruz ki önümüzdeki senelerde 
bu büyük organizasyon emin adımlarla yolu-
na devam eder. Emeği geçen, gönül verenlere 
binlerce teşekkür. 

Feshane’de 5. Kastamonu 
Günleri’nin Ardından

Ahmet Rüzgar İSTAMONU’ya Konuştu 

Bir Tuğla da Sen Koy
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1956 yılında Abana’da doğan ve 5 Temmuz 2008 yılında aramızdan ayrılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı 
Hasan Doğan’ı anma programına, başta Hasan Doğan’ın eşi Aysel Doğan ile oğlu Selim Doğan, Eniştesi Ramsey Yönetim 
Kurulu Başkanı Remzi Gür olmak üzere İstanbul Milletvekili Haldun Ertürk, Esenler Kaymakamı Nazım Madenoğlu,  Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Abana Belediye Başkanı Rıdvan Oyar, Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, AK 
Parti İstanbul İl Başkanlığı danışma kurulu üyesi Kemal Akar, Kas-Der genel başkanı Derya Ovalıoğlu, Kas-Der Esenler şube 
başkanı Bayram Akkaya, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kas-Der yönetim kurulu üyeleri, Esenler de bulunan 
Kastamonu dernekleri, siyaset, iş ve spor dünyasının tanınmış isimleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Milletin Gönül Sofrasındaki Adam Anıldı



BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

Hüseyin Karadeniz’in hazırlayıp sunduğu ve ilk olarak 16 Ekim 
2010 Yılında Tempo TV ekranlarında yayınlanan,  içeriğiyle farklı 
görülen Yerküreden Yöreye Müzik Eğlence adı altında 50 programdır 
devam ettiği Yayın hayatına veda kararı aldı. 50 Programda 57 sanatçı 
ağırlayan program içerisinde ki “ Toplum için 5 dakika” bölümünde 

ise; 2 Bakan, 3 Vali, 3 Milletvekili, 9 Belediye Başkanı,  7 Profesör, 2 
Doçent, 4 Avukat, 2 Öğretmen ve onlarca konuk ağırladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Program danışmanı Gözde Yük-
sel: ‘Başladığımız günden buyana destek ve katkılarını esirgemeyen 
değerli dost ve hemşerilerimize, sanatçı dostlarımıza, Toplum İçin 5 
Dakika bölümünde kısa bir süre için saatlerce yol kat eden değerli 
konu uzmanlarımıza şükran borçluyuz’ dedi. 

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Devrekâni’de 21’incisini düzenledikleri Fatih sultan Mehmet Han ve annesi Hatice Hüma Hatun Anma-Kut-
lama etkinliğinin geleneksel olarak her yıl yapıldığını, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak; Tosya Musîki 
Cemiyeti’nin konser verdiğini, ancak bu etkinliğin daha çok manevi yönünün ağır bastığı için gelecek 
yıllarda yine eskiye dönerek mehteran bölüğünün konserleri ile gerçekleştirileceğini söyledi.

ANMA Anma programının fetih tari-
hinden 2 gün önce, 27 Mayıs Pazar günü 
gerçekleştirildiğini belirten Aliustaoğlu, 
“Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Kasta-
monulu, Devrekânili olduğunu her fırsatta 
tüm dünyaya hatırlatmalıyız” dedi. Anma 
ve Kutlama etkinliğinde Hatice Hüma Ha-
tun anısına kendisinin göreve geldikten 
sonra oluşturdukları hatıra ormanına ağaç 
dikimi ve Fetih Suresi’nin okunmasının 
yer aldığını ifade etti. Vakıflar tarafından 
restorasyonu yapılan Çayırcık mahallesin-
de bulunan Gelin Hamamı’nın katılımcı-
lar tarafından ziyaret edildiğini anlatan 
Başkan Aliustaoğlu, geçtiğimiz aylar da 
ilki gerçekleştirilen Bursa Kastamonu 
Günleri’nde de konuyla ilgili çeşitli prog-
ramlar tertiplendiğini hatırlattı.  Devrekâni 

belediye başkanı, “Orada düzenlenen Fa-
tih Sultan Mehmet ve Annesi konulu pa-
neller de ve konferanslar da Kastamonu 
Üniversitemizin yetkililerinin ve bizim 
katılımlarımızla hem Bursa yerel basını, 
hem de ulusal basında tarihimizin bu önem 
arz eden şahsiyeti ile olan bağımızı anlat-
tık” Aliustaoğlu şöyle devam etti, “Hatice 
Hüma Hatun’un Devrekâni’de doğup bü-
yüdüğünü, Bursa’ya gelin gittiğini, Fatih 
gibi adını yedi düvele ezberlettiren bir ta-
rihi şahsiyetin annesi olduğunu her fırsatta 
anlatmaya devam edeceğiz, bildiğiniz gibi 
Hatice Hüma Hatun’un türbesi Bursa’da 
Muradiye Camii’nin bahçesindedir, sayın 
valimiz ve sayın milletvekillerimizle bir-
likte türbe ziyaretinde de bulunduk.”

Vilayete yakın olmak avantaj mı, 
dezavantaj mı?
Vilayete yakın ilçe olmanın avantajdan 

çok dezavantaj olduğunu söyleyen Alius-

taoğlu, Devrekâni’de görev yapan işçi ve 
memurların yakın olduğu için Kastamonu 
şehir merkezinde ikamet ettiğini, dolayı-
sıyla ekonomik anlamda Devrekâni esna-
fının bu nüfustan faydalanamadığını vur-
guladı. Devrekâni ekonomisinin yapılan 
yatırımlarla güç kazandığını belirten Ali-
ustaoğlu, “İlçemize 4 yıl önce 15 milyon $ 
değerinde yatırım yapan bölgemizin güçlü 
işadamı Remzi Gür, Anadolu Hastaneleri 
Grubu ve Krom Maden İşletmeciliği ile 
işadamı Saadettin Saran, ilçe ekonomimi-
zin kalkınmasını sağlayan önemli etken-
lerdir. İnşaat sektörü ve bakır madeni ge-
lişiyor. İTO’nun MYO inşaatına yakında 
başlanacak Devrekâni’mize yatırım yapan 
işadamlarımıza ve Kastamonu Üniversitesi 
rektörü Prof. Seyit Aydın’a teşekkür edi-
yorum” dedi. 

Hasan Doğan
Hasan Doğan Anma Programına da 

katılan Aliustaoğlu izlenimlerini şöyle 
dile getirdi: “Tarihe adını altın harflerle 
yazdırmış olan merhum Hasan Doğanı 
saygıyla, rahmetle anıyoruz. Esenler bele-
diye başkanı sayın M. Tevfik Göksu’nun 
bu anma programlarını gelenekselleştirme 
kararına bir Kastamonulu olarak teşekkür 
ediyorum.”

Bahar Şenliği
Dev-Der-Fed’in Bahar Şenliği’nde 

hemşerileriyle buluşan Başkanı Mümtaz 
Aliustaoğlu, “Federasyonumuzun 3.sünü 
düzenlediği Bahar Şenliği her zamanki 
gibi hemşerilerimizi bir araya getiren ve 
hoşça vakit geçirmesini sağlayan güzel 
bir organizasyon oldu. Memleketinden 
yüzlerce kilometre uzakta yaşayan insa-
nımızın birkaç saatliğine de olsa bir araya 
gelmelerini önemsiyorum. Her yıl mutlaka 
katılıyorum” dedi.

Yaklaşık bir buçuk ay önce start verdiğimiz 
Gazete İSTAMONU bizim için; bir iş olmaktan 
öte, bir kültür hizmeti, bir paylaşım platformudur. 
İstanbul’da yayınlanan tek Kastamonu gazetesi ol-
makla gururlanmamız umarım çok görülmez. İlk 
sayımızın 10.000 adet basıldığını ve bunun 3 bini-
nin posta yoluyla, 7 bininin Kastamonu Günleri’nde 
Feshane de hemşerilerimize elden dağıtıldığını 
söylersek ne kadar geniş bir çevreye ulaştığımızı 
da anlatmış oluruz sanırım. Feshane’de açtığımız 
stant’ ta tanışma fırsatı bulduğumuz ve Gazete 
İSTAMONU’ya abone olan değerli okurlarımıza 
bu vesileyle şükranlarımızı sunuyor, reklam vere-
rek desteğini hissettiren, azmimizi taze, şevkimizi 
diri tutan siz değerli hemşerilerimize bize duyulan 
güvene layık olacağımızın sözünü veriyoruz. 

***
FETİH
Geçtiğimiz hafta İstanbul’un Fethini kutladık. 

559 yıl önce bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldı-
ğı İstanbul’un fethi, tarihsel boyutuyla tüm dünyada 
takdir gören bir zaferdir. Biz bu konuyu hem geçen 
sayımızda hem de bu sayımızda geniş bir şekilde 
işledik, bu vesileyle bir kez daha Fethin 559. Yıl 
dönümünü kutluyor, şanlı ecdadımıza rahmet ve 
minnet duygularımızı yineliyoruz. Ancak, bugün ü-
zerinde durmak istediğimiz, genel anlamda Fetih…

Sözcük anlamıyla Fetih; “bir şehri veya bir 
ülkeyi savaşarak alma” demektir.  Fatih Sultan 
Mehmet’in anne tarafından Kastamonulu olduğu-
nu hatırlatarak; Kastamonuluların İstanbul’da her 
geçen yıl artarak devam eden nüfus yoğunluğunu; 
İstanbul’un Kastamonulular tarafından ikinci kere 
fethedilişi olarak görebiliriz. Nicelik olarak 1,5 mil-
yona yakın Kastamonulunun yaşadığı İstanbul’da 
nitelik olarak olmamız gereken yerde miyiz? Yıl-
lardır bu sorunun yanıtı arandı. Daha önce kaleme 
aldığımız bir köşe yazısında, İstanbul’a sığıp sığma-
dığımızı sorgulayıp, sığmakla sığıntı olmanın ara-
sındaki farkı dile getirmiştik. Fethi bu yönüyle ele 
alacak olursak, her fetih topla tüfekle olacak değil 
ya… Önce sevgiyle gönülleri, sonra oluşturacağı-
mız sağlam lobilerle İstanbul’un belediyelerini res-
mi makamlarını fethetmeliyiz. Osmanlı döneminde 
önemli bir yere sahip olan, padişahların hocaların-
dan, Osmanlı mutfağına yön veren aşçılarına kadar 
tarihin altın sayfalarında yerini alan Kastamonulu-
lara da bu yakışır doğrusu. Bizden sonraki kuşakla-
ra bırakacağımız en büyük miras bu olsa gerektir… 

Ve bize bırakılan mirasın bekası için ne güzel 
hedef gösterir, üstat Arif Nihat Asya;

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; 
Dağlardan çektirilen, kalyonlar çekilecek; 
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek! 

Yürü; hâlâ ne diye oyunda, oynaştasın 
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! 
Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden 
Senin de destanını okuyalım ezberden 
Haberin yok gibidir taşıdığın değerden 
Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın 
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın! 
Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini! 
Göster kabaran sular nasıl yıkar bendini! 
Küçük görme, hor görme delikanlım kendini! 

Şu kırık âbideyi yükseltecek taştasın; 
Fâtih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın 

Selam ve Dua ile...

Yerküreden Yöreye Programı Ekranlara Veda Etti

Her birisi birer el emeği ve göz nuru olan ürünlerimizi Ülkemizin birçok yerinde Evlerinize 
uygulama imkânı bulduk… Masif ahşap üzerine yapılan oymaların kıvrımları binlerce yıllık 
tecrübenin serüveninden yola çıkıp, estetik olarak şimdi sizlere ulaşıyor... Sıcak dokusuyla 
biçimlenen ahşap oyma sanatı, deneyimli ustaların parmaklarının ucunda hem tarihe bir 
köprü hem de mekânlara zanaatın ağır başlılığını ve insancıllığını sunuyor.

Kalite ve Estetiğin Tasarımla Buluştuğu Nokta  
Armino Mobilya

Cebeci Mahallesi 2498 Sokak No:4 Sultangazi/ İST.
TEL: (0212) 606 20 70 -71 FAX: (0212) 606 20 72 

info@arminomobilya.com 
mustafa@arminomobilya.com  

arminomobilya.com@mynet.com 
arminomobilya.com@hotmail.com

Mustafa GÖRGÜLÜ• Salon takımları
 • Yemek odası
  • Yatak odası tasarımları
   • Sandalye
    • Orta sehpa
     • Fiskos sehpa

Pantograf Makinesi: 
12 Bıçaklı

Değişik model ve 
Siparişe özel 
tasarımlarla 
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Fetih ve Devrekâni

Mümtaz ALİUSTAOĞLU

Dev-Der-Fed Bahar Şenliğinde Kastamonulu sanatçılar; Cemil Can, 
Fındık Kurdu Berna, Kastamonu 37 Tiyatro Grubu, Devrekâni 
Federasyonu Sepetçioğlu Folklor grubu sahne aldı.  

DEVREKÂNİ  Devrekani 
Dernekler Federasyonu 3. Bahar 
Şenliği’nde hemşerilerini bir ara-
ya getirdi. Kemerburgaz Göktürk 
piknik alanındaki organizasyona; 
Devrekâni Belediye Başkanı Müm-
taz Aliustaoğlu, Kas-Der Genel 
Başkanı Derya Ovalıoğlu,  Kaskon 
Genel Başkanı Selami Çelebioğ-
lu, Gazete İstamonu imtiyaz sahibi 
Yaşar Kayacan, Kas-Der Kâğıthane 
şube başkanı Mehmet Akın ve ekibi,  
Esdef eski başkanı Mustafa Kaplan, 
Dev-Der-Fed kurucu başkanı Yahya 
Çirişoğlu, Hasan Osmancıoğlu, Kas-

Der Zeytinburnu şube başkanı Nihat 
Sezer ve çok sayıda Devrekânili ka-
tıldı. 

Şenlikte katılımcılara hitaben 
bir konuşma yapan Dev-Der-Fed 
başkanı Şükrü Bal, “Bugün burada 
bizleri yalnız bırakmayan belediye 
başkanımıza STK başkanlarımıza 
ve başta Devrekânililer olmak üzere 
tüm misafirlerimize can-ı yürekten 
teşekkür ediyorum. Güzel ve fayda-
lı işler yapma azmimiz devam ede-
cek, bundan sonraki ilk hedefimiz 
Devrekâni Kalkınma Vakfını kur-
mak olacaktır” dedi. 

Dev-Der-Fed
3. Bahar Şenliği

Haşereler Sıcağı Sever
Küresel ısınmanın dünya coğraf-

yasını etkilediğini belirten Prof Şen 
yazın ilk günlerinden beri kenelerin 
arttığına dikkat çekti. Şen “Sadece 
keneler değil, yeraltında yaşayan 
hayvanlar sıcağı sever” uyarısında 
bulundu. 

Aniden Yağmur Yağabilir
Şen, haşere türü hayvanların ya-

şam alanlarının genişlemesinin ise 
yağan sağanak yağmurlarla birlik-
te olduğunu söyledi. Şen sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Normalde ülkemi-
zi etkileyen meteorolojik sistemler 
Akdeniz üzerinden gelirdi.

Bu Yaz, Kene ve Yılan 
Tehlikesiyle Yaşayacağız
KKKA’nın Son 10 yılda ülke genelinde aldığı can sayısı: 200’ün üzerinde

Kas-Der genel merkez yönetim 
kurulu üyeleri ve şube başkanları 
EKM’de bir araya geldi.  

GENEL başkan yardımcısı Bahattin Üründü 
tarafından organize edilen vedayı andıran buluş-
mada Kas-Der genel başkan yardımcıları Cemal 
Şenol, Erol Şahin, yönetim kurulu üyeleri Hüsa-
mettin Tuğcu, Metin uzun ve genel sekreter Ay-
han Kırık ile İstanbul’daki tüm şube başkanları 
hazır bulundu. 3 yıllık görev süresinin de-
ğerlendirildiği kahvaltıda söz alan katılım-
cılar aynı çatı altında olmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek birbirlerinden 
helallik aldılar.

Ev sahibi sıfatıyla bir konuşma yapan 
Üründü, “3 yıllık görev sürelerinde İstan-

bul ve Kastamonu ayağının ortak hareket etme 
kabiliyeti kazandığını ve oluşturulan konsensüs 
ile önemli adımlar atıldığını söyledi. Sizler gibi 
değerlerle aynı hedef doğrultusunda, aynı hiz-
met yolunda yürümek şahsım için de önem arz 
ediyor, haklarınızı helal ediniz” dedi.

Kas-Der’den Veda Gibi Kahvaltı

Mehmet Akın Başkanlığında çalışmalara hız veren Kas-Der Kâğıthane 
şubesi 3 Haziran Pazar günü kahvaltılı istişare toplantısı düzenledi.

TOPLANTIYA Kas-Der genel başkan yar-
dımcısı Cemal Şenol ve yönetim kurulu üyesi 
Metin Uzun, KASİAD yönetim kurulu başkanı 
Yaşar Kızılkum ve Mehmet Tekin, Talatpaşa ma-
halle muhtarı Erdur Aşcı, Kâğıthane’de faaliyet 
gösteren Kastamonu ilçe ve köy dernek üyeleri 
katıldı. Başkan Mehmet Akın’ın konuşmasıyla 
başladı. Akın, görev sorumluluğu bilinciyle ha-
reket edildiğinde üstesinden gelinemeyecek bir 
sorun yoktur dedi. Kâğıthane’de faaliyet göste-

ren tüm Kastamonu derneklerini kucaklayıcı ve 
aktif rol alacak derneklerimizle el ele olmak için 
projeler üretiyoruz dedi.

Başkan vekili Niyazi Kütük ise faaliyete ge-
çirmeyi planlanan projeleri sinevizyon gösterisi 
eşliğinde katılımcılara sundu. İlk etapta 4 madde-
den oluşan projelerin sıralaması şöyle:

Sosyal Paylaşım ve İnternet, Gençlik Kolla-
rı, Kadın Kolları ve Kastamonu İstişare Meclisi 
anlatıldı.

Kas-Der Kâğıthane’den İstişare Toplantısı

Niyazi KÜTÜK

Mehmet 
AKIN



İNCELEME İnceleme sırasında gazetecilere 
açıklama yapan Küçük, valilik olarak sürdürdük-
leri kültürel çalışmalara her geçen gün yenisini 
eklediklerini belirterek, bu projenin de onlardan 
biri olduğunu söyledi. 

Projenin son aşamalarına gelindiğini vurgula-
yan Küçük, “Osmanlı İmparatorluğu’nda özellik-
le 1901’de 2. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. 
yıl dönümü şerefiyle Anadolu’nun dört bir ya-
nında yapılması talimatı verilen saat kulelerinin 

minyatürleri, Safranbolu’da inşa çalışması süren 
açık hava müzesinde sergilenecek. UNESCO’nun 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki ilçede, Sadra-
zam İzzet Mehmet Paşa tarafından 1797’de yap-
tırılan Safranbolu Saat Kulesi’nin yanındaki bir 
dönümlük alanda Balıkesir’den Erzurum’a kadar 
15 saat kulesinin minyatürü yapıldı. Önümüzdeki 
günlerde çevre düzenlemesiyle birlikte hizmete a-
çılacak” dedi.  Küçük, tüm saat kulelerinin saatle-
rinin çalışır vaziyette yapıldığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE Taşkömürü 
Kurumu (TTK) İş Güvenliği 
ve Eğitim Daire Başkanı Me-
sut Öztürk, törende yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de yurt 
genelinde kurtarma hizme-
ti veren tek yetkili tahlisiye 
istasyonunun kurumlarında 
olduğunu söyledi.  Yer altı 
maden işletmelerinde kurta-
rıcı olarak yetiştirilecek ki-
şilerin 44 saatlik yetiştirme 
kursuna, mevcut tahlisiyeci-

lerin ise yılda 2 kez 8 saat-
lik tekrarlama kursuna tabi 
tutulduğunu anlatan Öztürk,  
“Merkez tahlisiye istasyonu 
1938’den günümüze kadar 
Türkiye genelinde 10 binin 
üzerinde kurtarıcı yetiştir-
miştir. Ocaklarımızda yakla-
şık 500 tahlisiyeci personel 
bulunmakta, her yıl yaklaşık 
50 civarında yeni tahlisiyeci 
yetiştirilmektedir. Tahlisiye 
istasyonumuz 74 yıl sonra en 

son teknolojik imkânlarla do-
natıldı. İstasyon yaklaşık 750 
bin liraya mal oldu. Kurtarma 
ekiplerindeki personel yeni 
istasyonda öncelikle kondis-
yon testine tabi tutulacak. Da-
ha sonra suni ocakta eğitime 
devam edecek. Burada eğitim 
yapan tahlisiye personeline 
yer altında yangın, patlama 
ve panik ortamı gerçekçi bir 
şekilde hissettirilecek. Oca-
ğın içinde eğitim gören ma-

dencinin yerini belirleyecek 
64 adet pozisyon belirleyici 
de var. Kontrol odasındaki 
operatör böylece eğitim gö-
ren kişinin ocağın neresinde 

olduğunu bilebiliyor. Ayrıca 
13 kızıl ötesi kamerayla ocak 
izleniyor.”  Tahlisiye istasyo-
nu ve tatbikat ocağının açılışı, 
Zonguldak Belediye Başkanı 
Muharrem Akdemir, TTK 
Genel Müdür Vekili Mus-
tafa Şimşek, Genel Müdür 
Yardımcısı Mahmut Özçelik 
ve diğer protokol üyelerince 
yapıldı. 

GENÇLERİN, başarılarının, gelecekte de 
milletin gurur kaynağı olacağını belirten Hayrün-
nisa Gül, ‘Bugün sizleri buraya getiren başarıla-
rınızdan öte bilimde, sporda, sanatta geleceğin 
yıldızları olacağınıza, dünya çapında başarılara 
imza atacağınıza inandığımız için sizlere yıldız 
adını verdik. 

İleride belki de ‘81 yıldız’ kuşağı olarak anı-
lacaksınız, başarılarınızla bir ekol olacaksınız’ 
dedi. Programda olmamasına rağmen Hayrünnisa 

Gül’ün daveti üzerine kürsüye gelen Cumhurbaş-
kanı Gül de gençlere hitap etmenin kendisi için 
zevk olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında, büyük 
buluşları 70’li yaşlardaki profesörlerin değil, 
üniversitede okurken kendini bilime adayanların 
evlerinin garaj ve bahçelerinde yaptıklarını, kıya-
fetlerinin sokaktaki herhangi bir kişinin kıyafeti 
olduğunu,  bugün ise büyük firmaların ya sahip-
leri ya da yöneticileri olduğunu belirtti.

Gül çifti oyun oynadı
Abant Gölü’ne bakan yamaçlardan birinde 

yapılan Şenlik havasında geçen toplantı, yıldız-
ların tanıtım filmiyle başladı. Yemeğin ardından 
Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, oyun 
alanında çocuklarla jenga ve dart oynadı. Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, topun ilerideki delik-
lerden geçirilmesinin amaçlandığı penaltı atışı 
yaptı. Bir karikatürist de Cumhurbaşkanı Gül’ün 
karikatürünü çizdi.

BATI KARADENİZ
İSTAMONU

Bartın’da 2011 yılı kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı
 Bartın Defterdarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vergi 

rekortmenleri listesinde ilk sırada 1 milyon 576 bin lira vergi 
tahakkuk edilen İSO Hazır Giyim ve Konfeksiyon firmasının 
yer aldığı bildirildi.

  Açıklamada, tahakkuk edilen vergiye göre 727 bin 140 li-
rayla Akpar Hazır Giyim Konfeksiyon ‘un ikinci, 380 bin 527 
lirayla Özağaç Orman Ürünleri şirketinin üçüncü olduğu kay-
dedildi.haber@istamonu.com

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün himayesinde 2009 yılında 
başlanan, 81 ilden 81 yıldız projesi 2012 tanıtım toplantısı Abant’ta gerçekleşti

81 İlden 81 Yıldız Projesi

Kardemir Yöneticilerine Onursal Doktora 
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal törende, KARDEMİR’in 
üniversitelerinin kurulmasından bu güne geçen süreçte çok 
büyük desteklerde bulunduğunu ve her zaman üniversite-sanayi 
iş birliğinde katkı gördüklerini belirtti. 

KARABÜK Üniversitesi’nin(KBÜ), 
5. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kap-
samında, üniversitenin konferans salo-
nunda düzenlenen törende, üniversite 

ve Karabük’ün kalkınmasına yaptıkları 
katkı, üniversite sanayi iş birliğine ver-
dikleri desteklerden dolayı KARDEMİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yol-

bulan, Başkan Yardımcısı Kamil Güleç 
ve Genel Müdür Fadıl Demirel’e onursal 
doktora verildi. 

KARDEMİR Genel Müdürü Fadıl 
Demirel de bu doktora ile kendileri-
ne üniversitenin çok büyük ve ağır bir 
görev yüklediğini belirterek, bu görevi 
onurla aldıklarını ve gururla taşıyacak-
larını söyledi. 

Karabük Valisi İzzetin Küçük, üni-
versite-sanayi iş birliğinin günümüz 
dünyasında çok önemli olduğunu, 
Karabük’ün bunu yakalamış olmasının 
verdiği mutluluğu yaşadıklarının altını 
çizerek, bu birlikteliğin ilerleyen yıl-
larda sadece Karabük’e değil bölgeye 
ve ülkeye büyük faydalar sağlayacağını 
kaydetti. 

Törene, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili, ilçe kaymakam ve beledi-
ye başkanları, KARDEMİR çalışanları, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TTK Yeni Tahlisiye İstasyonu 
ve Tatbikat Ocağı Yenilendi
Zonguldak’ta, ocaklardaki olası kazalarda kurtarma çalışmalarını 
yürütecek madencilere yönelik 1938’de oluşturulan tahlisiye 
istasyonu ve tatbikat ocağı yenilenerek törenle açıldı.  
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TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) ma-
den ocağında 17 Mayıs 2010’da meydana gelen 
ve 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu pat-
lamasıyla ilgili 28 sanığın yargılanmasında:

Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporunun 
hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı erte-
ledi.

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden 
ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen gri-
zu patlamasının ardından taşeron olarak galeri 
açma işini yürüten firmanın 30 çalışanından 
haber alınamamıştı. TTK ekipleri, 20 Mayıs 
2010’da kurtarma kafesine yaptıkları donanım-
la eksi 540 koduna inmeyi başarmış, 28 cenaze 
yer üstüne çıkarılmıştı. Engin Düzcük ve Dur-
sun Kartal’ın cesetlerine ise faciadan 8 ay sonra 
ulaşılmıştı.

Zamanın Tanığı Saat Kuleleri 
Karabük Valisi İzzettin  Küçük, Batı 
Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) 
üyeleri ile birlikte Anadolu Minyatür 
Saat Kuleleri Müzesi Projesi 
kapsamında, Safranbolu Saat 
Kulesi’nin yanındaki bir dönümlük 
alanda oluşturulan açık hava 
müzesinde incelemede bulundu. 

Patlamada yaşamını yitiren 
madencilerin aileleri ise 
adliye çıkışında, davanın 
sonuçlanmamasına tepki 

gösterdi  

Grizu Faciası

Kemal Gülşen Toprağa Verildi

KEMAL Gülşen’in (79) cenazesi,  
Yolgeçen köyü Gülşenler Mahalle-
si’ndeki evinin önüne getirildi.  Be-
lediye Başkanı Gülşen ve yakınları, 
burada taziyeleri kabul etti, Kur’an-ı 
Kerim okunarak dua edildi. Gülşen’in 
cenazesi, kılınan cenaze namazının ar-
dından köy mezarlığında toprağa ve-
rildi. Cenaze törenine, Gülşen’in aile-
si ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak 
Valisi Erol Ayyıldız, Karabük Valisi 

İzzettin Küçük, AK Parti milletve-
killeri Köksal Toptan, Ercan Candan 
ve Özcan Ulupınar ile CHP Zongul-
dak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ile 
vatandaşlar katıldı.  Çaycuma’da, 6 
Nisan’da Filyos Çayı üzerindeki köp-
rünün çökmesi sonucu suya düşerek 
kaybolan 15 kişiden 9’ununun cesedi-
ne daha önce ulaşılmıştı. Kayıp kişiler 
arasında Belediye Başkanı Gülşen’in 
yeğeni Sezgin Gülşen de bulunuyor.

Çaycuma’da Filyos Çayı üzerindeki köprünün çökmesi sonucu suya düşerek kaybolan ve cesedi 
bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Mithat Gülşen’in babası Kemal Gülşen’in toprağa verildi.



haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM
ekonomist@istamonu.comEK N MI

D-A.Ş. GENEL KURULUNA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER
29- YENİ TTK’ya göre; olağan genel ku-

rul toplantılarının hangi süre içinde yapılma-
sı gerekmektedir?

Her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay 
içinde yapılması gerekmektedir. Şirketin faali-
yet dönemi 31 Aralık tarihinde sona eriyorsa, 
olağan genel kurul toplantısının en geç izleyen 
faaliyet yılının 31 Mart tarihine kadar yapılması 
gerekmektedir.

30- YENİ TTK’da, genel kurulun toplan-
tıya çağrılma şekline ilişkin değişiklik yapıl-
mış mıdır?

İspatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren 
pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ila-
nın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taah-
hütlü mektupla bildirilecektir.

31- YENİ TTK uyarınca çağrı merasimi-
ne uyulmadan genel kurul toplantısı yapıla-
bilecek midir?

Ancak, genel kurulun karar alabilmesi için 
tüm ortakların toplantı sürecinde toplantıda bu-
lunmaları gerekmektedir. 

32- YENİ TTK’ya göre; anonim şirketle-
rin internet sitesi kurmaları zorunlu mudur?

Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlar-
dır:

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilan-
lar.

b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini 
koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabil-
meleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı 
olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Finansal tablolar, kanunen açıklanması ge-
rekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilan-
çolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat 
sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal 
raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

d) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi ra-
porları.

Kaynak: T.C. GÜMRÜK VE 
TİCARET BAKANLIĞI

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE 
YÖNELİK ORTAK DÜZENLEMELER
33- YENİ TTK’ya göre; anonim ve limi-

ted şirketler hangi defterleri tutacaklardır?
1- Yevmiye defteri
2- Defteri kebir
3- Envanter defteri
4- Pay defteri
5- Yönetim kurulu karar defteri (Müdürler 

kurulu karar defteri)
6- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri
Ticari defterler, elektronik ortamda tutulabi-

lecektir. Ticari defterler ve bu
defterlere dayanak oluşturan kayıtlar 10 yıl 

süreyle saklanmak zorundadır.
34- Defterlerin YENİ TTK’ya uygun tu-

tulmaması halinde cezai müeyyide öngörül-
müş müdür?

YENİ TTK’ya göre uygulanacak cezanın alt 
sınırı 4.000 TL üst sınırı da 73.000 TL olarak 
belirlenmiştir.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (4)

KÜRE Halk Eğitim Merkezi Müdü-
rü Oğuz Yılmaz, günümüzde gençliğin 
televizyon ve internet başında zamanı-

nı sürdürdüğünü belirterek, ilköğretim 
öğrencilerine yönelik olarak 2 ay önce 
hediyelik eşya kursunu düzenlediklerini 

söyledi. Öğrencilerin sıfırdan başlayarak, 
maket yapımını öğrendiğini ifade eden 
Yılmaz, “Amacımız hem öğrencilerin boş 
zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağla-
mak, hem de küçük de olsa aile bütçeleri-
ne katkı sağlamak” diye konuştu. 

Yılmaz, önümüzdeki dönemde kur-
su büyüterek, 50 öğrenciye kurs imkânı 
sağlamayı planladıklarını vurgulayarak, 
“Çocukların kendi emekleriyle kontrplak, 
mukavva ve tutkal kullanarak yaptıkları 
bütün maketleri, başta Kastamonu Fuarı 
olmak üzere birçok fuarda sergileyerek 
büyük ilgi uyandırdık” diye konuştu. 

Vali Konağı maketine 3 bin lira teklif 
edildi
Kurs eğitmen Mustafa Çelik de ma-

ketler için verilen siparişleri yetiştireme-
diklerini belirterek, bütün öğrencilerin 
emeğiyle bir ayda yapılan tarihi vali ko-
nağının, sergilendiği bir festivalde büyük 
ilgi gördüğünü söyledi. 

Bu makete Kastamonu’daki bir festi-
valde 3 bin lira teklif edildiğini aktaran 
Çelik, kursun bir simgesi haline geldiği 
için başta Vali Erdoğan Bektaş olmak 
üzere, yöneticilerinin maketi satmama 
kararı aldıklarını sözlerine ekledi. 

Yıllardır Abana ve Bozkurt Yolcu taşıma-
cılığı yapan iki firmanın birleşmek için masaya 
oturdu ve anlaşarak birleşmeyi gerçekleştirdiler.

İki firmanın yetkilileri Selahattin Soner, Ka-
dir Can ve Yaşar Er birleşme konularında anlaşa-

rak dostluk yemeğinde bir araya geldiler. Beyaz-
saray Restoranda yenilen yemeğe, birleşmenin 
mimarlarından Fahri Köse de katıldı.

Birleşme sonrası ortaklık “Soner Abana Boz-
kurt”  adı altında ticari faaliyetini sürdürecek.

Soner ve Abana Bozkurt Otobüs Firmaları Birleşiyor

KASTAMONU Üniversitesi Orman 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sabri 
Ünal ve Yrd. Doç. Dr. Kerim Güney’in 
verdiği kursa katılan kursiyerler, uygula-
malı derslerde ağaç kütüklerini kendileri 
keserek, matkapla mantar yetiştirmeye 
hazır hale getiriyor.

  Yrd. Doç. Dr. Kerim Güney, konuya 
ilişkin değerlendirmesinde, kursun 2 haf-
ta süreceğini belirterek, “Mantarlar ka-
vak ve kayın ağaçlarında üretilecek. Bu 
ağaçlarda ilçede yetiştirildiği için kursi-

yerlerin teminde sıkıntı yaşamayacağını 
düşünüyoruz. Yarım metrelik bir kavak 
ağacından yılda 5 kilogram mantar üreti-
mi yapılabilmektedir” diye konuştu.

Kayın mantarının üretimi basit, işçiliği 
ucuz, verimi bol.

 Arazisi olan bir üreticinin yılda 200 
ton mantar üretebileceğini vurgulayan 
Güney, kursiyerlerin kooperatif kurarak 
birlikte çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Bozkurt’ta açılan mantar yetiştirme 
kursuna en çok ilgiyi kadınlar gösteriyor.

Küre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde açılan hediyelik 
eşya yapım kursuna katılan ilköğretim öğrencileri, boş 

zamanlarını maket ev yaparak değerlendiriyorlar 

İLÇEDE yıllardır sebze ve 
meyve üretiminin gerçekleştirildi-

ğini anlatan Boyacı, şöyle konuştu: 
“Hava şartlarının el verdiği müd-
detçe bağlarımızda hemen hemen 
her çeşit meyve ve sebze üretimi 
yapıyoruz. Bu yıl yağışlar üretici-
lerin yüzünü güldürdü. İlk olarak 
bu ay kirazlarının hasadını yaptık. 
Şimdi ise tamamen doğal yollarla 
hiç ilaç kullanmadan ürettiğimiz 
mevsimin ilk organik çileklerinin 
hasadını yapıyoruz. Diğer çileklere 
göre, organik ürünler vatandaşlar 
tarafın yoğun ilgi görüyor. İnşallah, 
diğer organik ürünlerimizde, pazar-
da hak ettiği değeri bulur.”

Tosya’da Üretilen Organik Çilek Yüzleri Güldürdü
Çitçi Faruk Boyacı (46), Tosya’da yağışların 
mevsim normallerinin üstünde seyretmesi 
dolayısıyla, bilinçli üretim de yapan çiftçinin 
5 bin 500 bağda üretilen organik ürünlerin 
pazarlara çıktığını söyledi.
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Kastamonu Üniversitesi 
Orman Fakültesi, Bozkurt 
Kaymakamlığı ve İŞKUR 

Kastamonu Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen 
‘’Kayın Ağacı Kütüğünden 
Kültür Mantarı Yetiştirme 

Projesi’’ kapsamında, 
Bozkurt Halk Eğitim 

Merkezinde kurs açıldı.

 Bozkurt’ta Mantar Yetiştirme Kursu

Boş Zamanlarını Maket Ev
Yaparak Değerlendiriyor 

İLÇEDE İBu günlerde ise bu pazarın en 
fazla ilgi çeken bölümlerinden biri El İşleri ve 
Yöresel Ürünler Pazarı. Civar köy ve mahal-
lelerden gelen hanımlar bu bölümde organik 
ürünler ve çeşitli ev yapımı yiyeceklerin yanı 
sıra el işi hünerlerini de sergileme fırsatı bul-
maya başladılar.

Ağlı’da Yöresel 
Ürünler Pazarı

Ağlı İlçesinde her Salı kurulan 
Pazar İlçeye hareketlilik 
getirirken civar köy ve 

mahallelerde yaşayanlar için 
de haftada bir gün bile olsa 

akraba ve arkadaşların buluşma 
noktası oluyor.



Murat Güven: Mıstaçoğlu Şirketler 
Grubu’nun ticari serüveni nasıl başladı?

Aydın Mıstaçoğlu: Çocukluğumdan beri 
ticarete merakım vardı. 9 yaşından itibaren yaz 
tatillerinde Cağaloğlu’nda çıraklık yapardım. 
Liseden sonra Sultanhamam’da tekstil işinde 
çalışmaya başladım. Çalıştığım işyerlerinde 
sevilir, sayılırdım. Zaman zaman iş teklifleri 
gelirdi; ‘hayır ben buradan çıkınca kendi işimi 
kuracağım’ derdim.

1993 yılında Kocamustafapaşa’da 40 M2 
bir dükkanda; bir masa bir kasayla oto alarm-
ları, oto müzik sistemleri montaj ve pazarla-
masıyla iş hayatına girdik.

Telekomünikasyona nasıl geçiş yaptı-
nız? 

1994 yılı Türkiye’nin GSM ile tanışma 
yılıdır, bizim iş hayatımızın dönüm noktası. 
Tansu Çiller’in Başbakan olduğu dönem…

Cep telefonunun ülkemizde gelecek vaat 
ettiğini gördük ve bütün konsantrasyonumu-
zu bu yöne kaydırdık. Aslında kolay bir karar 
değildi bu. Oto alarm-müzik sistemleri ve oto 
mobil telefonları ile ilgili önemli bir yer edin-
mişken, ani bir manevrayla sektör değiştirmek 
riskli bir durumdu. Hatta bize; deli misiniz, ne 
olacağı belli olmayan bir sektöre giriyorsunuz 
dediler. Çünkü gerçekten işlerimiz çok iyiydi. 
Otomobiller dükkanın önünde uzun kuyruklar 
oluşturuyordu.

Gelinen noktada, doğru karar vermişim 
diyor musunuz?

Evet… Çok şükür.  Belli bir süre sonra 
şube açmaya başladık. Perakende mağazalar 
oluşturduk. Sonra bu hacim sıradan gelme-
ye başladı. Sektör içinden ve sektör dışından 
girişimcileri bayi yaptık. Bayi yaptıklarımı-
zın arasında; beyaz eşya satıcısından tüpçüye 
kadar çok farklı sektörden girişimci vardı. 
Daha sonra işin toptancılığını yapmaya baş-
ladık. Profilo ve KVK’nın bayiliğini aldık. 
KVK’nın en büyük 3 iş ortağından biri biz-
dik.

2001 yılındaki ekonomik kriz döneminde 
dünyanın ikinci büyük cep telefonu marka-

sı Motorola’ya iş teklifi götürdük. Motorola 
Uzan grubuyla sorunlar yaşamıştı, Türki-
ye’deki Pazar payı yerlerde sürünüyordu. Mo-
torolo’ya iş hacmimizi ve çalışma prensipleri-
mizi anlattık, ürününüzü pazarlayalım dedik. 
Türkiye distribütörlüğünü aldık. Motorola’nın 
Türkiye’deki Pazar payını % 1’den % 25’e çı-
kardık.

Sonra Siemens, Turkcell… Derken 
2010’da Türk Telekom ve Avea’dan bize iş 
ortaklığı teklifi geldi; kabul ettik. 2010’dan 
beri Avea’nın sektörde % 100 büyümesinde 
önemli katkılar sağladık.

Başka hangi markaların distribütörlü-
ğünü yapıyorsunuz? 

Türkiye’de Mobiltel olarak; Nokia, IPhone 
BlackBerry HDC Motorola Sony gibi marka-
ların distibütörlüğünü yapıyoruz. Türkiye’de 
bünyesinde en çok marka barındıran distribü-
tör biziz. Telekomünikasyon ve bilişim sek-
töründe en büyük 5 şirket arasındayız. 4000 
bayiye hizmet sağlıyoruz.

Biraz önce Motorola ve Uzanlar ilişki-
sinden söz ettiniz; neydi o yıllarda araların-
da yaşanan?

Piyasa diliyle, Motorola Uzanlar’dan ba-
tak yedi! Telsim’in Türkiye’deki altyapısını 
ve baz istasyonlarını kuran, yüzbinlerce cep 
telefonu veren Motorola, Uzanlar’dan bunun 

bedelini tahsil edemedi, aralarında ihtilaf doğ-
du, olay mahkemeye intikal etti ve bildiğim 
kadarıyla Motorola mahkemeyi kazandı. Ti-
cari etik gereği çok fazla yorum yapmak iste-
miyorum, ama şunu söyleyebilirim; bizimle iş 
ortaklığına giden Motorola Türkiye’de yeni-
den var oldu.

Sizin bir de Mobaks adında kendi üre-
timiniz olan bir markanız var. Bu marka 
hangi alanda hangi ürünleri üretip pazar-
lıyor?

Teknolojiye meraklı bir milletiz… Tür-
kiye’de yılda 15 milyona yakın cep telefonu 
satılıyor; ama aksesuar kullanımı dünyanın 

çok gerisinde. Bunun nedenlerini araştırdık ve 
gördük ki; tüketicimiz kaliteli ürün bulamadı-
ğı için aksesuar kullanımından uzak duruyor. 
Mobaks markasıyla mobil iletişim cihazları, 
cep telefonları, Ipod’lar, tablet bilgisayarlar 
gibi tüm mobil iletişim cihazlarında kullanım 
ve performans konforunu arttıran aksesuarlar 
üretmeye başladık. Önce Avea bayileriyle, 
şimdi tüm bayi ağımızla aksesuar satışlarımız 
devam ediyor ve beklentilerimizin üzerinde 
rağbet görüyor.

Sektörünüzdeki rekabet koşullarından 
söz eder misiniz?

Türkiye bakir bir pazar değil… Keşfedil-
memiş bir pazar değil; büyük bir pazar; yerli 
ve yabancı yatırımcının iştahını kabartıyor. 
Türkiye’nin mobil iletişim hacmi yıllık 2 bu-
çuk milyar Euro. Böyle bir ortamda rekabet 
olmaması düşünülemez.

2010 yılında en hızlı büyüyen 5 şirket 
arasındaydınız, 2011’de sizin için yine bü-
yüme yılı oldu. 2012 yıllık ciro beklentiniz 
nedir?

İçinde bulunduğumuz 2012 yılı yıllık ciro 
beklentimiz; 1 milyar TL.

Mıstaçoğlu Grubu’nun toplam kaç şir-
keti var?

6 şirketimiz var, bunlardan biri inşaat şir-
keti, diğerleri bilişim, telekomünikasyon ve 
mobil iletişimin farklı kollarında faaliyet gös-
teriyor. 

Türkiye’de kullanıcın cep telefonu de-
ğiştirme sıklığı nedir?

Bu konuda Avrupa’nın gerisindeyiz. 6 ay 
da bir telefon değiştirildiği söyleniyor ama bu 
gerçekçi bir rakam değil. Yılda 12 milyon cep 
telefonu satılıyor. Bu hesaba göre 6 ay da değil 
4 yılda bir telefon değiştiriliyor.

GSM operatörlerinin kontratlı ve hediyeli 

satışları ve akıllı cihaz pazarının gelişmesiy-
le bu rakamın artacağını, yıllık 15-20 milyon 
adete ulaşacağını düşünüyorum.

Kayıt dışı cep telefonu pazarıyla ilgili 
neler söylersiniz?

ÖTV ile birlikte sektörün p aylık satışı 1 
milyon 400 binden 900 bine kadar düştüğünü 
söyleyebiliriz. Hükümet şimdiye kadar hiçbir 
ülke de olmadığı kadar sıkı tedbirler alarak 
bunu önlemeye çalışıyor, ama minareyi çalan 
bir şekil de kılıfını uyduruyor.

Yurtdışı yatırımlarınız var mı?
Evet… Kırgızistan’da şimdiye kadar ya-

pılan en büyük Alışveriş Merkezini inşa edi-
yoruz. Bu; Kırgızistan’daki en büyük yabancı 
sermayeli yatırım.

Bütçesi nedir bu yatırımın?
60 milyon $... En az 60 farklı sektörden 

ihracatçıya iş kapısı açılacak bu yatırımla. 
Ülke ekonomisine katkı sağlayacağımız için 
mutluyuz.

Yıllık reklam bütçeniz ne kadar?
Bizim yaptığımız kampanya ve reklamlar 

üretici firmalarla ortak olduğu için bu konuda 
net rakam vermek zor olacak. Ama Mobiltel 
olarak şirket reklam bütçemiz yıllık 8-10 mil-
yon $ civarında.

Aile şirketlerinizin başında sizden başka 
kim var?

Biz dört kardeşiz; iki ablam var, birde ağa-
beyim Faruk Mıstaçoğlu. Şirketleri ağabeyim-
le birlikte yönetiyoruz.

Kastamonulusunuz… Memleketinize 
yatırım yapıyor musunuz?

Evet, Kastamonu Devrekaniliyim. Bizim 
sektörümüzle ilgili yatırım alanları yok Kasta-
monu’da. Şimdilik öyle bir yatırım kararımız 
yok ancak önümüzdeki zamanlar da inşaatla 
ilgili yatırımlarımız olabilir. Kastamonu’ya 
ilgili en büyük eksiğin erişim olduğunu dü-
şünüyorum. Havaalanının hizmete girmesiyle 
Kastamonu’ya yapılan yatırımlar çoğalacaktır.

Kastamonu’ya hangi sıklıkta gidiyorsu-
nuz?

Anne ve babam her yazı köyde ge-
çirirdi. Annem rahmetli oldu. Allah 
uzun ömür versin babam sağ ve her 
yıl Nisan başından Ekim sonuna 
kadar memlekette kalır ve biz her 
bayram mutlaka gideriz memleke-
timize.

Genç bir işadamısınız; kaç 
yaşındasınız, iş hayatına atılmak 
isteyen gençlere tavsiyeleriniz 
neler?

1972 doğumluyum.
Gençlere tavsiyem;  önce ken-

dilerine hedef belirlesinler. Bu he-
def uzak varamam, bu hedef büyük 
ulaşamam demesinler. Belirledikleri 
hedefe ulaştıracak doğru iş alanları-
nı seçsinler.

Siz hedeflediğiniz yerde misiniz?
10 yıl önce bir arabamız bile yokken, 7 ka-

sa BMW’m olsun istiyordum. E 5’in (D 100) 
yanında bir şirket merkezimiz, plazamız olsun 
istiyordum. Allah’a çok şükür oldu. Bugün yeni 
hedeflerimiz var, yarın da olacak. Önemli olan 
belirlediğimiz hedeflere; memleketimize, in-
sanımıza, çalışanımıza faydalı insanlar olarak 
ulaşabilmek. Yıllar önce bir söz duymuştum; 
‘helalle haram bir arada durmaz’. En büyük ser-
maye, dürüstlük ve kredibilitedir. Edepli ve iyi 
ahlaklıysanız, doğru bir çizgiden ilerliyorsanız 
hedefe ulaşmamanız için bir sebep yok.

Evlisiniz… Kaç çocuğunuz var ve ço-
cuklarınızdan beklentileriniz nler?

Evliyim, 3 çocuğum var; ikisi kız biri er-
kek. Kızlarımız büyüdü, bir Fransız okulunda 
tahsil görüyorlar. Oğlumuz, İTÜ’nün ilkokul 
bölümüne devam ediyor. Çocuklarımızdan 
beklenti değil de dileğim var; dürüst, namus-
lu, şerefli, itibarlı insanlar olarak yetişsinler bu 
bize yeter.

Mıstaçoğlu soyadı nereden geliyor, bir 
sözcük anlamı var mı?

Kastamonu’da herkes lakabıyla anılır. 
Mıstaçoğlu, Devrekani’de geniş bir sülalenin 
ortak adı, kelime anlamı yok.

Herhangi bir STK’da yöneticiliğiniz ve-
ya üyeliğiniz var mı? Kastamonu Dernekle-
riyle bağınız var mı?

Sektörümüzün derneği Mobisata’a üyeyim 
hemşeri dernekleriyle bir ilişkim olmadı.

Sosyal sorumluluk projeleriniz var mı?
Elbette var... Öğ- renci bursları 

çeşitli yardımlar vs. ama bunla-
rı bazıları gibi fişe e t m e d e n 
yapmaya gayret ediyoruz. 
Bu yardımların A l l a h ’ l a 
kul arasında kal-
masından ya-
nayım.

DERiN DiYALOG

İSTAMONU
40 yaşında genç bir işadamı…
10 yıl önce binebileceği bir otomobili bile yokken, bugün en lüks 
arabalara sahip. Ülke çapında 4000 bayiye hizmet veren, mobil 
iletişim alanında önde gelen ve yüzlerce çalışanı olan bir grubun 
başında. 2012 ciro beklentisi 1 milyar TL… 10 yıl gibi bir süre 

de elde edilen bunca başarının başını döndürmemesi, kişiliğinde 
sapmalara ve tevazuunda azalmaya neden olmaması aldığı aile 
terbiyesinden ve omurgasını oluşturan sağlam karakterinden olsa 
gerek. Paranın değiştiremediği adamla parayı konuştuk…

Murat Güven ile

Bilişim ve Mobil İletişim 
Gemisinin Milyar TL 

Cirolu Kaptanı:
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Teknolojiye meraklı bir milletiz… Türkiye’de yılda 15 milyona yakın cep telefonu satılıyor; ama aksesuar kullanımı 
dünyanın çok gerisinde. Bunun nedenlerini araştırdık ve gördük ki; tüketicimiz kaliteli ürün bulamadığı için aksesuar 
kullanımından uzak duruyor. Mobaks markasıyla performans konforunu arttıran aksesuarlar üretmeye başladık.
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FİLMSO- FİLM MÜZİKLERİ SENFONİ 
ORKESTRASI “YAZA MERHABA” 
KONSERİ
Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 17.06.2012
Saat: 20:00

YEŞİL KÜRE SİZİ BEKLİYOR
TUBİTAK desteği ile Kastamonu Üniversi-

tesi’nin yürütmekte olduğu KDDE’12 projesi 
Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı’nda Ekoloji Temelli 
Doğa Eğitimi

Yer: Küre Dağları Milli Parkı’ndaki Pınarba-
şı yöresi

Tarih: I.Dönem: 01-10 Temmuz 2012 
II.Dönem: 11-20 Temmuz 2012  
Son Başvuru: 15 Haziran 2012  
Tel: 0366 280 17 44 0532 673 22 33 
kuredogaegitimi.com
Katılım ücretsiz

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara 
“Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecekmiş.

“Düşünen Tohum, Konuşan Toprak: 
Cumhuriyetin Köy Enstitüleri 1940-1954” 
Sergisi
Yer: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü sergi 

salonu 
Tarih: 18 Nisan 2012 - 27 Ekim 2012
Ziy. Saatleri: Pazartesi – C.tesi: 10.00 – 19.00
(Pazar günleri kapalıdır.)
İAE sergi girişleri ücretsizdir.   
www.iae.org.tr   Tel: Telefon: 0212 334 09 00

İBB ŞEHİR TİYATROLARI- 
MÜZİKAL GECELER
Oyun: Şark Dişçisi
Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sah.
Tarih: 07.06.2012
Saat:21:00

HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

Zaman geçiyor deyip duruyoruz ya, artık devir 
değişti, bu duyguların esamesi okunmuyor de-

meyelim. Artık bu söylediklerin sadece filmlerde 
oluyor,  –ah ah bizim zamanımızda böyle miydi 
cümlelerini duymayalım sürekli etrafımızdan. Ge-

leceğe dair kaygılarımız ve korkularımız olmadan 
yaşayabilelim. Gün geçtikçe gözlerinin içi gülen in-
sanların, bu bakışların nesli tükenmesin.  ‘Keşke’le-
rin ve pişmanlıkların yerini  ‘iyi ki’lerin aldığına 
tanık olalım hep birlikte. 

Gülfem Çerçioğlu ile

ne varsa
ZAMANLA unutursun, zaman her 

şeyin ilacıdır, zamanla geçer, beş daki-
ka sonra sınav sona eriyor, bebeğinizin 
doğumuna  sayılı  günler kaldı, bir saat 
sonra kavuşuyoruz, Yeşilçam filmlerin-
deki o klasik cümle olan hastanızın üç 
ay ömrü kaldı repliği, of yine geç kaldım 
kahretsin, iki dakika sonra evlenmiş ola-
cağız, bir dakika önce yanımdaydın, pe-
ki ya şimdi?... Bu böyle gider. Üzerinde 
her daim konuşulan, duymaktan sıkılma 
ve bıkma şansımızın olmadığı kavram-
lardan biridir; zaman, çünkü diğer türlü 
bir hayat sürmek mümkün değil.

Düşünsenize zamandan söz etmedi-
ğimiz bir an bile yok.  Hayatımızın akı-
şını belirleyen, bize kafa tutan, ezberbo-
zan, gençleştiren, yaşlandıran, yöneten, 
durmak bilmeyen, hayatı mükemmelleş-
tiren ve belki  de çevremizdeki egosu en 
yüksek olan o.  Hızına yetişemediğimiz 
mefhum, değişimi getiren ve yine den-
geleri değiştiren gücün ta kendisi  o. 
Üzerine binbir türlü anlamlar yükledi-
ğimiz, bir saniyesinin bile hayatımızda 
ne kadar büyük önem taşıdığını bilme-
mize rağmen ara ara, istemeyerek de 
olsa verimli kullanamadığımız süreçler 
topluluğu derken göz açıp kapayıncaya 
kadar su gibi akıp giden yıllar, hatıralar 
derken  bir ömür geçiyor. Belki de hiç 
beklenmedik bir anda kaybediyoruz sev-
diklerimizi , ya da iki birbirini seven in-
san  ya geç kalıyor birbirine ya da erken 
karşılaşıyor bazen. 

Üstün Dökmen’in çok doğru buldu-
ğum bir sözü var: “…İhtiyacımız oldu-
ğu halde kaybettiğimiz bir insan için 
kendimizi yoketmek, bize ihtiyacı olan 
insanlara istemeden de olsa ihanet et-
memiz anlamına gelirmiş.” Hayatta her 
güzel anın, olayın, ömrün bir sonu var 
maalesef, ama yaşıyorsak eğer bu haya-
tın hakkını vermeli ve sabırlı olmak zo-

rundayız; çünkü hepimizde yaratılışımız 
gereği her duruma karşı göğüs gerebile-
cek bir mekanizma var, yeter ki bu me-
kanizmayı, takılmadan, düzgün işleyişi 
için yapılması gerekenleri aksatmamak. 

Gerçek hayatın düzeni ve karmaşası 
içinde bir de buna yoğun iş temposu ek-
lenince hep bir yerlere yetişme çabası ve 
telaşı içerisinde olduğumuzdan sevdik-
lerimizle kaliteli zaman denilen o süreci 
yaşamaya hasret kalıyoruz çokça. Bu se-
bepten ötürü bir klişe de olsa, az da olsa 
bu ‘kaliteli zaman dilimi’ çok faydalı 
gerçekten. Belki de bütün mesele, yani 
hayatın anlamı burada gizli de, biz bir 
türlü bulamıyoruz; ya her şeyi biriktiri-
yoruz, ya da erteliyoruz, sonuca ulaşana 
kadar çok şey götürmüş oluyor bizden, 
zaman geçip gidiyor bir anda anlama-
dan, ama bildiğiniz gibi hiçbir şey için 
geç sayılmaz. Murathan Mungan, bu 
sözü ederek bizi keşfetmiş, bize ithafen: 
“İnsanoğlunun yaşamda en geç keşfetti-
ği şey şimdiki zamandı.” Sanırım bir kez 
daha okuyunca bu cümleyi, biraz üzeri-
ne düşünmek gerekiyor.

Biri gelip, insanoğlunun günümüz 
koşullarında en ihtiyaç duyduğu beş ma-
nevi değer ne diye sorsa, hiç kuşkusuz, 
ilgi, koşulsuz sevgi, dürüstlük, hoşgörü 

ve empati derdim. Hakikaten de böyle; 
biraz sevgi ve biraz ilgi, hoşgörüyle har-
manlandığında şahane olur bu dünya, 
yaşanılır bir yer haline dönüşür. Bunun 
yanında empati kurabiliyorsak daha ne 
isteriz ki hayattan. Yaşamdan tat alabili-
yorsak ve gerisini umursamıyorsak artık 
mutluyuz demektir. 

Zaman geçiyor deyip duruyoruz ya, 
artık devir değişti, bu duyguların esamesi 
okunmuyor demeyelim. Artık bu söyle-
diklerin sadece filmlerde oluyor,  –ah ah 
bizim zamanımızda böyle miydi cümle-
lerini duymayalım sürekli etrafımızdan. 
Geleceğe dair kaygılarımız ve korkula-
rımız olmadan yaşayabilelim. Gün geç-
tikçe gözlerinin içi gülen insanların, bu 
bakışların nesli tükenmesin.  ‘Keşke’le-
rin ve pişmanlıkların yerini  ‘iyi ki’lerin 
aldığına tanık olalım hep birlikte. 

Sürekli bir devinim içindeyiz, deği-
şim kaçınılmaz ve yeniliklere açık ol-
mak gerek, ama tüm bunlar olup biter-
ken vefayı unutmayalım. Önyargılardan 
uzaklaşarak, duyduklarımıza hemen 
inanmadan, araştırmacı gazeteci ruhuyla 
yaşayabilmeyi öğrenelim biraz, sorgula-
yalım bazı şeyleri. Arada bir kendimize 
dönüp bakalım hep başkalarını suçla-
mak ve şikayet etmek yerine. 

“İnsan gibi insan olmayı da becere-
meyeceksek dünyada işimiz ne? Bizi 
çıkarlarımızın, korkularımızın, rahatı-
mızın idare etmesine izin vereceksek.” 
Her şeye rağmen, koşulsuz sevginin ve 
birlik bilincinin zamana meydan okuyan 
en güçlü değerler olduğuna inanıyorum. 

Gerektiği kadar  ‘zaman  her şeyin ila-
cı’ olduysa bugüne kadar, bundan böyle 
de daha yaşamaya değer bir yer  olması 
için dünyanın, bazı şeyleri aşabilmemiz 
ve aşama kaydedip ileri gidebilmemiz 
için, zamanı elimizden geldiğince barış 
ve huzur içinde geçiremez miyiz?

Tik tak tik tak,bir bakmışsın geçer zaman Her Cilde özel Bakım Maskesi

Kuru Ciltler için Maske
1 tatlı kaşığı fındık yağı, 1 çay kaşığı arı sü-

tü, 1 yemek kaşığı krema, 1 çay kaşığı balı cam 
bir kasede karıştırın. Yüz ve boyun bölgenize 
sürüp 15 dakika bekletin. Sürenin sonunda ılık 
suyla durulayın. Maskeyi, 2 haftada 1 kez uy-
gulayabilirsiniz.

Hassas Ciltler için Maske
1 adet muzu ezip püre haline getirin ve 1 

adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı balla karış-
tırın. Yüz ve boyun bölgenize sürüp 15 dakika 
bekletin. Sürenin sonunda ılık suyla durulayın. 
Maskeyi, haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Karma Ciltler için Maske
1 yemek kaşığı beyaz kil, 2 çay kaşığı bibe-

riye yağı ve 1 adet yumurta sarısını karıştırın. 
Yüz ve boyun bölgenize sürüp 15 dakika bekle-
tin. Sürenin sonunda ılık suyla durulayın. Mas-
keyi, 2 haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Yağlı Ciltler için Maske
1 adet domatesin kabuğunu soyup ezerek 

püre haline getirin ve 2 çay kaşığı balla karış-
tırın. Yüz ve boyun bölgenize sürüp 15 dakika 
bekletin. Sürenin sonunda ılık suyla durulayın. 
Maskeyi, haftada 1 kez uygulayabilirsiniz.

Cilt türünüz nedir? Karma, yağlı, kuru ya da hassas 
mı? Cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamanız 
için her cilde özel maske tarifleri yanınızda!

Nereye Gitsek?

KASTAMONU BJK Futbol okulu basın ser-
visinden yapılan açıklama şöyle: Okulumuzda 
eğitim alan sporcuların antrenman fotoğrafları 
gösterimi eşliğinde,  örnek gösterilen uygula-
malardan bahsedildiği ,İl Koordinatörü Mustafa 
DÖNMEZ ile canlı telefon bağlantısı kurulan 
programda Kastamonu ve Futbol Okulu geniş 
bir şekilde tanıtıldı.

Konu ile ilgili Kastamonu BJK İl koordina-
törlüğünden yapılan açıklama da “Futbol Okulu-
muz bugüne kadar yaptığı çalışmalarla hak ettiği 
ilgi ve alakayı görmektedir.En son olarak  BJK 
TV de yayınlanan “Kartalın Sporcuları” isimli 

programa Örnek Futbol okulu sıfatı ile Katılmış, 
İl Koordinatörümüz Mustafa DÖNMEZ ile tele-
fon bağlantısı kurulmuştur.Kastamonu nun  ve 
Futbol Okulumuz tanıtıldığı 
programda kısa sürede nasıl 
bu düzeye gelinebildiği konu-
şulmuştur. Program yapımcısı 
ve Program konuğu Ufuk Pak 
tarafından İlimize ve Futbol 
Okulumuza övgüler yağdırıl-
mıştır. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonrada çalışma-
larımız bütün hızıyla devam 

edilecektir.Ayrıntılı bilgi  ve yeni kayıtlar için 
0 542 37 1903 0 numaralı telefondan bizlere 
ulaşabilirler.”denildi.

Sp r Sp r Sp r Sp r Sp r

Kastamonu BJK  Futbol Okulu BJK 
TV ye konuk oldu.Ufuk PAK katıldığı 
02.06.2012 Cumartesi günü saat 19.30 
yayınlanan “Kartalın Sporcuları” isimli 
programda Kastamonu BJK Futbol 
Okulunun kısa sürede gösterdiği başarı 
ve çalışmalarından söz edildi.

Kastamonu Bjk Futbol Okulu Bjk TV’deydi
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2011 yılının Kasım ayında Ta-
ekwondo branşında Türkiye üçün-
cüsü olarak büyük bir başarıya im-
za atan iğdir Lisesi öğrencisi Gülay 
Kabataş’ın ardından bir büyük ba-
şarıya da Berna Usta attı. 

Usta, Hatay’da düzenlenen 
Okullar arası Türkiye Taekwondo 
Şampiyonasında 600 sporcu arasın-
da 68 kilogramda Türkiye üçüncü-
lüğünü elde etti. 

İğdir Lisesi Müdürü Fevzi Ça-
lışkan, “Bu spor dalında artık Tür-
kiye’de önemli bir konuma sahip 
olduk. Bu başarılar istikrarlı ve di-
siplinli çalışmanın bir sonucudur. 
Hocamızın koymuş olduğu milli 

takıma sporcu verme hedefine hızla 
yaklaşıyoruz” dedi

Araç ilçesine bağlı İğdir Lisesi öğrencisi 
Berna Usta, Hatay’da düzenlenen Okullar 
arası Türkiye Taekwondo Şampiyonasında 
Türkiye üçüncülüğünü elde etti. 

İğdir Lisesi’nden 
Bir Başarı Daha

KASTAMONUSPOR’U sahipsiz bı-
rakacak değiliz diyen Özbek, “Bu gibi 
asılsız haberler kulübümüze zarar veri-
yor. 

Olağanüstü kongre kararından dolayı 
transferler konusunda çalışma yapamadık, 
futbolcularımız gelip başkanım ne olacak 

durum diye soruyor, bir futbol kulübünü 
belirsizliğe sürükleyenleri tarih affetme-
yecektir” serzenişinde bulundu. 

“Takımın başarısını elbette tartışalım, 
ancak şunu unutmamalıyız ki, 2 sezondur 
takımımız Play Off’u zorluyor, Kastamo-
nuspor Kulübünün kendi kimliğini ka-

zanması ve borçların eritilip mali tabloda 
yapılacak iyileştirmelerle toparlanacağını 
düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Biz Kaç Kişiyiz?
Kastamonuspor’a  yardım amaçlı oluş-

turulan SMS kampanyasına da değinen 

Kastamonuspor Kulübü Başkanı Levent 
Özbek, 1 ocak 2012’de başlatılan yardım 
kampanyasına 6 aylık süre zarfında yal-
nızca 379 kişinin SMS gönderdiğini ve bu 
hazin tablonun sebeplerinin araştırılması 
gerektiğini vurguladı.

Görev süremizin bitmesine 2 yıl varken basında çıkan ‘’Zengin işadamları Kastamonuspor’a 
başkan olmak istiyor, eski yönetim de aday olacak’’ gibi haberlerin verdiği rahatsızlıkla
olağanüstü kongre kararı aldık. Ancak ne hikmetse hiçbir aday çıkmadı. Hatta kongrede 
karar çoğunluk sayısı bile sağlanamadı’’ dedi

Levent Özbek İle Mecburi İstikamet!

 Kastamonuspor’a 
SMS ile yardım kampanyası:

KSK yaz boşluk bırak 7979’a gönder
(SMS 5 TL’dir)
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ARAÇ AVLACIK KÖYÜ 
ULU ALAN 
MAHALLESİNDEKİ 
ŞEHİT 
Araç Haber Gazetesinde otu-

ruyorum. Karşımda Araç İlçesinin 
derdini dert edinmiş, bir ucundan da 
ben tutsam acaba bir müşkül, kolay 
hale gelir mi diye uğraşan didinen 
Abdullah Savaş var.

Çaylarımızı yudumlarken Araç 
hakkında konuşuyoruz. Dert çok, 
anlatacak kişi de var ama zaman yok 
müsaade istiyoruz, yolumuz uzun 
gidelim diyoruz.

Soruyor ne tarafa yolculuk,
-Avlacık, karkalmaz taraflarına 

diyorum.
- Sen bir yazında hanım tara-

fından Araç’lı olduğundan bahset-
miştin öyleyse bizim damadımızsın 
yolun düşerse Avlacık Ulualan ma-
hallesine köyünü evini ocağını ve en 
önemlisi, şehit oğlunu bırakıp gel-
meyen Sadık dayımız var. Ne yap-
tıysak köyden getiremedik. Benden 
selam ilet öp elinden diyor.

- Olur, köyde rastlarsam uğrarım 
yanına diyorum.

Araç içinden Daday yoluna çı-
kıyoruz. Mesudiye ‘den geçip Pe-
litören’den sonra Daday yolundan 
ayrılıyoruz. Sofuoğlu-Karandi-Ça-
kırköy ve bir mahalleden geçerken 
yolu kaybediyoruz.

Aslında kaybetmek değil ama 
tam aradığımız yeri bulamıyoruz 
evler boş kimseler görünmüyor.

Belki ilerde birini buluruz diye 

köy içine doğru giden arkadaşımı-
zın peşinden inip etrafa bakarken 
Abdullah Savaş’ın sözleri geliyor 
aklıma.

O köy bu köy değil miydi acaba.
Aşağıdan iki kişi geliyor biri 

arkadaşımız diğeri o köyden biri 
olmalı oldukça yaşlı iki büklüm ve 
yürürken zorlanıyor gibi bir hali var.

Merhaba diyor kendisine duru-
mu anlatıyoruz.

Yolu tarif ediyor.
Gözüm köyün girişinde ki me-

zarlıkta dalgalanan bayrağa takılıyor 
- Kim bu yiğit dayı?
-Oğlumdur.
- Adın ne dayım?
- Sadık
-?
Mevsim bahar, ağaçlarda çiçek-

ler yerlerde papatyalar açmış ve kö-
yün girişindeki mezarlıkta bir aslan 
yatıyor. 

Terhisine kırk gün vardı şahadet 
haberi geldiğinde diyor Sadık da-
yım. Fazla bir şey konuşamıyoruz 
bu durumda ne sorulur ki,

Onu köyde bırakıp tarif ettiği yo-
la doğru gidiyoruz ama benim aklım 
Sadık dayımda keşke daha fazla ko-
nuşabilseydim diyorum.

İnanılması belki zor gelecek ama 
tarif ettiği yolda giderken bir virajın 
sonunda devrilen koca bir çam bizi 
durduruyor ne önünden ne arkasın-
dan geçebiliyoruz yoldan atmamız 
imkânsız.

Çaresiz tekrar köye dönüyoruz. 
Bense bu devrilerek yolu kapatan 

çama seviniyorum. Köyde tekrar 
Sadık dayımı buluyoruz aracımıza 
alıp Karkalmazda sunanın çeşmesi-
ni ve asırlık çam ağaçlarının bulun-
duğu alana doğru yola çıkıyoruz.

Aracımızın önündeki koltukta 
oturan seksen yaşındaki Sadık da-
yım bize çevreyi anlatıyor. Ağaçları, 
toprağı, köyü, anlatıyor ama bir şeyi 
anlatmıyor. 

Oğlunu anlatmıyor.

Aracımız karkalmaz avlacık yö-
resindeki sunanın çeşmesinin ya-
nında duruyor. Sadık dayımla biraz 
yalnız kalıyoruz.

-Köyden niye Araç ya da Kas-
tamonu’ya gelmiyorsun dayım zor 
olmuyor mu kışın karda kışta kıya-
mette?

- Evladım ben ve arkadaşım 
(eşinden arkadaşım diye bahsetmesi 
çok hoşuma gidiyor) buradan gide-
meyiz oğlan burada onu bırakıp na-
sıl giderim. Kışın zorluğumuz pek 
olmuyor kardan yollar kapandığında 
çok sürmez hemen gelir açarlar yo-
lumuzu, şükür sıkıntı olmaz diyor.

Sadık dayımla anıt çamların göl-
gesinde biraz dertleşiyoruz. Çam 
reçinesi ikram ediyor bana şifadır 
evlat ye diyor.

-Anam öldü, babam öldü, kardeş-
lerim öldü toprağa verdim. Zamanla 
alıştık mı unuttuk mu bilemem ama 
evladımı toprağa vermemin üzerin-
den 19 yıl geçti biliyor musun acısı 
daha dün gibi taze.

Hiçbir an unutmadım unutama-
dım. Kor gibi bağrımda yanıyor o 
günden bu güne,

Şehit haberi geldiğinde kırk gün 
vardı terhisine, bambaşkaydı o,

Saatini verdiler, şehit olduğu da-
kikada durmuş. Saklıyorum o haliy-
le,

Gözleri doluyor Onu bırakıp na-
sıl gideriz, ne annesi ne ben gideme-
yiz, gitmeyeceğim diyor.

Daha fazla konuşamıyoruz hem 
o hem ben.

…
Anıt ağaçları ararken bir anıt 

insanla karşılaşıyorum. Seksen se-
nelik ömrünün son on dokuz yılın-
da her gün şehit oğlunun mezarının 
önünden geçen, hiç dinmeyen acısı-
nı eşiyle (Hayat arkadaşıyla) köyde 
tek başına yaşayan,

Oğlumu bırakıp nasıl giderim di-
yen bir anıt insan.

Sadık dayım oğlu şehit acısı bü-
yük ve son nefesine kadar da dinme-
yecek ama tesellisi tevekkülde,

Mekânı cennettir sınır boyunda 
savaşarak şehit oldu gururluyum 
diyor. 

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile

GÜZELLİK ONUN DOĞASINDA VAR

 “Hz. Selman (r.a.) rivayet etti. Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir 
gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak; gündüzü oruçlu, gecesi ibadetli geçi-
rilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında 
iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam 
eder, şehit olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden 
güven içinde olur.” (Müslim, İmâre 163)”

ARAÇ ilçesi son derece eski 
dönemlere kadar uzanan 
bir tarihe sahiptir. Ana-

dolu’daki en eski yerleşim böl-
gelerinden biri olan Araç, tarihi 
kaynaklarda ilk defa M.Ö 1132 
yılında TİMANİDİS olarak geç-
mektedir. 

Araç ilçesi Türk İslam devrin-
de Candaroğulları himayesinde 
iken, 1459 yılında Osmanlı hâki-
miyetine girmiştir. İlçemiz 1866 
yılında belediye olmuş, ilçemizde 
1868 yılında ilçe teşkilatı kurul-
muştur. 

Tarihinde hiçbir istilaya maruz 
kalmadığı gibi bir savaşa da sahne 
olmamıştır. Ancak buna rağmen 
kurtuluş savaşında en çok şehidi 
ilçemiz vermiştir. 

Araç İlçesi Karadeniz bölge-
sinin Batı Karadeniz bölümünde 
Karabük iline bağlı Safranbolu 
ilçesi ile Kastamonu arasında 
kurulmuş bir ilçedir. Doğusunda 
Kastamonu ve İhsangazi, batısın-
da Safranbolu, kuzeyinde Daday, 
güneyinde Kurşunlu ve Çerkeş 
ilçeleri bulunur. İlçemiz Kasta-
monu iline 45 km, Karabük iline 
ise 65 km mesafededir. İlçemiz 
Ankara’ya 290, İstanbul’a 450 km 
mesafededir. ,

Rakımı 641’dir. 
İlçemizin yüz ölçümü 1878 

km2’dir.
İlçemize bağlı 119 köy bulun-

maktadır. Bu köylerimize bağlı 
268 küçük yerleşim birimi mev-
cuttur.

ARAÇ 

1985 Yılından bu güne, Şirketlere, Holdinglere, Fabrikalara, Özel ve Kamu kurumlarına personel taşımacılığı konusunda hizmet vermektedir.
Müşteri memnuniyetini ve güler yüzlü hizmeti en temel ilke olarak kabul ederek kendi alanında en iyisi olmak için her geçen gün yenilenen teknolojiyi ve 

güvenlik unsurlarını göz önünde tutarak yoluna devam etmektedir.

Tercüman Blokları A-7 Blok No:4 Cevizlibağ - Topkapı /İSTANBUL Tel : (0212) 664 42 00 Pbx
Fax : (0212) 664 42 02 www.servisturizm.com - servisturizm@servisturizm.com

Konforlu, Güvenli ve Dakik Taşımacılık Hizmetinde İddialıyız...

Servis Turizm, 365 gün 24 Saat 
kesintisiz hizmet sürekliliği ile üst 

model 10, 14, 18 kişilik minübüslere 
25, 43 kişilik otobüslere ve binek 

araç filolarına sahiptir.
Sizlerin yol arkadaşı olarak 

sürdürdüğümüz bu keyif dolu ticari 
faaliyetimizde desteklerinizden dolayı 

teşekkür eder,  
iyi yolculuklar dileriz.

Rıza OTURAK ve Oğulları


