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Abanalı hemşerimiz Murat Sarı
ve kardeşi Musa Sarı’nın babaların-
dan devraldığı Çağın Büro ve Ofis
Mobilyaları1970 yılından itibaren
ofis mobilyaları üreten vizyoner şir-
ketlerden biri. Türk Silahlı Kuvvet-
lerinden Cumhurbaşkanlığına, has-
tanelerden, okullara kadar birçok
kurum, kuruluş ve işletme de mo-
bilya ihtiyaçlarının çözümü için
Çağın’ı tercih listesinin başına ek-
lemiş durumda.

Ortaöz Derneği ile hayır-
sever vatandaşlar  tarafından
Taşköprü’de inşa edilen ve
Taşköprü Müftülüğüne bağış-
lanan Ortaöz Köyü Çördük
Mahallesi Camii törenle iba-
dete açıldı. Açılışa Taşköprü
Kaymakamı Enver Çakır, İlçe
Garnizon Komutanı İbrahim
Coşkun ve müftüsü Yusuf
Uzun, çok sayıda iş adamı ile
vatandaş katıldı.

İstanbul’da 2012 yılın-
da kurulan CİDEFED’in
olağan genel kurulu Ka-
ğıthane Belediyesi Meclis
Salonunda yapıldı. Zeki
Şeref’in divan başkanlığında, Yılmaz
Can ve Yaşar Kes’in katip üyeliği yap-
tığı genel kurula tek liste halinde gidil-
di. Celal Gül; Mehmet Öz, Ali Güler ve
Recep Çetinkaya’dan sonra federasyo-
nun dördüncü başkanı olarak göreve
resmen başladı.

Çatalzeytin’de Karadeniz’in coştuğu
günlerden birindeyiz. Yılların eğitimcisi
Mazhar ÖZCAN ile geçmişten günümü-
ze söyleşiyoruz.

Ortaözü Camii
ibadete açıldı

Ne günlerden
gelmişiz

Yerli bağlama ekipmanları üreterek otomotiv
ve tekstil yan sanayisi başta olmak üzere birçok
sektörün tedarikçisi konumundaki Çizmak Maki-
ne Sanayi, 37 yıldır farklı donanımlar tasarlaya-
rak rekabet avantajı sağlıyor. Ürün gamı ile göz
dolduran firma 8 farklı lokasyonda 50’ye yakın
bayisi ile hizmet veriyor.

37 yıldır kalıba 
sınır çiziyor

Firmanın temellerinin 1970 yılında ba-
baları Rıfat Sarı tarafından Karabük’te
atıldığını anımsatan Çağın Büro Mo-

bilyaları Genel Müdürü Murat Sarı (52),
“Babamın 1975 yılında faaliyetlerini İstan-
bul Çağlayan’a taşıması ve burada ortağıyla
başlattığı girişim bizlerin sektöre girmesiy-
le ivme kazandı. Bu gün anahtar teslim

projeler, uzman danışmanlık, online
satış ve yerinde tespitin yanı sıra nak-
liye ve montaj gibi birçok müşteri
memnuniyetine odaklı olan şirketi-
miz; 3’ü İstanbul, 1’i Ankara, 1’i de
Ukrayna’da olmak üzere 5 mağaza-
da toplamda 5 bin metrekare
alanda satış gerçekleştiriyor.

Burdur Fab: OSB Adnan Menderes
Sokak. No 24 Bucak Burdur

İstanbul Fab: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

İstanbul Tel: 0212 627 41 63info@deryagranit.com

www.deryagranit.com

21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

Dünya Çağın’la 
çağı yakalıyor

Büro ve ofis
mobilyaları

üretiminde global
şirketler arasında

yer alan Çağın,
yurt içi ve yurt

dışındaki 5
mağazası, 5 bin

çeşit ürün gamı ile
40 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor.
Firmanın sadece
elektronik ticaret

sistemini yılda 1
milyon kişi ziyaret

ediyor.

Yarım asırlık tecrübe

Cideli hemşerimiz Mesut Görgülü tarafından
2000 yılında kurulan Prizma Ambalaj, karton ve
ofset baskılı kutu imalatındaki üretim bandıyla
piyasada adından söz ettiriyor.

Prizma Ambalaj’ın
baskı farkı

Kastamonu Belediyesi
uçak kafe restoran projesini
hayata geçirmek için çalışma-
lara başladı. Alınan McDon-
nell Douglas MD-82 TC-TUA
yolcu jeti, parçalar halinde TIR’larla Kastamo-
nu’ya getirildi ve montaj işlemine başlandı.

Karada da 
uçağa bineceğiz

Hakan
Çatıkkaya

Mesut 
Görgülü

Murat Sarı

5

5

3 33
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CİDEFED’de 
Gül dönemi
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

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

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�24 Ağustos 2016 2

“Ne kadar güzel olmuş, eline sağlık!” deriz,
Yemeğin lezzetinde biber vardır, tuz vardır.
Aldanma çevrendeki yapmacık gözyaşına,
Timsahın gözyaşında keyif vardır, haz vardır.

TİMSAHIN GÖZYAŞI

Fazıl Bayraktar

Köyüyüm kötü;
Şu meslekte şöyle, bu meslekte böyle.
Yeter ki para gelsin,
Gerisi hikaye.

PARA

Tahsin Şentürk

Abanalı hemşerimiz Murat Sarı
ve kardeşi Musa Sarı’nın babaların-
dan devraldığı Çağın Büro ve Ofis
Mobilyaları1970 yılından itibaren
ofis mobilyaları üreten vizyoner şir-
ketlerden biri. Türk Silahlı Kuvvet-
lerinden Cumhurbaşkanlığına, has-
tanelerden, okullara kadar birçok ku-
rum, kuruluş ve işletme de mobilya
ihtiyaçlarının çözümü için Çağın’ı
tercih listesinin başına eklemiş du-
rumda.

Yarım asırlık tecrübe
Firmanın temellerinin 1970 yılın-

da babaları Rıfat Sarı tarafından
Karabük’te atıldığını anımsatan
Çağın Büro Mobilyaları Genel
Müdürü Murat Sarı (52), “Babamın
1975 yılında faaliyetlerini İstanbul
Çağlayan’a taşıması ve burada or-
tağıyla başlattığı girişim bizlerin sek-
töre girmesiyle ivme kazandı. Bu
gün anahtar teslim projeler, uzman
danışmanlık, online satış ve yerinde
tespitin yanı sıra nakliye ve montaj
gibi birçok müşteri memnuniyetine
odaklı olan şirketimiz; 3’ü İstanbul,
1’i Ankara, 1’i de Ukrayna’da olmak
üzere 5 mağazada toplamda 5 bin
metrekare alanda satış gerçekleştiriy-
or. Bosna Hersek ve Türkmenistan’-
da da bayiliklerimiz bulunuyor.  İs-
tanbul Başakşehir’de yer alan 4 bin
metrekare alandaki fabrikamızda
oluşturduğumuz otomasyon sistemi

ile üretimimizin her aşamasını takip
edebiliyoruz. Üretim ve satış depart-
manımızda toplamda 90 kişiye istih-
dam sağlıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin tamamını 
kapsayan satış ağı

2006 yılında başladıkları e-ticaret
atağı ile Türkiye’nin her yerine kargo
ile ürün gönderdiklerini
bildiren Murat Sarı, “ Bizim
için sadece satış değil, satış son-
rası hizmette çok önemli.
İşimize sadece mobilya gözüyle
bakmıyoruz. Müşterilerimizi
gerek şahsi gerek mesleki özel
günlerinde yanlarında olduğu-
muzu hissettiriyoruz. Bir
koltuğun tekerleğinde bile sorun
yaşandığında buna servis olanağı
sağlıyoruz. Sektör aynı ham-
maddeyi kullanıyor, bizi farklı
kılan ise tasarımlarımız ve kişiye
verdiğimiz önem.” diye konuştu.

Geniş aile yapısı
Firmanın aile geleneğini

sürdüreceğine de işaret eden Sarı “
Kardeşim Musa Sarı Ar-Ge ve ihra-

cat birimlerimizi yönetiyor. Hali
hazırda babam haftalık toplan-
tılarımıza katılıyor. Bunun yanı sıra
5çocuğumunda sektörde yer al-
masını arzu ediyorum. Oğlumun biri
Ankara şubemizin başında diğeri
makine bölümünde okuyor. Kızım
ise şuan Masko’daki mağazamızın

başında bu yıl iç mimar-
lık bölümünde eğitimine
başlayacak. Biri ortaokul
diğeri de lisede okuyan
çocuklarımı da işlere
adapte etme çabaların-
dayız.” açıklamalarında
bulundu.

Sarı ayrıca, yıllık
cirosu 15 milyon lirayı
aşan firmalarının
sosyal sorumluluk
projeleri kapsamın-
da okullara destek
sağladığını da
ifade ederken, bu
noktada kendi-
lerine gelen tale-
pleri değer-
lendirdiklerini
kaydetti.

Büro ve ofis mobilyaları
üretiminde global
şirketler arasında yer alan
Çağın, yurt içi ve yurt
dışındaki 5 mağazası, 5
bin çeşit ürün gamı ile 40
ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor. Firmanın
sadece elektronik ticaret
sistemini yılda 1 milyon
kişi ziyaret ediyor.

Murat Sarı, piyasalarda yaşanan ekonomik
kaygının eylül ayı itibarıyla sona ermesini bek-
lediklerini belirterek şöyle devam etti: “
Yaşadığımız üzücü olaylar piyasalarda ister iste-
mez bir durgunluğa yol açtı. Ancak bu durumun
eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte sona
ereceği kanaatindeyiz. Sayın cumhurbaşkanımız,
başkanımız ve kabinenin girişimleri iş
adamlarının da desteği ile bu sürecin atlatıla-
cağına inanıyoruz.”

“İstanbul ve Kastamonu iç içe”
Çağın Büro Mobilyaları Genel Müdürü Murat

Sarı İstamonu hakkındaki görüşlerini ise şu
ifadelerle dile getirdi: “İstamonu ile İstanbul ve
Kastamonu’yu iç içe yaşamak mümkün. Gazete
anlam ve zenginlik içeriyor. Yıllar sonra İstan-
bul’da böylesine kaliteli ve zengin içeriğe sahip
Kastamonu gazetesinin olması çok güzel, emeği
geçenleri kutluyorum.”

Yurt dışında çok sayıda fuara katılarak, ulus-
lararası arenada önemli bir yer edindiklerini
ifade eden Sarı, KASTEXPO’ya da değinerek şun-
ları söyledi: “Özellikle Dubai, Almanya, Afrika,
Libya, Cezayir’deki sektör fuarlarında yer alıy-
oruz. Eylül’de de Çin’de fuarımız başlıyor. Bu tür
uluslararası fuarlarla müşteri portföyümüze
çeşitli toptancı ve dizayn firmalarını katıyoruz.
Hedefimiz bu sayının daha da artması.  Yurt içi
fuarlarda yer almamıza rağmen geçtiğimiz mart
ayında Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği öncülüğünde yapılan KASTEXPO’ya
katılma arzusundaydık, ancak yurt dışı fuarımı-
zla çakıştı. İnşallah bundan sonraki fuarda bulu-
nacağız, Kastamonu ve ticareti adına oldukça
faydalı bir girişim KASTEXPO.”

“Piyasalar eylül
ayında açılır”

“Kastexpo 
oldukça faydalı”

Dünya Çağın’la 
çağı yakalıyor

Emek?

Ter
Para?
Mutluluk

İstanbul?

Güzellik

Kastamonu?

Doğa
Baba?
Büyük
Çağın Ofis

Mobilyaları?

Lider
Bayrak?

Vatan
Evlat?
Nesil

soru
cevap8

Murat Sarı

“Üretimden
Tüketime”

Fabrika: Akpınar Sanayi Bölgesi Yassıören
M. Balkın S. No: 19 Hadımköy / İSTANBUL

www.bsmsandalye.com

istamonu_02_Layout 1  8/27/16  9:30 AM  Page 1



HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

24 Ağustos 2016 3

Bu yıl 29-31 Ağustos tarihle-
rinde Güney Kore Cumhuriyeti-
nin başkenti Seul"de düzenlene-
cek olan "Kuzey Koreli Mülteci-
ler ve İnsan Hakları Uluslararası
Parlamenterler Koalisyonu

13.Genel Kurul Toplantısı" na
Türkiye’yi temsilen Kastamonu
Milletvekili Murat Demir katıla-
cak. Demir, toplantıda 10 daki-
kalık gündeme dair bir konuşma
yapacak.

Demir 
Güney Kore

yolcusu

Alınan McDonnell Douglas MD-82 TC-
TUA yolcu jeti, parçalar halinde TIR’larla
Kastamonu’ya getirildi ve Aktekke Mahal-
lesi Veli Efendi Camii yanındaki alanda
montaj işlemine başlandı.

Projenin ilimize değer katacağını söy-
leyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş,
uçak kafenin yakın zamanda açılacağını
bildirdi.

McDonnell Douglas imalatı 49138 seri,
1090 numaralı, MD-82 tipi yolcu uçağı ilk
uçuşunu 1982 yılında yapmıştı.

Daha sonra Onur Air filosunda uzun
yılar uçan MD-82, 2009 yılında yine Onur
Air tarafından İranlı Mahan Air şirketine
kiralanmıştı.

Cide Dernekler Federasyonu’nun
(CİDEFED) 3. Olağan Genel Kurulun-
da iş adamı Celal Gül başkanlığa seçil-
di. İstanbul’da 2012 yılında kurulan
CİDEFED’in olağan genel kurulu 21
Ağustos Pazar günü Kağıthane Beledi-
yesi Meclis Salonunda yapıldı. Zeki
Şeref’in divan başkanlığında, Yılmaz
Can ve Yaşar Kes’in katip üyeliği yap-
tığı genel kurula tek liste halinde gi-
dildi. Delegelerin tamamının onayını
alan Celal Gül; Mehmet Öz, Ali Güler
ve Recep Çetinkaya’dan sonra federas-
yonun dördüncü başkanı olarak göre-
ve resmen başladı.

Genel kurula Beykoz Belediye
Başkan Yardımcısı Muharrem Kaşı-
toğlu, Kâğıthane Belediye Başkan
Yardımcısı Şaban Demirel, meclis
üyeleri Ali Güler, Ali Görgülüer, İb-
rahim Toprak, Mustafa Kemal Aldo-
ğan, KASDERFED Genel Başkanı Se-
lami Çelebioğlu, CİDEFED Başkanla-

rından Recep Çetinkaya ve Mehmet
Öz, Kas-Der başkan adaylarından
Umut Özkan, Orhan Gümüş, işadam-
larından Hayri Aygün, Tuncay Şe-
nol’un aralarında bulunduğu çok sa-
yıda kişi katıldı.

Ufuk Acar’ın sunumuyla başlayan
programda açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Recep Çetinkaya, 2 yıl süreyle
gerçekleştirdiği başkanlık dönemine
dair değerlendirmelerde bulundu. Çe-
tinkaya konuşmasında “Yaptıklarımız
var, yapamadıklarımız ancak federas-
yonun her geçen gün büyüyen yapısı-
na katkı sağladığımız ve kurumsal ya-
pısına hizmet ettiğimiz aşikârdır. İna-
nıyorum ki yeni yönetim bu çalışma-
ların çok daha üstüne koyacaktır.” ifa-
delerini kullandı.

Başkan Celal Gül ise selamlama ve
teşekkür konuşmasına Cide’de yaşa-
nan sel felaketi ile 15 Temmuz kalkış-
masına değinerek başladı. Gül “Milli

mücadele ruhunu gösteren aziz şehit-
lerimize Allahtan rahmet gazilerimize
de geçmiş olsun diliyorum. Öte yan-
dan Cide’miz büyük bir afet ile baş
başa kaldı. Maddi kayıpla atlattığımız
sel felaketinde can kaybının olmaması
en büyük sevincimiz.Bu günler birey-
sel ve toplumsal fedakârlıklarda bu-
lunmamızı da gerektiriyor.” dedi.

Federasyonun yapısını daha çok
genişletmek ve geliştirmek adına hiz-
mete hazır olduklarını bildiren Gül,
“Dört yıldır her geçen gün kapsamını
genişleten federasyonumuzda gerek
yönetim kurulundaki arkadaşlarımız,
gerek üye olan derneklerimiz büyük
emek harcadı. Her birine ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Recep Çetinkaya
başkanımız başta olmak üzere federas-
yonumuza emek veren herkese müte-
şekkirim.İlk olarak federasyona üye
olan dernek sayımızı artırarak geniş-
letmeyi düşündüğümüz sosyal yapı-

mızı kadın ve gençlik kollarımızı ak-
tifleştirerek sürdürmeyi planlıyoruz.
Herkesin ve her kesimin benimseye-
ceği, benimsetilmeyi başarmış bir fe-
derasyon olmanın asli vazifemiz oldu-
ğunun bilinciyle hareket edeceğiz.”
şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu

n Celal Gül
n İbrahim Sargın
n Mustafa Aygün
n Mehmet Yılmaz
n Ali Görgülüer
n Yaşar Kut
n Ali Rıza Yıldırım
n İshak Yılmaz
n Ercan Yıldırım

Denetleme

n İshak Aslan
n Mehmet Görgülü
n Ali Güler

Ortaözü Camii ibadete açıldı

Vedat Tek Kültür Merkezi içinde yer alan
Serender, yenilenen konseptiyle müşterileri-
nin beğenisine sunuldu. Konaklama ve organi-
zasyon hizmetlerinin verildiği işletme artık
kahvaltı ve ke-
bap restoranı se-
çeneklerini de
sunuyor. Seren-
der Mangal Köy
Genel Müdürü
Serkan Kasalak,
açılışta yaptığı açıklamada yaklaşık 400 bin li-
rayı bulan revizyon çalışması gerçekleştirdik-
lerini bildirerek, “ Mangal köy ve köy kahvaltı
konseptimizle gruplara ve kişilere hizmet su-
nacağız. Bu esnada konaklama ve düğün gibi
organizasyonlarımız devam edecek. ” dedi.

Öte yandan açılış programına Kastamonu
Valisi Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı Tah-
sin Babaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayı-
da kişi katıldı.

Serender yenilendi

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 

Hizmette Güven Hizmette Kaliten Kasko
n Trafik
n İşyeri 
n Konut

n Nakliyat 
n Seyahat
n Sağlık
n Daks (Deprem)

Alternatif çözümlerle, Uygun Fiyatlar... Merkez: Fevzi Çakmak Mah. 
762 Sk. No 3 G.O.Paşa
Şube: B. Hayrettin Paşa Mah.
Mustafa Yeşil Cad. 1059 Sk. No 5
Küçükköy Gaziosmanpaşa İstanbul

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41

7/24 DESTEK

0541 733 47 25
www.ufkumsigorta.com 

info@ufkumsigorta.com

Karada da uçağa bineceğiz
Kastamonu Belediyesi uçak
kafe restoran projesini ha-
yata geçirmek için çalışma-
lara başladı.

Biz, 
Değer üretmekte tembel

ama değer tüketmekte
hamaratız maşallah. 

Hele de elimize bir
fırsat geçse, alimallah
yeryüzünde kendimizden
başka canlı
bırakmayız. 

Ne mi diyoruz? 
Evet. Ortalık toz

duman. Fırsatçılık
almış başını
göklere ermiş de
biz, ha bire
izleyici mi
olacağız? 

Yok öyle! 
Bu gazete

İSTAMONU. Bir
yarısı İSTANBUL ise diğer yarısı da
KASTAMONU.

Övünmek gibi olmasın ama biraz da
hemşeriyicizdir yani. 

Hangi hemşeri? 
Hayri KONUK örneğin. 
Siyasal anlamda durduğu adresten

çok, onun onuruna dokunulduğunda
hepimize dokunulmuş olur. 

Özverisinden kuşkumuzun olmadığı
Hayri Konuk, bir “kişi” tarafından bir
telefonla yerinden yok edilecek, yok
sayılacak ve biz susacağız. 

Ülkenin içinde bulunduğu
belirsizlikte kendisine ‘astığım astık’
rolü yakıştıranlara “biat”edeceğimiz
sanılıyorsa bu büyük bir yanılgı. 

Bir değeri değersizleştirmeye
çalışan kaos uyanıklarına açık bir
sözümüz var: YEDİRMEYİZ! 

Kim olursan ol! 
Önce değersizleştirmeye çalıştığın

değerin onda birini, yüzde birini bir üret
de görelim. 

Biz KASTAMONULULAR, zaten
yeterince sıkıntılı olduğumuz , etkili
insanlarımızın değerlendirilmemesi
konusundaki can sıkıntımıza yenilerinin
eklenmesini istemiyoruz; kabul
etmemiz de söz konusu olamaz! 

Üsküdar’dan, Hayri Konuk’tan yola
çıkıyoruz ve…

“SAKIN HA!” 
Ne demişler; Keser döner sap

döner…

Biz

Hüseyin
Karadeniz
istamonu@gmail.com

CİDEFED’de Gül dönemi

Ortaöz Derneği ile
hayırsever vatandaşlar
tarafından Taşköp-
rü’de inşa edilen ve
Taşköprü Müftülüğü-
ne bağışlanan Ortaöz
Köyü Çördük Mahal-
lesi Camii törenle iba-
dete açıldı.

Açılışa Taşköprü
Kaymakamı Enver Ça-
kır, İlçe Garnizon Ko-
mutanı İbrahim Coşkun ve
müftüsü Yusuf Uzun, çok sa-

yıda iş adamı ile va-
tandaş katıldı.

Okunan Kuran’ı
Kerim ve duaların ar-
dından konuşan Orta-
özü Derneği Başkanı
Yunus Savaş, çok
mutlu olduklarını ifa-
de ederek, emeği ge-
çen ve açılışa katılan-
lara teşekkür etti.

Konuşmaların ar-
dından davetlilere çeşitli ik-
ramlarda bulunuldu.

Yunus Savaş
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Kastamonulular Dayanışma
Derneği(KASDER) yaptığı yazılı
açıklamada 7 Ağustos’ta Beykoz’da
yapılması planlanırken ilçe kayma-
kamlığı tarafından OHAL kapsa-
mında güvenlik gerekçesiyle iptal
edilen olağanüstü
genel kurulun 4
Eylül Pazar
günü düzenle-
neceğini bildir-
di. Sancaktepe
Yunus Emre
Mahallesi Bar-
baros Bulvarı
Numara 6 adresin-
deki Dr. Kadir Topbaş
Kültür Merkezinde düzenlenecek

kongrede başkanlık için Orhan Gü-
müş ve Umut Özkan’ın yanı sıra İs-
mail Erşahin de aday olduğunu
açıkladı. Adaylar içinde olan Or-

han Gümüş ve İsmail Erşahin Kas-
Der’in geçmiş dönem yöneticileri
arasında yer alırken, Umut Özkan
teşkilatçı yapısı ile dikkat çekiyor.

Bu yıl Bağcılar’da faaliyetlerine
başlayan Taşköprü Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneğinin
(TAŞ-DER) girişimleriyle Taşköprü
Belediyesine 112 Acil Servis Am-
bulansı bağışlandı.

Sağlık Bakanlığı Gaziantep 112
Acil Sağlık Hizmetleri Daire Baş-
kanlığına başvuru yapan dernek
başkanı Halil Korkmaz, Taşköprü
Belediyesinden çıkarılan meclis
kararını ve talebi sağlık hizmetleri
daire başkanına bizzat verdiklerini
bildirerek, “Süreci birebir kontrol
ederek başarılı bir şekilde yürüttü-
ğümüzü düşünüyorum. Ambulan-
sın Taşköprü’ye ve insanımıza

sağlık alanında çok büyük hizmet-
leri olacaktır. Devletimiz, milletine
sağladığı tüm olanakları hayran-

lıkla izliyor, takdir ediyoruz. Rab-
bim devletimize zeval vermesin”
diye konuştu.

TAŞ-DER’den acil yardım

İsmail Erşahin, 4 Eylül
Pazar günü yapılacak olan
Kas-Der Genel Merkezinin

olağanüstü genel kurulunda
başkanlığa aday olduğunu
açıkladı. Orhan Gümüş ve

Umut Özkan’ın ardından
adaylığını açıklayan İsmail

Erşahin ile birlikte Kas-Der
tarihinde ilk kez üç adaylı

bir seçime gidecek.

Size selam
olsun suskun
köylerin ve

köylülerin umut
diye yatıp uyandığı
çaresiz
gecelerden.

Size selam
olsun açlığa ve
işsizliğe çare
olmayan tüm milli
parklarımızdan ve
o parklarda
asırlarca gölge
sunan ağaçlardan.

Size selam
olsun mağazalardan, yaylalardan,
kanyonlardan, deniz kıyılarından.

Size selam olsun işlenmeyen
topraklardan, toplanmayan cevizlerden,
dalında kuruyan kızılcıklardan;
kestaneden, hurmadan, ayvadan,
erikten, duttan, börülceden.

Size selam olsun asfaltı çökmüş
yollardan, unutulmuş tarihten, yok
olmuş kömüşlerden atlardan.

Size selam olsun bunca
bekleyişlerden, bunca gelmeyişlerden
ve kavgamızdan habersiz
suskunluğumuzdan.

Selam olsun cenaze
buluşmalarımızdan, düğün
haykırmalarımızdan

Size selam olsun yol gözleyen
umutlu gözlerden.

Selam olsun koynumuza sarıp
uyuduğumuz şehitlerimizden,
gazilerimizden.

Şerife Bacı’dan selam olsun.
Mavnacılardan, Nasrullah’tan, Kadı

Dağı’ndan, kaleden, saat kulesinden
selam olsun.

Ben değil, biz diyen dillerimizden,
Bizi biz etmekte yorgun

düşmüşlüğünü gördüğümüz
gözlerimizden, bizi hiç eden
yarışmalarınızdan, yorulmuş
yüreklerimizden selam olsun.

Yüreklerimizin ve ellerimizin ne ,için
vuruştuğunu bilmeyen zavallı
beklentilerden size selam olsun.

İlgisizlikten bodur kalmış fındıktan,
destek verilmediği için sayılarak
payalşılan cevizlerden, dibinde çürüyen
elmalardan, şenlik yapılıp çöplüğe
dönüştürdüğümüz yaylalardan,
silahlarımızı denediğimiz gece
yarılarından, otomobil modellerini
kıskandığımız köy meydanlarından, aklı
biz kenara bırakıp yaptığımız
dedikodulardan selam olsun.

Yumurtayı İstanbul’dan alan, yoğurt
ve biberi süper, domatesi hiper market
alan cüzdanlarımızdan size selam
olsun.

Yıl boyunca iş yapamadığını gerekçe
göstererek üç katı fiyat yazan
esnafımızdan, namaz kıldırmak yerine
arıcılık yapan, yolcu taşıyan
imamlarımızdan size selam olsun.

Adalet arayıp adalet sarayı (!)
bulamayan insanlarımızdan; doktor
arayıp doktor bulamayan
insanlarımızdan, banka arayıp
bulamayan, tapuda işini
çözümleyemeyen, askere gitmek için
takla atan insanlarımızdan size selam
olsun.

KAS-DER  Genel Kurulu da hayırlı
olsun.

Selam olsun

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeylerErşahin atağı

İsmail Erşahin Av. Umut Özkan Orhan Gümüş

İstanbul Büyükçekmece’de ün-
lülerin uğrak mekanı kokoreççiyi
haraca bağlamak isteyen kişiler ve
mekan sahipleri arasında çıkan ça-
tışmada 2 kişi öldü. Kokoreç usta-
ları ise gözaltına alındı. Efendi ki-
şiliğiyle tanınan ve sevilen Doğan-
yurtlu hemşerimiz Şükrü T’nin iş-
lettiği Kokoreç dükkanına 22 Ağus-
tos gecesi gelen 4 kişinin küfürleri
ve sataşmaları rahatsız-
lık boyutuna erişince
kavga çıktı.

Sanat, spor ve iş
dünyasından ünlü
isimlerin uğrak meka-
nı olan meşhur koko-
reççide silahlarını
çeken magandalara
karşı koyan Şükrü
ve Cihangir T. kardeşler
bir anda kendilerini arbede orta-
sında buldu. Silahtan çıkan kur-
şunlar S. Ç.  ve T.K.’ya isabet etti.
Ağır yaralanan iki kişi çevredeki

vatandaşların araç-
larıyla Büyükçek-
mece Devlet Hasta-
nesi’ne kaldırıldı an-
cak ikisi de hastane-

de hayatını kaybetti. Olayla ilgili
geniş çaplı soruşturma devam
ederken Şükrü ve Cihangir T. em-

niyet ekipleri tarafından gözaltına
alındı.

İddialara göre mekana müşteri
gibi giren aynı kişilerin daha önce
Şükrü ve Cihangir T. kardeşlerin
işlettiği kokoreççiyi haraca bağla-
mak hatta mekânlarını ellerinden
almak istediği öne sürüldü.

Cideli hemşerimiz Abbas Ata evi-
nin önünde maskeli kişilerin silahlı
saldırısına uğrayarak yaşamını yitir-
di. İstanbul Eyüp Göktürk Merkez
Mahallesinde meydana gelen olayda
Abbas Ata (36), evinden çıktığı za-

manda yanına yaklaşan araçtaki mas-
keli kişilerin silahlı saldırısına uğra-
dı. Otomatik silahlarla gerçekleşen
saldırı sonrası kafasına ve gövdesine
toplam 11 kurşun isabet eden Ata
ağır yaralandı.  Olay sonrası önce

Göktürk Acıbadem Tıp Merkezine
ardından Taksim İlk Yardım Eğitim
ve Araştırma Hastanesine kaldırılan
Abbas Ata hayatını kaybetti.  Olay
yerinde inceleme yapan polis, 16 el
ateş edildiğini tespit etti.

Tosya ve Taşköprü’de dü-
zenlenen toplu sünnet şölenin-
de 160 çocuk erkekliğe ilk adı-
mını attı. Her iki ilçede de 15
Temmuz darbe girişimi sonrası
uluslararası festivaller iptal edi-
lirken, festivale birlikte yapılan
sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Tosya Beledi-
yesi tarafından 42, Taşköprü
Belediyesi tarafından 118 çocuk
sünnet ettirildi.

Tosya’da düzenlenen sünnet
şöleninde Pirinç Ağası Raif
Tunca tarafından, yaklaşık 10
bin kişiye etli pilav, helva ve
ayran ikram edildi. Yapılan Pi-
rinç Ağalığı yarışmasında 2017
Yılı Pirinç Ağası Arif Şen oldu. 

Taşköprü’de ise çeşitli ani-
masyonlar ile eğlenen çocuklara
hediyeler ile altın dağıtıldı. Da-
vetlilere etli pilav ile ayran ikra-
mında bulunuldu.

Erkekliğe atılan 
ilk adım

İhsangazi Belediye Başkanı
Zühtü Danacı’nın oğlu Hasan
Danacı, Tuğçe Bulum ile dünya
evine girdi. Çiftin nikahını Be-
lediye Başkanı Zühtü Danacı kı-
yarken, nikahın şahitliğini ise
Vali Mesut Yıldırım, Milletve-
killeri Hakkı Köylü, Metin Çe-
lik, Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş yaptı. 

İhsangazi’ye 
gelin geldi

Haraç çatışması ölümle sonuçlandı

11 kurşunla katledildi
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Anonim şirketlerde
genel kurul toplantıları

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com
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Yardım eli uzandı

Yeminli Mali Müşavir
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Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

1. Olağan genel kurul toplantısı:
Şirket organlarının seçimine,
finansal tablolara, yönetim

kurulunun yıllık faaliyet raporuna,
kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr
ve kazanç paylarının oranlarının
belirlenmesine, yönetim kurulu
üyelerinin ibraları ile faaliyet
dönemlerini ilgilendiren ve gerekli
görülen diğer konulara ilişkin
müzakereler yapmak ve karar almak
üzere her hesap dönemi sonundan
itibaren üç ay içinde yapılan
toplantıdır.

Buna göre hesap dönemi takvim yılı
olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç
ayı içinde, özel hesap dönemi olan
şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği
günü izleyen ilk üç ay içinde
yapılmalıdır. Ancak ilk üç aydan sonra
da toplantının yapılmasına engel
olmadığı gibi süresinden sonra
usulüne uygun yapılacak toplantılarda
alınacak kararlar da geçerli olacaktır. 

2.Olağanüstü genel kurul
toplantısı: Şirket için lüzumu halinde
veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı
takdirde yapılan ve gündemini toplantı
yapılmasını gerektiren sebeplerin
oluşturduğu toplantılardır. Bu
toplantıların zamanı olmayıp ihtiyaç
duyulduğu her zaman
yapılabilmektedir.

3.İmtiyazlı pay sahipleri özel
kurulu toplantısı: Sadece imtiyazlı pay
sahiplerinin katılımıyla anılan kararın
alındığı genel kurul toplantı tarihinden
itibaren en geç bir ay içinde yapılan
toplantılardır.

Yeni düzenleme ile genel kurul
toplantısının zamanında
yapılmamasının herhangi bir cezai
yaptırımı olmayıp, ancak genel kurulun
yapılmaması ve pay sahipliğinden
kaynaklı hakların kullanılamaması
nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlar
için yönetim kurulunun sorumluluğu
ölçüsünde dava hakkı
kullanılabilecektir.

Çizmak Makine Sanayi Genel Mü-
dürü Araçlı hemşerimiz Hakan Çatıkka-
ya 1979 yılında çizim gereçleri ve ima-
lat yan sanayi olarak kurulan firmaları-
nın çizim masaları, dikiş makinaları ye-
dek parçalarının imalatını sürdürür-
ken1985 yılında otomotiv, tekstil ve di-
ğer alanlardaki sanayileşme atağına kat-
kıda bulunabilmek amacıyla seri bağla-
ma elemanlarını da üretmeye başladığı-
nı bildirdi.

Temel prensiplerinin doğru işe doğ-
ru insanı yerleştirme stratejisi olduğunu
vurgulayan Hakan Çatıkkaya, “Şirketle-
rimizin ihtiyaçları doğrultusunda hare-
ket ediyoruz. Bu ihtiyaçlara cevap vere-
bilecek nitelikli ve başarılı kişileri bün-
yemize katıp, ekibimizde uzun soluklu
istihdam edilmelerine önem veriyoruz.
Her ne kadar aile şirketi olsak da ku-
rumsal yapımızdan asla taviz vermiyo-
ruz, her şey sistemli ve işinin uzmanları
tarafından yapılıyor muhakkak. Her ge-
çen gün ürün çeşidimizi artırıp farklı
tasarımları hayata geçirirken de ürünle-
rimizi ulusal ve uluslararası standartla-

ra uygun olarak sunuyoruz.”  dedi.
Firmanın ürün gamının çeşitliliğin-

den bahseden Çatıkkaya, “İpme çekme,
ağır tip bağlama elemanları, yatay ve di-
key bağlama elemanları gibi 80’e yakın
çeşidimiz var. Bu sene ağır tip bağlama

elemanlarına ağırlık verdik.Firmamızın
marka tescil belgesi, endüstriyel tasarım
belgesi, faydalı ürün modeli belgesi dı-
şında, Fransa tarafından verilen Afnor
sertifikası da (Afnorsertification) bulu-
nuyor.” diye konuştu.

“50’ye yakın bayimiz var”
Çatıkkaya, kaliteli ve zamanında tes-

limat konusuna büyük önem verdikleri-
ne dikkat çekerek şöyle devam etti: “
Bizimle çalışan müşterilerimiz ürünle-
rini kaliteli ve zamanında teslim alacak-
larını bilirler. 10’u  İstanbul’da olmak
üzere Bursa, İzmir, Ankara, Adapazarı,
Manisa, Kayseri, İzmit’te 50’ye yakın
bayimiz var.2013 yılında Rusya ve
Azerbaycan’a ürün sattık. İsveç ve Fin-
landiya’ya bayilik verdik.  Yaptığınız

işin en iyi reklamı kalitesi ve dayanıklı-
lığıdır. Bizde bu anlamda hem kendimi-
ze, hem işimize çok güveniyoruz.  Her
geçen gün büyüyen istihdam yaratan
bir şirketiz. Bugün itibariyle 20 kişi is-
tihdam ediyoruz.”

“Ağırlığımız otomotiv 
sektöründe”

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi
sektörlerindeki faaliyetlerini artırdıkla-
rını kaydeden Hakan Çatıkkaya şunları
söyledi: “ Ar-Ge çalışmalarımıza ve ya-
tırımlarımıza devam ediyoruz. Önü-
müzdeki süreçte otomotiv sektöründe
kullanılmak üzere üç yeni model piya-
saya süreceğiz. Yatay ve dikey bağlama
elamanlarında hafif tip ve ağır tip çeşit-
lemelerimiz olacak. Ağır tipi daha çok
otobüsler ve minibüsler gibi büyük
araçlar kullanıyor. Şaselerdeki malze-
melerin kalın olmasından dolayı daha
baskıcı kuvvetli modeller istiyorlar.  Bu
kapsamda Karsan ile çalışmaya da baş-
ladık. Firma yeni projesinde bizi tercih
etti ve iyi sonuç aldığını bildirdi.”

Prizma Ambalaj’ın baskı farkı
Cideli hemşerimiz Mesut Görgü-

lü tarafından 2000 yılında kurulan
Prizma Ambalaj, karton ve ofset bas-
kılı kutu imalatındaki üretim ban-
dıyla piyasada adından söz ettiriyor.

İstanbul Başakşehir’de bin metre-
kare alanda 20 çalışanıyla üretim-
den teslimata kali-
teli üretim gerçek-
leştiren Prizma
Ambalaj, yenile-
nen makine par-
kurunun tamamı-
nı otomasyon ağır-
lıklı baskı sitemi-
ne çevirdi.

Faaliyet göster-
dikleri andan iti-
baren kalite kont-
role büyük önem verdiklerine dikkat
çeken Mesut Görgülü “Mükemmel-
lik yalnızca teknolojiyle değil, insan
aklı ve dikkatiyle sağlanır. Bizler de

iyi bir baskının tüm süreçlerde kali-
te ve dikkat gerektirdiğinin bilinciy-

le hareket ediyoruz. Tüm süreçler
matbaamız bünyesinde yapılıyor ve
denetleniyor.” dedi.

Kastamonulu hemşerileriyle iş
birliği yapmaktan her zaman mutlu
olduğunu ifade eden Görgülü, “Bu
anlamda iş birliği ve dayanışma ru-
huna uygun olarak yapılacak her gi-
rişimi destekler ve uyum içinde olu-
ruz” diye konuştu.

Azdavay Küçük Sanayi Sitesinin
temeli atıldı. Bahçelievler Mahallesinde
16 dönüm arazi üzerinde kurulacak
sanayi sitesi 24 iş yeri kapasiteli olacak.

Temeli atıldı

Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit
olan vatandaşlarımızın ailelerinin ke-
derlerini hafifletmek ve yaralılarımızın
acılarına ortak olmak için Başbakanlık
tarafından başlatılan 15 Temmuz Da-
yanışma Kampanyasına Kastamo-
nu’dan ticaret ve sanayi odaları vasıta-
sıyla 58 bin 750 lira destek sağlandı.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
ile Erdem Sepetçioğlu’nun 10’ar bin
lira bağışladığı  kampanyaya, Celepçiler
Örnek Beton ile Kadir Yüksel Tonbul
5’er bin lira, Hulusi Deveci, Umurlar
Gıda, Şevket Selvi Halıcılar Halı, A.Çe-
tin Akkaya Halıcılar Halı, Cömert Se-
mih Selvi Halıcılar Halı, Ümit Madeni
Yağ Petrol Hamdi Karahasan, Ünlüler
Yatırım ile Eltes Mühendislik 2’şer bin
lira, Mütevelliler Turizm, Cafe Kırmı-
zı,Yaylacıoğlu Deri, Eynihan İnşaat, As
Onur Mermer,Karahasan Petrol ile Tms
Yapı  biner lira  destek verdi. Diğer 15
firmanın bağış tutarı ise 4 bin 750 lira
olarak kayıtlara geçti.

37 yıldır hızla bağlıyor

İlbey’den 
hipodrom
sözü

Taşköprü Belediyesi tara-
fından 15 Temmuz Demokra-
si şehitleri anısına düzenle-
nen at yarışlarına katılan ti-
yatro sanatçısı Araçlı hemşe-
rimiz İlyas İlbey, en büyük
hayalinin Kastamonu’ya hi-
podrom kazandırmak olduğu-
nu söyledi.

Gerekli alt yapının oluştu-
rulması sonucu Taşköprü’ye
hipodrom yapılabileceğini
ifade eden İlbey, ayrıca atçılı-
ğa ve at sporuna verdiği des-
tekten dolayı Taşköprü Bele-
diye Başkanı Hüseyin Ars-
lan’ı tebrik etti.

Yerli bağlama ekipmanları
üreterek otomotiv ve tekstil
yan sanayisi başta olmak
üzere birçok sektörün teda-
rikçisi konumundaki Çizmak
Makine Sanayi,  37 yıldır farklı
donanımlar tasarlayarak re-
kabet avantajı sağlıyor. Ürün
gamı ile göz dolduran firma 8
farklı lokasyonda 50’ye yakın
bayisi ile hizmet veriyor.

Hakan Çatıkkaya

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

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

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

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

24 Ağustos 2016 6

Kastamonu’da
mahkumların 

tahliyesine başlandı

Kastamonu’da Resmi Gazetede ya-
yınlanan Kanun Hükmünde Kararna-
me kapsamında mahkumların tahliye-
sine başlandı. 671 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararnameyle, “Ceza ve Güven-
lik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Ka-

nun”a eklenen geçici madde kapsa-
mında Kastamonu’da hükümlü bulu-
nan mahkumların tahliyesine başlandı.
Kastamonu F Tipi Kapalı ve Açık Ceza
İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan
yaklaşık 80 mahkumun da tahliyeleri

devam ediyor. Bu kapsamda mahkum-
ların dosyaları Kastamonu Cumhuriyet
Başsavcılığına getirilerek incelenmeye
alındı. İlk etapta şartları tutan yaklaşık
80 mahkumun tahliye işlemlerinin biti-
rilerek tahliyesine başlandığı öğrenildi.

YIL: 5 SAYI: 173 24 AĞUSTOS 2016

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman

Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü

Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı selden zarar gören
vatandaşlara ulaştırılmak üze-
re Cide Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı hesabına
2 milyon 100 bin lira sosyal
yardım ödeneği gönderdi.

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Kurban Bayramı
öncesinde sel mağdurlarına
yardımların ulaştırılacağını
bildirirken, yardımlar için
Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanı Fatma Betül Sayan
Kaya’ya teşekkür etti. Demir
ayrıca AFAD’dan da ek bir
ödeneğin geleceğini söyledi.

Öte yandan, Cide Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı, yaptığı yazılı açıklama-
da, konutları selden zarar gö-
ren ama ikametleri farklı iller-
de olan vatandaşların yardım
ödeneklerinden yararlanabil-
mesi için ikamet adreslerini
Cide’ye aldırmaları gerektiğini
kaydetti.

Kastamonulu
hemşerimiz Bu-
rak Serdar Şa-
nal’ın başrolünü
Deniz Baysal ile
paylaştığı yeni
dizi "Rüzgarın
Kalbi" ilk bölü-
müyle büyük beğeni topladı. Dizi, Cumartesi gece-
si TOTAL ve ABC1’ SES kategorisinde 1. oldu.

Çekimlerin gerçekleştiği İzmir Foça'da bir araya
gelen ekip dizinin Cumartesi yayınlanan ilk bölü-
münü birlikte izlediler. Filmevi Yapım şirketi tara-
fından yapımcılığını Erol Demir'in üstlendiği, yö-
netmen koltuğuna Filiz Gülmez Pakman'ın oturdu-
ğu,  FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi, zengin
ve saygıdeğer bir ailenin aklı başında olan oğulları
Rüzgar'ın yaşadığı aşk hikayesini konu alıyor.   

Set ekibi ile beraber dizinin ilk bölümünü İzmir
Foça'da izleyen oyuncular, çok heyecanlı oldukla-
rını ve 7'den 70'e herkesi ekran başına toplayacak
bir projede yer almanın mutluluğunu dile getirdi.

Rüzgarın Kalbi 
beğenildiBakanlıktan 

Cide’ye yardım

Kastamonu Valiliği tarafından
düzenlenen yürüyüşte protokol üyeleri ve
vatandaşlar, Olukbaşı mevkiinden
Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüş sırasında protokol üyeleri ile bazı
vatandaşlar kasket taktı. Kortej yürüyüşüne
30 kişilik heyet ile katılan Kastamonu
Kadın Derneği Başkanı Emine Çelik ise
ekibiyle birlikte taktığı fötr şapka ile büyük

beğeni topladı. Yürüyüşün ardından
Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na valilik,
garnizon komutanlığı ve belediye
başkanlığının çelenkleri konuldu. Program,
saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal
Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, Vali Mesut Yıldırım,
Kastamonu Milletvekili Murat Demir ve
Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin

Babaş, Kastamonu Garnizon Komutanı
Kurmay Albay Mehmet Özer Güneş ve
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Seyit Aydın da katıldı. Aynı gün Vedat Tek
Kültür Merkezinde Karma Sergi açılışı
gerçekleştirildi. Atatürk’ün Kastamonu’ya
Gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılâbının 91’inci
yıldönümü kapsamındaki kutlamalar, 30
Ağustos’a kadar sürecek.

İlgili yasal mevzuat uyarınca denetimler sonucu Sutek Teknik Hırdavat
Oyuncak Elektronik Tekstil ve İnşaat San ve Tic.Ltd.Şti. tarafından ithal edilip
piyasaya sürülen NOMO marka NDDR model 5W led ampul ürün, ilgili
yönetmelik kapsamında teste tabi tutulmuş olup, bu yönetmeliklerde yer alan
TS EN 62560 standardı kapsamında yapılan test ve muayene sonucuna göre
Güvensizlik tespit edilmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 407 sayılı, 09.06.2016 karar ve tarih
sayılı idari yaptırım kararı gereğince, söz konusu ürünlerin piyasaya arzı
durdurulmuş olup, daha önce bu üründen satın almış olan kullanıcıların ilgili
ürünü kullanmamaları ve satın aldığı yetkili bayilere bedeli karşılığında teslim
etmeleri gerekmektedir.

Marka: NOMO
Model: NDDR
ALINAN ÖNLEM: Ürünler Toplanacaktır.
SORUN: Ürünlerin TS EN 62560 Test ve muayene kapsamında Güvensizlik

tespit edilmiştir.
ÜRÜNÜN TAŞIDIGI RİSK: Çalışma esnasında Güvensizlik.
ÜRÜN İADE EDİLECEK ADRES: Sutek Teknik Hırdavat Oyuncak Elektronik

Tekstil ve İnşaat San ve Tic.Ltd.Şti.
Muratbey Mah. 3601 Sok. No:22/C Torbalı İZMİR
TEL: 05079261949

DUYURU

Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi ile Şapka İnkılabının 91'inci yıl dönümü
kutlamaları, 23 Ağustos’ta kortej yürüyüşü ile başladı.

ABONE OLUN 
İSTAMONU 

KAPINIZA GELSİN

www.istamonu.com

0212 222 97 37

0533 920 06 37

Abone Hattı:

Arayın 
yüzde 20 

daha indirimli
abone olma

hakkını
kazanın...
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KİRALIK işyeri
Yük ve ofis asansörlü

İletişim numarası 
0532 232 37 60

KİRALIK İŞYERİ

Çakmaklı Mevkii, Akçaburgaz Mahallesi 54. Sokak No:9 Esenyurt/İstanbul
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından sel felaketinden etkilenen
Amasra ve Kurucaşile ilçelerine 2 mil-
yon lira gönderildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bar-
tın Milletvekili Yılmaz Tunç ilçelerin
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Va-
kıfları'na yapılacak yardımın vakıflar
tarafından sel mağduru vatandaşların
zararlarını karşılamaları için kullanıla-
cağını ifade etti.

Sel afeti sırasında zarar gören konut,
iş yeri ve arsaların hasar tespit çalışma-
sına devam edildiğini ifade eden Tunç,
şunları kaydetti:

"Bozulan köy yollarının, yıkılan
köprülerin, tahrip olan kanalizasyon alt
yapısının onarımı, haberleşme ve elek-
trik şebekesinin onarımları ile ilgili ola-
rak ihtiyaç duyulan ödenekler gerekli
kurumlara gönderilecek. Meydana ge-
len hasarların en kısa sürede giderilme-
si için çalışmalar hızla devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Amasra ve
Kurucaşile ilçelerinde meydana gelen
hasar ve zararların giderilmesi için ge-
rekli talimatları verdi. Heyelan nede-
niyle kapanan Bartın-Kurucaşile yolu-

nun tekrar ulaşıma açılması için ekipler
tüm imkanları seferber etti. Köy yolları
ve köprülerdeki hasarların giderilmesi
için de İl Özel İdaresinin yoğun bir şe-
kilde çalışmaları sürüyor."

Yükseköğretim Kurulu, Zonguldak Bü-
lent Ecevit Üniversitesinde Sağlık Bilimleri
Fakültesi’nin kurulması teklifini onayladı.
Sürecin tamamlanmasından sonra Zongul-
dak Sağlık Yüksekokulu faaliyetlerine Sağ-
lık Bilimleri Fakültesi olarak devam ede-
cek. Son beş yılda altı yeni fakülte kuran
BEÜ’nün 14. fakültesi Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi olacak.  

Bölgede en fazla fakültesine sahip Bü-
lent Ecevit Üniversitesini, 13’er fakülte ile
Karabük ve Kastamonu Üniversitesi, 8 fa-
külte ile Sinop Üniversitesi,  7 fakülte ile
Bartın Üniversitesi, 6 fakülte ile Çankırı
Karatekin Üniversitesi takip ediyor.

Yuvarlak içinde:  Bülent Ecevit Üniver-
sitesi 1993 yılında Gazi Üniversitesi bünye-
sinde kurulan Tıp Fakültesini 1997 yılında
kısmen, 2000 yılında ise tamamen kendi
kapsamına almıştı.

Zonguldak’a Sağlık
Bilimleri Fakültesi 

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergi-
li’nin oğlu Bekir Vergili Meltem Zinciroğlu
ile dünya evine girdi.

Zalifre Konaklarında gerçekleştirilen tö-
rende genç çiftin nikâhını Safranbolu Bele-
diye Başkanı Dr. Necdet Aksoy kıydı. Çiftin
nikah şahitliklerini ise AK Parti Karabük
Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve MHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı.

Başkan Vergili’nin
mutlu günü

Körfez ülkeleri sosyal medya fenomen-
leri ile Batı Karadeniz tanıtım atağına baş-
landı.  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
(BAKKA) ve Türk Hava Yolları tarafından
TR81 (Zonguldak-Karabük-Bartın) bölgesi-
ni tanıtmak amacıyla Körfez ülkelerinden
16 sosyal medya fenomeni ağırlandı. 6 gün
süren programda Karabük, Safranbolu, Ef-
lani, Yenice, Bartın, Ulus ve Amasra’nın tu-
ristik yerleri gezilerek bilgiler verildi.  

Fenomenlerden Batı
Karadeniz tanıtımı
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AKIN, Kırtepe Mahallesi Asma Caddesi'nde
hayata geçirecekleri yapay şelale ve çevre
düzenlemesinin, yaklaşık bin metre kare
alan üzerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Bölgenin, mahalle sakinlerinin şikayet et-
tiği karanlık bir bölge olduğunu ve alanı

yeni düzenleme ile canlandıracaklarını
ifade eden Akın, ''Şimdi buraya şelale ve
etrafında dinlenme alanları ile güzel bir
peyzaj düzenlemesi yapacağız. Bu projemiz
ile sular kenti olarak bilinen ilimizin, ilk
kez bir şelalesi olacak'' dedi.

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın’a 
yapay 
şelale 

Bartın Belediye
Başkanı Cemal Akın,
kente yapay şelale
yapımı için çalış-

malara başladıklarını
bildirdi.

Haftasonu Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinin Balkanlar
üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesiy-
le Batı Karadeniz’de ulaşım sekteye uğradı. Bartın'da yoğun
kar yağışı nedeniyle 170 köy yolu ulaşıma kapandı. Bartın İl
Özel İdaresi, Bartın merkeze bağlı 94 köy, Ulus ilçesinde 38
köy, Amasra ilçesinde 19 köy ve Kurucaşile ilçesinde 19 köy

yolunun ulaşıma kapandığını ve yol açma çalışmalarının
aralıksız devam ettiği bildirdi. Karabük ve Safranbolu’da yer
yer kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, Eflani ve Ovacık il-
çelerinde bir metreye ulaştı. Zonguldak’ta kar yağışı sebe-
biyle merkez ilçeye bağlı 28 köyün ve yüksek kesimlerde
bulunan köylerin yolları ulaşıma kapandı.

�

Beyaz 
gelinlik

zor anlar
yaşattı
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Son yıllarda ardı ardına 'Türkiye’nin en mutlu şehri' unva-
nını alan Sinop’ta "Mutluluk Festivali" yapılacak.

Sinop Belediyesi ile Sinop Güç Birliği Derneği’nce düzen-
lenecek "Mutluluk Festivali" 1-4 Eylül tarihleri arasında Akli-
man bölgesinde gerçekleşecek. Festivalde yurt içinden ve yurt
dışından birçok sanatçı ve çeşitli etkinlikler de yer alacak.

Merkez mah. Çobançeşme
Cad. Ege Sk. No: 16
Kâğıthane/ İstanbul

21 yıllık tecrübemizle tulumba, baklava ve tatlıda iddialıyız...
Sipariş Tel: 0212 524 61 83 

0212 295 35 98 
Sipariş mail:
İnfo@cihantulumba.com www.cihantulumba.com

Bolu Köroğlu Parkı Projesi
içinde yer alacak Köroğlu hey-
keli için düzenlenen uluslar-
arası tasarım yarışmasında Ka-
zak ekibin tasarımı birinci
oldu.

Bu yıl dördüncüsü düzen-
lenen Marka Şehir Bolu ve
Uluslararası Köroğlu Festiva-
linde Köroğlu Heykeli için açı-
lan Uluslararası tasarım yarış-
masının sonuçları açıklandı.

Ankara-İstanbul TEM Oto-
yolu’ndan da görülebilecek bü-
yüklükte 30 metre yüksekliğin-
de olması öngörülen heykel
için açılan yarışmayı Kazak
Mimar Yedil Tussibbekov ve
Heykeltraş Murat Mansu-
rov’un imzasını taşıyan eser
kazandı.

Yarışmada Türkiye’den Mi-
mar İbrahim Bakır ve Heykelt-
raş Murat Oğuz’un eseri ikinci
olurken, Özbekistan’dan Mi-
mar Abdukakhor Turdiv ve
Heykeltraş Tulyagan Tadjık-
hodjaev eseri ise üçüncü oldu.
Birinci mansiyon ödülünü
Türkiye ekibinden Mimar İb-
rahim Bakır ve Heykeltıraş Öz-
can Özkarakoç’un eseri alır-
ken, ikinci mansiyon ödülünü
Azerbaycan’dan katılan Mi-
mar Elbay Gasımzada, Mimar
Jahid Alizade, Mimar Maksud
Mammadov ve Heykeltıraş
Omar Eldarov’un eseri aldı.
Yarışmada Türkiye heyetin-
den  Mimar Latif Rustemov ve
Heykeltıraş Sait Rüstem’in
eseri ise üçüncü mansiyon
ödülüne layık görüldü.

Kazak ekibin 
Köroğlu heykeli
birinci oldu

Bartın’a 2 milyon lira sel yardımı

Ankara Mamak'ta bulunan 28. Meka-
nize Piyade Tugayı, Çankırı’ya taşınacak.
Ankara sokaklarında 15 Temmuz gecesi,
16 adet M16 T Tankı, 20 Zırhlı Personel
Taşıyıcı (ZPT), 20 Zırhlı Muharebe Aracı
(ZMA) ve 2 de Zırhlı Havan Taşıyıcı
(ZHT) olmak üzere toplam 65 araç ile çok
sayıda vatandaşımızın ölmesine ve yara-
lanmasına sebep olan Ankara Mamak 28.
Mekanize Piyade Tugayı ve buna bağlı
olarak iki mekanize taburu, bir tank tabu-
ru, bir topçu bölüğü ve bağlı birlikleri
Çankırı'ya taşınacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çankırı
Milletvekili Hüseyin Filiz, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin ardından askeri
birliklerin yeniden yapılandırma süreci-
ne girildiğini hatırlatarak, "Ankara'daki
bazı birliklerin küçük illere taşınmasının
gündeme gelmesi üzerine, Ankara'nın sı-
nır illeri olan Kırıkkale, Kırşehir, Çorum
ve Karabük, bu konudaki talep ve istekle-
rini kampanyaya dönüştürdü. Biz ise bu
süreçte, bu konudaki çalışmamızı sessiz
ve istikrarlı bir şekilde sürdürdük." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ile Kara

Kuvvetleri Komutanlığının konuyu de-
ğerlendirdiğini belirten Filiz, şöyle de-
vam etti: "Yapılan değerlendirme sonu-
cunda Ankara Mamak 28. Mekanize Pi-
yade Tugayı ve buna bağlı olarak iki me-
kanize taburu, bir tank taburu, bir topçu
bölüğü ve bağlı birlikleri Çankırı'ya taşı-
nacak. Bu birliklerle beraber iki binin
üzerinde personelin ve 500'ün üzerinde
askeri aracın ilimize taşınma süreci önü-
müzdeki günlerde başlayacak. Taşıma iş-
leminin yıl sonuna kadar bitmesi öngö-
rülmektedir.”

28. Mekanize Piyade Tugayı, 
Çankırı’ya taşınıyor

Mutluluğun 
festivali 

yapılacak

Tüm dereler ıslah

edilecek

Bartın Valisi Nusret Dirim'e
gerçekleştirildiği ziyarette
konuşan Bakan Eroğlu, “ Bütün
dereleri ıslah etmeye karar
verdik. Çok hızlı şekilde bunu
yapacağız. Biz burayı bütün
dünyaya açmak istiyoruz.
Önümüzdeki günlerde büyük bir
master planı hazırlayıp bütün

tarafları toplayarak ilan
edeceğiz.” dedi.

Bakan Eroğlu valilik ziyareti
sonrası toplu temel atma ve açılış
törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanında
düzenlenen törende 93 milyon
lira yatırım bedelli 16 adet
tesisten, Ulus Eldeş göleti ve

sulaması ile 13 adet taşkın
koruma tesisinin temeli atıldı,
DSİ tarafından inşa edilen 1 adet
taşkın koruma tesisi de hizmete
açıldı. Buradaki törende 5 aileye
gelir getirici tür sertifikası ve 12
aileye de Orköy sertifikası
vermesinden sonra halka 4 bin
adet fidan dağıtıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Bartın’da master planı

çerçevesinde tüm derelerin
ıslah edileceğini söyledi.
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Bu sezon Spor Toto 2.Lig'de
mücadele edecek olan temsilci-
miz Kastamonuspor 1966 yeni se-
zon hazırlıklarının üçüncü ayağı
olan Bolu kampını da tamamladı.
Temsilcimiz artık İsmail Dikmen-
li Tesisleri'nde ligin ilk karşılaş-
ması olan Sarıyer maçı hazırlıkla-
rını sürdürecek.

Yenilgi yok
Kırmızı siyahlı ekip kamp sü-

resinde Diyarbekirspor, Al Arabi,
Bayrampaşa ve Zonguldak Kö-
mürspor ile hazırlık maçları yap-
tı. Temsilcimiz bu karşılaşmala-
rın üçünden galibiyetle ayrılırken
bir maç da berabere bitti. Teknik direktör Ahmet Du-

man yaptığı açıklamalarda takı-
mın genel durumundan ve trans-
ferlerden memnun olduğunu,
Alaaddin Okumuş ve Batuhan İş-
çiler'in hazır olarak takıma katıl-
dığını ifade etti.

Sarıyer heyecanla bekle-
niyor

İki kez üst üste şampiyonluk
yaşayıp bu sezon 2.Lig'de müca-
dele edecek olan temsilcimizin 3
Eylül’de kendi evindeki Sarıyer
ile olan ilk maçı büyük coşkuya
sahne olacağa benziyor. Özellikle
eski açık tribünün faaliyete gir-
mesiyle taraftar sayımızın çoğal-
ması bekleniyor.

Türkiye Şampiyonası 4. Ayak Pu-
anlı Yol Bisikleti Yarışları 18 -22
Ağustos tarihleri arasında Kastamo-
nu’nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Büyük Erkek, Genç Erkek,
Yıldız Erkek A, Yıldız Er-
kek B, Master Erkekler
+40, Master Erkekler
+50, Büyük Bayan, Yıl-
dız Bayan, Genç Bayan
kategorilerinde gerçek-
leşen yarışlarda ilimiz
245 sporcu 150 antrenör,
idareci ve hakem olmak
üzere toplam 395 katı-
lımcıyı misafir etti.

Toplam 5 parkurun hazırlandığı
organizasyonda 118 kilometre,71 ki-
lometre,  48 kilometre ile 11 kilomet-
relik tırmanma ve 14 kilometrelik
saate karşı yarışlar yapıldı.

Kastamonu Sunta Kavşağı, Seydi-
ler, Batı Çevre Yolu, Kadıdağı, Doğu

Çevre Yolu’nu kapsa-
yan 730 metre rakım-
dan başlayarak, bin

250 metre rakımlara
kadar ulaşan parkurlar-
da düzenlenen yarışlar
ilimizin doğal güzellik-
lerini de aynı karede

bir araya getirdi.
Topraksu’dan 5 başarı
Tırmanma yarışında mücadele

eden ilimiz Topraksu Gençlik ve
Spor Kulübü’nden Zekeriya Ertürk
Master 50 kategorisinde, Murat Kun-
tay Açan ise Master 40 kategorisinde

üçüncü olarak bronz madalyanın sa-
hibi oldu.

Topraksu Gençlik ve Spor Kulübü
takım klasmanında ise 2 birincilik ve
bir ikincilik kupası kazandı.

Yarışlar sonunda derece elde eden
sporculara kupa ve madalyalarını
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü Spor Şube Müdürü Adem Ke-
loğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu
Denetleme Kurulu Başkanı Günal
Genç, Bisiklet Kastamonu İl Temsil-
cisi Özden Karakülleoğlu, federasyon
yetkilileri, hakemler ve eski sporcu-
lar takdim etti.

Hüsnü Tandoğan Spor Salonunda
gerçekleşen törende Şeyma Kum, Bil-
lur Cosun, Gökçe Melis Ilık, Başak
Altunbey, Aygün Ayyıldız, İrem Ça-
vuşoğlu, Dilan Çelik, Neslihan Öz-

kan, Buğçe Dedeoğlu, Şeniz Akyüz,
Berdanur Akosman ve Elif Demir res-
men Kastamonu renklerine bağlandı.

İmza töreninde Kulüp Başkanı Ni-
hat Saka, yönetim kurulu üyeleri Hü-

seyin Savaş ve Metin Özcivelek ile
Gündem gazetesi spor muhabiri ve
yazarı  Yılmaz Acar da hazır bulun-
du. Öte yandan takımın baş antrenör-
lüğünü üç dönemdir sürdüren Cem

Oran’ın görevine devam edeceği bil-
dirildi. Oran’ın yardımcılıklarını ise
kondiyoner göreviyle Murat Külekçi,
masör göreviyle Yeşim Balcı’nın ya-
pacağı öğrenildi.

HABER

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

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

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

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

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

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

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

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

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

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

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

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince 
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Kastamonuspor 1966 yeni sezonda Kastamonu En-
tegre ile forma göğüs reklamı anlaşmasına vardı.

Kırmızı siyahlı ekibin 2016 – 2017 Turgay Şeren Se-
zonu’nda lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele
edeceği müsabakalardaki formalarında Kastamonu En-
tegre logosu olacak.

Kastamonu
Entegre 

göğsümüzde

Potanın Sultanları
imzaları attı

2016-2017 sezonu Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Liginde (TKBL) ilimizi temsil edecek olan Ferko
Ilgaz Hotel KBSK’da anlaşmaya varılan iç ve dış transferlerle resmi sözleşmeler imzalandı

Hazırlıklar tamamlandı

Usta pedalları ağırladık

Taşköprü Belediyesi tarafın-
dan "15 Temmuz Demokrasi Şe-
hitleri" anısına at yarışı düzen-
lendi. Taşköprü Belediye Başka-
nı Hüseyin Arslan, Ağcıkişi Ma-
hallesi Kabayazı mevkisinde dü-
zenlenen yarışlar öncesinde yap-
tığı konuşmada, yarışmayı 15
Temmuz gecesi Türkiye'ye yapı-
lan hain saldırıda ülkeyi canı pa-
hasına koruyanlar anısına düzen-
lediklerini söyledi.

Yarışlarda safkan Arap atı A
grubu kategorisinde Enis Badi-
şoğlu'nun sahibi olduğu "Yırtık"
isimli at, safkan Arap atı B grubu
kategorisinde Sadık Badiş'in "Ba-
boilhan" isimli atı, rahvan kate-
gorisinde Atilla Özger'in "Tokat
Bey" isimli atı, safkan İngiliz at
kategorisinde ise Belediye Başka-
nı Hüseyin Arslan'ın "Solowlan-
go" isimli atı birinci geldi.Derece-
ye giren atların sahiplerine ödül
ve plaket verildi. Yarışmayı, Kas-
tamonu Milletvekili Metin Çelik,
Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü
Kaymakamı Evren Çakır, Doğan-
yurt Belediye Başkanı Ahmet
Kaya ile sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcilerinin de aralarında
bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Atlar demokrasi
için koştu

Beş harf, bir
dünya vic-
dansızlık ve

bizim uzaktan payı-
mıza düşen ve ca-
nımızı yakan
pişmanlıklarımız.
Kabul edelim ya da
etmeyelim ölüm
hayatımızın kena-
rında ya da köşe-
sinde değil, tam da
ortasında artık.

19 Ağustos’ta
Halep'te bombala-
nan evinin enkazın-
dan çıkarılan ve
ambulansta kanlar
içinde sessiz bir
şekilde oturan Ümran'ın görüntüsü Suri-
ye'deki savaşta ölen masum çocukların sim-
gesi haline geldi. Ümran'ı tüm dünya izledi. 

Savaşı çıkaranlar “ne olmuş yani bir
çocuk yaralanmışsa” derken, destekleyenler
“çocuktur, ağlar ağlar susar” diyerek yaptık-
larına haklı sebep bulmaya küstahlaşırken,
uzaklardan vicdanını mavi sularda berrak tu-
tanlar yağmur yüklü bulutları taşıdıkları vic-
danlarında gök gürültüsü mesabesinde tüm
dünyaya bu zulmü haykırdık. 

Bir değişiklik oldu mu zalimlerin tav-
rında?

Şimdilik hayır…
Çünkü Rabbim’in kitabı Kur’an-ı Ke-

rim’de:
“Ulâikellezîne tabeallâhu alâ kulûbihim ve

sem’ihim ve ebsârihim, ve ulâike humul gâfi-
lûn(gâfilûne) (nahl-108)ayetinde sabit kıldığı
bir tespiti var:

“İşte onlar, Allah'ın (hakkı anlamak iste-
medikleri için) kalplerini, işitme ve görme
duyularını mühürlediği kimselerdir. İşte,
umursamazlık içinde hakkı göremeyen gafil-
ler bunlardır.”

Ümran Suriye'deki iç savaşta ölen bin-
lerce masum çocuktan sadece biri. Bizim
gördüğümüz ve bize gösterilen. Evinin enka-
zından toz ve kanlar içinde çıkarıldığında as-
lında bizi o yıkıntının altında sapasağlam
bıraktı. Orada kaldık biz; ışıksız ve nefessiz. 

Ambulansın turuncu koltuğunda sessizce
etrafına bakıp, kafasındaki kanı eliyle koltuğa
silmeye çalıştığında sımsıcak evimizde, kon-
forlu koltuklarımız battı bize…

Çocuk hakları, güvenlik konseyleri, Av-
rupa insan hakları mahkemeleri, adliyeler ve
yeryüzünün adalet içinde olmasını salık veren
tüm hukukçular, hepinizin canı cehenneme…

Biz yeryüzü olarak bu çocuklara sahip çı-
kamadık… Çıkamıyoruz da… 

Aldığınız eğitimlerden sonra meslekteki
maddi kaygıdan dolayı oluşan suskunlukları-
nızın bedelini iki cihanda da ödemenizi diliyo-
rum Rabbimden…

Bütün silah tüccarları, insan simsarları ve
kan emiciler ve hainler; bu dünyanın bütün
rezilliklerini çıkarıp masum insanların üze-
rine boca ettikten sonra perde arkasına sak-
lanıp kıskıs GÜLEN rezil insanlar size bu
dünyada yetecek azap yok!

Bu dünyanın mahkemelerinde size ayrıl-
mış yeterli miktarda sanık sandalyesi yok!
Sizi yargılayacak yargıçlarında yeterli vicdan
ve feraset yok!

Biz Mahkeme-i Kübra’ya inanıyoruz.
Orada Ümran’ın yüreğini nasıl toz toprak
içinde karanlıklara mahkum ettiğinize şahit-
lik edeceğiz. Onun temsilinde yeryüzünde
zulüm ettiğiniz tüm masumlar için size hesap
soracağız. Gayya kuyularının başında izleye-
ceğiz yaşamayı sonsuz hak ettiğiniz azapları.

Allah’ım! Seni yeteri kadar temsil edecek
gücüm, kuvvetim ve idrakim yok; senin ni-
metlerine şükretmeye yetecek ömrüm de;
amelimde eksiklik ve noksanlık da çok. Ama
bir tek amelim var ki onda hiç eksiğim yok!

Senin sevmediklerini sevmiyorum, sana
düşman olanlara düşmanım.

Ve nerede zulüm varsa ben orada değilim,
hiç de olmayacağım… Senin adaletinin son-
suzluğuna, hikmetinin ulviyetine, sevginin
hudutsuzluğuna inanıyorum.

Nakıs aklımın, kudretinin bir anda durdu-
rabileceği zulme neden nokta koymadığına
ferasetim aciz kalsa da mü’mine yüreğime
yüklediğin sorumlulukları anlayabiliyorum.

Ben bu dünyanın kahrının baharlarda açan
çiçeklerin solduracağına hep inanıyorum.

Senin merhametinin ateşi korlaşmış yü-
rekleri söndüreceğine de…

Kundakta bebekler ve beli bükülmüşler
hürmetine bizi affet…

Affet…
Affet…

Ümran...

Nejla Sakarya

sakaryanejla@gmail.com

Takım 
Cem Oran ve 

ekibine emanet

Topraksu’dan 5 madalya
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n Sevgili öğretmenim, sizi tanıyarak
başlayalım…

Ayancık Paşalı Köyü doğumluyum. O za-
man Paşalı Ayancık’a bağlı idi. Sonra-
dan Çatalzeytin’e bağlandı. Çocukluk
yıllarım köyde geçti. Akçay’ın batısında
kurulmuş büyükçe ve çevresinde tanı-
nan bir köy. Namlı ve şanlı bir köydür.

1 Ocak 1935 doğumluyum. Bir yaş da geç
yazdırıldığına göre 1933 doğumluyum
aslında. Çocukluğumuz köyde çarık
çorapla hayvan gütmekle, yamalı, pan-
tolon bile diyemediğimiz giysiler içinde
hayvanlara bakmakla geçti. En çok
keçi koyun vardı. At, pek bulunmazdı.
Daha çok varlıklılarda olurdu ve biz
onlar bize konuk geldiklerinde görür-
dük. Yerine eşek vardı. Ayrıca inek,
öküz, dana, düve ve manda olurdu biz-
lerde büyükbaş olarak. Onları güder-
dik (otlatırdık). Çocuk olmamıza karşın
elimizden tarım aletleri eksik olmazdı.
Sebze ekiminden tutun çift sürmeye,
harman almaya kadar her işe karışır-
dık. Fakirlik diz boyu idi. Para yoktu.
Ben, köyde memur diye bir şey duy-
mamıştım. Alışverişte yumurta, tavuk
ya da hayvan ürünleri geçerliydi. Ekip
biçtiklerimiz altı ay ancak yeterdi. On-
dan sonra ofis buğdayı (Toprak Mah-
sulleri Ofisi) almak zorunda kalırdık.
Çevre ilçelerden bunları sırtımızda,
eşekle ya da bulabilirsek at ile köye
taşırdık. Yolumuz da kış, yaz Akçay
boyu idi. Uzak köyler için de aynı şey
geçerliydi. Paşalı, aynı zamanda misa-
fir ağırlama merkezi gibiydi. İlçeden
gelenlerin, köyden ilçeye gidenlerin
konaklama yeriydi. Hem kendilerini
hem de hayvanlarını ağırlardık. Kadın
erkek ayrımı yoktu. Biz, orak biçerdik,
mahsul toplardık.

n Okul dönemine gelelim mi?

Köyde okul vardı. 1930’lu yıllarda açılmış.
Hasan Hüsnü Aydın diye bir öğretmeni
hatırlıyorum. Bizim ağabeylerimiz, ab-
lalarımız o öğretmende okumuş. Bu
öğretmen aynı zamanda Cuma günleri
vaaz da veriyormuş. Ben o öğretmenin
döneminde kayıtsız olarak, merak etti-
ğim için bir iki gün gitmiştim. Okul beş
yıllıktı.

Ben, yaşımın üzerinde okula başladım.
İlkokulu bitirdiğimde, 50-52’lerde,
Ayancık’a yürüyerek gidip öğretmen
okulu sınavlarına girmiştim. Birçok
arkadaş vardı bu köylerden. Sınav he-
yeti benim belgelerimi inceledi ve ya-
şımın büyük olduğunu, sınava alama-
yacaklarını söylediler. 

Bu arada baş öğretmen geldi ve “çocu-
ğun şansını kırmayalım” dedi. Yani di-
yorum ki benim ilkokula başlamam
on, on bir yaşıma denk gelmiş oluyor.
Sonra beni sınava aldılar ve biz atmış
beş kişi içerisinden yirmi bir kişi sınavı
kazandık.

İlkokulda ilk öğretmenimiz Sinoplu Şa-
ban Güney idi. Bize öğretmen okulunu
anlatırken “orada asılı yemekler var,
uzanabildiğiniz kadar yiyeceksiniz, bu-
nun için de çok çalışmalısınız” derdi ve
bizi özendirmeye çalışırdı.

n Göl’e gidişinizi anlatır mısınız?
Paşalı’da Kara Ali’nin Ali Bey diye çok ay-

dın görüşlü bir amcamız vardı. Ali
Bey’in oğlu Bekir Ünlü bizden önce ka-
zanmış ve gitmiş, okuyordu. Önce Ça-
talzeytin’den deniz yolu ile İnebolu’ya,
oradan da Küre üzerinden Kastamo-

nu’ya Göl Öğretmen okuluna gitmeyi
planladık. Ancak, bu yola verecek pa-
ramız yoktu. Velilerimizin de tavsiye-
siyle yürüyerek gitmeye karar verdik.
Yola harcayacağımız para bize belki de
bir yıl yetecekti. Bekir Ünlü’nün ağa-
beyi Murat Ünlü at ile bize yardımcı
oldu. Ata eşyalarımızı yükledik. Murat
ağabey atı çekiyordu ve biz; Bekir
Ünlü, ben, Hüseyin Özcan, Şerafettin
Ünlü Yaralıgöz yoluyla yürüyerek önce
Devrekani’ye, oradan da Göl köyüne
ulaşmak için yola çıktık. Bir sabah gü-
neş kendisini gösterdiğinde yola çıktık
ve hava karardığında Yaralıgöz’e ulaş-
tık. Geceyi orada, açık alanda geçirdik.
Güvenli olsun diye kayaların üzerinde
yattık. Hatta Murat Ağabey kaçmasın,
başına bir şey gelmesin diye atı kendi
ayağına bağlamıştı. Atı ayağından çöz-
dürdük. 'At giderse gitsin, aman sana
bir şey olmasın' dedik ve hepimizin ıs-
rarı ile atı ayağından çözdü. Sabahle-
yin yeniden yürüyerek Camili köyden
doğru Göl köyüne ulaştık. Şerafettin
Ünlü ile benim okumama sebep olan
Bekir ağabey ve Hüseyin ağabey oldu.
Biz daha önce köyden hiç çıkmamıştık.
Göl’de o bin kişilik kalabalığı, henga-
meyi görünce 'Biz dönelim, burada
okuyamayız' demeye başlamıştık ama

'Sabredin, biz sizin her ihtiyacınızı kar-
şılayacağız' dedi. Zaten paralarımız da
Bekir ağabeyde idi. Gerek oldukça on-
dan alıyorduk. 1954 yılında Göl Köy
Enstitüsü adı Göl İlk Öğretmen Okulu
oldu, süresi altı yıla çıkarıldı. Bir yıl
mezun vermedi. Biz, altı yıl okuyarak
mezun olduk.

n Okuldaki derslerden söz edelim bi-
raz.

Genel kültür (tarih, coğrafya, tabiat bilgi-
si, matematik, biyoloji, sosyoloji, fizik
gibi) dersleri yanında sanata ilişkin
derslerimiz oldukça yoğundu. Bunun
yanında köy yaşamına yönelik tüm bil-
gi ve beceriler ile donatıldık. Ketenden
gömlek yapmaktan tutun ayağımızdaki
çarıkları yapmaya, onarmaya kadar
her şey diyebilirim. Marangozluk der-
seniz, elimizden keser, testere hiç
düşmezdi. Lağım büzlerinin kalıplarını
bile biz yapıyorduk. Bulgaristan göç-
menlerinin oturacağı ve bugün hala
ayakta olan konutları da biz yaptık.

Mobilyacılık, demircilik, müzik aletleri
yapma, radyo, motosiklet tamiri, silah
talimi, sağlık eğitimi; iğne yapmayı öğ-
rettiler. Tarımı A’dan Z’ye öğrettiler.
Hayatın her alanından gerekli tüm bil-
gileri aldık dersek abartmış olmayız.
Tabi yoğun bir okuma alışkanlığımız
da oluşmuştu.

n Okul bittikten sonra?
Okulu bitirince bizden üç il istekte bulun-

mamızı söylediler. Biz, o zaman
Doğu’nun perişan halde olduğunu bili-
yorduk. Bu yüzden biz, “Nereyi istiyor-
sunuz?” sorusuna cevap olarak “ Türk
Bayrağı’nın dalgalandığı her yerde gö-

rev yapmaya hazırız” diye yazdık. An-
cak bu dilekçelerimiz bir ay sonra geri
geldi ve bu ibarenin karışıklığa yol aç-
tığı, bunun yerine üç il ismi yazmamız
gerektiği söylendi. Ben Elazığ, Tunceli
ve Bingöl’ü yazdım. Bingöl’ün Solhan
ilçesine atandım. Üç yıl orada çalıştık-
tan sonra Daday Savaş köyüne geldim.
Sonra Çatalzeytin’e geldim ve çeşitli
köylerde öğretmenlik yaptım. İlköğre-
tim müdürlüğü yaptım.

n Okuldan mezun olup köye atandınız.
Köylüye nasıl katkıda bulundunuz?

Okulda iğneden ipliğe tarımı öğrenmiştik
zaten. Ekimden harmana kadar öğren-
diğimiz her şeyi gittiğimiz köylerde köy-
lüye aktardık. Hayvan bakımını köylüye
öğrettik. Hatta kendimiz inek besledik.
Ahır yaptık, sapını samanını saklayacak
yerler yaptık. Spor ve müzik alanında
öğrendiklerimizi köylerde sergiledik,
köylüye de öğrettik. Bayram kutlamala-
rına çok farklı anlamlar kattık, coşku
yarattık. Çocukların yetenek ve beceri-
lerini ortaya çıkardık ve sergiledik.

Köylü, öğretmene sonsuz değer veriyor-
du. Ben, çalıştığım yerlerden ayrılır-
ken yaşlı yaşlı insanların hüngür hün-
gür ağladıklarını gördüm, yaşadım.
Köylünün en büyük güvencesi biz öğ-
retmenlerdik. Ama evlerde kullanılan
oklavadan harmandaki dövenine ka-
dar, diğrenine, yabasına kadar biz
yapmışızdır köylerde. Demir atölyele-
rinde saban demirine varıncaya kadar
yine ellerimizle yapmayı öğrenmiştik
okulda.

n Pekiyi! Günümüzle bir karşılaştırma
yaparsanız?

Ben, bir cümle ile açıklamaya
çalışıyorum bu soru sorulduğunda:
Bu okullar, Türkiye’yi kalkındıracak
insanı üreten birer fabrika idiler.
Tabi, bunu Köy Enstitüleriyle
başlatmak daha doğru olacaktır. Biz
onların devamıydık.

Herkes görevini eksiksiz yapacak. Af yok.
Saygı ve sevgi en üst seviyedeydi. Gör-
gü kurallarını biz orada öğrendik. Bu-
run silmesine kadar dersem abartmış
olmam. Milli değerlere bağlı kalmayı
öğrettiler bize. Vatan sevgisi her şeyin
önünde idi. Atatürk, dilimizden düş-
mezdi. Cumhuriyeti seven Atatürk’ü,
Atatürk’ü seven de cumhuriyeti sever-
di. Atatürk’ün öğretmenleri olmanın
gururunu yaşadık hep.

n Son olarak, günümüz öğretmenlerine
önerileriniz nedir?

Hiçbir tahrike kapılmadan, aklıyla görgü-
sünü birleştirerek, siyasetin etkisi al-
tında kalmadan; Atatürkçü, bilimsel ve

milli hedeflerden şaşmadan yeni bir
nesil yetiştirmeleridir. Çocukların bi-
rinci sahibinin kendileri olduğunu
unutmamalıdırlar. Kul ve de özellikle
de çocuk hakkını kesinlikle yememeli-
dirler. Öğretmenin asla boş zamanı
yoktur ve olmamalıdır. Çünkü ona in-
san teslim edilmiştir.

n Teşekkür ediyorum öğretmenim.
Teşekkür ediyorum sizin nezdinizde tüm

öğretmenlerimize.

24 Ağustos 2016ÖZEL GÜNDEMHarun Ünlü ile 10

Ne günlerden gelmişiz!
atalzeytin’de Karadeniz’in coştuğu günlerden
birindeyiz. Yılların eğitimcisi Mazhar ÖZCAN ile
geçmişten günümüze söyleşiyoruz. Bu söyleşi,
aslında bir öykü. 1940’lardaki yaşamdan yola

çıkarak bugüne gelmiş ya da aramızdan erken ayrılmış
eğitimcilerin öyküsü. Bu öykünün içerisinde köy var, yayan
yürünen günlerce yol var, yoksulluk var, yurtseverlik var,
ideal var, umut var ve en önemlisi bugünün eğitimcilerinin
çıkaracağı yığınla ders var. Özellikle yeni neslin, bu çevrenin
insanlarının nasıl yaşadıkları, nerelerden bugünlere gelmiş
oldukları var. Umarım iyi bir iş yapmış olurum.

Mazhar ÖZCAN’ın özgeçmişini ise zaten yazının içerisinde
bulacaksınız.

Ç

Göl Köy (1954).Soldan sağa: Bekir Ünlü, Mazhar
Özcan, Hüseyin Özcan, Şerafettin Ünlü

Göl Köy’de yemek anı

Mazhar ÖZCAN
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0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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