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mutluluklarından kırgınlıklarına, 

hayat denizine attığı oltaya 
takılanları konuştuk Mehmet 

Reis’le...

ZİYARETE Kastamonu, Çankırı 
ve Sinop’tan KUZKA yönetim kuru-
lu üyeleri Kastamonu Valisi Erdoğan 
Bektaş, Sinop Valisi Dr. Ahmet Cen-
giz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan 
Dinç, Kastamonu İl Genel Meclisi 
Başkanı A. Adnan Koçoğlu, Sinop 
İl Genel Meclisi Başkanı Uğur Gi-
resun, Kastamonu Ticaret Borsası ve 
KUZKA Kalkınma Kurulu Başkanı 
Sedat İşeri, KUZKA Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Hüseyin Şen, Kalkınma Ba-
kanlığı uzmanı katıldı. 

Bölge tanıtımlarına ilgi gösteren 
Çinli yatırımcılar, Çankırı’da sağ-

lık merkezi (Wellness Center) ve 
otel, Sinop’ta; otel ve su ürünleri, 
Kastamonu’da; mermer ve ağaç iş-

leri alanlarındaki yatırımlara sıcak 
baktıkları ve en kısa zamanda iade-
i ziyarette bulunarak somut adımlar 
atacaklarını ifade ettiler. 

Çalışma ziyaretinde Heyet, Hong 
Kong ile Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Guangzhou ve Pekin şehirlerinde 
resmi temaslarda bulunan yetkililer. 
Bölge   ile Çin Halk Cumhuriyeti ara-
sındaki ilişkilerin geliştirilmesi hede-
fiyle başlatılan girişim, özellikle iki 
ülke arasındaki ticaret hacminin sa-
nayi, madencilik ve turizm alanların-
daki karşılıklı yatırımların artırılması 
üzerinde yoğunlaştırıldı.

Çinli Yatırımcının
Gözü Kastamonu’da

KASTAMONU’DA; MERMER VE AĞAÇ İŞLERİ
ALANLARINDAKİ YATIRIMLARA SICAK BAKILIYOR

Çankırı Valisi ve KUZKA Yönetim Kurulu Başkanı Vahdettin ÖZCAN 
başkanlığında gerçekleştirilen 9 günlük Çin Halk Cumhuriyeti 
çalışma ziyaretini başarıyla gerçekleştirdi.

Coşkuyla, Sevgiyle, Özlemle, 
Nice 19 Mayıs’lara...

19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen törende, Kastamonu 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdo-
ğan Akbıyık tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunuldu.

Kutlama Programına Vali Erdoğan Bek-
taş,  Belediye Başkan Vekili Bahri Yavuz, 
Kastamonu Milletvekillerinden Mustafa Gök-
han Gülşen, Emin Çınar, Vali Yardımcıları 
Sıtkı Zehin, Hasan Erkal, Ak Parti İl Başkanı 
Av.Metin Çelik,  İl Özel İdaresi Genel Sekre-
teri Zafer Tahir Karahasan, İl Emniyet Müdü-
rü Sami Uslu, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl 
Müdürü Erdoğan Akbıyık, İl Sağlık Müdürü 
Dr.Mustafa Yılmaz,  Kamu Kurum Amirleri, 
öğrenciler, veliler ve halk katıldı.

Kastamonu Festivali 
Tuzla’da Başladı

Sayfa 2’de

KASTAMONU Belediye Başkanı Turhan 
Topçuoğlu’nun yoğun bakım ünitesindeki te-
davisine devam ediliyor. 

Prof. Dr. Melek Tulunay Topçuoğlu’nun 
sağlık durumundaki son gelişmeleri aktardı. 
“30 Nisan’dan itibaren kötüye giden durum 
olmadı vücut olumlu yönde cevap veriyor fa-
kat bilinci hala kapalı.”

Prof. Dr. Tulunay: Topçuoğlu’nun durumu 
ciddiyetini koruduğunu, 21 Mayıs itibariyle 
solunum destek cihazından çıkarıldığını, Ok-
sijen tedavisine başlandığını ifade etti.

Topçuoğlu, 30 Nisan’da Çankırı’da katıl-
dığı KUZKA yönetim kurulu toplantısı son-
rası kalp krizi geçirmiş, helikopterle Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastane-
sine kaldırılmıştı.

Başkan Turhan 
Topçuoğlu’nun 
bilinci kapalı

Esenler Belediyesi ve Kas-Der Esenler şube-
sinin ortaklaşa düzenleyeceği ve Kastamonulu 
işadamlarının da desteğini alan organizasyon, 
saat: 17.00’de başlayacak.

Hasan Doğan anılacak
Futbol Federasyonu Eski Başkanı merhum 
Hasan Doğan, 2 Haziran Cumartesi günü 
Esenler Dörtyol meydanında anılacak

KISA adı KAS-DER olan Kastamonular 
Dayanışma Derneği Tuzla Şubesi ve Tuzla Be-
lediyesinin Ortaklaşa Düzenlediği  ‘Yöresel Et-
kinlikler Festivali’ bünyesinde Kastamonu’ya ait 
yöresel ürünler, Kastamonu giyimi ve nostalji 
ürünleri sergileniyor. 

3 Hazirana kadar devem edecek etkinlik bo-
yunca Kastamonuluların katılımı bekleniyor.

Sayfa 2’de Sayfa 3’de

19 Yıldır Dinmeyen Acı

KASTAMONU’NUN Avlacık 
köyünde göç etmeyen tek hanenin 
sahibi Sadık Tokat, 19 yıl önce şe-
hit verdiği oğlunun mezarının bu-
lunduğu köyü terk etmiyor. 

Avlacık Köyü Ulualan Mahalle-
si’nde oturan Sadık Tokat’ın, 8 
çocuğundan biri Selahattin Tokat 
1973 yılında Van’da askeri göre-

vini yaparken teröristlerle girdiği 
çatışma sonucunda şehit düştü. 

Oğlunun şehitlik haberini alan 
acılı baba Sadık Tokat, uzak olması 
nedeniyle oğlunun şehir merkezin-
deki şehitlikte toprağa verilmesini 
istemedi. Köydeki evlerinin hemen 
bitişiğine mezar yaptıran baba To-
kat oğlunu buraya defnettirdi. 

Kastamonu’nun Avlacık köyünde göç etmeyen 
tek hanenin sahibi Sadık Tokat, 19 yıl önce 
şehit verdiği oğlunun mezarının bulunduğu 
köyü terk etmiyor. Kastamonu il merkezine 
taşınan çocuklarının yanına da gitmeyen Tokat,
evinin önüne yaptırdığı şehit mezarının 
her gün bakımını yapıyor.
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ETİ Bakır A.Ş 41 milyon 198 bin 
981 lira ile Kastamonu’da birinci 
Türkiye’de 56. sırada yer aldı

A.Ş. Vergi Rekortmeni

Ekonomi Sayfasında

Nail KÜÇÜK

Komşu, Kastamonu’dan Bize 
Ne Getirdin?
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Yaşar KIZILKUM

Türk Ticaret Kanunu (2)
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Gülfem ÇERÇİOĞLU

Yeniden Doğuşun Tarihi 19 
Mayıs 1919
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Mustafa ÇİFTÇİ

Nedir Eksikliğimiz?

Yazısı 3’de
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Etkinlikler kapsamında halk oyunları gösterisi yapıldı, belediye orkestrası tarafından mini bir 
konser verildi. Anfi Tiyatro’da gerçekleşen Şenlik programında öğrencilerin hazırlamış oldukları 
mini konser ve Belediye Orkestrası’nın eşliğinde ki müzik programı büyük beğeni topladı.

19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı Kastamonu ve ilçelerin-
de çoşkuyla kutlandı. Taşköprü, Abana, 
Çatalzeytin ve Pınarbaşı’nda çeşitli etkin-
likler düzenlendi.  Taşköprü Cumhuriyet 
Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk ko-
nulmasıyla başlayan törende, halk oyunları 

gösterisi ile keman ve gitar dinletisi sunul-
du.  Etkinliklerde, Gençlik Haftası dolayı-
sıyla düzenlenen spor yarışmalarında ve 
Atık Pil Toplama Kampanyası’nda dere-
ceye giren sporculara ve okullara ödülleri 
verildi.  Anadolu Lisesi öğrencilerinin re-
sim sergisinin etkinlikler sona erdi. 

Çatalzeytin
Çatalzeytin’de Atatürk Anıtı’na çelenk 

konulmasının ardından, saygı duruşu bulu-
nulup, İstiklal Marşı okundu. 

İlçe stadyumunda devam eden etkinlik-
lerde, Çatalzeytin Lisesi öğrencileri halk 
oyunu ve step gösterileri yaptı. 

Öğrenciler tarafından şiirlerin okun-
masının ardından, düzenlenen yarışma-
larda dereceye giren öğrencilere ödülleri 
verildi.

Pınarbaşı
Pınarbaşı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk 

konulması ile başlayan törenler, Şehit Ra-
mazan Akaya Yatılı İlköğretim Bölge oku-
lu bahçesinde devam etti. 

Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet E-
min Taşçı, Belediye Başkanı Mehmet Yıl-
maz, ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet 
amiri, kamu personelleri, vatandaşlar ve 
öğrenciler katıldı. 

Günün anlam ve önemini belirten ko-
nuşmaların ardından, öğrenciler tarafından 
şiirler okundu. 

Halk oyunlarının ardından, yarışmalar-

da dereceye giren öğrencilere hediyeleri 
takdim edildi. 

Abana
Abana’da Atatürk Anıtı’na çelenk su-

nulmasıyla başlayan etkinliklerde, koşu, 
bisiklet çuval ve yürüme yarışları yapıldı. 

Yarışmalarda, dereceye girenlere, ödül-
leri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. 

İstanbul’da Kastamonu gençliğinin 
sesi
19 Mayıs Atatürk’ün Anma, Gençlik ve 

Spor Bayramı, İstanbul- Şişli’de de Kas-
tamonulu gençlerinde kalabalık bir ekiple 
katıldığı büyük bir kutlama gerçekleştiril-
di. 

Katılımcı gençlerin Şişli’de Atatürk 
evi önünden başladıkları yürüyüşe Ceva-
hir Alışveriş Merkezi önünde son buldu. 
Ardından Kenan Doğulu Konserinin yer 
aldığı kutlamada konuşan Şişli Belediye 
Başkanı Mustafa Sarıgül, “ Mustafa Kemal 
Atatürk 19 Mayıs Çıkışı Şişli’den Yapmış-
tır, gençlerimizin bu özel gününü kutluyo-
rum” dedi.

Nail KÜÇÜK
tarihci@istamonu.com

Kastamonu’dan İstanbul’a doğru yola çıkan 
her aracın sadece koltukları değil bagajları da 
tıklım tıklım doludur. Gurbete giden yollarda 
yolcu ile birlikte eşyanın en fazla taşındığı za-
man dilimi ise yaz sonu olur genellikle. Ne de 
olsa yaz sıcağında olgunlaşan memleket ko-
kulu bol miktardaki taze sebze ve meyve bu 
dönemde genellikle Kastamonu’da hasat edilip 
bin bir emekle hazırlanıp gurbet ellere taşınır.

Sıladan gurbete geri dönen aileler kış boyu 
tüketecekleri kendi elleriyle yapıp hazırladıkla-
rı tarhanayı, yoğurdu, erişteyi, peyniri, sarım-
sağı, mantarı, üryani eriğini,  köy ekmeğini, 
turşuyu, salçayı taşımanın derdini yaşarlar her 
daim. Özellikle hanımlar bir aylık süre içinde 
hiç boş durmadan mutfak ihtiyaçlarının bir 
kısmını karşılamanın tatlı derdini yaşarlar. Ev 
yapımı salçanın, eriştenin, turşunun, salamura 
yapılmış asma yaprağının, tarhananın yerini 
hangi lezzet tutabilir ki?  

İğneden ipliğe çuvallara özenle dolduru-
lan erzakların her birinin ayrı bir hatırası, ta-
dı, lezzeti vardır. Neler yoktur ki çuvalların, 
kolilerin içinde? Sadece İnebolu ilçemizden 
İstanbul’a günde orta ölçek bir fırını ayakta tu-
tacak ekmek gider. Hatta İnebolu adını taşıyan 
İstanbul’da semt pazarları vardır. 

İstanbul’da bizim hemşerileri görenler zor-
lukla taşınan erzakların içeriğini üç aşağı beş 
yukarı tahmin ederler. Kastamonu’nun helvası, 
pastırması, el dokumaları,  İnebolu’nun taş fı-
rından çıkmış somununu, biberini, kestanesini,  
Taşköprü’nün sarımsağını, Tosya’nın pirincini, 
Azdavay’ın balını, Devrekâni’nin çökeleğini, 
Daday’ın tarhanasını bilmeyen çok azdır.

Güngörmüş anne ve babalar kızlarını da-
matlarını, biricik torunlarını nasıl gurbet ellere 
eli boş gitmelerine gönülleri nasıl razı olur ki? 
Onun için sepetler, koliler, çuvallar hiç boşluk 
bırakmamacasına dolduruldukça doldurulur. 
Doğru dürüst ambalajlanmayan maddelerin 
akıp dökülme endişesi de firma yetkililerini 
düşündürür. Lakin o bitip tükenme bilmeyen 
çuvalları, hangi bagaja hangi servis arabasına 
sığdıracaklar? Dert büyük mü büyük! Özene 
bezene yapıp hazırladıkları malzemelere nasıl 
kıyıp bir kenarda bırakacaklar. 

 Şimdilerde özel araçlar oldukça yaygınlaş-
tı, firma sayıları da çoğaldı. Doğrusu geliş ve 
gidişler daha kolaylaşmış, hızlanmış olsa da bu 
geleneksel manzara kolay kolay sona erecek 
cinsten değildir. 

Aynı zamanda büyük şehirlerde ki kom-
şularının kendilerine biraz şaka biraz gerçek 
“Komşu Kastamonu’dan bize ne getirdin?” sız-
lanmasının muhatabı olma endişesi onları kara 
kara düşündürür. Zira böyle bir soruya muha-
tap olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Onun 
için ne olursa olsun eli boş geri dönmek iste-
mezler.  Çam sakızı çoban armağanı el emeği, 
göz nuru malzemelerden onlara da bir şeyler 
ayırıp verebilseler iyi olur hani diye düşünme-
den edemezler. Komşu ve göz hakkı diye bir 
geleneksel değer vardır hala yaşatılan bizim 
hemşeriler tarafından. Her yörenin yöresel tat 
ve lezzetlerinden biraz da olsa tatmak zevki 
selim sahipleri için vazgeçilmez bir tutkudur.

Türk toplumunda sosyal patlama olmama-
sının sebebini bir sosyolog yukarıda anlatmaya 
çalıştığım köy ve kasabalardan büyük şehirle-
re gelen malzemelere ve ülkemizdeki insanlar 
arasında ki paylaşım ve yardımlaşma kültürü-
nün varlığıyla izah etmişti. Siz ne dersiniz bu 
işe?

Komşu, Kastamonu’dan 
Bize Ne Getirdin?

19 Mayıs’ı Coşkuyla Kutladık

Forteks Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziosmanpaşa 
Belediye Meclis üyesi Kudret Kayran’ın kızı Hülya Kayran 
ile İşadamı Zeki Turan’ın oğlu Güntay Turan dünya evine girdi.

20 MAYIS Pazar akşamı Ga-
ziosmanpaşa Grand Salonda yapı-
lan Düğün Töreni; İstanbul Mil-
letvekili Op. Dr. Haldun Ertürk, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başka-
nı Erhan Erol, AK Parti Gazios-
manpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail 
Ergüneş, Siyasi parti temsilcileri, 

İşadamları ve STK temsilcilerinin 
yanı sıra yoğun davetli katılımıyla 
gerçekleşti. Görüşlerini aldığımız 
işadamı Kudret Kayran: ‘Bu mut-
lu günde zaman ayırıp aramızda 
olan ve katılamayıp telgrafla teb-
riklerini ileten değerli dostlarımı-
za da teşekkür ediyorum’ dedi.

Kayran ve Turan 
Ailelerinin Mutlu Günü

REGAİB KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN 
24 Mayısı 25 Mayısa bağlayan Perşembe ge-

cesi Regaib Kandili. Üç ayların ilk kandili olan 
bu mübarek gecenin, Ülkemiz ve tüm İslam âlemi 
için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Recep 

ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi 
Regaip kandilidir. Bu gecede Allah, engin rahme-
tiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede 
bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.

Kısa adı KAS-DER olan Kastamonular Dayanışma Derneği Tuzla Şubesi ve Tuzla Belediyesinin 
Ortaklaşa Düzenlediği  ‘Yöresel Etkinlikler Festivali’ bünyesinde Kastamonu’ya ait yöresel
ürünler, Kastamonu giyimi ve nostalji ürünleri sergileniyor.

15 MAYIS’ta büyük bir Katılımla açı-
lışı gerçekleştirilen stantların açılışına ka-
tılanlar arasında İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu, Tuzla Kaymakamı Mümin 
Heybet ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı’ yer aldılar. 3 Hazirana kadar 
devem edecek etkinlik boyunca Kasta-
monuluların katılımı bekleniyor. Etkinlik 

açılışında bir konuşma yapan Vali Mutlu: 
Şunları söyledi. Kastamonu’nun doğal ve 
kültürel değerleri çok güzel, bu sene Fes-
hane Kastamonu Günlerine gelememenin 
derin üzüntüsünü yaşarken nasip burayı 
ziyaret etmekmiş. Şube Başkanı Şerafettin 
Ortaç’ın bir ilin kültürünü yansıtmak için 
sarf ettiği çabaya değmiş. Bence festivalin 

en iyi standını düzenlemişiniz tebrik ede-
rim’ dedi 

Tuzla KAS- DER Şube Başkanı Şera-
fettin Ortaç ise, Kastamonu’nun tanıtıl-
masını görev biliyorum 3 Haziran 2012 
tarihinde Tuzla’da Kastamonu Günlerini 
kutlayacağız. 

Saat 16.00 da Denizcilik Fakültesinin 
önünde toplanıp denizden kayıklarla sahile 

mermi indirilecek, sahilde kağnılara yükle-
necek olan mermiler Şerife Bacı ve Salih 
Reisler tarafından gerçeğine uygun nak-
ledilecek. Şerife Bacı Tiyatrosu ve sanat-
çılarımızın sahne alacağı organizasyonda 
tüm hemşerilerimizle birlikte Kastamonu 
havasını İstanbul’da solumak ve memleke-
timizi tanıtmak istiyoruz” diyerek sözleri-
ne son verdi.

Tuzla’da Kastamonu Rüzgarı Esiyor

BOZKURT Belediye Başkanı 
Engin Canbaz’ın kızı Elif Can-
baz ile yine Bozkurtlu olan Cihan 
Özcan’ın nikâh törenleri 19 Ma-
yıs tarihinde Esenler Kültür Mer-
kezinde, Esenler Belediye Başka-
nı M. Tevfik GÖKSU tarafından 
kıyıldı.

Siyaset ve iş dünyasının bir 

araya geldiği nikâh töreninde 
genç çiftin şahitleri: İşadamı Sudi 
Topal, İşadamı Erol Haylaz, Eski 
milletvekili Cevdet Akçalı ve Ün-
lü bestekâr Amir Ateş oldu.

Engin-Nihal Canbaz ve Faysal 
Serpil Özcan aileleri Düğünün 23 
Ağustos ta Bozkurt’ta yapılacağı-
nı bildirdiler.

Düğün 23 Ağustos’ta 
Bozkurt’ta...

İnebolu Federasyonunun Genel Kurulu’nda Üye Derneklerin isteği 
ve delegelerin oybirliği ile KASKON genel Başkanı da olan Hüseyin 
Selami Çelebioğlu İnebolu Dernekler Federasyonu’nun yeni Genel 
Başkanı oldu.

İNEBOLU Dernekler Federas-
yonu ilk genel kurulunu 15 Mayıs 
Pazar günü yaptı ve başkanını se-
çildi.

İstanbul’daki İnebolu Dernekle-
ri tarafından, daha güçlü ve etkin 

hizmet edebilmek ve dayanışma 
halinde tüm hemşerilerini kucak-
layabilmek adına 28. 11,2011 ta-
rihinde kurulan İnebolu Dernekler 
Federasyonu ilk genel kurulunu 
yaptı.

Selami Çelebioğlu Başkan Seçildi

H. Selami ÇELEBİOĞLU



Küre Dernekler Federasyonu Başkanı Kubi-
lay Salihvatandaş’ın Annesi vefat etti. Fatih ca-
miinde kılınan öğle namazı sonrası Kasımpaşa 
zindan mezarlığındaki kabrine defnedildi. Fatih 

camiindeki cenaze merasimine iş, siyaset ve 
STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatan-
daşın katıldığı gözlendi.

Gazete İSTAMONU olarak, merhumeye 
Allah’tan rahmet, başta Kubilay Salihvatandaş 
olmak üzere, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
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İSTAMONU
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Sadık Tokat’ın iki oğlu ve köy halkı büyük şehirlere göç etti. Köyde kalan tek 
hanenin sahibi olan Sadık Tokat ise şehidini terk etmedi. Kastamonu il 

merkezindeki iki oğlunun yanına da gitmeyen Tokat, her gün şehit oğlunun 
mezarının bakımını yapıyor. 

“Şehidimi bırakıp nereye 
giderim”
Sadık Tokat, köylülerinin teker  

teker göç ettiğini belirterek, ken-
disinin de iki oğlunun göç ettiğini 
söyledi. Herkesin büyük şehirlere 
iş bulma ve okuma nedeniyle git-
tiğini belirten Tokat, şunları söy-
ledi: “Köyümüz şehir merkezinden 

çok uzak, yolları da zorlu. Özellik-
le kış şartları da ağır geçiyor. Ya-
şamak zor oluyor. Bu nedenle her-
kes birer birer terk etti köyü. Yazın 
tek bir hane hayvancılık yapmak 
için geliyor ama ben Köyden göç 
etmedim. Ben gitmedim. Oğlum, 
şehidim bu köyde yatıyor. Bu kö-
yün şehidi var. Şehidi olan köy bı-

rakılır mı!  Ölene kadar şehidimin 
mezarına bakacağım. Öldüğümde 
ise bu köyde oğlumun yanında gö-
müleceğim.”  Tokat, oğlunun çatış-
ma sırasındaki saatini de yanından 
ayırmadığını belirterek, çatışma 
sırasında kurşun isabet eden saatin 
çatışma saati olan 01.15’te durdu-
ğunu ifade etti. 

Anma programına İstanbul’daki Kaymakam ve Belediye Başkanlarının yanı sıra 
AB Bakanı Egemen Bağış ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’da katılacak.

BU fikrin nasıl oluştuğu ile Gazete 
İSTAMONU’ya  açıklama yapan Meh-
met Kaya, “Yaklaşık 2 ay önce rüyamda 
rahmetli Hasan Doğan’ı gördüm, sabah 
uyanır uyanmaz Topkapı’daki kabrini 
ziyaret edip dua ettim.  Kastamonu’ya 
ve tüm Türkiye’ye büyük hizmetlerde 
bulunan bu değerli şahsın aziz hatıra-

sına bir anma gecesi düzenleme fikri 
hâsıl oldu. Esenler Belediye Başkanı-
mızın ve STK’ların da desteğini alarak 
bu fikri eyleme dönüştürüyoruz, tüm 
vatandaşlarımızı anma programımıza 
davet ediyoruz” dedi. Anma programı-
na İstanbul’daki Kaymakam ve Beledi-
ye Başkanlarının yanı sıra AB Bakanı 

Egemen Bağış ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati Yazıcı’da katılacak. 2 
Haziran Cumartesi akşamı anma prog-
ramında; Kur’an tilaveti, Tasavvuf mü-
ziği konseri, sinevizyon gösterisi, Ha-
san Doğan’dan hatıratlar ve ödül töreni 
yer alacak, 20.30’da EKM’de verilecek 
protokol yemeğiyle son bulacak.

Mustafa ÇİFTÇİ
askyazari@istamonu.com

Hüznün ve sevincin karışımı bir hayat bi-
zimkisi. 

Hiç bir zaman sürekli mutluluğu yakalaya-
madan dört mevsim, rahat ve huzura ereme-
den orta yerlerde yaşayıp gidiyoruz. 

Bir yanımız gül bahçesiyken, bir yanımıza 
kar yağıyor.

Bir yanda kaybettiklerimiz, bir yanda yeni 
doğan bebeler.

Bir yanda sevgi dağıtan, bir yanda acı ve-
renler.

Yeryüzünde yapılan her şeye akıl ererde, 
insanın insana verdiği zarara akıl vermez.

Akıl ermez çünkü, her şey insanlar için, in-
sanların mutluluğu ve güzelliğidir.

Çünkü her şeyin anlamı insanın kullanı-
mında anlamını bulur. 

Neden insanlar birbirlerine acı veriyorlar! 
Neden insanlar yakınlarını kırıyorlar?
Oysa kırılan yüreği ne düzeltebilir ki?
Neden mutlu hayaller, çekilen bir aşk acısı 

bile acı verebiliyor insana?
Neden ayrılıklar yıkım oluyor yaşantımız-

da?
Neden her şeyi güzel yaşayıp, günü gün 

edemiyoruz?
Neden?
Nedir eksikliğimiz?
Yemeği tencerede pişirip, kapağında yedi-

ğimiz günlerinin adına, ne çok özledim seni.
Yokluk günlerindeki mutluluğu özledim. 

Doymadım o masum sevgilere.
Benden uzaklarda yaşadın.
Bulabildin mi istediğin yaşamı ve huzuru?
Kırıldığın oldu mu hiç, sevgi kırıntıları var 

mı yüreğinde?
Sevdiğin birisinden koparılıp, ayrılmak zo-

runda kaldın mı?
Ayrıldın mı sevdiklerinden, özledin mi ge-

celerin karanlığında günün ışığını?
Yalnızlığın verdiği acılarla üşüdün mü?
Kanadı mı yaraların, yaralandın mı?
Aşk, ağlattı mı seni de? 

Nedir Eksikliğimiz?

Şehit oğlu için 
köyünü terketmedi

Hasan Doğan’a Vefa

20 Mayıs 2012 Pazar günü gerçekleşen 
Genel Kurul’da önceki başkan Yüksel 
Gündüz tekrar seçildi.

ŞENPAZAR Sosyal Yardımlaşma Kültür Ve 
Spor Derneği’nin Genel Kurulu 20 Mayıs 2012 
Pazar günü gerçekleşti. Genel kurula Kastamonu 
İş Adamları Derneği ( KASİAD ) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yaşar Kızılkum, Kas-Der Şişli Yö-
netim Kurulu üyesi Hüseyin İrdem, derneğe geç-
miş dönemde hizmetleri geçen yöneticiler ile çok 
sayıda dernek üyeleri katıldı. Tek listenin girdiği 

genel kurulda görev alan 
yöneticiler ve görevleri 

şöyle açıklandı.
Yön. Kur. Başka-

nı: Yüksel Gündüz
Yön. Kur. Başkan 

Yardımcısı: Hüseyin 
Gündüz

Sayman: Niyazi Gündüz
Yazman: Yusuf Gündüz
Lokal Sorumlusu: Murat Şakar 
Şube ve Bölgeler Sorumlusu: Kemal Açıkgöz
Spor Ve Kültür Sorumlusu: Cem Çınar
Kadın Kolları Sorumlusu: Leyla Tarı
Gençlik Kolları Sorumlusu Gökhan Kızılkum
 Yönetim Kurulu Üyeleri
Abdullah İrdem, Yasin Tarı, İlyas Eryılmaz, 

Bora İrden, Mehmet Tekin, Murat Özkan, Ali 
Osman Şakar

Şenpazar Derneği 
Yüksel’meye devam 
ediyor 2009 yılında Kâğıthane-Gültepe ‘de faaliyetlerine başlayan 

Azdavay Sada Köyü Derneği üyeleriyle kaynaşma program-
larına devam ediyor. 

BU yıl 3’ünüsü düzenlenen 
ve gelenekselleşen Sada 
Köyü Derneği pikni-
ği 3 Haziran 2012 
tarihinde; İstanbul 
/Kâğıthane Cen-
dere yolu Ke-
merburgaz isti-
kametindeki yeni 
piknik alanında 
yapılacak.

Sada Derneğinin 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Şahin Şabanfakı: “Memleket 

özlemini hisseden İstanbul’daki 
Kastamonulu hemşerileri-

mizi; birlik olmak ve 
hasret gidermek için 

piknik alanımızda 
görmek bizi onur-
landıracaktır” de-
di.

Sadık Karaca, 
piyanist şantör ve 

sürpriz sanatçıların 
sahne alacağı organi-

zasyonla ilgili detaylı bil-
gi için LCV:  0542 334 80 43

Azdavay Sada Köyü 3. Geleneksel 
Pikniği 3 Haziranda

Kas-Der Kâğıthane Şubesi ilçe genelindeki 5’inci dernek
ziyaretini Çatalzeytin Paşalı Köyü derneğine gerçekleştirdi.

YÖNETİM kurulunun yanı sıra meclis üye-
si Ali Güler, Cazibe Çalışma Grubu ve ilçede 
ki diğer dernek temsilcilerinin de katıldığı top-
lantıda başkan Mehmet Akın, Kâğıthane ilçe-
sinde Kastamonuluların olduğunu hissettirecek 
faaliyetlerde bulunmak istediklerini, bunu ba-
şarmanın yolunun ise birlikte organize edilecek 

çalışmalar olduğunu söyledi. Derneklerin so-
runlarının ve eksikliklerinin masaya yatırıldığı 
toplantıda, Paşalı Köyü dernek başkanı Yaşar 
Yılmaz, cemiyet faaliyetlerinin yanı sıra bek-
lentilerini ve düşüncelerini açıkladı. Samimi 
ortamda gerçekleşen toplantı dilek ve temenni-
lerle sona erdi.

KAS-DER Kağıthane, Ziyaretlerine 
Akın Akın Devam Ediyor

Devrekâni Dernekler Federasyonu (Dev-Der-Fed) Geleneksel
Devrekanililer Piknik Şöleni’nin 3.sünü düzenliyor.

3 HAZİRAN Pazar günü İstanbul-Ke-
merburgaz Göktürk’te yapılacak olan 
piknik şöleninde

Kastamonu’nun sevilen sa-
natçısı Fındık Kurdu Berna’nın 
da sahne alacağı, tiyatro ve 
folklor gösterilerinin yanı sıra 
çeşitli yarışmalar ile eğlenceli 
bir piknik şöleni düzenlene-
cek.

Piknik alanına 3 Haziran 
Pazar günü saat 07:30 da Aksa-
ray Metro İstasyonu, Zeytinburnu 
Kaymakamlık önü, Esenler Üçyüzlü, 
Esenler Atışalanı Tepe ve Bağcılar Çiftlikten 
otobüsler kaldırılacaktır.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan 
Dev.Der.Fed. Yönetim Kurulu Baş-

kanı Şükrü Bal, “Kuruluşumuz-
dan bu yana Dernekçiliğin asli 

görevi olan birlik-beraberliğin 
ruhuna uygun hareket ettik. 
Kalıcı eserler bırakmak isti-
yoruz. Devrekani Eğitim ve 
Kalkınma Vakfını kurarak, 
hemşerilerimizin yarınlarına 

ışık tutmak ve Devrekanililerin 
her alanda ön saflarda yer alma-

sına katkı sunmak istiyoruz,
güzel bir gün geçirmek isteyen tüm 

hemşerilerimizi piknik şölenine davet ediyo-
ruz” dedi.

Devrekânililer 3 Haziran’da 
Bahar Şenliğinde Buluşuyor

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nın yarı finalinde Botaş’ı 
62-73 mağlup eden Sarı-Yeşilli takım adını finale yazdırdı. 

KASTAMONU’DA devam eden 
Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda 
finale yükselen ilk takım İstanbul Üni-
versitesi oldu.

Sarı-Yeşilliler, Atatürk Spor Salo-
nu’nda oynanan ve büyük çekişmeye 
sahne olan yarı final maçında Botaş’ı 
62-73 mağlup etti ve adını finale yazdır-
dı. Güçlü rakibine ikinci yarıda, özellik-
le de üçüncü periyotta üstünlük kurarak 
sonuca giden İstanbul Üniversitesi’nde 
Gizem Sezer 18 sayı- 14 ribaund- 3 
blokla double double yaparken, Adana 

temsilcisinden Pelin Derya Bilgiç’in 18 
sayı- 6 ribaundluk çabası galibiyet için 
yeterli olmadı.

Merve Aydın ile sayı üretmeye de-
vam eden Sarı-Yeşilliler farkı 7’ye çı-
kardı. Ardından Botaş tam saha baskı 
yapmaya başladı ve Alperi Onar - Pelin 
Derya Bilgiç - Elif Emirtekin üçlüsüyle 
arayı kapattı. 

15-15 eşitlikle girilen ikinci çeyrek-
te İstanbul Üniversitesi faul çizgisinden 
ve dış atışlarla sayı bulurken, Adana 
temsilcisi penetrelerle etkili oldu. Pelin 

Derya Bilgiç’in basketleriyle skoru le-
hine çeviren Botaş, devre sonunda 34-
32 öndeydi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan ta-
raf İstanbul Üniversitesi’ydi. Rakibine 
Didem Nakaş - Merve Aydın ikilisiyle 
yanıt veren İstanbul Üniversitesi, Gizem 
Sezer’in basketleriyle skoru 56-66’ya 
getirdi. Sarı-Yeşilli takım 12 sayı üstün 
girdiği son 3 dakikada Botaş’ın baskı-
sına rağmen farkın kapanmasına izin 
vermedi ve 62-73’lük galibiyetle finale 
yükseldi.

İstanbul Üniversitesi yarı finalde

SALİHVATANDAŞ’IN ACI GÜNÜ



ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, AB uyumu 
konusunda ciddi ilerleme sağlandığını be-
lirterek, “Ama işimiz bitmiş değil. Bundan 
sonra da daha bir çok uyumla ilgili mevzuat 
düzenlemesi yapmış olacağız” dedi.

Bakan Yıldırım, Avrupa Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Siim Kallas’la birlikte 
helikopterle Karabük’teki Dr. Necmettin 
Şeyhoğlu Stadı’na geldi.

Vali İzzettin Küçük ile makamında bir 
süre basına kapalı görüşen bakan Yıldırım 
ile beraberindeki heyet valilik toplantı sa-
lonundaki bölgesel, ulaşım, işbirliği ve he-
yetler arası görüşmeler toplantısına katıldı.

Yıldırım, toplantının ardından düzen-

lediği basın toplantısında, genellikle AB-
Türkiye ilişkilerinin görüşüldüğü yerin 
Ankara olduğunu ve ancak bir değişiklik 
yaparak AB ile Türkiye arasında ulaştırma 
bakanlığının bir projesi ile birleştirerek top-
lantıyı Karabük’te yaptıklarını söyledi.

Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu 
hattının yenilenmesi ve sinyalizasyonu için 
AB Katılım Öncesi Mali Yardım fonu (IPA) 
yardım fonundan destekleme projesinin baş-
ladığını ifade eden Bakan Yıldırım, şöyle 
konuştu:

“Bu önemli projede AB-Türkiye ilişkile-
rinde önemli ve anlamlı işbirliğinin gerçek-
leşmesine vesile olunmuştur. AB-Türkiye 
ilişkileri zaman zaman inişli çıkışlı süreçler 

göstermekle beraber uzun vadede ilerleyen, 
gelişen bir seyir izlemektedir. Ulaştırma 
faslında bakanlığımız bugüne kadar bir-
çok mevzuatı gözden geçirmiş, 6 kanun, 59 
adet tüzük, yönetmelik, tüzük ve genelge 
çıkartmak suretiyle AB uyumu konusunda 
ciddi bir ilerleme sağlanmıştır. Ama işimiz 
bitmiş değil. Bundan sonra da daha bir çok 
uyumla ilgili mevzuat düzenlemesi yapmış 
olacağız. Bugün bu ziyaret vesilesiyle AB-
Türkiye ulaştırma konularını da konuşma ve 
değerlendirme fırsatı bulduk. Bunlar arasın-
da karayolları, havacılık, denizcilik, Avru-
pa Birliği ulaşım ağlarının birlik dışındaki 
sınırlarla entegrasyonu, karbon emisyonu, 
çevrenin korunması ve iklim değişikliği gi-
bi konuları da etraflıca görüşme fırsatı ol-
du. Bu konuda işbirliğin düzeyinin tatmin 
edici bir seviyede seyrettiğine bir kez daha 
şahit olduk. Bakan Yıldırım, havacılıkla 
ilgili müşterek çalışmalar olacağına işaret 
ederek, şöyle devam etti: “Demiryollarında 
kapsamlı işbirliğinin devam etmesinin ge-

rekli olduğuna ortak kanaatimiz var. Ayrıca 
özellikle taşımacılığın serbestleştirilmesi ve 
her türlü doğrudan dolaylı engellerin kal-
dırılması yönünde de müşterek gayretleri-
mizin devam etmesi gereğini bir kez daha 
ifade ettik. Çok veremli ve faydalı görüşme 
olduğunu düşünüyorum. Neredeyse yarım 
trilyon Türk Lirasına mal olacak bir demir-
yolu projesinin başlangıcını yapıyoruz. 70 
yıl önce yapılan ve o günden bugüne bir 
yenileme yapılmamış olan demiryolu hat-
tı yük taşımacılığı açısından çok önemli. 
Burası demir cevherinin işlendiği bir şehir. 
Dolayısıyla buraya hem hammadde, hem 
işlenen mamullerin limanlara taşınması bu 
hatla gerçekleştiriliyor. Bu bakımdan hattın 
yenilenmesiyle hem trafik biraz hızlanacak, 
hem taşıma maliyete azalacak ve hemde ta-
şınan yük miktarı artmış olacak.”

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Siim Kallas da, ulaştırmanın küresel bir ko-
nu olduğunu belirterek, haritalara bakmanın 
Türkiye’nin ne kadar önemli bir yerde oldu-

ğunu anlamak için yeterli olacağını kaydetti.
“Türkiye’nin yeri ve konumu gereği 

bizim partnerimiz olması açısından büyük 
önem taşımakta...” diyen Kallas, ziyaretin 
en önemli etkilerinden birinin, ulaştırma ko-
nusunda yüksek düzeyde bir diyalog forma-
tının belirlenmesi ve bu çerçevede de gün-
demde olan konulara ve problemlere çözüm 
amaçlandığını kaydetti.

Daha sonra Vali Küçük’ün makamına 
geçen Bakan Yıldırım ile Kallas bir süre gö-
rüştü. Görüşmeye Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Egemen Bağış, Eski TBMM 
Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili 
Mehmet Ali Şahin de katıldı.

Görüşme sonunda Karabük Valisi Kü-
çük, konuklarına Safranbolu manzaralı tab-
lo ve içerisinde yöresel ürünlerin bulunduğu 
armağan paketi verdi.

Bakan Yıldırım, daha sonra Avrupa 
Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ve 
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Kallas’la Safranbolu’ya hareket etti.

BATI KARADENİZ
İSTAMONU

Saraçoğulları: “En iyi gıda denetçisi tüketicinin kendisidir”  
Sinop Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erol Saraçoğul-
ları, yaptığı açıklamada, tüketicilerin bilinçli gıda seçmelerine 
imkan sağlamak için bilgilendirme toplantıları düzenleyerek 
vatandaşlara yardımcı olduklarını söyledi. 

     Toplantıların ilk etabını ilköğretim seviyesindeki çocuklara 
yönelik olarak başlattıklarını belirten Saraçoğlulları, “En iyi 
gıda denetçisi tüketicinin kendisidir. Çocukların bilinçli gıda 
seçimleri ile büyüklerine örnek olmalarını istiyoruz” dedi.haber@istamonu.com 15-22 Mayıs 2012 4

KARABEL, bir dizi incelemelerde bu-
lunmak için geldiği Karabük’te Vali İzzettin 
Küçük’ü makamında ziyaret etti.

Valilik Toplantı Salonunda Küçük ile 
birlikte AK Parti Karabük Milletvekili Meh-
met Ali Şahin, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı 
Necdet Aksoy, AK Parti Karabük İl Başkanı 
Ömer Ayar ve bazı muhtarlarla toplantı ya-
pan Karabel, daha sonra gazetecilere açıkla-
malarda bulundu.

Bütün bakanlıklarla protokollerinin bu-
lunduğunu hatırlatan Karabel, Milli Eği-
tim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli 
Savunma Bakanlığı ile diğer bakanlıklara 
ihtiyaçları doğrultusunda karakol, sağlık 
tesisleri, hastane, okul ve yurtlar yaptıkla-
rını söyledi.

Spor Bakanlığı ile de çalışmalar yaptık-
larını vurgulayan Karabel, şöyle konuştu:

“Bir çok hizmet binası yaptık. Bu çalış-
malara aynı şevkle devam ediyoruz. 81 il 
800 ilçede, 2 bin 239 şantiyemizde bugün 
itibariyle 540 bin 118 konut rakamına ulaş-
tık. Sayın Başbakanımızın bize tebliğ etmiş 
olduğu 2023 yılına kadar ikinci bir 500 bin 
konutluk hedefimiz daha var. Bunu da 2011 
seçiminden sonra üstlendik ve bugüne ka-
dar 40 bin küsür konutu da tamamlamış ol-
duk. Çalışmalarımız bundan sonra daha çok 
kentsel yenileme doğrultusunda devam ede-
cek. Yeni afet yasasının çıkmasıyla birlikte 
afet riski taşıyan bölgelerdeki kentsel yeni-
leme çalışmalarımızda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile yerel yönetimlerle birlikte de-
vam edecektir.”

Tarihi yapılara destek
Türkiye’deki tarihi konutların restorasyo-

nu ve onarımlarında destek verdiklerini be-
lirten Karabel, ‘’Tarihi Safranbolu ilçesinde 
en kısa zamanda yöresel mimariye uygun bir 
şekilde projeler başlatacağız. Biz tarihi yapı-
lara da kredi veriyoruz, üst limitimiz 105 bin 
lira. Eğer şahıs olarak talep olursa Türkiye 
genelinde yaptığımız gibi Safranbolu’da da 
gerekli kredi işlemlerini başlatıp çalışmaları 
ve yenileme çalışmalarını yerinde görerek, 
izleyerek kredilerimizi verip tamamlatmaya 
çalışacağız’’ diye konuştu.

Bir gazetecinin Karabük ve ilçelerinde 
konut projesinin olup olmadığını sorma-
sı üzerine Karabel, ‘’TOKİ hazine arazisi 
üzerine toplu konut alanları inşa ediyor. 
Ancak hazine arazisi olmadığı yerlerde de 
gerçekten fazlasıyla ihtiyaç varsa o doğrul-
tuda gerekli çalışmaları yapabilmek için ge-
rekse Belediye arazilerini satın alarak veya 
diğer yollara tevessül ederek mevzuat çer-
çevesinde yine toplu konut yapmaya devam 
edebilir. Belediyelerimizin ihtiyacı ve tale-
bi olduğu müddetçe bizde bu konulara sıcak 
bakmaya devam edeceğiz.’’

Karabük Valisi İzzetin Küçük, Karabel’e 
yöresel ürünlerin yer aldığı çeşitli hediyeleri 
takdim etti. Karabel, beraberindeki heyetle 
Karabük’te devam eden tamamlanmış TO-
Kİ çalışmalarını inceledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım: “AB uyumu konu-
sunda ciddi bir ilerleme sağlanmıştır. Ama işimiz bitmiş değil. Bundan 
sonra da daha bir çok uyumla ilgili mevzuat düzenlemesi yapmış olacağız’’ 
- Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Siim Kallas: “Haritalara bakmak, 
Türkiye’nin ne kadar önemli bir yerde olduğunu anlamak için yeterlidir. 
Türkiye’nin yeri ve konumu gereği bizim partnerimiz olması açısından 
büyük önem taşımakta”

Bakanlardan Karabük Cıkarması

TOKİ Başkanı Karabel, 
81 il 800 ilçede, 2 bin 

239 şantiyemizde bugün 
itibariyle 540 bin 118 

konut rakamına ulaştık

Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kayış: ‘’İlimizde meydana 
gelen heyelanlarda 1 milyon 17 bin liralık hasar oluştu’’

Bartın İl Özel İdaresi Genel Sekreteri 
İbrahim Kayış, kentte meydana gelen 

heyelanlarda 1 milyon 17 bin liralık 
hasar oluştuğunu bildirdi.

KAYIŞ, yaptığı yazılı açıklamada, ağır kış şartları nede-
niyle görev ve sorumluluk alanlarında bulunan köy yollarını 
etkileyen 43 heyelanın meydana geldiğini belirtti.

Bugüne kadar heyelanlardan etkilenen 33 yolun onarıla-
rak açıldığını anlatan Kayış, şunları kaydetti:

“Meydana gelen bu heyelanlarla ilgili idaremiz teknik 
personelince yapılan ön incelemede 1 milyon 17 bin lira 
civarında hasarın oluştuğu tespit edilmiştir. Merkeze bağ-
lı Kozcağız beldesi Mamak köyündeki heyelanın ardından 
iş makinelerimiz heyelan sahasına sevk edilerek 1000 ton 
malzeme nakledilmiş ve yol ulaşıma açılmıştı, ancak aynı 
bölgede ikinci bir heyelan meydana gelmiştir. Bu köyümüz-
de oluşan heyelanla ilgili hazırlıklar tamamlanmış olmasına 
rağmen, heyelan alanının jeolojik yönden hareketli olması ve 
tehlike arz etmesi nedeniyle çalışmalara başlanamamıştır.”

Bartın Üniversitesi’nin “Bahar Şenliği’’ 22 Mayıs’ta başladı

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, etkinliklerin, 22 Mayıs’ta açılış töreni 
ile başlayacağı ve üniversite halk oyunları topluluğu ile Bartın Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu’nun konferans salonunda sahne alacağı belirtildi. 

AÇILIŞ töreninin ardından Meslek 
Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğretim 
görevlisi Murat Sarı tarafından hazırlanan 
karma sergi ile Mühendislik Fakültesi öğ-
rencisi Süleyman Çetin’in karikatür sergi-
sinin gezileceği ifade edilen açıklamada, 

şunlar kaydedildi: “Aynı gün Bir Nefes 
Anadolu Sanat Topluluğu’nun gösterile-
ri yer alacak. Bartın Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek gösteri, Bartınlılar tara-
fından ücretsiz izlenecek. Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Grup 

84 konserinin de yer alacağı etkinlikler, 
havai fişek gösterisi ile son bulacak. 4 gün 
sürecek şenlik kapsamında gerçekleştirile-
cek birçok etkinlik ile öğrencilerimiz bir 
yılın yorgunluğunu müzik ve dans şöleni 
ile atacak.”



haber@istamonu.com
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C- A.Ş. YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER

12- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu en az 
kaç kişiden oluşacaktır?

1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yönetim 
kurulu bir kişiden oluşabileceği gibi daha fazla sa-
yıdaki kişiden de meydana gelebilecektir.

13- YENİ TTK’ya göre; pay sahibi (ortak) 
olmayan gerçek kişiler, yönetim kurulu üyeliğine 
seçilebilecekler mi?

YENİ TTK ile şirket ortağı olmayan kişiler 
yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilecek ve bu 
görevlerine de ortak olma şartını yerine getirme-
den başlayabileceklerdir.

14- YENİ TTK’ya göre, şirketin tüzel kişi pay 
sahipleri (ortakları) yönetim kurulu üyeliğine se-
çilebilecekler mi?

YENİ TTK ile tüzel kişi pay sahiplerinin yö-
netim kurulu üyesi olarak seçilmelerine olanak 
tanınmıştır.

15- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üye-
liğine seçilecek kişilerin yüksek öğrenim görmüş 
olmaları zorunlu mudur?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu üyelerinin 
en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olma-
sı gerekmektedir. Tek üyeli yönetim kurullarında 
ise bu zorunluluk aranmayacaktır.Dolayısıyla, 
yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecek kişilerin 
yüksek öğrenim görmüş olma şartını yerine getir-
miş sayılabilmeleri için en az ön  lisans düzeyinde 
eğitim veren yükseköğretim kurumlarını bitirmiş 
olmaları bir başka deyişle ön lisans diplomasına 
sahip olmaları gerekmektedir.

Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim 
Şirketi’nin yönetim kurulu bir kişi ise bu kişinin 
yükseköğrenimli olması gerekmemektedir. Bu şir-
ketin yönetim kurulu 4 kişi ise bu durumda 4’ün, 
1/4’ü, 1 olduğundan en az 1 kişinin yükseköğre-
nimli olması gerekmektedir.

16- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu bir ki-
şiden oluşuyorsa bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olması zorunlu mudur?

YENİ TTK’ya göre, yönetim kurulu bir kişi-
den oluşuyorsa bu kişinin yerleşme yerinin Tür-
kiye’de olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olması şarttır. Eğer yönetim kurulu birden fazla ki-
şiden oluşuyor ise temsile yetkili en az bir üyenin 
de yerleşim yerinin Türkiye’de olması ve Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

17- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üye-
leri en çok kaç yıl görev yapmak üzere seçilebile-
ceklerdir?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK’da da 
yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev 
yapmak üzere seçilebileceklerdir. Esas sözleşme-
de aksine bir hüküm yoksa görev süresi sona eren 
kişiler tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilebile-
ceklerdir.

18- YENİ TTK yürürlüğe girdiğinde, görevde 
olan yönetim kurulu üyeleri bu görevlerine devam 
edebilecekler mi?

ABC Anonim Şirketi’nin yönetim kurulu 4 ki-
şiden oluşmaktadır ve bu kişiler şirketin 20 Mart 
2012 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle 
görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu kişilerin 
hiçbiri yükseköğrenimli değildir. Bu durumda, 
seçilen kişiler görevlerine 21 Mart 2015 tarihine 
kadar devam edebileceklerdir. Seçilen yönetim 
kurulu üyelerinden bir veya birkaçı şirketin tüzel 
kişi ortaklarını temsilen seçilmiş iseler bu durum-
da bu kişilerin 1 Ekim 2012 tarihine kadar istifa 
etmeleri gerekmektedir. İstifa suretiyle boşalan 
kişilerin yerine de şirket genel kurulunca ya şirket 
ortağı olan tüzel kişi ya da başkaları seçilmelidir.

19- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulunca bir 
karar alınabilmesi için en az kaç üyenin toplantıda 
hazır olması ve en az kaç üyenin aynı yönde oy 
kullanması gerekmektedir?

YENİ TTK’ya göre, esas sözleşmede aksine 
ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yö-
netim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile top-
lanıp, kararlarını da toplantıda hazır bulunan üye-
lerin çoğunluğu ile alabilecektir.YENİ TTK’ya 
göre, en az 3 kişiyle (5÷2=2,5 » 3) toplanabilecek 
ve en az 2 kişinin aynı yöndeki oyuyla karar ala-
bilecektir. Oylarda eşitlik olması durumunda konu 
gelecek toplantıya bırakılacak,

ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu 
öneri reddedilmiş sayılacaktır. 

20- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu top-
lantıları elektronik ortamda yapılabilecek mi?

YENİ TTK’ya göre, esas sözleşmede düzen-
lenmiş olmak kaydıyla, yönetim kurulu toplantı-
ları tüm üyelerin bu toplantıya elektronik ortam-
da katılmaları veya bazı üyelerin fiziken mevcut 
oldukları toplantılara diğer üyelerin elektronik 
ortamda katılımıyla da icra edilebilecektir. Böyle-
ce, yönetim kurulu üyeleri fiziki olarak bir araya 
gelmeden de toplantı yapıp karar alabileceklerdir.

21- YENİ TTK’ya göre; yönetim kurulu üye-
leri toplantılara vekil aracılığıyla katılabilecekler 
mi, toplantılarda birbirlerini temsilen oy kullana-
bilecekler mi?

Gerek fiziki gerekse de elektronik ortamda ya-
pılacak toplantılara bizzat katılmaları ve oylarını 
da bizzat kullanmaları gerekmektedir.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (2)

DEFTERDARI Yaşar Kısa, yazılı 
açıklamasın, 2011 yılında Kurumlar Ver-
gisi beyanname sayısının bin 210 iken, 
2012 yılı Nisan ayında bunun bin 235’e 
yükseldiğini belirterek, geçen yıl beyan 
edilen toplam matrah 147 milyon 393 bin 
755 lira iken bu yıl 278 milyon 989 bin 
561 liraya yükseldiğini ifade etti. Kısa, 
Kastamonu’da tahakkuk ettirilen ver-

gi miktarına göre il genelinde Eti Bakır 
A.Ş’nin 41 milyon 198 bin 981 lira ile bi-
rinci olduğunu ifade ederek, Yüksel Grup 
Orman Ürünleri Nakliye Ltd. Şti’nin 609 
bin 698 lira ile ikinci ve Selni İnşaat Ltd. 
Şti’nin de 545 bin 425 lira ile üçüncü ol-
duğunu bildirdi.

Kastamonu’da beyan edilen matrah ve 
tahakkuk edilen vergide yaklaşık 2’şer kat 

artış yaşandığını vurgulayan Kısa, şunları 
kaydetti:

SIRALAMADA 56.
“Türkiye sıralamasında da 56. olan 

Eti Bakır A.Ş ve ilk 100 sıralamasına gi-
ren mükelleflerimiz başta olmak üzere 
tüm mükelleflerimize teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki iş ve faaliyetlerinin de bol 
kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum. 

Mükelleflerimizin kalkınmış, çağdaş bir 
dünya ile yarışan, gelişmiş bir Türkiye’nin 
tam ve zamanında ödenecek vergilerle ger-
çekleşeceğinin bilincinde olduklarını ve 
yine ödenen bu vergilerin hizmet veya ya-
tırım olarak kendilerine döneceği inancını 
taşıdıklarını bilmekteyiz. Hedef etkin ida-
re, mutlu mükellef ve güçlü Türkiye’dir. 
(AA)

ETİ Bakır A.Ş 41 milyon 198 bin 981 lira 
ile Kastamonu’da birinci Türkiye’de 

56. sırada yer aldı

ETİ Bakır A.Ş.
Vergi Rekortmeni

AKDERE, ziyarette yaptığı ko-
nuşmada, geçirdiği rahatsızlık ne-
deniyle Ankara’da tedavi altında 
bulunan Kastamonu Belediye Baş-
kanı Turhan Topçuoğlu için geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu. 

Kastamonu Ticaret Meslek Li-
sesi’nde düzenlenen bilgilendirme 
toplantısında, Kayıt Dışı İstihdamla 
Mücadele Servis Şefi Halil Tin, Su-
pervisor Mehmet Fatih Yapıcıoğlu ve 

Teknisyen Yardımcısı Vadi Özgürel 
tarafından kayıt dışı çalışmanın zarar-
ları, mesleki hayatta sosyal güvek ve 
insan hayatında sigortalı çalışmanın 
önemi konularında sunum yaptı. 

     Etkinlikler kapsamında, SGK 
İl Müdürlüğünde düzenlenen “Kişi-
sel Eğitim ve Çalışan Motivasyonu” 
konulu eğitime İl Müdürü Hüseyin 
Akdere, Müdür Yardımcısı Oktay 
Öztanç ile personeller katıldı.

Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla
çeşitli etkinlikler düzenlendi
Etkinlikler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kastamonu 
İl Müdürü Hüseyin Akdere ve beraberindeki heyet, Kastamonu Be-
lediye Başkan Vekili Bahri Yavuz`u makamında ziyaret etti.

KASTAMONU Orman Bölge Mü-
dürü Ali Şahin, Bölge Müdür Yardım-
cısı Bayram Koçkaya, Orman İdaresi 
ve Planlama Şube Müdürü Halim Bil-
gin, İşletme ve Pazarlama Şube Mü-
dürü Adem Genç, Silvikültür Şube 
Müdürü Yusuf Baş, Odun Dışı Ürün 
ve Hizmetler Şube Müdürü Rüknettin 
Tekdemir, Cide İşletme Müdürü Ku-
tan Güneş, İşletme Pazarlama Şube 
Müdürlüğü Mühendisi Sinan Yılmaz 
ve işletme şeflerinin katıldığı çalışma-
da Kastamonu Orman Bölge Müdürü 
Ali Şahin yapılacak 
çalışmalara ilişkin 
bilgiler verdi. 

Kastamonu Or-
man Bölge Müdürü 
Ali Şahin, “2-3 ka-
palılıkta, yapılacak 
müdahaleye cevap 
verecek çağdaki kes-
tane meşçerelerini 
tespit ediyoruz. 

Bu sahalardan, 
sosyal problem ya-
şanmayacak olan-

larda geleceğin meyve ve bal üretimi 
açısından verimli kestane ormanları 
kurmak istiyoruz. Öncelikle yapılacak 
bakım müdahalesine cevap verecek 
meşçerelerde çalışmaya başlıyoruz. Ci-
de Orman İşletme Müdürlüğü’nde baş-
lattığımız bu çalışmaları, kestanenin 
yayılış gösterdiği diğer işletme müdür-
lüklerimizde de örnek sahalarda devam 
ettireceğiz. Nihai amaç Bakanlığımız 
ve Genel Müdürlüğümüz politikaları 
gereği orman köylümüzün alternatif 
gelir kaynaklarını artırmaktır” dedi.

Geleceğin Meyve Ve Bal Ormanları 
İçin İlk Adım Cide’de Atıldı
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü`nde, meyve ve 
bal üretimine yönelik geleceğin kestane ormanlarını 
oluşturmak için teknik müdahalelere Cide’de başlandı.

TOPLANTIDA Türkiye’nin daha 
çok kalkınmasının yolunun iş birliği 
yapmaktan geçtiğine vurgu yapıldı.

Anadolu Sanayici ve İşadamları 
Federasyonu (ANSİFED) ve Anadolu 
İşadamları Federasyonu (ANFED) 
birlikte organize programa bir gurup 
işadamıyla katılan Kastamonu İşa-
damları Derneği (KİAD) programdan 
memnun döndü. Aktif Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (AKTİSAD) ev sa-
hipliği yaptığı otomotiv ve metal ma-
kine sektörleri buluşmasına Türkiye 
genelinden 23 derneğin yanı sıra 400 
işadamı katıldı.

KİAD adına programa katılan Ma-
kine Komisyonu Başkanı Fırat Barut, 
Makine Metal Komisyon Başkanı 
Erdoğan Atalay, Komisyon üyeleri 
Hakan Oral, Murat Çendek, Ömer 
Has, Erol Verep ve KİAD Genel Sek-
reteri Haşim Ünal katıldı.

ANFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Rahmi Bıyık da, Türk işadamlarının 

dünyadaki iş adamları ile aynı dü-
zeyde işler yapabileceğini dile getirdi. 
Türkiye’deki iş adamlarının büyük fir-
maların taşeronu olarak çalışmaması 
gerektiğini söyleyen Bıyık, “Dünya 
firmaları ile rekabet eder hale gel-
meliyiz. İş adamları olarak kurumsal 
olmaya gayret etmeliyiz” ifadelerini 
kullandı. AKTİSAD Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Otomotiv Sektörü Komite 
Başkanı Doğan Aydın da Konya’nın 
sanayi alanında geliştiğini hatırlattı. 
Konya’nın güçlü sanayi alt yapısı ile 
168 ülkeye 1 milyar 200 milyon do-
lara yakın ihracat yaptığını aktaran 
Aydın, “Bin 200 ihracatçı firması ile 
Türkiye’de ihracat yapan 5. il konu-
muna geldi. Geçmişte tarım şehri olan 
Konya şimdi sanayi şehri olma yo-
lunda da başarılı işlere imza attı” şek-
linde konuştu.

KOSGEB Hizmet Merkezleri 
Daire Başkanı Mete Metin Alptekin 
ise 2023 vizyonuna ulaşmada önemli 

yolların kat edildiğini 
söyleyerek, “İşletme-
lerin sermaye koyarak 
büyümesi gerekir. Bu 
büyümeler ülkemizi 
de katlayarak büyütecek.” diye ko-
nuştu. Konuşmaların ardından sanayi-
ciler ikili görüşmelere geçildi

KİAD, İşadamlarını zirveden zir-
veye koşturuyor.

Program sonunda bir değerlen-
dirme yapan KİAD Makine Komis-
yonu Başkanı Fırat Barut, otomotiv 
sektörünün önemine dikkat çekti. Ül-
kenin kalkınmasında, önemli olan 
sektörlerden bir tanesinin de otomotiv 
sektörü olduğunu vurgulayan Barut, 
“Türkiye, dünyada ekonomi stan-
dartlarının yükselmesinde 3. sırada. 
Ekonominin düzelmesinin yanında, 
insanların hayat standartları da art-
mıştır. İnsanlar her zaman her şeyin en 
iyisini hak ediyor. Sanayici halktan ve 
devletten alacağı destek ile her türlü 

zorluğun altından kalkabilir. Yeter ki 
uygun ortam ve şartlar oluşturulsun. 
Problemlerin ortak çözümleri içinde 
elimizden gelebilecek her türlü des-
teği yapacağız” dedi. Yurt dışı ve yurt 
içi gezilerinin önemine dikkat çeken 
KİAD Makine Metal Komisyon Baş-
kanı Erdoğan Atalay, bu iş gezilerinin 
işadamlarının vizyonlarını daha da ge-
nişlettiğini söyledi. Randevu almakta 
bile zorlanacağımız insanlarla aynı 
masa etrafında çok rahat iş görüşmesi 
yapma imkanı bulduklarını ifade eden 
Atalay,”Tüm işadamlarımızın bu tür 
programları kaçırmamasını tavsiye 
ediyorum. Özellikle yurt dışı gezile-
rinin şahsımız ve firmalarımızın viz-
yonu açısından çok önemli olduğuna 
inanıyorum.”dedi.

Türkiye’de otomotiv ve metal makine sektörlerinde 
faaliyet gösteren firmalar Konya’da bir araya geldi. 

KİAD, Otomotiv Zirvesine Katıldı
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Hanönü Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Veysel Balcı, yaptığı açıklamada, 
Gökırmak Vadisi boyunca yer alan Hanö-
nü Merkez, Bağdere, Halkabük, Yenice, 

Sarıalan, Gökçeağaç ve Aşağı Çakırçay 
köylerinde 500 dekar arazide çeltik ekimi 
gerçekleştirildiğini belirtti. Balcı, bölgede 
uzun yıllardan beri çok kaliteli çeltik elde 
edildiğini ifade ederek, bu yılki verimden 
umutlu olduklarını kaydetti.

Hanönü`de çeltik ekimi başladı
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İş dünyasından ailesine, mutluluklarından 
kırgınlıklarına, hayat denizine attığı olta-
ya takılanları konuştuk Mehmet Reis’le...

Murat Güven: Sayın Reis,  etrafınıza top-
ladığınız ve ailem dediğiniz binlerle ifade 
edilen devasa bir nüfusa kurduğunuz dün-
yayı konuşmaya geldik.
Mehmet Reis: Hoş geldiniz.

“Torun sevgisi bambaşka”
M. Güven: Bu gün Cumartesi ve siz yine 
işinizin başındasınız.  Hangi zaman dilimle-
rinde hangi tempoda çalışır, ailenize ve özel 
zevklerinize ne kadar zaman ayırırsınız?
M. Reis: Ben akşam 21’lere kadar çalışı-
rım. Cumartesileri 16-17’ye kadar çalışırım, 
sonra arta kalan zamanı ailemle geçiririm. 
Vaktim ne kadar az olursa olsun ailemle 1 
saat bile olsa mutlaka birlikte olurum. Ba-
şarının sırrı sağlam aile yapısında gizlidir. 
Sabah yürüyüşleri yaparım, köpeklerimle 
zaman geçiririm.
Ama son iki yıldır çok özel bir zevkim var; 
Torunum...
Hep söylerlerdi torun sevgisinin evlat sevgi-
sinden farklı olduğunu, gerçekten öyleymiş. 
İşim biter bitmez koşarak torunumu sevme-
ye gidiyorum.
Allah evladı olmayanlara evlat, torunu ol-
mayanlara torun nasip etsin.
M. Güven: Başarı nedir sizce?
M. Reis: Öncelikle belirtmeliyim ki, başarı 
kendiliğinden gelmez. Şans kısmet tamam-
da, planlı ve disiplinli çalışmak esastır. Ben 
çok çalıştım. Hem üniversitede okudum 
hem çalıştım. Geceleri de taksi şoförlüğü 
yaptım. İçimde hep patronum beni işten çı-
karır mı korkusu vardı. Yani çok çalışmak, 
disiplinli çalışmak, işi sevmek, dört elle 
sarılmak... Ve sonrasında kazanılan şeyin 
adıdır başarı.

“Değişime ayak uydurmak şarttır”
M. Güven: Başarıyı sürdürebilme, sahip 
olunan konumu koruyabilme konusunda 
özel yöntemleriniz var mı? 
M. Reis: Değişime ayak uydurmak şarttır. 
Kriz yönetimi önemlidir. Gücünüzü, potan-
siyelinizi iyi analiz etmelisiniz. Ne kadar 
yükseğe çıkarsanız çıkın, kişiliğinizi koru-
malısınız. 
M. Güven: “Reis” Artık dünyaca ünlü bir 
marka. Marka bilinirliğini oluşturmak ve 
kalıcı olmak nasıl bir marka yönetimi anla-
yışının tezahürüdür?
M. Reis: Marka oluşturmak uzun yıllar ve 
büyük emekler sonucu mümkün olabiliyor. 
Markaysanız sorumluluğunuz çok büyük-
tür. Öncelikle güven vermek gerekir. Si-
zinle röportaj yaptığımız şu saat itibariyle 
ABD’ye gönderilmek üzere 2 konteyner 
hazırlanıyor.
Uluslararası bir itibarı sürdürmek ve kendi 
şirket itibarınızın yanında ülkenizin ticari 
itibarını da düşünmek ve korumak zorun-
dasınız.
M. Güven: Sizin oluşturduğunuz diğer 
markalardan da söz edelim isterseniz. Başka 
hangi markalarınız var?
M. Reis: Sarmoni ve Sarlife adında marka-
larımız var. Yakamoz’un yönetim kurulun-
da artık yer almayacağım, yoruldum.

“Kırgınım”
M. Güven: Yorulmaktan ziyade bir kırgın-
lık mı söz konusu?
M. Reis: Evet, aslında kırgınım. Ben Mehmet 
Reis olarak memleketime her zaman faydalı 
olmaya çalıştım, ancak karşılığında bir teşek-
kür bile çok görüldü. Kastamonu’ya devletten 
hiç teşvik almadan yatırımlar yaptım, çiftçi-
mizin desteklenmesinde öncü oldum, 
Tosya pirincini almıyor elin 
memleketinden pirinç alıyor 
dediler. Oysa pirincin bir öm-
rü vardır ve Tosya pirincinin 
ömrü gerekli bakımlar ya-
pılmadığı için yıllara göre 
azalıyor. Bazı kesimler 
tarafından yargılan-
dım, yanlış 
a lg ı l an -
dım.

Ama ben ne kadar kırgında olsam memleke-
time hizmetten vaz geçmeyeceğim. Memle-
ketime küsmeyeceğim, Mehmet Reis olarak 
devam edeceğim.
M. Güven: Tosya pirincinin kalitesi nedir?
M. Reis: Türkiye’de satılan Tosya pirincin-
den bahsediyoruz. Bugün yurt dışında Satı-
lan Tosya pirinci olarak adlandırılan pirinç 
ithal edilen, İtalya’dan alınan pirinçtir. Tür-
kiye’de satılan Tosya pirinci Kızılırmak’tan 
çıkan pirinçtir. Bunlarda son derece kaliteli 
ürünlerdir. Ancak, işleme anından daha ku-
ru kırık pirinç ile tam tane olan pirinci tesis 
ayırt edebilirse inanıyorum ki, pek çok pa-
ket yapan firma Tosya pirincini değerlendi-
recektir.
M. Güven: Yani Tosya pirinci revaçta değil 
mi?
M. Reis: İşlenmesi konusunda bazı sıkıntı-
lar var, üzerinde çalışılması lazım.
“ Kastamonu hayvancılığa çok elverişli”
M. Güven: Genel olarak Kastamonu tarı-
mını ve çiftçiliğini nasıl değerlendirirsiniz?
M. Reis: Biliyorsunuz, Kastamonu’nun 
%60’ı sarp kayalık ve dağlık. Tarıma uy-
gun çok az alan var.. Biraz Devrekâni’de ve 
Taşköprü’de ve Tosya’da tarıma uygun alan 
var.  Buralarda imkânlar ö l çüsün-
de tarım yapılıyor ama 
bence Kasta-
monu’da asıl 
yapılacak iş 
h a y v a n c ı -
lıktır. Hay-
v a n c ı l ı k 
konusun-
da çok ciddi 
y a t ı r ı m l a r 
y a p ı l m a l ı -
dır. Mesela 
son dönem 
valimizin çok 
önemli giri-

şimleri var ve bu beni çok ümitlendiriyor.
M. Güven: Tüm Türkiye’de çok önemli bir 
itibara sahipsiniz. Birçok yayın organında 
hayat hikâyeniz yer buldu. Önemsenmek 
nasıl bir duygu?
M. Reis: Daha Fazla çalışmak zorunda ol-
duğumu hissediyorum. Gazetelerde işadam-
larıyla ilgili yazılar çıkar. Vehbi Koç’un Sa-
kıp Sabancı’nın başarı öykülerinin yanında 
Mehmet Reis’in başarı öyküsünün anlatılma-
sı bir emeğin, tırnaklarla kazıyarak gelinen 
bir konumun öyküsüdür. 2 hafta önce Okan 
Üniversitesi’nde bir konferans verdim, 361 
öğrenci vardı ve bir öğrenci bile dışarı çık-
madı. Çünkü ben babadan oğula devredilen 
bir sermayenin temsilcisi değilim, oradaki 
gençler söylediğim her şeyi büyük bir dik-
katle dinlediler. Başkalarının hayatlarından, 
başarılarından, hatalarından dersler çıkara-
bilmek büyük kazançtır. Çünkü bize bah-
şedilen hayatın süresi bütün hataları yapıp 
doğruyu bulacak kadar uzun değildir.

“Gıda ticaretinin sorumluluğu büyük”
M. Güven: Gerek yurtiçi pazarda gerekse 
ihracatta sizin son tüketiciye karşı da büyük 
sorumluluklarınız var. Gıda ticareti yapmak 
zor mu?
M. Reis:  Elbette... Topraktan kaşığa uza-
nan yolda, yani Ayşe hanımın, Fatma ha-
nımın mutfağına sofrasına kadar biz her 
aşamada ürünün kontrolünü sağlamak zo-
rundayız.  
Bir pirinç paketinin içerisinde bir tane taş 
çıksa markamıza büyük zarar verir. Bir de 

bunun yurtdışı ayağı var. İhraç ettiğiniz 
ürünlerden şikâyet olduğu zaman bu 
ürünleri iade alamazsınız ve imha bedeli 

ödersiniz. Bu sorunlara mahal vermemek 
için, ürünün tarladan nihai tüketiciye kadar 
olan yolculuğundaki her aşamada azami 

dikkat edilmesi ve hassas kontroller uy-
gulanması gerekir.

M. Güven: Siz bir 
İşadamısınız ve ül-
kemizde ticarette 

her yol mubah-
tır gibi bir anla-
yış hâkim. Bir 
işadamı için 
öncelik ne ol-
malıdır?
M. Reis: 
Benim fel-

s e f e m -

de çok para kazanmak diye bir şey yoktur. 
Vicdanımı rahatsız edecek bir paraysa eğer, 
olmasın daha iyi.
Ama dediğiniz gibi tüketiciyi yanıltmak için 
ülkemizde maalesef farklı prosedürler uygu-
lanıyor birileri tarafından.
M. Güven: Sizin yardımsever bir insan ol-
duğunuz da bilinen bir yönünüz. Sosyal so-
rumluluk projelerinizden söz eder misiniz?
M. Reis: Söylediğim gibi, ben tahsil haya-
tımda çok sıkıntılar çektim. Gençlerin eği-
timi için katkı sağlamayı ve ihtiyaç sahibi 
insanlara yardımcı olmayı ilke edindim, 
maddeler halinde anlatacak değilim, bizim 
Anadolu geleneğimiz ve aldığımız terbiye 
buna izin vermez, elimizden geleni yapma-
ya çalışıyoruz diyelim.
M. Güven: Siyaset sizin için ne ifade eder, 
aktif siyasi hayata atılmayı düşünür müsünüz?
M. Reis: Hayır, siyaseti aktif olarak yap-
mayı hiç düşünmüyorum. Farklı teklifler 
oldu bu konuda ama ben, bildiğim işi yapa-
rak ülkeme hizmet etmekten yanayım. Çok 
sayıda siyasetçi dostum var. Hiçbir zaman 
her devrin adamı olmadım ama Ankara’yla 
aram her zaman iyi olmuştur.

“Haftalık tek  Gazete İstamonu”
M. Güven: Sayın Reis, şu anda röportaj 
verdiğiniz “Gazete İSTAMONU” yeni bir 
gazete ve sizin basını önemsediğinizi bili-
yoruz. Neler söylersiniz?
M. Reis: Evet, bana göre yazılı, görsel, 
işitsel tümüyle medya insan hayatında çok 
önemli bir yer teşkil eder. Halkın haber al-
ma hizmetidir gazetecilik. Kastamonu’yu ve 
Kastamonuluları anlatan, İstanbul’daki tek 
haftalık gazete olmanızı önemli buluyorum. 
Başaracağınıza inanıyor, kalıcı olmanızı di-
liyorum.

“Ayet-el Kürsi ve Atatürk”
(Mehmet Bey’in çalışma ofisinin bir köşe-
si farklı zamanlarda farklı isimlerle birlikte 
çekilmiş fotoğraflara ayrılmış. Reis’in ha-
yatının vesikası bir belgesel gibi bu köşe. 
Kimler yok ki o fotoğraflarda... Merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’dan Demi-
rel’e, Başbakan Tayyip Erdoğan’dan Emek-
li Büyükelçi Şükrü Elekdağ’a, Bakanlardan 
Milletvekillerine akla gelebilecek hemen 
herkes.

(Sohbetin kalan kısmını orada gerçekleştir-
me teklifimize heyecanla evet diyor.)
M. Güven: Hayatınızdan kesitlerle karşı 
karşıyayız. 
M. Reis: Evet, insan böyle durumlarda ha-
yatının film şeridine göz atar gibi bir his-
siyata kapılıyor. Şu üstte gördüğünüz be-
nim annem... Mutlaka her fırsatta ziyaret 
eder, elini öper, duasını alırım. Yanında 
gördüğünüz rahmetli babam... Onu kaybet-
tiğimde ben 19 yaşında bir delikanlıydım. 
(Atatürk’ün ve Ayet-el Kürsi’nin yan yana 
oluşunu hatırlatıyoruz)
M. Reis: Benim hayat anlayışımın kısa bir 
özeti bu aslında... Silah arkadaşlarıyla bir-
likte bu toprakların vatan oluşunu sağlayan 
Mustafa Kemal Atatürk ve dini inancımı 
simgeleyen Ayet.
 Birlikte aynı kare içinde yer aldığı, ülkenin 
iş ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle 
çekilmiş fotoğrafları yeri, tarihi ve hikâye-
siyle birlikte anlatıyor Mehmet Reis... Artık 
hayatta olmayanlara duyduğu özlemi gözle-
rinden anlamak zor değil.
Zaman hızla akıp geçiyor ve hayata yeni 
pencereler açmamızı sağlayan bir röporta-
jın daha sonuna geliyoruz, teşekkür ederek 
ayrılıyoruz Mehmet Reis’ten...

Bir Cumartesi öğle üzeri...
Reis Gıda’nın İstanbul ikitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde-
ki şirket merkezindeyiz. Mehmet Bey her zamanki gibi sıcak 
ve samimi bir gülümsemeyle karşılıyor bizi. Çoğu işadamın-
da rastladığımız “Ben büyük adamım” Kibrinden eser yok 

tavırlarında. “Küçük dağları ben yarattım” edasına kapılan-
ların aksine, küçük mutluluklar büyük umutlar doğurur öğüt-
lemesi yaparcasına, söylediği her şeyin altını sevgi kalemiyle 
çiziyor.

Murat Güven ile

1957 yılında Kastamonu- İnebolu’da doğdu. Samsun Eğitim Enstitüsü’nden sonra İs-
tanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ne devam etti.
1974 yılında o dönemde İstanbul gıda piyasasının kalbi olarak nitelenen Unkapanı’nda 
pirinç alım-satımı yapan bir ticarethanede işe başladı. 1981 yılında Reis Ticareti kurdu.
İstanbul Gıda Toptancıları Derneği’nin Başkan Vekilliği’ne getirildi. 1993 yılında Reis 
Tarımsal Ürünler San. Tic. A.Ş.’ yi kurdu. 1992, 1993, 1994 yıllarında üst üste İ.T.O. 
tarafından vergi ödülleri dalında takdir beratı ve il bazında vergi sıralamasında bronz 
madalya ile ödüllendirildi. Marmara Kurumlar Vergi Dairesine en çok vergi ödeyen 
mükellefleri içinde 2008 yılında 90. sırada yer aldı. 1993 yılında İ.T.O.’nun Meslek 
Komite Başkanlığı’na getirildi.
Mega Center’da aralıksız 11 yıl Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Türk tarımını ayağa 
kaldırabilmek ve güçlendirebilmek için Tarıma Can Platformu “TACA” nın kurulma-
sına öncülük etti.
Çevre korunması ile ilgili TEMA Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarına destek oldu.
1994 yılında enflasyonla mücadele için tek başına radikal bir karar alarak sabit fiyat 
uygulamasını cesaretle gerçekleştirdi.
Mehmetçik Vakfı aracılığıyla şehit ailelerine yardım yapılıp, organ bağışı kampanya-
larına, sokak çocuklarına, zihinsel ve bedensel engellilere, kadın sığınma evlerine, LÖ-
SEV Vakfı ve Çocuk Esirgeme Kurumları’na destek verilerek onların yanında olundu. 
1993 yılından itibaren 600 den fazla öğrenciye burs verdi. İş Dünyası Onur Ödülü sahibi 
Mehmet Reis, evli ve 2 çocuk bir torun sahibi.

Mehmet Reis Kimdir?

ZORLU BİR TIRMANIŞIN ZİRVE 
NOKTASINDAN EL SALLAYAN 
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Kurtuluş mücadelemizin ilk ayağı olan 
mücadelenin başlangıcı. Ulu önder Musta-
fa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışı, 
mücadeleli günlerin başlangıcı… Türki-
ye’de yaşayan her bir gencin, bireyin özüm-
semesi gereken bir gün, bağımsızlığımızı 
borçlu olduğumuz tarih…  Tüm dünyayı 
yakacak bir özgürlük ve milli egemenlik 
ateşinin ilk kıvılcımıydı 19 Mayıs tarihin-
de, Samsun Tütün İskelesi’ne, Mustafa Ke-
mal’in attığı, ilk adım. Ülkemizin kaderinin 
değiştiği 1919 yılı aklımızdan bir an bile 
çıkmayan kahramanlık destanının başlan-
gıcı; ülkemizin kaderinin değiştiği gün 19 
Mayıs 1919.

19 Mayıs; bugün, Atatürk’ün ve modern 
Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü, 
gençlerin bayramıdır!

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde, gençlerimizin 
soyumuzun üstünlüğünü sergileyen gösteri-
lerinin önünde, saygı duruşunda, gözümü-
zü kırpmadan, hazırolda durarak; yüce or-
dumuzu selamlamamız gereken en önemli 
milli bayramımız; ‘19 Mayıs Atatürk’ü An-
ma Gençlik ve Spor Bayramı’.

İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 
Mayıs günü, her gecenin bir sabahı oldu-

ğunun kanıtıdır bizlere. 19 Mayıs; İstiklal 
mücadelemizdeki kahramanlıklardır, eşi 
benzeri olmayan kadınların gücüdür; 1921 
yılının çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü 
Aralık ayında sırtında çocuğu, önünde kağ-
nısı ile İnebolu’dan Kastamonu’ya cephane 
taşırken, Kastamonu Kışlası önüne kadar 
gelmiş, top mermileri ıslanmasın diye ka-
zağını mermilerin üzerine örtmüş, yavrusu 
ölmesin diye üzerine abanmış, mermileri 
ve çocuğunu korumak uğruna donarak şe-
hit olmuş kahraman kadın Şerife Bacı’nın 
günüdür.

19 Mayıs; Kastamonu’da doğan, an-
ne-babasının “Kızım gitme” yalvarışlarını 
dinlemeden mücadeleye katılan Halime 
Çavuş’un günüdür. Kurtuluş Savaşı`nda, 
erkek kılığına girerek, İnebolu`dan cepheye 
mühimmatın taşındığı yardım kolunda gö-
rev yapan, Yunan gemilerinin İnebolu`yu 
bombaladığı sırada şarapnel parçalarıyla 
bacağından yaralanan Halime Çavuş`un 
kahramanlığıdır.

Bir gün Mustafa Kemal Paşa, cephe-
ye taşıdığı mermileri kendi hayatından bi-
le fazla önemseyen bu askeri görünce çok 
etkilenmiş ve, `Neden üzerindeki montu 
mermilerin üzerine örttün, üşümüyor mu-

sun?` diye sormuş. Halime Kocabıyık ise: 
‘’Benim üşümem hiç önemli değil. Bu cep-
hane yüzlerce belki de binlerce askerimizi 
koruyacak, 100 bin kişi kurtulacak. Ben 
öleceğim de ne olacak?` karşılığını vermiş. 
İşte 19 Mayıs, bu kutsal tarih, İstiklal Sava-
şı’nda yaşanan bu mücadelenin, direnişin, 
ölümsüz, kahraman kadınların günü, bugü-
nümüzü borçlu olduğumuz, yaşanmışlıklar-
la doludur.

19 Mayıs; 23 Nisan’ın, 30 Ağustos’un, 
29 Ekim’in geleceğinin habercisidir, kayna-
ğıdır, miladıdır. Bu nedenle doğum günü-
nüz ve ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor’ Bayram’ımız kutlu olsun...

Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Atatürk 
Cumhuriyeti! Coşkuyla, sevgiyle, özlemle 
nice 19 Mayıs’lara..!

Bugünün ve yarının yıldızları
‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 

Spor Bayramı’nın ruhunu yansıtan, özüm-
seyen; Kastamonu gençliğini biraz olsun 
siz değerli okuyucularla paylaşmak adına 
birbirinden değerli  ve başarılı, örnek teşkil 
eden genç arkadaşlarımla bugünün ve yarı-
nın genç bireyleri olmayı, Kastamonu genç-
liğini, Kastamonu’daki gençliğin geleceği 

adına neler yapılabileceğini, İstanbul’da ve 
başka bir şehirde Kastamonulu olmayı ve 
19 Mayıs’ı konuştuk. Bu satırları okurken, 
kararlı, başarılı, çalışkan, tuttuğunu kopa-
ran, azimli ve pırıl pırıl aydınlık Atatürk 
gençlerinin ruhuna tanık olacaksınız. 

Bu hafta onlarla yaptığım görüşmeleri 

sizlere aktararak, bu üç genci sizlerle tanış-
tırmak istedim. Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
‘’Bütün ümidim gençliktedir.’’ demesinin 
sebebini bir kez daha anlayacaksınız. Gele-
ceğin yıldızları; başarılı tıp doktoru Duygu 
Çerçioğlu, en başarılı erkek oyuncusu Fatih 
Şirin ve bürokratı Mustafa Yiğit sizlerle…

İstanbul, Fatih’te doğup büyüdüm.  
Kastamonu’yla olan ilişkilerimi belirli dö-
nemlerde yaptığım ziyaretlerle gerçekleşti-
riyorum.

Sultangazi Belediyesi Özel Kalem için-
de bulunduğum yapının gerekliliklerinden, 
mesleğimde mutlu bir şekilde görevime 
devam ediyorum. Aslında bir erkek için 
duygudan ziyade hayatın getirdiği sorum-
luluklar dahilinde hareket eden bir birey 
olarak yaptığım işi severek yapıyorum.

Kastamonu gençliği olarak gençlerimiz 
mütevazi, hoşgörülü; ilişkilerde genel-
de uyumlu insanlardır, ama yönetimlerde 
kendimize olan güvenimizi   tam olarak 
sağlamış durumdayız diyemememiz; tabii 
zamanla gençlerimizi teşvik edici alanlar 
oluşturmamız gerekiyor; bu konuda onları 
bilinçlendirici çalışmalar ve atılımlar ger-
çekleştirilmeli. Gençlere önerim öncelikle 
aileden başlayan saygı, sevgi, dürüstlük, 
sadakat gibi kişiliğin gerektirdiği bir ka-
raktere sahip olmakla birlikte müslüman-

lığın gerektirdiği yaşamı sadece sözlerde 
değil bugünün şartlarında içselleştirme-
leri gerektirdiğini bilmeleri gerekir. Üsta-
dın dediği gibi dilini, dinini, vatanını, ve 
bayrağını ülkenin bölünmez bütünlüğünü 
algılayan bir anlayışla hareket etmelerini 
hak ve adalet duygularını hiçbir zaman yi-
tirmemeleri gerektiğini paylaşmak isterim.

Kastamonu’da gençler için çok fazla 
alternatif alanlarının olduğunu söyleyeme-
yiz; bu konuda gençlerimizin çok fazla seç-
me hakkı yok bu durumdan dolayı. Önce-
likle ilimizden göçü önlemek adına teşvik 
edici altyapı çalışmalarının yapılması ge-
rektiğine inanıyorum. İstihdam konusunda 
yeterli alanların oluşması, eğitim alanında, 
ilköğretimden başlayarak büyükşehirler-
deki kriterlerin yakalanması, gençler için 
aktivitelerini yapabilecekleri fiziki yerlerin 
temin edilmesi gerektiğine inanıyorum.

Şahsi ideallerimden ziyade, düşüncem; 
insanların yaşam kalitelerinin artması, ye-
rel yönetim anlayışının hizmet noktasın-

da daha ileri bir demokrasi düşüncesi ile 
birlikte halkın huzurunu artırmaya yönelik 
çalışması ile ve kalkınmaya yönelik çalış-
maların hızlandırılması gerektiğine ina-
nıyorum. Aslında bu sadece gençlik için 
değil, Kastamonu’daki yaşam standardı-
nın artırılması gerektiğinin de, bizlere bir 
göstergesi. Gençler heyecan bekler, yenilik 
ister, bu düşüncelerle beraber hassas olup 
süreci birlikte getirmekte fayda var. Ge-
rekli tespitler yapılarak, ‘ben’ duygusunu 
bulunduğum hiçbir yerde taşımadım, biz 
olarak hareket ettiğimizde ise başarının 
ekip ruhu takım çalışması ile olabileceğine 
hayatın her anında şahit oluyoruz elbette. 
Düşüncelerimiz, sözümüz, bakış açımız 
olacak, liderlik değil, seferberliktir bizim 
amacımız. Ulu önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün gençliğe armağan ettiği gençlik 
ve spor bayramını kutlar, dünya genelinde 
yaşayan tüm gençlerin; kardeşlik, barış, 
birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını te-
menni ederim.

HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

Kurtuluş mücadelemizin ilk ayağı olan mücadelenin baş-
langıcı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün samsun’a 

ayak basışı, mücadeleli günlerin başlangıcı… Türkiye’de ya-
şayan her bir gencin, bireyin özümsemesi gereken bir gün, 
bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tarih… Tüm dünyayı 

yakacak bir özgürlük ve milli egemenlik ateşinin ilk kıvılcı-
mıydı 19 Mayıs tarihinde, Samsun Tütün İskelesi’ne, Mustafa 
Kemal’in attığı, ilk adım. Ülkemizin kaderinin değiştiği 1919 
yılı aklımızdan bir an bile çıkmayan kahramanlık destanının 
başlangıcı; ülkemizin kaderinin değiştiği gün 19 Mayıs 1919

Gülfem Çerçioğlu ile
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ne varsa

“Öncelikle ilimizden göçü önlemek adına teşvik edici altyapı 
çalışmalarının yapılması gerektiğine inanıyorum. İstihdam konusunda 
yeterli alanların oluşması, eğitim alanında, ilköğretimden başlayarak 

büyükşehirlerdeki kriterlerin yakalanması, gençler için aktivitelerini 
yapabilecekleri fiziki yerlerin temin edilmesi gerektiğine inanıyorum.’’

Mustafa YİĞİT

Yaşasın 19 Mayıs! Yaşasın Atatürk Cumhuriyeti! 
Coşkuyla, sevgiyle, özlemle nice 19 Mayıs’lara..!

Fatih Şirin 25.12.1986 Kastamonu’nun 
Azdavay ilçesinde doğdum. Geçirdiğim 
rahatsızlık nedeniyle ailem ben doğar 
doğmaz tedavim sebebiyle İstanbul’a göç 
etmişler.1986’dan beri İstanbul’da yaşıyo-
rum. Kastamonu ile bağımız hiç kopmadı, 
her yaz aralıksız memleketimde tatil yap-
mayı sürdürüyoruz.  Ayrıca önemli organi-
zasyonlarda da günü birlikte olsa yılda bir 
kaç defa gidiyorum.

Tiyatro oyuncusuyum. Tiyatro Alkış ve 
Kastamonu Mekansızlar Tiyatrosu’nda gö-
rev almaktayım. Aslında bu mesleği yapa-
bileceğimi düşünmemiştim, hedefimde fut-
bolcu olmak vardı ancak lisedeki hocalarım 
tiyatroyla uğraşmamı ve kendimi geliştir-
memi çok istediler, bu alanda yeteneğimin 
olduğuna inandırdılar ve amatör olarak bu 
işi yapmaya karar verdim. 

Bu soruna nasıl yanıt vereceğimi bile-
miyorum çünkü iki türlü değerlendirmek 
lazım. İstanbul ve Kastamonu olarak. İstan-
bul’da, bence, son yıllarda iyi bir örgütlen-

me halindeyiz. Ben de çeşitli derneklerde 
sürekli görev almaktayım. O yüzden takip 
edebiliyorum. Hem merkez derneğimiz ve 
şubeleri hem  de ilçe dernekleri gençlik 
kolları bir araya gelip memlekete faydalı 
olmaya çalışıyorlar. Ama Kastamonu için 
bir yorum yapamam. Oradaki bu tür der-
neklerde işleyiş nasıl bu konuda fikrim yok. 
Aslında açık konuşmam lazım. Ben dernek 
işlerine tiyatro yüzünden bulaştım. Bu şe-
kilde konuşmam tuhaf gelebilir ama bazen 
hakikaten dernekler sıkıcı geliyor biz genç-
lere. Ama şunun farkına vardım girdikten 
sonra; biz gençler bu işe el atmadık mı, hem 
bizler hem de bizden sonraki nesiller de 
uzak kalacak. O yüzden elimden geldiğince 
yönetimlerde bulunmaya çalışıyorum. Der-
nekçiliğin daha sevimli ve faydalı olması 
için genç arkadaşlarıma da tavsiyem sadece 
‘’Ya bu denekler bir işe yaramıyor’’ deyip 
ellerini çekmek yerine derneklerinde görev 
almaları. Sadece dernek alanında değil eği-
tim ve kültür sanat alanlarında da, büyük-

lerimiz gibi önyargıyla yaklaşmamalı, aksi-
ne kendilerini bu alanlarda geliştirmelerini 
tavsiye edebilirim.

Genel olarak konuşmam için erken belki 
ama başta Azdavay ilçesi olmak üzere tiyat-
roya bakış açılarını değiştirdiğimizi düşü-
nüyorum Mekansızlar tiyatrosuyla.

Aslında üzgündüm bir kaç ay öncesine 
kadar bu anlamı büyük günü kutlamamız 
bile tartışılıyordu; hatta yasaklanıyordu an-
cak doğru kararı verip ‘19 Mayıs Atatürk’ 
ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kut-
lamamıza izin verdiler.  Garibime gidiyor 
bunu yazarken, ama şundan emin olsunlar 
hiç bir dava hiç bir yasa bu büyük günün 
değerini, anlamını küçültmedi aksine daha 
da yüceltti ama bu kargaşayı çıkartmak is-
teyenlerin değerinin sıfırın altına değil ye-
rin dibine düşürdü. Bu memleketin genci 
olarak 19 Mayıs’ı büyük gururla kutluyor 
ve bu memleketi bizlere bırakan başta Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşlarına şükranlarımı sunuyorum.

“Kastamonuluların kültür, sanat alanında
 yapılabilecek aktivite olanakları kısıtlı. Ancak 

Kastamonulu işadamlarımız, devlet desteği en 
önemlisi de biz gençlerin azmi ile bunların 

üstesinden kolaylıkla gelebileceğimize inanıyorum.’’

Duygu ÇERÇİOĞLU
Kastamonu ilinin Devrekani ilçesinde 

doğdum. Ankara’ ya 2006’da, öğrenim ha-
yatımı   sürdürmek için geldim.

Ailem Devrekani’de yaşamaya devam 
etmekte. Uygun olduğum her fırsatta mem-
leketime gidip, ailem ve tüm sevdiklerimle 
olabildiğince vakit geçiriyorum.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
intern doktor olarak çalışıyorum. Bu mesleği 
seçmemdeki en önemli faktör insanlara yar-
dımcı olabilmek, onların hayatlarını kurta-
rabilmek gibi kutsal bir görevi yapabilmek-
ti. Kastamonu gençliği, memleketini daha 
ileriye taşıyabilmek için her fırsatı değerlen-
dirmekte. Bu amacını gerçekleştirmek adına 
gerek eğitim alanında, gerek sosyokültürel 
alanda özverili bir şekilde çaba sarf ediyor. 
Kastamonu’nun son yıllarda üniversite yer-
leştirme sınavlarında Türkiye genelinde el-
de etiği büyük başarılar da bunun bir kanıtı 
bence. Ayrıca il dışında birbirlerine destek 
olabilmek için kurdukları dernekler mevcut. 
Bu dernekler aracılığıyla sık sık bir araya 
gelip, çeşitli faaliyetler yürütüyorlar. Kısaca 
özetlemek gerekirse Kastamonu gençliği, 
başta ailelerini olmak üzere tüm Kastamonu 
halkını gururlandırmak için elinden gelen 
her şeyi fazlasıyla yapıyor.

Bence insanların mutlu bir hayat sürebil-
melerinin öncelikli koşulu, iyi yaşam stan-
dartları. Bunu sağlayabilmek de iyi bir eği-
tim almaktan geçiyor. Tavsiyem kendilerine 
mutlu olabilecekleri bir mesleği seçmeleri 
ve bu yolda kararlı adımlarla ilerlemeleridir. 
Bunu başarmak da çok çalışmaktan geçiyor 
tabi ki. Ancak gençlerin başarısında çalış-
maları kadar etkili olan bir faktör de bence 
ailelerinin desteği. Aileler ve çocukları eşit 
derecede çaba gösterdiklerinde hayallerini 
gerçekleştirmek gerçekten kolay. 2. tavsi-
yem ise, kendilerini istedikleri yerlerde gör-
dükten sonra Kastamonu’dan kopmamaları 
ve yetilerini memleketleri için kullanmala-
rıdır. 

Kastamonu birçok alanda gelişmesini 
sürdürmekte. Eğitim ve sağlık alanında son 
yıllarda ciddi gelişmeler kaydedildi. Elbette 
ki yetersiz olduğu noktalar mevcut. Örneğin 
Ankara’daki fırsatlara Kastamonu’da tama-
mıyla erişmek mümkün olmuyor. Ayrıca 
Kastamonuluların kültür, sanat alanında ya-
pılabilecek aktivite olanakları kısıtlı. Ancak 
Kastamonulu işadamlarımız, devlet desteği 
en önemlisi de biz gençlerin azmi ile bun-
ların üstesinden kolaylıkla gelebileceğimize 
inanıyorum. Tabii Kastamonulu gençlerin 
avantajlı olduğu konular da var. Örneğin 

doğa güzellikleri, tarihi mirası. Kastamonu 
tam anlamıyla yeşil ile mavinin buluşma 
noktası. Yine Türkiye’nin en önemli kayak 
merkezlerinden birini barındırıyor. Yani 4 
mevsim turizme uygun. Gençlerin bir diğer 
avantajı ise metropollerde sanayileşme ile 
gelen olumsuz koşullardan tamamen uzak 
olması. Her şeyin daha doğal olduğu bir ili-
miz var ve bu da bazı insani ilişkileri koru-
mamızı sağlamış.

Kastamonu’yu Türkiye’de çok iyi bili-
nen ve tanınan bir il olarak görmek istiyo-
rum. Sağlık, eğitim ve kültür alanlarında 
ve istihdamda en gelişmiş yerlerden olması 
ancak bunlar gerçekleşirken de doğallığını, 
büyüsünü, sıcaklığını kaybetmemesi en bü-
yük hayallerimden.

Gençler eğitim alanında ellerinden gele-
ni yapıyorlar. Ancak elbette ki maddi anlam-
da bazı zorluklarla karşılaşıyorlar. Kasta-
monu’ya yapılacak okullar, yurtlar, spor ve 
kültür merkezleri ile gençlerin önlerinin çok 
açılacağını düşünüyorum. Yine hem Kasta-
monu’da hem de memleketlerinden uzakta 
okuyan ve gerçekten ihtiyacı olan öğrenciler 
belirlenip burs imkanları sağlanabilir. Özel-
likle bazı meslek dallarına ait öğrenciler için 
staj imkanı konusunda da işadamlarımızın 
yardımcı olabileceklerini düşünüyorum. Şu 
anda eğitim hayatım oldukça yoğun geçiyor. 
O yüzden maalesef Kastamonu gençliği 
için yapabildiklerim kısıtlı. Ancak özellikle 
benimle aynı okulda okuyan ve benden kü-
çük Kastamonulu arkadaşlarıma yardımcı 
olmaya çalışıyorum. Yanlarında olduğumu 
hissettirmeye çabalıyorum. Ayrıca okul-
da gerekli eğitim kaynakları açısından da 
elimden geleni yapmaya çalışıyorum. An-
cak önümüzdeki yıl mesleğimi icra etmeye 
başlayacağım ve maddi manevi her anlam-
da Kastamonulu arkadaşlarımın yanında ol-
mak isterim.

Kurtuluş Savaşının başlangıcı olan bu-
gün Atamız tarafından biz gençlere arma-
ğan olarak verildi. 19 Mayıs 1919; hem 
atalarımızın vatan sevgisi uğruna gözlerini 
dahi kırpmadan canlarını verişinin hem de 
büyük kayıplarımıza rağmen en sonunda 
zaferle çıktığımız bir savaşın başlangıç gü-
nüdür. Ne zorluklarla bu vatan toprakları 
üzerinde özgürce yaşayabildiğimizi hatırla-
mamız için bize hediye edilen bugünü biz 
de tüm coşkusunu, duygusunu ve güzelliği-
ni yaşatarak kutlamalı ve gelecek nesillere 
de aynı gururu aktarmalıyız. Sizlerin aracılı-
ğıyla tüm gençlerin ve tüm Türklerin bu çok 
özel gününü kutluyorum. 

“Bu şekilde konuşmam tuhaf gelebilir ama bazen hakikaten dernekler sıkıcı geliyor biz gençlere. 
Ama şunun farkına vardım girdikten sonra; biz gençler bu işe el atmadık mı, hem bizler hem de bizden 
sonraki nesiller de uzak kalacak. O yüzden elimden geldiğince yönetimlerde bulunmaya çalışıyorum. 

Dernekçiliğin daha sevimli ve faydalı olması için genç arkadaşlarıma da tavsiyem sadece “Ya bu 
denekler bir işe yaramıyor’’ deyip ellerini çekmek yerine derneklerinde görev almaları.”

Fatih ŞİRİN
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AĞLI KAYMAKAMI SERDAL KARAL
1982 yılında Polatlı’da doğan  Serdar 

KARAL;   ilk, orta ve lise öğrenimini yine 
Polatlı’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölü-
münde gören Karal Mülki İdare Amirliği 
mesleğine 21.03.2008 tarihinde Niğde İli 
Kaymakam Adayı olarak başladı. Ardından 
Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinde 
Refakat, Manisa; Salihli, Turgutlu ve Mer-
kez’de Teftiş Stajını tamamladıktan sonra 
Artvin’in Borçka ve Niğde’nin Bor ilçele-
rinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bu-
lundu. Bir yıl süreli yurt dışı stajını İngilte-
re’nin Sheffield şehrinde The University of 
Sheffield’da dil eğitimi ve yönetim sistemi 
konuları üzerine tamamladı. Yurt dışı dönü-
şü katıldığı 95.Dönem Kaymakamlık Kur-
sunu bitirdikten sonra 09.03.2011 tarih ve 
27869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
kararname ile ilçemize atanmıştır. İngilizce 
bilen Karal, Nursabah Hanım ile evlidir.

Tarihi
Elimizde kesin deliller olmamakla bera-

ber, Ağlının tarihi İlk Çağın derinliklerine 
kadar inmektedir. Bu devirlere ait buluntu-
lar çeşitli uygarlıkların bu topraklar üzerin-
de gelip geçtiğini göstermektedir. Özellikle 
M.Ö. 1100- 700 yılları arasında Kastamonu 
ve çevresinde Paflagonyalıların Egemenlik 
kurdukları bilinmektedir. Paflagonyalılar 
Firiklerin bir kolu olup, bu bölgeye kendi 
adlarını vermişlerdir. O devirden bu gü-

ne kadar gelen önemli eser Ağlı Kalesidir. 
Kastamonu tarihi, Ağlı ve çevresinde Bi-
zanslılar, Danişmentler, Çobanlar ve Can-
daroğulları gibi kavimlerin hüküm sürdü-
ğünü göstermektedir. Ağlı uzun süre Bizans 
egemenliği altında kalmıştır. O devirden 
bu güne kadar gelen önemli eser Ağlı Ka-
lesidir. Bölge 1106 yılında Danişmendlerin 
eline geçmiştir. 1292 Yılına kadar süren 
bu durum İsmail Beyin Fatih’e direnme-
yip, kardeşkanı dökülmesini önlemek ama-
cıyla egemenlik haklarından vazgeçmesi 
üzerine değişmiş, Kastamonu ve çevresi 
de Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. 
Ağlı kuruluşundan bu güne kadar büyük 
bir gelişme göstermemiştir. İlk defa Ka-
le yakınlarında eski pazar denilen yerde 
kurulmuştur. Şimdiki yeri olan İlçe mer-
kezine 1905 yılında yerleştirilmiştir. 1918 
Yılında da belediye teşkilatı kurulmuştur. 
09 MAYIS 1990 kabul edilen ve 20 MAYIS 
1990 tarihinde yürürlüğe giren, 3644 Sayılı 
Kanun gereğince ilçe olmuştur. 29 TEM-
MUZ 1991 tarihinde İlçenin İlk kaymaka-
mının göreve başlaması ile fiilen faaliyete 
geçmiştir.

Nüfus Durumu
İlçenin genel olarak nüfusu hızla azal-

maktadır. Bunun sebebi büyük şehirlere 
olan göç olup, Kastamonu ili genelinde en 
fazla göç veren ikinci ilçe durumundadır. 
Şöyle- ki, 1990–2000 yılları arasında Ağlı-
nın nüfusu köylerde % 49,39 oranında azal-
mıştır. İlçe Merkezinde ise % 15.56 artış 
olmuştur. İlçe geneli % 6,28 oranında azal-
mıştır. İlçeden çoğunlukla İstanbul’a göç ol-
maktadır. 1997 –2000 yılları arasındaki nü-

fus hararetlerini incelediğimizde köy nüfusu 
%18 oranında azalırken şehir merkezinin 
%14 oranında arttığı ilçe genelinde ise %3 
oranında nüfus artışı olduğu görülmüştür.  
Yaklaşık olarak nüfusun % 35’ı köylerde, % 
65’ı ise İlçe merkezinde yaşamaktadır. An-
cak, İlçe Belediyesine bağlı olan 9 adet ma-
halle ilçe merkezine 2 ile 12 Km. mesafede 
bulunmaktadır. Merkez Mahalle hariç diğer 
dokuz mahalle fiilen köy özelliğindedir. 
İlçenin merkez ve köylerinde yaşayan nüfus 
toplam 106 yerleşim birimine dağılmıştır. Bu 
durum, İlçenin ne kadar dağınık bir yerleşim 
yapısına sahip olduğunu göstermektedir. 
2010 yılı Adrese dayalı Nüfus Kayıt sis-
temi verilerine göre, Ağlı merkez bel-
de ve köyleriyle birlikte, kadın 1.558, 
erkek 1.484 olmak üzere toplam nüfu-
su 3.042’dır. İlçe merkezinin 1.057 ka-
dın, 984 erkek olmak üzere toplam nüfu-
su  2.041, köylerin ise  501 kadın, 500 er-
kek olmak üzere toplam nüfusu.  1.001’dir. 
Yerleşim Durumu

Ağlı İlçesi merkez Belediyeye bağlı 10 
mahalle ve l3 köyden oluşmaktadır. Bu Ma-
halle ve köylerimizde genelde birden çok 
yerleşim birimine sahiptir. Genel olarak 
mahalle yerleşim birimleri birkaç haneden 
oluşmaktadır. Köylerimizin dağınık ve en-
gebeli alana yerleşmiş olması nüfus yoğun-
luğunun olmaması medeni hizmetlerin va-
tandaşlarımıza sunumunu engellemektedir.

Ağlı İlçesi, engebeli ve ormanlık coğrafi 
bir yapıya sahip olmasının sonucu olarak, 
Karadeniz Bölgesi’ne hâkim, dağınık yerle-
şim dokusunun en tipik örneklerinden birini 
oluşturmaktadır. Gerçekten de yerleşim yer-
leri ortalama olarak 8–9 haneden müteşekkil 
olup, köy ve mahallelere bağlı toplam 106 

yerleşim birimi mevcuttur. Bu durum yol, 
su vs. altyapı hizmetlerinin halka ulaştırıl-
masında zorluklar doğurmaktadır 

İsminin Hikâyesi
Elimizde kesin deliller olmamakla bera-

ber, Ağlının tarihi İlk Çağın derinliklerine 
kadar inmektedir. Bu devirlere ait buluntu-
lar çeşitli uygarlıkların bu topraklar üzerin-
de gelip geçtiğini göstermektedir. Özellikle 
M.Ö. 1100- 700 yılları arasında Kastamonu 
ve çevresinde Paflagonyalıların Egemenlik 
kurdukları bilinmektedir. Paflagonyalılar 
Firiklerin bir kolu olup, bu bölgeye kendi 
adlarını vermişlerdir. İlçe halkının anlattığı 
efsaneye göre Ağlı ismi ilçenin doğusunda 
bulunan uğurlu tepede Türkler, kalede Bi-
zanslılar yaşıyormuş, her ikisi arasında 3 km 
mesafe vardır. Türkler içme suyu ihtiyacını 
ilçe merkezinden akan bir sudan karşılıyor-
larmış. Bizanslılar Türkleri yenmek için İç-
me sularını zehirlemeye karar vermişler. Bi-
zanslıların içinde bulunan genç bir kız Türk 
subayına âşık olduğundan Bizanslıların 
suya zehir kattıklarını haber vermiş. Bunun 
üzerine Türkler topluca su içmeye gitmişler 
ve orada ölü taklidi yaparak Bizanslıların 
onları görebileceği şekilde yere yatmışlar, 
Türklerin öldüğünü zanneden Bizanslılar 
ganimet için Türk kasabasına savunmasız 
bir şekilde gelirler. Mesafe yakınlaştığında 
yerde yatan Türkler ayağa kalkarak hücuma 
geçerler ve Bizanslıları bugünkü Azdavay’a 
kadar kovalarlar. Bizanslıların Türkler için 
azdı- vay diye bağrışmalarından Azdavay 
ismi,  suyun zehirlenmesinden dolayı Ağu- 
Ağulu =Ağlı ismi kaldığı söylenmektedir.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile

Üç Mevsimli İlçe

AĞLI

AĞLI BELEDİYE BAŞKANI MUHARREM DİNÇ
1957 yılında Kastamonu Ağlı İlçesi Selmanlı Mahallesinde doğdu. İlkokulu Selmanlı ilkokulun 

da, Ortaöğrenimimi İstanbul’da okudu. Ortaöğrenim sonrası iş hayatına atılan ve çeşitli firmalarda 
yönetici olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında emekli oldu.

1995 yılında Ağlı Derneğini kuran ve kurucu başkanlıkla birlikte üç dönem Ağlı Dernek başkan-
lığı yaptı.

Yaklaşık üç yıl Ağlı adına bir gazete çıkaran DİNÇ, Kastamonu’nun en büyük derneği Kas-Der’in 
çeşitli kademelerinde görevler aldı. Kas-Der Dergisi genel yayın yönetmenliği de yapan Muharrem 
DİNÇ Yaklaşık iki yıl Kas-Dost isimli Kastamonu adına bir dergi çıkardı. Çeşitli yerel dergi ve ga-
zetelerde köşe yazarlığı yapan ve iki yıl süreyle Mavi Karadeniz Televizyonunda Kastamonu’muzun 
kültürünü, tarihini, folklorunu, derneklerini tanıtan Kastamonu Yıldızı programının yapımcılığını ve 
sunuculuğunu yaptı.

29 Mart 2009. yerel seçimlerinde Ağlı Belediye Başkanı seçilen Muharrem DİNÇ evli ve üç çocuk 
babasıdır.

BUNDAN belki 50-belki 60 yıldan eski 
bir tarihte, Küre’de bir berber dükkânında 
bir kolu sakat Yusuf Çavuş tıraş olmaktadır.

Bakır berber tası, eski ustura ve bileme 
için kullanılan kayışla tipik bir kasaba ber-
beridir. Yusuf Çavuş’u dükkânda gören he-
men koşar gelir. Bir köşeye ilişirler. Derken 
içlerinden Çavuşun hatırını kıramayacağı 
biri lafı açar.

- Anlat çavuşum derler o günleri bir daha 
anlat bize.

Boynunda bağlı beyaz önlüğü eliyle bi-
raz gevşetip gülümser, çırağın getirdiği kah-
veden bir yudum alır,

- Anlatacak bir şey yok ne anlatayım der.
- Anlat derler o günü anlat bize.
Yusuf Çavuş sakat kolunu kavrar, yedi-

ği kurşunun acısı çoktan dinmiştir ama şehit 
arkadaşlarının acısı yüreğinin en derinlerin-
de dün gibi sızlamaktadır.

Küçük çırak elinde tepsi koltuğun yanın-
da beklemektedir.

Bundan biraz daha büyüktüm der çırağın 
başını okşar. O gün hayatımın en uzun gü-
nüydü, sadece benim değil tüm mangamızın 
en uzun günüydü. Mevzideydik.

Hem ateş yağıyordu gökyüzünden, Hem 
de ateş kaynıyordu yerden. Altımızda ki 
toprak yarılıp insanları içine alıyordu. Hava 
kurşun gibi ağır diye bir laf vardır bilir mi-
siniz işte hava öyle değildi hakikaten atılan 
kurşunlardan ağırlaşmıştı.

Duman, ateş mermi, barut kokusu, kan 
kokusu, haykırış, inlemeler arasında bir an-
da ne olduğunu anlayamadık.

Kuşatılmıştık.
Hep beraber kanımızın son damlasına 

kadar vuruştuk. Tüm arkadaşlarım gözümün 
önünde birer birer toprağa düştüler 

Boynu bükük bir gül gibiydiler. Her biri 
bir yana düştüler. Kanlarıyla suladılar o top-
rakları. Her birinin yattığı yerde, kanlarıyla 
suladığı o topraklarda birer birer açtı kan 
çiçekleri.

Kolunu bir kez daha sıktı. Gözleri dol-
muştu.

Berber çırağına baktı.
- Biz o gün bunlar için suladık kanımız-

la o toprakları dedi. Çıt çıkmıyordu berber 
dükkânında. Devam etti Ağlı’lı Yusuf Ça-
vuş; Kolumda bir sıcaklık duyunca anladım 
ki vurulmuştum. Mavzer ağırdı tek elle ateş 
edilemiyordu. Buraya kadarmış dedim. Şa-
hadet getirdim. İki adım öteden bir ses geldi.

- Çavuşum hakkını helal edesin.
Sürünerek sesin geldiği yere gidip arka-

daşımın yanına vardım. Bacaklarından kötü 
yaralanmıştı. Etraftan ateş yağarken onun 
bacakları benim kolum yaralı bir şekilde 
sonumuzu bekliyorduk.

Çavuşum bırak beni sen kurtul. Ben yü-
rüyemiyorum. Ama sen git ben seni koru-
rum dedi.

- Ayağa kalktım, silahımı arkadaşıma 
uzatıp bin sırtıma dedim. Ya beraber kurtu-
luruz ya beraber şehit oluruz.

Sırtına aldığı arkadaşıyla ayağa doğrulan 
iki Mehmetçiğin görüntüsü inanılmazdır. 
Savaş alanında tarihin çok az şahit olduğu 
bir tablo ortaya çıkar. Duman, sis, kurşun 
yağmuru altında savaş meydanında bir dev 
yürümektedir. Bir dağı sırtlanmış yürüyen 
bir başka dağ vardır. Artık o andan itibaren 
kurşun işlemez olur. Ayağı sağlam yürü-
mekte, kolu sağlam olan ateş etmektedir.

İki kişi tek vücut olmuştur. Kanlı savaş 
alanları çok fedakârlık görmüştür ama böy-
lesi yaşanmamıştır.

Bir dostluk destanı yaşanır.
Savaş meydanından ikisi de kurtulur.
Ağlı’lı Yusuf Çavuş Küre’de Bir berber 

dükkânında tıraş olurken anlatır bunları. 
Aradan uzun yıllar geçer.

Bu hikâye’yi bana emekli müezzin Ayhan 
YÜCEL Kastamonu sokaklarında bir soluk 
dinlenmek için oturduğu kaldırımda anlattı.

Kendisine teşekkür ediyorum.

YUSUF ÇAVUŞ
AĞLI’DAN BİR ÖYKÜ:

İstanbul’da faaliyet gösteren Ağlı Deneklerinin İsimleri ve Başkanları 
Ağlı Kültür ve Dayanışma Derneği: Başkan- Salim Dinç
Ağlı Akçakese Köyü Derneği: Başkan-Ömer Gözüpek
Ağlı ATM Derneği:  Başkan- Ayhan Ünal 
Ağlı Kabacı ve Selmanlı Köyü Derneği: Başkan- Faik Kahveci
Ağlı Turnalı Köyü Derneği: Başkan- Yusuf Usta 

Genel Bilgiler
ĞLI Türkiye’nin batı Karade-
niz Bölgesi’nde Kastamonu 
ili sınırları içindedir. Karayo-

lu ile Başkent Ankara’ya uzaklığı 300 
Km, İl merkezine uzaklığı 50 km dir.  
Ağlı İlçesi ormanlık bölgededir. Dağ-
lar arasında bulunan dar bir vadide 
kurulmuştur. Etrafı yüksek tepelerle 
çevrilidir. İlçe genelinde engebeli bir 
arazi yapısı mevcuttur. Deniz seviye-
sinden yüksekliği 1100 m.dir. Ağlı; 
Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve Ci-
de ilçeleri yol güzergâhı üzerindedir. 
İlçenin doğusunda Seydiler, batısında 
Azdavay, kuzeyinde Küre ve güne-
yinde Daday ilçeleri bulunmaktadır. 

İlçenin önemli tepeleri şunlardır; Uğ-
ralı Tepe, Gök Tepe Hıdırlık ve Alın-
ca Tepeleridir. Çevrenin en yüksek 
tepesi olan Gök Tepe 1250 M. yük-
sekliğindedir. Diğer bir tepe Ağlı Ka-
lesi’nin üzerinde bulunduğu tepedir.  
Ağlı ve çevresinde bir yılda üç mev-
sim yaşanır. Genelde kış mevsimi ka-
sım ayında başlar, nisan ayı sonuna 
kadar devam eder. Kar erken yağar, 
geç kalkar. Yörede ilkbahar mevsimi 
hiç yaşanmaz. Yazlar ılık, yağmurlu; 
kışlar sert ve kar yağışlıdır. Çevrenin 
ormanlık ve dağlık oluşu soğukları ön-
ler kış aylarında ısı -15 dereceden aşağı 
düşmez, yaz aylarında +25 dereceden 
yukarı çıkmaz.
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