
1979 Kastamonu Cide doğumlu Mehmet Görgülü 
ile  yaptığımız hayata dair her kesitin konuşulduğu 
siyah beyaz film tadında renkli bir sohbetle baş başa 
bırakıyoruz sizleri…
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İLKİ 8-11 Eylül 2011 tarihle-
rinde İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin’in katılımıyla gerçekleştiri-
len ve 50 firmanın yer aldığı Kas-
tamonu Ahşap Fuarı yine Eylül 
ayında 2’nci kez düzenlenecek.

Kastamonu’daki ahşap var-
lığını öncelikle Kastamonu’ya 
duyurmak ve Kastamonu’da bir 
farkındalık oluşturmak için dü-
zenlenen ahşap fuarının bu yılki 
parolası Kastamonu’daki Ahşap 
varlığını bütün ülkeye duyura-
bilmek.

Ahşap Fuarı’nın Yeni Logosu 
Görücüye Çıktı
Ahşap Fuarı için logo yarış-

ması düzenleyen valilik, yapılan 
başvurularda 600 eserden Ahşap 
Fuarı’nın yeni logosunu belirledi.

Kastamonu Valiliği tarafından 
düzenlenen logo yarışmasına ka-
tılan 500 kişiden oluşan 600 eser 
arasından birinciliği Ankara’dan 
Erhan Acar’ın kazandığı bildirildi.

Kastamonu Valisi Erdoğan 
Bektaş, logo yarışmasını yaparken 
geçen sene kullanılan ağaçkakan 
sembolünü biraz daha geliştirme-
yi tasarladıklarını, ancak süreç 

içerisinde logo ile sembolün farklı 
şeyler olduğunu öğrendiklerini ak-
tararak, ağaçkakanın maskot olarak 
kullanılacağını belirtti. Şu an da ön-
celikle olarak belediye tarafından 
Kuzeykent Mahallesi’nde gösteri-
len 3 bin 600 metrekare büyüklü-
ğündeki kapalı pazaryeri olduğunu 
söyledi. Buranın kapalı olmasından 
dolayı çadır ve diğer masrafların 
yarı yarıya düşüreceğinin altını 
çizen Bektaş, buradan artı kalan 
parayı fuarın tanıtımı için harcaya-
caklarını kaydetti. Kastamonu Va-
liliği tarafından düzenlenen Ahşap 
Fuarı Logo Yarışmasında 1’inci 
olan eser sahibi Erhan Acar’a 10 
bin TL para ödülü verilecek.

Yüzölçümünün %60’tan fazlasının ormanlarla kaplı olduğu Kastamonu’da, 
üretilen ahşap ve ahşap yan sanayi ürünlerinin tanıtımının yapılacağı 
“Kastamonu Ahşap Fuarı” için Logo tasarım yarışması sonuçlandı. 

Kastamonu İnebolu Arasında
“Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’’
Kastamonu-İnebolu arasında bu yıl 6.’sı düzenlenen 
‘’Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’  yoğun katılımla 
gerçekleştirildi. Kastamonu Valiliği’nce organize 
edilen yürüyüşte, katılımcılar tarafından taşınan 

Türk bayrağı İnebolu’ya ulaştırıldı. 

Kazanmakla kaybetme arasındaki ince çizgide ip cambazı misali yaşanan serüven… 
Görgülü Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Mehmet Görgülü ile sıfırdan 

başlayan iş hayatını, gelinen noktayı, insani yönünü,  hassasiyetlerini, dünü bugünü 
ve yarını konuştuk… Bir hayata tutunma öyküsünün yazarı adeta… Hayat onun, 
kalem onun, kâğıt onun. Üstelik yazdığı kâğıdı da kalemi de kendisi üretmiş. 
Yoktan var olmanın serüveni gibi görünse de ilk bakışta, aslında kendisinde 
fıtrattan var olan hasletleri su yüzüne çıkarmış, mucizevi bir dirayetle. Sayı-
sız imtihandan geçmiş hayat okulunda… Karnesindeki “Banknot” dersi “sıfır” 
olup ikmale kalsa da ilk başlarda, “ahlak ve dürüstlük” 
dersinden hep “pekiyi” almış.

Kastamonu’da Ahşap, Usta 
Ellerde Hayat Bulacak...
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Bizi Biz Yapan 
Değerimiz; Türkçemiz
Toplumların önemli özellik-
lerini teşkil eden unsurların 
başında konuştukları dil gel-
mektedir. Dinî inanış, ırk, 
renk ve benzeri özelliklerin 
ifade ediliş biçimidir dil. 
Dilimize hâkimiyetimiz 

ve onu kullanış biçimimiz; 
yetiştirilme tarzımız ve 
kişiliğimiz hakkında önemli 
ipuçları verir.
“İnsanlar konuşa konuşa” 
özdeyişi, konuşmanın insan 
hayatındaki yerini ve önemi-
ni ne güzel anlatır.

SAYFA 3’TE

Dem-PaPENTicaret hayatının engebeli yollarında 
var olma savaşının kazananı...
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İSTANBUL Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Eski Müdürü La-
tif Çilingiroğlu, oluşmasını beklediği 
şartların sorulması üzerine, “Yapı ola-
rak çekişmeyi severim, ancak söz ko-
nusu Kastamonu’ysa çekişmek yerine 
güçlerin birleştirilmesinden yanayım. 
Kongre’ye tek aday olarak girilmeli, 
bu konudaki net kararımı birkaç gün 
içinde açıklayacağım” dedi.

Kas-Der’ in,  Kastamonuluların 
yolunu aydınlatan ışık olması ge-
rekliliğinin altını çizen Çilingiroğlu 
sözlerini, “Kastamonululara hizmet 
etmek benim için ibadettir, İnsanların 
yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır” 

şeklinde tamamladı. Kongre 17 Hazi-
ran Pazar günü Zeytinburnu Be-
lediyesi Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

Latif Çilingiroğlu 
kimdir?
20 Ekim 1951 yılın-

da Kastamo-nu’da doğdu. 
Kastamonu Gazi Paşa ilko-
kulunu bitirdi. 

Daha sonra Ab-
durrahman Paşa 
Lisesinden 1968-
1969 dönemin-
de mezun oldu. 

İktisadi Ticari Bilimler Akademisin-
de okudu. Hacettepe üniversitesi 

sağlık idaresi yüksekokulu’dan 
1974 yılında okul birincisi ola-
rak mezun oldu. 

Askerlik görevini Gölcük 
Deniz Hastanesinde Asteğ-
men olarak yaptı. Türkiye’nin 
çeşitli illerinde Hastane Mü-

dürlüğü yapan Çilingiroğ-
lu, 2004 yılından 
beri sürdürdüğü 
Haseki Hastanesi 
Müdürlüğü’nden 
geçtiğimiz aylar 
da emekli oldu.

Gözler Latif Çilingiroğlu’nda!
Kas-Der Genel Başkanlığına kesin olarak adaylığını açıklayan Ahmet 

Rüzgar’dan sonra Latif Çilingiroğlu’nun da adaylığı konuşuluyor. 
Gazete İstamonu’ya konuyla ilgili açıklamalar da bulunan Çilingiroğlu 

şu görüşlere yer verdi: “16. Dönem Kas-Der Olağan Kongresi’nde 
genel başkanlığa aday olmam için hemşerilerimin ısrarı söz konusu. 

Şartların oluşması durumunda aday olabilirim” dedi.

KASTAMONU’DAN yürüyüşe katılan,  9 Haziran İnebolu 
Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamalarının yapılacağı İnebolu 
Limanı’na gelen grubun en küçük üyesi olan 12 yaşındaki en-
gelli Deniz Uğrasız, İnebolu Limanı’nda düzenlenen törende, 
Türk bayrağını Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş’a sundu. 

     Vali Bektaş, bayrağı öperek teslim aldı.
SAYFA2’DE

Türkiye’nin Renkleri  Bayrampaşa’da Buluştu
BAYRAMPAŞA Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinlikler 

kapsamında, ‘Yedi İklim Yedi Renk’ sloganıyla Türkiye’nin yedi 
bölgesini Bayrampaşa’da bir araya getirdi.  8 Haziran Cuma ak-
şamı Bayrampaşa Şehir Parkı’nda Zara konseri ile başlayan kültür 
şöleni, 13 Haziran Çarşamba akşamı Kastamonu, Sinop ve Kara-
bük illerinin bir arada olduğu Batı Karadeniz gecesi ile daha da 
şenlenecek.                  SAYFA 4’DE

Pendik’te Mantı Gecesi
KAS-DER Pen-

dik şubesinin düzen-
lediği Kastamonu 
Mantı Gecesi’nde 
hem mantıya hem 
müziğe doyuldu.                  

SAYFA 3’TE



TÖRENDE, Kurtuluş Savaşı’nda si-
lah ve cephanenin deniz yoluyla İnebo-
lu Limanı’na getirilişi ile yöre halkının 
omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek 
cepheye götürülüşü de canlandırıldı. 

İnebolu Belediyesi Heyamola Ekibinin 
yöresel oyunlar sergilediği törende, halk 
oyunları gösterileri de yapıldı.

Törene, AK Parti Kastamonu Milletvekili 
Mustafa Gökhan Gülşen, MHP Kastamonu 
Milletvekili Emin Çınar, AK Parti İstanbul 
Milletvekili Murat Başesgioğlu, İnebolu 
Kaymakamı Kubilay Ant, Belediye Başkanı 
Engin Uzuner, eski Milli Savunma Bakanı 
Nevzat Ayaz, İl Emniyet Müdürü Sami Uslu, 

Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali 
Çardakçı ve vatandaşlar katıldı.

Kas-Kon’ dan dan Taksim de ‘Atatürk 
ve İstiklal Yolu Yürüyüşü

9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahraman-
lık Günü kutlamalarının İstanbul ayağı da 
görülmeye değerdi. Kısa adı Kas-Kon olan 
Kastamonu Konfederasyonu ve Konfede-
rasyona bağlı federasyonlar tarafından ya-
pılan “Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü”  
9 Haziran Cumartesi saat 17.00 de Gala-
tasaray Lisesi önünde başladı ve Taksim 
meydanında son buldu. Burada basın bil-
dirisi okuyan genel başkan Selami Çelebi-
oğlu şunları söyledi:  TBMM’nin 11 Şubat 
1924 tarihinde çıkarttığı 66 numaralı ka-

nunla ‘Beyaz Şeritli İstiklal 

Madalyası’ ile 
ödüllendirilen İnebolular, aynı zamanda 
Anadolu aydınlanmasına antiemperyalist 
mücadeleye de büyük katkı sunmuşlardır.

Kas -
tamonu Kon-
f e d e r a s y o n u 
olarak İstanbul 
da ki bir buçuk 
milyonun üze-
rindeki hemşe-
rimizin aynı 
bilinçle, Vata-
nın bölünmez 
bütünlüğünün, 
Atatürk devrim-
lerinin ve Cum-

huriyet kazanımlarının bekçisi olduğumu-
zu ve bu uğurda kanımızın son damlasına 
kadar mücadele edeceğimize ant içeriz.

Diyaliz davasında tutuklu bulunan 10 ki-
şinin ifadeleri tamamlandı. Gizli tanığın yasal 
şart çerçevesinde dinlenebilmesi için Adalet 
Bakanlığı Bilişim Dairesi’nden teknik destek 

isteneceği belirtilirken, uzun süren duruşma 
sonunda kararını açıklayan Kastamonu Ağır 
Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu yargılanan 
Dr. Tanzer G. ile hemşire Saadet K.’nin tahli-

yesine karar verdi. Tutuklu yargılanan Dr. Atıf 
U., Dr. A. Zafer E., Dr. Metin B., Dr. Erdinç 
E., Dr. Mehmet B., ambulans firması yetkili-
leri Recep M. ve Bayram T. ile kamu görevlisi 
Murat A.’nın tutukluluk halinin ise devamına 
karar verildi.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

ŞEHİR VE İNSAN 

Nerelisin? diye başlayan tanışma soruları-
na verdiğimiz cevap sadece yaşadığımız şehri 
değil nasıl bir tarihe yaslandığımızı, kültürel 
dokumuzun şifrelerini ve özelliklerini fısıldar. 

Tarihi bir kimlik taşıyan her şehir, zaman 
denen vadide aka aka olgunlaşır ve belli bir 
kıvama ulaşır. Zaman denen hadise, şehir bel-
leğini işleye işleye içini iyice doldurur ve onu 
gelecek kuşaklara belli bir şekilde aktarır. 

İnsanla şehir arasında inanılmaz derecede 
köklü bağlar vardır. Üzerindeki örtüyü biraz 
olsun kaldırdığımız vakit anlarız ki onların da 
bize benzer ve bizden farklı yanları vardır. İn-
san, hatıralar yumağını yaşadığı şehrin mazi-
sinde bulur. 

Zamanla insanlar şehre, şehirde üzerinde 
yaşayan insanlara alışır hatta benzeşir.

Ahbaplığı koyulaştırdıkça, konuştukça bi-
ze açılır, bize ısınır şehirler. Ruhunun her bir 
parçasının derinliklerinde muhatabını şaşırtan 
nice öyküler, nice bilinmezler bulundurdukla-
rına tanık oluruz. 

Şehirler ne kadar asil olursa olsunlar sefil 
mirasyedilerin elinde işportaya düşen kıymetli 
eserler gibi değerini kaybeder, ruhları lime li-
me olur.

Nasıl insanlar şehri şekillendiriyorsa, şehir-
ler de zamanla insanları şekillendirir hatta on-
ları kendilerine benzetirler. Aynı şehirde yaşa-
mış olan insanların müşterek hatıraları olduğu 
gibi müşterek tarihleri de vardır. Şehirler aynı 
zamanda gelişimin ve değişimin adı gibidir. 

Kastamonu en az iki bin yıllık bir şehir. Ta-
rih ve kültür şehri... Mazisi yarım asır öncesine 
kadar gitmeyen, nevzuhur kentlere özenip, mi-
marisini,  estetiğini, manevi bütünlüğünü kolay 
kolay kaybetmemeli. Şehir kimliğini mutlaka 
korumalı, bunun farkına varmalı ve bu mira-
sı gelecek asırlara korunaklı olarak taşımasını 
bilmeli. 

Yarınların güneş yüzlü çocukları, kentlerin 
beton duvarları arasında doğup büyüyecekler.  
Şefkat dolu sıcak bir yuva aradıklarında, daha 
önce sırtlarını dönüp çekip gittikleri şehre ça-
resiz geri dönecekler, kaybettiklerini yeniden 
şehrin külleri arasında bulmaya çalışacaklar.

DİYALİZ DAVASINDAN 2 TAHLİYE ÇIKTI

Vali Bektaş, törende yaptığı konuşmada, Kastamonu-İnebolu yolunun projesinin önümüzdeki günlerde ihale 
edileceğini belirterek, “Artık Kastamonu’dan İnebolu Limanı’na sıcak asfalt kaplı duble yolla, yüzde 4 eğimli 
3 tane tünelle inmiş olacağız. Limanın en temel sorununu bu şekilde çözmüş olacağız. Elbette eski günlerden 
daha iyi yerlere İnebolu’muzu ve Kastamonu’muzu getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu ve İstanbul’da İstiklal Yolu Yürüyüşü
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KÖY muhtarı Yaşar Asar, 1868 yı-
lında yapılan tarihi köy camisinin Kas-
tamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 
yaptığı ön çalışmanın ardından, restore 
edilmesine karar verildiğini belirtti. 

Caminin tamamen ahşap olduğunu 
ve yapımında hiç çivi kullanılmadığını 

ifade eden Asar, “Cami yıllardır ona-
rım görmediği için minaresi ve gövdesi 
eğilmişti. Restore edilmesinde katkıları 
bulunanlara teşekkür ediyoruz” dedi. 

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdür 

Vekili Ahmet Yüceer ise restorasyon 
maliyetinin 105 bin lira olduğunu vur-
gulayarak, restorasyon çalışmalarını 
ramazan ayına kadar bitirilmesini he-
deflediklerini kaydetti.

Hanönü ilçesine bağlı Yukarı Küreçayı Köyü’ndeki 144 
yıllık ahşap caminin restorasyonuna başlandığı bildirildi. 

144 Yıllık Tarihi Cami Restore EdiliyorKemoterapi Ünitesi Faaliyete Geçti
Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi 
bünyesinde Kemoterapi Ünitesi hizmete açıldı. 

KASTAMONU Dr. Münif İslamoğlu Devlet 
Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahi Uzma-
nı Op. Dr. Atilla Özdemir, Kastamonu için son 
yıllarda büyük sorun haline gelen Kemoterapi 
Ünitesinin açılması yönündeki çalışmaları ta-
mamlayarak hasta kabulüne başladıklarını söy-
ledi. Özdemir, yeni açılan. Kastamonu’yu böl-

genin sağlık merkezi yapmayı hedeflediklerini 
açıklayan Özdemir, bu yönde yapılan çalışmalar 
neticesinde il dışından büyük şehirlere yapılan 
hasta sevkini en aza indirmek için Kemoterapi 
Ünitesini hizmete koyduklarını belirtti. 

Özdemir, bundan sonra kemoterapi hastala-
rını devlet hastanesine beklediklerini vurguladı.

PROGRAMA; Daday 
Belediye Başkanı Hasan Feh-
mi Taş, AK Parti İlçe Başkanı 
Recep Gazioğlu, Evrensel Ha-
fızlar Derneği Genel Başkanı 
Abdulkadir Sağlam, Türkiye 
Kuranı Güzel Okuma Birin-
cisi Veli Ekin, Türkiye Ezanı 
Güzel Okuma Birincisi Kadir 
Demirci, Sanayi Camii İmamı 
Hasan Erdoğan, İlahi Sanatçı-
sı Murat Anlar ve sohbetleriy-

le İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu 
katıldı.

Evrensel Hafızlar Derne-
ği Genel Başkanı Abdulkadir 
Sağlam, programda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin için-
de bulunduğu manevi tahribatı 
önlemek için elini taşın altına 
koymaya hazır olan fedakar 
insanlardan oluşan derne-
ğin, şube ve temsilciliklerle 
çalışmalarını sürdürdüğünü, 

Kur’an’ın ve Hafızın gündem 
olmasıyla birlikte güncelliğini 
korumasını hedeflediklerini 
belirtti. Konuşmalardan son-
ra ilahilerle birlikte Kur’an-ı 
Kerim okundu. Ardından sah-
neye çıkan Ömer Döngeloğlu 
davetlilere Kur’an-ı Kerim 
üzerine bilgiler verdi.

Katılanlara plaket verilme-
sinin ardından program son 
buldu.

 Kastamonu’nun Daday İlçesinde Dünya Hafızlar Günü sebebiyle 
Daday Spor Salonunda kutlama programı düzenlendi. 

Ömer Döngeloğlu Daday’da Konferans Verdi



BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
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Kastamonu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açıklama da söyle denildi:

“11 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 16.00 itibariyle Belediye 
Başkanımız Sayın Turhan Topçuoğlu, İbn-i Sina Hastanesi Reanimas-
yon Yoğun Bakım Ünitesi’nden Özel Bakım Servisi’ne sevk edilmiş-

tir. Zaman zaman doktorları gözetiminde yürütülen Topçuoğlu’nun 
sağlık durumu iyiye gitmektedir.

Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melek Tulunay’ın 
gözetiminde tedavisi devam etmektedir. Yüksek enfeksiyon riski sebe-
biyle ziyaret edilmesi doktorlar tarafından yasaklanmıştır. 

Bugüne kadar dualarını eksik etmeyen değerli Kastamonu halkına 
ve dostlarımıza teşekkür eder, dualarının devamını dileriz.”

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

KASTAMONU Üniversitesi, yurt dı-
şında 20 üniversite ile mutabakat anlaşma-
sı imzaladı. 

KÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü, KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’ın, 
Ankara’da düzenlenen törende, Endonezya 
üniversiteleri ile akademik ve araştırmaya 
dönük işbirliği protokolü imzaladığını bil-
dirdi. İmzalanan anlaşmalar çerçevesinde 

üniversiteler arasında öğrenci değişimi, 
fakülte öğretim üyeleri ve personeli de-
ğişimi, ortaklaşa araştırma faaliyetleri ve 
yayınlar, seminer ve akademik toplantıla-
ra ortaklaşa katılım, ortaklaşa akademik 
programlar gibi konular yer alıyor.

İmzalanan protokollerle Kastamonu 
Üniversitesi’nin işbirliği yaptığı üniversite 
sayısı 20’ye yükseldi.

BİZİ BİZ YAPAN DEĞERİMİZ; 
TÜRKÇEMİZ

“Sen neyi ne kadar anlatırsan anlat, anlatabil-
diğin karşındaki insanın anlayabildiği kadardır” 
sözü her ne kadar karşımızdaki insanın anlama 
bozukluğunu ifade ediyor ise de, aslında anlatılan 
dile hâkim olmamasının da önemini gözler önüne 
sermektedir. 

Türkçe’nin ilk defa Resmî Dil olarak 
ilân edilişi
Konya çevresinde kurulan Karamanoğulla-

rı Beyliği hükümdarı l. Mehmed Bey ilk defa 
Türkçeyi Türkiye’nin Tek Resmî dili Olarak İlân 
etmiştir. (13 Mayıs 1277) Karamanoğlu I. Meh-
med Bey, Selçuklu Hanedanı namına Konya’da: 
“Bugünden sonra divanda, dergâhta, bârgâhta, 
mecliste ve meydanda Türkçe’ den başka dil 
kullanılmaması” hakkındaki önemli fermanını 
yaymıştır. Bu suretle resmî devlet işlerinde kulla-
nılan Arapça ve bilhassa Farsçanın hâkimiyetine 
büyük bir darbe vurulmuştur. Osmanoğulları, 
Türkçe’nin mutlak hâkimiyetini XVI. asırda te-
min etmişlerdir. Mehmed Bey’in fermanı, Türk 
kültür tarihinin önemli olaylarındandır. “Dil Bay-
ramı” her yıl 13 Mayısta Karaman’da uluslararası 
çapta kutlanmaktadır.

Cumhuriyet İlân edildikten sonra da Türk 
Dili’nin geliştirilmesi ve korunması için son 
noktayı yine Atatürk’ün emir ve direktifleriyle; 
dilimizi yabancı kelimelerden arındırmak, yazı 
ve konuşma dilimizi geliştirip zenginleştirmek 
amacı ile 12.7.1932 tarihinde Türk Dil Kurumu 
(TDK) kurularak çalışmaya başlamıştır.

Türkçe Olimpiyatları ve Eurovision
Son yüzyılda unutturulmaya çalışılan ve bi-

zim de yabancı hayranlığımızın sürekli artmasın-
dan dolayı kenarda köşede kalan Türkçemiz, tüm 
çabalara karşın önemini yitirmemiştir. 10 yıldır 
düzenlenen Uluslararası Türkçe Olimpiyatları 
bu manada önemli bir işlevi yerine getirmekte-
dir. 135 ülkeden 1.500 öğrenci katıldığı Türkçe 
Olimpiyatları’nda dünyanın hemen her yerinden 
katılan çocukların ve gençlerin Türkçe konuşu-
yor ve şarkı söylüyor olması neresinden bakarsa-
nız bir gurur vesilesidir. 

 Akla hemen geliveren bir soruyu da soralım 
buradan; Bir yanda dünya çocuklarının Türkçe 
Olimpiyatlarında bizi bile kıskandıracak ölçüde 
güzel Türkçeleriyle sahne performansları, diğer 
yanda Eurovision adındaki bir yarışmada her yıl 
ülkemizi temsil için gönderdiğimiz sanatçıların 
İngilizce takıntısı. Elin diliyle kendini nasıl anla-
tabilirsin diye sormazlar mı adama!

Ülke adına bir birincilik getirmiş bile olsa bu 
yarışmada ve benzeri her yarışmada asıl yapma-
mız gereken; dilimizi sanatımızı ve kültürümüzü 
anlatmak değil midir?

Bu özenti durumlardan arındığımız ve asıl ga-
yemizi unutmadığımız zaman şahsi kanaatimce, 
Türkçenin gelecekte dünya dili olmasının önünde 
hiçbir engel yoktur, yeter ki dilimize sahip çıka-
lım.

Türkçemizi hak ettiği şekilde konuşan yazan 
ve örnek teşkil eden öğretmenlerimize ve yazar-
larımıza şükranlarımı sunarken, bu isimlerin en 
önemlilerinden birisi olan Kastamonulu ünlü şa-
ir-yazar Rıfat Ilgaz’ın Türkçemiz başlıklı şiirin-
den birkaç mısra alıntılamak isterim: 

TÜRKÇE’MİZ
Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçe’ni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akarsularımızca coşkulu…
Ne var ki çocuğum,
Güzellik de bakım ister!

Önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Her sözün en güzeli Türkçe’mizde,
Diline takılanları ayıkla,
Yabancı sözcükleri at!

Bak, devrim ne güzel!
Barış, ne güzel!
Dayanışma, özgürlük…
Hele bağımsızlık!
En güzeli, sevgi!
Sev Türkçe’ni, çocuğum,
Dilini sevenleri sev!
****
Bir damlacık göğsünde bir umman huruşan-

dı. Abdurrahim Karakoç Hakka yürüdü. Mekânı 
cennet olsun. Yakınlarına baş salığı dilerim.   bir 
vatan ve bayrak şairiydi. O’nu, günümüzün Arif 
Nihat Asya’sı kabul ederdik. 

Herkesin ezbere bildiği ve melodilerini seve-
rek söylediği ‘Mihriban’ adlı şiirindeki şu inceli-
ğe bakar mısınız?

‘Yar, deyince kalem elden düşüyor 
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor 
Lambada titreyen alev üşüyor 
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban.’
Selam ve Dua ile…

Topçuoğlu Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Canayakın Bayan Kuaförü
& Güzellik Merkezi

13 KASFOT üyesinin resimle-
rinin sergilendiği açılışa,  Kadıköy 
Kaymakamı Hasan Karahan, Kasta-
monu Belediye Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çağılcı, İstanbul Barosu 
Genel Sekreteri Hüseyin Özbek, 
Kas-Der Kurucu Başkanı Yavuz 
Ballık, Kas-der Kadın Kolları Baş-
kan Vekili Meral Nugay Dikmen, 
ünlü fotoğraf hocaları Prof. Sabit 
Kalfagil, Gültekin Çİzgen, Yaşar 
Atankazanır, Emre İkizler, Fahrettin 
Şenkaynağı, katıldı.

Kastamonu Belediyesi adına 
Konuşma yapan Başkan Yardım-

cısı Mehmet Çağılcı, KASFOT’la 
birlikte birçok projeye imza attık-
larını Kastamonu’nun güzellikleri-
ni daha fazla kişiye göstermek ve 
Kastamonu’nun tanıtımına katkıda 
bulunmak için bu tip organizasyon-
ları önemsediklerini ve destekledik-
lerini belirtti.

KASFOT Başkanı Suat Cumali 
Güngör, fotoğraflarda görülen gü-
zelliklerin Kastamonu’da var olanın 
Küçük bir kesiti olduğunu, çok daha 
fazlasını görmek için tüm katılımcı-
ları Kastamonu’ya beklediklerini 
söyledi

14 Haziran tarihine kadar açık 
olan sergi, tüm fotoğraf severleri 
Kadıköy vapur iskelesine bekliyor.

Kastamonu Fotoğraf Sergisi Açıldı
KASFOT (Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği) karma sergisi açılışı, 6 
Haziran 2012 Çarşamba günü İstanbul Kadıköy vapur iskelesi Şirket-i 
Hayriye salonunda fotoğraf severlerin yoğun katılımıyla geçekleşti.

Kas-Der Pendik şubesinin düzenlediği Kastamonu 
Mantı Gecesi’nde hem mantıya hem müziğe doyuldu.

PENDİK sahili Pazar yerinde gerçekleştiri-
len organizasyona halkın ilgisi büyüktü. Pendik 
belediye Başkan yardımcısı Atilla İpek, Kas-
kon Başkanı Selami Çelebioğlu, Kas-Der baş-
kan yardımcıları Cemal Şenol ve Erol Şahin ve 
işadamı Ahmet Rüzgar’ın da aralarında bulun-
duğu geniş bir protokol katılımının görüldüğü 
gece de konuşan Kas-Der Pendik şube başkanı 
Hüsamettin Yoldaş, “Kastamonu’muzun da-

mak tadını ve misafirperverliğini bir kere daha 
tescil edilmesinden dolayı memnunum, daveti-
mize icabet eden hemşerilerime ve misafirleri-
mize teşekkür ediyorum” dedi.

Kas-Der Başakşehir şube başkanı Esat Bo-
dur tarafından sunumu yapılan mantı gecesi-
nin sanatçı konukları ise: Berna Karagözoğlu, 
Mevlüt Yılmaz, Küreli Kızlar ve  Kastamonu 
davul zurna ekibiydi.

Pendik’te Mantı Lezzeti
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KÜ, Yurtdışındaki Çalışmalarını Sürdürüyor 
Kastamonu Üniversitesi, yurtdışında 
20 üniversite ile anlaşma imzaladı.

Canayakın Müzik 
Yapım & Organizasyon 

Ses, Işık, Görüntü, Sahne Sistemleri
Aranjörlük, Ses Kayıt Stüdyosu, Orkestra ve Albüm Yapımıyla Hizmetinizde…

Özel Gün ve Gecelerinize Sanatçı Temin Edilir.

Siz Dileyin, Biz Gerçekleştirilelim

Menderes Mah. 325 Sok. No: 6/B Esenler/İST.
Tel: 0212 508 95 75

GSM: 0532 311 68 37

• Porselen Makyaj
  • Saç Yapımı
    • Manikür, Pedikür

• Gelin Başı
   • Röfle, Gölge
      • Cilt ve Saç Bakımı



135 ülkeden toplam bin 500 
öğrencinin katıldığı olimpiyatların 
Zonguldak ayağı, binlerce kişi-
nin katılımıyla yapıldı. Karaelmas 
diyarındaki şölene Azerbaycan, 
Belarus, Bosna Hersek, Brezilya, 
Filipinler, Galler, Gürcistan, Irak, 
Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, 
Tunus, Pakistan, Kenya, Endonez-
ya, Mısır, Moldova, Norveç, Taci-
kistan’daki Türk okullarında eğitim 
gören 80 öğrenci sahne aldı. 

Öğrenciler, iki saat süren gece-
de şiir, şarkı ve halk oyunları sergi-
ledi. Programın sonunda öğrencile-
rin seslendirdiği “Yeni Bir Dünya” 

isimli şarkıya bütün stadyum eşlik 
etti. 

Olimpiyatların Karadeniz Şö-
leni’ne Zonguldak Valisi Erol 
Ayıldız’ın yanı  sıra AK Parti 
Zonguldak Milletvekilleri Köksal 
Toptan, Ercan Candan ve Özcan 
Ulupınar, Bartın Milletvekili Yıl-
maz Tunç, Zonguldak Valisi Erol 
Ayyıldız, Zonguldak Belediye Baş-
kanı Muharrem Akdemir, Cumhu-
riyet Başsavcısı Hüseyin Özbakır, 
3. Jandarma Er Eğitim Tugay ve 
Garnizon Komutanı Zeki Es, Bar-
tın, Karabük ve Bolu’dan gelen mi-
safirler katıldı.

SAAT 20.00 de başlayacak gecede 
Bayrampaşa Kas-Der şubesinin öncülü-
ğünde yapılacak gecede sahne alacak isim-
ler Sinop Davul zurna ekibi, Ilgaz, Gülcan 
Kara ve Ezgi Mutlu olacak.

 Onlarca stant içerisinde Kastamonu’ya 
ait ürünlerinde sergileneceği ve “Yazga-
noğlu”  çekme helva çeşitlerinden Çatal-
zeytin şekerine tüm yöre tatlarını ve Cide 
sarı yazmasına kadar her ürünü bulabile-
ceksiniz. Kas-Der Bayrampaşa şubesince 
açılan Standında Başkan Rasim Demircan 
ve Naim Altundal, Karabük Standında ise 
Mehmet Demir, Fedai Güngör, Mehmet 
Evim başkanlık ederken Çamyurt, Çörek-
li, Çamyurt hekimli mahallesi köy dernek-
leri tarafından açıldı.  Sinop Standında a 
ise: Bayrampaşa Boyabat Derneği Başkanı 
Âdem Karaaslan ve Bayrampaşa Ayancık 
Derneği Haydar Sönmez tarafından temsil 
ediliyor. 

Bayrampaşa Kas-Der şube başkanı Ra-
sim Demircan İstamonu’ya yaptığı açık-

lamada şunları söyledi. Bayrampaşa’da 
gerçekleşen 7 İklim 7 Renk kendi kültü-
rümüze ışık tutmasının yanında,  kültürler 
arası kaynaşmaya da olumlu katkı sunduğu 
aşikârdır dedi. Tüm dostlarımızı ve hem-
şerilerimizi 17 Hazirana kadar açık olan 
stantlarımıza bekliyoruz diyerek sözlerine 
son verdi.

Ayrıca Miraç kandilinin kültürel etkin-
lik takviminin içinde yer alması münase-
betiyle, 16 Haziran’da Miraç Kandili Özel 
Programı düzenlenecek. 17 Haziran’da 
Trakya ve Rumeli Gecesi ile sona erecek.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Ati-
la Aydıner yaptığı konuşmada şunları 
söyledi.  “Kültür şölenimize renk katan 
Zara’ya çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz 
her yönüyle çok renkli bir ülke. Bayram-
paşa’mızda bu renklerin hepsini görmek 
mümkün. Biz, yurdumuzun her yöresinin 
ve bölgesinin sanatını seviyoruz ve benim-
siyoruz. Vatandaşlarımızın hasret duyduk-
ları memleket seslerini ve renklerini bura-
da, Bayrampaşa’da onlarla buluşturmaktan 
mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

BATI KARADENİZ
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Bayrampaşa Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında, ‘Yedi İklim Yedi Renk’ sloganıyla 
Türkiye’nin yedi bölgesini Bayrampaşa’da bir araya getirdi.  8 Haziran Cuma akşamı Bayrampaşa 
Şehir Parkı’nda Zara konseri ile başlayan kültür şöleni, 13 Haziran Çarşamba akşamı Kastamonu, 
Sinop ve Karabük illerinin bir arada olduğu Batı Karadeniz gecesi ile daha da şenlenecek.

Türkiye’nin Renkleri  Bayrampaşa’da Buluştu

Kardemir Karabükspor’da sözleşme imzalanan 
teknik direktör Michael Skibbe, üçüncü kez 
Türkiye’de çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

KARDEMİR Karabükspor’ la 1 yılı opsiyonlu 2 
yıllık sözleşme imzalayan Michael Skibbe, Kardemir 
Karabükpsor’un köklü bir kulüp olduğunu belirterek, 
bu takımla çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu söy-
ledi. Oldukça mutlu olduğu görülen Alman teknik 
adam, ilk olarak yöneticilerle birlikte tesisleri gezdi.

Skibbe, Kardemir Karabükspor’ un geçen sezonun 
ikinci döneminde çok güzel bir grafik çizdiğini vur-
gulayarak, gelecek yıl ve daha sonraki yıllarda Süper 

Lig’de daha iyi hedefler için daha iyi çalışmaları ge-
rektiğini belirtti.

  Karabükspor ile anlaşmasının çok çabuk sonuç-
landığını aktaran Skibbe:

 ‘’Burada altyapının düzgün olduğunu ve bir sis-
teminin bulunduğunu bildiğim, daha rahat çalışabile-
ceğimi düşündüğüm için teklifi kabul ettim. Transfer 
konusunda, yabancı kontenjan dolu olduğundan yerli 
oyuncuya yoğunluk vereceğiz’’ dedi.

06 - 12 Haziran 2012 4

Gazete İstamonu
CEREN MATBAACILIK

Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti.
Yayın Süresi: Haftalık

İmtiyaz Sahibi
YAŞAR KAYACAN

Sor. Müdür ve Yay. Sah. Tem.
EYÜP ÇEZİK

ADRES: Namık Kemal Mahallesi 122 Sok. No: 8 Esenyurt / İSTANBUL
TEL: 0533 477 53 88 / 0212 423 90 09 / FAX: 0212 423 90 06

BASIM YERİ: CEREN MATBAACILIK YAY. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.istamonu.com
info@istamonu.com        istamonu@hotmail.com

Genel Yayın Yönetmeni
HÜSEYİN KARADENİZ

Yazı İşleri Müdürü
GÖZDE YÜKSEL

Haber Müdürü
MURAT GÜVEN 

Hukuk Danışmanları
AV. ZEKERİYA ÇETİN 
AV. MURAT ŞENYİĞİT

Finans Müdürü
ERDİNÇ  GÜL

Muhasebe Müdürü
HÜLYA UÇAR

Halkla İlişkiler Müdürü
GÜLFEM ÇERÇİOĞLU

Ankara Temsilcisi
HARUN ÜNLÜ

Kastamonu Temsilcileri
CEBRAİL KELEŞ
MEHMET TUĞCU

NAİL KÜÇÜK

BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR 

ABONE OLMAK 
İÇİN BİRÇOK 

NEDENİNİZ VAR!

Haftalık olarak çıkan bir gazete ve nerede olursa olsun her 
daim bizi anlatacak, bizden olacak, bizi bize yansıtacak yeni bir 
mecra kurmak ve bu ailenin bir parçası olmak istemez misiniz?

Reklam ve abonelik talepleriniz için iletişim bilgilerimiz

0533 477 53 88
www.istamonu.com

Atila AYDINER

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Skibbe

Uluslararası Türkçe Derneği (Türkçeder) tarafından 
bu yıl “İnsanlık El Ele Bayram O Bayram” temasıyla 
düzenlenen 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’nın 
Zonguldak organizasyonu Karaelmas Kemal Köksal 
Stadı’nda gerçekleştirildi 

Türkçe Olimpiyatları Karaelmas’ta

Nejla SAKARYA

nsakarya@istamonu.com

DEVR-İ FATİH’Lİ HAYAT 

Yâ Rab ol düşman bakışlu yara n’itdüm 
n’eyledüm (Gazel)
Dimiş idün saçuna sünbül-i hoş-bûdur bu 
(gazel)
Devir Fatih Sultan Mehmet devri.
Askeri dehası kadar edebi zevki de eşsiz bir 

padişah olan II.Mehmet, hem fethin babası ya-
ni Ebu’l Feth hem de Avrupalıların deyimiyle 
Büyük Türk (Grand Turco). Döneminin önde 
gelen şairlerinden aynı zamanda.

Avni mahlasıyla divanı olan şair padişah, 
devrinin edebi kişiliklerini önce gönül sarayın-
da sonra da payitahtında özel değer verir. 

Bu şairlerden biri de Necati.
XV. yüzyıl Anadolu Dîvân şiirinin, Bursalı 

Ahmed Paşa’dan sonra en ünlü şairidir.
Asıl adı İsa Necâtî Bey olan şair, Edirneli-

dir. Fakir bir aileye mensup olduğu ve yetim 
kaldığı için Edirneli bir hanım tarafından bü-
yütülmüştür. Ondaki zekâ ve kabiliyeti gören 
şair Sâilî, öğrenimini üzerine almış, iyi bir eği-
tim ve öğretim görmesini sağlamıştır. Öğrenim 
derecesi, Medresenin yüksek kısımlarına kadar 
varır. Yaradılışı dolayısıyla hemen edebiyatta, 
şiir ve inşaya yönelmiş ve bu yolda yürümüş-
tür. Bir ara Kastamonu’da da bulunan Necatî, 
şiir söylemekte üstün başarıya orada ulaşmıştır. 
Edirne’de doğmakla beraber, asıl yetiştiği ve 
üne kavuştuğu yer Kastamonu’dur.

Önceleri şiir alanında, Kasîde-i Şitâiy-
ye’siyle Fâtih Sultan Mehmed’in dikkatini 
çekmiştir. Sonra padişahın Dîvân Kâtipliği’ne 
tayin edilmiş ve himayesini görmüştür. Fatih 
ölünce, II. Bayezid’in himayesini görmüş-
tür. Daha sonraları, Karaman valisi Şehzade 
Abdullah’ın Dîvân Kâtipliği’nde bulunmuş, 
onun 1484 de ölümünden sonra İstanbul’a 
gelmiştir. Yirmi yıl İstanbul’da kalmış, bir 
ara çok sevdiği II. Bayezid.’in oğlu Şehzade 
Mahmud’a Saruhan (Manisa) Sancağı’nda Ni-
şancılık görevinde bulunmuştur. Burada “Bey” 
unvanını alarak, Necatî Bey diye anılagelmiş-
tir.

Kendine özgü zengin hayâlleri ile süslü şi-
irlerindeki rindâne üslûp ve nükteli anlatımıyla 
övünür. Eşsiz cinasları, anlamca yeni ve diller-
de atasözü gibi dolaşan şiirleri, Ahmet Paşa’nın 
şiirlerine yakın; sanat gösterişinden uzak, tabiî 
oluşu nedeniyle de Zatî’nin şiirlerinden üstün-
dür. Türk Edebiyatı’nın İran etkisinden uzak-
laştırılmasında büyük katkılarda bulunmuş, 
şiire canlılık kazandırmıştır.

Necatî Bey, Şeyhî’yi, İran şâirlerinden 
Kemalüddîn İsfahanî, özellikle Nizamî ve 
Selmân-î Sâvecî’yi takdir etmiş, başkalarının 
şiirlerinden anlam çalanları acı bir dille yer-
miştir.

Şiirinde az ve öz anlatım yolunu seçmiş, za-
man zaman kendi şiirini de övmüştür. Anlatımı 
atasözü tarzındadır. Anlatımının el değmemiş, 
yani başka şiirlerden çalma mazmunları olma-
dığını açıkça söyler.

Dîvân, Münâzara-i Gül ü Husrev adında he-
nüz ele geçmemiş bir mesnevisi vardır

1507’de Şehzade Mahmud’un ölümünden 
sonra İstanbul’a gelmiş ve 17 Mart 1509 tari-
hinde Vefa’daki evinde ölmüştür.

En çok bilinen “Döne döne” gazelini Fatih 
‘e sunmuş ve övgüler almıştır.

“Çıkalı göklere ahum sereri döne döne 
Nice kâkül nice mu sünbül-i gül-bûdur bu

Günümüz Türkçesiyle:
1.Çığlıklarımın kıvılcımı, döne döne gökle-

re çıkalı gökyüzü kandilinin -güneşin- ciğeri, 
döne döne yandı.

2.Saçlarına asılanın ayağı yere mi basar ! 
Şevkle, zevkle döne döne canını da verir, başını 
da.

Bugün okullarda Divan Edebiyatı dersleri 
okutulmuyor. Ne yazık ki!

Köklerinden ve değerlerinden bihaber olan 
milletlerin fertleri, başka dünyaları modelleye-
rek  yaşarlar. Sanat ve estetikle kuşatılmış bir 
medeniyetin ferdi olarak yaşadığımız coğraf-
yada ihtiyacımız olan tek unsur geçmişe bak-
mak ve anlamaya çalışmak.

O zaman varolduğunuz yerde anlamlı ol-
duğunuzu hissedeceğimiz gibi, kıymeti değer 
arzeden geçmişimize de vefakârlık göstermiş 
olacağız.

Daha ne olsun.
Selam ile.

EREĞLİ Ereğli Belediye Başkanı Ha-
lil Posbıyık ve belediye meclis üyeleri, Gülüç 
Köprüsü’nden Kepez Mahallesi’ne kadar olan 
bölümün bakım ve onarımının yapılmadığı ge-
rekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

 Gülüç Köprüsü’nden Kepez Mahallesi’ne 
kadarki alanın Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün 
sorumluluğunda olduğunu öne süren Posbıyık, 

söz konusu güzergahtaki yolun bakım ve onarımı-
nın yapılmaması nedeniyle Ereğli Belediyesi’nin 
suçlandığını ve bu soruna kimsenin çözüm bul-
madığını ifade etti.

 Oltayla yol kenarlarında biriken sularda tem-
sili balık tutan Belediye Başkanı Posbıyık, CHP 
Ereğli İlçe Başkanı Kartal ve belediye meclis 
üyeleri daha sonra yolu trafiğe açtı.

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık ve belediye meclis üyeleri, Gülüç 
Köprüsü’nden Kepez Mahallesi’ne kadar olan bölümün bakım ve onarımının 
yapılmadığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı Posbıyık ve beraberindekiler, 
oltayla yol kenarlarında biriken sularda temsili balık da tuttu

Belediye Başkanından Yol Protestosu 

 Karakoç aramızdan ayrıldı
1932 yılında doğan Abdurrahim 

Karakoç 7 Haziran 2012 Perşembe 
günü tedavi gördüğü Gazi Üniversite-
si Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını 
kaybetti. Dedesi, babası, kardeşleri şair 

olan Karakoç küçük yaşlarda bir dörtlü-
ğü roman olan şiirler yazmaya başladı. 
Şiirleri on binlerce basıldı. Türk’ün aklı 
sonradan gelir, Türk’ün aklı kulağında-
dır demişti.



ŞEKER-İŞ Sendikası Kas-
tamonu Şubesi tarafından son 
dönemlerde gıda sektöründe 
yaşanan kimyasal madde karışı-
mıyla elde edilen tatlandırıcıla-
ra karşı halkı bilgilendirmek ve 
yaşanan gıda istismarına dikkat 
çekmek amacıyla Nasrullah 
Meydanı’nda toplanıldı. 

Şeker-İş Sendikası Kasta-
monu Şube Başkanı Ali Çufa-
daroğlu “Tokluk hissi yarat-
mayan, aksine yedikçe yediren 
yapay tatlandırıcılar doymayan 
obezler yarattığı gibi kanser-
den, kalp hastalıklarına, kara-
ciğer yetmezliğine, çocuklarda 
büyüme geriliği ve hormon bo-
zukluğuna kadar birçok kronik 
hastalığa yol açmaktadır. Yapay 
tatlandırıcılar, kilo almaya ve 
insülin direncini kırarak şeker 
hastalığına yol açar ve sizi ya-
vaş yavaş ölüme götürür. Gele-
ceğimizin garantisi çocukları-
mız büyük risk altındadır. Kola 
ve meşrubat üreticileri, ayrıca 

okul kantinlerinde ve market-
lerde satılan birçok bisküvi, 
şeker ve hazır gıdalar yapay 
tatlandırıcı içermektedir” diye 
konuştu. Şekerden yüzlerce kat 
tatlı olan ve sağlığı olumsuz 
yönde etkileyen yapay tatlan-
dırıcıların ithalatındaki artışın 
temel nedenini Pancar Şeke-
rine göre daha ucuz olmasına 
bağlayan Çufadaroğlu: “Diye-
tisyen ve doktorlar tarafından 
ısrarla kullanılmaması istenilen 

yapay tatlandırıcıların ülkemiz-
de özellikle büyük şehirlerde 
tezgâhlarda çok ucuz fiyatlara 
açıktan satılması, bu ürünlerin 
ithalatını her yıl daha da art-
tırmaktadır. Oysaki işin sağlık 
boyutunu dikkate aldığımızda 
pancar şekerinden daha ucuza 
alınan yapay tatlandırıcıların, 
sağlığımız üzerindeki olumsuz 
etkisi sebebiyle cebimizden kat 
kat daha fazlası çıkacağını ve 
bunun bedelini de vücudumu-
zun ödeyeceğini unutmamak 
gerekir” dedi.

Gıda tacirliği üzerinde oy-
nanan yapay tatlandırıcılı ve 
kimyasal karışımlı ürünlerin 
üretilmesi ve yasaklanması ko-
nusunda hükümetten de destek 
beklediklerini vurgulayan Çu-
fadaroğlu, halkı da başlattıkla-
rı “Sağlığımız ve Geleceğimiz 
İçin Pancar Şekeri Kullanalım” 
kampanyasına destek olmaya 
çağırdı.

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (5) 

LİMİTED ŞİRKETLER

A- KURULUŞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
35- YENİ TTK’ya göre; limited şirketin kuru-

labilmesi için en az kaç kişi gereklidir?
YENİ TTK ile bu sayı bire indirilmiştir.
36- YENİ TTK’ya göre; limited şirketin ser-

mayesi asgari kaç Türk Lirası olmalıdır?
YENİ TTK’da bu tutar 10.000 Türk Lirasına 

çıkarılmıştır.
37- YENİ TTK’nın yürürlüğe gireceği 1 

Temmuz 2012 tarihinde asgari sermayesi 10.000 
TL’nin altında olan limited şirketler bu sermaye-
lerini hangi tarihe kadar artırmak zorundadırlar?

10.000 TL’nin altında ise bu durumdaki şir-
ketlerin en geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar 
sermaye artırımına giderek sermayelerini en az 
10.000 TL’ye yükseltmeleri zorunludur. Bu süre, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca en çok 14 Şubat 
2016 tarihine kadar uzatılabilecektir.

B- BORÇLANMA YASAĞINA İLİŞKİN 
     DÜZENLEMELER

38- Borçlanma yasağına aykırı olarak şirke-
te borçlanan ortaklar hakkında uygulanacak adli 
para cezasının Türk Lirası karşılığı ne kadardır?

En az ceza tutarı 6.000 TL en fazla ceza tutarı 
da 73.000 TL olacaktır.

39- 1 Temmuz 2012 öncesinde ortağı olduğu 
limited şirkete borcu olan ortaklar, bu borçlarını 
hangi tarihe kadar şirkete ödemek zorundadırlar?

1 Temmuz 2015 tarihine kadar nakit.

C- MÜDÜRLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
40- YENİ TTK’ya göre; ortak olmayan kişi-

ler, şirket sözleşmesiyle müdür olarak atanabile-
cek veya genel kurulca seçilebilecekler mi?

ESKİ TTK’da olduğu gibi YENİ TTK uyarın-
ca da ortak olmayan kişiler şirket sözleşmesiyle 
müdür olarak atanabilecek veya genel kurul tara-
fından seçilebileceklerdir.

41- YENİ TTK’ya göre; şirket müdürleri kaç 
yıl görev yapmak üzere seçilebileceklerdir?

Bu süre bir yıl olabileceği gibi 5 yıl, 10 yıl 
şeklinde de belirlenebilecektir.

Ç- DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER
42- YENİ TTK’ya göre; limited şirketler de 

anonim şirketler gibi bağımsız denetim kapsamı-
na alındılar mı?

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren alındılar.

D- LTD.ŞTİ. GENEL KURULUNA İLİŞKİN 
     DÜZENLEMELER

43- Limited şirket olağan genel kurul toplantı-
sının hangi süre içinde yapılması gerekir?

Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet 
dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması 
gerekmektedir.

Saraçlar köyünde yaşayan üretici Sela Top-
çu, 2 ay önce Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürlüğü’nün aracılığıyla Yalova’nın Altı-
nova ilçesinden 800 adet kivi fidanı getirdiğini 
söyledi. 

Fidanları 10 dekar genişliğindeki arazisine 
ektiğini ifade eden Topçu, kivilerin iki ay içe-
risinde gösterdiği gelişmenin kendilerini şaşırt-
tığını belirtti. 

Topçu, kivilerin 3 yıl sonra mahsul vermeye 
başlayacağını anlatarak, 30-40 ton arasında ürün 
almayı hedeflediğini kaydetti.

Çatalzeytin Tarımı Kiviyle Tanıştı

İSTANBUL 3. Bölge’de bulunan çok 
sayıda şirketin, fabrikanın, eğitim ku-
rumlarının özel taşımacılık hizmetini ya-
pan Servis Turizm, kalitesini yükseltmek 
ve hizmet ağını daha da genişletmek için 
atağa geçti. Şube çalışmalarına başlayan 
firma yetkilileri, ilk adım olarak Silivri’yi 
belirledi ve uzun süren çalışmaların ardın-
dan Selimpaşa’yı şube bölgesi olarak seçti. 
Geçtiğimiz gün resmen hizmete başlayan 
Servis Turizm, sunduğu hizmetlerle sıra-
dan taşımacılık sektörünün çok ötesinde 
bir kurum olduğunu gösteriyor. Özellikle 
“kalite belgeleri” ile dolu olan şirket pro-
fili, uluslararası alanda da önemli kuruluş-
ların içinde. 

1985 yılında faaliyetine başlayan ve 
uzun yıllar Cevizlibağ’ da hizmet veren 
Servis Turizm, artık bölgemizde de bir 
halka oluşturdu. 

‘‘GÜVEN BİZİM İŞİMİZ”
Konuyla ilgili açıklama yapan Servis 

Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Rıza 
Oturak: “ Konforlu, güvenli ve dakik taşı-
macılıkta iddialıyız” diyor. Kendi alanla-

rında en iyisi olmayı hedefledikleri ve tüm 
personelin belirli süreler dâhilinde eğitim-
den geçtiğini ifade eden Rıza Oturak: “Pro-
fesyonelliğe dikkat ediyoruz. Her çalışanı-
mız bir eğitim sürecinden geçiyor ve öyle 
işe başlıyor. Güven bizim için çok önemli. 
Sonuçta işimiz taşımacılık ve insanları gü-
ven içinde, huzur içinde, mutluluk içinde 
iş yerinden alıp evine götürmemiz gere-
kiyor. Biz onları hiçbir konuda 
kaygılandırmıyoruz. Çok 
iddialıyız; konforlu, 
güvenli, dakik, kali-
teli taşımacılık bi-
zim işimiz.” dedi.

‘‘BU İŞ TE 
TECRÜBELİYİZ”
Personel taşımacı-

lığının yanı sıra bireysel 
araç kiralama hizmeti sun-
duklarını da belirten Rıza Oturak, 
öğrenci taşımacılığını da titizlikle yaptık-
larını söyledi. “Firmamız, geleceğimizin 
teminatı olan, bugünün küçükleri yarının 
büyükleri yavrularımıza en iyi hizmeti 
vermeyi amaçlamaktadır. Öğrenci servisi 
taşımacılığının rahat, konforlu, huzur ve 
güven içinde yapılabilmesi için araçlar; 
kontrol edildikten, sürücüler ise titizlikle 
eğitildikten sonra hizmete başlamaktadır. 
Tamamı yeni, her türlü güvenlik şartları 
yerine getirilmiş araçlar ile çocuklarımızı 
zamanında ve güvenli bir şekilde evlerin-
den okullarına, okullarından evlerine ulaş-
tırıyoruz. Tecrübelerimize ve deneyimleri-

mize dayanarak yavrularınızı evden oku-
la, okuldan eve en güvenli ve kaliteli bir 
biçimde taşımayı taahhüt ediyoruz” diye 
devam etti.

“TÜM ÇOCUKLAR SİGORTALI”
Öğrenci taşımacılığının çok ciddi bir iş 

olduğunu ifade eden Rıza Oturak, “Çocuk-
larımızın güvenliği sebebiyle, 

servis araçlarımızda 
koltuk sayısından 

daha fazla kişi 
taşımamak-
tayız. Okul 
s e r v i s i 
h i z m e t i 
verdiğimiz 

tüm ço-
cuklarımızı 

sigortalamakta-
yız. Sürücülerimize 

ve hosteslerimize periyo-
dik aralıklarla hizmet eğitimi 
vermekteyiz. Özel ve kamu 
okullarına, kolejlere, dersha-
nelere, üniversitelere güler 
yüzlü sıcak bir hizmet anlayı-
şıyla hizmet sağlamanın guru-
runu yaşıyoruz” diye konuştu.

“SERVİS TURİZM, 
HİZMETTE SINIRSIZ”
Selimpaşa, Merkez Mahal-

lesi 3017 sokak no 51’e açılan 
Servis Turizm, 365 gün 24 sa-
at kesintisiz hizmet sürekliliği 

ile üst model 10-14-18 kişilik minibüslere 
25-43 kişilik otobüslere ve binek araç fi-
lolarına sahip. Tüm araçlarla “bas-konuş” 
sistemi ile iletişim halinde. Bas-konuş hiz-
metinin daha mobil olması, kullanılan ope-
ratörün çekim noktalarının her bölgesinden 
muhabere yapılabilmesi, filonun seçilen 
GSM operatörünün yurt içi ve yurt dışında 
bulunan baz istasyonunun bulunduğu her 
yerde görüşmeye açık olması, firmanın en 
önemli unsurları arasında.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ
Servis Turizm merkez görevlileri, ay-

rıca “mobil veri sistemi”yle de, araçtaki 
GPS ile operasyon merkezindeki kontrol 
noktalarından tüm araçların yol güzergâh-
larını takip ediyor. Herhangi bir zaman 
kaybında ya da şüpheli durumda araç sü-
rücüsü ile irtibata geçiliyor, konu hakkında 
bilgi alınıyor. Müdahale gerektiği takdirde 
ise, acil yardım ekipleri yola çıkıyor.

ÜRÜNDÜ İNŞAAT 
Hayrettin ÜRÜNDÜ

İLÇEDE, evlenme sayısındaki dü-
şüşün sebebi olarak, yüksek altın fiyat-
ları gösterildi. Düğün hazırlığı yapan 
Turgut Bakoğlu, Tosya’da geleneklere 
geline takılması istenilen altın miktarı-
nın çok fazla olduğunu belirterek, bu 
nedenle gençlerin evlenemediklerini 
savundu. Temmuz ayında nişanlısı ile 
dünya evine girmeyi planladıklarını ifa-
de eden Bakoğlu, şöyle konuştu: 

“Hayat şartlarının zorlaşması sebe-
biyle düğün yapmakta zorlanan gençler, 
evlenebilmek için olağanüstü bir çaba 

sarf ediyorlar. Bu zorlukların üzerine 
eğer bir de Tosyalı bir kızla evleniyor-
sanız, iki defa düşünmek 
zorundasınız. Çünkü 
Tosya’da altın çok 
fazla rağbet görüyor. 
Kız tarafı, en az 3 bur-
gulu 10 adet bilezik, 2 
metre zincir, bir takım 
set ve diğer altın ziynet eş-
yalarının kızlarına takılmasını 
istiyorlar. Bu nedenle erkek tarafı, 
sadece altına en az 40 ila 50 bin lira 

para vermek zorunda kalıyor. Bunların 
üzerine birde düğün masrafları eklen-
diğinde, düğün yaklaşık 70-80 bin lira 
arası bir fiyata ulaşabiliyor.” 

Bakoğlu, Tosya’da evlenmenin 
artık çok zor olduğunun altını çi-

zerek, “Bu kadar altını alacak 
parası olmayan erkek tarafı, 

oğullarını altın takma ge-
lenekleri Tosya’ya oranla 
daha makul olan diğer ilçe-

lerden evlendirmek zorunda 
kalıyor” dedi.

Yüksek Altın Fiyatları, Evlilik Oranlarını Düşürdü
Tosya’da, geçen yıla oranla evlilik oranlarında düşüş gözlenirken, düşüşe gerekçe olarak yüksek 
altın fiyatları gösterildi. Tosya Belediyesi Evlendirme Memurluğu’ndan aldığı bilgiye göre, 2011 
yılının ilk 5 ayında ilçede evlenen çift sayısı 71 iken, bu yılın aynı döneminde 59’da kaldı.
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Şirketlere, holdinglere, fabrikalara, özel kurumlara ve eğitim kurumlarına taşımacılık 
hizmeti sunan Servis Turizm, şube atağına geçti ve ilk adres olarak Silivri’yi seçti. 
Selimpaşa’da açılan firmanın hizmetleri, sıradan taşımacılığın fazlasıyla üstünde… 

*Kat Karşılığı İnşaat Yapılır.
*Arsalarınız Değerinde Alınır ve Satılır.
*Her Türlü Gayrimenkulleriniz Değerlendirilir.
Mevlana Mah., İmam Hatip Bulvarı Cad.832 Sokak. No 10 / 2 Küçükköy, G.O.Paşa/ İstanbul

Danışma Hattı: 
 (0212) 419 57 37
(0532) 422 28 17

Güvenli Taşımacılığın Adı:

Gelişen ekonomi ve 
iş standartlarına ayak uydurarak 
her geçen gün kendini yenileyen 

başarılı firma, geniş araç filosunun 
yanında onlarca şirketin özel taşımacılığını 

yapıyor. “Güven” unsuru üzerine 
hassas davranan firma yetkilileri, 
kazanımlarını bu hassasiyetlerine 

bağlıyor. 

Şeker-İş Sendikası Kastamonu Şubesi tarafından kimyasal karışımlarla oluşturulan tatlandırıcılar 
kullanılarak oluşturulan gıdalar konusunda halkı uyardı. 

Şeker-İş’ten Uyarı: Sağlığımız İçin Pancar Şekeri Tüketelim

KAPTAN, “Kastamonu’nun en ta-
nınmış en fazla ön plana çıkmış ilçesini 
ilk defa gezmekten dolayı mutlu olduk. 
Belediye Başkanımızla projeler üzerinde 
bir değerlendirme yaptık. Bu sene ihalesi 
yapılıp inşaatına başlanılan arıtma tesisi 
ile ilgili bilgileri aldık ve incelemeler de 

bulunduk. Ayrıca başkanımın şehir içi 
şebekesiyle ilgili tekrar gözden geçiril-
mesi ve yenilenmesine yönelik bir proje 
çalışması akabinde inşaat çalışmalarına 
başlamayı düşünüyoruz. Bunun progra-
mını da birlikte almış olduk. Diğer taraf-
tan da Türkiye’deki 4 bölge müdürümüzü 

de buraya getirerek bölgeye verdiğimiz 
önemi göstermek istedik” dedi.  Belediye 
Başkanı Arslan da İller Bankası yetkili-
lerinin ziyaretinden duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, yetkililerle yaptıkları 
istişareler neticesinde içme suyu ile ilgili 
çalışmaların hızlandığını kaydetti.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı M. Bahaettin 
Kaptan, kurum yetkilileriyle geldiği Kastamonu’nun 

Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Hüseyin 
Arslan’ı makamında ziyaret etti. Kaptan, burada 
Arslan’a içme suyu şebekesinin yenilenmesi ile 

ilgili müjdeyi verdi. 

İller Bankası’ndan Taşköprü’ye Ziyaret 



Murat Güven: Kastamonu Cide’den 
İstanbul’a, günümüzdeki konumunuza 
ulaşan yolculuktan başlayalım isterseniz; 
hangi yollardan geçerek ulaştınız bulun-
duğunuz yere?

Nereden, nereye… 
13 Mart 1979 Cide-Aydıncık Köyü, Koca-

taş Mahallesi doğumluyum. İlkokulu doğdu-
ğum köyde okudum. Ortaokulun ilk iki yılını 
köyümüze yakın olan kasabamızda, son sınıfı 
ise İnebolu Parasız Yatılı Bölge Okulu’nda 
okudum. Liseyi’ de yine aynı okulda bitirdim. 
Bu arada ailem İstanbul’a göç etmişti. Mezu-
niyet sonrası ailemin yanına; İstanbul’a gel-
dim. İstanbul’a geç gelmem buraya alışmam 
ve adapte olmamla ilgili sorunlar oluşturdu. 
Girdiğim üniversite sınavında başarılı oldum, 
herkes benden tahsilime devam etmemi bek-
lerken, ben ikinci sınava girmeye gerek bile 
görmedim, çünkü aileme maddi anlamda yük 
olmak istemiyordum.  

İş hayatına nerede, ne şekilde dâhil 
oldunuz?

Minnet duygusu…
Hayatta yapmam dediğim bir işle; teks-

tille başladı iş hayatım. Dayımın ütü ceket 
atölyesinde dayımın bana duyduğu güvenle, 
sorumluluklar alarak işe başladım. Bu ara-
da Bilgisayarlı Muhasebe Kursuna devam 
ettim ve başarıyla bitirdim. Ama bu kursu 
bitirip muhasebeci olmak gibi bir şey söz 
konusu değildi, hatta ön muhasebeci ola-
rak bile çalışamazdım. Küçükköy’ de Mu-
hasebe ve Mali Müşavirlik bürosu olan her 
zaman minnet duyduğum bir büyüğümün; 
Şakir Can’ın yanına bu işi öğrenmek üzere 
gittim. ‘Senden para istemiyorum bana bu 
işi öğret’ dedim. 6 ay içinde büyük fedakâr-
lıklar göstererek işi öğrendim.

Sonra Okmeydanı’nda koltuk imalatı ya-
pan Erdoğan Turgut Mobilya’da ön muha-
sebeci olarak işe başladım. Erdoğan ağabey 
bana; ‘benim 30 yıllık tecrübem var, bu tec-
rübeyi almak mı istersin, yoksa sıradan bir 
muhasebeci olarak kalmak mı? İşte tecrübe 
burada, ofis ve bilgisayar orada’ dedi. Ben 
elbette tecrübeyi yeğledim. O yaşlarda her 

şeyi bildiğini sanan ben; aslında hiç bir şey 
bilmediğimi görmüş, sınırlarımı keşfetmiş 
oldum. Burada 2 yıl çalıştım, yaşım daha 
yeni 18 olmuştu ama bir genel müdür yet-
kisine ve sorumluluğuna sahiptim. Birçok 
tecrübe edinmiştim. Minnettarlık duyduğum 
isimlerden biri de Erdoğan ağabeydir.

Delikanlılığın verdiği cesaret, azim ve 
kararlılıkla ağabeyim Mustafa Görgülü ile 
birlikte kendi işimizin sahibi olmaya karar 
verdik. Koltuk imalatı ve ticaretiyle işe baş-
ladık. Oldukça da başarılıydık; Ortadoğu 
ülkelerine her hafta 2 konteyner mal ihraç 
ediyorduk. Sonra Çin kotası ortaya çık-
tı. Çinlilerin bizden çok daha ucuza üretip 
pazarladığı bir piyasada ayakta kalmamız 
mümkün değildi. Sonrasında patlak veren 
2001 anayasa kitapçığı krizi üzerimizden 
silindir gibi geçti; iflas etmiştik.

İflasın rakamsal boyutu neydi?
Yıl: 2001… İflas!
O günün parasıyla 100 bin TL civarıydı 

ama bizim için büyük paraydı. Çünkü bizim 
öz sermayemiz yok denecek kadar azdı.

Ortaklıklar kriz dönemlerinde, zarar edi-
len zamanlarda daha sağlıklı sorgulanıyor. 
Ağabeyimle işlerimizi ayırdık. Artık herkes 
kendi ayakları üzerinde duracaktı.

Ağabeyinizle olan kardeşlik ilişkileri-
niz zarar gördü mü?

Hayır… Asla! Kendisine karşı saygım-
da en küçük bir azalma olmadı, olmayacak. 
Karşılıklı sevgi ve saygımız hep sürdü. Za-
ten ben dünya malı için hiç kimseyi üzecek, 
kıracak yapıda değilim.

Tek başınıza hareket etmek zor olma-
dı mı?

“İyi niyet başka bir şeymiş saflık başka”
Şunu söylemeliyim ki; hayatta hiçbir 

şey kolay elde edilmiyor. Ülkemizde tecrü-
benin insana maliyeti her anlamda çok ağır. 
Yılmadım, dürüstlüğümü, iyi niyetimi yitir-
medim. Ama bir şeyin daha farkına vardım; 
iyi niyet başka bir şeymiş saflık başka. Biz 
aslında safmışız.

Bundan sonraki atılımlarımı geride bı-
raktığım yıllarda edindiğim tecrübelerle 
daha bilinci yapmaya gayret ettim. Önce 
100 m2 bir dükkân, sonra bana devasa gibi 
görünen, daha sonraları sürekli artan üreti-
mimize cevap vermediği için daha da büyü-
teceğimiz 350 m2 başka bir dükkânda koltuk 
üretim ve pazarlama işine devam ettim. Za-
man zaman yolunda giden işlerimde bazen 
duraksama ve tökezlemelerde yaşadım.

Bu gel-gitleri yaşarken nasıl oldu da 
önlenemez bir yükseliş çizgisi yakaladınız?

Ticari hayatımın dönüm noktası diyebi-
leceğim olay; Boydak’ lara iş üretmek oldu. 
Boydak Holding’in CEO’su Memduh Boy-
dak benim için çok değerli bir insandır. 

Şu an içinde bulunduğumuz fabrika-
nızı ne zaman kurdunuz?

“2006’da faaliyete geçirdik ve başlan-
gıçta tek kat olarak düşünmüştük”  

Askere giderken işlerimi kardeşim Nuri 
Görgülü ’ye emanet ettim. Sağ olsun azmiy-
le ve çalışkanlığıyla işlerime çok iyi sahip 
çıktı.  Askerlik görevim dönüşü daha 
farklı yapılanmalara gidilme-
si gerektiğini düşündüm 
ki; çeşitli sebeplerden 
askere geç gittim.

Kiraladığımız 
yerlerde sürekli 
sorunlar yaşı-
yorduk, hem bu 
sorunları yaşa-
mamak, hem de iş 
kapasitemizi artırmak 

için kendimize ait büyük bir yerimiz olsun 
istedik ve satın aldığımız fabrikamıza geç-
tik. İnşaatı 2006’da faaliyete geçirdiğimiz 
ve başlangıçta tek kat olarak düşündüğü-
müz tesisimize ikinci katı da ilave ettik. 
8500 m2 kullanılabilir alana sahibiz ve yine 
yetmiyor.

VİALE adında bir markayı tasarladı-
nız ve piyasa da önemli bir noktaya getir-
diniz. O süreci anlatır mısınız?

2008’de oluşturmaya başladığımız kla-
sik mobilya markası olan VİALE ile önemli 
bir pazar payına ulaştık. Kurumsal hareket 
etme kabiliyetimizi geliştirdik. Profesyonel 
reklam ajanslarıyla çalıştık. Başarımızı; 
2009-2010 yıllarında katıldığımız, CNR 
Uluslararası Mobilya Fuarı’nda kanıtladık.

VİALE’nin üretim ve satışıyla ilgili 
rakam verebilir misiniz? 

Öncelikle şunu belirtmek lazım; klasik 
mobilya da, büyümek nicelik olarak değil, 
nitelik olarak ele alınmalıdır. Klasik mobil-
ya, fabrikasyon olamayacağı için buradaki 
başarı kaliteyle ölçülür.

Üretiminizin 
yüzde kaçını iç 
piyasaya, yüzde 
kaçını yurtdışı-
na pazarlıyor-

sunuz? 
Yarı yarıya di-

yebilirim.

İhracatınızı yoğunlukla 
hangi ülkelere yapıyorsunuz?

Ortadoğu’nun neredeyse tamamına, 
Türki cumhuriyeti ülkelere, Rusya’nın bir 
bölümüne, Arap Yarımadası’na VİALE 
markasıyla girdik ve aldığımız talep sürekli 
artış gösteriyor, bazı talepleri geri çevirmek 
zorunda kalıyoruz. VİALE, Türkiye’deki 
ve Dünya’daki önemli markaların arasında 
yerini almıştır.

Kendi markanız dışında başka mar-
kalara iş yapmaya devam ediyor musu-
nuz?

Evet, başta Kayseri Merkez Çelik A.Ş 
ve başka firmalara iş üretmeye devam edi-
yoruz.

Sektörünüzde ağaç-kereste tedariki 
ile ilgili süreci anlatır mısınız?

“Çoğunluğu Kastamonu’dan olmak 
üzere ağaç alımlarımız var”
Biz, Görgülü Mobilya olarak kerestemi-

zi kendimiz üretiyoruz. Çoğunlukla Kas-
tamonu’dan olmak üzere ağaç alımlarımız 
var. Orman Bölge Müdürlükleri ormanları 
koruma adına belirlediği yaş haddini aşmış 
ağaçlar satışa çıkarılır. Biz bu ağaçları ge-
nellikle ayakta iken alırız ve kereste haline 
gelene kadar kendimiz işler, kurumaya bıra-
kırız. Dünya standartlarında bir hammadde 
elde edilir ve bilinen üretim kalitemizle son 
şeklini alır.

Yıllık üretim kapasiteniz ve cironuz 
ne kadar?

Klasik Mobilya da yıllık yaklaşık 10 bin 
takım üretiyoruz. Çalışan sayımız 120 kişi. 
Yıllık ciromuz da, 17 milyon TL civarında. 
Ar-Ge’ye ayırdığımız yıllık bütçemiz ise 
500 bin TL.

Para sizin hayatınızda ne anlam ifade 
eder?

“Paraya her zaman kinim vardır”
 Parayla aram, hayatımın hiçbir döne-

minde iyi olmamıştır. Gençliğe adım attı-
ğım yıllarda paraya kin ve nefret duyguları 
besledim. Bu; bazı yaşıtlarımız gibi sosyal 
aktivitelerimizin ve parayla yapılabilen bazı 
şeylerin eksik oluşunu parasızlığa bağlıyor 
olmamadan kaynaklandı sanırım. Günü-
müzde ise, İnsanların değerinin parayla öl-
çülmesi bu kinimi ve nefretimi beslemeye 
devam ediyor.

Kastamonu, sizde hangi duyguları 
uyandırıyor?

“Memleketimi seviyorum”
Hatta neden herkes benim kadar sev-

miyor, acaba ben orada doğdum büyüdüm 
diye mi bu kadar seviyorum diye kendime 
soruyorum zaman zaman. Doğduğum yer-
de dedelerimin mezarları var. Eski günleri 
hatırladıkça bazen ağlıyor bazen gururlanı-
yorum. Eskilerin yoklukla yoksullukla ilgili 
sözlerini hatırlıyorum; ‘biz mısır bulamaz-
dık mısırın somağını kaynatıp çorba diye 
ekmek doğrardık’ 

Sevmekten öte bir yatırımınız da ola-
cak mı Kastamonu’ya?

Kastamonu’ya orta vadede bir yatırımı-

mız olacak. Üç aşamalı bir yatırımın fizibi-
lite çalışmaları yapıldı plan, proje aşaması 
tamamlandı. Ancak, ulaşım sorununun aşıl-
ması gerekiyor, Ilgaz Dağı tünelinin açıl-
masıyla birlikte Kastamonu’ya başka giri-
şimciler tarafından da önemli yatırımların 
yapılacağını düşünüyorum.

İstanbul’da 400’e yakın Kastamonu 
Derneği var. Sizin STK’larla ilişkileriniz 
nasıl? Yönetim kadrosunda yer aldığınız 
dernekler var mı?

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOB-
SAD) ve Kastamonu Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KASİAD)’ da yönetim kurulu üye-
siyim. Ahde vefa duygumdan dolayı İnebo-
lu Merkez Derneği’nde de yönetim kurulu 
üyesiyim. Çünkü ben İnebolu’da devletimin 
imkânlarıyla okudum, ekmeğini yedim, su-
yunu içtim, havasını soludum.  Ayrıca ken-
di köyüm olan Aydıncık Kocataş Mahallesi 
kaldırma Derneğinin de başkanıyım; işleri-
min yoğunluğundan dolayı bunun mümkün 
olmadığını söylesem de, ısrarla beni başkan 
seçtiler, ben de en azından bir dönem hiz-
met edeyim, birikimlerimi aktarayım diye 
kabul ettim. Dernek başkanlığının makam 
mevki için yapılmasına şiddetle karşı çıkı-
yorum. Dernekler hizmet için var olmalıdır. 
Ben, başkanı olduğum dernekte makam kol-
tuğuna bir kere bile oturmuş değilimdir. O 
koltuğa oturmanın hemşerilerime, köylüle-
rime saygısızlık olacağını düşünüyorum.

Dernek çalışmalarınızdan da söz ede-
lim mi?

Aktif bir derneğiz. Köyümüzdeki cena-
zelerimizin defin hizmetini yerine getiriyo-
ruz. Yemek organizasyonları düzenliyoruz. 
Mevlit programları yapıyoruz. 

Yakında (17 Haziran 2012 Pazar) 
Kas-Der 16. Olağan Kongre’si var… 
Gönlünüzde bir aday var mı?

Aday ismi telaffuz etmek doğru olmaz. 
Kim gelirse gelsin, insan odaklı 
çalışılmalı
Kongre sürecini yakından takip ediyo-

rum. Sağ olsunlar bana da yönetim kadro-
sunda yer almam için teklif getirdiler, ama 
ben sözünü ettiğim diğer STK görevlerim 
nedeniyle kadroda yer alamayacağımı söy-
ledim. Aday ismi telaffuz etmek doğru ol-
maz. Bu, camiada genelde yapılan ve be-
nim hep eleştirdiğim ortalığı bulandırmak 
olur ki; aynı hataya düşmek istemem. Kim 
gelirse gelsin, insan odaklı çalışmalara hız 
verirse, Kastamonu’ya ve Kastamonulu’ ya 
faydalı işler yaparsa, o koltuğun yüksel-
mek için bir basamak değil, proje üretme 
yeri olduğunu unutmazsa; Kastamonulula-
rın gönlünde taht kurar. Bana göre Kas-Der 
çok, ama çok önemli bir Sivil Toplum Ku-
ruluşu ve orası aslında büyük bir dua alma 
yeridir. 

Nedir sizce medyanın toplumdaki yeri 
ve önemi?

İSTAMONU adını ilk olarak bir sosyal 
paylaşım platformunda gördüm; Hüseyin 
Karadeniz’in (Genel Yayın Yönetmenimiz) 
bir paylaşımıydı. Çok keyif aldım, neşe-
lendim ve hemen abone olmak istedim; ilk 
abone olmanın ayrı heyecanı ve gururunu 
yaşıyorum. Bana göre, İstanbul’da Kasta-
monu’muzu anlatan bir medya ayağının ol-
ması önemli ve gerekli. Çok güzel bir adım 
attınız, inşallah başlayıp ta sonuna kadar 
başarıyla gidenlerden olursunuz.

Belli bir kesimin değil, tüm Kastamonu-
luların ortak sesi olacağınıza inanıyor, başa-
rılarınızın daim olmasını diliyorum.

DERiN DiYALOG

İSTAMONU
Ticaret hayatının engebeli yollarında var olma savaşı...

Görgülü Mobilya San. Tic. Ltd. 
Şti yönetim kurulu başkanı 
1979 Kastamonu Ci-
de doğumlu Mehmet 

Görgülü ile  yaptığımız hayata dair 
her kesitin konuşulduğu siyah beyaz 

film tadında renkli bir sohbetle baş 
başa bırakıyoruz sizleri…

Murat Güven ile

diyalog@istamonu.com 06 - 12 Haziran 2012 6

elahattin Mudak

Kazanmakla kaybetme arasındaki ince çizgide ip cambazı misali yaşanan 
serüven… Görgülü Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Mehmet 
Görgülü ile sıfırdan başlayan iş hayatını, gelinen noktayı, insani yönünü, 
hassasiyetlerini, dünü bugünü ve yarını konuştuk…

Bir hayata tutunma 
öyküsünün yazarı adeta… Hayat 

onun, kalem onun, kâğıt onun. Üstelik 
yazdığı kâğıdı da kalemi de kendisi üretmiş. 

Yoktan var olmanın serüveni gibi görünse de ilk 
bakışta, aslında kendisinde fıtrattan var olan 

hasletleri su yüzüne çıkarmış, mucizevi bir dirayetle.
Sayısız imtihandan geçmiş hayat okulunda… 

Karnesindeki “Banknot” dersi “sıfır” olup 
ikmale kalsa da ilk başlarda, “ahlak ve 

dürüstlük” dersinden hep 
“pekiyi” almış.
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İSTANBUL-EYÜP Bahariye Spor Te-
sisleri’nde 6 haftadır devam eden futbol 
turnuvasında 6 takım yer aldı.

Ağlı Merkez, Akçakese, Gölcüğez, 
Ketenciler, Kırlardere ve Yağlıca futbol 
takımlarının yer aldığı turnuvanın tertip 
komitesi, Aydın Arslan başkanlığında Ra-
şit Arslan, Abdullah Ataman ve M. Ali 
Yılmaz’dan oluşuyor.

 Final öncesi son haftaya yarı finalist 

olarak giren Ağlı Merkez Spor Akçakese 
Sporla, Gölceğiz Spor, Yağlıca Spor’ la 
karşılaştı. Finale adını ilk yazdıran takım 
Ağlı Merkez Spor’u 6-2 gibi farklı sonuç-
la yenen Akçakese Spor oldu.

Yarı finalin ikinci maçında ise, Göl-
ceğiz Spor, Yağlıca Spor’u 4-2‘lik skorla 
mağlup ederek finale yükseldi.

Turnuvayla ilgili konuştuğumuz Ağlı 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Salim Dinç, ‘’Dernekçiliğin bir ama-
cı da, gençlerimizi bir araya getirerek kay-
naştırmaktır. Sporun barış ve kardeşlik ol-
duğu bilinciyle, şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da sportif aktivitelerimize 
devam edeceğiz. Futbol takımlarımızı ve 
yöneticilerini tebrik ediyorum, final maçı-
na tüm hemşerilerimizi ve futbolseverleri 
bekliyorum’’ dedi.

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız 
Akçakese Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ömer Gözübek ise, ‘’Turnuvayı Ağ-
lı Derneği ile birlikte tertipledik. Sporun 
olduğu yerde kavganın, gürültünün, genç-
lere zararlı olabilecek şeylerin önüne ge-

çilir, bütün takımlarımızı kutluyorum’’ 
şeklinde konuştu.

 17 Haziran Pazar günü Eyüp Bahariye 
Spor Tesislerinde saat: 17’de oynanacak 
final maçına Ağlı Belediye Başkanı Mu-
harrem Dinç ve Eyüp Belediye Başkanı 
İsmail Kavuncu’da katılacak.

Şampiyonluk kupası takdiminden son-
ra Kastamonu Davul-Zurna ekibinin gös-
terileriyle son bulacak turnuva final prog-
ramına yoğun bir katılımın gerçekleşmesi 
bekleniyor.

• Deniz kenarında yürüyüş yapın ve ailece 
güzel bir kahvaltıya gidin.
• Bisikletle ada turu yapın.
• Çocukluğunu özleyenler ve içindeki ço-
cuğu öldürmeyen babalar için lunaparka 
gidin.
• Sevdiğiniz bir semti belirleyin veya daha 
önce hiç gitmediğiniz bir yer seçin ve fo-
toğraf çekin.
• Vapura binin ve martılara simit atın, ister 
Eminönü’nde ister Karaköy’de balık-ek-
mek yiyin, ardından Galata Kule’sine çıkın.
• Kastamonu Kalesi’ne çıkın ve şehre bir 
de oradan bakın.
• Etli ekmek yemeye gidin.
• Gideros Koyu’nda keşfe çıkın, ardından 
ailece günbatımını izleyin.
• Belli bir zaman dilimi içinde şiir okuma 
saati gerçekleştirin veya siz kendi şiirleri-
nizi yazın.
• Birlikte resim yapın.
• Sevdiğiniz bir müzisyenin konserine gi-
din.
• Araba kullanmayı ondan öğrenin.
• Babanızdan, geçmişteki güzel anılarını, 
çocukluğunu paylaşmasını isteyin ve o anı 
ya sesinizi kaydederek ya da kameraya çe-
kerek belgeleyin ve güzel bir anıya dönüş-
türün. 
• Bahçeli bir yerde yaşıyorsanız eğer bitki-
lerle uğraşmak size iyi gelecektir.
• Müzeleri gezin.
• Sinemaya gidin.
• Evde, tamir edilmesi gereken eşyaları 
birlikte tamir edin.
• Ne yapıyorsanız yapın her şeyden önce 
birbirinizi dinleyin, vakit ayırın, hoşgörülü 
ve anlayışlı olun.

HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

TAM anlamıyla babasına hayran bir kı-
zım ben. Hani derler ya hep babasının 

kızı diye, annem kıskanmasın, bu tabiri en iyi 
karşılayanlardan olduğumu düşünüyorum; 

işte bu yüzden, canım babam, idolüm, kah-
ramanım iyi ki varsın. Senin kızın olmaktan 
gurur duyuyorum ve bir kere daha ne kadar 
şanslı bir kız olduğumun farkına varıyorum. 

Gülfem Çerçioğlu ile

ne varsa

İHTİYAÇ duyduğunuzda yanınızda 
olan, maddi ve manevi olarak çocuklarının 
mutluluğu için elinden gelenin fazlasını 
yapan, annelerimiz kadar fedakar gözük-
meseler de, kızlarının gönlünde taht kuran, 
oğullarının en yakın arkadaşı, yolumu-
zu çizmemizde bize destek olan ve kendi 
ayaklarımızın üzerinde durmamız için yön 
gösteren, hayatlarını bize adayan , daha iyi 
koşullarda yetişebilmemiz için gece gündüz 
çalışan biricik, kıymetli babalarımız bizim 
onlar, toplumumuzun deyimiyle evimizin 
vazgeçilmez temel direkleri; babalar.

Hayatta tanıdığım en dürüst, en koru-
yucu, en yakışıklı, beni en çok seven er-
kek o. Babam benim için bir başka, onun 
hayatımdaki yeri bu satırlara sığdıramaya-
cağım kadar bambaşka. Bizim aramızdaki 
hiç bitmeyecek bir aşk, doğuştan gelen. Ve 
hal böyle olunca; her babanın en büyük 
endişesi kızına zarar gelmesidir hiç kuşku-
suz ve bir başkası tarafından hangi yaşta 
olursa olsun çocuğunun üzülmesidir. Bu 
duruma katlanamaz, belki de tahammül 
edemediği tek konu budur yüreğinde; hele 
de bir kız çocuğu babası ise.

‘Babalar günü’ deyip duruyoruz ya, as-
lında tek bir gün hatırlamak yetmez onları. 
Yaşadığımız her an, onlarla geçirdiğimiz 
her dakika kıymetli olmalı bizim için. Dü-
şünüldüğünü hissetmek onun çok hoşuna 
gidecektir emin olun. Ona olan sevginizi, 
saygınızı, ilginizi tüm zamanlara yayın. 

Babalar gününün de, gerçekleşen her 
özel günün içimizde  olduğu gibi bir sem-
bolü, anlamı  ve yeri var elbet, ama maale-
sef böyle günler bazen bizi tüketim çılgın-
lığının ötesine götüremiyor. Onun yüzünü 

güldürmenin ve ‘baba seni çok seviyorum’ 
demenin ise bin bir türlü yolu var, yeter ki 
siz bir adım atın ve sizi yansıtan, size yakışır 
bir şekilde ona olan sevginizi belli edin. Ve 
şunu unutmayın ki, bizim mutluluğumuz 
onların mutluluğu, bizim mutsuzluğu-
muz yine onların üzüntüsü ve derdi 
haline dönüşüveriyor, ister 
onlara yakın olun ister 
uzak; bu böyle. O ba-
kımdan her şeyden 
önce onları mutlu 
etmek istiyor-
sak eğer önce 
k e n d i 

belirlediğimiz hedeflerin arkasından gide-
lim ve inandığımız şeylerin uğrunda emek 
harcayalım, zaten gerisi gelir.

Bu özel günleri anarken, içimin burul-
duğu en önemli ve beni en derinden etkile-
yen, boğazımı düğümlendiren konulardan 
biri de babasını kaybedenleri düşünmek. 
Vatani görevini yaparken, babaları şehit  
olan çocukları, onların baba şefkati  gör-
meden büyümelerini düşünmek… Hele de 
bu özel günler yaklaşmıyor mu, gerçekten 
içim parçalanıyor ve o an hayatta en önem 
verdiğim değerlerden biri olmasına rağ-

men tek empati kurmak istemediğim konu 
bu oluyor; anne ve baba kayıpları. Yetim 
olmak, öksüz bir çocuk olmak çok zor bu 
dünyada. Anne ve babaların eksikliği, on-

ların kolundan, kanadından, 
gücünden, kuvvetinden 

mahrum olmak, daya-
nılır ve alışılabi-

lir şey 
değil. 

Hayatta savunmasız olduğunu hissetmek 
acı verici ve bir taraftan yaklaşan bu özel 
günlerin duyurusu, cafcaflı reklamları, 
hediye önerileri anne ve babalarını kaybe-
denler içinse yarayı kanatmak gibi adeta. 
Etrafta dolaşan mutlu aileleri gördükçe, 
babasının elini tutmuş ve hiç bırakma-
yacak kadar güçlü sarılanları görünce içi 
giden çocukları düşünüyorum, acıların 
insanları ne kadar büyüttüğünü ve olgun-
laştırdığını, bitmek tükenmek bilmeyen 
özlemleri düşünüyorum ve tüm benim gibi 
hissedenlere sesleniyorum: yaşarken onla-

rın kıymetini bilelim ve şükredelim. Tüm 
babalara, kızlara ve oğullara söyleyecek-
lerim bitmedi henüz; sonradan bunca yıl 
diyememiştik diyeceğimizi, gizlemiştik 
birbirimizden sevgimizi de, acımızı da de-
meyin. Boğazınızda bir yumruya dönüş-
meden paylaşın içinizden geçenleri, geç 
kalmadan; onlarla kurduğunuz ilişkileri-
nizi düşündüğünüzde içiniz huzurlu olsun; 
o size yeter. Hayalimdeki babanın gerçe-
ğe dönüşmüş hali, ‘babana bile güvenme’ 
tezini yıkan, tanıdığım tek adam, ‘‘Ablan 
ve senin geleceğin için yapabileceğim en 
iyi yatırım sizin eğitiminizdir.” felsefesine 

ömür boyu inanan ve hayatını ailesine 
adayan yürek, yanında olduğum her an 
kendimi güvende hissettiğim hayattaki 

en güzel armağanım; iyi ki yanıbaşım-
dasın, Allah sana uzun bir ömür versin. 
Sadece aramızdaki bu bağı görmek ve 
yaşamak için dünyaya gelmiş olmak bi-
le güzel biliyor musunuz? Yine, yeniden 
doğsam, hiç tereddütsüz babamın kesin 
olarak ‘sen’ olmanı isterdim olağanüstü 
adam, senden çok şey öğrendim ve daha 

öğreneceğim çok şey var. Her koşulda ve 
tüm zorluklara rağmen çocukları ve ailesi 
için harikalar yaratan tüm babaların günü 
kutlu olsun. Unutmayın çevremizde çokça 
hediye alternatifi var ama her şeyden önce 
onların en güzel hediyeleri evlatlarıdır her 
zaman;  bu yüzden onlara iyi davranın ve 
siz siz olun üzmeyin onları. Tüm anne ve 
babalara sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler, 
hayatta olmayan babalara Allah’tan rah-
met ve yakınlarına sabırlar dilerim.

Büyüklerimin ellerinden küçükleri-
minse gözlerinden öperim.

Babamı, ablamla bana nasıl bir babalık yaptığını, annem için nasıl muhteşem bir eş olduğunu, yaşadıklarımızı, sevdiğimiz 
şeyleri ve o an bizimle ilgili aklıma gelenleri not ettiğimde tam sekiz A4 sayfası bitti, ara sıra yine aklıma gelenler oldu, 
ekledim ve dedim ki bu eşi benzeri olmayan adam iyi ki var, ve onunla paylaşacağımız daha sayısız hikaye var bizi bekleyen.

Babalarla birlikte 
yapılabilecek en 
güzel aktiviteler 
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Ağlı Derneği ve Akçakese Derneğinin ortaklaşa organize 
ettiği Futbol Turnuvası yarı final maçlarında finale kalan 
takımlar, Akçakese Spor ve Gölcüğez Spor oldu. Final 
maçı 17 Haziran Pazar günü saat: 17.00’da.

Tüm Babalara ve Cocuklara Bu yazıyı yazmaya başlamadan önce yine her zaman 
yaptığım bir çalışmayı yaptım; ‘beyin fırtınası’nı. 

Zeki ÇERÇİOĞLU ve kızları...

Ağlı Futbol Turnuvasında Finalistler Belli Oldu

Ağlı Dernek Başkanı 
Salim DİNÇ

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 35. yılı dolayısı ile hayata geçirdiği 
sosyal sorumluluk çalışmaları Basketbol Sahaları Yenileme Projesi 
kapsamında ilk saha açılışını Kastamonu’da yaptı.   

Anadolu Efes, İlk Basketbol 
Sahasını Kastamonu’da Açtı 

ANADOLU Efes spor Kulübü’nün 
35. yılı dolayısı ile faaliyete geçirdiği 
soysal sorumluluk projelerinden biri olan 
“Basketbol sahaları yenileme” projesi ha-
yata geçirdi. 

Sahalardan ilkini Anadolu Efes Spor 
Kulübü, Kastamonu Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin 
katılımları ile Merkez İlköğretim Okulu 
bahçesinde açıldı. Açılış öncesi konuşma 
yapan Anadolu Efes Spor Kulübü İdari 
Koordinatörü Ömer Yalçınkaya, “Ana-
dolu Efes olarak bizim için çok önemli 
bir projenin daha hayata geçmiş olma-

sının mutluluğunu yaşıyoruz. Basketbol 
sahası yenileme projemiz kapsamında 
Türkiye’nin çeşitli illerinde ihtiyaç olan 
bölgelerde basketbol sahaları inşa ediyo-
ruz” dedi.
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KÖY yumurtasından yapılma omletin 
sadece rengi bile iştahımızı iki kat 
artırıyor. Lezzetini anlatmaya ise 

imkân yok tatmak gerek.
Yaralıgözün gölgesinden yolumuza de-

vam ediyoruz. Özellikle sonbahar ve kış bi-
timinde her daim sisler arasındaki Esentepe, 
Isırganlığı geçince sol tarafta bir çeşme önü 
ikinci durağımız oluyor.

Bekçinin yerinde semaverde bekçinin 
elinden ikinci çayımızı içiyoruz. Çayın ya-
nında bir tabak kirazı şeker niyetine katık 
ediyoruz çayımıza. Bu gidişle Bozkurt’a 
varmamız epey zaman alacak diye arkadaşlar 
biraz mırın kırın etseler de onlar da memnun 
oluyor bu molalardan.

İniyoruz Bozkurt’a doğru iki vadi arasın-
da bir kent.

İlçe merkezinde meydanda dolaşıyoruz.
Bu gün Pazar kurulmuş. Çul çaput ve ma-

nav türü hazır gıda satanları es geçip köylü 
pazarına yöneliyorum.

İlk gözüme çarpan kivi oluyor.
Bir zamanlar adını bile duymadığımız bu 

meyve şimdi bizim milli ürünümüz olmuş 
da adına festival bile düzenliyoruz. Tarhana 
var kırmızı renkli satan teyzem bunu sahilde 
kuruttum tuza gerek yok diyor. Balıkçılarda 
mevsimine göre balık var. Hem de en taze-
sinden. İstersen al ver içeri pişirsin getirsin-
ler. Pazar yerinde gezinirken aslında bu ge-
leneksel Pazar yerinin bir zamanlar ne kadar 
önemli olduğunu düşündüm.

Eskiden Pazar her yere kurulmaz kurulan 
yer de o civarın en gözde yeri olurmuş.Tıpkı 
Bozkurt’ta kurulan Pazar gibi.

Aslında Bozkurt tarihine bir göz atacak 
olursak adının bile eskiden Pazar yeri olduğu 
görülür.

“Bölgedeki Türk varlığının Selçuklulara 
kadar uzandığını görüyoruz. Çevrede bulu-
nan yerleşim birimlerinin, dağ, tepe ve yayla 
isimlerinin incelenmesi sonucunda Türk’le-
rin bölgeye güney’den geldiklerini tesbit et-
mek mümkündür. Bu adlar en yalın Türkçe 
kelimeler ile konulmuştur.( Ulu, Başsökü, 
Esentepe, Kocaoğlan yaylası v.b) uzun yıl-
lar yüksek dağ eteklerinde yaşayan Türk’ler, 
zamanla denize doğru ilerleyerek sahile in-
mişlerdir. Kastamonu ve çevresi, Türklerle 
ilk kez Malazgirt savaşından yaklaşık 30 yıl 
sonra tanışmıştır. Malazgirt savaşı sonunda 
Anadolu’ya giren Selçukluların bir kolu olan 
Danişmentliler M.S.1100 yılında bölgeyi 

ele geçirmişler ise de bu egemenlik 27 yıl 
sürmüştür. Bu dönemde sahil kesimi yine 
Bizans egemenliğindedir. M.S.1127 yılında 
Bölge yine Rumların eline geçmiş ve Kome-
nenler denilen hanedanın egemenliği 86 yıl 
sürdükten sonra nihayet M.S. 1213 yılında 
Çobanoğulları Beyliği Kastamonu ve yöre-
sine hâkim olmuştur. Bu tarihten sonra yöre 
bir daha hiç çıkmamacasına Türk’lerin hâki-
miyetine girmiştir. Çobanoğulları’ndan sonra 
yörede sırasıyla Pervaneler M.S. 1259-1292 
Candaroğulları M.S. 1292-1460 Osmanlılar 
M.S. 1460-1923 ve en nihayetinde ise Türki-
ye Cumhuriyeti 1923 Hâkim olmuştur. An-
cak; Bozkurt’un bulunduğu bölgede Türkle-
rin ne zaman iskân etmeye başladıklarını be-

lirlemek mümkün değildir. Danişmentliler ve 
daha sonra gelen beylikler döneminde Kas-
tamonu ve çevresi her ne kadar Türk’lerin 
hâkimiyetinde ise de sahildeki kolonilerde 
yaşayan ve Ticareti ellerinde tutan Ceneviz-
lilerle, Bölgenin eski sakinleri olan Rumla-
rın buralarda yaşamalarına izin verilmiştir. 
Rumlar yakın zamanlara kadar bölgede kal-
mışlar ve Türklerle birlikte yaşamışlardır.

Türkler, Bölgeye güneyden Devrekâni 
üzerinden gelmişlerdir. bunu halen anlatılan 
ve Türklerin bölgeye gelişleri ile ilgili bir 
hikayeden de anlıyoruz buna göre Türkler 
denize doğru yayılışları sırasında İlçe mer-

kezinin ortasından geçen Ezine çayını takip 
ederek sahile doğru ilerlemişler, Bayramga-
zi ( Monna ) köyü yakınlarına geldiklerinde 
burada yerli halkın direnişiyle karşılaşmışlar 
çıkan çatışmada Türk’lerin başında bulunan 
komutanlardan Aynar Gazi ve Bayramgazi 
şehit olmuşlar ( Bayramgazinin adı şehit ol-
duğu köye verilmiş ve Köye türbesi yapılmış 
) ise de savaşı kazanan Türk’ler ilerleyişlerini 
sürdürerek bu günkü Bozkurt’un bulunduğu 
yere gelerek buraya bir cami yapıp bir de Pa-
zar yeri kurarak yöreyi İskan etmeye başla-
mışlardır. Pazar zamanla yörenin en hareketli 
ve canlı pazarı haline gelmiştir. Pazarın Per-
şembe günleri kurulması sebebiyle yörede is-
mi Perşembe veya Pazaryeri olarak anılmaya 
başlamıştır. ( Halen çevrede bu şekilde anıl-
maya devam etmektedir.)”

Anlatımlardan çıkan en önemli sonuç ise 
Bozkurt’ta kurulan pazarın yörenin en ha-
reketli ve canlı pazarı olduğu, çok eski bir 
geçmişe dayandığıdır. Pazar bu günde eski 
canlılığını korumaktadır.

Rumi 1260 ( Miladi 1844 ) tarihli kayıt-
larda bugün ilçeye bağlı köylerden İlişi ( Ya-
kaören ),Monna ( Bayramgazi ) ve Sinciros ( 
Sarıçiçek ) Köylerinin adları Divan ( Büyük 
Köy ) olarak geçerken ,İlçe Merkezinin bu-
lunduğu alan üzerinde çok sayıda Karye’nin 
( Küçük Köy ) ve semtin bulunduğu görül-
mektedir. ( Pazaryeri Bahçe Kilmes- Sınarcık 
köyleri ve bu köylere bağlı semtler ) Yöre bu 
tarihlerde Çatalzeytin yakınlarında bulunan 
ve bir yangın neticesinde yok olan Ginolu 
kazasına bağlıdır. 1973 tarihli Kastamonu il 
yıllığında yayımlanan Rumi 1285 ( Miladi 
1869 ) tarihli salname’de ise yörenin İnebolu 
Kazasının Abana nahiyesine bağlandığı gö-
rülmektedir. Bozkurt’ta asıl gelişme; 1768 
Osmanlı Rus savaşı sonrasında 1774 yılında 

imzalanan Küçük Kaynarca anlaşması ile 
Kırım’ın kaybedilmesi ve burada yerleşmiş 
bulunan Türklerin Anadolu’ya göçü ile 1787 
ve 1789 Osmanlı Rus savaşları sonunda Ef-
lak ve Buğdan’ın Ruslar tarafından işgali ve 
yükselen Miliyetçilik akımları sonucunda 
Romen milliyetçilerinin devlet kurmak üze-
re ayaklanmaları ve Türklere baskı yapmala-
rı sonucu bu topraklarda yaşayan Türk’lerin 
büyük bir bölümünün Anadolu’ya göç etmek 
durumunda kalmaları sonucunda olmuştur.

1867 yılında Eflak ve Buğdan’ın birle-
şerek Romanya adıyla bağımsızlıklarını ilan 
etmeleri üzerine bu ülkede yaşayan Türk’ler 
tamamına yakını Göç etmek durumunda kal-
mıştır. Bu muhacirlerin bir kısmı Karadeniz 
kıyılarına yerleştirilmiş. Macaristan’dan ge-
len bir kısım muhacir bugün Abana ilçesi 
hudutları içersinde kalan ve Macar köyü de-
nilen semti kurmuşlar, Romanya’nın Kilya 
bölgesinden Bozkurt’a gelen muhacirler ise 
burada Killi köyü denilen semti kurarak yer-
leşmişlerdir. Bozkurt’a muhacir olarak gelen 
bu kişilerin arasında Enver Paşa’nın büyük 
babası ve ailesi de vardır.

Muhacirlerin çoğu zanaatkâr kişiler olup, 
çıkrıkçılık, dokumacılık, marangozluk gibi 
mesleklerle iştigal etmektedirler Bu kişilerin 
yöreye gelmesi ile Ticari hayat hızla gelişme-
ye başlamıştır. Bu arada Osmanlının son yıl-
larında Devletin zayıflamasını ve bölgedeki 
etkinliğinin azalmasını fırsat bilerek Trabzon 
ve çevresinde bir Pontus devleti kurmak üze-
re ayaklanan Rum çetelerinin baskı ve kat-
liamlardan kaçan Giresun (Keşep ) kökenli 
birkaç aile de Bozkurt’a gelerek yerleşmiştir.

1900 lü yılların başına gelindiğinde ise 
Bozkurt yörenin en hareketli ticari merkezi 
konumuna gelmiştir. Bunu o tarihlerde Kas-
tamonu’da çıkan yerel gazetelerdeki Bozkurt 

ile ilgili yazılardan anlıyoruz. Buna paralel 
olarak o yıllarda ilk Belediye teşkilatı kurul-
muştur. Pazaryeri Kilmes- Bahçe ve Sınar-
cık Muhtarlıkları birleşerek Pazaryeri adını 
almışlar, Böylelikle Bozkurt’un temellerini 
atacak ilk oluşum meydana getirilmiştir. Be-
lediye teşkilatı kurulduktan bir yıl sonra 1953 
yılında T.B.M.M.sinden çıkan bir kanun ile 
Bozkurt adıyla İlçe olmuştur. 1967 senesinde 
Anayasa Mahkemesi tarafından Bozkurt’un 
İlçe oluşu ile ilgili Kanunun iptali sonrasın-
da bir yıl süreyle İnebolu’ya bağlı Nahiye ( 
Bucak ) merkezi olarak kalmış, 1968 yılında 
çıkarılan yeni bir kanunla yeniden İlçe ol-
muştur.

http://www.bozkurtbelediyesi.com/
Tarihi ve coğrafyası bu şekilde olan Boz-

kurt ilçemiz, yazın kışın hele ki sonbaharda 
muhteşem olur. 

Aslında her mevsimde bir başka güzeldir.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile Kastamonu’dan Bozkurt’a doğru yol alıyoruz. Mevsim baharın sonu yaz 
başı. Yeşil denizi içinde siyah asfalt yol kıvrıla kıvrıla bir nehir gibi akıyor.

İlk durak Yaralıgöz.
Şelale çay bahçesinde Ufukla oturmuş çaylarımızı yudumlarken dağdan, 

ağaçlardan, yolun hemen kenarındaki mağaradan, motosikletin freni yerine 
ayağını kullanan dayısından konuşuyoruz.

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

Konforlu, Güvenli ve Dakik Taşımacılık Hizmetinde İddialıyız...

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

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

araç filolarına sahiptir.
Sizlerin yol arkadaşı olarak 

sürdürdüğümüz bu keyif dolu ticari 
faaliyetimizde desteklerinizden dolayı 

teşekkür eder,  
iyi yolculuklar dileriz.

Rıza OTURAK

HEM YEŞİL HEM MAVİ ATAR 
BURADA YÜREKLER...

BOZKURT 

İLÇE Merkezi, Kastamonu 
il merkezine 95 km kuze-
yinde yerleşiktir. Bozkurt 

35,43” ve 42.00” kuzey en-
lemleriyle 32,43” ve 34,37” 
doğu boylamları arasında yer 
almaktadır. İlçe merkezinin 
denizden yüksekliği 27 ile 250 
metre arasında değişmektedir 
İlçe, doğusunda Çatalzeytin, 
batısında İnebolu, güneyinde 
Devrekâni ve Küre ilçeleri ile 
komşudur. Kuzey sınırının kü-
çük bir kısmında Abana ilçesi 

ile komşu, kalan bölümü ise 
Karadeniz’e açıktır. Bozkurt 
sahip bulunduğu iklim kuşağı 
itibariyle zengin bir bitki örtü-
süne sahiptir. Üst flora; çam, 
meşe, kayın, köknar, kestane, 
gürgen, yabani kavak, ıhlamur, 
çınar, kızılağaç, kızılcık, ahlât, 
alıç, şimşir, defne gibi ağaç 
türlerinden oluşurken, alt bitki 
varlığı orman gülü, karayaprak, 
yabani fındık, orman sarmaşığı, 
kuş üzümü, çobanpüskülü, eğ-
relti otu gibi bitkiler oluşturur.”

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

teknolojiyi ve güvenlik unsurlarını göz önünde tutarak yoluna devam etmektedir.


