
DR. Münif İslamoğlu Devlet 
Hastanesi beyin cerrahı Adnan 
Demirci, 13 Haziran’da Araç ilçe-
sinde meydana gelen trafik kaza-
sında yaralanan Havva Kaya’nın 
(16), hastanelerinde tedavi altına 
alındığını hatırlatarak, hastanın ilk 
yapılan muayenesinde boynunda 
kırık olduğunu tespit ettiklerini 
ifade etti.

 Kazadan iki gün sonra hastayı 
ameliyat ettiklerini aktaran Demir-
ci, şunları söyledi:

“Yaklaşık bir saat süren başarı-
lı bir ameliyat sonucunda, hastanın 
boyun kırıklarını vidalarla tuttu-

rarak birbirine sabitledik. Allah’a 
şükür kaza sonrasında bir felç 
durumu gelişmemiş, boyunlukla 
da sabitleyince herhangi bir felç 
veya güç kaybı meydana gelmedi. 
Ameliyat olmasa o boyunla yaşa-
yamazdı. Ameliyat sonrası 
boyunluğunu açtık. Şu anda 
boyunluksuz geziyor.  6 haf-
ta sonra o bölge tamamen 
kemikleşmiş olacak. Vida-
ları da çıkartmamıza gerek 
yok, o vidalarla hayatını 
devam ettirecek. Böyle bir 
ameliyat Kastamonu’da ilk 
kez gerçekleştirildi.”

İstanbul’dan memleketi Kasta-
monu’nun Devrekâni ilçesine tatil 
yapmaya gelirken kazanın yaşan-
dığını belirten Havva Kaya da, 
kazada babası Cemal Kaya’nın 
(63) hayatını kaybettiğini söyledi. 
Ameliyatın ardından kendisini iyi 
hissettiğini aktaran Kaya, “Ayağa 
kalkıp yürüyebiliyorum. Kafeter-
yaya bile gittim” diye konuştu.
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HAVAALANININ ulaşıma 
açılmasını teminen yapılacak yatı-
rımlara yönelik protokol, Kastamo-
nu Valiliği ile bakanlık arasında 1 
Şubat 2011’de imzalanmıştı. Kas-
tamonu İl Özel İdaresi Plan ve Pro-
je Müdürlüğü, Kastamonu Uzunya-
zı Havaalanı üst yapıları inşaatı 1 
Kasım 2011’de ihale edilerek açık 
usulle gerçekleştirildi.  Kastamonu 

Uzunyazı Havaalanı üst yapıları in-
şaatı ihalesinde yaklaşık maliyet 15 
milyon 974 bin TL olarak hesapla-
nırken, sınır değer 11 milyon 345 
bin TL olarak değerlendirildi. 

İşin süresi yer tesliminden sonra 
370 takvim günü olarak belirlendi. 
Kastamonu Uzunyazı Havaalanı 
üst yapıları inşaatı ihalesinde en 
uygun teklif 10 milyon 956 bin TL 

ile Başak Turizm İnşaat Ata Sa-
nayi Ticaret. Ltd.’den geldi. Kas-
tamonulular, memleketlerinin artık 
havayollarıyla da ulaşılan önemli 
bir il haline gelmesini bekliyor. E-

konomik ve sosyal anlamda büyük 
katkıda bulunacak olan havalimanı, 
Kastamonu’nun tüm dünyaya açılan 
kapısı haline gelecek.
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Kastamonu’da 1990 yılında 3 trilyon liraya mal edilerek 
açılışının yapılmasına rağmen hiç uçak inmeden yıllarca 
işlevsiz kalan ve amacı dışında kullanılan, maket uçak 
gösterilerinin yapıldığı Kastamonu Havalimanı, Eylül ya 
da Ekim ayında yeniden açılması bekleniyor.

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, İnebolu Limanı’nda incele-
melerde bulundu. İnebolu Limanı’nın Türkiye’yi kuzeyden gü-
neye kesen en önemli aksların birinin ucunda yer aldığını ifade 
eden Bektaş, “İnebolu’dan tüm Karadeniz coğrafyasına ulaşıla-
bilir. Ayrıca düz bir hatla Mersin Limanı’na ulaşmak, oradan da 
Ro-Ro hattıyla Afrika’nın içlerine ulaşmak mümkün” dedi. 
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BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ

h.istamonu@istamonu.com

Teknoloji Çağında Madalyonun 
Arka Yüzü 

21.Yüzyıl teknoloji, iletişim ve bilgi çağı 
olma yolunda hızla ilerliyor. İnternet ağı ve 
cep telefonlarıyla birlikte iletişimin her alanda 
kolaylaştığı bir gerçektir.

Bunların yanında ulaşımda da gözle görü-
lür rahatlıkla birlikte kilometrelerinde kısaldı-
ğını her geçen gün fark etmekteyiz.

Madalyonun bir de arka yüzü var. Soru şu 
olmalı;  Gerçekten bu derece artan teknolojiye 
ve iletişime rağmen aramızdaki mesafeler or-
tadan kalktı mı? 

El cevap: Hayır, asla! 
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® PVC PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ
® ÇELİK KAPI & APARTMAN 
® ALUMİNYUM DOĞRAMA
® OTOMATİK KEPENK
® DEMİR & FERFORJE
® ALUMİNYUM CEPHE GİYDİRME
® CAM BALKON & KIŞ BAHÇESİ
® DUŞAKABİN

DEMPA İNŞAAT 
GÜVENCESİYLE 
KAT KARŞILIĞI 

İNŞAAT YAPILIR

www.dempapen.com www.facebook.com/dempapen

0 212 475 95 95 (pbx)
FABRİKA: Eski Edirne Asfaltı 5. Sokak No: 2 Sultangazi / İstanbul

Dem-PaPEN
Kuruluş 1985

®

5 Yıldır Sonuçlandırılmayan Dilekçe!
Çatalzeytin Yukarısökü Köyü’nde 5 yıl önce yapı-
lan kadastro çalışmaları sırasında ormana devre-
dilen arazilerinin geri verilmesi için ilgili makam-
lara dilekçe yazan köylüler, aradan geçen 5 yıla 
rağmen çözüm üretilememesine isyan ediyor. 
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İstanbul’dan memleketi Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine tatil yapmaya ge-
lirken meydana gelen kaza da boynu kırılan 16 yaşındaki Havva Kaya, Kastamonu 
Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen ameliyat sonra-

sı sağlığına kavuştu. Aynı kaza da sürücü Cemal Kaya (63), hayatını kaybetti. 

İnebolu Yatırım AŞ’ye Buruk Veda
Mehmet Reis, 1997 yılında kendisi-

nin de içinde yer aldığı 55 kişi tarafından 
kurulan ve 2003 yılından beri yönetim 
kurulu başkanlığını yürüttüğü İnebolu 
Yatırım A.Ş’nin genel kurulunda yaptığı 
duygusal veda konuşmasında sıkıntılı ve 
stresli bir süreç yaşadığını anlatan reis, 
“kırgın ayrılıyorum” dedi.              5

Kastamonu’da İlk Boyun Kırığı Ameliyatı

SABIRSIZLANIYORUZ...
Zonguldak Havaalanı: 1999 yılında dönemin Başbakanı merhum Bülent 
Ecevit tarafından hizmete açılmış, ancak yeterli yolcu potansiyeli olmadığı 
gerekçesiyle 31.01.2002 tarihinde hizmete kapatılmıştı. 2008 yılından itibaren 
yurtdışından direkt uçuşların yapılması yönündeki pazarlama ve planlamalar 
sonucu 22.07.2009 tarihinden itibaren direkt Duesseldorf-Dortmund seferleri 
başlatılarak 2011 yılı sonu itibariyle 55.074 Yolcu 1.027 uçak iniş yaptı.

Sinop Havaalanı: 13 Haziran 2008’de açıldı. Başbakan  Erdoğan’ın  3 bakanla bir-
likte ANA uçağıyla Sinop Havaalanına inmesiyle beraber Sinop Havaalanı 13 Hazi-
ran da resmen açılmış oldu. Yıllık yolcu kapasitesi 150.000 şehre uzaklığı 8 km. 
1652X30 boyutunda pisti olup beton kaplamalıdır. Dış hatlar uçuşa halen kapalı.

TEDAVİSİ İbn-i Sina Hastanesinden sonra 
GATA’da devam edecek olan Başkan Topçuoğlu, 
bunun öncesinde Kastamonu’ya gelerek sevenle-
riyle buluştu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Çankı-
rı’daki toplantısında kalp krizi geçirmesi sonucu 
53 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Başkan 
Topçuoğlu’nun moralinin son derece yerinde ol-
duğu gözlendi. Kastamonu’yu çok özlediği için 
ikinci tedavisi başlamadan şehre geldiğini belirten 
Topçuoğlu, daha sonra belediyeyi ziyaret etti. Be-
lediyede çalışanlarla bir araya gelen Topçuoğlu, 
bir müddet sohbet ederek makamına çıktı. Başkan 
Topçuoğlu’nu makamında ziyaret eden Vali Er-
doğan Bektaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 
Son derece mutlu gözüken Topçuoğlu, GATA’da 
devam edecek olan tedavisi için Ankara’ya gitmek 
üzere yola çıktı.

Hoşgeldin Reis
Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, 
geçirdiği kalp krizi sonrası ilk defa Kastamonu’ya 
gelerek hasret giderdi. 24 Haziran Pazar günü saat 
14.00 de başkanlık makamına gelen Topçuoğlu 
hasret giderdi.

HALKBANK ve Kastamonu Organize Sanayi 
Bölgesi (Kastamonu OSB) arasında kredi protoko-
lüyle Kastamonu’da faaliyet gösteren firmalara, ban-
kanın enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kredisi 
ürünlerini uygun koşullarda kullanma fırsatı sunmak 
için protokol imzalandı. Organize Sanayi Bölgesi ofi-
sinde yapılan imza töreninde Vali Erdoğan Bektaş ile 
Halkbank Ankara 3. Bölge Koordinatörü İsmet Ger-
gerli arasında protokol yapıldı. Yapılan protokol çer-
çevesinde Kastamonu OSB’deki firmalar, enerji kre-
dilerinin yanı sıra “Sanayi Bölgeleri Destek Kredisi” 
paketindeki işletme ve yatırım kredilerinden, ayrıca 
diğer kredi ve mevduat ürünlerinden uygun faiz ve 
komisyon oranlarıyla faydalanabilecekler.
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Kastamonu Organize 
Sanayi, Halkbank’la 
Protokol İmzaladı

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, mevcut 
Organize Sanayi Bölgesindeki 30 arsanın da 
satıldığını belirterek, OSB alanı oluşturmak 

için çalışmaların devam ettiğini söyledi. 

“KASTAMONU’NUN petrol denizi içinde yüz-
düğünü iddia ediyorum. Rusya’daki 15 yıllık diplo-
matlık görevimde Petrol Konsorsiyumunda BM uz-
manı olarak bunu gözlerimle gördüm. Sahip çıkan ol-
madığı için araştırma yapılmadı 2-3 yıl önce yapılan 
aramada ise yeterli rezerv bulunmadığı söylendi, ama 
ben olduğunu iddia ediyorum. Hidrojen yataklarının 
var olduğunu % 100 biliyorum. 

Bütün Türkiye’yi kapsayacak kadar doğalgaz ol-
duğunu biliyorum. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Sayın Hilmi Güler bana, ‘Evet Maranki, 

burada doğal-
gaz bulunmuş-
tur, ama bunun 
stratejik olarak 
vakti zama-
nı var, şartları 
var’ demiştir. 
Kastamonu’da 
petrol de var, 
gaz da var. 

Bunun dı-
şında Ilgaz ve Küre dağlarında sadece pirit değil, 
içinde gümüş ve altın yoğunluğunun olduğunu bili-
yorum. Rahmetli Hüseyin Eroğlu ile yaptığımız ça-
lışmalarda bunu gördük. Ilgaz tüneli açılırken rabbim 
bu madenlerin çıktığını bize göste-
recek diye düşünüyorum.”
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Bitkilerin ve kozmik 
bilimin efendisi: 

Prof. Ahmet Maranki

Murat Güven ile
DERiN DiYALOG

Teleferik Projesinin Yeri Değişiyor
Kastamonu Belediyesi tarafından Kale ile 
Saat Kulesi arasında yapılması planlanan 
teleferik projesinin yeri değiştiriliyor. 

İLK olarak kale içerisine 
bir ayağı basacak olan teleferik 
projesi, kalenin sit alanı içer-
sinde olması nedeniyle Bele-
diye tarafından hazırlanan pro-
je Anıtlar Kuruluna sunuldu. 
Anıtlar Kurulu, sit alanı olan 
kale içersine ayağın yerleştiril-
mesine izin vermezken ikinci 
bir proje hazırlanarak tekrar 
kendilerine başvurulmasını is-
tedi.                                     3

36. Çatalzeytin Gümüş Balık Festivali 
13 Temmuz’da başlıyor 7

Cideliler Piknikte Buluştu 2



MEHMET Salbaş’ın sunduğu, yarış-
maların ve çekilişlerin yapıldığı piknikte 
davul zurna ekibinin yanısıra 37 Tiyatro 
Grubu, Mevlüt Yılmaz ve Cideli Emin 
sahne aldı. Açık arttırmaya çıkarılan Cide 
ve sarı yazma tablosunu Hamdi Şenol alır-
ken, Kastamonu’nun plakasını simgeleyen 
37 numaralı kalemin sahibi ise, işadamı 
Kemal Turgut oldu. Piknikte katılanlara 

etli bulgur pilavı ikram edildi.
Cide Derabağ Dernek Başkanı Mus-

tafa Aygün yaptığı konuşmada, “Her yıl 
geleneksel olarak yaptığımız ve hemşe-
rilerimizi bir araya getirerek kaynaşma 
sağladığımız pikniğimizi, bu yıl Çilekçe 
Köyü derneğiyle ortaklaşa düzenledik. 
Sahiplenmenin ilk şartı iştirak etmektir di-
yen Başkan Aygün, bugün buraya iştirak 

ederek her daim yanımızda olduğunuz için 
başta üyelerimiz olmak üzere tüm emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Cide Çilekçe Köyü Dernek Başkanı 
Engin Bağlan ise şunları söyledi: “Dernek-
çilik güçlerin birleştiriliphizmetlerin ço-
ğaltılabildiği platformlar olmalıdır, biz bu 
düşünceyle bu yıl ilk adımı attık. Önemli 
olan hizmeti kimin sağladığı değil, hangi 
hizmeti sağladığıdır. Katılımlarından dola-
yı hemşerilerimizeteşekkür ediyoruz.”

Programa katılanlar arasında: Kas-
Kon başkan vekili Zeki Şeref ve başkan 
yardımcıları Ali Çelik, Ali Şen, Cide 
Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet 
ÖZ katılırken, iş adamı Kemal Turgut ve 
Çataloluk Köyü Dernek Başkanı İbrahim 
Sargın, Soğuksu ve Çevre Köyleri Dernek 
Başkanı Hamdi Şenol ve çok sayıda STK 
üyeleri katıldı.

ÇATALZEYTİN’E bağlı Yukarısökü Köyü sakinle-
ri, 5 yıl önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında köyün 
şahıs arazilerinin,  tarlalarının, üzerinde çam ağacı olması 
gerekçe gösterilerek orman arazisine dönüştürülmesi üze-
rine, İnebolu Kadastro Müdürlüğü’ne yazdıkları dilekçenin 
akıbetini merak ediyor. Konuyla ilgili mağduriyetlerini İs-
tamonu’ ya anlatan Yukarısökü Köyü sakinleri, Kadastro 
çalışmaları sırasında oluşturulan bilirkişi heyetinin okuma-
yazma konusundaki eksikliklerinin çalışmayı yapan me-
murlar tarafından köylülerin aleyhine kullanıldığını, ‘sizin 
beyan ettiğiniz şekilde yazdık’ diyerek kandırdıklarını söy-
ledi.  Birkaç çam filizi olan tarlaların bile orman arazisine 
katıldığını anlatan köylüler, köylerindeki arazilerin konu-

munun, her yıl havadan yapılan çekimlerle tespit edildiği-
ni, TSK’ya bağlı Harita Komutanlığı’nda mevcut olan bu 
görüntülerin incelenerek adil bir düzenlemenin yapılmasını 
istediklerini belirttiler.

Köylerinin 3 asırdır yerleşim yeri olduğunu hatırlatan 
Yukarısökü Köylüleri, bu köye bağlı Tarakçılar ve Asma 
Kozu mahallelerinde yapılan bu haksız uygulamanın düzel-
tilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için 06.11.2007 ta-
rihinde bağlı bulundukları İnebolu Kadastro Müdürlüğü’ne 
dilekçe yazdıklarını, ancak aradan geçen 5 yıla rağmen so-
nuç alamadıklarını tekrarlayan köylüler, “Ülkemizi sevme-
mizin,  bu ülke uğruna en çok şehit veren ilin mensubu 
olmamızın ödülü bu mu olmalı? diye soruyor.

Taşköprü’ye bağlı Sarıseki Köyü 
muhtarı Muzaffer Çoban (51), devrilen 
traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. 

Çoban’ın kullandığı 37 LB 745 plaka-

lı traktör, Üzüktaş Mahallesi mevkiinde 
devrildi. 

İki çocuk babası Çoban’ın cenazesi, 
köy mezarlığında toprağa verildi.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

İSTİKLÂL YOLU 

1920’li yıllarının Kastamonu’sunu en iyi 
anlatan kalemlerden birisi de usta edebiyatçı 
İsmail Habib Sevük’tür. Pek çok kişi kendisini 
Kurtuluş Savaşının içten en samimi sözcülerin-
den birisi olarak kabul etmiştir. 

Kişisel gözleme dayalı, kıvrak ve renkli bir 
üslubu ile yazdığı haftalık köşe yazıları  “O Za-
manlar” adıyla 1936 yılında “Kurtuluş savaşı 
Anıları” adıyla kitaplaştırılmıştır. Daha sonra-
ları Kültür Bakanlığı yayınları arasında yeni-
den yayımlanan eseri şehrin havasını teneffüs 
eden suyunu içen herkesin okumasını tavsiye 
ederim.

Milli mücadele yıllarının en ateşin gün-
lerinde Kastamonu Lisesi’nde edebiyat öğ-
retmenliği yapan yazar aynı zamanda Açık-
söz Gazetesi’nin başyazarlığını yapmıştır. 
Ankara’ya gitmesine rağmen gazetede ki ya-
zılarına bir süre daha devam etmiş, Kastamonu 
insanın cephe gerisindeki büyük fedakarlığını 
yazıya geçirmiştir. 

Düşman tarafından işgal edilmemesine 
rağmen Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’nda 
en çok şehit veren iller arasında yer alan 
Kastamonu`nun daha çok bilinip tanınmasında 
İstiklal Yolu Projesi etkili olacaktır. İnebolu 
sahilinden başlayıp sırası ile Küre - Seydiler - 
Kastamonu - Çankırı – Ankara’ya uzanan tari-
hi yol İstiklal(Bağımsızlık) Yolu olarak bilinir. 

Tarih – kültür turizmi açısından önemli bir 
yer tutan proje kapsamı içersinde; İnebolu Türk 
Ocağı, Çuhadoruğu Karakolu, Küre Ecevit Ha-
nı, Kışla Parkı, Cumhuriyet Meydanı, Şehitlik, 
Vedat Tek Kültür Merkezi ve Halime Çavuş 
Anıtı gibi eserleri yer almakta. Ayrıca proje 
kapsamında belirlenen 3 ayrı kamp yerinden 
faydalanılarak yılın belli zaman dilimlerinde  
“İstiklal Yürüyüşleri” yapılmaktadır. 

İstiklal Yolu Projesi ilimizin kültürel zen-
ginliklerinin daha yakından tanınmasına, böl-
geyi ziyarete gelecek kişilerde yeniden tarih 
bilinci, mücadele ruhunun uyanışına vesile 
olacaktır.

Tarihimizi, kültürümüzü diğer bir ifadeyle 
köklerimizi daha yakından tanımanın anlama-
nın birazcık olsun hissedip duymanın bir yolu 
da yazılmış edebi eserleri okumaktan geçer. 
Edebi eserler aynı zamanda yaşadığı dönemi 
ve toplumu yansıtan bir aynaya benzerler. 

Muhtarın Hazin Ölümü

Yukarısökü Köyü’nde 5 yıl önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında ormana 
devredilen arazilerinin geri verilmesi için ilgili makamlara dilekçe yazan 
köylüler, aradan geçen 5 yıla rağmen çözüm üretilememesine isyan ediyor. 
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14. Bozkurt Göynük Dağı Yayla Şenlikleri 15 Temmuz’da...

Program içeriği
* Fındık Kurdu Berna

* Ahmet Aykın
* Miroğlu

* Sürpriz sanatçılar
* Çekiliş ve hediyeler

İrtibat Tel:
0532 267 25 66
Sinan Gümüş

Bozkurt’a bağlı 3 köy derneğinin 
organizasyonuyla...
Keşlik Köyü Derneği
Dursun Köyü Derneği

Uluköy Derneği

Kadir GÜNEY 0532 230 27 55  / Nadir GÜNEY 0532 712 64 57 / Naim GÜNEY 0532 633 78 46

Danışma Hattı: 
Tel (0212) 538 71 71 
649 10 08 - 649 63 62

5 Yıldır Sonuçlandırılmayan Dilekçe!

HALEF-SELEF genel başkanların ve 
genel merkez yönetim kurulunu oluşturan 
üyelerin hazır bulunduğu toplantı, sıcak 
ve samimi bir ortamda gerçekleşti. İlk 6 ay 
için seçilen yönetim kurulu, 2013’ün Ocak 
ayında yeniden şekillendirilebilecek.

Ovalıoğlu: Bu bir hizmet yarışıdır
15. dönem Kas-Der genel başkanı Der-

ya Ovalıoğlu dernek mührünü yeni genel 
başkan Latif Çilingiroğlu’na teslim etme-

den önce yaptığı konuşmada, “3 yıldır sür-
dürdüğümüz ve tüm samimiyetimizle, iyi 
niyetimizle taşıdığımız bu bayrağı sizin de 
aynı duygularla taşıyacağınıza ve daha da 
yukarılara çıkaracağınıza inancım tamdır. 
Bu bir hizmet yarışıdır, biri gider biri gelir, 
ancak önemli olan istikrarın sürdürülebi-
lir olmasıdır. 3 yıllık süreçte güzel şeylere 
imza attığımıza inanıyorum, ama çeşitli 
sebeplerden dolayı gerçekleştiremediğimiz 

projelerle ilgili özeleştiri yapmaktan da çe-
kinmiyorum” dedi.

Toplantıda duygusal anlar yaşanması-
na neden olan yaşanmış bir olayı nakleden 
Ovalıoğlu şunları söyledi: “Geçenlerde ge-
nel merkezimize bir hediye geldi. Hediye-
ye iliştirilmiş bir de not vardı. Notta şunlar 
yazıyordu; ‘sizin gönderdiğiniz burslarla 
tahsil hayatımı sürdürdüm ve bu sayede 
aileme fazla yük olmadım, size ne kadar 
minnet duysam azdır’ Bundan daha anlam-
lı bir hediye olabilir mi, yapılan hizmetin 
amacına ulaştığının önemli bir göstergesi-
dir bu”

15.dönemde kendisiyle birlikte yer alan 
yönetim kadrosuna teşekkür eden Derya 
Ovalıoğlu, yeni yönetime de başarı dilek-
lerini sundu.

Burada yapılan görev tesliminin gerçek 
manada bir veda olmadığına işaret eden 
Ovalıoğlu, Latif Çilingiroğlu yönetiminin 
her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Çilingiroğlu: Geleceğin anahtarı destek 
olmak ve sorumluluk almaktır—ara--

Görevi teslim alan 16.dönem Kas-Der 
genel başkanı Latif Çilingiroğlu ise, Kas-
Der genel başkanı olarak Kastamonululara 

yaptığı hizmetlerden dolayı Ovalıoğlu’na 
teşekkür ederek, “Fikren ve fiziki olarak 
yanımızda olacağınızı bilmek bize güç 
verir, bundan sonraki hayatınızda sağlık, 
başarı ve mutluluk diliyorum” dedi.

Bu göreve kendisinin talip olmadığını, 
Kastamonulu dostlarının ısrarıyla genel 
başkanlığa aday olduğunu belirten Çilingi-
roğlu, “İyi ki kabul etmişim, iyi ki sizlerle 
birlikteyim. Birlikte çok güzel işlere imza 
atacağız” dedi. “Geleceğin anahtarı destek 
olmak ve sorumluluk almaktır. Buraya ge-
liş amacım Kastamonu birliğini sağlamak-
tır” diyen Çilingiroğlu şöyle devam etti: 
“Aday olduktan sonra fark ettim ki, Kas-
tamonulular paramparça. Bu birlikteliği 
sağlayamazsam görevi bırakırım”

Kendisini karşılık beklemeden hizmet 
etme konusunda ağaçlara benzetmeye ça-
lıştığını ifade eden Çilingiroğlu, “Ağaçlar, 
ne gölgesinden faydalananların, ne mey-
vesini koparanların, ne de temiz havası-
nı soluyanların hesabını tutar. Bizler de 
ağaçlar gibi karşılıksız hizmet etmeliyiz. 
STK’ların asıl kuruluş gayesi de budur.” 
şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Kas-Der Genel Merkezi toplantı salonunda yapılan 
törenle sembolik Kas-Der mührü yeni genel başkana teslim edildi.

Kas-Der’ de Görev Değişimi Gerçekleşti

İşte Yeni Kas-Der Yönetimi ve Görev Dağılımı
İlk kez üç bayanın aynı anda görev aldığı yönetim kurulunda, 
genel sekreter dışında tüm üyeler yeni isimlerden oluştu

Kas-Der Genel Başkanı: Latif Çilingiroğlu (Merkez)
Genel Sekreter: Ayhan Kırık (Devrekâni)
Genel Başkan Vekili: Mehmet Yayla (Pınarbaşı)
Genel Başkan Yardımcıları: Yaşar Kayacan (Devrekâni), Dr. Mehmet Berker 

(Tosya). Fikri Aytekin (Taşköprü), Selman Yoksul (Tosya), Aydın Kaya (Taşköprü), 
Genel Muhasip: Şenol Özdemir (Çatalzeytin).
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Nilüfer Öz (Doğanyurt), Mihri-

cihan Tuzcuoğlu (Cide), Sevda Tekeci (Taşköprü), Özcan Kaya (İnebolu), Savaş 
İşeri (Kastamonu Merkez) Ziya Keskin (Merkez),

Cide Derebağ ve Çilekçe Köyü derneklerinin birlikte düzenlediği Geleneksel 
piknik, 24 Haziran Pazar günü Ümraniye Hekimbaşı kent ormanında yapıldı.

Cideliler Piknikte Buluştu…. AK Parti Bozkurt İlçe Başkanı Naim Köse, 
görevinden istifa ettiğini bildirdi. Köse yaptığı 
yazılı açıklamada, geçen günlerde şahsına ait olan 
bir sosyal paylaşım sitesi hesabında, küçük oğlu-
nun Necip Fazıl Kısakürek’e ait olduğunu sandı-
ğı “Örtüsüz kadın perdesiz eve benzer” sözünü 
paylaştığını hatırlatarak, yazıyı gördükten sonra 
hemen kaldırdığını belirtti. Kendisi tarafından 
söylenmiş gibi gösterilen bu cümlelerin hiçbir 
şekilde kendisine ait olmadığını savunan Köse, 
şunları kaydetti: “Geçmişte, şahsıma ve partimi-
ze karşı siyasi husumet içerisinde olanlar, adeta 
hazine bulmuş gibi bu sözlere sarılarak şahsıma 
ve partime leke sürmeye çalışmaktadırlar. Bu if-
tira ve dedikoduları çıkaranlar, mesnetsiz haber 
yapanlar, sanal ortamda çirkin yorumlar yapanlar 
hakkında ivedilikle yasal süreç başlatılmıştır.”

Küçük oğlu tarafından kendi hesabından bir 
sosyal paylaşım sitesinde, ‘Örtüsüz kadın 
perdesiz eve benzer’ sözünü paylaştığını 
hatırlatarak, “Şahsımın ve partimin daha fazla 
zarar görmemesi için istifa ediyorum” dedi. 

AK Parti Bozkurt İlçe 
Başkanı Köse İstifa Etti 

İlçeye bağlı Bozarmut köyünde oturan Muzaffer 
Çiftçi’nin evinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın 
çıktı. 

Kısa sürede büyüyen yangına, Devrekani ve Taş-

köprü belediyelerinin itfaiye ekipleri tarafından müda-
hale edildi. 

Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangın-
da,14 ev kullanılmaz hale geldi. 

Devrekani’de yangın! 14 ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Merkez: Yeni Mahalle Cad. No:10 (Merkez Camii 
İETT Durağı Karşısı) Küçükköy-İST.

Fabrika: Yeni Mah. 502 Sok. No:26 Küçükköy/G.O.Paşa-İST.



BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

Kocaçam Köyü muhtarlığı ve Kocaçam Köyü Yar-
dımlaşma Derneğinin birlikte gerçekleştireceği 10. 
Geleneksel Mevlit Programı, 14 Temmuz Cumartesi 
günü Kocaçam Köyü merkez camiinde yapılacak. Ko-

nuyla ilgili açıklama yapan Kocaçam Köyü Derneği 
başkanı Ekrem Yüksel, “10 yıldan bu yana yapılan 
mevlit programlarında halkımızın manevi duyguları-
na hitap ediyoruz. 

Hem oluşturulan manevi atmosferde bir araya geli-
yor, hem de yitirdiğimiz insanlarımızın ruhlarına dua-
lar göndererek, görevimizi yerine getiriyoruz. 

Mevlit programımıza uzaktan yakından herkes da-
vetlidir” dedi.HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com

GÜLTEN Temizdal’ın cenaze tö-
renine katılmak üzere 18 Haziran’da 
Kastamonu’ya sürpriz bir ziyaret düzenle-
yen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Uzunyazı Hava-
alanı inşaatında incelemelerde bulundu.  
Kadıdağı mevkiinde Vali Erdoğan Bek-
taş, Milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, 
Emniyet Müdürü Sami Uslu ve kalaba-
lık bir heyet tarafından karşılanan Binali 
Yıldırım, buradan direkt olarak Uzunyazı 
Havaalanı’na geçti. 

Daha sonra gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan Bakan Binali Yıldırım, Uzunyazı 
Havaalanı’nın Eylül ya da Ekim ayında 
açılışa hazır hale getirileceğini söyledi. 

Hava şartlarının programı aksattığını 
ifade eden Bakan Binali Yıldırım, “Ça-
lışmalar devam ediyor. Çetin geçen kış 
şartları bu sene programımızı geciktirdi. 

Elden gelmeyen sebeplerden dolayı biraz 
geciktik. Ama arkadaşlarımız bundan son-
ra gereken gayreti gösterecektir dedi. 

 BİRDAL, Türkiye’nin en güzel man-
zaralı havaalanının Kastamonu’da açılacak

Haziran ayı başında Kastamonu’ya 
gelen, Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürü ve Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Birdal, 
Türkiye’nin en güzel manzaralı havaala-
nının Kastamonu’da açılacağını söyledi. 
Birdal, inşaat çalışmaları süren  Kastamo-
nu Uzunyazı Havaalanı’nın yapım çalış-
malarını incelemek için helikopterle kente 
geldi. Çalışmaların sürdüğü havaalanı ve 
terminal binalarını kontrol etti. Kasta-
monu Havalimanı’nın bu yılsonu, Iğdır 
Havalimanı’nın bu ay içinde hizmete açı-
lacağını, Elazığ’a da yeni tesisler yapıldı-
ğını anlatan Birdal, Kastamonu Uzunyazı 
havaalanı için şunları söyledi: 

HAVAALANININ DEVAMLILIĞI 
KASTAMONULUNUN ELİNDE
Birdal, yapılan havaalanın devamlılığı-

nı Kastamonu halkının sağlayacağını belir-
terek, “Arz-talep dengesi oluştuğu takdir-
de sefer yapılabilir. Yoksa devlet zoruyla 
hiçbir şirketi ‘buraya sefer yapacaksın’ 
diye zorlayamazsınız. Uçağın zarar etme-
yeceği derecede bir koltuk sayısına sahip 
olarak uçuşlarını gerçekleştirirlerse, seferi 
sürdürürler. Vatandaşlara ve sivil toplum 
kuruluşlarına çok önemli görevler düşü-

yor. Türkiye’de havalimanların gelişmesi 
ve bakanlığımızın uygulamaya koyduğu 
havacılık politikasıyla iç hatlarda 2003’te 
8,5 milyon olan yolcu sayımız, 2011’de 
58 milyonun üzerine çıktı. Bu vatandaşla-
rımızın yaklaşık 15 milyonu ilk defa uça-
ğa binenler. Politika değişikliğiyle birlikte 
havayolu sektöründeki bilet fiyatları aşağı-
ya çekildi. Sektör rekabete açıldı. Fiyatlar 
ucuzlayınca daha çok vatandaşımız uçağa 
binebilir hale geldi. Sayın bakanımızın 
‘Hava yolu halkın yolu’ olduğu söylemi-
nin altında yatan da budur” dedi. 

Kastamonu Uzunyazı Havalimanı ya-
pım çalışmalarını yerinde inceleyen Bir-
dal, “Buraya gelen yolcular, bu muhteşem 

yeşillik karşısında yorgunluklarını gide-
recekler. Kastamonu havaalanı manzarası 
bakımında Türkiye’nin en güzel havaalanı 
olacak. Buna inanıyorum” dedi. 

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA 
MADALYONUN ARKA YÜZÜ 

Birbirimize mesafemiz bir adım, ancak gö-
nüller arası mesafemiz kilometrelerce olmuş. 
İnsanlara zaman kazandırması mantığıyla ge-
liştirilen icatlar, bizleri yakınlaştıracağı ve di-
yaloğumuzu arttıracağı yerde uzaklaştırdığını 
sadece şuursuzca izlemekle yetiniyoruz. 

Çünkü zamanı iyi kullanamıyor ve değer-
lendiremiyoruz. Oysa Teknolojinin küresel fi-
kir alışverişine dolayısıyla iletişime inanılmaz 
boyutta pozitif katkısı olduğu muhakkak. 

Negatif yanı ise, sanal âlem denilen inter-
nette din, dil gibi öz değerlerimizin yozlaştı-
rılmaya çalışılmasıyla birlikte şehvet, cinnet, 
cinayet kan ve şiddet pompalayan haberlerin 
ayyuka çıktığını da yine üzüntüyle izlemek-
teyiz. Bu çetrefil durumun toplumda sıradan-
laştırılması ve normalleştirilmesi de ayrı bir 
sorundur.

İşte bu noktada temiz toplum ve temiz ya-
yın anlayışıyla birlikte yola çıkan gazeteniz 
”İstamonu”da, diğer yayın organlarından farklı 
olarak yukarıda bahsini ettiğim şehvet, cinnet, 
cinayet kan ve şiddet pompalayan haberlerin 
olmayacağını taahhüt etmiş bulunuyoruz. 

Her şeyin sanallaştığı ve doğallığını yitirdi-
ği günümüzde bir diğerinin, diğerine biz ya da 
bizim diyebilmesi, saygı ve sevgi çerçevesinde 
üzerinde hakkı olanın hakkını teslim etmesi bi-
zim toplumumuz da hiç de alışık olmadığımız 
bir durumdur. 

Hak alınmaz verilir denir ya toplumumuz-
da…

Memleketimize hizmet etmenin ve çıkmaz 
sokaklardan çıkışın başka bir şekli yok, sevgi, 
ilgi, bilgi ve azim gerekir. Ne var ki insan hem 
akıl, hem de gönül sahibi bir varlıktır. İstediği-
miz her şey ama her şeyde gönülden gelen bir 
istek, hatta anlamak isteği ve sevgi yoksa boş 
verin uğraş vermeyin!

Selam ve dua ile…

Canayakın Bayan Kuaförü
& Güzellik Merkezi

Çalışmaları yerinde gören ve Havaalanı inşaatında çalışan personelle tek tek tokalaşıp İl 
Genel Sekreteri Zafer Karahasan ile yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Bakan Binali 
Yıldırım, Müteahhitten Ramazan ayı dolayısıyla işlerin aksamamasını istedi. Bakan Binali 
Yıldırım müteahhitten gerekirse çalışma saatlerinin geceye göre düzenlenmesini istedi ve 
çalışma saatlerini geceye göre düzenleyin dedi. 
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Bakan Yıldırım Kastamonu’ya Geldi

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

Üç Zirve İnşaat 
Gayri Menkul Danışmanlık Hizmetleri 

“Kalite Tesadüf Değildir”
Hasan Şahin

Adres: Bağlarbaşı Mah. Keçesuyu Cad. No 96 Küçükköy- Gaziosmanpaşa/İst             www.uczirveinsaat.com.tr     uczirveins@hotmail.com

Danışma Hattı: 
 Cep: 0532 600 56 37
Tel (0212) 418 05 37

Faks (0212) 0212 609 18 38

‘BAŞKANLAR Konuşuyor’ adındaki prog-
ram her Pazar, sabah kuşağında bant yayın ola-
rak Karadeniz TV ekranlarında izleyiciyle bu-
luşuyor. Hali hazırda devam eden Kastamonu 
programları arasındaki farklılığıyla göze çar-
pan Abdülkadir Akın ile Başkanlar Konuşuyor, 
Kastamonu’nun ve bölgenin Vali, Kaymakam, 
Belediye Başkanı ve STK başkanlarını ağırlı-
yor.

Konuyla ilgili Gazete İstamonu’ya bilgi 
veren Akın, “Programa konuk aldığım yetkili-
lerle Kastamonu’muzun sorunlarını tartışarak, 
çözüme yönelik somut adımlar atılmasına katkı 
sağlamak amacındayım” dedi.

‘Abdülkadir Akın ile Başkanlar Konuşuyor’ 
her Pazar saat: 10: 00-11: 00 arası Karadeniz 
TV’de.

Abdulkadir Akın 
Ekranlara Döndü

Bozkurt Kocaçam Köyü’nde Mevlit Programı

HAVAALANLARINA 2012’DE 
425 MİLYON TL’LİK BÜTÇE 

Sürekli artan yolcu talebi ve seferler yeni havaalanı ihtiyacını ve hâlihazırdaki 
havaalanlarının yenilenmesi ihtiyacını beraberinde getiriyor. Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2011 yılı içerisinde pek çok yeni inşaat yaptı. 
Bunlar terminal binası, ‘PAT’ sahaları denen pist, apron, taksi yolları yeni ya-
pılanlar veya eskilerinin genişletilmesi şeklinde projelerden oluştu. Bu projele-
rin toplam maliyeti 410 milyon TL oldu. Bu arada 2012 yılı Mayıs ayı uçak ve 
yolcu trafikleri açıklandı. İlk beş aylık dönemde yolcu sayısı 44 milyonu geçti. 
2012 yılı Mayıs ayında uçak trafiği toplamda %1,7 artış gösterdi. Mayıs ayında 
51.530’u iç hat, 45.731’de dış hat olmak üzere toplam da 97.261 uçak trafiği 
gerçekleşti. Ülkemiz Hava sahasından üstgeçiş yapan 24.096 uçak trafiği ile 
birlikte 2012 Yılı Mayıs Ayı’nda hizmet verilen uçak sayısı 121.357’ye ulaştı. 

KULEDE sorun fakat kaleye uzanan 
noktada anıtlar kurulu burası arkeolojik 
stattır dedi. O nedenle şu aşamada bura-
ya değil de başka şekilde değerlendirelim, 
projeyi tamamen reddetmiyoruz fakat baş-
ka bir projeyle yeniden gelin dediler. Onun 
akabinde ,kale kapısının girişinde evlerin 
oraya planımızı kurduk. Oranın haritasını 
alıp firmaya gönderdik. Firma projelen-
dirip geri gönderecek. Buraya olur derse 
çalışmalar hemen başlayacak. Orada her-
hangi iki evin itiraz yok. Vermeyiz demi-
yorlar. Yeter ki onlara bunun karşılığında 
para veya takas ile daire verelim. Huzur 
2’deBelediyeye ait  10 tane takaslı daire-
miz var. Hepsi programlı planlı işler. Biz 

onu ihale yaparak komple anahtar teslimi 
haline getirdik. Kale kapısındaki ev sahip-
leriyle görüştük. Huzur 2’den daire verme 
karşılığında takasla hemen çık dediğimiz-
de ev sahibi kabul ediyor” dedi.

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun hazırlanan 
ikinci projeyi kabul etmesiyle birlikte he-
men çalışmalara başlayacaklarını vurgu-
layan Babaş, “Bu sene ihalesini yaparak 
ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. İhale 
süreci 3 ay sürüyor. Projelendirme 1 ay, 
ihale sürecinin beklenmesi 1 ay ve bunlar-
dan sonra itirazlar ve başka nedenlerden 
dolayı gecikmeler tahminen toplam 6 ay 
sürüyor. Sezon kapanır ama sorun değil’’ 
diye konuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahsin Babaş, 
Başkan Turhan Topçuoğlu tarafından bizzat açıklanan teleferik projesinde değişikliğe gittikleri-
ni açıklayarak, “Başkanın yıllık programında anlattığı teleferik için kuleden kaleye proje yaptık. 

Teleferik Projesinin Yeri Değişiyor
Kastamonulu Gazeteci-TV 
programcısı Abdülkadir 
Akın bir süre ara verdiği 
TV programlarına Karadeniz 
TV’de devam ediyor.



KARABÜK Valisi İzzettin Küçük, 
M.Ö 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S 8. 
yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıl-
dığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik 
Kenti’nde, Anadolu’da örnekleri görül-
meyen bazı zemin mozaiklerinin turizme 
kazandırılması için kazı çalışmaları yapıl-
dığını belirtti. 

Bu yıl yapılacak kazıların Atatürk Üni-
versitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Vedat Keleş başkanlığında 
başlayacağını ifade eden Küçük, şunları 
kaydetti: 

“Zeugma mozaikleri kadar güzel olan 
at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tari-
hinde görülen karışık bir hayvana verilen 
isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği 

mozaiklerin üst kısımlarının kapatılarak 
sergilenebilmesi için proje hazırladık. 
İhalesi yapıldı ve çalışmalar devam edi-
yor. Geçen yıllarda antik kentte Geç Hel-
lenistik, Roma ve Erken Bizans devirle-
rine ait olduğu anlaşılan 14 adet dağınık 
yapı tespit edildi. Geçen yıl mozaiklerin 
üstü temizlendi ve koruma altına alındı. 
Kazılar arkeolog, uzman, öğrenci ile iş-
çilerin yer aldığı yaklaşık 50 kişilik bir 
ekiple yapılacak. Bu ekipler, bu yıl ya-
pılacak kazılarda ağırlıklı olarak yoğun 
tahribatın yaşandığı ve daha önceki dö-
nemlerde koruma önlemleri tam alınma-
yan Geç Roma dönemine ait villanın du-
varlarının restorasyonu ve konservasyonu 
işinde görevli olacak.” 

BATI KARADENİZ
haber@istamonu.com

Karadeniz Bölgesi’nin “Zeugma”sı 
olarak adlandırılan Karabük’ün 

Eskipazar ilçesindeki Hadrianapolis 
Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarının 

1 Ağustos’ta başlayacağı bildirildi. 

Hadrianapolis’teki 
Kazı Çalışmaları 1 

Ağustos’ta Başlayacak
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Nejla SAKARYA
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ÖLÜM VE ÖNYARGI ÜZERİNE

Suriye, uçağımızı düşürmesiyle bir sabah 
uyandık. Öncesinde sekiz şehidimizi cennete 
uğurladık, Şevval Hanım başörtümüze tekstil 
malzemesiyle de başka bir yerden sarsıldık. 

Savaşın insanı ve dahası savaşın çocuğu ol-
mak her gün oyuncaklarını saklamak zorunda 
olmak demek. Çocukluk arkadaşıyla anı topla-
yamamak demek, ip atlayamamak, top oyna-
yamamak, tek kale maçsız büyümek zorunda 
olmak demek.

Neden böyledir?
Savaşı büyükler çıkarır, çocuklar ve kadın-

lar zarar görür en çok.
Yani erkekler dağıtır, kadınlar toplar, ço-

cuklar ağlar.
Afferin size.
Zaten ölmeyecek misiniz?
Kim ne götürebilmiş ki gittiği yere?
Bırakın büyük oyuncaklarınızı da çocukla-

ra yer açılsın. Hatıraları olsun, oyunları olsun. 
Dünyanın savaşa değil, bombalara değil, düş-
manlıklara değil,  çocukların neşeli cıvıltılarına 
ihtiyacı var.

Yaşamanın mevsimlerini hep kış, hayatı 
hep karanlık görenleredir sözümüz.

Öldürmeyi değil, yaşatmayı seçenlere…
Aynı bayrağın altında yıllardır ikilik oluş-

turmaya çalışanların gayesi akıntıya kürek çek-
mek olsa da çeksinler bakalım, gayeniz kendi 
akıntınızda boğulmak olacak haberiniz yok!

Aynı ülkenin içinde din ve dil birliği olduğu 
sürece değişen tek şey isimler olacak, yürekler 
ve amaçlar aynı.

Acılar aynı.
Bayramlar aynı.
Eee o zaman?
Neden?
Nedir bu bitmez öfke?
Çocukların oyunlarını geri verin. Onlar gü-

lümsemenin bol olduğu bir çocuklukla büyü-
sünler.

Önyargıları olmadan.
Öfkeleri olmadan.
Birbirinin kıyafetine, siyasetine, ticaretine,  

dinine saygılı büyüsünler.
“Bir bez parçası” diyen bir zihniyetin par-

çası olmasınlar.

Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönet-
meni Zafer Gecegörür, Kozyatağı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde 
Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Çığ-
lık’ adlı oyununun “en iyi oyun” seçildiğini 

belirtti. Belediye Başkanı Cemal Akın’a da 
tiyatroya verdiği katkılarından dolayı “özel 
ödül” verildiğini aktaran Gecegörür, “27 
dalda ödülün verildiği törende Ezgi Şimşek 
‘en iyi kadın oyuncu’, Reha Cenk Yılmaz 

‘en iyi erkek oyuncu’, Kemal Yıldırım ko-
medi dalında ‘en beğenilen erkek oyuncu’ 
ve Orhan Kıranoğlu ‘en iyi genç yetenek’ 
ödüllerini almaya hak kazandı. ‘En beğeni-
len özgün yapım’ dalında ise ‘Bartın-Bağdat 
Ortak Projesi’ ödül alırken, ben de ‘en iyi 
Yönetmen’ ödülünü aldım” dedi.

GROSSER: “İnsanlar olarak hepimiz 
aynı yere koşmak istiyoruz. Dünya eko-
nomisine 2007 yılına baktığımızda başta 
ABD, Japonya ve Almanya olmak üzere 
ekonomik anlamda güçlüler. 2050 yılında 
ise Çin, Hindistan ve ABD dünya ekono-
misine yön verecek. Tamamen bir deği-
şim içindeyiz. Bu değişim de kıtaları ve 
bölgeleri değiştiriyor. Dünyamız olumlu 
şekilde gelişmiyor. Fakir ve zengin ara-
sındaki uçurum daha da gelişecek. Bunun 
için dengelerin çok iyi ayarlanması gere-
kir.” 

Grosser, Avrupa Birliği’nin (AB) 
dünyada yüzde 37 ekonomik büyüklüğü 
olduğuna dikkati çekerek, “İkinci büyük 
bölge ise uzak doğudur. AB ve uzak do-

ğu, ihracatta dünyanın yüzde 68 kapasi-
tesini karşılıyor. İthalatta ise bu yüzde 
69’dur. Yani iki bölge şu anda dünyayı 
idare edebiliyor” dedi. 

Türkiye’ye en fazla yatırımı AB yaptı
 Afrika ve Orta Doğu’nun büyüyen 

en büyük pazara sahip olduğunu anlatan 
Grosser, “Türkiye’nin çevresine baktı-
ğımız zaman stratejik açıdan çok büyük 
avantajı var. Son 5 yılda Türkiye’ye 
yabancı sermaye yatırımları, en fazla 
AB’den yapılmış. Bu da yaklaşık yüz-
de 80 civarındadır. Şu anda Türkiye’nin 
önünde büyük bir fırsat var. Türkiye şu 
anda hedeflenen dünyanın ilk 10 büyük 
ekonomisi arasına girme yolunda emin 
adımlarla ilerliyor” diye konuştu.

Türkiye Ekonomisi 
Emin Adımlarla İlerliyor

İKİ şehir arasında sosyal, kültürel, 
ekonomik ilişkileri geliştirme amacında 
olduklarını, Lünen’de yaşayan birçok Bar-
tınlı olduğunu ve onların selamlarını getir-
diğini ifade eden Wifelspütz:  “Lünen’de, 
yüzyılı aşkın süredir maden kentiydi. 

Madenler açıkken Türkiye’den özellikle 
de Karadeniz yöresinden ve Bartın’dan 
birçok misafir işçi geldi, Lünenliler’le 
birlikte omuz omuza çalıştı. Bugün her 10 
Lünenli’den biri Türk kökenlidir. Bu in-
sanlar, kentimizdeki hayatı zenginleştiri-
yorlar. Bu etkenlerden dolayı 2004 yılında 
başlatmış olduğumuz tanışma ve dostluk 
ziyaretleri ilerleyen zamanda kardeş şehir 
projesine dönüştü. Burada bize gösterilen 
örnek misafirlikten çok memnun kaldık” 
dedi.

Belediye Başkanı Cemal Akın da, 
kardeş şehir projesi kapsamında iki kent 
arasında gençlik değişim programları uy-
gulandığını belirterek, kentler arasındaki 
dostluğun devam edeceğini belirtti.

Almanya Sosyal Demokrat Partisi Milletvekili 
Dr. Dieter Wifelspütz, Bartın-Lünen Kardeş 
Kent projesi kapsamında Bartın’a geldi.

Bartın-Lünen Kardeş Kent

İSTAMONU

VALİ İzzettin Küçük, kitabın tanıtım 
açısından büyük önem arz ettiğini vurgula-
yarak, “Valilik olarak bu yöndeki çalışma-
lara her zaman destek vermeye hazırız. Da-

ha öncede ifade etmiştim. Mümkün olduğu 
takdirde her ay bir kitap basımı gerçekleş-
tireceğiz. Bildiğiniz gibi daha önce İlimizle 
ilgili altı eser basılarak dağıtımı yapılmıştı. 
Karabük Safranbolu Yemekleri adlı bu ki-
tap özellikle Safranbolu’yu ziyarete gelen 
turistlerin bölge yemeklerini tanımaları ve 
evlerine döndüklerinde kendi imkanları ile 
yapabilmelerine fırsat vermeyi amaçlamak-
tadır. Bize bu yönde gelen, ilimizin kültür 
ve turizm alanındaki tanıtımına katkı sağla-
yacak eserleri değerlendireceğiz ve basımı 
noktasında katkılar sağlayacağız” dedi. 

Karabük Valiliği tarafından “Karabük Safranbolu 
Yemekleri” adı altında kitap hazırlanarak bastırıldı.

Yöresel Yemek Kitabı

Zonguldak Dedeman Otel’de
düzenlenen DemirDöküm 
tanıtım toplantısında, 
DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Başkanı Christoph Grosser, 
“Türkiye şu anda hedeflenen 
dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi 
arasına girme yolunda emin 
adımlarla ilerliyor” dedi. 

Bartın Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na 7 Dalda Ödül

FESTİVAL kapsamında çeşitli etkinlik-
lere katılacak Uğur Dündar, Yılmaz Özdil 
ve Müjdat Gezen’e “Sevgi Barış Dostluk 
Ödülü” takdim edileceğini ifade eden Be-
lediye Başkanı Halil Posbıyık, “Her iki usta 
gazetecimiz, 7 Temmuz’da Cehennemağzı 
mağaralarında söyleşi gerçekleştirecek ar-
dından da Alemdar Müze Gemisi önünde 
imza gününe katılacak. Müjdat Gezen, “Ap-
tal” isimli tiyatro oyunuyla 7 Temmuz’da 
Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonu’nda 
sevenleriyle buluşacak” dedi.

Sanat Festivali Programı Tamamlandı
Uluslararası Sevgi Barış Dostluk Kültür  ve 
Sanat Festivali”, 6-8 Temmuz tarihleri arasında 
Karadeniz Ereğli’de gerçekleştirilecek.

Grekoromen Güreş 
A Milli Takımı Aladağ’da 

Kamp Yapıyor 

Teknik direktör Pirim: “7 sıkletin 7’sinde de 
olimpiyatlara katılıyoruz, bu, grekoromen 
güreş tarihinde bir ilk olacak ...

BOLU Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’nün Aladağ Yaylası’ndaki izcilik 
tesisinde kamp yapan milli takım sporcuları, 
olimpiyatlara her gün çift antrenman yaparak 
hazırlanıyor. Teknik direktör Mehmet Akif Pi-
rim gözetiminde çalışan güreşçiler, kondisyon, 
teknik ve ağırlık çalışması yapıyor. 

Teknik direktör Pirim kampa 35 güreş-
çinin katıldığını belirterek, 2012 Londra 
Olimpiyatları’na hazırlandıklarını söyledi. 

Bolu’daki kampın ardından İstanbul 
Sarıyer’de kampa gireceklerine dikkati çeken 
Pirim, “Bolu kampı yüksek rakımda. Burada 
amaç, olimpiyat öncesinde sporcu arkadaşları-
mıza gerekli kondisyonu vermek. Çalışmaları-
mız olumlu şekilde sürüyor, sakat güreşçimiz 
yok, her şey yolunda” dedi. Bolu’daki kamp, 8 
Temmuz’da sona erecek.



İNEBOLU Yatırım Anonim Şirketi, 
yaptığı genel kurul ile yeni yönetimini be-
lirleyerek Mustafa Hamaloğlu’nu başkan 
seçti. 

İnebolu Yatırım A.Ş. yeni yönetimi şu 
isimlerden oluştu

Mustafa Hamaloğlu, Faik Kömeçoğlu, 
Hüseyin Tunoğlu, Naim Gözlük, Ahmet 
Dereli, Salih Hıdır, Hakan Dartar, Mustafa 
Ateş, Neslihan Bektaş Aydın, Ahmet Çöl-
mekçioğlu ve Soner Topalşabanoğlu.

Reis: “En uzun yol bir adımla başlar”
Görevi yeni başkan Mustafa Hamaloğ-

lu’na devreden Mehmet Reis’e hizmetle-
rinden dolayı plaket takdim edildi. Genel 
kurulda yaptığı konuşmada kırgınlığını dile 
getiren işadamı Mehmet Reis şunları söyle-
di: “Allah’a şükürler olsun ki, 1997 yılında 
kurulan bu şirket, üstlenmiş olduğu görevi 
yerine getirerek bu güne geldi. Cefa çekme 
dönemi sona erdi. Yakamoz Tatil Köyü 
yatırımlarla ve tanıtım faaliyetleri ile artık 
hazır durumda. Tüm bu harcamalarda dev-
let desteği ve teşvikten yararlanılmamıştır. 
Banka kredisi kullanılmamıştır. 

“Allah’ın yardımı ile başardık”
Ne mutlu ki tüm engellere rağmen Al-

lah’ın yardımı ile başardık. Tesiste çalışan-
ların kalabilmesi için bir daireyi gayrimen-
kul olarak şirketimize kazandırdık. 

9 yıl beraber çalıştığım Yönetim Kuru-
lu’ndaki arkadaşlarım İnebolu için zaman 
ayırdılar. Birlikte ciddi, sadakatle ve özve-
riyle görevimizi yerine getirmeye çalıştık. 

Onlarda, sizlerde söylenenlere değil, gör-
düklerinize inandınız. Konaklama sayısı 
arttıkça ve gelen misafirleri gördükçe hep 
birlikte sevindik ve onur duyduk. 

Başarmak sonuç almaktır. Mazeret ve 
bahane üretmedik. İşleri çekip çevirdik ve 
amacımıza ulaşma yolunda önemli aşama-
lar kaydettik. Sonuç ortada, İnebolu için 
yapılanları havadaki kuşlar bile izledi ve 
gördü. 

Biz yaptıklarımızla övünmüyoruz. Bu-
güne kadar yapılan hizmetleri sadece doğ-
duğumuz toprağa olan sorumluluğumuzla 
yaşadığımız bu güzel ülkeye olan borcumu-
zu ödemenin bir yolu olarak görüyoruz. Bi-
ze verilen görevi yüz akı ile tamamlamanın 
ve İnebolu turizmine prestij kazandırmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz.

“Onurum kırılsa da, yüreğim yaralansa 
da…”
Çileli geçen bu yolculukta çoğu zaman 

gerilim yaşadım, çok üzüldüm, çoğu kez 

neden-niçin-nasıl diye düşünmek zorunda 
bırakıldım. Onurum kırılsa da, yüreğim 
yaralansa da hiçbir zaman üstlenmiş oldu-
ğum sorumluluktan vazgeçmedim. Bu me-
şakkatli yolda bana destek veren ve emeği 
geçen herkese teşekkür ederim. 

Bir ulusun özgürlük için ayağa kalkışı-
nın, tutsak edilmeye çalışılan bir halkın yedi 
düvelin gücüne karşı ya istiklal ya ölüm! di-
ye haykırışına, her türlü yokluğa ve zorluğa 
rağmen imece usulü can siperane cephane-
leri cepheye ulaştıran Yiğit İneboluluların 

kurtuluş savaşında çok önemli bir yeri var-
dır. Atatürk’ün “Gözüm Sakarya’da Kula-
ğım İnebolu’da” sözü inanmışlığın ve asil 
duruşun net izahıdır. İstiklal Madalyalı tek 
ilçe olan İnebolu’ya her İnebolulunun en 
azından bir vefa borcu vardır. 

Başarıda ilk adım kadar son adımda 
önemlidir. Yapılanlara bir fazlası ilave edil-
mesi dileğiyle ve İnebolu turizminin daha 
ileriye gitmesi temennisi ile sağlıklı ve gü-
zel günler dilerim” dedi.

(Haber: Cemal İLYASOĞLU)

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI

1) YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hiz-
met süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 
olanlara ondört günden,

b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 
yirmi günden,

c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yir-
mialtı günden, az olmayacaktır.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle 
elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık 
ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş 
sözleşmeleri ile artırılabilir.

Yıllık ücretli izin, bir bölümü 10 günden aşağı 
olmamak üzere en fazla üçe bölünebilir.

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölü-
nen,

Her işçi için 2012 yılında 220 TL idari para 
cezası uygulanacaktır.

Toplu işçi çıkarma da İşveren; ekonomik, 
teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya 
işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istedi-
ğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, 
işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdür-
lüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

İşyerinde çalışan işçi sayısı:
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on 

oranında işçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,
İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre 

içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son veril-
mesi toplu işçi çıkarma sayılır.

2) İŞİN DÜZENLENMESİ 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışma Süresinin Düzenlenmesi:
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 

kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, 
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçü-
de bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalış-
ma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günleri-
ne, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı 
şekilde dağıtılabilir.

İş Kanununda belirtilen yönetmelikte belir-
lenen çalışma sürelerine aykırı olarak işçilerini 
çalıştıran işverene İdari Para Cezası kesilir.

Ara Dinlenmesi:
Günlük çalışma süresinin ortalama bir zama-

nında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre 
ayarlanmak suretiyle işçilere;

a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on-
beş dakika,

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar 
(yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir 
saat,

Yukarıda belirtilen ara dinlenmelerini uygu-
lamayan işverene İdari Para Cezası uygulanmak-
tadır.

Yapılan yazılı açıklamada, 
ajansın Kastamonu’nun sosyo-eko-
nomik gelişimi amacıyla turizmin 
ilerlemesine yönelik çalışmaları 
kapsamında 14-17 Haziran tarihleri 

arasında Kastamonu Tanıtım Turu 
düzenlediği belirtildi. Tur kapsa-
mında Türkiye’nin çeşitli illerinden 
turizm firması yetkililerinin Kas-
tamonu’ya geldiğinin belirtildiği 

açıklamada, Kapadokya’dan bir se-
yahat acentasının tur programlarına 
Kastamonu’yu da dahil etme kararı 
aldığı kaydedildi. Açıklamada, 23-
24 Haziran tarihlerinde düzenlenen 

turla Kapadokya’dan gelen 45 kişilik 
grup, Kastamonu’da 2 gün boyunca 
tarihi, kültürel, dini ve doğal güzel-
likleri yakından görme fırsatını elde 
ettiler.

Kastamonu’ya Kapadokya’dan turist geldi

VALİ Bektaş, Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit 
ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın 
danışmanı Murat Doğanay ile birlikte 
İnebolu Limanı’na gelerek, Kaymakam 
Kubilay Ant, Belediye Başkanı Engin 
Uzuner ve Liman Başkanı Ergün Kayalı’ 
dan liman hakkında bilgi aldı. 

Bektaş, İnebolu Limanı’nın bölgenin 
ihtiyacına cevap verebilmesi için 100-
150 milyon dolarlık bir proje üzerinde 
çalışıldığını belirterek, projenin uygu-
lanması şartıyla limanı özel sektöre dev-
retmek istediklerini söyledi.

 İnebolu Limanı’nın Türkiye’yi ku-
zeyden güneye kesen en önemli aksların 
birinin ucunda yer aldığını ifade eden 
Bektaş, şunları kaydetti: 

 “İnebolu’dan tüm Karadeniz coğraf-
yasına ulaşılabilir. Ayrıca düz bir hat-
la Mersin Limanı’na ulaşmak, oradan 
da Ro-Ro hattıyla Afrika’nın içlerine 
ulaşmak mümkün. Özellikle Ekonomi 
Bakanlığı’mızın bu konuda bazı proje-
leri var, tasarımları var. Bu tasarımlar 
içerisinde İnebolu Limanı’nı da gündem 
getirilmesini istedik. Bakanlığımızdan 
yetkili arkadaşlar, müsteşar yardımcımız 
başkanlığında geldiler. Limanı bölgeye 
elverişli hale getirmek için elimizden ge-
len gayreti gösteriyoruz.”

ÜRÜNDÜ İNŞAAT 
Hayrettin ÜRÜNDÜ
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Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, İnebolu Limanı’nın Türkiye’yi kuzeyden güneye 
kesen en önemli aksların birinin ucunda yer aldığını ifade eden Bektaş, “İnebolu’dan 
tüm Karadeniz coğrafyasına ulaşılabilir. Ayrıca düz bir hatla Mersin Limanı’na ulaş-
mak, oradan da Ro-Ro hattıyla Afrika’nın içlerine ulaşmak mümkün” dedi. 

*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

150 Milyon Dolarlık Dev Proje

17 Haziran Pazar günü, Yakamoz Tatil Köyü 
bünyesindeki Cafe Mola’da yapılan İnebolu Yatırım 

A.Ş. nin genel kuruluna katılımın yüksek olduğu 
gözlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasından sonra başlayan genel kurulda 
işadamı Fikret İşeri, Avukat Nuri İşeri ve Bülent 

Reis divan kuruluna seçildiler.

İSTAMONU

Vali Erdoğan Bektaş, burada yaptığı 
açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 
onaylanan yeni Organize Sanayi Bölge-
si’nin organize olması için bazı şartların 
gerektiğini ve onların yerine getirilmesi 
durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

müracaat edeceklerini söyledi. “Para har-
canmadan para kazanılmıyor” diyen Bek-
taş, para harcanması durumunda ancak pa-
ra kazanabileceğini vurguladı. Daha sonra 
toplantı, taraflar arasında imzalanan proto-
kol sonrası sona erdi.

Mehmet Reis’ten İnebolu 
Yatırım AŞ’ye Buruk Veda

Kastamonu Organize Sanayi, 
Halkbank’la Protokol İmzaladı

Mustafa 
HAMALOĞLU

GÜLŞEN, tesise 13 milyon TL kaynak 
oluşturduklarını belirterek, tesislerin adının 
‘Ilgaz Spor Toto Kayak Tesisleri’ şeklinde 
olacağını kaydetti.

Ilgaz Kış Sporları Merkezindeki mevcut 
kayak pistinin kısa olmasından dolayı usta 
sporcular tarafından tercih edilmediğini ifa-
de eden Gülşen, “Bu tesise yapılacak pist 
uluslararası standartlarda yaklaşık 3 kilo-
metre uzunluğunda olacak. Pistin alt ve üst 
taraflarına konaklama içermeyen günübirlik 
tesisler yapmayı planlıyoruz. Burada sporcu 
ve tatilcilerimizin barınacağı ve dinleneceği 
korunaklı tesisler oluşturacağız” dedi.

Ilgaz Dağı Yurdum Tepe mevkiine yapıl-
ması planlanan kayak merkezinin 2012 yılı 
yatırım programında olmamasına rağmen 13 
milyon TL ödenek ayırdıklarını vurgulayan 
Gülşen, şöyle konuştu: “Tesislerin adı Ilgaz 
Spor Toto Kayak Tesisleri olacak. Açılışını 
2013 yılında yapacağımızı düşünüyorum. 
Ilgaz Dağını bir Kış Sporları merkezi hali-
ne getirmek için Yamaç Paraşütü, Yürüyüş 
ve Tırmanma Parkurları, Açık Spor Alanları 
gibi alternatif sporları geliştirme konusunda 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmala-
rın ilimiz turizmine ivme kazandırmasını ve 
Kastamonu için hayırlı olmasını diliyorum”

Mustafa Gökhan 
GÜLŞEN

Ilgaz’a Uluslararası Tesis 
AK Parti Kastamonu Milletvekili 
Mustafa Gökhan Gülşen, Ilgaz 
Kış Sporları Turizm Merkezi’ne 
yapılacak yeni tesisin 2013 
yılında hizmete açılacağını 
söyledi.



“Âyinesi iştir kişinin…”
Birlik beraberlik, din ve tarih anlayışı 

konusunda toplumumuzu hangi seviyede 
görüyorsunuz?

Ülkemizdeki insanların eğitimsiz olma-
sının vebalini, eğitimli insanların boynuna 
yüklüyorum. Başta akademisyenler olmak 
üzere toplumun önde gelen isimlerinin vur-
dumduymazlığı olarak görüyorum. Bugün-
kü bilim, Seküleristtir. Herhangi bir dine 
tabi olmayı reddeder. Allah’ı tanımamakta, 
Peygamber efendimizin metotlarına gülüp 
geçmektedir. 

Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz. Bakı-
nız her ne kadar Prof. Olsam da, eşim Elmas 
Maranki’yle birlikte son yazdığımız kitap-

larda akademik unvanımı kullanmadım. 
Yaptığınız iş unvanınızdan çok daha önem-
lidir. Affedersiniz, ‘eşeğe kitap yükleseniz 
eşek yine eşektir’ diye bir laf vardır. Büyük 
Türk düşünürü Gaspıralı İsmail der ki; ‘İş’te 
birlik, fikir’ de birlik, dil’ de birlik.’ Önemli 
olan ne ürettiğiniz, hangi buluşları yaparak 
insanlığa faydalı olduğunuzdur.

Sayın başbakan ne diyor; ‘Bu ülkeye 
ağaç dikeni sırtımda taşırım.’ İşte biz bu ül-
keye 1200 tane ağaç diktik.

Bir dönem Profesörlüğünüz tartışma ko-
nusu yapılmak istendi. Kitaplarınızda aka-
demik unvanınızı kullanmamanız buna bir 
tepki midir?

Benim kariyerimi kimse sorgulayamaz, 
tartışma konusu yapamaz. Ahmet Maran-
ki’nin kim olduğu bellidir. Bütün kitapla-
rımda ve internette biyografim yazılıdır. 
BM Uluslararası Kadrolar Akademisi’nde 
Profesör olmuşum, ekonomi ve tarım alanı 
uzmanlığım var. Dünyada akademik kariyer 
PHD’ dir. Doktoradır. Doktoram, İstanbul 
Üniversitesi Siyaset Kürsüsündendir. Ama 

bu unvanlarımı kullanmıyorum, çünkü şu an 
yaptığım branşla ilgili değil, sebebi budur. 

Dünyada 60 ülke gördüm. Başbakanlık-
ta çalıştım, çeşitli bakanlıklarda çalıştım, 
uzman oldum, başuzman oldum, danışman 
oldum, diplomat oldum. Türkiye’den Bir-
leşmiş milletler (BM)’de üst düzey görev-
lerde çalışan bir Kemal Derviş vardır bir de 
Ahmet Maranki. Önemli olan halkın verdiği 
unvanlardır.

Koordinasyon merkezinizde modern 
tıptan da destek alıyor musunuz? 

Esas tıp nano teknoloji değil, nene tek-
nolojidir. Ninelerimizin binlerce yıldır uy-
guladığı yöntemdir.

Kocakarı ilacı diye küçümsenen yön-
temden mi söz ediyorsunuz?

Evet, maalesef yıllardır küçümsenmiş-
tir. Oysa, insanlık nene teknolojiyi kavraya-
bilseydi nano teknolojiye gerek kalmazdı. 
Bugün Avrupa, ABD, Rusya, Çin uyandı, 
nene teknolojiye dönüyor. Esas tıp, 7 bin 
yıllık Çin tıbbı, İslam tıbbı ve Türklerin 
Şamanizm döneminden beri uyguladığı tıp-
tır. Sonradan çıkan bu modern tıp alternatif 
tıptır. Bizim yaptığımız; bugün uygulanan 
Ortodoks tıpla, tarihten gelen tıbbı birleş-
tirerek hem maddi hem manevi katkılar 
sağlamaktır. 10 yıl önce çıktığımız yolda 
önemli aşamalar kat ettik ve hedeflediğimiz 
yere geldik.

Sizin uygulamanızı nasıl adlandırırız, 
bünyenizde tıp doktoru barındırıyor mu-
sunuz? 

İntegratif, yani tamamlayıcı tıptır bizim 
yaptığımız. Evet, modern tıp uzmanlarımız 
var. (O sırada, görevliden çağırmasını iste-

diği tıp uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Ali 
Arslan yanımıza geliyor.)

Biz bu uzmanlarımızla birlikte, insan-
larımızın derdine derman olmaya çalışıyo-
ruz. Burası bir hastane değil, sağlıklı yaşam 
merkezidir. Tedavi yapmıyoruz, doktor da-
nışmanlığı hizmeti veriyoruz. Bir tıp dokto-
runun bitkilerin bileşimi ve etken maddeleri 
konusunda bizim kadar bilgi sahibi olması 
mümkün değildir ve bilmesi de gerekmez 
Ben bunun tahsilini gördüm, uzmanı oldum.

Kastamonu petrol denizinde yüzüyor”
Kastamonu’nun yeraltı zenginlikleri 

bakımından önemli bir konuma sahip 
olduğunu söylemiştiniz, detaylandırır 
mısınız? 

Kastamonu’nun petrol denizi içinde 
yüzdüğünü iddia ediyorum. Rusya’daki 15 
yıllık diplomatlık görevimde Petrol Konsor-
siyumunda BM uzmanı olarak bunu gözle-
rimle gördüm. Sahip çıkan olmadığı için 
araştırma yapılmadı 2-3 yıl önce yapılan 
aramada ise yeterli rezerv bulunmadığı söy-
lendi, ama ben olduğunu iddia ediyorum. 
Hidrojen yataklarının var olduğunu % 100 
biliyorum. Bütün Türkiye’yi kapsayacak 
kadar doğalgaz olduğunu biliyorum. Döne-
min Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Hilmi Güler bana, ‘Evet Maranki, burada 
doğalgaz bulunmuştur, ama bunun stratejik 
olarak vakti zamanı var, şartları var’ demiş-
tir. Kastamonu’da petrol de var, gaz da var. 
Bunun dışında Ilgaz ve Küre dağlarında sa-
dece pirit değil, içinde gümüş ve altın yo-
ğunluğunun olduğunu biliyorum. Rahmetli 
Hüseyin Eroğlu ile yaptığımız çalışmalarda 
bunu gördük. Ilgaz tüneli açılırken rabbim 
bu madenlerin çıktığını bize gösterecek diye 
düşünüyorum.

Hocalarınızın ‘girme’ tavsiyesine 
rağmen, ülkemin bana ihtiyacı var diye 
düşünüp durumdan vazife çıkararak si-
yasete girmeyi düşündünüz mü?

Ben, büyüklerimin isteğiyle iki defa si-
yasete adım attım. Sayın Başbakanın ve 
çevremizin isteğiyle İstanbul-Eyüp’ten be-
lediye başkan aday adayı oldum, son üç gün 
kala, ‘Maranki çekil, orada bir sıkıntı var’ 
demeleri üzerine çekildim. Bir de milletve-
kili adaylığı ile ilgili bir durum olmuştu. Er-
bakan bana, ‘evladım senin gibi beş adamım 
olsa bu ülke kalkınır. Sen Türk Dünyasını 
da iyi biliyorsun, gel seni Türk Dünya-
sından sorumlu bakan yapalım’ demiştir, 
bunun şahitleri var. Sonra partinin kapatıl-
masıyla birlikte siyasete girmek kısmet ol-
madı. Son milletvekilliği seçimlerinde yine 
teklifler geldi. ‘Gel nereyi istiyorsan oradan 
aday ol’ dendi. Ben de cevaben, Tarım Ba-

kanlığı, Turizm Bakanlığı 
veya Sağlıklı Yaşamla il-
gili bir bakanlık verilirse, 
fiili projelerimi uygulaya-
bileceğim ortam sağlanır-
sa gelirim şartını koştum. 
Şartların oluşmadığı, daha 
sonra değerlendirilebilece-
ği söylendi. Ben şimdi yap-
tığım işin çok daha kutsal 
olduğunu ve siyaset üstü 
olduğunu düşünüyorum.

Dünyanın hemen her yerini görmüş 
birisi olarak Türkiye dışında herhangi 
bir ülke de yaşamayı düşündünüz mü?

Dünyanın hemen her bölgesinde diplo-
mat olarak çalıştım. Her ülkeden ‘gel bu-
rada kal’ teklifi aldım. En son Kanada’dan 
bu geldi teklif, ama ailemle karar verdik, bu 
işin sonu yok dedik. Dünya’da yaşanacak 
tek ülke var; Türkiye. Türkiye’nin en güzel 
yeri ise, Kastamonu’dur. 

“Maranki Hürriyet Yazarı”
Hürriyet gazetesinin magazin eki Ke-

lebek’te yazmaya başladınız. Hürriyet, 
Türkiye’nin en köklü gazetelerinden biri 
ve havayollarından denizyollarına, baş-
bakanlıktan cumhurbaşkanlığına kadar 
tüm resmi kurumlarda alınması kural 
haline gelen bir yayın organı. Nasıl baş-
ladı bu süreç?

Bana getirilen teklif üzerine Türkiye’nin 
güç odaklarından biri olan Doğan Medya 
grubunun en büyük gazetesinde yarım say-
fa yazılar yazmaya başladım. Ülkemle ilgili, 
halkımla ilgili mesajlarımı vermeyi bu mec-
radan da sürdüreceğim. Hürriyet’te yazmayı 
önemsiyorum.

Daha çok kadınlara yönelik bir sayfa 
mı?

Hayır, tüm insanlığa sağlıklı yaşamın 
sırlarını veriyoruz. İlerleyen zamanlarda 
stratejik yazılarımız da yer alacak. Bu ül-
keye taş atanları yermek, ağaç dikenleri öv-
mek için bu sütunları kullanacağız.

TRT 1’deki reyting rekorları kıran 
canlı yayınlar ve Hürriyet’te yazarlık… 
Kastamonululardan memleketi temsil et-
tiğiniz için tebrik, teşekkür ve övgü alıyor 
musunuz?

Biz TRT’de Gülben Ergen’le birlik-
te planlı-projeli programlar yapıyoruz. 
TRT’nin bana burada program yaptırması 
demek, devletin Maranki’nin fikirlerini ka-
bul ediyor olması demektir. Bu konuda işa-
damlarımızdan ve derneklerimizden destek 
alıyorum, ama Kastamonu’dan şu ana kadar 
idarecilerden veya halktan birisi beni arayıp 
ta tebrik etmedi. Arkadaşım ve köylüm olan 
Kemal Akar ve Hasan Gürsoy arayıp tebrik 
etti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
eski başhekimi, şimdinin ak Parti İstanbul 
milletvekili hemşerimiz Op. Dr. Haldun Er-
türk’te bu isimlerden birisidir ve desteğini 

hiçbir zaman esirgememiştir. Bu arada sizin 
gazeteniz de yeni bir yayın organı.  Bir ya-
zar olarak medyayı önemsiyorum. Gazeteci, 
birilerinin dediklerini değil, diyemediklerini 
yazmalı. Söz uçar yazı kalır. Gazete İSTA-
MONU’yu önemsiyorum, şahsınızda tüm 
çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyo-
rum.

Bu kadar farklı alanlarda uğraş verip, 
bütün uğraşlarınızı başarıyla neticelen-
dirmenizin bir formülü olsa gerek, nedir 
Ahmet Maranki’nin başarısının sırrı?

Bu aslında bir sır değildir, sürdürülebilir 
politikaların uygulanması ve hayata dair bir 
duruşun sergilenmesidir; dik duruştur!

Son olarak hemşerilerinize bir mesa-
jınız var mı?

Ey Kastamonulular!
Aslında, söylediğim ve yaptığım her 

şeyin içinde bir mesaj vardır, hayatta satır 

aralarını iyi okumak lazım, insan kalite-
si yapılan işin detaylarında gizlidir. Son 
söz olarak; Ey Kastamonulular! Tarihinizi 
anımsayın, bozan değil, yapan olun, kıran 
değil, saran olun. Birleşin; küçük olsun be-
nim olsun yerine, büyük olsun hepimizin ol-
sun deyin. Çünkü bize yakışan budur diyor, 
sizin aracılığınızla memleketimin her karış 
toprağına selam ve sevgi yolluyorum.

DERiN DiYALOG

İSTAMONU
Prof. Ahmet Maranki  ile Röportaj ikinci bölüm...

Hayatın her alanında olgunluğa 
erişmiş günümüz lokman hekiminin, 
tarihten gelenle günümüz bilimini 
harmanlayarak ürettiği, içine bir tu-

tam sevgi katarak insanlığa sunduğu 
“Hizmet Hapı” üreticisi ile yaptığımız 
söyleşi... Kastamonu adını dünyada 
en çok telaffuz eden kişi olduğunu 

belirten ve Kastamonu sevgisini hiç-
bir şeyle değişmem diyen Prof. Dr. 
Ahmet Maranki’yle röportajımıza 
kaldığımız yerden devam ediyoruz… 

Murat Güven ile
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Bitkilerin ve kozmik bilimin efendisi: Prof. Ahmet Maranki
Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz. Bakınız her ne kadar Prof. Olsam da, eşim Elmas Maranki’yle birlikte son 
yazdığımız kitaplarda akademik unvanımı kullanmadım. Yaptığınız iş unvanınızdan çok daha önemlidir. Affedersiniz, 
‘eşeğe kitap yükleseniz eşek yine eşektir’ diye bir laf vardır. Büyük Türk düşünürü Gaspıralı İsmail der ki; ‘İş’te birlik, 
fikir’ de birlik, dil’ de birlik.’ Önemli olan ne ürettiğiniz, hangi buluşları yaparak insanlığa faydalı olduğunuzdur.

elahattin Mudak
®

Genel Cerrah Op. Dr. 
Ali Arslan:
Prof. Ahmet Maranki’yle 10 yıl 

önce tanıştığını ve 5 yıldır birlikte 
çalıştığını söylüyor. Aslen Azer-
baycan-Bakülü olduğunu belirten 
Arslan, buradaki görevini ‘mo-
dern tıpla tamamlayıcı tıbbı bir-
leştirerek süzgeçten geçirip, bitki 
takviyeleriyle insanlara yardımcı 
olmak’ şeklinde özetliyor.
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YAPILAN Yönetim Kurulu toplantısında; transfer 
komitesinin daha önce görüştüğü, Avni Okumuş ve 
Ayhan Alemdaroğlu’nun önerileri ve koşulları anlatıl-
dı.

Dada önceden,her iki tenik adama kulübün içinde 
bulunduğu şartları anlatılıp görüşlerini alan   Kasta-
monu Spor Kulubü Yönetim Kurulu, 2012- 2013 sezo-
nunda Ayhan Alemdaroğlu’yla çalışılmasına oy çok-
luğu ile karar verdi

Teknik adamın Temmuz ayı başında Kastamonu’ya 
gelerek resmi sözleşme imzalaması ve çalışmalarına 
başlaması bekleniyor.

CİLDİNİZİN kurumasına ne-
den olan sabun yerine cilt tipinize 
uygun yüz temizleme sütü veya 
sıvı temizleme jelleri kullanabilir-
siniz. Temizlik sonrası tonik kul-
lanarak açılan gözenekleri tekrar 
sıkılaştıracak ve nemlendirici için 
hazır hale getireceksiniz. Sabah ve 
gece cilt tipinize uygun nemlendi-
rici sürerek günlük bakımınızı ta-
mamlamış olacaksınız.

Haftada bir defa cildinizdeki ölü 
hücreleri ve siyah noktaları temizle-
mek için peeling yapmalısınız. Böy-
lece cildinizin nefes almasını sağlar 
ve genç kalmasına yardımcı olur-
sunuz. Güneşin zararlı etkilerinden 
yüzünüzü korunmak için mutlaka 
güneş kremi kullanın. Yaz-kış ay-

rımı yapmadan, nemlendiricinizi 
sürdükten sonra güneşten koruyucu 
krem sürmeyi alışkanlık haline ge-
tirin. Cildin yaşlanmasında en etkili 
nedenin ultraviole ışınları olduğunu 
unutmayın. Kullandığınız makyaj 
ürünlerinde mümkün olduğunca cil-
dinizin nefes almasına izin verecek 
doğal ürünler tercih etmeye çalışın. 
Akşamları ise cildinizi temizleme-
den asla yatmayın. Antioksidan 
hücre yıkımını yavaşlattığından 
cildinizin genç kalması için anti-
oksidan içeren sebze ve meyve tü-
ketmeye özen göstermelisiniz. Yeşil 
çay, brokoli, karnabahar, sarımsak, 
domates, ceviz, badem, kivi, çilek, 
kuşburnu bol miktarda antioksidan 
içeren besinlerdir.

HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

HAVALAR artık mevsim normallerinin üzerinde 
seyrediyor, nem oranı giderek yükseliyor, toplu ta-

şıma araçlarının içinde, vücudumuzdan şıpır şıpır terler 
akıyorken, yolun paralel şeridinde, yanımızdan geçen 
araçların içinde klimanın serinlettiği o tek kişiyi  görmü-

yor mu insan koca arabanın içinde, bazen çıldırasımız 
geliyor haklı olarak. Bir yandan giderek artan araç sayısı, 
bir yandan trafik çilesi, hepsi harmanlandığında; eşittir, 
‘adaletsizlik’. Birileri sefa sürerken, birileri hep cefa çe-
kiyor, dünya tuhaf…

Gülfem Çerçioğlu ile

ne varsa

OKULLAR kapandı, havalar 
ısındı, İstanbul biraz rahatlayacak, 
nüfus azalır belki azıcık diye düşü-
nürken, trafiğin rahatlayacağı dü-
şüncesiyle iligili hayallerimiz de bir 
anda suya düştü. Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü’ndeki bakım çalışma-
ları resmen İstanbulluları hayatından 

bezdirdi.
Bakım ve onarım çalışmalarının 

yapılması şart, buna kimse bir şey 
diyemez, ama durum bu kadar kor-

kunç bir hal almadan önce, daha iyi 
bir planlanma yapılmalıydı. Sonucu 
hepimiz gördük: Saatlerce gideceği 
yere varamayanlar, arabalardan çı-
kıp yürüyenler, kontak kapatanlar… 
Maddi ve manevi israfları görmez-
den gelmek mümkün değil. 

Bütün bu trafik çilesi tartışmaları 

devam ederken, Karayolları Genel 
Müdürü Mehmet Cahit Turhan’ın 
yaptığı açıklama hepten ortalığı ka-
rıştırdı, sinir katsayısı fırladı halkın. 

Açıklama şöyleydi: “Tatillerini İs-
tanbul dışında geçirme fırsatı olan 
İstanbullular, İstanbul dışında geçi-
rirlerse memnun oluruz.”

Sosyal medyada bu öneri resmen 
alay konusu oldu. Hiç şüphesiz, im-
kanı olanların, şu sıcaktan kavruldu-
ğumuz günlerde, yazı, İstanbul’da 
geçirmek istemesi gibi bir niyeti 
olduğunu sanmıyorum. Giden zaten 
gitti, bavullarını alıp. Çalışan herkes 
yıllık izinlerini beklemek zorunda. 
İzin günlerinin toplamını düşünür-
sek eğer; bu süre, bir hafta veya iki 
hafta kadar sadece. Köprünün bakım 
çalışmasıysa tam üç ay sürecek. Yani 
Karayolları’ndan gelen bu öneri üze-
rine biraz düşünün işte…

Şehir planlaması ne demek ve 
nasıl yapılmalı soruları üzerine kafa  
yormak gerek atılan adımlarda, hele 
bir de İstanbul gibi bir şehirden söz 
ediyorsak, durum çok daha farklı ol-
malı, boyutlu düşünülmeli.

Denizyolu ve demiryolu gibi al-
ternatif, pratik ve çevre dostu ulaşım 
imkanları ihmal edilmemeli, yaşa-
dığımız sıkıntılar kronikleşmemeli 
ve artık rahat bir nefes alabilmeliyiz 
İstanbul trafiği dendiğinde. 

Biraz da zaman, kendimize dö-
nüp bakma vakti, hatta çoktan geldi 
de geçti bu ‘vakit’ ama biraz ‘ben’cil 
değil de ‘biz’cil olma vakti olsa ar-
tık… Bu kadar çok araba, bu kadar 
çok alışveriş merkezi, bu kadar çok 
bina, maddi ve manevi israf yığını 
olmasa, dört bir tarafımız bina yığını 
yerine yeşil alanlarla kaplı olsa güzel 
olmaz mı hayat?

Velhasılkelam, trafik çilesi çeken 
tüm vatandaşlarımıza sabırlar ve ko-
laylıklar dilemekten başka bir şey 
diyemiyorum şimdilik. Yine de hak 
eden herkese, sevdiklerinizle birlikte 
geçireceğiniz iyi tatiller diliyorum, 
sonuçta hepimizin az da olsa ‘bir tatlı 
huzur almaya’ ihtiyacı var.

Nereye baksak, hangi sohbete kaltılsak, bir 
cümlesi muhakkak tatile gitme isteğiyle ilgili şu 
sıralar. İstanbul’un trafik çilesinden bunalan, iş 

stresinden, şehrin keşmekeşliğinden sıkılan 
herkesin canı, birkaç gün de olsa, ‘huzur’ istiyor. 

Uzun süredir teknik adam konusunda gündemi meşgul eden 
Kastamonu Spor Kulübü, Ayhan Alemdaroğlu’nda karar kıldı.

KSK Teknik Direktörünü Buldu

BAKIM ZAMANI

NE PİŞİRSEK...
ALA PİLAV
Malzemeler: 1/2 kg. ince 

bulgur, 1/2 kg. mercimek, 3 yu-
murta, 3 adet kuru soğan, 50 gr. 
teryağı ve tuz.

Hazırlanışı: Tencerede su 
kaynatılır. Ayrı bir kapta un kü-
çük topaklar halinde elle ovu-
larak kaynayan suya azar azar 
bırakılır. Top olmaması için sü-
rekli karıştırılır. Pişme kıvamına 
gelince su içine yoğurt ilave edi-
lir. Ateşten alındıktan sonra üze-

rinde eritilmiş tereyağı gezdirilir 
ve en son kırmızı pul biber ve 
nane eklenerek hazır hale getiri-
lir. Afiyetle yiyin.

Gönüllerde Tatil İsteği, 
Bir Yanda Trafik Çilesi

Cildiniz Genç Kalsın
Yaşlanma etkilerini 

geciktirmek ve cildinizin 
gençliğini korumak sizin 
elinizde. Peki, yapmanız 

gerekenleri biliyor musunuz?

NEREYE GİTSEK... NEREYE GİTSEK... NEREYE GİTSEK... NEREYE GİTSEK...
İstanbul Shopping Fest (9-29 Haziran)
21 gün, 21 gece alışveriş, sürprizler, indirimler ve 

eğlence sizleri bekliyor…
Meydan Ümraniye Alışveriş Merkezi 5. Yılını 

Festivalle Kutluyor. Konserlere katılım ise ücretsiz.  
14 Temmuz’a kadar sürecek Festival’in Programı 
şöyle:

30  Haziran: Karmate
07 Temmuz: Timur Selçuk
14 Temmuz: Bülent Ortaçgil &Kurtalan Ekspres

SOSYAL DESTEK YAKLAŞIMLI 
ÇEVRE  VE DOĞA EĞİTİMİ
I.DÖNEM: 23 Temmuz-2 Ağustos
II.DÖNEM: 6 Ağustos-15 Ağustos
Katılım ücretsiz olup, eğitim sonunda katılımcı-

lara “Doğa Eğitimi Sertifikası” verilecektir. 
TÜBİTAK desteği ile Kastamonu Üniversite-

si’nin yürütmekte olduğu KASODE Projesi, Kasta-
monu bölgesinde 2012 yılında ilk defa gerçekleşti-
rilecektir. 

Projede, Kastamonu Sosyal Hizmetler Kurumu 
Yurtlarında kalan 13-18 yaş arası ortaöğretim öğ-
rencilerine, Kastamonu kenti ve çevresinde bulunan 
doğal, kültürel değerleri materyal olarak değerlendi-
rerek, hem teorik, hem de pratik olarak doğa sevgisi-
ni, çevre bilincini aşılamak, zengin kaynak değerle-
rimizi tanıtmak ve bireylerin özgüvenlerini artıracak 
bir program sunmak hedeflenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.kastamonu.edu.tr/kasode.html 
Tel: 0 366 280 10 36

13 Temmuz Cuma
· 14.00 Açılış
· Protokol Konuşmaları
· Çatalzeytin Halk Eğitim Merkezi Sergi Açılışı
· Sultangazi Belediye Başkanlığınca Yaptırılan Pa-
zar Yeri Açılış Töreni
· Tavla Turnuvası
· Emirkan Konseri

· Mehteran Gösterisi

14 Temmuz Cumartesi
· Yüzme Yarışları
· 20.00 Tual, Doğuş Konseri

15 Temmuz Pazar
· Tiyatro Gösterisi
· Geleneksel Ginolu Koşusu

Dünya Turunuz,  Karadeniz’i Görmeden Çatalzeytin 
Gümüş Balık Festivalini İzlemeden Bitmez. 

Güzelliğin Sevgi İle Kültürün Sanatla Kaynaştığı 
Festivalimize Davetlisiniz…

Çatalzeytin Belediye Başkanı 
M. İhsan UĞUZ

Çatalzeytin 
Kaymakamı

Erol KORKMAZ

36. ÇATALZEYTİN GİNOLU GÜMÜŞ BALIK FESTİVALİ

Sp r

1998 - 1999 doğumlu bayanlar ve erkekler hent-
bol il karmaları mücadelelerinde antrenör Fatih İk-
bal yönetimindeki Kastamonu ekibi, son maçında 
Çorum temsilcisi ile karşılaştı. Mücadeleden 12 
- 12’lik skorla ayrılan takım,  önceki maçlarında 1 
periyot fazla maç kazandığı için Bölge Şampiyonlu-
ğuna ulaşmış oldu. 

Bu başarısından dolayı 8 - 13 Temmuz tarihle-

ri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye 
Şampiyonası’nda Kastamonu’yu temsil edecek. 
Karşılaşmanın ardından İl Spor Müdürlüğün ün 
sponsorluğunda akşam yemeğine giden kafile, hep 
birlikte başarılarını kutladı. 

Öte yandan, antrenör Metin Direkçi yönetimin-
deki Kastamonu Erkekler Hentbol Karması ise 
3.’lük kupasının sahibi oldu.

Kastamonu’da düzenlenen bayanlar ve erkekler hentbol karmaları mücadelelerinde, Kastamonu 
Bayan Hentbol Karması şampiyonluğunu ilan ederek, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak 

kazanırken, Kastamonu Erkekler Hentbol Karması ise 3.’lük kupasının sahibi oldu. 

Kastamonu Bayan Hentbol Karması Bölge Şampiyonu Oldu



BİR de kısaca Çatalzeytin’in 
tarihçesine bir göz atalım ve 
bakalım bu şirin ilçemizden 

kimler gelmiş kimler geçmiş.
“Çatalzeytin 01.06.1954 tarihin-

de ilçe olmuştur. Tarihi yönünün 
200 - 300 yıllık geçmişi bulunmakta-
dır. Mezarlardan çıkan eski paralar, 
eşyalar ve diğer tarihi eserler, Ça-
talzeytin’i tarihi derinliklere indir-
mektedir. Çatalzeytin Osmanlı-Rus 
Savaşları’na tanık olmuştur. İsmini 
fırtınaya yakalanan denizcilerin ka-
yıklarına bağladıkları Çatalzeytin 
ağacından almıştır. İlçenin 41 köyü 
bulunmaktadır. İlk yerleşim yeri 3 
km. batısında bulunan Ginolu’dur. 
M.O. 4. yüzyıla dayanır.”

Çatalzeytini öylesine gezmek de-
ğil maksadımız. Çok ilginç bir yere 
gideceğiz. Bu yolculuğumuzda bize 
rehberlik edecek kişi tam anlamıyla 
bir Çatalzeytin Sevdalısı olan ve bu 
sevimli ilçenin daha yaşanabilir ol-
ması, doğal güzelliklerinin bozulma-
ması için kalemiyle gazetesiyle ki-
taplarıyla mücadele eden bir yayım-
cı, gazeteci-yazar olan Emin Türkay 
ÖZTÜRK.

Çıkardığı Gazetenin ve kitapla-
rın yanı sıra Çatalzeytin Belgeselini 
“CİYE” adlı kapsamlı bir Foto-Kitap 
formunda yayınlayan kişi.

Püsürge Halk Ağıtını derleyen 
halk adamı.

Türkay hocanın İşyerinde oturup 
bir yorgunluk çayının ardından Çağ-
lar köyüne doğru yola çıkıyoruz.

Çatalzeytin Mektubu gazetesinin 
fotoğrafçısı ve muhabiri Doğan Öz-
bay’da bizlere eşlik ediyor.

Hedefimiz Çağlar Köyü Demirci 
mahallesinde bulunan asırlık Servi 
Ağacı.

Öncelikle Bu şirin köy hakkında 
bilinenler ise şu şekilde.

“Köyün bilinen en eski adı İnan-
ya’dır. İnanya kelimesinin Türkçe 

karşılığı ıssızdır. Köy toplam 6 ma-
halleden oluşmaktadır. Köyde bu-
lunan camilerden en eskisi olan ve 
demirci mahallesinde bulunan çağlar 
köyü camii kiliseden çevrilmedir. 
2002 tarihinden itibaren bu camimiz 

kültür bakanlığı ve vakıflar genel 
müdürlüğü tarafından koruma altına 
alınmıştır. Tam bir delil olmamasına 
rağmen köyün tarihinin çok eskilere 
dayandığı bilinir.

Kastamonu iline 90 km uzaklık-
tadır. Bağlı olduğu Çatalzeytin ilçe-
sine ulaşım için 2 ayrı yolu vardır; 
stabilize yoldan 9 km, asfaltı yolu 
kullananlar için 22 km ‘dir. Çevre-
si ormanlarla çevrili bu şirin köyde 
yeşilin tüm tonları bulunmaktadır. 
Köy genel olarak eğimli arazi üze-
rine kurulmuştur ve altı mahalleden 
oluşmaktadır. Bu mahalleler; Çam-
lık, Kayabaşı, Ablu, Orta, Ulu ve 
Demirci mahalleleridir. 

Çağlar köyü Demirci mahalle-
sinin orta yerinde 1890 yılı yapımı 
ahşap bir cami var. Bahçesinde anıt 
bir selvi ağacı, temelinde Roma dev-
rinden kalma bir yazılı taş, önünde 

ise yirmi birinci Vali Hacı Ali Ağa 
(balıkçı)nın mezar taşı var.

Her biri ayrı bir kültürel varlık, 
eşsiz bir tarihi eser. Bahçe dışındaki 
kocaman değirmen taşlarını saymı-

yorum bile.
Amacımız böylesi tarihsel olayla-

ra tanıklık eden Anıt Ağaçların tes-
cillenerek koruma altına alınması. 

Prof Dr. Sadık Erik Hocamız 
hemen işe başlıyor. Bizim elimizde 
metre hocanın talimatları uyarınca 
ölçüp hocaya bildiriyoruz. O’da not-
larını alıyor.

Boy yaklaşık 22 metre,
Çevresi 4,25 met.
Kalınlık 1,70 metre.
Alttan yukarı hayranlıkla ağacı 

inceliyoruz.
Yaşı yaklaşık 250–300 diye söy-

lenmiş. Gerçekten de muhteşem bir 
ağaç.

Ağacın işi bitince etrafta gezini-
yorum. Caminin kapısı önünde bir 
mezar taşı var. Eski yazılı. Yanında 
bir tabelada da tercümesi yazıyor.

Merhum ve Mağfur El Muhtaç,
Ali Rahmetullah Mağfur
Yirmibirinci vali iken
Alemdar El Hacı Ağa
Ruhuna Fatiha 1189 (1775)
Birde balık resmi çizilmiş. Muh-

tara balık resmi niye var diyorum. 
Taşı okuyan kişinin söylediğine gö-
re, mezar taşında bulunan balık resmi 
bu zatın hayatında balığın çok büyük 
bir önemi olduğunu belirtiyormuş. O 
yüzden tercümesini yazdıkları tabe-
laya balık resmini de koymuşlar.

Bende amatör bir olta balıkçı-
sı olarak Yirmi birinci vali balıkçı 
alemdar ağa’ya Fatiha okuyorum.

Sonra ahşap caminin içinde yap-
tığım çekimleri bitirip dışarı çıkınca 
bana yazılı taşlara da bir göz at di-
yorlar.

Gördüğüm manzara inanılmaz. 
Ahşap cami yerden yaklaşık bir met-
re yükseklikte üç tane taş üzerinde 
yükseliyor. Üçü de Latince yazılı.

Heyecanlanıp İl Kültür Müdürü-
müz Ziver Kaplan’ı arıyorum. Te-
sadüfe bakın ki Taşköprü Pompeio-
polis kazısını yapan Prof. Dr. Lâtife 
Summerer’le birliktelermiş.

Hocamıza durumu anlatınca bu-
rayı bildiklerini ve yazıtların birini 
tercümesinin yapıldığını öğreniyo-
rum.

Çağlar Köyü muhtarı Enver As-
lan hocamız bu yazıtın tercümesini 
sizin aracılığınızla bize ulaştırırsa bir 
tabelaya yazdırıp bu taşın yanına ko-
yacağını söylüyor.

Hocamızın yolladığı mailde yazı-
lanlara göre tercüme şu şekilde.

“O yaşarken ailesinin mücevheri 
ve Aurelier Markellos, Demaratos 
ve Peisonianos’ un sevgili büyük 
annesiydi. Onlar bu mezarı babaları 
ve anneleri ile birlikte üç mükemmel 
hediyeyle (yaptırdılar) …

 Sen ölenler arasında olduğun hal-
de yaşayanlar arasında kalasın diye.”

…
Son kelimesi çok çarpıcı, “Ölen-

ler arasında olduğun halde yaşayan-
lar arasında kalasın demiş. Aradan 
geçen onca yıldan sonra İnanyalı 
büyükanne hala yaşayanlar arasında 
konuşuluyor.

Demek ki amacına ulaşılmış.
…
Yolunuz bir gün Çatalzeytin’e 

düşerse özellikle de aracınızla gidi-
yorsanız, Çağlar köyü diye bir tabela 
görünce hemen o yöne dönün.

Bir müddet ormanlar arasında 
ilerleyen yol sizi sonunda yeşil bir 
denizin içinde ahşap bir caminin ol-
duğu meydana ulaştıracaktır.

Ahşap caminin bahçesinde bir 
anıt ağaç var. Kocaman servi ağacı-

nın serin gölgesinde bulunan bank-
ların birine oturup gözünüzü kapatıp 
servinin rüzgârla salınan dallarının 
söylediği türküyü dinleyin.

Bu türküde neler yok ki. Yeter ki 
kulağınızla değil yüreğinizle dinle-
yin. Bu türkü de zeytinleri ezip yağ 
çıkaran değirmen taşlarının gıcırtısı-
nı duyacaksınız,

Yirmibirinci vali olsa da balıktan 
vazgeçmeyen Alemdar Ali Ağanın 
ağlarından çıkan gümüş balıklarının 
şıpırtısını duyacaksınız.

Sevgili büyükannelerine mezar 
taşı yaptırarak onu ölenler arasında 
olduğu halde yaşayanlar arasına ka-
tan Romalı çocukların sevinç, mutlu-
luk ve ağıdını duyacaksınız.

Gelin ve dinleyin.
Anıt ağaç ve gölgesindeki tarih 

sizi bekliyor.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile Sinop Kerempe Burnu arasında çalışan gemiciler fırtınaya yakalandıkla-
rında gemilerini kıyıdaki çatal bir zeytin ağacına bağlarlarmış. Dönüşlerinde; 

—Fırtınayı nerede geçirdiniz? Sorusuna;
—Çatalzeytin’de diye yanıt verirlermiş. Zamanla bu şekilde söylene söy-

lene bu yörenin ismi de Çatalzeytin olmuş.
İşte biz de “O” bahsedilen Çatalzeytin’e gidiyoruz.

ÇAĞLAR KÖYÜNDE TARİH, TARİH ÜSTÜNDE, 
BİR YANDA ANIT AĞAÇ DİĞER YANDA 
BALIKÇI VALİ, BİR YANDA ROMALI 
BÜYÜKANNEYE AĞIT…

ÇATALZEYTİN

19-25 Haziran 2012 8

DEVREKÂNİ’Yİ geçtikten sonra 
karşımıza çıkan Yaralı göz, Boz-
kurt yol ayrımına kadar aldığımız 
her metre yolda değişen yüzüyle 
ve bütün gizemiyle takip etmeye 
başlıyor.

Yaralıgöz’de bir çay molası 
verdikten mevsimine göre mısır, 
omlet ya da hiç olmazsa bir bar-
dak soğuk yayla suyu içimi durup 
bu muhteşem doğayı doya doya 
içimize çekiyoruz. Sonra Boz-
kurt yol ayrımından aşağı kayın 
ormanlarının eşliğinde denize ini-
yoruz. 

Çatalzeytin’de Karadeniz’in 
kıyısında bakınıyorum etrafa.

Gözlerim bu ilçeye adını ve-
ren bir Çatal zeytin ağacını arıyor 
bulamayınca hiç değilse taştan bir 
heykeli olsun diyorum ama o da 
yok.

Çatalzeytin’de nerededir diyen 
olursa kısaca biraz bilgi verelim.

Kastamonu ilinin kıyı ilçele-

rinin en doğusunda. Sinop il sı-
nırında yer alır. Coğrafi bölüm-
leme olarak Batı Karadeniz Bölü-
mü’ndedir. 

Koordinatları 40 48’ - 42 02’ 
kuzey enlemleri, 32 43’ — 34 37’ 
doğu boylamlarındadır.

İlçenin yüzölçümü 318 km2 
dir. Kuzeyde Karadeniz, batıda 
Abana ve Bozkurt, güneybatıda 
Devrekâni, güneyde Taşköprü 
ve doğuda Sinop ilinin Türkeli 
ilçesi ile komşudur. Yüzölçümü 
bakımından Abana ve Bozkurttan 
sonra 3. küçük ilçedir.

İlçe toprakları kuzeyde Ka-
radeniz kıyısında uzanan bir ova 
şeridi ile güneydeki dağlık Küre 
dağları (İsfendiyar) kıyı ile iç ke-
simler duvar konumundadır. Dar 
ve derin vadilerle yarılmış olan 
Küre dağlarının Çatalzeytin sınır-
ları içerisindeki en yüksek noktası 
1958 metre yüksekliğindeki Yara-
lıgöz’dür.

DENİZ HAVASIYLA ORMAN HAVASI HARMAN OLMUŞ,
NİKAH KIYMIŞ YEŞİLE MAVİ ÇATALZEYTİN DOĞMUŞ...

Tahsin ŞENTÜRK


