
İnanan insanın, inancının gereğini yapması, 
yani hayatını Yüce Allah’ın varlıklara rahmet ve 
mükâfatını çokça artırdığı bu ayda müminlerin de 
birbirlerine şefkat ve merhamet duygula-
rıyla yaklaşmalarını diliyorum. 
Önümüzdeki Perşembeyi Cumaya 
bağlayan gece hicri 1431 
yılının ilk teravih namazını 
kılıp Ramazan ayının ilk orucu 
için sahura kalkacağız.
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AK Parti Kastamonu milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Hakkı Köylü’den

BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ

h.istamonu@istamonu.com

Ne Olacak Bu Memleketin Hali?
Birileri ne olacak bu memleketin hali diye 

hayıflanırken, birileri de ne varmış memleketin 
halinde diyecektir. Memleketin hali, bizim hali-
miz. Yani vurdumduymazlığımız! 

Atı alanın Üsküdar’ı geçişini seyrederek ke-
yiflenişimizdeki anlamsızlığımız. 

Efendim, konu Kastamonuspor…
1968 yılında anca 1 yıl 2’inci lig yüzü gören 

Kastamonuspor’un 48 yıldır kaderi değişmiyor. 
Sanki demir atmış 3’üncü ligde çakılmış kal-
mış bir takım görünümünden kurtarmak gerekir 
Kastamonuspor’u...

3 ’TE

® 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

®

Murat Güven ile
DERiN DiYALOG

Esenler Belediyesi’nden 
Devrekâni’ye Şehir Konağı 

13 TEMMUZ Cuma Günü Kastamonu’ya ge-
len Esenler Belediye başkanı M. Tevfik Göksu: 
Devrekâni, Abana ve Çatalzeytin ilçelerini ziyaret 
etti. Temel atma töreninde açılış konuşması yapan 
Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, 
şehir konağının yapımına katkıda bulunan Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya destek-
lerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Törene Kastamonu valisi Erdoğan Bektaş, 
Devrekâni Kaymakamı Serdar Kaya, İstanbul E-
senler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve 
Devrekâni Belediye Başkam Mümtaz Aliustaoğlu, 
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Öz-
kan katıldı.

Kas-Der Yönetiminden 
Vali Bektaş’a Ziyaret 

14 TEMMUZ Cumartesi günü 
katıldığı 8’inci Devrekâni Ulusla-
rarası Kültür ve Sanat Festivali’nde 
Gazete İstamonu’ya konuşan AK 
Parti Kastamonu Milletvekili ve A-
dalet Komisyonu üyesi Hakkı Köy-
lü, “Öncelikle vatandaşın çekeceği 
çileleri ortadan kaldırmak lazım. 
İş bu noktaya gelmişse alternatif 
yollar aranmalıdır” dedi. Çözüme 
yönelik başka düşünceleri de oldu-
ğunu söyleyen Köylü şu görüşlere 
yer verdi, ”Ankara’ya döndüğümde 
Bakanlıkla görüşerek bu durumu 
ısrarla anlatamaya çalışacağım.

Mademki adliyeler kapatıldı. 
Nereye bağlanmışsa o ilçedeki 
hâkim ayda bir gün gelsin hukuk 
davalarına, bir gün gelsin ceza 
davalarına baksın. Yine bir gün-
de keşif yapacaksa onu yapsın.

Duruşmalarını ayda bir o ad-
liyesi kapanan ilçede yapabilir 
konuma getirmek lazım. Bu şe-
kilde vatandaşı da zor durumdan 
kurtarmış oluruz. Bu vesileyle 
de burada daimi hâkim ve savcı 
görevlendirmemiş olunur. İna-
nıyorum ki bu da vatandaşa yük 
getirmeyecektir.”

7 Haziran’da yapılan kongre sonucunda Kas-Der 
genel başkanlığına seçilen Latif Çilingiroğlu, yöne-
tim kurulu üyeleri ile birlikte 13 Temmuz Cuma günü 
saat 11.30’da Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret etti.

Vali Erdoğan Bektaş: “Kas-Der’e teşekkür 
ediyorum”
“Yeni yönetiminiz de yeni yüzler gördüm ve genç 

bir kadro gördüm.  Öncelikle hayırlı olsun dileklerimi 
sunarım” diyen Vali Erdoğan Bektaş şunları söyledi 
“Kas-Der’in İstanbul’da üstlenmiş olduğu misyonu 
itibariyle ve hemşeriler arası diyalogun arttırılması 
için gerekli olduğunu düşünüyorum. Dünya sürekli 
gelişiyor ve değişiyor. Bu yeni dünyaya kendimizi 
uydurmak zorundayız” dedi.

Bu haftanın konuğu Şehr-i İstanbul’un 
çehresi hızla değişen ilçesinin mimarı, 
kana kana içtiğimiz sohbet pınarı 
Sultangazi Belediye Başkanı: Cahit Altunay 

Bu sayıdaki röportajımız da, insanı sevmeyi bilen, 
sevgisini ifade edebilme yeteneği had safhaya ulaş-
mış bir Kastamonu dostunu konuk ediyoruz sayfa-
larımıza. Yeni bir ilçenin ilk belediye başkanı ama 
eski, çok eski bir gönül adamıyla konuştuk samimi 
bir ortamda. Bir yandan çaylarımızı 
yudumlarken, diğer yandan 
Kastamonu’yu adımladık anılar 
da, sözlerde... 

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz’e açıklamalarda bulunan 
AK Parti Kastamonu milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Hakkı Köylü, 
Adliyeleri kapatılan ilçelerde yaşayan vatandaşların zorda kalmaması için bir 
taslak hazırladığını söyledi... Milletvekili Köylü şöyle devam etti, “Esasını 
isterseniz ben bu adliyelerin kapatılmasına temelden karşıyım. İlçelerin 
ekonomik şartlarını ve coğrafi konumlarını anlattık. Yeniden değerlendirin 
dedik. Nitekim de olmadı.  Yakın zamanda bu kararlardan dönüş yok. 
Türkiye’deki hâkim savcı sayısı Avrupa ülkelerine göre yarı yarıya düşük. 
Başka ülkede iki hâkimin baktığı davaya bizde bir hâkim bakıyor. Bu yüzden 
hâkim ve savcı sayısını iki katına çıkarmamız gerekiyor.

Adliyesi Kapanan İlçelere 
Alternatif Çözüm

KRONİK HASTALIĞIMIZ 
KASTAMONUSPOR

2 ’DE

Bir Şarkısın Sen Göynük Dağı

ÖZEL 
HABER

Dadaylı hemşerimiz Ayhan Terzi, Kaymakam olarak görev yaptığı Çankırı’nın   
Bayramören ilçesinde bir ilki gerçekleştiriyor. Evde Bakım Projesi’nin 
Türkiye’de bir ilk olduğu belirtildi. Gazete İstamonu yönetimi oradaydı..

KAYMAKAM Terzi, yaş-
ları 65 ila 90 arasındaki bakıma 
muhtaç köylüleri tespit ederek  
yaşlı vatandaşların günlük ih-
tiyaçlarını gidermek için Evde 
Bakım Projesi’ni hayata ge-
çirdi.  Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı eliyle yapı-
lan hizmet kapsamında gidilen 

evlerde bulaşık, çamaşır yıka-
ma ve ütüleme, yemek yapma, 
temizlik ve tadilat işleri yapı-
larak vatandaşın duası alınıyor.

Gazete İstamonu Oradaydı
Genel Yayın Yönetmeni-

miz Hüseyin Karadeniz, Yazı 
İşleri Müdürümüz Gözde Yük-
sel ve Haber Müdürümüz Mu-

rat Güven’in bizzat yerinde in-
celediği proje, Bayramören’in 
27 köyünde uygulamaya so-
ukulacak. Pilot köy seçilen 
Akgüney Köyü’nde projeden 
yararlanan Şükrü Kibaroğ-
lu, Gülbahar Yiğitoğlu, Bi-
lal Cive’yi Satı Kartal, Musa 
Şaşmaz ile görüşen ekibimiz 
yaşlılardan bilgi aldı.  Devletin 
gücünün her daim yanımız-
da olduğunu görmekten çok 
mutluyuz diyen köylüler Allah 
devletimize zeval vermesin, 
Köyümüzde yerinden kalka-
mayacak kadar hasta olanların 
yemeklerinin pişirilmesinden 
evlerinin onarılmasına kadar 
gösterilen çabadan dolayı kay-
makam Ayhan Terzi’ye teşek-
kür ederiz dediler.

Bayramören’de 
Gönül Söküklerini 
Diken Bir “Terzi”
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Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsunBin aydan daha 
hayırlı olan 

MPİ 19 Ağustos Biletlerinde Kastamonu Rengi
19 Ağustos 2012 tarihinde çekilişi yapılacak Milli Piyango 

Biletinin ön yüzünde Kastamonu İlimize has el dokuma 
ürünlerinin fotoğrafları yanında “Kastamonu Dokuma 

Kültürünü Yaşatıyor” yazısı ile birlikte satışa sunulacak.

BU YIL 14’üncüsü düzenlenen “Bozkurt Göy-
nük Dağı Yayla Şenlikleri” yoğun katılımla gerçek-
leşti. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Başkan yardımcısı Fevzi Dülger, Kâğıthane Belediye 
Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcısı Hasan Çakır, 
Belediye meclis üyeleri, Bozkurt Belediye Başkan 
yardımcısı İsmail Göksel, KASİAD yönetim kurulu 
üyeleri Cemal Şenol, Mehmet Tekin, Bozkurt Der-
nek Başkanı Bozkurt Ekeş, Muhtarlar, STK üyeleri 
ve çok sayıda misafir katıldı. 2 ’DE

RAMAZANA DAiR 
Doç. Dr.İhsan Çapçıoğlu ile

7 ’DE



Kastamonu’da Yapılan Kadastro Çalışmaları 
Hukuk Davalarını Önemli Ölçüde Azalttı

HER Her yıl Avukatlardan alımlar yapılı-
yordu ve her yıl 500 hâkim alınıyordu,  bir ara 
alamadık. Danıştay engelledi. O yüzden açık aç-
tık, 3 sene bütün sınavları iptal ettik. Kamerayla 
sınav yapılması bile istendi ama dünyanın hiçbir 
ülkesinde böyle bir şey yok. O gün bu engelle-
meler olmasaydı inanıyorum ki bugün bu duru-
ma gelmezdik  dedi.”

Türkiye’de 70 senede  %30 Kadastro yapıl-
dığını Ak parti hükümeti tarafından ise son 3 
yılda %70 kadastro yapıldığını belirten Köylü, 

Bu ciddi bir çalışmanın ürünüdür. Kanun ve ö-
zelleştirme sonucunda hızlı ve çözüm üreten bir 
yapıya kavuşuldu dedi. Kastamonu’da sadece 
kadastro işlerine için 20 tane bölge müdürlüğü 
kurulduğunu da ekleyen Köylü, bu çalışmalar 
neticesinde hukuk davası azaldı ve ihtilaflar or-
tadan kaldırıldı dedi. Bizim derdimiz işin azı ya 
da çokluğu değil. İyi bir yargılama ve adil bir 
yargılamadır. Yeni bir hâkim geldiği ilçede yan-
lış kararlar aldığında Yargıtay’a gider yıllarca 
sürüncemede kaldığı da olurdu dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
eski İstanbul Bölge Müdürü İlyas 
Yılmaz’ın oğlu Çağrı Mustafa Yılmaz 
(32), Arnavutköy’de bir kişinin silahlı 

saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.
Yılmaz’ın Bağcılar Merkez Ca-

mii’ndeki cenaze törenine ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra eski Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat 
Başesgioğlu’da katıldı. Oğlunu son 
yolculuğuna uğurlayan baba İlyas 
Yılmaz, gözyaşlarına boğulurken, Ba-
şesgioğlu ve yakınları babayı teselli 
etmeye çalıştı. 

Mustafa Çağrı Yılmaz’ın cenazesi 
ikindi namazına müteakip kılınan ce-
naze namazının ardından toprağa ve-
rilmek üzere Kocasinan Mezarlığı’na 
götürüldü.

Katil Zanlısı Aranıyor.
HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

BİZİM KAPILARIMIZ (2)

Çağların aşınmış kapılarını açıp cihana ada-
let, hoşgörü ve sevgi taşıyan Fatihlerimiz, Ak-
şemseddinlerimiz, surlara bayrağımızı diken 
Ulubatlı Hasanlarımız vardı. Hayber’in zorlu 
fetih kapılarını açan, fırtınalar estiren, kutlu 
nebinin diliyle müjdelenen Ali’lerimiz, ensar-
larımız, muhacirlerimiz vardı. Biz vardık şimdi 
o biz nerede?  

Dersaadet kapılarımız vardı cihanın yedi 
ikliminden gelen elçilerin işaret almak için 
bekleştiği, Hızır’la yolculuk yapıp ab-ı hayat 
içtiğimiz kapıların ardında abdest alıp serinle-
diğimiz çeşmelerimiz vardı.

Bir zamanlar Umman Denizi’nden Tuna 
havzasına, Kafkaslardan Mağrib’e kadar uza-
nan topraklarımız, mavi denizlerimiz, yağmur 
yüklü bulutlarımız, itibarımız, şanımız vardı. 

Gelin endamlı konaklarımızın, ahşap işle-
meli kapıları önlerinde toprak yüzlü çocuklar 
vardı şen şakrak oyun oynayan. Kapı önlerinde 
yün ören masum yüzlü neneler vardı. Torunu-
nun elinden sevgi ile tutup melun mahzun eve 
dönen beli bükük dedeler vardı. Şimdi o çocuk-
lar, neneler, dedeler nerede?

Herkesin belli bir kıvama erdiği, birbiri-
ne saygı ve sevgi duyduğu yüce hasletlerimiz 
vardı evimizde, obamızda, bağımızda bahçe-
mizde. Sadece kapalı kapılar ardında değil her 
zaman her yerde edebimiz, hayâmız vardı. 

Örselenen, matlaşan gönül kapılarımızı ta-
mir eden mahir ustalarımız, ilim ve aşk öncü-
lerimiz vardı her mahallede.  Hangi kapıdan ya 
da kapıların ardından çıkıp gelecekler? Yoksa 
çoktandır içimizdeler de mi biz farkında deği-
liz. Onları görmemezlikten gelip yoksa kapı-
larımızı kapatıp sürmelerimizi çektik. Yoksa 
kendimize yazık mı ettik?

Kapılarımızın kadri kıymetini takdir edip 
değerini bilemesek de ümit varız. Çünkü her 
yeni gün umuda ve sevince doğru açılan ka-
pılarımız olduğunu biliyoruz. Ey aşkın kutlu 
kitabı! İkra ile başlayan sırlı kapılarını ne olur 
aç bize. Çaresizliğimizi, susuzluğumuzu ök-
süzlüğümüzü, dağınıklığımızı gider.

Bizim kapılarımız vardı şimdi nerede?  

İlyas Yılmaz’ın Evlat Acısı

Türkiye’de 70 senede  %30 Kadastro yapıldığını Ak 
parti hükümeti tarafından ise son 3 yılda %70 kadastro 

yapıldığını belirten Köylü, Bu ciddi bir çalışmanın 
ürünüdür. Kanun ve özelleştirme sonucunda hızlı ve 

çözüm üreten bir yapıya kavuşuldu dedi.
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“YENİ yönetiminiz de yeni yüzler 
gördüm ve genç bir kadro gördüm.  Ön-
celikle hayırlı olsun dileklerimi sunarım” 
diyen Vali Erdoğan Bektaş şunları söyledi 
“Kas-Der’in İstanbul’da üstlenmiş olduğu 
misyonu itibariyle ve hemşeriler arası di-
yalogun arttırılması için gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Dünya sürekli gelişiyor 
ve değişiyor. Bu yeni dünyaya kendimizi 
uydurmak zorundayız.   Madem yeni bir 
yüzsünüz;  şehir önünüzde, şehrin potan-
siyeli ve imkânları önünüzde. İstanbul’da-
ki hemşerilerimizin imkân ve kabiliyetleri 
önünüzde. İstanbul görmüş insanlarsanız. 
İstanbul da ayakta durmuşsunuz, var ol-
muşsunuz bir yerlere gelmişsiniz. O za-
man,  o tecrübeyi bize aktarmak zorunda-
sınız ve iyi bir analiz yaparak eksiklikler 
nelerdir, neler yapılmalı konusunda hem-
şerilerimizle iyi ilişkiler oluşturacağınıza 

da inanıyorum diyen Vali Bektaş, Fes-
hane günleri Kas-Der’in yapmış olduğu 
en güzel etkinliklerden bir tanesi ve çok 
önemsiyoruz. Kastamonu’nun tanıtımına 
göstermiş olduğunuz bu çaba takdire şa-
yandır.”

Çilingiroğlu: “Kas-Der önemli bir
 kurumdur”
Toplantı da söz alan Kas-Der genel 

başkanı Latif Çilingiroğlu ise şunları söy-
ledi “Kas-Der gibi marka olmuş dernek 
sayısı ülkemizde çok az. Yönetim kuru-
lu üyelerimizle birlikte İstanbul’da bir-
lik ve beraberliğin tesisi için çalışmamız 
gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz ve 
önemsiyoruz” Çilingiroğlu şöyle devam 
etti: “İstanbul’da oluşturulan sivil toplum 
anlayışının Kastamonu’nun her alanında 
hissedilebilir olması ve önemli bir güç ha-
line gelebilmesi için Kas-Der önemli bir 

kurumdur. Bu anlamda İstanbul ve Kasta-
monu arasında oluşturulacak olan bu his-
siyat ve güç faktörünün daha da etkin hale 
gelmesi için bize tevdi edilen bu göreve 
layık olma adına yönetim kurulunu oluş-
turan arkadaşlarımızla birlikte çalışarak 
Kas-Der’i hak ettiği yere getireceğimize 
inanıyoruz ve ilk çalışma ziyaretimizi de 
size yaptık kabulünüz için teşekkür ede-
riz.”

6’ıncı Feshane Kastamonu Günleri 
16-19 Mayıs’ta 
Gelecek yıl 6.’sı yapılacak olan Fesha-

ne Kastamonu Günleri etkinliğine de de-
ğinen  Çilingiroğlu; “Kastamonu’nun tanı-
tılması için İstanbul’da yapılan en büyük 
organizasyon olarak gördüğümüz Feshane 
Kastamonu Günleri’nin 6.’sını gelecek yıl  
16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti-
receğiz. Daha önce yapılan Feshane Gün-

lerine Kastamonu’dan çok ciddi destek 
verildiğini gördük başta siz sayın valimiz 
olmak üzere, Kastamonu Belediye Baş-
kanımıza, İlçe Kaymakamlarımıza, Bele-
diye Başkanlarımıza, Kastamonu Ticaret 
Odamıza ve tüm katılımcılarımıza bu des-
teklerinden dolayı bir kez daha teşekkür 
ederiz” dedi. “Tüm gücümüzle ve zengin 
içeriğiyle Kastamonululara yakışır Fesha-
ne günleri için daha şimdiden çalışmalara 
başladık” diyen  Kas-Der Genel Başkan 
Latif Çilingiroğlu konuşmaların ardından 
Vali Erdoğan Bektaş’a seramik bir tablo 
hediye etti. 

Valilik ziyaretinin ardından berabe-
rindeki heyetle Taşköprü’ye geçen Latif 
Çilingiroğlu burada, Yalova vali yardım-
cısı (hemşerimiz) Saim Eskioğlu’nun an-
nesi Fevziye Eskioğlu nun (76) cenazesi-
ne katıldılar. Cuma namazına müteakip 
(Taşköprü)Merkez Taş Cami de kılınan 
namazının ardından Kas-Der heyeti Taş-
köprü belediye başkanı Hüseyin Arslan’ın 
davetlisi olarak öğle yemeğinde bir araya 
geldi. Yenilen yemeğin ardından bu yıl 
8’incisi düzenlenen Devrekâni Uluslara-
rası Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına 
katılan Kas-Der heyeti, belediye başkan 
Mümtaz Aliustaoğlu’nu tebrik etti. Ziya-
rete, başkanvekili Mehmet Yayla, Başkan 
yardımcıları Yaşar Kayacan, Fikri Ayte-
kin, Aydın Kaya, Genel sekreter Ayhan 
Kırık ile yönetim kurulu üyeleri Mihrici-
han Tuzcuoğlu ve Nilüfer Ay katıldılar. 
Yaklaşık 1 saat burada kalan heyet, ardın-
dan İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı.  

Toplantı da söz alan Kas-Der genel başkanı Latif Çilingiroğlu ise şunları söyledi “Kas-Der gibi 
marka olmuş dernek sayısı ülkemizde çok az. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İstanbul’da 
birlik ve beraberliğin tesisi için çalışmamız gerektiğine tüm kalbimizle inanıyoruz ve önemsiyoruz”

Kas-Der Yönetiminden Vali Bektaş’a Ziyaret 

Merkez: Yeni Mahalle Cad. No:10 
(Merkez Camii 

İETT Durağı Karşısı) Küçükköy-İST.

Göynük Dağı Yayla Şenliklerine Yoğun Katılım ve İlgi
Bir şarkısın sen programından tanınan 

Fındık kurdu Berna’nın sahne aldığı şenlik-
te, Ahmet Aykın ve Miroğlu’da sahne aldı. 
Sanatçıların performansı görülmeye değer 
nitelikteydi.

Mesut Demirel: Bu ve buna benzer et-
kinlikler sayesinde bir arada olma kültü-
rümüze katkı sunuyoruz.

Göynük dağı yayla şenlikleri komitesi a-
dına açılış konuşmasını yapan Mesut Demi-
rel şunları söyledi: Bir arada olmaktan son 
derece memnun olduğumuz değerli dostlar 
hoş geldiniz. İstanbul’daki uğraş ve çalış-
malar neticesinde ortaya çıkarılan bu tablo-
da emeği geçenlere canı gönülden teşekkür 
ederiz. Destek olduğunuz sürece bu ve buna 
benzer etkinlikler sayesinde bir arada olma 
kültürümüze katkı sunuyoruz.

Başkan Altunay: Yaşadığınız yerlere 
geldiğimizde kendi evimize gelmişçesine 

mutlu oluyoruz... Sultangazi Belediye Baş-
kanı Cahit Altunay ise yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: Derneklerinize girdiğimiz-
de evimize giriyoruz. Yaşadığınız yerlere 
geldiğimizde kendi evimize gelmişçesine 

mutlu oluyoruz. Müthiş bir misafirlik örneği 
gösteriyorsunuz dedi.  Kastamonu çok göç 
vermiş bir il olmakla birlikte bağrından çok 
değerli insanları çıkarmıştır. Bu değerler 
içerisinde gittiğiniz yerlerde çalışıp çabalar-
ken, çocuklarınızın eğitimlerini veriyorsu-

nuz. dedi. Başkan Altunay: “Yardımlaşma 
ve paylaşma deyince Kastamonulular akla 
gelir böyle insanlarla aynı kentte olmaktan 
birlikte çalışmaktan çok mutluyum dedi. 
Aranızda olmaktan ve böylesi güzel yayla 
havasını teneffüs etmekten mutlu olduk. 
Başarılarınız daim olsun diyerek sözlerine 
son verdi.

Kâğıthane Belediye Başkanı: Boz-
kurt’un etkinlilerinde sizlerle birlikte ol-
mak beni çokmemnun ediyor.

Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç 
ise yaptığı konuşmada: Bu yaylaya ve Boz-
kurt’taki etkinliklere birçok kez katıldım. 
İstanbul’da da yapılan etkinliklerinizde yine 
birlikte arada olduk. Fahri Kocaçam köylü 
olduğunu ifade eden Kılıç Kâğıthane’ de, 
İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki etkinlerde, 
Bozkurt’un köyleri ve yaylarındaki etkin-
liklerinde birlikte olmaktan çok memnun 

olduğunu kaydetti. Başkan Kılıç’tan Tertip 
Komitesine Teşekkür

Keşlik Köyü Derneği Başkanı Sinan 
Gümüş, Dursun Köyü Derneği Başkanı 
Satı Karaoğlu, Ulu Köyü Derneği başkanı 
Muhammet Günaydın ile dernek yönetici-
lerine, muhtarlara ve katılımcılara teşekkür 
eden Kılıç, Kas-Der ‘in Hasbahçe’de ger-
çekleştireceği ramazan programlarında gö-
rüşme temennisinde bulundu. Başkan Kılıç, 

Kâğıthane Hasbahçe’de yapılan 700 çocu-
ğun sünnet şölenine katılmak için şenlikten 
ayrıldı. Göynük Dağı Yayla şenlikleri Ko-
mite üyesi Mesut Demirel’in sunumuyla çu-
val ve halat çekme yarışına katılan gençler 
hem eğlendi hem de eğlendirdi. Yapılan çe-
kilişte katılımcılara hediyeler verildi. Kuyu 
Kebabı, etli pilav ve börek ziyafetini tadan 
misafirler Göynük Dağı Yayla Şenliği’nden 
memnun ayrıldılar.

KİMLİĞİMİ VE EHLİYETİMİ 
KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR... 

CEMİL TEKİN

KİMLİĞİMİ KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR... 
HASAN KARADENİZ

Prof. Maranki 11 Ağustos’ta Kas-Der 
Kâğıthane Şubesinin Konuğu 

Her yıl Kâğıthane Hasbahçe’ de düzenlenen 
Ramazan etkinlikleri çerçevesinde bu Ramazan 
ayında da Yöresel derneklerin stant açmasıyla 
başlayacak. Ramazan ayı boyunca açık kalacak 
stantlarda Kas-Der Kâğıthane şubesi’ de katı-
lacak. Yöresel tatların ve ürünlerin satışa sunu-
lacağı Kas-Der Standında 11 Ağustos Cumar-
tesi günü İftardan sonra ise Prof. Dr. Ahmet 
Maranki kitaplarını imzalayacak ve okurlarıyla 
hasret giderecek. 



Bir şarkı çalar, bir koku gelir, 
bazen geçtiğimiz sokaklar bir an 
bize özlediklerimizi hatırlatır…

Öyle derin uykulardayken bir 
anda kendinize gelirsiniz. Ne 
kadar oldu en sevdiklerinizle 
görüşmeyeli. Aman şu işim bit-
sin, buraya gideyim, yetişmem 
lazım, gece oldu, yoruldum, 
gündüz uykumu alamadım, iş 
saati aranmaz ki… Derken tak-
vimden yapraklar bir bir düştü.

Belki ay belki de yıl oldu. 
Banka faizi gibi birikti özlem-
ler… Arayıp soramadığınız(!) 

,kahkahalarınızı, gözyaşlarınızı 
esirgemediğiniz sevdikleriniz 
nerde şimdi? “Derdin kendin-
dendir bilmiyorsun, derman yi-
ne sendedir görmüyorsun, kos-
koca âlem içine yerleştirilmiş, 
sen kendini hala küçük bir şey 
mi zannediyorsun...

Paylaşmayınca bitmiyor öz-
lemler. Sonbahar, ilkbahar, yaz 
kış derken bir ömür bitiyor. Öz-
lediniz mi kilometreler bile olsa 
aranızda bir ‘alo’ soluklanmanı-
za yetiyor… 

11 Ayın Sultanını karşılama-

ya kısa bir süre kaldı… Bir daha 
düşünmek gerek Yalnız geçen 
bir hayat, hayat mıdır sizce? 
Behçet Necatigil’in dizelerini 
bir kez daha anlamaya çalışalım 
kendimizi bilerek ve isteyerek 
yalnız bırakmakla doğru mu ya-
pıyoruz!

Sevgileri yarınlara bıraktınız
Çekingen, tutuk, saygılı.
Bütün yakınlarınız
Sizi yanlış tanıdı.
Bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)

Bir bakış bile yeterken 
anlatmaya her şeyi

Kalbinizi dolduran duygular
Kalbinizde kaldı.
Siz geniş zamanlar umuyordunuz
Çirkindi dar vakitlerde bir 

sevgiyi söylemek.
Yılların telâşlarda bu kadar 

çabuk
Geçeceği aklınıza gelmezdi.
Gizli bahçenizde
Açan çiçekler vardı,
Gecelerde ve yalnız.
Vermeye az buldunuz
Yahut vaktiniz olmadı.

BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Evi Çökmek Üzere Olan Yaşlılara 
Yeni Ev Yapılıyor
88 yaşındaki Şükrü Kibaroğlu’na 

ait evin çökme tehlikesiyle karşı 
karşıya olduğunu belirten Ayhan 
Terzi, “Şuanda ilçemiz köylerinde 
belirlediğimiz 2 ihtiyaç sahibine ye-
ni evlerini yapıyoruz.  Onarılması 
gerekenleri ise onarılmasına katkı 
sunarak elimizden geleni yapıyo-
ruz” dedi. Kaymakam Ayhan Terzi, 
Evde Bakım Projesi’nden yararla-
nan vatandaşları Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü 
Zeliha Güngör ve Vakıf Mütevelli 
Heyeti Üyeleri eşliğinde ziyaret 
ederek yapılan çalışmaları yerinde 
inceledi. Projeden yararlanan va-
tandaşlarla da yakından ilgilenen 
Kaymakam Ayhan Terzi vatandaş-
ların proje hakkındaki düşüncelerini 
sordu. Yapılan çalışmalardan dolayı 
memnuniyetlerini dile getiren vatan-
daşlar projede emeği geçen herkese 
tek tek teşekkür ettiler.  

Projenin hayata geçirilmesi için 
özel önem gösteren ilçe Kaymaka-
mı Ayhan Terzi projenin amaçla-
rıyla ilgili olarak; “Bayramören ve 
köylerinde ikamet eden sosyal ve 
ekonomik yönden yoksulluk içinde 
bulunan yardıma ve bakıma muhtaç 
olan ancak huzurevi hizmeti isteme-
yen yaşlıların kendi bulundukları 
sosyal çevreden ayrılmadan evlerin-
de temizlik ve beslenme ihtiyaçları-
nı karşılayarak terk edilmiş, toplum-
dan itilmiş düşüncesini taşıyan, ilgi 
yoksunluğundan şikâyet eden yaşlı-
lara değer verildiği düşüncesini aşı-
layabilmek, modern çağın bir gereği 
olan insan onuruna yakışan hizmeti 
verebilmek ve sosyal hizmeti yaygı-
laştırmak amacındayız” dedi.

Çankırı Valisi Vahdettin 
Özcan’dan Projeye Tam Destek
Bayramören Kaymakamlığı ta-

rafından Bayramören köylerinde 

ikamet eden ve bakıma muhtaç yaş-
lı vatandaşların günlük ihtiyaçlarını 
gidermek için hayata geçirilen pro-
jeyi Vali Vahdettin Özcan yerinde 
inceledi.

Vali Vahdettin Özcan İlçe Kay-
makamı Ayhan Terzi eşliğinde Ev-
de Bakım projesinden yararlanan 
76 yaşındaki Bilal Cive’yi evinde 
ziyaret etti.  Bir süre sohbet ettikten 
sonra istek ve şikâyetlerini dinle-
yen Vali Özcan, kendisine yeni bir 
ev yaptırmayı teklif etti. Bu öneriyi 
severek kabul eden Bilal Cive, Vali 
Özcan’a teşekkürlerini iletti.

Yapılan çalışmalardan dolayı 
memnuniyetlerini dile getiren vatan-
daşlar projede emeği geçen herkese 
teşekkür ettiler.

Proje’de Görev Alan Çalışanlara 
100 Saat’lik  Kurs
Proje detayları hakkında bilgiler 

veren Kaymakam Ayhan Terzi proje 
kapsamında 2’si bayan, 3 elemana 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ta-
rafından 100 saat Yaşlı Bakım kursu 
verildiğini, verilen eğitim sonunda 
tespiti yapılan yaşlıların evlerine 
gidilerek hizmet verildiğini söyledi.

KRONİK HASTALIĞIMIZ 
KASTAMONUSPOR

Ama nasıl?
KSK 7979 Hattına 7 Ayda 360 SMS 
Geçtiğimiz Haziran ayında Kastamonus-

por başkanı Levent Özbek’le yaptığım tele-
fon görüşmesinde 2012 yılının Ocak ayın-
da hizmete giren Kastamonuspor’a destek 
(KSK 7979) kampanyası çerçevesindeki 
SMS hattına 6 aylık zaman diliminde sadece 
360 kişinin SMS attığını duyunca bu kada-
rına da pes dedim.  Üstelik bir SMS bedeli 
5 TL değerinde. Bir paket sigara parasından 
daha ucuz.

Vali Erdoğan Bektaş: Futbolu sev-
mem, anlamam, beğenmem, beceremem 
ve futbolla hiçbir bağım yoktur. Ama bu 
şehrin Kastamonuspor’a ihtiyacı vardır.

Yine geçtiğimiz hafta başında 16 Tem-
muz Pazartesi günü Kastamonu Valimiz 
Sayın Erdoğan Bektaş’ı makamında ziya-
ret etme imkânı bulunca Kastamonuspor’la 
ilgili görüşlerini de almadan edeme-
dim. Vali Bektaş’ın tespitleri yerindeydi; 
“Kastamonu’nun her alanda başarmak zo-
runda olduğu konular var, onlardan bir ta-
nesi de Kastamonuspor’dur” dedi ve ekledi;  
“Şehir neredeyse takımı oradadır. Uçuk pa-
ralara da gerek yok. 2 yıldır elimden geleni 
yaptığıma inanıyorum ama bu duruma da 
hakikaten üzülüyorum.

Sorgulamamız gereken asıl konu, 
Kastamonuspor’a Kastamonu niye bu kadar 
mesafeli duruyor. Hem Kastamonuluların, 
hemde Kastamonuspor’u yönetenlerin bu 
soruyu kendilerine sormasını istiyorum. 2 
sezondur denedik 3. kez deneme yapmam. 
Kaybedeceğim denemeleri yapmam. Ama 
Kastamonu bunu başarmak zorundadır. 
Çeşitli toplantılarda çok kez dile getirdim. 
Futbolu sevmem, anlamam, beğenmem, be-
ceremem ve futbolla hiçbir bağım yoktur. 
Ama bu şehrin buna ihtiyacı vardır. Kasta-
monulu hiç bir şey yapamasa dahi bir bütün 
halinde seyirci olarak o stat doldurulsa bile 
yeterli. Sahip çıkıldığını ve ilgilenildiğini 
göstermelidir. Şehir bunu istiyorsa başarır 
başarmalıdır da. Karabükspor 1’inci lig’de. 
Çankırıspor 2’inci ligde. Kastamonuspor 
3’üncü lig’de ve hala konuşabiliyoruz.” Sağ 
olsun güzel özetledi vali bey.

Yukarıda sorduğum “ama nasıl?”ın ce-
vabı da çıktı aslında. Önce şehir halkı is-
teyecek ve başarmak arzusuyla tutuşacak. 
Sonrası mı?

Allah kerim…
Bu arada yıllardır Baylar tarafından yö-

netilen takımın başına bir bayan geçmeli mi 
diye de sormadan edemiyorum kendime…

Böyle gelmiş böyle gidecek. Bıktım illal-
lah. Bize de bir gün kader güler İnşaallah! 

Bu arada KSK yazıp bir boşluk bıraktık-
tan sonra 7979’a göndersek hiçte fena ol-
maz.

Bu duygu ve düşünceyle hepinize Hayırlı 
RAMAZAN’lar Dilerim 

Selam ve Dua İle 

Projeden yararlanan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Kaymakam Ayhan Terzi vatandaşların 
proje hakkındaki düşüncelerini sordu. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile 
getiren vatandaşlar projede emeği geçen herkese tek tek teşekkür ettiler. 
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Bayramören Yaşlılarına 
Bayram Sevinci Yaşatan Proje

Gözde YÜKSEL

gozdeyuksel@istamonu.com
ÖZLEMLER BİTSİN

Gözde 
         ile 
            Gözlem

ŞEHİR Konağı’nın yapı-
mının gerçekleşmesinde kat-
kı sağlayan Esenler Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tevfik 
Göksu yaptığı konuşmada, 
“Biz İstanbul’da bulunan hem-
şerilerimizin, memleketlerine 
geldiklerinde huzur bulacak-
ları ortamı hazırlamayı kendi-
mize görev ediniyoruz. Bizim 
görevimiz memleketi ne olur-
sa olsun şehrin imkânları var-
sa bir başka yörenin insanı ile 
o imkânları paylaşmaktır. Bu 
şehir konağı bu ilçeye katkı 
sağlayacaktır. Türkiye nasıl 
değişiyorsa, Devrekâni’de de-
ğişiyor. İnşallah bu hizmetler-
le daha da gelişecek” diyerek 
Devrekâni’ye destek vermeye 
devam edeceğiz” dedi.

Vali Bektaş: Başkan 
Göksu Üniversite 
Arkadaşım
Kastamonu valisi Erdo-

ğan Bektaş konuşmasında; 
Devrekânililer bugün gerçek-
ten önemli bir vesileyi payla-
şıyoruz. Kastamonu’nun as-
lında bugün şahit olduğumuz 

tanıklığını yaşadığımız olay 
Kastamonu’nun yakın geçmi-
şini de özetliyor. İstanbul’da 
Kastamonu’dan daha önemli 
bir Kastamonulunun var oldu-
ğunu işte neredeyse gözümüze 
sokarak bize gösteriyorlar. 

Yani 10 Binin üzerinde sa-
dece Esenler de Devrekânili 
hemşerimizin olduğu söyledi 
değerli Başkanımız. Evet, dün-
ya gerçekten çok ufak Tevfik 
Bey benim üniversiteden ar-
kadaşım aradan 25 – 30 sene 
geçti işte burada bu vesile ile 
tekrar bir araya geldik. Kas-
tamonulular İstanbul’a gittiler 
ve bir maya tutturdular, kök 
saldılar, yer edindiler siya-
sette, ticarette, sosyal hayatta 
yer edindiler, adlarından söz 
ettiriyorlar ve tabi ki memle-
ketlerini de unutmuyorlar. De-
ğerli Belediye Başkanımızda 
bu duygulara tercüman oluyor 
bu duyguların hakkını veri-
yor, hakkaniyetle davranıyor 
ve Esenler’de ki Devrekânili 
hemşerilerimizin memleketle-
rine olan borçlarını ödemesine 

yardımcı oluyor katkıda bulu-
nuyor kendilerine bütün gönlü-
müzle teşekkür ediyoruz.

Artık gerçekten mesafeler 
çok kısaldı, sabah dünyanın 
bir yerinde, akşam dünyanın 
bir yerinde olabiliyoruz. Eski 
kavramlar ile yeni kavram hiç 
birbiriyle uzlaşmıyor. Esenler 
Belediyesi Devrekâni’de Kül-
tür Evi yapıyor. Yani bu üç beş 
sene önce duysak kimse inan-
mazdı. 

Ama her şey iç içe geçmiş 
yani biz Kastamonu’dayız 
Kastamonu için çalışıyoruz, 
Kastamonulu için bir gelecek 
arayışındayız tabi biz bunu da 
yaparken ilçemizin her parça-
sı kendi adına bunu yapıyor, 
İstanbul’da bunu yapıyor, E-
senlerde bunu yapıyor dedi.

Törende ayrıca Vali Erdo-
ğan Bektaş tarafından Esenler 
Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu’ya Fahri Hem-
şehrilik Beratı verildi.

Yapılan duaların ardından 
Şehir Konağı’nın temeline ilk 
harç dökülerek temel atıldı.

Göksu: Türkiye nasıl değişiyorsa, 
Devrekâni’de değişiyor

Kas-Der-Fed tarafından organize 
edilen ve 30 takımın yer aldığı fut-
bol turnuvasın dan şampiyon olarak 
ayrılan Çatalzeytin Derneği Spor 

şampiyonluk kupasını Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın 
elinden aldı. 14 Temmuz akşamı 
Çatalzeytin’de gerçekleştirilen 36. 

Çatalzeytin Ginolu Gümüş Balık 
Festivaline katılan Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit Altunay Çatal-
zeytin Derneği spor kulübüne ku-
pasını verdi. Sultangazi’de faaliyet 
gösteren bu güzide takımımızı ve 

derneğimizi kutluyorum diyen Baş-
kan Altunay,  Elimizden geldiğince 
sporun ve sporcunun yanında olma-
ya çalışıyoruz. Sporla birlikte inanı-
yorum ki barış ve kardeşlik duygula-
rına hizmet ediyoruz dedi.

Şampiyon Çatalzeytin’e Kupasını Başkan Altunay Verdi

Başkan Göksu, Devrekâni’de yapılması planlanan şehir konağının 
temel atma törenine katıldı. Törende açılış konuşması yapan 
Devrekâni Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, şehir konağının 
yapımına katkıda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.



AÇILIŞ öncesi okunan ayet ve hadis-
lerden ders alınması gerektiğini ifade eden 

Yılmaz, şöyle konuştu: “Bunları unut-
mazsak, dünyada ve ahirette de yolumuz 
aydınlık olur. Çağımız stres, sıkıntı ve 
dert devridir. Bilin ki stresten, sıkıntıdan 
uzaklaşmanın yolu Allah’ın evine gelmek. 
Allah’ın evine gelirseniz, size ikramda 
bulunacaktır. Bir hayır yaptırmamız gere-
kirse ya okul yaptıracağız, ilimden gitmek 
için o gerekli, ya da cami yaptırmalı. Bi-
zim camilerimiz aynı zamanda bir okul. 
Komşularımızın problemlerine dert bulma 
yeri. Sadece ezan okundu caminin işlevi 
var, ezan bitti caminin işlevi bitti, olarak 
algılanmamalı. Allah’ın mescitlerini an-
cak Allah’a ve ahiret gününe inanan ve 
Allah’tan başka kimseden korkmayan ki-
şiler imar ederler. Ben burayı imar edenle-
rin Allah’tan başka kimseden korkmadık-
larına inanıyorum.” 2008 yılında başlanan 
450 Kişilik camiinin 450 Bin Liraya mal 
olduğu belirtildi.

“Biz böyle bir ve beraber oldukça bu 
vatan bölünmeyecektir”
Yılmaz, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine 

bağlı Dedeler köyü mezarlığının yeniden 
düzenlenmesi dolayısıyla, 14 Temmuz 
2011’de Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde te-
röristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jan-
darma Komando Çavuş Noyan Aydın’ın 
mezarı önünde gerçekleştirilen törene de 
katıldı. Vatanın şehitlerle yükseldiğini ifa-
de eden Yılmaz;

“Bu yükselti şehitlerin kanından, vücu-
dundan yükseldi. Başka türlü bu toprak bi-
ze vatan olmadı. Bu topraklar için can ve-
ren herkesin mekanı cennet olsun. Şehitler 
diridirler. Biz böyle bir ve beraber oldukça 

bu vatan bölünmeyecektir. Kendi evlatla-
rımıza ve torunlarımıza, çok daha iyi bir 
ülke bırakacağız. Görüyorum ki şehitleri-
mize sahip çıkıyorsunuz. Bizim için en bü-
yük nimet, Peygamber’e komşu olabilmek. 
Allah hepimize, Peygamberimiz’e şehitler 
gibi komşu olmayı nasip etsin” dedi. 

Törenden sonra Yılmaz, şehidin evin-
de ailesi tarafından oluşturulan ve Noyan 
Aydın’ın fotoğrafları, kıyafetleri ile kul-
landığı eşyaların yer aldığı müzeyi gezdi, 
hatıra defterine duygularını yazdı. 

Gazilerle hatıra fotoğrafı da çektiren 
Yılmaz, daha sonra Alaplı-Akçakoca ka-
rayolu üzerindeki bir benzin istasyonunun 
açılışına katıldı. 

BATI KARADENİZ
haber@istamonu.com

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz,  Zonguldak’ın 
Alaplı ilçesine bağlı Kasımlı köyündeki Ferahlı 

Mahallesi Camisi’nin ibadete açılış töreninde yap-
tığı konuşmada, hayırlı bir eserin açılışını 

yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 
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Genel Yayın Yönetmeni
HÜSEYİN KARADENİZ

Yazı İşleri Müdürü
GÖZDE YÜKSEL
Haber Müdürü

MURAT GÜVEN 
Haber Servisi
AHMET ULU

Hukuk Danışmanları
AV. ZEKERİYA ÇETİN 
AV. MURAT ŞENYİĞİT

Finans Müdürü
ERDİNÇ  GÜL

Muhasebe Müdürü
HÜLYA UÇAR

Reklam Departmanı
YUSUF ERGİN

Ankara Temsilcisi
HARUN ÜNLÜ

Kastamonu Temsilcileri
MEHMET TUĞCU

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

Nejla SAKARYA

nsakarya@istamonu.com

VERDİĞİNİ İSTEYEN DÜNYA

Adamın birinden ekmek ve yoğurt isteyen 
dilenciye adam sadece ekmek verir. Dilenci 
ekmeği alınca:

-Beyciğim, yoğurt, der.
Adam:
-Ekmekle yetin işte, der ve yoluna devam 

eder.
Gel zaman git zaman adam ölür. Hesabı 

görülür ve cennete gider. Meleklerden ekmek 
ister, ekmeği verilir. Canı yoğurt çeker, ama 
verilmez.

Adam: Ben cennette istediğimiz her şeye 
zahmetsiz kavuşacağımızı zannederdim, der.

Melek adamın yüzüne bilgece bakar ve va-
karla cevap verir:

-Olur mu? 
Dünya ahretin tarlasıdır, dünyada ektikleri-

nizi burada biçersiniz, der ve gider.
O dakikada adamın aklına dilenci gelir.
Ekmeği verdiği ama yoğurdu esirgediği di-

lenci.
Anlar yaptığının karşılığını gördüğünü.
Hayat, diyor insan.
Vermediğini istemediği gibi istediğini de 

alıyor.
Ramazana yakın günlerdeyiz.
Vermenin ve istemenin bire bin verileceği 

zamanlarda.
Baştan sona her anı ikram olan günlere ya-

kın zamanlardayız.
Şimdi paylaşma ve verme zamanının en faz-

la karşılık görüleceği zamanlar. Zannedilmesin 
ki, ibadetlere alış-veriş gözüyle bakıyoruz.

Değil.
Biz ibadetlere rıza gözüyle ve hayırlı niyet-

le bakıyoruz.
İsteyen elindekini paylaşır, istemeyen de 

paylaşmaz.
Ama bilinsin ki, ekmeğini esirgeyene cen-

net vaat edilmez.
Çünkü cennet ucuz değil, cehennem de lü-

zumsuz değil.
Bu vesileyle şimdiden ramazan ayını bilinç-

li ve bereketli geçirmenizi ve hayırlara kavuş-
manızı dilerim.

Selam ile.

Sinop’un Ayancık ilçesin-
deki kereste fabrikasında 1928-
1945 yılları arasında tomruk 
taşıma işinde kullanılan taka, 

tarihi Sinop Cezaevi bahçesinde 
sergilenecek. 

Sinop İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 11 metre uzunlu-

ğunda ve 8.5 ton ağırlığındaki 
takayı, tarihi cezaevinin bahçe-
sine vinçle yerleştirdi. 

TÜRKİYE’NİN kömür gibi yerli kaynak-
larının ekonomiye kazandırılması için yoğun 
çaba harcadıklarını ve bunu çevreci bir anlayı-
şı ön planda tutarak gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Bakan Yıldız, Termik Santral temel atma 
töreninde şunları kaydetti: “Şu anda ürettiğimiz 
elektriğin yaklaşık 4’te 1’ini termik santraller-
den karşılıyoruz. Hedefimiz üretimimizin en az 
yüzde 30’unu kömürden sağlamak. Bu santral 
de bu doğrultuda atılmış önemli bir adım. 270 
MW kapasiteye sahip olacak bu tesis Türkiye 
elektriğinin yüzde 1’ini üretecek”

“Biz Yeşilden, Çevreden Vazgeçmeyiz”
CNG Otogaz Dolum Tesisinin açılında Ye-

şilden, çevreden vazgeçmeyeceklerini ifade 
eden Yıldız, 

“Bu açılışı başbakanımızla özelikle konuşa-
cağım. Kazalarına şahit olduğumuz 10 numara 
yağlarla hiç karşılaştırmak istemiyorum. Legal 
ve resmi olan benzin, dizel, LPG gibi, elektrik-
li araçlarla karşılaştırmak isterim. Bolu daima 
temiz havasıyla bilinen bir ilimiz, biz yeşilden 
ve çevreden vazgeçmeyiz. Türkiye’nin tabi kay-
nakları, her zaman olduğu gibi kültürel varlık-
ları, tarım arazileri, medeniyet görmüş bütün 

kaynakları nasıl bir zenginlikse, yeraltı kaynak-
ları da o derece zenginliğidir. Biz çevreye karşı 
değil, çevreyle beraber yatırım yaparız. Bunun 
en çarpıcı örneği Edirne’deki Ergene havzası-
dır. Orada 151 milyon ton yerli kömürümüz var. 
Biz çevreye hassasiyetten dolayı ona dokunmu-
yoruz. Çevreye uygun değilse, biz o projeyi 
yapmayız” Benzine oranla yüzde 75, LPG’ye 
göre yüzde 25 tasarruf sağladığı belirtilen CNG, 
halka açık istasyonda satışa sunulacak. Beledi-
yelere ait çöp kamyonları, hizmet araçları, halk 
otobüsleri, ticari araçlar ile ağır ve hafif ticari 
araçlar için CNG üretecek olan tesis, özel araç-
lara da hizmet verecek. Bolu’da 6 ay önce be-
lediyenin zabıta araçları ile çöp kamyonlarında 
doğalgaz kullanımına geçildi.

Bakan Yıldız Bolu’da SAFRANBOLU ilçesine bağlı 
Bostanbükü köyünde bulunan imar 
ve ruhsat sorunu olan 5 katlı bina sa-
hibi Ahmet Türk, Belediye Başkanı 
Aksoy’u arayarak davet etti. Yanına 
Başkan Danışmanı Mustafa Açık-
göz ve şoförü Bilal Öztürk’ü alarak 
imar sorunu olan binanın bulunduğu 
yere giden Başkan Aksoy, burada 
bina sahibine imar ile ilgili mevzu-
atı anlatmaya çalınca Ahmet Türk 
ve oğulları Ziya ile Alparslan Türk 
arasında tartışma başladı. Bu arada 

şoförü tarafından makam aracına 
bindirilen Başkan Aksoy, olay ye-
rinden uzaklaşmaya çalıştığı sırada 
araca yerde bulunan parke taşı atıldı. 
Makam aracının arka ve yan canla-
rının kırıldığı olayda atılan taşlardan 
biri de Belediye Başkanı Necdet 
Aksoy’un omzuna isabet etti. Olay 
yerinden hızla uzaklaşan Belediye 
Başkanı, 200 metre ileride bulunan 
bir benzinliğe girerek durum polis 
ekiplerine bildirildi. Olay yerine ge-
len polis ekipleri olayı gerçekleşti-
ren Ahmet Türk ve oğulları Ziya ile 
Alparslan Türk’ü gözaltına aldı.

İSTAMONU

Göynük ilçesinde Aksa Enerji Göynük Termik Santralı Temel 
Atma Töreni’ne katıldıktan sonra Bolu’ya gelen Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bolu Belediyesi CNG Otogaz 

Dolum Tesisi’nin açılını yaptı.

Tarihi Taka, Sinop Cezaevi’nde Sergilenecek

EREĞLİ ilçesinde kurulu Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları’na (ERDEMİR) ait tesisleri ge-
zerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükelçi 
Joof, ERDEMİR’deki tesislere imrendiğini, yapı-
lan üretimin Türkiye’nin dünyada endüstriyel bir 
oyuncu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ülkesinde bir dökümhane olduğunu, bunun 
da Türkler tarafından yapıldığını ifade eden Joof, 
şunları kaydetti:

“Türkiye ile ilişkilerimize 1990’lı yıllarda 
askeri eğitimlerle başladık. Biz sadece askeri 
ilişkilerde değil, yatırımda da endüstride de ge-
nişlemeyi arzu ediyoruz. Hem ekonomik hem de 
politik olarak dünyada söz sahibi olan Türkiye 
ile yatırım ve eğitim gibi alanlarda ilişkilerimi-
zi güçlendirmek istiyoruz. Türk hükümeti çok 
sayıda öğrenciye burs veriyor. Pek çok üniver-
sitede öğrencilerimiz var. Türkiye şu anda Afrika 
ülkeleri ile çok sıkı ilişkilere giriyor. Biz şunu 
iyi biliyoruz ki Türkiye Afrika’ya sadece almak 
için gelmiyor, vermek için de geliyor. Teknoloji 
transferi de yapıyor. Biz Türkiye’yi samimi ortak 
buluyoruz.”

Türkiye ile İlişkilerimizi 
Güçlendirmek İstiyoruz

Gambiya Ankara Büyükelçisi Gibril Joof, 
“Hem ekonomik hem de politik olarak 

dünyada söz sahibi olan Türkiye ile yatırım 
ve eğitim gibi alanlarda ilişkilerimizi 

güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Zonguldak’ta 
Açılışlara Katıldı

ABONE HARİCİ SATILAMAZ

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Belediye Başkanı Dr. Necdet 
Aksoy’un içinde bulunduğu makam arabası taşlandı.

Belediye Başkanı’na Taşlı Saldırı

SAFRANBOLU Caminin 1880 
yılında dönemin Kastamonu Vali-
si tarafından onarıldığını ancak o 
günden sonra bakımsız kaldığını 
vurgulayan Karabük Valisi İzzettin 
Küçük, 1451 yılında Candaroğulla-
rı döneminde İsmail Bey tarafından 
yapılan camiyi Eflani Kaymakamlı-
ğı yaptığı dönemde Demirli Köy’ün 
de keşfettiğini belirterek, Küre-i 
Hadid Camisi’nin restorasyonun en 
büyük hayali olduğunu söyledi. 

Vali Küçük; “Karabük’ün en es-
ki camisinde restorasyon çalışmaları 
hızla devam ediyor. Bu tür eserler bi-
zim tapu senetlerimizdir. Bu coğraf-
yada asırlar boyu yaşadığımızın sem-
bolüdür. Bu anlamda bizim için çok 
önemlidir. Bu yıl sonunda bitirilmesi 
hedefleniyor. Aslında muhteşem bir 
hazinenin üstünde oturuyoruz. Sa-
dece yapmamız gereken o hazinenin 
üstündeki tozu silmek ve insanların 
beğenisine sunmak” dedi.

Karabük’ün Eflani ilçesinde bulunan ve 1451 yılında 
Candaroğulları döneminde İsmail Bey tarafından 
yapılan Küre-i Hadid Camisi restore ediliyor.

En Son Kastamonu Valisi Onarmıştı



ELİGÜZELOĞLU, mart ayında diki-
mine başlanan sarımsakta, bu yıl hastalık 
sorunu olduğunu söyledi. Bazı bölgelerde 
sarımsağın seyrek olduğunu ve kısmen çil 
hastalığının baş gösterdiğini ifade eden Eli-
güzeloğlu, bunun nedeninin ilkbahar yağış-
larının yetersiz olması olduğunu ifade etti. 
“Önümüzdeki günlerde başlayacak olan sa-
rımsak hasadında rekoltede yaklaşık yüzde 
30 düşüş bekliyoruz” diyen Eligüzeloğlu, 
toplam rekoltenin 16 bin ton olacağını tah-
min ettiklerini belirtti. 

Çin sarımsağı ile mücadele
Sarımsağın büyümesini engelleyen çil 

hastalığının belli bölgelerde çok olduğunu 

ve bunun birinci sınıf sarımsak miktarını 
düşüreceğine dikkat çeken Eligüzeloğlu, 
Türkiye genelinde de sarımsak tonajında 
düşüş gözlendiğini dile getirdi. 

 Eligüzeloğlu, şunları kaydetti: “Fiyat-
ların bu yıl geçen yıla oranla biraz iyi ola-
cağını tahmin ediyoruz. Ayrıca Taşköprü 
sarımsağımızın önündeki en büyük engel 
olan Çin sarımsağının ilçede satışını önle-
mek için Taşköprü Belediyesi ekipleri ile 
denetimlerimizi sürdüreceğiz. Yol kenarın-
da Çin menşeli yabancı sarımsak satılma-
sını da önleyeceğiz. Çeşitli köylerde üre-
timine başlanılan Çin sarımsağına yönelik 
mücadelemiz de sürecek.”

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI

YENİ T.T.K’YA GÖRE GAYRİFAAL 
ŞİRKETLERİN TASFİYESİ 

KOLAYLAŞIYOR

1) GEÇMİŞ YIL ZARARI VE SERMAYE 
    BORCU ÖDENMEDEN ORTAK PARA 
    ÇEKEMEYECEK

2) GAYRİFAAL ŞİRKETLERİN 
    TASFİYESİ
• Uygulama kanunun yürürlük tarihinden 

(01.07.2012’den) itibaren iki yıl içinde geçerli ola-
cak.

• Sermaye taahhüt şartını yerine getirememiş 
anonim ve limited şirketler.

• Münfesih olmuş veya kanunun yayımın-
dan itibaren iki yıl içinde münfesih olan şirketler. 
(01.07.2012-01.07.2014 arası)

• Dağılmış kooperatifler.
• Son 5 yılda genel kurul toplantıları yapılama-

mış A.Ş.’ler.
• Tasfiye işlemi başlamış ama muhtelif neden-

lerle tamamlanamamış şirketler.
Madde hükmüne göre kolayca tasfiye edilebile-

cekler. Ancak davacı veya davalı olarak davası bu-
lunan şirket ve kooperatifler bu madde hükmünden 
yararlanamayacaklar.

3) TASFİYE SÜRECİ
Ticaret sicil müdürlüklerince resen veya ilgili 

kişi veya kurum talebiyle başlayabilecek.
• Ticaret sicil müdürlüklerince bir bilinen adres-

lerine tebligat kanunu çerçevesinde bir ihtar gönde-
rilecek Bu ihtarda tasfiye memurunun bildirilmesi 
istenecek. İki ay içerisinde bildirim yapılmaması 
halinde kaydının silineceği ve mal varlığının hazi-
neye irat kaydedileceği hatırlatılacak.

• Hazineye irat için 10 yıl beklenilecek.
• Ayni ihtar ticaret, sanayi veya deniz ticaret 

odalarının internet sitesinde de ilan edilecek ve Ti-
caret Sicili Gazetesi’nde yayınlanacak.

Yapılan ihtar üzerine tasfiye memuru bildiril-
mesi halinde;

• Tasfiye memuru ticaret sicili gazetesi ve oda 
internet sitesinde yayınlanır.

• Şirket alacaklılarına müracaat için iki ay süre 
süre verildiği bu ilanda duyurulur.

• Ayrıca şirket veya kooperatif yöneticilerinden 
ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde şirket ala-
cak ve borçlarını gösteren bir listenin tasfiye memu-
runa verilmesi istenir.

• Tasfiye memurları bildirilen sürenin sonunda 
eldeki bilgilere göre bir bilânço hazırlar ve tasfiyeyi 
6 ay içinde sonuçlandırır.

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca bu süreyi 
aşmamak üzere süre uzatımı yapılabilir.

• Şirketin borcu varlığı ve alacağından fazla ise 
tasfiye memuru alacaklılara bildirerek şirket veya 
kooperatifin iflasına karar verilmesi için mahkeme-
ye başvurulmasını ister.

• Mahkemeye üç ay içinde başvurulmaması ha-
linde şirket veya kooperatifin kaydının silineceği 
ihtar edilir.

• Süresinde başvuru yapılırsa İcra ve İflas Kanu-
nu hükümleri uygulanır.

• Tasfiye memurlarınca son bilânçonun verilme-
si ile de tasfiye sona ermiş sayılır.

Maddeye göre yapılacak tasfiye işlemleri her 
türlü harçtan düzenlenecek kâğıtlar damga vergi-
sinden istisna tutulmuştur.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile daha ön-
ce çoğunun vergi kaydı resen silinen birçok şirketin 
hukuken de ortadan kaldırılması mümkün olabile-
cek.

Kaynak: İTO, Osman Arıoğlu

Toplu sözleşmede 2012 yılı 
için memurlara yapılan zammın 
ikinci altı ayına göre, 1463 lira 
olan aile yardımı hariç en düşük 
devlet memuru maaşı, ikinci al-

tı ay için öngörülen yüzde 4’lük 
zam ile 1 Temmuz tarihinden iti-
baren 57 lira artarak 1520 liraya 
yükseldi. Toplu sözleşmede 2012 
yılı için memurlara yapılan zam-

mın ikinci altı ayına göre, 1463 
lira olan aile yardımı hariç en dü-
şük devlet memuru maaşı, ikinci 
altı ay için öngörülen yüzde 4’lük 
zam ile 1 Temmuz tarihinden iti-

baren 57 lira artarak 1520 liraya 
yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın verilerine göre, 
aile yardımı hariç ortalama dev-
let memuru maaşı geçen ay 1874 
liraydı.

En düşük memur maaşı 1520 lira
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Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, 
“Önümüzdeki günlerde başlayacak olan sarımsak hasadında 

rekoltede yaklaşık yüzde 30 düşüş bekliyoruz” dedi. 

ÜRÜNDÜ İNŞAAT 
Hayrettin ÜRÜNDÜ

*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

İSTAMONU

Taşköprü Sarımsağı Rekoltesinde 
Düşüş Beklentisi

ILGAZ’DA mevcut olan 750 kişilik biyolo-
jik arıtma tesisinin yetersiz gelmesi nedeniyle 3 
bin kişiliğe çıkartılması için çıkılan ihalede STS 
Firması ile Ilgaz Turizm ve Altyapı Birliği ara-
sında sözleşme imzalandı. Valilik Brifing Salo-
nunda yapılan imza törenine katılan Vali Erdo-
ğan Bektaş, Ilgaz Dağı Yurdum Tepe mevkiine 
yapılması planlanan 3 bin 40 metrelik mekanik 
kayak merkezinin ihalesini İsviçreli Bartholet 
firmasının kazandığını açıkladı. Bektaş, bu fir-
ma ile 1 hafta içersinde sözleşme imzalanacağı-
nı belirterek, “Yurdum Tepe Kayak Merkezi, bir 
sonraki sezona yetiştirilecek” dedi.

Yaklaşık 21 milyon 832 TL maliyeti olan Yurdum Tepe Telesiyej Mekanik 
Tesisi yapım işini en düşük teklifi veren İsviçreli Bartholet firmasına verildi.

Yurdum Tepe Sözleşmesi İmzalandı

BEKTAŞ, Kastamonu’nun or-
man varlığı açısından Türkiye’nin 
en iyi durumda olan illerinden biri 
olduğunu belirterek, orman ürünle-
rinden elde edilen gelirin ilin eko-
nomisinde önemli bir yer tuttuğunu 
söyledi. Ormanların doğru ve yeterli 
bir şekilde değerlendirilmeye çalı-
şıldığını ifade eden Bektaş, şunları 
kaydetti: “2011 yılında orman ürün-
lerinin Kastamonu’ya katkısı çeyrek 
milyar dolar civarındaydı. Orman-
larımızdan çok iyi yararlanıyoruz. 
Hem köylümüz orman işçiliği yapı-
yor, hem de orman teşkilatının kul-
landığı kaynaklar var. İlde orman 
ürünlerinin işlenmesi için 3 tane 
sunta fabrikası var. İnsanlarımız, bu 

fabrikalarda çalışıyorlar. Artı, yük-
leri taşıyan 500-600 kamyoncumuz 
da ekmek yiyor. İyi, kötü bir ahşap 
sektörümüz var. Sonra ormanın 
mantar ve bal gibi yan ürünleri var. 
Yani orman teşkilatımız, ormanları 
çağdaş usullere göre işletmek için 
ellerinden geleni yapıyorlar.” 

Bu yıl kışın ağır geçmesi ne-
deniyle ormanlara girilemediğini 
hatırlatan Bektaş, bu nedenle sunta 
fabrikalarının kereste ve ağaç ithal 
etmek zorunda kaldığını aktardı. 

Bektaş, orman köylüsünün çalış-
tığı sürece para kazandığını vurgu-
layarak, “Ama köylerimizde çok iş 
gücü kalmadı. Bu nedenle dışarıdan 
iş gücü geliyor” diye konuştu.

Kastamonu Valisi Bektaş: ‘2011 yılında orman ürünlerinin 
Kastamonu’ya katkısı çeyrek milyar dolar civarındaydı”

Kastamonu Ormanlarından 
250 Milyon Dolar

BEKTAŞ, Kaymakam Türköz, 
Tosya OSB idari binasında düzen-
lenen törende, OSB’de fabrika ku-
rabilme aşamasına gelmenin mut-
luluğunu yaşadıklarını belirterek, 
bu fabrikalar sayesinde 
ilçenin gerçek anlamda 
modern bir sanayi şeh-
ri olacağını söyledi. 

Şu an itibarıyla 
OSB’de 30 işadamına 
arsa tahsisinin gerçek-
leştirildiğini aktaran 
Türköz, “En kısa sü-
rede faaliyete geçecek 
olan fabrikalar saye-
sinde ilçemizde, ye-

ni istihdam alanları açılacak. Bu 
sayede sosyal ve kültürel açıdan 
gelişecek olan ilçemiz, Avrupa ül-
keleriyle boy ölçüşecek seviyeye 
gelecek” diye konuştu.  

Tosya ilçesinde kurulma çalışmaları devam 
eden Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ilk 
inşaat ruhsatı düzenlenen törenle verildi. 

Tosya OSB’nin ilk inşaat 
ruhsatı verildi

BEKTAŞ, Ormanlık alandaki çalışmalarda 
mayalanma ve mantarın oluşma sürecinin ka-
palı ve kontrollü mekanda yapılan çalışmalara 
göre daha uzun olduğunu ifade eden Kastamo-
nu Orman Bölge Müdürü Ali Şahin, “Sonuçları 
biz de merakla bekliyoruz. Mayalanma sürecinin 
tamamlanmış olduğunu gördük. Sıcaklıkların 
mevsim normallerinin altında seyretmesi süreci 
beklediğimizden ileri bir tarihe öteleyebilir. Nor-
mal şartlar altında Ağustosun ilk yarısına kadar 
mantarların oluşmasını bekliyoruz” dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Bozkurt Orman İşletme 
Şefliği tarafından Isırganlık mevkiinde devam eden Kayın 

Mantarı çalışmalarında kütüklerin mayalanma işlemi tamamlandı. 

Bozkurt’ta Kütükler Mayalandı 



Söz konusu İstanbul’daki Kastamonulular olunca; 
gittiğimiz her ilçede, her mahallede, hatta her sokakta 
bir dost eline, dost diline rastlamak kaçınılmaz oluyor. 
Şehrin mülki ve idari amirlerinden tutun da, sıradan 

vatandaşa kadar herkeste bir Kastamonu sevgisi, Kas-
tamonulu dostluğu olduğunu görmek memleketimiz 
adına sevindirici elbette. Ancak, her seven sevgisini 
tam olarak ifade edemeyebiliyor. Bu sayıdaki röpor-

tajımız da, insanı sevmeyi bilen, sevgisini ifade ede-
bilme yeteneği had safhaya ulaşmış bir Kastamonu 
dostunu konuk ediyoruz sayfalarımıza. Yeni bir ilçe-
nin ilk belediye başkanı ama eski, çok eski bir gönül 
adamıyla konuştuk samimi bir ortamda. Bir yandan 
çaylarımızı yudumlarken, diğer yandan Kastamo-
nu’yu adımladık anılar da, sözlerde.

Murat Güven: Kastamonu ve Kasta-
monulu deyince ne anlarsınız, ne anlatır-
sınız?

Cahit Altunay:  Kastamonu’ya genel 
baktığımda ilk olarak aklıma gelen Kahra-
man Türk Kadını Şerife Bacı. Kastamonu-
lular İstanbul’da yoğun olarak yaşarlar ve 
bulundukları yerlerde sorun üreten değil çö-
züm üreten fertler olarak tanınırlar. İnsancıl 
ve misafirperver yönleriyle ilçemize, hatta 
tüm İstanbul’a damga vuran insanlardır.

Benim akrabalarım Kastamonu’dan kız 
alıp kız vermişlerdir, aile olarak Kastamo-
nulularla akrabalıklarımız var. Ayrıca be-
nim eniştem uzun yıllardır Kastamonu’da 
Doktor olarak görev yapıyor. Bu bağlar 
olunca bir sevgi kendiliğinden oluşuyor.   

“Kardeş belediye Çatalzeytin”
Sultangazi belediyesiyle Çatalzeytin 

belediyesinin kardeş belediye olması da 
bir başka önemli bağ öyle değil mi?

İlk kardeş belediyemiz Çatalzeytin’dir. 
Çatalzeytin’in ve genel olarak Kastamo-
nu’nun gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. 
Kardeşlik bağı kurulması için her zaman 
kardeş belediye olmak ta gerekmiyor, 
Van’ın Erciş ilçesinde yaşanan deprem son-
rası oraya ulaşan ilk belediyelerden olduk. 
Bu da kardeşlik bağıdır.

“Çatalzeytin anısı”
Sembolik kardeşlik bağından öte so-

mut bir proje geliştirdiniz mi?
Çatalzeytin’de pazaryerinin yenilenmesi 

ve üzerinin kapatılması projesine öncülük 
ettik, katkı sağladık. Pazaryeri demişken 
bir anımı da nakletmek isterim; Çatalzey-

tin’e ilk gidişimde Sayın belediye başkanı, 
‘başkanım pazaryerini gezelim mi’ dedi. 
Birlikte pazaryerini gezmeye çıktık. Daha 
adımımızı atar atmaz bir teyze, ‘başkanım 
hoş geldin’ diyerek yanımıza geldi. ‘Nere-
den tanıyorsun beni teyze’ dedim, ‘ben Sul-
tangazi’de oturuyorum’ dedi. O teyze gibi 
çok insan var. Bizim oralarda bir etkinliğe, 
bir festivale katılmamız ilçemizde ikamet 
edip orada tatil için bulunan vatandaşlarımız 
için memnun edici bir durum oluşturuyor.

Çatalzeytin’e adınızı yaşatacak bir 
hizmet götürmeyi, örneğin bir yaşam 
merkezi, spor kompleksi, çocukların ve 
gençlerin spor yapıp eğlenebileceği bir 
oyun parkı vs. düşünüyor muşunuz?

Öncelikle belirtmeliyim ki, biz yaptığı-
mız hiçbir hizmette kendi adımızı öne çıkar-
mayız. Yaptığımız her şey bizim adımızla 
değil, ilçemizin, belediyemizin adıyla anılır. 
Şimdilik Çatalzeytin’e pazaryeri kurulma-
sına öncülük ettik, katkı sağladık. İmkanlar 
ölçüsünde elimizden gelen desteği vermeye 
her zaman hazırız.

Sultangazi ilçesindeki Kastamonulu 
nüfusunun rakamsal boyutu nedir?

İlçemizde yaşayan nüfus konusunda ilk 
sırada Sivas yer alıyor. Ardından Adıya-
man,  Malatya ve Erzurum geliyor. Sonra-
sında Kastamonu yer alıyor. Ancak, bu iller 
arasındaki nüfus farkı çok küçük, birbirine 
çok yakın.

“Kastamonulular Aktif”
Aktif bir nüfus mu peki Kastamonu-

lular?
Kesinlikle… İlçede pastane açan da, bö-

rekçi açan da Kastamonuludur. Yufkacılar 
ekseriyetle Kastamonuludur. Baklavayı da 
onlardan yeriz, dernekçilik anlamında da en 
aktif onlardır. İdari yapıda da Kastamonulu-
lara sıkça rastlarız. Ben Kastamonu’yu asıl 
Feshane Kastamonu Günleri’nde tanıdım. 
Orada Kastamonu’nun mülki ve idari yö-
neticileri hep birlikteydi. Yöresel ürünlerini 
sergilediler, Kastamonu misafirperverliğini 
gösterdiler. Başkan Yardımcım olan Fevzi 
Dülger’de bir Kastamonulu. Kendisiyle de 
katıldığım Kastamonu etkinliklerinde buna 
yakından şahit olyurum. 

“Uyumluluk esastır”
Kastamonuluların uyumlu olduğunu 

söylediniz. Bazen bu uyumluluk hakkını 
arayamamak, ‘vur ensesine al elindeki 
lokmayı’ şeklinde bir algıya neden olabi-
liyor. Sizin düşünceniz nedir?

Kesinlikle katılmıyorum. Sorarım size, 
uyumsuzluk ne getirir? Her konuda prob-
lem çıkaran, bardağın hep boş yanını gören 
zihniyet ne kazandırmıştır? Hep olumsuz 
yönden bakan insanlarla mı yol almalıyız, 
yoksa çözüm üreten, motivasyona katkı su-
nan insanlarla mı? Aslında mesele budur. 
Bir yerde başarıya ulaşmak için ciddi mana-
da uyuma ihtiyaç vardır. Ben bunu dernek-
lerde de gördüm, idari yapıda da gördüm. 
Kastamonulular bu anlamda temel taşıdır. 
Toplumun geneli keşke böyle olsa.

“Sultangazi 500 bin nüfuslu bir şehir”
Birazda ilçenizden söz edelim. Sultan-

gazi yeni bir ilçe. Zorluklarınız var. Nasıl 
aştınız bu zorlukları, neler yaptınız, neler 
yapıyorsunuz?

İlk olmanın zorlukları var elbette. An-
cak, avantajları da var. İlk olmanın ayrıca-
lıkları var. Neyi nasıl yaparsanız ilk olarak 
yaptığınız için yaptıklarınızla anılırsınız. 
İstanbul’da yeni ilçeler oluşturulurken bi-
zim ilçemize düşen nüfus 434 bin oldu, şu 
anda 500 bin civarında bir nüfusa sahibiz. 
Birçok Anadolu ilinden büyük bir rakamdır 
bu. Ciddi artış kaydeden, ciddi göç alan bir 
ilçeyiz. İlçe statüsü kazandığımızda kadro-
larımız yeterli değildi. Kadrolarımızı kendi-
miz yetiştirdik. Kendi içimizdeki cevherleri 
ortaya çıkararak ve ilçe belediyelerinin de 
desteğiyle başardık. Çok çabuk mesafe al-
dık. Sultangazi, Gaziosmanpaşa’nın arka 

mahallelerinden biriydi, varoştu. Hurdacıla-
rın taş ocaklarının yer gösterildiği bir yerdi. 
Biz burada hem kargaları kovaladık hem de 
tohum saçtık.

“Yapılanmayı süratle gerçekleştirdik”
Hangi hedefleri koydunuz, ne kadarı-

nı gerçekleştirdiniz?
İlçe olmadan önce her şey merkezde ko-

nuşlanmıştı. Şimdiki ilçe sınırlarında kayda 
değer bir yapılanma yoktu. Biz belediye 
binamızı yaptık, alışveriş merkezi, nikâh-
düğün salonu, 600 yataklı Devlet Hastane-
si’nin yapımına başlandı. Kaymakamlık ve 
Emniyet Müdürlüğü binalarının ihaleleri 
yapıldı. Yaşlı Bakım Merkezi il özel idare-
si tarafından Gazi Mahallesi’nde yapılıyor. 
Bir tane eğlen ve kültür merkezini başladık 
ve bitirdik. Yetmedi, şimdi onun dört katı 
büyüklüğünde 22 bin m2 alana, içinde buz 
pistinin bile olduğu yeni bir merkez inşa 
ediyoruz.

“İSTAMONU ulusal formda”
Yapılan bir araştırmada, geçen ay 

medyada yer alan belediye başkanları 
arasında ilk sırada yer aldınız. İleri gö-
rüşlü her yönetici gibi sizin de medyayı 
önemsediğinizi biliyoruz, henüz yeni bir 
gazete olan İSTAMONU için neler söy-
lersiniz?

Evet, geçen ay medyada en çok yer 
alan belediye başkanı olarak bizim adımız 
belirlenmiş. Sürekli bir şeyler üretince bu 
medyanın da gözünden kaçmıyor. Ekip ola-
rak sizleri işini bilen ve azimli gazeteciler 
olarak gördüm. Genel Yayın Yönetmeniniz 
Hüseyin Karadeniz zaten uzunca bir zaman-
dır tanıdığım gayretli, başarılı bir kardeşi-

mizdir, bir diğer özelliği de bizim ilçemiz 
de; Sultangazi’de ikamet etmesidir ve bu 
vesileyle sık sık görüşürüz. İSTAMONU iyi 
bir gazete olmuş. İlk elime aldığımda ulusal 

bir gazete formatı uygulandığını gördüm. 
Grafiği, mizanpajı, haber ve yorumlarda-
ki seçiciliği hemen göze çarpan özellikle-
ri. Medya herkes için, ülke için önemlidir. 
Bizler sesimizi sizler sayesinde duyururuz. 
Okurlar ülkeleri, ilçeleri, köyleri ile ilgili 
haberlere siz basın mensupları sayesinde 
ulaşır. Özellikle gazetenin isminin açılımını 
önemli buldum; İstanbul’daki Kastamonu. 
Kurduğunuz bu köprünün hayra vesile ol-
masını diliyor, teşekkür ediyorum.

DERiN DiYALOG

İSTAMONU

“Kastamonulular İstanbul’a damga vurdu”Murat Güven ile
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Bu haftanın konuğu Şehr-i İstanbul’un çehresi hızla değişen ilçesinin 
mimarı, kana kana içtiğimiz sohbet pınarı Sultangazi Belediye Başkanı: 

elahattin Mudak
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Cahit Altunay
Şimdiki ilçe sınırlarında kayda değer bir yapılanma yoktu. 
Biz belediye binamızı yaptık, alışveriş merkezi, nikâh-düğün 
salonu, 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımına başlandı. 
Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü binalarının ihaleleri 
yapıldı. Yaşlı Bakım Merkezi il özel idaresi tarafından Gazi 
Mahallesi’nde yapılıyor. 

Eskilerimiz valiler için “devletin yüzü” 
derlerlerdi. O yüz halka inmiş halkla bütün-
leşmişse devlet o yüzün hürmetine Allah 
devletimize milletimize zeval vermesin der-
di. Eğer o yüz cebberrut, adaletsiz ve halka 
tepeden bakan bir yüz ise halk yine bed-
duasını devlete yapardı. Vali demek devlet 
demekti, devlet demek vali demek. Son 
yıllarda birçok ilde vali algısının da yavaş 

yavaş değiştiğini görmeye başlıyoruz. Re-
cep Yazıcıoğlu örneği sanırım Türkiye’de 
bu vali tipinin en iyi yansımasıydı. Bugün 
görev yaptığı yerlerde hala insanlar Recep 
Yazıcıoğlu’nu rahmetle anıyor. Makamdaki 
koltuğa sarılmayan, devletin soğuk yüzünü 
göstermeyen, proje üreten, halkın inanç 
değerleri ile barışık valilerimize gerçekten 
çok ihtiyaç duyuluyor.

İşte o özlenen ve aranan valilerimizden 
biriside Kastamonu’da: Kastamonu valisi 
Erdoğan Bektaş ile farklı ve sıra dışı “de-
rin bir diyalog” gerçekleştirdik.  Vatandaş 
Bektaş ile Vali Bektaş arasında ki ince çiz-
giyi yakalayacak ve bir solukta okuyacak-
sınız… Haftaya başlıyor!

Devletin Kastamonu’daki Yüzü:  Süper Vali Erdoğan Bektaş
24 Temmuz Salı günü Derin Diyalog’da



HİCRİ takvimin dokuzuncu ayı olan Ra-
mazan, Kur’ân-ı Kerim’de adı açıkça zikre-
dilen tek aydır. Bu ayda oruç tutmak Bakara 
Suresi’nin 185. ayetiyle farz kılınmıştır. Yü-
ce Allah bu ayette şöyle buyurur: “Ramazan 
ayı öyle bir aydır ki, onda Kuran, insanlara 
yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı 
belgeler olarak indirildi. Sizden bu ayı idrak 
eden, onda oruç tutsun; hasta veya yolculuk-
ta olan, tutamadığı günlerin sayısınca diğer 
günlerde tutsun. Allah size kolaylık ister, 
zorluk istemez…” Peki Ramazan ayının ina-
nan bireyler olarak bizlere vermesi beklenen 
mesaj ya da mesajlar nelerdir? Kuşkusuz bu 
soruya pek çok açıdan cevap verilebilir; an-
cak biz bu yazımızda insanın yaratılmışlar 
içindeki ayrıcalıklı konumuna ve dünyadaki 
varlık amacına dikkat çekerek cevap verme-
ye çalışacağız. Bilindiği gibi insan iyiyi ve 
kötüyü, doğruyu ve yanlışı, adaleti ve zulmü 
birbirinden ayırabilecek özelliklere sahip 
biricik varlıktır. Diğer varlıklardan üstün 
niteliklerle donatılmış olmasından dolayı 
Yüce Allah ona pek çok nimet bahşetmiştir 
(En’am, 6/2; Secde, 32/9). Ancak varlıklar 
arasındaki bu ayrıcalıklı durum, ona aynı za-
manda büyük bir sorumluluk da yüklemekte-

dir (İnsan, 76/1–3; Hud, 11/7).
İnsan dünya hayatında, iyi ve kötü ola-

nı seçip seçmemekte özgür bırakılmış olup 
tercihlerinin sonucu ahirette açıklanacak 
olan bir imtihanın öznesidir (Mülk, 67/2). 
Dünya hayatında Allah’ın ona verdiği güzel 
ve çekici nimetler dünya hayatı gibi geçi-
cidir. Bu yüzden insan, dünya nimetlerinin 
çekiciliğine aldanmamalıdır. Çünkü onların 
albenisine kapılmak, ahirette ödül getire-
cek olan, doğruluk, dürüstlük, adalet, vefa, 
iyilik, diğergâmlık, erdemlilik, affedicilik, 
toplumsal dayanışma ve yardımlaşma gibi 
yüksek ahlaki değerleri unutmak ve onlar-
dan uzaklaşmak sonucunu doğurabilir (Nahl, 
16/60; Nisa, 4/38; Mü’min, 40/27). Diğer 
varlıklar karşısında ayrıcalıklı bir konumda 
bulunan insanın; haysiyet ve onurunu koru-
yarak, hem dünyayı hem de ahireti kazan-
mak için çalışması gerekir. İslamiyet’te, ne 
dünya için ahiretin ne de ahiret için dünyanın 
terk edilmesi istenir (Kasas, 28/77). Kur’an-ı 
Kerim’de; “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da 
iyilik ver, ahirette de iyilik ver…” (Bakara, 
2/201) ve “Bize, bu dünyada da iyilik yaz, 

ahirette de” (A’raf, 7/156) ayetlerinde, hem 
dünyada, hem de ahirette lütuf ve iyiliklerle 
karşılaşmak için Yüce Allah’a içtenlikle dua 
etmemiz istenmektedir. Ancak uygulamada 
dünya ile ahiret arasında istenen dengenin 
her zaman başarılı bir biçimde kurulduğunu 
söylemek mümkün değildir. Özellikle ahire-
tin sonsuzluğunu, dünyanın ise geçiciliğini 
vurgulayan ayetlerin dünyanın önemsiz ol-
duğu şeklinde anlaşılması; dünyanın terke-
dilmesi gerektiği gibi yanlış bir çıkarıma yol 
açabilmekte, bu da insanı tembelleştirerek, 
dünya-ahiret dengesi konusunda istenmeyen 
sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabil-
mektedir.

Sevgili Peygamberimiz; “dünya ahire-
tin tarlasıdır” (Aclûnî, Ebu’l-Fida İsmail b. 
Muhammed, Keşfu’l-Hafa, Beyrut, 1351, 
I, 412), “hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, 
yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” (Bey-
hakî, es-Sünenü’l-Kübra, Haydarabad, 1344, 
III, 19), “mü’minlerin en hayırlısı, dünya için 
ahireti, ahiret için dünyayı terk etmeyendir” 
(Hayatü’s-Sahabe, s. 1896–1897), “veren el, 
alan elden üstündür” (Buhari, “Vesaya”, 9; 

“Rikak”, 11, “Zekat”, 18; Müslim, “Zekat”, 
94, 97, 106) gibi hadisleriyle; çalışmayı, ka-
zanmayı, üretmeyi, kazanılan ve üretilen mal 
ve hizmetlerin bir bölümünü karşılıksız ola-
rak toplum yararına harcamayı ve dengeli bir 
hayat yaşamayı teşvik/tavsiye etmiştir. Çün-
kü sonsuz ahiret hayatının kazanılması, geçi-
ci olan bu dünya hayatında gerçekleştirilecek 
‘salih amel’ler, yani yalnızca Yüce Allah’ın 
hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapılan 
hayırlı, iyi işler ve eylemler ile mümkündür 
(Tur, 52/21). Yine Resul-i Ekrem Efendi-
miz; “insanların en akıllı ve olgun olanları, 
ölümü en çok anan ve ona en çok hazırlıklı 
bulunanlardır. Bunlar dünyanın şerefi ve ahi-
retin kerametini beraber götürürler” (Buhârî, 
“Kitâbu’l-Cihâd”, 134)  ve “Dünyasını ahi-
reti için, ahiretini ise dünyası için terk eden 
kimse, hem dünyası, hem de ahireti için ça-
lışmadıkça sizin hayırlınız olamaz. Zira dün-
ya, ahirete erişmek içindir” (A. Himmet Ber-
ki, 250 Hadis, D.İ.B. yayınları, Ankara 1974, 
s. 156, H. No, 191) buyurarak, dünya ve ahi-
ret dengesinin önemine dikkat çekmiştir. Bu 
nedenle, İslamiyet’te, geçiminden sorumlu 
olduğu kişilerin bakımını helal kazançla sağ-
lamak için dini görevlerini aksatmadan çalı-
şan kişinin, bu içtenlikli çabası/cihadı, ibadet 
ölçüsünde değerli kabul edilmiştir.

Dünya, ahiret hayatı için gereken hazır-
lıkları yapabileceğimiz yegâne mekândır. Bu 
nedenle, inanan insanın, inancının gereğini 
yapması, yani hayatını, Yüce Allah’ın buy-
rukları doğrultusunda sürdürmesi gerekir. 
Çünkü dünya ve âhirette mü’min ve müslü-
man olan bireyi mutlu kılacak olan, Allah’ın 
buyruklarına boyun eğip yasaklarından sakı-
narak O’nun rızasını/hoşnutluğunu kazanma 
gayreti içinde olmaktır. Dolayısıyla, dünya 
hayatındaki sınavı geçerek ahirette sonsuz 
hayat ödülünü kazanacak olanların, özünde 
iyi olan yüksek ahlaki değerleri dünyada iken 

yaşayanlar ve yaşatanlar olduğunu, bunları 
yaşayıp yaşatma gayreti içinde olmayanların 
ise sınavı kaybedeceklerini unutmamalı; bu 
yüksek ahlaki bilinçle Yüce Yaratıcımızın 
huzurunda hesaba çekilmeden önce dünya-
da iken kendimizi hesaba çekmeli ve niha-
yet Rabbimizin inanan gönülleri ferahlatıcı, 
esenlik ve sonsuzluk vaad eden şu müjdesine 
nail olmaya çalışmalıyız: “Ey huzur içinde 
olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı 
olarak Rabbine dön! (İyi) kullarımın arasına 
gir. Cennetime gir” (Fecr, 89/27–30). 
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İnanan insanın, inancının gereğini 
yapması, yani hayatını Yüce Allah’ın 
varlıklara rahmet ve mükâfatını çokça 
artırdığı bu ayda müminlerin de birbir-
lerine şefkat ve merhamet duygularıyla 
yaklaşmalarını diliyorum. Önümüzdeki 

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece hic-
ri 1431 yılının ilk teravih namazını kılıp 
Ramazan ayının ilk orucu için sahura kal-
kacağız. Unutmayalım ki, Ramazan ayın-
da, iftar sofralarının özellikle yoksullara 
açılması, muhtaçların her zamankinden 

çok gözetilmesi, insanlar arası sevgi, şef-
kat, merhamet ve kardeşlik duygularının 
zirveye çıkması, kısaca insanların her 
zamankinden çok birbirinin acısından ve 
sevincinden haberdar olması gerekir; ina-
nan insana yakışan da ancak budur.

Doç. Dr. İhsan Çapçıoğlu ile

Ramazan Ayı’na Girerken: Nasıl Bir Hayat? 

Bu arada iç transferde Kastamo-
nulu futbolcular Mesut Okumuş, Em-
rah Cofa, Erkan Gazioğlu ve Uğur 
Yalçın ile sözleşme imzalayan kulüp 
yöneticileri Teknik Direktör Ayhan 
Alemdaroğlu ile birlikte hummalı bir 

şekilde kısıtlı bütçeye rağmen çalışı-
yor. Dış transfer de ise takip etmekte 
oldukları bazı futbolcularla görüşme-
lerde bulunan kulüp yöneticileri ara-
yışlarına devam ediyor.

Sp r

Merhaba Sevgili Okurlar…
Her zaman mensubu olmaktan gurur 

duyduğum güzel Kastamonu’muza özle-
min buluştuğu bir platform olarak İstamo-
nu’nun, sadece İstanbul’daki hemşehrile-
rimizin değil, ülkemizin, hatta dünyanın 
dört bir yanına yayılan Kastamonuluların 
sesi olması yolunda üzerime düşen sorum-
luluğu bir nebze olsun yerine getirebilmek 
için, bu köşede Ramazan Ayı boyunca 
sizlerle birlikte olacağım. Ramazan ayının 
birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularımı-
zın daha da pekişmesine ve barışçıl, adil, 
hakça paylaşımın egemen olduğu bir dün-
ya ve Türkiye özlemine katkıda bulunması 
dileğiyle… hepinize sağlıklı, huzurlu ve 
bereketli ramazanlar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,
Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu

Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU, Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğ-
retim üyesidir. Çapcıoğlu, Kastamonu’da 
doğdu.

 2000 yılında Ankara Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003 yı-
lında Sosyal Değişme Sürecinde Din ve 
Kadının Toplumsal Konumu -Kastamonu 
Örneği- başlıklı teziyle yüksek lisansını; 
2008 yılında, Sosyo-Politik Tutumlar ve 
Dindarlık İlişkisi başlıklı teziyle ise dokto-
rasını tamamladı. Din, bilgi ve kültür sos-
yolojisi konularıyla ilgili kitapları, kitap 
bölümleri, uluslar arası ve ulusal makale 
ve bildirileri bulunan Çapcıoğlu’nun ya-
yınlanmış çalışmalarından bazıları şunlar-
dır: Din Sosyolojisine Giriş, Ankara 2006 
(2012 -3. Baskı-); Din Sosyolojisi: Klasik 
ve Çağdaş Yaklaşımlar, Konya 2006 (2010 
-2. Baskı); Küreselleşme, Ulus-Devlet ve 
Din, Ankara 2007; Sosyolojinin Temel 
Kavramları, Ankara 2008 (2009 -2. Bas-
kı-); Din Sosyolojisine Giriş: Klasik ve 
Çağdaş Kuramlar, Ankara 2011; Modern-
leşen Türkiye’de Din ve Toplum, Ankara 
2011; Küreselleşme, Kültür ve Din, Anka-
ra 2011. Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe 
ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi 
Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak 
akademik faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kastamonuspor zor ve sıkıntılı dönemden 
kurtulmak için arayışlarına devam 
ediyor. Kombine biletlerinin basımını 
tamamlayan kulüp 18.07.2012 tarihinden 
itibaren satışa sunacak.

Kastamonuspor’da Kombine 
Biletler Satışa Sunuluyor

İlk Orucu Kastamonu Açacak
Batı Karadeniz Bölgesi’nde ilk orucu Kas-

tamonu’da yaşayanların açacağı belirtildi.
11 ayın sultanı Ramazan ayı Perşembe günü 

kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Batı Ka-
radeniz Bölgesi’nde ilk orucu Cuma günü Kasta-
monu’da yaşayanlar açacak. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın verilerine göre, Kastamonulular saat 
20.23’te iftar açıp saat 22.07’de teravih namazı 
kılacak. Yine Batı Karadeniz Bölgesi’nde Kara-
büklüler, saat 20.27’de iftar açıp saat 22.10’da 
teravih namazı kılacak. Bartınlılar 20.29’da iftar 
açıp 22.14’te teravih namazı kılacak.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde iftarı en son aça-
cak il ise Zonguldak. Zonguldak’ta yaşayanlar 
saat 20.32’de iftar açıp saat 22.24’de teravih na-
mazı kılacaklar.

İstanbul’da ise imsak 03.31, iftar ise 20.41’de 
açılacak. Teravih ise 22.32’de kılınacak...

Malzeme Listesi
• 300 gr Kadayıf
• 1 kase Ceviz 
• Yarım Çay Bardağı Süt ve Su Karışımı
• Sıvı yağ
Şerbeti İçin
• 3 Su Bardağı Toz Şeker 
• 2 Su Bardağı Su
• 1 Dilim Limon
Hazırlanışı
Şerbeti için tencereye 3 su  bardağı toz şeker, 

2 su bardağu su ve 1 limon ilave edin.Şerbeti kay-
namaya bırakın ve soğutun. 2 yumurtayı ve süt 
karışımını çırpın.

1 kase cevizi parçalayıcıdan geçiriniz. 300 gr 
tel kadayıfı elinizle kopartın ve elinizin içine ya-
yın. Cevizleri kadayıfa sıkı bir şekilde sarın

Daha sonra yumurta ve su karışımına bulayın 
sıvı yağda kızartın. Kızaran dolma kadayıflarını 
şerbete batırın ve servis edin. Afiyet olsun.

Kadayıf Dolması Tarifi

Ramazan Ayında Sağlıklı ve Dengeli Beslenme Önerileri
Ramazan ayında ağır ve yağlı gıdaların yerine 

hafif, posalı ve sebze ağırlıklı beslenilmesi gere-
kiyor. Kilo almamak için öncelikle dengeli bes-
lenilmesi ve kalorisi düşük, besin değeri yüksek 
olan kaliteli besinlerin tüketilmeli.

İftar yemeği geniş zamana yayılmalı
İftarda fazla miktarda yemek yemek, boş 

olan mideye yüklenilmesine sebep olacaktır. Bu 
durumda sindirim zorlaşacak, midede ağırlık, 
ekşime, yanma, bulantı oluşacak, bağırsaklarda 
kabızlık, şişkinlik gibi sağlık problemleri yaşa-
nacaktır. Bu nedenle ilk oruç açıldığında hurma, 
peynir, domates, zeytin, kepek ekmeği gibi kah-
valtılıklar veya çorba, sebze yemeği gibi hafif 

yemeklerle iftara başlanmalı, sindirime zaman 
tanıyarak 10-15 dakika sonra az yağlı ızgara et 
yemeği, kuru baklagil, sebze yemeği, salata, ay-
ran, cacık gibi yemeklerle devam edilmelidir. 

Sahurda ne yemeli, ne yememeli
 Açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düş-

mesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz 
geçmesine neden oluyor. Çok uzun açlıklarda kan 
şekeri ve tansiyon düşer, boş midede asit salgısı 
artar. Ertesi gün ise aç kalma süresinin uzamasıy-
la metabolik hız düşer, halsizlik, baş ağrısı görü-
lür. İşte bu yüzden bütün geceyi ve ertesi günü 
aç geçirmemek için mutlaka sahura kalkılmalıdır.

Diyetisyen Güzin ASLAN

Sp r

Yüzücümüz, 
Türkiye ikincisi oldu
Kastamonulu yüzücü Ahmet Alp 
Yılmaz, Yaz Yüzme Şampiyonası’nda 

Türkiye ikincisi oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-

lüğü, 13-15 Temmuz tarihleri arasında 
İstanbul Enka Spor Tesisleri`nde düzen-
lenen Yaz Yüzme Şampiyonası`na katılan 
Ahmet Alp Yılmaz`ın, 15 yaş kategorisin-
de 50 metre kelebek yarışında 28,07`lik 
derece elde ederek, Türkiye ikincisi oldu-
ğu ifade etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür-
lüğü sporcunun 40 gün önce antrenman 
esnasında kolunu kırdığı hatırlatılarak, 
alçılarının yeni çıkartılmasına rağmen 
böylesine önemli bir başarı elde etmesinin 
önemli olduğu kaydedildi.

Öcal, yaptığı açıklamada, normal 
beslenme koşullarında, spor yapma-
nın yaratacağı metabolik değişiklik-
lerin çok iyi bilinmesine karşın, da-
yanıklılık sporlarıyla uğraşan atletler 
üzerinde yapılan sınırlı sayıdaki bi-
limsel çalışmalar dışında, oruç tutar-
ken yapılan fiziksel aktiviteye vücu-
dun verdiği cevabın, bilimsel olarak 

çok fazla ele alınmadığını söyledi.  
Ancak bir çok varsayımın, oruç tu-
tan sporcularda gerektiğinde bedenin 
yedek enerjisinin bu işin üstesinden 
gelebileceği ve metabolizmada oluşa-
bilecek olası açıkların kapanabileceği 
şeklinde olduğunu vurgulayan Öcal, 
şöyle konuştu:  “Yapılan sporun za-
manına, yoğunluğuna ve süresine dik-
kat edildiği taktirde hem oruç tutmak 
hem de spor yapmak mümkündür. 
Ancak, öğleden sonra yapılan fiziksel 
aktiviteler sonrasında, uzun süre açlık 
durumu söz konusu olacağından kan 
şekeri ve metabolizmayla ilgili bazı 
problemlerin ortaya çıkması kaçınıl-
mazdır. Bu yüzden oruç tutan spor-
cular, herhangi bir sportif aktivitede 
ya da amatörce birtakım egzersizlerde 
bulunmak istiyorlarsa, bu fiziksel eg-
zersizlerin sahurdan ya da iftardan 2-
3 saat sonra yapılmasının daha uygun 
olacağı düşünülmektedir.”

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
(BESYO) Öğretim Görevlisi Dr. Defne Öcal, yapılan sporun zamanına, 
yoğunluğuna ve süresine dikkat edildiğinde hem oruç tutmanın hem 
de spor yapmanın mümkün olacağını bildirdi. 

Oruç tutarken spor yapmak mümkün



Pontuslular zamanında Gereas 
olan Meset’in eski iskân yeri şimdi 
temelleri kalan kaleydi. Çobanoğ-
lu ve Candaroğullarınca yönetildi. 
1461’ de Osmanlıya katıldı. 

İlçe Batı Karadeniz Bölgesi’nde 
sahil kesiminde kurulmuş olup ara-

zı dağlık ve engebelidir. Ormanlık 
ve dağlık bir bölge olması sebebiyle 
birçok derelerin oluşturduğu Meset 
Çayı İlçe merkezinden geçmektedir. 
Bu çay daha sonra Karadeniz’le bir-
leşmektedir.

İlçe merkezinde rakım 5 metredir.
Sıcaklık, genellikle kışın -5 °C, 

yazın en sıcak 30 °C’dir.
Sahil kesiminden hemen yük-

selmeye başlayan dağ silsilesi kış 

mevsiminin soğuk etkisinin 
ilçe merkezine tesirini engel-
lemektedir.

Yoğun bitki örtüsüne sa-
hiptir. Orman bakımından 
çok zengindir. Ormanlar 
Karaçam, Sarıçam, Göknar, 
Kayın, Meşe, Kestane vb, 
ağaçlar ile zengin bitki örtü-
sünden oluşmaktadır.

Meset ve Kayran Çayı 
sularını Karadeniz’e bo-
şaltan iki önemli akarsu-
yudur. Havza genişliği 
ve geçirdiği su miktarı 
bakımından Meset Çayı 
(Doğanyurt) Denizgören 
mevkiinde Acisu Dağından doğar, 
Karaşlı Deresi ile birleşerek Karade-
niz’e akar. Kayran Çayı ise Akgüney 
sırtlarından doğup Haskavak dere-
siyle birleşerek denize ulaşır.

İlçemiz sahilde yer alması nedeni 
ile Turizm için tabii güzellikler ile 
doludur. Yeşille mavinin  iç içe ya-
şandığı, orman ile denizin yan yana 
birleştiği eşsiz doğa manzarası bu-
lunmaktadır. 

Doğal güzelliklerin bozulmadan 
tabii halde kaldığı ender yerlerden 
bulunmaktadır. 

DOĞANYURT DAĞLARI
İnebolu’dan bir yol gider Doğan-

yurt’a 
Karadeniz’in mavisidir bir tarafta 

ormanın yeşilidir hemen yanı başı-
nızda. Uzanıp her ikisini de dokuna-
bilecek yakınlıktadır.

Hele mevsim sonbahar’a dön-
müşse, yapraklar sararmaya yüz tut-
muşsa, böğürtlenler olgunlaşmışsa 
yol bitmez.

Her virajda farklı renklerde muh-
teşem bir tablo çıkan bu yolda iler-
lerken, Kayran’da hak değirmeninin 

karşısında ki kahvede değirmene 
g e -

len suyun sesini 
dinleyerek bir çay molası vermek 
gerekir. 

Mezarlığın içindeki çama dikkat 
edin çok kıymetli ve yaşlı bir çamdır.

Doğanyurt yönüne giderken bir 
sapak gelir karşınıza uyarınıza gelir-
se dönün derim sağa doğru.

Hörmetli Atabey Haskavak Ak-
çabel taraflarına dönünce bir tarafı 
dağ bir tarafı uçurum olan ve bu ikisi 
arasına sıkışmış gibi duran ince bir 
çizgi halinde köyler mahalleler çıkar 
karşınıza

Etrafınıza bakınca göreceğiniz 
şey inanılmaz bir doğa güzelliğidir.

Sarp vadiler geçit vermez dağla-
rın üstünde kırmızı kahverengi minik 
lekeler şeklinde köyler, mahalleler 
görünür.

Buralarda manzara ne kadar gü-
zelse hayat da o kadar zordur. 

Göç nedeniyle zaten iyice azal-
mış olan nüfusun etkisiyle köyler bo-
şalmıştır. Kalanlar da yamaçlardaki 
bir avuç topraklarında yetiştirdikle-
riyle yetinmeye çalışmaktadırlar.

Doğanyurt dağlarında ormanların 
koynunda gökyüzüne komşu dağlar-
da köyler var.

Ne zaman gitsem beni bağrına 
basan köyler.

O 
köyler ki, 

Yolda kaldığımda, aracımızın 
kayıp batağa saplandığı anda, yetmiş 
yaşındaki ninemin eline baltayı alıp 
yardıma koştuğu,

Bir bardak çay, bir kuru ekmeğini 
paylaştığı,

Halini hatırını sorduğumda ise,
-Şükürden başka bir şey duyma-

dığım, Allah devlete zeval vermesin 
her şeyimiz vardır diyen köylerimiz 
ve o köylerde yaşayan köylülerimiz 

var.
Doğanyurt’u tanımak isteyenlere 

benim önerim, Akçabael Haskavak 
yoluna girin bir gün, ya da en iyisi 
Azdavay Maden üzerinden gelin Do-
ğanyurt’a

Kervansaray’ı Kanlı dağı geçtik-
ten sonra bambaşka bir dünya açıla-
cak önünüze her mevsimi ayrı güzel 
olan.

Sonra İlyas beyden girip Hatip 
Düzköy, Denizgörülen güzergâh-
ları da bir gün Doğanyurt’a gidince 
“Görmeden Gelme” listesine ekle-
nebilir.

Doğanyurt içine girince karnımı 
doyurmak için favori mekânım olan 
Ömer Ustanın yerine giderim hem 
sohbeti hem köftesi güzeldir.

Sonra çıkarım Cide yolundaki te-
peye hani şu yol kenarında olan.

Seyrederim Doğanyurt’u tepeden 
kuşbakışı. Limana yanaşan balıkçı 
teknelerini, meset çayının ağzında 
nasibini arayan martıları ve tüm İne-
bolu’ya kadar olan kıyılarını.

Bu kadar güzellik bir arada ve 

kimsenin haberi yok diye kendi ken-
dime hayrete düşerim.

…
Karadeniz’den bir yel eser, bir 

dalga olur bembeyaz köpüklü sula-
rıyla yüklenir Doğanyurt limanında-
ki deniz fenerine.

İki balıkçı bu dalgada nasibinin 
peşine düşer korkusuzca.

Geride fener ileride açıkta dalga-
lar vardır.

Karşıda yemyeşil dağlar.
Hepsinin ortasında Doğanyurt 

durur.
Keşfedilmemiş güzelliğin adresi 

Doğanyurt...

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile İlçemiz merkezinde 2 ana 12 tali ma-
halle ve köylerde 25 köy ve 61 mahalle-
den oluşmaktadır. 

İlçenin ilk yerleşim yerinin, ilçe 
merkezinin Karadeniz’den 150 metre 
yükseklikteki Asar Tepe mevkiinde bu-

lunan kale çevresinde olduğu bilinmek-
tedir. İlçenin yerleşim yeri olarak ne 
zamandan beri var olduğu kesin olarak 
bilinmemekle beraber, MÖ 4. yüzyılda 
Pontuslular tarafından kurulduğu sanıl-
maktadır. 

Dağların Denizle Kucaklaştığı Yer

DOĞANYURT
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Karadeniz’in mavisi ile dağların 
yeşilinin birbirine karıştığı yerde 
bir koya kurulmuş şirin bir ilçemiz 
Doğanyurt. 

Kastamonu merkezine 121 
km’lik, Cide ilçesine 65 km İnebolu 
ilçesine 32 km. uzaklıkta. Her yere 
uzak, ama doğanın kalbine yakın 
hem de tam ortasında bir ilçemizdir.

Şöyle kısaca bir tarihine göz ata-
cak olursak, 

Osmanlılar zamanında, bir köy 
ve Hoşalay adıyla Kastamonu’ya 
bağlı bir kadılık iken,(H.1284) ta-
rihinde Cide ilçesinin bucağı oldu. 

1346 yılında Hoşalay adıyla bucak 
teşkilatı kuruldu. Bucak coğrafi 
şartlar ve yakınlık göz önüne alı-
narak 1946 yılında İnebolu ilçesine 
bağlandı. Cumhuriyetin ilanından 
sonra Hoşalay olan adı Meset oldu, 
daha sonra, 1962 yılında çıkarılan 
yeni bir kanunla adı Doğanyurt 
olarak değiştirildi. 1990 yılına ka-
dar bucak olarak  kalmış, bu tarihte 
bucak teşkilatının kaldırılması ile 
yeniden köy statüsüne dönmüştür. 
Doğanyurt 09 Mayıs 1990 tarihinde 
çıkarılan yeni bir kanunla ilçe statü-
süne kavuşmuştur.


