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PROJENİN adının “Çılgın” ol-
masını, “Bana, asla burada iş yapa-
mazsın, sen akıllı adamsın, bunca 
yılın birikimini çok daha iyi değer-
lendirebilirsin diyorlar.

Ama ben yazdığım kitaplardan 
ve sattığım ürünlerden elde ettiğim 
maddi birikimi kendi memleketime 
yatırım olarak götürmeye kararlı-

yım. Bu yüzden beni çılgın bulu-
yorlar ve projeye de “Çılgın” adını 
verdik” şeklinde açıklayan ve “Son 
gayem sağlıklı yaşam merkezlerini 
açarak insanları düştükleri bu gir-
daptan kurtarmaktır, ölüp gidece-
ğiz, ardımızda eserler bırakmamız 
icap eder. Bu eserleri hayata geçi-
rip bu ülkeye bir emanet bırakabi-

lirsek, ‘sizin en hayırlınız insanlara 
en faydalı olanınızdır’  hükmüne 
de uygun bir amel işlemiş olaca-
ğız” dedi. 

Maranki şöyle devam etti: “15 
milyon $ maliyetli bu yatırım ile 80 
veya 120 odalı 250 yataklı başlayıp 
ileriki aşamalarda 500 yatağa kadar 
çıkacak bir sağlık otelinden söz e-

diyoruz. Devre mülk tatil sistemini 
de hayata geçirerek bölgenin tanıtı-
mını da sağlayacağız, tamamen öz 
kaynaklarımızla finanse edeceğiz, 
bunu yapabilecek güçteyiz, belki 
yabancı ortak alabiliriz.” 

“Her şeye rağmen memleketimi 
seviyorum”

SAYFA 2’DE

Gazete İSTAMONU’ya konuşan Kastamonulu bitki ve sağlıklı yaşam uzmanı Prof. Ahmet  
Maranki, İnebolu’ya 15 milyon $’lık sağlık oteli inşa edeceğini açıkladı. Termal su arama  
çalışmalarına bu ayın sonunda başlanacağını söyleyen Maranki, 4 yıldızlı olarak planlanan  
sağlık otelinin,  orta vadede, aynı anda 500 kişiye hizmet verecek konuma getirileceğini belirtti. 

Aslandağ Ahşap’ın 
Amiral Gemisi  ARTELLA, 
Başarıdan Başarıya Koşuyor 

İç mekân ahşap kapı ve yangın dayanımlı ahşap 
kapı sektöründe Türkiye’nin önemli üreticilerinden 
ARTELLA, her geçen gün büyüyen üretim kapasitesi 
ve marka bilinirliğiyle ahşap sanayiinin lokomotifi 
olma yolunda hızla ilerliyor.
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BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ

h.istamonu@istamonu.com

Yıllar Sonra Gerçekleşen Vuslat; 
Latif Çilingiroğlu ve Kas-Der 

Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Kas-Der ola-
ğan genel kurulu sonucunda Latif Çilingiroğ-
lu başkan seçildi. Tanınan bir isim aslında. 
7 yıldır Haseki eğitim ve araştırma hastane-
sinde müdürlük yapan ve her hemşerisine 
yardımcı olmaya çalışmış, Kastamonuluların 
saygısını ve teveccühünü kazanmış değerli 
bir isim. 

Latif Çilingiroğlu’nu, özellikle İstanbul’da 
yaşayıp ta tanımayan Kastamonulu pek yoktur.

Ben burada tarihler arasında bağlantı kurarak 
bir anekdot nakletmek istiyorum;

SAYFA 3’TE

Dem-PaPEN
Kuruluş 1985

® 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

İşte Kas-Der’i 3 Yıl Yönetecek Kadro!
Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 

Kas-Der Olağan genel kurulu büyük katılımla gerçekleşti. Tek 
listeyle gidilen seçimde Latif Çilingiroğlu Kas-Der’in 16. Dönem 
başkanı oldu. 27 yıllık Kas-Der geçmişinde ilk kez üç kadın asil 
yönetimde yer aldı.

Çilingiroğlu’nun asil listesinde şu isimler yer aldı. Ayhan Kı-
rık, Fikri Aytekin, Ziya Keskin, Selman Yoksul, Mehmet Yay-
la, Mehmet Berker, Aydın Kaya, Nilüfer Ay, Yaşar Kayacan, 
Şenol Özdemir, Özcan Kaya, Savaş İşeri, Sevda Tekeci ve 
Mihricihan Tuzcuoğlu yer alırken denetleme asil listesi ise 

şu isimlerden oluştu; Tahsin Sönmez, Erdur Aşçı ve Osman Okumuş. 
Yedek listede şu isimler yer aldı: Levent Zihnioğlu, Hüseyin Şen, 
Salim Dinç, Metin Uzun, Ahmet Demir, İhsan Alıcı, Muzaffer Taş, 
Mehmet Keçeci, Kemal Aldoğan, Muharrem Avan, Bayram Al, Zafer 

Ergin, Zeki Çerçioğlu, Rasim Şencan, Ahmet Uylukçu... Ön-
ceki Başkan Derya Ovalıoğlu genel kurulda yaptığı konuş-
mayla tarihe not düştü. 3 yıllık çalışmaları hakkında bilgi 
veren Ovalıoğlu “Yönetim olarak yaptıklarımız var bir de 
yapamadıklarımız var” dedi.
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Özcan KAYA Aydın KAYA Savaş İŞERİ Fikri AYTEKİN Selman YOKSUL Nilüfer AY Mehmet YAYLA

Mihricihan TUZCUOĞLU Mehmet BERKER Ayhan KIRIK Şenol ÖZDEMİR Yaşar KAYACAN Zeynep TEKECİ Ziya KESKİN

Kastamonu’ya 15 Milyon 
Dolarlık Çılgın Proje

ÜLKE genelinde en çok 
etkinlik yapma rekorunu elin-
de bulunduran Kastamonulu-
lar, festivalden festivale ko-
şuyor. Her yıl gerek ilçe be-
lediyeleri,  gerekse dernekler 
tarafından yapılan Kastamonu 
festival şenlik organizasyon-
ları sayıca ve bütçe olarak 

önemli bir yer işgal ediyor. 
Bu yıl Ramazan-ı Şerif’in 20 
Temmuz’da başlayacak ol-
ması nedeniyle festival tarih-
lerinde yapılan düzenlemeler, 
bazı ilçelerin festivallerinin 
aynı günlere rastlamasına ne-
den oldu.

SAYFA 2’DE

Kastamonu’da Festival Zamanı 
Ankara, Bursa, İstanbul Kastamonu 
Günleri’nden sonra şimdi sıra Kastamonu 
ve ilçelerindeki festival ve şenliklerde… 

AĞLI Selmanlı Mahallesi 
yakınlarında kaçak kazı yapan 
5 kişi, maddi değerinin 40 mil-
yon TL olduğu tahmin edilen 

antik eserlerle birlikte ele geçi-
rildi. Başkan Muharrem Dinç: 
“Ağlı Açıkhava Müzesi olabi-
lir” dedi.             SAYFA 3’TE

Kastamonu-Ağlı Selmanlı Mahallesi sınırları içinde 2500 yıllık 
tarihi eser kaçak kazı yapan köylüler tarafından ortaya çıkarıldı.

Ağlı’da 2500 Yıllık 
Tarih Gün Yüzüne Çıktı

Kastamonu, DynEd (İnternet üzerinden yabancı dil öğretme 
projesi), 2011- 2012, öğretim yılında 80 ili geride bırakarak 
birinci oldu.                                                                        SAYFA 2’DE

Kastamonu 
“DynEd’’de Bir’İNCİ’

1993 yılında Habil Köse ve Talip Köse tarafından 
kurulan, KGL  Tekstil İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. Kastamonu organize sanayi bölgesinde nihai 
hedefte 8000 m2 kapalı alana sahip 500 kişinin 

istihdam edileceği bir yatırım için kolları sıvadı...
EKONOMİ SAYFASINDA

Yavuz Yaman Son Yolculuğuna Uğurlandı
SAYFA 2’DE

Sinop’a Uluslararası Havaalanı Müjdesi
BATI  KARADENİZ’DE

Yaman Olur Kastamonu Uşağı
Çankırı Bayramören Kaymakamı 

Ayhan Terzi, Selçuk Üniversitesi’nde 
öğrenim nişanlısına mezuniyet töre-
ninde tek taş yüzük armağan etti. 

SAYFA 2’DE

Kuzgunlar Tekstil Kastamonu’ya 
Yatırım Hazırlığında 

Latif ÇİLİNGİROĞLU



HER yıl tekrarlanan bu festival ve şenlik-
lerin toplam bütçesi, yaklaşık 1 Milyon TL. 
Kastamonu’da yaşayanlarla gurbetçileri bir 
araya getiren bu organizasyonlar Kastamo-
nulular tarafından büyük ilgi görüyor.

Hangi festival ne zaman?
29-30 Haziran – 1Temmuz: Araç 7.Ha-

cıbekir Şekerciler, Pastacılar ve Yayla Kül-
türü Festivali: Murat Başaran, Arzu Akça, 
Sevcan Orhan, Haktan, İlkim Eylül İlk

6-7-8 Temmuz: 17. Cide Rıfat Ilgaz Sarı 
Yazma Kültür ve Sanat Festivali: Ufuk, Lara, 
Bilal Mert Erşahin (Grup Madara), Mustafa 
Ceceli, Pınarbaşılı Arzu, Hasan Yılmaz

6-7-8 Temmuz: Küre Kilim Festivali: 
Murat Güven’in sunumuyla THM sanatçısı 
Orhan Hakalmaz 

7 Temmuz:  4. Şenpazar Kardeleni ve 
Kültür Festivali: Cideli Emin, Ezgi Mutlu, 
Murat Başaran

13-14-15 Temmuz: Ağlı 12. Kale Şenliği: 
Ayhan Aşan

13-14-15 Temmuz: İnebolu Heyamola 
Deniz Şenlikleri: Mustafa Ceceli, Gülben Er-
gen

13-14-15 Temmuz: Devrekani Kültür ve 
Turizm Festivali: Ziynet Sali, Moğollar

15 Temmuz: Bozkurt Göynük Dağı Yay-
la Şenliği: Ahmet Ayıkın, Berna Karagözoğlu

21 Ağustos: Çatalzeytin 8. Kadılar Kuş 
Üzümü Yayla Şenliği: Berna Karagözoğlu, 
Soner Öz

24-25-26 Temmuz: Tosya Kültür ve Pi-
rinç Festivali ve Abana Festivali

13 Haziran’da vefat eden Kastamonulular 
Dayanışma Derneği (KAS-DER) ve Kastamo-
nuspor kurucularından Yavuz Yaman, 15 Hazi-
ran Perşembe günü düzenlenen cenaze töreniyle 

toprağa verildi. Öğle namazı sonrası Nasrullah 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 
son yolculuğuna uğurlanan Yaman’ın yakın 
arkadaşlarından Fehmi Altıkulaç, İstanbul’da 
Kastamonu’nun adının duyurulması için bü-
yük gayret eden bir insanın cenazesine çok az 

kişinin katılmasından dolayı üzüldüğünü be-
lirterek İstanbul’dan Yaman’ın cenazesine ka-
tılmak için otobüs tuttuklarını ancak otobüsün 
yarısının bile dolmadığını belirtti. Altıkulaç 
Yaman hakkında “İstanbul’da Kastamonulu, 
Kastamonu’da İstanbullu olan biriydi” dedi.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

ÖĞRETMENİN NOT DEFTERİ 

O gün yine okuluna ayak sürüyerek zora-
ki gidiyordu. Okuldan kaçmanın, terk etmenin 
zamanı gelip geçtiğine inanmaya başlamıştı. 
Uzatmaları  oynuyordu. Kalabalıklar içinde 
okula giderken bir el arkadan kendisine do-
kunduğunda irkildi. Geriye doğru çekinerek 
korkuyla baktığında bir öğretmenini yanında 
gördü. 

Karanlığın ortasında bir ışık parlar gibi ol-
muştu.  Öğretmeni ona, o öğretmenine öyle 
anlamlı baktılar ki sanki birbirlerine “Ben seni 
gökte arıyordum, hâlbuki sen yerdeymişsin” 
dedirten cinstendi. Okula giden yolu birlikte 
adımladılar, sohbet edip dertleştiler. 

Yirmi beş-otuz dakikalık yolculuğun onun 
hayatındaki karabulutları dağıtacağını, genç 
yaşta solup pörsümeye yüz tutan günlerine ha-
yat öpücüğü konduracağını kim tahmin edebi-
lirdi ki? Öğretmeninin sevgi ve şefkatini o gün 
küçücük sinesinde hissetmeye başlamıştı. 

Aslında öğretmeni ona çok şey anlatmamış, 
sadece o kısa süre içinde kendisini can kulağıy-
la dinlemişti. Bu kısa yolculuk sırasında fırsat 
buldukça sorduğu sorularla hazineye giden yo-
lu keşfetmişti. Sözlerine inandığını belli etmiş, 
kendisine her konuda yardımcı olacağına yö-
nelik söz vermeyi de ihmal etmemişti. Ne de 
olsa öğretmeni de kendisi gibi zor şartlarda 
yetişmişti. 

Dersler düzelmeye başlamış, erken dönem-
de çamura saplanan tekerlek tümsekten çoktan 
çıkmıştı. Öğretmenine verdiği sözü tutmalı ne 
olursa olsun ona mahcup etmemeliydi. İleti-
şim kanalları kapalı  bir insan olmaktan çoktan 
çıkmış, kendine güvenen, düzenli ders çalıştığı 
için yıldızı parlayan bir öğrenci haline gelmişti.  
Böyle zor bir okulda böyle güzel notlar alına-
bileceğine kendisi de inanmakta zorlanıyordu. 

Okulunun en iyi öğrencilerinden birisi ola-
rak orta ikinci sınıfta takdir belgesini sınıf öğ-
retmeninin elinden aldığında hem kendisi hem 
de öğretmeni neler hissetmişlerdi kim bilir? 
Ortaokul son sınıfta girdiği sınavda öğretme-
nini utandırmamış, herkesin girmek için can 
attığı bir liseyi kazanmıştı. 

Öğretmenine teşekkür için evine gittiğin-
de ne söyleyeceğini bilemiyordu. Söyleyeceği 
sözler boğazında ikide bir düğümleniyor, heye-
candan buram buram terliyordu. Belki bir daha 
öğretmeni ile karşılaşması mümkün olmayabi-
lirdi.  

Nihayet kendini toparladı  ve sevgili öğret-
menine; “Beni önemsediğiniz,  adam yerine 
koyup dinlediğiniz ve beni hayat uçurumunun 
kenarında dolaşırken elimden tutup öğretme-
nim olduğunuz için ne kadar teşekkür borçlu-
yum bilemesiniz.” dedi. O ise hiçbir şey yok-
muş gibi “Asıl ben sana teşekkür etmeliyim. 
Çiçeği burnunda benim gibi genç bir stajyer 
öğretmene gerçek öğretmenlik zevkini erken-
den tattırdığın ve yeni aldığım okul diploması-
nı  sadece kâğıt bir belge olmaktan çıkardığın 
için.” Bu sözler öğretmenini gözünde daha da 
büyütmüştü. 

Öğrenci bir soru daha sordu ise de bu so-
rusuna cevap alamadı. Öğretmeni kitap dolu 
kütüphanesinin raflarından bir kitap çıkararak 
okuması için ona verdi ve “Bunun içinde ceva-
bı var.” dedi. Öğretmenin yanından ayrıldıktan 
sonra bir çırpıda okuduğu ve hiç unutamadığı 
kitabın kapağında “Öğretmenin Not Defteri” 
yazıyordu.

Yavuz Yaman, toprağa verildi

Hemen her ilçenin  yaz etkinliği yaptığı Kastamonu’da, uluslararası düzeyde yapılan Taşköprü Sarımsak Festivali, Tosya Kültür  
ve Pirinç Festivali, İnebolu Heyamola Deniz Şenlikleri, Devrekâni Kültür, Tarım ve Hayvancılık Festivali gibi yüksek bütçeli  
ve ulusal sanatçıların sahne aldığı festivallerin yanı sıra, bazı ilçeler tarafından küçük bütçeli şenlikler de tertipleniyor.

Kastamonu’da Festival Zamanı 
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NİŞANLISI Gökçen Tuba Topal’a diploma-
sını veren Terzi, “Bugün burada iki mutluluğu 
bir arada yaşıyorum. Öncelikle mezun olduğum 
okuldan yeni mezun olacak meslektaşlarıma dip-
lomalarını verme fırsatı bulduğum için ayrı bir 
gurur yaşadığımı belirtmek isterim. Bir diğer 
mutluluğum ise Gökçen Tuba Topal’ın da bugün 
mezun olması. Huzurlarınızda kendisine yüzük 
takmak istiyorum.” Topal’ın parmağına tek taş 
yüzüğü takan Terzi, “Benimle Evlenir misin?” 
diye sordu. Genç kadından “evet” yanıtını alan 
Terzi’ye tören alanını dolduran aileler ve arka-
daşları da alkışlayarak destek verdi.

Yaman Olur Kastamonu Uşağı

Ne kazandırır?
BU yatırımın Kastamonu’ya 

ve oradaki üreticiye nasıl bir 
katma değer sağlayacağının so-
rulması üzerine ise Maranki,

“Düşünün, 120 kişinin ko-
nakladığı bir otelde, her sabah 
kahvaltıda ikişer yumurta servis 
edilse, 250’ye yakın yumurta 
eder. 

Diğer organik tarım ürü-
nü tüketimimizi de hesaba 
katarsak, bırakın İnebolu’yu, 
Çatalzeytin’den Bozkurt’a 
Abana’dan Devrekâni’ye ka-
dar, Seydiler’e kadar bütün 
üreticiler 24 saat üretim yapsa 
bile bizim otelimizin ihtiyacını 
karşılayamaz. Nasıl bir katma 
değerin gerçekleşeceği bu basit 
hesaptan bile anlaşılabilir. Ay-
rıca biz, köylerde özel cam se-
ralar kurarak bölge köylüsünün 
kalkınmasını da planlıyoruz. Bu 
bacasız  fabrika projesinin göçü 
durduracağına ve Kastamonu 
genel ekonomisini 5’e hatta 10’ 
a katlayacağına inanıyorum” 
şeklinde yanıt verdi.

Proje başlangıcı bu ayın 
sonuna doğru
 Projeye başlangıç tarihini 

bu ayın sonu (Haziran 2012) 
olarak açıklayan ve enerjide 
kullanacakları 80 °C civarında 
su bulma beklentisi ile sondaj 
çalışmalarına başlanacağını 
kaydeden Maranki, “Su buldu-
ğumuzda yatırımımıza hemen 
başlayacağız. Termal su bula-

masak bile suyu denizden çeke-
ceğiz. Deniz suyu 15 kat daha 
fazla mineral barındırır” şeklin-
de konuştu.

Yatırımın desteklenmesi 
konusundaki taahhütlere de 
değinen Maranki, “Başta Kas-
tamonu valimiz Sayın Erdoğan 
Bektaş olmak üzere siyasile-
rimizden, İnebolulu olmaları 
hasebiyle İstanbul’daki değerli 
işadamlarımız Hasan Gürsoy 
ve Kemal Akar’dan, Ak Parti 
İstanbul milletvekili hemşeri-
miz, Op. Dr. Haldun Ertürk ve 
İnebolu Ak parti teşkilatından 
destek görüyorum. İnebolu be-
lediye başkanımız Sayın Engin 
Uzuner böyle bir girişimimiz 
olması durumunda bahsi ge-
çen arazinin bize devredilmesi 
konusunda taahhütleri var. Bu 
arada Çevre Bakanlığı’mızda 
destek sağlayacağının sözünü 
verdi” açıklamasında bulundu.

Kastamonuluların kendisine 
yaklaşımı ile ilgili değerlen-
dirmelerde de bulunan Ahmet 
Maranki, “Kahramanmaraş, 
Adıyaman ve Şanlıurfa’da fahri 
hemşerilik payesiyle taltif edil-
dim. Ama kendi memleketim 
Kastamonu’dan ne belediye-
ler ne de devlet kurumlarından 
her hangi bir teklif aldım. Buna 
kendi ilçem İnebolu’da dâhil. 
Gel bu işi yap, burada sana yer 
verelim, hem memleketimizin 
ekonomisi canlansın hem de 
insanlık hizmetinde bizim de 

katkımız olsun denmedi. Bi-
zim tüm fabrikalarımız ilgili 
belediyelerin, valiliklerin gös-
terdiği arazilere kurulmuştur. 
Yozgat’taki 12 bin dönüm ara-
zi, bize Orman Genel Müdürlü-
ğü tarafından tahsis edilmiştir. 
Biz de üretimlerimizi oralarda 
yapıyoruz” diyerek kırgınlığını 
ifade etti.

“Her şeye rağmen 
memleketimi seviyorum”
Her ne olursa olsun Kasta-

monu sevdasının önüne geçile-
meyeceği gerçeğinin üzerinde 
duran Maranki sözlerine,

“Orası benim memleke-
tim. Anamın, babamın meza-
rı İnebolu’da. Hiçbir kolaylık 
sağlanmadığı halde, hiçbir 
toplantıya dahi davet edilme-
diğim halde doğduğum yere 
hizmet için çılgın projemi ken-
di memleketimde gerçekleş-
tireceğim. İnebolu’da Turizm 
Bakanlığı’nca şartlı olarak İne-
bolu Belediyesi’ne devredilen, 
daha doğrusu siyasilerin gay-
retiyle devrettirilen yere otel; 
Sağlıklı Yaşam Merkezi inşa 
etmek istiyorum. Bana diyorlar 
ki, deli misin? Burada oteller, 
tatil köyleri bomboş. Ben sağlık 
oteli kuracağım. Sağlık otelinin 
en güzel yeri de maviyle yeşilin 
birleştiği yerdir; İnebolu’dur. 
Tarihin olduğu, Ilgaz Dağı’nın 
olduğu, 170 km sahil şeridinin 
olduğu Kastamonu’dur” diye-
rek son verdi.

Çılgın Proje: Gazete İSTAMONU’ya konuşan Kastamonulu bitki ve sağlıklı yaşam uzmanı Prof. 
Ahmet Maranki, İnebolu’ya 15 milyon $’lık sağlık oteli inşa edeceğini açıkladı. Termal su  
arama çalışmalarına bu ayın sonunda başlanacağını söyleyen Maranki, 4 yıldızlı olarak planlanan  
sağlık otelinin,  orta vadede, aynı anda 500 kişiye hizmet verecek konuma getirileceğini belirtti. 

Kastamonu’ya 15 Milyon 
Dolarlık Yatırım Yapıyor

Kastamonu, DynEd (İnternet üzerinden yabancı 
dil öğretme projesi), 2011- 2012, öğretim yılında 
80 ili geride bırakarak birinci oldu.

Kastamonu 
“DynEd”de Bir’İNCİ’

PROJE Sorumlusu ve Vali 
Yardımcısı Atila Kantay: “ DynEd 
dil eğitim hizmeti son 5 yıldan bu 
yana devlet okullarında ücretsiz 
olarak hizmet vermesine rağmen 
ne yazık ki 2011 yılına kadar Kas-
tamonulu çocuklar bu nimetten 
yararlanamamışlardır. Valimize fi-
ziki imkanlar dahilinde bu projeyi 
yalnızca merkezdeki 5 okulumuzda 
deneme çalışması olarak uygulan-
masını teklif ettik.  Sn. Valimiz bu 
kadar yararlı bir hizmetten sadece 
5 okulun değil bütün Kastamonulu 
öğrencilerimizin yararlanmayı hak 
ettiğini ve “Deneme ile kaybede-
cek zamanımızın olmadığını” söy-
leyerek Haziran 2011 de kararını 
kamuoyuna açıkladı.

Yabancı dil öğretirken niye-
timiz;  İngiliz milletinin dilini ve 
kültürünü çocuklarımıza aşılamak 
değildir.

Niyetimiz Türk çocuklarının 
Dünyanın konuştuğu dili öğrene-
rek, kendi ürettiği değerlerini, kül-
türünü malını ve hizmetini Dünya 
ya tanıtmasını sağlamak, bu saye-
de kültürümüzün ve Türkçemizin 
dünyada bayraklaşmasına zemin 
hazırlamaktır.

Uzun yıllardan beri Türk insa-
nının şuuru altına yerleşen “Dışarı-
dakiler bizden daha iyidir” şeklin-
deki yanlış kanaat ancak dünyaya 
açılıp dışarıdakilerin “bizden daha 
üstün insanlar olmadıklarını” gör-
mekle değişebilir.

İşte o zaman kendi özgüveni-
mizi kazanarak otellerimizin Lo-
kantalarımızın ve işyerlerimizin 
tabelalarına büyük harflerle Türkçe 
isimler yazmaktan keyif alacağız” 
dedi. Vali Erdoğan Bektaş “DynEd 
sayesinde biz İlköğretimin ikinci 

kademesinde tüm çocuklarımızı 
bilgisayar ve internet ile tanıştırmış 
olduk. Bir miktar da İngilizce öğ-
renmiş oldular, Bilgisayarın oyun 
oynamaktan başka işlere de yara-
dığını öğrencilerimiz uygulayarak 
gördüler mutlaka bunun arkası ge-
lecek devam edecek” dedi.

Fatih Projesi Kastamonu’da 
Aktif Olacak
Bektaş: ‘Aslında bu bir öncü ge-

lişim oldu, bizim DynEd ile başlat-
tığımız interaktif eğitim olayı Fatih 
Projesi ile Milli Eğitim Bakanlığı 
bütün derslerde devam etmeyi 
planlıyor. Bu sene Kastamonu’da 
da 5 kadar okulumuzda bir pilot 
uygulama ile başlandı. Büyük ihti-
mal önümüzdeki yıllar daha gelişe-
rek devam edecek ve bütün öğren-
cilerimiz kapsayacak.

Vali Yardımcımız Atila Bey 
bizi DynEd projesi ile tanıştırdı ve 
önce o fark etmiş bizimde farkında 
olmamamızı sağladı. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum “ diye-
rek sözlerine son verdi.

Projede yer alan öğrenciler, yıl 
boyunca öğrendiklerini davetlilere 
sundu. Neşeli ve keyifli dakikala-
rın yaşandığı şölen programında 
projede Türkiye’de ilk 10’a giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler veril-
di.

Kastamonu Valiliği AB Va-
lilik Proje ve Koordinasyon 
Merkezi tarafından yürütülen 
“Kastamonu’da DynEd” projesi, 
Vali Erdoğan Bektaş’ın Başkanlı-
ğında, Proje Sorumlusu Vali Yar-
dımcısı Atilla KANTAY ve Mil-
li Eğitimi Müdürü Bilal Yılmaz 
tarafından imzalanan protokolle 
Kastamonu Milli Eğitim Müdür-
lüğüne devredildi.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



BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), iş du-
rumu, en yakın adli teşkilata uzaklığı, nüfusu, ulaşım 
imkanları gibi kriterlerle Türkiye genelinde yaklaşık 

150 küçük adliyenin kapatılıp, en yakın adliyeyle birleş-
tirilmesi kararını aldı. Kararnameyle hakim ve 
savcıların görev yerleri değişti. Başka adliye-
lerle birleştirilen adliyeler arasında Kastamonu, 
Karabük, Zonguldak, Bolu, Bartın illeri de var.HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com

GENELkurula katılanlar arasında İs-
tanbul milletvekili Haldun Ertürk, Ağlı 
belediye başkanı Muharrem Dinç, Prof. 
Dr. Ahmet Maranki, Kas-Der önceki genel 
başkanı Derya Ovalıoğlu, Kas-Der, kuru-
cularından Yavuz Ballık, Satı Ergün, Hayri 
Aygün ve Ahmet Rüzgâr,  Kas-Kon genel 
başkanı Selami Çelebioğlu,  Ak parti İstan-
bul il yönetim kurulu üyesi Mehmet Umur, 
ve CHP il yönetim kurulu üyesi Mehmet 
Diribaş’ta vardı.

Ovalıoğlu 3 yıllık başkanlık dönemini 
değerlendirdi
3 yıllık çalışmaları hakkında bilgiler 

veren Derya Ovalıoğlu, yönetim olarak 
yaptıklarımız var. Birde yapamadıkları-
mız var dedi.  Üzüldüğüm en önemli konu 
ise Kız yurduna başlayamadık ve demek ki 
nasip değilmiş umuyorum ki yeni yönetim 
bu yolda adım atar ve bizlerde elimizden 
geleni yaparız dedi.  Feshane Kastamonu 
günlerini 3 yıl üst üste yapabilmenin haklı 
gurunu yaşadıklarını da belirten Ovalıoğ-
lu, Feshane’de başarı grafiği her geçen yıl 
giderek artmıştır ve eminim her yılda arta-
caktır dedi.

Sıla dergisi ve öğrencilere verilen 
burslar hakkında bilgi veren Ovalıoğlu, 
İlçe derneklerinin federasyonlaşmasına da 
değindi. Ovalıoğlu şunları söyledi: “İlçe 
Federasyonunu çok çabuk kurmamız la-
zım diyerek alelacele kurulmuştur. Fede-
rasyonların olduğunu, bunlarında sürekli 
dağılmışlık ve bölünmüşlük olarak ortaya 
çıkmıştır.  Ve ne acıdır ki, federasyonlaş-
ma sürecin de yaşanan vahim olaylardan 
bir tanesi de,  bir ilçede en az 20 köy varsa 
8-10 köyü ikna ederek federasyona katıp 
diğerlerine sonra bakarız diyerek bencil-
lik ve koltuk sevdasına düşülmüştür” de-
di. Ovalıoğlu, “Dışarıdan bakıldığında iyi 
gibi görünmekle birlikte bu davranışlar, 
yukarıda bahsini ettiğim bölünmüşlüğe ve 
dağınıklığa çanak tutmaktan başka bir şey 
katmıyor “ ifadelerine yer verdi.

Oysa uzun istişareler sonucunda ve alt 
yapısı hazırlanmış bir federasyonlaşma her 
zaman fayda getirir diyen Ovalıoğlu, yani 
bir yıl sonra olsun, bilançosu olsun, herke-
sin ortak paydasına hizmet eder olsun ve 
hiçbir köy derneğinin dışarıda kalmadığı 
bir federasyon olsun dedi.

 Birde örnek veren Ovalıoğlu, bir limitet 

şirketi vardır 300 kişi istihdam ediyordur. 
Büyük vergi mükellefidir. Bir de anonim 
şirketi vardır.  5 kişi bir araya geliyor AŞ 
kurulmuş oluyor ve artık kartınız vardır 5 
dakika da karşınızdakini etkilersiniz ama 
10 dakika sonra ise yapılan tespitle gerçek 
yüzünüz ve amacınız ortaya çıkar. Banka-
ya gidersiniz bilançonuzu sorarlar, ihaleye 
girersiniz bilançonuzu sorarlar ve yeterli-
liğinizi araştırırlar. Bizim kurumlarımızda 
az önce verdiğim limitet örneği gibi olmalı 
bilançolu, yeterlilik içerisinde ve bütününe 
hizmet eden kurumlar olmalıdırlar dedi.

Ve var olan köklü kurumlarımıza da  
sahip çıkmalıyız..

Kastamonu kalkınma vakfımız var. 
Kastamonu sanayi ve iş adamaları derne-
ğimiz var. 27 yıllık Kas-Der gibi köklü bir 
derneğimiz var. Başarılı bulmaya bilirsiniz 
hatta eleştirebilirsiniz ama şunu yapması-
nız!  Duyuyorum yeni vakıf kurulacakmış, 
üzülüyorum gerek var mı? Varsa projen 
getir.  Hazır da var olan derneğe, vakfa 
veya Kastamonu iş adamaları derneğine 
burada geçsin hayata. Buraları koltuk ve 
kartvizit yeri olarak görmek yerine hizmet 
etme makamı olarak görmek mecburiye-
tindeyiz dedi. Ne olur buraları kendi ego-
larımız ve bencilliklerimiz uğruna harcat-
mayalım zor durumda bırakmayalım dedi.

Federasyon ve köy derneklerimizin ka-
tılımıyla Kaskon’umuz kurulmuş. Açıkça-
sı bu yapıyı çok sağlıklı bulmuyorum ve 
birçok kişide bulmuyor zaten. Orda bulu-
nan köy derneği önce kendi köy derneğine 
üye olmalı konfederasyona değil. Alelace-
le ve seçimler var diyerek kurulan bu der-
neklerin çoğalması hoş değil. 

Oysa 27 yıllık çınar Kas-Der ve ona 
emek vermiş büyüklerimizin de görüşleri 
alınarak ortak payda ve zeminde mutaba-
kata varılsaydı bugün bu dağınık görüntü-
nün önüne geçebilirdik ve bize gelinseydi 
ve fikir sorulsaydı emin olun destek verir-
dik dedi.

Kastamonululara yıllarca hademe ve 
kapıcı gözüyle bakıldığını da hatırlatan 
Ovalıoğlu, Kas-Der bu imacı yıkarak eği-
tim ve örgütlü çalışmaları sonucunda men-
subu olduğu Kastamonuluları salonlara 
taşıyarak Kastamonuluların öz kültürüne 
ve eğitimli insanının öne çıkmasına vesile 
olmuştur dedi.

Konuşmasını, Kas-Der’in 15. Döne-
minde şahsının başkanlığında birlikte ha-
reket ettiği yönetim kurulunu oluşturan 
ekibine ve şube başkanlarına teşekkür 
ederek noktalayan Ovalıoğlu, genel kurul 
salonunu dolduran Kastamonuluların al-
kışları eşliğinde kürsüden ayrıldı.

Diğer protokol konuşmaları
Protokol konuşmaları çerçevesinde söz 

alan konuşmacılardan Ağlı belediye baş-

kanı Muharrem Dinç: “Önceki dönemlerde  
Kas-Der’de hizmet etme şerefine erişmiş 
bir belediye başkanı olarak bu kurumu ö-
nemsiyor ve yeni yönetimin başarılı işlere 
imza atmasını temenni ediyorum” dedi.

Yavuz Ballık
Kas-Der eski başkanlarından Yavuz 

Ballık’ta genel kurul salonuna hitaben 
yaptığı konuşmada, “Olduğumuz yerde 
kalmak bize yakışmaz, daha da büyümeli 
ve her alanda söz sahibi olmalıyız” ifade-
lerine yer verdi.

Maranki
Kastamonu camiasının önde gelen i-

simlerinden Prof. Ahmet Maranki ise yap-
tığı konuşmada, Kastamonu’nun gelişme-
sinde engel teşkil eden unsurların aşılması 
gerektiğini belirterek, “Zaman laf değil, iş 
üretme zamanıdır, bırakalım senin partin-
benim partim, onun derneği-bunun derneği 
tartışmalarını, bırakalım boş lafları, icraata 
bakalım” görüşünü yineledi.

Ertürk 
Protokol konuşmaları çerçevesinde son 

olarak kendisi de Kastamonulu olan Ak 
Parti İstanbul Milletvekili Dr. Haldun Er-
türk söz aldı. Ertürk şunları söyledi: “Ar-
tık her şeyi devletten bekleme dönemi bit-
miştir. STK’lar bir araya gelerek güçlerini 
birleştirmeli ve ihtiyacı olan hizmeti iste-
yebilmeyi öğrenmelidir. Kimse kimseye 
hatır için makam mevki vermez, o makamı 
o statüyü hak etmek ve almak için uğraş 
vermek gerekir.”

Kongre, protokol konuşmaları sonrası 
gündem gereği bazı maddelerin oylamaya 
sunulmasıyla devam etti. 

Rüzgar 
Dilek ve temenniler bölümünde söz a-

lan tek kişi ise işadamı Ahmet Rüzgar oldu. 
Rüzgar şu görüşlere yer verdi:  “16. Dönem 
Kas-Der genel başkanlık adaylığından çe-
kilerek Kastamonuluların memleketleri için 
fedakarlık yapabileceklerine örnek teşkil 
ettiğimi umuyorum Kastamonuluların bir-
leşebileceği tek çatının Kas-Der olduğunu 
tekrarlıyorum Adaylıktan çekilmiş olsam 
bile, başkan seçilmem durumunda yapaca-
ğımı deklare ettiğim tüm hizmetleri yerine 

getireceğimin sözünü veriyorum. Hizmet 
dediğimiz şey, insanın kendine çıkar sağla-
ması değil, topluma katkı sağlamasıdır. İn-
sana hizmeti ve özellikle engellilere hizme-
ti önemsiyorum ve yıllardır onlara destek 
oluyorum. Benim otistik bir çocuğum var, 
Allah’ın takdiridir, böyle uygun görmüştür, 
hikmetinden sual olunmaz. Ben kendi ço-
cuğumdan dolayı onların mağduriyetini bi-
liyorum ve buradan çağrıda bulunuyorum; 
gelin engelliler başta olmak üzere insanlığın 
hizmetine soyunalım.”

Kongre de son olarak başkanlık aday 
listesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle 
Latif Çilingiroğlu’nun listesi kabul edildi.

Çilngiroğlu: Gönlüm Kastamonululara 
doymadı…
Genel başkan seçilen Latif Çilingiroğlu 

yaptığı kısa teşekkür konuşmasında ,”Türk 
milletinin tarihinde önemli bir yer tutan 
saygıdeğer hemşerilerim, bana ve arkadaş-
larımıza göstermiş olduğunuz teveccühten 
dolayı teşekkür ediyorum. Bizden önceki 
Derya Ovalıoğlu yönetimine hizmetlerin-
den dolayı şahsım ve sizler adına şükranla-
rımı sunuyorum. Sayın Ahmet Rüzgar’a da 
gösterdiği olgun tutumdan dolayı teşekkür 
ediyorum. İstanbul bir şehir değil, adeta bir 
ülke konumunda, bu büyük metropolde he-
pinizin katkılarıyla bize verilen bu görevi 
en iyi şekilde yerine getireceğiz” ifadele-
rine yer verdi. Çilingiroğlu sözlerini Hz. 
Mevlana Celaleddin Rumi’nin,

‘Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koy-
dum seni aklım almadı, yüreğime bıraktım 
sana doymadı’ beytine ilaveten, “Benimde  
yüreğim Kastamonululara doymadı”  diye 
bitirdi.

YILLAR SONRA GERÇEKLEŞEN 
VUSLAT; LATİF ÇİLİNGİROĞLU 
VE KAS-DER 

Ben burada tarihler arasında bağlantı kurarak 
bir anekdot nakletmek istiyorum;

Çilingiroğlu, dönemin sağlık bakanı Ali Mü-
nif İslamoğlu tarafından (Kastamonu Milletve-
kili) ‘Kastamonulu adam Kastamonu’da hizmet 
eder’ diyerek atadığı İnebolu Hastanesi’nden, 
devletin kendisine verdiği yetkiyi başkalarının 
şahsi menfaatlerine peşkeş çekmediği için sür-
gün yediği 1985 yılı aynı zamanda, İstanbul’daki 
Kastamonuluların bir araya gelerek Kas-Der’i 
kurdukları yıldır.

 27 yıl sonra… Çilingiroğlu, dürüstlük ilke-
sinden ödün vermeden ifa ettiği görevlerinde çok 
az kişiye nasip olabilecek ‘halkın gönül sultan-
lığı’ mertebesine ulaşmış, Kas-Der ise büyüye-
rek ve gelişerek Kastamonuluların ‘gönül köşkü’ 
statüsü kazanmıştır.

…Ve final: Kader ağlarını örmüştür, yıl-
lar önce sağlık bakanının söylediğini bu kez 
Kastamonulular hep bir ağızdan haykırmış 
ve tek aday olarak girdiği seçim sonrası ar-
tık Kas-Der Gönül Köşkü’nün Sultanı Latif 
Çilingiroğlu’dur.

Çilingiroğlu’nun Kas-Der’e zamanını, eme-
ğini ve uzmanlık bilgisini sunacağına eminim.  
Beraber çalışacağı yönetim kurulundaki arkadaş-
larıyla birlikte hayırlı hizmetler yapacaklarına ve 
dernekler arası çatışmaların giderilmesine katkı 
sunarak tek yürek tek ses ilkesini hayat geçire-
ceklerine inanım tamdır.

Biliyoruz tabii ki,  başında Kastamonu olan 
her şeyin zor olduğunu. Latif beyin de işi bu 
anlamda zor. Ancak, hayatının her döneminde 
Kastamonu’ya ve Kastamonuluya hizmet aşkını 
büyüten Çilingiroğlu, bu zorlukların üstesinden 
gelecektir. Bir kez daha hayırlı olsun temennile-
rimle…

Derya Ovalıoğlu’na dair…
Sayın Ovalıoğlu ve yönetimiyle 3 yıl birlikte 

çalıştım. Pazar günü itibariyle de hem kendisinin 
hem de benim Kas-Der’ deki görevlerimiz sona 
ermiş bulunuyor. 

Ovalıoğlu’nun 3 yıllık görevi boyunca eksik 
ya da fazla olan çalışmaları tartışılabilir ancak, bu 
çalışmalarla ilgili samimiyeti tartışma götürmez 
bir gerçektir. Kas-Der ile ilgili yaptığı ‘bu der-
nek Kastamonu insanını bodrum katlardan alıp, 
salonlara taşımıştır’ tespitindeki geçiş süreinde  
Ovalıoğlu’nun da bizzat  payı vardır.

3 yıl basın danışmanı olarak hizmet verdiğim 
Kas-Der’in, cemiyetçilik anlamındaki gelişimime 
sağladığı katkıdan dolayı başta Ovalıoğlu olmak 
üzere, birlikte uyum içinde çalıştığımız yönetim 
kadrosuna ve Kastamonu birliğine emek veren 
tüm gönüldaşlara şükranlarımı sunuyorum.

Selam ve dua ile…

Canayakın Bayan Kuaförü
& Güzellik Merkezi

Haber müdürümüz Murat Güven tarafından sunumu yapılan genel kurulun divan başkanlığına 
Selamet Aygün, kâtip üyeliklerine ise Ali Yazlı ve Mustafa Yiğit seçildi.
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Kas-Der’in Yeni Genel Başkanı Latif Çilingiroğlu

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

EDİNİLEN bilgiye göre, bir ihbarı değerlen-
diren güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği ope-
rasyonda, Ağlı Selmanlı Mahallesi yakınlarında 
kaçak kazı yapılarak girilen tümülüsteki mezar 
odası içinde Roma dönemine ait (MS II. veya III. 
yy) çok değerli bir duvar resmine (fresk) ulaşıldı. 
Ayrıca yine maddi değeri çok yüksek takılar ele 
geçirildi. 

   Bazı vatandaşlar tarafından bir tarlada yapı-
lan kazıda dönemin komutanına ait olduğu tah-
min edilen bir mezar bulundu. Kastamonu Müze 
müdürlüğünün yaptığı incelemeye göre yaklaşık 
2500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen bir re-
sim görenleri hayrete düşürdü.

Mezarın kubbeli şekilde yapılmış olan kapak 
kısmının ayakucu tarafında bulunan kabartma ta-
bir edilen taş oyularak yapılan renkli resimde bir 
erkek iki bayan iki çocuk ve ikide kuş resmi bu-
lunuyor. Müze yetkilerinden alınan bilgiye göre 
komutan olduğu sanılan kişinin kabri olduğu re-
simdeki diğer kişilerinde yakınları, aile bireyleri 
olduğu tahmin ediliyor. Bu resmin değerinin çok 
büyük olduğu belirtiliyor.

 
Başkan Muharrem Dinç: Ağlı Açıkhava 
Müzesi olabilir...
Konuyla ilgili Gazete İstamonu ‘ya açıkla-

malar da bulunan Ağlı Belediye Başkanı Muhar-
rem Dinç, “İlçemiz de ortaya çıkan ve 2500 yıl 
öncesine ait olduğu tahmin edilen tarihi eserler 
hepimizi hayrete düşürdü. Bölge de geniş çaplı 
incelemeler yapılıyor. Arkeoloji uzmanlarınca, 
buna benzer tarihi kalıntıların bulunma olasılığı-
nın yüksek olduğu düşünülüyor. Bu çalışmaları, 
ilçemizin tarihini gün yüzüne çıkarması açısın-
dan önemli buluyorum, çıkarılan ve çıkarılması 
muhtemel tarihi eserler bir araya getirilerek Ağlı 
Açıkhava Müzesi oluşturulabilir” dedi.

Kastamonu-Ağlı’da 
2500 Yıllık Tarih Gün 

Yüzüne Çıktı

HSYK’nın Yaz Kararnamesi



UNESCO’NUN Dünya Kültür Mirası 
listesinde bulunan Safranbolu’ya, bu hafta 
sonunda özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, 
Kocaeli, Eskişehir ve Bolu illeri ile Tay-
van, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler-
den yaklaşık 20 bin turist geldi. 

 18 ile 20. yüzyıllarda yapılan yakla-
şık iki bin konağın koruma altında olduğu 
ilçede, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihti-
yaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde 
şekillendirilmiş geleneksel Türk evi, han, 
hamam, cami ve köprü gibi kültürel eser-
ler turistlerin ilgisini çekiyor. 

 Karabük Valisi İzzettin Küçük, ziya-

retçi sayısının her geçen gün artmasının 
hem ilçe esnafının, hem turizmcilerin yü-
zünü güldürdüğünü söyledi. 

  Bu hafta sonunda Safranbolu’ya yak-
laşık 17 bin turistin günü birlik, 3 bin tu-
ristin ise konaklamak için geldiğini vurgu-
layan Küçük, “Büyük şehirlerden ulaşımı 
rahat olması ve tanıtım sayesinde tarihi 
ilçemiz, her geçen gün turist akınına uğ-
ruyor. 3 bin yıllık geçmişe sahip ilçemizin 
eşsiz güzelliğini keşfetmek isteyenler yo-
ğun ilgi gösteriyor. İlçemiz yıllık 600 bin 
civarında turisti ağırlıyor. Bunu 1 milyona 
çıkarma hedefimiz var” diye konuştu.

BATI KARADENİZ
haber@istamonu.com

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu’yu, hafta 
sonunda yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı  
turistin ziyaret ettiği bildirildi. 

Safranbolu’ya Haftasonu Tatilinde Rekor Ziyaret
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Genel Yayın Yönetmeni
HÜSEYİN KARADENİZ

Yazı İşleri Müdürü
GÖZDE YÜKSEL

Haber Müdürü
MURAT GÜVEN 

Hukuk Danışmanları
AV. ZEKERİYA ÇETİN 
AV. MURAT ŞENYİĞİT

Finans Müdürü
ERDİNÇ  GÜL

Muhasebe Müdürü
HÜLYA UÇAR

Halkla İlişkiler Müdürü
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Ankara Temsilcisi
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CEBRAİL KELEŞ
MEHMET TUĞCU

NAİL KÜÇÜK

BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR 

ABONE OLMAK 
İÇİN BİRÇOK 

NEDENİNİZ VAR!

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

Reklam ve abonelik talepleriniz için iletişim bilgilerimiz

0533 477 53 88
www.istamonu.com

Nejla SAKARYA

nsakarya@istamonu.com

OLİMPİYAT COŞKUSU 

Bu sene 10. su gerçekleşen Türkçe Olimpi-
yatlarına ilginin yoğunluğu hem gönül doldur-
du hem de zihinleri yıprattı.

Öncelikle böylesine bir uluslararası çalış-
mayı göze alarak emek harcayan ve gayretini 
hayra sevk eden herkesi tebrik ediyorum.

Dünyanın pek çok ülkesine hayatındaki 
her şeyi bir tarafa iterek hayra gark eden yü-
rek kahramanlarını, onlara yol açan herkesi ve 
emekleri için teşekkür ediyorum.

Gurur duyduk.
Onur duyduk.
Gönüllerimiz bir kez daha şahlandı.
Her sene katılmayı gönülden arzu etsem de, 

bir türlü nasip olmamasına rağmen bu sene üst 
üste gelen üç davetiyeyle icabet etmeye gayret 
ettim.

İş çıkışı heyecan ve yüksek beklentiyle gös-
terilerin yapılacağı yere doğru yola çıktık.

Akşam iş çıkışı olması dolayısıyla da yo-
ğunluğun arttığı gidiş yolunda yaşadıklarımız 
tam anlamıyla çileydi.

Gidiş yolu da dönüş yolu da tıkalıydı.
Gösterilerin yapılığı alana girebilmek bir 

yana kapısına kadar gitmek bile mümkün ol-
madı.

Elimizde biletler, gönlümüzde heyecan ve 
yüksek beklentiyle şaşkınlıkla geri dönmek 
zorunda kaldık. Kalabalığı anlıyordum da, 
elimizde bilet olduğu halde neden kapıya bi-
le yaklaşamadığımızı anlayamamıştım. Taa ki 
sabah olduğunda stadın kapasitesinin dört katı 
kadar fazla bilet basıldığını anlayana kadar.

İtiraf etmeliyim çok öfkelendim.
Gitmenin zor, dönüşün zor, girişin ve çıkı-

şın zor olduğu gösterilerin organizasyonunda 
böylesi bir hiç düşünmemiştim.

Düşünem-e-dim.
Orada görüşeceklerim içerde ben dışarıday-

dım, hiçbir yere gidemedim ve çok öfkelendim, 
orada aynı akıbeti benimle beraber yaşayan on-
larca kişi gibi.

Bir hayır yapıyorsunuz, bir güzellik payla-
şıyorsunuz, güzel.

Teşekkürler.
Ama lütfen bunu yaparken beklentilerin 

hüsrana uğrayacağı şekilde yapmayalım müm-
künse.

Gösterilerin yapılacağı yerde kapasitenin 
dört misli bilette böyle bir izdiham hesaplan-
malıydı.

Ya da bu izdihama yol açmayacak bir alan-
da yapılması sağlanmalıydı.

Pek çok kişi bir daha gelmeyeceğini söy-
ledi.

Öyle de oluyor ne yazık ki!
Giden bir daha gitmiyor.
Böylesi bir hüsranı yaşamayacağımız bir 

organizasyonları bekliyor, böylesi bir eksik-
liğe rağmen emekleriniz için tekrar teşekkür 
ediyorum.

Prof. Dr. Erbakan’ın ismi caddeye verildi
Karabük-Yenice Belediye Meclisi, 

aldığı kararla Hastane Caddesi’nin ismi-
ni, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi 
olarak değiştirdi. Belediye Başkanı Ze-
ki Çaylı,haziran ayı meclis toplantısında 

meclis üyelerinin teklifiyle gündeme ge-
len eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ın isminin bir caddeye 
verilmesinin oylamayla kabul edildiğini 
söyledi. 

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, bazı açılışlara katıl-
mak ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği 
Sinop’ta, Vali Ahmet Cengiz’i makamında zi-
yaret etti.

Sinop’un hiçbir ile doğru dürüst bağlantı-
sı olmadığını, şimdi Samsun’a, Boyabat üze-
rinden Hanönü’nden Kastamonu’ya, Boyabat 

üzerinden Saraydüzü, Kargı, Tosya üzerinden 
Ankara’ya, Erzurum’a, Sivas’a bağlantı kurul-
duğunu vurgulayan Yıldırım, “Sinop’ta şim-
di havaalanı yapmaya da karar verdik. Burayı 
uluslararası trafiğe açık bir havalimanı haline 
getireceğiz. Sil baştan yeniden yapacağız. Pis-
tini uzatacağız, terminalini, yolunu yeniden ya-
pacağız” diye konuştu.

Sinop’a uluslararası 
havaalanı 

müjdesi
Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım, “Sinop’ta 
uluslararası trafiğe açık bir 
havalimanı yapmaya karar 
verdik” dedi.

21-24 Haziran 2012 tarihinde yapı-
lacak olan festivalin ilk gününü Hadise, 
İkinci günü Edip Akbayram, üçüncü 
günü Volkan Konak son günü Murat 
Boz sahne alacak.

6 yabancı ülkeden halkoyunları e-
kipleri ile de yerel sanatçıların da olaca-
ğı festival tüm ziyaretçilerini bekliyor.

Zonguldak Belediyesi tarafından 
düzenlenen “12.Zonguldak 
Karaelmas Uluslararası Kültür 
ve Sanat Festivali” sanatçıları 
belli oldu.

Sanat Festivali 
Programı Tamamlandı          

BAŞKAN Vergili: “İl merkezinde aydınlat-
malara ait 250 sayaç var. Bu sayaçları bizim de 
kontrol etmemiz gerekiyor. Buna izin vermiyor-
lar. ‘Siz sadece evrakları genelgeler doğrultusun-
da imzalayacaksınız’ diyorlar. Genelge bize itiraz 
hakkı vermiş. Biz de itirazımız olan maddeyi işa-
retleyerek kendilerine gönderdik. “Bununla ilgili 
suç duyurusunda bulunacağız. Gerekli mücadele-
yi vereceğim” dedi.

Mehmet Ali Şahin’de Konuyla İlgili Açıkla-
ma Yaptı.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Karabük’te so-
kak aydınlatmalarının kesilmesini kimse hükü-
mete fatura edemez” Şahin, Karabük’te Sokak 

aydınlatmaları ile ilgili sıkıntıların yaşandığını 
ve belediye başkanın bunu hükümete dayandır-
dığını, bunun çok yanlış bir yaklaşım olduğunu 
söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Sorun belediye başkanının bir evrakı imzala-
mamasından kaynaklanıyor. Bu paraları hazine ö-
demektedir, belediye ödememektedir. Karabük’te 
Sokak aydınlatmalarının kesilmesini kimse hükü-
mete fatura edemez. Karabük’e hizmet bakımın-
dan herhangi bir parti ayırımı yapmayız. Karabük 
belediyesi ile de yasal sınırlar içerisinde daima 
işbirliği yapmışızdır ve birçok hizmetin götürül-
mesinde de hep hükümetten yardım görmüştür. 
Karabük Valiliği, gerek belediyemize, gerekse 
ilgili kuruluşa gerekli yasal uyarıları yapacaktır.”

Sokak Aydınlatmaları Karardı

TUNÇ, baraj inşaatındaki ince-
leme sırasında, Bartın-Safranbolu 
yolunun barajın içinde kalması ne-
deniyle yeni yapılan yol inşaatının 
yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Celalihan viyadüğünün tamam-
landığını ve İncirlidere viyadüğü 
inşaatının da sürdüğünü aktaran 
Tunç, “Proje ihalesi yapılan bara-
jın gövde inşaatı da ihale edilecek. 
Bartın için büyük bir öneme sa-

hip baraj, ilimizi sel tehlikesinden 
koruyacak ve tarımsal sulamayı 
sağlayacak. Aynı zamanda ener-
ji üretecektir. Orman ve Su işleri 
Bakanlığı tarafından Kirazlı Köprü 
Barajı inşaatına 2012 yılı yatırım 
programında tarım sektöründen 6 
milyon 500 bin, enerji sektöründen 
11 milyon olmak üzere toplam 17 
milyon 500 bin lira ödenek ayrıldı” 
dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kirazlı Köprü Barajı inşaatına 
2012 yılı için 17 milyon 500 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Köprü Barajı’na 17 Milyon 
500 Bin TL Ödenek

IŞIKARA, “Zonguldak, Kuzey Ana-
dolu fay hattına çok yakın. Dolayısıyla 
ilimiz ikinci derece deprem bölgesinde-
dir. Ama yeni verilerin ışığında muhte-
melen Zonguldak birinci derecede dep-
rem bölgesi olacak. Bartın’da da biraz 
deprem etkinliği var. Bu etkinlik 50 
veya 60 yılda bir tekrar ediyor. Bunun 
sanıyorsam 44 yılı tamamlanmış oluyor. 
Çankırı’da da potansiyel bir deprem 
tehlikesi var. Burada tahminen yedinin 
üzerinde deprem olacak. Zonguldak’ta 
bundan hayli etkilenecek” diye konuştu.

Türkiye’de depremden korunma ve 
afet bilincinin yükseltilmesi gerektiğini, 
Depremlerin önceden belirlenmesi ve 
depremlerin tahmini veya sismik tehlike 
analizinin iki farklı konu olduğuna dik-
kati Çeken Işıkara, şöyle devam etti:

 “Depremlerin önceden belirlenmesi 
dediğim zaman bir depremin nerede, ne 

büyüklükte ve ne zaman olacağını söyle-
yebilmek demektir. Bilim bir depremin 
nerede ve ne büyüklükte olabileceğini 
söylüyor. Ama zamanını söylemiyor. 
Sismik tehlike analizine geldiğiniz za-
man farklı olasılık yöntemleriyle tahmin 
edebiliyorsunuz. Yer tahmini dediğim 
zaman, olma olasılığını söyleyebiliyor-
sunuz.    

“Çankırı’da deprem olacağını 
tahmin ediyorum”
Olası Çankırı Depremine Dikkat çe-

ken Işıkara; “Zonguldağı çok yakından il-
gilendiren Çankırı depremi var. Yani 100 
kilometre kuş uçum mesafesidir. Bayağı 
sallanırsınız. Önerim Zonguldak’ta böyle 
binalar tespit edilerek kentsel dönüşümü 
başlatın” diyerek uyarılarda bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara,  Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız’ı 
makamında ziyaret ederek, Türk Kızılayı tarafından 2007 yılında başlatılan “Toplum Liderlerini  
Teşkilatlandırma Projesi” kapsamındaki Afet Zararlarını Azaltma Programı hakkında bilgi verdi.

Deprem Dede Zonguldak’ta

İSTAMONU



“DENİM” Kot ve dokuma üzerine fason 
ve imalat yapan firma 50 çeşitten fazla deği-
şik ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Yönetim 
kurulu başkanı Habil Arif Köse İstamonu ’ya 
yaptığı açıklamada “120 kişi istihdam ettiğimiz 
İstanbul’da ki yerimize ilave olarak Kastamo-
nu da yatırım yapmayı planlıyoruz, alt yapı 
çalışmalarına başladık” dedi. “Kalifiye eleman 
sıkıntısı çekebiliriz” diyen Köse, “İlk etapta eğitim 
mantığında ve dikimle başlayan bir üretim anlayışı-
nı benimsedik. Hedefimizde 8000 m2 kapalı alanda 
500 kişi istihdam etmektir. Doğduğumuz toprakla-
ra yatırım yapmak hayalimizde var olan bir şeydi 
bunun gerçekleşecek olmasından fazlasıyla mem-
nunuz, Kastamonu insanının çalışkanlığıyla bizim 
iş hacmimizi birleştirince her şeyin güzel olması 
kaçınılmaz olacaktır” şeklinde konuştu.

2013 Yılın da True Rope Jeans 
Markasıyla Almanya’da Mağaza 
Açmak İstiyoruz
Kuzgunlar Tekstil San. Tic. Ltd. Şti olarak 

True Rope Jeans adında kendi markalarını ya-
rattıklarını da belirten Habil Köse, hem iç piyasa 
hem de dış piyasada ciddi rakamlarda satış hedefi 
beklediklerinin altını çizdi. 

2013 yılında Almanya da bir satış mağazası 
açmayı da planladıklarını söyleyen Köse, “Dış 
ticarette ve marka bilinirliğinde söz sahibi olmak 
istiyoruz” açıklamasında bulundu. KGL ve Tetez 
gibi değişik markalarla sektörde var olmak iste-
diklerini söyleyen Arif Köse sözlerine, “Şirket 
olarak büyürken ülke ekonomisine katkıyı Kasta-
monu üzerinden yapmak istiyoruz” şeklinde son 
verdi.

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU (6) 

01/07/2012: YENİ TTK yürürlüğe girecektir 
(YTTK- 1534/1).  

15/07/2012: 1/7/2012 tarihinden önce, her-
hangi bir sebeple bir anonim şirket tek pay sahibi 
ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya 
tüzel kişi, 15 gün içinde, bu sıfatını, adını, adre-
sini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim 
kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya mü-
dürlere noter aracılığıyla bildirecektir.

Bildirimin muhataplarınca, tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanunu-
nun 338 ve 574’üncü maddelerinde öngörülen 
hususlar tescil ve ilân ettirilecektir (6103 Sy. Ka-
nun-23).

14/08/2012: Anonim şirketler esas sözleşme-
lerini, limited şirketlerde şirket sözleşmelerini 
14/8/2012 tarihine kadar YENİ TTK’ya uyumlu 
hale getireceklerdir. Bu süre Bakanlık tarafından 
1 yıl uzatılabilecektir (6103 Sy. Kanun-22).

01/10/2012: 1/7/2012 tarihi öncesinde tüzel 
kişinin temsilcisi olarak yönetim kuruluna üye 
seçilen ve anılan tarih itibariyle de bu görevini 
sürdüren gerçek kişiler

1/10/2012 tarihine kadar istifa edeceklerdir 
(6103 Sy. Kanun-25/1).

01/01/2013: Her tacir, ticari defterlerini Tür-
kiye Muhasebe Standartlarına göre tutacak, fi-
nansal tablolarını da bu standartlara göre hazırla-
yacaktır (YTTK-1534/2).

01/01/2013: Sermaye şirketlerinin denet-
lenmesine ilişkin hükümleryürürlüğe girecektir 
(YTTK- 1534/4).

01/01/2013: Anonim şirketlerin esas sözleş-
melerinde veya limited şirketlerin şirket sözleş-
melerinde genel kurulun toplantı ve karar nisap-
larına, madde numarası belirtilerek veya belirtil-
meksizin ESKİ TTK hükümlerinin uygulanacağı 
öngörülmüşse, bu şirketler 1/1/2013 tarihine ka-
dar esas sözleşmelerini ve şirket sözleşmelerini 
değiştirerek, 6102 sayılı Kanuna uygun düzenle-
me yapacaklardır.

01/03/2013: Bağımsız denetçi, en geç 
1/3/2013 tarihinde seçilecektir. Denetçinin seçi-
miyle birlikte ESKİ TTK’ya göre görev yapan 
murakıp veya murakıpların görevi sona erecektir 
(YTTK- geçici madde 6/3).

01/07/2013: Her sermaye şirketi bu tarihe 
kadar YENİ TTK’ya uygun olarak internet sitesi 
kuracaktır (YTTK-1534/1).

14/02/2014: Anonim ve limited şirketler as-
gari sermaye miktarlarını en geç 14/2/2014 ta-
rihine kadar YENİ TTK’da belirtilen tutarlara 
yükselteceklerdir. Bu süre Bakanlıkça en çok 2 
yıl uzatılabilecektir (6103 Sy. Kanun-20/1).

01/07/2014: Bağlı şirketin, ana şirkette sa-
hip olduğu oy haklarının kullanımına ilişkin 
YENİ TTK’nın 201/1. Maddesindeki sınırlama 
1/7/2014 tarihinde uygulanacaktır (6103 Sy Ka-
nun-19).

01/07/2014: Bir bağlı şirketin, 1/7/2012 tari-
hinde, YENİ TTK’nın 202. maddesinin birinci 
fıkrası kapsamına giren kaybı veya kayıpları var-
sa bu kayıplar 1/7/2014 tarihine kadar denkleş-
tirilecek veya ilgili şirkete kaybı veya kayıpları 
denkleştirecek istem hakları tanınacaktır (6103 
Sy. Kanun-18/1).

01/07/2015: 1/7/2012 tarihinden önce, ano-
nim veya limited şirkete borçlu olan pay sahipleri 
ve ortakları, borçlarını,

01/07/2015: tarihine kadar nakdî ödeme yapa-
raktamamen tasfiye edeceklerdir.

Kaynak: T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Not: Tarihler uygulama tarihi 
açıklamalar uygulama konusudur.

Kastamonu Entegre’nin yurtdışındaki 4’ün-
cü, Romanya’daki ikinci fabrikası olan Roman-
ya Yonga Levha Fabrikası’nda levha üretimi 
Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yahya 
Kiğılı ve Kastamonu Entegre Genel Müdürü 

Haluk Yıldız’ın katıldığı törenle başladı. Kiğılı, 
üretilen ilk levhaya imza attı. Kastamonu En-
tegre ’nin 80 milyon Euro’luk yeni yatırımıyla 
Romanya’nın Reghin Bölgesi’nde kurduğu te-
sis, üretime başladı. 

Kastamonu Entegre Romanya Atılımları Hız Kesmiyor

KASTAMONULU işadamı Cemal As-
landağ ile oğulları Salih, Aydın ve Tuncay 
Aslandağ tarafından 1988 yılında kurulan 
Aslandağ Ahşap ve İnşaat San. Tic. Ltd. 
Şti. ‘’Fiyat değil kalite rekabeti ‘’ kon-
septinden yola çıkılarak oluşturulan 2012 
model iç mekan ahşap kapılar ve özellikle 
İngiltere- Chiltern sertifikalı ve 60 dakika 
yangına dayanımlı ahşap iç mekan kapıla-
rı geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 35. Yapı 
Fuarı’nda da kalitesini tekrar tescilledi. 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek İngil-
tere’den sertifikalı ‘Yangına dayanımlı iç 
mekan ahşap kapıları’’ tek kanat ve çift ka-
nat seçenekleri ile camlı ve camsız olarak 
ahşap kaplamalı ve tüm aksesuarları yangı-
na dayanımlı şekilde kullanabilme imkanı 
sunan ARTELLA; internet üzerinden kapı 
siparişi vermenin mümkün olduğu online 
satış programını kurarak ilklerine sürekli 
yenileri eklemekte ve sektörün takipçi de-
ğil öncü firması olmayı sürdürüyor.

“2015 hedefimiz 30 milyon $” 
Sürekli olarak katılım gösterdiği yurtiçi 

ve yurtdışı fuarlar ile düzenli olarak yeni 
satış noktaları kuran ve ciddi yoğunlukta 
bir ağ oluşturan ARTELLA; 7 yurtdışı 16 
yurtiçi olan bayi sayısını yılsonuna kadar 
30’un üzerine çıkarmayı planlıyor ve bu 
hedefler doğrultusunda gerekli altyapıyı 

büyük bir titizlikle oluşturuyor. 2015 yılı 
sonunda 3 kıtada 50 bayi sayısına ulaşma-
yı öngören ARTELLA; doğallıktan ödün 
vermeyen ürünleri ve yaşam alanını fe-
rahlatıcı tasarımları ile kendilerine marka 
sadakati ile gönülden bağlı olan Yapı-Mi-
marlık Firmalarının projeleri ve peraken-
de bayi satışları ile 30 milyon Dolarlık iş 
hacmi hedefliyor. Bayilerini iş ortağı ola-
rak gördüğünü belirten Aslandağ Ahşap 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Aslan-
dağ, ürünlerine gösterilen ilgiden oldukça 
memnun olduğunu belirterek şu noktalara 
değindi ; ‘’1988 yılında Aslandağ Ahşap 
olarak çıkılan yolda edindiğimiz tecrübeler 
sonucu oluşan ARTELLA markası, 5000 
m2 üretim tesisinde 120’den fazla çalışan 
ile ahşap malzemeye son model teknoloji 
ile estetik ve sıcaklık katan bir perakende 
devi olarak sektöründe büyük söz sahibi. 
Firmamız sürekli gerçekleştirdiği Ar-Ge, 
Ür-Ge ve İnovasyon çalışmaları ile kaliteyi 
3 kıtaya yayarken iş ortakları ile büyümeyi 
tercih ediyor.

“Mükemmellikten yanayız”
 Bu planlı büyüme sırasında iş ortakları-

mız tarafından bizlere iletilen talep ve öne-
riler çalışmalarımıza yön verecektir” dedi. 
Kaliteli yapıların, mimarlık ofislerinin ve 
dekorasyon tutkunlarının vazgeçilmez ad-

reslerinden biri olduklarının altını çizen 
Aslandağ, “ARTELLA ürün yelpazesi ve 
aksesuar detaylarıyla estetiği bütünleyici 
bir misyon üstlenirken kalitesinden ödün 
vermeden kusursuz bir hizmet sunuyor. 
Bu süreçte bizler en iyi tedarikçiler ile ça-
lışarak, kalite rekabeti ile en mükemmeli 
yakalama hedefine koşuyoruz. Bizimle ça-
lışmayı tercih eden firmalar kaliteyi ve ku-
sursuz hizmeti, tam zamanında ve eksiksiz 

tercih eden firmalar ve kişiler olmaktadır. 
Yurtiçi ve yurt dışındaki prestijli projelerin 
ilk tercihi olan ARTELLA teknik şartna-
melerin ahşap işleri çözüm ortağı olarak 
haklı yerini almaktadır. Biz bu gelişmeler-
den son derece memnun olmaktayız ve de-
vamı için kalitemizi, hizmetimizi ve servis 
ağımızı her geçen gün geliştirerek artan ta-
lebe en mükemmel şekilde cevap vermeye 
çalışmaktayız’’ şeklinde konuştu.

ÜRÜNDÜ İNŞAAT 
Hayrettin ÜRÜNDÜ
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İç mekân ahşap kapı ve yangın dayanımlı ahşap kapı sektöründe Türkiye’nin 
önemli üreticilerinden ARTELLA, her geçen gün büyüyen üretim kapasitesi ve 
marka bilinirliğiyle ahşap sanayiinin lokomotifi olma yolunda hızla ilerliyor. 

*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

Aslandağ Ahşap’ın Amiral Gemisi  ARTELLA, 
Başarıdan Başarıya Koşuyor

Almanya, Hollanda, Danimarka ve İtalya gibi ülkelere yaptığı 
ihracatlarla yurtiçi ve yurtdışı yıllık cirosunu toplam 1 milyon 

Euro’ya çıkartmayı başaran şirket şimdi de Kastamonu’ya 
yatırım için çalışmalarına başladı.

Kuzgunlar Tekstil Kastamonu’ya Yatırım Hazırlığında 

İSTAMONU

Talip ve Arif KÖSE



Murat Güven: Merkezin adı neden 
‘kozmik’ ve bu merkezde yaşam adına 
hangi uygulamaları ne şekilde yapıyor-
sunuz?

“Her şeyi Allah yarattı”
Prof. Ahmet Maranki: Kozmik demek 

Allah’ın yarattığı her şey demektir. Mer-
kezimizin adının ‘Kozmik Yaşam’ olması 
kâinatta var olan her şeyin insan yaşamına 
katkı sunmasını ve buna aracı olmayı metot 
olarak benimsediğimiz içindir.

İnsanlara kaç çeşit ürün sunuyorsu-
nuz bu merkezde?

Allah’ın yarattığı bitkilerden 1000’e 
yakın ürünü Tarım Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı’nın izniyle üretip insan yaşamı-
nın hizmetine sunuyoruz. Ne ABD’den, ne 
Çin’den, ne Rusya’dan her hangi bir şey it-
hal etmeksizin, bu ülkenin köylüsünün üret-
tiği bitkileri değerlendiriyoruz.

Bu ülkenin menşeini, barkodunu taşıyan 
1200 tane ağaç dikmek istiyorum, 1200 tane 
ürünü üretmek demek Türkiye’nin 41 mer-
kezinde 1200 elemanın istihdamı demektir. 
Dolaylı yollardan 1 milyon insana ekmek 
kapısı açmak demektir.

Bu merkezde kaç kişiyi istihdam edi-
yorsunuz?

Gördüğünüz bu merkezde 50 kişi çalı-
şıyor. Bulunduğumuz bu kat (3. Kat) ko-
ordinasyon merkezimiz. Buradan dünyanın 
yer yerine; ABD’ye İngiltere’ye Rusya’ya, 
Avusturalya’ya teknolojik imkânlarla bağ-
lantı kuruluyor, yurtdışından suali olan, 
yardım isteyen kişilere uzman doktorla-
rımız, kimyagerlerimiz, biyologlarımız, 
tarım mühendislerimiz, gıda mühendisle-
rimiz, eczacılarımızla birlikte koordine-
li bir şekilde süzgeçten geçirilip, onların 
suallerine cevap buluyoruz. Bu hizmetle-
ri ana kumanda merkezimiz olan buradan 
gerçekleştiriyoruz.

Bünyenizde kaç marka barındırıyor-
sunuz?

İki markamız var şimdilik; Maranki ve 
Kozmik.

Bu markalarla hangi ürünleri üreti-
yorsunuz?

Konsantre bitki ürünleri
Müessesemizde 1/1 oranda çaylarımız 

var, piyasa da aktarlar da satılıyor. Türki-
ye’de ilk defa biz 1/100 olarak kapsüller 
ürettik. 100 K. gramı konsantre hale geti-
rip bir Kg. ürün elde ediyoruz. Mesela, 1’ 
e 300, 1’e 400 ürettiğimiz ürünler mevcut. 
Örneğin; 100 kg yeşil çayın 1 Kg. konsan-
tresini satışa sunduk. 400 Kg. zencefil yiye-
ceğinize 1 kutu zencefilin etken maddesini 
almış oluyorsunuz.

Yağlar üretiyoruz. Sedir yağını 1/500 
olarak konsantresini üretiyoruz. Dünya ça-
pında büyük başarı yakaladığımız yoğurt 
otu, devedikeni, enginar gibi bitkilerin 1/1 
ton olarak içindeki silymarin etken mad-
desini karaciğer rahatsızlıkları olan has-
taların hizmetine sunuyoruz. Avrupa İlaç 
Ajansı bu ürünümüzü ilaç gibi kabul etmiş-
tir. Türkiye’de 400 bin ton zeytin yaprağı 
yakılarak doğaya zarar veriliyordu, biz bu 
yaprakları topluyoruz, Edremit’teki fabri-
kamızda ekstrakt haline getiriyoruz. Yine 
200 bin ton zeytin çekirdeğini aynı şekilde 
insanımızın hizmetine sunduk. 

Üretiminizi nerelerde yapıyorsunuz?
Kapsülleri Ankara’daki fabrikamızda 

üretiyoruz, genel olarak ürün nerede yetişi-
yorsa işletmecilik açısından tesisi o bölgeye 
kurarak yapıyoruz. 

Memleketiniz olan Kastamonu’da her 
hangi bir üretiminiz var mı?

Kastamonu’dan maalesef şimdiye kadar 
bir yönlendirme görmedim. Gerek bakanlık-
lar seviyesinde, gerekse yerel yönetimlerce 
destek olunmadı. Ama ben buna rağmen, 
dünyada en çok Kastamonu adını telaffuz 
eden kişi olarak, İnebolulu olarak, dağla-
rımızdaki alıçları, ahlatları, dağ çileklerini, 
yaban eriklerini, mürdüm eriklerini, kuş-
burnularını toplatıyoruz. İnebolu’muzun 
yetiştirdiği değerli insan Salih Osmanoğ-
lu’nun İnebolu’ya katkı olsun diye kurduğu 
reçel fabrikası maalesef kapanmak üzerey-
di. Reçel fabrikasını ele alarak, İnebolu’da 

pastane işi yapan Başoğlu’yla birlikte top-
lattığımız bu yaban meyvelerini bu fabrika-
da reçel üretimi yaparak ülke ekonomisine 
kazandırıyoruz.

Yine Kastamonu’da Taşköprü ve Tos-
ya bölgesinde yok olmaya yüz tutan şeker 
pancarını alarak pekmezini üretiyoruz. Taş-
köprü sarımsağını ilk defa biz kapsül haline 
getirip insanlığın hizmetine sunduk. Kas-
tamonu kestane balını patentli ve ruhsatlı 
olarak üreterek memleketimizin üreticileri-
ne destek olmaya devam ediyoruz. Araç ve 
Devrekâni dağlarında binlerse yıldır toplan-
mayan alıçları toplatarak Yalova’daki bitki 
işleme fabrikamızda işliyoruz.

Neden Yalova?
Yalova eski valisi Osman Çapalı döne-

minde sayın valinin ve bölgenin belediye 
başkanlarının gayretleriyle orada bize 8000 
m2 yer tahsis edildi. Türkiye’nin ilk bitki 
işleme fabrikasını burada kurduk.

Kastamonu’dan toplattığımız alıçları 
orada işleyip kuru halde Avrupa’ya ihraç 
ediyoruz. Fazlasını ise Edremit’teki ekstrakt 
fabrikamıza gönderip kapsülünü üretiyoruz. 
Kastamonulu rahmetli Hüseyin Eroğlu bitki 
ve botanik konusunda çok önemli birisiydi. 
Yıllarca alıçları toplatıp tozunu çıkartırdı. 
Biz alıç konusundaki üretimimizi ondan 
emanet aldık ve geliştirerek devam ediyo-
ruz.

Üretim kapasiteniz nedir?
“Ne varsa getirsinler”
Bunun sınırı yok. Kastamonu’nun Batı 

Karadeniz’in tüm Türkiye’nin dağlarında 
ne varsa getirsinler işleyelim, ülke ekono-
misine kazandıralım. Köylümüzün ürettiği, 
topladığı her türlü bitkiyi almayı taahhüt 
ediyorum. Bizim ülke olarak Çin’den, ora-
dan buradan gelecek hiçbir şeye ihtiyacımız 
yok.

Bitkilerin efendisi şeklinde anılıyorsu-
nuz. Bitkilere olan merakınız nasıl baş-
ladı ve bu konudaki uzmanlığınız nasıl 
gelişti, hangi aşamalardan geçtiniz?

Tütün Eksperleri Yüksek Okulu’nu bi-
tirdim. Sonrasında 4 yıllık lisans eğitimimi 
Orman Fakültesi’nde endüstri ve teknoloji 
mühendisi olarak tamamladım, mühendis 
oldum. Mastır tezim, İstanbul Üniversite-
si’nde “Sosyal Siyasette Tarım Sanayii ve 
Politikaları’ydı. Doktoramı, ABD’de bitki 
genleri tütün ve tarım arazileri üzerine yap-
tım. Ben aslında iktisat ve siyaset profesö-
rüyüm. Benim doktora hocalarım; rahmetli 
Prof. Sebahattin Zaim, Prof. Nevzat Yalçın-
taş ve Prof. Ömer Aksu hocalardır. İstanbul 
üniversitesi Siyaset Kürsüsü’ nü kuran bu 
üç hoca benim hocalarımdır. Hocalarımın 
bana tavsiyesi: “Oğlum bu ülke de siyase-
ti ehil siyasetçiler yapmadığı sürece ‘kab-
zımallar’ işadamları, müteahhitler yaptığı 
sürece siyasete bulaşma”  olmuştur. Ben de 

bu yüzden siyaset yerine, zaten en başından 
beri ilgi alanım olan tarıma yöneldim ve in-
sanlığa faydalı olabilmek için çalışmalarıma 
devam ediyorum ve bunda da başarılı oldu-
ğumu halkımızın övgülerinden anlıyorum.

Siz halk için, hak için hizmet ettiğinizi 
söylüyorsunuz, ama eleştirenler de var. 
Eleştiriler için neler söylersiniz?

Tıp doktorları diyor ki, Maranki tütüncü 
mü, tarımcı mı? Ne anlar ki hastalıktan… 
Ben hastalıkla ilgilenmiyorum. Türkiye’de 
1219 sayılı yasa, hastalıklarla ilgilenme 
görevini tıp doktorlarına vermiştir. Bizim 
alanımız hastalık değil, hastalığın önlenme-
siyle ilgilidir. Halkı bilgilendirme ve vatan-
daşlık şuuru içinde bu görevi ifa ediyoruz. 
Ülkemiz de yaşayan insanımızın % 98’i ilaç 
kullanıyorsa, % 60’ı kronik hastaysa, birile-
ri bunun önüne geçme yollarını araştırmalı. 
Bizim çıkış noktamız sözünü ettiğim rakam-
ların aşağı çekilmesi ile ilgili çabadır.

Oldukça renkli bir kişiliğe sahipsiniz ve 
alanınızda önemli bir yer edindiniz. Medya-
nın her alanında varsınız. Reytinginiz nasıl?

10 yıldan beri medyanın çeşitli alanların-
da yer aldım. Radyo programları ve uydu 
kanalı TV’lerde başlayan yayıncılık haya-
tım, ulusal TV kanallarında; Kanal D, Show 
TV ve şimdi de Ülkenin en büyük yayın ku-
ruluşu olan TRT’de devam ediyor.

Yaptığımız TV programlarında % 48 
reytingimiz var. 1500 konferansta konuş-
tum, bunun 500’ü yurtdışında. Kitaplar 
yazdık, Allah’ın ilk emri; oku! Yazdığımız 
kitaplar 1 milyon sattı, cumhuriyet tarihinde 
“Nutuk” dışında 1 milyon satan hiçbir kitap 
yoktur. TV’lerde 500’den fazla canlı yayına 
katıldım. 

Kastamonu neden kalkınamamıştır?
“Kastamonu bilerek, isteyerek geri 
bırakıldı”
Bakınız, 1900’lü yılların başında Mu-

danya sancağının nüfusu 6 bin, İnebolu 
sancağının nüfusu 18 bin. Bursa’da vilayet, 
Kastamonu’da vilayet. Kastamonu vilayeti 
en kalabalık nüfusa sahip, çünkü en geniş 
sınırlara sahip. Günümüzde baktığımızda; 
Kastamonu en küçük vilayetlerden birisi ko-
numuna düşmüş, Bursa’nın nüfusu 2 buçuk 
milyon. İnebolu’nun nüfusu 9 bine düşmüş, 
Mudanya’nın nüfusu 250 bin olmuş. 

Bursa’nın Uludağ’ı varsa Kastamo-
nu’nun Ilgaz Dağı var. Bursa’nın sahili 60 
km, Kastamonu’nun 170 Km. Kastamo-
nu’da Selçuklu ve Osmanlı tarihi var, Bursa 
‘da sadece Osmanlı. Demek ki bu memle-
kete kimse hizmet etmemiş. Bu geri kalmış-

lığın maksatlı, kasıtlı bir siyasetin sonucu 
olduğunu düşünüyorum.

Kastamonuların her şeye rağmen dev-
letine başkaldırmama asaleti hakkındaki 
düşünceleriniz neler?

Ben, Balkan mezalimini yazan kişiyim. 
Orada devlet görevlisiyken, Özal dönemin-
de danışmanlığım sırasında, komünist rejim 
zamanında Bulgaristan’dayken gittiğim 
köylerde Kastamonulu olduğumu söyledi-
ğimde bana; ‘bizim dedelerimiz de Kasta-
monulu’ demişlerdir. Kastamonu, Evladı 
Fatiha’ndır. Osmanlı; Kastamonulu devlete 
sadık, önemli, güçlü aileleri alıp, Balkanları 
Türkleştirmek için göndermiştir. Fetih ev-
latlarıdır. Daima güven telkin etmişlerdir. 
Ama bu güven cumhuriyet döneminde çok 
kötüye kullanılmıştır. Burada bir ironi yap-
mak istiyorum; ‘Biz almadık dedelerimiz 
hak etti ama İnebolu’ya verilen İstiklal Ma-
dalyası’nı geri verelim, bize 1920’lerdeki 
İnebolu’muzu geri versinler.’

Mısır’a ihracat yaptığımız, İnebolu lima-
nına 7 geminin yanaştığı günleri istiyoruz. 
Cumhuriyetten sonra, özellikle son 50 yıldır 
Kastamonu’ya çivi çaktım diyenler halkı al-
datmıştır. Türkiye’nin en güçlü vilayeti olan 
Kastamonu, en güçlü sancağı olan İnebolu 
küçültülmüş, güçsüzleştirilmiştir. Kastamo-
nu insanı bunu asla hak etmemektedir!

Bugün Kastamonu’ya hizmet ediyorum 
diyen kim varsa; dernekler, federasyonlar, 
konfederasyonlar, bakanlar, milletvekilleri 
elini vicdanına koysun düşünsün bakalım.

Türkiye’nin 78 vilayetinde konferanslar 
verdim, ilçesine köyüne kadar iyi bilirim. 
Türkiye’nin geri kalmış vilayetleri doğuda-
ki güneydoğudaki bir il değildir; Kastamo-
nu’dur.

Bu ülkenin temeli Anadolu’dur, Anado-
lu’nun temeli Kastamonu’dur, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün “Gözüm Dumlupınar’da, 
kulağım İnebolu’da” sözü Kastamonu’nun 
tarihsel önemini çok güzel anlatır. Ne var 
ki, biz istemedikçe bize bir şey vermeye-
ceklerdir. Son 15 senenin Kastamonu için 
kayıp yıllar olduğunu düşünüyorum. Tabii 
ki kalkınmalar olmuştur, ancak diğer illere 
göre on da bir seviyesinde kalmıştır. Sözünü 
ettiğim küçük çaplı kalkınma ise, dönemin 
valilerinin gayretleriyle olmuştur. Bu vesi-
leyle Kastamonu eski valilerimizden Sayın 
Enis Yeter’i ve Sayın Mustafa Kara’yı an-
mak ve teşekkür etmek istiyorum.

Mevcut Kastamonu valisinin çalışma-
larını nasıl buluyorsunuz?

Mevcut valimiz Sayın Erdoğan Bektaş’ı 
İnegöl kaymakamlığından tanırım, aktif 
ve çalışkan bir kişiliğe sahiptir. Daha ye-
ni olmasına rağmen başarılı bulduğumu, 
büyük atılımlara imza atacağını ve Kasta-
monu’muza ivme kazandıracağını düşündü-
ğümü ifade etmek istiyorum.

DEVAMI GELECEK SAYIDA

DERiN DiYALOG

İSTAMONU
Ahmet Maranki Kozmik Yaşam Merkezi’ndeyiz…

Prof. Maranki’nin yoğun iş tem-
posundan dolayı bir türlü gerçekleş-
tiremediğimiz röportaj için, verilen 
randevu saatinden epey önce geli-

yoruz randevu yerine. Çünkü Prof. 
Maranki’ye her an bir görüşme veya 
konferans talebi gelmesi ve röporta-
jın tekrar ertelenme olasılığı hep var. 

Gazete İstamonu olarak azmimizden 
ödün vermiyor ve ses kayıt cihazının 
Recorder butonuna basmayı başarı-
yoruz(!)
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BAŞKANLIĞINI Salim Dinç’in yaptığı AĞLI 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Akçakese Derne-
ği’nin birlikte organize ettiği, ‘Geleneksel Ağlı Futbol 
Turnuvası’nın 11’incisi Eyüp Bahariye Spor Tesisle-
ri’nde gerçekleştirildi. Ağlı belediye başkanı Muhar-
rem Dinç’te final maçını izleyenler arasındaydı.

Geçen hafta rakiplerini yenerek finale yükselen 
Akçakese Spor ve Gölcüğez Spor arasında oynanan fi-
nal müsabakasında ilk yarı öne geçen takım Gölcüğez 
oldu.  Akçakese filelerini havalandıran Hamza, takımı-
nı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci 
yarıda Akçakese, Hasan’ın attığı golle beraberliği sağ-
ladı: 1-1... Maçın normal süresi bu skorla sona erdi.

10’ar dakikalık iki devreli uzatma bölümünde de 
skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi ve penaltı 
atışlarından galip çıkan Akçakese Spor, şampiyonluk 
kupasını kaldıran takım oldu.

Şampiyonun kupasını başkan Dinç verdi
Maç sonrası düzenlenen kupa takdiminde, Akçake-

se Spor şampiyonluk  kupasını Ağlı belediye başkanı 
Muharrem Dinç’in elinden aldı. 2’ncilik kupası Göl-
cüğez Spor’un, 3’üncülük kupası ise Yağlıca Spor’un 
oldu. Turnuvanın gol kralı Murat Toplu’nun da (8 gol) 
kupayla ödüllendirildiği törende hakem heyetine de 
plaket takdim edildi. 

Pürüzsüz ve canlı bir cilt için kil 
maskesini mutlaka denemelisiniz. 
Yağlı bir cildiniz varsa yeşil, kuru 
bir cildiniz varsa beyaz kil tercih 
etmelisiniz. Aktarlardan rahatlıkla 
bulabilirsiniz. Kil maskesini haf-
tada bir defa uygulamanız yeterli 

olacaktır. Cildinizdeki ışıltıya siz 
de inanamayacaksınız.
Kil maskesi öncesi cildinizin te-

miz olması çok önemlidir. Mas-
kenizi hazırlamak için; 2 yemek 
kaşığı kil, 1 tatlı kaşığı gül suyu, 2 
damla limon suyunu birbirine ka-
rıştırıp yeterince ılık su ilave ediyo-
ruz. Macun kıvamına getirdiğimiz 
karışımı göz çevremiz haricinde 
yüzümüze sürüyoruz. Yüzünüzde 
iyice kuruyuncaya kadar yaklaşık 
20 dakika bekletiyoruz ve ılık su 
ile cildimizi temizliyoruz.
Kil maskesi sonrası tonik olarak 

saf gül suyu sürün ve sonrasında 
mutlaka nemlendiricinizi kullanın. 
Kil maskesi sivilce ve siyah nokta-
ları azaltmakta da oldukça etkilidir.

HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

EĞİTİM sistemindeki tartışmalar, değişiklikler, bo-
calamalar, öğrencilerin ve velilerin haklı isyanı, 

eğitimcilerin sistemle ilgili görüşleri, eleştirilerimiz ve 
sonuç yine hüsran mı olacak dediğimiz cümleler henüz 
geride kalamadı. Bütün bunlar yaşanırken, her kafadan 

bir ses çıkarken koca bir eğitim-öğretim yılının daha 
sonuna geldik, ama henüz sınavlardan tamamen kurtu-
lamadık; yani anlayacağınız birçoğumuz tatile hasret, 
mevsim normallerinin üzerinde seyreden İstanbul sıcak-
larına bir süre daha katlanmak durumundayız.

Gülfem Çerçioğlu ile

ne varsa

ŞİMDİ, öğrenciler karnelerini 
aldı, yaz tatili başladı ancak ders ça-
lışma ve sınav telaşı, rekabet müca-
delesi henüz bitmedi kimileri için. 
SBS maratonu sona erdi, sıra tercih 
yapmaya geldi. Türkiye’nin en iyi li-
selerine gitmek isteyen öğrenciler 12 
Temmuz’da açıklanacak sonuçlara 
odaklanmış durumda, heyecanlı bek-
leyiş başladı, şimdiden kaç netle, kaç 
puanla o okula girebilirimin hesabını 
yapmaya başladılar. Bazı gözde lise-
lerin bu yıl kaç puanla öğrenci alaca-
ğı ise merak konusu. Bu sebeplerden 
ötürü, eğitimciler; öğrencilerin ve 
velilerin, kayıt dönemlerinde okulla-
rın puanlarını ve kontenjanlarını ya-
kından takip etmelerinde fayda var 
diyorlar. 

Hafta sonu LYS vardı  ve 800 bin 
aday, üniversitelerde istedikleri bö-
lümler için yarıştı. Uzamanlar aslın-
da üniversiteye girmenin bu yıl daha 
kolay olduğunu söylüyorlar ama ne 
olursa olsun, sınavdan önceki gün-
leri iyi değerlendirmiş olmak önem-
liydi, çünkü bu rekabet ortamında 
iyi bir meslek sahibi olmak ve iyi bir 
gelecek kurmak için çok çalışmak 
gerekiyor. 

Stresi aşmak, anne-babalarla 
mümkün
Başarının en büyük düşmanı ise 

hiç kuşkusuz; stres. Sınavlarda başa-
rılı olma baskısı, ister istemez öğren-

cilerin stresini artırıyor. Bu durum, 
fiziksel yakınmalara da yol açıyor. 
Aşırı stres, hatırlama yeteneğini bile 
engelliyor bazen. 

Ailelerse, çocuklarına ‘çalış’ de-
yip durdukça, bu onlar üzerinde bas-
kı yaratıyor. Çocukların ruh sağlığı 
olumsuz yönde etkilenmeye devam 
ediyor. Dikkat dağınıklığı, konsan-

trasyon bozukluğu, özgüven eksik-
liği, motivasyon düşüklüğü derken 
sınavların sonu gelmiyor ve stresten 
uzak kalmak hayal oluyor. Sınav 
kaygısı, stresi, baskısı neyle aşılabilir 
peki? sorusunu sorduğumuzda, ceva-
bı çok basit aslında. Tabi ki ailelerin, 
siz değerli anne ve babaların deste-
ğiyle stresten kaçınmak mümkün. 

Güzel ve sağlıklı, başarılı bir son 
için, iksir; sizin sevginiz, ilginiz, 
şefkatiniz ve hoşgörünüz. Çocukları 
sıkmadan, baskı yapmadan istekleri-
nizi dile getirebilirsiniz, inanın ken-
dimden bildiğim için söylüyorum 
bütün bunları. 

Çocuklara destek olmak, onları 

anlamaya çalışmak kadar güzeli yok, 
sadece birbirinizin sağlığı ve iyiliği 
için bunu yapın, beraberinde başarı 
ve mutluluk başka bir engel olma-
dığı takdirde gelecektir, ve aslolan, 
siz, başrollerdeki anne ve babalarsı-
nız. Unutmayın onları umursadığınız 
kadar onlar da sizleri umursayacak, 
değer verecek, birtakım şeyleri siz 
söylemeden ve istemeden gerçekleş-
tireceklerdir. 

Yeter ki onlara karşı biraz esnek 
olun, ilişkilerinizde bir denge olsun, 
hiçbir zaman hiçbir konuda aşırıya 
kaçmayın. Ne aşırı yakın arkadaş ol-
ma çabası içine girin, ne de ben an-
nesiyim, ben onun  babasıyım zaten 
diyerek dominant tavırlar sergileyin. 
Her şey kararında olmalı, ideal anne 
ve baba olmaya çalışın.

Anne ve babalar nasıl destek 
olmalı
SBS, LYS, sıkıntı, stres, taban pu-

an, net, rekabet, mücadele, bitmek 
bilmeyen yarış silsileleri hep hayatı-

mızda. Her ne olursa olsun çocuğu-
nuz sizin için madem değerli, öyley-
se elinizi taşın altına koyun ve gere-
ğini yapın, yani ona destek olun, baş 
tacınız yapıp, şımartın demiyorum, 
sakın yanlış anlaşılmasın. Olabildi-
ğince, üzerine gitmeyin, sevinmek 
ve üzülmek için erken davranmayın, 
iyi ve sağlıklı beslenmesine yardımcı 
olun. Onu cesaretlendirin, yüreklen-
dirin, gururunu okşayın ve kendi ha-
yatınızdan, öğrencilik yıllarınızdan 
anekdotlar paylaşın.  

Onunla dertleşin, zaman ayırın ve 
dinleyin. Sınavların zor olabileceğini 
ve herkesin tüm sorulara cevap vere-
meyeceğini, kimsenin ondan böyle 
bir beklentisi olmadığını, onun ye-
terince gayret gösterdiğini hatırlatın. 
Ve her şeyden önemlisi, çocuğunuza, 
onu, sınavdaki başarısına göre değil, 
sadece çocuğunuz olduğu için sevdi-
ğinizi dile getirin.

Şimdi, vakit, tatili doya doya 
yaşama zamanıdır. Çocuklarınızla 
birlikte güneşin, denizin, kumun do-
yasıya tadını çıkarmanız dileğiyle. 
Memleket hasreti çeken tüm hemşe-
rilerime de bir an önce olmak istedi-
ğiniz yerde olun diyorum ve çocuk-
larınızın, doğup büyüdüğünüz top-
rakları görmelerine vesile olun, Kas-
tamonu’nun eşsiz güzelliklerinden, 
sahilinden, denizinden, yemeğinden, 
suyundan onları mahrum etmeyin. 
Hak eden herkese iyi tatiller…

Şöyle bir düşünün bakalım hayatta sınavın olmadığı bir dönem var mı? Hep farklı mecralarda, 
birtakım suallere tabi tutuluyoruz hayat boyu. İlköğretimle başlayan sınav maratonu, neredeyse 
ömrümüz boyunca devam ediyor. Bu durum, ister istemez, biz ne kadar kaçmaya çalışsak da 
stres kaynağı haline dönüşebiliyor; özellikle çocuklar için. 
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6 takımın yer aldığı futbol turnuvasının final maçında 
Gölcüğez Spor ’la karşılaşan Akçakese Spor, rakibini 
mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. 

Önümüz, Arkamız, Sağımız, Solumuz: SINAV

Ağlı Futbol Turnuvasının Şampiyonu Akçakese Spor 

BAKIM ZAMANI

Cildinize Kil Maskesi

NE PİŞİRSEK...
Malzemeler: Un, 1 yumurta, 
su, tereyağı, yoğurt, nane, kırmı-
zı pul biber.
Hazırlanışı: Tencerede su kay-
natılır. Ayrı bir kapta un küçük 
topaklar halinde elle ovularak 
kaynayan suya azar azar bıra-
kılır. Top olmaması için sürekli 
karıştırılır. Pişme kıvamına ge-
lince su içine yoğurt ilave edilir. 
Ateşten alındıktan sonra üzerin-
de eritilmiş tereyağı gezdirilir ve 
en son kırmızı pul biber ve na-

ne eklenerek hazır hale getirilir. 
Afiyetle yiyin.

Kil, cilt ve saç bakımında 
sıkça kullanılmakta. 
Cildinizi, vitamin ve 
mineral kaynağı kil 

maskesi ile canlandırın!

Yaklaşık 2 ay önce Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Erdoğan Akbıyık ve ekibinin büyük 
destekleriyle, başarılı antrenör Numan Haçat’ın nezaretinde çalışmalarına başlayan ve Taekwondo 
sporu ile tanışan Daday ilçesi Taekwondocuları ilk kuşak sınavlarını başarı ile tamamladılar. 

Daday`da Muhteşem Kuşak Sınavı
SON 2 yıldır Türkiye ikincili-

ği Türkiye üçüncülüğü elde eden 
başarılı sporcu Mertcan Kelen’in 
ve 3 Hafta önce Türkiye 3.sü olan 
başarılı sporcu Bahar Yücel ile 
birlikte kuşak sınavında yaptık-
ları gösterileriler nefesleri kes-
ti. 50 sporcu ve velilerin yoğun 
katılımı ile gerçekleşen sınavda 
Daday Orman İşletme Müdürü 
Bahri Durmaz’da Onur konuğu 
olarak katılarak yapılan sınavı 
baştan sona izleyerek sınavda 
başarılı olan çocuklara kuşakla-
rını ve diplomalarını dağıttı.

Bahri Durmaz Yaptığı konuş-
mada ise Dadayda ilkleri yaşat-
maya devam ettiklerini belirte-
rek Orman İşletme Müdürlüğüne 
Türkiyede ilk defa FSC kalite 
yönetimi sertifikasını getirdikle-
rini ve ardındanda Orman İşlet-
me Müdürlüğüne yeni tayin olan 
Personeli Numan Haçat’ın böy-
lesi bir meziyete sahip olduğunu 
öğrendiklerini ve kursa Orman 
İşletme Müdürlüğü olarak sonu-
na kadar destek vermek istedik-
lerini belirtti.



CİDE İlçesi Batı Karadeniz 
Bölümünde Kastamonu İl 
sınırları içinde yer alan Kas-

tamonu’ya bağlı bir ilçedir. İlçe Top-
raklarını kuzeyde Karadeniz, kuzey-
doğuda Doğanyurt, Doğuda Şenpa-
zar, güneyde Azdavay ve Pınarbaşı 
ilçe topraklarıyla batıda Bartın iline 
bağlı Kurucaşile ilçe topraklarıyla 
sınırlıdır.

Cide İlçesi kilometrelerce uzanan 
sahili, kıyıya dimdik inen dağların 
önünde muhteşem güzellikteki koy-
lar ve her yanı yemyeşil ormanlarıy-
la yazar Rıfat Ilgaz’a ilham kaynağı 
olmuştur.

Yerel kıyafetler ulusal ölçekte 
değerlendirildiğinde özellikle kadın 
kıyafetlerinde farklılıklar gözlen-
mektedir. Bu kadın kıyafetinde en 

belirgin nokta Rıfat Ilgaz’ın şiirle-
rine ve romanlarına da konu olan 
Sarı Yazma’dır. Anadolu’nun çoğu 
yöresinde olduğu gibi Cide’nin tarihi 
de insanlık tarihi kadar eskidir. Ho-
meros yaklaşık 2800 yıl önce yazdı-
ğı İlyada’da Cide’den şöyle söz eder. 
Yüksek kültürlü Henetlerin yurdun-
dan geçtik; Kiteros’tan Aycelos’tan.

Aycelos bugünkü Cide’dir. Ki-
teros’ta doğal bir liman olan ve gü-
nümüzde Gideros adıyla bilinen 
eski bir yerleşim merkezidir. Cide 
1213 yılında Anadolu Selçuklula-
rın, 1460’da Fatih Sultan Mehmet’in 
Kastamonu’yu almasıyla da Osman-
lı İmparatorluğunun egemenliğine 
geçmiştir. Cide, tarih boyunca ipek 
yolu üzerinde önemli bir liman olma 
özelliğini sürdürmüş, Osmanlı İmpa-

ratorluğu döneminde de “Karaağaç 
İskelesi” adıyla Rus çarlığından ge-
tirilen tuzun dağıtım merkezi ve im-
paratorluğa mal sevk edilen bir liman 
olarak önem kazanmıştır. Önceleri 
Kastamonu’ya bağlı bir kadılık iken 
1868 yılında ilçe olmuştur. 

İlçenin İl’e uzaklığı Şenpazar 

üzeri 131 km. Doğanyurt -İnebo-
lu üzeri ise 180 km. dir. İstanbul’ a 
(513 km), Kastamonu’ ya (134 km) 
uzaklıktadır

İlçe merkezinde rakım sıfır olup 
ortalama rakım ise 800-900 m arası-
dır. İlçenin %70 i ormanlarla kaplıdır

Cide köylerinde Kahve değir-
meni, Karabiber değirmeni, Çeyiz 
Sandığı, Tahta Kaşık, Sultan Kayığı 
Maketleri el sanatları dalında sayıla-
bilecek önemli değerlerdir. Ayrıca 
Cidede farklı yöresel lezzetleri de 
bulabilirsiniz. Malak, pırasa dolması, 
ıspıt böreği, lokma, kuyruklu dolma, 
ceviz helva, yumurtalı börek bu lez-
zetlerden birkaçı.

İlçenin son yıllarda en önemli ge-
lir kaynağı Turizm olmuştur. Cide il-
çesi 11 km. kesintisiz plajı, Gideros, 
Aydos, Denizkonak, Uğurlu, Çayya-
ka, Akbayır ve İlyasbey sahilleri ile 
denize girmeye elverişlidir.

İlçedeki turistik tesisler, Kasta-
monu Üniversitesi Uygulama Oteli, 
Bayram Yusuf Aslan Anadolu Otel-

cilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygu-
lama Oteli, Cide Resort Otel, Cide 
Alkan Otel, Cide Yalı Otel, Cide 
Belediyesi Dinlenme Tesisleri, Cide 
Salapurya Oteldir. Toplam yatak ka-
pasiteleri 640 dür. Son yıllarda ilçe-
de pansiyon işletmeciliği de turizme 
katkı sağlayan önemli bir unsurdur.

Cide’ nin turizm açısından önemli 
değerlerinden biri de Cide doğup, ya-
şamının bir dilimini burada geçiren, 
eserlerinin büyük bir kısmının konu-
larını Cide’ye ayıran Yazar ve Şair 
Rıfat ILGAZ’dır.

Ayrıca Cide ilçede halkın ara-
sında halen, az da olsa kullanılan 
yöresel kıyafetler otantik yapısıyla 
ilgi toplamaktadır. Festivale de adını 
veren Sarı Yazma (bayanların örtü 
olarak kullandıkları aksesuar) yöre-
nin simgesi halini gelmiştir.

Her yıl yapılan Cide Rıfat ILGAZ 
Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festiva-
li de ilçenin turizmi hareketlendiren 
etkinliktir.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile Rıfat Ilgaz, doğduğu yeri sarıyazma adlı romanında şöyle anlatır.
“Cide, Doğduğum eşsiz ve benzersiz memleket... Ne iyi etmiş de, anam 

beni bu cana yakın memlekette doğurmuş! Her şeyimi yitirdiğim günlerde 
Cide’nin, belleğimin duvarlarına yansıyan görünümleriyle dirilir, yaşama gü-
cümü tazelerdim. Çocukluğumun anılarıyla yetinirdim. Bahçe içindeki evimi-
zin yalağına boşaltılan hediyelik balıkların düşleriyle giderirdim açlığımı…”

“KARADENİZİN EN UZUN 
SAHİLİNE SAHİP İLÇESİ” 

CİDE
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Cide 
Kaymakamı 

Yüksel KARA

FESTİVAL İÇERİĞİ
1. GÜN 
16.00 Festival Yürüyüşü (Rıfat 
Ilgaz Evi önünden belediye mey-
danına yürüyüş)
16.45 Çelenk Sunuş Töreni
- Açılış Konuşmaları
- Halk Oyunları Gösterisi
19.00 Konser, UFUK
21.00 Rıfat Ilgaz Çocuk Korosu
21.30 Konser, LARA
- Havai Fişek Gösteresi

2. GÜN 
12.00-19.00 Cide Gemi Modelci-
liği ve El Sanatları Sergisi(Meslek 
Yüksek Okulu Bah.)
- Fotoğraf Sergisi Recai YILMAZ 
(Meslek Yüksek Okulu Oteli)
- Resim Sergisi (Rıfat Ilgaz Evi 
Bahçesi)
16.00 Panel Mehmet SAYDUR 
(Halk Eğitim Merkezi Salonu)
Timsal KARABEKİR (Halk Eği-
tim Merkezi Salonu)

17.00 Bisiklet Yarışması (Baş-
langıç Kumluca Köyü – Varış Rı-
fat Ilgaz Evi)
20.00 Konser Bilal Mert ERŞA-
HİN (GRUP MADARA)
21.00 Sarı Yazma Gösterisi
21.30 Konser Mustafa CECELİ
- Havai Fişek Gösterisi

3. GÜN 
12.00-19.00 - Cide Gemi 
Modelciliği ve El Sanatları 
Sergisi(Meslek Yüksek Okulu 
Bah.)
- Fotoğraf Sergisi Recai YILMAZ 
(Meslek Yüksek Okulu Oteli)
- Resim Sergisi (Rıfat Ilgaz Evi 
Bahçesi)
17.00 Güzellik Yarışması (Mes-
lek Yüksek Okulu Oteli Bahçesi)
18.00 Ses Yarışması (Meslek 
Yüksek Okulu Oteli Bahçesi)
20.00 Konser Pınarbaşılı Arzu
21.00 37 Yöresel Tiyatro
21.30 Konser Hasan YILMAZ
- Havai Fişek Gösterisi

Cide Belediye Başkanı 
Nejdet DEMİR

CİDE, Kastamonu ilinin 
Karadeniz kıyısındaki do-
ğal güzelliğiyle ve sıcak, 

misafirperver Anadolu kültürü ile 
ünlü bir ilçesi ve aynı ilçenin mer-
kezi kasabadır. İlçe 939 km2’lik 
bir alanı kaplar ve toplam nüfusu 
20.589’dir.

1868 yılında ilçe olan Cide’nin 
85 köyü ve bu köylere bağlı 204 
mahallesi bulunmaktadır. İlçede 
belediyeye bağlı altı mahalle var-
dır. İlçeye bağlı belde ve kasaba 
yoktur.

2008 yılı Türkiye istatistik 
kurumu 2008 adrese dayalı nü-
fus kayıt sistemi sayımına göre 

ilçe merkezi 5.489, köyler 15.100 
olmak üzere ilçe toplam nüfusu 
20.589 dur. Ekonomik nedenler-
den dolayı uzun yıllardan beri il-
çe genelinde yaşanan göç sonucu, 
ilçe nüfusu merkezde ve köylerde 
sürekli azalmaktadır. Bunu Mer-
nis Projesi nüfus kayıtları çok 
açık göstermektedir. Mernis Pro-
jesi’ne göre Cide nüfusuna kayıtlı 
insan 102.974 tür. Bu rakamlara 
göre nüfusun %77’si ilçe dışında 
yaşamaktadır. 

1990–2000 genel nüfus sayım-
ları arasında ilçe nüfusunda yak-
laşık %2 oranında bir artış görül-
müştür.


