
2009 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafın-
dan temeli atılan 18 katlı Ruby Park & Towers İn-
şaat alanı toplamda 80 bin m2, bunun 45 bin m2 si 
AVM. Recidance’ların toplam büyüklüğünde 
yaklaşık 20 bin m2 olacak. Ruby Park 
& Towers 2012 Ağustos sonunda 
görkemli açılışla hizmete girecek.
GSM sektörünün dev şirketlerinden 
olan Mobiltel Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Mıstaçoğlu, 5 milyon 
nüfuslu Kırgızistan’ın yükselen bir 
pazar olduğunu belirterek, böylesine 
önemli proje ile 1-5 milyon kişinin 
yaşadığı Bişkek’te Türkiye’yi temsil 
ettiklerini belirtti. Herkesin me-

rak ettiği ve ilgisini 
çektiği bir iş onların 
işi. Karmaşık ve zor 

ama sonuç ortaya çıktığında  keyif verici. Eğer 
İstanbul’da oturuyorsanız  
yaptıkları projelerden en az bir 
tanesi sizin semtinizdedir. Çünkü 
Paşa Yapı Tasarım 27 yıldır 
sektörde faaliyet gösteren bir 
firma ve çok sayıda uygulaması 
var. Bizim ilgimizi 
çeken diğer bir konu, 
firmanın Kastamonu 
sevdası.

Tarih: 16 Temmuz 2012 Pazartesi… 
Yer: Kastamonu Valilik binası… 
Kastamonu’nun hemen her ilçe-

sinde şenlik festival gibi çeşitli etkin-
likler yapılıyor ve vali bey mümkün 
olduğunca her etkinliğe icabet etmeye 
çalışıyor… Bu yüzden yorgun olaca-
ğını düşünüyoruz ama oldukça dinç 
ve enerjik çıkıyor karşımıza... Bütün 
vilayetin sorumluluğunu taşımanın 
dayanılmaz ağırlığını unutuyor olmalı 
gerçekleştirmek istediği projelerini he-
yecanla anlatırken… “Verdiğim kara-
rın doğruluğuna inanmışsam hiçbir güç 
durduramaz beni” diyecek kadar dira-

yetli, şartlar gerektirdiğinde insiyatif 
kullanmaktan çekinmeyecek kadar ce-
sur. Haklı olduğu durumlarda köprüle-
ri ve kendini hazır yakmaya; Bir ‘Anka 
Kuşu’ gibi kendi küllerinden yeniden 
doğmaya... Sayın Vali’yle söyleşir-
ken zamanın nasıl geçtiğini anlaya-
mıyoruz… Sorduğumuz her soruyu 
aynı dinginlik ve aynı tonda yanıtla-
ması, bazen bilgi dağarcığının say-
falarında gezinirken gözlerinin bir 
noktaya odaklanması 
belirgin bazı 
özellikleri…
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Vatan, millet, Kastamonu diye düşüyoruz 
yollara… Şerife Bacı Halime Çavuş, en çok şe-
hid veren il Kastamonu, mehteran takımı ya da 
Genç Osman Türküsü çalıyorsa tutmayın bizi, 
Allah Allah!  çekilin yoldan.

Biraz vites küçültmeye ne dersiniz?
Mikrofonu eline alan başlıyor Kastamonu’yu 

anlatmaya falan efendim şu tarihte şöyle kahra-
manlık göstermiş bir ildir Kastamonu, Kadınları-
mız öyle vefakâr ki kağnılarla cephane taşımışlar 
İnebolu’dan…

® 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

Araç’a Çok Amaçlı 
Kültür Merkezi 

Araç’ın merkezi bir noktasında düğün toplantı ve 
konferans gibi sosyal amaçlı etkinliklere ev sahip-
liği yapabilecek aynı zamanda kafeterya, dükkân ve 
alışveriş noktalarını içinde barındıracak olan kültür 
merkezi,  modern bir kent dokusunun sahip olduğu 
kazanımları verebilecek. 

KONUYLA ilgili İSTAMONU’ ya açıkla-
ma yapan Kastamonuspor Başkanı Levent Öz-
bek Ayhan Alemdaroğlu ile net bir anlaşmaya 
varmamıştık. 

Kendi takımını oluşturup gelmesi gereki-
yordu. Ancak kendisi bize takım oluşturmaya-
cağını söyledi ve yollarımızı ayırmak zorunda 
kaldık dedi. Salı günü görüşeceğimiz Avni 
hocayla anlaşmamız kendi takımını oluşturup 
gelmesi yönünde olacak dedi. 

7 ’DE

Kastamonu Valiliğinin öncülüğünde; Kasta-
monu Kalkınma Vakfı, KASİAD ve Genç Ça-
lışma Grubu’nun birlikte organize ettiği İftar 
Yemeği’nin onur konuğu Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan olacak.

27 Temmuz Cuma akşamı Üsküdar- Kandillide 
İTO Vakfı, Cemile Sultan Korusu’nda verilecek iftar 
yemeğine tüm Kastamonulular davet edildi. 

Davetiyede, rahmet ve mağrifet iklimiyle bizleri 
kucaklayan, feyiz ve bereketin üzerimize sağanak 
sağanak yağdığı Ramazan ayının manevi ikliminde 
‘ Sevdası Kastamonu’ olan siz değerli dostlarımızla, 
Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan’ın teşrifleri 
ile Gönül Soframızda birlikte iftar etmekten mutluluk 
duyacağız denildi.

Çankırı’da yaklaşık 4 ay önce kalp krizi geçiren 
Kastamonu Belediye Başkanı Turhan Topçuoğlu, 
tedavisi devam etmesine rağmen sürpriz yaparak be-
lediyenin iftar yemeğine katıldı.

Alyans Düğün Salonu’nda gerçekleşen iftar 
yemeğine girişte, belediye personeliyle tokalaşan 
Topçuoğlu’na, çalışanlar yoğun ilgi gösterildi.

Oldukça neşeli olduğu görülen Topçuoğlu, be-
lediye çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.  Başkan 
Topçuoğlu’nun, bayramdan sonra görevine başlaya-
cağı öğrenildi. İftar yemeğinin ardından Hazreti Pir 
Şeyh Şaban-ı Veli Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf 
Musikisi Korosu tarafından konser verildi.

Belediye Başkanı Topçuoğlu, 30 Nisan’da Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı’nın toplantısı için gittiği 
Çankırı’da, öğle yemeği sırasında kalp krizi geçir-
miş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans he-
likopterle Ankara’ya kaldırılmıştı.

Topçuoğlu’nun, tedavisine GATA’da devam 
ediyor. Topçuoğlu’nun tedavisi nedeniyle belediye 
başkanlığı görevi vekâleten yürütülüyor.

Türkiye’de 500 milyon dolarlık ciroya sahip 
Mıstaçoğlu Grup, Kırgızistan’ın en büyük 
yatırımına imza attı ve 3 yıl önce 60 
milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. 

5 ’TE

Pompeiopolis Kazıları Başladı

48 yıldır 3’lige mahkûm olan Kastamonuspor’da sular 
durulmak bilmiyor. 2012-2013 sezonu için anlaşma 

sağlanan teknik direktör Ayhan Alemdaroğlu daha lig 
başlamadan görevinden istifa etti. 2008-2010 

yıllarında Kastamonuspor’u çalıştırmış olan eski 
hoca Avni Okumuş ile prensipte anlaşmasına varıldığı 

ve 24 Temmuz Salı günü imza atacağı bildirildi. 

Kastamonuspor’da 
neler oluyor

2 ’DE

ARKEOLOGLAR tarafından Efes Antik 
Kenti’nin ve Zeugma’nın bir benzeri olarak nite-
lendirilen Pompeiopolis Antik Kenti’nin daha önce 
Almanya Münih Üniversitesi tarafından yürütü-
len kazı çalışmaları, kazı başkanı Prof. Dr. Latife 
Summerer’in Kastamonu Üniversitesi’ne (KÜ) geç-
mesinin ardından, bu yıl Kastamonu Arkeoloji Mü-
zesi bünyesinde başlatıldı.

3 ’TE

ÖNCE KİRLET
SONRA TEMİZLERSİN

ÖZEL 
HABER

Kırgızistan’a Dev Yatırım

?

Araç’a Sosyal ve Kültürel yönden canlılık 
verecek aynı zamanda Ekonomik olarak 

ta girdi sağlayacak, hareketlilik 
kazandıracak olan çok amaçlı bir Kültür 
Merkezi yapımı Araç Belediye Başkanı 

Mustafa Aynoğlu ‘nun öncülüğünde 
gündeme getirilmişti.

Reis’ten Sürpriz

Kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerini arayan bir 

şehrin ‘Süper Vali’si
Erdoğan Bektaş

İhsangazi’de Mermer Rezervi Çıkartılacak

Yapı Sektörünün Paşa’sı

5 ’TE

Saim YÜKSEL

3 ’TE

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde başlatılan mermer
rezervi tespit çalışmalarında ilk parçalar çıkarıldı.  5’TE

LYS’de Batı Karadeniz Başarısı
1 Milyon 938 bin adayın girdiği Lisans Yerleştirme 

Sınavı’nda Batı Karadeniz bölgesi başarıya imza attı. 4’TE

Devrekani Belediyesi ve Asarcık Derneği’nin 
birlikte düzenlediği ve yaklaşık  5 Bin kişinin 

katılması beklenen açık havada iftar 
programı 29 Temmuz Pazar Günü Devrekani 
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek. 3’TE

Babacan, 
Kastamonulularla 
Gönül Sofrasında 

Buluşacak



AĞLI Tunuslar köyünde  eski 
Tunuslu asker Mehmed Muhammed 
Tunusi’nin mezarının açılışı ger-
çekleştirildi. Açılışa Vali Erdoğan 
Bektaş, Tunus Ankara Büyükelçisi 
Mehrez Ben Rhouma, Türk-Tunus 
Dostluk Derneği Başkanı Cenal Eke, 
Ağlı Kaymakamı Serdar Karal, Ağlı 
Belediye Başkanı Muharrem Dinç, İl 
Emniyet Müdürü Sami Uslu, Adalar 
Tunuslar Müsellimler Derneği Baş-
kanı Ayhan Ünal,  Ağlı Derneği Baş-

kanı Salim Dinç ve Ağlı halkı katıldı. 
Her sene Adalar Tunuslar Müsellim-
ler Derneği tarafından düzenlenen ve 
kardeşlik sınır tanımaz sloganı ile ö-
ne çıkan anma töreni temmuz ayında 
gerçekleşti. Programın devamında 13 
Temmuz 2002 tarihinde yapılan Türk 
Tunus Dostluk Çeşmesinin incelen-
mesinden sonra Ağlı Kale şenlikleri-
ne geçilerek, bu sene 12. düzenlenen 
Ağlı Kalesi Şenliklerinin resmi açılışı 
yapıldı.

1986-1988 yılları arasında Kasta-
monu valiliği yapan 22. Dönem An-
kara Milletvekili, AK Parti Parti içi 
Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi ve 

Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nur 
Doğan Topaloğlu (75) 13 Temmuz 
2012 Cuma günü vefat etti.

İçişleri Bakanlığı önünde yapılan 

törenin ardından Kocatepe Camii’ne 
getirilen Doğan’ın cenazesi, kılınan 
cenaze namazından sonra Cebeci Asri 
Mezarlığı’na defnedildi.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

KASTAMONU’DA TARİHE VE 
KÜLTÜRE YOLCULUK

Her şehrin büyüklüğü insanların birazda ha-
yallerine hitap etmede gösterdiği marifete bağ-
lıdır. Bence Kastamonu nice güzel şehirler gibi 
kendi iklimine girenleri etkiler düne, bugüne 
ve yarınlara doğru bir yolculuğa çıkarır.

Kastamonu Kalesi’ne çıktığınızda, şehri 
bir baştan bir başa temaşa eder, Bizans’a karşı 
Sultan Alparslan’ın şanlı ordusunun Malazgirt 
Ovası’nda toz duman içinde kazandığı zaferi 
hatırlamadan edemez, Anadolu’yla birlikte 
Kastamonu’nun fethini anımsar kahraman a-
kıncılarımızla birlikte Aşıklı Sultanların, Yu-
nus Mağribî’lerin karşısında selam durur, ruh-
larına fatihalar okursunuz.

İstiklal Yolu’nda yolculuğa çıktığınızda, 
Şerife Bacıların, Halime Çavuşların, Emine 
Anaların Kurtuluş Savaşında karın buz içinde 
binbir zorlukla yürüttükleri mermi taşıyan kağ-
nılarının gıcırtılarını ve çocuklarının vaveylası-
nı duyar gözyaşlarınıza sahip olamazsınız.

O gelin endamlı eski Kastamonu evlerinin 
önünden geçerken, ya da içlerinde kahvelerini-
zi yudumlarken sıcacık ve samimi iklimini his-
seder, dünü bugünle birlikte yaşamanın tadını 
doyasıya hissedersiniz. İç ve dış aksesuarıyla 
Osmanlı kültür ve medeniyetinin günümüze 
yansıyan en önemli örnekleri olan konakları; 
Akmescid, Hisarardı, Honsalar, İsfendiyar ve 
Beyçelebi mahallelerinde görebilir büyülü çeh-
relerindeki endama hayran kalırsınız.

Devrekâni Kınık Köyü’nde ki kazılarda Hi-
titlerin izlerini, Taşköprü Pompeipolis kalın-
tılarında Roma İmparatorluğu’nun ihtişam ve 
debdebesini, Kastamonu’nun pek çok yerinde 
ki Kaya mezarlarını gördükçe de Frikler’i ve 
Paflagonya’lıları hatırlar, müzelerinde tarihi e-
serlerin zenginliğini görürsünüz. Arkeoloji mü-
zesindeki gezinizde Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Kastamonu Gezisi ve kıyafet inkılâbı ile ilgi-
li eserlerine rastlar, Livapaşa Konağı’ndaki 
Etnografya Müzesi’nde Kastamonu’nun çok 
kıymetli eserlerine göz atar maziden atiye bir 
yolcuğa çıkarsınız.

Taşköprü’nün Biryan kebabını, Daday’ın o-
caktan yeni çıkan etli ekmeğini, Azdavay’ın ıh-
lamur ve kekik kokulu balını, Kastamonu’nun 
helva ve pastırmasının damaklardaki lezzetini 
kolay kolay unutamazsınız.

Kastamonu Külliyeleri’ni her ziyaret edişi-
nizde gürül gürül akan şadırvanlarından güver-
cinlerle beraber bazen su içer serinler, bazen 
de abdest alıp cümle kapısından içeriye girer 
gözleriniz ve gönülleriniz çok farklı âlemlere 
uyanır farklı şeyler temaşa eder ve kendinizden 
geçersiniz.

Kastamonu nice güzellikleri ile birlikte si-
zi dünden bugüne zevkli bir tarihi ve kültürel 
yolculuğa çıkaracak potansiyeli bünyesinde 
saklayan gizli bir hazinedir.

Eski Kastamonu Valisi Nur Doğan Topaloğlu Vefat Etti

Ağlı Tunuslar Köyündeki “Mehmed Muhammed Tunusi” 
türbesinin açılışı için Kastamonu’ya gelen Mehrez Ben 

Rhouma  ve beraberindeki heyet Cumhuriyet Meydanında 
bulunan Şehir Şerife Bacı anıtı ile Kent Tarihi Müzesini 

gezerek Kastamonu  tarihi değerleri hakkında bilgiler aldı.
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Paşa Yapı Tasarım
İşinin Ustası 

• Söve • Kartonpiyer • Alçı • Alçıpan•  Mantolama ve Uygulama • Plan 
• Proje ve Taahhüt İşleri ile Hizmetinizde...

Araç Kültür Merkezi’ne Kavuşuyor

DİĞER ilçelerde bulunmayan çok amaçlı 
kültür ve alışveriş merkezi yapılması geçtiğimiz 
aylarda karara bağlanarak ihaleye çıkarıldı.

Yapılan İhale Sonucu Karabük’te faaliyet 
gösteren E.K.A İnşaat ve mühendislik şirketi 
İhaleyi alarak.21.07.2012 Cumartesi günü Sa-
at:14.00 itibarıyla zemin düzenleme ve hafriyat 
çalışmalarına başlandı. 

Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Be-
lediye Başkanı Ayanoğlu, Araç’a ve Araçlıya 
kazanım sağlayacak canlılık getirecek modern 
ve çağdaş bir çehre kazandıracak aynı zaman-
da ekonomik potansiyel olarak ivme sağlayacak 
böyle bir gayretin içinde olmaktan son derece 
mutluyuz dedi. Pek çok yönden sosyal, kültürel 

ve ekonomik olarak Araçın ihtiyaçlarına cevap 
verecek bu merkez diğer hizmetler zincrimizin-
de önemli bir halkasını oluşturmaktadır dedi.

Saim YÜKSEL

Ağlı’ da Türbe Açılışı

Araç’a Sosyal ve Kültürel yönden canlılık verecek aynı zamanda Ekonomik 
olarak ta girdi sağlayacak, hareketlilik kazandıracak olan çok amaçlı bir 
Kültür Merkezi yapımı Araç Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu’nun ön-
cülüğünde gündeme getirilmişti.

70 kişilik Geçici 
Kadroya 4 Bin 
Başvuru

İŞKUR tarafından Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne yerleştirilecek 70 ge-
çici işçinin belirlenmesi için Atatürk 
Spor Salonu’nda noter huzurunda 
yapılan kura çekimine Orman Bölge 
Müdürü Yardımcısı Bayram Koçkaya 
ile kuraya başvuran 4 bin 416 kişi ka-
tıldı. Kura çekimi sonunda, sözlü mü-
lakata girecek 210 asil ve 205 yedek 
işçi belirlendi. Orman Bölge Müdürü 
Yardımcısı Bayram Koçkaya, 4 bin 
416 kişinin müracaat ettiğini belirte-
rek, kurada belirlenen kişilerin sözlü 
mülakata alınacağını ve ardından 70 
geçici işçinin belirleneceğini ifade et-
ti. 

Koçkaya, alınacak işçilerin greyder 
operatörü, buldozer operatörü, loder o-
peratörü, ekskavatör operatörü, tır şofö-

rü, yangın ilk müdahale işçisi, şoför yük 
taşıma, beden işçisi ve ağır kamyon şo-
förü olarak istihdam edileceğini belirtti.

Greyder operatörü kurasını kazanan 
Erkan Ocak (28), gazetecilere yaptığı 
açıklamada, askerden geldikten sonra 
çeşitli işlerde çalıştığını belirterek, ‘’Or-
talama 7 ile 8 aydır boştayım. Kuraya 
girdim ve kazandım. 

Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, 
çok da duyguluyum. Greyder konusun-
da kendime güveniyorum. Evli değilim 
ama işim olursa kesinlikle evlenece-
ğim’’ diye konuştu. 

Furkan Kara da üniversite öğrencisi 
olduğunu ifade ederek, “İsterseniz 4 yıl-
lık üniversite bitirin ama lisans mezunu 
olmak bir şeye yaramıyor. Orman işçi-
liğini bekliyoruz’’ dedi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne alınacak 
70 geçici işçi kadrosu için 4 bin 416 kişi başvu-
runca kura çekimi spor salonunda yapıldı

ÇATALZEYTİN ÖRNEĞİ 
VE 

ŞÜPHELERİMİZ

“Hâkimler ve Savcılar Yük-
sek Kurulu’nun (HSYK) 2012 
Yılı Adli Yargı Kararnamesi ile 
148 yerdeki küçük adliyenin en 
yakın adliye ile birleştirilmesi ka-
rarı alınması, Kastamonu ilçele-
rinde en çok İnebolu’ya yaradı.” 
Haberi ister istemez halkımızı 
tedirgin etmiştir.

Bir fıkra ile söze başlamak 
istiyorum. “Temeli, mahkemeye 
vermişler: Hâkim, Temele sor-
muş:

• Niye derenin ortasında ev 
yaptın? 

• Hâkim Bey, herkes yaptığı 
için.

• Her taraf su. Birbirine nasıl 
gidip geleceksin. 

• Hâkim Bey, evler arası köp-
rüler yaparız. 

• Temel, bu zorlukları bildi-
ğimiz için derenin ortasında ev 
yapmayı yasakladık.

• Hâkim Bey, nefsim öyle is-
tiyor.

Şimdi nefsimize göre mi, yok-
sa yasalara göre mi konuşalım? 
Önce yasalara göre konuşalım. 
Ve yasanın mantıklı olup olma-
dığına bakalım. Yasaya göre;

 “Ceza mahkemelerinin yar-
gı çevresi 15. Maddesine göre,  
coğrafi durum ve iş yoğunluğu 
göz önünde tutularak bir ceza 
mahkemesinin kaldırılmasına 
veya yargı çevresinin değiştiril-
mesine, özel kanunlarında yar-
gı çevresi belirtilmemiş olan di-
ğer ceza mahkemelerinin yargı 
çevresinin belirlenmesine, Ada-
let Bakanlığının önerisi üzerine 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunca karar verilir.” 

Hukuk ve ceza mahkemele-
rinin 7. ve 15 maddelerine göre 
yukarıdaki haberin mantıklı bir 
karar ve yasalara uygun olduğu-
nu görüyoruz.

Hukukçulardan aldığım bil-
giye göre hukuk ve mahkemele-
rinin 7. ve 15. Maddeleri, hazır-

lanırken il ve ilçelerin yakınlığı, 
il ve ilçelerdeki asayiş durumuna 
göre düzenleme yapılması doğ-
rudur. 

Haberin devamına batığımız-
da “Küre, Ağlı, Doğanyurt, Boz-
kurt ve Abana İlçeleriyle birlikte 
İnebolu adliyesine, Çatalzeytin 
Adliyesi Sinop’un Türkeli adli-
yesine, Ağır ceza Sinop’un Boya-
bat ilçesine, seçim işleri İnebolu 
ilçesine bağlandı. Daday Adliyesi 
ise Kastamonu adliyesine bağlan-
dı.”

Küre ilçesi İnebolu’ya 30 km. 
Doğanyurt, Abana ve Bozkurt il-
çeleri birbirine çok yakındır.  İne-
bolu merkez olarak kabul edildi-
ğine göre devlet için bir tasarruf 
söz konusudur. Ama Devrekâni 
adliyesine dokunulmaması da 
dikkat çekmektedir. 

Yeni uygulama ile Çatalzey-
tin de adliye tamamen kapatıldı. 
Çatalzeytin ile Sinop’un Boya-
bat ilçesi arasında bir günlük 
yol vardır.  Bu konuda devlete 
bilerek yanlış veya eksik bilgi 

verildiğini zannediyorum. Ya 
da Çatalzeytin’den adliyenin ta-
mamen kaldırılmasında bir kasıt 
olduğunu düşünüyorum. Bilerek 
bu kadar hata yapılmaz. Ya da 
göremediğimiz bir durum vardır. 
Üç vekil de bu konuda bilgi ver-
melidir, Çatalzeytin halkına... 

Nefsimize göre konuşursak, 
Küre, Ağlı, Doğanyurt, Bozkurt 
ve Abana ilçeleriyle birlikte İne-
bolu adliyesine, Çatalzeytin adli-
yesi Sinop’un Türkeli adliyesine, 
Daday adliyesinin Kastamonu 
adliyesine bağlanması uygun de-
ğildir. Ama Çatalzeytin ilçesin-
den tamamen adliyeyi kaldırmak 
hem nefsimize göre hem de yasa-
lara göre uygun değildir.

Yasalara ve mantık ölçüsüne 
göre düşünürsek; Devletin aldığı 
karar, doğru bir karardır. Ama 
siyasilerin etkisi altına kalmadan 
ve adil bir şekilde uygulanması 
en büyük bir arzumuzudur. İşte 
bu konuda şüphelerimiz vardır. 
Çatalzeytin örneğinde olduğu gi-
bi… Saygılarımla…

Ahmet Yaşar ZENGİN

a.zengin@istamonu.com
ÇATALZEYTİN’E BÜYÜK BİR HAKSIZLIK!

Gülben Ergen 
Prof. Maranki’nin 
Memleketinde

Bu sene üçüncüsü gerçekleştiri-
len Uluslararası İnebolu Heyamola 
Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat 
Festivali ‘nin açılışı, İnebolu Bele-
diye Başkanı Engin Uzuner, İnebo-
lu Kaymakamı Kubilay Ant, Prof. 
Dr. Ahmet Maranki ve çok sayıda 
İnebolulu işadamının katılımıyla 13 
Temmuz 2012 Cuma günü başladı.

Festivalde Grup 84, Mustafa Ce-
celi gibi önemli sanatçıları ağırlayan 
İnebolu halkı, festivalin son günün-
de sanatçı Gülben Ergen sahne aldı.

İnebolu Limanı’nda vereceği 
konser öncesinde İnebolu ve çevresi-
ni gezen Gülben Ergen, bölgenin ta-
rihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi 
aldı. Tam bir Karadeniz aşığı oldu-
ğunu vurgulayan Ergen, İnebolu’ya 
da hayran kaldığını her fırsatta dile 

getirdi. Konser akşamı binlerce kişi-
ye “Merhaba” diyen Gülben Ergen, 
protokolde yer alan staratejik araştır-
malar uzmanı  Ahmet Maranki’nin 
yanına giderek sohbete başladı.  İki-
linin samimi sohbeti, İnebolu halkın-
dan yoğun ilgi gördü. 

Maranki’ye teşekkürlerini ileten 
Ergen’in, “Hocam ne zaman ve ne-
rede detoks yapacağız? “ sorusuna 
Maranki, “İnşallah artık İnebolu’da 
kuracağımız merkezimizde detoks 
yapacağız. Sizi de mutlaka bekliyo-
ruz” müjdesini verdi. 

Konser sonrasında bir araya ge-
len Maranki ve Gülben Ergen, bir-
likte yaptıkları programlardan bah-
sederek, keyifli dakikalar geçirdi. 
Sohbet sırasında Ergen’e mürdüm 
eriği ve yöresel meyveler ikram edil-
di. Yeni yayın döneminde bir arada 
yeni çalışmalar yapabileceklerini 
söyleyen ikili, hayranlarının objek-
tiflerine birlikte poz verdi.

Prof. Maranki ve sanatçı 
Gülben Ergen, TRT 1 
ekranlarından sonra 

İnebolu’da buluştu. İnebolu 
Şenlikleri’nin finalini yapan 

Gülben Ergen ile Ahmet 
Maranki halkın yoğun 

ilgisiyle karşılandı.



gozdeyuksel@istamonu.com

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

ÖNCE KİRLET, 
SONRA TEMİZLERSİN

Doğrudur bu memleket 5 kuruşa kazanılma-
dı. Nice şehitler verildi gözyaşlarıyla sulandı 
toprak, kin ve nefret uzak olsun diye… Barış 
olsun diye… Memleket kurtulsun diye… Ço-
cuklar anasız, babalar yurtsuz, anneler bağrı 
yaralı kaldı bu memleket uğruna.

Kolayına kazanılmadı bu zaferler, biz ne 
kolay anlatıyoruz bir solukta… Sıradanlaştırı-
yoruz hem kendimizi hem memleketin değerle-
rini. Yaklaşık bir asır oldu Kurtuluş için verdi-
ğimiz savaşı kazanalı. Bir asırdır başka isimler 
ekleyemedik zafer tablomuza.

Göğsümüzü kabartıyor geçmişte yapılan 
fedakârlıklar peki şimdi? Mermi taşımayı bir 
kenara bırakın mutfaktan bir bardak suyu kim 
getirir? Kim memleketi uğruna neyini feda e-
debilir. Bırakın feda etmeyi olana sahip çıksak 
bari.

***
Kentsel dönüşüm dalgasına kapıldık gidiyo-

ruz. Eskiyi getirene yenisini uygun taksitlerle 
neredeyse bedavaya veriyorlar.  Sözüm beton-
laşmış çarpık yapılara değil. Kâğıtları hatta 
plastikleri bile doğaya zararsız hale getirirken 
‘‘sit alan’’ bölgesinin iç acıtan hali. Tarihi do-
ku bozulmasın diye dokunulmuyor eski yapı-
lara. Sonra nedeni belirlenemeyen bir şekilde, 
büyük ihtimalle de elektrik kontağından çıkan 
ateşle alev alıyorlar üçü beşi bir yerde...

Beşibiryerdeyi alanlar mutlu yeni gelin gibi 
süzülüyorlar meydanlarda. Atmaca gibi etrafı 
kesiyorlar bakan var mı diye ?

Ama ne arar Bakan...3 yılda 19 Bakan a-
ğırlayan Ardahan’a gidilmiştir kesin. Ulaşım 
problemi ortadan kaldırılmış oralarda… (!)
Kastamonu’ya Bakan gelemese de olur. Al-
ternatif çözümler bulunmalı bakmamak için. 
2 Binin altında olan ilçeler köyleştirilsin, 500 
kişinin olduğu köylerde ilçe olsun. Kenti dö-
nüştürmek için belli başlı kurumlar kapatılsın. 
Öğretmen evleri, adliyeler, hastaneler olmasa 
da olur. İnsan olsun beton binalar olsun,  fab-
rikalar da olsa keşke… Tarım ve hayvancılık 
bitince evden işe işten eve gidilebilse insanlar 
aynı şehirde…

Üsküdar’a kadar Kastamonu ama Atı alan 
Üsküdar’ı çoktan geçmiş.
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ARKEOLOGLAR tara-
fından Efes Antik Kenti’nin 
ve Zeugma’nın bir benzeri ola-
rak nitelendirilen Pompeiopo-
lis Antik Kenti’nin daha önce 
Almanya Münih Üniversitesi 
tarafından yürütülen kazı çalış-
maları, kazı başkanı Prof. Dr. 
Latife Summerer’in Kastamonu 
Üniversitesi’ne (KÜ) geçmesi-
nin ardından, bu yıl Kastamonu 
Arkeoloji Müzesi bünyesinde 
başlatıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. 
Summerer, Pompeiopolis’in 
Paflagonya bölgesinin iç böl-
gelerinde kurulmuş şehirlerden 
biri olduğunu belirtti.

Daha önceki devirlerde 
Karadeniz’in iç kesimlerinde 
hiç bir kentleşme olmadığı-

nı ve yerleşmelerin köylerden 
ve kalelerden ibaret olduğunu 
bildiren Summerer, “Karade-
niz sahilinde şehirleşme var 
ama iç bölgeler şehirleşmeden 
yoksun. İlk kez Roma Genera-
li Pompeus Magnus, Pontus ve 
Paflagonya bölgesinde 7 şehir 
kurmuş. Burada kurduğu şehre 
kendi ismini vermiş ve bura-
daki kenti Roma standartlarına 
göre kurmuş” diye konuştu.

Bu yılki kazılarda 2 ayrı 
alandaki açmalar üzerinde ça-
lışacaklarını ifade eden Sum-
merer, Roma dönemine ait bir 
villa da yürütülen kazılarda, kı-
sa zamanda geç Roma dönemi-
ne kadar inerek, bu döneme ait 
kalıntılara ulaştıklarını söyledi.

Kazılarda, Odeon olduğunu 

zannettikleri alanda sondaj ça-
lışmaları yapacaklarını anlatan 
Summerer, “Pompeiopolis’in 
fiziki görünümü tamamıyla 
kaybolmuş. Burada geniş çaplı 
kazı yapmak yerine şehir pla-
nını ortaya çıkarıyoruz. Bunun 
yanında kazı alanının yanın-
da bir taş deposu yapmayı ve 
Pompeiopolis ile Taşköprü’nün 
turizm potansiyelini arttırmayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

Summerer, eylül ayının or-
talarına kadar devam etmesi 
beklenen kazı çalışmalarına 7 
ayrı ülkeden uzman ve arke-
ologların katıldığını vurgula-
yarak, kazılarda çeşitli üniver-
sitelerde eğitim gören Kasta-
monulu öğrencilerin çalıştığını 
sözlerine ekledi.

Pompeiopolis Kazıları Başladı

Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin olmasınınım ar-
dından boşalan ilçe Müftülüğe Abdur-
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın-
dan yapılan yeni atamalar kapsamında 
Pınarbaşı’na 13 imam ve 1 vaiz atandı.

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti’nde 
yürütülen kazı çalışmasının bu yılki bölümü başladı.
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DEVREKÂNİ Belediyesi ve Asarcık 
Derneği’nin birlikte düzenlediği ve yaklaşık  5 
Bin kişinin katılması beklenen açık havada iftar 
programı 29 Temmuz Pazar Günü Devrekani 
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek. Ko-
nuyla ilgili açıklama yapan Devrekâni Belediye 
Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu  ‘Oldukça kalaba-
lık ve sıcak bir ortamda geçmesini planladığı-
mız iftar yemeğinde, birlik olmanın mutluluğu-
nu şimdiden yaşıyoruz. Aramızdaki iletişimin 
kuvvetlenmesi ve devam etmesini temenni edi-

yoruz. Tüm hemşerilerimizi ailelileriyle birlikte 
iftar programımıza katılması bizi onurlandıra-
caktır’ dedi.

Devrekâni’de İftar
Ramazan ayı ile birlikte yardımlaşma ve paylaşma da arttı. Ramazan ayının 
vazgeçilmezleri arasında yer alan iftar sofraları kurularak yardımlaşmanın 
en güzel örnekleri sergileniyor.

ARKEOLOGLAR Devrekani 
Belediyesi ve Asarcık Derneği’nin 
birlikte düzenlediği ve yaklaşık  5 
Bin kişinin katılması beklenen açık 
havada iftar programı 29 Temmuz 
Pazar Günü Devrekani Cumhuri-
yet Meydanı’nda gerçekleşecek. 
Konuyla ilgili açıklama yapan 
Devrekâni Belediye Başkanı Müm-
taz Aliustaoğlu  ‘Oldukça kalaba-

lık ve sıcak bir ortamda geçmesini 
planladığımız iftar yemeğinde, bir-
lik olmanın mutluluğunu şimdiden 
yaşıyoruz. 

Aramızdaki iletişimin kuvvet-
lenmesi ve devam etmesini temenni 
ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi aile-
lileriyle birlikte iftar programımıza 
katılması bizi onurlandıracaktır’ 
dedi.

Yollarda Mucur Rezaleti 

PROJE kapsamında otistik çocuk-
lar, jimnastik çalışmalarının ardından 
yüzme dersi de alıyor. 

Jimnastik antrenörü Cem Nahirci-
oğlu gözetiminde 10 otistik çocuk, Ha-
lime Çavuş Yüzme Havuzunda ders alı-
yor. Yüzme ile otistik çocukların büyük 
oranda korku düzeylerinin azaldığını 
belirten Nahircioğlu, “Vücutlarını kul-
lanamayan çocuklar yüzme sayesinde 

vücutlarını tanıyor ve kullanma şansı 
buluyorlar. 

Kastamonu’da otistik çocukla-
rın spora yönlendirilmesi gerekiyor. 
Sporun normal çocuklar gibi otistik 
çocuklarında üzerinde büyük önemi 
var. Spor yapan otizmli çocukların 
zihinsel ve bedensel gelişimlerin-

de büyük oranda gözlemlenebilir. 
Kastamonu’da otistik ve engelli ço-
cukların ailelerinin bu tür aktivitelere 
yönlendirilerek sosyalleşmelerinde 
ve kendilerine güven duygularının 
artması sağlamalılar. 

Bu aktivitelerle yaşıtlarıyla ilişkileri 
en iyi seviyeye gelecek” dedi.

Otistik Çocuklar Yüzme 
Öğreniyor

Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü Jimnastik 

Antrenörü Cem Nahircioğlu 
tarafından 1 yıldır uygulanan 

otistik çocuklara spor yoluyla 
destek projesi devam ediyor.

AYDIN mesajında şu ifadelere yer 
verdi:

İletişim çağında önemi gittikçe ar-
tan basın kuruluşlarımız, doğru ve ta-
rafsız bilgi verme, kamuoyu oluşturma, 
toplumu aydınlatma ve gelişimine katkı 
sağlama gibi işlevlerini meslek ahlakı 
çerçevesinde sürdürmektedirler.

Kastamonu Üniversitesi olarak Ül-
kemizdeki bütün basın kuruluşlarında 
ve Kastamonu’da görevini sürdüren 
değerli basın mensuplarımızın “Gazete-
ciler ve Basın Bayramı”nı kutluyor, gö-
revlerini icra ederken hayatını kaybe-
den basın mensuplarımıza da Allah’tan 
rahmet diliyoruz.”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit AYDIN 24 Temmuz 
“Gazeteciler ve Basın Bayramı” olması sebebiyle mesaj yayınladı.

KÜ Rektörü Aydın’ın “Gazeteciler 
Ve Basın Bayramı” Mesajı 



LYS sonuçları ÖSYM’nin internet site-
sinde açıklandı. Sınavların tümüne 2 mil-
yon 29 bin 200 aday başvururken 1 milyon 
938 bin 165 aday sınava girdi. Sınava gir-
meyen aday sayısı 91 bin 35 olarak belir-
lendi. 1 milyon 938 bin adayın sınavı ge-
çerli sayılırken, 165 adayın ise sınavı ge-

çersiz sayıldı. MF puanına göre en başarılı 
iller sıralamasında, Bartın ikinci, Karabük 
üçüncü oldu. 

TM puanına göre en başarılı iller ara-
sında ilk on sırada Bartın, Sinop, Kastamo-
nu, Karabük yer alırken ,TS puanına göre 
en başarılı il Bartın, üçüncü ise Sinop oldu.

BATI KARADENİZ
haber@istamonu.com

1 Milyon 938 bin adayın girdiği Lisans Yerleştirme Sınavı’nda 
(LYS) Batı Karadeniz bölgesi başarıya imza attı.
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BİLİMİN BİLEMEDİKLERİ

Bu sabah okuduğum haberlerin içerisinden 
bir enstantene:

“Bu sabah CERN’de yapılan üç eş zamanlı 
konferansta Tanrı Parçacığı’nı bulmak için ya-
pılan en son deneyle ilgili tüm dünya ajansları-
nın “Breaking News” olarak duyurduğu önemli 
açıklamalar yapıldı. 

Buna göre Tanrı Parçacığı olarak kabul edi-
len ve evrenin oluşumu hakkındaki en önemli 
bilgileri sakladığına inanılan “Higgs  Bozo-
nu” parçacığının varlığı 5-Sigma (fizikte % 
99.99997 doğruluk eviyesi) ile kanıtlanmak 
üzere…

Higgs Bozonu üzerinde birbirinden bağım-
sız 2 ekip ATLAS ve CMS dedektörleri farklı 
yöntemlerle çalışmaktaydı ancak iki ekibin de 
elde ettiği farklı sonuçlar, birbirleriyle nerdey-
se %100 uyumlu ve doğruluk olasılığı 5-Sigma 
seviyesinde…

Bilim insanlarının Higgs parçacığını bul-
duk diyememelerinin en çarpıcı nedeni ise 
“Belirsizlik Kuramı”dır. Çünkü parçacığın var 
olduğuna dair iz ve hareketler gözlemledikleri 
sürece var ve parçacık her seferinde fotona dö-
nüşüyor, bu da en çarpıcı ikinci tespit.

Netice olarak, bugünkü CERN açıklamasın-
dan çıkan sonuçları özetlersek:

1: “Higgs Bozonu” denilen parçacık var 
ve varlığına dair deneylerin doğruluk seviyesi 
5-Sigma (fizikte % 99.99997 doğruluk eviyesi)

2: Bilim insanları Higgs’i bulduklarını açık-
ça söyleyemiyor. Belirsizlik kuramıyla karşı-
laştıkları için… Yani Heisenberg’in belirsizlik 
kuramı bir kez daha teyidlendi…

3: Deneyler esnasında temel parçacığın fo-
tona (ışık-elektrik-enerji dalgası) dönüştüğü 
gözlemlendi – Yani evrenin temel maddesi as-
lında enerji olduğu söylenebilir.”

CERN, Fransa-İsviçre sınırı üzerinde, yerin 
100 metre altında kurulu büyük bir araştırma 
merkezdir. Bu merkez 27 km uzunluğunda 
LHC (Large Hadron Collider - Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı) ile parçacık deneylerini gerçek-
leştirmeyi amaçlıyor.

Tabii en büyük amacı evrenin oluşumunu 
insan eliyle yapabilmek!

İnanan insanlar için ezelden beri varolan 
dünyanın Kudret-i İlahinin bir mucizesi oldu-
ğu.

Bilimsel açıklama illa ki elle tutulacak, göz-
le görülecek bir gerçeklik arar. Neredeyse yüz 
yıldır.

Bilim adamı Georges Lemaitre (Jorj Lo-
metr) 1927 yılında “Büyük Patlama Teorisi”ni 
ortaya koyarak evrenin bir başlangıcı olduğunu 
ve sürekli genişlediğini öne sürer. Ünlü astro-
nom Edwin Hubble (Edvm Habll) da 1929 Yı-
lında gök adalarının birbirinden uzaklaştığını 
gözlemleyerek evrenin devamlı genişlemekte 
olduğu hipotezini destekler.

Yakında bilim insanı evrenin oluşumuna 
dair bir gerçekli bulabilecek mi bilinmez.

Bilindiğinde hangi bilinmezlikle ya da bi-
linirlikle gözlerini açacak bir sabah o da bilin-
mez ama yüreklerde büyük patlamayı yakala-
yamamış insanlar için bilim kuru gürültüden 
ibaret.

O gürültüde boğulmaktan ibaret.
Anlayış ve araştırmaya sonuna kadar evet 

ama yol nereye götürecek, hangi kapılardaki 
kilitler çözülecek ve yıkılacak bu sorulara bi-
linmezlikleri de düşünmek gerekiyor bence.

Asıl patlama evrenin yaradılışından ziyade 
bir hücrenin yaradılışını anlamakla başlasaydı, 
dünyanın merkezinde insan olduğu, asıl keşfe-
dilmesi gerekenin de insan olduğu anlaşılması 
daha büyük mesafeler aldırırdı diye düşünüyor 
insan.

Bekleyelim ve görelim.
CERN bize neyi öğretecek?
Selam ile.

Bülent Ecevit Üniversitesi’nin 
(BEÜ) Sosyal bilimler Enstitüsü 
bünyesinde, tezsiz yüksek lisans 
ikinci öğretim programı açıldı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bün-
yesinde 2012-2013 akademik yılı 
için açılan programın, en önemli 
özeliğinin ikinci öğretim ve tezsiz 

yürütülmesi olduğu belirtildi. Baş-
vuru koşullarının 15 Ağustos’ta a-
çıklanacağı programa 30 kişi kabul 
edilecek.

YERİN metrelerce altından çıkarılan 
ve demir çelik sanayinin vazgeçilmez gir-
disi konumundaki koklaşabilir özellikteki 
taş kömürünün Türkiye’deki en büyük ü-
reticisi konumundaki Türkiye Taşkömürü 
Kurumu’nda (TTK) bu yılın ocak-haziran 
döneminde 1 milyon 9 bin 953 ton prog-
ramlanan üretim, 753 bin 371 ton olarak 
gerçekleşti.

Genel Maden İşçileri Sendikası 
(GMİS) Genel Başkanı Eyüp Alabaş, yap-
tığı açıklamada, üretimdeki temel düşü-
şün birinci nedeninin yoğun çalışılmasın-
dan dolayı işçi açıkları olduğunu söyledi.

Madenlerde çalışan işçi sayısı ne kadar 
fazla olursa üretimin de o oranda arttığına 
işaret eden Alabaş, şöyle konuştu:

“Yeni yılın başında üretimi olumsuz 
etkileyen bazı aksaklıklar da oldu. Özel-

likle en büyük müessesemiz olan Kara-
don’daki kömür yıkama tesisindeki arıza, 
üretim düşüşünde rol oynadı. Ancak ana 
neden emeklilikler sonrası düşen işçi sa-
yımızdır. 

Kurumda üretimdeki düşüşün önlen-
mesi için 2 bin 500 yeni işçinin alınması 
yönündeki girişimlerimiz sürüyor. Sendi-
kamız ve TTK yönetimi, işçi açıkların gi-
derilmesi konusunda geçtiğimiz günlerde 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız ile bir araya geldi. Ücret nokta-
sında belirli noktaya ulaşıldı. Konunun 
takipçisiyiz. Sayın Bakan da buna sıcak 
bakıyor. TTK, 2009 ve 2010’da bin 450 
işçi talep etmişti. O günden bu yana 1000 
madenci daha emekli oldu. Bundan do-
layı alınması düşünülen işçi sayısı 2 bin 
500’tür.”

İSTAMONU
BEÜ’ de Tezsiz Yüksek Lisans Programı Açıldı

LYS’de Batı Karadeniz Başarısı

ABONE HARİCİ SATILAMAZ

TTK’da 2010’un ocak-haziran döneminde 953 bin 9 ton olan üretimi geçen 
yılın aynı döneminde 840 bin 753 tona, bu yıl ise 753 bin 371 tona geriledi.

Taş Kömürü Üretiminde Düşüş

TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 
THK Üniversitesi Bartın kampüsü için 
300 dönüm civarındaki arsanın 
tahsisinin İl Encümenince 
İl Genel Meclisine tek-
lif edildiğini söyledi. 
Milletvekili Tunç, 
“Türk Hava Kuru-
mu Üniversitesi’nin 
Bartın’ı adeta bir 
eğitim şehri ha-
line getirecek ve 
Bartın’ın büyümesi 
çok daha hızlandıra-
caktır. Türk Hava Kuru-
mu Havacılık Vakfı tara-
fından kurulan Türk Hava Ku-
rumu Üniversitesinin 1925 yılından 
bu yana havacılık ve uzay alanlarında gös-
terdiği faaliyetler sonucu edindiği deneyim 
ve entelektüel birikim sayesinde derin bir 
altyapıya sahiptir. Üniversite Ankara, İz-

mir ve Eskişehir’de toplam 4 yerleşkede 
hizmet veriyor. 

Zonguldak havaalanına 15 dakika me-
safede kurulacak olan Bartın 

yerleşkesinin Üniversiteye 
büyük bir avantaj sağla-

yacağını, çok kampüslü 
ortam sayesinde kar-
şılıklı eğitim uçuş-
ları gibi havacılık 
uygulamalarının ya-
pılabilecektir. THK 
Üniversitesi’nin ku-

ruluşu 17 Şubat 2011 
tarihinde TBMM tara-

fından görüşülerek ka-
bul edildi. 
İlgili kanun Cumhurbaşka-

nımız tarafından imzalanarak 3 Mart 
2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımla-
narak yürürlüğe girdi. 

Bartın ili Batı Karadeniz bölgesinin 
kavşak noktasıdır” dedi.

Türk Hava Kurumu Üniversite’sinin Ankara, İzmir ve Eskişehir’den 
sonra üçüncü kampüsünün Bartın’da kurulması için çalışma başlatıldı.

Bartın’a THK Üniversitesi

TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü 
Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 
THK Üniversitesi Bartın kampüsü için 
300 dönüm civarındaki arsanın tahsisinin 
İl Encümenince İl Genel Meclisine tek-
lif edildiğini söyledi. Milletvekili Tunç, 
“Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin 
Bartın’ı adeta bir eğitim şehri haline ge-
tirecek ve Bartın’ın büyümesi çok daha 
hızlandıracaktır. Türk Hava Kurumu 
Havacılık Vakfı tarafından kurulan Türk 
Hava Kurumu Üniversitesinin 1925 yılın-

dan bu yana havacılık ve uzay alanların-
da gösterdiği faaliyetler sonucu edindiği 
deneyim ve entelektüel birikim sayesin-
de derin bir altyapıya sahiptir. Üniversite 
Ankara, İzmir ve Eskişehir’de toplam 4 
yerleşkede hizmet veriyor. 

Zonguldak havaalanına 15 dakika me-
safede kurulacak olan Bartın yerleşkesi-
nin Üniversiteye büyük bir avantaj sağla-
yacağını, çok kampüslü ortam sayesinde 
karşılıklı eğitim uçuşları gibi havacılık 
uygulamalarının yapılabilecektir. THK 

Üniversitesi’nin 
kuruluşu 17 Şu-
bat 2011 tarihin-
de TBMM tara-
fından görüşüle-
rek kabul edildi. 

İlgili kanun 
Cumhurbaşka-
nımız tarafından 
imzalanarak 3 
Mart 2011 tari-
hinde Resmi Ga-
zetede yayımla-
narak yürürlüğe 
girdi. 

Bartın ili Batı 
Karadeniz böl-
gesinin kavşak 
noktasıdır” dedi.

Türkiye Veteranlar Atletizm yarışmalarında 4 ayrı branşta Türkiye 
birinciliği elde eden Orhan Çakır, Karabük Valisi İzzettin Küçük’ü 
makamında ziyaret etti.

4 Ayrı Branşta Türkiye Birinciliği

BOLU Vali Vekili Ömer Eru tarafından 
karşılanan Ricciardone, yaklaşık 5 yıldır, 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde basketbol 
eğitim kampı düzenlediklerini belirterek, 
kampın bu yıl Bolu’da başladığını söyledi. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 
(AİBÜ) 15 Temmuz’da başlayan kampı 
ziyaret eden Ricciardone, Bolu’da bulun-
maktan ve kampa katılmaktan çok mutlu 
olduğunu belirtti. Türkiye’nin dört köşe-
sinden kampa gelen öğrenci bulunduğu, 
kampa katılmanın bir ayrıcalık olduğu-
nu ifade eden Ricciardone, “Bu kampa 
Dubai’den ve Afganistan’da gelenler var. 
Buraya Amerika’dan gelen koçlarımız da 
var. Spora olan tutkumuz, Türklerin ve bi-

zim pek çok benzerliklerimizden biridir” 
diye konuştu. Ricciardone, sporun bütün 
insanları birleştirdiğini dile getirerek, “Bu 
kampta geleceğin ünlü oyuncularının ola-
cağına inanıyorum ve belki bugün burada 
tanıştığımız gençlerimiz gelecekte NBA’ 
da oynayacak. Hidayet Türkoğlu, Mehmet 
Okur ya da Ömer Aşık gibi onlar da başa-
rılara imza atacaklar. Kampa katılan bazı 
öğrencilerimiz de Amerika’ya eğitim için 
gelerek üniversite liginde oynayacaklardır. 
Kampa gelen yetenekli gençler sadece bu-
rada basketbol oynamıyorlar. Bazı değerle-
ri öğreniyorlar” dedi. 

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Bolu’daki 12 Dev Adam Basketbol
Okulları Uluslararası Basketbol Eğitim Kampı’nı ziyaret etmek için Bolu’daydı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, Bolu’da

SAFRANBOLU’YA bağlı Bostan-
bükü köyü Kastamonu yolu üzerinde 5 
katlı inşaatı yapan Ahmet Türk ve oğul-
ları, geçtiğimiz hafta yaşanan bir tartış-
ma sonucu Safranbolu Belediye Başka-
nı Dr. Necdet Aksoy’un makam aracına 
taş atarak zarar vermişti. Bunun üzerine 
gözaltına alınan ve savcılıkça ifadeleri 
alınan Ahmet Türk ile oğulları Ziya ve 
Alparslan Türk, tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılmıştı. Ahmet Türk, 
o gün yaşanan olayın Başkan Necdet 
Aksoy’un anlattığı gibi olmadığını iddia 

ederek, “Karayolları, yapılacak olan ta-
li yolun kavşağını bile yapmıştı, bizim 
arsamızın ve binamızın yaklaşık 25 met-
re solunda yer alıyordu. Daha sonra ne 
olduysa, planlanan bu yol güzergâhı de-
ğiştiriliyor ve 5 katlı binamızın içinden 
ve arsamızın tam ortasından geçmesi 
planlanıyor. İmar yasasının uygulanma-
sından dolayı biz burada mağdur olduk” 
dedi. Tüm bu olayların üzerine Başkan 
Aksoy’u davet ettiklerini ve kendisiyle 
görüştüklerini söyleyen Türk, Aksoy’un 
kendilerine küfür ettiğini iddia etti. 

70 yaşında olduğunu söyleyen Ah-
met Türk, İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin’den yardım isteyerek, bu konunun 
detaylı araştırılması için müfettiş gönde-
rilmesini istedi.

Safranbolu Belediye Başkanı’nın aracına taşla saldıran Ahmet Türk, 
hepimizin pişman olması lazım ama öncelikle başkan pişman olmalı dedi.

“Başkan Pişman Olmalı’’



MISTAÇOĞLU Grup, Kırgızistan’ın 
en modern komplekslerinden birine imza-
sını atıyor. 2009 yılında Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül tarafından temeli atılan 18 
katlı Ruby Park & Towers İnşaat alanı 
toplamda 80 bin m2, bunun 45 bin m2’si 
AVM. Recidance’ların toplam büyüklü-
ğünde yaklaşık 20 bin m2 olacak. 

GSM sektörünün dev şirketlerinden 
olan Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Mıstaçoğlu, 5 milyon nüfuslu Kır-
gızistan’ın yükselen bir pazar olduğunu 
belirterek, böylesine önemli proje ile 1-5 
milyon kişinin yaşadığı Bişkek’te Türki-
ye’yi temsil ettiklerini belirtti. 

Brüt inşaat alanı 80 bin metrekare olan 
dört katlı alışveriş merkezinin yanında 
18’er katlı iki adet konut kulesinin inşa 
edileceğini anlatan Mıstaçoğlu, alışveriş 
merkezinin içinde bulunduracağı dünya 
markaları ve dünya mutfaklarıyla Biş-
kek’in ticari potansiyelini artırmayı amaç-
ladıklarını söyledi. 

Toplam yatırım miktarının 60 milyon 
dolar olduğunu belirten Aydın Mıstaçoğ-
lu, Ruby Park & Towers, AVM’nin önü-
müzdeki ay sonunda açılacağını belirtti 
ve Ruby Park & Towers’in şehrin gerçek 
anlamda ilk galeriası olacağının da altını 
çizdi. 

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI

BAZI KAMU BORÇLARININ 
ÖDENMESİ İLE İLGİLİ YENİ 

KOLAYLIKLAR

15 Haziran 2012 gün ve 28324 sayılı 
Resmi Gazetede yapılan yeni düzenleme 
ile;

• 6111 sayılı kanuna göre yapılandırma baş-
vurusunda bulunduğu halde, 6111 sayılı kanu-
na eklenen geçici 19’uncu maddenin yürürlüğe 
giriş tarihi olan 15 Haziran 2012 tarihine kadar 
ödenmesi gereken taksit tutarlarını süresinde 
ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden-
ler bu tutarları 31 Ekim 2012 tarihi akşamına 
kadar ilgili alacaklı daireye ödemeleri halinde 
yeniden yapılandırma hükümlerinden yararla-
nabilecekler.

• 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle 6111 
sayılı kanunun 3’üncü maddesinin 9’uncu ve 
14’üncü maddesinin üçüncü fıkralarında öngö-
rülen şekilde vadesinde ödenmesi gereken gelir 
veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, 
kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, 
özel tüketim vergisinin bir takvim yılı içerisin-
de iki taksitten fazlasının ödenmemesi nede-
niyle mevcut borçlarını taksitler halinde ödeme 
haklarını kaybedenler ile aynı kanunu uyarın-
ca ön değerlendirme, araştırma ve tespit sonu-
cunda bulunan eksik işçilik tutarları üzerinden 
hesaplanan sigorta prim borçlarının ödenme-
mesinden doğan hak yitirilmesi dolayısıyla bu 
borçların 31 Ekim 2012’de ödenmesi ya da bu 
süre içerisinde veyahut da daha önce yaptıkları 
başvuruya dayanılarak “çok zor” durumda ol-
duklarının tespit edilmesi halinde tekrar 6111 
sayılı kanunun sağlamış olduğu taksitlendirme 
olanağından yararlanabilecekler.

• 6111 sayılı kanunun 5’inci maddesi kap-
samında pişmanlıkla ya da kendiliğinden ya-
pılan beyanla söz konusu kanunun sağladığı 
olanaklardan yararlanmak üzere başvuruda 
bulunduğu halde 15 Haziran 2012 tarihi itiba-
riyle kanun hükümlerini ihlal eden borçluların 
ihlale neden olan borç tutarlarını 31 Ekim 2012 
tarihleri diğer tutarları (geleceğe yönelik borç 
taksitlerini) kanunda öngörülen şekilde tama-
men ödemeleri halinde ilgili mevzuat uyarın-
ca kendilerine gereken vergi cezaları ve para 
cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip 
etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve 
bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vaz-
geçilecek. 

Kaynak: İTO, Dr. Veysi Seviğ

Başbakanlık Hazine Müste-
şarlığı ile Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği ortaklığında yürütü-
len tüm sigorta acenteleri ve si-
gorta eksperleri ile ilgili işlemleri 

yapma yetkisi Kastamonu Tica-
ret ve Sanayi Odası’na (KATSO) 
verildi. Kastamonu’daki sigorta 
acente ve eksperleri daha önce 
bu işlemlerini yapmak için Ço-

rum Ticaret ve Sanayi Odası’na 
gitmek zorunda kalıyorlardı di-
yen Kastamonu Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Halil Öztosun, 
Çorum’dan alınarak KATSO’ya 
verilen bu görevi Genel Sekre-
ter Yardımcısı Cihan Cılbırcıoğ-

lu’nun yürüteceğini belirtti. Öz-
tosun, “Sigorta acente ve eksper-
leri, her türlü trafik kazalarında 
poliçe kesiyor. Bizim yaklaşık 
iki yıllık çabalarımız sonucunda 
bu işlemler Çorum’dan alınarak 
odamıza verildi” dedi.

Sigortacılık İşlemleri Yetkisi Katso’ya Verildi 
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İSTAMONU

HERKESİN merak ettiği ve ilgisini 
çektiği bir iş onların işi. Karmaşık ve zor 
ama sonuç ortaya çıktığında  keyif verici. 
Eğer İstanbul’da oturuyorsanız  yaptıkları 
projelerden en az bir tanesi sizin semtiniz-
dedir. Çünkü Paşa Yapı Tasarım 27 yıldır 
sektörde faaliyet gösteren bir firma ve çok 
sayıda uygulaması var. Bizim ilgimizi çe-
ken diğer bir konu, Firmanın KASTAMO-
NU sevdası. Paşa Yapı Tasarım Kastamonu 
derneklerinde öncü görev alan, sponsorluk 
yapan, bağışlarıyla dikkat çeken bir Kas-
tamonu firması. Saim Bey geçtiğimiz dö-
nemlerde Üst üste birkaç kez Kastamonu 
Sancaktepe piknik ağalığı unvanını almış. 
Bu sene başka işadamı arkadaşlarının da 
bu duyguyu tatması için Ağa olmamış (!) 
ama bağışını yapmış. Daha önceki dönem-
lerde Çatalzeytin Yunuslar Köyü  Yard.Ve 
Day. Derneği başkanlığı da yapmış. Çatal-
zeytin yatırım A.Ş (ÇAYAŞ)’nin 
kurucu ortağı. Ekibinde 
Kastamonulu perso-
nele ağırlık vermiş. 
Hemşerilerine iş 
imkânı sunmayı 
seviyor.

Hayaller ger-
çek olduğunda 
bir anlama kavu-
şur. Gerçekleşme-
yen hayal çöpe atılan 
bir tezdir. Bizden her 
zaman somut veriler üzerin-
de çalışmamız istenmez. Hayalimizi 
yorumlayıp uygulamamız istenir. Biz Ha-
yalimizdekini karşımızdakine ulaştırdığı-
mızda başarılıyızdır.  

“Firmamız inşaat ve yapı sektörünün 
önemli sahalarından birisi olan dekorasyon 
malzemeleri satısı ve uygulamaları konu-
sunda 1992 yılında faaliyete başlamıştır. 
Uzun zaman Paşa Alçı olarak alçı, alçıpan, 
boya ve kartonpiyer işleri ile ilgili faaliyet 
gösteren firmamız son yıllarda inşaat sek-
törünün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 
yapının her noktasına el atıp PAŞA YAPI 
TASARIM ismi ve markasıyla faaliyetleri-
ne devam etmektedir.” diyen Saim Yüksel 
ekibini şöyle tanıtıyor:

Genel ekip düzenimizde; Tasarımcı mi-
mar, inşaat mühendisi, şantiye şefi, ustaba-
şı, usta ve çırak bulunmaktadır. Alanına gö-
re ekiplerimiz ayrılmaktadır. Firmamızda iç 
dizayn ve tasarım uygulama ekipleri ile dış 

cephe dizayn ve yalıtım ekipleri bulunmak-
tadır. Ekiplerimiz kendi şantiye şeflerimiz 
kontrolünde çalışmaktadır. Bu vesile ile 
biz kendi ekibimizi ve kalitemizi kendimiz 
denetlemiş oluyoruz. Ekibimizdeki ustaları 
çıraklıktan kendimiz yetiştirmeye özen gös-
teriyoruz.

 Tasarım konusunda ipuçları veren 
Yüksel, “Firma olarak sektördeki ge-
lişme, değişme ve yenilikleri takip edi-
yoruz. Teknolojiye uygun modern ve 
klasik mekanların tasarımını yapıyoruz. 
Tasarımlarımızı birbirinden farklı yap-
mak en büyük gayretlerimizden biridir. 
Yaptığımız tasarımlarda müşterimizin 
istekleri ve önerilerimiz bizim başlangıç 
çizgimizi oluşturur” diyor.

Geniş bir uygulama alanına sahip olduk-
larından dolayı birbirinden çok farklı alan-
larda uygulamalar yapıyorlar. Bunlara ör-

nek olarak konut, rezidance, 
villa, hotel, hastane, ca-

fe, restaurant, davet 
salonları, eczane, 

AVM verilebi-
lir.  Dış cephe 
konusunda da 
bilgiler veren 
Saim Yüksel, 

“Dış cephede 
çok fazla mar-

ka ve özelliklerde 
ürünler var. Öyle ki,  

ürün sınıfları farklı olan 
ürünler bile aynı kategoride de-

ğerlendiriliyor. Sektör bu konu hakkında 
bilinçsiz.  Birçok müşteri ucuzun peşinde.  
“Hilesiz ucuzluk olmaz” görüşündeyim. 
Yalıtım levhasından tutun da sıvasına, 
boyasına kadar çok farklı kalite ve fiyatta 
ürünler ile karşılaşırsınız. İş yalnızca mal-
zeme ile bitmiyor. Bir diğer önemli konu da 
uygulama kalitesinden geçiyor. Günümüz 
Türkiye’sinde  olması gereken her uygula-
yıcıya alanı ile ilgili ehil uygulayıcı ehliyeti 
verilmesi gerekir. Bu bir denetim ile yapıl-
malıdır.  Ama bizler hala inşaatlarda yatıp 
kalkan günlük komik yevmiyelere çalışan 
uygulama hakkında ehil olmayan kendine 
usta vasfını layık gören insanlarla çalışan 
bir toplumuz. Uygulamayı bilen işveren 
az olduğundan dolayı iş kalitesi denetlene-
memektedir. Denetim işverence yalnızca iş 
bitiminde görsel zenginlik ve boyada yo-
rumlanmaktadır. Beğenilmeyen sonuçlar 

müşteriyi mağdur etmektedir. Bu yüzden 
biz alanında uzman insanlarla çalışmayı ter-
cih ediyoruz. Yapacağımız iş ile ilgili müş-
terimizi 3boyutlu proje çizerek bilgilendir-
mekteyiz. Denetimleri kendi firma 
şeflerimiz vasıtasıyla yapmaktayız. 
Kendimize güveniyoruz ve uygulama-
larımıza garanti veriyoruz” şeklinde 
derinlemesine bilgiler veriyor.  Satış  
ofislerinde hangi ürünlerin yer aldığı 
sorumuza Yüksel, “Satış ofisimizde 
dış cephe yalıtım ürünleri ve cephe süsle-
me ürünleri (söve, payanda, fugalı  levha, 
terra cotta  v.s),alçı, alçıpan, tavan ya da 
duvar yapımında kullanılan sarf malzeme, 
Taşyünü, tavan malzemesi, metal tavan, 
malzemesi, izocam, mantolama paketsis-
tem malzemesi, boya, yapı harçları, beto-
pan, laminant parke, polistren, kartonpiyer, 
alçı, kartonpiyer, poliüretan dekoratif ürün-
ler, polistren tavan kaplamalar. Belli başlı 
sattığımız ürünlerdendir”  şeklinde yanıt 
veriyor. Sektörün sıkıntılarına da değinen 
Yüksel, ”Kayıt dışı çalışılmasından şikâyet-
çiyim. Kimse kimsenin hakkını yememeli. 
Benim personelim sosyal güvenlik kapsa-
mında ise yıllık izne çıkıyor ise, vergisini 
veriyor ise firmam vergi ödüyor ise herkes 
aynı şartlarda olmalı. Bu güne kadar hangi 
denetim memuru bir kaba inşaata girip ça-
lışanın sigorta bilgilerini sorgulamış. Yeşil 
kartım iptal olmasın diye SGK yaptırmayan 
var” açıklamasında bulundu.

Temelden itibaren konut inşaatı yapan 
müteahhit firma olmayı düşünüyor musu-
nuz? Sorumuzu evet, böyle bir düşüncemiz 
var. Ama ondan öncelikli başka hedefleri-
miz de var. Bunu da yakın zamanda pay-
laşacağım sizlerle” diye yanıtlayan Paşa 
Yapı yönetim kurulu başkanı Saim Yüksel, 
sosyal sorumluluk projelerini ise şu sözlerle 
açıkladı:

Biz her 6 ayda bir şirketimizin önünde 
Kızılay kan bağış günü yaparız. Kan vere-
bilecek durumda olan tüm personelimiz ve 
şirket çevresindeki firmaların çalışanları, 
müşterilerimiz, duyarlı vatandaşların katı-
lımı firmamız sponsorluğunda sağlanır. Be-
lirli derneklere düzenli olarak yardım yapa-
rız. Bazı kamu kuruluşlarına (cami,kur’an 
kursu ) ihtiyaç duyduklarında belirli oran-
da yardım ya da iş yaparız. Tüm bunların 
yanında yapmayı planladığımız bir Paşa 
Yapı Tasarım hatıra ormanı var. İlerleyen 
zamanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz.”

Yapı Sektörünün Paşa’sı

Toplam yatırım miktarı 
60 milyon dolar

GSM sektörünün dev şirketlerinden olan Mobiltel Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, 5 milyon nüfuslu 

Kırgızistan’ın yükselen bir pazar olduğunu belirterek, 
böylesine önemli proje ile 1-5 milyon kişinin yaşadığı 

Bişkek’te Türkiye’yi temsil ettiklerini belirtti. 

Büyük bir takım, güçlü bir lider, hayalleri zorlayan 
tasarımlar ve onların hayata geçirilmesi. 
Kastamonu’nun İstanbul’daki gururu Paşa Yapı 
Tasarım bunu yapıyor. Bizde bunu merak ettik ve 
Paşa Yapı Tasarım’ın yönetim 
kurulu başkanı ve kurucusu Saim 
Yüksel’e merak ettiklerimizi sorduk.  

İhsangazi’de Mermer 
Rezervi Çıkartılacak 

Kastamonu’nun 
İhsangazi ilçesinde 
başlatılan mermer 

rezervi tespit 
çalışmalarında ilk 
parçalar çıkarıldı. 
ABN, Mühendislik tarafından yapılan 

mermer rezervi tespit çalışmalarında Kasta-
monu’nun İhsangazi ilçesine 18 kilometrelik 
uzaklıkta olan Çatalyazı köyünde tespit edilen 
mermer rezervinde ilk olarak karot uygulama-
sı yapıldı.

ABN Mühendislik firması yetkilileri tara-
fından yapılan açıklamada, uygulama sonucu 
çıkartılan mermerlerin ümit verici nitelikte 
olduğu ifade edildi. Çalışmaların olumlu so-
nuçlanması durumunda İhsangazi mermer ya-
takları bakımından zengin bir ilçe konumuna 
gelmesi bekleniyor. İhsangazi Belediye Baş-
kanı Zühtü Danacı, “İlçemiz için inşallah en 
hayırlısı olacak. Çalışmaların olumlu sonuçla-
nacağını ümit ediyorum” dedi.

Dış cephe konusunda 
da bilgiler veren Saim Yüksel, 

“Dış cephede çok fazla marka ve 
özelliklerde ürünler var. Öyle ki,  ürün 

sınıfları farklı olan ürünler bile aynı 
kategoride değerlendiriliyor. Sektör bu 

konu hakkında bilinçsiz.  Birçok müşteri 
ucuzun peşinde.  “Hilesiz ucuzluk 

olmaz” görüşündeyim.



Kastamonu’nun hemen her ilçesinde şenlik fes-
tival gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor ve vali bey 
mümkün olduğunca her etkinliğe icabet etmeye ça-
lışıyor… Bu yüzden yorgun olacağını düşünüyoruz 
ama oldukça dinç ve enerjik çıkıyor karşımıza... Bü-

tün vilayetin sorumluluğunu taşımanın dayanılmaz 
ağırlığını unutuyor olmalı gerçekleştirmek istediği 
projelerini heyecanla anlatırken… 

“Verdiğim kararın doğruluğuna inanmışsam hiç-
bir güç durduramaz beni” diyecek kadar dirayetli, 

şartlar gerektirdiğinde insiyatif kullanmaktan çekin-
meyecek kadar cesur. 

Haklı olduğu durumlarda köprüleri ve kendini 
hazır yakmaya; Bir ‘Anka Kuşu’ gibi kendi külle-
rinden yeniden doğmaya...

“Kastamonu potansiyeli olan bir şehir” 
Murat Güven: Sayın Valim, birkaç 

gün önce Ağlı Kale Şenlikleri’nde bir-
likteydik ve ben sizi takdim ederken bir 
Vali’nin yapması gerekenden çok fazla 
gayret sarf ettiğinize vurgu yapmıştım. 
Bu tür takdimler ve iltifatlar yerli yersiz 
hak edene hak etmeyene sık sık yapıldığı 
için bazı çevrelerce bir beklenti uğruna 
veyahut aşırı bir övgü olarak algılana-
biliyor. Oysa şahsımın ve genel olarak 
Kastamonuluların kanaati, sizin göreve 
geldiğiniz günden beri olağanüstü bir 
gayretle Kastamonu’ya hizmet ettiğiniz-
dir. Bu enerjiyi nasıl temin ediyor ve sür-
dürülebilir hale getiriyorsunuz?

Vali Erdoğan Bektaş: Öncelikle, güzel 
düşünceleriniz için içtenlikle teşekkür edi-
yorum. Bizim bir çabamız var; görev yap-
tığımız yerlerde başarılı olmak. Bu, sadece 
Kastamonu’ya has değil. Her görev yaptı-
ğım yerde aynı gayretle, aynı başarı hede-
fiyle görev yaptım. Beni ne mutlu ediyor; bu 
gayretin farkında olunması, buna teşekkür 
edilmesi. Her insan yaptığı işin başarılı ol-
masını, karşılık bulmasını, takdir görmesini 
ister. 1’buçuk seneyi aşkın bir süredir Kas-
tamonu’dayız. Emek veriyoruz, çalışıyo-
ruz. Kastamonu, potansiyeli olan bir şehir. 
Çalışıldığında başarının gözlenebileceği bir 
şehir olduğunu düşünüyorum, o mantıkla 
çalışıyoruz.

“Festivaller beklentilerin ürünü”
Sayın Valim, festival sezonundayız ve 

sizin festivaller konusunda farklı bir ba-
kış açınız var. Festivaller Kastamonu’ya 
ne kazandırır, genel anlamda festivallerle 
ilgili düşünceniz nedir?

Festivallerin ana çıkış noktası dışarıda-
ki, gurbetteki hemşerilerimiz. Bir şekilde 
memleketlerinden uzakta yaşayan hemşe-
rilerimizin doğdukları yerlerle diyaloglarını 
sürdürme çabası. Memleketlerinden kopma-
dıklarının bir göstergesi… Dışarıda büyük 
bir potansiyel olunca ki, Kastamonu’da 360 
bin olup, büyük şehirlerde 1,5 milyon nüfus 
olunca Kastamonu’da bir beklenti oluşuyor; 
acaba dışarıdaki hemşerilerimizden yararla-
nabilir miyiz? Mahalli aktörlerde, ekonomik 
ve diğer başka açılardan bir beklenti kurabi-

lir miyiz, şehrin olumsuz gidişatını olumlu 
hale getirebilir miyiz, sektörel bir canlılık 
kazandırabilir miyiz beklentisi oluşuyor. Bu 
beklentiler çakışınca da, festival organizas-
yonları zirve yapıyor.

“Daha fazla çalışılmalı”
Bu organizasyonlar amacına ulaşıyor 

mu?
Bu organizasyonlar büyük emek ge-

rektiriyor, yüksek maliyetler gerektiriyor. 
Amacına ulaşıyor mu sorusunun yanıtı ko-

nusunda elbette insanların bir araya gelerek 
kaynaşması konusunda fayda sağlıyor. Sos-
yal bir ortam oluşuyor. Dostluklar tazele-
niyor. Bir bağ, bir köprü kuruluyor. Bunun 
daha ilerisi, yani mahalli beklenti olan ve dı-
şarıdan gelen hemşerilerimizin şehre katkısı 
sağlanıyor mu dersek bunun için biraz daha 
zamana ihtiyaç var. Daha doğrusu altyapı 
konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. 

“Çabamız tersine göçün şartlarını 
oluşturmak”
Bu organizasyonlarla tatil amaçlı ge-

len gurbetçi Kastamonuluların tamamen 
bir geri dönüşleri, tersine göç etmeleri 
mümkün müdür, bunun için neler yapıl-
malıdır? 

Gerçek bir geri dönüş sağlamak için alt-
yapının ciddi mana da oluşturulması lazım. 

Bağını-bahçesini, tarlasını bırakıp bura-
dan giderken verdiği karar kadar geri dö-
nüş kararı da bir o kadar ciddi bir karardır. 
Doğduğu yeri bırakıp gidenler, bir gelecek 
uğruna gittiler. Geri dönüş içinde aynı is-
tikbali burada görmeleri gerekir. Bu istik-
bali göremediği sürece geri dönüş mümkün 
olmaz. Bizim çabamız, bu potansiyeli or-
taya çıkarmaktır. Elbette bu kısa vade de 
gerçekleşmez, Kastamonulunun İstanbul 
başta olmak üzere büyük şehirlere göçü bir 
günde olmadı. Bu bir süreçtir. 30 sene, 40 

sene, belki 100 sene devam eden bir süreç. 
Geri dönüşün gerçekleşmesi, Kastamonu’da 
bir hareketin başlaması sürecinin ön şartına 
bağlıdır. Biz bunun için çalışıyoruz. 

“Nostaljik yatırım için gelecek olan 
gelmesin”
Sizin Kastamonu’ya yatırım konu-

sunda, ‘Nostaljik bir yatırım için Kasta-
monu’ya gelecekseniz gelmeyin’ şeklinde 
bir beyanatınız vardı. Bu ifadeyi açabilir 
misiniz?

Net olarak söylüyorum; nostaljik düşün-
celerle yatırım yapmayı düşünmek gerçek-
çi bir hesap değildir, ekonomik bir hesap 
değildir, böyle düşünceye sahip olanların 
kendisini yormasına ve üzmesine gerek 
yok. Bu tutmaz. İkinci nesil Kastamonu’yu 
daha az biliyor, doğduğu yetiştiği şartları 

seviyor. Üçüncü nesil Kastamonu’yu hiç 
bilmiyor! Memleket kavramının karşılığı 
nerede doğup büyüdünüzse orasıdır. Ama 
Kastamonu’nun bir şansı var; burada doğ-
mak veya büyümekten ziyade, nereli olursa 
olsun Kastamonu’yu kim görse; ‘burası bir 
cennet’ diyor. Gerçekten müthiş bir coğraf-
ya. Eko turizm potansiyeli var, huzur var. 
Kastamonu gerçekten bir cennet.

“Kalkınma her alanda birlikte olmalı”
Kastamonu’nun kalkınması konusun-

da bir öncelik söz konusu mu? Önce sa-
nayi, önce turizm veya başka öncelikler 
belirlenmeli mi?

Ben öncelik koymuyorum. Hepsi önem-
li, her birinin getirisi farklı. Sanayi dedi-
ğimiz zaman, 12 ay size kan veriyor can 
veriyor. Turizm, belli mevsimlere dönük 
getiriye sahip. Ve artık insanlar çok para 
harcamak istemiyorlar. Eskiden olduğu gibi 
turist bir yere geldiği zaman paraları boca 
etmiyor, hesabını yapıyor. Ama turizm bir 
değer, sanayi bir değer, hayvancılık bir de-
ğer. Bunların hepsini üst üste koyarak bir 
yapı oluşturmamız gerekiyor. Önemli olan 
tüm bunların altyapısını ekonomik olacak 
şekilde takviye edebilmek. Biz bunu yapı-
yoruz.

“Yollar, tüneller, havaalanı yapıyoruz”
Neler yapıyorsunuz, anlatır mısınız?
 Duble yollar yapıyoruz, tüneller yapıyo-

ruz, havaalanı yapıyoruz, limanla meşgulüz. 
Şehir güzelleşiyor. Kentsel dönüşümle cid-
di manada uğraşıyoruz. Turizm potansiyeli 
olan yerlere emek veriyoruz. Ilgaz Dağı’na 
yeni bir kayak tesisinin ihalesini yaptık bu 
günlerde sözleşmesini imzalayacağız. Biz 
şehri her açıdan potansiyeli olan bir yer 
haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Ardın bu 
potansiyel müşterisini bulacaktır. Turist te 
gelecektir, sanayici de gelecektir, tüccar da 
gelecektir, işadamı da gelecektir. Benim 
bundan tereddüdüm yok. Çünkü Kastamo-
nu bakir bir yer, potansiyeli olan bir şehir. 

“Ulaşımda her şey tamam” 
Sözünü ettiğiniz yatırımların ve hiz-

metlerin gerçekleşmesi için ulaşımın 
önemi malum. Kastamonu, ulaşım konu-
sunda ne durumda? 

Ulaşımda yoluna girmeyen bir işimiz 
kalmadı. Sadece zamana ihtiyacımız var. 
Havaalanının 3 ay’ ihtiyacı var, Ilgaz Tüne-
li’nin ve İnebolu yolunun 2 seneye ihtiyacı 
var, Cide-Kurucaşile yolunun 1 seneye ihti-
yacı var, duble yolların 1,5 seneye ihtiyacı 
var. 2 sene sonra Kastamonu bambaşka bir 
şehir olacak. 

KUZKA; % 60 pay
KUZKA (Kuzey Anadolu Kalkınma 

Ajansı) bünyesinde de Kastamonu’ya ve 

bölge illere yapılan hizmetler var. KUZ-
KA nasıl bir yapıdır ve bu yapı bünyesin-
de hangi hizmetler verilmektedir, özetler 
misiniz?

KUZKA; Kastamonu, Sinop ve Çankırı 
illerinin valilerinin dönüşümlü olarak baş-
kanlık ettiği bir oluşum. Yönetimde 3 ilin 
4’er yöneticisi (Vali, Belediye Başkanı, 
Sanayi-Ticaret Odası Başkanı ve İl Genel 
Meclisi Başkanı) yer alıyor.

KUZKA, yaklaşık 2 yıl önce kurulmuş-
tur. Avrupa Birliği sürecinden kaynaklanan 
proje bazlı yeni bir kalkınma modelidir. Biz 
bu ajansın imkânlarından Kastamonu’yu 
faydalandırmak için ne gerekiyorsa yaptık. 
Örneğin; Orada %60 gibi ciddi bir pay al-
dık.  STK’ları organize ettik. Özel sektörü 
bir araya getirdik, KOBİ’lerin o imkânlar-
dan faydalanmaları için çalışmalar yaptık. 
Güzel projeler üretildi. Bu projeler birer bi-
rer hayata geçiyor ve Kastamonu sanayisini 
sürekli takviye ediyor. 

“Başkan Topçuoğlu’nu en kısa zamanda 
görevinin başında görmek istiyoruz” 
KUZKA deyince aklımıza Çankırı’da-

ki bir toplantı esnasında rahatsızlık ge-
çiren Kastamonu Belediye Başkanımız 
Sayın, Turhan Topçuoğlu geliyor. Siz 
oradaydınız ve hadiseye yakinen şahit 
oldunuz. Sayın Başkanın şu anki sağlık 
durumuyla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Evet, Sayın Başkan Çankırı’daki KUZ-
KA toplantısı sonrası yemekten çıkarken 
kalp krizi geçirdi. Süreci yakından izledim. 
Ciddi bir vakaydı. Ama çok şükür ben atlat-
tığını düşünüyorum. En son Kastamonu’ya 
geldiğinde görüştüğümüz de espri yapar ha-
le gelmişti. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun 
diyor, en kısa zamanda tamamen iyileşerek 
görevinin başına dönmesini diliyorum.
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Sayın Vali’yle söyleşirken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz… Sorduğumuz her 
soruyu aynı dinginlik ve aynı tonda yanıtlaması, bazen bilgi dağarcığının sayfalarında 
gezinirken gözlerinin bir noktaya odaklanması belirgin bazı özellikleri…

…                     Ve bir şeyi öğreniyoruz; “Resmiyet” demek, üst makamlara kayıtsız 
şartsız “Teslimiyet” demek değilmiş. 

• Ne olacak bu Kastamonuspor’un 
hali?

• Basının önemi…
• Süper Vali Bektaş-Merhum Süper 

Vali Recep Yazıcıoğlu benzerliği…
• Vali Bektaş’ın özel hayatı…
• Edebiyat ve şiir…
• Müziğin hangi türü...
• Eşi ve çocuklarıyla ilişkisi…
• Görevi yüzünden özel hayatını ıs-

kaladı mı?
• İSTAMONU aracılığıyla hanıme-

fendiye teşekkür… 

Kaybolmaya yüz tutmuş değerlerini arayan bir şehrin ‘Süper Vali’si

ile gerçekleştirdiğimiz sıra dışı bir röportaj başlıyor…

Erdoğan Bektaş

Haftaya...



YİNE tarih, sosyal dayanışma ve bütün-
leşmeyi sürdürebilen toplumların başarıla-
rından, bir arada yaşamayı başaramayarak 
sosyal çözülmeye maruz kalan toplumların 
ise tarih sahnesinden silinerek yok oluşla-
rından bahseden örneklerle doludur. Dini, 
milli ve bir bütün olarak kültürel değerler et-
rafında bütünleşme, ortak ülkülerle bir arada 
yaşama, toplumların geleceği ve bekası için 
tarihi bir zorunluluktur.

Toplumlar, basit rastlantılar sonucu bir 
araya gelen ve aralarında hiçbir organik bağ 
bulunmayan insan yığınlarından oluşmaz. 
Toplumu oluşturan, insanları bir araya topla-
yan, onların birlikte yaşamalarını, iyi günde 
kötü günde bir ve beraber olmalarını, acıyı-
sevinci, varlığı-yokluğu, felaketi-esenliği 
birlikte paylaşmalarını, kısacası ortak hedef-
lere hep birlikte yürümelerini sağlayan tari-
hi, sosyal ve kültürel bağlar vardır. Bu bağlar, 
basit rastlantılarla kendiliğinden oluşmadığı 
gibi, istendiğinde kısa sürede hemen yok 
edilerek ortadan kaldırılamazlar da. Onların 
oluşumu kadar toplumun kültüründen ve or-
tak hafızasından silinmeleri, yok olmaları da 
insan ömrüyle kıyaslanamayacak kadar uzun 
bir süreçte gerçekleşir. Bu bağlar zamanla 
güçlenip sağlamlaşabileceği gibi gevşeyip 
çözülebilir de. İşte toplumun hangi yöne 
doğru yol alacağı/ilerleyeceği, başka bir ifa-
deyle gidişatı/geleceği, söz konusu bağlarla 
bir araya gelen insanların ortak iradesi ve bir 
arada yaşama kararlılığıyla doğru orantılıdır. 
Ortak tarihi ve kültürel miraslarına sahip çı-
karak birlikte yaşama azim ve kararlılığını 
gösterebilen toplumlar, sadece yaşadıkları 
dönemde değil, kendilerinden sonraki dö-
nemlerde de tarihin adından iftiharla söz et-
tiği bir örneklik sergileyebilmişlerdir. Tarihi-
miz bunun örnekleriyle doludur.

Türkler, tarih boyunca yaşadıkları geniş 
coğrafyalarda başka ırk ve inanç mensupla-
rıyla birlikte yaşamışlardır. Bu çok kültürlü 
yaşam pratiği, Türklerin İslamiyet’i kabul 
etmelerinin ardından Müslüman geleneği 
ve uygulamalarıyla da birleşince tarihte eşi-
ne ender rastlanan bir “birlikte yaşama” bi-
linci, biçimi ve tecrübesi ortaya çıkarmıştır. 

Şu halde kültürümüzde örneklerine sıkça 
rastladığımız söz konusu bir arada yaşama 
pratiğimizi besleyen faktörler nelerdir? Bu 
sorunun cevabını, öncelikle Hz. Peygamber 
zamanından örneklerle bulmaya çalışacağız. 
Zira, Hz. Peygamber’in başlangıçtan itibaren 
farklı din ve inanç gruplarına yönelik uygu-
lamalarıyla kabilevi esaslar üzerine kurulu 
bedevi topluluklardan oluşan bir toplum ti-
pinden; üyeleri arasında sevgi, bağlılık, eşit-
lik, ehliyet, liyakat, hoşgörü ve adalet ilkele-
rine dayalı medeni (hadari) bir toplum tipine 
geçişi amaçladığını görüyoruz.

İslamiyet’in getirdiği bu yeni toplum/bir 
arada yaşama modelinde insanlar arası iliş-
kiler kabile, nesep ve soy üstünlüğü esasına 
göre değil, Kur’an’da ve Hz. Peygamber’in 
sünnetinde ifadesini bulan temel insani, dini 
değerlere ve ilkelere göre belirlenmiştir. Çün-
kü bu yeni modelde, İslam öncesi dönemde 
olduğu gibi insanların değeri, doğuştan ge-
tirdikleri ya da herhangi bir kabilenin üyesi 
olmakla kazandıkları toplumsal statüleri de-
ğildir. Bilakis insan olarak doğmak, kendi 
başına bir değer ifadesidir. Bu yüzden söz 
konusu toplum modelinde yaşayan insanlar 
arasında geçerli temel ilke/ölçüt, insanın ya-
ratılıştan en değerli varlık olduğudur. O, ya-
ratıcısı tarafından kendisine verilen bu yüce 
değeri koruduğu ve yüklendiği sorumluluk-
larının bilincinde bir hayat yaşadığı sürece 
başka bir üstünlük kriterine ihtiyaç duyma-
yacaktır. Böyle bir hayat ise, insan onurunun 
korunması ile gerçekleştirilebilir. İnsan onu-
ru, her koşulda korunması, her şeyin üstünde 
tutulması, yaşatılması ve yüceltilmesi gere-
ken biricik değerdir. Öyle ki Hz. Peygamber, 
ashabına (ve onların şahsında bütün insanlı-
ğa) savaşta bile eman dileyenlere ve esirlere 
karşı onur kırıcı davranmamalarını, onlara 
güzel muamelede bulunmalarını öğütlemiş-
tir. Medine’ye gelen Necran Hıristiyanları-
nın kendi Mescidinde ayin yapmalarına izin 
vermesi, çeşitli bölgelere gönderdiği valilere 
oradaki Hıristiyan ve Yahudileri dinlerinden 
dönmeye zorlanmamaları talimatını vermesi, 
onun bu onurlu ve hoşgörülü tutumuna örnek 
olarak gösterilebilir. Yine Hz. Peygamber, 

Mekke’den Medine’ye Hicret’inden beş ay 
kadar sonra Mekke’den gelenler (Muhacir-
ler) ile Medinelilerin (Ensar) aile başkanla-
rının katıldığı bir toplantı düzenlemiştir. Bu 
toplantının amacı, Mekke’den Medine’ye 
göç eden Müslümanların Medine’de huzur 
ve güven içinde yaşamaları için barışçıl bir 
sosyal ortam oluşturmaktı. Bu toplantıda Hz. 
Peygamber Mekkelilerle Medinelileri kar-
deş ilan etti. Yapılan kardeşlik antlaşmasına 
göre, her iki taraf birlikte çalışacak, elde et-
tikleri kazancı paylaşacak, hatta birbirlerine 
mirasçı bile olabileceklerdi. Taraflar antlaş-
ma maddelerini olumlu karşıladı ve Mekkeli 
ve Medineli birçok Müslüman aile birbiriyle 
kardeşleştirildi. Böylece Mekke’de her şey-
lerini bırakarak hicret eden Müslümanların 
sıkıntıları hafifletilmiş ve güven içinde ya-
şamaları yolunda anlamlı bir adım atılmıştı. 
Ayrıca kardeşleştirme ile Müslümanlar ara-
sındaki birlik de perçinlenmiş oluyordu. An-
cak Medine’de sadece Müslümanlar yaşamı-
yordu. Hz. Peygamber, Medine’de yaşayan 
Yahudilerle ve Müslüman olmayan Araplarla 
da anlaşmak, barış içinde yaşamak istiyordu. 
Bu amaçla, onlarla görüşmeler yaptı. Sonuç-
ta şehir-devlet yapısını ve Medine toplumu-
nu yeniden düzenleyen esasların yer aldığı 
bir metin üzerinde anlaşmaya varıldı.

“Medine Sözleşmesi” olarak bilinen bu 
metin ile Hz. Peygamber, Asr-ı Saâdet’te Me-
dîne’de yaşayan Yahudiler, henüz İslâm’ı ka-
bul etmemiş Arap kabileleri ve Müslümanla-
rı bir mutabakat metni etrafında buluşturmuş 
ve böylece bir arada yaşama tecrübesinin 
dünya tarihinde ilk ve önemli örneklerinden 

birini başlatmıştır. Medine Sözleşmesi’ne 
göre, herkes kendi dininde serbest olacak, 
Medine’de dostça yaşanacak, kan dökülme-
yecek, dışarıdan bir saldırı olursa taraflar hep 
birlikte şehri savunacak ve çıkacak her türlü 
anlaşmazlıkta Hz. Peygamber hakem ola-
rak kabul edilecekti (M. Hamidullah, İslam 

Peygamberi, çev. S. Tuğ. İstanbul 1980, ss. 
131–134). Ayrıca karşılıklı heyetlerin görüş-
meleri sonucu Hıristiyanlar ve diğer inanç 
mensuplarıyla da çeşitli barış antlaşmaları 
yapılmıştır. Hz. Peygamber’in Medine Söz-
leşmesi’yle ortaya koyduğu bu ilk örnekliği 
izleyen Müslüman toplumlar, İslâm tarihinin 
ilk dönemlerinden itibaren Hıristiyanlar, Ya-
hudiler ve diğer inanç gruplarıyla, belli hak-
lar ve sorumluluklar çerçevesinde, aralarında 
yapılan barış antlaşmalarına dayalı olarak 
aynı toplum içinde dinî, siyasî, ekonomik ve 
sosyal içerikli ilişkiler kurarak bir arada ya-
şamayı başarmışlardır.

Bütün bu uygulamalarıyla, Hz. Peygam-
ber’in şahsında somutlaşan ve onun, İslam 

ahlakının ilk örnekliğini ortaya koyduğu 
toplum modelinde, insan onurunun koruna-
rak; sevgi, esenlik, güven ve huzur ortamının 
sağlanmasının hedeflendiği görülmektedir. 
Müslümanların gayri Müslimlerle ilişkileri 
Hz. Peygamber’in vefatının ardından başla-
yan Hulefâ-i Râşidîn, Emevîler, Abbâsiler, 
Selçukluklar ve Osmanlılar döneminde de 
sürmüştür. Endülüs’te yaklaşık sekiz asır 
kadar devam eden (711–1492) İslam hâkimi-
yeti sırasında Müslümanlar, Hıristiyanlar ve 
Yahudiler aynı ülke içinde bir arada büyük 
problemlerle karşılaşmadan yaşamışlardır. 
Endülüs’te Hıristiyanlar ve Yahudiler dini 
inançlarını, dini kurumlarını, hukuklarını, 
örf, âdet ve geleneklerini muhafaza etmiş-
lerdir. Endülüs fethedilmeden önce Hıristi-
yan yöneticiler tarafından baskıya uğratılan, 
zorla Hıristiyanlaştırma politikasına maruz 
bırakılan Yahudiler, Müslümanların adalet-
li yaklaşımları sonucu varlıklarını hoşgörü 
içinde sürdürmüşlerdir Aynı ılımlı politika 
Hıristiyanlar için de geçerlidir. Sonuç ola-
rak İslamiyet, farklı etnik, dilsel ve coğrafi 
özelliklere sahip insanları bünyesinde kabul 
etmenin yanı sıra dini ve kültürel farklılıkla-
ra açık bir toplum yapısı öngörmüş ve Müs-
lüman toplumlar bunun somut örnekliğini 
tarihsel tecrübeleriyle ortaya koymayı ba-
şarmışlardır. Bir sonraki yazımızda, Müslü-
man toplumların bir arada yaşama pratiğinin 
Müslüman-Türk kültüründeki örnekleri üze-
rinde duracağız. 
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İnsan yaratılışı gereği toplum halinde 
yaşamak zorunda olan bir varlıktır. Onun 
bu özelliği tarih boyunca milletlerin olu-
şumunda temel kurucu ve itici faktörler-
den biri olmuştur. Öyle ki başkalarına 
ihtiyaç duymadan tek başına yaşayan 

insan, sadece toplumsal gerçekliği olma-
yan destan ve masallara konu olur. Bu 
nedenle toplumsal yaşamın dışında bir 
hayat sürdürebilmenin yaşanmış/yaygın 
örneklerini bulmak neredeyse imkânsız-
dır. Gerçekte tarihin öznesi olabilmek de 

ancak güçlü toplumsal bağlarla barışçıl 
bir ortamda bir arada yaşamakla müm-
kündür. Çünkü tarih, tek başına yaşayan 
insanın değil, toplum çatısı altında bir 
arada yaşayan - bir arada yaşayabilmeyi 
başaran - insanların ürünüdür.

Doç. Dr. İhsan Çapcıoğlu ile

Kültürümüzde Bir Arada Yaşama Tecrübesi -I-

KASTAMONUSPOR’UN yıllardır maddi 
imkânsızlıklar çektiğini söyleyen Başkan Öz-
bek Kastamonulunun,  şehrin tek takımı olan 
Kastamonuspor’a karşı neden bu kadar me-
safeli kaldığını bir türlü anlamadığını belirtti. 
Bizim maddiyata olduğu kadar manevi desteğe 
de ihtiyacımız var diyen Özbek,  48 yıldır kade-
ri değişmeyen Kastamonuspor’un artık kaderi 

değişmeli bu ise Kastamonuluların maddi ve 
manevi desteğiyle mümkün olacağını söyledi. 

KSK’ ya 5 TL’lik SMS Desteği
Kastamonu dışında da yaşayan hemşeri-

lerimizin bizlere maddi ve manevi desteğini 
bekliyoruz.  2012 yılının başında SMS ağı kur-
duklarını ve 1 SMS karşılığın da 5 TL destek 
vermelerini bekliyoruz dedi. 

Spor Toto 3.Lig 1.Gurup’ta mücadele eden Kastamonuspor 
2011-2012 sezonunda Cemal Çıldır’la başladığı yolculuğa 
Sinan Ünal ve Ayhan Alemdaroğlu’nun ardından Avni 
Okumuş ile anlaşması bekleniliyor.

Kastamonuspor’da Neler Oluyor?

Malzeme Listesi (6 KİŞİLİK)
• 1 su bardağı haşlanmış 
  REİS BUĞDAY
• Yarım su bardağı 
   REİS KURU FASULYE
• 5 su bardağı yoğurt
• 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
• Tuz
• Kuru ya da taze nane

ÜZERİ İÇİN
• Kuru nane

HAZIRLANIŞI
Buğdayı ve fasulyeyi ayrı ayrı kaplarda 

bir gece öncedensuda bekletin. Ertesi gün 
buğday ve fasulyenin suyunu süzüp tencere-

ye alın. Yumuşayıncayakadar suda haşlayın.
Derin bir kasede yoğurt ve zeytinyağını 

iyice çırpın. Buğday, fasulye, tuz ve naneyi 
ekleyip karıştırın.

Üzerini kuru nane serpip servis yapın.

Buğdaylı Yaz Çorbası

Sp r Sp r Sp r

İslamiyet’in getirdiği bu yeni toplum/bir arada yaşama modelinde insanlar 
arası ilişkiler kabile, nesep ve soy üstünlüğü esasına göre değil, Kur’an’da 
ve Hz. Peygamber’in sünnetinde ifadesini bulan temel insani, dini değerlere 
ve ilkelere göre belirlenmiştir. Çünkü bu yeni modelde, İslam öncesi 
dönemde olduğu gibi insanların değeri, doğuştan getirdikleri ya da herhangi 
bir kabilenin üyesi olmakla kazandıkları toplumsal statüleri değildir.

2011 Ekim ayında çalışmalara başla-
yan futbol okulunun, BJK Futbol kulü-
bünün içinde seçkin bir yeri bulunuyor. 
2011-2012 antrenman döneminde 5 spor-
cusu kulüp tarafından beğenilen Kastamo-
nu BJK futbol okulu,kısa sürede  alt yapı 
Koordinatörü Ufuk Pak’ın dikkatini çekti. 
Ufuk Pak tarafından canlı yayına alınan 
okul, örnek futbol okulu olarak gösteril-
mişti.

Konu ile ilgili olarak Kastamonu BJK 
Futbol Okulu Koordinatörlüğünce yapılan 
açıklamada;

Kastamonu BJK Futbol Okulu olarak 
çalışmalara başladığımız 2011 Ekim ayın-
dan bu yana gerek Kastamonu spor seve-
rin gerekse alt yapısı olduğumuz BJK Fut-
bol kulübümüzün ilgi ve alakasını fazlası 
ile görüyoruz ve bu bizi memnun ediyor. 
En son olarak Antalya da düzenlenecek 
Beşiktaş Futbol takımımızın da kamp-
larını yaptığı Kremlin Palace Hotelde  3 
gece 4 gün hem tatil hem de takımımızla 

birlikte antrenman yapma ve alt yapı ho-
calarımızla birlikte olma imkanı sunacak 
kamp programına davet edildik.

Öncelikle Futbol okulumuz sporcula-
rımız ve velilerimiz için gurur verici olan 
bu davet, Kastamonu sporu içinde çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Okulu-
muzun Kastamonu da faaliyet göstermeye 
başladığı tarihin Kastamonu sporu için bir 

milat olacağını söylemiştik ve bunu ger-
çekleştirme adına faaliyetlerimize devam 
ediyoruz.

BJK futbol takımımıza elit futbolcu 
kazandırma amacımızın dışında Kasta-
monu da düzenlenecek yerel liglerde de 
mücadele edecek yarışmacı gruplarımız 
olacak. Gelecekle ilgili ciddi ve amaca 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor .

Kastamonu BJK Futbol Okulu Antalya Kremlin Palace Hotel de 3 gece 4 günlük futbol kampına davet edildi.

BJK Futbol Okulu’na Antalya Kampından Davet



İSTANBUL OFFICE & SHOWROOM
Masko Mob. Sit. 5/A Blok No: 7/9 İkitelli İSTANBUL / TURKEY

Phone: +90 212 675 07 30 Fax: +90 212 675 23 19
e-mail: info@adnanbostan.com


