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Toplantıda olgunlaşan ortak fikir; Kastamonu İçin Yatırım Envanteri Çıkarılmalı

BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ

h.istamonu@istamonu.com

Malum biraz gergin ve üzücü bir haf-
tayı geride bıraktık. 

HSYK’nın ah vah dedirten hezeyan 
kararları üzücü olduğu kadar bir ilçeyi 
yok saymaya yeter de artar bir karardır. 

HSYK her ne kadar Hüseyin Karade-
niz’i anlatan kısaltması gibi de algıladı-
ğım şekilde sevimli gelse de, adliyelerin 
kapatılması konusunda o kadar da se-
vimli değil. Sayın başbakanın aylar ön-
cesi açıkladığı çılgın projenin ardından 
Türkiye de ard arda açıklanan çılgın pro-
jelerin en çılgınıydı bence HSYK kararı.

Evet, çılgıncaydı ve ne yazık ki bir-
çok ilçeyi yok saymaktan ibaret bir karar 
olarak tarihe geçecektir. 

3 ’TE

® PVC PENCERE & KAPI SİSTEMLERİ
® ÇELİK KAPI & APARTMAN 
® ALUMİNYUM DOĞRAMA
® OTOMATİK KEPENK
® DEMİR & FERFORJE
® ALUMİNYUM CEPHE GİYDİRME
® CAM BALKON & KIŞ BAHÇESİ
® DUŞAKABİN

DEMPA İNŞAAT 
GÜVENCESİYLE 
KAT KARŞILIĞI 

İNŞAAT YAPILIR

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

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

Dem-PaPEN
Kuruluş 1985

®

Gazete İSTAMONU olarak İstanbul’la 
Kastamonu arasında kurduğumuz 
köprüden toplum tarafından benimsenmiş 
değerlerimizle yolculuk etmeye geçen 
hafta kaldığımız yerden devam 
ediyoruz... Konuğumuz; Seydilerli 
işadamı Şerafettin ÖZKAN               6 ’DA

Murat Güven ile
DERiN DiYALOG

Kastamonu’da Ramazan 
ayı süresince iftar ve sahur 
vakitlerinde Ramazan topu 
yerine ses bombası 
atılacağı bildirildi. 

Reis Gıda Üretimi 
3 Katına Çıkarıyor

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Reis, Taşköprü’deki sarımsak işleme tesisinde 

üretimi 3 katına çıkaracaklarını açıkladı. 
KURU gıda ve pirinç ithalatı konusunda bilgi 

veren Mehmet Reis, her geçen yıl ithalatın azaldı-
ğını, önümüzdeki 5 yıl içinde ihracat yapabilecek 
kapasiteye ulaşılacağını kaydetti. 

Reis, özellikle önemsediği sarımsak konusunda, 
“2000 yılında Türkiye’nin ilk sarımsak entegre tesi-
sini kurduk. Aradan geçen 12 yılda Taşköprü sarım-
sağının kalitesini tüketici ile buluşturarak hızla bü-
yüdük. Ağustos ayında düzenlenecek 26. Sarımsak 
Festivali’nde açılışını yapacağımız yeni tesisimizle 
üretimde 3 kat büyümeyi hedefliyoruz. Taşköprülü 
üreticilerin kaliteli sarımsaklarını tüketiciyle buluş-
turmak için ciddi bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Kastamonu Cumhurbaşkanını 
Bekliyor...

Kastamonu 4+4+4 Eğitim Sistemine Hazır 2

Ramazan Topu 
Yerine Ses Bombası

Başkan Fındıklı Milliyet’in Manşetinde 2

TOPLANTIDA Kastamonu yatı-
rım envanteri çıkarılarak yatırımcının 
Kastamonu’ya bilinçli yatırım yapması sağ-
lanmalı görüşü hâkimdi. 

Toplantıda söz alan konuşmacılar:
Ak Parti İstanbul Milletvekili Haldun 

Ertürk: “Bence KASİAD’ın şöyle bir mis-
yonu olmalı. Aynı TÜSİAD, MÜSİAD ve 
TUSKON gibi danışmanlık ve yol gösterici 
özelliğe sahip olması gerekir. Kastamonu’yu 
çok iyi analiz etmeli. Sanayici ve turizmcinin 
yatırım hususunda gerekli bilgileri alabildi-
ği ve onların yönlendirilebildiği bir kurum 
haline gelebilmeli ve öncülük görevini üst-
lenmelidir dedi. Daha kapsamlı çalışmalar 

KASİAD’ın önderliğinde yapılırsa ciddi ya-
tırımların Kastamonu’ya geleceğinden hiç 
şüphem yok. 

Vali Erdoğan Bektaş:  Kastamonu’ya 
gelerek nostaljik duygularla yatırım yap-
manızı beklemiyoruz. 

Kastamonu 4. teşvik kapsamında destek-
lenecek iller arasında ve OSB’lerde Kasta-
monu 5. dereceden destek alıyor. Her alan-
da bu ve benzeri fırsatlar değerlendiriliyor. 
Sizlerin bu toplantıda katkıda bulunmanızı, 
fikirlerinizi söyleminizi istiyorum, sorular 
sormanızı, bizi yönlendirmenizi ve ne alı-
yorsunuz,  ne bekliyorsunuz bunları dinle-
mek istiyorum dedi. Sizlerin Kastamonu’ya 

gelerek Nostaljik duygularla yatırım yapma-
nızı beklemiyoruz. Bu olmaz, bu hayalicilik 
olur. Ekonominin gerçekleri var. Ekonomik 
olmayan işlerin sonucu olmaz. Sizler bizden 
çok daha iyi bilirisiniz.  Ama biz diyoruz ki 
Kastamonu artık ekonomik olarak ta,  potan-
siyel olarak ta imkânları olan bir şehir. Biz 
Kastamonu bilgisine sahibiz.  Eğer bizimle 
irtibata geçerseniz elimizden geldiği kadar 
sizlerin yardımcısı olmaya hazırız dedi.  

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan: 
“İÇDAŞ olarak sadece önümüzde Kastamo-
nu için düşündüğümüz yatırımlar olmakla 
birlikte, Hükümetin cari açığı düşürmede 
bazı önlemleri söz konusu mesela katma de-

ğeri yüksek mamulleri yurt dışından ihraç 
ediyoruz ve çok yüksek paralar veriyoruz. 
Kastamonu 4. Bölgede ve teşviki fazla olan 
bölgede ki bir il. Biz yatırım yapmayı düşü-
nüyoruz. Kastamonu da üretimi 
olan ve katma değeri yük-
sek olmayan yatırımlar 
konusunda KASİAD 
üyeleri olarak siz-
lerinde bireysel 
ya da toplu olarak 
Kastamonu’ya ya-
tırımı düşünmenizi 
istiyoruz.”

Reis Gıda Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis: 

“Kastamonu’nun sorunlarına gün-
cel yanıt arayarak bir yere varamayız. Artık 
yol göründü ve yapacak çok işimiz var. Ta-
rihi misyonumuz da ortaya koyacağız ama 
gelecekte çok işimiz var. Ben yaptıklarımla 
hiçbir zaman övünmedim ve çok eksik oldu-
ğunu düşünüyorum ve bunun tamamlanması 

için elimden geleni yapmaya hazır olduğumu 
ve var gücümle çalışmayı istiyorum. Kol ko-
la girer ve imece usulüyle çalışırsak bir hede-
fe varmış oluruz.”

Adnan Dalgakıran: Kas-
tamonu Gıda Üzerine 

Gelişmeye Çok Mü-
sait 

“Dalgakıran 
Kompresör Yö-
netim Kurulu 
Başkanı Adnan 
Dalkıran:  Bana 

göre Kastamonu 
Gıda ve yan sana-

yisi üzerine gelişmeye 
çok müsait. Bu onun kendi 

yan sanayisinin gelişmesine yol 
açacaktır. Mesela gıda geliştiğinde ambalaj 
sanayi başta olmak üzere lojistik hizmeti ge-
lişecektir. KASİAD gibi derneklerin de üst-
leneceği rollerin başında bu tür stratejik alt 
yapıların sağlanması ve ciddi bir Kastamonu 
envanterinin çıkarılması olacaktır.” 

Başkan Göksu 
Kastamonu’ya Gidiyor

Esenler Belediyesince yap-
tırılan Devrekâni köy konağı ve 
Abana’da bulunan 3 kilometrelik 
sahil yolu yürüyüş parkurunun 
açılışını yapmak üzere 13-14-15 
Temmuz Tarihlerinde berabe-
rinde ki heyetle Kastamonu’ya 
gidecek. Bu yıl 36’cısı yapılacak 
olan Çatalzeytin Ginolu Gümüş 
Balık Festivaline de katılacak.

28 Ağustos 2007 tarihinde, TBMM tarafından 
Türkiye’nin 11’ci Cumhurbaşkanı olarak 

seçilen ve seçildiği günden bu yana  56 ili 
ziyaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 
Kastamonu’yu da ziyaret etmesi bekleniyor. 

22 ŞUBAT 2010 tarihin de Sinop’u ziyaret 
eden, 10 Ekim 2010 tarihin de ise Karabük’ü zi-
yaret eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 6-9 
Eylül tarihinde 2’cisi yapılacak olan ahşap fuarı 
açılışının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 
yapılmasını isteyen Kastamonulular, Cumhurbaş-
kanı Gül’ün Kastamonu’ya olan özel hayranlığı da 
yakından biliyor. Gül’ün ziyaret ettiği iller arasında 
Kastamonu’nun da yer alması beklenirken,  bu has-
retin bu yıl sonlandıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

Haklı bekleyiş!..
Derin Diyalog’da 
gelecek sayı; 
Sultangazi 
Belediye Başkanı 
Cahit Altunay 
İstanbul’un yeni 
ilçelerinden 
Sultangazi’nin 
Kastamonu dostu 

belediye başkanı Cahit Altunay ile Kastamonu’yu, 
kardeş ilçe Çatalzeytin’i ve Sultangazi’deki Kasta-
monuluları konuştuk.
Yerel yönetimlerden insani ilişkilere, yardımlaşma-
nın öneminden, hedeflenen hizmetlere, hayata dair 
her konuda söyleştiğimiz Cahit Altunay röportajı 
Haber Müdürümüz Murat Güven’in 
kaleminden gelecek hafta Gazete 
İstamonu’da…

Kısa adı KASİAD olan Kastamonu Sanayici ve işadamları 
Derneği’nin ev sahipliğinde 5 Temmuz Perşembe akşamı  
Florya Kaşıbeyaz Restaurant’ta düzenlenen toplantıda  
Kastamonulu işadamları bir araya geldi.

KASİAD’ın Öncülüğünde Kastamonu Acılımı

İstanbul Milletvekili Haldun 
Ertürk, Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, 

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, Sudi Topal,  
Kemal Akar, Adnan Dalgakıran, Mehmet Reis, 
Ali Kütük, Hüseyin Yılmaz  gibi 60 iş adamı bir 

araya geldi. Kastamonu’da son yıllar da Devlet tarafından 
yapılan alt yapı çalışmalarına hız verilmesi ve teşvik 

yasası faaliyetinin ardından İstanbul’da bulunan 
KASİAD’da özel sektör olarak Kastamonu’ya 

yatırım önceliğinde bulunmak istiyor. 
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Ah, Vah, Tüh! Nihayet Bir 
“Oh” Molası; KASİAD

Kastamonu’da ambulans kazasıyla 
başlayan ve diyaliz soruşturmasına 

dönen dava da Mahkeme Heyeti tutuklu 
bulunan tüm sanıkları tahliye etti.

Uğurlu Gün

DEVREKÂNİ-İnebolu 
yolu üzerinde geçen yıl 2 ki-
şinin öldüğü 7 kişinin yara-
landığı ambulans kazasının 
ardından ortaya çıkan diyaliz 
hastalarının nakil aracı yerine 
toplu şekilde ambulansla ta-
şınıp, ayrı ayrı taşıma raporu 
düzenlendiği, yönündeki id-
dialar üzerine aralarında Özel 
Uğurlu Hastanesi sahibi Dr. 
Atıf Uğurlu’nun da bulundu-
ğu 8 kişi tutuklanmıştı.

İkinci duruşması Kastamo-
nu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davada sanıklar tahli-
yelerini isterken, adalete gü-

vendiklerini,  verdikleri rapor-
ların arkalarında olduklarını 
ve devleti zarara uğratacak bir 
karara imza attıklarına inan-
madıklarını söylediler. Tanık 
olarak dinlenen hasta ve hasta 
yakınları, kendi iradeleriyle, 
hiçbir şekilde yönlendirme 
ve para desteği almadıklarını 
belirttiler. Tanıkları, sanıkları 
ve avukatların savunmalarını 
dinleyen mahkeme tutuklu 
bulunan tüm sanıkları tahliye 
ederken, yargılamanın ede-
ceğine karar verdi. Davanın 
üçüncü duruşması 27 Eylül 
tarihine yapılacak.

SULTANGAZİ Belediyesi olarak yapımında 
destek oldukları kardeş ilçe Çatalzeytin’deki pazar 
yeri açılışı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere 
14 Temmuz Cumartesi günü Çatalzeytin’de olacağı-
nı söyleyen Altunay, Kastamonuluların hem İstanbul, 
hem de ülke genelinde önemli bir yere sahip olduk-
larını anlattı. 

Gazete İSTAMONU’ ya özel demeç veren Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, kardeş ilçe Çatazeytin’e gideceğini açıkladı.  

14 Temmuz’da Çatalzeytin’deyim   
Sultangazi Belediye Başkanı Altunay:

2 ’DE

KASTAMONU Belediye 
Başkan Vekili Bahri Yavuz, 
belediye olarak Ramazan ayı 
için tüm çalışmalarını tamam-
ladıklarını belirterek, “Özel-
likle kale etrafında yaşayan 
vatandaşlardan gelen şikayet 
ve Ramazan topunun çıkardığı 
gürültü, kale çevresindeki ba-
zı evlerin camlarının kırılması 
nedeniyle iki yıl önce başlatı-
lan Ramazan topu yerine ses 
bombası atılması uygulama-
sını, bu yıl da devam ettirme 
kararı aldık” dedi.



VALİ Bektaş, yeni eğitim sistemiyle ilgili 
okullarda keskin geçiş uygulamasında karar kıl-
dıklarını söyledi. Keskin geçişteki amaçlarının 
insanlardaki kafa karışıklığını engellemek oldu-
ğunu anlatan Bektaş, şunları kaydetti: 

‘’Hangi okul ilkokul, hangisi ortaokul ola-
cak bunlara karar verildi. Kademeli geçiş yerine, 
keskin geçiş yaparak okullarımızın takas işlemi-
ni yaptık. Kademeli geçiş çok külfetli bir iş. Bu 
sistemde okulların takas işlemi bir an önce ger-
çekleşmeyeceği için çok karışıklıklara sebebiyet 
verecekti. Kademeli geçişi düşünen iller birkaç 
ay içerisinde doğrudan geçişi uygulamak zorun-
dalar. Düşünün ki bir okulda 8 yıllık bir eğitim 
var. Orayı ilkokul ya da ortaokul olarak planlı-
yorsunuz. 2 farklı yönetim, 2 farklı müfredat epey 
karmaşıklık çıkartacak. Keksin geçişte yapılan ta-
kas işlemi bunları engelledi.”

İki hafta süren aramaların ardından 
denizin 1260 metre dibinden çıkarılan şe-
hit pilotlar için Malatya’da tören düzen-
lendi. 

Yüzbaşı Gökhan Ertan memleketi 
Malatya’da Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy 
ise İstanbul’da toprağa verildi.

Suriye’nin 22 Haziran tarihinde uluslara-

rası hava sahasında düşürdüğü RF-4 uçağın-
da şehit olan Yüzbaşı Gökhan Ertan evli ve 
bir çocuk babasıydı.

Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy’un ise 9 
ay önce Kastamonulu Banu Aksoy ile dünya 
evine girdiği öğrenildi.

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Nail KÜÇÜK

tarihci@istamonu.com

BİZİM KAPILARIMIZ (1)

Kastamonu Livapaşa Konağı’nın kapısını 
zamanın ikindiye doğru kaydığı güneşli bir 
haziran günü aralıyorum. Konak günümüzde 
etnografya müzesi olarak kullanılıyor. Müze-
de bulunan her biri çok değerli tarihimizi ve 
kültürümüzü tanımlayan kıymettar eser insanın 
dikkatini çekiyor. 

Benim gözüm her defasında ne hikmet-
se o kapıya yani Kasaba köyü Mahmut Bey 
Camii’ne ait 7 asırlık kapıya takılır. Tarihi ka-
pının ilginç bir hikayesi var. Kapı çalınmış batı 
illerinden birisinde bulunarak ellere yar olma-
dan kurtulmuş, müzede koruma altına alınmış. 
Tarihi camii kapısız kalınca da yerine bir ben-
zeri yapılmış Kastamonulu ustalar tarafından.

Muhteşem camiinin bihemta kapısı, beni 
kapıların dünyasına doğru yolculuğa çıkartır. 
Kastamonu’da gezip gördüğüm her tarihi mi-
rasın sanki bir tarafı hüzün gibi geliyor bana. 
Nice ata yadigârı eserde olduğu gibi 16.yüz-
yılın Yakupağa Camii’nin de ahşap işçiliğinin 
nadide bir örneği olan kapısının hali insanın 
içini acıtıyor.

Mübarek camii kapılarımız vardı besmele 
ile içeri girilen. Şimdi o kapıların işlemelerini 
tahrip edip kendisini dahi çalıp götürme virüsü 
içimize hangi açık kapıdan içeriye girdi acaba? 
Tarihi şehirlerin kale kapıları, camilerin cümle 
kapıları, konakların avlu kapıları vardı şimdi 
nerede? 

Nice kapılar çıktı önümüze yolumuzu kes-
mek için. Menfaat kapıları, hırs ve ikbal kapı-
ları, kibir ve benlik kapıları, Bab-ı âli denen 
yüksek mi yüksek kapılar…  Maddi kapılar 
arasında dolaşırken manevi âlemlere açılan gö-
nül kapıları kapandı birden üzerimize? Şimdi o 
kapılar nerede? Bizim medeniyetimizin zorda 
ve darda kalanlara ardına kadar açılan umut ve 
misafirperverlik kapıları vardı. 

Edep ve erkân kapılarımız vardı. Haram 
helal nedir bilinen rızık kapılarımız vardı. Do-
ğumhane kapısından başlayıp cenaze kapısında 
sona eren şu fani hayatımızın hülasası “El Baki 
Hüvel Baki” levhasını görür görmez kendimiz-
den geçtiğimiz, ölümü hatırladığımız kutlu za-
man dilimlerimiz vardı. 

Kapıların tokmakları vardı birbirinden zarif 
mi zarif. Her birinin ayrı bir sesi soluğu çıkardı 
kendince. Bilinirdi kapıları kimlerin çalıp çal-
madığı. Hangi kapıların nasıl açılması gerekti-
ğini bildiğimiz o günler nerede?

Bugün üzerinde “Edep Ya Hu” yazan kapı-
larımızı ne kadar da özledik değil mi?

Pilotlarımız Toprağa Verildi

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili, “Kademeli geçiş yerine, keskin geçiş yaparak okullarımızın takas işlemini yaptık” dedi. 
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Kastamonu 4+4+4 Eğitim Sistemine Hazır

6. GELENEKSEL Şenpazar Gençlik Kolları 
Kamp Ateşi İzmir Gümüldür ’de Şenpazar Ritim 
Grubu’nun şarkılarıyla alev aldı.

İstanbul’da faaliyet gösteren Şenpazar genç-
lik kollarının Kastamonu’yu gençlere tanıtmak 
ve birbirleriyle kaynaşmak amacıyla 6 yıl önce 
düzenledikleri kamp geleneksel hale dönüştü... 
Geçen yıl Kastamonu turunu bitiren gençler, Tür-

kiye turunu da gelenekselleştirmeyi planladıkla-
rını belirttiler. 

Gümüldür’de Şenpazar Ritim Grubunun şar-
kılarıyla ateş başında eğlenceli saatler geçiren 
Şenpazar Gençlik Kolları, Kadife Konak, Mer-
yem Ana Kilisesi, Efes Antik Kent, Yedi uyu-
yanları gezdikten sonra İzmir’in Şirince Köyün 
’de kamplarını noktaladılar.

29 Haziran - 1 Temmuz arasında gerçekleşen Şen-
pazar Gençlik Kampı bu yıl İzmir’de düzenlendi.

 İzmir Şenlendi

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

İETT Durağı Karşısı) Küçükköy-İST.

Polis akademisine başkan ol-
du.  Kitabı olay yarattı

Milliyet Gazetesinin “Remzi 
Başkan Diyor ki” başlıklı yazıyla 
manşete taşıdığı ve 8’ci sayfadan 
devam ettiği haberin özü ve kita-
bın içerisindeki bazı özlü sözler. 
Batı, terbiye edilmemiş bir attır. 
Cumhuriyetin değil hukuk devle-

tinin ilkeleri olur, cumhuriyet eğer 
kalplerde değil, sadece metinler de 
ise çökme yolundadır. Demokrasi 
vasat insanlar yönetimidir gibi ki-
tap arasından alıntılarda bulunan 
gazete Fındıklı’ya geniş yer ayırdı. 
Fındıklı’nın kitabı geçtiğimiz Eylül 
ayında piyasaya çıkmıştı. Kitabın 
Polis akademisi kantininde satıl-
masına da değinildi. 

Geçtiğimiz sayıda yeni görevine atandığından dolayı sürmanşetten du-
yurusunu yaptığımız Araçlı hemşerimiz ve Polis akademisinin çiçeği bur-
nunda başkanı Remzi Fındıklı’nın “Hasılı Kelam” adlı kitabı olay yarattı.

Polis Akademisi Başkanı 
Fındıklı Milliyet’in Manşetinde

12’ci Ağlı Kale Şenlikleri 13 
Temmuz da başlayacak ve 3 gün 
boyunca devam edecek. Ayhan A-
şan ve Gülcan Kara’da sahne alacak.  
Etkinliğin sunumunu Murat Güven 
yapacak. 

8’ci Devrekâni Uluslara-
rası Kültür Turizm ve Sanat 
Festivali’nde Ziynet Sali ve Moğol-
lar grubu sahne alacaklar. Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ 
nunda katılacağı festival 13 Tem-
muz da başlayıp 3 gün boyunca sü-
recek.

13 Temmuzda başlayıp 15 
Temmuz da sona erecek olan 3. 

Uluslararası İnebolu Heyamola 
Deniz Şenlikleri Kültür ve Sanat 
Festivali’nde Mustafa Ceceli ve 
Gülben Ergen sahne alacak. Etkin-
lik 13 Temmuz da başlayacak ve 3 
gün sürecek.

15 Temmuz Pazar günü ise 
14’cü Bozkurt Göynük Dağı Yay-
la Şenliği’nin sanatçı konukları Fın-
dık Kurdu Berna ve Ahmet Aykın 
olacak. Şenliğin sunumunu Hüseyin 
Karadeniz ve Gözde Yüksel yapa-
cak.

15 Temmuz Daday Maşadüzü 
Yayla Şenliği’nde ise Ozon Orhon 
sahne alacak.

36’cı Çatalzeytin Ginolu Gümüş Balık Festivali’nde Doğuş konseri var. 
13 Temmuz da Başlayacak olan Festival 15 Temmuz da sona erecek. 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve Esenler Belediye Başkanı 
M.Tevfik Göksu’da aynı günde Çatalzeytin’de olacaklar.

13-14-15 Temmuz’da Festival Yoğunluğu 

Seç Beğen Katıl 

İlçesinde Kastamonuluların nüfusunun yo-
ğun olduğunu hatırlatan Başkan Altunay, “Gerek 
siyasi gerekse özel hayatımda Kastamonulular 
önemli bir yer işgal eder, Kastamonulu birçok ak-
rabam var, kız alıp kız verdik” dedi. Sultangazi ile 
Çatalzeytin’in kardeş ilçe oluşunun bu yakınlığı 
daha da anlamlı kıldığını belirtti. 

Çatalzeytin’e daha önce gerçekleştirdiği ziya-
retlerden birinde yaşadığı bir olayı nakleden Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Çatal-
zeytin Belediye Başkanımız Sayın Musa Uğuz ile 
çarşıda dolaşırken bir hanım bana hitaben, ‘baş-
kanım hoş geldiniz’ dedi. Şaşırdım beni tanıyor 
olmasına ve sordum beni nereden tanıyorsunuz 
diye, ‘biz İstanbul’da Sultangazi’de yaşıyoruz’ 
diye cevap verdi. Birbirimizle olan yakınlığımızı 
tarif etmek için aklıma gelen ilk örnekti bu” dedi 
ve ekledi; “14 Temmuz’da Çatalzeytinlilerle has-
ret gidereceğiz.”

14 Temmuz’da Çatalzeytin’deyim   
Sultangazi Belediye Başkanı Altunay:

KASTAMONU Açık Cezaevi’ndeki 36 mah-
kum, 6352 sayılı kanun kapsamında yapılan deği-
şiklikler göz önüne alınarak tahliye edildi. 

Kamuoyunda ‘’3. Yargı Paketi’’ olarak bili-
nen ‘’Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Ama-
cıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava 
ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanun’’un 
yürürlüğe girmesinin ardından Kastamonu Açık 
Cezaevi’ndeki bazı mahkumlar tahliye talebinde 
bulundu. 

Cezaevindeki 36 mahkumun tahliye edilme-
sine karar verildi. Tahliyelerin devam edeceği 
öğrenildi. Yeni düzenleme kapsamında Türkiye 
genelinde 3 bin 200 mahkum tahliye edilecek.

Kastamonu’da 36 
Mahkuma Tahliye

Kas-Der tarihinde bir ilk gerçekleşti; aynı anda 3 kadın, yönetim kurulunun asil listesinde yer aldı. 
Gazete İstamonu, ortak paydaları hizmet aşkı olan yeni yönetimin kadın üyeleriyle görüştü. 

Avukat 
Nilüfer Ay: 
(Doğanyurt)

STK’ la ra 
yabancı deği-
lim. İstanbul 
Barosu Ka-
dın Hakları 
Merkezi’nde 
başkan yar-
d ımcıs ıy ım. 
Uzun yıllardır 
da kadın hak-

ları alanında ciddi çalışmalar içindeyim. 
Bir avukat kimliğim bir de sade vatandaş 
kimliğim var. Yıllar içinde edindiğimiz 
donanımı vatandaşın hizmetine sunmayı 
amaçladık. Kastamonu’yu çok seviyorum 
ve sık sık gidiyorum. Öncelikle insanın 
kendi çevresine faydalı olması gerektiği-
ni düşünüyorum. Elimden geldiği kadar 
memleketlime faydalı olmak istiyorum. 
Erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. 

Kadınların bu platformlarda daha fazla 
yer alması gerekir,  kadınlar bulunduğu 
yeri güzelleştirir. Kas-Der çatısı altında 
olmaktan büyük keyif alıyorum. 

Sevda 
Tekeci: 
(Taşköprü)

Bir ban-
kanın üst 
düzey yöne-
ticisiyim. 9 
yaşında bir 
oğlum var. 
K a s - D e r 
’e dahil ol-
mak benim 
t a l e b i m l e 

gerçekleşti. Bir kadın olarak kadınlarla 
ilgili aktif çalışmanın gerekliliğine inanı-
yorum. Bu çalışmaların bireysel anlamda 
amacına ulaşması pek mümkün olmuyor. 
STK’lar tam da bunun için var. Kas-Der 

İstanbul’da kurumsallaşmış en büyük Sivil 
Toplum Kuruluşu. Bence kadınlarımızın 
haklarını korumak, kadınlar arası iletişimi 
sağlamak, kariyer hedefleyen kadınlarımı-
za yol gösterici olmak toplumda belli yer-
lere gelmiş kadınların görevidir.  Bu so-
rumluluk duygusundan hareketle elbirliği 
ile güzel çalışmalara imza atacağımızı dü-
şünüyorum. Sayın Genel Başkanımız ve 
yönetim kurulunu oluşturan tüm çalışma 

arkadaşlarımı-
zın benimle aynı 
paralelde düşün-
düğünü biliyor 
olmak, doğru 
yerde olduğu-
mu gösteriyor. 
Hayırlı olmasını 
diliyorum.

Mihricihan 
Tuzcuoğlu: 
(Cide)

Kas-Der bana göre Kastamonuluları en 
iyi temsil eden köklü bir dernek. Şimdi-
ye kadar görev alan yönetim kurullarının 
önemli hizmetler yaptığını düşünüyorum. 
Şimdiki genel başkanımız Sayın Latif 
Çilingiroğlu ‘da çok değerli ve herkesin 
ağabey olarak gördüğü sevilen bir insan. 
Kastamonu Türkiye’nin kültürüne, tarihi-
ne yön vermiş önemli bir memleket, ben 
Kastamonulu olmaktan gurur duyuyorum.

Kas-Der yönetiminde yer almam için 
yapılan teklife hiç düşünmeden evet de-
dim. Sivil toplumculukla ilgili şimdiye ka-
dar kafamda projelendirip yapmaya fırsat 
bulamadığım hizmetleri de hayata geçi-
rebileceğimiz bir platform olacak burası. 
Hepimize hayırlı olsun.

Üç Kadının KA(S)-DER Birliği



Çocukluğumuzda öğretilen ilk dersler-
den biri muhakkak “Sakın yalan söyleme 
evladım!” olmuştur. Bu cümle hayatımız 
boyunca hiç aklımızdan çıkmaz.

“Yalan söylersen öcüler gelir” yalanına 
inanmayı bırakalı çok oldu.

İşte anlatmak istediğim olay da tam bu-
radan başlıyor. Yalan söylemenin kötü bir 
şey olduğunu anlatırken bile yalansız söze 
başlayamıyoruz…

Yalanları ikiye ayırıyoruz. Pembe ya-
lanlar ve ağır ceza mahkemesinde görül-
mesine karar verilen büyük yalanlar…

 “Acaba bana göre pembe olan bir ya-
lan başkasına göre kara mı” diye sorgula-
yan kaç kişi var merak konusu.

Fazla merakta iyi bir şey değil DOĞ-

RUsu, neyse o başka bir günün konusu 
olsun.

Verilen vaatleri tutmamak acaba yalan 
sayılır mı?

 İkiye bölündük yine…
Ne yapayım hayır diyemiyorum, bir 

de bıçak mı dayadılar kardeşim boğazına 
politika yapmaya ne gerek var diyenler…

Hayır dememeyi marifet sayanlara, ya-
parız sorun olmaz, Aaa dert ettiğin şeye 
bak hallederiz diyen zihniyeti ayakta, el-
lerim patlayana kadar alkışlıyorum.

Bravo size. Pembe dediğiniz bu yalan 
vaatler acaba size umut bağlayan kaç kişi-
nin hayallerini yıktı.

Teknoloji ilerledikçe ulaşım zorlaştı. 
Aradığımız numaralar sesli sesli çalarken 

karşı taraf hep toplantı halinde. Eh yoğun 
iş temposu ara vermeye gelmez. En iyisi 
posta güvercini kullanmak bu devirde.

Kendi çıkarları, ihtirasları için karşısın-
dakini düşünüyormuş gibi söylenen yalan-
lar var…

“Senin, vatanım, memleketimin iyili-
ğin için yaptım” la başlayan cümleler var. 
Ne kadar da iyilikseveriz!

İhalelerden sonra beş taş oynamak için, 
bazıları kesin çakıl taşıyla dolduruyor cep-
lerini. Pozitif düşünmek gerek geleneksel 
çocuk oyunlarını onlarda olmasa kim ha-
tırlatacak. Yağ satarlar, bal satarlar ustası 
ölünce kendileri satarlar. Bizde o sırada 
körebe oynarız.

Belki de doğru söyleyeni dokuz köy-

den kovdukları içindir bu 
yalanlar.  Merak etmeyin 
Türkiye dokuz köyle sınırlı değil, yaklaşık 
35 bin doğru söylemeye değer köy var.

Siyasette ekonomide eğitimde en ö-
nemlisi insani ilişkilerimizde neden aynı 
yerdeyiz?

Aynadaki suretimizi değiştirmek değil 
çözüm. İçimizi değiştirebilmekten geçi-
yor. Arınmak için ırmaklarda yıkanmaya 
gerek yok. Eğer yalancı olmak istemiyor-
sanız ve birinin gözünde değer kaybetmek 
sizi hala üzüyorsa en azından yapabilece-
ğiniz sözler verin.

Ayıp yahu, kocaman adam yalan söyler 
mi? Demesinler sonra.

BAŞYAZI
Hüseyin KARADENİZ
h.istamonu@istamonu.com

HABER
İSTAMONU

haber@istamonu.com

Adliyeler Konusunda STK’lar Olarak Kamuoyu 
Oluşturmalıyız. 
Bozkurt, Çatalzeytin ve Abana’dan adliyeler kaldırıl-

mıştır. Abana Bozkurt adliyeleri İnebolu’ya Çatalzeytin 
adliyesi de Sinop’un Türkeli ilçesine bağlanmıştır.

 Yıllardan beri iktidar partilerine destek vermelerine 
rağmen halkımız cezalandırılmaktadır. Yerinde halka hiz-
met derken vatanına milletine asla saygısızlık yapmamış 
bir topluma verilen cezayı kınıyoruz. Bizler yeni yatırım-
lar beklerken elimizde olanlarda alınmaktadır. Kazanmış 
olduğumuz kazanımlara sahip çıkmalıyız. Bozkurt Çatal-
zeytin ve Abana’dan kaldırılan adliyemizi geri istiyoruz. 
Bu konuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde derdimizi 
sıkıntımızı anlatmalıyız. Tüm Abana Çatalzeytin ve Boz-
kurt’luların bu konuya sahip çıkacaklarına inanıyoruz.

 Bozkurtlular Derneği Yön Kur Adına Başkan: 
Bozkurt Ekeş

ÇATALZEYTİN Turizm Geliştirme Derneği:
 “Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSYK) 13 

Haziran 2012 tarihinde verdiği kararla Çatalzeytin Adli-
yesi kapandı. Kapanan adliye değil ilçeliktir. 

Çatalzeytin’in en büyük dalı koparıldı.Çatalzeytin Ad-
liyesi, Sinop İli Türkeli ilçesi Adliyesi’ne bağlandı. Du-
ruşmalar Türkeli’de yapılacak. Ağır Ceza Boyabat İlçe-
sinde, Cezaevi Sinop’ta, seçim işleri İnebolu İlçesi’nde. 4 
koldan, 4 yoldan adalet arayacağız. Bu hangi insafa, hangi 
vicdana sığar. Buradan Kastamonu Milletvekillerine ses-

leniyorum. İktidara sesleniyorum. Çatalzeytin ilçesini Si-
nop iline mi bağlamak istiyorsunuz?

1954’te ilçe olan, aynı tarihte adliyeye kavuşan Çatal-
zeytin hiçbir dönemde bu kadar sahipsiz kalmadı. Adalet 
bizden saklanmış, kaçırılmıştır. Bu saçmalığa, bu kargaşaya 
son vermek için kilometrelerce yolu kat ederek, sesimizi 
duyurmak için geldik.  Kültür, sanat ve doğal güzelliklere 
sahip ilimizin Sinop iliyle sınırını Çatalzeytin ilçesi çiziyor. 
Kastamonu, Çatalzeytin ve diğer sahil ilçelerinin farkında 
değil. Sahil ilçelerini unutmuş gibi. Kastamonu milletvekil-
leri, sivil toplum örgütleri kapanan adliyelerle ilgilenmedi-
ler. İlçelerinin kuşa dönmesi Kastamonu’yu güçlendirmez.  
Kastamonu ilçelerinden göç alarak güçlendirmez. Kasta-
monu ilçelerinden göç almak yerine, ilçelerini güçlendir-
melidir. Çatalzeytin, gözden ırak, gönülden ırak olamaz, 
olmamalıdır. Köy olsaydık, Çatalzeytin’in yüreği bu kadar 
yanmazdı. Buraya AKP, CHP, MHP ve diğer siyasi partiler 
ve sivil toplum temsilcileri olarak geldik” dedi.

Çatalzeytin Turizm Geliştirme Derneği Başkanı 
Emin Türkay Öztürk

Daday’ın Hakkı Bu Değil!
Daday İlçemiz  M.Ö 5000 li yıllardan bu yana yerleşim 

yeri olarak  varlığını sürdürmektedir. 1867 yılında İlçe olan 
ve ayrıca çevre ilçelerin bazıları da  da zamanla Daday’dan 
ayrılarak oluşturulmuştur.İlçemizde kan kaybı başlamış ve 
giderek artmıştır.Ballıdağ Hastanesinin kapatılması en son 

örnek derken Askerlik Şubesi. Ardından Adliyenin kapa-
tılması. Bunlar  bardağı taşıran  son damla mı olacak yok-
sa devam mı edecek? Ülkemizin en eski ilçelerinden birisi 
olmamıza rağmen  ulaşım, tarım, sanayi alanında hiçbir 
yatırımın olmaması ve kaderine terkedilmişlik. Ballıdağ 
Hastanesine yurdumuzun her yöresinden hasta sevki ya-
pılır ve 350 yataklı hastane yoğun talebe hizmet vermede 
zorluk yaşardı.Sevk durduruldu.Hasta yok dendi kapatıldı.
Peki Adliye için mazeretimiz nedir? Suç ve olay mı yok. 
Doğrudur.İlçemizde bunlar yok ama Adliyenin varlığı in-
sanlarımıza güven vermektedir.İlçeler varlıklarını öncelikle 
resmi kurumları sayesinde yürütürler.

Daday  ve köylerinin insanları  ilçenin  coğrafi yapısı 
, yapılmayan yatırımlar ,ulaşım  vb nedenler ile geçimini 
sağlamak için  büyük şehirlere göç etmiş olmasına rağmen 
,benliğinin bir köşesinde de sıla hasreti  taşımıştır.

Kastamonu Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği olarak değil Adliye,hiçbir resmi 
kuruluşumuzun kapatılmasını istemiyoruz.Bazı kararlar 
alınır,uygulamada yanlışlığı görülür, bu karardan vazge-
çilir.Bu karar da yanlış bir karardır.

Uygulaması beklenmeden alınan bu karardan vazgeçil-
melidir diye düşünüyoruz.

Daday Dernek Başkanı
Hikmet Şahin

AH, VAH, TÜH! NİHAYET 
BİR “OH” MOLASI; KASİAD

Her şey fıtrata uygun işlemeli ve gereği ya-
pılmalıdır. Eğer devlet olarak bir yere ilçe sta-
tüsünü vermişseniz o alanda gerekli altyapı ve 
kurumları da vermek zorundasınız. 

Daday, Ağlı, Bozkurt, Abana, Doğanyurt ve 
Küre adliyelerinin kapatılmasını uygun bulma-
dığımızı her platformda dile getirdim. Getirme-
ye de devam edeceğim.

En vahimi Çatalzeytin Gerçeği
Her şey nüfusla orantılıdır, bu tamam.  Yı-

lın 6 ayı 2.500,  diğer 6 ayı ise 10 ’binin ü-
zerinde nüfusa sahip ilçelerimizden biri olan 
Çatalzeytin’in başına gelen herhalde pişmiş 
tavuğun başına gelmemiştir.

Kanunda ne değişiklik yapılırsa ilk 
Çatalzeytin’de uygulanıyor her halde!  Sanki 
pilot bölge, deneme tahtası. 

Devlet Hastanesi, Askerlik şubesi ve Öğret-
men evi elinden alınmış bir ilçeye yapılabile-
cek en büyük iyilik midir? 58 yıllık Çatalzeytin 
adliyesinin kapatılarak Sinop’un Türkeli ilçe-
sine gönderilmesi. Sindirebilir bir olay olmak-
tan öte, sabır taşı olunması gereken en önemli 
olay. Yanlış hesap Bağdat’tan dönermiş. Bence 
Bağdat’a gerek yok Türkeli’den dönse yeter…

2013 Yılı Kastamonu İçin Milat Olacak… 
 Bu can sıkıcı gelişmeden sonra sevindiği-

miz ve Kastamonu adına ümitlendiğimiz olay 
ise; kısa adı KASİAD olan Kastamonu sana-
yici ve işadamları derneğinin İstanbul’da Tür-
kiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki 
Kastamonulu işadamlarıyla bir araya gelme-
siydi şüphesiz. 

KASİAD’ın Genel Başkanlığını yapan isim 
Ayhan Aslan.  Cide’li ve Türkiye ekonomisi-
nin en güçlü 8’inci ismi İÇDAŞ’ın Yönetim 
Kurulu Başkanı… Yani başlı başına marka bir 
isim. “İş dünyasında paranın seyri an be an de-
ğişiyor. Parayı yönetmek büyük beceri istiyor. 
İşadamı olmak aslanın midesinden para bul-
makla eşdeğer.”

Toplantıda göze çarpan ilk görüntü iş adam-
larımızın genç ve donanımlı olmakla birlikte 
Kastamonu’ya yapılacak yatırımların hızlan-
dırılmasına yönelik atılacak adımlarda her bi-
rinin başrol isteğiydi. Kastamonu’nun hangi 
alanda rekabetçi olabileceğine dair analiziyle 
birlikte,  pek çok şirketin teşvik var diye gittiği 
ve alanın da uzmanlaşmamış bir şehrin ileriye 
dönük parlak bir geleceği oluşturamayacağının 
konuşulduğu bir toplantı.  

30 yıldır konuşuyoruz artık iş ve icraat 
yapalım denilerek iş dünyasının kendi için 
de öz eleştirisini yaptığı özel bir toplantı. 
Kastamonu’nun yatırım envanteri çıkarılma-
dan başarılı yatırımlar oluşamazın konuşuldu-
ğu bir toplantı. Daha önemlisi ise Vali Erdoğan 
Bektaş’ın o müthiş Kastamonu aşkı, yaklaşık 
45 dakika konuştu. Ortaya öyle bir tablo koydu 
ki Devlet tarafından yapılan altyapı çalışmala-
rının bazı üst yapıları sizlerin iş gücünü katı-
lımlarını bekliyor. 

Ben vali olarak sizlerin 24 saat yanındayım 
diyerek sunulan açık çek çabasıydı. 2013 yılı 
Kastamonuluların atılım yılı olacak.  Kasta-
monu Kalkınma Vakfı, KASİAD, Kastamonu 
Holding, Genç Çalışma Grubu Kastamonu’nun 
şahlanmasında önemli başrol oyuncuları.  Artık 
iş ve icraat zamanı. 

NOT: 
KASİAD deyince  iki ismi zikretmeden ge-

çemeyeceğim. Kastamonu sivil toplum örgüt-
lerinin teşkilatlanması deyince ilk akla gelen 
isimlerinden biridir   Cemal Şenol… 

KASİAD’ın yönetiminde oluşu artı sayılabi-
leceği gibi KASİAD’ın içyapı örgütlenmesinde 
önemli katkısı olan bir isim. Eğer bu yazıda 
KASİAD’ı konu alırda Cemal Şenol diye pa-
rantez açmazsak ona değil, bu camiaya say-
gısızlık yapmış oluruz. Diğer bir isim ise Erol 
Şahin’dir. Unutmayalım ki,değerlerimize sahip 
çıktığımız ölçüde devamlılık sağlayabiliriz. 

Selam ve dua ile…

Çatalzeytin İlçe Adliyesi’nin HSYK tarafından kapatılmasına tepkiler sürüyor. Sinop’un 
Türkeli ilçesi ile birleştirilen, Çatalzeytin Adliyesi’nin kapatılması nedeniyle Kastamonu ve 
Çatalzeytin’ de yapılan protesto mitinglerinden sonra Ankara’da da protesto edildi. Kızılay 
YKM Önünde basın açıklaması yapan kalabalık, mücadelelerine sonuna kadar devam 
edeceklerini belirttiler. Daday adliyesinin Kastamonu’ya.  Küre, Ağlı, Doğanyurt,  Bozkurt ve 
Abana adliyelerinin İnebolu’ya bağlanmasıyla ilgili tepkiler devam ediyor. İstanbul ve 
Kastamonu’daki STK temsilcileri de duruma tepki göstererek birer kınama mesajı yayınladılar. 
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Adliye Adaletsizliğinde Sular Durulmuyor

Gözde YÜKSEL

gozdeyuksel@istamonu.com
KOCAMAN ADAM YALAN SÖYLER Mİ?

Gözde 
         ile 
            Gözlem

KONUYLA ilgili açıklamalarda bulunan Keşlik 
köyü başkanı ve Göynük dağı yayla şenlikleri komite 
Başkanı Sinan Gümüş, Dursun köyü Derneği Başkanı 
Satı Karaoğlu ve Ulu köy Derneği Başkanı Muhammet 
Günaydın’la birlikte güzel program hazırladıklarını söy-
ledi ve ilave etti.  14 yıl önce Dursun köyü derneği ta-
rafından başlatılan, daha sonra Keşlik ve Ulu köyü der-
neklerinin ve muhtarlarının da katılımlarıyla Bozkurt ilçe 
geneline yayılan Göynük dağı yayla şenlikleri aralıksız 
olarak devam sayılı etkinlikler arasında ki yerini almış 
durumda. Gümüş şöyle devam etti. Bu yıl da bizlere katkı 
ve desteklerini esirgemeyen başta İstanbul’daki iş adam-
larımız ve STK temsilcilerimize, muhtarlarımıza Teşek-

kürü bir borç bilirken, Bozkurt’ta önemli katkılarını gör-
düğümüz ve göreceğimiz Bozkurt Belediye başkanımız 
Engin Canbaz, Bozkurt Kaymakamımız Hayrettin Çiçek 
ve esnaflarımıza teşekkür ederiz dedi. Şenliğin en başta 
ki amaçlarından birinin köyler arası birlik, beraberlik ve 
kaynaşma duygusunun arttırılmasıyla birlikte Bozkurt il-
çemizin tanıtımına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan 
Gümüş, Göynük dağının bölgede rakım yüksekliği açı-
sından büyük ve çok önemli olduğunu belirtti. Yöresel 
ikramlarında yapılacağı programa tüm Kastamonuluları 
bekliyoruz diyen Sinan Gümüş, hemşerilerimizin güzel 
bir Pazar günün de aramızda olmalarından mutluluk du-
yarız diyerek program içeriğini açıkladı. 7’den 70’e he-

pimizin yakından tanıdığı Fındık kurdu Berna, Ahmet 
Aykın, Miroğlu ve sürpriz sanatçılarımızın yanısıra yarış-
ma ve çekilişler de yer alacak. Programın sunumunu ise 
Hüseyin Karadeniz ile Gözde Yüksel birlikte yapacaklar. 

Programa Kastamonu valisi Erdoğan Bektaş başta ol-
mak üzere, Kastamonu milletvekilleri, Esenler Belediye 
Başkanı M. Tevfik Göksu gibi isimlerinde katılması bek-
leniyor.  Bozkurt kaymakamı Hayrettin Çiçek, Bozkurt 
belediye başkanı Engin Canbaz ve ilçe belediye başkan-
ları ile İstanbul’dan çok sayıda katılımcı bekleniyor. 

Göynük Dağı Şenlikleri 14 Yaşında

Kocaçam Köyü muhtarlığı ve 
Kocaçam Köyü Yardımlaşma Der-
neğinin birlikte gerçekleştireceği 
10. Geleneksel Mevlit Programı, 

14 Temmuz Cumartesi günü Koca-
çam Köyü merkez camiinde yapıla-
cak. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Kocaçam Köyü Derneği başkanı 

Ekrem Yüksel, “10 yıldan bu yana 
yapılan mevlit programlarında hal-
kımızın manevi duygularına hitap 
ediyoruz. Hem oluşturulan manevi 
atmosferde bir araya geliyor, hem de 

yitirdiğimiz insanlarımızın ruhlarına 
dualar göndererek, görevimizi yeri-
ne getiriyoruz. Mevlit programımıza 
uzaktan yakından herkes davetlidir” 
dedi.

Kocaçam Köyü’nde Mevlit



YAPILAN cam terasın Türkiye’de 
başka örneğinin olmadığını ve tamamen 
yerli imkanlar kullanılarak 30 gün gibi 
kısa sürede inşa edildiğini söyleyen Ka-
rabük Valisi İzzettin Küçük, “Boğaziçi 
Köprüsü’nün yüksekliği bile 60 metre. Bu 
terasın yüksekliği ise 80 metre. Cam tera-
sın yapıldığı alanı özel tespit ettik. Üç kan-
yonun birleştiği yer olan İncekaya Kanyo-
nu üzerinde bu projeyi yaptık. Seyiri çok 
güzel bir alan. 

Bu nedenle buraya bir kafe ve teras 
inşaatına başladık. İlimizin prestij projele-
rinden birisi oldu. Kanyon üzerine yaptığı-
mız cam teras Türkiye’de tek, dünyada ise 

benzeyen bir örneği Arizona’da var. Proje 
içinde köylü pazarı da bulunuyor. Burada 
çok hesaplı ilerleyerek çalışacak usta bile 
bulamadık. 

Kepçe operatörünü bile Mersin’den ge-
tirdik. Zor bir çalışma yapıldı. Şu an ince 
işlerin yapıldığı cam terasın resmi açılışını 
bir ay içinde yapacağız. İlimiz adına gurur 
verici bir eserdir” dedi.

“Roketatar Mermisi Bile Delemez”
Cam terasın yapımında görevli İnşaat 

Mühendisi Adem Çelebi ise, çok özel bir 
çalışmaya imza atmaktan dolayı başta Vali 
Küçük’e teşekkür ettiğini belirterek, “Te-

rasın tamamı çelik konsoldan yapıldı. Ya-
pılan iş yapım bakımından terasımız dün-
yada tek. Terasın açılımı 11 metre ve bu 
11 metrenin 3 metresi beton blok üzerinde, 
8 metresi ise boşlukta. Tamamen konsol, 
halat gergi yok. Üzerinde birer santimden 
oluşan üç cam tabaka üst üste bulunuyor. 
Camların araları ise PVM denen özel bir 
malzemeyle kaplı. 3 santim kalınlığında-
ki camı roketatar mermisi bile delemiyor. 
m2 ‘ye750 kilo düşüyor. Burası yaklaşık 
100m2 olduğuna göre 75 ton ağırlığını 
kaldırabilir. Ancak biz bir defada bu cam 
terasa 30 kişi alacağız. Vinçle çalışamadık 
burada, 30 tonluk ekskavatör kullandık. Bu 

30 tonluk ekskavatör cam platformun üze-
rine çıkarak çalıştı. Başlangıçta sağlam-
lığını test de etmiş olduk. Cam sayesinde 
kanyondaki derinlik insanı cezp ediyor” 
diye konuştu.

Çelebi, terasın yerli imkanlarla yak-
laşık 500 bin liralık bir maliyetle yapıl-
dığını ifade ederek, “Bunun bir örneği 
Kaliforniya’da var, ama orada uca doğru 
daralan bir yapı ve tutan yük kısmı geniş. 
Burada ise tam tersi olup, öndeki yük daha 
fazla olup, arkada tutan blok daha az. Bu 
nedenle dünyanın tek örneği diyebiliriz. 
Bu da tamamen Türk mühendislerin çalış-
ması ile oldu” şeklinde konuştu. - 

BATI KARADENİZ
haber@istamonu.com

Karabük’te 
3 kanyonun 
birleştiği 
yer olan 
İncekaya 
Kanyonu 
üzerine, 
Türk 
mühendisleri 
tarafından 
Türkiye’de bir 
örneği daha 
olmayan, 
80 metre 
yükseklikte, 
11 metre 
uzunluğunda 
camdan teras 
yapıldı.
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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

NEZAKETİMİ KAYBETTİM, 
HÜKÜMSÜZDÜR!

 Aynen böyle bir bahanenin arkasına sı-
ğınarak, tıpkı sinirlerimi yıpratan, geldi-
ği yerdeki düzeni sürdürmekten vazgeç-
meyen, yerelleşmeyen, bütünleşemeyen, 
“ŞEHİRLEŞEMEYEN”lere karşı kaba olasım 
var, nezaketsiz davranasım var.

Kendi yüzlerini ve kendi davranışlarını ken-
dileri farketsinler diye.

Hallerine ayna olmak için.
Yapamam biliyorum, istesem de yapamam.
Fıtratta olana aykırı olamıyor ki insan.
Ama aykırı olmak için değil doğal olan ol-

ması gerektiği gibi olduğu için değişemiyorum.
Biz nezaketin beşiğiydik, menbaı, merkezi.
Şimdi kabalığın başkentiyiz.
Aynı şehirde bir yığın insan yaşıyoruz ama 

şehirleşmeden, medenileşmeden ve yerleştiği-
miz yerde yerelleşmeden!

Değişim sahiden bu kadar mı korkunç!
Bu kadar mı zor!
Evden çıktığınız andan itibaren aynı bina-

nın içinde birbirine selam veren kaç kişi var bu 
memlekette?

Ya bindiği vasıtanın şoförüne “günaydın” 
diyen.

Bindiği vasıtada kendisine nazik davranılan 
kaç bayan var?

Klasik olmuş artık. Toplu taşımalarda ken-
disinin rahatsız olduğunu ifade eden bir bayana 
beyefendi:

“Beğenmiyorsan taksiye bin ablacım!”
Olur, sana mı soracaktık nereye ne zaman 

bineceğimizi.
Beyler bunu akıllarına ilk gelen cümle oldu-

ğu için savuruyorlar
Kaç defa şahit olduğum manzara bu.
Bitmez.
İşyerine gelirisiniz.
Bir günaydın daha eklersiniz herşeye rağ-

men gülümseyerek:
Zoraki günaydınlarla karşılaşırsınız ve al-

dırmazlıktan gelerek çalışmaya başlarsınız. 
Zaman akşamı vurduğunda aynı yollarda aynı 
yolculukta bu sefer sizi başka nezaketsizlik ve 
kabalıklar bekliyordur ve tahammülünüz gün 
içindeki yorgunluktan sonra iyice azalmıştır.

Bu an nezaketsiz olmayı şiddetle vurgulama 
zamanıdır rahatsız olduklarınıza, ama ne çare 
ki karşı taraf zaten duyarsızdır, ne deseniz an-
laşılmaz, iyice sinirleriniz yıpranır.

Ve bu hal sadece yol hali, bunun ev hali var, 
alışveriş hali var, dost hali var, trafiği var…

Liste uzar gider.
Sonuçta farklılık yok ama. Hep hezeyan 

hep hüsran.
Güne “merhaba” ile başlanmamışsa ve 

“selam”sızlıktan geçilmiyorsa ortalık, neza-
ketsizlik sinirlerimizin üzerinde cirit atıyor 
demektir…

Velhasıl:
Biraz şehirleşelim, biraz da medeni olmaya 

çalışalım.
“Lütfen!”
Dua ile.

Bartın Aktif İşadamları Derneği 
Başkanı Birol Dikyurt, “Göç veren 
ilimiz, teşvik sayesinde göç alan kent 
haline gelmiştir” dedi. Dikyurt, der-
nekleri ve Bartın Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
tarafından Yeni Türk Ticaret Kanunu 
ve Teşvik Yasası ile ilgili düzenlenen 
toplantıda yaptığı konuşmada, kentte 
yaklaşık 5 bin kişinin tekstil sanayisin-

de istihdam edildiğini belirtti. Bu yılın 
sonunda bitecek teşvikin uzatılması-
nın il sanayisi için önem arz ettiğini 
anlatan Dikyurt, “İstihdamda ön plana 
çıkan tekstil olmak üzere demir-çelik 
ve diğer sektörlerimizin de olumsuz 
etkilenmemesi için, kesintiye uğrama-

dan yatırım ve teşvikin devam ettiril-
mesinden yanayız. Özellikle kalkın-
mada öncelikli yörelerde uygulanan 
ve bölge halkının istihdam açısından 
en büyük beklentisi olan 5084 sayı-
lı kanun, uygulandığı süre boyunca 
Bartın’da umutları yeşertmiştir.”

SAMSUN’UN Canikli ilçesindeki sel 
bölgesinde incelemelerde bulanan Baş-
bakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı 
Ahmet Karabel, “Kuzey Yıldızı TOKİ 
konutlarındaki bodrum katlardaki kapıcı 
dairelerini iptal edeceğiz” dedi.

Samsun’daki sel felaketinde 5 kişinin 
yaşamını yitirdiği Kuzey Yıldızı TOKİ 
konutlarında inceleme Yapan Karabel; 
“Bodrum katlarda bulunan kapıcı daire-
lerini iptal edeceğiz.

Bizim burada elimizde bulunan mev-
cut dairelere veya Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’yle yapacağımız görüşme 
neticesinde eğer uygun bir alan bulursak 
oraya yapacağımız bir blok ile kapıcı da-

irelerini konuşlandıracağız. Bu mümkün 
değilse elimizdeki mevcut bloklardan 
zemin katlardaki daireleri kapıcı dairesi 
olarak vereceğiz. Ve bodrum katlarında-
kileri iptal edeceğiz” dedi.

Talimat Bakan Bayraktar’dan
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 

Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda 
bol yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde ve 
bundan sonra yapılacak ihalelerin tama-
mında bodrum katlarında iskan yapmaya-
caklarına dikkat çeken Karabel, “Bundan 
sonra bloklarımızı zemin katlardan itiba-
ren kullanacağız. Bodrum katları da daha 
değişik amaçlarla kullanacağız’’ dedi.

TOKİ Görevli Dairelerini İptal Ediyor

GIDA Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Çetin Ayvalık, yıllardır sadece 
Safranbolu’da üretilen ve lezzeti nedeniyle 
ünü ilçe dışına da taşan domatesin yok ol-
maya yüz tuttuğunu belirterek, bunu engel-
lemek için proje hazırladıklarını söyledi.

Hazırladıkları projeye BAKKA’dan 62 
bin TL kredi temin ettiklerini ve bu krediy-
le 45 çiftçinin domates yetiştireceğini ifade 
eden Ayvalık, şöyle konuştu:

“Maniye domatesini yeniden yetiştir-

mek isteyen çiftçilerimizi önce eğitime tabi 
tuttuk. Yerel gen kaynaklarımızı korumak 
amacıyla proje hazırladık ve BAKKA’ya 
sunduk. 

Buradan bize kredi desteği geldi. Bu 
krediyle gerekli alt yapıyı hazırladık. Do-
matesi tohumlarını yıllardır saklayan köy-
lüler sayesinde canlandırma imkanı bul-
duk, şimdi 45 çiftçimiz köylerdeki arazile-
rinde bu domatesi yetiştirecek. Her geçen 
yıl bunu geliştirmeyi planlıyoruz.”

Safranbolu’da maniye (yerli domates) Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı’ndan (BAKKA) sağlanan kredi ile 45 
çiftçi tarafından yeniden yetiştirilmeye başlandı.

Maniye Yeniden Yetiştirilecek

İSTAMONU

Samsun’daki sel felaketinde ölü sayısı 12’ye yükseldi. 
TOKİ ise, Kuzey Yıldızı TOKİ konutlarındaki bodrum 

katlardaki görevli dairelerini iptal edeceğini açıkladı.

Bartın Göç Alan İl Haline Geldi

ÖZCAN,  yaptığı açıklamada, sel 
felaketinin ardından ilçe merkezindeki 9 
kilometrelik içme suyu hattının ve kana-
lizasyon şebekesinin tamamen çöktüğü-
nü söyledi.

‘’Çalışmalarımız yoğun bir şekilde  
devam ediyor. Sel nedeniyle ilçe merke-
zimizde meydana gelen zarar yaklaşık 
10 milyon liranın üzerinde. Bu rakam 
ilerleyen günlerde daha da artabilir. Sel-
den dolayı ilçe merkezimizin su hattı ve 

kanalizasyon sistemimizin tamamının 
çökmesi büyük sorunları da beraberin-
de getiriyor. İlçe vatandaşlarımızın su 
ihtiyaçlarını karşılamak için su kuyuları 
açtık. İlçe merkezinde 50 bin metrekare 
parke, 12 bin metrekare asfalt kullanıla-
maz durumda. Şehir merkezinde 150’nin 
üzerinde iş yeri ve 300 civarında evin 
bodrum ve birinci katlarını sel suları 
bastı. Dere yataklarına destek amaçlı ya-
pılan istinat duvarlarının 2 kilometrelik 

kısmı da yıkılmış durumda. Böyle bir fe-
laket görmedim’’ diyen Özcan, ‘’Yarım 
saat daha yağış devam etseydi herhalde 
Türkeli haritadan silinirdi. En büyük te-
sellimiz bu afetten can kaybı olmadan 
kurtulmamızdır’’ diye konuştu.

Sinop’ta yaşanan sel felaketinin ar-
dından ‘’Dikmen Yağlı Karakucak Gü-
reşleri ve Sırık Kebabı Festivalinin iptal 
edildiği, Ayancık Festivali ve Triatlon 
Yarışmaları ertelendiği bildirildi.

Sinop Yağmurdan Maddi Zararla Kurtuldu
Türkeli Belediye Başkanı Özcan: “Sel nedeniyle ilçe merkezimizde meydana gelen 
zarar 10 milyon liranın üzerinde. Bu rakam ilerleyen günlerde daha da artabilir”

Türkiye’de Bir İlk…



Vali Erdoğan Bektaş: 
Konuşmasına, “Bu ve benzeri toplan-

tılara fırsat buldukça katılmaya çalışıyo-
rum, derdimizi ve durumumuzu anlatma-
ya çalışıyorum.  Dolasıyla toplantılar çok 
olunca konuşmalar tekrara girer, bıkkınlık 
verir endişesi taşıyorum” Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki faaliyetler ve sanayi yatı-
rımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan 
Vali Bektaş, “Biz gerekli belgeleri tamam-
layarak, şu an işlevde olan Kastamonu Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) genişle-
teceğiz. Bize verilen sözlerde gecikmeler 
var. Eğer gecikme olmasaydı şuan şartlar 
yerine gelmiş olurdu.  

Girişimcilerimize de anlayışla yaklaş-
mamız gerekiyor. Çünkü bir yerde yeni bir 
sanayi organı oluşturmak ciddi bir iştir ve 
birçok faktörün bir araya gelmesine bağ-
lıdır. 

OSB ile ilgili gerekli alt yapıyı hazırla-
dık. Mevcut OSB 800-850 dönümlük bir 
arazide yer alıyor. Yeni alan ise bin 500 ile 
2 bin dönüm civarında. Yani mevcut yeri 
iki katı büyüklükte bir yerle değiştirmeyi 
planlıyoruz. Seydiler OSB’de de çalış-
malarımız başlayacak, Tosya OSB’de de 
başladık, ihalelere de başlayacağız” diye 
devam etti.

Yılsonuna gelmeden Tosya OSB’deki 
alt yapı çalışmalarımız biteceğini açıkla-
yan Bektaş, “Bu bizim OSB içindeki sana-
yileşme düşüncemiz.  Sanayi bölgelerinin 
dışında da sanayi kollarının oluşması söz 
konusu. Bu konuda tabii ki, öncelikli ola-
rak altyapı sorunlarının ortadan kalkması 
lazımdır. En önemli altyapı ulaşım; hava-
alanı, karayolu, denizyolu, demiryolu ve 
havayolu alt yapıyı oluşturmakta en etkili 
faktörler. 

Havayoluyla alakalı çalışmalar tamam-
lanıyor, karayolu biraz daha uzun vadeli 
olarak çözülüyor. Büyük bir hızla, özellik-
le karayolları olmak üzere herkes büyük 
bir hızla çalışıyor. Bizim karayolu bağlan-
tılarımızda çözülüyor.

 Bunların yanı sıra limanla uğraşıyoruz. 
Geldiğimiz günden den bu yana limana 
emek veriyoruz. Demir yolu ise bambaş-
ka bir iş, belki daha sonraki dönemlerde 
çalışmalar olabilir. Bütün bunlar sanayinin 
gelişmesi için gerekli ön şartlar, Bizim asıl 
sanayi varlığımız Kastamonu’nun orman 
varlığına dayalı olan ahşap sanayisidir. 
Biz geçen yıl bu konuya destek olacak ilk 
ahşap fuarını yaptık. Olumlu sonuç aldık.

“Ahşap Raconu Kastamonu’da Kesilecek”
 6-9 Eylül’de Kastamonu da ahşap fua-

rının 2.’sini  gerçekleştireceğiz diyen Vali 
Bektaş, geçtiğimiz yıl 2300 metrekare olan 
alanı bu yıl 3600 metrekareye çıkarıyoruz” 
dedi. 70 firma’nın ürünlerini sergileyeceği 
fuara ciddi katılım beklediklerini söyleyen 
Vali Erdoğan Bektaş,  “Kastamonu’nun 
ahşap konusunda öne çıkmasını ve amiya-
ne tabirle raconun Kastamonu’dan kesil-
mesini istiyoruz.” Şeklinde konuştu. 

Bektaş ,”Sanayi konusunda belli başlı 
çalışmalara öncelik ediyoruz.  Sanayi de 
turizm kadar önemli ve sanayide de turizm 
kadar güzel gelişmeler yaşıyoruz. Bu iki 
başlık kadar önem teşkil etmese de hay-
vancılık ve tarımdan da söz edebiliriz” de-
di. Sayın Mehmet Reis’in Taşköprü’ deki 
Sarımsak fabrikasını daha kapsamlı hale 
getirmesini yıllık üretim hacmini arttırma-
sı da çok önemli bir gelişme kendilerine 

de teşekkür ediyorum. Yine Tosya Pirinci-
miz birçok il de olamayacak kadar önemli 
tarımsal potansiyele sahip il olduğumuzu 
göstermektedir. 

“Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın 13.  
PAN Parks’ı Kastamonu’da”
5 bini aşkın tarihi, doğal güzellikleri ve 

manevi atmosferi ile Kastamonu önemli 
bir turizm kenti dir. Kastamonu’nun ge-
leceğe umutla bakan, gelişmiş refah sevi-
yesi yükselmiş bir kent olabilmesi için tu-
rizmin, sanayinin yanı sıra ‘’ ‘hayvancılık 
ve tarımın da üzerinde dikkatle durulması 
gerekir. 

Her ne kadar altyapı sıkıntılarımız olsa 
da, İnanç Turizmi, Deniz Turizmi, Kültür 
ve Doğa Turizminin yanı sıra, Eko Turiz-
mi derken her geçen gün gelişen bir artış 
göze çarpıyor. Ortadoğu ve Türkiye’den 
acenteleri ağırladık. Turlar Kastamonu’ya 
gelmeye başladılar. Kaliteli ve kapsamlı 
otelimiz yok ama konaklarımız var. Res-
tore edilmiş ve bakıma alınmış konakları-
mızı bir bir hizmete açıyoruz. Otel yapmak 
isteyen yatırımcılarımızda var, bunlarla 
görüşüyoruz da iyi gelişmeler de oluyor.”

Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş’ın 
konuşmasının son bölümü ise şöyleydi;

“Eko turizmde ise, Küresel Çevre Fonu 
(GEF) destekli “Orman Koruma Alanla-
rı Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar 
ile Küre Dağları Milli Parkı Avrupa’da 
seçkin korunan alanları simgeleyen PAN 
Parks sertifikasını almaya hak kazandı. 
Küre Dağları Milli Parkı Türkiye’deki 
ilk, Avrupa’da ise PAN Parks sertifikalı 
13. korunan alan oldu. 3700 hektar alan-
da insan eli değmemiş ve doğal yapısıyla 
önemli bir PAN Parks’ımız var. Pınarbaşı 
kanyonumuzun olduğu yere 4 km. yürüyüş 
parkurunu 2 ay sonra bitirmiş oluyoruz.  
Mağaralarımızın turizme açılmasını da 
hızlandırıyoruz. Tepeden tırnağa yatırıma 
hazırlanmış bir Kastamonu için var gücü-
müzle çalışıyoruz ve KASİAD gibi önemli 
bir kurumumuzla birlikte çok daha iyi şey-
ler başaracağımıza inanıyorum. 

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı: 
Mehmet Reis:

“Bir ürünü sanayi mamulü yapamadı-
ğınız zaman ona fiyat istikrarı da kazandı-
ramıyorsunuz. 2000 yılına kadar Taşköp-
rü’de sarımsak nehirlere atılan ve çiftçinin 
elinde kalan bir üründü.  Ve ciddi zarar-
lar söz konusuydu. Ancak 2000 yılında 
Sarımsak fabrikasını kurduğumuzdan bu 
yana hiçbir Sarımsak üreticimiz mağdur 
edilmedi ve ürünü elinde kalmadı. Hatta 
zaman zaman 8-10 TL arasında inişli çı-
kışlı fiyatlar bile söz konusu oldu ve şimdi 
Çin’le bile rekabet edebilir hale geldi.

 Sayın Dalgakıran’ın dediği gibi en-

vanteri çıkarılmış bir Kastamonu ileriye 
dönük geleceği parlak bir kent olma yo-
lunda hızla ilerler. % 60 ormanlarla kaplı 
bir ile nasıl yatırımlar yapılır.  Tosya’da 
kapı imalatçılarımız var. İstanbul da Ar-
tella adında tüm Türkiye’ye ve Dünyaya 
ihraç yapan Sayın Aydın Aslandağ var. İş-
te bu durumda ortak zeminde daha güçlü 
ihraç edilebilir ürünler için ortak mantık 
oluşturulmalıdır dedi. Pirinç, sarımsak ve 
un gibi başlıca tarım mamullerinde nasıl 
yol izlenmeli bunlar araştırılmalıdır. Sa-
yın Valimizin 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 
Kastamonu’yu bu kadar içselleştirmesi ve 
benimsemesini ben özellikle Kastamonu-
lu yatırımcı için önemli bir gelişme olarak 
görüyorum ve huzurunuzda kendilerine 
teşekkür ediyorum. Bu toplantılar uzun 
uzadıya yapılabilir. Ancak ortaya bir proje 
koymaz ve bu projenin peşinden gitmezsek 
Sayın Valimiz de, yarın bir gün ‘ben sizi 
çok dinledim anladım ama sizler tarafın-
dan bir adım bile atılmadı’ dememelidir. 

Adnan Dalgakıran:  Kastamonu Gı-
da Üzerine Gelişmeye Çok Müsait

Toplantıda konuşan Dalgakıran Kom-
presör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan 
Dalgakıran: 

Sayın Valimizin yatırım konularındaki 
tecrübesine hayran kalmakla birlikte anla-
dım ki çok yakından takip ediyor. Ve Kas-
tamonu envanterini çıkarmanız Kastamo-
nu’ya yapacağınız en büyük hizmet olur. 
Gerçekten Kastamonu’nun hangi alanda 

rekabetçi olabileceğine dair analiz elde 
etmek gerekir. Yoksa pek çok şirketin teş-
vik var diye gittiği ve alanın da uzmanlaş-
mamış bir şehrin ileriye dönük parlak bir 
geleceği oluşturamayacağını da düşünüyo-
rum. Kastamonu’nun marka olması şehrin 
marka olmasına bağlıdır. Mesela Taşköp-
rü sarımsağı markalaşmış bir ürün ve bu 
ürünün geliştirilmesi üzerine Sayın Reis’in 
yaptığı yatırımları yerinde ve olumlu bu-
luyorum.” Dalkıran, konuşmasına şöyle 
devam etti; “Başarılı olma şansınız sade-
ce kendi ülkeniz içinse olamazsınız. Artık 
sermayenin dünyanın her yerinde buradan 
Taksime gider gibi dolaştığı, cirit attığı ve 
analiz ettiği bir dünya’da yaşıyoruz. Ön-
celikli olarak girişimci kabiliyetleriniz çok 
önemli. Tabii her şeyden önce Dünyadaki 
ve Türkiye’deki gelişmeleri mukayese et-
mek lazım.  Basit bir örnekle; Türkiye’de 
senede 20 milyar dolarlık makine üreti-
liyor. Yaklaşık olarak ta 20.000 makine 
üreticisi ve yan sanayicisi var. Avrupa ül-
kelerinde toplam üretim rakamı 800 milyar 
Dolardır. Avrupa’da makine üretim sayısı 

ise 25. 000’dir. Üretim anlamında Türki-
ye’dekiyle aynı durumdalar. 

Geçtiğimiz gün Ticaret odasında bir 
toplantı da konuşmacı iken birisi; ‘başka-
nım,  7 sene evvel ben bu şirketi kurdum. 
Sıkıntıdayım,  batıyorum, yandım, bize yol 
göster’ dedi. Ben o arkadaşı iyi biliyorum 
tanıyorum da. Ben de ona;  eğer şu soraca-
ğım soruya cevap bulabilirsek yol gösterici 
olur dedim. Şuydu; Senin yaptığın bu işi 
biliyorum, seni de biliyorum 7 yıl evvel bu 
işe girerken senden önce Türkiye’ de bu işi 
yapan 35 şirket vardı. 36’ncı olarak bu işe 
girerken ne düşündün?  Onlardan çok daha 
paran mı vardı? Daha fazla verimli üretim 
mi yapacaktın? Yani neden 3‘ncı olarak 
girdin diye sordum.  Önemli bir durum ve 
Türkiye’ye has bir durum. Aynı durumda 
ve bir birbirini taklit eden üretim yapıları 
var. Bir kere Türk girişimcisi özgün olmak 
durumunda. Bir başkasının yaptığı işi ya-
pacaksanız ve taklit yapacaksanız başarılı 
olma şansınız artık sıfırıdır. Fark yaratmak 
zorundasınız.  Dünya’da gözlemlediğim; 
Bölgelerin, Şehirlerin belli başlı konular-
da uzmanlaştığıdır. Yani her konuda ayrı 
ayrı alanlarda üretimin yapıldığı ve rekabet 
açısından önemli olduğu bir gerçektir. 

İMES Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Akar

“Kastamonu Kalkınma Vakfı, KASİ-
AD, Genç Çalışma grubu, ve Kas-Der gibi 
STK kurumlarımızın güçlerini birleştirdi-
ğinde Kastamonu’ya yatırım ağıyla birlik-

te gelişimine katkı sağlayacağından ümitli-
yim dedi. Akar, Kastamonu kalkınma vak-
fı başkanı Remzi Gür’ün de memleketimiz 
açısından büyük şans olduğunu belirterek. 
Kendisi yurtdışında ve aramızda buluna-
madı. Selamları var. Üzerimize ne düşerse 
yapmaya hazır olduğunu söyledi diyen Ke-
mal Akar, Temmuz ayında yapılacak olan 
ve Başbakan yardımcısı  Ali Babacan’ın 
da aramızda olacağı iftar programında bir 
araya geleceğiz. Orada bakanımıza bir su-
numla birlikte sorunlarımızı daha iyi anlat-
ma fırsatı bulacağız.” 

Kas-Der Genel Başkanı Latif Çilin-
giroğlu:

“Kas-Der’e genel başkan olmamın he-
men sonrasında böylesine güzel ve geniş 
katılımlı bir toplantıda bulunmaktan son 
derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. 
Bakıyorum da genç, dinamik, tahsilli ve 
işinde uzman olmuş işadamlarımızın ol-
ması ne kadar güzel bir tablo. Ülkelerin 
gelişmesi artık ekonomik alanda mümkün 
ve ekonomiyi iyi bilen insanlarla Kasta-
monu için üretmek Kastamonu düşünmek 
kadar güzel bir şey yoktur herhalde. Baş-
ta sayın valimiz Erdoğan Bektaş olmak 
üzere, Sayın Ayhan Aslan nezdinde tüm 
katılımcılara teşekkür ederken yanınızda 
olduğumuzu belirtir saygılarımı sunarım 
diyerek sözlerine son verdi. Toplantıya 
katılan her işadamı söz alarak düşünce ve 
görüşlerini paylaşarak yapılan bu progra-
mın çok önemli olduğunun altını çizdiler.  
Yılmaz Makine yönetim kurulu başkanı ve 
KASİAD üyesi Hüseyin Yılmaz’da Yatı-
rım anlamında ihtiyaç duyulan her adımı 
atmaya razıyız dedi.

haber@istamonu.com

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

EK N MI

SOSYAL GÜVENLİK

1) BİRDEN FAZLA SOSYAL GÜVENLİK 
KURUMUNA PRİM ÖDEMELERİM VAR 
HANGİSİNDEN EMEKLİ OLACAĞIM?

Çalışma yaşamı içerisinde, SSK, Bağ-kur ya da 
Emekli Sandığı’na prim ödemesi yapanların, han-
gisini şartlarına göre emekli olacağı da, çok sorulan 
sorulardan biridir.

Böyle bir durumda, 1 Ekim 2008’den önce si-
gortalı olanlar, son yedi yıl içerisinde, en fazla 
prim ödemesi yapılan hangisiyse (SSK, Bağ-Kur 
ve Emekli Sandığı), onun şartlarına göre emeklilik 
hakkı kazanılmaktadır.

Buna göre son yedi yıl içinde fazla prim öde-
nen statü şartlarına göre emeklilik hakkı kaza-
nılacaktır.

Son yedi yılda eşit prim ödenmişse, en son 
tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olu-
nuyor.

Örneğin; sigortalılığının, son 2.520 gün primin 
1.259 günün SSK’ya, 1.261 gününü Bağ-Kur’a öde-
yen biri, son yedi yıl içinde Bağ-Kur’a (1.261 gün), 
SSK’dan (1.259 gün) fazla prim ödediğinden, Bağ-
Kur şartlarına tabi olarak emekli olacaktır.Ancak, 
bu kişinin son yedi yıl içinde 1.260 gün SSK’ya 
1.260 gün Bağ-Kur’a prim ödediği varsayıldığında, 
en son primini hangi statüde ödediğine bakılacak ve 
en son prim ödediği statü şartlarıyla emekli edile-
cek.Son prim ödediği kurum Bağ-Kur ise, Bağ-Kur 
şartlarıyla emekli olacak.

1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar, ça-
lışma hayatı boyunca hangi statüye fazla prim 
ödemişse, o statüden emekli olacak.

Örneğin; 10 Aralık 2008 tarihinde sigortalı olan 
birinin, 4.200 gün SSK’ya, 3.000 günde Bağ-Kur’a 
prim ödediğini varsayarsak, söz konusu kişinin faz-
la prim ödemesi yaptığı SSK şartlarıyla emekli ol-
ması gerekir.

2) HANGİSİNDEN EMEKLİ OLMAK DA-
HA KOLAY, (4/A) SSK MI? (4/B) BAĞ-KUR 
MU?

En çok sorulan soru budur belki de. Hangisinin 
emeklilik şartları daha hafif, hangisinde daha erken 
emekli olabilirim?

Genel olarak değerlendirildiğinde, SSK yani 
4/a’lıların emeklilik şartları daha hafif.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigor-
talılığı başlayanlar;

• SSK’da, bayanlar 58 yaş ve 7.000 gün prim, 
erkek 60 yaş ve 7.000 gün prim ödemesi halinde 
emekli olabiliyor.

• Bağ-Kur’da ise, bayanlar 58, erkekler 60 yaş 
ve 9.000 ün prim ödemesi gerekiyor.

Buna göre, söz konusu tarihlerde sigorta başlan-
gıcı yapan Bağ-Kur’lular, yaşları dolmasına rağmen 
prim gün sayıları yetersizce, SSK’ya geçerek emek-
li olmaları daha anlamlı.

Bunun için, 7.000 gün primin dolmasına 1.260 
gün kala SSK’lı bir işe başlayarak, 1.260 gün prim 
yatırmaları halinde SSK şartlarına, göre emekli ola-
bilecektir.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalılık baş-
langıcı yapılmışsa,

• SSK’da bayanlarda 58 yaşını doldurma ve 
7.200 gün prim ödeme koşuluyla, erkeklerde ise 60 
yaşını doldurma ve 7.200 gün prim ödeme koşuluy-
la emekli olunabiliyor.

• Bağ-Kur’da, bayanlarda 9.000 gün prim ve 58 
yaş, erkeklerde ise, 9.000 gün prim ve 60 yaş şart-
larının birlikte sağlanması gerekiyor...

Eğer Bağ-Kur’luysanız, bayanlarda 58, erkek-
lerde 60 yaşınızı doldurduğunuzda 9.000 gün prim 
ödemesini tamamlayacağınız bugünden belirlidir. 
Buna göre, 7.200 gün prim ödemesine 1.260 gün 
kala, SSK ‘lı bir işe geçer ve sigortalı çalışarak 
1.260 prim yatırırsanız, bayanlarda 58, erkeklerde 
60 yaşınıza geldiğinizde, prim açısından 5 yıl da-
ha az prim ödemesi yaparak emekli olabilirsiniz.

3) HİZMET BORÇLANMASI HANGİ DU-
RUMLARDA YAPILABİLİR?

SSK (4/a), Bağ-Kur (4/b), Emekli Sandığı (4/c), 
isteğe bağlı sigortalı statüsünde olan herkes, hizmet 
borçlanması talep ettiği tarihte sigortalı olmak şar-
tıyla, hizmet borçlanması yapabilmektedir.

Hizmet borçlanması talep edilecek haller 
(5510 Sayılı Kanun Madde 41);

• Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da 
analık izni süreleri (sadece SSK yani 4/a’lılar için)

• Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek 
subay okulunda geçen süreler,

• Memurların aldıkları ücretsiz izin süreleri (Sa-
dece Emekli Sandığı yani (4/c’liler için),

• Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya 
tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında 
geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreni-
minde geçen süreler,

• Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanla-
rın normal stajda geçen süreleri,

• Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan 
veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat 
edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süre-
leri,

• Grev ve lokavtta geçen süreler,
• Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,
• Seçim kanunları gereğinde görevlerinden istifa 

edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı 
tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri 
süreler, borçlanma kapsamına alınmıştır.

Rafineri çıkış fiyatlarında ya-
pılan artırımın ardından, kurşun-
suz benzinlerin perakende satış 
fiyatlarında 5 Temmuz’dan itiba-
ren geçerli olmak üzere  litrede or-

talama 12 kuruş zam yapıldı. AA 
muhabirinin aldığı bilgiye göre, 
Ankara’da litresi 4,18-4,19 liradan 
satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 
4,30-4,31 liraya, İstanbul ve İz-
mir’de de 4,17-4,18 liradan 4,29,4-
30 liraya yükseldi. 

97 oktan kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı da 12 kuruşluk artırı-
mın ardından Ankara’da 4,37 lira, 
İzmir ve İstanbul’da ise 4,36-4,37 
liradan satılmaya başlandı.

 95 ve 97 oktan kurşunsuz ben-
zinlerin litre fiyatına en son 27 Ha-

ziran 2012 tarihinde 3 kuruşluk in-
dirim yapılmıştı. Akaryakıt ürün-
lerinin perakende satış fiyatları, 
dağıtım şirketlerinin maliyetine ve 
rekabet şartlarına, illere ve dağıtım 
şirketlerine göre litrede birkaç ku-
ruş farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıta Zam Geldi

ÜRÜNDÜ İNŞAAT 
Hayrettin ÜRÜNDÜ
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İstanbul Milletvekili Dr. Haldun Ertürk: “Yatırımın iki ayağı var.  Devlet yatırımı ve özel sektör yatırımı. Devlet yatırımı alt yapıdan başlar.  
Ne yazık ki Kastamonu her iki alanda biraz ihmal edilmiş durumdadır. Havaalansız, Limansız ve yolsuz durumda bir ile yatırım beklemek 
tabi ki komik olurdu. Şükürler olsun son yıllarda Kastamonu’da tüm bu alanlarda yatırımlar hızlandı ve son aşamalara gelindi” dedi.

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

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

İSTAMONU

KASİAD’ın Düzenlediği Toplantıda Kastamonu Gerçeğiyle Yüzleşildi

Toplantıya katılan diğer işadamlarının isimleri ise şöyle
Aydın Aslandağ
Arif Demirtaş
Ayhan Şensoy 
Cemal Şenol
Cemal Şensoy
Erol Şahin
Halil Çevik 
Hasan Kuz 
Hasan Arpacı

Hüseyin Kaya
İshak Aslan
İsmet Kütük
İbrahim Topçu
Kemal Eren
Mehmet Tekin
Mehmet Umur
Mehmet Görgülü 
Mesut Demirel

Mustafa Üründü
Mustafa Çelik
Murat Arer
Necati Yarlığan
Recai Alkan
Rıza Oturak
Sungur Gedik
Sami Demirel
Sabahattin Tuna

Sadettin Çay
Sezai Alkan
Şahin Mersin 
Tahsin Sönmez
Turgut Ata
Yaşar Kayacan
Yüksel Ilgın
Ziya Keskin 



Hali vakti yerinde bir işadamı olduğu-
nuz geniş bir çevre tarafından biliniyor. 
Sizinle aynı sosyal statü de olan insanla-
rın birçoğunun yaşam tarzı da malum. 
Gördüğümüz kadarıyla siz mütevazı bir 
hayat sürüyorsunuz… Paraya köle olup 
hayatı çalışmaktan ibaret sanma hasta-
lığından nasıl kurtuldunuz, nasıl bu din-
ginliğe ulaştınız?

Dediğim gibi, ben hayatın her türlü ni-
metini tattım. Zaten ’X’ milyarlık servetiniz 
de olsa, dünyanın en zengin insanı da olsa-
nız, yiyeceğiniz lokma bellidir, gezeceğiniz 
yer bellidir, yaşayacağınız hayat belli bir 
ömürle sınırlanmıştır. Paranın kölesi olmak 
ta, parayı kendimize köle etmek te insanın 
kendi elindedir. Bu, hayata bakış açısıyla ve 
doygunlukla ilgilidir.

Baba ocağı Seydiler…
Siz Seydilerlisiniz… 

(İmrenler köyü) Baba 
ocağı Seydiler’le ilgili 
neler yaptınız?

Bunları pek konuşmam 
ama sordunuz diye söylü-
yorum; Babam, (Hacı Sadık 
Özkan) orada tanınan ve say-
gı duyulan bir insandır. 
Cami’ler, Kur’an 
kursları, talebe 
yurtları, çeş-
meler inşa et-
miştir. Babam, 
‘burada şuna 
ihtiyaç var’ 
dediğinde biz 
her türlü des-
teği sağlıyo-
ruz.

S e y d i -
ler’de, büyük 
bir arazi üze-
rine fabri-
kalar yapma 
gir iş iminiz 
vardı...

1250 dönümlük araziye, o yörenin insa-
nı olmadığı halde o yöreyi seven insanların 
öncülüğünde bizim de içinde olduğumuz 
bir grup girişimci tarafından fabrikalar ya-
pılmaya başlandı. 

Fakat  (isim vermeye gerek), yok bazı in-
sanlar bunlar rantçı diye feveran etti. Oysa 
oraya yatırım yapmak isteyen 20 işadamı-
nın hiç birinin buna ihtiyacı yoktu. Dar ufka 
sahip olan insanların engelleme girişimiyle 
karşı karşıya kaldık. Keşke Seydiler’e yatı-
rımlar devam edebilse, istihdama katkı su-
nulabilseydi.

“Kastamonu Holding hayal kırıklığı”
Aslında sizin istihdam yaratacak ya-

tırımlarla da ilgili projeleriniz vardı ve 
bu projeler, Kastamonu Holding’le 

bağlantılıydı sanırım. Kurucuları 
arasında yer aldığınız Kastamo-
nu Holding’le ilişkileriniz nasıl?

Kastamonu Holding kurulur-
ken benim küçük oğlum birkaç 
aylıktı. Ben memleketime hizmet 
edebilme sevdasıyla, daha yaşına 
girmemiş oğlumu dahil bütün 

ailemi, 20’ye ya-
kın kişiyi 

ş i r k e t 
ortağı 
yap-
tım. 
Be-

nim amacım orada yapılacak yatırımların 
çok daha rantabl olmasıydı. Kastamonu’nun 
makûs talihini değiştirecek yatırımlar yapa-
lım, bir şeyler üretelim istedim. Kastamonu 
Holding, maalesef iyi yönetilememiştir, ku-
ruluş amacına uygun hareket edilmemiştir. 
O kadar devre mülkler satıldığı halde hala 
borç içindedir. Bu konuda hayal kırıklığı 
yaşadım.

1999 depreminde, sizin yaptığınız bi-
nalar arasında hasar gören oldu mu?

Gururla söylüyorum bir tek binamızda 
bırakın hasar görmeyi çatlak bile oluşmadı. 
Ağabeyimle birlikte yaptığımız bütün bina-
ları gezdik ve yaptığımız işin sağlamlığın-
dan gurur duyduk.

“Kentsel dönüşüm bu haliyle verimli 
olamaz” 
İnşaatçılık sektörünü iyi bilen bir mü-

teahhit olarak deprem sonrası hız verilen 
kentsel dönüşümle ilgili neler söylersiniz?

Kentsel dönüşüme yanlış başlandı. Sağ-
lıklı projeler üretilemedi. Sizin, tespit etti-
ğiniz semtte yıkım yapabilmeniz için önce 
orada evlerini yıktığınız insanların barına-

bileceği yerler oluşturacaksınız. Yıktığınız 
yerlere yeni binalar inşa etmek yetmez, ora-
ların altyapısını tamamen yenileyeceksiniz. 
Kentsel dönüşüm kitlesel olmalı, meseleye 
geniş açıdan bakılmalı. Bakıyorum, hem 
kentsel dönüşümden söz ediliyor, hem de 
her yere yeni imar izinleri veriliyor, bu du-
rum işi daha da içinden çıkılmaz hale geti-
riyor.

Yatırımını gayrimenkule yapmak iste-
yenlere tavsiyeleriniz neler olur? 

Yatırım yapmak için her alanda birçok 
kıstas vardır. Ben özetle şunu söyleyeyim; 
kente en yakın yer, en çabuk gelişecek, en 
fazla prim yapacak yerdir. 

İdeolojik olarak, siyasi görüş olarak 
kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Her siyasi görüşle, insana değer veren, 
kanunsuzluğa prim vermeyen her ideolo-
jiyle barışığım. İnsanlarla iletişim kurarken 
onların dinlerini ırklarını sorgulamam. Be-
nim kriterim, bir insanın ne kadar ‘insan’ 
olduğudur. Ekonomik anlamda Liberalizmi 
benimsiyorum.

Hayatta yapmak isteyip te yapamadı-
ğınız bir şey var mı?

Çok şükür, parayla yapılabilecek her şe-
yi yaptım.

Kirlenmişlikten kaçış 
Burası sizin için ne ifade ediyor?
Burası benim kirlenmiş ilişkilerden, ri-

yakârlıklardan, çıkarcılıktan, dedikodudan 
kaçış yerim. Ailemle, dostlarımla birlikte 
mutluluğa demir attığım gönül okyanusum. 

Röportajı sonlandırdığımız sırada, Şera-
fettin beyin ağabeyi Akif Özkan geliyor ya-
nımıza… Şerafettin beyle olan ilişkilerinin 
sıcaklığı ve samimiyeti eşine ender rastlanır 
cinsten. Buna şaşıranın yalnızca biz olma-
dığımızı Akif beyin sözlerinden anlıyoruz; 
‘Kardeşimle olan diyaloğumuzu gören her-
kes, bu nasıl bir ağabey kardeş ilişkisidir, 
size gıpta ediyoruz der’ diyor. Biz Akif 

beyle sohbet ederken, Şerafettin beyin ken-
di elleriyle hazırladığı “Mangal Mönüsü” 
nün hazır olduğu tüyosunu alıyor ve servise 
hazır şekilde bizi bekleyen yemek masasına 
geçiyoruz… Doğrusu, afiyet oluyor. 

DERiN DiYALOG

İSTAMONU
Dediğim gibi, ben hayatın her türlü nimetini tattım...

Gazete İSTAMONU röportaj-
ları “Derin Diyalog”lar kurmaya 
ve başarı hikayelerinin satır arala-
rından bulup çıkardığı samimiyet  

‘nüve’ sini okurlarıyla paylaşmaya 
devam ediyor. 

Murat Güven ile
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Geçen sayıdan devamla konuğumuz; işadamı 

elahattin Mudak
®

Şerafettin Özkan                                  
2500 m2’lik bir alan üzerine kurulmuş abartısız bir saray 

yavrusundayız…  Ana giriş kapısından geçişimizle yeni bir 
dünyayı keşfe çıkmışçasına yürüdüğümüz patika yollarda, özlem 

duyduğumuz yeşilin her tonunun selamıyla karşılaşıyoruz. 
Yolumuz küçük bir çayır diyebileceğimiz çimenliğe çıkıyor. 

Hemen karşımızda rengini gökyüzünden, davetkârlığını ve 
misafirperverliğini sahibinden alan devasa bir havuz var.
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HAYATA DAiR 
İSTAMONU

gulfem@istamonu.com

“…Cide, doğduğum eşsiz, benzersiz memleket… Ne 
iyi etmiş de anam beni bu cana yakın memlekette doğur-
muş!.. Her şeyimi yitirdiğim günlerde Cide’nin belleği-
min duvarlarına yansıyan görünümü ile dirilir, yaşama 
gücümü tazelerdim…’’

7 Temmuz 2012, “Hababam Sınıfı’nın yazarı” olarak 
herkesin gönlünde taht kuran şair-yazar Rıfat Ilgaz’ın 
ölümünün 19’ncu yılı... 

Rıfat Ilgaz’ın eserleri günümüzde, oğlu Aydın Ilgaz 
ile birlikte kurduğu, Çınar Yayınları’ndan çıkmaktadır.

Gülfem Çerçioğlu ile

ne varsa

MİZAH gücüne ve kıvrak zekasına hay-
ran kaldığım, insan gibi insan. Bizim iç dün-
yamızı, bize toplumcu ve gerçekçi bir üslup-
la en sade dilde aktaran büyüleyici edebiyat 
kahramanımız o, ‘sarı yazma’ denince ilk 
akla gelen isim. Yaşadığı tüm zorluklara rağ-
men asla pes etmeyen gözü kara yazarlardan, 
en güzide hemşerilerimizden o. 

Yaşamanın ve yazmanın ne demek ol-
duğunu gösteren, hayatı roman gibi geçen, 
hastane, hapishane, basımevleri arasında 
mekik dokuyan, bir dönem Türkiyesi’nin acı 
gerçeklerini yaşayan mücadeleci, güçlü halk 
adamı, tüm çocuklara, gençlere ve yetişkinle-
re örnek olmaya devam ediyorsun. Türk ede-
biyatına getirdiğin yenilikler için, ve kattığın 
değerler bizi heyecanlandırmaya, büyük bir 
soluk aşılamaya devam ediyor. Seni, her za-

man ‘Dört Mevsim’ şiirinde söylediğin  “…
Yemyeşil bir bahar kaldı!” dizesindeki gibi 
yemyeşil bir bahar olarak anımsayacağız, 
sevgi, saygı ve özlemle…

Rıfat Ilgaz’ı, saygı, sevgi ve özlemle 
anıyoruz
Hem yazılarında hem de kişisel hayatında 

toplumcu bir çizgiyi benimseyen Rıfat Ilgaz, 
II. Dünya Savaşı döneminde öğretmenlik 
yaparken hayatında ve çevresinde gördükle-
riyle toplumcu bir anlayışa yöneldi. Halktan 
biri olması ve halkın çektiklerini kendisinin 
de çekiyor olması bunu ifade etme isteği ve 
ihtiyacı yarattı. 

Türkiye’nin en çalkantılı siyasi dönem-
lerinde devam ettiği dergiciliğiyle, aynı dö-
nemdeki birçok yazar gibi, hayatı, sorgu, 
tutuklama, işkence döngüsünde geçen şairin, 
adliye koridorlarında ve hapishanede çok 
zorlu zamanları oldu. edebiyat hayatı bo-
yunca oldukça üretken oldu. Şiirden mizah 
öykülerine, romandan çocuk kitaplarına bir-
çok farklı alanda eseri bulunmaktadır. Rıfat 
Ilgaz’ın bir zamanlar toplatılan ‘Karartma 
Geceleri’ romanı, 2004 yılında 100 Temel 
Eser listesine girmiştir.

O, gönlümüzde Hababam Sınıfı’nın yaza-
rı olarak taht kurdu ama altmış yayınlanmış 
kitabı var. Onun şairliğine, romancılığına ve 
öykü yazarlığına da gereken özeni gösterme-
li, gelecek nesillere tanıtmalıyız.

“Cide Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve 
Sanat Festivali”
“Onun ölümünü karamsar bir havada yas 

tutarak anmak istemiyoruz” diyen Rıfat Il-
gaz’ın oğlu Aydın Ilgaz, babasının yaşadığı 
bu zor dönemleri unutmak istercesine, onu, 
bir festivalle anmak istediklerini dile getir-
miştir. Her yıl vefat ettiği gün olan 7 Tem-
muz’da babasının doğum yeri olan Kastamo-
nu’nun Cide ilçesinde “Cide Rıfat Ilgaz Sarı 

Yazma Kültür ve Sanat Festivali” ile Rıfat 
Ilgaz, farklı etkinliklerle hatırlanmaktadır.

Hababam Sınıfı, Sinemanın
Unutulmaz Yapıtlarından Oldu
“Hababam Sınıfı”, Rıfat Ilgaz’ın en 

önemli eserlerinden biri olarak kabul edil-
mektedir. Günümüze kadar Türkiye’de ya-
zılmış en iyi mizah kitaplarının başında gös-
terilir. Bir süre sonra tiyatroya sinemaya da 
uyarlanmış, İnek Şaban’ından Hafize Ana’sı-
na, Kel Mahmut’tan Güdük Necmi’ye kadar 
pek çok karakteriyle Türk Sineması’nda bir 
efsane olmuştur. Türkiye’nin yüzünde koca 
bir gülümseme olduysa ve hala oluyorsa, 
bunda yazar Rıfat Ilgaz’ın da payı büyüktür. 
82 yıllık hayatına sığdırdığı bir dolu roman, 
öykü ve şiirleriyle Rıfat Ilgaz, Türk edebiya-
tının önde gelen yazarları arasında yer alıyor. 
Ilgaz, 1982 Madaralı ve Orhan Kemal roman 
ödüllerini kazanmıştı, bununla birlikte yaşa-
mı boyunca birçok ödüle layık görüldü.

Arkadaşlarının Acısına Dayanamadı
Türkiye’nin büyük yarası kabul edilen 

2 Temmuz 1993 ‘Sivas Katliamı’, Rıfat Il-
gaz’ın ölümünü hazırlayan olaylardan biri 
oldu. Sıvas’ta yanarak ölen aydın dostlarıyla 
olaydan bir hafta önce, Yazarlar Birliği’nin 
kendisine verdiği altın madalya ödülünü alır-
ken bir araya gelmişti. Ailesinin çabalarıyla 
olayı duyması engellenen Ilgaz’a, Madımak 
Katliamı’nı oğlu Aydın ve aile dostları alıştı-
ra alıştıra söyledi. 

Bu olayı kabullenemeyen Ilgaz yakın 
çevresine “İnsanlık tarihinde böyle bir şey 
olmadı, Firavunlar Piramitlere saldırdı ve 
bunun gibi birçok olay oldu ama bu başka, 
aydın insanları bir kütüphane dolusu kitap 
gibi yaktılar” dedi.

Arkadaşlarının acısına dayanamayan Il-
gaz, içini Cumhuriyet gazetesinde yayımla-
nan demeciyle döktü: “Yaşamla ölümün bir 

anlamı kalmadı. Her şey yalama oldu! Artık 
hiçbir şeye inanmıyoruz. Yaşama da inanmı-
yoruz. Artık yaşam yalama oldu. Evden dışa-
rı çıkmamak mı lazım? Bizim aklımız ermez 
oldu. Asım benim çok eski dostum. Benim 
için yıllarca çalışıp değerli kitaplar yazan 
bir yazar. Yazar, kitapları yalnız kendisi için 
yazmaz. Kitaplar birer sevgi derlemeleridir. 
Asım aylarca yıllarca benimle yattı, kalktı. 
İyi günlerimde gülmüş; hapishanelerde, ke-
lepçelerde ağlamış. Gözlerinin önünde 81’de 
kelepçeliyim. Asım yanımda. Türkiye’de, 
yaşama da ölüme de inanılmıyor. Asım Be-
zirci yaza yaza kayboldu gitti işte. İnsanca 
yapabileceğimiz tek şey, şimdi Asım’ı say-
gıyla anmak.” 

2 Temmuz Sivas Madımak Olayı’nda 
başta yakın dostu Asım Bezirci olmak üzere 
birçok kişinin katledildiği haberine oldukça 
üzülen Ilgaz, bundan 5 gün sonra, 7 Temmuz 
1993’te Ataköy’deki evinde vefat etti ve Zin-
cirlikuyu Mezarlığı’na, dostu Bezirci’nin ya-
nına defnedildi.

Son şiirini 19 Kasım 1991’de yazdı:
“Son Şiirim
Elim eline değsin
Isıtayım üşüdüyse
Boşa gitmesin son sıcaklığım.”

YEDİ CANLI OLMAK
Arada bir düşündüğüm oluyor:
Var mıyım, yok muyum ben de,
Bu yeryüzünde?

Baki Hoca’mızın söylediği gibi
Kabuğumdan sıyrılıp
Hakka yönelmediğime göre henüz
Sedef-i şerifimin içindeyim demektir
Yaşayıp gidiyorum, sizin anlayacağınız!

Nasıl mı yaşıyorum?
Bu da mı sorun!
Yaşıyorum ya siz ona bakın!
Gençken bir şiirimde,
“İş doğmakta değil!” demiştim,
“Gelmişken yaşamakta!”

Dekart gibi düşünüp
Dekart gibi konuşursam eğer:
“Yaşıyorum…” Eee şu halde?
Canım anlayıverin gerisini,
Hiç kuşkunuz olmasın ki, “Varım!”
Onun gibi de değil, açıkçası
Ben var olmak için yaşıyorum.
Bırakın düpedüz yaşamayı
Yaşamak için geceli gündüzlü
Direniyorum üstelik!

Çare yok,
Tüm acılara direneceksin önce
Daha çok,
Acınmalara direneceksin, iki,
Yokluğa, yoksunluğa… Üüüç!
Güler yüz göstermeyeceksin
Yüzüne gülenlere, dört!

En önemlisi
Ezenlere karşı direneceksin, beş!
Ezilenlerin yanıp yakınmalarına!
Etti mi altı!
Yedincisi mi, can yoldaşım,
Övgülere direneceksin,
Seni göklere çıkaran övgülere!
Ayakların bir kesildi mi yerden
İşte asıl o zaman,
Sedef-i şerifini  terkettin demektir!

Kolay değil, yaşamak!
Saati geldi mi, can yoldaşım,
Canını dişine takıp
Soluk almak için bile direneceksin!

Rıfat Ilgaz, Kastamonulu olmaktan dolayı gurur duymamın en başta gelen değerlerinden , gönlümdeki edebiyat krallarından, ailemden bir büyüğüm 
olarak gördüğüm ve saygı duyduğum, dedem gibi sevdiğim, o mavi gözlerinde hep bir hüzün olan, yılmadan durmadan, bıkmadan üreten duyarlı yürek… 

Edebiyatımızın Koca Çınar’ı, Hababam Sınıfı’nın Babası: Rıfat Ilgaz

İbrahim COŞAR

1956 Yılında Kastamonu’da doğan ve 5 Temmuzda kaybettiğimiz TFF eski başkanı 
Hasan Doğan, ölümünün 4. yıl dönümünde Topkapı Mezarlığı’ndaki mezarı başında 
anıldı. Anma törenine TFF Başkanvekilleri 
Ufuk Özerten ve Servet Yardımcı, TFF Yönetim 
Kurulu üyeleri, spor adamları, ailesi ve 
yakınları katıldı.

4 Yıl Önce Bu Gün Aramızdan Ayrıldı
Hasan Doğan Türkiye Futbol Federasyonunda 143 gün 

başkanlık yaptı. Tatil için gittiği Bodrum Torba beldesin-
de Türkiye Millî Futbol Takımı teknik direktörü Fatih Te-
rim’le yediği yemeğin ardından kalp krizi geçirdi, yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kay-
betmişti.

Hayatı 37’den ibaretti
Doğduğu toprak olan Kastamonu’ya hayranlığıyla bili-

nen Hasan Doğan 14 Şubat 2008 tarihinde seçildiği Futbol 
Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu’nda TFF’ nin 37. 
başkanı olmuştu. Gazete İstamonu ailesi olarak aramızdan 
ayrılışının 4.yıldönümünde Hasan Doğan’ı rahmet, minnet 
ve şükranla anıyoruz…  Ruhu şad olsun. 

Seni Unutmadık Başkan
Sp r

Kastamonu amatör liglerinde İnebolu`yu temsil eden en eski, en köklü kulüp olan İneboluspor 
yaptığı olağan kongresinde Ahmet Ergün başkanlığındaki yeni yönetimini seçti.

 3 yıl süreyle kulübü yöneten Can Bağlan baş-
kanlığındaki yönetim dönemi de sona ermiş oldu. 
Bilindiği üzere eski başkan Can Bağlan yerel gaze-
telere yaptığı açıklamalarda tekrar kulüp başkanlı-
ğına aday olmayacağını belirtmişti. Olağan genel 

kurul sonucu seçilen Ahmet Ergün başkanlığındaki 
liste şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu:  Başkan Ahmet Ergün, Baş-
kan Yardımcısı Hasan İlyasoğlu, Genel Sekreter 
Şakir İşeri, Genel Kaptan Ali Rıza Taşkın, Basın 
Sözcüsü Fikri Yılmaz, Muhasip Tarık Tümer, Vez-
nedar Samet Kara, Üye Abdullah K.Çobankara, 
Üye Eyüp Kara                   

İnebolupostası/ Kulüp başkanlığına seçilme-
sinin ardından gazetemize açıklamalarda bulunan 
Ahmet Ergün; “Çok zorlu bir süreçte göreve geldik-
lerini ve kendisini bu göreve layık gören arkadaş-
larıyla beraber kulübü en kısa zamanda bu sıkıntılı 
günlerden uzaklaştırıp eski özlenen güzel günlere 
taşımaya çalışacaklarını” söyledi. Amaçlarının ye-
ni seçilen yönetim kuruluyla beraber İneboluspor`u 
eski güzel günlere geri getirmek olduğunu söyledi.

İneboluspor`da Ergün Dönemi



İkinci Murat’ın hedefi ise bütün 
Anadolu’yu Osmanlı topraklarına 
katmaktı. 1424 yılında Bolu yakın-
larında karşılaşan Osmanlı ve Can-
daroğlu kuvvetlerinin savaşından 
İsfendiyar Bey yenik ayrıldı ve Si-
nop’a çekildi.

Osmanlı ordusuna karşı gelmek-
ten pişmanlık duyan İsfendiyar Be-
yi, Sultandan affını isteyerek oğlu 
Tacettin İbrahim Bey’in güzelliği ile 
ünlü kızını (HATİCE ÂLİME HU-
MA HATUN) şer’i nikâhla kabulü-
nü rica eder. Bunun üzerine İkinci 
Murat mektup ve hediyeleri kabul 
ederek düğün hazırlıklarının yapıl-
masını ister.

İsfendiyar Bey’in mektup ve he-
diyelerinden memnun kalan İkinci 
Murat kırgınlıkları unutarak Canda-
roğulları topraklarına dokunmaz.

Çaşnigir başı Elvan Bey başkan-
lığında bir heyeti birçok hediye ve 
mihr ile birlikte 1423 yılında Kas-

tamonu’ya gönderir. Devrekâni’ye 
geçen heyet Çayırcık Köyüne gelir. 
Sultan Murat ile Hatice Âlime Hüma 
Hatun’un düğünü Çayırcık köyün-
de yapılır. Devrekâni’deki düğün 

töreninden sonra gelin yükte hafif 
pahada ağır pek çok hediye ile Bur-
sa’ya gönderilir. Bursa’da ise İkinci 
Murat’ın kız kardeşlerinden biri İbra-
him Bey’in oğlu İsmail Bey e, birisi 
Anadolu Beylerbeyi Karaca Paşa’ya, 
üçüncüsü de Candarlızade Halil Pa-
şa’nın oğlu Mahmut Çelebi’ye verilir 

ve düğünlerin hepsi 1424 yılında ay-
nı anda yapılır.

İkinci Murat ile evlenen Huma 
Hatundan 1431 yılında Sultan Meh-
med Han (Fatih) dünyaya gelir.

…
Devrekâni isminin İsfendiyaro-

ğulları zamanında bu yörenin geçici 
olarak konaklama amacı ile HAN 
olarak kullanılmasından ve “DEV-
LETHANI” olarak isimlendirilme-
sinden ortaya çıktığı rivayet olun-
maktadır. Devlethanı zaman içinde 

halk dilinde “DEVREKÂNİ” ye dö-
nüşmüştür.

Ulu Önder Atatürk Şapka İnkılâ-
bı dolayısıyla 1925 yılında Kasta-
monu ve çevresini ziyareti sırasında 
28 Ağustos 1925 tarihinde İlçemize 
gelerek Müftüoğlu Mehmet Beyin 
çiftliğinde misafir kalmış ve İlçemizi 
onurlandırmıştır. Bu nedenle her yıl 
28 Ağustos günü Atatürk’ün Dev-
rekâni’ye Gelişi Kültür ve Sanat Haf-
tası olarak törenlerle kutlanmaktadır.  

Devrekâni 1944 yılında kabul 
edilen Yasa ile İlçe olmuştur.

İlçenin kuzeyinde İsfendiyar (Kü-
re) dağlarının yüksek kısımlarının 
oluşturduğu dağlık sahalar ve yük-
sek plato sahaları bulunur. Buralarda 
yükselti.1251-1581 m. arasında de-
ğişmektedir. İlçe sınırları içerisinde 
Kastamonu –Devrekâni Arasında 
1200 metre rakımlı oyrak geçidi,1985 
metre rakımlı Yaralıgöz geçidi,1770 

metre rakımlı Göynük,1492 metre 
rakımlı görve ve 1330 metre rakımlı 
Bebek dağları vardır.

Çok eski bir yerleşim olan ilçe-
miz, sinesinde barındırdığı tarihi ve 
kültürel eserlerle müstesna bir yere 
sahiptir.

Devrekâni’de bulunan tarihi / 
arkeolojik unsurlar şunlardır; Mer-
kez ve Çayırcık Camileri, Çayırcık 
Mahallesindeki Roma dönemine ait 
aslan heykeli, Sazyaka Mahallesin-
de (Karaköy) Fatıma Hatun Türbesi, 
Bozkoca ve Kurtşeyh Türbeleri, Kı-
nık Köyündeki Antik Hitit Şehri.

Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu baş-
kanlığında 1994 yılında Kınık’ta 
Başlatılan ve aralıklarla devam eden 
kazılarda çok sayıda paha biçilmez 
tarihi eser gün ışığına çıkarıldı. 

Kazılarla Hitit Tarihi’ne ait bugü-
ne kadar bilinmeyen birçok bilgi ve 
esere ulaşılırken, yer altı ve yerüstü 
olmak üzere iki de şehir bulunmuş-
tur. 

Beyler Barajı, Kastamonu`da, İn-
cesu üzerinde sulama amacıyla 1987-
1994 yılları arasında inşa edilmiş bir 
barajdır. Baraj çevresinde bilimsel 
çalışmalar yapan değerli hemşerimiz 

Bilim adamı Hacettepe Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölü-
mü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal 
TUNOĞLU  Türkiye’de ilk kez di-
nozorlar dönemine ait “Denizlerin 
Dinozoru” olarak bilinen bir fosilin 
kalıntısını bu barajın çevresinde bul-
muştur.

TUNOĞLU, fosil kalıntılarını, 
Kastamonu ilinin Devrekâni ilçesin-
de yer alan Beyler Barajı çevresinde 
bulduğunu bildirerek, “Kalıntılarını 
bulduğumuz fosiller, 70 milyon yıl 
öncesine ait Dinozorlar Dönemi’nde 
yaşamış ve ‘denizlerin dinozoru’ 
olarak da bilinen türe ait” olduğunu 
söylemiştir. 

Yani çok önemli tarihsel bilgileri 
de barındıran, harika doğa güzellikle-
ri olan müthiş bir barajdır.

YOL HiKAYELERi
İSTAMONU

cebrailkeles@istamonu.com

Cebrail Keleş ile Osmanlı tarihinin en önemli 
padişahının Fatih Sultan Mehmet 
olduğunu herkes bilir de acaba 
Fatih’in annesinin Kastamonu-
Devrekânili olduğunu kaç kişi 

bilir. Olayı kısaca özetlemek ge-
rekirse, Çelebi Mehmet’in 1421 
yılında ölmesinden sonra Osman-
lı Devleti nin tahtına ikinci Murat 
geçmiştir.

FATİH SULTAN MEHMET’İN 
ANNESİNİN MEMLEKETİ 

DEVREKÂNİ
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Devrekâni’nin tarihi coğrafyası 
ve kültürü hakkında kısa birkaç not 
vermek gerekirse bilgiler şu şekil-
de.

Devrekâni, Karadeniz Bölge-
sinin Batı Karadeniz Bölümünde, 
Kastamonu İline bağlı bir ilçedir. 
Alanı 804 km2, denizden yüksekliği 

1050m. dir. İlçenin küresel konumu 
ise 40’35 derece kuzey enlemi ile 
35’50 derece doğu boylamıdır.

İlçe kuzey ve batıdan Küre, 
Batıdan Seydiler, Güneyden Kas-
tamonu merkez, Doğudan Taşköp-
rü, Kuzey Doğudan Çatalzeytin ve 
Bozkurt ilçeleriyle komşudur.
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Devrekani Belediye Başkanı
Ali Mümtaz USTAOĞLU


