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Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 
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yıllık tecrübe
ve deneyim25

İlk kez 2011 yılında göreve gelen KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan, dördüncü defa girdiği genel kuruldan güven oyu alarak çıktı.  

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği (KASİAD) 12. Olağan Genel

Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü iş
dünyasının katılımıyla gerçekleşti. Tek
liste halinde gidilen genel kurulda 2011
yılından itibaren başkanlık görevinde
bulunan Ayhan Aslan delegelerin güven
oyunu alırken asıl listede 5, yedek
listede ise 9 isimde revizyona gitti.

Hiçbir çıkarımız yok

KASİAD Genel Başkanı Ayhan
Aslan genel kurulda yaptığı
konuşmada şahsi çıkarlar uğruna

sivil toplum yapılarının dejenere

edilmemesi gerektiğini vurgulayarak,
“Kastamonu’ya çok gidip geliyoruz. Yaptıklarımız
faaliyet raporumuzda da belli. Çok rahatlıkla
söylüyorum Kastamonu iş dünyasını bizim kadar
birleştiren, bir araya getiren şu anda hiçbir
dernek de yoktur. Bu birliktelikler çıkarlar uğruna
harcanmamalı. Burada bizim hiçbir çıkarımız da
yoktur. Sürekli cebimizden harcama yapıyoruz.
Bu işlerin önceden iyi yapılmadığına kanaat
getirdiğimiz için varız, yoksa hiç çıkarımız yok.
Bu herkes tarafından da böyle biliniyor. Bizimle
samimi olarak çalışan bütün derneklere ve
vakıflara kapımız açık, hiçbir zaman onları
dışarıda bırakmadık. Kastamonulular için varız
ve Kastamonulular için çalışıyoruz” dedi. n 4

Kastamonu-
lular

Dayanışma
Derneği (Kas-
Der) Türkiye

genelinde
faaliyet

gösteren sivil
toplum

kuruluşunun
başkanlarıyla

kahvaltıda
bir araya

gelecek

Van-Bahçesaray karayolundaki
Karabet Geçidi’nde meydana gelen çığ
felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden
askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu
şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk
Deniz, Tosya’da defnedildi. n 6

Otantik liderlik 
katkı sağlıyor

Slovenya’nın başkenti
Lübliyana’da düzenlenen Dünya
Kadınlar Ekonomik
Forumu’nda konuşan DeFacto
CFO’su Abanalı Önder Şenol,
otantik liderliğin kurumsal

sosyal sorumluluk performanslarını
olumlu yönde etkilediğini söyledi. n 5

Saray
Kastamonuluları 
yeni adresinde

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde geçtiğimiz
yıl kurulan Tüm Kastamonulular
Yardımlaşma Derneği, yeni adresindeki
açılışını banduma programıyla birlikte
yaptı. Burada konuşan dernek başkanı
Nevzat Çifci, Saray’da hemşerilerimizin bir
adresi daha olduğunu söyledi. n 2

Demirkent Ödülleri
sahiplerini buldu

Çanakkale
Köprüsünün enerjisi
Vekmar’dan 

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı
tarafından düzenlenen Demirkent
Ödülleri, sahiplerini buldu. Demirkent
Eğitim ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Didem Demirkent ve Abanalı
hemşerimiz Burcu Kösem ev
sahipliğindeki organizasyonda, üç
kategoride 12 ödül dağıtıldı. n 3

Yönetim Kurulu Başkanlığını İnebolulu
iş adamı Şenol Telli'nin yaptığı Vekmar,
Çanakkale Köprüsü’nde kullanılan hücre ve
trafoları sağlıyor. 26 yıldır
faaliyet gösteren enerji
firması İstanbul Havalimanı’nda hizmet
binaları ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun
içinde olduğu birçok projede yer aldı.
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Son görev

STK iş birliği çağrısı
Kas-Der Genel Başkanı

Remzi Şen, sivil toplum
kuruluşlarının birlikte hareket
etmesinin öneminden
bahsederek, “Daha önce
benzer toplantılar gerçekleşse
de en kapsamlı etkinliği
düzenleyeceğiz. Türkiye
genelinde sivil toplum
kuruluşlarının birlikte hareket
etmesi tabandan tavana tüm
yapısal sorunların çözümü
olacaktır. İlk adım olarak sivil
toplum kuruluşlarımızın
başkanlarıyla gerçekleşecek
kapsamlı toplantımızın
geleceğe ışık tutacağına
inanıyorum” dedi. n 3

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grubun zayıf halkası
Karabük karşısında gol sesi çıkmadan beraberlik
alan GMG Kastamonuspor, Bodrumspor’u 1-0
yenerek 3 puanın sahibi oldu. n 7

Karabük’ten 1, Bodrum’dan
3 puan çıkardık

Prestij maçı Thüringer’in n 7

Patronlar 
kulübünden 

Aslan’a güven

0541 373 77 57

Ayhan Aslan

Remzi Şen
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-
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Eyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın derneğin katıldığı program da 12 Ağustos Pazar akşamı
Kastamonulular gecesi yapılacak. 12 Ağustos Pazar akşamı 1000 kişi-
lik iftar program      
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

DEĞİŞİM VE TÜKETİM
ÇILGINLIĞI

Şu cep telefonu çıkmadan,
Yokken şu pet
Nasıl yaşamış bu millet arkadaş,
Hayret!

KİMİ VAR

Kimi vardır, gittiği yerleri kutlu kılar,
Kimi var, ayrıldığı yerleri mutlu kılar.
Kimi vardır, ağzından saçar çirkef kokusu,
Kimi vardır, bir çift sözle acıyı tatlı kılar.

Kas-Der Kadın Kollarının
çalışması neticesinde sergide
Bedri Baykam, Haydar Ekinek,
İrfan Seçkin, Yılmaz Enes

Gülbaba’nın arasında olduğu 122
katılımcıdan 140 eser satışa
sunuldu.

Programa, Avcılar Belediye
Başkanı Turan Hançerli, Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen
ve yönetim kurulu üyeleri
ile çok sayıda misafir
katıldı. 

Konuklara ikram

Kendisini ziyaret eden
Kas-Der Kadın Kollarının
taleplerini dinleyerek
programın tüm ikram

bölümünü üstlenen Seydioğlu
Baklava Yönetim Kurulu Başkanı
Devrekânili iş adamı Hüseyin Sel,
katıldığı sergide yapılan
çalışmanın hem eğitim hem de

kültür sanat açıcısından
çok önemli olduğunu
vurgulayarak, “Eğitim
çalışmaları bizim için en
kıymetli sosyal
sorumluluk projesidir.
Doğru yerde ve zamanda
yapılan bu benzeri
çalışmalara 10 yılı aşkındır
katkı sağlıyoruz” dedi.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde geçtiğimiz yıl
kurulan Tüm Kastamonulular Yardımlaşma
Derneği, yeni adresindeki açılışını banduma
programıyla birlikte yaptı.

Burada konuşan dernek başkanı Nevzat
Çifci “Saray’da hemşerilerimizin bir adresi
daha oldu. Dernek merkezimizi Saray’daki
hemşerilerimizin katkılarıyla kurumsal
yapımıza uygun olarak hazırladık. Coğrafi
işaret belgeli Kastamonu lezzeti bandumamızı
Saray’da tanıtmak ve bir nebze de olsa
memleket hasreti gidermek için programımıza
dahil ettik.  İstanbul’dan ve Tekirdağ’daki
hemşerilerimize katılımları için teşekkür
ediyoruz” dedi.

Doğum günü sürprizi

Programda Devrekanili olan Saray
Kaymakamı Adnan Tezcan’a dernek yönetimi
tarafından üzerinde kendisinin resminin
olduğu pasta ile doğum günü sürprizi de
yapıldı. Kaymakam Tezcan, hediye edilen Türk
Bayrağını öperek teslim aldı.

Saray’da göreve başlamasıyla birlikte
Tekirdağ genelindeki hemşerileriyle sıcak
temaslar kurduklarını anımsatan Kaymakam
Adnan Tezcan, sürpriz doğum günü kutlaması
karşısında duyduğu  mutluluğu da ifade etti.

Programa Saray Kaymakamı Adnan
Tezcan ve eşi Tuğba Tezcan, TBMM Meclis
Başkanlık Müşaviri Hakan Özgül, Lüleburgaz
Cumhuriyet Savcı Cihat Acar, Saray Belediye
Başkanı Özgen Erkiş, Saray Esnaf Kefalet
Koparatifi Başkanı Ali Özen, Bağcılar Belediye
Meclis Üyesi Mahir Karakaş, Kapaklı Trakyam
Kastamonular Dernek Başkanı Atıf
Mıstaçoğlu, Çorlu Tüm Kasder Dernek
Başkanı Ali Topçu, Büyükçekmece-Beylikdüzü
Kastamonulular Derneği Başkanı Behçet
Özdemir’in aralarında bulunduğu çok sayıda
davetli katıldı.

Saray 
Kastamonuluları
yeni adresinde

122 katılımcıdan 140 eser
Hamide Tarhan Ertaş

başkanlığındaki, Kas-Der
Genel Merkez Kadın

Kollarının okumak
isteyen ancak ailesinin

maddi yetersizliği
nedeniyle okuyamayan
çocuklara destek olmak

amacıyla TOÇEV
(Tuvana Okuma İstekli

Çocuk Eğitim Vakfı) ile iş
birliği doğrultusunda

yaptığı resim sergisi 7-
12 Şubat tarihleri
arasında Bakırköy
Yunus Emre Kültür

Merkezi’nde
gerçekleştirildi.

Hüseyin Sel

istamonu16subat20_02_Layout 1  2/20/20  5:42 AM  Page 1



16 Şubat 2020 3
istamonu.com /istamonu /istamonu

GÜNCEL

Kas-Der Esenler Şubesi ve Esenler Belediyesi
ortaklığında Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen programda Halime
Çavuş’un gelini Millî Mücadele kahramanının
hayatından kesitler paylaştı. Günün anısına
Eseneler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu
ve Kas-Der Esenler Şubesi Başkanı Orhan
Küllüoğlu tarafından Halime Çavuş’un gelinine
Türk Bayrağı tablosu hediye edildi.

Kas-Der Esenler Şube Başkanı
Orhan Küllüoğlu burada yaptığı
konuşmada Milli Mücadele’de
Kastamonu’nun öneminden
bahsederken, şehrin topyekûn verdiği
desteği vurguladı. 

Yoğun katılımla gerçekleşen program tiyatro
gösterimi ve plaket takdimiyle ile son buldu.

Demirkent Eğitim ve Araştırma
Vakfı tarafından düzenlenen
Demirkent Ödülleri, sahiplerini buldu.

İş Sanat'taki törende ödüller,
"İletişim", "Tarih" ve "Sosyal
Farkındalık Oluşturulmasına Katkı"
başlıkları altında verildi.

Demirkent Eğitim ve Araştırma
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Didem
Demirkent ve Abanalı hemşerimiz
Burcu Kösem ev sahipliğindeki
organizasyonda, üç kategoride 12 ödül dağıtıldı.
CNN TÜRK’ün ‘Güven İslamoğlu ile Yeşil
Doğa’, Kanal D’nin ‘Çok Güzel Hareketler 2’,
teve2’nin ‘Kelime Oyunu’ programları ve
YouTube kanalı ile Cüneyt Özdemir, çeşitli
kategorilerde ödüle layık görüldü. Gecede kız
öğrencilerine burs imkanı sağlamak amacıyla

‘Ekonomi Sözlüğü’ satışa sunuldu.
Gelenekselleşecek

Nezih Demirkent’in ölüm yıl dönümü olan
11 Şubat’ta Demirkent ödül töreninin
gelenekselleşeceğini bildiren Demirkent Eğitim
ve Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkan
Yardımcısı Burcu Kösem, “Bu yıl Ekonomi

Sözlüğünü yayına hazırlayan vakfımız
her yıl yeni bir akademik çalışmaya
hayat verecek. Biz bundan sonra her
11 Şubat’ta yani ölüm yıl dönümünde
Nezih Bey’i eşi Prof. Dr. Işın
Demirkent ile birlikte anacağız.
Onların adlarına düzenlenen törende
alanında uzman seçici kurul üyeleri
tarafından değerlendirmeye alınan
yazılı, görsel ve işitsel medyaya yönelik
ödülleri vereceğiz.” dedi.

Programa Kastamonulu iş insanları Ender
Yılmaz, Mehmet Umur, Av. Fikret Özkan,
Cemal Şenol, Gülşen Köseoğlu, Selma Cengiz,
Denizhan Yılmazer, Gazetemiz Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin Karadeniz, Eyüp Belediye
Meclis Üyesi Emine Çelik ile Prof. Dr. Birsel
Küçüksipahioğlu katıldı.

Demirkent Ödülleri sahiplerini buldu

1898 yılında Kastamonu Duruçay köyünde dünyaya gelen ve 20 Şubat 1976 yılında 78 yaşında vefat eden
Millî Mücadele kadın kahramanlarından Halime (Çavuş) Kocabıyık, vefatının 44’üncü yılında Esenler ‘de anıldı.

Kahraman Halime
Çavuş yad edildi

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) Türkiye genelinde faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşunun başkanlarıyla kahvaltıda
bir araya gelecek. Toplantıya İstanbul’un yanı
sıra Trakya, Ankara, Bursa, Kocaeli ve
Sakarya’dan  heyetler katılacak.

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfının Kastamonulu olan sivil
toplum kuruluşu temsilcilerinin kurum
hakkında bilgi aktaracağı toplantıda, GMG
Kastamonuspor için İstanbul’da

düzenlenecek birlik gecesinin
detayları paylaşılacak.

Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen, sivil toplum
kuruluşlarının birlikte hareket
etmesinin öneminden bahsederek,
“Daha önce benzer toplantılar
gerçekleşse de en kapsamlı etkinliği
düzenleyeceğiz. Türkiye genelinde sivil
toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi
tabandan tavana tüm yapısal sorunların

çözümü olacaktır. İstanbul,
Ankara, Trakya, Bursa, Kocaeli
ve Sakarya’dan sivil toplum
kuruluşu temsilcilerimizin

katılımıyla gerçekleştireceğimiz
etkinlikte tüm hemşerilerimizin

fikirlerini önemsiyoruz. İlk adım
olarak sivil toplum kuruluşlarımızın

başkanlarıyla gerçekleşecek kapsamlı
toplantımızın geleceğe ışık tutacağına
inanıyorum” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Bölgesel
Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve
İhtisaslaşması Programı kapsamında
“Ormancılık ve Tabiat Turizmi” alanında
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge
Müdürlüğü’yle iş birliği protokolü
imzaladı. Kastamonu flora, fauna ve
habitat/ekosistem izleme işine dair yapılan
protokol Kastamonu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Doğa
Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü
Hasan Başyiğit tarafından imzalandı.

İhtisaslaşma
kapsamında 
iş birliği

İzmir Kültür Sanat ve
Eğitim Vakfı’nın (İKSEV)
açtığı 18. Caz Afişi
Yarışmasında Kastamonu
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Sanat
ve Tasarım Ana Sanat
Dalı Grafik Alanı Yüksek
Lisans öğrencisi
Muhammet Ceyhan’ın
yapmış olduğu tasarım “27. İzmir Avrupa Caz
Festivali’nin” afişi olarak seçildi. Ödüllü
afişlerle birlikte yarışmaya katılan toplam 31
afiş 27. İzmir Avrupa Caz Festivali süresince
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde
sergilenecek.

Festivalin 
afişini belirledi

II. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal
Bilimler Kongresi 10-12 Nisan 2020
tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi ev
sahipliğinde düzenlenecek.

Bilim insanları, uzmanlar ve öğrenciler bir
araya gelerek iktisat, işletme ve sosyal bilimler
alanında bilimsel, kültürel ve sosyal
faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla bilgilerini
paylaştığı kongrede 20 farklı ülkeden 200’den
fazla davetli konuşmacı katılım sağlayacak.
Kongre süresince iktisat, işletme, kamu
yönetimi ve siyaset, uluslararası ilişkiler,
bankacılık ve finans, uluslararası ticaret ve
lojistik, tarih, iktisat tarihi, İslam ekonomisi,
ilahiyat, temel İslam bilimleri, felsefe ve din
bilimleri, İslam tarihi ve sanatları, din eğitimi,
din sosyolojisi, turizm ve otel işletmeciliği,
turizm rehberliği, gastronomi ve mutfak
sanatları, halkla ilişkiler ve reklamcılık
,iletişim, gazetecilik, radyo televizyon ve
sinema, Türkçe ve sosyal bilimler eğitimi,
bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi,
matematik ve fen bilimleri eğitimi, temel
eğitim, özel eğitim, bilgi ve belge eğitimi,
coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, eğitim
bilimleri, tarım ve orman ürünleri ekonomisi,
felsefe, sosyoloji ve sosyal bilimlerin tüm
dallarında bildiriler sunulacak.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm
alanlarında özgün çalışmalara açık olan
kongre, uluslararası standartlarda olup
akademik teşvik ve yeni doçentlik başvuru
kriterlerine uygun statüde gerçekleşecek.
Sunulan bildiri özetleri ISBN'li özet kitabında,
tam metinler ise ISBN'li tam metin kitabına e-
kitap olarak yayımlanacak.

Sunum dilinin Türkçe ve İngilizce olacağı
kongrede tüm özet ve tam metin bildiriler
intihal programında taranarak hakem
sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden
geçme şartıyla ISBN numarasıyla e-kitap
olarak yayınlanacak. Ayrıca kongrede sunulan
bildiriler için Econder International
Academic Journal, İnsan ve Toplum Bilimleri
Araştırmaları Dergisi (İtobiad), FESA (Finans
Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar) dergilerinde
(hakemlik sürecinden geçmek şartıyla) yayım
imkanı sağlanacak.

Kongrenin 
ev sahibi

STK iş birliği çağrısı

I. Uluslararası 24-26 Haziran 2020
tarihlerinde Kastamonu Üniversitesi ev
sahipliğinde düzenlenecek.

Teması “Ormancılıkta Yeni Yaklaşımlar
ve Eğilimler” olarak belirlenen kongrede
Orman Amenajmanı ve Planlama, Orman
Botaniği, Orman Ekonomisi, Orman

Entomolojisi ve Korunma, Orman
Hasılatı ve Biyometri, Orman
Transport, Jeodezi ve Fotogrametri,
Orman Politikası ve Yönetimi, Havza
Yönetimi, Silvikültür, Toprak ilmi ve
Ekolojisi, Orman Ürünleri Kimyası ve
Teknolojisi, Orman Biyolojisi ve Odun

Koruma Teknolojisi, Odun
Mekaniği ve Teknolojisi, Orman
Endüstri Makineleri ve İşletme,
Odun dışı Orman Ürünleri,
Yaban Hayatı Ekolojisi ve

Yönetimi konularıyla ilgili
bildiriler sunulacak.

Ormancılık ve doğa turizmi kongresi Haziran’da
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Aslan’ın asıl yönetim kurulu
listesine Pelin Arslan, Mustafa
Mertcan, Ahmet Cemal Özkan,
Burcu Kösem ve Mustafa Alp ilk
kez girerken geçtiğimiz dönemden
Cemal Şenol, Kubilay Tüfekçi,
Atilla Birmiş, Fikriye Aslan, Fikret
Özkan, Şenol Telli, Murat Arer, Sezai Alkan, Seçil
Özkan Arslan ve A. Altan Yavuz yerini korudu. 

Yedek yönetim listesine ise Şenol Şen, Mesut
Koyuncu, Lütfi Balgan, Yılmaz Gündoğdu, Rahmi
Sezer, Umut Ok, Mehmet Ali Emekli, Kadir Tan ve
Uğur Kırık yeni giren isimler oldu. 

Hiçbir çıkarımız yok

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan genel
kurulda yaptığı konuşmada şahsi çıkarlar uğruna
sivil toplum yapılarının dejenere edilmemesi
gerektiğini vurgulayarak, “Kastamonu’ya çok gidip
geliyoruz. Yaptıklarımız faaliyet raporumuzda da
belli. Çok rahatlıkla söylüyorum Kastamonu iş
dünyasını bizim kadar birleştiren, bir araya getiren
şu anda hiçbir dernek de yoktur. Bu birliktelikler
çıkarlar uğruna harcanmamalı. Burada bizim
hiçbir çıkarımız da yoktur. Sürekli cebimizden
harcama yapıyoruz. Bu işlerin önceden iyi
yapılmadığına kanaat getirdiğimiz için varız, yoksa
hiç çıkarımız yok. Bu herkes tarafından da böyle
biliniyor. Bizimle samimi olarak çalışan bütün
derneklere ve vakıflara kapımız açık, hiçbir zaman

onları dışarıda bırakmadık. Kastamonulular için
varız ve Kastamonulular için çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin gelişmesine ve 
büyümesine katkı veriyoruz

KASİAD Genel Başkanı Ayhan Aslan, üye
firmalarla birlikte ülkemizin büyümesine katkı
verdiklerini söyleyerek şunları kaydetti: “KASİAD
Türkiye’nin en güzide derneği haline gelmiştir.
Bunda çalışan kadrolarımızın payı büyüktür.
Türkiye’mizin gelişmesinde, büyümesinde sivil
toplum kuruluşlarımızın katkısı küçümsenemez.
Biz bugüne kadar yaptığımız toplantılarla
üyelerimiz bilgilenmiş ve birbirlerine
kenetlenmiştir. Türkiye’mizin gelişmesine ve

büyümesine katkı veriyoruz. Ama baktığımızda
belli kişilerin bu desteğe katıldığını görüyoruz.” 

Geri dönüşüm malzemelerini 
ayrıştırmalıyız

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da
değinen Aslan şöyle devam etti: “Bölgemizde
cereyan eden savaşlar ve Çin’deki virüs salgını
ekonomimizi olumsuz etkilemiştir. Devlet olarak
bu olumsuzluklara rağmen sanayiye, tarıma,
eğitime ve sağlık sektörüne yatırımlarımızı
artırmalıyız. 

Ülkemizde üniversite-sanayi iş birliği çalışma
modelini geliştirip bilimsel çalışmalara desteğimizi
artırmalıyız. Sanayide makine sektörü ve sağlıkta
bilimsel araştırmalar öncü sektörler olmalıdır.
Şunu önemle belirtmek isterim ki, geliştirdiğimiz
makineleri, robotları sanayinin servisine
sunmadığımız üretmediğimiz sürece başarılı
olamayız. Çelikte hammadde ihtiyacını karşılamak
için yeni gemi söküm merkezlerini hizmete
açmalıyız. Evlerimizde geri dönüşüm
malzemelerini ayrıştırmalıyız. Birlik ve
beraberliğimizin arttığı, ekonomik refah
seviyemizin yükseldiği yarınlara güvenle
baktığımız geleceğin Türkiye’sinde bu çatı altında
herkesle buluşmak istiyoruz. Birlikte başarmaya
niyetliyiz, bölgesel gücümüzle geleceği
tasarlıyoruz. Biz Kastamonu için varız, Kastamonu
için de çalışıyoruz.”

İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar
“Dağılırsak paramparça oluruz”

“Kastamonu’da daha
eksiğimiz çok. Altyapıyı
yapmadan üstyapıyı
yapamıyoruz. Bizim orada biraz
çalışmamız lazım.
Kastamonu’daki arkadaşların da
bu konuda çalışmaları lazım.
Yurduntepe tesislerini de yaptık,
bu 20 senedir devam eden bir

projeydi. Amerikalılar geldi, başkaları geldi,
İsviçreliler geldi, en sonunda da bu proje
tamamlandı. İnşallah iyi de işler yapar.  İstanbul’da
faaliyet gösteren dernek ve vakıflarımız güzel işler
yapıyorlar, daha da güzel işler yapmamız lazım.
Daha çok birlikte, daha çok beraber olmamız
lazım. Daha çok ses getirmemiz lazım. Mehmet
Reis’in Gastronomi Festivali için yaptığı hizmet
çok faydalı ve güzel, tebrik ediyorum, birlik ve
beraberlik içinde bunu sürdürmeliyiz. Dağılırsak
paramparça oluruz.”

KASİAD Genel Sekreteri Cemal Şenol: “Göz
ardı edilecek bir camia değiliz”

“Kastamonu Merkez’de şubesi bulunan ve 22
ildeki temsilcileri ile manevi ve ticari açıdan

bakıldığında iller arasında rol
model olan iş dünyası
platformuyuz. Özellikle
İstanbul’da birbirine entegre
olmuş uluslararası ve Türkiye
arasında ticari köprü vazifesini
üstlenmiş bulunmaktayız.
Kastamonu Kalkınma ve

Gelişme Planını da hayata birlikte geçirebiliriz.
Yalnız ekonomide değil, sivil toplumlarda da değer
katmalıyız. Fedakârlık yaparak sosyal alanlarda
verimli olmak zorundayız. KASİAD olarak göz
ardı edilecek bir camia değiliz. Tüm insanların ve
siyasilerin bilmesini istiyoruz. Eksiğimiz olabilir,
sizlerle birlikte güç birliği yaparak eksik
olduğumuza alanlardan çıkmak istiyoruz. Çözüm
odaklı projeler üretip gelecek nesillere bağ kurarak
köprü vazifesi olmak istiyoruz” 

KASİAD Kastamonu Şube
Başkanı Ahmet Katar: “İnsan
hazinemiz bizim için çok
kıymetli”

“Kastamonu’nun ne kadar
büyük bir hazineye sahip
olduğunu bu salonda bulunan
hemşerilerimizle baktığımda

daha iyi görüyorum. İstanbul’daki insan
hazinemizin bizim için çok kıymetli olduğunu,
Kastamonu ile İstanbul arasında sağlanacak sosyal
ve ticari bağların bu insan hazinesi sayesinde daha
ileri taşınacağını, Kastamonu’nun kalkınmasına
büyük destek oluşturacağını her ortamda ifade
ediyoruz. Bu vesile ile kongremizin Kastamonu,
İstanbul ve ülkemize hayırlara vesile olmasını
diliyor, seçilen arkadaşlara başarılar diliyor, tüm
katılan emeği ve katkısı geçenlere de teşekkür
ediyorum.”

KASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Umur: “Müsaade istedik”

“Biz de KASİAD’ta görev
aldık, güzel hizmetler yaptığımıza
hep beraberde şahitlik ettik.
Elimizden geldiğince projelere de
katkı sağladık. Bundan sonraki
süreçte de değişim şart.
Yenilenme ve tazelenme süreci
adına bundan sonraki süreçte

genç kardeşlerimizle daha yeni yüzlerle
başkanımızın göreve devam etmesi amacıyla da biz
kendilerinden müsaade istedik, memnuniyetle de
karşıladı. Bundan sonraki süreçte el birliğiyle
birlikte  yine hizmetimizi yapacağız.”

KASİAD’ın 2023 yılına kadar görev
yapacak yönetim ve denetim kurulu
üyeleri şu şekilde oluştu.

Yönetim kurulu:
Asil: Ayhan Aslan, Pelin Arslan,

Mustafa Mertcan, Kubilay Tüfekçi, Cemal
Atilla Birmiş, Ahmet Cemal Özkan,
Fikriye Aslan, Burcu Kösem, Cemal Şenol,
Fikret Özkan, Şenol Telli, Mustafa Alp,
Murat Arer, Sezai Alkan, Seçil Özkan
Arslan, Arif Altan Yavuz.

Yedek: Şenol Şen, Erdoğan Sürücü, Ali
Dalgıç, Tamer Köseoğlu, Atilla Gür, Mesut
Koyuncu, Esma Bitirim, Orhan Aslan,
Lütfi Balgan, Yılmaz Gündoğdu, Rahmi
Sezer, Umut Ok, Mehmet Ali Emekli,
Kadir Tan, Uğur Kırık

Denetim kurulu
Asil: Şerafettin Özkan, Muharrem

Tonba, Mehmet Görgülü.
Yedek: Ahmet Kamil Salahoğlu, Yaşar

Şişman, Sungur Gedik. 

Yeni yönetim ve denetim kurulu
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MANŞET

AK Parti Kastamonu Kadın Kolları yeni
başkanı Neslihan Kaya Tufan oldu. Partinin
iki yıldır Kastamonu kadın kolu başkanı olan
Eda Şen, Neslihan Kaya Tufan’a devir teslim
töreniyle makamını bıraktı.

9 Şubat’ta kuruluşunun beşinci yılına
giren Kastamonu Kadın Derneği,
Kastamonu’ya Veren El ile Alan El projesi
kapsamında yardım ulaştırdı. Derneğin
kuruluşundan itibaren sürdürdüğü proje
kapsamında şubat ayında Kastamonu Özel
Bireyler ve Aileleri Derneğine 8 adet tekerlekli
sandalye, Taşköprü Seka Ortaokuluna 48 adet
spor ayakkabı ve kapampon teslim ettiklerini
bildiren başkan Emine Çelik,
“Çalışmalarımıza destek sunan tüm
gönüllülerimize ve hayırseverlerimize
teşekkür ederiz.”

Damat Nereliymiş isimli tiyatro oyunu
Ağlı Derneği için özel gösterimle
sahnelenecek. 30’lu yaşlardaki Gülden’i
evlendirmek için annesi ve arkadaşlarının
denediği yolları anlatan 2 perdelik komedi
oyunu Seyrantepe Kültür Merkezinde 1 Mart
Pazar günü saat 17:30’da başlayacak. Oyun
biletleri ücretsiz olarak Ağlı Derneğinden
temin edilebilecek. Ağlılı tiyatro oyuncusu
Kenan Etişgen, Kastamonu sivil toplum
kuruluşlarını kültürel etkinliklerle
buluşturmak amacıyla özel gösterimle
sahnede olacaklarını bildirdi. Damat
Nereliymiş isimli tiyatro oyununun oyuncu
kadrosunda da yer alan Etişgen, “Ailesiyle
birlikte eğlenceli bir gün geçirmek isteyen tüm
hemşerilerimizi oyunumuza bekliyoruz.” dedi.

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) 12. Olağan Genel Kurulu 15 Şubat Cumartesi günü iş dünyasının
katılımıyla gerçekleşti. Tek liste halinde gidilen genel kurulda 2011 yılından itibaren başkanlık görevinde bulunan Ayhan
Aslan delegelerin güven oyunu alırken asıl listede 5, yedek listede ise 9 isimde revizyona gitti.

Aslan yeniden 
patronlar kulübünde

Görev değişimi

Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne beşinci
kanun teklifini sundu. İlk kanun teklifini
Kastamonu’ya gazilik unvanı verilmesi
üzerine geçtiğimiz yıl Ekim ayında veren
Baltacı 2019’da özelleştirilen şeker
fabrikalarının kamulaştırılması ve işlemleri
devam eden fabrikaların özelleştirme
işlemlerinin durdurulması, Batı Karadeniz
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
adıyla yeni bir bölgesel kalkınma idaresi
başkanlığının kurulması, Kastamonu’da
Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci ve
Kastamonu Siyez Buğdayı üreticilerine alan
bazlı gelir desteği verilmesi konularını kanun
teklifiyle meclise taşıdı. Milletvekili Hasan
Baltacı son olarak Kastamonu’da kenevir
araştırma enstitüsü müdürlüğü kurulmasına
dair kanun teklifi verdi.

5. kanun 
teklifini sundu

İyilik hareketine
devam

Ağlılılara özel
gösterim

KAİSAD YÖNETİM KURULU

Kongreye katılan davetliler ise şu ifadelere yer verdiler:

KASİAD Olağan Genel Kuruluna, Gençlik ve
Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz,
Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Daire Başkanı Yaşar Gülsoy, İBB İsper
Danışmanı Mehmet Ali Özkan, siyasetçi
Mehmet Umur,  Cide Belediye Başkanı Mehmet
Eşref Mutlu, İstanbul Şekerciler Odası Başkanı
Aykut Şener, İMES Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Akar, Kastamonu Kalkınma Vakfı (KKV)
Başkanı Remzi Gür, Kas-Kon Genel Başkanı
Hüseyin Selami Çelebioğlu, Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen, Kastamonu Genç Çalışma
Gurubu Başkanı Saadettin Çay, Denizcilik ve
Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, İÇDAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Aslan, Modern
Ambalaj Genel Müdürü Mesut Koyuncu,
KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar
ve yönetimi, Ankara KASİAD Temsilcisi Orhan
Yavuz, Bilecik Temsilcisi Mehmet Aslan,
Ankara Kastamonu Vakıf Başkanı Ekrem Ay ile
çok sayıda işadamı ve siyasetçi katıldı.

Divan başkanlığını Reis Gıda A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis,
kâtip üyeliklerini ise Ender Yılmaz,
Hüseyin Kaya ve Yüksel Ilgın yaptı.

Ayhan Aslan

istamonu16subat20_04_Layout 1  2/20/20  7:28 AM  Page 1



YIL: 8 SAYI: 312 16 ŞUBAT 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST

16 Şubat 2020 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

EKONOMİ

119,19 t 6,083
t

6,561
t

314,34
t

Bir ülke neden
değer kaybeder?

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Bir ülke parasının dış değer kaybı çeşitli
nedenlerle ortaya çıkabilir: 

1. Ülkenin ekonomik durumunda
bozulmalar,

2. Dış borçların artması,
3. Ülkenin yaşadığı siyasal sıkıntılar,
4. Jeopolitik sorunlar, 
5. Dış politika sorunları, 
6. Seçim gibi belirsizliklerin yarattığı risk

artışları,
7. Savaş veya terör riskinin artması,
8. Dış dünyada yaşanan bazı sıkıntıların

ülkeyi etkilemesi (ihracatın düşmesi, turizm
gelirlerinin azalması, dış kaynağa erişimde
sıkıntılar yaşanması). 

9. Ülkenin ithal etmek zorunda olduğu
ürünlerin fiyatlarının atması (petrol, doğalgaz
gibi maddelerin fiyatlarında artışlar) 

10. Ülkenin doğal afetlerle karşılaşıp
üretim gücünü kaybetmesi.

Enflasyonun yükseldiği dönemlerde
Merkez Bankası faizi artırarak banka
faizlerinin de artmasına ve harcamaların
kısılarak enflasyonun frenlenmesine çalışır.
Ekonominin küçüldüğü dönemlerde ise
Merkez Bankası faizi düşürerek banka
faizlerinin de düşmesine ve harcamaların
artarak ekonominin canlanmasına yol
açmaya çalışır.
Para Politikasının Araçları

Merkez Bankası'nın uyguladığı para
politikası temel olarak üç araca dayanıyor: 

Açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılıklar
ve faiz. Açık piyasa işlemleri, Merkez
Bankası'nın piyasadan tahvil ve hisse senedi
alarak karşılığında piyasa para vermesi ya da
tam tersine elindeki tahvil ve hisse
senetlerini satarak piyasadan para çekmesi
yoluyla uygulanıyor. Bu yolla Merkez
Bankası piyasadaki para miktarını azaltıyor
veya artırıyor. Zorunlu karşılıklar, bankaların
kendilerine yatırılan paralardan Merkez
Bankası’nca belirlenmiş oranda yaptıkları
kesintileri Merkez Bankası’na yatırmalarına
yarıyor. Merkez Bankası zorunlu karşılık
oranlarını değiştirerek bankaların kredi
verebilme hacmini etkiliyor. Merkez Bankası,
bankalara uyguladığı faiz oranıyla oynayarak
tasarrufları, tüketimi, likiditeyi ve kredi
hacmini etkileyebiliyor.
Faiz Politikası    

Faiz politikası, merkez bankalarının
bankaları fonlarken uyguladıkları faizlerde
yaptıkları düzenlemeler yoluyla piyasa
faizlerini dolayısıyla parasal işlemleri ve
oradan hareketle piyasaları ve ekonomiyi
etkilemeyi sağlayan bir politikadır. Faiz
politikası para politikasının en etkin aracıdır.
Merkez Bankası'nın uyguladığı faizlerin
hepsinin derece derece ekonomi ve piyasalar
üzerinde etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin Merkez Bankası’nın haftalık repo
faizini ya da gecelik fonlama faizini
yükseltmesi halinde bu fonlardan yararlanan
bankaların ortalama maliyetleri yükseleceği
için ister istemez kredi faizleri de yükselecek
ve bu gelişme kredi kullanımında bir
daralmaya yol açacaktır. Tam tersine eğer
Merkez Bankası ekonomi de genişlemeye yol
açmak istiyorsa o zaman piyasaya daha fazla
likidite sunmak amacıyla bu faizleri düşürme
yoluna gidecektir. 

Otantik liderlik
katkı sağlıyor

Birçok ülkenin daimî temsilcileri,
parlamenterleri, sivil toplum örgütleri ve
şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı
etkinlikte Abanalı hemşerimiz Önder Şenol da
‘Liderlik pozisyonlarında özgün olma endişesi:
Konunun özü ve başa çıkma yöntemleri' başlıklı
oturumda konuşmacı olarak bulundu.

Dürüst olmalıyız

Şenol otantik liderlik anlayışı ilgili yaptığı
konuşmada “Öncelikle kendimize karşı dürüst
olmamız gerekiyor. Hissettiklerimiz ile
söylediklerimiz veya yaptığımız şeyler arasında
tutarlı bir davranış sergilemeli ve değerlerimizi
temel alan seçimler yapmalıyız” ifadesini kullandı.

DeFacto’nun otantik liderlik anlayışıyla
hareket ettiğini vurgulayan Şenol, “ DeFacto
liderlerin ahlaki ve etik niteliklerini doğrudan
teşvik ederek, özgün davranmalarına imkân
tanıyor. Dolayısıyla şirket kültürümüzün yapısı,
kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile
yakından ilişkili. Son araştırmalar, otantik
liderliğin kurumsal sosyal sorumluluk

performanslarını olumlu yönde etkilediğini
gösteriyor. Çünkü faaliyetlerin ne derece özgün
olduğu, çalışmaların vaat ettiği pozitif etkiyi
ortaya koymakta önemli rol oynuyor. Liderin
özgünlük hali azaldıkça, sosyal sorumluluğun
kurum kültürüne pozitif etkisi de azalıyor.” dedi.

Önder Şenol şirketin kadınların iş hayatında
eşit şartlarda çalışmasını, emeklerinin ve
hayallerinin hayat bulmasını önemsediğini
kaydederken kadın odaklı sorumluluk projeleri,
çalışanların eğitimi ve gelişimiyle ilgili yaptıkları
yatırımları anlattı.

Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından
uygulanan Kırsal Kalkınma
Destekleri kapsamında 13.
Etap Hibe Sözleşmesi İmza
Töreni düzenlendi. Bu
kapsamda hibe almaya hak

kazanan 137 proje sahibiyle
sahipleriyle sözleşme
imzalandı. Yapılan
başvurularda 44 milyon lira
olan proje bedeline karşılık
21 milyon lira hibe ödemesi
yapılacak.

Duyuru Gazetesinin 25.
yıl gecesinde Küreli iş
adamları Ahmet, Mustafa ve
Mehmet Akkuş’a en iyi esnaf
plaketi verildi.

Akkuş kardeşlere plaketi
Pendik Belediye Başkanı
Ahmet Cin ve Duyuru
Gazetesi sahibi Ümit
Kahyaoğlu takdim etti.

137 proje sahibiyle 
imzalar atıldı

En iyi esnaf Akkuş Pastaneleri

Türkiye’de mermer üretiminin
önde gelen şehirlerinden Kastamonu,
dünyanın 40 ülkesine mermer ihracatı
gerçekleştiriyor. Kastamonu, yıllık 30
milyon dolar civarında mermer ihraç
ederken, Kastamonu mermerine
özellikle Uzak Doğu ülkeleri büyük ilgi
gösteriyor.  

İl genelinde faaliyet gösteren
mermer ocaklarını ziyaret eden
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu İstanbul
Havalimanı başta olmak üzere birçok 7
yıldızlı otellerde de öncelikle tercih
edilen Kastamonu mermerine Uzak
Doğu ülkeleri büyük ilgi gösterdiğini
vurgulayarak, “Kastamonu
mermerimizi, şu anda yaklaşık 7-8
ülkeye blok olarak gönderiyoruz ve 25
ülkenin üzerine de işlenerek
gönderiyoruz.” dedi

Fındıkoğlu bölgede faaliyet
gösteren 25’e yakın mermer ocağının
ihracat odaklı çalıştığını bildirerek,

Kastamonu mermerlerinin rezerv ve
kalitesiyle ülke sınırlarını aştığını
kaydetti.

İstanbul Maden İhracatçıları
Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda
Kasmer Mermer’in sahibi   Nurettin
Gündağ ise Kastamonu mermerlerinin
dünya ülkelerine satışının yapıldığına
dikkat çekerek  “ Özellikle Maroon
Marinace denilen gri taşımız yaklaşık
13 yıldan beri ciddi manada Çin,
Hindistan, İtalya, Tayvan, Endonezya
gibi çeşitli dünya ülkelerine satılıyor.
İşlenmiş olarak yaklaşık 40 civarında
ülkeye ihraç edilirken blok olarak 4
ülkeye ihracatı gerçekleşiyor. Aynı
zamanda bu taşımızdan şu anda
dünyanın en büyük havalimanlarından
bir tanesi olan İstanbul Havalimanında
da ciddi manada metrajlı olarak
Kastamonu’dan işlenmiş olarak
gönderiliyor.  Bu mermerler İstanbul
Havalimanında şu anda kullanılmaya
devam ediliyor.” diye konuştu.

Kastamonu Ticaret Borsası tarafından
faaliyete geçirilen Endüstriyel Orman
Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme
Tesisinin çatısına 5 milyon lira bütçeyle
güneş enerjisi sistemi kurulacak. KUZKA
tarafından 3 milyon lirası hibe edilecek proje
ile tesisin bütün enerji ihtiyacı karşılanacak. 

2 yıl uygulama süresi içinde aktif hale
gelmesini planlanan proje ile tesisin
çatısına750 kWh saat kapasiteli güneş enerji
panelleri kurulacak. Ortak kullanım tesisinin

enerji maliyetleri tamamen ortadan
kaldırılırken, yapılacak tasarrufla da üye

firmalara daha nitelikli hizmetlerin
sağlanması amaçlanıyor.

Enerji GES’ten karşılanacak

Slovenya’nın başkenti
Lübliyana’da düzenlenen Dünya
Kadınlar Ekonomik Forumu’nda
DeFacto CFO’su Önder Şenol’un
konuşmacı olarak yer aldı.

Kastamonu

mermeri

ilgi çekiyor

istamonu16subat20_05_Layout 1  2/20/20  7:26 AM  Page 1



16 Şubat 2020 6
istamonu.com /istamonu /istamonu

HABER

Bostana baktığında çocukken
dikmiş olduğu elma ağaçlarını
gördü. Bazen insanlar yaptıkların

işlerin güzelliğini,
yıllar sonra
anlayabiliyordu.
Toprağa zerre
kadar fayda
sağlayacak bir iş
yapsanız o size
mislisiyle güzellik
olarak
dönebiliyordu.
Hele ki
Anadolu’nun bu
güzel
topraklarında bu
daha bir anlamlı
oluyordu.

Kafasını kaldırıp küçükken hayvan
güttüğü tepelere doğru baktı. Uzak
tepelerde gölge gibi kayboluyordu
çobanların önlerine kattığı sığırlar.
İnsanlar da öyle değil miydi? İnsanlar
da uzak yerlere giderken bir gölge gibi
kayboluyorlardı. Gittikleri yerlere
geçmişlerini götürmeyeceklerini
düşünenler bir süre güneşi bekleyen
gölge gibi görünmüyorlardı. Belki
kendisi de onlardan biriydi. Yıllar
sonra dönüp dünyaya başladığı yere
geri dönmek. Onca karmaşanın
ardından bu topraklarda sığınacak bir
yer aramak. Anadolu’yu ana olarak
görmek…

Göğsünün üzerinde bir ağırlık
hissetti. Zaman zaman böyle oluyordu.
Özellikle kaygı duyduğu zaman…
Yaralarını kabuk bağlamadan
kanatıyordu. İnsan, yaralarını sarma
konusunda hep zayıflık gösterirdi.
Orhun’un da yaşadığı buydu. Bu evin
içinde bıraktığı tüm yaşanmışlıklar
tekrar canlanıyor ve içindeki yarayı
alevlendiriyordu. O da bunları tekrar
tekrar içinde o günkü duygularla
besliyordu. Besledikçe alev artıyor ve
yarasının kanamasına sebep oluyordu.
Uzun yıllar önce yaşanmış olanları
değiştirmek ne mümkün… İnsanın
dününe sözü geçmezken bugünü
planlaması gerekmez mi? 

Pencerenin birini açıp derin bir
nefes aldı. Biraz önce yaşadığı tüm
duygu karmaşasına rağmen ciğerlerine
dolan hava onun yeniden bugüne
dönmesini sağlamıştı. Tepenin
arkasında bulunan çam ormanının
kokusu burnuna kadar geliyordu. İçini
tarif edilemez bir mutluluk kapladı.
Hatta kendi kendine pencereden
gülümseyerek baktığını söyleseler,
yalan söylemiş olunmazdı. İlkokula
başladığı hafta, köy okulundan eve
doğru gelirken dedesi o pencerede onu
beklerdi. Orhun eve yaklaştığı zaman
dedesi koşarak çardağa iner ve kapıyı
açardı. Torununa kucak dolusu
sarılırdı. O günleri hatırlamanın
mutluluğunu yaşamıştı.

Akşam ezanın sesi, uzak köylerden
birinde okunan camiden duyuluyordu.
Köyün içindeki sessizlik, kendini cırcır
böceklerinin uğultusuna bırakıyordu.
Akşamın olması ile birlikte soğuyan
hava, artık bir hırkayı üzerine geçirmesi
gerektiğini hatırlatırcasına tenine
dokunuyordu. Hem sessizlik hem de
soğuk onda ürpermeye sebep oldu.
Duvarda asılı duran bir hırkayı üzerine
geçirdi. Üzerindeki hırkayı
hatırlıyordu. Babasının samanlıktan
saman taşımaya giderken giydiği
hırkaydı bu. Sıkıca sarıldı hırkaya.
Samanlıkta saman olmadığını bilmese
bir koşuda samanlığa gidebilirdi. İnsan,
her zaman düzenli yaptığı işleri yıllar
sonra da olsa tekrar yapma isteğini
içinde barındırabiliyordu. Sadece
kendisine hatırlatacak bir uyaran
bunun için yeterliydi. Ancak şimdi ne
samanlık vardı ne de samanları
taşıyacakları hayvanları. Soğuk kış
günlerinde yağan karın arasından
açtıkları yolda sırtında saman küfesi ile
gittiği elli metrelik yol kendisine uzun
bir maratonu andırıyordu. Havanın
iyice kararmasını bekledi. Gökteki
yıldızların ortaya çıkması ile birlikte
kurumuş çimenlerin üzerine doğru
uzandı. 

Çocukluğundan kalma alışkanlıkla
yıldızlardan kafasında şekiller yapmaya
başladı. Bu şekiller bazen bir ağaç
bazense bir hayvan oluyordu. Soğuk,
kendini iyice hissettirmeye başlamıştı.
Üzerindeki hırka artık onu ısıtmak için
yardımcı olmuyordu. Yerinden
doğrulup eve doğru yürüdü.

Devam edecek…

Pencere (5)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Van’ın Bahçesaray ilçesine gitmekte olan
minibüsün üzerine çığ düşmesi sonrası bölgeye
takviye amaçlı gönderilen askeri aracın üzerine de
çığ düşmesi sonucu Jandarma Uzman Onbaşı
Ufuk Deniz şehit oldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-
Kayaboğazı Karakol Komutanlığı emrinde görevli
23 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk
Deniz’in naaşı Van Jandarma Filo Komutanlığında
düzenlenen askeri törenin ardından hava yoluyla
Kastamonu’ya gönderildi.

Kastamonu Havalimanında karşılanan şehidin
naaşı Tosya’da defnedildi.

Cenaze törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakcı, Kastamonu Valisi Yaşar
Karadeniz, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin,
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, 26. Dönem
Milletvekili Murat Demir, protokol üyeleri, şehidin
ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.

Türkiye’nin en yaşlı gazisi iken giydiği cübbe
sonrasında Türkiye’nin en yaşlı avukatı unvanını da
kazanan emekli Askeri Hakim Albay Ali
Cesuroğlu’na, avukatlık ruhsatnamesi Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
tarafından takdim edildi. Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 72 yıl önce mezun olan Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı
emekli Askeri Hakim Albay Ali Cesuroğlu için
Kastamonu Barosu Konferans Salonunda cübbe
giydirme töreni düzenlendi. 

Kastamonu Barosunun 1920 yılında
kurulduğunu, Ali Cesuroğlu’nun ise 1923 doğumlu

olduğunu anımsatan Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, “Kastamonu Barosu’na
avukatlık mesleğinin bayrağını nice nice zirvelere
çektiği için teşekkür ediyorum. Kastamonu ve
Kastamonulular olmasaydı bizim İstiklal Harbimiz
başarıya ulaşamazdı” dedi. Türkiye Muharip Gaziler
Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı görevini
sürdüren Kore ve Kıbrıs Gazisi Emekli Hakim Albay
Ali Cesuroğlu da, Türkiye’nin en yaşlı gazi unvanının
yanı sıra en yaşlı avukatı da olduğunu belirterek
mutluluğunu dile getirdi. Kastamonu Baro Başkanı
Av. Özgür Demir de böyle bir ruhsat töreninin
Türkiye’de ilk olduğuna bildirdi.

Türkiye’nin en yaşlı gazisi ve avukatı

Şehide son görev
Van-Bahçesaray karayolundaki Karabet Geçidi’nde meydana gelen çığ felaketinde takviye amaçlı bölgeye giden
askeri aracın üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Tosya’da defnedildi.

Şehit Jandarma Onbaşı Ufuk Deniz’in, çığ
bölgesine gitmeden önce annesini sabah
saatlerinde aradığı ve helallik istediği öğrenildi.
Annesiyle telefonda konuşan Şehit Ufuk Deniz,

“Çığ bölgesine gidiyoruz vatandaşlarımızı
kurtarmaya. Fakat oralarda telefon çekmiyor,
bana ulaşamazsanız beni merak etmeyin, ben
iyiyim” dediği öğrenildi.

Devrekani’de Kurtşeyh Mahallesi'nde
Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftinin evi
yanarak küle dönerken, enkaz yerinde
Kur’an-ı Kerim’in zarar görmediği tespit
edildi. Devrekani’nin Kurtşeyh
Mahallesi'nde ikamet
eden Hamdi ve
Taliha Emiroğlu
çiftine ait iki katlı
evde geçtiğimiz
günlerde yangın
çıkmış, yangında 1
ev, 1 ahır ve 1
samanlık tamamen
yanarak küle dönmüştü. Yangın
sonrasında enkaz kaldırma çalışması
başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları
sırasında ekipler, yanmamış halde iki
adet Kur’an-ı Kerim buldu. Bulunan
Kur’an-ı Kerim kitaplarının yangında
zarar görmediği tespit edildi.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya,
bir yastıkta yarım asır geçiren çiftler ile
bir araya geldi. Kestel Kaymakamlığı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
ile Kestel Belediye Başkanlığı Bir
Yastıkta Yarım Asır’ projesi ile ilçede 50
yıldan 70 yıla kadar evliliklerini sürdüren
çiftler için özel program düzenledi.  

Burada konuşan Taşköprülü mülki
idare amiri Ahmet Karakaya “Genç
nesillere gerçek sevginin ve mutluluğun
aile birliğinde olduğunun en güzel
örneğini sergileyen misafirlerimize
teşekkür ediyor, projemizde emeği geçen
SYDV ve belediye kültür müdürlüğü
yetkililerimizi tebrik ediyoruz.” dedi.

Ev kül oldu, Kur’an-ı
Kerim yanmadı

Yarım asırlık 
çiftlerle buluştu
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Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol
Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF)
Kupası A Grubu’ndaki son maçında ağırladığı
Almanya temsilcisi Thüringer’e 30-24 mağlup
oldu. Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da misafir
takımın 14-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gruptaki ilk iki maçında Macaristan’dan
Schaeffler ve Almanya’nın Thüringer
ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan
Kastamonu ekibi, üçüncü ve dördüncü
maçlarında ise Çekya temsilcisi Banik Most’a
karşı galip geldi. Beşinci maçında
deplasmanda Schaeffler’i yenerek üçüncü
galibiyetini alan Kastamonu Belediyespor,
böylece grup maçlarını 3 galibiyetle
tamamladı.

Bu sonuçların ardından Thüringer 12
puanla A Grubu’nun lideri, Kastamonu

Belediyespor da 6 puanla ikinci olarak çeyrek
finale çıktı.

Macar rakip
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda

mücadele eden Kastamonu Belediyesi Gençlik
ve Spor Kulübü, çeyrek finalde, son Avrupa
şampiyonu Siofok KC Hungary ile eşleşti.

İlk maç 29 Şubat-1 Mart tarihinde
Kastamonu’da, ikinci maç ise 7-8 Mart
tarihleri arasında Macaristan’da oynanacak.
Belediyespor, yarı final biletini almak için
Macar ekibiyle iki zorlu karşılaşmaya çıkacak.

Siofok KC Hungary, Avrupa hentbol
Federasyonu’nda B Grubu’ndan namağlup
çıkarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. B
Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmanın 4’ünü
kazanan Siofok, 2 maçtan ise beraberlikle
ayrılmıştı.

Prestij maçı Thüringer’in

Karabük’ten 1
Bodrum’dan 3
puan çıkardık

GMG Kastamonuspor, ligin beşinci
haasında Gazi stadında 4-0 yendiği Kardemir
Karabükspor ile deplasmandaki 22.haa
müsabakasında golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmada ekibimize 4, rakibe 6 sarı kart
çıktı. Oynadığı 22 maçın 18'inde mağlup,
3'ünde berabere kalan ve 1 galibiyeti bulunan
Karabükspor 3 puanla son sırada yer alırken,
GMG Kastamonuspor 42 puana çıkarak
üçüncü sıradaki yerini korudu. 

Bodrumspor’u 1-0’la geçtik
Ligin 23.  haasında kendi evinde

Bodrumspor’u ağırlayan GMG Kastamonuspor,
rakibini 1-0 mağlup etti.

52’nci dakikada GMG Kastamonuspor’da
kullanılan serbest vuruş sonrası İlyas’ın kafa ile
ceza sahasına indirdiği topa dokunan Metincan
Cici, topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşma 1-0 biterken ekibimiz puanını
45’e çıkardı. 

CİCİ atıyor, GMG KSK kazanıyor
GMG Kastamonuspor'un yenetekli

oyuncusu 10 numara Metincan Cici, bu sezon
attığı goller ve kazandırdığı maçlar ile takıma
büyük katkı verdi. Şu ana kadar ligde oynadığı
22 maçta 13 gol atan Metincan, performansı ile
taraarlardan büyük beğeni topladı. Ligin 2.
yarısında oynanan 6 maçta 8 gol atan GMG
Kastamonuspor'da  5 golü Metincan Cici'den
geldi. Metincan, ligin  ikinci yarısında 0-0 biten
Karabükspor maçı dışında diğer
karşılaşmalarda gol kaydetti.

GMG Kastamonuspor
Teknik Direktörü Ahmet
Yıldırım, 1-0 kazanılan
Bodrumspor mücadelesi
sonrasında açıklamalarda
bulundu. Yıldırım,
kazanılması gereken bir
maçtan galibiyetle
ayrıldıklarını ifade ederek,
oyuncuların mücadelesinden dolayı mutlu
olduğunu kaydetti.

Teknik Direktör Yıldırım, şu ifadeleri
kullandı: “Her şeye rağmen kazanmasını bildik.
Oyuncularımızın mücadelesinden inanılmaz
mutluyum, onların alınlarından öpüyorum. Bu
yol meşakkatli ve zor, maç maç gidiyoruz ama
geçen haa düşmüş takıma puan kaybetmemiz
bizi yaraladı. Şampiyonluk yarışında devam
etmemiz için bu maçı kazanmamız lazımdı.
Yolumuza devam ediyoruz. Bu çocuklar her
şeyi hak ediyor. Ortamımız güzel, inşallah
yolun sonu güzel oldu.”

Hentbol Kadınlar Süper Ligi, Türkiye Kupası ve
Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda
mücadele eden Kastamonu Belediyespor, Türkiye
Kupası çeyrek final ikinci karşılaşmasında Görele
Belediyespor’a konuk oldu. Görele Spor
Salonu’nda oynanan karşılaşma 31-45

temsilcimiz Kastamonu Belediyespor’un
üstünlüğüyle sona erdi. Kastamonu’da oynanan
ilk maçı da 39-24 kazanan Belediyespor, Türkiye
Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.  Kastamonu
Belediyespor, yarı finalde Muratpaşa
Belediyespor ile eşleşti.

Yarı final biletini aldı

Ligin 24. haftasında deplasmanda Piserro Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan GMG
Kastamonuspor Kahramanmaraş’a hareket etti. Kahramanmaraşspor 35 puanla 8’inci sırada yer alıyor.

Kahramanmaraş’a hareket etti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grubun zayıf halkası Karabük karşısında gol sesi çıkmadan
beraberlik alan GMG Kastamonuspor, Bodrumspor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi
oldu. Üçüncü sıradaki yerini koruyan ekibimiz, puanını 45’e yükseltti.

Yolumuza devam ediyoruz
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Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST
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