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yıllık tecrübe
ve deneyim25

Kök hücre nakliyle
lösemi, lenfoma,

kemik iliği
yetmezliği ve

kalıtsal metabolik
hastalıkları olan

bireyler sağlığına
kavuşabiliyor. Bu

kapsamda gönüllü
kök hücre

bağışçılarının
desteğiyle 4 yılda

bin 450 kişinin
yaşam umudu
olan TÜRKÖK,
bağışçı adayı

sayısı ile dünya
sıralamasında ilk
10 arasına girdi. 

Kemik İliği Bankası oluşturulması
amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök
Hücre Koordinasyon Merkezi tarafından
yürütülen TÜRKÖK projesi kapsamında,
Türk Kızılayı gönüllü kök hücre bağışçı
adaylarının kazanılmasını sağlıyor. 18-50
yaş arasındaki sağlıklı bireyler kök hücre
bağışında bulunarak hastalara umut
olabiliyor. Bir yıl önce bağışta bulunan
Cideli hemşerimiz Hakkı Uygun da 18
yaşındaki lösemi hastasıyla kendisinin kök
hücresinin yüzde 90 uyumlu eşleşmesi
sonucu nakil işlemlerinin gerçekleştiğini
bildirerek, “Cana can vermek muhteşem.
Lütfen herkes kök hücre bağışında
bulunsun” dedi.

Sürecin 3 tüp kan vermeyle başladığını
bildiren Hakkı Uygun, “Kök hücre bağışı,
organ bağışıyla karıştırılıyor. Sadece damar
yolundan basit bir yöntemle alınan bir kök
hücre hayat kurtarıyor. Kızılay’a giderek
kök hücre bağışçısı olduğunuzu
belirtmeniz sonrası çeşitli testlerin
yapılması için 3 tüp kan örneği alınıyor”
diye konuştu. n 4

İstiklal Savaşı’nın simge
isimlerimden Şehit Şerife Bacı,
şahadetinin 99. yıldönümünde

Kas-Der Genel Merkezi ve
Ümraniye Şubesi iş birliğinde

düzenlenen törenle anıldı. 

Kastamonulular Dayanışma Derneği
(Kas-Der) Türkiye genelinde faaliyet
gösteren sivil toplum kuruluşunun
başkanlarıyla kahvaltıda buluştu.
Toplantının önemini vurgulayan Kas-Der
Genel Başkanı Remzi Şen, “Misyon
programlarının ardından, vizyon
programları için ilk adımı attık. Birlikte
hareket etmemizin tüm yapısal sorunlara
çözüm bulacağı kanaatindeyim.” dedi.

Toplantıda 12 Nisan’da yapılacak
Kastamonuspor’a destek programı ve
İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma
Vakfının destekleri ve izlenmesi gereken
prosedürler hakkında bilgi aktarıldı. n 6

Dijital teknoloji ödülü
Alcago’ya

Kanyona kuş bakışı

Tosyalı girişimci
Alihan Marulcu
tarafından geliştirilen
dijital reklamların hedef
kitleye ulaşmasını sağlayan yazılım Alcago,
Imagine Tomorrow'da ‘Dijital Teknoloji'
ödülü aldı. Marulcu’ya ödülü Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi. n 5

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)
10. Bölge Müdürlüğünce hazırlanan proje
kapsamında Pınarbaşı’nda, "dünyanın en
derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen
Valla Kanyonu'na yaptırılan Muratbaşı
Seyir Terası, törenle hizmete açıldı. n 3

Futbolun da başkanı
Kastamonulu iş adamı Kubilay

Salihvatadaş, geçtiğimiz yıl tescil işlemleri
tamamlanan Kartalpaşa Gençlik ve Spor
Kulübü başkanlığına seçildi. Kartalpaşa'nın
2020 yılında tüm kategorilerden lige katılım
sağlaması kararı alınan kongrede,
tesisleşme ve proje odaklı faaliyet
yürütüleceği bildirildi. n 4

www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Vizyon
toplantılarında 
ilk adım

99. yılında ölümsüz
anma programı

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen burada yaptığı
konuşmada, Kurtuluş Savaşı’nın kadın milli
kahramanı Şehit Şerife Bacı’nın Kastamonu
Havalimanı’na adının verilmesi önerisinde bulundu.

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu ise Şehit
Şerife Bacı’nın 100. ölüm yıl dönümde kapsamlı
çalışmalara imza atılması gerektiğini vurguladı. n 2

Dünyaya umut olun

Lösemi rahatsızlığı
nedeniyle 2016 yılında
14 yaşındaki kızı
Münevver Uygun’u
kaybeden Hakkı Uygun,
aynı hastalık nedeniyle
kök hücre bağışı
bekleyen 18 yaşındaki
başka bir hastaya umut
oldu. Uygun, yaşadığı
sürecin ardından
harekete geçerek sosyal
medyada ‘Minik
Yüreklere Sessiz
Kalmayalım’ adlı
sayfasında vatandaşları
kök hücre bağışında
bulunmaya çağırıyor.

Bir hastaya
umut oldu

Kas-Der 1. Vizyon Toplantısında
konuşan Gün Medya Gurup Yönetim
Kurulu ve GMG Kastamonuspor
Onursal Başkanı Cengiz Aygün, sezon
sonunda Kastamonuspor’u borçsuz bir
şekilde 1. Lige çıkarma hedefinde
olduklarını söyledi. n 7

Kastamonuspor
1.Lig’e çıkacak

Ayağa
gelen
fırsatı
teptik n 7

Cideli hemşerimiz Hakkı Uygun
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçük

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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

ar 

2
şiir

şair

ÇAMLARDAN BİRİ

Bir sarılmış hayata…
Bir sarılmış;
Kayaya kök salmış da, 
İnsandan kurtaramamış.

SÜKÛTA DAVET

Cevabın en kötüsü, hasma küfür kusmaktır,
Celallenip öfkeyle tayfun gibi esmektir.
Ne öyle ne de böyle sana bir dost öğüdü,
Cevabın en iyisi efendice susmaktır.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen burada yaptığı
konuşmada, Kurtuluş Savaşı’nın kadın milli
kahramanı Şehit Şerife Bacı’nın Kastamonu
Havalimanı’na adının verilmesi önerisinde bulundu.
Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu ise Şehit Şerife
Bacı’nın 100. ölüm yıl dönümde kapsamlı çalışmalara
imza atılması gerektiğini vurguladı.

Ümraniye Belediyesi Nikah ve Toplantı
Salonu'nda gerçekleşen program kapsamında 2009
yılında Hakkari’de şehit edilen polis memuru Engin
Açıkgöz’ün eşi Sevcan Açıgöz’e şilt takdim edilirken,

İstanbul’daki Kastamonulu kadın belediye meclis
üyeleri, muhtarlar ve çalışma ekiplerine plaket verildi.

Program Şehit Şerife Bacı’nın hayatını anlatan
tiyatro gösterimiyle son buldu.

Programa Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu,
İstanbul Milletvekili Akif Hamza Çebi ve Arzu
Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü,
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal,
Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Faruk
Lafçı’nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum ve siyasi
parti temsilcisi katıldı.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen,
Kurtuluş Savaşı’nın kadın milli kahramanı
Şehit Şerife Bacı’nın Kastamonu
Havalimanı’na adının verilmesi önerisinde
bulundu. Şehit Şerife Bacı’nın 99.  ölüm yıl
dönümü kapsamında düzenlenen anma
programında konuşan Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel

Başkanı Remzi Şen, “Kastamonu
Havalimanı şehrin dışarıya açılan en belirgin
noktası. Ancak Uzunyazı mevkiinde
bulunması sebebiyle havalimanı bu adla
anılıyor. Havalimanın adının Kastamonu
Şehit Şerife Bacı Havalimanı olarak
değiştirilerek, şehit ve gazilerimizin
onurlandırılması önerimizdir.” dedi.

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu ise
Şehit Şerife Bacı’nın 100. ölüm yıl dönümde
kapsamlı çalışmalara imza atılması
gerektiğini vurguladı.

Şehit Şerife Bacı’nın 99.  ölüm yıl dönümü
kapsamında düzenlenen anma programında
konuşan Devlet Eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, İstiklal Yolunda 30 bin kişi
hedefiyle Şehit Şerife Bacı’nın 100. yıla özel program

içeriğiyle yad edilmesi gerektiğine dikkat
çekerek, “Kastamonu İnebolu arasında
bulunan 105 kilometrelik İstiklal Yolu’nda ilk
hedefimiz Şehit Şerife Bacı’ya, adanmış
hayatlara saygı duyan 30 bin kişiyle iki gün
yürümek olmalıdır. Bu yürüyüş hem ecdada
duyduğumuz vefayı temsil edecek hem de o
güzergahtaki ilçelerimizin sosyo ekonomik

kalkınmasına yardımcı olacak.” diye konuştu.

100. yıl özel olmalı

Ölümsüz anma programı
İstiklal Savaşı’nın simge isimlerimden Şehit Şerife Bacı, şahadetinin 99. yılında
Kas-Der Genel Merkezi ve Ümraniye Şubesi iş birliğinde düzenlenen törenle anıldı.

Kas-Der Genel
Başkanı Remzi Şen bilgi
yarışmasının birçok
ilçede örnek
gösterilmesinden dolayı
memnuniyet duyduğunu
ifade ederek, “16 şubede
toplamda 192 öğrencinin
katıldığı bilgi
yarışmasında elemelerle
önce şube birincileri
sonra bölge birincileri
belirlendi. Şimdi ise il
birincisi seçilecek.
Düzenlenen 19
yarışmada Kastamonu’yu
farklı özellikleriyle
tanıma fırsatı bulan
öğrencilerimiz, okuldaki
bilgilerini de aynı
zamanda tazeledi.
Yarışmanın düzenlendiği
tüm ilçelerde ilçe milli
eğitim müdürleri projeyi
örnek alarak uygulamaya
almak istediklerini dile
getirdi. Sultangazi ve
Esenler ilçelerinde ise
düzenlendiğimiz
organizasyon sonrası ise
ilçe belediyeleri sivil
toplum kuruluşları arası
bilgi yarışması
düzenleme kararı aldı.
Bilgiye ulaşma yönünde
attığımız adımın takdir
edilmesi ve örnek
alınması memnuniyet
verici.” dedi.

Kuleye talep var!

Bilginin bölge lideri yarışacak
Kas-Der
tarafından 5 ve 6.
sınıf öğrencileri
arasında
düzenlenen bilgi
yarışmasının bölge
birincileri
belirlendi. 

Birinci bölgede
Ümraniye, ikinci
bölgede Esenler,
üçüncü bölgede ise
Güngören şubesi yarı
finalin kazananları
oldu. Bilgi
yarışmasının lideri 15
Mart’ta gerçekleşecek
final yarışmasıyla
belli olacak.

ESENLER

GÜNGÖREN

ÜMRANİYE

Yarışmanın
örnek 
alınmasına
memnun 
olduk
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Babaannem Allah
ömür versin 80 yaşını
doldurdu, gelin gittiği

evde 15 yılı aşkın süre
kaynanası, kayınpederi,
eltileri, kayınları, onların
çocukları, kendi çocukları
derken yer yer 30’u aşan
nüfusla aynı evde yaşamış. 

Anlayacağınız şimdilerde
bizim Kastamonu’nun bazı
köylerinin nüfusu kadar kişi
aynı evde yer bulma telaşına
girmiş. Bu arada köydeki
evlerde de durum aynıymış. 

Aradan yarım asrı aşkın
süre geçmiş güzel
yurdumuzda gelin kaynana aynı evde
yaşamaz olmuş, gençler ayrı evlere çıkar
olmuş…

Hani bazı şeyler değişmez diyorlar ya,
hayran kalıyorum ilk günkü gibi heyecan
taşıyanlara. Bir de sorguluyorum neden
bu heyecan bende yok diye… 

Yaklaşık 10 yıldır neredeyse aynı
kişilerden aynı cümleleri duyuyorum:

“Kastamonu sivil toplum kuruluşları
olarak tek çatı olalım, birlik olalım,
sesimiz gür çıksın” 

Ver mehteri, bitmeyen alkışlar….
İnanın çok sıkıldım, 40 yıl öncesi

söylemlerin gündeme gelmesine (Yalnız

olmadığımı da biliyorum) 
Diyorlar ki biz birlik

adımları attık vay efendim
olmadı, o kurum kendini
üstün gördü, olmadı,
olmadı, olmadı…

İslamiyet mezheplere
ayrılmış. İfade açık ve net:

“Din üst kimlik, bunun
anlaşılma biçimleri olan
mezhepler ise alt kimliktir.
Öte yandan din evrensel
yani zaman ve coğrafya
üstü, mezhep ise tarihseldir.
Aynı şekilde din tek,
mezhep ise birden çoktur.

Din değişmez, mezhebi yorumlar
değişebilir niteliktedir. Öyle ki bazen bir
mezhebin bir konuyla ilgili görüşü
hakkında aynı mezhebe mensup başka
âlimler farklı görüşler ileri
sürebilmektedir.”

‘KİM’ DEĞİL ‘NE’ SORUSUNU
SORALIM…

Şimdi sivil toplum yapımızı İslamiyet
ve mezheplerin anlaşılma biçimine göre
yeniden derleyelim derim. 

Üst kimlik Kastamonu, Kastamonu’yu
ve Kastamonuluları anlatma biçimi olan
sivil toplum kuruluşlarımız ise alt

kimliktir.

Kastamonu ve Kastamonululuk
evrenseldir, dünyanın neresinde olursa
olsun bu durum değişmez.

Dernekler tarihseldir, her derneğin
kurulduğu bir tarih ve dönemi vardır.

Kastamonu ve Kastamonululuk tek
düşüncedir, dernekler ise çok; tıpkı
sadece İstanbul’da 400’ü aşkın Kastamonu
derneği olduğu gibi…

Kastamonu ve Kastamonululuk
değişmez, derneklerin yorumları ve
fikirleri değişen yöneticileriyle ya da
dönemleriyle farklılık gösterebilir.

Bir derneğin açıklanan kararı hakkında
aynı derneğe mensup başka yöneticiler
farklı görüşler ileri sürebilir. Yani
başkanın fikrini yöneticiler
benimsemeyebilir.

Çatı kim ya da hangi kurum olsunu
bırakalım bir kenara.

Çatımız ne olsun sorusunu soralım.
Çatı Kastamonu olursa, siyaseti de

ticareti de en üst seviyeye taşırız.
Tüm sivil toplum kuruluşlarının tek

çatı altında toplanmasına gerek yok,
sadece Kastamonu’yla ilgili ortak paydada
hareket etmesine ihtiyaç var.
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GÜNCEL

gozde.yuksel@istamonu.com

Gözde Yüksel

DİNDEN ŞAŞMAYIN

Seydiler’de 80 kilogram
ağırlığındaki buzağı sezaryen doğumla
dünyaya geldi. Seydiler ilçesine bağlı
Şalgam Mahallesinde Böcek köyünde
ikamet eden Emin Ünal, Simental ırkı
ineği doğum yapmakta zorlanınca
durumu Veteriner Hekim Birol Yürük’e
bildirdi. İneği muayene eden Veteriner
Hekim Birol Yürük, buzağının çok
büyük olması nedeniyle sezaryenle
alınmasına karar verdi. Başarılı bir
şekilde yapılan ameliyatın ardından
doğan buzağının 80 kilogram
ağırlığında olduğu belirlendi.

İneği muayene ettiğinde çok
şaşırdığını ve buzağının çok büyük
olduğunu tespit ettiğini söyleyen
veteriner Yürük, "Ameliyat çok zor
geçti. Buzağı çok iriydi, bu nedenle
sezaryende de çok zorlandık. Uzun bir
ameliyatın ardından simental ırkı dişi
buzağı dünyaya geldi. Buzağının 80
kilogram ve sağlıklı olması yorgunluğu
unutturdu. Yeni doğan buzağılar
normal şartlarda 25 ila 70 kilogram
ağırlığında dünyaya geliyor. 80 kilo
canlı ağırlıkta doğan bir buzağı bizleri
şaşırttı” dedi.

Eşi ile birlikte 45 yıldır hayvancılık
yaptığını belirten Emin Ünal ise ilk defa
böyle bir olayla karşılaştıklarını
belirterek “Sezaryen ameliyatı da ilk
defa gördüm. Geçimimiz hayvancılıkla
olduğu için bu nedenle buzağı bizim
için çok şey ifade ediyordu. Her şey
yolunda gitti şükürler olsun.” diye
konuştu.

Dünyaya 
sezaryenle geldi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge
Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında
Pınarbaşı’nda, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak
gösterilen Valla Kanyonu'na yaptırılan Muratbaşı Seyir
Terası, törenle hizmete açıldı. Küre Dağları Milli Parkı'nın,
Pınarbaşı sınırlarında kalan bölümde yaptırılan üç katlı
seyir terası sayesinde, Küre Dağları'nın yanı sıra Valla
Kanyonu'nun giriş kısmı görülebilecek.

Yeni terasın diğer teraslarla
birleşerek bölgeye önemli değer
katacağına işaret eden Kastamonu
Valisi Yaşar Karadeniz, "Valla Kanyonu
önemli ziyaret noktalarından biri
haline gelecek. Pınarbaşı ve Azdavay
ilçelerimizi kapsayan bu bölge, son
yatırımlarla cazibe noktası haline
geldi." diye konuştu.

Son yatırımlarla bölgenin
tanınırlığının ve turist sayısının
artacağını dile getiren DKMP 10. Bölge
Müdürü Hasan Başyiğit ise yeni
projeler yapmaya devam edeceklerini
söyleyerek, kanyon ve seyir terası
hakkında şu bilgiyi verdi: “Valla
Kanyonu'nun yer yer bin 200 metreye
ulaşan derinliği var. Uzunluğu 12
kilometre. Bu bölgede daha önceden

bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi.
Kanyonunun muhteşem görüntüsünü
derinliğe doğru daha iyi görebilmeleri
için taban kullanım alanı 20 metrekare,
toplam kullanım alanı 62,5 metrekare
olan 7 metre boyunda ve 3 katlı seyir
terası kulesi yapıldı. Bu sayede
ziyaretçiler, Valla Kanyonunu
ihtişamını çok daha iyi görebilecekler." 

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol
Yaşar da ilçenin doğa turizmi açısından
kendini göstermeye başladığını
belirterek, "İlçemizde Ilgarini
Mağarası, Ilıca Şelalesi, Horma
Kanyonu ve dünyanın ikinci en derin
kanyonu olan Valla Kanyonu
bulunuyor. Seyir teraslarıyla Valla
Kanyonu daha da görülebilir hale
geldi.” dedi.

Daday Kaymakamlığının hazırladığı ve Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından
yüzde 75 hibe desteği alan 4 milyon lira
değerindeki atlı terapi ve model binicilik
merkezinin bu sene sonuna kadar tamamlanması
planlıyor. Merkezden Kastamonu’nun yanı sıra
Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun, Karabük ve
Bartın illerinin istifade etmesi hedefleniyor.

Tesisin Kastamonu’nun sağlık turizminde yer
almasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan
Daday Kaymakamı Kemal Balaban,
“Kastamonu’da sağlık turizmi kapsamında
herhangi bir tesis bulunmuyor bu kapsamda
projemiz büyük önem taşıyor. Daday Atlı Terapi
Merkezi ve Modern Binicilik Tesisi projemiz,
sadece Daday’a ve Kastamonu’ya değil aynı
zamanda Çankırı, Çorum, Sinop, Samsun,
Karabük ve Bartın illerine de hitap edecek bir

bölgesel projedir. Kastamonu, Karabük, Sinop
Çankırı, Bartın, Çorum’da yüzde 40’ın üzerinde

engeli raporu olan 80 bin 700 kişi, gazi olan 966
kişi bulunurken Batı Karadeniz bölümünde yüzde
35,1 oranında olan şiddet mağduru kadın yaşıyor.
Tesisten engelli vatandaşlarımız, özel eğitimli
öğrenciler, gazilerimizin yanı sıra şiddete maruz
kalan kadın ve çocuklar da istifade edebilecek”
dedi.

Tesisin tamamlanmasıyla birlikte ilk etapta 13
kişinin istihdam edileceğini aktaran Daday
Kaymakamı Balaban, şunları kaydetti:

“Tesis ilçedeki meslek yüksek okulumuzda at
antrenörlüğü alanında eğitim gören
öğrencilerimizin staj yapma olanağına sahip bir
proje olma niteliği de taşıyor. Türkiye’de olmayan
Atçılık ve Binicilik Meslek Lisesi noktasında da
çeşitli girişimlerimiz oldu. Bu konuda Milli Eğitim
Müdürlüğümüz de gerekli çalışmaları
gerçekleştiriyor.”

Bölgenin merkezi Daday olacak

Elimde Kastamonu sivil toplum
kuruluşlarının yapısal sorunlarını
irdeleyen bir kaynak yok. Gündem
maddeleri yazılı toplantıların
sonuç raporları yok, olan raporlar
da zaten uygulamaya geçemiyor.

Dernek sayımız: 404
Kadın dernek başkanı sayımız: 7
Derneklerdeki kadın başkan

yardımcısı sayısı: ?
39 yaş ve altı dernek başkan sayısı: ?

Derneklerin sürdürdüğü proje 
sayısı: ?
Proje hazırlık desteği veren dernek

sayısı: ?
Cenaze, düğün ve toplantı mesajı

dışında şöyle bir bildiri gelse
telefonunuza ne yapardınız?

1) … Kalkınma ajansı ….. tarihleri
arasında sivil toplum kuruluşu
projelerini kabul ediyor.

Proje yazılım desteği ve detaylı bilgi
almak için iletişim bilgilerimiz….

2) Kastamonu …. Derneğinde İngilizce/
Arapça/ Fransızca dil eğitimi
başlamıştır. 

3) Kastamonu…. Derneğinde
öğrencilerin …. derslerine yönelik
etüt programları bulunmaktadır.

4) Kastamonu …. Derneğinde iş
hayatına yönelik …. eğitimler
verilmektedir.

Yukarıdaki sorulara cevap vermek
uzun bir vakit, uygulamaya
geçmek de bir o kadar vakit alır.
Hadi bir ilk olsun; soruların
cevapları için çalışsın birileri…

YAZILI BAŞLAR 
SÖZLÜ DEVAM EDER…

İstanbul’da yaşıyoruz ama yapısal
sorunlarımızı gündeme getirmiyoruz.
Varsa yoksa köyümüzün yolları.

Kas-Der’in düzenlediği Türkiye
genelindeki Kastamonu sivil toplum
kuruluşu temsilcileriyle buluşma

toplantısında ilk defa İstanbul’da
yaşayan Kastamonuluları ilgilendiren
bir gündem oluştu.  İstanbul Valiliği
Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli
Heyetinde sivil toplum kuruluşu
temsilcileri Kubilay Salihvatandaş ve

Kemal Kebabçı izlenmesi gereken
prosedürleri anlattı. Salon pür dikkat
dinledi. Çeşitli konularda
bilgilendirmenin devamı gelmesi
dileğiyle, teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR

Biri yer biri bakar kıyamet ondan
kopar…

GÜNÜN SÖZÜ

Kanyona kuş bakışı
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GÜNCEL

Kemik İliği Bankası oluşturulması amacıyla
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kök Hücre
Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülen
TÜRKÖK projesi kapsamında, Türk Kızılayı
gönüllü kök hücre bağışçı adaylarının
kazanılmasını sağlıyor. 18-50 yaş arasındaki
sağlıklı bireyler kök hücre bağışında bulunarak
hastalara umut olabiliyor.

Bir yıl önce bağışta bulunan Cideli
hemşerimiz Hakkı Uygun da 18 yaşındaki
lösemi hastasıyla kendisinin kök hücresinin
yüzde 90 uyumlu eşleşmesi sonucu nakil
işlemlerinin gerçekleştiğini bildirerek, “Cana can
vermek muhteşem. Lütfen herkes kök hücre
bağışında bulunsun” dedi.

Sadece 3 tüp kan 

Sürecin 3 tüp kan vermeyle başladığını
bildiren Hakkı Uygun, “Kök hücre bağışı, organ
bağışıyla karıştırılıyor. Sadece damar yolundan
basit bir yöntemle alınan bir kök hücre hayat
kurtarıyor. Kızılay’a giderek kök hücre bağışçısı
olduğunuzu belirtmeniz sonrası çeşitli testlerin
yapılması için 3 tüp kan örneği alınıyor. Testler
sonunda herhangi bir enfeksiyon yoksa ancak
bağışçı olabilirsiniz. Bağışçı olmanız mümkünse
eğer doku tipinizin belirlenmesi için TÜRKÖK
Doku Tiplendirme Laboratuvarı’na gönderiliyor
ve test sonuçları Kemik İliği Bankası’na
aktarılıyor. Verileriniz uluslararası veri tabanına
kaydediliyor. Sadece Türkiye’de değil dünyanın
herhangi bir yerinde sizin dokunuzla aynı olan

biri varsa nakil işlemleri için size bilgi
veriyorlar” dedi.

Eşleşme sonrası onay

Eşleşme sonrası nakil işlemlerinin onay
dahilinde gerçekleştiğini vurgulayan Uygun,
“Hasta ile uyum tespit edilmesinden sonra, yeni
kan örnekleriyle doku uyumu doğrulama testi,
sağlık muayenesi ve tetkikler yapılıyor. Muayene,
tıbbi işlemler ya da süreç ile ilgili diğer
harcamalar konusunda bağışçıdan hiçbir ücret
talep edilmiyor ve bağışçının sosyal güvenliği
kesinlikle kullanılmıyor. Ortalama bir bağış
süreci 4-6 haalık bir zaman aralığında 20-30
saatlik bir zamanınızı alıyor. Sürecin herhangi
bir yerinde vazgeçmeniz mümkün. Ancak
eşleşme sonrası eğer onay verirseniz hasta ağır
bir tedavi sürecine giriyor, bağışıklık sistemi
tamamen çöküyor. Bu aşamada vazgeçmeniz ya
da ölmeniz hastanın kısa süre sonra hayatını
kaybetmesi anlamını taşıyor” diye konuştu.

Kastamonulu iş adamı Kubilay Salihvatadaş,
geçtiğimiz yıl tescil işlemleri tamamlanan Kartalpaşa
Gençlik ve Spor Kulübü başkanlığına seçildi.
Kartalpaşa'nın 2020 yılında tüm kategorilerden lige
katılım sağlaması kararı alınan kongrede, tesisleşme
ve proje odaklı faaliyet yürütüleceği bildirildi.

Görev adamı

Küre Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve
Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı görevlerini de
yürüten Kubilay Salihvatandaş çok sayıda dernek ve
vakıfda da görev almakta. İstanbul İnşaatçılar
Derneği (INDER) Yönetim Kurulu Üyesi, Kabataş
Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Beşiktaş Kabataşlılar Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği
olan ve üniversitelerde, kurum ve kuruluşlarda ‘Şehir
Planlama ve Gayrimenkul Geliştirme’ konulu dersler
veren Salihvatandaş, evli ve bir çocuk babasıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı 37.
Olağan Kongresi’nde seçimlere tek aday olarak giren
mevcut başkan Hikmet Erbilgin güven tazeleyerek
ikinci kez göreve geldi.

Blok liste olarak yapılan seçimlerin sonunda
Hikmet Erbilgin başkanlığındaki yönetim kurulunda
Oktay Altunbaş, Umut Araç, Vuslat Atak,
Mustafa Başesgioğlu, Sevim Bıyıklı, Ümran
Çakıroğlu, Ahmet Çiçioğlu, Cumhur
Genç, Melahat Karahasanoğlu, Özlem
Eylem Kurt, Abdullah Burak Livan,
Sevinç Mütevelli, Emre Nalbantoğlu,
Ali Kerim Özdikmenli, Mehmet Sezer,
Devrim Ezgi Şahin, ErfainTekin,
Ahmet Türkmenoğlu, Erdi Yeşiloğlu ve
Ali Can Yılmaz yer aldı.

CHP İl Disiplin Kuruluna ise Ali Akbaş,
Güneş Demirkıran Baltacı, Mehmet Mithat Er,
Şakir Kaba, Hüseyin Kadirbey, Evren Karaahmet,
Hikmet Tosbıyık, Ülker Yavuzoğlu ve Ümit Yaşar’dan
oluşurken Kurultay delegeliklerine ise Arzu Aykın,
Hasan Çelebioğlu, Hikmet Erbilgin, Dilek İlke
Karabacak, Özkan Keskin ve Mehmet Sezer seçildi.

Erbilgin burada yaptığı konuşmada iki yıllık
görev süresince parti bilincinin ve dayanışmanın en
üst seviyeye çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerel
ve genelde iktidarına hazırlandığı bir dönemi
beklediklerini kaydetti.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen
kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve

İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Parti
Meclis Üyesi İstanbul Milletvekili Ali

Şeker, genel başkan adaylığı söz konusu
olan Parti Meclis Üyesi İlhan Cihaner,
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Sinop
Milletvekili Barış Karadeniz, Karabük
Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova
Milletvekili Özcan Özel, Kastamonu

Milletvekili Hasan Baltacı, 23. Dönem
Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim,

Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, Karabük İl
Başkanı Abdullah Çakır, Aksaray İl Başkanı

Abbas Ertürk, Aksaray önceki dönem il başkanı
Ramazan Koçak, Aksaray önceki dönem il başkanı
Doğan Koşar, partili belediye başkanları, ilçe
başkanları ve yönetimleri, İYİ Parti temsilcileri, bazı
muhtarlar, STK temsilcilerinin aralarında bulunduğu
çok sayıda kişi katıldı.

Futbolun da başkanı

Kök hücre nakliyle lösemi, lenfoma,
kemik iliği yetmezliği ve kalıtsal
metabolik hastalıkları olan bireyler
sağlığına kavuşabiliyor. Bu kapsamda
gönüllü kök hücre bağışçılarının
desteğiyle 4 yılda bin 450 kişinin
yaşam umudu olan TÜRKÖK, bağışçı
adayı sayısı ile dünya sıralamasında
ilk 10 arasına girdi.

2018 yılındaki kur saldırıları, ardından
gelen faiz artırımları, likidite
daralması, büyümede gerileme,

çeyrek dönemlerde
gerçekleşen eksi
büyümeler… 2019’un
ilk yarısına kadar
devam eden ve hatta
zaman zaman
ümitsizliğe
kapılmamıza neden
olan gelişmeler… Tam
bir oh demiş ve 2020
için beklentilerimizi
olumlu tutmuş, hem
ülkenin hem de küresel
ekonominin önünün
açık olduğunu düşünmüştük.  Enflasyon
ile mücadelenin sonuçları iyiydi, dolar
düşünülen bant içinde kalmayı
başarıyordu. Faizler yatırım ortamını
destekler nitelikteydi ve ihracatın önünü
açmak için devlet yeni teşvik paketleri
yayınlıyordu. Ekonomi yeniden rotasını
bulmaya, taşlar yerine oturmaya
başlamıştı. Üzerinde düşünülmesi
gereken, genel ekonomiyi ve dengeleri
etkilemesi mümkün gözüken sadece ABD
ve İsrail’deki seçimler ve biraz da ABD-
Çin ticaret savaşıydı. Ancak ne yazık ki
tahmin edemeyeceğimiz gelişmeler
neticesinde beklentiler karşılık bulmadı ya
da daha net bir ifade ile beklentiler boş
çıktı. Tabii ki 2020’nin ilk günlerinde
yaşananları tahmin etmek mümkün
değildi. Yılın başından itibaren dünyanın
başına gelenler pişmiş tavuğun başına
gelmemiş cinstendi. Ne kadar çok gelişme
ne kadar çok olay yaşadık son 1,5 ayda… 

Ortadoğu daha da karıştı. ABD-İran
gerçekten çatıştı. Irak iki ülke arasında
kaldı. Petrol fiyatları yükseldi. Enerjide
bizim gibi dışa bağımlı olan ülkelerin
beklenti raporları üzerinde tekrar
düşünmeleri gerekti. İran uçak düşürdü.
Avusturalya yanmaya, depremler
sarsmaya ve yıkmaya devam etti. Ticaret
savaşları oldukça sertleşti. Bu arada iyi
şeyler de oluyor gibiydi ki (ABD-İran sıcak
çatışmayı devam ettirmedi, Çin-ABD
birinci faz anlaşmayı imzaladı, yılan
hikayesine dönen Brexit süreci nihayete
erdi) Çin’de tüm dünyayı korkutan ve
yayılma hızı diğer virüslere oranla çok
daha hızlı seyreden Coronavirüs,
hayatımızın tam orta yerine oturdu. Bizler
Coronavirüs ve bu virüsün hem insan
sağlığına hem de ekonomiye vereceği
zararla nasıl baş edeceğimizi, Çin’in ve
dünyanın bunu nasıl tolere edeceğini
düşünürken şimdi de yeni bir tehdit daha
karşımızda. Bugüne kadar sadece Doğu
Afrika’yı etkisi altına alan çekirge istilası…

Çöl çekirgeleri olarak adlandırılan tür,
sürekli göç eden bir böcek. Ağırlığı
yaklaşık 2 gram olan bu çekirgeler her gün
en az kendi ağırlıkları kadar yiyecek
tüketiyorlar. Saatte 150 kilometre hızla yol
alıyor, önlerine gelen her tarlayı, bağı,
bahçeyi kasıp kavuruyorlar. Afrika’yı
etkisi altına alan ve bazı Asya ülkelerinde
de etkisini göstermeye başlayan çekirge
istilası özellikle Hindistan’da büyük
sıkıntı yaratmış durumda. Hindistan 700
bin Hintli askerini çekirge sürüsü ile baş
etmesi için görevlendirdi. Az değil, tam
400 milyar çekirgeden bahsediyoruz. Bu
çekirge sürüsü günde 35 bin kişilik
yiyecek tüketiyor. İşte bu nedenle
Birleşmiş Milletler uyarıyor. Çekirge
istilası durdurulamaz ya da önlem
alınamazsa bazı ülkeler kıtlık ile karşı
karşıya kalabilir. Tarım alanları ve tarım
ürünleri zaten dünya nüfusu için yeterli
değilken bir de bu istila işleri iyice zora
sokmuş durumda. Çekirgeler bu hızla yol
almaya devam ederlerse 2-3 ay içinde
Çin’e ulaşacaklar. Coronavirüs ile
mücadele eden Çin’in bir de çekirgeler ile
uğraşmak durumunda kalması sadece
Çin’i değil aynı zamanda dünyayı da
etkileyecek ve sıkıntıya sokacaktır. 

Küresel ekonomiye ilişkin artan bu
belirsizlikler gelişen ülkelerin finansal
varlıklarına yönelik talebi düşüreceği gibi,
dış ticaret ve emtia fiyatlarına da etki etki
edecektir. Ülkelerin tüm bu noktaları
değerlendirmeleri ve 2020 için
oluşturdukları beklenti raporlarını tekrar
revize etmeleri, dalgalı seyreden risk
iştahını da daha rahat yönetmelerini
sağlayacaktır. 

Sonuç olarak küresel ekonomide
yaşananların iç piyasaya etkilerinin çok
büyük olduğu gerçeğine dayanarak
Hindistan ve Çin’de yaşananları ve olası
sonuçlarını ayrı ayrı değerlendirmenin
zamanı çoktan geldi sanırım. Bu sebeple
küresel ölçekte önümüzdeki dönemde en
büyük iki ekonomi olacak Çin ve
Hindistan’ı detaylı bir şekilde yeni bir yazı
dizisi ile ele alacağım.

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

2020’yi o kadar özlemle
beklemiştik ki… Dünyaya umut olun

Hakkı Uygun ve 14 yaşındaki rahmetli kızı Münevver Uygun.

Tosyalı hemşerimiz Mehmet
Faik Ateş, 7 yıldır Yargıtay üyesi
olarak görev yaptığı kurumda
20'nci ceza dairesi başkanı se-
çildi. Yargıtay’dan yapılan açık-
lamaya göre, boş bulunan 20.
Ceza Dairesi Başkanlığı için
Yargıtay Büyük Genel Kurulun-

ca seçim yapıldı. Daire üyesi Mehmet Faik
Ateş, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Tosya'da 1966'da doğan Mehmet Faik Ateş, Tosya İmam
Hatip Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara hakim adayı
olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Karaman, Mardin'in
Ömerli, Ordu'nun İkizce, Muğla'nın Milas, Bursa Hakimliği
ve Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde
bulundu. Yargıtay üyeliğine 16 Aralık 2013'te seçilen Mehmet
Faik Ateş, evli ve iki çocuk babasıdır.

20'ci ceza dairesi
başkanı oldu

Üsküdar Belediye Meclis
Üyesi Ağlılı hemşerimiz Esat
Kalay, Sivil Toplum Kurumları,
Eğitim ve Muhtarlardan Sorum-
lu Başkan Danışmanlığına geti-
rildi. Kalay, belediye meclis
üyesi olduğumuz geçtiğimiz dö-
nemde Üsküdar Belediyesi
Meclis Başkan Vekilliği görevini sürdürmüştü.

Esat Kalay'a 
yeni görev

Kastamonu Havalimanı Mü-
dürlüğü görevini üç yıldır sürdü-
ren Yılmaz Hacıoğulları Erzurum
Havalimanı Meydan Müdürlüğü-
ne atanırken yerine Milas Bod-
rum Havalimanı DHMİ personel-
lerinden Ersin Köksal görevlen-
dirildi. Kastamonulu olan Kök-

sal, Bodrum Havalimanı’nın hizmete sunuldu-
ğu 1998 yılından bu yana Devlet Hava Meydan-
ları işletmesinde tekniker ve aynı zamanda Sivil
Savunma Amiri olarak görev yapıyordu.

Havalimanında 
değişim

15 Kasım 2012 tarihinden
itibaren Ticaret İl Müdür Vekili
olarak kurumun başında olan
Sefa Özata’nın resmi ataması
yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla,
Resmi Gazete'de yayımlanan
Ticaret Bakanlığına ilişkin ata-
ma kararları ile Özata, 8 yıl sonra Kastamonu
Ticaret İl Müdürü olarak görevlendirildi.

8 yıl sonra 
vekaletten asalete

Erbilgin’e güven tam
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
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EKONOMİ

105,99 t 6,231
t

6,882
t

316,36 t

Faiz artarsa mı 
yoksa düşerse mi

ekonomi canlanır?

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Normal koşullarda faiz düşerse
tüketim ve yatırım harcamaları
artar ve bunun sonucunda

ekonomi canlanır, büyüme hızlanır.
Buna karşılık kriz koşullarında durum
değişebilir. Örneğin ABD'de uzunca bir
süreden beri enflasyon sıfıra yakın,
faizler de sıfırın biraz üzerinde
seyrediyor. Böyle bir ortamda bireyler
harcama yapmıyor. Örneğin eskimiş
buzdolabını yenilemekte acele etmiyor.
Enflasyon da faiz de sıfıra yakın olduğu
ve bu durum uzunca bir süredir
değişmediği, için istediği zaman sıfıra
yakın faizle kredi alıp fiyatı artmayan
buzdolabını alabileceğini düşünüyor.

Fed'in faizi artırmasıyla birlikte
verdiği sinyal, enflasyonun artmakta
oldu anlamına gelir, kişi hem
enflasyonun hem de faizin artacağını
düşünerek buzdolabını yenilemeye karar
verebilir. Bu durumda faiz artışı
ekonomiyi canlanmaya yöneltebilir.

Sıcak para
Sıcak para; bir ülkedeki yüksek

faizlerden, yüksek getirilerden
yararlanmak üzere o ülkeye çok kısa
sürelerle gelen dövizlere verilen isimdir.
Bu tür döviz akımları yabancıların hisse
senedi veya kısa vadeli borç senedi
(tahvil, bono vd.) alımları, Türk
bankalarına açılan kısa vadeli krediler,
reel sektöre açılan kısa vadeli krediler
yabancıların Türkiye' deki bankalarda
açtığı mevduat hesaplarını içerir.
Bunların sıcak para olarak
adlandırılmasının nedeni bu fonların
sahiplerinin ya da yöneticilerinin
risklerde artış gördüklerinde paralarını
alıp gitmelerinden kaynaklanıyor.

Sıcak para, ülkede riskler arttığında
hızla ülkeyi terk edebildiği için finansal
piyasalarda ve onun etkisiyle bütün
piyasalarda istikrarsızlık ortaya
çıkarabilir. Sıcak paranın bir ülkeyi terk
etmesinin nedenleri arasında siyasal
risklerde artış, kurlarda oynaklık ve
artışlar (kur riski), ekonomideki risklerde
genel artış gibi nedenler ön planda
sayılabilir.

Döviz rezervini piyasaya sürsek
kurları düşüremez miyiz?

Burada bütün mesele döviz rezervinin
niçin tutulduğunu bilmektir. Bunun
nedenini doğru bilirseniz soruya da
rahatlıkla hayır bu olmaz diye yanıt
verebilirsiniz. Paraları rezerv yani
dünyada geçerli para konumunda
olmayan ülkelerin merkez bankaları döviz
rezervi tutarlar. Bu rezervler, ülkeye borç
verenlerin, kredili mal satanların,
ülkeden alacaklı olanların garantisi gibi
işlev görür. Ülkeye borç verenler
rezervlere bakarak ileride ülkede işler
kötüye gitse bile ödeneceğini düşünür.
Rezervleri kullanarak kurları düşürmek
geçici iyileşme sağlar. Ülkeye borç
verenler rezervlerin tükendiğini görünce
borç vermeye hatta mevcut borçlarını
erkenden tahsil etmeye çalışırlar.

Dijital teknoloji
ödülü Alcago’ya

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) bu
yıl beşincisini düzenlediği Avrasya Yükseköğretim
Zirvesi (EURIE) çatısı altında gerçekleştirilen
Imagine Tomorrow Uluslararası İnovasyon ve

Girişimcilik Etkinliğinde geleceği yakalamış
70'ten fazla inovatif girişim yatırımcıyla buluşma
olanağı buldu.

Etkinlikte 350 başvurusu arasında en yenilikçi
50 girişime ödül verildi. Bu kapsamda Alihan
Marulcu tarafından geliştirilen dijital reklamların
hedef kitleye ulaşmasını sağlayan yazılım Alcago,
‘Dijital Teknoloji' ödülü aldı.

Ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank’tan alan Marulcu, yatırım alan birçok

girişimi geride bırakmanın mutluluğunu
yaşadığını ifade ederek, “Birçok yatırım alan start-
up yerine Alcago ödüle layık görüldü. Henüz
piyasaya çıkmayan projemize gösterilen ilgiden
son derece mutluyum.” dedi.

Yazılımı bu yıl nisan ayında tamamlayarak
uygulamayı yayına sokmayı hedeflediklerini de
bildiren Alihan Marulcu, hedeflerinin ise kısa
sürede global pazarda yer almak olduğunu
kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1
Ocak 2013 tarihinden beri
yürürlükte olan ilave 6 puanlık SGK
teşvik süresinin Kastamonu’nun da
aralarında bulunduğu 51 il ve 2
ilçede 1 yıl daha uzatıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk ilave SGK
teşvikinden sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksi düşük olan il ve
ilçelerde üretim ve istihdamı
artırmak için özel sektörde işçi
çalıştıran işverenlerin
yararlanabileceğini belirtti.

Teşvikten Kastamonu’nu yanı sıra
bölge illerinden Bartın, Düzce,
Çorum, Çankırı da faydalanmaya
devam edecek.

Teşvikte 
süre uzadı

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçede iki
projenin Tarım ve Orman Bakanlığından hibe
almaya hak kazandığını bildirdi.

Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında
Tarıma Dayalı Yatımların Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ uyarınca, geçtiğimiz yıl ekim ayında
düzenlenen toplantıda çiçilerinin başvuru yaptığını
söyleyen Kaymakam Pişkin, “Bu toplantı sonrası hibe
programına başvuran iki girişimcimizin projeleri
kabul edildi ve bu sayede ilçemiz adına toplamda 1
milyon 305 bin lira tutarında hibe elde edildi.

Ekonomik yatırımlar kategorisinde Kaşka Tarım
Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait
toplam maliyeti 3 milyon 821 99 lira olan proje için 1
milyon 250 bin TL hibe sağlanırken, Çiçilik
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi kategorisinde İbrahim
Durkut isimli üreticimize ait toplam maliyeti 110 bin
lira olan proje için 55 bin lira hibe kabul edildi.” dedi.

Kaymakam Pişkin, ayrıca şirket adına gelen hibe
sonrası organize sanayi bölgesinin ilk tarımsal
işletmesinin temellerinin de yakında atılacağını
kaydetti.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi,
yatırım yapma ve tecrübe paylaşımı için
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi ile kardeş
OSB protokolü imzaladı.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kömeç,
Bilecik OSB Yönetim Kurulu ile kardeş OSB
protokolü imzaladıklarını belirterek, “Bilecik
Organize Sanayi Bölgesinin mevcut yönetim

kurulu başkanı Aslan Alüminyumun sahibi
Mehmet Aslan İnebolulu. Bilecik OSB genel
kurula 15 yıl önce geçmiş bu kapsamda
kendilerinin tecrübelerinden istifade etmek
istiyoruz.” dedi

Kömeç, mart ayında Bilecik OSB yönetim
kurulunu Kastamonu’da ağırlayacaklarını
bildirerek, yatırım planları hakkında
görüşme sağlayacaklarını da kaydetti.

OSB kardeşliği

Tosyalı girişimci Alihan Marulcu
tarafından geliştirilen dijital
reklamların hedef kitleye
ulaşmasını sağlayan yazılım
Alcago, Imagine Tomorrow'da
‘Dijital Teknoloji' ödülü aldı.
Marulcu’ya ödülü Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
verdi.

Bakanlık iki projeyi
onayladı
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Yaşı elliyi aşmıştı. Doğum
gününü çocukları hatırlamış
ve ona sürpriz yaparak

şehirden
gelmişlerdi.
Oysa doğum
günü geçeli iki
haftaya yakın
zaman olmuştu.
Hatırası ise daha
bir saat önce
olmuş gibi
tazeydi. İnsan,
mutlu günlerini
içinde defalarca
yaşamak
istiyordu.
Kağan’da bu
mutluluğu belki bir sonraki doğum
gününe kadar yaşatabileceğini
düşünüyordu. O günü düşündükçe
mutlu oluyordu. Elindeki çalıdan
bozma sopa ile tarlanın sınırındaki
kayanın üzerine oturdu. Kağan, yer
değiştirirken gütmekte oldukları
hayvanlarda başlarını otladıkları
yerden kaldırıp onu takip etmişti.
Kağan, yerine oturunca
hayvanlarda otlamaya devam
ettiler. 

Sonbaharın son günlerinde artık
tarlalarda ve kırlarda hayvanlar
için yiyecek, ot gittikçe
azaldığından olsa gerek hayvanlar
devamlı otlarken yer
değiştiriyorlardı. Samanlıktaki
otlara sıranın gelmesine çok az süre
kalmıştı. Kağan, bu süreyi ne kadar
uzatabilirse kışı o kadar rahat
geçirebilirdi. Elliden fazla hayvanı
vardı. Bunları doyurmak için
hazırladığı ot anca dört bilemedin
beş ay yeterdi. Ama altı ay yetme
ihtimali yoktu. Olur ya kış da uzun
sürerse kışın ortasında parayla ot
almak zorunda kalabilirdi. Bundan
sebep hayvanları ne kadar fazla
dışarda otlatırsa onun için o kadar
iyiydi. Arada sırada yağan yağmur
yerden yeni otlar çıkarsada baharda
çıkan otlar kadar verimli değildi.
Hiçbir şey olması gereken zamanda
olmasından daha kıymetli değildi.

Oturduğu kayanın üzerinden
kalkarak tepeye doğru elindeki
sopayı yere sürterek yürüdü.
Tepenin başına vardığında köyüne
doğru bir dostuna
bakıyormuşçasına baktı.
Çocukluğu, gençliği ve şimdisi
burada geçiyordu. Köyünden
birkaç kez büyükşehre çalışmaya
gitmiş olsa bile hiçbir yer ona
buranın tadını vermemişti. Hatta il
merkezinde ziraat fakültesinde
okurken ona üniversitede hoca
olması için büyükşehirlerden
birinden hocalık teklifi dahi
gelmişti. Ama buraları bırakıp
gidememişti. Buraları bırakmak
onun için ailesini bırakmaktı. O da
zaten bunu yapamazdı. Ancak
çocukları onu bırakıp gitmişti.
Buralarda her işi yapabilecekleri
bir alan yoktu. Ama o da biliyordu
ki bir gün tüm çocukları geri
döneceklerdi. O gün için
besliyordu bu kadar hayvanı. 

Tepenin başından köyüne
bakarken köyün girişinde bir
taksinin durduğunu gördü.
Buralarda herkesin kendi aracı
vardı. Böyle taksi falan da
gelmezdi. Yoksa bir cenaze mi
vardı, onun bilmediği? Cep
telefonundan köylülerin beraber
kurduğu gruptaki mesajlara baktı.
Ama iki gündür kimse mesaj
atmamıştı. Demek ki cenaze yoktu.
Acaba kimdi bu gelen?  İnsanın en
büyük öğrenme kaynağı meraktı.
İnsanın merakı olmasa herhalde bu
dünyaya geldiği gibi üryan giderdi.
İnsanın giydiği elbiseden yediği
yemeğe kadar her şey hep bir
merakı sonucu ortaya çıkmıştı.
Ancak bu merakın başkalarının
hayatını müdahale edecek noktaya
gelmemesi önemliydi. Zaten
Kağan’ın merakı da tamamen
yabancı insanlara karşı geliştirilmiş
bir şeydi. Üzerine vazife olmayan
işlere pek karışmazdı. 

Devam edecek

Pencere (6)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Remzi Şen: Misyon programlarından,
vizyon programları için ilk adım

İstanbul’un 39 ilçesinde şube
kurma çalışmalarının bu yıl
sonuna kadar tamamlanacağını
bildiren Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen, sivil toplum
kuruluşlarının birlikte hareket
etmesinin öneminden
bahsederek, “Daha önce benzer

toplantılar gerçekleşse de en kapsamlı etkinlik
olduğunu düşünüyorum. Artık küçülen dünyada
ve bu büyük metropolde biz anlayışının
hâkimiyetiyle hareket etme zamanı.  Kas-Der
olarak son yıllarda her alanda varız. Özellikle
misyon toplantı ve programları ile yön çiziyoruz.
Geleceğe yön verecek güce ve katılıma sahibiz.
İstanbul, Trakya, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’dan
sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin katılımıyla
düzenlediğimiz bu program, vizyon toplantı ve
programları için ilk adımımız. Bu program ve
toplantılarla Türkiye genelindeki Kastamonulu
sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesi
tabandan tavana tüm yapısal sorunların çözümü
olacağına inancımız tam.”  

Birliğe giden yolda antrenman; 
Kastamonuspor

12 Nisan’da Avrasya Gösteri Merkezinde
düzenlenmesi planlanan 5 bin kişilik
Kastamonuspor’a destek programı hakkında bilgi
paylaşan Şen şöyle devam etti:

“Kastamonuspor bizim önemli bir markamız.
Bu sene çok iyi bir çıkış yakaladı. Sağ olsun Cengiz
Aygün Bey maddi, manevi çok ciddi bir girişim
başlattı. Şunu da belirtmeliyim ki, spor belki de
birlik beraberliği sağlamanın en kolay yolu. Siyaset
yok, makam mevki yok. Bir şehrin toplu bir
şekilde bir yere varabileceği bir alan. 12 Nisan
Pazar günü Avrasya Gösteri Merkezinde 5 bin
kişilik dev bir program hazırlıyoruz. Bu program
sadece bir geceden ibaret değil. Önümüzdeki haa
nasip olursa kampanyayı başlatacağız. Sms’lerle,
forma satışlarıyla, etkinliklerle beraber bir süreç
olacak umuyorum ki Kastamonuspor bu sezon
şampiyon olup bir üst lige çıkacak. Bu sadece Kas-
Der’in yapacağı bir iş değildir. Bunun Kastamonu
adını taşıyan tüm STK’larla birlikte başaracağız.
Derneklerin mutlaka oluşturduğumuz
komisyonda olmasını istiyoruz. Bu birliğe
beraberliğe giden yolda bizim için bir antrenman
olacak.”

Kas-Der 1. Vizyon toplantısında 
konuşmacılar şunları söyledi:

Murat Başesgioğlu: “Fırsatlar ayağımıza
geldi, değerlendiremedik”

“Ön plana çıkmış
kardeşlerimizin arkasında bir güç
olması lazım. Bunu içinizde en iyi
yaşayan benim. 1999 yılında
meclis başkanlığına aday
gösterildim. Muhalefet partileri,
genel başkanlar, rahmetli Erbakan
aday olursam oy vereceklerini

bildirdiler.  Muhalefetin adayı olmama rağmen 4
turlu seçimde, 3.turda 9 oy öndeydim. 4.turun
birkaç gün sonraya ertelenmesi işleri karıştırdı.
Neticesinde meclis başkanlığını 2 oy ile kaybettik.
O seçim memleket lobimizin olmamasından
dolayı bizim kazandığımız ancak elimiz alınan bir
seçimdi.  Kastamonulu kardeşlerimiz dönemin
Kastamonu mebuslarına 50 yılda bir gelebilecek bu
şansın iyi değerlendirmesini aktarabilseydi, bugün
bana gelen şansın yarın onları bulabileceğini
meclise taşımalarını sağlayabilselerdi meclis
başkanı olurdum. Önemli fırsatları içerisinde
barındıran bir kurumdu. Bu fırsatlar ayağımıza
kadar geldi ancak değerlendiremedik. Bunun için
hemşerilerimizin siyasette, iş alanında, her yerde
arkasında durmalıyız. Uzayan kol bizden olsun.
Mutlaka onun bize, bu topraklara faydası olur.”

Ahmet Güzel: Parti kimliklerimizi
bırakabilirsek…

“Kastamonulular maalesef birliği ve beraberliği
başaramıyoruz. Bu sıkıntımız Kastamonu Partisini

kuramımızdan kaynaklanıyor. Biz
Kastamonulu AK Partilileri,
CHP’lileri, MHP’lileri kurabildik
ancak. Kastamonu Partisini
kuramadığımız için ne
Kastamonulu milletvekilimiz var
ne de Kastamonulu belediye
başkanımız. Seçilenler kişisel

becerisiyle bir yerlere gelebiliyor. Kastamonu
toplumunun becerisiyle, itelemesiyle bir yere
gelmiş arkadaşımız yok.  İBB’nin geçmişteki
yöneticilerinin yüzde 80’i Trabzonlu, Rizeli ve
Giresunlu idi. Şimdi de baktığımızda Kastamonulu
atanmış 130 yöneticiden sadece 3 tane
Kastamonulu var. Onun da ikisi zorla atandı,
Kastamonulular dernekler altında bir araya
gelemiyor. Derneklerimizde beceremediğimiz
birlikteliği belki Kastamonuspor çatısı altında,
parti kimliklerimizi bırakabilirsek yapabiliriz.
Belki bu yöntemle Kastamonu’muza ve
İstanbul’daki Kastamonululara daha çok hizmet
etme şansımız olur. Hepimizin inancı var, partileri
var ama Kastamonu’nun duyulması için birlikte
olmak zorundayız. A partisi B partisi kimliğini
bırakıp Kastamonu kimliğine bürünelim.”

Cemal Şenol: “Üstat dediğimiz abilerden
çekiyoruz”

“Siyasete atılmıyor, ön plana
çıkmıyoruz diye birbirimize
eleştiriler yöneltiyoruz.  Bir
hemşerimiz bir yere aday
olurken, ziyaret ettiği
Kastamonulu üstat abisi ona,
'Kardeşim sen bak işine. Ne işin
var siyasette?' Burada karşımıza

kendi insanına güvenmeyen, kefil olmayan
hastalıklı bir düşünce hâkim. Üstat dediğimiz
abilerden çekiyoruz. Sen benim buradaki bir
dernek başkanından birini belediye başkanı yaptır
da İstanbul belediye başkanı görsün. Herkes birlik
beraberliğimiz yok diyor. Hayır, bizim birlik
beraberliğimiz var. Tabanda birliğin alası var da
tavanda yok bu birlik. Kastamonu’ya ve
Kastamonulu’ya sahip çıksın siyasi büyüklerimiz.
Bakıyorum bürokrasiye 20 yıldır Kastamonulu vali
olmamış. Yazık, günah. Ne yapar bu Kastamonulu
milletvekillilerimiz?”

Hidayet Yünsel: “Bizim tabanda birlik
sorunumuz yok”

“Hangi kuruluşumuzun üye kontenjanına
baksanız hangi kuruluşumuzun bir yerde etkinlik

olsa hemen hemen aynı simalar
mevcutlar. Demek ki bizim birlik
sorunumuz yok. Sorun tavanda.
Şimdi her yerde, özellikle
siyasetteki başarısız geçen seçim
döneminin akabinde yoğun bir
eleştiri ve peşinden birlikteliğimiz
sorgulanıyor. Soruyorlar.

Kastamonu’nun tabanı bir bütün ama taban
neresi? Kas-Der mi? Kas-Der-Fed mi? Kaskon’mu?
Kasiad mı? Kalkınma Vakfı’mı? Hangisi bizim
çatımız? Şu an benim teşkilat başkanlığını
yaptığım Türkiye Sivil Toplum Kuruluşları
Konfederasyonu’na bağlı 52 vilayetin federasyonu
var ve ben bunların hepsini inceliyorum.
Federasyonlarında o ilin bütün değerleri, siyasette
bir yere gelmiş insanları, iş insanları o
federasyonlarda görevli. Telefonu kaldırdığında
istediği yere ulaşan değerleri var. Bizim
federasyonumuza bakıyoruz. Siyasette telefonu
kaldırdığında herhangi bir bakana ulaşabilecek
hiçbir değeri yok. Peki onlar nerede?  Kasiad’a
bakıyorum, onlar da güzel etkinlikler yapmaya
başladı ama onlar iş adamı, iş dünyasına bakması
lazım.”

Kasderfed Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu:
“Katılıma ihtiyacımız var”

“Tüm STK’larımzın
Kasderfed’e üye olmalarını rica ve
talep ediyorum.  Çatı
kuruluşlarımıza çok ihtiyacımız
var. Bu ihtiyacı da ancak katkı ve
katılım sağlayarak büyültebiliriz.
Konuşmaların hava da kalmayıp,
fiiliyata dönüştüğü nice

toplantılar diliyorum.”

CideFed Genel Başkanı Mehmet Yılmaz:
“Kararlar uygulamaya geçmeli”

“Kastamonulular olarak çok
etkili olmamız gereken hiçbir
noktada ön plana çıkamıyoruz.
Konuşmalarımızın artık neticeye
ulaşması gerekiyor. Yapılan
toplantılarda ciddi kararlar
alınmalı ve uygulanmalı.  Eskimiş
siyasetlerimizi terk etmeliyiz.

Bürokratlarımız, siyasilerimiz kendi çabalarıyla bir
yerlere gelmeye çalışıyorlar. Mevkilerini
yükselttiklerinde ise kendilerini gizlediklerini iddia
ederek şikayet ediyoruz. Bu çatının sağlam olması
için önce temellere bakmamız gerekiyor.”

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Türkiye genelinde
faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşunun başkanlarıyla
kahvaltıda buluştu.

Kas-Der 1. Vizyon
Toplantısında divanda
Murat Başesgioğlu,
Saim Eskioğlu, Fikret
Özkan ve Nükhet Aydın
Yazıcı yer aldı.

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri
Kas-Der Genel Başkan Yardımcısı ve
Kubilay Salihvatandaş ve Fatih Şube
Başkanı Kemal Kebabçı vakfın içeriği
hakkında bilgilendirme yaptılar.

Salihvatandaş “Yoksullukla mücadele

edilmesi, kaynakların etkin bir
biçimde kullanılmasını sağlamak,
temel ihtiyaçlarını karşılamaktan
yoksun nüfusun en yoksul diliminde
yer alan vatandaşlarımıza doğruluk,
eşitlik ve objektiflik kriterlerine bağlı
kalarak sosyal yardımlarla

destekleniyor. Vakıf Mütevelli
Heyetince, mevcut talepler mevzuat
çerçevesinde değerlendirilerek
verilecek kararla ayni, nakdi, gıda,
eğitim, sağlık, afet ve diğer
yardımlardan faydalandırılmaları
sağlanıyor” dedi.

Her türlü sosyal yardım yapılması sağlanıyor

Vizyon toplantılarında
ilk adım
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Kahramanmaraş
galibiyetiyle zirvenin eşiğine
gelen GMG Kastamonuspor,
lider Bandırmaspor ve takipçisi
Ankara Demirspor’un puan
kaybettiği haftada Ergene
karşısında son dakikada aldığı
beraberlikle üçüncü sırada
kaldı. 

GMG Kastamonuspor Ligin
24. haftasında deplasmanda
karşılaştığı Kahramanmaraş
Spor’u   dakika 59’da Özgür
İleri, 89’da ise Metincan Cici ile
2-0 mağlup ederek puanını
48’e yükseltti.

25. hafta Gazi’de Ergene
Velimeşespor’u ağırlayan
temsilcimiz, liderle eşitliği
yakalama şansını
yakalayamadı. 75.dakikada
rakibin golüyle golsüz eşitliğin

bozulması sonrası kırmızı-
siyahlılar, İlyas Çakmak’ın
uzatma dakikalarındaki golüyle
ancak beraberliği kurtarabildi.

Aldıkları mağlubiyetle lider
Bandırmaspor 51, Ankara
Demirspor 50 puanda kalırken,
GMG Kastamonuspor puanını
49’a yükseltti. Temsilcimiz
haftaya deplasmanda
Uşakspor ile karşılaşacak.

Ayağa gelen fırsatı teptik

Kastamonuspor
1.Lig’e çıkacak
GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün, sezon sonunda
Kastamonuspor’u borçsuz bir şekilde 1. Lige çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.

Kas-Der 1. Vizyon Toplantısında konuşan Gün Medya Gurup
Yönetim Kurulu ve GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz
Aygün, kulübün tüm borçlanmalarını takibe aldırdıklarını
bildirerek, “Şu anda Kastamonuspor ’un 18 milyon lira borcu var.
Bunun yaklaşık 8-9 milyon lirasını Gün Medya Grup olarak hibe
ediyoruz. 9 milyon liraya yakın bir borcu kalıyor. Kulüp idari
anlamda bu zamana kadar çok kötü yönetilmiş.  Bütün gelirler TFF
tarafından temlik edilmiş. Kulübün geçmişinin temizlenmesi için
girişimler başlattık. Bu sene Kastamonuspor’u borçsuz bir şekilde 1.
Lige çıkarma hedefimiz var. 12 Nisan’da Kas-Der öncülüğünde
düzenlenecek programda beklenen gelir elde edilirse
Kastamonuspor tüm borçlarından arınmış olur.  1. Lig’de zaten
takım gelirleri kulübe yeter. 2 yıldır şampiyonluk havasını yakaladı
takım. Geçen sene son dakika kaçırdık. Bu takım mutlaka 1. Lige
çıkacak. Bunu hedefledik.” dedi.

Bütün amatör branşlarda varız

Kastamonu’da sporun tüm dallarına destek olduklarını
kaydeden Aygün şunları söyledi: 

“Sporu seviyorum. Sadece Kastamonuspor değil onursal
başkanlığını taşıdığım beş tane futbol kulübü var. Beşiktaş’ında

divan kurulu üyesiyim. Beşiktaş İş Adamları Derneği’nin dernek
başkanıyım. Kastamonuspor Kastamonu’nun bir değeri. Birinci lige
çıkarsa ilimizde gerçekten bir hareketlilik olacak. Daha güzel şeyler
olacağını hissediyorum. Alttan gelen tepkilerde bunu yaşıyorum.
Aile şirketi olarak bu yıl Kastamonu’daki bütün spor dallarına
sponsor olduk. Hentbol takımının sponsoruyuz. Amatör bütün
branşlarda varız.”

Gergin geçen
Kastamonuspor- Ergene
Velimeşespor karşılaşması
sonrası olaylar sahaya da
yansıdı. Maç sonunda
kırmızı siyahlı oyuncumuz
Yusuf Türk’ün yanı sıra
rakip 2 oyuncu da kırmızı
kart gördü. 8 sarı kartın 6’sı
ise GMG Kastamonuspor’a
çıktı. 
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Yıl: 8 26 Şubat 2020

Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

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

www.mercanotoyedekparca.com
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