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Firmanın 2018 yılında döviz kurunun artışı
sebebiyle yurt içinde yaşanan durgunluğu dış
piyasaya yönelerek avantaja çevirdiğini
bildiren So Aydınlatma Teknolojileri
Müdürü Resul Uyanık, “Doların
yükselmesiyle birlikte yurt içinde duraklama
dönemi başladı. O sıralarda yurt dışında
büyüme hedeflerimize ağırlık verdik ve
fuarlara katılımı artırdık. Azerbaycan,
Gürcistan ve Özbekistan’da devam eden
projelerimiz vardı bunun yanında Amerika’da
da bir otel projesinde yer aldık.  Hala devem
eden projelerimiz bulunuyor. Kriz olmasa
belki daha rutin, yavaş ilerleyecektik” dedi.

Yüzde 60 yerli üretim

Mevcut ihracat pazarlarındaki
konumlarını güçlendirirken ihracat
yaptıkları ülkelere her yıl
yenilerini eklemeye öncelik
verdiklerini vurgulayan
İnebolulu iş adamı Resul
Uyanık, “Fas, İran ve
Azerbaycan’da bayilerimiz
aracılığıyla pazarımızı
çeşitlendiriyoruz. Dünya
genelinde yaygın bir bayii
ağına sahip olmak istiyo-
ruz” diye konuştu. n 4
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Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
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yıllık tecrübe
ve deneyim25

‘Anı Tatlı Yaşa’
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+90 216 307 6196

Üretim kapasitesini
ve kalitesini yeni

makine yatırımıyla
artıran Soft
Aydınlatma

Teknolojileri, yurt dışı
ağını genişletiyor.
LED aydınlatma

üretiminin yanı sıra
proje uygulama ve

aydınlatma
dizaynırlığı alanında

gelişen firma,
İstanbul Endüstri ve

Ticaret Serbest
Bölgesindeki yatırım

ortaklığıyla ihracatta
büyürken Fas, İran
ve Azerbaycan’da
bayileri aracılığıyla

son tüketiciye
ulaşıyor.

Pınarbaşı
Türkiye’nin en
önemli turizm
destinasyonu

arasında yer almak
için 

doğal kaynaklarını
verimli şekilde

kullanacak.

Emre Kasa, otomotiv sektörünün en
önemli alanlarından biri olan karoseri
gurubunda ürün gamıyla dikkat çekiyor.
Tuzla’da 4 bin metrekare alanda faaliyet
gösteren firma 850 departmanda üretim
gerçekleştiriyor. Emre Kasanın
temellerinin 2002 yılında üç kardeşiyle
birlikte atıldığını bildiren Cideli iş adamı
Mehmet Alkan, sektörde büyümeyi hedef
aldıklarını belirtiyor. n 3

Kanuna az kaldı
Milli Eğitim Bakan

Yardımcısı Mustafa Safran,
Öğretmenlik Meslek Kanunu
üzerinde çalışmaların devam
ettiğini bildirerek “Belki biz
görevde oluruz ya da olmayız
ama şuna inanıyoruz birkaç yıl içerisinde
Türkiye'de eğitim belli bir noktaya gelecek.
İnşallah en kısa sürede Öğretmenlik
Meslek Kanunu çıkacak" dedi. n 4

Kağıthane’nin Kültür
Rotası; Kastamonu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti seçilen
Kastamonu, Kağıthane Belediyesi kültür
gezileri programına alındı. n 2

Soğuksu’dan Elazığ
ve İdlib’e sıcak el n 2
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Karoseri sektörüne
damga vuruyor

Yurt dışı ağını
genişletiyor

Pınarbaşı hayallerine kavuşuyor
Kültürel Değerleri Koruma ve

Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleme
Derneği tarafından hazırlanan
(KALDES-DER) Yerel Gündem
programında Pınarbaşı’nın turizmdeki
hedefleri konuşuldu. 

Program, gazetemiz
Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz
moderatörlüğünde Mavi
Karadeniz ekranlarından
canlı yayınlandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar,
ilçede bulunan dünyanın en derin
ikinci kanyonu Valla’nın iki yakasını
cam zeminli köprüyle birleştirme
hedefine dikkat çekti. Yaşar,
Pınarbaşı’nın tarımsal
ürünleri çeşitlendirdiğini
de kaydederek çilek ve
siyez buğdayı üretim
denemelerinin olduğunu
bildirdi.

DKMİ 10.Bölge

Müdürü Hasan Başyiğit de 2020 yılı
sonunda Küre Dağları Milli Parkı
içeresinde yer alan ilçelerde yapılacak
çalışmalarla destinasyon haritasının
genişleyeceğine işaret etti.

26. Dönem
Kastamonu Milletvekili
Murat Demir ise
Pınarbaşı’nın Azdavay ve
Cide ile birlikte turist
çekim unsurunu artırabi-
leceğini söyledi. n 3

Tuncay Şenol

Teksan’ın ihracat
üssü İngiltere

Ürünlerini 130’dan fazla ülkeye
gönderen Teksan Jeneratör, ilk yurt
dışı ofisini ise İngiltere’de açtı.
Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata
Tuncer, dünya genelinde yaygın bir ba-
yii ağına sahip olduklarını belirtti. n 2

İhracat 
yüzde 25 azaldı

2019 yılı ihracatı bir önceki yıla
oranla yüzde 25 azalarak, 96 milyon
516 bin dolara gerileyen Kastamonu,
ülke genelinde Tunceli, Bayburt ve
Nevşehir’in ardından ihracat oranı en
fazla düşen dördüncü il oldu. n 5

92 yıldır yerimizde
sayıyoruz

2019’da Kastamonu nüfusu yüzde
1,04 oranda 3 bin 968 kişi azalarak 379
bin 405 oldu.  İlk nüfus sayımının
yapıldığı 1927 yılında 13 milyon 648 bin
kişinin yaşadığı Türkiye’de
Kastamonu’da 335 bin 601 kişi ikamet
ederken, nüfusun 83 milyon 154 bin
997'ye ulaştığı 2019’da şehrin büyük
bir kayıp yaşadığı gözlendi. n 5

Resul Uyanık

Mustafa 
Alkan 

Mehmet
Alkan

Ebru Ata Tuncer

Şenol Yaşar Hasan Başyiğit Murat Demir
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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-

n      
  

  
     

     
     

    
  

   
    

   
   
   

  
     

P       

Kastam   

  

   
   

   
    

   
   

  
   

   
   
   

   
   

   
  

    
   

   
  

  
    

   
       

        
        

        
     
       

       
         

        
       

           
       

         
      

     
    
       

      
         
        

        
         

 
       

       
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
     

     
 

   
    

    
    

    
   

   
      

        
          

         
             

 
         
       

         
        

      
        

 

   
 

     
     

       
      

     
    

        
     

      
    

    
    

     
  

    
     

      
     

    
    

      
     

      
      

      
     
      

     
    
   

     
    

     
     

       
    

    
     

      
     

    
       
 

    
      

      
     
  

    
     

       
       

      
       

     
        

    
   

   
   

   
     

   

   
   

    
      

     
    

   
  

   
 

  
     

    
    

    
    

   
    

     
     

   
     

   
   

    
      

    
   

    
 

    
   

    
   

      
   

   
   

    
    

   
      
    
   

    
  

   
    

    
   

    
    

   
     

  

 
 

   
   

             
             
                

   
     

   

     
     

     
     

     
     

     
      

      
      

    
       
    
     

     
     

      
    

      
        

        
      

       
      
      

      
     

  
      

     
      

      

    
     
     

 
        

     
     

     
     

      
     

 
       
   

      
     

       
   

      
       

       
       

     
       

       
    

       
       
    

      
   

        
  

   
 

  
 

  
   
 

   
  

  
   

   
 

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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

DÖNÜŞÜM
Rüşvet ala, rüşvet vere;
Açmadığın kapı, aşamadığın engel kalmadı.
Bu kez ecel çıkmış karşına, yakana Azrail
yapışmış,
Hadi bakalım görelim, şimdi söksün rüşvetin…

TARİF

Bir cömert tarifiyle para denen şey nedir?
“ Cimriyi bağlı tutan menfaat kemendidir.”
Paraya kulluk etme, o sana kulluk etsin,
Para, iyi bir uşak, kötü bir efendidir.

Soğuksu Derneği Vakfı Başkanı
Tuncay Şenol, üye ve hayırseverlerin
desteği ile 100 bin parça ürünü kısa
sürede topladıklarını belirterek,

“Türkiye içinde
dayanışmanın yaşandığı,
komşu ülkelerin umudu
olan bir ülkedir. Soğuk kış
günlerinde içimizi ısıtan bir
hayra ve yardıma destek
olduk. Üsküdar

Belediyesinin başlattığı İdlib ve Elazığ
için başlattığı 100 tır kampanyasını
duyduğumuzda bizde girişimlerin
içerisinde yer aldık. Bu kapsamda hızla
battaniye, giyim, gıda gibi 100 bin
parçadan oluşan 2 tır dolusu yardım
malzemesini hazırladık.” dedi.

Faaliyetlerine 1988 yılında dernek
statüsünde başlayan vakfın 1998’den
itibaren yardım çalışmalarında yer

aldığını anımsatan Şenol, “İş
insanlarımızın desteğiyle vakıf olarak
çalışmalarımızı daha da güçlendirdik.
Bölgemizde yapılan yardım
faaliyetlerinin içerisinde yer almaya
gayret gösterdik. Ülkemizdeki ve

komşu coğrafyamızdaki ihtiyaç
sahiplerine ulaşmak gayesiyle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün
bizlerin içinde olduğu çalışmaları
inşallah çocuklarımız ve torunlarımız
sürdürecek” diye konuştu.

Ürünlerini 130’dan fazla ülkeye
gönderen Teksan Jeneratör, ilk yurt
dışı ofisini ise İngiltere’de açtı.
İstanbul ve Kocaeli’deki iki
fabrikasında yıllık 15 binin
üzerinde üretim kapasitesine sahip
Teksan Jeneratör, yurt içindeki
yatırımlarını sürdürürken,
uluslararası pazardaki gücünü
sağlamlaştırmak amacıyla harekete
geçti.  

Üretiminin yaklaşık yüzde
70’ini ihraç eden Teksan,
müşterilerine daha yakın olmak
amacıyla yurt dışındaki operasyonel
altyapısını güçlendiriyor.
Grönland’dan Yeni Zelanda’ya
kadar geniş bir coğrafyada hizmet
veren şirket bölgesel satış ofisi ve
depolar kuracak. Müşterilerine
daha hızlı ulaşmayı hedefleyen

Teksan’ın bu yöndeki ilk adımı
İngiltere’de açtığı satış ofisi ve depo
oldu. Dünya genelinde yaygın bir
bayii ağına sahip olduklarını ifade
eden Teksan Jeneratör
Pazarlamadan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer,
“Ancak ihracattan daha fazla pay
alma hedeflerimiz doğrultusunda
bayilerimizi yurtdışı ofis ve
depolarımızla desteklemek
niyetindeyiz. Bu doğrultuda ilk
yurtdışı ofisimizi İngiltere’nin
Birmingham şehrinde açtık” dedi.  

Tuncer, Birmingham ofisi
üzerinden hem İngiltere
pazarından daha fazla pay almayı
hem de global büyümenin
dinamosu olarak gördükleri
bölgelerden Afrika’daki ağırlıklarını
artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY)
tarafından 2018 Türk
Dünyası Kültür
Başkenti seçilen
Kastamonu,
Kağıthane Belediyesi
kültür gezileri
programına alındı.

Kağıthane'de
yaşayan 81 vilayetten
binlerce kişi mart ayından
itibaren Kastamonu’da günü birlik
ziyaretler gerçekleştirecek.

Kültür ve inanç turizminde
önemli bir yere sahip olan

Kastamonu gezisine
katılanlara gastronomi

alanında da yerel tatlar
tattırılacak.

Öğrenciler, sivil
toplum kuruluşları,

dernekler, kadın kent
gönüllüleri ile bireysel

başvurularda bulunan
kişilerin katılımıyla Kastamonu

kültür gezisi bu sene 30 sefer ile
sezon bitimine kadar düzenlenecek.

Teksan’ın ihracat
üssü İngiltere

Kağıthane Belediyesinin
Kültür Rotası; Kastamonu

Soğuksu’dan Elazığ
ve İdlib’e sıcak el
Soğusu Derneği Vakfı İdlib ve Elazığ'daki depremzedelere 2 tır yardım topladı.  Vakıf,
battaniye, giyim, gıda gibi acil yardım malzemelerini Üsküdar Belediyesine teslim etti.

Kas-Der Genel
Merkez Kadın Kolları
Bakırköy’de yer alan
Yunus Emre Kültür
Merkezinde 7-12 Şubat
tarihleri arasında açık
kalacak resim sergisi
düzenleyecek. Çeşitli
sanatçılardan 100’ü
aşkın eserin yer alacağı
sergiden elde edilen
gelirin tamamı Tüvana
Okuma İstekli Çocuk
Eğitim Vakfına (TOÇEV)
bağışlanacak. Konuyla
ilgili açıklama yapan
KAS-DER Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı
Hamide Tarhan Ertaş,
“Kuruluşunun üzerinden
geçen 25 yılda, 7 milyon
çocuğun eğitimine
destek olan TOÇEV ile iş
birliği doğrultusunda
planlanan sergimizde
duyarlığımızı ve
gücümüzü bir kez daha
göstermek için değerli
sanatçılarımız
tarafından  bağış yapılan
eserlerden toplanan tüm
gelir çocuklarımızın
eğitim geleceği için
kullanılacak” dedi.

Serginin
geliri 
TOÇEV’e
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GÜNCEL

Kültürel Değerleri Koruma ve
Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleme
Derneği tarafından hazırlanan (KALDES-
DER) Yerel Gündem programında
Pınarbaşı’nın turizmdeki hedefleri
konuşuldu. 

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz moderatörlüğünde Mavi
Karadeniz ekranlarından canlı yayınlanan
programa 26.Dönem Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Doğa Koruma Milli Parklar
(DKMİ) 10.Bölge Müdürü Hasan Başyiğit,
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar ve
KALDES-DER Başkanı Saim Subaşı konuk
olarak katıldı.
Turizm çekim merkezine dönecek

Pınarbaşı Belediye
Başkanı Şenol Yaşar
çalışmalar
tamamlandığında ilçenin
turizm çekim merkezine
dönüşeceğini ifade ederek
şöyle konuştu: “Horma
Kanyonu ile Ilıca Şelalesi
arasındaki 3 kilometrelik
yürüyüş yolunun

tamamlanmasının ardından hazırladığımız
mesire alanı projemiz mart ayında
tamamlanacak. Bu yılın ilk yarısında yürüyüş
parkuruyla birlikte mesire alanının açılışını
gerçekleştireceğiz. Pınarbaşı böylece turizm
çekim merkezine dönüşecek. Öte yandan
Pınarbaşı’nın geleceğini tamamen
değiştireceğine inandığım Valla Kanyonu’nun
iki yakasını cam zeminli köprüyle birleştirme
projesinin hayata geçmesi en büyük arzumuz.
Bu büyük proje Kastamonu’nun kaynaklarını
aşan bir çalışma. Bu kapsamda projemizi
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a ulaştırmak için elimizden geleni
yapacağız. İlçemizin yerelde kalkınması ve
tanınması için girişimlerimiz de devam
ediyor. Kara Çorbamızın coğrafi işaret
belgesini aldık, ilçemize özgü yöresel kıyafeti

simgeleyen Pınar Bebek için ise
çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene bir
girişimcimiz kendi arazisinde çilek ekimi
gerçekleştirdi. Olumlu sonuçlar gördük.
Çileğin ilçe ekonomisine kazandırılması için
çalışmalarımız olacak. Ayrıca Tarım İlçe
Müdürlüğümüz siyez buğdayının verim
verebileceğini bildirdi bu konuda da
faaliyetlerimiz olacak. Devlet Su İşleri Bölge
Müdürlüğümüz ilçemizdeki göletin
tamamlanma oranının yüzde 40’a ulaştığını
bildirdi.  Önümüzdeki sene ödenek miktarı el
verir de tamamlanırsa tarımsal alanda da
hareketlilik başlayacak. Ulaştırma Bakanlığına
ilçe merkezinden geçen karayolunun dışarı
alınmasıyla ilgili talebimiz ile ilgili çalışmalar
başladı. Yıllar önce projelendirilen Zarı Çayı
üstünden geçen köprü projesinin tadilatı da
gerçekleştirilecek.” 

Yatırımlar devam edecek

DKMİ 10. Bölge Müdürü Hasan
Başyiğit de Pınarbaşı’nda yapılan
yatırımların devam edeceğini kaydederek şu
açıklamalarda bulundu: “2016 yılında

başladığımız Horma Kanyonu yürüyüş yolu
parkuru 2019’da tamamlandı. Ilıca Şelalesi ve
Sorkun Yaylasında günü birlik kullanım
alanları projesini gerçekleştirdik. Bunun
yanında Valla Kanyonu üzerine seyir terası ve
Ilgarini Mağarasında bulunan yürüyüş yolu
parkurunu merdivenler, platformlar,
korkuluklarla ulaşımın kolay olmasını
sağladık. 

Pınarbaşı Valla Kanyonu’na üç katlı seyir
kulesi şeklindeki teras projesini tamamladık.
Oradaki yürüyüş yolu eksiğimizi da
planladık, kısa sürede bitecek.  Kerte Seyir
Terasına araçla ulaşımı kolaylaştırmak için
yol iyileştirme ve parke taşı kaplama planımız

var.  Ilıca Şelalesinden
aşağıya iniş için de bir
yürüyüş yolu projemiz
bulunuyor.
Çalışmalarımız
tamamlandığında
Pınarbaşı Küre Dağları
Milli Parkı içindeki cazibe
merkezlerinden biri
olacak.” 

Pınarbaşı Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonu arasında yer almak için doğal kaynaklarını verimli
şekilde kullanacak. İlçede Kastamonu şehir merkezinin yanı sıra Azdavay ve Cide ile ulaşımı
kolaylaştıracak projelerin hazırlığı yapılırken, tarımda da yeni adımlar atılıyor.

Öyle bir virüs ki günlerdir kendinden söz
ettiriyor. Her gün biraz daha alevlenen
tartışmalar, her doktorun birbirinden

farklı yaklaşımları, yaşlı genç
hepimizi endişelendiriyor ve
endişelendirmeye de devam
edecek gibi görünüyor.

Virüsün sadece Çin’de değil
diğer ülkelerde de görülmeye
başlaması, yayılma hızının
beklenenden yüksek
gerçekleşmesi ve bu sebeple
alınan önlemler izlendiğinde
ekonomik anlamda tüm dünyayı
zora sokacağı şimdiden
okunuyor. Peki virüs bu hızla
yayılmaya devam ederse bizleri neler bekliyor? 

Tıp doktoru olmadığım için virüsün
bulaşıcılığı ve korunma yolları hakkında yorum
yapamam ama bu virüsün ekonomiye
yansımalarını kısaca özetleyebilirim. Öncelikle
virüsün doğum yeri olan Çin’den başlamak doğru
olacaktır. Çin, bulaşıcılık riski yüksek olan
virüsün başlangıç yeri ve aynı zamanda
dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olması
hasebiyle oldukça kritik bir konumda. Dünyanın
en büyük ikinci ekonomisi söz konusu olunca,
büyümede yaşanacak muhtemel küçülmenin de
etkisi büyük olacaktır. 

Corona Virüs sonrası Çin’de neler oldu?

Otomotiv devlerinden Ford ve Toyota,
Çin’deki fabrikalarında 9 Şubat’a kadar üretimi
durdurduklarını açıkladı. Apple iş akışında ve
üretimde aksaklıklara hazırlanıyor, hatta üretim
için başka bir yer arayışına geçtiği söylentiler
arasında. Starbucks 2000’e yakın şubesini
kapattı. Google yöneticilerini Çin’den geri
çağırdı. Tarımsal ürün şirketi olan Cargill
çalışanlarına evden çıkmama yönünde talimat
verdi. Virüsün hızla yayıldığı bazı şehirler ise
şimdiden hayalet şehre dönmüş durumda.
Ülkeden çıkışlar ikinci bir emre kadar
yasaklandı. Bazı şehirler arası yolculuklar bile
engelleniyor. 

Çin’in büyüme rakamında 
yüzde 1,2’lik daralma bekleniyor

Yukarıda özet geçmeye çalıştığım konular,
ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya şimdiden
sebep olmuş durumda. Ekonomik faaliyetlerdeki
2 haftalık ciddi bir yavaşlamanın bedelinin ağır
olacağı konuşuluyor.  Sadece 2 haftalık
yavaşlamanın rakamsal boyutu ise korkunç. Bu
durumun rakamsal karşılığına gelecek olursak;
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’da yaklaşık olarak 380
milyar dolar düşüş olabileceğini söyleyebiliriz.
Otoriteler, bu durumun Çin’in büyüme
rakamında yüzde 1.2’lik daralma yaratacağını
açıkladılar. Çin ekonomisi zaten son yıllarda baş
döndüren büyüme hızından çok sorunları ile
gündemdeydi. Büyümede geçmişe oranla
sıkıntılar yaşıyordu. Büyüme neredeyse durağan
hale gelmişken, bir de beklenen büyümede bir
daralmanın yaşanması Çin ekonomisini oldukça
olumsuz etkileyecektir. Ayrıca Çin, Amerika ile
imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasında
verdiği sözler sebebiyle de zor durumda
kalacaktır. Çin, Amerika ile imzaladığı
anlaşmada önümüzdeki iki yılda Amerika’dan
yapacağı ürün ve hizmetler için 200 milyar
dolarlık artırım yapacağına dair taahhüt vermişti.
Bu taahhüt, anlaşma imzalandığı zaman bile
bana çok iddialı gelmişti; bugün ise
uygulanmasının imkansız hale geldiğini
söyleyebilirim. 

Turizme büyük darbe vuracak

Corona Virüs’ün, özellikle turizme vuracağı
büyük darbe ile dünya ekonomisini de
etkiyeceğini söylemek yanlış olmaz. Çin’den
dünyanın çeşitli yerlerine yaklaşık 175 milyon
Çinli, turistik amaçlı seyahat ediyor. Bu
seyahatlerde de 250 milyar dolar harcıyorlar.
Çin, ülke içinde bile şehirler arası seyahatlere
kısıtlama koymuş ve diğer ülkelere çıkışları
kapatmışken, dünya genelinde turizm
gelirlerinde yaşanacak sıkıntının boyutu
hakkında çok fazla yorum yapmamıza gerek
kalmıyor.

Çin’de üretim yapan büyük firmalar, Çin’e
ihracat yapanlar ve Çin’den yaptığı ithalat ile
üretimini canlı tutan firmalar kara kara
düşünüyorlar. Özetle 14,1 trilyon dolarlık dev
milli geliri ile küresel gelirin %16,4’üne sahip
olan Çin’in, Dünya pastasındaki payı o kadar
büyük ki; ortaya çıkan Corana Virüs salgınının
seyri, insani ve ekonomik boyutu daha çok
tartışılacak gibi. Şimdiden küresel ölçekte varlık
fiyatlarının etkilenmesi ve reel ekonominin de
sarsılma potansiyelinin yüksek olması bu
konuyu yazmaya devam edeceğimizi gösteriyor.

Burcu Kösem

burcu.koseml@dunya.com

Corona Virüs, 
küresel ekonomide
dengeleri bozacak mı?

Karoseri sektörüne damga vuruyor
Emre Kasa, otomotiv sektörünün en

önemli alanlarından biri olan karoseri
gurubunda ürün gamıyla dikkat çekiyor. 

Tuzla’da 4 bin metrekare alanda
faaliyet gösteren firmanın 18 yıldır
sektörün önemli bir tedarikçisi olduğunu
vurgulayan genel müdür Mehmet Alkan,
“2002 yılından itibaren firmamızın
büyümemesine yönelik çalışlarımızı
sürdürüyoruz.  İlk etapta 500 metrekare
alanda açık sac kasa imalatıyla
başladığımız üretimimizi günümüz
koşullarına uygun olarak çeşitlendirdik.
Tuzla Orhanlı’da bin metrekaresi kapalı
olan 4 bin metrekarelik üretim
tesisimizde açık sac kasa, açık
alüminyum kasa, kapalı sac kasa, kapalı
alüminyum kasa, kayar brandalı kasa,
tonajsız brandalı kasa, meşrubat ve tüp
kasaları imalatı başta olmak üzere yılda
850 departmanda üretimimiz
bulunuyor.”  dedi.

Firmada 33 kişini istihdam edildiğini
bildiren Alkan, hedeflerini ve
çalışmalarını sektördeki pazar payını
genişletmek üzerine kurduklarını
kaydetti.

Pınarbaşı turizm 
hedefine odaklı

26. Dönem Kastamonu
Milletvekili Murat Demir Cide
ile Pınarbaşı arasındaki
mesafeyi 35 dakikaya ineceğini
bildirerek şunları söyledi:
“Azdavay, Pınarbaşı ve Cide’yi
bir destinasyon olarak
düşünmeliyiz. Karayolları Bölge
Müdürlüğünün gerçekleştirdiği
Kastamonu -Azdavay, Azdavay -
Pınarbaşı arasında yapılan yol
genişletme çalışmaları önemli bir
girişim. Cide ile Pınarbaşı’nın arası 140
kilometre bu mesafeyi 90 kilometre
kısaltacak orman yolunun proje ihalesini

bölge müdürlüğümüz
gerçekleştirdi. Cide -Pınarbaşı
arası 50 kilometreye düşecek.
İhalesinin Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından yapılması
planlanan projeyle deniz ile
doğa turizmi 35 dakikada
birbirine bağlanacak.
Safranbolu ve Amasra bir
milyon turisti ağırlıyorsa
Pınarbaşı 2 milyon turist

ağırlayabilecek kapasiteye ulaşmalı.
Pınarbaşı’nın alternatif turizm
olanakları var, bir günün yetmeyeceği
bir ilçe.”

Deniz ve doğa bağlanıyor

Emre Kasa, Cide’nin Hoca köyü
nüfusuna kayıtlı olan Mehmet, Mustafa,
Ziya, Ahmet Alkan kardeşler tarafından
2002 yılında kuruldu.  1992 yılında
İstanbul’da pazarcılık yaparak iş

hayatına atılan Mehmet Alkan (40), 1996
yılında karoseri sektöründe çalışmaya
başladı. Edindiği tecrübe ile askerlik
sonrası kardeşleriyle birlikte firmanın
kuruluşunu gerçekleştirdi.

Mustafa 
Alkan 

Mehmet
Alkan
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Firmanın 2018 yılında döviz kurunun
artışı sebebiyle yurt içinde yaşanan
durgunluğu dış piyasaya yönelerek
avantaja çevirdiğini bildiren So
Aydınlatma Teknolojileri Şirket Müdürü
Resul Uyanık, “Dolar kurunun
yükselmesiyle birlikte yurt içindeki
projelerimizde duraklama dönemi
başladı. O sıralarda, daha öncesinde
planladığımız ve fuar katılımlarıyla
ihracata yöneldiğimiz alana ağırlık verdik.
Almanya, Avusturya, Azerbaycan,
Gürcistan, İran, Libya, Fas, Özbekistan,
Polonya ve Türkmenistan’da
tamamladığımız projelerimiz vardı.
Bunun yanında Amerika’da da bir otel
projesinde yer aldık. Hala devem eden
projelerimiz bulunuyor.” dedi.

Mevcut ihracat pazarlarındaki
konumlarını güçlendirirken ihracat
yaptıkları ülkelere her yıl yenilerini
eklemeye öncelik verdiklerini vurgulayan
İnebolulu iş adamı Resul Uyanık
“Yurtdışındaki bayilerimiz aracılığıyla
pazarımızı çeşitlendiriyoruz. Dünya
genelinde yaygın bir bayi ağına sahip
olmak istiyoruz.” diye konuştu.

Yüzde 60 yerli üretim

Uyanık, üretimlerindeki yerlilik
oranın yüzde 60’a yükselttiklerini

belirterek şunları söyledi:
“Türkiye’nin LED ile

tanıştığı günlerden beri işin başında olan
ekibimiz ile projeler ve çözümler
hazırlayıp, bunların hayata geçmesi için
ürünler tasarlayıp üretiyoruz. Daha
kaliteli aydınlatılmış ve daha tasarruflu
bir dünya için çalışıyoruz. İthalat oranının
yüzde 40 olmasını sağlayıp yüzde 60 yerli
imalatı entegre ederek yerli üretim
yapmayı başardık. Birçok projemizi bu
şekilde sonuçlandırmak suretiyle
ürünlerimizi yerli malı olarak üretmeye
ve ihraç etmeye devam ediyoruz.
Türkiye’deki aydınlatma alanında henüz
üretimi olmayan ürünlerin üretimlerini
yerli malı olarak yapmak adına yeni
makineler alarak üretim hattımızı
güçlendirdik. Bu sayede ürettiğimiz

ürünlerde kalitenin artması ve üretim
maliyetlerinin azalmasıyla ithal ürün
pazarındaki eğriyi daha aşağıya çekmiş
olduk.”

Aydınlatma tek hedef

Hedeflerinin sadece aydınlatma
sektöründe gelişmek olduğuna dikkat
çeken Resul Uyanık şöyle devam etti:
“Hedefimizde sadece aydınlatma var.
Daha çok nasıl ürün geliştirilebiliriz ve
yeni pazarlara girebiliriz düşüncesiyle
hareket ediyoruz. Ürün gamımız ve
kalitemiz piyasanın oldukça üzerinde.
Ürünlerimizdeki garanti süresini
uzatmanın yerine bir daha sorunla
karşılaşmamak üzere çalışmalarımızı
gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki
yıllarda da yine aynı sektör içerisinde ama
daha profesyonel olarak devam etmeyi
hedefliyoruz. Son üç yıldır kendi
yaptığımız aydınlatmaların datalarından,
grafiklerine, alan aydınlatma
değerlerinden, çizimlerine kadar tüm
bölümlerini kendi bünyemizde
gerçekleştiriyoruz. Aydınlatma
dizaynırlığı alanında kendimizi
geliştiriyoruz.” 

So Aydınlatma Teknolojileri
Müdürü Resul Uyanık 16- 20 Şubat
tarihleri arasında Almanya
Duesseldorf ’ta EuroShop Fuarına katılım
sağlayacakları bilgisini de paylaştı.
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Kastamonu şehrinin vizyonunu
yansıtacak logo tasarım yarışmasında
birinci seçilemedi. Yarışmada Cenk
Alparslan’ın çizdiği logo ikinci olurken,
Emre Yurdakul’un eseri üçüncü seçildi.
Kastabil platformunda yarışmaya katılan
ve eleme turlarında dereceye giren
logolar hikayeleriyle birlikte paylaşıldı.

Üretim
kapasitesini ve
kalitesini yeni

makina
yatırımıyla artıran

Soft Aydınlatma
Teknolojileri, yurt

dışı ağını
genişletiyor.  LED

aydınlatma
üretiminin yanı

sıra proje
uygulama ve

aydınlatma
dizaynırlığı

alanında gelişen
firma, İstanbul

Endüstri ve
Ticaret Serbest

Bölgesindeki
yatırım

ortaklığıyla
ihracatta
büyürken

yurtdışındaki
bayileri

aracılığıyla son
tüketiciye
ulaşıyor.

Yurt dışı ağını 
genişletiyor

Cemiyet tabana iniyor
Kas-Der

Genel
Merkezi’nin

16 şubesinde
düzenlediği
ödüllü bilgi

yarışmasında
yarı finalist
olmaya hak
kazanan 64

öğrenci
aileleriyle

birlikte
kahvaltıda
bir araya

geldi.

Vizyon çizilemedi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa
Safran, okul ve öğretmen yöneticilerinin
atanmaları, özlük hakları, çalışma şartları
ve benzerli diğer hususları dikkate alan
Öğretmenlik Meslek Kanunu üzerinde
çalışmaların devam ettiğini bildirerek
“Belki biz görevde oluruz ya da olmayız
ama şuna inanıyoruz birkaç yıl içerisinde
Türkiye'de eğitim belli bir noktaya gelecek.
İnşallah en kısa sürede Öğretmenlik
Meslek Kanunu çıkacak" dedi.

Araçlı eğitimci Safran TÜBA-Milli
Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Mersin
Üniversitesi (MEÜ) ev sahipliğinde
düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi
(TÜBA) 7. Uygulamalı Bilim Eğitimi
Kursu’nda  konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanununu
üzerinde çalışmaların devam ettiğini
söyleyen Safran, “İnanın birkaç yıl
içerisinde belki biz oluruz, olmayız ama
şuna inanıyoruz Türkiye'de eğitim belli bir
noktaya gelecek. Biz kendi zamanımızla
yarışmıyoruz. Hedefimiz sistem otursun ve
bu sistem geçmişte olduğu gibi her bakan
değiştiğinde değişmesin. Tek beklentimiz
Türkiye eğitim sisteminin yerleşik ve devlet
politikası olacak şekilde yerleşmesidir.
Bunu başarırsak, birçok şeyi başarıldığını
göreceğiz. Öğretmenimizin mesleğe
başlarken neleri başarırsa, neleri
başaracağını bilmesini istiyoruz. İnşallah
çok kısa sürede meslek kanunun çıkması
için çalışıyoruz. Çalıştık ve belirli noktalara
geldik. İnşallah en kısa sürede çıkacak.
Öğretmen bir meslek erbabı olarak
Türkiye'de haklı saygınlığını kazanırsa,
kendisinin bu psikolojik eşiği atlatarak çok
daha başarılı olacağına inanıyoruz."

Kanuna 
az kaldı

Dünya Şefler Birliğinin katılımıyla
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu
(TAŞFED) tarafından İstanbul’da Eyüp
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen
17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri
Festivalinde, Kastamonu Üniversitesi bir
altın bir de gümüş madalya kazandı.
Festivalde Kastamonu Üniversitesi Daday
Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu,
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Aşçılık Programında eğitim gören
öğrenciler Sevim Akyün Uluslararası
Üniversiteler arası Restoran Tatlı Tabağı
kategorisinde Portakal ve Boza Soslu
Leblebi Helvası tabağıyla altın madalya
kazandı. TAFFED tarafından düzenlenen
yarışmada ise Şevval Bıltır, aynı kategoride
Çekme Helvalı Üryan Erik Soslu Kaymaklı
Mısır Unu Tatlısı tabağıyla gümüş
madalyanın sahibi oldu.

İstanbul’un Kartal ilçesinde

doğan Evrenye nüfusuna kayıtlı

Resul Uyanık (36) ve Murat

Güney (34) tarafından temelleri

2010 yılında 50 metrekarelik

alanda atılan firma,

bünyesindeki iki şirketle

faaliyetlerini sürdürüyor. 

Bin metrekare alanda hizmet

veren Soft Aydınlatma

Teknolojileri Limited Şirketi

bünyesinde 25 kişiyi istihdam

ediyor. 
Yurtiçi ve yurtdışında otel,

rezidans, çocuk eğlence merkezi

ve AVM gibi projelerin tüm

aydınlatma işlemlerini takip

ediyor. Soft Neon Anonim Şirketi

ise güçlü makine parkuruyla

üretime odaklı. İstanbul

Endüstri ve Ticaret Serbest

Bölgesindeki 3 bin metrekare

alanda kurulu mühendislik

hizmeti veren tesislerinin 300

metrekaresinde aydınlatma

bölümü geri kalan alanda ise

makine parkuru bulunuyor. 

Resul Uyanık Murat Güney

Esenler Kültür Merkezinde gerçekleşen
toplantıda söz alan öğrenciler yarışmaya
katılmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade
ettiler.

Kas-Der’in 35 yıllık tarihinde ilk kez ilk
öğretim çağındaki gençlerle bir araya
gelindiğini bildiren genel başkan Remzi Şen
de organizasyonu geleneksel hale getirmeyi
hedeflediklerini söyleyerek, “Amacımız

hemşerilik bilincini ilk okul sıralarında
başlatmaktı. İstanbul genelinde dayanışma
ve kaynaşma ortamı oluşturarak
cemiyetçiliğin tabana yayılması için
gerçekleştirdiğimiz yarışmayı bir kültür
etkinliği olarak değerlendiriyoruz.
Geldiğimiz noktada son derece güzel
gelişmelerin yaşanmasından mutluyuz.”
dedi.

Kastamonu 
Üniversitesinden
tatlı madalya

Remzi Şen
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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.

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

3 Şubat 2020 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

EKONOMİ

122,32
t

5,983
t

6,585
t

299,37 t

Bor madeni ve
Türkiye

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Bor madeni, cam ve seramik ürünleri
üretiminde, demir-çelik sektöründe
(kompakt yapıda cüruf elde etmek

için), temizlik malzemeleri sektöründe
(deterjan gibi temizleyiciler üretiminde)
tarım sektöründe (gübre üretiminde) ve
daha birçok alanda kullanılan önemli bir
madendir.

Dünyadaki bor rezervi 2015 yılı
itibarıyla 1,3 trilyon ton olarak
hesaplanmaktadır. Bu rezervin yüzde3,6’sı
Çin’dedir. Görüleceği gibi Türkiye bor
rezervinde dünyada açık ara ilk sıradadır.
Aynı yılda dünya bor üretimi 4,2 milyon
tondur. Bu üretimde Türkiye yüzde 48 ile
birinci sırada, ABD yüzde 29 ile ikinci
sırada ve Güney Amerika ülkeleri (Arjantin,
Şili, Peru ve Bolivya) yüzde 12 ile üçüncü
sırada yer almaktadır. Türkiye, bor madeni
ihtiyacında kendi iç talebini karşıladıktan
sonra ihracat da yapmaktadır. Türkiye’de
bor madeni üretimini üstlenmiş olan Eti
Maden İşletmeleri’nin 2015 yılı bor madeni
satış gelirleri toplamı 809 milyon dolar olup
bunun 787 milyon doları ihracat geliridir.

Türkiye’de altın
Türkiye’deki altın yataklarının Ege,

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da
yoğunlaştığı biliniyor. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’na göre üretime hazır
altın yataklarında 1 tonda 1,2 gram ile 12,65
gram arasında değişen miktarlarda altın
bulunuyor ve Dünya Altın Konseyi’ne göre
işletilebilir altın rezervimiz 840 ton
dolayında görünüyor.

Son 16 yılda Türkiye’de 252,2 ton altın
üretilmesine karşılık 2.424 ton altın ithal
edilmiş bulunuyor. Dünya Altın
Konseyi’nin Türkiye’de yastık altına 3.500
ton altın olduğu tahminini ele alırsak
bugünkü fiyatlarla bu miktarın değerinin
kabaca 145 milyar dolar ettiğini
hesaplayabiliriz. Bu da Türkiye GSYH’sinin
yaklaşık olarak yüzde 18’ine denk geliyor.

Türkiye’de petrol ve doğalgaz
Dünyadaki konvansiyonel ham petrol

rezervi 1,7 trilyon varil, doğalgaz rezervi 187
trilyon m3 tür. Türkiye’nin ham petrol
rezervi 334,5 milyon varil, doğalgaz rezervi
ise 3,7 milyar m3 tür. Dünyada petrol üretimi
günlük olarak 91 milyon varil, doğalgaz
üretimi yıllık olarak 3,5 milyar m3 tür.

2015 yılı itibarıyla yapılan
hesaplamalara göre Türkiye’nin ham petrol
rezervi toplamı 316 milyon varil olarak
hesaplanıyor. Aynı yılda yapılan günlük
ham petrol üretim miktarı 51 bin varil/gün
iken tüketilen ham petrol miktarı (işlenmiş
petrol ürünleri tüketimi hariç) 554 varil/gün
düzeyinde görünüyor. 2015 yılında toplam
503 bin varil/gün miktarında ham petrol
ithal edilirken 242 bin varil/gün miktarında
işlenmiş ürün ithalatı gerçekleştirilmiş
bulunuyor.

Bu hesaplara göre Türkiye, tüketim için
ihtiyaç duyduğu hem petrolün yaklaşık
olarak yüzde 9’unu (işlenmiş petrol ürünleri
hariç) kendi kaynaklarından üretiyor kalan
miktarı ithal ediyor. İşlenmiş petrol ürünleri
ithalatını da dahil ederek bakarsak
Türkiye’nin üretimi toplam tüketimin yüzde
6,4’ünü karşılıyor.

İhracat yüzde
25 azaldı

İstamonu Gazetesi muhabirinin
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerinden derlediği bilgiye göre
Kastamonu’dan 2019’da 96 milyon
516 bin dolar ihracat
gerçekleştirildi. 

2018’de 129 milyon dolar ile
tarihinin en yüksek ihracat
rakamına ulaşan Kastamonu’nun
2017’deki verilere yaklaştığı
gözlendi. 2017’de 92 milyon 655
bin ile ihracatına ivme katan
şehrin ihracatı oran olarak
Türkiye’nin en fazla gerileyen illeri
arasında bulundu.

Bu kapsamda ihracatı gerileyen
33 il arasında Tunceli’nin ihracatı
%64,12 azalarak 638 bin dolardan
228 bine, Bayburt’un ihracatı
%60,55 azalarak 1 milyon 230 bin
dolardan 485 bine, Nevşehir’in
ihracatı %31,12 azalarak 90 milyon
529 binden 62 bine,
Kastamonu’nun ihracatı %25,33
azalarak 129 milyon 264 bin
dolardan 96 milyon 516 bin dolara
düştü.

Demir ve demir dışı 
metallerde hızlı düşüş

2019’da 3 milyon dolar ile en az
ihracat yapılan ay ağustos oldu. Yıl
boyunca kentin ihracattaki en fazla
düşüş yaşadığı ürünün ise “Demir
ve Demir Dışı Metaller” olduğu
gözlendi. 2018’de 40 milyon dolar
olan ihracatı gerçekleşen Demir ve
Demir Dışı Metallerin 2019’daki
ihracat rakamı 2 milyon dolara
düştü.

İhracat şampiyonu 
kasım

TİM’in 2019 verilerine göre
Kastamonu’da en fazla ihracat
yapılan ay 12 milyon dolar ile
kasım, 46 milyon dolar ile en fazla
ihracat yapılan ürün ise mücevher
oldu.

Belçika ilk sırada
2019’da Kastamonu’dan 78

farklı ülkeye ihracat yapılmış olup
ilk sırada 46 milyon 415 bin dolar
ile Belçika yer aldı. 

En fazla ihracatın gerçekleştiği
ikinci ülke 10 milyon 506 bin dolar
ile Fas olurken, üçüncü sırada 9
milyon 297 bin dolar ile İtalya
bulundu.

TÜİK Adrese Dayalı Kayıt Sistemi
verilerine göre seçim döneminin yaşandığı
2019’da Kastamonu nüfusu yüzde 1,04
oranda 3 bin 968 kişi azalarak 379 bin 405
oldu.  Kentte 315 bin 740 Kastamonu
nüfusuna kayıtlı kişinin bulunduğu tespit
edildi. Kastamonu’dan sonra en fazla nüfusu
Samsun, Çorum ve Sinop oluşturdu.
Kastamonu’da 5 bin 369 kişi Samsun, 5 bin
136 kişi Çorum, 4 bin 114 kişi Sinop
nüfusuna kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Kastamonu nüfusunun
%40,21'inin ikamet ettiği merkez ilçe, 152 bin
553 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu.
Merkezi sırasıyla 39 bin 916 kişi ile (%10,52)
Tosya, 37 bin 815 kişi ile (%9,97) Taşköprü,
22 bin 196 kişi ile (%5,85) Cide takip etti.
Ağlı ise 3 bin 94 kişi ile en az nüfusa sahip
ilçe oldu.

İstamonu Gazetesi muhabiri
TÜİK Adrese Dayalı Kayıt Sistemi
verilerine göre 2019 yılında Türkiye
genelinde yaşayan Kastamonulula-
rın nüfus dağılımını araştırdı.  

Kastamonu nüfusuna kayıtlı olup
Türkiye’nin başka illerinde yaşayan
kişilerin oranı yüzde 70,49’a ulaştı. 

Türkiye’de yaşayan Kastamonu-
lu sayısı 5 bin 48 kişi artarak 1 mil-
yon 69 bin 764’e erişirken, Kasta-
monu’da ikamet eden 3 bin 968 kişi
başka illere göçtü.

Kastamonuluların 560 bin 643
kişi ile en fazla yaşadığı il İstanbul
olurken, Ümraniye 30 bin 183 kişi ile
en çok nüfusun ikamet ettiği ilçe ko-
numunda bulundu.

Seçmen geri döndü

2019 yılı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 25 azalarak, 96 milyon 516 bin dolara gerileyen Kastamonu,
ülke genelinde Tunceli, Bayburt ve Nevşehir’in ardından ihracat oranı en fazla düşen dördüncü il oldu.

İhracat rakamlarına göre
bölgenin liderinin geçen yıla
oranla %12,51 düşüş yaşa da
Zonguldak olduğu gözlendi.
Zonguldak’ı gerilemeye rağmen
sırasıyla Karabük, Çankırı ve
Bolu Takip etti. Çankırı
%34,16’lık artışla bölgenin
ihracatını en fazla yükselten il
oldu. Sinop %4,14 artırsa da
bölgede Bartın’dan sonra en az ihracat yapan ikinci il oldu. 

Bölgenin lideri Zonguldak

Kastamonuluların en fazla ikamet ettiği il
olan İstanbul’da Kastamonu nüfusu 6 bin 745
kişi arttı. Nüfus cüzdanlarının il hanesinde
Kastamonu yazan 1 milyon 69 bin 764 kişiden
560 bin 643 bin 989'u İstanbul'da ikamet edi-

yor.  Ümraniye 30 bin 183 kişi ile Kastamonu-
luların en fazla yaşadığı birinci ilçe olurken
onu sırasıyla 29 bin 881 kişi ile Bağcılar, 27 bin
537 ile Pendik, 27 bin 364 kişi ile Kağıthane,
27 bin 362 ile de Gaziosmanpaşa takip ediyor.

Türkiye’deki Kastamonu nüfusunun %52,41’i İstanbul’da,
%29,51’i Kastamonu’da, %4,21’i Ankara’da, %2,92’si 
Kocaeli’nde, %10,95’i muhtelif illerde ikamet ediyor.

Yaşam üssü Ümraniye

İlk Nüfus sayımı yıl
1927
Türkiye Nüfusu 13
Milyon 648 bin
Kastamonu Nüfusu
335 bin 601

1990 Nüfus Sayımı
Türkiye Nüfusu 56
Milyon 473 bin
Kastamonu Nüfusu
423 bin 611

2000 Nüfus Sayımı
Türkiye Nüfusu 66
Milyon 189 bin
Kastamonu Nüfusu
375 bin 467

2019 Nüfus Sayımı
Türkiye Nüfusu 83
milyon 154 bin
Kastamonu Nüfusu
379 bin 405

10 kişiden 7’si Kastamonu dışında
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HABER

Köyüne giden yollara muntazam
şekilde asfalt yapılmıştı. Eskiden
traktör römorkunda hoplaya

zıplaya gittiği bu
yolda şimdi bir
şehrin içinde
seyahat
ediyormuşçasına
gidiyordu. Taksici,
çeken üç beş
radyo
istasyonundan biri
olan bir türkü
radyosunu
açmıştı. Türküler,
Anadolu’ya ne
kadar çok
yakışıyordu.  

Köy yolu
boyunca da birçok köyün içinden
geçmişlerdi. Ahşap evlerin sırtlarına
betonarme binaları yaslamışlardı.
Birkaç katlı bu binalar rahatsız etmese
de çok katlı yapılan binalar köylerin
içinde ucube gibi duruyorlardı. Bir
evden çıkan beş evlat, köylerine yaz
ayında on gün gelebilmek için beş katlı
bina dikmişlerdi. Şehirde yaşadıkları
evlere benzetmeyi de unutmamışlardı.
Şehrin bireyselliğe iten egosantrik
yapısını köye taşımayı başarmışlardı.
Oysa Anadolu birlikte olmaktı.
Anadolu bireyselliği kabul etmezdi.
Anadolu dede ile torunu aynı odada
uyutur, aynı ekmeği bölüştürürdü.
Asfalt yollar kadar olmasa da şehir
kültürü köylere sirayet etmişti. 

Taksi, köyün girişinde bırakmıştı
onu. Sırtında çantası ile köyün en üst
kısmında olan evine doğru ağaçların
arasından kendi yolunu yaparak
yürüdü. Evin girişine geldiğinde bir
kenarda duran kayığına gözü ilişti.
Babasının yaptığı bu kayık hala ilk
günkü gibi duruyordu. Yüksek
tepelerden bu kayıkla kaydığı yerlere
kafasını kaldırıp baktı. “Nasıl da
çocukmuşum.” dedi. “İnsanlar
çocukken daha cesaretli
olabiliyormuş”, dedi içinden. 

Köyün başında duran bu ahşap ev,
içinde yapıldığı günlerden bugüne
kadar beton binalar gibi sapasağlam
kalmıştı. Uzun yıllardan sonra kapısını
açtığı bu ev, çocukluk anılarından
ziyade yarım kalmış mutlulukları
barındırıyordu. İnsan, yarım kalan ne
varsa ömrünce tamamlayamazdı. 

Kapının açılması ile birlikte
çocukken duyduğu tüm duygular
hücum edercesine renk, koku ve şekil
halinde üzerine geliyordu. Ahşap
merdivenler, duvarda asılı duran
tırpan, orak, yaba ve daha birçok şey.
Evin yaşantısının sürdüğü yıllardan
kalma ve duvarda asılı duran aletler…
Merdivenleri çıkarken kapı girişinde
yerde duran salmanı kaldırdı. Elinde
salmanla odaya girdi. Tuttuğu
salmandan dedesinin ipi eğirirken ettiği
dualara karışıyordu evin içi. İnsan
duymak istedikten sonra eski sesleri de
tüm içtenliği ile duyabilirdi.

Odanın içine girdiğinde her şeyin
yerli yerinde olduğunu gördü. Ancak
masanın ucu dağınıktı. Evden en son
çıkan bırakmıştı tüm bırakılanları. Elini
uzattığında neye ilk dokunacağını
bilemiyordu. Bir şeyi ilk defa yapmak
insanı tedirgin edebiliyordu. İnsan,
başkalarının dağınıklıklarını
düzeltmek isterken harcadığı zamanın
çok azını kendisi için harcasa dünya
daha yaşanabilir bir yer olabilirdi.
Çünkü başkasının dağınıklığını
görmek, kendi dağınıklığını görmekten
kolaydı.

Birkaç senedir girilmeyen bu ev,
hala dün içinden çıkılıp gidilmiş gibi
duruyordu. Televizyonun kumandası
sedirin ortasında düğmesine basılmayı
bekliyordu. Sanki evden son ayrılan
ayrıldıktan kısa bir süre sonra
gelecekmiş gibi ayrılmıştı. Ondandı
evin hala canlı durması. Belki bir
bardak çay, masanın üzerinde dursa o
günden bugüne soğumayacakmış gibi
durabilirdi. Dedesinin eski tüfeği hala
duvarda asılıydı. Perdeler biraz önce
biri bakmış gibi pencere kenarlarına
toplanmıştı.  Baktığı tüm pencereler
insanların el izleriyle doluydu.
Kirlenmişti tüm pencereler ve
kirletenler bunun farkında değildi.
Artık bulunduğumuz yerden dışarı
bakmak çocukluğumuzdaki kadar kolay
değildi. Ama bu kadar kirin içinde bile
görmek isteyen için güzellikler
görülebilirdi. O da öyle yaptı.

Devam edecek

Pencere (4)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

İŞİKDER 3. Olağan Genel Kurulu 2. Şubat’ta
ASKON Genel Merkezinde gerçekleşti. Tek liste
gidilen genel kurulunda mevcut başkan Tuncay
Aslandağ delegelerin güven oyunu aldı.

Başkan Tuncay Aslandağ
burada yaptığı konuşmada
Şahinbaba Türbesine yapılacak
cami projesinden bahsederek
yeni hazırlanmış üç boyutlu
görselleri dernek üyeleriyle
paylaştı. Aslandağ, geleneksel
Şehitleri, Gazileri ve Geçmişi
Anlama ve Anlama
Programının 22 Mart’ta
Kasımpaşa Büyük Cami’de

gerçekleşeceğini bildirerek “Sorumluluğumuzun
bilinci içerisindeyiz. Derneğimizin ve kapsadığı
bölgenin ihtiyaçlarına yönetimimiz, üyelerimiz ve
hayırseverlerimizin desteğiyle çözüm bulma
gayretindeyiz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde
tamamlamak adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”
dedi.

Genel kurula ASKON Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Aslandağ, İstanbul Sanayi Odası Yönetim

Kurulu Üyesi ve KASİAD Başkan Yardımcısı
Aydın Aslandağ, Kas-Der Genel Başkan Vekili
Orçun Şekercioğlu, Kas-Der Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çetin, İnebolu
Dernekler Federasyon Kurucu Başkanı Hasan

Vural ve mevcut başkanı Mehmet Uçarkuş, Eyüp
Belediye Meclis Üyesi Emine Çelik, AK Parti
Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan
Aksu’nun arasında bulunduğu çok sayıda davetli
katıldı.

Daday Çevre Köyleri Derneği
Başkanı Hasan Kara beraberindeki
heyetle Uzman Çavuş Emrah
Demirci'yi tedavi gördüğü Ankara
TSK Gaziler Rehabilitasyon ve
Bakım Merkezinde ziyaret etti.

19 Ekim 2019 tarihinde
yürütülen Barış Harekatında terör
örgütü tarafından düzenlenen
saldırıda yaralanan Demirci'nin
sağlık durumunun iyiye gittiğini
bildiren dernek başkanı Hasan Kara,
“Uzman çavuşumuz Emrah Demirci’nin moral ve
motivasyonunun yerinde olması bizi de çok
memnun etti. Rabbim tüm ordu mensuplarımızı

böylesi musibet ve kazalardan korusun.” dedi.
Daday heyeti ardından TBMM'ye geçerek

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'i ziyaret etti.

Çatalzeytin’de yapımı
tamamlanan rehabilitasyon
merkezinin 10 yıl süre kiralama
yetkisi encümene verildi.

Çatalzeytin Belediyesi şubat ayı
belediye meclis toplantısı
gerçekleştirildi. Belediye Başkanı
Ahmet Demir başkanlığında
düzenlenen toplantıda yapımı tamamlanan
rehabilitasyon merkezinin 10 yıl süre ile ihale ile
encümene kiralama yetkisi verilmesi, kısmi
sözleşmeli avukat çalıştırılması kabul edildi.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan
imar değişiklikleri görüşülerek onaylanırken, 4.
etap imar değişikliği İmar Komisyonuna havale

edildi. 2. etap imar planında yola terk edilen
hazineye ait 86 metrekare yerle ilgili değişikliğe
Mal müdürlüğünün itirazı reddedildi.

Daha önce tuvalet olarak kullanılması
planlanan Atatürk Bulvarındaki 220 metrekarelik
yerin kafe ve lokanta olarak işletilmesi konusunda
encümene ihale yetkisi verildi.

Daday Derneği’nden
vefa örneği

İhale yetkisi encümende

İstanbul Off Road Kulübü (İSOFF)
başkanlığına Kastamonulu iş adamı Kubilay
Tüfekçi seçildi.

İSOFF Olağan Genel Kurulu Sarıyer’deki
dernek merkezinde gerçekleşti. Tek listeyle gidilen
genel kurulda delegelerin güven oyunu alan
Kubilay Tüfekçi iki yıl süreyle devam edecek
başkanlık serüvenine adım attı.

Tüfekçi genel kurul sonrası yaptığı açıklamada
şu ifadelere yer verdi: “Bir hobi kulübü
olduğumuzu unutmadan, doğaya olan tutkumuzu
sporcu kültürümüzle birleştirerek, yıllar içinde
edindiğimiz organizasyon becerilerimizi daha da
yukarıya taşıma gayreti içinde olacağız. Bağlı
bulunduğumuz sportif federasyonla, doğa sevgisi
ve sporcu ruhu ile hareket eden tüm dernek ve
organizasyonlarla, üyelerimizin haklarını
koruyarak, karşılıklı saygı ve dostluk çerçevesi
içinde, doğa bilincinin yerleşmesi, sportif
kültürün gelişmesi için çaba sarf edeceğiz.” 

Kubilay Tüfekçi’nin iki yıl görev yapacak asil
yönetim kadrosunda “Selahattin Toper, Barbaros
Arıoğul, Burak Gizer, Halil İbrahim Türkyılmaz,

Mutasem Mujahed, Ali Aykut Boz” yer alırken
yedek listede “Hakan Betir, Ayşin Uysal, Bayram

Eyri, Utku Mestçi, Soner Birol, Mustafa
Karahasanoğlu, Müfit Çırpanlı” bulundu. 

Tüfekçi adrenalinin başında

İŞİKDER’de 
Aslandağ ile devam
Faaliyetlerine 2011 yılında başlayan İnebolu Şahinbaba İlim ve Kültür Derneği (İŞİKDER) genel kurulunda
mevcut Başkan Tuncay Aslandağ ile devam kararı aldı.

Tuncay Aslandağ’ın asil yönetim listesinde
Salih Aslandağ, Sercan Kara, Yaşar Yavuz,
Necdet Şentürk, Adem Özer, Kerim Doğan, Erdal
Akman bulunurken, yedek listede Mehmet Özer,
Mehmet Türk, Saffet Yılmaz, Ramazan Sarıgül,

Niyazi Akdemir, Osman Sarıgül, İsmet Göksu,
Satı Mehmet Aslandağ yer aldı. Yüksek istişare
kurulunu ise Saadetin Aslandağ, Sadık Şentürk,
Mehmet Akman, Hüseyin Kaya, Sadullah Yılmaz
ve Kemal Akyel oluşturdu.

Antalya’da 2 bin sporcunun katılımıyla
gerçekleşen Türkiye Açık Kick-Boks

Turnuvasında Kastamonu Belediyesi
Spor Kulübü ve Taşköprü Lider Spor
Kulübü sporcuları 2 altın, 1 gümüş ve 1
bronz madalya kazandı. Antrenör Emrah
Şahanoğlu ve Abdullah Kuşçu eşliğinde
mücadele eden Asuman Çığlıoğlu
Büyükler Full Contact 60 kiloda ve
Mehmet Erkuş Gençler Low Kick 86
kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Yarışmada Kübra Korkmazer Point
Fighting 60 kiloda ikinci olarak gümüş
madalya alırken, Hilal Yöreci Büyükler
Kick Light + 70 kiloda üçüncü olarak
bronz madalya elde etti.

Eskişehir’de düzenlenen
Gençler Federasyon Kupası

mücadelesinde milli eskrimci
Emirhan Çiftci üçüncü oldu.

Antalya’da 11 ülkeden 920
sporcunun katılımı ile

gerçekleşen Uluslararası Muay
Thai Open Cup Şampiyonasında

Halilcan Tuncel ikinci oldu. 51 kilo Üst
Gençler kategorisinde mücadele eden
Tuncel gümüş madalya kazandı.

4 madalyayla
döndüler
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta
mücadele eden GMG
Kastamonuspor 21. hafta
mücadelesinde Gazi
Stadyumu’nda ligin düşme
potasında yer alan Niğde
Anadolu FK'yı  son dakika
golüyle 2-1 yendi.

GMG Kastamonuspor, ligin
21. haftasında Gazi
Stadyumu'nda Niğde Anadolu
Futbol Kulübü'nü ağırladı.
Rakibin 10 kişi kaldığı
karşılaşmanın ilk yarısı golsüz
eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin 64'üncü
dakikasında Niğde Anadolu
Futbol Kulübü oyuncusu Atalay
Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya
kaldığı pozisyonda topu filelerle
buluşturdu. (0-1)

74'üncü dakikada ise GMG
Kastamonuspor atağında ceza
sahası önünden kullanılan
serbest vuruşta Metincan
Cici'nin golüyle skor 1-1'e geldi.

90. dakikada GMG
Kastamonuspor'un atağında
ceza sahası içinde İlyas Çakmak,
boş pozisyonda topu ağlara
gönderdi. Bu golle GMG
Kastamonuspor, Niğde Anadolu
Futbol Kulübü karşısında
sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşma sonrası
Kastamonuspor'un ligdeki
üçüncülük yeri değişmezken
puanı 41 oldu. Temsilcimiz 9
Şubat’ta düşme hattındaki
Kardemir Karabükspor ile Dr.
Necmettin Şeyhoğlu Stadında
karşı karşıya gelecek. 

Son dakika galibiyet

Çeyrek finaldeyiz
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu 5. hafta
maçında Macaristan temsilcisi Schaeffler’i deplasmanda 34-32 yenerek çeyrek finale çıkmayı garantiledi.

Grubundaki ilk iki maçını
kaybettikten sonra çeyrek finale
yükselme umutlarını mucizelere
bırakan Kastamonu Belediyespor,
harika bir geri dönüş sergileyerek
sonraki iki maçını kazandı ve
Macaristan’da Çeyrek Final bileti
maçına çıktı.

Macaristan’ın Debrecen kentindeki
Imre Hodos Spor Salonu’nda oynanan
maçın ilk yarısı 20-20 beraberlikle

sonuçlandı. Çekişmeli geçen
müsabakayı Kastamonu Belediyespor
34-32 kazandı.

Kastamonu Belediyespor’da Ceren
Coşkun ile Serpil İskenderoğlu 7’şer,
Aslı İskit 6, Yana Uskova 5, Yeliz Özel
4, Betül Yılmaz 2, Andrea Seric, Beyza
İrem Tükoğlu ve Olha Vashchuk birer
golle oynadı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki
3. galibiyetini alırken, Schaeffler ise 3.

kez mağlup oldu. İki takım arasında
Kastamonu’da oynanan ilk maçı Macar
ekibi 31-30 kazanmıştı. Bu sonuçla
Kastamonu Belediyespor, son haa
öncesinde ilk 2’de yer alarak EHF
Cup’ta çeyrek finale kalmayı
garantilemiş oldu.

Temsilcimiz gruptaki son maçında
8 Şubat Cumartesi günü lider
durumdaki Alman ekibi üringer’i
konuk edecek.
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