
Yerli ürünlerin kalite ve güvencesinin
artmasıyla yaklaşık 20 yıl sürdürdüğü
ithalatı 2010 yılında bırakan Bozkurtlu iş
adamı Mustafa Adatepe, ürün çeşitliliğini
hızla sunabilme avantajıyla pazar ağının
genişlediğini vurguladı. n 5

İthali bıraktı
yerliye yöneldi

Aslen Pınarbaşılı olan
Filiz Kılınç yaklaşık iki
yıldır Ankara’nın Ayaş
ilçesinde milli eğitim
müdürlüğü görevini sürdürüyor. n 3

Azdavay Suğla Yaylasında 5 milyon lira
değerinde olan Suğla Yaylası Doğa Turizm
Merkezi Projesi’nin ilk etap ihalesi
gerçekleşti. Birinci etabı, 24 ay içinde bölge
turizminin hizmetine sunulacak. n 3

1.etap ihalesi
gerçekleşti

Kardeşler Kepçe Ar-Ge çalışmaları
sonucu geliştirdiği zaman ayarlı
amortisörlü kepçe için faydalı model
belgesi aldı. Kardeşler Kepçe ve Makine
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan,
bu sene faydalı model belge sayısısını 5’e
yükselttiklerini belirtti. n 5

Yeni buluşu 
tescillendi

Gazetemizin Kâğıthane’de
bulunan çalışma ofisini ziyaret

ederek Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin
Karadeniz’in sorularını

cevaplayan Devrekani
Belediye Başkanı Dr. Engin

Altıkulaç şu açıklamalarda
bulundu: 

İki aşama kaldı
“Hayvancılık OSB

ile ilgili iki aşamamız
kaldı; mera vasfının
kaldırılması için
bakanlıktan onay

bekleniyor daha sonra müteşebbis
heyet katkı payları yatırılacak. Bu
işlemler bittikten sonra Tarım ve
Orman Bakanlığımızın önüne
kuruluş protokolünü koyacağız.
2021’e girmeden işlemleri yapmayı
planlıyoruz. Bakanlığın imzasından
sonra resmi olarak Devrekani Tarıma
Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık
Bölgesi kurulmuş olacak. Kastamonu
kalkınmada öncelikli iller arasında
olduğu için strateji başkanlığından
yapım ile ilgili ihale isteyeceğiz.
İhaleyi kazanan müteahhit firma
çalışmaları tamamlayarak bize teslim
edecek.” n 4
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liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
olmak üzere, Tüm ağır vasıta araçlarının Hava filtresi, 
Yakıt Filtreleri ile Özel filtre imalatımız mevcuttur. 

Karlıbayır Mah. Andız Sok. No: 9 Arnavutköy/İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim26

Konut inşaatı
yüzde 30 arttı

Kastamonu, İnebolu
Limanıyla birlikte
Merkez, Tosya,

Seydiler ve Taşköprü
OSB’lerin aktif ve faal
oluşuyla üreten kent
konumuna yeniden
kavuşuyor; tıpkı 150
yıl önce olduğu gibi. 

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Dede mesleğini
büyütüyor

Çatalzeytinli iş adamı İlhan Yılmaz, dede
mesleği olan mermer işlemeciliğinin üçüncü
kuşak temsilcisi olarak kardeşleriyle birlikte

faaliyet gösteriyor. Yılmaz, iş geliştirme
hedefleri kapsamında Silivri’de çırak eğitim

merkezinin de faaliyette olacağı kooperatifte
bin metrekare alandaki üretim tesisine

taşınma hedeflerinin olduğunu kaydetti. n 5

Deverekani’nin cadde ve
sokaklarına prestij
kazandırmak için
çalışmalarının olduğunu
kaydeden Altıkulac,̧
Devrekani Hayvancılık
OSB’nin faaliyete
başlaması ve
Kulaksızlar Barajının
işleme alınmasıyla
birlikte ilçenin
cazibe merkezi
olacağını vurguladı.

A

Teknokentte yeni adım6 5

İstamonu Yayıncılık tarafından 
hazırlanan Kastamonu İş Dünyası 
Rehberi Dergisinin ilk sayısı çıktı. 

Türkçe ve İngilizce firma 
tanıtımlarının yer aldığı dergide 18

sektörden 222 firma bulundu.
İstamonu Yayıncılık Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Karadeniz, güncel 

veri tabanına sahip Kastamonu İş 
Dünyası Rehberi’nin seri halinde 

devam edeceğini bildirdi. n 2

Ticaretin 
rehberi 

çıktı

GMG Kastamonuspor,
koranavirüs vakaları sebebiyle
20 gün ara verdiği lige
dönüşünde karşılaştığı
Kırklarelispor ile berabere
kaldı. (2-2) n 7

Lige 1 puanla
döndü: 2-2

GMG Kastamonuspor
Onursal Başkanı Cengiz
Aygün, kulübün şirketleşme
süreci projesinin yanlış
anlaşılmalar dolayısıyla rafa
kaldırıldığını bildirdi. n 7

A.Ş. konusu
gündem dışı

Yelis: Yoksulluk sınırı göz önüne alınmalı

Dr. Engin Altıkulaç

‘RAY’A GİDEN YOL
İNEBOLU’DAN GEÇER

Ayaş’ta eğitimin
başında
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Türkiye’de ekonomi merkezlerine
ulaştırılan Kastamonu İş Dünyası Rehberi
Dergisi ayrıca ticaret müşavirliklerine
ve ataşeliklere de iletiliyor.
Dergide Türkçe ve İngilizce
tanıtımlarıyla yer alan firmaların
geniş kapsamlı bilgilerine dijital
platformda karekod uygulaması
ve www.rehber37.com internet
sitesinden ulaşılabiliyor.

İstamonu Ticaret
Rehberi’ne ilk tebrik Meta
Peyzaj’ın yönetim kurulu
başkanı Kubilay
Salihvatandaş’tan geldi.
Salihvatandaş, “Yeni bir esere
imza attı İstamonu. “Kastamonu
İş Dünyası Rehberi” muhteşem
bir eser, muhteşem bir kaynak.
Her işte olduğu gibi bu
rehberde de muhteşem bir
imza. Başta Hüseyin Karadeniz
ve İstamonu ekibi olmak üzere
emeği geçen herkese sonsuz
teşekkürler. Meta Peyzaj
Planlama Ofisi olarak bu eserde
yer almaktan gurur duyduk.”
ifadelerine yer verdi.

İlk tebrik

23 Aralık 2020
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Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

ÖLÜM 
İLMUHABERİ

Hayatımı kaybettim; hükümsüzdür.
Kendi kendime öldüm.
Kim vurduya gitmedim ya,
Şükür…

ÖLÜLER AĞLAMAZ

Hayatın zorluğuna merhaba diyen insan,
Anasından doğarken haykırır, çığlık atar.
Bir ömür boyu süren zorlukların sonunda,
Ölünce, döşeğinde mutlu ve sakin yatar.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi

Ebat plastik & Streç İOSB - İkitelli OSB  Esot Sanayi Sitesi A blok No:8 Başakşehir- İST0212 671 41 72 www.ebatplastik.com info@ebatplastik.com

Yapı & Dekorasyon
EBAT PLASTİK STREÇ FİLM AMBALAJ

l Çember ve Tokalar
l Ambalaj İçeriği
l Fitil Çeşitleri
l Ahşap Kapı Fitilleri
l Cam Fitilleri
l Alüminyum Kapak
Stop Fitilleri

l Karton Bardak
l Profiller
l Sert Profiller
l Streç Film
Çeşitleri
l Dilimli Streç
Film

2021-2023 serisinin ilk dergisinin yayınlandığını
belirten Hüseyin Karadeniz, “İlk serimizde 18 sektör ve
222 Kastamonulu firmanın güncel bilgileri yer aldı.
Hazırlığına başladığımız devam serileri ile yeni firmalar
Kastamonu İş Dünyası Rehberine eklenecek. 2023
biterken bini aşkın firmanın yer aldığı büyük rehber
hazırlanacak. Bu büyük rehber aynı zamanda bir tedarik
zincirini güçlendirecek ticari bir etkinliği ev
sahipliği yapacak.” dedi.

Ticaretin 
rehberi çıktı

Kastamonu, İnebolu
Limanıyla birlikte
Merkez, Tosya,

Seydiler ve Taşköprü
OSB’lerin aktif ve faal
oluşuyla üreten kent
konumuna yeniden
kavuşuyor; tıpkı 150
yıl önce olduğu gibi. 

Türkiye’de
bulunan 44 milli
parkın 3’ünün, 247
Tabiat Parkı’nın
4’ünün
Kastamonu’da
olması da gerçekten
çok önemli.
Özellikle İnebolu’dan başlayarak,
Çankırı ve Ankara’ya uzanan
tarihi milli park hattı üzerinde
İstiklal Yolu, Küre Dağları, Ilgaz
Milli Parkı ile Ersizlerdere Tabiat
Parkının yer alması yani aynı
güzargahta dört sıcak noktanın
bulunması kente hız ve vizyon
katacak lokomotiftir.

Kastamonu’nun 18 ilden
oluşan Karadeniz Bölgesinde hem
toprak büyüklüğü hem de ilçe
sayısı bakımından birinci, yine
nüfus bakımından ise 8’inci
sırada oluşu da ayrıca
önemsenmesi gereken bir
konudur. Buna rağmen ne
hikmetse Karadeniz Sahil
Projesinde esamesinin
okunmaması da acı bir gerçektir.

İNEBOLU LİMANI 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

taşra teşkilatında Orta Karadeniz
Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğüne bağlı olarak, 2013
yılından bu yana taşra teşkilatı
olarak hizmet veren İnebolu
Gümrük Müdürlüğü, A sınıfı
Gümrük İdaresi olarak; İnebolu’
ya ithalat, ihracat ve transit
yoluyla gelen eşyalara ilişkin
işlemleri yürütmektedir. Kara,
deniz ve havayoluyla ithalat ve
ihracat işlemlerini
gerçekleştirmektedir. 

İnebolu Gümrük
Müdürlüğünde 2019 yılı
rakamlarına göre ithalat
miktarının (CIF) 15 milyon 270
bin 987 dolar, ihracat miktarının
ise (FOB) 16 milyon 864 bin 845
dolar olarak gerçekleştiği
görülüyor. En çok ihracat edilen
ürünler arasında gemi boyası,
tiner, kumanya; ithal edilen
ürünler arasında ise üre,
methanol ve endüstriyel odun
göze çarpıyor. 

2015 yılında Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı tarafından
ihale edilen İnebolu Limanı’nda
49 yıllığına hak sahibi olan
Cengiz İnşaat tarafından
başlatılan genişletme çalışmaları
mahkeme kararıyla
durdurulunca proje kenarda
bekliyor. 

İNEBOLU YOLU 
71 kilometre olan Kastamonu-

İnebolu yolunun 33.3
kilometresinin bölünmüş yol
olarak tamamlanması
sevindirici.  Kalan 38

kilometrelik alanın ihaleye
çıkmasıyla birlikte toplam

uzunluğu 36 metre olan
5 çift tünel, bin metre
uzunluğunda gergin
eğik askılı Ersizlerdere
viyadüğü, 7 adet
farklı seviyeli kavşak
ve 4 adet hemzemin
kavşak yapılacak.
Sanırım 2 yıl
içerisinde bitirilecek.

KARAELMAS
EKSPRESİ 

Batı Karadeniz ile İç Anadolu
arasında önemli bir ulaşım hattı
olan ve kısa süre içerisinde
başlaması planlanan Karaelmas
Ekspresi; Ankara Tren Garı ile
Zonguldak Tren Garı arasındaki
485 kilometre uzunluğunda
Çankırı ve Karabük illerini de
kapsayacak şekilde haftada 6 gün
sefer yapılması için hazırlıklar
devam ediyor.    

KARADENİZ SAHİL
YOLU 

Karadeniz sahil yolu da bu
vesile ile gündeme getirilmesi
gereken en önemli konudur.
Artvin’den gelmiş, Sinop’a kadar
dayanmış. İstanbul’dan gelen yol
da Amasra’ya kadar ulaşmış ama
Amasra ve Çatalzeytin arasında
130 kilometre ne hikmetse garip
gruba şeklinde bekletilmektedir. 

SONUÇ OLARAK 
Merhum Akif ’in dediği gibi

“Feryadı bırak, kendine gel,
çünkü zaman dar...Uğraş ki:
telâfi edecek bunca zarar var”
Karadeniz Sahil Yolu geç kalınmış
bir haktır. Geçtiğimiz ay
Kastamonu’da incelemelerde
bulunan Ulaştırma ve Alt Yapı
Bakanı Sayın Adil
Karaismailoğlu’nun Sahil Yolu
projesi hakkında tek söz bile
etmemesini hayretle karşıladığımı
not düşmek isterim. 

Bununla birlikte İnebolu
Limanı, İnebolu yolu projesi ve
milli parklar üzerinden kendini
ispatlamış bir Kastamonu
Karaelmas ekspresinden hat
almakla birlikte ülke ve dünya
ekonomisine ciddi kazanımlar
sağlamaya hazırdır. 

Yeter ki bakmasını bilelim.
Ancak Karadeniz Sahil Yolu,

İnebolu Limanı ve İnebolu
Yolunda henüz sonuç
görünmemişken raylı sistemlere
geçiş talebi merdivenin ilk
basamağını çıkmadan sonuna
erişmek için mücadele etmeye
benziyor. 

Enerjimizi sonuna kadar
kullanalım ama doğru yer ve
doğru zamanda…

Kalın sağlıcakla…

‘RAY’A GİDEN YOL
İNEBOLU’DAN GEÇER 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

İstamonu Yayıncılık tarafından hazırlanan Kastamonu İş Dünyası Rehberi Dergisinin ilk sayısı
çıktı. Türkçe ve İngilizce firma tanıtımlarının yer aldığı dergide 18 sektörden 222 firma bulundu.
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GÜNCEL

Kastamonu’da sağlık alanında
gerçekleşecek gelişmeler hakkında
sosyal medya hesabından bilgi
aktaran Metin Çelik şunları
söyledi: 

Yatak kapasitesi 750’ye
çıkacak

“Kastamonu Eğitim ve
Araştırma Hastanemizin yan
tarafında bulunan, daha önce
Hacettepe Üniversitesi’ne tahsis
edilip yarım kalmış binaların
talebimiz gibi Sağlık Bakanlığımız
tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Ek
Binası olarak değerlendirilmesine karar
verilmiştir. Bu amaçla yapılacak tadilat ve ikmal
inşaatı için proje ihalesi gerçekleştirilmiş olup
sağlık yöneticilerimizin görüşleri de alınmak
suretiyle proje çalışmaları devam etmektedir.

Böylece Kastamonu Eğitim ve
Araştırma Hastanemizin 500 olan
yatak kapasitesinin 750’ye
çıkarılması amaçlanmaktadır.”

2021’de tamamlanması
planlanıyor

“Aynı yerleşke içerisinde
Kastamonu Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nin derslik, laboratuvar
ve idari kısımlarının yer alacağı
Morfoloji binasının inşaat
çalışmaları devam etmekte olup
2021 yılı içerisinde tamamlanması

planlanmaktadır.”
Proje çalışmaları devam ediyor

“Fizik tedavi hastalarımızın çoğunun başka
hastalıklarının da olması, bu hastalıklarıyla ilgili
tetkik ve tedavilerin daha iyi ve pratik olarak

yapılabilmesi amacıyla 250 Yataklı Yeni Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemizin
üst kısmında bulunan Kastamonu Üniversitesine
ait boş araziye yapılmasına karar verilmiş ve bu
amaçla Üniversitemiz tarafından tahsisi
yapılmıştır. Bu alanda yapılacak 250 Yataklı Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin proje
ihalesi gerçekleştirilmiş olup proje çalışmaları
devam etmektedir.”

Engelsiz Yaşam Merkezi olacak

“Eski Devlet Hastanemizin yerinin yaklaşık
yarısını, uzun süredir yer aradığımız engelli
hemşehrilerimiz için Engelsiz Yaşam Merkezi
olarak değerlendirmek istiyoruz. Bu amaçla yer
tahsisi ile ilgili çalışmalar başlatılmış ve devam
etmektedir. Bunun dışında geri kalan kısmı da
mutlaka değerlendirilecek olup boş kalması gibi
bir durum söz konusu değildir.”

Azdavay Suğla Yaylasında 5 milyon lira
değerinde olan projenin ilk etap ihalesi
gerçekleşti. Azdavay Belediyesi ve yapımcı firma
arasında imzalanan sözleşme ile yapım işi ihale
süreci tamamlanan Suğla Yaylası Doğa Turizm
Merkezi Projesi’nin birinci etabı, 24 ay içinde
bölge turizminin hizmetine sunulacak. Yaklaşık 5
milyon liraya mal olacak proje tamamlandığında,
nitelikli konaklama tesisleri ve kamp alanları
sayesinde doğa turizminde bölgenin cazibe
merkezi olması için de önemli bir adım atılmış
olacak.

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi

Mali Destek Programı kapsamında, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından
“Doğa Turizminde Marka: Azdavay Suğla Yaylası
Projesi” ne 2 milyon 62 bin lira destek sağlanacak.
24 aylık sürede tamamlanacak projede, 480 bin
metre kare alan içinde 10 kır evi, 250 kişi
kapasiteli kır lokantası, 24 bin metre kare
regresyon göleti, orman içi macera parkurları, her
türlü spor için sahalar, yürüyüş ve bisiklet yolları,
karavan ve çadır kamp alanları, eğitim amaçlı
kayak pisti, günübirlik piknik alanları ve yöreye
ait doğal meyve ormanı yer alacak.

1.etap ihalesi gerçekleşti

Karabük Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet
yardımında bulunmak için kampanya başlattı.

“Çocuklarımız Üşümesin” kampanyasına ayni
ve nakdi yardım taleplerini ileten dernek başkanı
Ozan Şentürk, “Gerçekleştirdiğimiz yardım
kampanyalarına hemşerilerimiz her zaman
duyarlı davrandı. Birçok ailenin sevincini ortak
olduk bu sayede. Başlattığımız Çocuklarımız
Üşümesin projesi ile bir bot bir mont
kampanyasına adım attık.  Tüm hemşerilerimizin
desteğini bekliyoruz.” dedi.

Ziraat Bankası Şube: 3 Nisan/Karabük Şubesi
Hesap Numarası: 2442-84831886-5001
IBAN: TR 3100 0100 2442 8483 1886 5001

İrtibat: Ozan Şentürk 0537 333 30 48 
Erol Açıkgöz   0544 726 94 37

Kastamonu TV, Serender Otel
işletmeciliği ve son olarak da Tarihi
Nasrullah Çorbacısı ve
Pastırmacısı işlerini yürüten Onur
Kara (41), 37 gün tedavi gördüğü
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
korona tedavisinin tamamlanması
ve testinin negatif çıkmasının
ardından hayatını kaybetti. Kara, 17
Aralık’ta Nasrullah Camii’nde

kılınan cenaze namazının ardından Araç’ta bulunan
aile mezarlığına defnedildi.

Üsküdar Belediye Meclis Üyesi
ve Başkan Danışmanı Esat Kalay’ın
babası Mehmet Kalay ile annesi
Menşure Kalay korana virüs
teşhisiyle tedavi gördüğü
hastanede 5 gün arayla vefat etti.
Kalay’ın babası 19 Aralık da annesi
ise 23 Aralık’ta Rüzgarlıbahçe

Camiinde kılınan namazın ardından, Kavacık
Mezarlığında defnedildi. Korana virüs tedavisi
sonrası sağlığına kavuşan Esat Kalay’ın ağabeyinin
ise hastanede olduğu öğrenildi.

Çocuklarımız Üşümesin
kampanyası

Kara aramızdan ayrıldı

Aslen Pınarbaşılı olan Filiz Kılınç
yaklaşık iki yıldır Ankara’nın Ayaş
ilçesinde milli eğitim müdürlüğü görevini
sürdürüyor. 1 anaokulu, 5 ilk okul, 4
ortaokul, 3 lise, 1 halk eğitim merkezinin
bağlı olduğu Ayaş İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünde 2018 yılında vekaleten
görevlendirilen Filiz Kılınç’ın, 10 Ekim
2019’da asaleten ataması gerçekleşti.

Kimdir?

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliğinden 2001 yılında
mezun oldu. Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü "Eğitim Yönetimi,
Denetimi, Planlanması ve Teftişi"
alanında tezli yüksek lisans yaptı. Ayrıca
"İnsan Kaynakları Yönetimi Programı"nı
tamamladı. 2002 yılında Çubuk Ticaret
Meslek Lisesinde Tarih Öğretmeni olarak
göreve başladı. 2007-2008 Keçiören
Atatürk İlköğretim Okulu’nda Sosyal
Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptı.
2009-2012 yıllarında Kalecik Anadolu
Öğretmen Lisesi Müdür Yardımcılığı,
2012-2013 Sincan Kayalıboğaz İlköğretim
Okulu Müdür Başyardımcılığı, 2013-2014
yıllarında Sincan Pınarbaşı Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdür
Başyardımcılığı, 2015-2016 yıllarında
Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdür Başyardımcılığı, 2016-2018
yıllarında Ayaş Gazi Ortaokulu Okul
Müdürlüğü görevinde bulundu.  2018
yılında Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürü
olarak görevlendirilmiş olup, 14.10.2019
tarihinde Ayaş İlçe Milli Eğitim Müdürü
olarak asaleten atandı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
(KGC) Başkanı olarak görev yapan
Mustafa Balcı, iş değişikliğini gerekçe
göstererek görevinden ayrıldı. Balcı’nın
yerine başkan vekili olan önceki dönem
KGC Başkanı Erkan Yılmaz getirildi.

Mayıs 2019’dan beri başkanlık
görevinde olan Mustafa Balcı, başkan
vekili olarak yönetimde yer alacak. Erkan
Yılmaz ise 2022’ye kadar başkanlık
görevini sürdürecek.

Ayaş’ta 
eğitimin başında

Türkiye’de herkes her işe karışır. Bunun
verdiği rahatlıkla MasterChef Türkiye
hakkında ben de

rahatlıkla yazabilirim. Ama
benim bu konuyu yazma
nedenim başka gerekçelere
dayalı.   Öncelikle Kamu
Yönetimi ve Siyaset Bilimci
olarak ehliyet ve liyakat
sahiplerini hemen tanırım.
Kalite, inovasyon,
performens benim
uzmanlık alanım.  Yapılan
haksızlıkları görmek,
kalitesizliği gözlemlemek,
performans eksiğini yakalamak, yenilikçilik
rüzgârını hissetmek hiç te zor olmaz. Kaldı ki,
resepsiyon ve muhasebe alanında turizm
eğitimim ve hatta son birkaç yıldır uygulama
yaptığım işletmeciliğim söz konusu. Tüm bunların
ötesinde Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği
Başkanı olarak görevimiz bölge insanına eşit fırsat
verilmesi yönünde Anayasanın öngördüğü fırsat
eşitliği için çaba göstermek. Kısaca vicdan yaz
diyor kaleme, hafif bir meltem esintisi gibi… 

Geçen hafta MasterChef Türkiye’de çeyrek
final heyecanı vardı. Programda “Şef Önlüğünü”
garantileyen (birçok kişiye göre en zayıf halka)
Emir yanında, Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül, son
4 isim arasına kalmak için kıyasıya yarıştı. 

Doğrusu dördü de pırıl pırıl yarışmacıların.
Çağla Şikel’in akrabası olduğu söylenen Özgül
tavşan gibi atik ama nefesi yetmez. Barbaros
tribüne karşı duyarlı ama zirvenin hemen altında
yer alır gibi.  Başvuru için geciktiği halde
programa kabul edilen Serhat ya işin filozofisini
yapmaktan, ya da gerekirse çekimler bir daha
yapılır (Sefa’nın elenmesi) rahatlığından heyecanı
ve sinirleri alınmış gibi… Ama biri var ki,
Beydeba’nın “Kelile ve Dimne” sinden yaklaşık
1800 yıl sonra yazılan “La Fontaine Masalları”
içinde geçen tosbağa bilgeliğinde.  Öylesine yavaş
ve öylesine kendinden emin ki, bu kaplumbağa
yarıştığı herkesi geçer diyorsunuz.  Yemek
yapmıyor sanki yürüyor. O kadar doğal, o kadar
yetenekli… Kimse onunla potaya düşmek
istemiyor. Birebir de Messi rahatlığında ceza
sahasında. Zira potaya her düştüğünde, herkesten
çok o dokunulmazlık zırhını alıyor.  İkincilik bile
uzak ona. Yufka bir yüreği var kazandığı ödülü
dağıtıyor. Tok gözlü. Her Batı Karadenizli gibi
ülkesine olan sevgisi fazlasıyla hissediliyor.  

Bolulu Eray Şef ’in zayıf yönleri yok mu?
Olmaz mı?  Yıllar önce Sedef adasında, yaptığı puf
ve paçanga böreği ile meşhur ama hafif huysuz
Mengenli Kemal Usta vardı.  Eray Şef ’te benzer
özelliklere sahip.  Bir meltem rüzgârı tadında
huysuz.  Klasik bir şef. Biraz yenilikçilik yönünü
geliştirmesi gerekiyor. Ayrıca iyi bir takım
oyuncusu değil ama gerçek bir MasterChef.  Zaten
bu da onu hep dokunulmaz kıldı. 

Her şey yolunda gidiyordu. Lakin birdenbire
Bolulu Eray Şef ’in morali çöktü, yüzü asıldı,
yaşam enerjisi eksildi. Sanki kötü bir haber almış
gibiydi. 

Şeflerin tavrı da birden negatifleşti. Laventen
Danilo Şef, Eray ile geçmişte olan “usta-çırak”
deneyimini onu baskılamakta kullandı. 

Somer Şef “Sydney Effendy”si gibi, profesyonel
davrandı. 10 dokunulmazlık rekoru kıran ve
girdiği 9 potadan da çıkmayı başaran Eray Şef ’e
bunları hatırlatırken “Serhat yüzde olarak senden
daha çok girdiği dokunulmazlığı almış” diyerek
ihsası reyde bulundu. Ve “reddi hakim talebini”
hak etti. O gün potada morali bozulabilecek Eray
Şef ’in bugün neden moralinin bozulmayacağını
da izah etmedi. 

Bolulu Mehmet Şef, hemşerisi ile gurur
duyuyordu, ama “tarafsız” görünmek istiyordu ve
bunun olumsuzluğun tarafı olduğunu fark etmedi. 

Sanki Eray Şef ’e karşı gereksiz bir agresiflik ve
negatiflik vardı sahnede…

Yemek seçimi Eray Şef için en kötü alandan
yapıldı: Şefler, ana ürün olarak şalgam verdi,
yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmalarını
istedi. Tüm zamanların iki rekorunu elinde tutan
Eray şef sonuncu seçildi!

Somer Şef ’in imza tabağı ile yeniden yarışıldı.
Tüm zamanların iki rekorunu elinde tutan Eray
Şef yine sonuncu seçildi! Hem de başka tabak
getir gibi incitici yöntemlerle…

Ana akım medyası bile buna inanamadı:
“MasterChef Türkiye’de şoke eden veda! İşte
elenen isim...” manşetini 36 punto ile verdi. 

Kalem kırıldı, mürekkep kurudu. 

BATI KARADENİZ’İN YÜZ AKI BOLULU
ERAY ŞEF zirvenin en büyük adayıyken final
potasına sokulmadı. Müsabaka boyunca hissedilen
olumsuzluk Eray Şef dışarda bırakılınca hakem
şeflerin olağanüstü iltifatları ile telafi edilmeye
çalışıldı, sanki günah çıkarılıyordu. Kırmızı
kartınız olsa kime yöneltirdiniz? Kuşkusuz Eray
Şef ’e değil… O ceza sahasında çok tehlikeliydi.
Belki Acun Ilıcalı açıklar: Format böyle. Nedense
Ankara Valisi Tandoğan geldi aklıma, Aşık Veysel’i
Ankara’ya sokmayan… Bir seyirci olarak işin ehline
verildiği günlere intizarımız. Eray Şef, Türkiye
seninle…

BATI KARADENİZİN YÜZ
AKI: BOLULU ERAY ŞEF

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Tıp Fakültesi hastane binasının Kastamonu Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne entegre edileceğini ve yatak kapasitesinin 500’den 750’ye çıkacağını söyledi.

KGC'de görev 
değişimi

Metin Çelik sağlık 
yatırımlarını anlattı

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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n Birinci sayfadan devam

“Korona virüs salgını bize hayatın gıdasız
olmadığını öğretti. Ülkenin nüfusu her geçen gün
artıyor. Artan nüfusu bizim bir şekilde doyurmamız
lazım.  28 bin büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi ön
görülüyor. Bir hayvanın ortalama karkas ağırlığının
en kötü ihtimal 300 kilogramdan hesaplar ve senede
2 besi yapıldığını düşünürsek, ortalama 15 bin ton et
üretimi olacak. Hayvancılık sadece et üretmek değil.
Bunun bir de yan ürünleri var. Organize sanayi
bölgesi faaliyete geçtiğinde yaklaşık 600 kişinin
istihdamı ön görülüyor. Sadece Devrekani anlamında
değil bölgesel olarak da topraklar katma değer
kazanacak. Yem bitkisi, samanı, otu derken bir
tedarik zinciri oluşacak. Hayvanların gübresinden
kurulacak biyogaz tesisi ile de Devrekani’nin
ihtiyacının iki katı kadar elektrik üretilecek.”

Masrafları minimalize ediyoruz
“İlçeye gelen üç su kaynağımızın gerek uzak

mesafede bulunması gerekse kaçakların olması
sebebiyle olumsuzluklar yaşıyorduk. O bağlamda
Kulaksızlar Barajından yeni isale hattını döşedik. Yeni
isale hattı ilçenin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak
potansiyelde.   Şebeke ile ilgili alakalı deformasyonları
ise kanalizasyondan dolayı kullanılan krediyi
ödedikten sonra işleme alabileceğiz. Şebekeyi revize
etmemiz için 20 milyon civarında bir kaynağa ihtiyaç
var. Masraflarımız da minimalize ediyoruz.

Önümüzdeki günlerde belediyemize her ay 52 bin
lira gibi bir yük getiren içme suyu terfi merkezindeki
enerji harcamasını milimize etmek için çalışacağız.
Yeni yaptığımız isale hattında güneş panellerinden
yararlanarak enerji üretip, o enerjiyi şehrin su
şebekesinde kullanılan motorlar için kullanmayı
planlıyoruz.”

İnşaat oranı arttı
“Bütçemizi disiplinize ederek karlılık sağlama

hedefindeyiz. Kastamonu’da merkez ilçe ve
Devrekani’de birinci sınıf ruhsata sahip mezbahana
bulunuyor. Hayvan kesimlerini, et tüccarlarını
ilçemize getirmeye çalışarak mezbah anlamında
karlılığımızı artırtmaya çalışıyoruz.  Onun haricinde
inşaat sektörünün hızlanması ile alakalı başta imar
revizyonundan sonra atık arsaların insanlara
satılmasından kaynaklanan gelirimiz oldu. Salgının
baş göstermesiyle birlikte insanlarda doğa ile iç içe
kalma isteği oluştu. İstanbul’da yaşayanların ata
toprağına dönüşü hissedildi. Devrekani’deki
inşaatlaşma oranı geçen yıl baz alındığında yüzde 30

oranında arttı. Birçok sektör olumsuz etkilense de
inşaat sektöründe faaliyet gösterenler hareketlilikten
memnun. Doğalgaz ağı ilçenin yüzde 98’ine ulaştı
evlerde kullanım oranı ise yüzde 50’nin üzerine çıktı.
Yaşam konforunu artırdı.” 

En önemli pay İller Bankasından
“Belediyemizin en önemli gelir kaynaklarından

biri İller Bankası katkı payı. Bu da nüfus oranına göre
veriliyor. Devrekani nüfusunun 4 katı İstanbul’da
yaşıyor. İstanbul’da Devrekani nüfusuna kayıtlı 51 bin
seçmen bulunuyor. Bunların yarısı da yılın altı ayını
Devrekani’de geçiriyorlar. Yaz aylarında nüfusun
kalabalıklaşmasıyla maddi imkansızlıklar sebebiyle
hizmette sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun için gurbette
bulunan hemşerilerimizden ikametlerini
Devrekani’ye aldırmaları konusunda ricacıyız.
Nüfusumuzun artması demek hizmet kalitemizi
artıracak.”

Hizmet ağı genişleyecek
“Salgın birçok alanda geri kalmamızı sağladı.

Devrekani’de bu sene 29 bin metrekare parke, 7
kilometre bitümlü yol, 8 kilometre birinci sınıf satıh
kaplaması gerçekleştirdik.  Kaldırım düzenlemeleri ve
aydınlanma ekipmanlarıyla birlikte bir şehir
görüntüsü kazandırdık. Bu görüntüyü bozmamak
adına da ağır tonajlı araçlar için de alternatif
güzargahlar belirledik.  Gençlik Merkezimize şu anda
yönetici atama aşamasındayız. Gençlik ve Spor
Bakanlığımız aktardığı 2 milyon 50 bin lira bir
ödenek ile ilçe stadyumumuz rehabilite edilecek.
İhalesi gerçekleşti; çim döşeme, tribün, soyunma
odaları yapılacak ve stadyumun etrafı komple
rehabilite edilecek Göreve başladığımızda ilk işimiz
sosyal hizmetler birimimizi kurmak oldu. İhtiyaç
sahibi kişilerimizin işlemlerini kolaylaştırıyoruz.
Kültür ve sanat faaliyetlerimize salgın sebebiyle ara
vermek zorunda kaldık.  Virüsün tamamen
bitmesiyle şehir içi ve şehir dışı gezilerimiz, tiyatro
etkinlerimiz devam edecek. Belediyecilik hizmet
ağımız genişleyecek.”

Korona virüs salgınıyla birlikte
ilçede ikamet edenlerin sayısının
arttığını vurgulayan Devrekani
Belediye Başkanı Dr. Engin
Altıkulaç, doğal yaşamın tercihi
sebebiyle bu sene inşaat
sektöründe yüzde 30 oranında
artış yaşandığını bildirdi.

Konut inşaatı
yüzde 30 arttı Bozkurtlu iş adamı Murat Çalık tatlı sek-

törüyle ilgili “Hayat Başardıkça Tatlanır” kita-
bını kaleme aldı. 

www.sehrisanatbaklava.com MÇ Şehr-i
Sanat Baklavacısı Yönetim Kurulu Başkanı
Çalık’ın hazırladığı kitapta sektöre dinamizm
katacak bilgilerin yanı sıra Türk tatlısı olan
baklavanın tarihine; baklava yemenin, yap-
manın adabına ve saklama tekniklerine kadar
birçok bilgi yer alıyor. 

Baklavaya ait en eski kayıtlardan, Anado-
lu’da düğün geleneklerinde baklavanın yerini
ortaya koyan kitap iyi baklava ile kötü baklava
arasındaki farkı anlamak isteyen okuyucuya
da yön gösteren kitabı Murat Çalık, www.seh-
risanatbaklava.com MÇ Şehr-i Sanat Baklava-
cısı Tekirdağ ve İstanbul’daki tüm şubelerinde
müşterilerine hediye ediyor.

1985 yılında gıda sektöründe faaliyet gös-
teren bir şirketler grubunun üretim, lojistik,
satış, satın alma, finansman gibi tüm depart-
manlarında faaliyet gösteren Murat Çalık,
hayvancılık ve inşaat sektörlerinin yanı sıra
www.sehrisanatbaklava.com MÇ Şehr-i Sanat
Baklavacısının da yönetim kurulu başkanlığı-
nı sürdürüyor. Çalık’ın kişisel gelişimle ilgili
yayınladığı 4 kitabı bulunuyor.

Baklavanın 
kitabını yazdı

Dr. Engin
Altıkulaç

Hüseyin
Karadeniz
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Gaziosmanpaşa’da 250 metrekare alandaki
atölyede çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren
Yılmaz, iş geliştirme hedefleri kapsamında
Silivri’de çırak eğitim merkezinin de faaliyette
olacağı kooperatie bin metrekare alandaki üretim
tesisine taşınma hedeflerinin olduğunu kaydetti.

Dede mesleği olan mermer işleme sektörüne
çırak olarak başladığını anımsatan İlhan Yılmaz
(38), faaliyetleri hakkında şunları söyledi:
“Firmamız 1991 yılında kuruldu ben de iki yıl
sonra okulu bitirir bitirmez çırak olarak işe
başladım. O dönemde meslek sahibi olmak daha
popülerdi. Orta okul ve lise tahsilimi daha sonra
açık öğretim eğitimiyle tamamladım.  Mesleğin
ailemizdeki ilk temsilcisi dedem, daha sonra
babam işleri sürdürdü. 2010 yılında da ben
devraldım. Şimdi iki kardeşimle birlikte
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  Seri imalarımız
bulunmıyor. İnşaat sektöründe mimar ve
müteahhitlerle koordineli çalışıyoruz. Kaliteye
önem veriyoruz bu kapsamda kapasitemizin dışına
çıkmıyoruz, 50 daireden fazla olan inşaat
projelerinde yer almıyoruz. Daha çok mutfak
tezgahı, merdiven gibi butik işler sürdürüyoruz.

Cila ve kesim olmak üzere iki tip makinemiz var.
Onun haricinde el işçiliği yapabileceğimiz makine
parkurumuz bulunuyor. Doğal taştaki ürün
skalamız 100’ü buluyor. Talebe göre işleme
alıyoruz.” dedi.

Büyüme hedefleri kapsamında kooperatie yer
aldıklarını da bildiren Yılmaz şöyle devam etti: “Şu
anda faaliyet alanımız 250 metrekare.
Bulunduğumuz bölge, çalışma alanını
genişletmeye uygun değil.  Hem satış hem de
imalat bazında büyümek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıl
önce Silivri’de çoğunluğunu Kastamonuluların
oluşturduğu bir kooperatife dahil olduk.  Orada
bin metrekare bir alan satın aldık.  Sektörümüzde
çırak yetişmemesi en büyük sorun.  Makineleşme
artık büyük bir alanı kapsasa da insana her zaman
ihtiyaç var.   Kooperatifin içinde çırak eğitim
merkezinin olmasının avantaj sağlayacağını
düşünüyorum. Üye sayısının artmasıyla birlikte 5
yıl içinde faaliyetlerimizi Silivri’ye taşımayı
hedefliyoruz.”

Senelik değil ömürlük

Ürünlerinde el işçiliğinin ön planda olduğunu

vurgulayan İlhan Yılmaz, hatayı minimalize
ettiklerini belirterek, “İşimize daima önem
veriyoruz. Referanslarımız memnuniyete dayalı.
Malzemede bir hata varsa işleme almıyoruz.
Tamamen el işçiliğiyle senelik değil ömürlük işler
yapıyoruz.” diye konuştu.

2019 yılında yatırım programına
alınan S.S Maslak Yeni Küçük Sanayi
Sitesi Yapı Kooperatifi’nde ikinci
etap kamulaştırma işlemleri başladı.

2. etapta 260 bin metrekare arazi kamulaştırması
için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri görüşme
gerçekleştirdi. İşlemler için 2020 yılında 21 milyon

600 bin lira ödenek talebi uygun
görüldü. Bu ödeneğin ardından 2.
Etap kamulaştırma çalışmaları
başlatıldı.

Yaklaşık 300 bin metrekare olan ilk etap
kamulaştırma işlemlerinde 20 milyon lira gibi bir
bedel kooperatifin öz kaynaklarınca ödenerek
tapuları alınmıştı.

2. Etap kamulaştırma başladı

Kastamonu Üniversitesi'nde Teknokent İdare
Binası ve Kuluçka Merkezinin temeli törenle atıldı.
Hâlihazırda 15 firmanın yer aldığı 720 metrekarelik
prefabrik binasında tam kapasiteyle hizmet veren
Teknokent, ilk etapta 10 dönümlük alanda temeli
atılan bina ile 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip
olacak. İdare Binası ve
Kuluçka Merkezinin 2021
yılı sonunda hizmete
geçmesi planlanıyor. Kuzey
Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile yapılacak
fizibilite çalışması ile bu alanın 100 dönüme
çıkarılması hedefleniyor. Temel atma töreni
öncesinde Kastamonu Teknokent Yönetim Kurulu

toplantısı gerçekleştirildi. Teknokent ’in çalışmaları
hakkında sunumunun yapıldığı toplantıda, İdare ve
Kuluçka Merkezi binası ile yeni dönem faaliyetleri
görüşüldü. Yönetim kurulu toplantısında alınan karar
ile mevcut prefabrik binanın tamamı Ar-Ge
firmalarına kiralanmış oldu. Bu kararla Kastamonu
Teknokent fiilen %100 doluluğa ulaşmış oldu.

Teknokentte yeni adım

23 Aralık 2020 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

EKONOMİ

1,426 t 7,586
t

9,242 t 458,65
t

KDV iadesinde İndirimli
Teminat Uygulaması

Sistemi (İTUS)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1. İTUS SERTİFİKASI KAPSAMINA GİREN
MÜKELLEFLER:

1.1 Genel Şartlar:
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı

içinde;
a. Her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla

aksatılmamış olması (süresinden sonra
kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

b. Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel
esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel
esaslara dönülmüş olması, 

c. Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki
takvim yılında ilişkin tam tasdik sözleşmesi
bulunması.

d. Ödenmesi gereken vergi borcunun
bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu
şartın ihlali sayılmaz).

Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin
bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme
dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya
vergi inceleme raporlarının olumlu olması. 

YMM’lerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik
sözleşmesi bulunan mükellefler hakkında iade hakkı
doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son
beş vergilendirme dönemine ait olumlu YMM
raporu bulunması halinde de bu bölüm bakımından
bu şart gerçekleşmiş sayılır. 

1.2 Özel Şartlar 
1.2.1 İhracat İstisnası Kapsamındaki İade

Talepleri Bakımından 
1.2.1.1 İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar: 
a. Ödenmiş sermayelerin 100.000 TL’yi aşan, 
b. Kapasite raporuyla teyit edilen, 
c. İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran. 
1.2.1.2 Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı

Yapanlar Hariç):
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, 
Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon ABD

Doları veya 
Son beş takvim yılı itibarıyla yıllık iki milyon

ABD Doları 
Ve üzerinde ihracat yapanlara, bu şartları

sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren
geçerli olmak üzere ITUS sertifikası verilir. 

1.2.2 Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
Bakımından 

KDV Uygulama Genel Tebliğine bakınız.
1. İTUS Sertifikası Uygulamasına Göre İade

Taleplerinin Yerine Getirilmesi:
%8’i teminat verilir. Teminat, Tebliğde aksi

belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren
altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür.
Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi
halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda
teminat VIR sonucuna göre çözülür. ITUS
sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı
sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat
uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun
da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin isteneceği
tabiidir. 

2. ITUS Sertifikasının İptal edilmesi:
Sertifikanın iptal edildiği, gerekçesiyle birlikte

mükellefe bildirilir. Mükellefin, bu durumun
bildirildiği tarihi içine alan ve sonraki dönemlere ait
olan veya önceki dönemlere ait olup bu tarihe kadar
henüz sonuçlandırılmamış iadelerinde indirimli
teminat uygulanmaz. 

a. Tebliğin (IV / B- 1.2) ayrımında belirtilen
koşullardan tutarlarla ilgili olanlar dışındaki şartları
kaybeden mükellefler ile anılan bölümde belirtilen
tutarlarda ve çalıştırılan işçi sayılarında %25’i aşan
bir azalma meydana geldiği anlaşılan mükelleflerin
sertifikaları iptal edilir. 

Mükelleflerin Tebliğin (IV / B- 1.2) ayrımındaki
tutarlar karşısındaki durumu, yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği tarihi, ortalama işçi
sayısına ilişkin şart karşısındaki durumu ise her bir
muhtasar beyannamenin verildiği tarihi izleyen 15
gün içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi
müdürlüğünce/mal müdürlüğünce tespit edilir. 

Çatalzeytinli iş adamı İlhan Yılmaz, dede mesleği olan mermer işlemeciliğinin
üçüncü kuşak temsilcisi olarak kardeşleriyle birlikte faaliyet gösteriyor. 

Avrupa Satınalma Yönetimi Enstitüsü (
EIPM) Kastamonu Entegre’ye,
Mükemmeliyet Ödülü verdi.

Kastamonu Entegre Türkiye Satınalma
Ekibi, iş sürekliliğinde ustalığın
değerlendirmeye alındığı ve dünyanın önde
gelen şirketlerinin finalistler arasında
bulunduğu “İş Sürekliliğinde Ustalık”
(Master of Business Continuity) dalında
Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.
Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, iş
dünyasının seçkin ödülleri arasında yer
alan programda Türkiye’yi temsil
etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Uluslararası 
Mükemmellik 
ödülü aldı

Dede mesleğini 
büyütüyor

10 yıl önce kurduğu Üçgen Elektro Teknik
firmasıyla elektrik, makine ve otomasyon
sektörü üzerine faaliyet gösteren Ortaçlar’ın en
çok satış gerçekleştiren bayileri arasında yer
aldığını kaydeden Mustafa Adatepe, “1991’dan
2009 yılına kadar elektronik malzeme ithalatı
gerçekleştiren firmam bulunuyordu. 2010
yılında elektrik sektörüne geçiş yapmamla
Ortaçlar firmasının ana bayileri arasında yer
aldım. Ülkemizdeki firmaların birçoğu artık
belirli bir standardı yakaladı. Ürünlerin kolay
temin edilmesi ve garanti kapsamının geniş
olması da yerli ürünleri ithalattan daha
avantajlı konuma getirdi. Sektörünün güvenilir
üreticisi olan Ortaçlar’ın en çok ürün satan

bayileri arasında yer alıyoruz.” dedi.
Pazar ağını organize sanayi bölgeleri,

makine sektörü ve elektrik malzeme satışı

gerçekleştiren toptancıların oluşturduğunu
bildiren Adatepe, hedeflerinin daha geniş
kitlelere ulaşmak olduğunu ifade etti.

İthali bıraktı 
yerliye yöneldi
Yerli ürünlerin kalite ve güvencesinin artmasıyla yaklaşık 20 yıl sürdürdüğü ithalatı 2010 yılında bırakan Bozkurtlu
iş adamı Mustafa Adatepe, ürün çeşitliliğini hızla sunabilme avantajıyla pazar ağının genişlediğini vurguladı.

1982 yılında Çatalzeytin’de doğan
İlhan Yılmaz, 1993 yılında babasının
yanında mermer sektörüne adım attı.
2010 yılından itibaren şirket yönetimini
devralan Yılmaz, çalışmalarını iki
kardeşiyle birlikte sürdürüyor.
Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren
firmada 5 kişi istihdam ediliyor.

İlhan Yılmaz

Bozkurt Kocaçam nüfusuna kayıtlı
olan Mustafa Adatepe, 1991 yılından
itibaren ticaretin içerisinde yer alıyor.
2010 yılında kurduğu Üçgen Elektro
Teknik firması, Ortaçlar Kablo
Koruma Sistemlerinin ana bayileri
arasındadır. Plastik ve pirinç kablo
rakorları toptan satışı
gerçekleştirerek elektrik, makine ve
otomasyon sektörüne hizmet
vermektedir. Firma bünyesinde 4
kişiyi istihdam etmektedir.

Kardeşler Kepçe Ar-Ge çalışmaları sonucu
geliştirdiği zaman ayarlı amortisörlü kepçe için
faydalı model belgesi aldı. Firma bu sene
faydalı model belge sayısını 5’e yükseltti.
Kardeşler Kepçe ve Makine Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Aslan Ar-Ge çalışmalarını
tamamlayarak Türk Patent ve Marka
Kurumuna tescil ettirmek üzere başvurduğu-
muz ürünümüz, yapılan araştırmalar
neticesinde tüm özellikleriyle şirketimiz adına
tescillenmiş ve faydalı model patent belgemizi
almış bulunmaktayız. Tam otomatik ürünümüz
sektördeki yerini çok kısa sürede aldı ve
müşterilerimiz eski ürünlerini yeni teknoloji
ürünümüz ile değiştirmeye başladı” dedi.

Yeni buluşu 
tescillendi
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HABER

Türkiye genelinde en çok sınıf
orman emvali üreten 10 işletme
müdürlüğünden 7’si Kastamonu Orman
Bölge Müdürlüğü sorumluluk
sahasında bulunuyor. 

Kastamonu Orman Bölge
Müdürlüğü’ne bağlı Gerze, Durağan,
Daday, Azdavay, Çatalzeytin, Ayancık ve
Karadere orman işletme müdürlükleri
geride bıraktığımız yıl en fazla orman
emvali üreten işletmeler arasında yer
aldı.

Zonguldak Orman Bölge
Müdürlüğü’nden Ulus, Bolu Orman
Bölge Müdürlüğü’nden ise Mudurnu ve
Gerede işletme müdürlükleri de ilk 10
içerisinde yer alan diğer işletme
müdürlükleri oldu.

Zirve 
Kastamonu’nun

90’lı yıllarda yerel
gazetelerde
yazmışlığım

vardı. Sonra bazıları
yayın hayatını
sonlandırdı, bazılarıyla
da çeşitli sebeplerle
yollarımız ayrıldı. 

Bugün aniden
yeniden yazma ihtiyacı
duydum. Belki de
mesleki olarak sosyal
sorumluluk bilinciyle
zorunlu hissettim. 

Malumunuz Covid-19 diye bir
illet tüm dünyaya tebelleş oldu.
Kastım kötü senaryo çizmek değil
ama yeni versiyonlarıyla gelecek
yıllarda da hayatımızda olacağı
gerçek. Çok yakın bir
arkadaşımdan birinci ağızdan
duyduklarım da bu yazıyı yazma
sebeplerimden birisi aslında…
Arkadaşımın ablasına malum bulaş
bulaşınca yaşadığı tedavi
mücadelesi hepimizin başına
gelecek türden. Devlet
hastanelerinin hasta kabul
edilemeyecek derecede dolu
olduğunu okuyoruz ama ülkemizde
o kadar bilgi kirliliği var ki her

konuda olduğu gibi bu
konuda da başa
gelmeyince emin
olamıyoruz. 

Devlet
hastanesinden
kendisine yatış için sıra
gelmesini beklediği
süreçte iyice ilerleyen
hastalığı neticesi
yakınları oturdukları
ilçedeki biraz hallice
hastaneye yatırmak

istiyorlar geceliğine 5 bin lira
istenince çıtayı bayağı bir düşürerek
geceliği bin liraya kendi tabirleriyle
uygun bir hastaneye yatırıyorlar. 7
gece kalıyor hastanede daha da tam
iyileşmeden taburcu ediliyor,
tedavisi evinde devam edecek. 

Birebir yakınımdakilere
anlatabilme şansına sahibim ama
daha fazla kişiye fayda
sağlamalıydım.  Bu kadar sağlık
konuşurken sağlık sigortasının ve
özellikle Tamamlayıcı Sağlık
Sigortasının gerekliliğinden
bahsedeceğim. Ülkemiz irili ufaklı
adeta özel hastane cenneti. Başa
gelmeyince bilinmez malum, bazı
operasyonların örnek maliyetleri;

Yazımızda bahsi geçen Fatma
ablamız üzerinden örnekleme
yapalım;

Fatma ablamız sağlıklıyken bir
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası almış
olsaydı, devlet hastanesinde
kendisine sıra gelmesini hiç
beklemeyecekti. Dilediği SGK
anlaşmalı bir özel hastanede
hastalığı ilerlemeden tedavisini
olabilecekti.  

Ayakta Tedavili olan

Tamamlayıcıya: 3 bin civarında
(aylık 250 TL),

Sadece Yatarak olan
Tamamlayıcıya: 2 bin civarında
(aylık 166 TL)

Bu arada ablamızın yaşı 60’ın
üzerinde, tedavisi için Sadece
Yatarak Tedavili Tamamlayıcıyla
tedavisi mümkündü… Daha da
fazlasını siz hesaplayın artık.

Esenlik dolu, sağlıklı günler
diliyorum. 

Peki ne kadar bir meblağ ödeyerek sahip oluyoruz?

Neden Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası Sahibi olmalısınız?

A GRUBU 
HASTANEDE 
ORTALAMA 

B GRUBU 
HASTANEDE 
ORTALAMA 

SGK'NIN 

TUTAR

Kalp Anjio

YATARAK YATARAK + AYAKTA

Yatarak Tedavi Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Limitsiz Limitsiz Limitsiz

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Limitsiz Limitsiz Limitsiz
Küçük Müdahale Limitsiz Limitsiz Limitsiz

 50.000 TL  50.000 TL  50.000 TL 
 20.000 TL  20.000 TL  20.000 TL 
 30.000 TL  30.000 TL  30.000 TL 

Suni Uzuv Giderleri  50.000 TL  50.000 TL  50.000 TL 
Ambulans Hizmetleri Limitsiz Limitsiz Limitsiz

750 TL X X

Doktor Muayene                                           
Laboratuar Hizmetleri                              

Fizik Tedavi

X

Check-Up Paketi

Diyetisyen Hizmeti
X X Limitsiz

(Rutin Kontroller) X X rutin kontrolleri için

Tutar

Laborauvar Tetkikleri 

Toplam Maliyet

Tutar

Laborauvar Tetkikleri 

Toplam Maliyet

Tutar

Laboratuvar Tetkikleri

Toplam Maliyet

Tutar

Laboratuvar Tetkikleri

Toplam Maliyet

Hamide 
Tarhan Ertaş

tarhan37@hotmail.com

YIL: 9 SAYI: 338 23 ARALIK 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Eko Basım Yayın ve Dağ. Tic. San. AŞ. 
Halkalı Merkez M. Tuna C. Alkaya S. No: 11 Küçükçekmece/İSTANBUL

Ülkedeki işsizlik oranın fazla
olmasının yüksek ücretin önünde engel
olduğunu kaydeden Yelis, kayıt dışı
istihdamla mücadele edilmesi ve üretim
ekonomisine geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kayıt dışı istihdamla 
mücadele edilmeli 

Yelis açıklamalarında şu ifadelere yer
verdi:  “Uluslararası Çalışma Örgütüne
(ILO) üye 187 ülkenin yüzde 90’ında
asgari ücret uygulanmaktadır. Covid 19
salgınından önce bile küresel çapta 266
milyon insan asgari ücretin altında gelir
elde etmekteydi. Asgari ücret
politikalarının etkili olması ve
uygulanabilmesi için kapsamlı bir
önlemler paketi uygulanmalıdır. Kayıt
dışı istihdamla mücadele edilmeli, kayıt
dışı çalışanların ise kayıt içi çalışmaları
sağlanmalıdır.”

Asgari ücret çalışanların 
yarısını ilgilendiriyor

“30 milyonluk iş gücümüz içinde 25
milyon istihdam edilen ve kısmi çalışma
kapsamında olanlarla ve ücretsiz izin
kullandırılanlar haricinde aktif 21 milyon
çalışanımız bulunmaktadır. Ülkemizde 7
milyon civarı çalışanın asgari ücret alması
tespit edilecek asgari ücretin ne denli

önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
Asgari ücrete yakın ücret alanlarda
değerlendirildiğinde neredeyse
çalışanlarımızın yarısını açıklanacak
rakam ilgilendirmektedir.” 
Üretim ekonomisine geçilmeli

“Ücretlerdeki artış için en önemli şart
işsizliğin oranının düşük olmasıdır.
Ülkemizdeki işsizlik oranının yüksek
olması, yüksek ücretin önündeki en
önemli engeldir. TUİK’in açıkladığı resmi
işsizlik yüzde 12,7, tarım dışı işsizlik
yüzde 14,9 ve genç işsizlik yüzde 24,9
oranındadır. Geniş anlamdaki işsizlik
oranı ise yüzde 25’i aşarak 10 milyon işsiz

sınırını zorlamaktadır. Bu tablo dahi
üretim ekonomisine geçişin ne denli
önemli ve acil olduğunu bize
göstermektedir.”
Artış oranı ortalama ücretlere 

yansımadı
“Asgari ücrette reel olarak ciddi oranda

artış olsa dahi ara sınıf ücretler
yükselmemiş ve de asgari ücret ortalama
ücret haline gelmiştir. Asgari ücretteki son
10 yıllık yüzde 276 artış oranı ortalama
ücretlere yansımamıştır. Vergi
dilimlerindeki matrahın ücret artışına
paralel olarak arttırılmaması ise, bırakın
ücretlerdeki vergi yükünü azaltılması
beklentisini karşılamayı, vergi yükünü
daha da fazlalaştırmıştır. Temel ücret
haline dönüşen asgari ücretin tespitinde,
zikrettiğimiz tüm hususlar ile açlık sınırı
değil, yoksulluk sınırı göz önüne alınarak
asgari ücret tespit edilmelidir. Bütçe gider
artış oranı olan yüzde 22 nispetinde bir
artış ile 2 bin 855 lira ve vergi
dilimlerindeki düzeltmelerle birlikte asgari
ücret en az net 3 bin lira olmalıdır.
Ekonomik sistem talep eksikliği olduğu
zaman sıkıntıya düşer.  Asgari ücretin
artması ekonomiyi sıkıntıya sokmaz,
zekatını vermekte zenginin mal varlığını
eksiltmez.” 

Dünya
geneline

yayılan COVID-
19 salgınının
Türkiye'deki ilk
tespit edilen
vakasının 10 Mart
2020'de olduğu Sağlık Bakanlığı
tarafından açıklandı. Virüse bağlı ilk
ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan
2020'de yaptığı açıklamada
koronavirüs vakalarının tüm
Türkiye'ye yayıldığını açıkladı. 

Kastamonulular Dayanışma
Derneği Şubeleri arasında bilgi

yarışması düzenledi. 192 İstamonu iş
birliği ile gerçekleşen etkinlik hemşeri
dernekleri arasında gerçekleşen en
kapsamlı bilgi yarışması olarak
gösterildi. Kastamonulu 192
öğrencinin katıldığı bilgi şöleninin
finali korona virüs tedbirleri
kapsamında gerçekleşemedi.

TFF 2. Lig
Kırmızı Grup'ta

mücadele eden
GMG
Kastamonuspor’un
olağanüstü genel
kurulunda Enes Ege
Aygün delegelerin güven oyunu alarak
göreve geldi. 21 yaşındaki Enes Ege

Aygün’ün dünyanın en genç kulüp
başkanı olduğu bildirildi.  Öte yandan
k2020-2021 sezonuna teknik direktör
Ekrem Al ile başlayan kulüp Leven Eriş
ile yola devam etme kararı aldı.

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi 86 yıl
sonra ilk kez kılınan cuma

namazıyla birlikte ibadete açıldı.
Ayasofya İstanbul'un fethine kadar 916
yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan
kararla müze oluncaya dek cami olarak
kullanılmıştı.

Ersizlerdere Kanyonu ve
çevresindeki 217 hektarlık alan

Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı ilan
edildi.

Taşköprü tarihinin en büyük
yangınını yaşadı. Derekaraağaç

köyü ormanlık alanında çıkan
yangının 1 milyon 396 bin
metrekarelik araziyi etkisi altına aldı.

Kastamonu resmi ziyaret
kapsamında yıl boyunca

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu ve Gençlik ve Spor
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu olmak üzere iki bakan
ağırladı.

Devamı haaya…

‘Yoksulluk sınırı
göz önüne alınmalı’
Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, asgari ücretin tespitinde,
açlık sınırının değil yoksulluk sınırının göz önüne alınmasının gerektiğini söyledi.

İstamonu Almanak 2020 

1 yıl nasıl
geçti?

Dünyayı etkisi
altına alan yeni tip

korona virüs salgını
nedeniyle sosyal

mesafe ve maske
kuralı hayatımıza

girdi. 2020’de
birçok etkinlik ve

yatırım ertelenirken
İstamonu Gazetesi

sayfalarında şu
gelişmeler ön plana

çıktı: 
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Kastamonu Valisi olarak 3 yılı aşkınsüredir görev yapan Yaşar Karadeniz, ManisaValiliğine atanırken yerine 2017 yılındanitibaren Bakanlık Hukuk Müşaviri Avni Çakırgörevlendirildi. ���

Kastamonu’ya 
yeni vali
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Avni Çakır Yaşar Karadeniz
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Kastamonu Valisi
olarak 3 yılı aşkın
süredir görev yapan
Yaşar Karadeniz,
Manisa Valiliğine
atanırken yerine 2017
yılından itibaren
Bakanlık Hukuk
Müşaviri Avni Çakır
görevlendirildi.
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   9 Şubat’ta birinci bölge,
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Kastamonulular Dayanışma
Derneğinin (Kas-Der) şubeleri arası
düzenlediği bilgi yarışması
İstanbul’un 14 ilçesinde
tamamlandı. Toplam 16 ilçede
gerçekleşecek yarışmanın
ardından şubeler yarı finale
katılacak öğrencileri belirleyecek.

Bilgiler yarışmaya
devam ediyor G  
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Konu hakkında İstamonu’ya değerlendirme yapan Diyanet İşleri
eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Ayasofya’nın Fethin sembolü
olduğunu ve ülkelerarası siyasi hesaplaşmalara alet edilemeyeceğini
söylemişti. Fethin 559. yılı dolayısıyla 2012 yılında İstamonu’ya özel
demeç veren, tarihçi- yazar Yavuz Bahadıroğlu, ise Ayasofya’nın fetih
öncesi bin yıldan fazla kilise olarak kullanıldığını, fetihten sonra ise
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sonra ilk namaz Ayasofya-i Kebir Camii

Şerifi ibadete açıldı 

Abana’da kapalı halı sahanın yapımı için şehir
stadyumunun olduğu bölgede ilk kazma vuruldu.
Yaklaşık 750 bin lira maliyetle Abana’ya kazandırılacak
olan 45x25 ebatlarındaki halı sahanın yapım ihalesini
kazanan yüklenici firma çalışmalara başladı. 

İlk 
kazma

vuruldu
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GMG Kastamonuspor Onursal
Başkanı Cengiz Aygün, kulübün
transfer yasağı, şirketleşme süreci,
gelecekteki yapılanmasıyla ilgili
değerlendirmelerde bulundu.
Kulübün şirketleşme süreci ile ilgili
“Bu konuyu şu an için unuttum ve
şimdilik gündemimden çıkarttım.
Kastamonu için spor için
düşündüklerimin farklı algılanıp
değerlendirildiğini gördüm. Buradan
rant sağlayacağım dahi konuşuldu,
böyle şeyler duyunca ben
inciniyorum” diyen Cengiz Aygün,
transfer yasağı konusunda ise ilin
dinamikleriyle bir görüşme
yapacağını ve sonra karar vereceğini
söyledi. 

TV 366’da yayınlanan programda
Yılmaz Acar Davut, Serkan Horuz ve
Erkan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan
Cengiz Aygün, Kastamonu’nun
futbolcu üreten bir yer olmasının
hedeflendiğini kaydederek bu
kapsamda alt yapıyı öne çıkaracak
çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Karabükspor Teknik Direktörü Metin
Karagülle, takımı Çatalzeytin’de kampa soktu.
TFF 2. Lig kırmızı grubunda mücadele eden
Karabükspor’un ara dönem kampını bu sezon ilk
kez il dışında gerçekleştirdiğini bildiren
Çatalzeytinli spor adamı Metin Karagülle
“Doğduğum topraklara her zaman özlem
duyarak gurbette yaşadım. İlk fırsatta böyle
güzel bir organizasyonla takımımın ilçemize
gelmesini sağladım. Hedefim Türkiye’de antrenör
olarak kendimi ispatlayıp kalıcı olmak” dedi.

Çatalzeytin’de 
kamp yaptı

A.Ş. konusu
gündem dışı
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Oyuncularının korona virüs
testlerinin pozitif çıkması nedeniyle
14 ve 15. haa maçları ertelenen
GMG Kastamonuspor, ligin 16. haa
karşılaşmasında Kırklarelispor’u
Gazi Stadında ağırladı. 

Karşılaşmanın 16. dakikasında
kalesinde rakibin golünü gören
temsilcimiz 33. dakikada Hakan
Olkan ile karşılık verince soyunma
odasına 1-1’lik skorla gitti.

İkinci yarı dakikalar 53’ü
gösterdiğinde Oğuzhan Doğan’ın
golüyle öne geçen ekibimize, rakibi
69. Dakikada yetişti.

Karşılaşma 2-2’lik skorla sona
ererken GMG Kastamonuspor’da
Hakan Olkan, 90+2’de ikinci sarı
karttan kırmızı kart görerek oyun
dışı kaldı.

Ligde iki maçı eksik olan GMG
Kastamonuspor puanını 13’e çıkardı. 

GMG Kastamonuspor, 26 Aralık
Cumartesi günü Vanspor Futbol
Kulübü ile deplasmanda
karşılaşacak. 30 Aralık Çarşamba
günü Kastamonu’da Pazarspor ile
puan mücadelesi verecek
temsilcimiz, 2 Ocak Cumartesi günü
de Eyüpspor’u konuk edecek.

GMG Kastamonuspor, koranavirüs vakaları sebebiyle
20 gün ara verdiği lige dönüşünde karşılaştığı
Kırklarelispor ile berabere kaldı. (2-2)

Lige 1 puanla döndü
Misli.com 2. Lig Puan Cetveli ve Fikstür

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları
Derneği (KADASK) iki yeni kaya tırmanış
rotası keşfetti. Dernek üyelerince yapılan keşfin
ardından Kanlıabat köyü mevkiindeki Dur
kayası sırtlarında tırmanışa uygun iki nokta
belirlendi. Biri başlangıç, diğeri ise orta seviye
olan bu noktalar ekibin çalışmasının ardından
dağcılık ve doğa sporları tutkunlarının
kullanımına sunuldu. Tırmanış rotalarının
belirlenmesiyle sporcuların antrenman
yapmasının sağlandığını bildiren dernek
başkanı Alp Arslan, yeni kayalarda
çalışmalarının devam edeceğini bildirerek
destek beklediklerini ifade etti.

Yeni rotalar bulundu
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