
1981’de sıfır sermaye ile başladığı
bakliyat ticaretinde bugün Türkiye’nin
alanında en tanınmış markalarından biri
olmayı başaran Reis Gıda’nın Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Reis, şirketini
artık iki kızıyla birlikte yönetiyor. n 4

Mehmet Reis:
Kızlarımla iyi bir
takım olduk

25 parselden oluşan Taşköprü Organize
Sanayi Bölgesinde tahsis edilmeyi bekleyen
9 parsel kaldı. Taşköprü-Sinop
karayolunun 3. kilometresinde yer alan
Taşköprü Karma OSB’de yer tahsisi için
başvurular alınmaya devam ediliyor. n 2

9 parsel kaldı

Daday’da âtıl vaziyette bekleyen
Ballıdağ Hastanesi için çıkılan ihaleyi Tez
Madencilik kazandı. Tez Madencilik sahibi
Ali Aygün, yıllık 152 bin liralık teklifle
Ballıdağ’ın 20 yıllık yeni sahibi oldu. n 3

Ballıdağ 
Aygün ailesinde

İsviçre’de yaşayan
Çatalzeytinli spor adamı
Metin Karagülle ligin 9.
haasında izlemek için
gittiği Kastamonuspor -
Karabükspor karşılaşması sonrası,
Kardemir Karabükspor'da teknik
direktörlüğe başladı. n 6

Kastamonu’ya 
gitti, Karabük’ün
başına geçti

GMG
Kastamonuspor
karantinada n 6

Çatalzeytin ilçe
merkezine 12
kilometre uzaklıkta
bulunan Celaller
köyü sakinleri
bozuk yollardan
şikayetçi.         n 5

Uzun süren Ar-Ge çalışmaları
sonucunda geliştirilen HTE1622 tip
redüktörle birlikte, 90 bin newtonmetre
olan ürün çeşitliliğini 165 bin newtonmetre
çıkartan firma, böylece 1,5 Megawatt güç
ihtiyacı olan ekstrüder makinaları için
entegre soğutma sistemiyle beraber çözüm
sunabilecek konuma da geldi. Söz konusu
seviyenin, Türkiye'de bir ilk ve dünyada ise
sayılı firmanın başarabildiği bir konum

olduğu bildirildi. Ar-Ge’ye büyük önem
verdiklerini bildiren Yılmaz Redüktör
Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yılmaz,
ithalatın önüne geçerek yerli üretime değer
kazandırma amacında olduklarına işaret
etti. Yılmaz, firmanın yurt içi pazara hakim
olan ekstrüder ürünlerinin, yeni HTE1622
redüktörle beraber, yurt dışı pazarında da
önemli bir konuma getireceği bilgisini
paylaştı. n 2
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Memleketten çağrı var
Merkezi idareden daha fazla pay

alabilmek için Kastamonu’da ilçe belediyeleri
nüfusu artırma çağrısında bulundu.

Belediyelerin İller Bankası’ndan alacak
olduğu payın artmasıyla hizmet kalitesinin
artırılacağının vurgulandığı duyurularda ikamet taşıma
işlemlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar E-Devlet üzerinden ve
Nüfus Müdürlüğüne başvurarak yapılabileceği bildirildi.

Bir 
ilke imza

attı

Yılmaz Redüktör,
alanında bir ilke

imza atarak
Türkiye'nin en

büyük 
extruder

redüktörünü
imal etti

İnsan hayatında yaygın olarak kullanılan plastik araç-gereçlerin birçoğunun
üretildiği plastik enjeksiyon makinalarında ekstrüder redüktörler kullanılıyor.Ender Yılmaz

Özel Uğurlu
Hastanesi ve
Ballıdağ
Hastanesiyle
hakkında
konuşan
Kastamonu
Milletvekili
Metin Çelik,
üzerimize
düşeni yapmaya
devam
edeceklerini
belirtti. n 3

Çelik: 
Üzerimize
düşeni
yaptık, 
yapacağız

Kastamonu
Milletvekili
Hasan Baltacı,
“Ne yazık ki
bugünlerin
geleceğini
söylemiştik.
Kastamonu’daki
korona virüs
vakalarının
artışıyla ilgili
uyarılarımız
dikkate alın-
madı” dedi. n 3

Baltacı:
biz 
uyardık,
dikkate
alınmadı

Turizmde üst seviye yatırım
2023’te tamamlanacak

ASÜER AŞ ve
yatırım ortakları

tarafından yapılacak
Quiet Abana ve

Quiet Pınarbaşı için
tanıtım toplantısı

düzenlendi.
Toplantıda

Kastamonu
Üniversitesi ile de iş
birliği protokolü de

imzalandı.

2023 yılına tamamlanması
hedeflenen Quiet Pınarbaşı
projesinde Ramada Encore by
Wyndham, Quiet
Abana projesi için
ise Wyndham
Hotels& Resorts
ile stratejik
ortaklık için ön
protokol yapıldı.

Quiet
Pınarbaşı’nda. Kastamonu
evlerinden ilham alan ahşap ağırlıklı
özgün otel binası 84 oda 188 yatak

kapasitesinden oluşacak.3 bin
metrekare ticari alan ve çok amaçlı
kongre merkezi ile öne çıkacak olan

projede bir de
akaryakıt
istasyonu da
bulunacak. 700
metrelik geniş bir
cepheden Hacı
Veli Kanyonu’na
bakan 100

dönüm alan üzerindeki Ouiet Abana
ise130 oda 300 yatak kapasitesine
sahip olacak. n 5

101 yıl öncesi anıldı Engelsiz havalimanıDemir ailesinin acı günü 3 6 2

Celaller’den
yükselen feryat
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
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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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2şiir
şair

SENTEZ

Sağır, dilsiz ve âmâ;
Sakın gitmesin ağrına…
Değişmem seni,
O sapasağlam özürlülerin topuna…

KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ
SANMAK

Yarattığı her fani yüce Rabb’in kuludur,
Gurur, kibir, azamet, sapkınların yoludur.
Unutulmuş yokların mekânı mezarlıklar,
Kendini vazgeçilmez sananlarla doludur.

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

Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini
bildiren Yılmaz Redüktör Yönetim
Kurulu Üyesi Ender Yılmaz, ithalatın
önüne geçerek yerli üretime değer
kazandırma amacında olduklarına işaret
etti. Yılmaz, Bu kapsamda Türkiye’nin
üretilen ilk travmayı projesinde de yer
aldıklarını anımsatarak şunları söyledi:
“Motorunu grup şirketlerimizden
ELK’nın dişli kutusunu Yılmaz
Redüktör’ün , sürücüsü Aselsan
tarafından üretilen yerli tramvayın şasesi
ve bogi çekiş sistemi ve tüm sistem
entegrasyonu ise Durmazlar tarafından
yapıldı. Ürettiğimiz motor ve şanzıman
grubu çok özel bir yapıya sahip. Daha
önceden bu sistemin tamamı yurt
dışından geliyordu, Türkiye’de
üretilmiyordu. Belki
Kore ürünleri tercih
edilmiştir ancak
büyük çoğunluğu
Almanya’dan ithal
ediliyordu. Oldukça
da pahalı olan bu
ürün, artık çok daha
uygun fiyatlara ve
tamamen yerli olarak
temin edilebilecek.”

Yerli üretim
hedefi

Kastamonu Belediyesi tarafından Turhan
Topçuoğlu Şehir Parkı’nda yapılan kaykay ve
paten pisti hizmete açıldı. Kastamonu Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu konuyla ilgili yaptığı
açıklamada,  “ Geleceğimizin teminatı

gençlerimiz daha güvenilir ortamlarda spor
yapsınlar ve eğlensinler istedik. Bu doğrultuda
Turhan Topçuoğlu Şehir Parkımızda kaykay ve
paten pistimizi tamamladık. Spora ve sporcuya
desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Kayak pisti açıldı

YILMAZ REDÜKTÖR’ÜN HİKAYESİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Parti Meclisi Üyesi ve Kastamonu
Milletvekili Hasan Baltacı, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Genel Kurulu'ndaki 2021 yılı bütçe
görüşmelerinde Kastamonu ile ilgili
gündem oluşturdu.

Milletvekili Baltacı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı bütçesinin
görüşüldüğü 25’nci birleşimde
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’a Kastamonu 4 yıl önce
yıkılan ve ödenek aktarılmadığı için
ihaleye çıkmadığını anımsattığı İl
Halk Kütüphanesi’nin ne zaman
yapılacağını sordu. Baltacı,
Taşköprü Pompeiopolis Antik
Kenti’ni ve Kastamonu Turizm
Master Planı’nı hatırlatırken
Kastamonu’ya 2021 yılında bakanlık
tarafından ayrılacak ödenek
miktarıyla ilgili cevap istedi. Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Aile,

Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’nın bütçelerinin
görüşüldüğü TBMM Genel
Kurulu’nun 27’nci birleşiminde söz
alan Baltacı, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e
Araç ile İhsangazi ziyaretlerini ve
vatandaşın doğalgaz talebini
hatırlattı.

Milletvekili Hasan Baltacı ayrıca
31 Mart 2019’dan sonra belediyeler
için sonlandırılan Toplum Yararına
Program kapsamındaki personel
istihdamının başta Kastamonu
Belediyesi olmak üzere
Kastamonu’daki ilçe belediyeleri için
yarattığı dezavantajı da Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk’a illetti. Hasan
Baltacı aynı zamanda Bakan
Selçuk’tan Kovid-19 salgınıyla ilgili
Kastamonu Huzurevi’ndeki son
durum hakkında bilgi istedi.

Milletvekili Hasan Baltacı,
Orman Genel Müdürü Bekir
Karacabey’i ziyaret etti.
Görüşmenin gündemini
Kastamonu’da artan orman ve
köy yangınlarının yanı sıra
geçimini ormandan sağlayan
orman köylüsünün sorunları
oluşturdu. 

Türkiye’nin en çok orman
alanına sahip ikinci ili olan
Kastamonu’da orman
yangınlarına erken müdahale
edip zamanında kontrol altına
alabilmenin önemine işaret eden

Milletvekili Hasan Baltacı, yangın
sezonu boyunca en az 1 yangın
söndürme helikopterinin
Kastamonu’da hazır
bulundurulması gerektiğini
Orman Genel Müdürü Bekir
Karacabey’e iletti.
Kastamonu’nun orman köyü
sayısına ve orman köyü nüfusuna
da işaret eden Hasan Baltacı,
Genel Müdür Karacabey’den köy
evleri elektrik iç tesisatı
yenilemesi için verilen
desteklerin 2021 yılında
arttırılmasını istedi.

Yangın önleme talebi

Baltacı’dan 
Kastamonu gündemi

25 parselden oluşan Taşköprü
Organize Sanayi Bölgesinde tahsis
edilmeyi bekleyen 9 parsel kaldı.

Taşköprü-Sinop karayolunun 3.
kilometresinde yer alan Taşköprü
Karma OSB’de yer tahsisi için
başvurular alınmaya devam ediliyor.

Alt yapısı bitme aşamasında
olan 25 parsellik OSB’de hali hazırda
3 fabrikanın inşaat çalışmaları
sürüyor. Toplamda 14 parselin
tahsisi yapılırken 2 parsel de tahsis
aşamasında bekliyor. Tahsis
edilmeyi bekleyen ise 9 parsel
bulunuyor. 113 bin 500 metrekare
alana sahip olan tahsis edilmeyi
bekleyen 9 parselin bölümü 29 bin
metrekare, 20 bin metrekare, 14 bin
metrekare, 13 bin metrekare, 11 bin
metrekare, 9 bin 600 metrekare, 7
bin 500 metrekare, 5 bin 600
metrekare, 3 bin 800 metrekare
olmak üzere farklı alanlardan
oluşuyor. Yer tahsisi bedelsiz olan
Taşköprü OSB’de sözleşme
imzalandıktan sonra 1 yıl içerisinde
yapı ruhsatı alınması gerekiyor.
Ruhsat alındıktan sonra da en geç 2
yıl içerisinde iskan alınıp, faaliyete
başlanması ve tahsis edilen parselin

en az yüzde 25’ini kapalı alan
yapmak zorunlu. 

İstihdam alana 
göre değişiyor

Öte yanda tahsis edilen parsel
alanına göre istihdam edilen
personel sayısında da bazı şartlar
aranıyor. İstihdam olarak 5 bin
metrekareye kadar 10 kişi, 5 bin –
10 bin metrekare arası en az 20 kişi,
10 bin – 20 bin metrekare arası en
az 30 kişi, 20 bin metrekareden
sonra ise 50 kişi çalıştırma
zorunluluğu bulunuyor.

9 parsel kaldı
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Abanalı iş adamı merhum Mesut Yılmaz tarafından 1958 temelleri atılan grup
şirketlerin bünyesinde Yılmaz Redüktör, Yılmaz Pazarlama, Mes Elektromekanik
Döküm ve ELK Elektrik Motorları olmak üzere 4 firma bulunuyor. Şirket; vinç, mobil,
endüstriyel, kimya sanayi ve plastik sanayi alanında çözümler sunarken 50’den fazla
ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Yılmaz Redüktör, alanında bir ilk
imza atarak Türkiye'nin en büyük
extruder redüktörünü imal etti. 
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GÜNCEL

Cumhuriyet Meydanı'nda, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak
düzenlenen törende, Kastamonu'daki kadın
dernekleri ile siyasi partilerin kadın kolları
üyelerince Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk
sunuldu. Pandemi koşulları nedeniyle
sınırlamaların olduğu etkinlikler kapsamında
Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi tarafından bu
yıl dijital platformlarda 3 gün süreyle çeşitli
sunumlar gerçekleştirildi.

Kastamonu Kadın Derneği tarafından kadının
iş ve sosyal hayattaki başarısını aktaran video
yayınlandı.  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
(ADÜ) Söke İşletme Fakültesinde 'Ecdadının

İzinde Türk Kadını' etkinliği düzenledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı
kutlamada "10 Aralık 1919’da Kurtuluş
mücadelesine güç veren Şerife Bacıların, Halime
Çavuşların, Rahime Kaptanların torunları, bugün
de Demokrasi mücadelesinin öncüsü
konumunda, İstiklal Yolu’nun ön safındadır..."
ifadelerine yer verdi. Mecliste söz alarak, 10 Aralık
Kastamonu Kadın Mitingine değinen MHP
Ankara Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu Üyesi Nevin Taşlıçay, “Onlar ki
Cumhuriyetin kuruluş iradesinin birer
kahramanıdır" dedi.

“Her 15 kadından 1’ine Polikistik Over
Sendromu (PKOS) teşhisi konuluyor. Karın
bölgesinde yağlanma, kilo vermekte
zorlanma, aşırı derecede
karbonhidrat tüketimi
ve kan şekeri düşmesi
gibi etkilerin yaşandığı
Polikistik Over
Sendromlular; doktor,
diyetisyen, psikologdan
oluşan ekip çalışmasının
desteğiyle takip
edilmelidir.”

Polikistik Over
Sendromu (PKOS)
Nedir?

Üreme çağındaki kadınlarda en sık
görülen endokrin bozukluktur. İlk kez 1935
yılında teşhisi konulan polikistik over
sendromu (PKOS); yumurtalıklarda birden
fazla kistin varlığı, amenore durumu ve
androjen fazlalığının bir kombinasyonunu
temsil eden bir sendromdur. Hastalık genetik
ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya
çıkmış sık görülen ve kompleks bir bozukluk
olarak değerlendirilebilir. Her 15 kadından
birisini, yani yaklaşık yüzde 7’sini
etkilemektedir. Pek çok kadın gebe kalmak
istediği zaman hastalığın farkına varmaktadır.

PKOS, kadının yumurtalıklarını ve adet
döngüsünü düzenleyen östrojen ve
progesteron hormonlarını üreten üreme
organlarını etkiler. Bu bireylerde östrojen ve
progesteron hormonlarının seviyeleri
normalden düşüktür. PKOS’ ta
yumurtalıkların içinde küçük ve sıvı dolu
keseler büyür; polikistik kelimesi de çok kist
anlamına gelmektedir.

Stein-Leventhal Sendromu olarak da
tanımlanan bu hastalık;

Aşırı tüylenme (hirşutizm)
Mensturasyonun(adet) olmaması ya da

düzensizliği (amenore)
Gebe kalamama
Obezite/ özellikle abdominal obezite
Yumurtalıklarda çok sayıda kist oluşumu

ile karakterizedir.
Polikistik Over Sendromu bulunan

kadınların çoğunda karın bölgesinde
yağlanma, kilo vermekte zorlanma, aşırı
derecede karbonhidrat tüketimi ve
hipoglisemik dönemler (kan şekeri düşmesi)
yaşanabilir.

PKOS, basit bir yumurtlama bozukluğu
olmaktan çok, Tip 2 diyabet, insülin direnci,
hipertansiyon, dislipidemi ve kalp-damar
hastalıkları gibi uzun dönemde sağlık riskleri
taşıması nedeniyle dikkatli takip edilmesi ve
ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır.

Tedavisi Nasıl Olmalı?
PKOS tedavisi sırasında kilo kaybı öncelik

olmalıdır. Çünkü fazla kilo, hastalığın seyrini
ve insülin direncini arttıracaktır ve kısır bir
döngü içinde PKOS’ lu olan kadınlar fazla
kilolarına çıkış yolu bulamayacaklardır.
Ancak kilo verme hızı, var olan insülin
direnci nedeniyle diğer bireylere oranla yavaş
olabilir. Bu durumda sabırlı davranılmalı ve
programdan vazgeçilmemelidir.

Yüz güldürücü olan ise; vücut ağırlığının
yüzde 5-10 oranında azalması bile
yumurtlamanın geri dönmesini ve tüm
belirtilerin azalmasını sağlayabilir. Ancak
bu belirtileri azaltmak için bazı yaşam tarzı
değişiklikleri yapmamız gerekir. Bunlar;

Kilonuzu kontrol edin. Hızlı vücut ağırlık
kayıpları üreme sistemi için risk
oluşturabilmektedir. Bu yüzden vücut
ağırlığında azalma yavaş olması gerekir.

Yeterli protein aldığınıza emin olun.
Proteinler tokluk hissi verir ve metabolizmayı
hızlandırır. Ayrıca insülin duyarlılığını artırır
ve hormonal faktörlerin düzelmesini sağlar.

Yağ seçimine dikkat edin. Trans ve
doymuş yağlar PKOS semptomlarını
artırırken; doymamış yağlar semptomları
azaltır. Özellikle çoklu doymamış yağ
asitlerinin üreme sistemi üzerinde olumlu
etkileri bulunur.

Karbonhidratları seçerek tüketin. Düşük
glisemik indeksli besinleri tercih edin. Lif
içeriği yüksek karbonhidratları tercih edin.
Yüksek lif alımı sağlamak için sebze,
meyveler, baklagil tüketimine ağırlık
verilmelidir.

Yeterli vitamin ve mineral aldığınıza
emin olun. 

Antioksidan besinler tüketin. (Kırmızı-
mor meyveler, barbunya, yeşil yapraklı
sebzeler, …)

Antiinflamatuar besinler tüketin. (Üzüm,
zerdeçal, ceviz, fındık, badem, kırmızı
meyveler, …) 

Kahve tüketimini sınırlandırın. Günde 2
fincandan fazla kahve tüketimi önerilmez.

Sigara ve alkol kullanmayın.
Stresten uzak durun.
Fiziksel aktivitenizi artırın. PKOS’ lu

kadınlarda günlük 30 dakika orta şiddette
yapılan düzenli egzersiz vücut
ağırlığının korunmasında ve
kontrolünde önemlidir.

Düzenli uyku alışkanlığı
kazanın.

KİLO VEREMEMENİN
SEBEBİ PKOS OLABİLİR

Diyetisyen
Tuba Sönmez

dyt.tubasnmz@gmail.com

Anadolu'nun işgale karşı haklı sesini duyurmak amacıyla 10 Aralık 1919'da
Kastamonu’da gerçekleşen ilk kadın mitingi çeşitli programlarla kutlandı.

101 yıl öncesi
yad edildi

‘Üzerimize düşeni 
yaptık, yapacağız’

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
Özel Uğurlu Hastanesi ve Ballıdağ
Hastanesi hakkında açıklamalarda
bulundu.

Özel Uğurlu Hastanesi için ruhsat
uzatma taleplerinin yerine getirildiğini
ancak hastanenin alacak borç sebebiyle
ruhsat iflas masasında hacizli olduğunu
vurgulayan Metin Çelik, Ballıdağ
Hastanesi’nin mevcut şartlarının
kullanıma uygun olmadığını bu
kapsamda gerçekleşen ihaleden umutlu
olduklarını kaydetti.

“Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da bu konuda üzerimize düşeni
yapmaya devam edeceğiz.” diyen Çelik, aydınlatıcı içerikleri
aktarmalarına rağmen muhalefet partisi tarafından kamuoyunun
yanıltıldığını iddia etti.

Kastamonu Milletvekili Metin Çelik açıklamasında şu ifadelere
yer verdi:

Ruhsat 4 kez uzatıldı

“Daha önce defalarca açıklamada bulunarak bilgilendirdiğimiz
üzere bugüne kadar Özel Uğurlu Hastanesi’nin açılabilmesi adına
ruhsat sürelerinin 4 kere uzatılması için bakanlık nezdinde gereken
her girişimde bulunduk ve ruhsat süreleri uzatıldı.”

Devlet özel hastane açmaz

“Devlet özel hastane açmaz, özel hastaneyi özel teşebbüs açar. Biz
seçim zamanı açıyoruz diye söz vermedik, hastane sahibi mali
konuları hallettiğini belirterek bizden sadece ruhsat süresinin uzatımı
talebinde bulundu ve bu talep sağlık bakanlığımız tarafından yerine
getirildi, bunun üzerine hastane sahibi 'hastaneyi açıyorum' diye
açıklama yaptı. Fakat sonrasında alacak borç konuları
halledilemediği için uzun süredir bina ve ruhsat iflas masasında
hacizlidir. Daha önceki satışlarda alıcı çıkmadı, yine satışa çıktı,
inşallah alıcı çıkar ve bu özel hastane açılır. Bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam
edeceğiz.”

Ballıdağ mevcut hastane sistemine uygun değil

“Ballıdağ’daki eski hastane binası da 1990’lı yıllardan itibaren
göğüs hastalıkları tedavisinde temiz havayla tedavi yönteminin yerini
ilaçla tedavi aldığı için kapanmıştır. 1950’li yıllarda koğuş sistemiyle
yapılmış olan bu bina şu anki hastane sistemine uygun olmadığı gibi
halihazır durumu da kullanıma müsait değildir. Bu bina, özel sektör
eliyle bakım merkezi vb amaçla değerlendirilmesi için kiralanmak
üzere ihaleye çıktı. Bazı kişiler bu konuları bildikleri halde kötü
niyetle ya da siyaseten kullanmaya ve algı oluşturmaya çalışıyorlar.
Bilgilendirmede bulunduğumuz halde bir şekilde haberdar olmayan
iyiniyetli hemşehrilerimiz de sanki bizim üzerimize düşenleri
yapmadığımızı zannediyorlar.” diyen Metin Çelik genel siyasette
CHP’ye olan tepkilerin Kastamonu’da gündem olmaması için
muhalefet partisi milletvekilinin bu konular üzerinde durduğunu
iddia etti.

‘Uyarılarımız 
dikkate alınmadı’

Kastamonu Milletvekili Hasan
Baltacı, Kastamonu’daki korona virüs
vakalarının artışıyla ilgili yaptıkları
uyarıların dikkate alınmadığını
vurguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın Kastamonu’daki vaka artışının
yüzde 50, yoğun bakım doluluk
oranının ise yüzde 74 olduğunu
açıklamasının öncesinde Ballıdağ
Hastanesi, Özel Uğurlu Hastanesi ve Tıp
Fakültesi Hastanesi’nin önemine dikkat
çektiklerini bildiren Hasan Baltacı
şunları söyledi: “Kastamonu Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin ortak
alanlarının dahi Kovid-19 hastaları için

düzenlediğini, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma ihtiyaç
duyan aynı zamanda ameliyat olması gereken bazı hastaların yoğun
bakımda yer olmadığı için bekletildiğini, ameliyat olamadığını
biliyoruz. Ne yazık ki bugünlerin geleceğini söylemiştik. Ballıdağ
Hastanesi, Özel Uğurlu Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nin
önemini hem Kastamonu kamuoyunda hem de Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde defalarca dile getirmiş ve uyarılarda bulunmuştuk.
Biz Özel Uğurlu, Ballıdağ ve Tıp Fakültesi dediğimizde 'ihtiyaç olursa
yurt binalarımız' var cevabı verildi. Salgın ciddiye bile alınmadı. Ama
bugün karşı karşıya olduğumuz tablo çok acı.”

Daday’da âtıl vaziyette bekleyen Ballıdağ Hastanesi için çıkılan ihaleyi
Tez Madencilik kazandı. Tez Madencilik sahibi Ali Aygün, yıllık 152 bin li-
ralık teklifle Ballıdağ’ın 20 yıllık yeni sahibi oldu. İhaleye Tez Mandencilik
ve Aydoğan Süer katıldı. Kastamonulu iş adamı Cengiz Aygün’ün oğlu Ali
Aygün’ün sahibi olduğu Tez Madencilik firması ihaleyi kazanırken, Ballı-
dağ’ı yine sağlık sektöründe değerlendirecekleri öğrenildi. Ali Aygün,
ihale sonrasında yaptığı açıklamada, “Biz Aygün ailesi olarak Kastamo-
nu’ya hizmet noktasında tekrar elimizi taşın altına koyarak Ballıdağ Has-
tanesi’nin tekrar hayat bulması için talip olduk.” dedi.

Cengiz Aygün: Sağlık merkezi olarak kalacak

TV 366’ya konuk olan Gün Medya Grup Onursal Başka-
nı Cengiz Aygün, Ballıdağ’ın Yüksek İhtisas Hastanesi ola-
cağı bilgisini paylaştı.

İhale sonrasında şirket künyesinde yazan 'madencilik'
yazısından dolayı farklı sorular sorulan Ballıdağ ile ilgili
açıklama yapan Aygün, " İhaleyi Bülent Bıyıklı ile Ali Ay-
gün'ün ortak olduğu Tez Madencilik aldı. Firmanın ismin-
de madencilik olmasına kimse aldanmasın kesinlikle hiç
alakası yok. Buraya rehabilitasyon hastanesi yapılacak,

yüksek ihtisas hastanesi olacak. Yüksek bir yatırım yapılacak, binalar
onarılacak ya da yıkılıp tekrar yapılacak. Ancak bu alan sağlık merkezi
olarak kalacak. Sonuç olarak bu alanı Daday'a, Kastamonu'ya kazandıra-
cağız. İlimde ticaret yapmayacağım dedim. Buradaki amaç orayı kurtar-
mak, Ballıdağ ismini korumak. Amacımız bu, bir kâr amacımız yok. Bura-
sı 1960 ihtilali öncesi rahmetli Adnan Menderes tarafından yapılmış. O
dönemin bir eseri olduğu için bir odaya da Adnan Menderes ismini ver-
meyi planlıyoruz. Ballıdağ ismi ile hastane olarak kalacak."

Ballıdağ Aygün ailesinde
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HABER

Gündem yoğun…
Ortalık bir ara
tarihi bir

kahraman üzerinden toz
duman oldu… Yavlak
Arslan mı Kayı Beyi
Osman mı derken malum
dizinin malum yapımcısı
Mehmet Efendi tarihi bir
“ti” ile mevzuyu
savuşturdu…

Akabinde mülkiyeti şu
an kimlerde olduğu belli
olmayan Türkiye’nin bir
zamanlar en gözde
hastanelerinden Ballıdağ Senatoryumu üzerinden
koptu yeni fırtına. Derken siyaset topa girdi… 

Akabinde kronik mevzularımızdan Uğurlu
Hastanesi de gündemde yerini aldı…

Geçtiğimiz hafta her iki konuda da Levent
Zihnioğlu ile Özel Gündem programında da
belirttiğimiz üzere her iki sağlık kurumu da
siyasetçiler için sakız olmaktan öteye geçemedi.
Ama bizim hazırun bir kampanya başlattı;
BALLIDAĞ YOK OLMASIN!

Ballıdağ var mıydı ki yok olsun…
Ballıdağ çürümeye terkedilmeye karar verileli kaç

sene olmuş haberi olmayanların başlattığı kampanya
desteği facebook ego tatmininin ne kadar ötesine
geçer bilinmez ama…

BALLIDAĞ için en kritik ve akıllıca teklif
İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz tarafından haberleştirildi. Erenköy ve
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bazı
bölümleri Kastamonu’ya nakledilmek suretiyle
Daday’da atıl durumda olan kompleks
değerlendirilmiş olur. 5 binlik bir nakil dahi hem
yerel ekonomiye hem sosyal medya çığırtkanlarına
can olur…

Uğurlu’ya gelince…
Hiç hayırlı uğurlu olsunu yaşayamadı o kurum…
Yatırım itinayla cezalandırılır kabilinden Atıf

Uğurlu hoca hala nice emeklerle var etmek için
uğraştığı projesiyle baş başa bırakıldı, bedel ödetildi.
Bedel ödetenler hala malum yerlerinden ses
vermeye ve arzı endama devam ederken…

Kastamonu salgınla yeniden baş gösteren yatak
açığı ile bir daha anladı ki…

Sağlık en kolay oy kapısı…
Önümüz yine seçim…
Haydi hayırlısı!

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

BALLI DAĞLI 
HAYIRLI UĞURLU
GÜNLER YAKIN

Finanstan muhasebeye, satıştan
pazarlamaya kadar her süreçte etkin rol
alan kızlarının işi tutkuyla yaptığını
söyleyen Reis, “Kızlarımla iyi bir takım
olduk” diyor.

Hiçbir zaman zorlayıcı olmadım

Dünya Gazetesine verdiği demeçte iki
kızının da büyük bir özveri ve tutkuyla işe
sarıldığını anlatan İnebolulu iş adamı
Mehmet Reis, “Hiçbir zaman zorlayıcı bir
baba olmadım. Çocuklarıma yol gösterici
oldum. Onlara, ‘Ben yaşadığım sürece size
can simidi atabilirim, ama yüzmeyi
öğreneceksiniz’ dedim. Ama şöyle bir şey
var. Gerçekten ben de şanslıyım. İşi severek
yapmaları ve benimsemeleri beni çok
mutlu ediyor. Her zaman onlara müteşekkir
oluyorum” dedi.

Korkuyla çalışmayız

Mimar Sinan Üniversitesi Matematik
Bölümü mezunu olan Nilay Reis Göktürk

(38), çocukluktan itibaren işin içinde
olduklarını belirterek, “Her birimde çalıştık
diyebilirim. Üretimden muhasebeye,
finanstan satın almaya, satıştan halkla
ilişkilere her bölümde dönüşümlü olarak
görev aldık. Ben son olarak 13 yıldır
finansa bakıyorum. Bazı aile şirketlerinde
yönetimin çok sancılı olduğunu takip
ediyoruz. Ama bizde öyle bir durum söz
konusu değil. Hiçbir zaman aldığımız
kararlar için korkuyla çalışmayız. Mehmet
Reis ile çalışmak da çok büyük bir şans.
Çünkü kendisi her şeyin en ince detayına
kadar kontrol eder. Biz de işin detayında
çalışmayı ondan öğrendik. Dolayısıyla bu
durum son derece avantajlı oldu. Çünkü
yönetimin daha doğru ve verimli olmasını
sağlıyor kontrolcülük. Hata yapma
olasılığımız çok düşük..” ifadelerine yer
verdi.

Halkla İlişkiler ve Reklam Eğitiminin
ardından İşletme Bölümü yüksek lisansı
yapa Işılay Reis (32) mezun olur olmaz
hedeflediği işte tutkuyla çalışmaya
başladığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Biz baba mesleği olarak gördüğümüz için
burada değiliz. İşimizi tutkuyla yaptığımız
için buradayız. Aile şirketi olması iletişim
açısından çok yarar sağlıyor. Çünkü ast üst
ilişkisi çok olmadığı için iletişimi daha hızlı
yönetebiliyoruz. Çalışanlarımız da bunun
farkında. Mehmet Bey, her zaman sıfırdan
bir marka oluşturup bunu bize teslim
ettiğini vurgular. Ortada itibarı çok yüksek
olan bir marka var. İtibar kazanmak zordur.
Ama onu korumak daha da zor.  İtibarla
ilgili daha fazla çalışmam gerektiğini
biliyorum. Ve bunu gelecek nesillere
armağan etmeyi çok istiyorum. Bu yüzden
de canla başla çalışıyoruz.”

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Ta-
sarısına göre Kastamonu Üniversitesine 239
milyon 93 bin lira ödenek öngörüldü. Kastamo-
nu Üniversitesi için öngörülen ödeneğin155 mil-
yon 960 bin lirası personel gideri, 21 milyon 256
bin lirası sosyal güvenlik primi, 12 milyon 55 bin

lirası mal ve hizmet alım gideri, 5 milyon 37 bin
lirası cari transferler, 44 milyon 785 bin lirası ise
sermaye giderleri için ayrıldı. Öte yandan 2021
yılı için bölgede faaliyet gösteren Bolu Abant İz-
zet Baysal Üniversitesine 342 milyon 80 bin lira,
Karabük Üniversitesine 286 milyon 492 bin lira,

Çankırı Karatekin Üni-
versitesine 195 milyon
178 bin lira, Bartın Üniver-
sitesine 166 milyon 649 bin lira,
Sinop Üniversitesine ise 160 milyon 170 bin lira
ödenek aktarılmasına karar verildi.

239 milyon lira ödenek ayrıldı

1981’de sıfır sermaye ile
başladığı bakliyat ticaretinde
bugün Türkiye’nin alanında en
tanınmış markalarından biri
olmayı başaran Reis Gıda’nın
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, şirketini artık iki
kızıyla birlikte yönetiyor. 

Kızlarımla iyi
bir takım olduk
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n Birinci sayfadan devam

Tanıtım toplantısında konuşan ASÜER
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Genel Müdürü
Dr. Aydoğan Süer, “Kastamonu bu projeleri rahat
kaldırır. Kastamonu’nun uyanma zamanı gelmiştir.
Kastamonu çok yakın zamanda çok önemli yol kat
edecek” dedi.

Vali Avni Çakır da, “Kastamonu
olarak eksiğimiz lüks konsept diye
tabir edeceğimiz, özellikle 2020 ve
2030’ların Türkiye’sinde ve
dünyasında insanların turizm
beklentisine hitap edecek
yatırımlardır. Bunun çok önemli
bir adımını yaptığımız lansman

toplantısı ile atmış ve tüm dünyaya ilan etmiş
oluyoruz” diye konuştu.

Yatırım cesaret verici

Lansman toplantısına telefon ile
bağlanan Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Nadir Alpaslan ise şöyle
konuştu: “Bu zor koşullarda bu tür
yatırımlar cesaret verici. Ülkemizin
turizmi açısından, geleceği
açısından son derece önemli. Bu
tesisler inşallah Kastamonu’ya,

ülkemize ve turizme hizmet edecek. Kastamonu
ülkemizin gelişmekte olan güzide bir bölgesi, 2020
yılında turizm alanında çok güzel gelişmelere
sahne olacaktı. Bunları 2019 yılında da
görüyorduk. Fakat maalesef bu virüs dünyamızı

çok olumsuz etkiledi. Aşının devreye girmesiyle
2021 yılının ikinci devresinde hızlı bir
normalleşme ile turizm tekrar canlanacak.
Bölgemizde çok güzel gelişmeler yaşanacak.
Bakanlık olarak Kastamonu’nun turizm alanında
gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”

AK Parti Milletvekili Metin
Çelik ise bu yatırımların
Kastamonu’ya kazandırılmasında
son 18 yılda yapılan yatırımların
büyük rolü olduğunu söyledi ve
özellikle ulaşım yatırımları
noktasında katılımcıları
bilgilendirdi.

Belediye Başkanı Galip
Vidinlioğlu da “Turizmin her
sektöründe, herkesin her aradığını
bulduğu bir şehir Kastamonu. Bu
tarz tesislerle ilimiz daha çok ileriye
gidecek. Bizim hedefimiz büyük.
Kastamonu olarak eski ihtişamlı

günlerimize mutlak geri dönmemiz lazım” dedi.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal,
kurumun ihtisaslaşma sahasının
ormancılık ve tabiat turizmi
olduğunu vurgulayarak şu
açıklamalarda bulundu: ”Bölgesel
Kalkınma Odaklı Misyon
Farklılaşması ve İhtisaslaşma

Projesi kapsamında üniversitelerden beklenti,
bölgeye ait uzun vadeli inovasyon potansiyellerini
ortaya koymaktır. Üniversitemizin, sahip olduğu
nitelikli akademik kadrosu ve diğer tüm
imkanlarıyla birlikte bölgenin kalkınmasında,
uzmanlaşmış personel yetiştirilmesinde, nitelikli
işgücünün artırılmasında, yeni yatırımların bölgeye
çekilmesinde azami katkıyı vereceğini ve her tür
desteği sağlayacağını ifade etmek istiyorum.”

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ve
Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar da
yaptıkları konuşmalarla ilçelerine
gerçekleştirilecek yatırımlardan dolayı
teşekkürlerini aktardı. 

Kastamonu İl Özel İdaresinin 2021 bütçesi İl
Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle 181 milyon lira
olarak kabul edildi. Gelir kaleminin 1 milyon 100 bin
lirasını vergiler, 60 milyon 360 bin lirasını teşebbüs ve
mülkiyet, 119 milyon 540 bin lirasını ise diğer gelirler
oluşturdu. Giderlerde ise Genel kamu hizmetlerine
88 milyon 494 bin lira, İskan ve Toplum Refahı
Hizmetlerine 54 milyon 940 bin lira, Eğitim
Hizmetlerine 23 milyon 429 bin lira, Finasman
Bütçesine 12 milyon 500 bin lira, Savunma
Hizmetlerine 1 milyon 10 bin lira, Ekonomik İşler ve
Hizmetlerine 225 bin lira, Dinlenme, Kültür ve Din
Hizmetlerine 150 bin lira , Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri ile Sağlık Hizmetlerine 100’er bin lira,
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerine 50
bin lira ayrıldı.

Özel idareye bağlı müdürlüklerin ön gördüğü
performans hedefi ise toplamda 78 milyon 989 bin

727 lira oldu.  En yüksek maliyete sahip performans
raporunu 53 milyon 210 bin lira ile Yol Ulaşım ve
Hizmet Müdürlüğü sundu.

2021 yılı için Strateji Geliştirme Müdürlüğü 9
milyon 941 bin 727 lira, Su ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüğü 9 milyon 480 bin lira, Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü 4 milyon 701 bin lira, Destek Hizmetleri
Müdürlüğü 670 bin lira, İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğü 500 bin lira, İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü 287 bin lira, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü ise 200 bin lira performans öngördü.

Botanik Park projesi rafa kalktı

Bütçe görüşmelerinde İl Özel İdarenin 150
milyon lirayı bulan Açık Hava Müzesi ve Yaban
Parkını içinde barındıran Botanik Park projesi ise
rafa kaldırıldığı açıklanırken, kaynağın bir
bölümünün makine müdürlüğüne aktarıldı bildirildi.

181 milyon liralık 
bütçe onaylandı

Çatalzeytin ilçe merkezine 12 kilometre
uzaklıkta bulunan Celaller köyü sakinleri
bozuk yollardan şikayetçi.

Merkez dahil 5 mahallesi olan köyün
muhtar azası Mustafa Ünlü, çeşitli gerekçeler
sunularak yolların yapılmamasından şikayetçi
olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Çatalzeytin turizm açısından Kastamonu’nun
önemli bir sahil ilçesi. İlçe merkezine 12
kilometre uzakta bulunan köyümüzde uzun
yıllardır çözülemeyen yol sorunu var. Biliyoruz
ki bu sorun Kastamonu’nun genelini kapsıyor.

Yaptığımız görüşmeler neticesinde iş
makinelerinin yeterli olmadığı, araçların
mazotunun bulunmadığı, yeterli oy verilmediği
gibi gerekçeler ile karşılaşıyoruz.
Feryadımızın artık duyulmasını,
cumhurbaşkanımız tarafından bilinmesini
istiyoruz. Valilerin, kaymakamların,
milletvekillerinin yaptıkları işlerin
sorgulanması gerekiyor.  Köylü milletin
efendisidir, medeniyete erişmek ise yol demek
su demek. Yetkililerin sorunları çözmesine bu
konuda da muhtarları dinlemesine ihtiyaç var.”  

Celaller’den yükselen feryat
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EKONOMİ

1,395 t 7,842
t

9,536
t

466,82 t

Turizmde üst
seviye yatırım

Türkiye ekonomisindeki
gelişmeler ve hedefler

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

2019 yılında sanayi sektörü yüzde 1
oranında daralırken, hizmetler sektörü
yüzde 1,4, tarım sektörü ise yüzde 3,7

oranlarında büyümüştür. 
2020 yılının ikinci yarısında ekonomideki

toparlanmanın ivme kazanması
beklenmektedir. Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin
öncü göstergeler iktisadi faaliyette V-tipi bir
toparlanmanın gerçekleştiğini göstermiştir.
Türkiye ekonomisinin, 2020 yılında yüzde 0,3
oranında büyümesi beklenmektedir. 

2019 yılında işsizlik oranı ise 2,8 puan
artarak yüzde 13,7’ye yükselmiştir. Genç
nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 25,4 olarak
gerçekleşmiştir. 2020 yılında işsizlik oranının
yüzde 13,8 olması beklenmektedir. 

İhracat, 2020 yılının Ocak-Ağustos
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,9 oranında daralarak 102,3 milyar
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem
için ithalattaki düşüş ihracata oranla sınırlı
düzeyde kalmıştır. Ocak-Ağustos döneminde
ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 1,2 oranında azalarak 135,3 milyar ABD
dolarına gerilemiştir. Seyahat gelirlerinde yüzde
73,5 oranında azalış yaşanmıştır. 

2020 yılı dış ticaret açığının 38,1 milyar
ABD doları olarak gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. 2019 yılında fazla veren cari
işlemler dengesi 2020 yılı Eylül ayında TÜFE
yıllık artış hızı yüzde 11,7 oranında
gerçekleşmiştir. 

BÜYÜME VE İSTİHDAM
Büyüme; 
Mevcut Durum 
2020 yılının ilk yarısında GSYH’da yüzde

3,1 oranında daralma kaydedilmiştir. 
2020 yılının ikinci yarısına ilişkin reel

sektörde bazı öncü göstergeler ekonomik
faaliyette V-tipi toparlanmanın gerçekleştiğine
işaret etmektedir. Yılın ilk yarısında sanayi
üretimi yüzde 5,8 oranında azalırken, Temmuz
ve Ağustos aylarında sanayi üretim endeksi bir
önceki yılın aynı dönemine göre 6,8 oranında
artış kaydetmiştir. GSYH artışının 2020 yılının
tamamında yüzde 0,3 oranında gerçekleşeceği
tahmin edilmektedir. 

b) Hedefler 
2021 yılında yüzde 5,8 olması hedeflenen

GSYH büyümesinin bir süredir ertelenmiş
tüketim ve yatırım kararlarının gerçekleşeceği
beklentisiyle özellikle yurt içi talep artışı
kaynaklı olması öngörülmektedir. 

İstihdam;
2019 yılında işsizlik oranı 2,8 puan artarak

yüzde 13,7 olarak gerçekleşmiştir. 
ENFLASYON VE PARA-KUR

POLİTİKASI 
Enflasyon 
2019 yılı sonunda yüzde 11,8 olarak

gerçekleşen TÜFE yıllık artış hızı Eylül ayında
yıllık enflasyon 2019 yılı sonu seviyesine
oldukça yakın olarak yüzde 11,75 düzeyinde
gerçekleşmiştir. 

Para ve Kur Politikası 
Eylül 2020 itibarıyla TCMB’nin altın hariç

brüt döviz rezervi 41,2 milyar ABD doları
seviyesindedir. 

YIL: 9 SAYI: 337 14 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

ASÜER AŞ ve yatırım ortakları tarafından yapılacak Quiet Abana ve Quiet Pınarbaşı için tanıtım
toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kastamonu Üniversitesi ile de iş birliği protokolü de imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından ilan edilen "2020 Erişilebilirlik
Yılı" çalışmaları kapsamında Kastamonu
Havalimanına "Erişilebilirlik Belgesi"
verildi.  Engellilerin, yaşlıların ve hareket
kısıtlılığı bulunan vatandaşların sosyal
hayata daha fazla katılabilmesi amacıyla
Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl müdürlüğü tarafından
oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme Komisyonu tarafından
Kastamonu Havalimanı, Erişilebilirlik
Belgesi almaya hak kazandı.

Engelsiz 
Havalimanı

Belge,
Kastamonu

Valisi Avni Çakır
tarafından

Kastamonu
Havalimanı

Müdürü Ersin
Köksal’a takdim

edildi.
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HABER

Toplumlar bunalım dönemlerinde sağlam
sığınaklar ararlar. Evim kalemdir ama kale
sağlam mıdır? Hepimizin evi olan  devlet

adalet olduğu kadar sağlamdır. Çünkü “adalet
mülkün (devletin) temelidir”. 

Hukukun Üstünlüğü Endeksi
Hukukun üstünlüğü endeksine göre, hukuk

devleti sıralamasında  2019 yılında 128 ülke
arasında 101. sırada yer alan Türkiye, 2020 yılında
Mali ve Nijerya’nın arasında 0.43  puanla 107. sıraya
geriledi. Tehlike büyük. Adalet mülkün temeli ise,
ülkede ciddi bir deprem var demektir. 

Siyaset ve Yargı Dünyasının Yükselen Yıldızı
Masumiyet Karinesi

Masumiyet karinesi bugünlerde önce siyaset ve
sonra da yargı dünyasının  yükselen yıldızı. Ve
masumların da umudu. Adeta bir toplum
sözleşmesi. Mağdur olan, muhalif olan, iktidar olan
herkes masumiyet karinesi denen yeni kaleyi
güvenli buluyor. 

Sn. Cumhurbaşkanı
17 Kasım 2020 tarihinde devletin en tepesinden

“adalet ancak keyfi uygulamalara müsamaha
göstermeyen, masumiyet karinesine her aşamada
sahip çıkan suç ve cezanın şahsiliği ilkesini merkeze
koyan bir hukuk düzeniyle sağlanabilir” uyarısı
gelmiştir.

Adalet Bakanı
9 Aralık 2020 tarihinde T.C. Adalet Bakanı da

“Bizim ilkelerimiz; masumiyet karinesidir,
lekelenmeme hakkıdır, suç ve cezanın şahsiliğidir,
adil yargılanma hakkıdır”  derken, “Masumiyet
karinesi,  Anayasa ve Türkiye’nin tarafı olduğu
uluslararası belgelerde de evrensel ilkeler arasında
sayılmıştır”  tespitini yapar ve “kuru ile yaşın,
masumla suçlunun birbirinden titizlikle ayrıldığı bir
adalet, mülkün temelidir” ifadesini kullanır.   

Bu yaklaşım daha önce belirtilmişti:
“Masumiyet karinesi, sadece ceza soruşturma ve

davaları kapsamında değil, vatandaşın idareyle,
kamu kurumlarıyla muhatap olduğu her durumda
gözetilmesi gerekir” . 

“Hâkimlerin ve savcıların terfisinde vermiş
olduğu kararlarda AİHM  ve AYM kararlarına uyum
dikkate alınacaktır”. 

“Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet
kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine
bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka,
Anayasa’ya bakar. Bizim beklentimiz budur.” 

Danıştay ve Anayasa Mahkemesinin Masumiyet
Karinesi Kararları

Danıştay ve Anayasa Mahkemesi, son dönemin
ciddi bir kesimini oluşturan KHK mağdurlarını
sevindiren kararlar almaktadır. Ancak Danıştay’ın
da yeniden bir içtihadı birleştirme kararı alması ya
da eski kararının geçerliliğini vurgulaması
gerekmektedir. 

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ
KURULU 21.04.2011 tarih ve 2010/1391 Esas,
2011/273 Karar sayılı ilamında, ‘bir kamu
görevlisinin işlediği iddia edilen disiplin suçunun
aynı zamanda ceza yasasına göre de suç
niteliğinde olması ve kişinin beraatine karar
verilmesi durumunda, bu beraat kararının disiplin
hukuku yönünden idari yargı yerlerince yapılacak
yargılamada bağlayıcı nitelik taşıyacağı’ hükmünü
vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun
02.07.2020 tarihinde, Hüseyin Sezer (B. No:

2016/13566) ve Barış Baş (B. No:
2016/14253) başvurularında “Ceza
Yargılamalarındaki Beraat
Hükümlerinin İdari Mahkemeler
Tarafından Dikkate Alınmaması
Nedeniyle Anayasa’nın 36. ve 38.
maddelerinde güvence altına
alınan Masumiyet Karinesinin
İhlal Edildiğine” karar vermiştir.

Yüksek Mahkeme 08.12.2020
tarihli ve 31328 sayılı R.G.de
yayımlanan 09.09.2020 tarihli
Ahmet Erdemir Başvurusu (B. No:
2016/10891) kararında da; “idari
yargı merciilerince, başvurucu
hakkında ceza yargılaması sonucu
verilen beraat kararının yok
sayılarak karar verilmesinin
başvurucunun masumiyet karinesini ihlal edeceği”
hükmünü yenilemiştir.

Masumiyet Karinesi Nedir?
Peki nedir masumiyet karinesi?: “Suç

kesinleşmediği sürece kimsenin hükümlü sıfatıyla
değerlendirilemeyeceğini ifade eden, temel hukuk
doktrinidir”, “Adli olarak aklanan devlet
memurlarını, aynı konudan dolayı idari olarak
cezalandıramayacağının garantisidir”. 

Bu ilke, “üstünlerin hukukundan” “hukukun
üstünlüğüne” geçiştir.  “Kanunsuz suç ve ceza olmaz”
ilkesinin ikiz kardeşidir.  Kişinin masumiyetinin
“asıl” olmasıdır.  Kesinleşmiş bir yargı kararı
olmadan kimsenin suçlu olarak kabul
edilemeyeceğinin garantisidir. Müddei’yi  iddiasını
ispatla yükümlü kılmaktır. Gücü kötüye
kullanmanın önünde bir settir.  

KHK Mağdurları 
Masumiyet karinesi  ilkesinin hem devlet hem

de yüksek yargı tarafından benimsenmesi,
masumları da umutlandırmıştır.  Kurunun yanında
yaş da yanar OHAL anlayışı,
demokratik hukuk devletinde
olması gereken  kuru ile
yaş birbirinden
ayrılmalıdır
noktasına
gelmiştir. 

KHK
mağdurları
önceleri
“Savunma
almadan ceza
verilemez”,
“ceza
sorumluluğu
şahsidir” ve
“kolektif sorumluluk”
kabul edilemez,
“yasama yetkisinin
TBMM’de olduğu,
devredilemeyeceği” ilkesinin çiğnendiği, “doğal
yargıç”,  “kanunilik” ve  “kanunsuz suç ve ceza olmaz
ilkesi” gibi argümanları  kullanmıştır. Ayrıca,
Anayasada ve BM Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesinde “temel hak ve hürriyetler”
kapsamında olan fiillerin  suç sayılamayacağı
savunulmuştur:  “İfade, toplantı ve gösteri hakkı”,
“Dini ibadetler”,  “Dernek ve sendika hakkı”,
“Ekonomik faaliyetler, sözleşme hürriyeti,  “Özel

hayatın gizliliği”,  “Haberleşme
hürriyeti”, “Eğitim ve öğretim
hakkı”, “Savunma hakkının
dokunulmazlığı”,“Basın hürriyeti”,
“Mülkiyet hakkı ve genel müsadere
yasağı”, “Ayrımcılık yasağı”…
Özellikle “tabii hâkim- doğal yargıç
ilkesi” ihlal edilerek, olay
tarihinden sonra davalara bakmak
üzere yeni mahkemeler kurulması
bu dönemde sıklıkla eleştirilir.
(Özel yetkili Ağır Ceza
Mahkemeleri, OHAL Komisyonu
kararlarına karşı başvurulacak
Ankara İdare Mahkemeleri ve BİM
gibi.) OHAL Komisyonunun
“idarenin gölgesi” bir kurum
olmasına rağmen  mahkemelerin

üzerinde tutulması sıklıkla hatırlatılır. Ayrımcılık
yapıldığı, bu süreçte hiçbir şekilde haketmeyen aile
fertlerinin çekirdek aileden geniş aileye kadar
hayatın her alanında ve ailenin her ferdine yönelen
bir nefret söylemine maruz kalındığı acı örneklerle
verilmiştir. Başka  ifadeyle  “tüm aileye yönelen
mikro soykırım”dan bile söz edilmiştir. 

Ancak,  normalleşme sürecinde, “mahkeme
kararlarının, yasama yürütme organları ve tüm
kamu kurumlarını bağladığı” halde; Cumhuriyet
Başsavcılıklarınca verilen  “Kovuşturmaya Yer
Olmadığı” kararları ve Ağır Ceza Mahkemeletrince
verilen “Beraat” kararlarının uygulanmaması başat
konu haline gelmiştir. Haklarında adli işlem tesis
edilmeyen KHK mağdurları da aynı şekilde
masumiyet karinesine ilişkin siyasi ve  yüksek yargı
kararlarında oluşan “consensus” dan umutludur. 

Türk kamuoyu da masumların iadesini
istemektedir. Özellikle Batı Karadenizli mağdurlar,
kabinede siyasi nüfuzu olabilecek herhengi bir Batı
karadenizli bakanın olmamasından dolayı en büyük
mağduriyeti yaşayan kesim olmuştur. 

Dört Yüksek Mahkeme Kararı ve
Bu Kararlarının

Uygulanması 
Anayasaya göre

kesin olan
Anayasa

Mahkemesi
kararları
yasama,
yürütme ve
yargı
organlarını,
idare

makamlarını,
gerçek ve tüzel

kişileri bağlar.
Bizatihi idarenin ve

idare mahkemelerinin
verebilecekleri keyfi ve

kişisel kararlarla mağdur
üretmemesi için, masumiyet karinesi

kararlarının Danıştay İctihadı Birleştirme Kararı
alınarak/yenilenerek  bu mahkemelerde derhal
uygulanması sağlanmalıdır.  Çünkü, Danıştay
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı (İBKK)
(E:1988/6 K: 1989/4 K.T: 07.12.1989) “kamu
görevine girdikleri tarihte mevzuatta belirtilen
nitelikleri kaybetmemiş olmaları koşuluyla,
(memurlar) sıkıyönetim kalktıktan sonra,
kurumlarınca eski görevlerine iade edilirler”

hükmü, haklarında adli işlem yapılmayan,
takipsizlik alan ve beraat eden KHK mağdurlarının
iadesini gerektirmektedir. İBKK, diğer mahkeme
kararlarından farkı, diğer kamu kurumları ve
davaya bakan hakimlerce uyulması, göz önüne
alınması gereken kararlardan olmasıdır. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İlamı
(E.2010/1391, K.2011 /273 K.T:21.04.201) Anayasa
Mahkemesinin almış olduğu son iki kararla
paraleldir: “bir kamu görevlisinin işlediği iddia
edilen disiplin suçunun aynı zamanda ceza
yasasına göre de suç niteliğinde olması ve kişinin
beraatine karar verilmesi durumunda, bu beraat
kararının disiplin hukuku yönünden idari yargı
yerlerince yapılacak yargılamada bağlayıcıdır”. 

Anayasa Mahkemesi her iki kararında da
(02.07.2020-09.09.2020) “Ceza Yargılamalarındaki
Beraat Hükümlerinin İdari Mahkemeler
Tarafından Dikkate Alınmaması Nedeniyle
Anayasa’nın 36. ve 38. maddelerinde güvence
altına alınan Masumiyet Karinesinin İhlal
Edildiğine” hükmetmiştir. 

Mahkeme yaptığı masumiyet karinesi
hakkındaki değerlendirmede iki boyut üzerinde
durur;

Birinci boyut kişi hakkındaki ceza yargılaması
sonuçlanıncaya kadar geçen sürece ilişkindir ve  suçlu
olduğuna dair hüküm tesis edilene kadar kişinin
suçluluğu ve eylemleri hakkında erken açıklamalarda
bulunulmasını yasaklar. 

Güvencenin ikinci boyutu ise ceza yargılaması
sonucunda mahkûmiyet dışında bir hüküm
kurulduğunda devreye girer ve daha sonraki
yargılamalarda ceza gerektiren suçla ilgili olarak
kişinin masumiyetinden şüphe duyulmamasını,
kamu makamlarının toplum nezdinde kişinin suçlu
olduğu izlenimini uyandıracak işlem ve
uygulamalardan kaçınmasını gerektirir. 

Disiplin suçuna ve ceza yargılamasına konu
eylemlerin aynı olduğu hâllerde disiplin
soruşturmasıyla ilgili uyuşmazlıklara bakan idari
mahkemelerin fiilin sübutuyla ilgili olarak ceza
mahkemesinin ulaştığı kanaate saygı göstermesi,
bunu sorgulayacak ifadeler kullanmaması beklenir.
Aksi takdirde kişinin ceza mahkemesinde beraat
etmiş olmasının bir anlamı kalmaz. Bu bakımdan
idari mahkemeler dâhil devletin diğer otoritelerinin
beraat kararından şüphe duyulmasına yol açacak
biçimde  hareket etmekten kaçınmaları gerekir. Öte
yandan iki yargı kolu arasında başvurucuların
atfedilen suçu işleyip işlemediğiyle ilgili olarak
çelişkili kararların ortaya çıkmasına sebep
olunmaktadır ve masumiyet karinesinin ikinci
boyutunun ihlal edildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Türkiye’nin hukukun üstünlüğü endeksine göre
zorda olduğu bir dönemde, en tepeden  T.C.
Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı başta olmak
üzere siyasi havanın hukuk devletine yönelmesi, en
üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesinin üst üste
masumiyet karinesi kararları alması sevindiricidir. 

Ancak, OHAL dönemi travmasını üzerinden
atamayan idare mahkemelerinin tam olarak
rahatlaması Danıştay’ın sıkıyönetim sonrası aldığı
hukukun üstünlüğünü vurgulayan kararlarını
vurgulamasına bağlıdır. Yoksa süreç bir süre daha
mağdur üretecektir. Bu ise devlet için en büyük
givenlik tehditidir. 

Haydi güvenli kaleye, haydi masumiyet
karinesine…

Hep birlikte hukuk devletine.

YENİ KALE: MASUMİYET KARİNESİ

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com

Karagülle, aynı zamanda korona virüs
salgını nedeniyle spor müsabakalarına ara
verilen İsviçre’de 1. Ligde mücadele eden
futbol takımının da teknik direktörlüğünü
sürdürüyor. Türkiye’de profesyonel ligde
forma giyme hedefini gerçekleştiremeyince
32 yaşında jübilesini yaparak teknik
direktörlüğe geçiş yaptığını anımsatan
Karagülle, Karabük’le yolunun Kastamonu
vasıtasıyla hep kesiştiğini anlattı. 

Çatalzeytinli teknik adam Metin
Karagülle futbol hayatını ve Karabükspor’a
geçiş hikayesini gazetemize şu ifadelerle
anlattı: “1971 yılında Türkiye’de doğdum.
İsviçre’ye gittiğimde 8 yaşımdaydım.
Okuldaki arkadaşlarımla beraber futbola
başladım. FC Monthey’de altı yıl kadar
oynadım, A Takımına yükseldim. Monthey,
o dönem 3.Lig takımıydı. İsviçre’de
profesyonel lig statüsündeydi. Ancak çeşitli
sebeplerle yükselme şansı bulamıyordum.

Hedefim Türkiye liglerinde mücadele
etmekti.” 

Formaya Karabükspor 
karşılaması engel oldu

“20 yaşında Türkiye’de döndüğümde
yolum Kastamonu’da Karabük ile kesişti.
Denizli’ye Altay ile sözleşme imzalamaya
gittiğimde Kastamonu’ya kampa gittik.
Karabükspor ile hazırlık maçı yaptık. O
maçta annem, kız kardeşlerim, halalarım
beni izlemeye geldi. Karabük stadına ilk kez

kadın seyirci vardı. Tabi karşılaşma golsüz
beraberlikle sonuçlanınca benim
sözleşmem de gerçekleşmedi. İsviçre’ye geri
döndüm. Bununla beraber ticarete atıldım
ve amatör ligde forma giymeye devam
ettim. 32 yaşımda futbolu bıraktım, amatör
bir ligden teknik direktörlük teklifi geldi; 18
seneden beri takım çalıştırıyorum.”

“Korana virüs salgını sebebiyle İsviçre
amatör ligler tatilde. Şu anda orada 1. Lig
takımının teknik direktörüyüm aynı
zamanda. Bu sezon tatil için geldiğimde
Karabükspor- Kastmonuspor
karşılaşmasını izlemek istedim. Karşılaşma
sonrası İsviçre’ye dönmek üzere
havalimanına gidecektim. Karabük o maçı
1-0 kaybetti. Bana da takımın başına
geçmem için teklif geldi. Zorlu bir dönemde
olduğumuzun farkındayız ancak
mücadeleden hiçbir zaman
vazgeçmeyeceğiz.” 

GMG Kastamonuspor’da 20 kişinin
korona virüs testinin pozitif çıkması
sonucu 9 Aralık’taki Eyüp ve 13
Aralık’taki Tarsus İdman Yurdu
karşılaşmaları Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) tarafından ileri bir
tarihe ertelendi.

GMG Kastamonuspor Kulübünden
yapılan resmi açıklamada Eyüpspor ile

oynanacak karşılaşma öncesi rutin
sağlık testlerinin yapıldığı
anımsatılarak “Yapılan koranavirüs
testleri neticesinde; futbolcularımızdan
14, teknik heyetimizden 1 ve
çalışanlarımızdan 5 kişinin sonucu pozitif
olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif
sonuçlanan 20 kişinin tedavi ve izolasyon
süreci başlamış olup gerekli önlemler

alınmıştır.” denildi. GMG
Kastamonuspor’da korana virüs

vakalarının yaşanması dolayısıyla
iptal edilen Eyüpspor karşılaşması 2

Ocak’a ertelenirken Tarsus İdman Yurdu
için henüz tarih açıklanmadı.  Ekibimizin
16. hafta karşılaşmaları kapsamında 23
Aralık’ta Gazi Stadında Kırklarelispor’u
konuk etmesi bekleniyor.

26. Dönem
Kastamonu Milletvekili
Murat Demir ile Güven
Kepçe kurucularından
M. Emin Demir ve
Mustafa Demir’in
babaları Hasan Demir 4
Aralık’ta vefat etti.

Merhum Demir,
Kastamonu il
protokolünün yoğun
katılım sağladığı cenaze
töreniyle Denizkonak
köyünde defnedildi.

İstamonu Gazetesi
olarak Merhuma Allah’tan rahmet; kederli baş sağlığı diliyoruz.

Demir ailesinin acı günü

Tosya Dernekler Federasyonu ve Kas-Kon
kurucularından Kas-Kon Akademi Başkanı Ali Şen,
21 Aralık 2014 tarihinde Anadolu yakasında sabah
yürüyüşü sırasında araba çarpması sonucu hayatını
kaybetmişti. Merhum Şen’i vefatının 6’ncı yılında
rahmetle anıyoruz.

Rahmetle anıyoruz

Karabük’ün başına geçti
İsviçre’de yaşayan Çatalzeytinli spor adamı Metin Karagülle ligin 9. haftasında izlemek için gittiği
Kastamonuspor-Karabükspor karşılaşması sonrası, Kardemir Karabükspor'da teknik direktör oldu

GMG Kastamonuspor karantinada
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