
Yıl: 9 Sayı: 318 7 HAZİRAN 2020Haftalık Siyasi Aktüel Bağımsız Gazete

www.istamonu.com

liderfiltre.com

Biz hep Lideriz
Her türlü iş makinaları, jenaratör, kamyon ve otobüs başta
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yıllık tecrübe
ve deneyim25

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�
< < < <
< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <
< <

< < < < < < < < <

� � � �
< < < < < <

< < < <<�<���������
� < < < < < < < < <

� �

�

�

< < < <

< < < <

< < < < < < < < <

< < < < < <

< <

< < < < < < < < <
� � � �

< < < < < <

< < < << <

< < < < < < < < <

� �� �� � �� �

www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

İstamonu TV’de yayınlanan Gönül
Coğrafyası programında Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in
sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakan
Yardımcısı Faruk Kaymakcı, “Bugüne kadar
Kastamonu’daki projelere aktarılan tutar
yaklaşık 60 milyon avro civarında” dedi. n 7

AB, 
60 milyon
avro
aktardı

Kastamonu İl Özel İdaresinin 2015 yılından bu yana
sadece KÖYDES projesinden 514 milyon lira ödenek
aldığını bildiren Genel Sekreter Zafer Karahasan, “Reel
çarpanlarıyla birlikte 15 yılda 1 milyar liranın üzerinde
yatırım yapıldı.  Ödeneklerle özellikle kırsalda ve il
genelinde çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi” dedi.

Kastamonu asfaltlı yol oranının 15 yılda yüzde 14’ten
33’e çıktığını kaydeden Zafer Karahasan, “2005 yılına
kadar Kastamonu’da asfaltlı yol oranı yüzde 14’tü.
KÖYDES projesi ile son 15 yılda yaklaşık yüzde 33
oranında asfaltlı yol ağına eriştik. 30 yılda yapılan işin 3
katını 15 senede KÖYDES sayesinde yaptık. Ulaşılamayan
hiçbir nokta kalmadı. Köprü, menfez geçişleri, boru ve
bütün altyapı çalışmalarımızı bitirdik” diye konuştu. 

KATMA DEĞER SAĞLAYAN BİR İL

Kastamonu’nun bölgesinde merkezi bir konumda
olduğunu vurgulayan Karahasan “Havalimanı,
üniversitesi, sağlık alt yapısı, limanı olan Kastamonu;
çevresindeki tüm illere de hizmet eden, katma değer
sağlayan bir il konumuna geldi. 3 milli parkı, 2 kayak
tesisi, gastronomisi, tarih, inanç, doğa, deniz gibi turizm
çeşitliliğini ve derinliğini yakalamış ender iller arasında
yer alıyoruz” şeklinde konuştu. n 7

Kastamonu
agro
turizmle
kazanır

İstamonu TV’de üniversitenin faaliyetleri
ve turizm alanında bilgiler aktaran Kayseri
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa, Kastamonu’nun agro turizm ile
pazar payını yükseltebileceğini belirtti. n 9

2020
stratejileri
yeniden
belirlenmeli

İstamonu TV’de yayınlanan Hüseyin
Karadeniz ile Gönül Coğrafyası
programında açıklamalarda bulunan
Abanalı iş adamı Ender Yılmaz, korona virüs
sebebiyle ekonomik anlamda daralmanın
meydana geldiğini vurgulayarak işletmelerin
bu sene yeni stratejiler geliştirmesi
gerektiğini söyledi. n 9

İstamonu TV 1
Mayıs itibarıyla
YouTube kanalı
üzerinden canlı
yayınlarla içerik
üretmeye başladı. 3

İstamonu daha canlı 

23 Nisan 2012’de yayın hayatına
başlayan İstamonu Gazetesi 9. yılı-
na adım attı. İnanmışların gazetesi
İstamonu’ya verdiğiniz destek ve
güven için siz değerli okurlarımıza
sonsuz teşekkür ederiz.

3

Mucizeye inandık

23 Nisan 2020 tarihinde
yayın hayatında 9. yılına gi-
ren İstamonu Gazetesi, İsta-
monu World ile haber diline
İngilizceyi ekledi.

İstamonu World
yayında

3 Karekodu okutarak
İstamonu TV
YouTube kanalına
erişip, abone
olabilirsiniz.

15 yılda 1 milyar
lira ödenek aldık 

Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin

Karadeniz’in
İSTAMONU TV’de
yayınlanan Gönül

Coğrafyası programına
konuk olan Kastamonu

İl Özel İdare Genel
Sekreteri Zafer

Karahasan,
Kastamonu'da

restorasyon, bakım
onarım, sokak

sağlıklaştırma projeleri
ile eğitim, sağlık, kültür,

turizm alanlarında
yapılan yatırımlara

değindi.

“Yaklaşık 150 milyonluk bir projeyle,
kastamonu Saat kulesi ile şehitler anıtı
arasında mülkiyeti İl Özel İdaresinde olan
110 hektar alanda, uluslararası nitelikte
açık hava müzesi ve yaban parkı kuracağız.

şehrin içinde hem kastamonu kültürel
yapısını yaşatacağız hem de yürüyüş yolları
ve gözlem kuleleri ile içerisinde yaban
hayatını ön plana çıkaracağız. Bunun bütün
alt yapı çalışmalarını hazırladık. Bu sene

proje çalışmalarına başlamayı hedefliyoruz.
Projesini tamamladığımızda artık düğmeye
basıp tüm kaynaklarımızı bu alana
aktaracağız. Eğer kaynak bulursak iki yıl
içerisinde bitirebiliriz.”

Açık hava müzesi ve yaban parkı kuruyoruz

Akıllı dezenfekte
DOF Robotics, COVID-19

salgınıyla mücadele eden dezen-
feksiyon ekipmanları geliştirdi. n 5

Ulusal güvenlik
kadar önemli

Reis Gıda
Yönetim Kurulu

Başkanı Mehmet
Reis, bir ülkenin

tarımsal
üretimde ve

gıdada iç
tüketimini

karşılayabilmesin
in ulusal

güvenlik kadar
önem arz etiğine

dikkat çekti. 

Korona virüs salgını sebebiyle
kesintisiz gıda arzının her
zamankinden daha önemli
olduğunun anlaşıldığını söyleyen
Mehmet Reis, Türkiye’nin, pandemi
sürecinde, kesintisiz bir şekilde gıda
ihtiyacını karşıladığını bildirdi. Hasat
dönemine kadar tarımsal ürünlerde
bir sıkıntı yaşanmayacağını belirten
Reis, bir sonraki hasat dönemine
kadar tarımsal ürün arzında mevcut
stok takibinin dikkatlice izlenmesi
gerektiğini ifade etti. n 5

Şehit Aydoğan 
Konya’da defnedildi n 4

Kastamonu Araştırma
hastanesi oldu n 2
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l Asma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon
hizmetleri
lDış cephe ve bina
restorasyonu
lProje ve uygulama
ofisi
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

DURUM

Ne işim.
Ne eşim.
Ne aşım.
Bıraktığın yerden gel al beni leylek baba!

BİR AĞIZ İKİ KULAK

“Sus ki âlim sansınlar” demiş atalarımız,
Âlim hep dinlemede, cahil konuşur car car.
Az konuşalım diye bir ağız vermiş Allah,
Çok dinlemek içinse iki kulağımız var.

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

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

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon

Akzonobel

Ruh ve Sinir Hastanesi

Kastamonu
Devlet

Hastanesinin
Kastamonu

Üniversitesi Tıp
Fakültesi

Eğitim
Araştırma
Hastanesi

oluşuyla ilgili
Afiliasyon

(Birlikte
kullanım)
protokolü
imzalandı.

Devirle birlikte 13 yıldır Ankara’da öğretime devam eden
Kastamonu Tıp Fakültesi’nin yakın zamanda Kastamonu’da
faaliyete başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan
Vali Yaşar Karadeniz bundan sonraki süreçte morfoloji
binasını bitirerek hizmete almayı ve mevcut tıp fakültesi
inşaatını tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise Kastamonu’nun sağlık
hizmetinde ikiden üçe yükseldiğini anımsatarak, “İlimizi,
sağlıkta daha iyi bir konuma getirmekte kararlıyız. Artık
asistanlarımız gelecek, uzmanlık eğitimleri verilecek,
öğrencilerimiz eğitim görecek, hekim kadrosu genişleyecek.
Ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemizin yeni
binasının yapımı içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Topal ile Kamu Hastaneleri
Genel Müdürü Prof.Dr.Hilmi Ataseven
arasında Sağlık Bakanlığında gerçekleşen
imza töreninde Kastamonu Milletvekili
Metin Çelik, AK Parti Kastamonu İl
Başkanı Doğan Ünlü  de yer aldı.

Devir tamam
Restorasyonunu İnebolulu iş adamı Hasan Gürsoy’un yaptığı Ta-

rihi Hadımköy Askeri Hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı
törenle açıldı. Hadımköy'de 128 yıl önce Sultan 2. Abdulhamit Han'ın
yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesine dönerken adı da Ha-
dımköy Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak değiştirildi.

Tarihi hastaneyi 
Gürsoy restore etti
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Yıllardır kanser denen illet ile boğuşan insanlığın
başı bugünlerde hızlı bir şekilde yayılan ve kısa
sürede binlerce insanı öldüren korona virüs

(Covid-19) ile dertte.
Hangimizin yakınında ve çevresinde kanserden tedavi

gören ve hatta kısa sürede hayatını kaybeden bir ya da
birkaç kişi yok ki?  Hemen herkesin
yakınında bu illetten çeken çok
sayıda insan var.

Her dört kişiden biri kanser
hastası.

Daha henüz bu kanser denen
illeti yenememişken ve hala insanlık
bundan çekerken şimdi de Covid-
19 belası insanlığa musallat oldu.

Gelişmiş ülkeler dahil dünya
büyük bir korku ve panik
halindeyken, bilim insanları da boş
durmuyor.

İlaç sanayisi gelişmiş ülkelerdeki
bilim insanları harıl harıl çalışırken,
Türkiye’nin önde gelen uluslararası ödüllü bilim insanları
da bugünlerde laboratuvarlara kapanıp aşı ve ilaç
bulabilmenin gayreti içindeler…

Taşköprü’nün verimli ve bereketli topraklarında
binlerce ailenin geçim kaynağı olan hatta ilçede geçmişte
iki tane de fabrikası bulunan Kendir (Kenevir) önce
gelişmiş ülkelerdeki küresel operasyonları yöneten
merkezler tarafından itibarsızlaştırıldı. Daha sonra
siyasiler ekonomik olmadığı yönünde inandırıldı.

Uluslararası sermaye planlayıcıları Türk siyasetçilerine
önce ilçedeki Sümerbank Kendir Fabrikasını ardından da
Seka Sigara Kâğıdı Fabrikasını kapattırdılar!  Buralarda
çalışan işçilerin ve bu iki fabrikaya hammadde üretimi
sağlayan çiftçilerin ekonomik kaybını bir tarafa koyacak
olursak; ülkemizin hem maddi hem manevi olarak neler
kaybettiğini varın siz düşünün.

Taşköprü ovasında çok kaliteli ve en üst seviyede
yetişen bu mucize bitki kendir, 1800’lü yıllarda
Amerika’nın dünyaca kabul gören para birimi olan
dolarının bile üzerinde basılıydı.

Dahası Amerika üretimini teşvik ederken Türkiye’nin
bu mucizevi bitkinin ekimini önce ekonomik olmadığı
gerekçesiyle halkı üretiminden uzaklaştırması devamında
üretimini yasaklaması veya izne bağlanması birden bire
bu bitkiyi bitiriverdi.

Oysa o günkü veya bugünkü siyasiler; “Biz fabrikaları
kapatıyoruz hatta üretimini de yasaklıyoruz ama Amerika
neden bu bitkinin üretimine devam ediyor hatta teşvik
ediyor?”  diye kendi kendilerine neden sormadılar?
Anlamak gerçekten çok zor. 

Bugün gelinen nokta itibarıyla siyasiler tarafından
itibarsızlaştırılan, rantabl olmadığı için fabrikaları
kapatılan kendir, kanser dahil birçok bilinen veya
bilinmeyen virüsün ilacı olarak kabul edilmeye başlandı.

Yaşlanmayı yavaşlattığı, insanların üremesini
yavaşlamasına neden olan virüsleri yok ettiği , dahası
kanser tümörlerini bulup yok ettiği için adı mucize bitki
olarak bilinen kendirin artık herkes farkına vardı ama
yeniden üretimi o eski parlak dönemlerindeki gibi olur
mu bilmiyoruz.

Kendir artık bizim bildiğimiz ekonomik getirisinin
dışında stratejik bir bitki haline geldi.

Dr. Erdem Ulaş, Koronavirüse karşı “Karvacrol” isimli
bir bitki karışımından elde edilen ilacı öneriyor.

Ulaş, “Mucize bitki Kenevir/ Gerçek Köye Dönüş
Projesi” kitabının yazarı. Aynı zamanda da Avrasya
Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Kendir Enstitüsü
Başkanı.

Pandemi sürecini yakından takip ettiği 2016 yılında
attığı bir Tweet ile anlaşılıyor.

Diyor ki: “2016 sonrası virüs çağı olacak. Neden bunu
tercih ederler? Çünkü kaynak yeterli değil ya birbirimizi
yiyeceğiz ya da dünya nüfusunu azaltacağız!”

Dr. Erdem Ulaş’ın kendir ile ilgili bilimsel
çalışmalarını Abdurrahman Dilipak, Yalçın Bayer ve Dr.
Yalçın Koçak gibi ünlü yazarlar kamuoyunun dikkatine
sundu. Hatta bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın dikkatini çekmeyi başardılar ama henüz
istenilen seviyeye maalesef getirilemedi.

Dr. Erdem Ulaş ve Dr. Yalçın Koçak bugünlerde
kendire yeniden dikkat çekmeyi ve sahip çıkmaya devam
ediyor. “Tıbbi Kenevir” hakkında yenilikçi araştırmalar
ünlü biyokimya ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında
yapılan araştırmalarda kanser tedavisinde işlevselliği
deneysel ve bilimsel olarak tespit edildi.

Kendir kanserli hücreyi arar, bulur ve öldürür. Çeşitli
yollarla kanserli hücreleri öldürmeye yardımcı, tümör
önleyici özellikler hakkında muazzam miktarda
laboratuvar kanıtları var.

Şimdi gelelim asıl sorumuza; 
Kanser tedavisi için laboratuvar deneyleriyle

kanıtlanmış olan kendir bitkisi ülkemizde
yetiştirilebilirken, korona virüs tedavisinde 6 tane
doktoru tedavi ettiği bildirilen kekiğin Türkiye’nin dört
bir tarafında 50’nin üzerinde çeşidi varken neden bu iki
mucize bitkinin (Kendir ve Kekik) üretimi teşvik edilip
yaygınlaştırılmaz, anlamıyorum… 

Anlayan varsa bana da izah etsin lütfen? 

GÜNÜN SÖZÜ
“İnsanlar geç kalmış olmayı affedebilir ama sağlık

ve hayat geç kalmış olmayı affetmiyor.”

Kanser, Covid19,
kendir ve kekik…

İzzet Sarı

izzetsari37@gmail.com

23 Nisan 2012’de başladığımız
neşriyat mücadelemiz 9. yılına girdi.
Kastamonu nüfusunun en yoğun
yaşadığı İstanbul’dan Türkiye ve
dünyadaki Kastamonuluları tanıtma
ve anlatma gayemiz tarihi ve vicdani
değerlere saygı çerçevesinde devam
ediyor. 

Her dönem yenilenerek dinamik
bir yapıya bürünen İstamonu, gücünü
23 Nisan 2012’den beri sadece
Kastamonu ve Kastamonululardan
alıyor. 

Temelimiz sağlam

9 yılda tek değişen daha da
dinamikleşen yapımız oldu.
Yeniliklere daima kapımız sonuna
kadar açıldı. 

Yaşar Kayacan Onursal
Başkanlığında, Hüseyin Karadeniz
Genel Yayın Yönetmenliğinde, Gözde
Yüksel’in Sorumlu Yazı İşleri
Müdürlüğünde, Fırat İpek Görsel
Danışmanlığında 23 Nisan 2012’den

beri aynı kadro gazetenin temellerini
tuttu.

Gazetemizin köşeleri Yaşar
Kızılkum, Tahsin Şentürk, Fazıl
Bayraktar, Erdoğan Ergin, Erdal
Arslan, Burcu Kösem, Levent
Pencereci tarafından üst akılla
güçlendirildi. Yeni ve gönüllü yazar
kadrosu heyecanımıza ortak oldu. 

Sahada Emel Yüksel, Mahiye
Gürenli’nin mücadelesi iç
dinamiğimize güç kattı.  

Tek kaybımız… 

Türk halkının egemenliğini ilan
tarihi 23 Nisan 1920 ile aynı
duygularla kurduğumuz İstamonu,
değerli okurlarının desteğiyle
büyüdü. Yeniliklere adım atarken tek
üzüntümüz 26 Ekim 2019’da kalemi
tükenen Harun Ünlü oldu.

İnanmışların gazetesi İstamonu’ya
verdiğiniz destek ve güven için siz
değerli okurlarımıza sonsuz teşekkür
ederiz. 

Kastamonu’yla ve Kastamonulularla
ilgili çeşitli kategorilerdeki İngilizce
haberler profesyonel ekip tarafından
yayınlanmaya başlandı.

İlk etapta istamonuworld sosyal medya
hesaplarından aktarılan haberlerin daha
sonra ise web sitesi üzerinden düzenli
yayın akışı sağlanacak. 

İstamonu Yayıncılık Genel
Koordinatörü Gözde Yüksel, çalışmanın
yerel basında örneği olmadığına dikkat
çekerek “Türk ulusal basınında nadir
örneklerin yer aldığı çalışmada yerel
basının hem öncüsü hem de yönlendiricisi
olmayı istiyoruz. İstamonu World
Kastamonu’yu anlatan, Kastamonu’nun ve
Kastamonuluların menfaatini koruyan bir
yayıncılık yapacak. Kastamonu’nun
mesajını bütün dünyaya iletmeyi
amaçlayan bir yayın organı olacak.”  dedi.

Haberlerin İngilizceye profesyonel ekip
tarafından hazırlandığını bildiren Yüksel,
“İstamonu World üzerinden yapacağımız
çalışmaların yurt dışında kısa vadede
etkisini göstereceğine inanıyoruz.” diye
konuştu.

Platformun 23 Nisan 2020’de
faaliyetlerine başladığını duyuran Yüksel
şunları söyledi: “İstamonu World büyük
oranda kendi özel içeriği ile okuruna
ulaşacak. Kastamonu ve Kastamonularla

ilgili detay haberleri dünyanın güncel
listesine eklemek için çaba göstereceğiz.
Aynı zamanda Türkiye dışında yaşayan
Kastamonuluların da bulundukları
ülkelerden bilgi aktarmasını sağlayacağı bir
platform oluşturacağız. Medyanın güçlü
olması demek ülkenin güçlü olması

demektir. Bu kapsamda Kastamonu’nun
uluslararası arenada tanıtımı ve güçlü
olması için çabalayacağız. Yerel idare ve
hemşerilerimizin gücünü hissedeceğimiz
çalışmamız 23 Nisan 2020’de İstamonu
Gazetesinin 9. kuruluş yıl dönümünde
başladı.” 

İstamonu TV 1 Mayıs itibarıyla YouTube kanalı üzerinden canlı
yayınlarla içerik üretmeye başladı. Hüseyin Karadeniz ile Gönül
Coğrafyası programı 49 konuğu ağırlarken, gazeteci yazar Mustafa
Yaşar Dilsiz ile Ajanda, eğitimci yazar Erdoğan Ergin ile Edebiyat
Günlüğü, Doktor Talha Uçar ile Sağlıkla Kal, İsa Muslu Baş ile
Müziğin Akordu programları İstamonu TV’nin içerikleri arasında yer
aldı. Kanal, gündemin nabzını tutan, sosyal konulara duyarlı, seviyeli
eğlence ve tartışma programlarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

İstamonu daha canlı 

Kastamonu’nun mesajı 
bütün dünyaya iletilecek

23 Nisan 2020 tarihinde
yayın hayatında 9. yılına
giren İstamonu Gazetesi,
İstamonu World ile haber
diline İngilizceyi ekledi. 

Mucizeye inandık
7 Haziran 2020 3
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“Bir inanmışın iradesi, nasıl mucizeler yaratıcısıdır.”
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Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel
faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için
yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç,
kontrolden çıkarak şarampole devrildi.  Kazada
yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen

helikopterlerle Siirt Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen
Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan (27) ile
Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26),
kurtarılamayarak şehit oldu.

Şenpazar Gürpelit köyü nüfusuna kayıtlı
Burak Aydoğan’ın naaşı, 2016 yılında İstanbul
Vodafone Arena saldırısında şehit olan kuzeni
Emre Horoz’un yanına defnedildi.

Siirt Pervari'de
operasyona giden

zırhlı aracın uçuruma
yuvarlanması sonucu
şehit olan Şenpazarlı

Jandarma Uzman
Çavuş Burak

Aydoğan’ın naaşı
Konya'nın Seydişehir

ilçesinde askeri
törenle defnedildi.

Şehit Aydoğan 
Konya’da defnedildi

1 Haziran itibarıyla tüm ülke genelinde
kontrollü sosyal hayata geçilme kararı alındı.
Yeni dönemde birçok alana getirilen kısıtla-
malar kalkarken, uzmanlar kontrolün elden
bırakılmaması gerektiğini vurguluyor. 

Yeni normalleşme sürecinde  tedbirin el-
den bırakılmaması gerektiğini  vurgulayan
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu açıklamalar-
da bulundu:   “Bugünlerin kendine özgü üç
zorluğu var. Birinci zorluk, salgının sona erdi-
ği yanılgısıdır. İkincisi, başarıya güvenerek
hastalığın ciddiyetini unutmaktır. Üçüncüsü,
risk grubundakilerin tedbirleri gevşetmesidir.
Normal şartlara dönmediğimizi, dönmeye ça-
lıştığımızı unutmamalıyız. Tedbirlerin karşı-
lıklı uygulanması esastır. maske ve mesafe ku-
ralını ihlal edenlere, sosyal mesafenin ötesin-
de, mesafeli davranın. Toplum sağlığına saygı
gösteren iş yerlerini, toplum sağlığına saygı
göstermeyenlerden lütfen ayırın. Tenkidinizi
yapın, takdirinizi de gösterin.”

Kontrolü 
kaybetmeyelim
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Reklam Müdürü
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Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU
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109,637t 6,779 t 7,659 t 370,59 t

Merkez Bankası
enflasyon raporu (1)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

2020 yılı ikinci Merkez Bankası Enflasyon
raporu 30 Nisan 2020 tarihinde yayım-
landı. 

Salgının etki alanı ve petrol fiyatlarındaki
mevcut düzeyler değerlendirildiğinde, Orta
Doğu ve Afrika ile Rusya gibi ihracat pazarla-
rımızın talebi de önümüzdeki dönemde zayıf
kalabilecektir. Tüketici enflasyonu 2020 yılı-
nın ilk çeyreğinde yüzde 11,86 ile bir önceki
çeyrek sonuna kıyasla yatay seyretmiştir. 

Son dönemde Türk Lirasında gözlenen
değer kaybına rağmen başta ham petrol ve
metal olmak üzere uluslararası emtia fiyatla-
rındaki keskin düşüşler enflasyon görünü-
münü olumlu etkilemektedir. Mart ve Nisan
aylarında 100’er baz puan faiz indirimi ger-
çekleştirilmiştir. Bankalara hedefli ilave liki-
dite imkanları tanınması ve reeskont kredi
imkanlarının KOBİ odaklı yaklaşımla geniş-
letilmesi yönündeki uygulamaların reel sek-
töre kredi akışının kesintisiz devamına katkı-
da bulunması beklenmektedir. 

Orta vadeli tahminler 
Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 7,4

olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüz-
de 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde
5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edil-
mektedir. 

Sağlık tedbirlerinin ortadan kalkmasıyla
talep koşullarının enflasyon üzerindeki etki-
lerinin daha belirgin hale geleceği ve yıllık
enflasyondaki düşüşün Temmuz ayından iti-
baren hızlanacağı öngörülmektedir.

Salgının küresel ve ulusal ölçekte yayılım
hızına ve normalleşme sürecine dair belirsiz-
likler sürmektedir. Mevcut tahminler Türki-
ye’de ve dünya genelinde salgının yayılım
hızının yıl ortasına doğru belirgin ölçüde
azalacağı ve sağlık tedbirlerinin yılın üçüncü
çeyreğinden itibaren hafifletileceği bir çerçe-
veyi esas almaktadır. Normalleşmenin daha
uzun sürmesi durumunda küresel ve yurt içi
büyüme görünümündeki zayıflama daha be-
lirgin olabilecek ve ilave tedbir gereksinimi
ortaya çıkabilecektir. 

Başta ham petrol ve metal fiyatları olmak
üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin
düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkile-
mektedir. 

Salgın hastalığa bağlı iktisadi risklerin en
aza indirilmesi açısından para ve maliye po-
litikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülme-
si büyük önem arz etmektedir. Salgının eko-
nomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi,
başta nakit akışının düzenlenmesi ve istihda-
mın korunmasına yönelik tedbirler olmak
üzere şirketler ve hanehalkı üzerindeki etki-
lerin asgari düzeyde tutulabilmesi için koor-
dineli politika uygulamaları gerekmektedir. 

Salgının Türkiye ekonomisini etkileme
kanalları ve makro politika bileşimi

Koronavirüs salgınını önleyici tedbirlere
bağlı olarak tüm dünyada büyüme görünümü
zayıflamış; salgının seyrine ilişkin belirsizlik-
ler finansal piyasalarda risk algılamalarının
ve oynaklığın belirgin şekilde artmasına ne-
den olmuştur.

Salgın 2019 yılı aralık ayında Çin’de orta-
ya çıkmış ve kısa zamanda diğer ülkelere de
yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır.
Ancak salgın kısa sürede İran, Irak gibi Türki-
ye’ye sınırı olan ticaret ortaklarına ve Türki-
ye’nin ihracatında önemli paya sahip olan
Avrupa ülkelerine de yayılmış ve Türkiye
dâhil birçok ülke sınır kapatma, seyahat kısıt-
lama, karantina ve evden çıkma yasağı gibi
önlemler almak zorunda kalmıştır.

Ar- Ge ekibi
tarafından geliştirilen
dezenfeksiyon kabini,
alışveriş merkezlerinde,
hastanelerde, otellerde,
fabrikalarda ve yerleşim
alanlarında
kullanılabiliyor. Firma
zararsız bir dezenfektan
sisi püskürterek
enfeksiyon riskini
azaltmak için yürüyen
herkesi dezenfekte eden
ekipmanın virüslerin
yüzde 99,99’unu birkaç
saniye içinde öldüreceğini iddia ediyor.

Geliştirilen küpeşte UV sterilizatörü de yürüyen
merdiven hareket halindeyken rayları sürekli
dezenfekte ederek yolcular için anında koruma
sağlıyor.

Firma ayrıca temizlik personelinin bir kilometre
uzaklıktaki bir tabletle çalışabileceği manuel bir
versiyon da tasarladı.

DOF Robotik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Mertcan, “Koronavirüs hayatımızı etkileyecek izler
bırakıyor. El yıkamak dahil bildiğimiz tüm
alışkanlıklarımız değişiyor. Bu sürece destek verecek
ürünleri Ar-Ge merkezimizde hızlıca tasarlayarak
tüm dünya vatandaşlarının hizmetine sunmaya
devam ediyoruz. Hastane, AVM ve hastalığın yayılma
riskinin yüksek olduğu tüm alanlarda insan hayatını
riske atmadan geliştirdiğimiz otonom akıllı robotlarla
tam dezenfeksiyon sağlıyoruz.” dedi.

Kastamonu Belediyesi’nin Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’nde (TEKNOKENT), Kastamonu Ticaret
Borsası Ağaç Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.’ye olan
hisseleri devralması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu yapılan
belediye meclis toplantısında konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, “Teknokent’te bütün kurucu
ortakların hissesi belliydi. Teknokent’in mevzuatı
gereği, her kurumun hissedarı olduğu oranın
yüzde 25’ini hesapta bloke etmesi gerekiyordu.
Hisselerin yüzde 75’likkısmı ise peyderpey
ödenecekti. Bu noktada Ticaret Borsası’nın
şirketinin hissedarlığı söz konusuydu. Ticaret
Borsası 100 bin lira, şirketi ise 400 bin lira olmak

üzere sermayedar olmuştu. 125 bin liranın hesaba
yatması gerekiyordu. Kastamonu Üniversitesi
Rektörünün ödeme noktasında sıkıntı olduğunu
belirtmesi üzerine Teknokent’in önü kesilmesin
diye onların payını belediye olarak yatıracağımı ve
hisselerini devralacağımı söyledim. Ticaret
Borsası, 100 bin lira sermaye ile ortaklığına devam
edecek, ama şirketinin ortaklığını biz devraldık ve
100 bin lira ödemeyi yaptık. Diğer payı da
peyderpey yatıracağız.”  dedi.

Galip Vidinlioğlu, Teknokent’ten hisse almak
istediğini bildiren Kastamonu Kalkınma Vakfı’na
Ticaret Borsası’ndan aldıkları hisseyi ilerleyen
dönemde devredebileceklerini de açıkladı.

Korona virüs salgını sebebiyle kesintisiz gıda
arzının her zamankinden daha önemli olduğunun
anlaşıldığını söyleyen Mehmet Reis, Türkiye’nin,
pandemi sürecinde, kesintisiz bir şekilde gıda
ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Hasat dönemine kadar tarımsal ürünlerde bir
sıkıntı yaşanmayacağını belirten Reis, bir sonraki
hasat dönemine kadar tarımsal ürün arzında
mevcut stok takibinin dikkatlice izlenmesi
gerektiğini ifade etti.

Tüm dünya ülkelerinde küresel iklim
değişikliğinin etkilerinin, tarım alanlarının
azalmasının ve kırdan kente göçün tarımsal ürün
arzını zora soktuğunu vurgulayan Reis, bu konuda
önlemler alınması gerektiğine de işaret etti.

Acil önlemler alınmalı

Tarım ürünleri ve gıda arzı için acil önlemler
alınması gerektiğini ifade eden Mehmet Reis,
“İçinden geçilen bu pandemi döneminde, tarım,
gıda ve su kaynaklarının hayati derecede önem
teşkil ettiği ve kesintisiz gıda arzının da her
zamankinden daha önemli olduğu anlaşıldı. Tarım
ve gıdada yerel üretim ve yerli tohumların önemi
fark edildi. 2050 yılında dünya nüfusunun 10
milyara yaklaşacağı, Türkiye nüfusunun 100

milyonu aşacağı, tarımsal ürünlere olan talebin
yüzde 60 oranında artacağı öngörülüyor. Tüm
dünya ülkelerinde küresel iklim değişikliğinin
etkilerinin, tarım alanlarının azalmasının ve kırdan
kente göç tarımsal ürün arzını zora sokuyor.

Öngörülemeyen salgın nedeniyle gıda arzında
sorunlar yaşanıyor. Tüm dünya ülkeleri küresel
gıda krizi endişesiyle tarım ürünleri ve gıda arzı
için acil önlemler alıyor. Tarım ürünlerinde dışa
bağımlı ülkeler önümüzdeki dönemlerde sorun
yaşayacaktır. Bu dönemde tarımsal ürün ihracatı
yapan ülkeler, kendi halkının gıda güvencesini
gerekçe göstererek ihracat sınırlamaları getiriyor.
Olağanüstü durumlarda istenildiğinde ürün
bulabilmek ve ucuz ithalat yapabilmek zorlaşacak.”
diye konuştu.

Türkiye gıda ihtiyacını 
kesintisiz karşıladı

Türkiye’nin pandemi sürecinde, gıda ihtiyacının
karşılanması için gerekli tedbirleri alarak tarım
ürünleri arzında bir sorun yaşamadığının altını
çizen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis şunları söyledi: “Tüm dünya genelinde
özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde daha çok
panik alımları yaşandı. Salgın sürecinde dünyanın
neredeyse tamamında karantina uygulanması
başlatıldı. Tüketiciler uzun raf ömrü olan bakliyat,
pirinç ve un gibi ürünlere yöneldi. Sağlıklı bir
yaşam için yüksek protein ve lif değerlerine sahip
olan bakliyat ürünlerinin tüketimi bu dönemde
daha da artı. Türkiye tarım ürünleri ve gıda
güvencesi açısından diğer ülkelere oranla çok daha
iyi olduğunu kanıtladı. TMO’nun, ülkenin ihtiyacı
olan ürünlerde yeterli miktarda stok
bulundurmasıyla ve sıfır gümrükle ithalat yapma
yetkisiyle piyasaları regüle etme görevini yerine
getirdi. Pandemi döneminde firmamız da satış
noktalarına kesintisiz gıda tedariki yaparak panik
alımlarını önledi.”

Akıllı dezenfekte
DOF Robotics, COVID-19 salgınıyla mücadele eden dezenfeksiyon ekipmanları geliştirdi.

Ulusal güvenlik kadar önemli
Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis, bir ülkenin
tarımsal üretimde ve gıdada iç
tüketimini karşılayabilmesinin
ulusal güvenlik kadar önem arz
etiğine dikkat çekti. 

Belediye Borsa’nın 
hisselerini aldı
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Kastamonu İl Özel İdaresinin 2015 yılından bu
yana sadece KÖYDES projesinden 514 milyon lira
ödenek aldığını bildiren Genel Sekreter Zafer
Karahasan, “Reel çarpanlarıyla birlikte 15 yılda 1
milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı.  Ödeneklerle
özellikle kırsalda ve il genelinde çok ciddi yatırımlar
gerçekleştirildi.” dedi.

Kastamonu asfaltlı yol oranının 15 yılda yüzde
14’ten 33’e çıktığını kaydeden Zafer Karahasan, “2005
yılına kadar Kastamonu’da asfaltlı yol oranı yüzde
14’tü. KÖYDES projesi ile son 15 yılda yaklaşık yüzde
33 oranında asfaltlı yol ağına eriştik. 30 yılda yapılan
işin 3 katını 15 senede KÖYDES sayesinde yaptık.
Ulaşılamayan hiçbir nokta kalmadı. Köprü, menfez
geçişleri, boru ve bütün altyapı çalışmalarımızı
bitirdik.”  diye konuştu. 

Kastamonu’nun bölgesinde merkezi bir konumda
olduğunu vurgulayan Karahasan “Havalimanı,
üniversitesi, sağlık alt yapısı, limanı olan Kastamonu;
çevresindeki tüm illere de hizmet eden, katma değer
sağlayan bir il konumuna geldi. 3 milli parkı, 2 kayak
tesisi, gastronomisi, tarih, inanç, doğa, deniz gibi
turizm çeşitliliğini ve derinliğini yakalamış ender iller
arasında yer alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kastamonu İl Özel İdare Genel Sekreteri Zafer
Karahasan şu açıklamalarda bulundu:

12 bin 400 kilometre 
yol ağına sahibiz

“Kastamonu’da İl Özel İdare olarak 9 bin 358
kilometrelik yol ağına sahibiz. Karayollarına bağlı 3
bin kilometre yol ağı bulunuyor. Toplamda 12 bin
358 kilometre ile Türkiye’de yol ağı bakımından ilk
sıralardayız. Karayollarıyla da ortaklaşa çalışmalar
içerisindeyiz. Özellikle BSK’lı yollarımızın ana
yollarla birleştirilmesinde köprü geçişlerinde, karla
mücadele kapsamında karayolları ile birlikte çok
uyumlu çalışmalarımız sürdürüyoruz.” 

23 bin 500 kilometre kar temizleme
çalışması yapıldı

“Kastamonu’da 2019-2020 kış sezonunun biraz
daha yumuşak geçti. Çalışmalarımızı bu sene 132
tane iş makinesi ve 95 personelle yürüttük. Yaklaşık
23 bin 500 kilometrelik yol ağında kar temizleme
mücadelesi verdik.  150 ton civarında yakıt kullandık.
Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızla ilgili en
ufak bir mağduriyet olmadı. Bu konuda çok iyi
hizmet ediyoruz, iddialıyız, karla mücadelede
profesyoneliz.”

İçme suyu probleminin 
tamamını çözdük

“Kastamonu’nun 2005 yılında köylerinin yüzde
60’ında içme suyu problemi vardı. Bugün itibarıyla
biz yüzde 100’ünü yani tamamını çözdük. Çok
eskiden yapılmış şebeke sistemlerini yeniledik. Sağlık
ve teknik yönden uygun olmayan birçok projeyi de
yeniledik. Bununla kalmadık su depolarının
tamamının sağlıklı su içme ve muhafaza etme
yönünde önemli çalışmalarını başlattık, devam
ediyoruz. 2023 yılına kadar tüm su depolarımızın
bakım onarım ve çalışmaları da tamamlanmış olacak.
Kastamonu’da içme suyu problemi olmadığı gibi
sağlıklı içme suyunun da kırsaldaki her noktaya
sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamış olacağız.”

120 kilometre BSK ve 
beton yol programladık

“Biz hiç pandemi süreci yaşanmamış, normal bir
sezonmuş gibi programlarımızı yapıyoruz.  Bu yıl da
yaklaşık 120 kilometre BSK ve beton yol
programladık ki bizim zaten yıllık planladığımız 100-
110 kilometre civarındaydı. Buradan da görüldüğü
gibi bu noktada pandeminin bizi etkileyeceğini
düşünmüyorum. 170 kilometre civarında ikinci kat
asfalt, 10 kilometre civarında birinci kat asfalt
yapacağız. Başka hadiseler oluşmaz ise biz bu sene yol
anlamında yapılması gereken programları sonuna
kadar uygulama düşüncesindeyiz. Tüm hazırlıklarını
ve kontrollerini tamamladık. Göreve geldiğimden
beri üzerinde ısrarla durduğum makine parkurunun
güçlendirilmesi oldu. Bu benim kırmızı
çizgilerimden bir tanesidir. Çok ciddi bir makine
parkurumuz var. Çok iyi yetişmiş kalifiye elemanımız
var, hal böyle olunca ilin tamamına her türlü
hizmette geri durmuyoruz.” 

5 yıldız konforunda huzurevi 
“2020 sonunda hizmet verecek olan 5 yıldızlı otel

konforunda 100 kişilik bir huzur evini Kastamonu
merkez ilçeye kazandırıyoruz. Devlet eliyle işletilecek,
insanların kendi istekleriyle kalacağı bir huzur evi
yapıyoruz.”

2023 yılına kadar bin kilometre BSK
yol hedefimiz var

“Biz 2016 yılında iki stratejik planla yola çıkarak,
özelikle ana grup köy yollarını BSK yapacağız dedik
ve bugün itibarıyla yaklaşık 500 kilometre yolumuzu
BSK yaptık.  2023 yılına geldiğimizde stratejik
planlarla birlikte bizim bin kilometre civarında ana

grup köy yolu diye ifade ettiğimiz yolların tamamı
BSK olacak. Bununla ilgili ekiplerimizi kurduk ve
yoğun bir şekilde çalışıyoruz.  Nüfusu düşük olan,
ancak yaz ayları çoğalan kırsal kesimdeki bu köylerin
mahallelerini de kaliteli stabilize yol yapıyoruz. Bu
kapsamda üç tane seyyar şantiye kurduk. “

Sulama sistemlerinde 
bütçemizin arttırılması lazım

“Kastamonu iddialı ürünlerin yetiştirildiği,
spesifik olarak önemli tarım arazileri olan bir şehir.
Bu noktada da kendi envanterimizde olan sulama
sistemleri ile ilgili önemli açılımlar yaptık. Tosya’da
pirinç tarlalarının sulanması ile ilgili yıllardır toprak
kanalların temizlenmesi ve bu kanalların
onarılmasıyla ilgili ciddi çalışmamız var. Taşköprü’de
sarımsak ile ilgili sulama açısından önemli
çalışmalarımız var ancak bununla ilgili bütçenin
arttırılması lazım.” 

Bin 54 köyün 59’unda kışın ya da 
6 ay hiç kimse yok

“Kanalizasyon konusunda geride kaldığımızı
ifade edebilirim. Kastamonu bin 54 köy 2 bin 583 köy
altı yerleşim merkeziyle, toplamda 3 bin 637
noktasıyla Türkiye’nin 81 ilinde birinci sırada. Diğer
taraan bin 54 köyün 59’unda kışın ya da 6 ila 8 ay
hiç kimse yaşamıyor.  Sadece yazları geliyorlar. Yine
bu 3 bin 637 noktanın yaklaşık yüzde 10’unda da 10
nüfusun altında insan yaşıyor. Kanalizasyon
çalışmaları KÖYDES’te de yer almadığı için bunu
meclise taşıdık, masa başında çalışmalarını yaptık.
Ortaya koyduğumuz 3 tane çok önemli açılım ve
kriterimiz var. 100 nüfus, turizm altyapısı ve kirletilen
dere yatakları, göl, baraj yani insan hayatını ve yaşamı
tehdit edebilecek noktalarda kanalizasyon
hizmetlerini veriyoruz. Nüfusu 100’ün altında olan
yerlerin kanalizasyon istememeleri lazım. Müstakil ve
mustarip dediğimiz fosseptiklerle bunlar doğaya
karışıyor, kanalizasyondan daha iyi neticeler veriyor.
Kanalizasyonların temizlenmesi kapsamında 2 tane
tam donanımlı vidanjörümüz var. Bu noktada da
tüm yerleşim yerlerine kanalizasyonların
temizlenmesi anlamında aktif çalışan ekibimiz var.”

30 rotada 7 adet çöp kamyonuyla 
çöp topluyoruz

“Çöp toplama ile ilgili özel idarelere herhangi bir
projeksiyon ortaya konmuş olmamasına rağmen,
kendi imkanlarını kullanarak kırsalda çöp toplayan
bir özel idareyiz. Bu bize maliyetli ama yapıyoruz.
Kastamonu çöple ilgili problemini büyük ölçüde
çözmüş bir şehir. İl özel idare olarak yaptığımız katı
atık bertaraf tesisimiz ve aktarma istasyonlarımız var.
Elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Kendi bütçemiz
ve hibelerle aldığımız 7 adet çöp kamyonu ile 250 ve
üstü nüfusu ve turizm altyapısı olan, kışı ile yazı
arasında önemli nüfus hareketleri olan noktaları
belirledik. Bu noktalara çöp toplama hizmeti
veriyoruz. Yaklaşık 30’a yakın rotamız var,
köylerimize çöp konteynırları veriyoruz.  Sıkıntımız
var. Bir takım dere yataklarına çöp atılıyor.
Farkındayım bu hizmeti büyütmemiz lazım ve
bunun için daha fazla çöp kamyonuna, konteynıra,
elemana ihtiyacımız var. Akaryakıt ile ilgili de bir
açılım yapmamız lazım.” 

15 yılda 1 milyar
lira ödenek aldık 

Genel Yayın Yönetmenimiz
Hüseyin Karadeniz’in İSTAMONU
TV’de yayınlanan Gönül
Coğrafyası programına konuk
olan Kastamonu İl Özel İdare
Genel Sekreteri Zafer Karahasan,
Kastamonu'da restorasyon,
bakım onarım, sokak
sağlıklaştırma projeleri ile eğitim,
sağlık, kültür, turizm alanlarında
yapılan yatırımlara değindi.

“Bizim kırsalda yaşayan nüfusumuz yak-
laşık 190 bin civarında. Ancak yaz aylarında,
özellikle İstanbul’dan ve yurt dışından gelen
hemşerimizle birlikte 700 binlere kadar çıkı-
yor.  Kastamonu coğrafyasında yıllardır yapı-
lan yatırımlar neticesinde içme suyu proble-
mi olan hiçbir noktamız yok. Mevsimsel belki
meblağlardaki su yataklarının azaldığından
veya farklı kullanımdan dolayı yaz aylarında
su sorunu çıkıyor gibi gözükse de aslında
suyla ilgili hiçbir problemimiz yok. 

Kırsal nüfusumuz 190 bin

İstamonu TV’de yayınlanan Gönül
Coğrafyası programında Genel Yayın
Yönetmenimiz Hüseyin Karadeniz’in
sorularını yanıtlayan Kaymakcı:
“Kastamonu
aslında AB
projelerinden iyi
yararlanan
illerimizden bir
tanesi durumunda.
Önümüzdeki
dönem de daha
fazla projeden
yararlanacaklarını
ümit ediyorum”
diye konuştu.

Kastamonu’nun
AB’den aldığı
desteklere ilişkin
bilgiler veren
Tosyalı hemşerimiz
Kaymakcı şunları
söyledi: “Avrupa
Birliği (AB),
yereldeki projelere
büyük önem
veriyor. Türkiye’nin
Katılım Öncesi
Mali Yardım
Fonları var. Bu
kapsamda yerelde
birçok projeye
destek oluyoruz.
2002 yılından
bugüne kadar
Kastamonu’da 600 projeye destek olduk.
Bugüne kadar Kastamonu’daki projelere
aktarılan tutar yaklaşık 60 milyon avro
civarında. Burada örneğin en güzel
projelerimizden bir tanesi 16 milyon
avroluk Kastamonu Entegre Su Projesidir.
Bu proje şu anda devam ediyor. Yine 12
milyon avroluk Kastamonu Entegre Katı
Atık Yönetimi Projesi. Bu projenin ihale
hazırlıkları devam ediyor. Bizim sadece alt
yapı değil, firmalara yönelik projelerimiz de
var. Mesela 10 milyon avroluk endüstriyel
orman ürünleri için ortak kullanma işleme
tesisi kuruldu. Bu projeyi faaliyete geçirdik.
Birçok firmamız bundan yararlanabiliyor.
Keza AB desteği ile Kastamonu’da İş
Geliştirme Merkezleri oluşturuldu. Burada
girişimcilik eğitimleri veriliyor. Tarımı da
unutmadık, Kastamonu’da tarım çok
önemli. 294 projeye 2007 yılından bu tarafa
yaklaşık 25 milyon avro kaynak aktardık.
Burada özellikle küçük tarım işletmeleri,
kişilerin kendi girişimlerine mikro krediler
sağlamış olduk. Bu da Kastamonu’da tarım
ekonomisini canlı tutuyor. Keza
Kastamonu, eğitim, gençlik ve spor
alanında bizden kabul alan 178 proje
sundu. Bu projelere de aşağı yukarı 5,5
milyon avroluk bir kaynak sağlandı. Aynı
şekilde Erasmus programı çerçevesinde
birçok hemşerimiz yurt dışında kısa eğitim,
staj veya gönüllülük programlarına
katılıyor.”

Kastamonu programı 
gündemimizde

Geçtiğimiz aylarda Kastamonu’da
yapılması gerekirken son anda iptal olan
AB Büyükelçileri programından da söz
eden Kaymakcı şu açıklamalarda bulundu:
“Ankara’daki AB Büyükelçilerini
Anadolu’ya götürmek istiyoruz. Türkiye’yi
görmelerini istiyoruz. Türk insanlarını
tanımalarını istiyoruz. Kastamonu’da da
çok sayıda AB projesi var, bu projeleri de
onlara göstermeyi amaçladık. Bir program
hazırlanmıştı, maalesef o dönemde
Suriye’deki gelişmelerden dolayı bunu bir
süre erteleme kararı aldık. Ardından da
korona virüs salgını çıktı, şimdi çok yakın
gelecekte bunu yapamayacağız ancak bunu
unutmadık, gündemimiz de duruyor.
Korona virüs salgınından kurtulur
kurtulmaz Kastamonu’ya ve mümkün
olursa memleketim Tosya’ya da götürmek
istiyoruz.”

AB, 60 milyon
avro aktardı

Avrupa
Birliği’nin
2002 yılından
bugüne kadar
Kastamonu’da
600 projeye
destek
olduğunu
açıklayan
Dışişleri Bakan
Yardımcısı
Faruk
Kaymakcı,
“Bugüne
kadar
Kastamonu’da
ki projelere
aktarılan tutar
yaklaşık 60
milyon avro
civarında”
dedi.
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Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kastamonulu bakan en son 11 yıl önce görev aldı.  Seçilen Kastamonu
Milletvekilleri arasından ise 22 yıldır bakan ataması ise gerçekleşmedi. Kastamonu milletvekili olarak
atanan son bakan aynı zamanda Kastamonulu son bakan ise Murat Başesgioğlu oldu.

Mecliste kesintisiz 28 yıl görev alan tek
milletvekili olan Murat Başesgioğlu 55, 58, 59
ve 60. Hükümette bakanlık mevkiini elde eden
son Kastamonulu siyasetçi oldu.

Turgut Özal’ın genel başkanı olduğu
Anavatan Partisinden Kastamonu’dan seçimlere
katılan Başesgioğlu, İlk kez 1987 yılında
TBMM’ye vekil olarak gitti. 

O sene TBMM’deki diğer dört Kastamonulu

vekil de (Murat Başesgioğlu, Hüseyin Sabri
Keskin, Nurhan Tekinel, Saadettin Ağacık) aynı
partiden mecliste görev aldı.

İlk bakanlık 55. Hükümet
İlk kez 55. Hükümette bakanlığa atanan

Başesgioğlu, Kastamonu milletvekili olarak
görevlendirilen son siyasetçi oldu.

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’ın

başkanlığında kurulan 55. Hükümette İçişleri
Bakanı olarak 13 ay görev yapan (30 Haziran
1997- 5 Ağustos 1998) 42 yaşındaki Murat
Başesgioğlu aynı zamanda kabinenin de en
genç üyesiydi.

2002’de köklü değişim
Turgut Özal, Yıldırım Akbulut ve Mesut

Yılmaz genel başkanlığındaki Anavatan
Partisinden dört kez Kastamonu milletvekili
seçilen Başesgioğlu’nun 2002 yılında seçim
bölgesi ve partisi değişti.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisine
katılan Murat Başesgioğlu, Abdullah Gül
Başkanlığında kurulan 58. Hükümette (18
Kasım 2002- 11 Mart 2003) İstanbul
Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı olarak atandı.

Murat Başesgioğlu, Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki 59. Hükûmette de (14 Mart
2003- 29 Ağustos 2007) Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı olarak görevine devam etti.

Erdoğan başkanlığında kurulan 60.
Hükümette 29 Ağustos 2007- 1 Mayıs 2009
yılları arasında Gençlik ve Spor’dan sorumlu
Devlet Bakanı olarak görev alan Başesgioğlu, 2
Temmuz 2010 tarihinde AK Parti’den istifa
ederek 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi
Hareket Partisi'ne katıldı.

2011 Genel Seçimleri ve 2015 Genel
Seçimleri'nde MHP'den İstanbul milletvekili
seçilen Murat Başesgioğlu, 2015 yılının Kasım

ayında yapılan seçimlere katılmayarak siyasi
kariyerine ara verdiğini duyurdu.

6 cumhurbaşkanı 11 başbakan
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 8 Dönem

aralıksız görev yapan tek milletvekili unvanını
taşıyan Murat Başesgioğlu, siyasi kariyeri
boyunca 6 cumhurbaşkanı (Kenan Evren,
Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet
Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan), 11
başbakanın (Turgut Özal, Yıldırım Akbulut,
Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Erdal İnönü,
Tansu Çiller Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit,
Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet
Davutoğlu) yönetimine tanıklık etti.

Bir daha bakan atanmadı
İlk kez 55. Hükümette bakanlığa atanan

Başesgioğlu, 22 yıl önce Kastamonu milletvekili
olarak görevlendirilen son siyasetçi oldu.
Mecliste görev yapan son bakan da 11 yıl önce
Başesgioğlu olmuştu.

Herkesin merak ettiği af yasası Nisan
ayında meclisten geçerek Resmi
Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu

af yasasını tüm mahkûm ve yakınları merakla
beklemekteydi. Yasada terör suçları, cinsel
suçlar, kadına karşı işlenen suçlar,
uyuşturucu imali ve ticareti kapsam dışında
bırakıldı.

Peki merakla beklenen ve tüm halkın af
yasası olarak bildiği Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ne gibi değişiklikler getirdi ve kimleri
kapsıyor.

Öncelikle söz konusu yasa sadece affa
ilişkin hükümler içermemekte bazı suçların
cezaları artırılmış durumdadır. Ayrıca bu
yasa daha çok infaz hakimliğine ilişkin
olup; infaz hakimliğinin yetki ve
görevlerinde birçok değişiklik yapılmış,
hatta görev ve yetkileri artırılırmıştır. Hatta
cumhuriyet savcısının ve mahkemenin bazı
yetkileri infaz hakimliğine devredilmiştir. 

Denetimli serbestlik süresi
Yasaya göre, denetimli serbestlik

uygulamasındaki mevcut 1 yıllık maktu
uygulama muhafaza edilirken açık ceza infaz
kurumunda bulunup da koşullu
salıverilmesine 1 yıl kalan iyi halli
hükümlülerin cezalarının denetimli serbestlik
altında infaz edilebileceğine ilişkin hüküm
korunmaktadır.

Hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması
kapsamında yükümlülüklerini yerine
getirmez veya denetimli serbestlik
müdürlüğüne müracaat etmez ise cezasını
açık ceza infaz kurumunda geçirecek. 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya
başlandıktan sonra hükümlü hakkında alt
sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasını
gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu
davası açılmışsa infaz hakimi tarafından
hükümlünün açık ceza infaz kurumuna
gönderilmesine karar verilebilecek.

Denetimli serbestlik ile ilgili yapılan geçici

düzenleme kapsamında, terör,
uyuşturucu ticareti, cinsel saldırı ve
istismar suçları, kasten öldürme,
yüzün sürekli değişikliğine
sebebiyet veren kasten yaralama
suçu ve kadına karşı şiddet, işkence
ve eziyet suçları ile özel hayatın
gizliliğine dair suçlar hariç 3 Mart
2020’ye kadar işlenen suçlarda, 1
yıllık denetimli serbestlik süresi 3
yıla çıkarılmıştır.

Bununla birlikte 30 Mart
2020’ye kadar işlenen suçlar
bakımından, terör, cinsel saldırı ve istismar,
kasten öldürme suçları ve özel hayatın
gizliliğine ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu
çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70
yaşını bitiren hükümlüler hakkında
denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak
uygulanacak. Hükümlülerin maruz kaldıkları
ağır bir hastalık, engellilik veya kocama
nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame
ettiremeyen ve 65 yaşını bitiren hükümlülerin
cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği
devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu
raporuyla belgelendirilmek koşuluyla,
denetimli serbestlik tedbiri altında infaz
edilecek.

30 Mart 2020’ye kadar suç işleyen çocuk
hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar
cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 yaşını
dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün
sayılacak. 

Covid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüler ile
denetimli serbestlik tedbiri uygulanan
hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli
sayılacak. Bu süre, gerektiğinde Sağlık
Bakanlığının önerisiyle her defasında iki ayı
geçmemek üzere Adalet Bakanlığınca üç kez
uzatılabilecek.

İyi halin belirlenmesi ve hükümlülerin
değerlendirilmesi 

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında

bulunduğu tüm aşamalarda,
kurallara uyup uymadıkları,
yükümlülüklerini tam olarak yerine
getirip getirmedikleri, toplumla
bütünleşmeye hazır olup
olmadıkları, tekrar suç işleme
eğilimlerinin olup olmadıkları
bakımından İdare ve Gözlem
Kurulu tarafından iyi halin
belirlenmesine esas olmak üzere
en geç 6 ayda bir değerlendirmeye
tabi tutulacak.

10 yılın üzerinde olan cezalarla
terör ve kasten öldürme gibi önemli
suçlardan mahkûm olanların; açık ceza
infaz kurumuna ayrılmalarına, denetimli
serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının
infazına ve koşullu salıverilmelerine ilişkin
değerlendirmeleri, Cumhuriyet savcısının
başkanlık edeceği genişletilmiş bir kurul
yapacak ve karar verecek. Bu kurula, cezaevi
izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
temsilcileri de katılacak.

İyi hallilikle ilgili yapılan değişiklikler, 1
Ocak 2021’den itibaren uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma
koşulları yeniden belirlenerek önemli suçlar
bakımından infaz hakiminin onayı
getirilecek.

Koşullu salıverilme şartları
Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek

için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi
halli olarak geçirmesi gerekecek.
Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar
otuz yılını, müebbet hapis cezasına
mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını,
diğer süreli hapis cezalarına mahkum
edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz
kurumunda çektikleri takdirde koşullu
salıverilmeden yararlanabilecek.

Ancak Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen
kasten öldürme, neticesi itibarıyla

ağırlaşmış yaralama suçu, işkence, cinsel
saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel
taciz suçlarından süreli hapse mahkum
olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen
suçlardan ve uyuşturucu veya uyarıcı
madde imal ve ticareti suçundan hapis
cezasına mahkum olan çocuklar, devlet
istihbarat hizmetleri ve Milli İstihbarat
Kanunu kapsamına giren suçlardan
mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın
gizli alanına karşı suçlarından süreli hapis
cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte
ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde
koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak
veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına giren
suçlardan mahkum olan çocuklar hakkında
koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak
uygulanacak.

Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla
olan suçlar bakımından ise tabi oldukları
koşullu salıverilme oranı uygulanacak.

Görüldüğü üzere kabul edilen yasayla
birlikte, tüm suçların koşullu salıverilme
oranı 1/2 olarak düzenlenmemiş; koşullu
salıverilme oranı 2/3’ten yarıya, mükerrirler
ve örgütlü suçlar bakımından infaz oranı
3/4’ten 2/3’e indirilmiştir.

Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar
suçlarıyla, terör suçlarının 3/4 olan koşullu
salıverilme oranları aynen muhafaza edilip,
bu suçların çocuklar tarafından işlenmesi
halinde ise koşullu salıverilme 2/3 olarak
uygulama bulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da açıkça
anlaşıldığı üzere yayınlanan af yasasıyla
birlikte bir kısım af diyebileceğimiz
düzenlemeler yapılmışken; terör suçları,
cinsel suçlar, kadına karşı işlenen suçlar,
uyuşturucu imali ve ticareti kapsam dışında
tutulmuş hatta cezalarda artırıma dahi
gidilmiştir.

Af Yasası neleri kapsıyor?

Av. Ümit Yılmaz

22 yıldır 
Kastamonu’ya 

bakan yok

Murat Başesgioğlu
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Turizm alanında yüksek ihtisas sahibi olan
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa, İstamonu TV’de yayınlanan Gönül
Coğrafyası programında Genel Yayın Yönetmeniz
Hüseyin Karadeniz’e üniversitenin faaliyetleri ve
turizm alanında bilgiler aktardı.

Aslen Dadaylı olan Rektör Kurtuluş
Karamustafa, Kastamonu’nun deniz turizminin
yanı sıra sağlık, kültür, kış turizmleriyle ön plana
çıkabilecek potansiyeli bulunduğunu kaydederken,
kentin ekolojik tarım turizmi agro turizme en
uygun alanlardan olduğunu, bu konuda yapılacak
çalışmalardan yüksek verim alınabileceğini bildirdi.

Türkiye’nin en genç üniversiteleri arasında yer
alan Kayseri Üniversitesinin 2018 yılında
kurulduğunu anımsatan Karamustafa, pandemi
sürecinde uzaktan eğitim için kendi alt yapılarını
kurduklarını ifade etti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş
Karamustafa şu açıklamalarda bulundu:
Kayseri Üniversitesinin 50 yıllık mazisi

var
“Kayseri’de üç devlet, bir tane vakıf üniversitesi

bulunuyor. Kayseri Üniversitesi şehrin adını taşıyan
tek üniversite. Türkiye’nin ve Kayserinin en köklü
eğitim kurumu Erciyes Üniversitesinin kuruluşu
1960’lı yıllara dayanıyor. 1978 yılında kurulan
Kayseri Üniversitesinin adı 1982 Anayasasındaki
YÖK yasası ile Erciyes Üniversitesi oluyor. 2018
yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinden çıkarak
yeni bir yapılanma gerçekleşiyor. Kayseri

Üniversitesi sıfırdan kurulmuş bir üniversite değil,
50 yıllık mazisi olan Erciyes Üniversitesi’nin
tecrübelerini alan bir kurum.”  

Mesleki ve teknik eğitim ön planda
“Kayseri Üniversitesi mesleki ve teknik eğitim

ön planda. Üniversitemizde 4 fakülte, 1 enstitü, 11
meslek yüksekokulu bulunuyor. Sağlıktan tarıma
kadar çok farklı yapıda, çok farklı dokuda 7 ayrı
ilçede programlarımız var. Merkezde meslek
yüksek okulları ile beraber uygulamalı bilimler
fakültemiz bulunuyor, ön lisans, lisans ve doktora
yapılabiliyor buralarda. İlahiyat fakültemiz ile
sosyal ve beşerî bilimler fakültemiz yer alıyor.
Mühendislik Mimarlık Tasarım Fakültemizi yeni
kuruyoruz.”

Kendi alt yapımızı kurduk
“Pandemi ilanında okulların kapanmasıyla

YÖK desteği ile hızlı bir şekilde diğer
üniversitelerle birlikte uzaktan eğitimi uygulamaya
başladık.  Pandemi başlamadan önce uzaktan
öğretim sistemimizi yeni kurmuştuk. Daha önce
Erciyes Üniversitesinin alt yapısını kullanıyorduk.
Bu süreçte yeni programlar satın alarak kendi alt
yapımızı kurduk. Hocalarımız aracılığıyla ders
notlarının paylaşımını gerçekleştirdik. Hızlı bir
şekilde uzaktan eğitim sistemine geçtik.”

Daha fazla çeşitlilik gerekiyor
“Türkiye şu anda gelen turist sayısında ülkeler

arasında 6 ila 8 arasında seyrediyor. Kazanılan para

bakımında da 10-14 arasında yer alıyor. Deniz –
kum- güneş odaklı her şey dahil arada gruplardan
oluşan kitle turları oluştu. Ancak bu türün rekabet
yönü çok zayıf.  Daha fazla çeşitlilik gerekiyor. Biz
ürünümüzü daha nitelikli hale getirmeliyiz. Diğer
taraa gastronomi, sağlık, kültür, kış turizmleri var.
Bunların da önünü açmalıyız.”
Kastamonu fırsatları değerlendirmeli

Pandemi sonrası seyahat eden insan sayısı
azalacak ama iktisadi bakımdan kişi başına düşen
harcama payı artacak. Daha fazla gelir getiren
turizm türüne doğru evrileceğiz. Bu dönemde
Kastamonu da fırsatları değerlendirebilirse önemli
kazanımlar elde edebilir. Kastamonu’ya üç milli
parkının bulunması oldukça değer katıyor. Küre
Dağları, milli parklar, kanyonlar, kanyonlar ile ilgili
yapılan çalışmalar, cam teras, yürüyüş yolları onun
yanında yine uzun bir sahil bandı şehre değer
katıyor. Devrekani’de bulunan kırımızı benekli
alabalık bile başlı başına bir turizm ürünü.
Kastamonu’da turizm ile tarımı entegre edebilecek
çok güzel yerler var. Kent hayatında yaşayan birisi
nasıl salça yapıldığını, nasıl tarhana yapıldığını,
kışa nasıl hazırlık yapıldığını merak ediyor.
Modernizm öncesine, doğaya bir özlem oluştu.
Hayvancılık, tarım, mantar toplama bile turizm ile
ilişkilendirilebilir. Girişimci ruhların harekete
geçmesi gerekiyor bunun için. Devlet bu konuda
çok ciddi girişimlerde bulundu. Yerel kalkınma
ajansları kurdu. Girişimciler bu ajanslara
projelerini sunabilirler.”

Yılmaz Redüktör Yönetim Kurulu Üyesi Ender
Yılmaz pandemi sonrasına hazırlıklı olunması
gerektiğine dikkat çekerek, “Pandemi sadece sağlığı
değil birçok alanı etkiliyor. Bu süreçte işlerini ve iş
gücünü kaybedenler oldu. Sanayide de pandemi
meydana geldi. Ekonomide ciddi manada pandemi
oluşmaya başladı. Şirketlerin 2020 yılı için hedef ve
stratejik politikaları üzerinde değişiklik yapması
önem arz ediyor.” dedi.

İstamonu TV’de yayınlanan Hüseyin Karadeniz
ile Gönül Coğrafyası programında açıklamalarda
bulunan Abanalı iş adamı Ender Yılmaz ekonomik
kalkan paketi tüm sektörleri kapsaması aynı
zamanda hibelerin de olması belirterek,
“Devletimiz elinden geleni yapmaya çalışıyor ancak
imkanlar belli. Türkiye’de toplamda 56 sektör var
ekonomik kalkan paketi maalesef 16 tanesini
kapsadı. Mücbir bir vakanın bütün sektörleri
kapsaması gerekirdi. Zaten destekler de ertelemeyle
ilişkili, kısa çalışma ödeneği gibi diğer girişimlerde
de ince detaylar var teknik olarak incelenmesi
gerekiyor. Pandemi sonrasında vergi oranlarında
artış bekliyoruz.  Bugün alınmayan vergiler
gelecekte bizden fazlasıyla alınmak zorunda çünkü
kamu finansmanı bunu karşılayamaz. Bu duruma
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Almanya, Amerika,
Fransa hibelerden bahsediyor.  Ekonomik kalkan
paketiyle ertelemeler gerçekleşti ama mutlaka
hibelerin olması gerekiyor, yoksa işin içinden
çıkamayız. Ertelenen borçlar ne üç ne de altı ay
sonra ödenemeyecek. Krizin yönetilmesi gerekiyor.
KGF destekli krediler geliyor ama bankalar yeteri
kadar sanayici ve esnafımızı desteklemiyor. Alacak
borç dengesindeki hukuki durumdaki belirsizlik

devam ediyor. Kovid 19’a bir çözüm bulunsa bile
piyasaların yıl sonuna kadar algıyla ilgili bir durum
yaşaması kuvvetle muhtemel.” diye konuştu.

Yaşanabilecek değişimlere değinen Yılmaz
şunları söyledi: “ Küresel tedarik zinciri içinde
birçok değişim olması bekleniyor. Uzakdoğu’da
özellikle Çin, Hindistan’da üretim yapan firmalar
kendi ülkelerine dönmek isteyecekler. Bu dönemde
tarım ve gıda da yatırım hamlesi artabilir. Sağlık
sistemine yeni yatırımların artacağı düşünülüyor.
Yeni çalışma modelleri gelecek ve gelecek

dönemlerin trendini belirleyecek. Fabrika ve
işletmelerde endüstri 4.0 yani biraz daha
robotlaşma otomasyon öne çıkacak. Bireysel ve
ülke borçlanmalarının daha sürdürülebilir düzeyde
olması bekleniyor. Bu durum şartlara bağlı olmakla
birlikte kimse olumsuzluklara borçlu yakalanmak
istemeyecek.  Çevre sağlık iş güvenliği hijyen
kuralları şirketlerde ve özel yaşantımızda 10 kat
önemli olacak. Belli sektörler tamamen durdu
oralara yapılan yatırımlar finansal yönde riskler
yaşamanıza sebep olabilir. Satış sonrası kanalların

buralarda daha çok destek artırılması gerekiyor.”
Ender Yılmaz,  yeni iş stratejilerinden

bahsederek şöyle devam etti: 
“Bu süreçte insan kaynaklarımızı kaybedersek

zor süreçler yaşarız. Pandemi bittiğinde hazırlıksız
yakalanırsak bütün müşterilerimizi Uzakdoğu gibi
başka ülkelere kaptırabiliriz. Fabrikalarımızı ve
işletmelerimizi dinamik tutmak zorundayız.  

Gelecekle ilgili simülasyonlarımızı yapmamız
gerekecek. Her şeyin başında önceliklerimizi
belirlemeliyiz bunların merkezine insanı
koymalıyız. Daha sonra finansman ve kaynak
yönetimini konuşabiliriz. Üretim içindeki tedarik
zincirlerini genişletmemiz gerekiyor. Müşteri ve
tedarikçilerle iletişim ağını sürekli açık tutmak
gerekiyor. Şirketlerin 2020 yılı için hedef ve
stratejik politikalarımızın üzerinde değişiklik
yapılması önem arz ediyor. Mutlaka şirketler ve
kendi yaşantımızda değişiklik yapmamız lazım.”

Bu sene ve önümüzdeki yıllarda yatırımların
ertelenebileceğini işaret eden Yılmaz Redüktör
Yönetim Kurulu Üyesi Ender Yılmaz  şu ifadeleri
kullandı:  “İkinci dünya savaşından sonra dünyada
birçok yer yıkıldı. Savaş sonrası yeni bir yatırım
hamlesi geldi. Yollar fabrikalar yapıldı. Bugün
geldiğimiz noktada yeni yatırımların yapılıp
yapılmayacağı bile tartışılıyor. Yatırımla ilgili
düşünceler ertelenecek bu da dünyada ekonomiyi
başka bir boyuta taşıyor. Bütün dünyada tarihi bir
düşüş başladı. Dünya ciddi bir sınavdan geçiyor.
Ülke borçlanmaları var. Türkiye’nin geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 119 iç borçlanması var.
Şimdi artık yeni normal dediğimiz bir kavramla
karşı karşıyayız.  Bu yeni normali tartışacağız.”

Kastamonu agro
turizmle kazanır

Şirketler yeni 
stratejiler geliştirmeli

Pandemi sonrası seyahat eden insan sayısı azalacağını ancak kişi başına düşen harcama payının
artacağını belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kastamonu’nun agro
turizm ile pazar payını yükseltebileceğini vurguladı.

Yılmaz Redüktör
Yönetim Kurulu

Üyesi İSO 46. Grup
Sanayi Meclis
Üyesi Ender

Yılmaz, korona
virüs sebebiyle

ekonomik anlamda
daralmanın

meydana geldiğini
vurgulayarak

işletmelerin bu sene
yeni stratejiler

geliştirmesi
gerektiğini söyledi.
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Pendik ilçe Müftüsü olarak 2017’den
beri görevde olan Hüseyin Baş, Fatih
İlçe Müftülüğüne atandı.

Aslen Azdavaylı olan Hüseyin Baş,
1999 yılından itibaren Karabük
Ovacık’ta, Zonguldak Gökçebey ve
Alaplı’da, Sakarya Erenli’de ilçe
müftüsü, Cidde Din Hizmetleri Ateşeliği
nezdinde Medine Kargo Ekip Başkanı
olarak da görev yapmıştı.

Pendik’ten 
Fatih’e atandı

2014-2019 yıllarında Ataşehir
belediye meclis üyeliği ve meclis
başkan vekilliği görevinde bulunan
Doğanyurtlu hemşerimiz Mustafa
Kemal Aldoğan, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu tarafından İstanbul Otobüs
İşletmeleri A.Ş'nin yönetimine atandı.

İstanbul Otobüs AŞ
yönetiminde

Hastaların 
yüzde 81’i iyileşti

Kaşka Tarım’ın kurucu ortağı ve pazarlama
müdürü Cengiz Başkan, Kastamonu’ya özgü atalık
tohumları ekip işleyecek tesis kuracaklarını
vurgulayarak, “Projemiz, yerli bitki ve hayvan
türlerimizi doğal kaynaklarımızı en verimli
şekilde kullanarak geliştirmek, üretmek ve en
mühimi modern tesislerde mamul ürünler haline
getirmeyi amaçlıyor.” dedi.

Tesiste siyez ürünlerini işlemek isteyen
üreticilere de hizmet verileceğini kaydeden
Başkan, kuracakları ar-ge mutfağında bilim
insanlarıyla, yerel ve ulusal şeflerle ortak
çalışmalar sürdürerek un, bulgur ve makarna
formülleri geliştireceklerini ifade ederken,
makarna üretim tesisi için makine parkurunu
İtalya’dan temin edeceklerini bildirdi.

Sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çeken
Seydilerli iş adamı
Cengiz Başkan, “Tarım
bir ülkenin en stratejik
varlığı. Doğal beslenme
ise toplum sağlığının en
önemli unsuru. Bu
günlerde yaşamakta
olduğumuz covid19
salgını da bu varlığın ne
kadar önemli olduğunu
acı bir şekilde bizlere
yeniden öğretiyor.
Doğanın kodlarıyla
oynarsanız intikamı ağır olur. Dünyanın küçük bir
şehre dönüştüğü bu çağda hazırlıksız yakalandığı
bu virüsün tek tedavisi güçlü bir bağışıklık
sistemi. Modern tıp çaresiz ve güçlü bağışıklık
sistemine sahip olmanın tek yolu doğru ve sağlıklı
beslenme. Tıpkı yüz yıl önceki, bin yıl ya da on bin
yıl önceki atalarımızın beslendiği gibi beslenmeyi
kast ediyorum. Günümüzdeki hibrit tohumlar,
yüksek glütenli gıdalar, früktozlar, paketli
ürünlerin tamamı insan bağışıklığını düşüren
immün sistemi çökerten ürünler. Bizim
tesislerimize asla GDO’lu hibrit ürün girmeyecek.
Atalık tohumlarımızı ihya ederek, terk edilen,
üretim yapılmayan tarım arazilerini yeniden
üretime kazandırarak Kastamonu’muzu organik
ve doğal tarım üssü haline getirme yolunda adım
attık.” diye konuştu.

Seydiler’de 6 bin dönüm ekildi
Tosya’da temeli atılan siyez bulguru ve un tesisi

için Seydiler’de 6 bin dönüm arazide ekim
yapıldığını belirten Cengiz Başkan, “ Siyez
bulguru ve un fabrikamız eğer içinden geçtiğimiz
olağanüstü şartlar nedeniyle bir engelle
karşılaşmazsa  2020 temmuz ayında faaliyete
geçmiş olacak.  Bu yıl Seydiler bölgesindeki 76

çiçimize yaklaşık 6 bin dönüm arazide
sözleşmeli ekim yaptırdık. Mevcut sayı
yatırımlarımız sürdükçe artarak devam edecek.
Bu sene tesisimizde siyez bulguru, unu, ezmesi,
irmiği gibi ürünler üretilecek. Başta siyez olmak
üzere doğal ürünlerimizin katma değerini
yükselteceğiz.” dedi.

Siyezin pazar payını artıracak faaliyetler
sürdüreceklerine işaret eden Başkan, “ Bölgemiz
işlenebilir arazi alanı olarak İç Anadolu ya da
Marmara bölgesiyle rekabet edecek güçte değil.
Ancak değerli ürün ve ürün kalitesi olarak çok
daha avantajlı. Örneğin Konya, Kırklareli, Bursa
gibi illerde de siyez buğdayı deneme ekimleri
yapıldı. Ancak hem verim hem de ürün kalitesi
olarak Kastamonu’da yetişen siyez buğdayına
yaklaşamadı bile.  Siyez ürünlerinde en büyük
sıkıntımız ürün standardının olmaması. Hala taş
ve toprağıyla öğütülen un veya kepekli, çöplü, taşlı
bulgurlar doğal ürün görüntüsü verilerek
pazarlanmakta. Doğal ürünlerin bilinçli bir
tüketici kitlesinin olduğu dikkate alınırsa maalesef
bu durum eleştire neden oluyor. Haliyle pazar
payını da küçültüyor. Bunun tek nedeni
bölgemizde siyez ununu ve bulgurunu işleyecek
yeterli teknoloji ve otomasyona sahip bir tesisin
bulunmamasıdır. Amacımız siyez ürünlerine
fabrikamızla bir standart getirmek ve ürün
kalitesini maksimum düzeye çekmektir. Bu
nedenle bölgemizde siyez ürünlerini işlemek
isteyen üreticilerimize ve tüccarlarımıza da
ürünlerini işleme noktasında hizmet vermeyi
düşünüyoruz.” diye konuştu.

Başkan, firmanın pazarda yer almak için
çalışmalara başladığını ifade ederek “Ürünlerimizi
uygun fiyatlarla geniş kitlelerin istifadesine
sunmayı hedefliyoruz bunun için zincir
marketlerle görüşmelere başladık. Kaliteli
şarküterilerde ve organik ürün satış noktalarında
da yer alacağız ayrıca atalık tohumlardan ekmek
yapan seçkin fırınlarımıza da toptan un satışı
yapacağız. Online satış sitemizde olacak.” şeklide
konuştu.

Makineler İtalya’dan
Başkan, dünya standartlarında makarna

üretmeyi planladıklarını vurgulayarak şunları
söyledi: “2021 yılı yaz aylarında faaliyete
geçireceğimiz makarna fabrikamızda dünya
standardında makarna üretmeyi hedefliyoruz.
Makarna fabrikasında kullanılacak tüm
makinaları dünyanın makarna üretimi üssü olan
İtalya’dan getireceğiz çünkü dünya standartlarında
ve katma değeri yüksek makarnalar üretmek
istiyoruz.  Üretim tekniklerinin yanı sıra
hammadde de makarnanın kalitesini belirleyen

önemli bir etken. Kaliteli makarna üretimi için
gereken atalık buğday cinsleri Kastamonu’da halen
yetişiyor. Biz bu tohumları bulduk ve çoğaltma
faaliyetlerine başladık bile. Önümüzdeki sezon
büyük ölçekte organik yöntemlerle ekim
yapacağız.”

Yerli ırk ve mera hayvancılığı
Yerel ırk büyük ve küçükbaş hayvan çiliğimiz

için arazi alımlarını tamamladıklarını söyleyen
Cengiz Başkan çok yakında çilik inşaatına
başlanacağını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
“Yerli ırk hayvanlarımız ile meraya dayalı
hayvancılığın karlılık bakımından da üstün
olduğunu ortaya koymak istiyoruz. Hayvanlarımız
kış aylarında yine fabrikamızda üretilen organik
yemlerle beslenecek. Yani üretim sistemimiz gerek
tarım gerekse hayvancılık boyutuyla birbirini
destekleyen ve besleyen bir sistem olacak.
Fabrikanın firesi çiliğe, çiliğin gübresi tarlada
üretime dönüşecek. Bu şekilde doğal döngüyü
sağlamayı düşünüyoruz.”

Kaşka Tarım Kurucu Ortağı Cengiz Başkan
tesisin kapasite ve maliyeti hakkında ise şu
bilgileri paylaştı: “Üretim tesisimiz Tosya
Organize Sanayi Bölgesinde, 9 bin metrekare arsa
üzerinde, 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip
olacak. Un, bulgur ve makarna tesisleri bir arada
bulunacak. Fabrikamızın saatlik 1 ton un, 1 ton
bulgur üretme kapasitesi var, eğer tam kapasite
çalışırsak günlük 50 tona yakın ürünü işlemiş
olacağız. İlk etapta 25 kişiyi istihdam edeceğiz.
Tesisin arsa, makine ve inşaat maliyeti toplam 7
milyon lira. Tabi bu yatırım sadece un ve bulgur
tesisi için. Önümüzdeki iki yıl içerisinde toplamda
20 milyon lirayı bulan makarna ve hayvancılık
tesisini de faaliyete sokacağız.”

Kaşka Tarım’ın Tosya’da 7
milyon lira yatırımla kuracağı
entegre tarım tesisinin temeli
atıldı. Firma bu sene temmuz

ayında siyez bulguru ve un
fabrikasını faaliyete geçirmeyi

planlarken, 2021’de 9 bin
metrekare üzerinde yer alan

aynı arazi içerisinde
makarna fabrikası ile

Tosya’da süt ve hayvancılık
tesisini kurmayı hedefliyor.

Firmanın Tosya’da yapacağı
yatırımın maliyeti ise 

20 milyon lirayı 
buluyor. 

Tosya’ya 20 milyon
liralık yatırım

“Kaşka Tarım Seydilerli iş adamı Cengiz Başkan,
Tosyalı avukat Faruk Zorba ve Ali Rıza Zavar
ortaklığında kuruldu. Tosya OSB’deki tesis Tarım ve
Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri 13
etap kapsamında ekonomik yatırımlar kategorisinde
Kastamonu düzeyinde en yüksek hibe desteğine hak
kazanarak 1 milyon 250 bin lira teşvik aldı.”

Faruk Zorba Ali Rıza Zavar 

Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs pandemisi dolayısıyla gazete
gönderilerimizin dağıtım ve ulaşım
kanallarındaki aksama sebebiyle iadesi
nedeniyle 50 gündür siz değerli
okurlarımızdan ayrıyız.  Mücbir sebep
dolayısıyla tüm abonelik sürelerinin 2 ay
uzatıldığı bilgisini sizlerle paylaşır,
anlayışınız için teşekkür ederiz.

Yeniden Merhaba! 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı
Türkiye’deki korona virüs tablosuna
göre hastalıktan tedavi olup taburcu
edilenlerin sayısı toplam vakaların
yüzde 81’ini oluşturuyor. Virüs teşhisi
konulan hastaların yüzde 16’sının
tedavisine devam edilirken ölüm
oranları yüzde 2,7’lerde seyrediyor.

İstamonu muhabirinin derlediği
verilere göre Türkiye’deki koronavirüs
test, vaka, iyileşme, ölüm ve taburcu
oranları şöyle: 

Nüfusun % 2,81’ine test yapıldı
İlk korona virüsü vakasının

açıklandığı 11 Mart tarihinden itibaren
83 milyon 154 bin 997 kişinin yaşadığı
Türkiye’de, 7 Haziran’a kadar 2 milyon
338 bin 593 kişiye test yapıldı. Nüfusa
göre test yapılanların oranı %2,81’e
denk geliyor.

% 7,27 pozitif 
Covid 19 testi yapılan 2 milyon 338

bin 593 kişiden 170 bin 132’sinin sonucu
pozitif çıktı.  Teste göre hastalık teşhisi
konulanların oranı %7,27

Vefat % 2
7 Haziran tarihine kadar testi pozitif

çıkan 4 bin 692 hasta tedavi süreci
devam ederken vefat etti.  Pozitif vaka
görülen hastaların vefat oranı %2,76. 

İyileşme % 81
Hasta olan 137 bin 969 kişi iyileşerek

taburcu oldu.  Pozitif vaka görülen
hastaların iyileşme oranı %81,10.

Tedavisi devam eden % 16
Test sonucu pozitif çıkan hastaların

yüzde 16,15’inin (27 bin 471 kişi) tedavisi
hala devam ediyor.

Hastaların %2,23’ü yoğun bakım
ünitesinde (613 kişi), yüzde 1’i ise
entübe (274 kişi).
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Mülki idare amirliği
mesleğine intisap eden
Kastamonulu 108. Dönem
Kaymakam Adaylarının
atamaları gerçekleşti. İç
İşleri Bakanlığının
açıkladığı 108. Dönem
Kaymakam Adaylığı
sınavına giren Kastamonulu 5 isim nihai
başarı listesinde yer aldı. Kastamonulu
adayların en fazla olduğu ve başarı
gösterdiği 108. Dönemin kaymakam
adaylarının staj yerleri de İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun imzası ile belli oldu. 

Bu kapsamda Seda Ünlü ve Emre
Çömen Kastamonu Valiliğinde, İsmail
Battal Denizli Valiliğinde, Serkan Böyük
Samsun Valiliğinde, Ayhan Kalaycıoğlu
Düzce Valiliğinde görevlendirildi.

Dr. Çınar virüs 
kaygısını azaltacak
Azdavaylı eğitimci yazar Erdoğan Ergin, Covid- 19 nedeniyle çocuklarda oluşabilecek kaygıyı azaltmak
için gönüllü ekiple birlikte haırladığı Dr. Çınar isimli kitabı okurların beğenisine sundu.

Görme engelliler ve okul öncesindeki çocukların erişimi için
sesli olma özelliğine sahip kitap aynı zamanda duyma engelliler
için de işaret diliyle dijital platformlarda yerini aldı. 

Çocuklardaki kaygıyı, çocuk kitaplarıyla azaltabilmeyi
amaçlayan gönüllü ekipte yazar olarak Erdoğan Ergin yer
alırken, Zeynep Rumeysa Araçlı resimledi, Edibe Koç
editörlüğünü yaptı, Sema Yaylı seslendirdi, Mesut Yazıcı işaret
dili ile anlattı.

Koronavirüs ve salgın hastalıklardan korunmak için
alınacak önlemlerin 4- 8 yaş aralığındaki çocukların
anlayabileceği dille uyarlanan kitap, ebeveynlerin kurması
gereken iletişim hakkında da hikayeleştirilmiş şekilde örnek
vermesiyle beğeni topladı.

Virüs şirinleştirilmiyor

Kitabın kaygıyı azalttığını belirten Erdoğan Ergin, “Virüsün
şirinleştirilmediği kitapta, korona ifadesi yer almıyor. Virüsle
mücadelede kaygının aşağı çekilebilmesi için de çözümü
çocukların bulması gerektiği vurgulanıyor. Çocuklar başta
olmak üzere herkes için hazırlanan bu projede yer almak gurur
vericiydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Merak edenler, linkten kitabı ücretsiz olarak indirebilir.
https://drive.google.com/file/d/1gA9zUtwlF9Z2gvgUHuNx

GvGqPif0R3JI/view?usp=drivesdk
Linkten görme ve işitme engelliler için hazırlanmış videoya
ulaşabilirsiniz. https://youtu.be/4E-hI_njma4

Emre Çömen İsmail Battal

Seda Ünlü Serkan Böyük

Görev yerleri
belli oldu

Ayhan
Kalaycıoğlu
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

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

www.mercanotoyedekparca.com
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