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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

İÇDAŞ’ın Çanakkale'nin Biga ilçesinde
50 milyon liralık yatırım ile kurduğu 400
bin ton kapasiteye sahip Tohum
Bankası'nın açılışı gerçekleşti. Bankadaki
eksi 20 derece soğukluktaki tohum
koruma deposu 250 bin tohumu yüzyıl
muhafaza edebilecek kapasiteye sahip
bulunuyor. Özel sektörün kurduğu ilk
merkez olan tesis ileriki aşamalarının
hizmete girmesiyle Türkiye’nin milli
tohum üssü olacak. n 5

İÇDAŞ tohum
bankası açıldı

Pınarbaşılı klima teknisyeni Ersoy Abut,
işinde kullandığı bakır tesisat
malzemelerinin artığıyla tarihi yapıların
maketini yapıyor. Abut’un, Türkiye’ye bakır
işleme branşında kazandırdığı birincilik
ödülü de bulunuyor. n 4

Atık bakırdan 
tarihi eser maketine

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumundan (TKDK) hibe alarak 1,6
milyon liralık yatırımı hayata geçiren kadın
girişimci Aysel Bakır, Şenpazar’da atıl
vaziyetteki 5 dönümlük tarlayı kiralayarak
güneş enerjisi üretiyor. IPARD II 1.Başvuru
Çağrı İlanına başvurarak geçtiğimiz yıl
yatırımı hayata geçiren Bakır, ulusal
basında geniş yer buldu. n 9

Şenpazar’da güneş
enerjisi üretiyor

liderfiltre.com

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

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim25

Geliştirdikleri bu özel gübreyle lif ve tohum
amaçlı ıslah edilmiş kenevir yetiştiriciliğinde
maksimum verim ve kalite sağlanacağını
belirten GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı “Kenevir, dengeli besleme ile yüksek
verim ve üstün kaliteli ürün hasadına imkân
veren bir bitkidir. Ekibimizin yaptığı
araştırmaya göre klasik gübrelerle yapılan
beslemede, yüksek tohum verimi ve kaliteli lif
üretimi için bitkinin tükettiği potasyumun
tamamen göz ardı edildiği anlaşılmaktadır.
Kenevir bitkisinin sağlıklı gelişimi için gerekli besin
maddelerini dengeli olarak bünyesinde bulunduran yeni

ürünümüz ise azot, fosfor, potasyum ve
kükürtün yanı sıra ülkemizin önemli yeraltı
zenginliklerinden bor da içermektedir. Bu özel
ürünümüz dengeli deseni ile kenevir dışında
pek çok bitki için de önerilebilecek bir başlangıç
gübresidir. Sektörün ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak dünyadaki kenevir üretiminde 17.
sırada bulunan Türkiye’nin bu alandaki
verimliliğinin özel gübre kullanımıyla
artırılmasını hedefliyoruz. Kenevir tarımında da
ülkemizde dekar başına 100-110 kilogram olan

lif veriminin, dünya ortalaması olan 230 kilogramın
üzerine çıkarılmasına katkı vereceğiz.” dedi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleriyle
birlikte Kastamonu’daki belediye
başkanlarının yaş ortalaması arttı.
2014’te 20 ilçede seçilen belediye
başkanlarının yaş ortalaması 50,9 iken,
31 Mart’tan sonra yaş ortalaması 51,5’e
yükseldi. Yerel idarenin en genci 29

yaşındaki Tosya Belediye Başkanı Volkan
Kavaklıgil olurken, 62 yaşındaki Daday
Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ile
Seydiler Belediye Başkanı Mehmet
Erdoğan en yaşlıları arasında yer aldı. 20
ilçenin 15’inde X Kuşağına mensup
belediye başkanları seçildi. n 8

Kastamonu’da
tarımsal üretimi

yaygın olan çeltik,
sarımsak ve

hububat
yetiştiriciliğine

yönelik özel
gübreleri üreten

GÜBRETAŞ,
kenevirde dekar

başına lif verimini
yüzde yüzün

üzerine çıkarmayı
hedefleyen gübreyi
pazara sundu. Yeni
geliştirilen kenevir

gübresi aynı
zamanda

ülkemizin sahip
olduğu önemli

yeraltı
kaynaklarından

bor elementi
içermesiyle de
dikkat çekiyor.

Gübretaş’tan bor 
elementli gübre

Yerel idare yaşlandı
Hasan Fehmi Taş Mehmet Erdoğün Şahin Çolak Satılmış Sarıkaya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütüne göre çöpe giden
yiyecekler yaklaşık 2 milyar

insanın doymasına yetiyor. Dünya
genelinde her yıl 1,3 milyar ton gıda
atığı oluşuyor. Günümüzde yaklaşık

821 milyon insan açlık çekerken, 2
milyar insan aşırı kilolarıyla, 600

milyon da obeziteyle mücadele
ediyor. Günlük 4 milyon 900

bin ekmeğin çöpe atıldığının
tespit edildiği Türkiye’de ise bir

yıl içinde 1,7 milyar ekmek
heba olduğu, 214 milyar
liralık gıda israfının
yapıldığı belirlendi.

EL İNSAF 

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 7

Trakya 
buluşması 

n 5

Çatal-
zeytin’de
kardeş
buluşması

n 8

Devrekani
Bayrama
hazır

n 8

n 4
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MANŞET

n Birinci sayfadan devam

Kastamonu genelinde tarım kredi
kooperatifi ile özel gübre bayilerinden
oluşan 30’a yakın satış noktasıyla çiçilere
ulaştıklarını bildiren Pınarbaşılı hemşerimiz
İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz yıl
Kastamonu’da sadece 20 dekarlık bir alanda
yapılan kenevir ekiminin bu yıl 4 kat
arttığını kaydederken, bu konudaki
bilgilendirme ve bilinçlendirme arttıkça
önümüzdeki dönemde daha fazla çiçinin
ıslah edilmiş endüstriyel kenevir tarımına
yöneleceğini beklediklerini ifade etti. 

Sadece yeni bir ürün geliştirmekle
kalmadıklarını, bilinçli tarımın
yaygınlaşması için de çalıştıklarını
vurgulayan Yumaklı, “Kenevir
tarımının yapılabildiği 19 ilden biri olan
Kastamonu’da, Türkiye açısından büyük
önem taşıyan kenevir üretiminin
yaygınlaşması için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sadece bunun tohumunu
ekip kendi kendine yetişmesini beklemek
olmaz. Uzman ziraat mühendislerimiz
üreticilerin endüstriyel kenevir bitkisini
dengeli bir şekilde beslemesi için besleme
programı da oluşturdu. Verimlilik artışı
sağlayacak bu bitki besleme programını
eğitim toplantıları, mobil uygulamamız
Etkili Gübreleme Programları EGP ve basılı
dokümanlar aracılığıyla üreticilere
anlatıyoruz. Kenevir tarımında yüksek
verim ve kaliteye ulaşarak, çiçilerimiz
bundan kazançlarını da arttırmak için
GÜBRETAŞ’ın yeni geliştirdiği özel
üründen ve ziraat mühendislerimizin
ücretsiz danışmanlık hizmetinden
faydalanmalıdır” diye konuştu.

Ülke genelinde tarım alanında yüksek
verim artışı sağlayan bitkiye ve bölgeye özel
gübrelerle katma değer üretmeye devam
ettiklerini belirten Yumaklı, bu kapsamda
Kastamonu’daki tarımsal üretimde yüksek
verim ve kaliteyi artırdıklarına işaret ederek
şunları söyledi: “GÜBRETAŞ’ın Türkiye
genelinde yetiştirilen her türlü ürün için
olduğu gibi Kastamonu’da tarımsal üretimi
yaygın olan çeltik, sarımsak ve hububat

yetiştiriciliğine yönelik gübreler de
geliştirerek tarımın hizmetine sundu. Bu
özel gübreler sayesinde Kastamonu ve
ilçelerindeki tarımsal üretimde yüksek
verim ve kalite elde edilmesine katkı
sağlanıyor. Türkiye’de bir ilk olarak bitkiye
özel geliştirdiğimiz Süper Çeltik gübresi,
çeltik tarımında önemli etkenlerden biri
olan çinko eksikliğini karşılayarak kuvvetli
kök ve gövde yapısı sağlayarak, aynı
zamanda kardeşlenme sayısını da
arttırmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli bitki
besin elementlerine ihtiyaç duyan sarımsak
yetiştiriciliği için de zengin içerikli Süper
Pancar ve 13.24.12 gibi özel gübrelerimiz
bölgede yaygın olarak kullanılıyor.” 

Hem Türkiye genelinde hem de
Kastamonu’da çiçilerin gübre

ihtiyaçlarının yaklaşık üçte birinin
GÜBRETAŞ tarafından karşılandığını
bildiren Genel Müdür Yumaklı, “Bunun
yanı sıra şirket olarak yıl boyunca
düzenlediğimiz eğitim toplantıları ve
arazide danışmanlık hizmetiyle bilinçli
tarımın yaygınlaştırılmasına katkı
sağlıyoruz. Kastamonu bölgesinden
sorumlu uzman ziraat mühendislerimiz,
Tarım Kredi Kooperatifi ziyaretleri
esnasında ve köylerdeki kahve ziyaretleriyle
bölgedeki çiçilerimize yönelik eğitim
toplantıları gerçekleştiriyor. Bu eğitimlerde
ziraat mühendislerimiz, ilimizin tarımda
marka konumunda olduğu çeltik ve
sarımsak ile birlikte kenevir ve diğer
ürünlerde verim ve kaliteyi nasıl
artırılabileceğini anlatıyor” diye konuştu.

Pınarbaşılı klima teknisyeni Ersoy Abut,
işinde kullandığı bakır tesisat
malzemelerinin artığıyla tarihi yapıların
maketini yapıyor.  Selimiye Camisi, Galata
Kulesi, Kız Kulesi, Sultan Ahmet Camii,
Nasrulllah Kadı Camii, Dolmabahçe Saat
Kulesi’nin aralarında bulunduğu çok sayıda
tarihi eserin bakırdan minyatürünü yapan
Abut’un, Türkiye’ye bakır işleme branşında
kazandırdığı birincilik ödülü de bulunuyor.

Yaklaşık 10 yıl önce hobi olarak bakır
maket yapmaya başladığını bildiren Ersoy
Abut, özel bir eğitim almadan çalışmalarını
sürdürdüğünü kaydederek, " 1991 yılından
itibaren klima teknisyeniyim. Bir gün
Beyoğlu’ndaki işyerinde otururken klima
boru birleştirici parçasını caminin şerefesine
benzettim. Kullandığım ince bakır boruları
işleyince sanki bir taş örme duvar görüntüsü
ortaya çıktı. Bazı parçalar da bir pencere gibi
hayalimde canlanınca kaynakla birleştire
birleştire bu işi devam ettirdim. “dedi.

Bakır malzemelerden ilk olarak Edirne
Selimiye Camii’nin maketini yaptığını anlatan
Abut, “Selimiye Camii’nin maketini 5 ayda
tamamladım. Daha sonra 4 ayda Nasrullah
Kadı Camii’ni bitirdim. Ardından Sultan
Ahmet Camii'ni yapmaya karar verdim. İşe
fotoğraf çekmekle başladım. Önce cami
derneğine yapmak istediğim maketi
anlattım. Gerekli izinlerin alınmasının
ardından maketin yapımına başladım.
Caminin tarihi minarelerine çıkarak buradan
caminin yüzlerce fotoğrafını çektim. İnce ince
işlediğim bakır parçalarının montajını 1,5
yılda tamamlayabildim. Sultan Ahmet
Camii’nin maketi etkinlikler ve festivaller
dışındaki zamanlarda caminin avlusunda
sergileniyor. Maket sayesinde turist
rehberleri tarihi mekanı kuş bakışı olarak
daha iyi anlatabiliyor. Büyük bir eksikliği
giderdiğim için mutluyum.” diye konuştu.

Ersoy Abut yapımına 5 yıl önce başladığı
Ayasofya Camii’nin ise 3 ay içerisinde
tamamlanacağını bildirdi.

Türkiye’ye birincilik getirdi

2012 yılında dönemin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
ile tanışması sonrası Umman'daki Maskat
Uluslararası El Sanatları Festivali'ne katılan
Ersoy Abut şunları söyledi: “32 ülkeden 150
ustanın katıldığı festivaldeki yarışmada
yaptığım Galata Kulesi’ni sergiledim.
Katıldığım ilk uluslararası festivalden
Türkiye’ye bakır işleme branşında birincilik
ödülü ile döndüm. Amacım Türkiye'deki
önemli tarihi eserlerimizi yapıp gezici sergi
şeklinde Türkiye'nin tanıtım etkinliklerine,
sergilerine ve fuarlarına katılmak istiyorum.
Ülkemizin tanıtıma katkı sunmak istiyorum.”

Atık bakırdan tarihi
eser maketine

www.ekoiselbiseleri.com.tr

info@ekoiselbiseleri.com.tr

İŞ ELBİSELERİNDE 
UZMAN KADRO 
VE ÜRETİM 

Adres: Altınşehir mah. Tavukçuyolu Cad. Hayat Sk. No:2
Ümraniye / İSTANBUL
Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

Kastamonu’da
tarımsal üretimi

yaygın olan çeltik,
sarımsak ve

hububat
yetiştiriciliğine

yönelik özel
gübreleri üreten

GÜBRETAŞ,
kenevirde dekar

başına lif verimini
yüzde yüzün

üzerine çıkarmayı
hedefleyen

gübreyi pazara
sundu. Yeni

geliştirilen kenevir
gübresi aynı

zamanda
ülkemizin sahip
olduğu önemli

yeraltı
kaynaklarından

bor elementi
içermesiyle de
dikkat çekiyor.

Gübretaş’tan bor 
elementli gübre

GÜBRETAŞ’ın kenevir bitkisinin besin
maddesi ihtiyaçları ve Türkiye topraklarının
bitki besin maddesi varlığı dikkate alınarak
geliştirilen taban gübresi,
12.16.12+12(SO3)+0,2 B formülasyonuna
sahip. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için
geliştirilen gübre, K-EXPERT markasıyla
pazara sunuldu.

KENEVİRE ÖZEL 
GÜBRE K-EXPERT

GÜBRETAŞ’ın yeni geliştirdiği kenevir
gübresi, aynı zamanda ülkemizin sahip olduğu
önemli yeraltı kaynaklarından “bor” elementi
içermesiyle de dikkat çekiyor. 

Son zamanlarda gündeme gelen “borlu
gübre” konusunda GÜBRETAŞ’ın oldukça derin
bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Genel
Müdür İbrahim Yumaklı, “ Bor içeren gübreler
yeni bir fikir gibi sunuluyor ama sektör lideri
şirketimiz, yıllardır bor ürünü ve bor içeren
gübrelerle tarım sektörüne katkı
sağlamaktadır. Sıvı-toz gübre üretimine
başladığımız 1994’ten bu yana klasik
gübrelerin dışında özel ürünler de geliştirdik.
Özellikle son 20 yılda damla sulama ve
yapraktan kullanılan gübrelerimiz arasında
toprağın ve bitkinin ihtiyacına göre bor içeren
ürünler bulunmaktadır.” dedi.

Kimyevi gübre üretiminde yerli girdilerin
daha fazla kullanılmasına yönelik Ar-Ge
çalışmalarını yıllardır sürdürdüklerini belirten
Yumaklı, GÜBRETAŞ’ın bu hedef
doğrultusunda ülkemizin önemli yeraltı
zenginliklerinden bor elementini içeren bitki
besleme ürünlerinin sayısını artırdığına dikkat
çekti. İbrahim Yumaklı, “Bor içeren 10’dan
fazla gübrenin yer aldığı ürün portföyümüze,
kenevir gübresiyle bir yenisini ekledik.
Türkiye’nin toprak yapısı ve bitkilerin besin
maddesi ihtiyacını dikkate alarak gelişim
döneminde bor elementine ihtiyaç duyan
ayçiçeği, şeker pancarı ve fındık tarımı için
geliştirdiğimiz Altın Çiçek–S, Süper Pancar–S,
Çotanak Fertil ve Süper Çotanak gibi bitkiye ve
bölgeye özel taban gübreleri bor elementli
olarak üretilmektedir. Bunların yanı sıra

GÜBRETAŞ’ın ürün portföyündeki Dermin, Bor,
Bor-8, Combi, Combi Plus ve Micro gibi
bitkilerin damlama sulama ve yapraktan
beslenmesinde kullanılan farklı oranlarda bor
içeren ürünler de yer almaktadır” diye
konuştu. 

Tarımda bor kullanımıyla ilgili önemli bir
noktaya da dikkat çeken Yumaklı şu uyarılarda
bulundu: “Bor, bitki tarafından oldukça düşük
dozda tüketilmektedir. Ancak etkileri tüketilen
bu düşük miktara kıyasla oldukça önem
taşımaktadır. Bor elementinin bitkiler
üzerindeki etkisi çok ani ve keskin
olabilmektedir. Noksanlık ve toksitite aralığı
oldukça dar olan bor elementinin dikkatli
kullanılması ve ihtiyacın üzerinde aşırı
kullanımlardan hassasiyetle kaçınılması
gerekmektedir.” 

BOR İÇEREN BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİYLE TARIMA KATKI SAĞLANIYOR

İbrahim 
Yumaklı

istamonu31temmuz_04_Layout 1  7/30/19  1:44 AM  Page 1



31 Temmuz 2019 5
istamonu.com /istamonu /istamonu

EKONOMİ

102,74 t 5,639 t 6,277 t 257,42 t

Tohum bankası kapsamında 34
çeşit ürünün yeşermeye başladığını
bildiren İÇDAŞ İcra Kurulu Üyesi
Ayhan Aslan, tesisin tam kapasite
kullanımına 2023 yılında
başlanacağını kaydetti.

Şirket olarak çelik, enerji,
denizcilik sektörlerinde dünyanın
gelişmiş ülkelerinden biri olma
hedeflerine bir yenisini daha
eklediklerini kaydeden Cideli iş adamı
Ayhan Aslan, "İnsanlığın on binlerce
yıllık geçmişini tohumların
hafızasında yaşatan Anadolu'muz
tarımın, tohumun ve bereketin ana
yurdudur. Ülkemiz 2023 hedeflerinin
en önemlilerinden biri de kendini
besleyebilen, dünyaya teknoloji ve
ürün ihraç edebilen örnek bir tarım
ülkesi olmaktır. Biz de Anadolu'nun
eşsiz değere sahip tohumlarını
muhafaza ederek, gelecek kuşaklara
ulaştırmak, ayrıca ıslah ederek yüksek
verimli, sağlıklı ve çiçiler ile ülkeye
sağlıklı tohumlar üretmek üzere
İÇDAŞ Tohum Bankası Projesi'nin
hayata geçirdik. Eksi 20 derece
soğukluktaki tohum koruma
depolarında 250 bin tohumu yüzyıl
muhafaza edebilecek olan İÇDAŞ
Tohum Bankası 2023 yılına kadar 50

milyon liralık bir yatırım ile 400 bin
ton tohumu depolamayı
planlamaktadır.” dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nün Yerli ve Milli Tohum
Çeşitleri Demostrasyonu Etkinliği ile
birlikte düzenlenen İÇDAŞ Tohum
Bankası’nın açılış törenine Çanakkale
Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale

Milletvekili Jülide İskenderoğlu,
Çanakkale İl Tarım ve Orman
Müdürü Erdem Karadağ, AK Parti
Grup Başkanvekili Bülent Turan,
Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri
Cemal Şenol, Şerafettin Özkan ve
Murat Arer’in aralarında bulunduğu
davetliler katıldı.

Çorlu Tüm Kastamonulular Derneği
(Tümkasder), Trakya bölgesinde görev yapan
Kastamonulu kamu idare ve kurum amirleri ile
toplantıda bir araya geldi. Tümkasder Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Topçu toplantı hakkında
yaptığı değerlendirmede, “Kastamonulu
hemşerilerimizin yararına neler yapılacağı
konusunda dernek başkanlarımız ve kurum
amirlerimizle bir araya gelerek faydalı bir
toplantı gerçekleştirdik. Değerlerimizle bir araya
gelerek sürekli iş birliği yönünde karar aldık.
Katılımlarından dolayı değerli hemşerilerime
sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.  

Toplantıya Saray Kaymakamı Adnan Tezcan,
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün,

Lüleburgaz Savcısı Cihat Acar, Kırklareli Çevre
Müdürü Engin Öztürk, Lüleburgaz
Kastamonulular Derneği Başkanı İlhan İnan,
Silivri Kastamonulular Derneği Başkanı Aydın
Çakır, Saray Kastamonulular Derneği Başkanı

Nevzat Çiçi, Kapaklı Kastamonulular Derneği
Başkanı Atıf Mıstaçoğlu, Demirköy AK Parti
ilçe Başkanı Ecevit Özkaya, Çorlu İlim Yayma
Cemiyeti Başkanı Kurtuluş Ay’ın yanı sıra çok
sayıda iş adamı katıldı.

İÇDAŞ’ın
Çanakkale'nin

Biga ilçesinde 50
milyon liralık

yatırım ile
kurduğu 400 bin

ton kapasiteye
sahip Tohum

Bankası'nın açılışı
gerçekleşti.

Bankadaki eksi
20 derece

soğukluktaki
tohum koruma

deposu 250 bin
tohumu yüzyıl

muhafaza
edebilecek

kapasiteye sahip
bulunuyor. Özel

sektörün kurduğu
ilk merkez olan

tesis ileriki
aşamalarının

hizmete
girmesiyle

Türkiye’nin milli
tohum üssü

olacak.
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

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

İÇDAŞ tohum
bankası açıldı

Yapımı tamamlanan Küre Dağları Milli
Parkı Kızılcasu Kamp ve Doğa Eğitim
Merkezinin işletmeciliği Şenpazar
Belediyesine devredildi. Protokol Tarım ve
Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan
Başyiğit ile Şenpazar Belediye Başkanı Cem
Çınar arasında imzandı. Şenpazar Belediye
Başkanı Cem Çınar, ilçe merkezine 15
kilometre uzaklıkta olan alanın kullanımını
yaz sezonu sonuna yetiştirmeyi
hedeflediklerini bildirerek, “Bungalov evler,
karavan amaçlı kamp alanı ve çadırlı kamp
alanı kullanıma hazır. Tefrişat ihalesiyle
birlikte eksikleri iki ay içerisinde
tamamlayarak alanı yaz sezonu sonuna
yetiştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise
paintball, atv safari, binicilik ile yürüyüş
parkurları gibi etkinlik alanları hizmete
açılacak. Belediyemizin işletmeciliğini 5 yıl
sürdüreceği hem turizm hem de eğitim
amaçlı aktiviteler düzenlenebileceği tesisin
ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını
diliyorum” dedi.

Beyaz altın Taşköprü sarımsağı ilçede
kurulan sarımsak pazarında kilosu 17
liradan alıcı buldu. Taşköprülü sarımsak
tüccarı Fahrettin Tomar fiyatların boyuta
göre belirlendiğini kaydederek, “Taşköprü
Sarımsak pazarında küçük boyut 6 liradan,
orta boy 8 ila 10 lira arasında, iri sarımsak
ise 15 ila 17 liradan satışa sunuldu.
Üreticimiz hem fiyatlardan hem de
sarımsağın satışından oldukça memnun.
İlerleyen günlerde satışların daha da
artacağını umut ediyorum" dedi.

İçeriğinde manganez, B1, B6, C vitaminleri, kalsiyum, fosfor,
bakır ve özellikle sadece Taşköprü Sarımsağında bulunan
selenyum oranıyla kolesterol, tansiyon, kalp rahatsızlığı ve
daha birçok hastalığın şifası için kullanılıyor.

İşletme belediyeye
devredildi

Beyaz altın 17 
liradan alıcı buldu

Tarım Köy İşleri Bakanlığı’nın Ankara ve İzmir’de
kurduğu iki tohum gen bankası bulunuyor. İÇDAŞ’ın
merkezi özel sektörün kurduğu ilk tohum gen bankası.
İlk etabı Ankara ve İzmir’deki tohum gen bankaları ile

aynı kapasiteye sahip olan İÇDAŞ Tohum Bankası ve
Islah Merkezi’nin; ikinci, üçüncü ve daha ileriki
aşamalarının da hizmete girmesi ile Türkiye’nin milli
tohum üssü olması hedefleniyor.

Trakya’da STK- kamu buluşması
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Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
üyelerinin gerçekleştirdiği ziyarette
açıklamalarda bulunan İhsangazi Belediye
Başkanı Hayati Sağlık, “Siyezin İhsangazi
siyezi olarak tescil edilmesi gerekiyordu.
Çünkü tescil edilen siyez tamamen
İhsangazi’deki üretim metotları literatüre
alınarak tescil edildi. Bundan sonra da bu
konuda çalışmalarımızı bırakmayacağız.
Gastronomi alanında isim yapmış firmalar
siyez talep ediyorlar. Özellikle siyez ununa
yoğun talep var. Önümüzdeki günlerde çok
ses getirecek bir çalışma yapacağız.” diye
konuştu.

İhsangazi siyezinin diğer bölgelerde
üretilenlerin yerini tutmadığını ispatlamak
için bilimsel çalışmaların yapıldığını ifade
eden Sağlık, “Kabulca birtakım işlemlerden
geçilerek, bulgur haline getiriliyor. Bu
tarlanın verimine ve organik olmasına bağlı
olarak 200-300 kilo arasında bulgur çıkıyor.

Üretilen bulgura bağlı olarak sektörel
gelişim de ilçemizde devam ediyor. Siyez
unu üzerine çalışan un fabrikamız var.
Kabulcanın bir kısmı da hayvansal
üretimde kullanılıyor. Büyük bir kısmı siyez
yapılarak iç ve dış piyasaya, hatta ülke
dışına sunuluyor. Pastacılık sektöründe de
siyez kullanılır hale geldi.  Rakımı yüksek
yerlerimizde çok güzel siyez yetişmekte. 10
mahallemizde ve köylerimizin hemen
hemen hepsinde geleneksel yöntemlerle
üretilen bulgur değirmenlerimiz mevcut.
2019 yılında siyez hasadı yol haritası
belirlemek üzere, belediye başkanlığımız
öncülüğünde bir toplantı yaptık. Yol
haritamızı oluşturduk. Ürünün satışı
noktasında bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz
yıl Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürlüğü ilçemizde bir siyez alımı
gerçekleştirdi. Umarım bu yıl da alım
yaparak destek verir.” şeklinde konuştu.

Kastamonu Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi faaliyete başladı. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından desteklenen proje
kapsamında merkezin faaliyete başladığını
bildiren İnovatif Gençlik Derneği Başkanı
Tayfun Öztürk, “Yer tahsisi Kastamonu
Belediyesi tarafından sağlanan Kastamonu
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi,
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik
Projeleri Destekleme Programı
kapsamında finanse edildi. Merkezde
gençlere girişimcilik ve inovasyon
alanlarında beceri kazandırılacak. Proje
kapsamında ileri teknolojiler konusunda
eğitimler düzenlenecek. Robotik,
kodlama, elektronik, insansız hava araçları
konularında uygulamalı eğitimler yer
alacak. Aylık olarak özellikle Kastamonulu

genç girişimcilerin de yer alacağı
girişimcilik buluşmaları yapılacak. Proje
kapsamında Kastamonu’da Türkiye Genç

Girişimcilik Ödül Töreni düzenlenecek.
Resmi açılış töreni ise eylül ayında
gerçekleşecek” dedi.

Girişimcilik ve inovasyonun merkezi açıldı
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İhsangazi’de 20 bin dönüm arazide ilçeye özgü siyez buğdayının (kabulca) ekildiğini bildiren
Belediye Başkanı Hayati Sağlık, “Başka illerde üretilen siyez buğdayının İhsangazi buğdayı olarak
satılmasından rahatsızlık duyuyoruz. İhsangazi Siyezi Kastamonu’nun teminatıdır.” dedi.

Tüm dost ve

hemşerilerimizin

Kurban Bayramı’nı

tebrik ediyor, 

Nice Bayramlar

Diliyoruz

Türkiye’nin
ekonomik

görünümü (2)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Fert başına düşen,
GSYH rakamlarında
2017 yılında 10.597

USD olan rakamın, 2018
yılında 9.632 USD’ye
düşmesi çok önemsenmese
de bu gelirin bölgesel
olarak Doğu ve Güney Doğu
Anadolu’da çok daha
aşağıda olduğu ve gelir
dağılımında adaletin tesisi
meselesinde ülke olarak
büyük sıkıntılarımızın
olduğu bir gerçektir. 

Dış borçlanmadaki faiz
oranlarının yüksekliği ve
Türkiye’nin dış
borçlanmada en yüksek faiz
ödeyen ülkeler içinde
olması diğer önemli bir
husustur. 

İşsizlik rakamları 2019
ilk çeyreğinde %13,5
seviyelerine çıkmıştır. 

Türk parasının son bir
yıl içinde döviz karşısında
%40 civarı değer
kaybetmesi diğer önemli
bir problemdir. 

Cari açığın azalması; ilk
bakışta iyi bir görüntü
verse de bu düşüşün
ekonominin
küçülmesinden
kaynaklandığını savunan
görüşler vardır. 

Ekonomi aslında
anlaşılması zor bir olgu
değildir. Ürettiğinizden çok
tükettiğiniz takdirde
arızalar ve sorunlar
kaçınılmazdır. 

Diğer taraftan “Ekonomi
niçin vardır?” sorusunun
en net bir cevabı da “İnsan
için vardır” cümlesidir. 

Her ekonomik aksiyon
olumlu ya da olumsuz
insana yansır. Bu bakış

açısından şöyle bir
sıralama dahilinde bir
sorgulama yapmakta hem
fayda vardır hem de zaruret
vardır. 

• Gelir dağılımı
• Demokrasi 
• Hukukun üstünlüğü 
• İnsan haklar 
• Basın özgürlüğü 
• Eğitim kalitesi 
• Sağlık kalitesi 
• Kadın hakları 
• Çocukların ve kadının

iş gücüne katılma oranı 
• İş güvenliği 
• Sigortasız çalıştırılan

iş gücü 
• Sendikal haklar 
• Sağlıklı beslenme

hakkı 
• Vergide adalet 
• Kayıt dışı ekonomi 

Dünyanın en gelişmiş ilk
20 ülkesi arasında yer alan
ülkemizin; yukarıda yer
alan bu ölçütler açısından
maalesef gelişmemiş
ülkeler sıralaması içinde
yer bulduğunu da ifade
etmek zorundayız. 

Ülkemizin gerek sanayi
gerek turizm ve gerekse
tarımda daha çok ve daha
fazla ve kaliteli üretmek,
tükettiğinden çok daha
fazla üretmek, ithal
ettiğimizden fazlasını ihraç
etmek, ödemeler
dengesinde cari fazla
vermek, dış borçları makul
ve önemsiz bir seviyeye
indirmek, kayıt dışını
önleyip gelir dağılımı ve
vergide adaleti sağlamak
gibi hedefleri devam
etmelidir ve bu hedefler
asla hayal olmamalıdır.

20 bin dönümde
siyez ekiliyor
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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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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TATİL İÇİNDE TATİL

Plan program tatil arası
Es geçtik işi, üretmeyi; astık okulu.
Ülkem tatilya, tatilistan
Türkiye’m tatil şampiyonu.

NASİHAT

Cehalet yasak bölge, yaklaşma, orda kal,
İlim, mü’minin malı, nerede görürsen al!
Beşikten mezara dek öğrenmeye engel yok,
Âlim Fizan’da olsa varıp kapısını çal!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
Örgütüne göre çöpe giden
yiyecekler yaklaşık 2 milyar

insanın doymasına yetiyor. Dünya
genelinde her yıl 1,3 milyar ton gıda atığı
oluşuyor. 

Günümüzde yaklaşık 821 milyon
insan açlık çekerken, 2 milyar insan
aşırı kilolarıyla, 600 milyon da
obeziteyle mücadele ediyor.

Günlük 4 milyon 900 bin
ekmeğin çöpe atıldığının tespit
edildiği Türkiye’de ise bir yıl
içinde 1,7 milyar ekmek heba
olduğu, 214 milyar liralık gıda
israfının yapıldığı belirlendi. 

Geçtiğimiz hafta “Kanayan Yara Göç”
konulu yazımda göçle tarımı ve hayvancılığı,
köyle kenti ilişkilendirmiş; bu hafta ise tarım ve
israf konusunda İnebolulu iş adamı Sayın
Mehmet Reis’in çözüm önerilerine yönelik
fikirlerine yer vereceğimi yazmıştım. 

Mehmet Reis, Reis Gıda olarak sosyal
sorumluluk projeleri kapsamında birçok
girişimleri olduğunu, bilinçli gıda tüketimi ve
üretimi için sürekli çalıştıklarını ifade ederek
kamuoyunda farkındalığı artırmayı, konunun
aciliyetine dikkat çekmeyi ve çözüme yönelik

adımların hızlandırılmasını
amaçladıklarını kaydetti.

İsrafı önleme, kaynakları daha verimli
kullanma, gıda atık miktarını azaltma, geri

dönüşüme önem verme bilincinin
etkinleştirilerek yaygınlaştırılması
gerekliliğini savunan Reis, bunun
yanında ise uzun yıllar kendini
tarım ülkesi olarak niteleyen ve
tarımın dünyada ilk geliştirildiği
coğrafyanın üzerine kurulu
ülkemizin üretimde kendine yeten,
tükettiğinden fazla üreten,
ihracatını artıran cari açıktan
kurtulup cari fazla veren bir ülke

olmasının; nitelikli, yüksek kalitede, katma
değerli üretim artırıcı gerekli iradeyi göstererek
kararlı olmasından geçtiğine işaret etti.

Reis’in 22 başlıkta hazırladığı ve tarımsal
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için
sorunların tespit edilip, üretim artışına
gidilmesi gerekliliğine vurgu yaptığı konu
başlıkları ise şöyle:

• Tarım arazileri tarım amacı dışında
kullanılmamalı ve parçalı dağınık yapısına
yönelik düzenlemeler tamamlanmalı.

• Havza Bazlı Destekleme Modeli

kapsamında iklim, toprak, su
gibi unsurlar iyi analiz edilerek
verimliliği daha yüksek ürün
çeşitlerinin havzaları
oluşturulmalı. (Nohut Havzası,
Fasulye Havzası gibi.)

n Sulanabilen arazi
miktarları arttırılmalı.

n Başta damlama sulama
sistemi olmak üzere mevcut su
kaynaklarının etkin kullanımı
yaygınlaştırılmalı.

n Toprak ve su kaynaklarını
kirleten sanayi kuruluşlarına
asla müsaade edilmemeli.

n Tohum, zirai ilaç ve
gübrede yerli üretim
arttırılmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli.

n Gübre, ilaç kullanımı, sulama ve tohum
konusunda üretici bilgilendirilmeli,
yönlendirilmeli ve danışmanlık hizmeti
verilmeli.

n Milli olan yerli ve yerel tohumlar
korunmalı ve ıslah edilmeli.

n Verim ve kalitenin düşmemesi için tedbir
alınmalı.

n Hastalık ve zararlılarla kuraklık ve don
gibi risklere dayanıklı verimi daha yüksek ürün

çeşitleri geliştirilmeli.
n Küresel iklim değişimi

dikkate alınarak, iklime duyarlı
tarımsal üretim modelleri
geliştirilmeli.

n Doğal kaynakları
koruyan, çevreye en az zarar
yaratacak biçimde üretim
planlanmalı. 

n Teknolojiyle takviye
edilmiş katma değerli tarım
teşvik edilmeli.

n Üreticinin mağdur
olmaması için ekilen ürün
güvence altına alınmalı. Ayrıca
tarım sigortasından kapsamlı
yararlandırılmalı.

n Kamu kuruluşları, üretici ve sektör
temsilcileri koordinasyon içinde çalışmalı.

n Üretimden vazgeçen üretici yeniden
üretime yönlendirilmeli.

n Genç nüfus tarımsal üretime
özendirilmeli ve teşvik edilmeli. Çiftçilik cazip
ve kârlı hale getirilmeli, aile çiftçiliği
desteklenmeli.

n Üretimde ürün çeşitlendirilmesine
gidilmeli.

n Toprak Mahsulleri Ofisi stratejik
ürünlerde alım garantisi vermeli,
destekleme fiyatları ekim öncesi
açıklanmalı.

n Yerli üretim ve yerli malı tüketim
ön plana çıkarılmalı.

n Türkiye’nin dünyaya açılan global
markaları olmalı.

n Yurt içi tüketim, dış satım
potansiyeli dikkate alınarak ekilecek
ürün çeşidi ve miktarı konusunda üretim
planlaması yapılarak ve bu doğrultuda
üretici yönlendirilmelidir.

Bunlara ek olarak Mehmet Reis
insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri
için yeterli gıdayı almaları ve bu
gıdaların güvenilir olmasının insan
haklarının esasını oluşturduğuna dikkat
çekerek “İnsan Hakları Evrensel
beyannamesinde de belirtildiği gibi
insanların temel gereksinimi olan
gıdanın eşit ve adil dağıtılmadığı bir
dünya güvenli değildir.  Aslına bakarsak
dünyada yeterli miktarda gıda
üretilmektedir. Burada önemli olan doğal
kaynakların korunması, sürdürülebilir
üretimin ve adaletli paylaşımın
gerçekleştirilmesidir” dedi.

Neden sonuç ilişkisi içerisinde
yapılması gerekenler ortada…

Mehmet Reis gibi taşın altına elini
koyanlar, mesaisini daha çok kazanmak
değil daha adil düzen üzerine kuranlar
var…

Kulakları kapatmanın, görmezden
gelmenin manası yok…

Lazım olan biraz gayret biraz da insaf
sadece…

Selam ve dua ile… 

EL İNSAF 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

“İnsanların 
temel gereksinimi

olan gıdanın 
eşit ve adil

dağıtılmadığı 
bir dünya 

güvenli değildir.”  

“

“
Ayhan Ünal
İstanbul Yufkacılar ve 
Kadayıfcılar 
Esnaf Odası Başkanı

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik
eder, sağlık, mutluluk, bereket ve

güzellikler getirmesini Cenab-ı
Hak’tan niyaz ederim. 

www.istanbulyufkacilarodasi.org

Cide’de turistlerin gezi rotasına katkı sunmak
amacıyla turizm danışma bürosu kuruldu. Sahil yü-
rüyüş yolu üzerinde faaliyete başlayan büroda yerli ve
yabacı turistlere Cide’nin turistik bölgeleri ve gezi ro-
tası hakkında bilgi aktarılacak. Öte yandan ilçedeki
konaklama alanlarının artırılmasına yönelik çalışma-
lar da devam ediyor. 

Bu kapsamda yaklaşık 10 yıldır atıl durumda bu-
lunan 22 oda 44 yatak kapasiteli Cide-Beşiktaş Bele-
diyesi Dinlenme Tesisleri hizmete açıldı.

Turizm anlayışı 
genişliyor
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Kardeş ziyareti 

Devrekani 
bayrama 
hazırlanıyor

Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun 2010 yılında
kardeş belediye protokolü imzalanan
Çatalzeytin’i ziyaret etti.

İki günlük ziyaret programını eşi
Tuba Dursun ve çocukları ile birlikte
gerçekleştiren Abdurrahman Dursun,
ilçenin tarihi ve turistik yerlerini
ziyaret etmesinin yanı sıra çeşitli
incelemelerde bulundu.

Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren
Dursun sosyal medya hesaplarından
da gezi programını paylaşarak,
“Ülkemizin dört bir yanında halka
hizmet şiarıyla çalışan tüm yerel
yönetimleri tebrik ediyorum.
Sultangazi ve Çatalzeytin kardeşliğine
dair hoş anılarımız oldu.” dedi.

Çatalzeytin Belediye Başkanı
Ahmet Demir ise yaptığı
değerlendirmede, “Sultangazi
Belediye Başkanı Abdurrahman
Dursun’un göreve gelmesinin
ardından ilk şehir dışı gezisini kardeş
belediye olan Çatalzeytin’e
gerçekleştirmesi çok değerli bir
yaklaşım. Kendisinin ilçemize yönelik
övgü dolu sözleri içinse minnettarız.”
ifadelerine yer verdi.

Dursun’a programında
Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneği
Başkanı Cemal Demir, önceki dönem
Sultangazi Belediye Meclis üyesi İzzet
Açıkgöz, AK Parti Çatalzeytin İlçe
Başkanı Hasan Çay, Milliyetçi Hareket
Partisi Çatalzeytin İlçe Başkanı Yüksel
Ünlü, Çatalzeytin Esnaf Kooperatif
Başkanı Seyhun Yılmazer, Çatalzeytin
Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman
Özcan, Hüseyin Tolga İnce, Refah
Akçay ve Öztürk Ünlü de eşlik etti.

Devrekani’de 136 işletme, yaklaşan
Kurban Bayramı öncesinde Trakya
Bölgesine hayvan sevk etmek için
müracaatta bulundu. Bu kapsamda
ilçeden toplam 2 bin 200 büyükbaş,
175 de küçükbaş hayvanın sevkiyatının
yapılması bekleniyor.

İlçede hayvancılık başta
olmak üzere tarım ve
tarıma dayalı sanayinin
gelişmesi için çalışmaların
sürdürüleceğini vurgulayan
Devrekani Belediye
Başkanı Engin Altıkulaç,
“Kurban Bayramı’nda 136 işletme
Trakya Bölgesine toplamda 2 bin 200
büyükbaş, 175 de küçükbaş hayvanın
sevkiyatı yapmak için başvurdu.
Kurban Bayramı’na hazırlıklarımız
devam ediyor. İlçemizde pazar günleri
kurulan hayvan pazarında ortalama
bin adet büyükbaş ve 300 adet
küçükbaş getirilerek satışı yapılıyor.
Bunun yanında vatandaşlarımızın
kurbanlıklarının kesiminin yapılması
için belediyemize ait et kombinası
bayram boyunca hizmet verecek.
Tarımsal potansiyelinin gelişmesi için
başta ilçemizde üretilen siyez ve
silajlık mısırın ekonomiye
kazandırılması anlamında çeşitli
kuruluşlarla görüşülmekte,
görüşmeler neticesinde nihai sonuca
yakın bir zamanda ulaşılması
öngörülmektedir” dedi.

Coşkun Doğmuş
MERYAD Yönetim Kurulu
Başkanı

Coşkuyla geçirmenizi dilediğim
mübarek Kurban Bayramınızı

kutlar, bayram sevincinin 
tüm hayatınıza yansımasını 

temenni ederim.

www.meryad.org
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Yerel idarenin en genci 29 yaşındaki
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil
olurken, 62 yaşındaki Daday Belediye
Başkanı Hasan Fehmi Taş ile Seydiler
Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan en
yaşlıları arasında yer aldı.

X Kuşağı yönetimde

31 Mart sonrası yaşlı nüfus oranının en
yüksek olduğu ikinci il olan Kastamonu’da
1960-1980 arasında doğan X Kuşağı’nın
göreve geldiği gözlendi. 20 ilçenin 15’inde X
Kuşağına mensup belediye başkanları
seçildi.

Kıdem Azdavay ve 
Doğanyurt’ta

Belediye başkanlarının 14’ünün ilk
dönemini yaşadığı Kastamonu’da en kıdemli
yerel idareciler Azdavay ve Doğanyurt’ta
oldu. Azdavay Belediye Başkanı Osman
Nuri Civelek aralıksız dördüncü kez göreve
seçilirken, Doğanyurt Belediye Başkanı
Ahmet Kaya da ara vererek dördüncü
dönemine girdi. Daday Belediyesinde Hasan
Fehmi Taş üçüncü, Şenpazar Belediyesinde
Cem Çınar, Hanönü Belediyesinde Serkan
Uçar ve Ağlı Belediyesinde Şahin Çolak ise
ikinci kez görevi devraldılar.

Yerel idare yaşlandı
31 Mart 2019 Yerel Seçimleriyle birlikte Kastamonu’daki belediye başkanlarının yaş ortalaması arttı. 2014’te 20
ilçede seçilen belediye başkanlarının yaş ortalaması 50,9 iken, 31 Mart’tan sonra yaş ortalaması 51,5’e yükseldi.

Cem Çınar Volkan Kavaklıgil
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Şenpazar’da güneş
enerjisi üretiyor

Arılarını yabani hayvanlardan
korumak için güneş enerjisi sistemine
ihtiyaç duyduklarının altını çizen
Aysel Bakır, daha sonra bu işi
geliştirmeye karar verdiklerini
anlatarak "Devlet desteğinin de
olduğunu duyduğumuz için
TKDK'den destek alarak bunu
ilerletmek istedik. Eşimin de desteğiyle
bunu büyütmeye karar verdik." dedi.

Harmangeriş köyünden 5
dönümlük atıl durumdaki araziyi
kiraladıklarını dile getiren Bakır,
kurdukları güneş panelleriyle 2 bin
nüfuslu Şenpazar ilçesinin günlük
ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik
ürettiklerini ifade ederek,
"Devletimizin kadınlarımıza verdiği
desteği bütün kadınlarımızın
değerlendirmesini arzu ederim. Bu
cesaret işidir. Bütün kadınlardan aynı
cesareti sergilemelerini temenni
ediyorum." dedi.

TKDK'nin 1,2 milyon lira
değerindeki paneller ve invertörün
(güç çevirici) 700 bin lirasına hibe
verdiğini söyleyen Aysel Bakır'ın eşi

Ahmet Bakır, çelik konstrüksiyon ve
trafoyu kendilerinin aldıklarını ifade
ederek "Toplamda 1,6 milyon liralık
yatırım yapıldı. TKDK'den ilk
hazırladığımız 1,2 milyon lira
değerindeki proje için destek aldık.
Böyle bir yatırımı ailemize, ilçemize
kazandırdık. Devletimiz sağ olsun.
TKDK ve Ziraat Bankasına destekleri
için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tesisin otomasyon teknisyeni
Harun Karaman da halası Aysel
Bakır'ın kurduğu tesiste saatte 300
kilovatsaatlik enerji üretilebildiğini
söyledi.

Üretilen elektriği devlet aracılığıyla
Başkent Elektrik'e sattıklarını belirten
Karaman, halası sayesinde kendisinin
de iş imkânı bulduğunu da kaydetti.

Öte yandan ulusal medyada geniş
yer bulan haber, Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın resmi web sitesinde
paylaşırken Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli ve Gaziantep
Belediye Başkanı Fatma Şahin de
sosyal medya hesaplarından Aysel
Bakır’ı tebrik etti.

BAŞARI, YAPILAN İŞ SAYISINDA DEĞİL HAKKIYLA
YAPILAN İŞ SONUCU MEMNUN

MÜŞTERİLERİMİZİN BİZİ TAVSİYE ETMESİDİR

www.firtinaosgb.com.tr

Tarım ve Orman
Bakanlığı Tarım

ve Kırsal
Kalkınmayı
Destekleme

Kurumundan
(TKDK) hibe

alarak 1,6 milyon
liralık yatırımı

hayata geçiren
kadın girişimci

Aysel Bakır,
Şenpazar’da atıl

vaziyetteki 5
dönümlük tarlayı

kiralayarak
güneş enerjisi

üretiyor. IPARD II
1.Başvuru Çağrı

İlanına
başvurarak

geçtiğimiz yıl
yatırımı hayata

geçiren Bakır,
ulusal basında

geniş yer buldu.

Güçlü bağların 
kurulduğu Kurban

Bayramınızı 
tebrik eder, 

tüm hemşerilerimizin
Bayramını kutlarım.

Av. Ercan
Kader

Sancaktepe Belediye
Meclisi 1. Başkan Vekili

Yaklaşan Kurban Bayramının
ülkemize, milletimize, 

İslam alemine ve
hemşerilerimize 

huzur getirmesini 
temenni ediyorum.

Şenol
Özdemir
Fatih Belediye 
Meclis Üyesi
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Güçlü ve kurumsal şirket yapımızla
30 yılı aşkındır Plastik Sektörüne

hizmet vermekten gurur duyuyoruz...

Kurban Bayramınız 
kutlu olsun
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İmar affı, 3194 sayılı İmar Kanununa
11.05.2018 tarihinde 7143 sayılı Kanunla
eklenen geçici 16. madde ile

düzenlenmiştir. Bununla birlikte Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından geçici 16.
maddenin uygulanması için “Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. Tebliğ’de
hangi yapıların İmar affı çerçevesinde Yapı
Kayıt Belgesi alabileceği tanımlanmış ve buna
ilişkin usul ve esaslar ortaya konulmuştur.

İmar affı, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine
aykırı olarak yapılmış olan tüm yapıları kayıt
altına almayı hedefleyen, böylece bu yapıların
ihtilaflı durumunu ortadan kaldıran imar
düzenlenmesidir.  

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız
veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve
kentsel alanlardaki tüm yapılar imar affı
kapsamındadır. Ancak Tebliğ’in 8.
maddesinde belirtilen yapılar için Yapı Kayıt
Belgesi düzenlenemeyecektir. Bu yapılar ise
şunlardır:  

• Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm
bölgesi, 

• İstanbul Tarihi Yarımada, Sultanahmet
ve Süleymaniye çevresi, 

• Gelibolu Tarihi Alanda
belirlenen yerler,

• Üçüncü kişilere ait özel
mülkiyete konu taşınmazlar
üzerinde, 

• Kesinleşmiş planlar
neticesinde sosyal donatı alanı
olarak belirlenmiş ve Maliye
Bakanlığınca aynı amaçla
değerlendirilmek üzere ilgili
kurumlara tahsis edilmiş
Hazineye ait taşınmazlar
üzerindeki yapılar.

Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemeyecek
yapılar için bu belgenin düzenlendiğinin
tespit edilmesi durumunda, Yapı Kayıt
Belgesi iptal edilir, bu belgenin sağlamış
olduğu haklar geri alınır, Yapı Kayıt Belgesi
bedeli olarak yatırılmış olan bedel iade
edilmez ve belge düzenlenmesi safhasında
yalan ve yanlış beyanda bulunulan müracaat
sahibi hakkında Tebliğ’in 10’uncu maddenin
ikinci fıkrası uyarınca suç duyurusunda
bulunulur. Bu sebeple Yapı Kayıt Belgesi
düzenlenemeyecek yapılar hakkında başvuru
yapılmaması için dikkatli olunması
gerekmektedir. 

Yapı Kayıt Belgesi nedir?
Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı ve
yetkilendireceği kuruluşlara
başvurulması ve gerekli şartların
yerine getirilmesi halinde imar
mevzuatına aykırı inşa edilen
yapıların kayıt altına alınması için
verilen bir belgedir. Yapının ve
arsasının mülkiyet durumu, yapı
sınıfı ve grubu, diğer hususlar
Bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt

Sistemi’ne, yapı sahibinin beyanına göre
kaydedilir. 

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden
yapılmasına veya kentsel dönüşüm
uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt
Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı
hükümleri uygulanır. Yapının depreme
dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve
standartlarına aykırılığı hususu yapı
malikinin sorumluluğundadır.

Tebliğ’in 6. maddesinde Yapı Kayıt
Belgesinin kullanım yerleri düzenlenmiş olup
şöyledir: 

• Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep

halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu
abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su,
elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili
bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile
tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal
edilir.

• Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin
belgesi almamış veya yapı ruhsatı
bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile
maliklerin tamamının muvafakatinin
bulunması ve imar planlarında umumi hizmet
alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi
halinde yapı kullanma izin belgesi
aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti
tesis edilebilir.

• İnşaat halindeki yapılarda 31/12/2017
tarihi itibari ile bitmiş olan kısımlar için ilave
inşaat alanı ihdas etmemek şartı ile Yapı Kayıt
Belgesi verilir ve Yapı Kayıt Belgesi verilen
kısımların eksik inşaat işleri tamamlanabilir.

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda
ruhsat alınmaksızın yapılabilecek basit
onarım ve tadilatlar yapılabilir.

• Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda
işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma
izin belgesi aranmaksızın verilir.

Yapı Kayıt Belgesi için yapı
maliklerinden herhangi birisi veya vekili
tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı
Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi
formunun doldurulması suretiyle
müracaatta bulunulabileceği gibi kurum
ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de
müracaatta bulunulabilir. Her yapı için
sadece bir Yapı Kayıt Belgesi
düzenlenir.

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli;
arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık
maliyeti toplamı üzerinden, 

• Konutlarda %3, 
• Ticari kullanımlarda %5, 
• Karma kullanımlı yapılarda; konut

ve ticari olarak kullanılan alanlar ayrı
ayrı ve arsa payları da dikkate alınarak
belirlenen katsayı ile çarpılması
suretiyle hesaplanır. 

Yapı Bedeli ise; 
• Tarımsal Amaçlı Basit Binalar İçin:

200 TL/m2 
• 1-2 Katlı binalar ve basit sanayi

yapıları için : 600 TL/m2 
• 3-7 Katlı binalar ve entegre sanayi

yapıları için : 1000 TL/m2 
• 8 ve daha yüksek katlı binalar için :

1600 TL/m2 
• Lüks Binalar, Villa, Alışveriş

Kompleksi, Hastane, Otel vb Yapılar:
2000 TL/m2 

• Güneş Enerji Santralleri(GES):
100.000 TL/MW Arsa Bedeli; 

• Emlak Vergisi Kanunu’na Göre
Belirlenen Emlak Vergi Değeri

Yaklaşık 10 milyon vatandaşın
başvurduğu imar affına yoğun bir ilgi ve
talep olmuştur. Bu sebeple başlangıçta
Tebliğ ile 31/10/2018 olarak
kararlaştırılan en son başvuru tarihi,
daha sonra 31/12/2018 tarihine kadar
uzatılmıştır. Son olarak ise 15/6/2019
tarihine kadar başvuruda bulunmuş
olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi;
yapı kayıt bedelinin en az yüzde 25'inin
31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak,
kalan kısmının ise takip eden aylarda
taksitli olarak ve her ayın birinde kalan
kısmın yüzde 2 oranında artırılması
suretiyle hesaplanacak miktarın
yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine
kadar uzatılmıştır.
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levent@pencerecihukuk.com

Av. Levent Pencereci

l Sanayi dikiş makinaları bakım
ve onarımı
l Periyodik servis

l Arıza bakım onarım
l Yedek Parça Temini
l Sarf malzemesi temini

l Temizlik kimyasalları temini
l Kesim motorları bakım
onarım ve yedek parçaları

İmar affı

İstanbul 1. Amatör Lig temsilcimiz İstanbul
Kastamonuspor’da teknik direktörlük görevine
UEFA A diploması olan 37 yaşındaki Hasan Demir
getirildi. Kulüp Başkanı İlker Dilek'in de katıldığı
imza töreniyle görevine başlayan teknik adam
Demir, daha önce Fatih Karagümrük Gençlik
Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da görev yapmıştı.
Öte yandan takımın yardımcı antrenörlüğünü ise
Onur Şengöl’ün üstleneceği bildirildi.

Amasya’da düzenlenen Genç
Kadınlar Türkiye Ferdi Boks
Şampiyonasında Kastamonu
Gençlik ve Spor Müdürlüğü
sporcusu Berran Şahin ikincilik
elde ederek gümüş madalyanın
sahibi oldu. Şahin, Genç Kadınlar
kategorisinde 34 ilden 350
sporcunun katıldığı şampiyonada
+ 81 kiloda yarışmıştı.

İstanbul KSK 
Demir'e emanet

Berran Şahin’den
gümüş ödül
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Yıl: 8 31 Temmuz 2019

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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Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyor; dost ve

hemşerilerimize başarı, mutluluk, huzur ve esenlikler diliyoruz.
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