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Geçtiğimiz pazar yapılan İstanbul Maden
İhracatçıları Birliği (İMİB) olağanüstü genel ku-
rulunda başkan olan Kastamonulu iş adamı Ay-
dın Dinçer, gazetemize açıklamalarda bulundu.
Dinçer, Türkiye’nin mermerde söz sahibi İtalya
ile rekabet edebilecek düzeye gelebilmesi için
birtakım çalışmalar ve düzenlemeler yapılması-
na olanak sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi
planladıklarını ifade ederken ihracatı da artır-
mayı hedeflediklerini söyledi. n 5

Dinçer:
En önemli 
hedefimiz
ihracatı
artırmak

Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ahmet
Eşref Fakıbaba, mecliste
yapılan plan bütçe
komisyonu görüşmeleri
kapsamında yaptığı
sunumda bölgesel kal-
kınma planlarına yöne-
lim işareti verdi. n 8

Fakıbaba’dan özel
kalkınma açılımı

Ersizler 10 milyon
kişiye tanıtıldı

Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları Konfed-
erasyonu  Genel Başkanı
Bendevi Palandöken,
ucuz etin sadece iki zin-
cir marketin satmasının
rekabete aykırı olduğunu
ve küçük esnafı sıkıntıya
sokacağını belirtti. n 9

Ucuz ete ilk itiraz
esnaftan…

Toplam nüfusun yüzde 8’inin tarımla uğraştığı ilimizde

Toplam nüfusun yüzde 8’inin tarımla uğraştığı
ilimiz de köylü yıllar geçtikçe düşen üretim ve yapılan
işin karşılığını alamadığı düşüncesiyle topraklarını
terk ediyor. 2002 – 2015 yılları arası resmi verilere
bakıldığında 1 milyon 500 bin dekar alandan toplam
yıllık ortalama 600 bin ton üretim sağlandığı
görülüyor. İlin bir zamanlar önemli üretim
kalemlerinden olan keten ve kenevirin tarımsal
faaliyetlerin dışında kaldığı gözlenirken, pirinç,
sarımsak, buğday ve arpa gibi ürünlerin de çeşitli
etkenlerle düşüşü engellenemiyor.

Geçiş bölgesi iklimine ve verimli
arazilere sahip olan Kastamonu’nun
tarımsal faaliyetleri üretim
rakamlarına yansımadı. Doğru
politikaların uygulanamaması ve
kırsal göç nedeniyle iş gücünün
düşmesi sonucu, ilin yüz ölçümünün
yüzde 30’una karşılık gelen tarım
arazilerinin 1 milyon 500 bin
dekarının ancak 420 bin dekarı
işlenebilir durumda bulunuyor.

Verimlilik azalıyor

Reis Gıda Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Reis, üretimde he-
deflerin doğru belirlenmesinin
önemine dikkat çekerek sarımsak
ve siyezin ihmal edilmemesi, ko-
runması yönünde çalışmalar yapıl-
ması gereğine vurgu yaptı. Meh-

met Reis, Kastamonu’nun küresel
iklim değişikliğinden mevcut or-
man varlığı sebebiyle etkilenmedi-
ğini, dolayısıyla kısıtlı tarım arazisi
olmasına rağmen, toprağa sevdiği
tohum ekildiğinde karşılığının alı-
nabileceğini kaydetti.

Toprak sevmediği ürünü vermez
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Os-

man Yaman üretimde yaşanan düşüşün temel
nedeninin genç nüfusun olmayışı ve köylerin
neredeyse tamamen yaşlı nüfustan oluşması
olduğunu ifade etti. Tarım sektöründe yükseli-
şin birdenbire olmasının beklenemeyeceğini
ifade eden Yaman, siyezi örnek gösterdi.

Umut kaynağı siyez

Sıramızı bekliyoruz Kastamonu
martıya
takıldı: 4-1

Geçtiğimiz ay Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
yayınlanan genelge ile duyurulan bazı yerlerde arazi toplu-
laştırması yapılması kararı Bolu’da Dörtdivan, Mengen,
Gerede ilçelerinde uygulanacak. Kastamonu’nun pek çok
ilçesinde de tarımsal üretimin önünde en önemli engel
olarak duran arazi toplulaştırmasında yer almadı. n 9

Ak Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Harun Karacan Kasta-
monu’yu üniversiteden faydalan-
maya ve gündelik yaşamla en-
tegre olmaya davet etti. n 2

Üniversitenizi 
kampüslerden çıkarın

Ersizlerdere Kalkın-
ma Eğitim ve Ekoturizm
Derneği Başkanı Mus-
tafa Çağır, köyü 10 mily-
on ziyaretçinin yakından
tanımasını sağladıklarını
söyledi. n 6

ÖZEL
HABER

Detaylar sayfa 10’da

n 7
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Tahsin Şentürk

HEDEF

Yüksekteki bir hedef, yüksek tepeye benzer,
Tırmanırken ter döker, zorlanır, yorulursun.
Hedefin çok yüksekte olsa dahi vazgeçme,
Zirveye ulaşınca dinlenir, durulursun.

Haritamızın aydınlığı,
Bayrağımızın kıvancı,
Ulusal kimliğimiz,
En yüksek nişan; ve insana en çok yakışan.Fazıl 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 baş        
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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
B     

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

Tarihe bir not
bırakılacak

Haber müdürümüz 
kitaplarını imzalayacak

36.Uluslararası İstanbul Ki-
tap Fuarında yazar Mustafa Ya-
şar Dilsiz, okurlarıyla imza gü-
nünde buluşacak.

İstamonu Gazetesi Haber
Müdürü Mustafa Yaşar Dil-
siz’in TÜYAP’da düzenlenecek
imza günü ve söyleşi progra-
mı 11 Kasım Cumartesi saat

16:00’da 12. salonda yer alan Cenevre Fi-
kir Sanat Yayınları standında gerçekleşecek. Ha-
yalden Gerçeğe ve Sürgün Düşler şiir kitapları-
nın yanı sıra Son Meryem romanı ve anı derleme
türündeki Kara Kutu kitabıyla edebiyat çevresi-
nin beğenisini kazanan Dilsiz’in,  36. Uluslararası
İstanbul Kitap Fuarı’nda Cenevre Fikir Sanat Ya-
yınlarından çıkacak Yetim Evlât Öyküleri isimli
yeni kitabının lansmanı da yapılacak.

Edebiyatseverleri kitap fuarına ve imza günü
ile söyleşi programına davet eden Mustafa Yaşar
Dilsiz, “Tarihe  güzel bir not bırakmak için okur-
larımızla [HK1]  imza günü programı kapsamın-
da İstanbul Kitap Fuarında bir araya  geleceğiz.
Özellikle gençlerin büyük deneyimler kazanaca-
ğı fuarı muhakkak ziyaret etmelerini diliyorum.
İmza günü ve söyleşi programına ise okurlarımı-
zın katılımından büyük onur duyacağımı ifade et-
mek istiyorum” dedi.

Üniversitenizi 
kampüslerden çıkarın

Partisinin Kastamonu’da düzenlediği
'STK Buluşmaları' toplantısına katılan
Harun Karacan, ziyaretinde edindiği iz-
lenimin kentin iş birliği içinde olduğunu
gördüğünü ve bunun tüm illere örnek
olabilecek bir özellik taşıdığına değindi.
Karacan, üniversitenin bir şehrin dina-
miklerinin başında geldiğine dikkat çek-
tiği konuşmasında, üniversitenin kam-
püsüne hapsedilmesinin kente çok şeyler
kaybettireceğine işaret ederek, “Şehrin
gelişmesi, hakiki dokularını kaybetme-
den, genleri bozulmadan o şehrin büyü-

mesine fayda sağlaması için üniversitele-
rinizden istifade edin” dedi.

Üniversitelerin şehrin gelişmesindeki

öneme dikkat çeken Karacan, “Üniversi-
tenin çalışması, şehrin gelişmesi ve şehre
katkıda bulunması için üniversiteleri

yönlendirin. Bunu yapmazsanız üniver-
siteler, genellikle kampus içerisine sıkışır
kalır. Hazırlıklı olabilmeniz için yani 30-
40-50-100 bin gibi öğrenciler için önce-
likle alt yapınız olması gerekiyor. Ama
birde görünmeyen yüzüne bakın. Gö-
rünmeyen yüzünde o gelecek neslin sizin
torunlarınızı, çocuklarınızı, yeğenlerinizi
gelecekte bu ülkeyi emanet edebilmek
için sağlıklı yetişebilmeleri açısından her-
kesin elini taşın altına koyması gerekiyor.
Özellikle de STK temsilcilerine önemli
görevler düşüyor” diye konuştu.

Bütün dünyada kalkınmanın yerel-
den başlayarak genele doğru gittiğine
işaret eden Karacan, “Eğer Kastamonu
gelişirse, Kastamonu büyürse Türkiye
büyüyor. Türkiye kendisi büyüyünce
Kastamonu’ya bir etkisi yok. Sanayisiyle,
ticaretiyle, turizmiyle, eğitimiyle, hangi
alanda büyürse büyüsün Kastamonu bü-
yürse Türkiye’de büyür. İllerimiz büyüse
Türkiye büyür. O yüzden biz, illerimizin
kalkınmasını, illerimizin marka şehir ol-
ması için mücadele etmesini istiyoruz.”
ifadelerini kullandı.

‘İşin Erbabından
Etin Mekanından’

Açıldı

güvencesiyle

Ak Parti 
Genel Başkan Yardımcısı
Harun Karacan
Kastamonu’yu
üniversiteden
faydalanmaya ve gündelik
yaşamla entegre olmaya
davet etti.

istamonu7kasim_02_Layout 1  11/8/17  1:17 PM  Page 1



istamonu7kasim_03_Layout 1  11/8/17  8:38 AM  Page 1



Helvayı ne zaman yiyeceğiz?

7 Kasım 2017
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Arşivde yer alan esir kartları ve def-
terlerinden bilgiler Türk Kızılayı Genel
Müdürü İbrahim Altan ailesinden ha-
ber alamadığını belirterek Kızılaydan
yardım isteyen esir askerlerin mektup-
larından da örnekler verdi. Esir kartla-
rından birinin onbaşı Hüseyin Mustafa
isimli 25 yaşındaki Osmanlı askerine
ait olduğunu ifade eden Altan, kartta
onbaşının 181. tabur 1. bölük 3. takım-
da görev yaptığı ve Kastamonulu oldu-
ğu bilgisinin yer aldığını söyledi.

Barınma, yiyecek, ilaç ve giyecek
gibi birçok alanda dünyanın her yerin-
de ihtiyaç sahiplerinin yanında olan
Türk Kızılayı, 1914-1918 yıllarındaki
Birinci Dünya Savaşı'nda da bir yan-
dan ihtiyaçların temininde görev alır-
ken diğer yandan vatan topraklarından
çok uzakta olan askerlerin hem kayıtla-
rını tuttu hem de aileleriyle iletişimle-
rinin devam etmesinde rol oynadı.

Dört yıl süren savaş döneminde
esir düşen yaklaşık 12 bin Osmanlı as-
keri, o dönem adı Hilal-i Ahmer olan

Türk Kızılayı tarafından kurulan köp-
rüyle Osmanlı İmparatorluğu'nun dört
bir tarafındaki aileleriyle haberleşti.
Esir askerler, yaşadıklarına dair bilgi-
nin ailelerine ulaştırılması ve ailelerin-

den haber alabilmek için binlerce
mektup yazdı. Kızılay, bu mektupları
Selanik’ten Halep’e, Diyarbakır'dan İz-
mir’e kadar birçok bölgedeki asker ai-
lesine ulaştırdı.

Sultangazi Belediyesi’nin kendi öz
kaynaklarıyla yaptığı İstanbul Üniversite-
si Eğitim Birimleri Binası'nın temelini
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Al-
tunay birlikte attı. 

Temel atma törenine Başbakan Yar-
dımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Ana-
yasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şen-
top, İstanbul milletvekilleri Şirin Ünal ve
Hüseyin Bürge, İlçe Kaymakamı Uğur
Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Enez Belediye Başkanı Abdullah
Bostancı, Meriç Belediye Başkanı Nihat
Yörük, İpsala Belediye Başkanı Mehmet
Kerman, İstanbul Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Mahmut Ak, AK Parti ilçe Baş-
kanı Suzan Dağlar Civan ile çok sayıda
vatandaş katıldı. 

Törenin açılış konuşmasını yapan
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, eğitimin önemine değindi. Günü-
müzde ekonomik yaşamı, sosyal ve kül-
türel değerleri biçimlendiren en önemli
kavramın, doğru ve güvenilir bilgi oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Altunay, “Çağ-
daş toplumun önünü açan, özgür ve eleş-

tirel düşüncenin, yenilikçi ve girişimci
anlayışın asıl kaynağı üniversitelerin yapı
taşı olan bilgi, çıktısı da bilgili insandır.
Bilginin güç, bilimsel üretimin üstünlük
ve bilgi paylaşımının esas olduğu günü-
müzde eğitime önem verilmesi gerek-
mektedir” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Eğitim Birimleri
Binası’nın temeli atıldı

İl Genel Meclisi (İGM) 2018 yılı bütçesini
görüşerek karara bağladı.  İGM Başkanı
Mehmet Kayıkçı başkanlığında gerçekleşen
İl Özel İdaresi bütçe görüşmelerinde 119
milyon lira gider kalemi ve 7 milyon lira
finansman bütçesi belirlendi.

Gündemin diğer maddesi ise İl Özel
İdaresinin 2018-2019 yılları çalışmalarının
revize edildiği Stratejik Plan hakkındaki
Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oldu.
Okunan raporda “2015 -2019 stratejik
planımızda 2016 yılı toplam rakamının 299
milyon 3 bin 712 lira olduğu buna karşılık
2016 yılı gelir gerçekleşmesinin 69 milyon
999 bin 647 lira olduğu belirtti. Ayrıca, 2017
yılı stratejik planında ise proje toplamı
rakamlarının 290 milyon 222 bin lira olduğu
2017 ekim sonu gelir gerçekleşmesinin ise
66 milyon 684 bin lira olduğunun görüldüğü
ifade edildi.

Teknoloji ile ilgilenen kadınların
yazılım çağında geri kalmaması ve mobil
teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir
adım öne geçebilmeleri amacıyla
düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar
yarışmasına katılan Karabüklü kadınlar
finalde üçüncülük elde etti.

Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu işbirliğinde
başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’
projesinde Karabük ‘Yubiva’ 10 proje
içinde finale kaldı. Finalde Türkiye
üçüncüsü olan Ayşe Nur Zengin, Evin
Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte
geliştirdikleri Yubiva adlı proje, 6-12 yaş
aralığındaki işitme engelli çocuklara
oyun kartları ve artırılmış gerçeklik
kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor.

İl Özel İdare bütçesi
126 milyon lira

Karabüklü kadınlar
geleceği yazdı

Birinci Dünya
Savaşı’nda

İngilizlerce esir
alınarak Arakan’a
götürülen 12 bin

Osmanlı askerinin
ailelerine yazdıkları

mektuplar, Türk
Kızılayı tarafından

arşivlendi.
Mektupların, şehit

askerlerin
torunlarına

ulaştırılması için
çalışma başlatıldı. 

Çiftçi tarlanın kenarında bekliyor… O
anda yoldan geçen biri soruyor;

“Dayı dayı… Ne beklersin burada…”
Çiftçi: “Mısır bekliyorum… Tarlamdan

mısır toplayacağım…”
“Aaa… Ne güzel” diyor adam, “Ne

zaman ektin mısırı?”
Çiftçi cevaplıyor: “Daha ekmedim…

Çıksın öyle ekeceğim…”
Memleketin durumunu özetleyen

kısacık bir hikâye… Her alanda başarı
bekliyoruz ama ektiğimiz, diktiğimiz tek
çöp yok…

Tarımda her geçen 5 yılda bir 10 yıl
geri gidişimiz…

Turizmde plan yapmaktan uygulamaya
zaman bulamayışımız…

Sanayide özgün üretim, mühendislik
gibi alanlarda esamimizin okunmuyor
olması…

Nüfusumuz, nüfuzumuz, hepimiz
topumuz bir yabancı gibi izlemekteyiz
ağlanacak halimize. 

Kırsal kalkınma planlarına bakıyoruz;
memlekette öyle bir potansiyel var ki,
ecnebide olsa uzaya ihracat üssü kurar…

Turizm yapılanma planlarına
bakıyorsunuz; dünya ayağımıza gelmeli…

Sanayi, ekonomi, yerel hizmetler…
Tıpkı yukarıda bahsettiğim çiftçi

gibiyiz; hele bir çıksın, ekeceğiz!
Her şeyin bir sebebi var, var olmasına

var da…
Bir sorun var; bizde onu anlayacak

bakış açısı yok!
Helva yapacağız ya…
Un var… Şeker var… Yağ var…
Usta nerde?
Usta kariyer planlaması yapıyor; öyle

bir helva yapmak hevesindeki yiyenin
dibi düşecek… Helvacıların piri olacak!

Ne zaman?
Helvayı yaptığı zaman…
Helvayı ne zaman yapacak?
Onu helvacıların piri yapacak tarif

kendisine vahyolunduğunda…
Ey okur…
Memleket var…
Sorun var…
Çözüm de var…
Adam yok…
O yüzden tarlanın kenarında

beklemeye devam…
Helva mı?
Umutlarımız öldüğüne göre, biri de

helvasını karar elbet!

FOTOYORUM

Esir düşen onbaşının
mektubu adres bekliyor

DEMİŞ:

Kültür ve Turizm Bakanı Numan
Kurtulmuş, telefonla Kastamonu Belediye
Başkanı Babaş’ı arayarak; “2018 Kültür
Başkenti olarak Kastamonu’yu yapalım…”
demiş.

YAPMIŞ:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, makamında Düzce için 'özel'
kalkınma çözümleri için toplantı yapmış…
Darısı diğer kalkınmada sıra bekleyen
illerimizin başına!
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EKONOMİ

Referanslarımızdan sadece birkaçı

DOMİNOS PİZZA
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
SANTRAL İSTANBUL
OKMEYDANI DİŞ HASTANESİ
İNCİ HOLDİNG
RUM PATRİKHANESİ
VAKIF GURABA
ÜMRANİYE EĞ. VE ARAŞT. HASTANESİ
ÖZTİYAKİLER
HADIMKÖY JANDARMA
SARIYER BELEDİYESİ
ALZER OTEL

Üretim yelpazemizdeki ürünlerimiz 

l ASPİRATÖRLER
l SULU SİSTEM FİLTRE
l KLİMA SANTRALLERİ
l FLEXİBLE HAVA KANALLARI 
l MENFEZLER
l SUSTURUCULAR
l DAMPERLER 
l ANEMOSTADLAR 
l PANJUR
l DAVLUMBAZ
l HAVA KANALLARI

Adres : Keçeci Piri Mah. Ahmet Turan
Sk. No: 5/1 HASKÖY BEYOĞLU /İST
Telefon : 0 212 297 18 45
Faks : 0 212 256 56 54
Gsm : 0 532 448 26 02

KAR-FAN | Endüstriyel Mutfak Mühendislik Hizmetleri

www.karfanhavalandirma.com

110,14
t

3,796
t

4,424
t

155,06 t

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı olarak
seçilen Türer Madencilik Yönetim Kurulu
Başkanı Aydın Dinçer gazetemize yeni dö-
nem hedefleri ve sektör hakkında bilgiler
aktardı. Kastamonulu iş adamı Aydın Din-
çer, Türk mermerini uluslararası pazarda
markalaştırıp, katma değerini yükselterek
birim satış fiyatını en önemli rakip ülke
olan İtalya’nın birim fiyat seviyelerine çıka-
racaklarını vurguladı.

Tüm sektör çevreleri ile
uyum içinde, ortak bir siner-
jiyle hareket etmenin gereklili-
ğine işaret eden Dinçer, ino-
vasyon ve tasarım ürünler üze-
rinde çalışmalar yapan firma
sayısını artırma amacında ol-

duklarını kaydetti. Dinçer, ihracatçı birliği
kaynaklarıyla sağlanabilecek tüm maddi,
lojistik ve eğitimsel desteği vermek için ça-
lışma planladıklarını da açıkladı.

Nitelikli işlerde 
Türk mermeri imzası

Başkan Dinçer Türk mermerine olan il-
giyi artırmak için çalışmalar yapacaklarını
bildirerek, “Uluslararası projelerde, mimari
projelerin yapım aşamasında, Türk merme-
rinin kullanımını sağlamak, dolayısıyla ni-
telikli işlere Türk mermeri imzasını atmayı
başarmak, yurtdışı projelerinin takipleri ya-

pılarak tüm üyelerimize proje hakkında de-
taylı bilgilendirme sağlamak, dolayısıyla ih-
racatın artmasına katkıda bulunmak üzere
çalışmaları hayata geçirmek hedeflerimiz
arasında” dedi.

Birlik olarak iç piyasanın aslında kendi-
lerinin iştigal alanları dışında kalmasına
rağmen sektörel bütünlüğün önemine inan-
dıklarından ve Türk mermerinin ülkede de
kullanımına, değerli projelerde yer almasına

destek vermeye özen göstereceklerine deği-
nen Dinçer, “Her ne kadar iç piyasa direk
konumuz olmasa da Türk mermerinin Tür-
kiye’deki projelerde kullanılması için elimiz-
den gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Uygula-
yıcı firmalarımız ile İstanbul’daki projeleri
yapan mimarlık ofislerini bir araya getirece-
ğiz ve projelerinde ne tür malzemeler kulla-
nacaklarını birebir anlatacakları platform-
larda buluşturacağız.” diye konuştu.

Geçtiğimiz pazar günü
yapılan İstanbul Maden

İhracatçıları Birliği
(İMİB) olağanüstü genel
kurulunda başkan olan
Kastamonulu iş adamı

Aydın Dinçer,
gazetemize

açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin mermerde

söz sahibi İtalya ile
rekabet edebilecek

düzeye gelebilmesi için
birtakım çalışmalar ve

düzenlemeler
yapılmasına olanak
sağlayacak projeleri

hayata geçirmeyi
planladıklarını ifade
ederken ihracatı da

artırmayı
hedeflediklerini söyledi.

Orta vadeli mali plan

Avukat

Hakan
Kızılkum

Yeminli
Mali
Müşavir

Yaşar
Kızılkum

‘En önemli hedefimiz 
ihracatı artırmak’

Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Özlü, verimli kalkın-
ma ve büyüme için sanayinin
denizlere açılmasının önün-
deki engellerin kaldırılması
gerektiğini söyledi. Bunun
için de sanayileşmeyi liman-
lara yakın olarak yeniden ya-
pılandırmayı hedeflediklerini
belirten Özlü, sanayideki tı-
kanmanın önünün de böyle-
ce açılabileceğini belirtti. 

2018 yılı plan bütçe ko-
misyonu görüşmelerinde
bakanlığının bütçesi hakkın-
da değerlendirme yapan
Özlü, “Türkiye’nin sanayi
alanında sıçrama yapabil-
mesi için limanlarla entegre
endüstrinin geliştirilmesine
yönelik 5 yeni organize sa-
nayi kurulması çalışması ya-
pıyoruz” dedi.

Sanayi 
limanlarla 
buluşacak

Gürmen Grubu sütte büyüyor

Hasanlı Barajı 14 milyon lira katkı sağlayacak

Gürmen Grubu’nun tarım ve hayvan-
cılık alanında Devrekani’de 2008 yılından
itibaren faaliyet gösteren Gökkale Tarım
ve Hayvancılık İşletmesi, çilikte üretilen
doğal çiğ sütü Kastamonuluların da hiz-
metine sundu. Günlük yaklaşık 20 ton süt
üretim kapasitesine sahip olan Gökkale,
Kastamonu başta olmak üzere çevre ilçe-
ler ve yöreye satış yapmaya yönelik biri
Kuzeykent Muhtarlığı yanında diğeri ise
İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde
iki adet satış noktası açtı. 2 bin büyükbaş
hayvan kapasitesine sahip olan tesiste hij-

yenik koşullarda el değmeden üretilen sü-
tün hiçbir katkı maddesi de içermediği
belirtildi. 

Düve yetiştirme merkezi kuruyor

Gökkale şirket müdürü Se-
lim Dere yaptıkları çalışma ile
bölgede süt üretim kapasitesinin
artmasına katkı sunmalarının
yanı sıra çilik sayısının da arttı-

ğına dikkat çekti. 2017 yılı için Tarım Ba-
kanlığı’nın 33 şehirde planladığı Düve Ye-
tiştirme Merkezi projesine Kastamonu’yu
temsilen Gökkale Çiliği olarak uygun
görüldüklerini belirten Dere, sektördeki
yatırımlarının süreceğini sözlerine ekledi.

Yapımı devam eden Hasanlı Bara-
jı’ndaki çalışmalar ile ilgili yazılı bir açık-
lama yapan DSİ Genel Müdürü Mesut
Acu, barajın yapımı tamamlandığında 10
bin metrekarelik bir zirai sulama potan-
siyeline kavuşacağını belirtti.

Murat Acu, yaptığı değerlendirmede
son 14 yıl içinde Kastamonu’ya 5 baraj

yaptıklarını ve bu barajların çiftçiye 187
milyon liralık bir gelir sağladığını ifade
etti. 

Acu, tamamlandığında yıllık 14 mil-
yon 612 bin liralık ülke ekonomisine kat-
kı sağlayacak olan Hasanlı Barajı’nın
DSİ’nin kuruluş ve çalışma ilkeleri ara-
sında bulunan tarımsal üretimi artırmak,

tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah
seviyesini yükseltmek, artan nüfusun
besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin
hammadde ihtiyacını temin etmek, tarı-
mın milli gelir içindeki payını artırmak,
kırsal göçü önlemek için yapılan çalış-
malar kapsamında önemli bir proje ol-
duğunu kaydetti.

2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli
Plan detaylı bir şekilde 05.10.2017 tarihli
resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu planı

aşağıdaki şekilde özetlemeye çalıştım. 
1. 2018-2020 döneminde ekonomi

politikasının temel amacı, makroekonomik
istikrarı korumak, mali disiplini sürdürmek, cari
dengeyi iyileştirmek, enflasyonu düşürmek,
büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve
gelir dağılımını iyileştirmektir. Aynı dönemde,
orta vadede nitelikli istihdam oluşturan,
enflasyon ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı
olarak yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı
yatırımlarla finanse edilen, yatırım ve ihracata
dayalı bir büyüme yapısı hedeflenmektedir. Bu
dönemde, büyümenin ve istihdamın hem
niceliğinin hem de kalitesinin artmasına hizmet
edecek politika ve tedbirlerin uygulanması
temel öncelik olacaktır. 

2. Mali plan döneminde maliye politikası,
temel ve önceliklerle birlikte para politikası
hedefleriyle de uyumlu olarak, ekonomik
istikrarın korunmasına, büyüme potansiyelinin
artırılmasına, cari açığın sürdürülebilir düzeyde
tutulmasına, yurtiçi tasarrufların artırılmasına ve
yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde
uygulanacaktır. 2018-2020 döneminde kamu
harcama ve gelirlerinin milli gelir içindeki payı
sınırlandırılacak ve etkinliği artırılacak, kamu
gelirleri içinde vergi gelirlerinin payının
artırılması suretiyle sağlıklı kaynaklardan kamu
geliri elde dilecek, kamu kesimi borçlanma
gereği kontrol altında tutulacak, maliye
politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek,
kamu maliyesi alanında elde edilen
kazanımların gelecek dönemde de korunması
sağlanacaktır. 
Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar 

1. Çok zorunlu haller dışında kamu hizmet
binası yapımına izin verilmeyecektir.

2. Yatırımları teşvik etmek amacıyla Hazine
taşınmazlarının yatırımcılara uygun şartlarda
doğrudan satılması sağlanacaktır. 
Bütçe Gelirlerine İlişkin Temel Politikalar  

1. 2018-2020 döneminde izlenecek kamu
gelir politikası; vergi sisteminde adalet ve
etkinliğin sağlanması hedefleri doğrultusunda,
ekonominin uluslararası düzeyde rekabet
gücünü artıracak, istihdamı ve yatırımları teşvik
edecek, vergi tabanını genişletecek ve kayıt
dışılığı azaltacak, yurtiçi tasarrufları artıracak,
Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir finans
merkezi olmasına katkı sağlayacak şekilde
yürütülecektir. 

2. Ekonomik ve sosyal politikalar
çerçevesinde vergi mevzuatının daha basit ve
kolay uygulanabilir hale getirilmesini,
vergilemede istikrar ve öngörülebilirliğin esas
olmasını, uluslararası düzeyde rekabet gücünün
artırılmasını, ülkemizin bilgi, teknoloji ve
yenilik üretiminde söz sahibi ülkeler arasında
yer almasını hedefleyen ve katma değeri yüksek
yatırım ve nitelikli istihdamı destekleyen vergi
politikalarının geliştirilmesine devam
edilecektir. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu,
Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul
Kanunu kapsamlı bir şekilde reforma tabi
tutulacaktır. 

3. İşletmeler üzerinde oluşan finansman
yükünü gidermek üzere Katma Değer Vergisi
sisteminin yeniden düzenlenmesi çalışmaları
yürütülecektir. 

4. Kayıt Dışı Eylem Planı hazırlık
çalışmalarına devam edilecektir. 

5. İşgücü piyasasında, işletmelerin ilave
istihdam meydana getirmesi ve kayıt dışı
istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel
düzenlemeler yapılmaya devam edilecektir. 

6. Avrupa Birliğine katılım sürecinde
müktesebata uyum çalışmalarına devam
edilecektir.

İstanbul Mermerciler Organize Sa-
nayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğını da yürüten Kastamonulu iş adamı

Aydın Dinçer, 62 yıldır mermer sektö-
ründe faaliyet gösteren ve ihracat yapan
aile şirketlerinin ikinci kuşak temsilcisi.

Üniversite eğitimini Amerika’da 'Ulus-
lararası İlişkiler' dalında tamamladıktan
sonra Yüksek Lisans eğitimini "Türki-

ye’de Sanayileşme Politikaları" başlıklı
teziyle tamamladı. Hukuk dalında yaptı-
ğı doktora çalışması ise devam ediyor.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
(İMİB) yeni başkanını seçti. Yapılan
olağanüstü genel kurulda 343 geçerli
oyun 218'ini alan Türer Madencilik'in
sahibi Aydın Dinçer İMİB'in yeni baş-
kanı oldu. Kastamonulu iş adamı Din-
çer’in asil yönetiminde Alkan Mermer
Yönetim Kurulu Başkanı Çatalzeytinli
iş adamı Sezai Alkan ve Kasmer Yöne-

tim Kurulu Başkanı Şenpazarlı iş ada-
mı Nurettin Gündağ yer alırken yedek
listede Aydağ Mermer Yönetim Kurulu
Başkanı Şenpazarlı Sebahattin Gün-
dağ da bulundu. Dinçer, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) ya-
şanan ertelemeye benzer bir gelişme
olmazsa Nisan 2018’e kadar İMİB'in
başkanlık koltuğunda oturacak.

Kongrede Kastamonulu isimler 

istamonu7kasim_05_Layout 1  11/8/17  8:20 AM  Page 1



7 Kasım 2017 6

Yumacık, yurt
arazisini devretti

Roman konutlarında
anahtarlar 
teslim edildi
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Haber Müdürü
Mustafa Yaşar DİLSİZ

Finans Müdürü
Ümit YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Azdavay’da 16 dönüm üzerine yapıl-
ması planlanan 200 öğrenci kapasiteli or-
taöğretim öğrenci yurdunun arazisi satın
alındı. Azdavay Belediyesi tarafından alı-
nan Yumacık köyü sınırları içindeki arazi,
Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek.

Azdavay Belediye Başkanı Osman
Nuri Civelek konuyla ilgili yaptığı açıkla-
mada “İlçemize inşa edilecek 200 öğrenci
kapasiteli ortaöğretim öğrenci yurdu için
16 dönüm araziyi Yumacık köyü halkının
ve muhtarlık heyetinin olurlarıyla Milli
Eğitim Bakanlığına tahsis etmek üzere
belediyemize cüzi bedele satın aldık. Bu
özverili davranışlarından dolayı Yumacık
köyü muhtarımız Satı Tülek ve heyetine,
Yumacık köyü halkına, kaymakamımız
Abdullah Huzeyfeye, Cevat Taşkan’a ve
emeği geçen bütün yönetici arkadaşları-
ma şükranlarımı sunuyorum.”  ifadeleri-
ne yer verdi. Yumacık köyü muhtarı Satı
Tülek ise “Biz üzerimize düşen vazifeyi
yerine getirdik, ilçemizin geleceği için
yetkililerin de kısa sürede işlemleri hız-
landırmasını istiyoruz” dedi.

Araç’ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
tarafından yapılan ve mülkiyeti ilçe beledi-
yesi tarafından verilen Roman Konutları-
nın anahtar teslimi yapıldı. Araç Belediyesi
Toplantı Salonunda gerçekleşen anahtar
teslim töreni Araç Kaymakamı Mustafa
Görmüş, Araç Belediye Başkanı Mustafa
Ayanoğlu, Araç Belediye Başkan Yardım-
cısı Mehmet Bezirganoğlu ve mütevelli
heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

Tosya’da yeni sezon ürünü pi-
rinç satışa sunuldu. Bu yıl 8 bin
500 dekar alanda hasadı yapılan
yeni sezon pirinç piyasada Sarı-
kılçık 7,5 liraya, diğer pirinç çe-
şitleri ise 4 liraya alıcı buldu.

Tosya Tarım Kredi Kooperatifi
Başkanı İhsan Koçgözlü, hasatla
ilgili yaptığı açıklamada, ilçe ge-
nelinde bu yıl 5 bin ton çeltik ha-
sadı yapıldığını söyledi. Tosya'da
Sarıkılçık, Yaşar, Maratelli, Tosya
Güneşi ve Osmancık başta olmak
üzere birçok pirinç çeşidinin ye-
tiştirildiğini dile getiren Koopera-
tif Başkanı Koçgözlü “Hem fiyat
hem de tüketici tercihi üreticileri-
miz için hayati önem taşıyor. Şu
ana kadar bize gelen bilgiler, yeni
ürün pirince tüketicilerin yoğun
ilgi gösterdiği yönünde. İnşallah
üreticilerimiz beklentilerinin kar-
şılığını alır” dedi.

Tosya pirinci 
satışa çıktı

Bakırcılar’a ilk harç atıldı

Kitaplar çocuklarla buluştu

Ersizler 10 milyon kişiye
tanıtıldı

Küre ilçesi sınırlarında bulunan ve adını
İstiklal Savaşı’nda yitirdiği sakinlerinden
alan Ersizlerdere Köyü, ulusal ve sektörel
yayınlarda da oldukça yer bulan bir turizm
merkezi olma yolunda ilerliyor. Köyün tanı-
tımı ve eko turizme kazandırılması yönün-
de çalışmalar yapmak üzere 2010 yılında
kurulan bir de derneğe sahip olan Ersizler-
dere, konaklama imkanına da sahip bulu-
nuyor.

Üniversite iş birlikleri ile sağladıkları ba-
şarının meyvelerini toplamaya başladıkları-
nı bildiren Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve
Ekoturizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır,
yaptıkları tanıtım çalışmaları sonucu köyü
10 milyon ziyaretçinin yakından tanımasını
sağladıklarını söyledi.

Çağır, Küre İkiçay Köprüsünün resto-

rasyonu için sivil toplum kuruluşu olarak
gerekli girişimlerde bulunarak gündeme ta-
şıdıklarını da hatırlatarak bu girişim sonu-
cunda köprünün Karayolları Bölge Müdür-
lüğü tarafından restorasyonunun gerçekleş-
tirildiğine değindi. Ersizlerdere’yi seyahat
acentelerinin tur programlarına aldırdıkla-

rını da dile getiren Çağır, “Artık Ersizlerde-
re’yi herkes biliyor. Köy evlerimizi kiralaya-
rak restorasyonunu yapıp konaklama hiz-
meti verilebilecek hale getirdik.” dedi. 

Gönüllü rehberler yetiştirmek suretiyle
50 bin kişinin Ersizlerdere Kanyonunda yü-

rüyüş yapmasını sağladıklarını da belirten
Mustafa Çağır hedeflerinin Ersizlerdere ve
Küre’yi Türkiye’nin yanı sıra dünyada da
eko turizm ile sürdürülebilir turizm açısın-
dan bilinen ve örnek gösterilen model ol-
masını sağlamak olduğunu kaydetti.

Kastamonu’nun önemli turizm
değerleri arasında sayılan ve

son yıllarda turizm
destinasyonları tarafından da
gerek gezi turları gerek eğitim
amaçlı ziyaretlerde öne çıkan

bölgenin önemli
kanyonlarından birine de

sahip olan Ersizlerdere 
10 milyon 

kişiye 
tanıtıldı. 

Kastamonu’da Bakırcılar Çarşısı
Kentsel Tasarım ve Cephe İyileştirme
Projesi’yle 2. Etap Sokak Sağlıklaştırma
ve Cephe İyileştirme Projesinde ilk
harç atıldı. Proje dahilinde üç tescilli
yapı, bir adet tescile önerilen yapı ve
dini yapı, 105 tescilsiz ticaret alanı ol-
mak üzere toplam 110 adet binanın
cephe iyileştirmesi gerçekleştirilecek.

Projenin onaylanması ve sürecin
tamamlanması sonrasında Kastamo-
nu’ya STK Buluşması için gelen Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun
Karacan’ın da katıldığı törende ilk harç
atılan çalışmanın büyük önem taşıdı-
ğına vurgu yapan Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, 193 adet tescilli ve tes-
cilsiz binanın cephe iyileştirmesi ile il-

gili tarihi ve kültürel projelere şimdiye
kadar 33 milyon lira yatırım yapıldığı-
nı söyledi.

Törene Vali Yaşar Karadeniz, Ak
Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişe-
hir Milletvekili Harun Karacan ve Kas-
tamonu Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş ve il protokolünün aralarında bu-
lunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Taşköprü Belediyesi, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı iş birliği ile ilçede Ço-
cuk Kitapları etkinliği düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda 1-4 Kasım
tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik-
te anasınıfı çağındaki çocuklardan
başlayarak 15 yaş aralığındaki öğrenci-
lerine hitap eden çocuk kitaplarına yer
verildi. Etkinlikte ayrıca çocuk kitabı
yazarları İbrahim Ünsal Uçar, Nihat

Gökmen ve Hasan Yiğit kitaplarını
okuyucuları için imzaladılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taş-
köprü Belediye Başkanı Hüseyin Ars-
lan, “Çocuklarımıza kitap okuma alış-
kanlığı kazandırmak ve yazarlarımızla
çocuklarımızı buluşturmak amacıyla
düzenlediğimiz 1. Çocuk Kitapları
Günleri etkinliğimizi önümüzdeki yıl-
larda da sürdüreceğiz” dedi.
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Ferko Ilgaz Mersin’de kayıp: 78-67
Türkiye Kadınlar Basketbol liginde 5. hafta

müsabakasında Kastamonu temsilcisi Ferko
Ilgaz rakibi Mersin Büyükşehir’e 11 sayı farkla
yenildi. Servet Tazegül Spor Salonu’nda
oynanan karşılaşmada 78 – 67 mağlup olan
Ferko Ilgaz KBSK, haftayı 14’üncü sırada
tamamladı. Evinde lig sonuncusu Orduspor’la
karşılaşacak Ferko Ilgaz’ın bu karşılaşmadan
galibiyetle ayrılması ve üst sıra mücadelesi
için moral kazanması bekleniyor.

İstanbul Kastamonuspor zirveyi zorluyor
İstanbul Amatör 6. hafta mücadelesinde

Sefaköy Kartal Stadyumu’nda Öz
Yarımburgaz’ın konuğu olan temsilcimiz
İstanbul Kastamonuspor, sahadan 4-3 galip
ayrılmayı başardı. Bu haftayı da galibiyet ile
kapatan takımımız İstanbul 1. Amatör Ligi 12.
Grup'ta galibiyet serisini üçe çıkararak üçüncü
sıraya yükseldi. Geçen 6 karşılaşmada 4
galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alan
İstanbul Kastamonuspor bir önceki
karşılaşmasında İMÇ Sakaryaspor’u konuk
etmiş ve 3-1’lik net bir skorla mağlup etmişti.
Tek mağlubiyetini Kuruçeşme Spor karşısında
3 farklı yenilgiyle alan temsilcimiz, artarda
üçüncü galibiyeti alarak averajını da yükseltti.
İstanbul Kastamonuspor’un maç başı gol
ortalaması ise 2.

İstanbul Kastamonuspor 7. hafta
mücadelesinde Rumelikavağı Spor Kulübü ile
evinde karşılaşacak.

Avrupalı Kadınlar Macaristan yolcusu
Kadınlar Hentbol Süper Ligi temsilcimiz

Kastamonu Belediyespor, 3. eleme turundaki
rakibi Macaristan temsilcisi Vaci'yle ilk maçı
12 Kasım'da deplasmanda oynayacak.
Karşılaşmayı Bulgaristan'dan Georgi
Doychinov - Yulian Goretsow çifti yönetecek.
Rövanş karşılaşması ise 19 Kasım'da
Türkiye'de Kastamonu Atatürk Spor
Salonu'nda oynanacak.

EHF Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve
Avrupa'da yoluna EHF Kupası'nda devam eden
Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin son
şampiyonu Kastamonu Belediyespor, 2. eleme
turunda İspanya temsilcisi Super Amara Bera
Bera'yı kupanın dışına itmişti. 

Takımın durumu ve kupada hedefleri ile
ilgili soruları cevaplayan takımın antrenörü
Hakan Günal, ilk amaçlarının gruplara
kalmayı kolaylaştıracak bir deplasman
galibiyeti olduğunu ve Kastamonu’da kendi
taraftarları önünde de turu geçen taraf olmayı
istediklerini ifade etti. Günal EHF Kupası'nda
karşılaşacakları Vaci'nin bir önceki turda
karşılaştıkları İspanyol ekibi Bera Bera gibi
genç bir kadrosunun bulunduğunu ancak
onlar kadar güçlü olmadığını belirtti.

Kastamonu GSK İzmir Büyükşehir’i yendi:
30-26

Kadınlar Hentbol Ligi 7. hafta
karşılaşmasında Kastamonu’da karşılaştığı
İzmir ekibini yenen Kastamonu GSK ligde 7.
sıraya yerleşti.

Kastamonu İl Özel İdare Kırıkkale
deplasmanında fark attı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta
mücadele eden Kastamonu Özel İdare KH
Spor deplasmanda karşılaştığı MKE
Kırıkkalespor'u farklı mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın
ikinci yarısında Anılcan, Ulaş, Sinan Söylemez
ve Umut Can'ın ayağından bulduğu gollerle
karşılaşmadan 4-0 gibi net bir skorla galip
ayrıldı. Fikret Karabudak Stadyumu'nda
oynanan karşılaşmaya 5 haftada topladığı 7
puanla 6. sırada giren İl Özel İdare puanını da
10’a yükseltti.

Cide lige hazır olduğunu gösterdi
Kastamonu 1.amatör küme 11-12 Kasım

tarihleri arasında başlayacak. Kastamonu
1.amatör küme takımlarından Cide Belediye
Spor, hazırlık karşılaşmasında Devrekani
Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Cide
Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Cide
Belediye  5-0 kazandı.

Ev sahibi takımın golleri Mehmet, Gökhan,
Asım, Barış ve Doğan'dan geldi. Cide Belediye
Spor gösterdiği performans ve atmış olduğu 5
gol ile lige hazır olduğunu gösterdi.

SPOR PANORAMA

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560
Bağcılar/İSTANBUL 
Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Otomobilleriniz değerinde
alınır, değerinde satılır 

15 yıllık tecrübemiz siz
değerli dost ve
müşterilerimize hizmet
vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker 0538 450 37 37

Manş Denizini yüzerek geçen ilk Kastamo-
nulu takım olan İnebolu Belediyesi İstiklâl Manş
Yüzme Takımı sporcuları, sertifikalarını İngilte-
re’de düzenlenen törende aldılar.

Zorlu etabı 13 saat 16 dakikada geçen yüzü-
cüler Hasan Heke, Ahmet Tekkeşin, Şahin Ka-
rakuş, Kadriye Karakuş, Samet Yılmazer ve Er-
han Gelgit sertifika ve   ödüllerini, İngiltere
Channel Swımmıng Assocıatıon Ltd. yetkilile-
rinden aldılar.

Tören sonrası duygularını dile getiren grup
sözcüsü Hasan Heke, “CAS şirketinin 2017 yılını
başarıyla geçen yüzücüler için düzenlediği töre-
ne katıldık. Dünyanın her tarafından katılan yü-
zücülerin bizleri ayakta alkışlayarak eşlik ettiği
coşku içinde DOVER Belediye başkanından ödül
ve sertifikalarımızı aldık. Orda bulunan dünya-
nın en seçkin açık deniz yüzücülerine ülkemizi,
Kastamonu’muzu ve İnebolu’muzu en iyi şekil-
de tanıtma fırsatını bulduk. Yabancı yüzücülerin
bayrağımıza olan saygısı ve bayrağımızla resim-
ler çektirmesi sonucu ben ve takım arkadaşla-
rım duygulu anlar yaşadı. Ülkemden ve Türklü-
ğümden gurur duyuyorum.” dedi.

Kastamonu 1.amatör kümede sezonun ilk
maçları hafta sonu oynanacak maçlarla
başlıyor.

İlk hafta mücadeleleri:
Daday Y. Bel. Spor-Cide Bld. Spor
Taşköprüspor - İneboluspor
Hanönü Bld. Spor - Yolspor
Araç Bld. Spor - Çatalzeytinspor
Devrekani Bld. Spor – Ormanspor

Emrah Demiröz

Ödüllerini 
İngiltere’den aldılar

Kastamonu birinci 
amatörde ilk düdük çalıyor

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Kastamonu martıya
takıldı: 4-1

Zirve yolunda büyük yara alan Kas-
tamonuspor, Sarıyer deplasmanından
mutlak galibiyet beklerken aldığı mağlu-
biyetle bir sıra aşağı indi. 11 puanla 6. sı-
raya gerileyen Kastamonuspor liderle

puan farkını 7’ye çıkaran karşılaşmanın
yaralarını evinde İnegölspor’a karşı sar-
maya çalışacak. Karşılaşma 11 Kasım’da
oynanacak. Kastamonuspor’un eski
oyuncusu Günay’ın sahaya çıkmasıyla ilk

yarı 1-0 mağlubiyetle sona eren karşılaş-
ma 3 farkla bitti. Dakika 30’da rakibin
golüyle  mağlup duruma düşen Kasta-
monuspor 57.dakikada Alican'ın röveşa-
tadan attığı golle beraberliği sağladı. 49.

dakikada oyuna giren Günay Şakar kar-
şılaşmanın seyrini değiştirdi. Şakar 76,
87 ve  90+3’te attığı gollerle maçın skoru-
nu belirledi. 4-1. Karşılaşmayı kalabalık
bir taraar grubu izledi.

Spor Toto 2. Lig

Kırmızı Grup
müsabakasında

Kastamonuspor

1966
deplasmanda
Sarıyerspor’a
konuk oldu.
Kastamonuspor

1966 eski
oyuncusu Günay

Şakar’ın
yıldızlaştığı
karşılaşmadan

4-1 mağlup
ayrıldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Adem Sarıtaş, Ali Etlikci,

Mehmet Öcal

Sarıyer Spor: Serdar Kulbilge, Fatih

Kara, Sabutay Alper Bayülken, Kemal

Tokak, Hüsnü Başkurt, Erkut Tekinsoy,

Kıvanç Karakaş (85 Emrah), Serkan Balcı

(Dk 49 Günay Şakar), Bertul Kocabaş,

Alim Harlak, Yaser Yıldız (Dk 9 Serkan

Yalçın) 
Kastamonuspor 1966: Cengiz Biçer,

Faruk Öcal (Dk 46 Okan Yıldız), Oğuz

Özden, Doğan Can Otman, Ümit Karaal,

Ali Kuçik,  Alican Karadağ, Ömer Can

Sokullu, Youssef Yeşilmen (Dk 79 Ferit

Erişçi), Savaş Tağa, Muhammet Haşim

Çoban (Dk 71 Tayyib Kanarya)

Goller: Kemal Tokak Dakika 31, Günay

Şakar Dakika 76, 87, 90+3 (Sarıyer Spor);

Ali Can Karadağ (Kastamonuspor 1966)

Sarı kartlar: Kemal Tokak (Sarıyerspor),

Doğan Can Otman, Ömer Can Sokullu,

Alican Karadağ, Youssef Yeşilmen (KSK

1966)

Sarıyerspor : 4

Kastamonuspor : 1 
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HABER

Bütçe komisyonunda bakanlığına dair ve-
rileri ve planlarını aktaran Bakan Fakıbaba,
bakanlık olarak Kastamonu, Bartın ve Sinop
illerini kapsayan özel bir kalkınma planı hazır-
lığında olduklarını belirtti. Bakan, bu yıl sonu
ve önümüzdeki yıllarda çiçinin ürünlerinden
en yüksek ederi elde edebilmesine yönelik ça-
lışmalar planladıklarına değinerek, alın terinin
katma değerini yükseltecek çalışmalara dair
projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Kastamonu, Bartın ve Sinop illerine yöne-

lik Batı Karadeniz Bölgesinde yeni bir kalkın-
ma projesi ile ortalama 45 bin hane halkını ya-
kından ilgilendiren projenin 96 milyon avro
tutarında olduğunu vurgulayan Bakan Fakıba-
ba, projenin 2018 yılında faaliyete geçeceğini
belirtti. 

Bakanlığın 2018 yılı bütçesinin 21 milyar
676 milyon 673 bin lira olarak öngörüldüğü ve
bunun 14 milyar 514 milyon lirasının (bütçe-
nin %67’si) tarımsal desteklemeler olarak ay-
rıldığı öğrenildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış
Ticaret verileri doğrultusunda yılın ilk
dokuz ayında Batı Karadeniz havzası-
nın ihracat lideri Zonguldak oldu. 223
milyon dolarlık performansıyla ihra-
catta birinci sırada yer alan Zongul-
dak’ı madencilik sırtladı.

Eylül ayında Karabük oturmuş sa-
nayi oluşumu ve Türkiye ekonomisin-
de ilk 500’de yer alan sanayi kuruluşla-
rının da katkısı ile yılın ilk 9 ayında
183 milyon dolarlık ihracat gerçekleş-
tirdi. Eylül ayında gerçekleştirdiği 21,5
milyon dolarlık ihracatla ayın da bi-
rincisi olan Karabük ilini, 19,5 mil-
yonluk ihracatla Zonguldak izledi. 

Büyük ölçekli sanayi kuruluşu bu-

lunmayan Çankırı, 7 yıl önce ile yatı-
rım yapan lastik firmasının ekmeğini
yiyor. Eylül ayında 14,5 milyon dolar
ihracat yapan Çankırı’nın ilk 9 ayda
yakaladığı rakam ise 112 milyon dolar
oldu.

Üç haneli ihracat rakamlarına ula-
şan bir diğer il ise Bolu oldu. Bolu Ey-
lül ayını 10 milyon 400 bin dolarla ka-
patırken, ilk 9 aylık performansı da
101,5 milyon dolar oldu. Bolu ülke ge-
nelinde de 50. sırada yer aldı.

Kastamonu 80 milyonluk
katkı yaptı

Yılın ilk 9 aylık ihracat rakamların-
da 80 milyon dolara yaklaşan ihracat

rakamı ile Kastamonu Türkiye 56.’sı
oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış
Ticaret verileri ışığında Eylül ayında
da standart 4 milyon dolarlık ihracatı-
nı yineleyen Kastamonu yılın ilk 9
ayında bölgenin Eylül ayı toplam ihra-
catı kadar bir gelir elde etti. Madenci-
lik ve hazır giyimle standart ilerleme-
sini sürdüren Kastamonu, bölge illeri
arasında ise 6. oldu.
Bartın ve Sinop Türkiye’nin

en az ihracat yapan illeri
arasında

İhracatta 2 milyon 400 bin dolar-
lık ihracatıyla Türkiye’nin en az ihra-

cat yapan 10 ili arasında bulunan
Bartın yılın üçüncü çeyreğini ilk 9
aylık performansıyla 12 milyon do-
larda tamamladı. 

Diğer az ihraca gerçekleştiren il
ise toplamda 12 milyon dolarla Si-
nop olurken, yılın ilk 9 ayında ilin en
iyi ticareti 1 milyon 800 bin dolar ile
Eylül atı oldu.

Bölgede yer alan 8 ilin katma de-
ğeri ilk 9 aylık değerlendirme sonuç-
larına göre 704 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Bartın, Bolu, Çankırı,
Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop
ve Zonguldak illerinin Eylül ayında
toplam ihracatı ise 83 milyon dolar
oldu.

Batı Karadeniz havzasında Zonguldak lider

Düzce, bakan avantajını
değerlendiriyor

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü’nün destekleri ile 2017
yılını oldukça verimli geçiren Düzce,
2018 yılı için de işi sıkı tutuyor.

2017 yılında devam eden
yatırımların yanı sıra önümüzdeki yıl
yapımı noktasında talepleri bulunan
projeleri bakanlık makamına
taşıyarak etraflıca görüştü. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü başkanlığında gerçekleştirilen
toplantıya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı,
Düzce milletvekilleri Fevai Arslan ve
Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı
Dursun Ay, Düzce İl Genel Meclisi
Başkanı Dursun Çakır, Düzce il
Genel Sekreteri İsmail Sünlük, Düzce
AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin ile
ilçe ve belde belediye başkanları
katıldı.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıda,
Düzce’ye ilişkin 182 proje tek tek
görüşüldüğünün aktarıldığı yazılı
açıklama ile duyurulan toplantı
sonuçlarına göre kentin geleceği ile
ilgili önemli kararlar ve yatırımlara
karar verildiği öğrenildi. 

Toplantıda 2017'de yapılan işler
ele alınırken, 2018 yılı ile ilgili de
planlama yapıldığına yer verilen

açıklamada bu kapsamda sağlık,
eğitim ve spor yatırımlarına 2018
yılında ağırlık verilmesi kararı
alındığına yer verildi. Gerçekleşecek
çalışmalar ve yatırımlar arasında
Düzce Stadyumu'nun yapılması,
ilçelere gençlik merkezleri kurulması,
ilk ve orta öğretimde tekli eğitime
geçilmesi için yapılması planlanan
okullar, sağlıkla ilgili ise Çilimli ve
Akçakoca devlet hastaneleri yapımı
Düzce'nin yatak kapasitesinin
artırılması gibi başlıklar öne çıktı.

Sanayi şehir olması hedeflenen
Düzce’nin 2018 yılı sonunda sanayi
fiziki altyapısının bitirilmesi
kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada,
"Bu kapsamda Akçakoca İhtisas OSB,
kamulaştırma kararı alınan Çilimli
OSB ve Gümüşova OSB genişleme
alanında altyapı çalışmalarının
önümüzdeki yılın sonuna kadar
bitirilmesi hedeflendi. Düzce'nin bilim
ve teknoloji kenti olması hedefleri
doğrultusunda ise Teknoparkın
bitirilmesi ve Düzce Bilim Merkezi
gündeme alındı. Düzce'de doğal gazın
yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara
hız verilmesi de kararlaştırıldı."
denildi.

Hem insanlık
hem de
uygarlık

tarihinin baş belasıdır
kıskançlık. İnsan
dışındaki başka
canlıların evreninde
var mıdır, ne kadar
vardır, sonuçları
nelerdir bir bilgim
yok. Ama insana özgü
kısmının bir felsefesi
olduğundan
haberliyim.

Şu konuda kesin
yargım yok: Bireyler
arasından başlayıp toplumlar ve
devletler arasına mı yansır ya da
toplumlar ve devletler arasından
başlayıp bireyler arasına mı yansır?
Tavuk- yumurta ilişkisi sanki.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne
giriyorum: 

Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde
veya sevilen birisinin, başkası ile
ilgilendiği kanısına varıldığında
takınılan olumsuz tutum, günücülük,
hasetçilik, hasetlik, hasutluk.

Yani, hiç de hoş değil!
Kıskançlık duyan kişi için

söylüyorum; demek ki, bir başkası senin
de yapmakta olduğun işte, çalışmada
senden daha iyi olmuş ve sen bunu
kabullenemiyorsun. Dahası var!
Kendine güvenmekte zorlanıyorsun!
Dahası var; sen sen olmaktan
korkuyorsan kıskanırsın.

Eğer dostum, bi tanem sen gerçekten
sen isen ve kendine güveniyorsan zaten
vazgeçilmezsin. Dert etme! Sende sana
ait bir güven varsa ötekiler vırt gelir zırt
gider. Ama kendine ilişkin kaygıların
varsa bu senin sorunun.

Bak, iş insanısın ve birileri senin
yaptığın işi senden iyi yapıyor.
Yapacağın iş, gidip kutlamak ve ondan
bir şeyler öğrenmek olmalı.

Bak, bürokratsın!
Senin yaptığın işi senden daha iyi

yapan biri varsa yol açacaksın.
Kötü, eksik ya da yanlış bile olsa illa

“ ben” demeyeceksin.
Eşsin, sevgilisin!
Öyle ol ki kimse yerine kimseyi

koyamasın.
Zor değil!
Değer ver ve bundan korkma.
Değer verdiğinin zaman değerin

yüceleşir.
Kendinden korkan insanların tipik

davranışıdır kıskançlık.
Bir tıbbi sorundur yani.
Ben benim diye yaşa.

Beğenmeyen beğenmesin, beğenenler
yeter sana. Ama dimdik kalırsın ayakta.

Senden iyisi varsa, haksızlık etme.
Senden başarılısı varsa saygı duy.
Ama sen kendine güveniyorsan inan
En güzelsin, en iyisin.
Sen, sen olmayı becer
Bu yeter.
Öyle ol ki,
Kendine iyi bak ve davran…
Boş şeylerle uğraşma yani…
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Harun Ünlü

“Su”dan şeyler
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KıskançlıkBakan Fakıbaba’dan 
özel kalkınma açılımı

Bartın’ın Ulus ilçesinde arazi anlaş-
mazlığı nedeniyle 20 yıla yakın bir zaman-
dır atıl durumda bulunan otel yeniden tu-
rizme kazandırılıyor. Yaklaşık 1 milyon 200
bin liraya mal olacak otel 4 yıldızlı hizmet
verecek. Bina ve çevre düzenlemesiyle atıl
durumdan kurtarılacak otel, ilçe belediye-
si tarafından işletilecek. Kongre ve kış tu-
rizmini de kapsayan bir planlama ile sir-
külasyon sağlanacak.

Ulus Oteli 
20 yıl sonra yeniden

Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı

Ahmet Eşref Fakıbaba,
mecliste yapılan plan

bütçe komisyonu
görüşmeleri kapsamında
yaptığı sunumda bölgesel

kalkınma planlarına
yönelim işareti verdi. 

Karabük Demir Çelik
Fabrikaları (Kardemir) Genel
Müdürü Ercüment Ünal, 2017
yılının ilk 9 ayında 180 milyon lira
net kar elde ettiklerini açıkladı.

Kardemir
şirketinin olağanüstü
genel kurulunda
katılımcılara bilgi
veren Genel Müdür
Ünal, 2017 yılının ilk
9 ayında satış

hasılatlarında yüzde 80 artış ile 2.8
milyar, yüzde 77 artış ile vergi
öncesi brüt karlılığın 430 milyon,
net karlılığın ise 180 milyon lira
seviyesine ulaştığını söyledi. Ünal,
Kardemir'in hedefinin 2
yıl içerisinde sanayi
kuruluşları arasında
18'inci sıraya gelmek
olduğunu aktararak şöyle
dedi: "Geçen sene
Türkiye'nin ilk 500 sanayi
kuruluşu içerisinde olan

Kardemir, önümüzdeki sene şu anki
yaptığımız hasılatları dikkate
aldığımızda yaklaşık 22'nci sıraya
oturacağını sizlere bildirmekten biz
de onur duyuyoruz. Hedefimiz
2019 yılında 2 milyon 450 bin tona
ulaşmak. Geçen sene 2 milyon 100
bin ton olan ve bu sene 2 milyon
450 bin ton seviyesine çıkan çelik
üretiminin 2019 yılında 3 milyon
500 bin ton seviyesine getirerek
18'inci sıraya gelebileceğiz.
Önümüzde birinci kademede çok
büyük şirketlerimiz var. İki senede
Türkiye'nin 34'üncü şirketi
sırasından 18'inci sıraya gelmeyi
taahhüt ediyoruz."

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi
olma özelliğini taşıyan Karabük
Demir ve Çelik Fabrikalarında
(KARDEMİR), Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 

KARDEMİR Eğitim ve Kültür
Merkezi'nde yapılan genel kurul-
da, "A", "B" ve "D" grubunu tem-
sil edecek yönetim kurulu üyeleri
ile bağımsız üyelerin belirlenmesi
için seçim yapıldı. Hisse sahipleri-

nin oylarıyla "A" grubunu temsi-
len Mustafa Yolbulan, Talat Yıl-
maz, Burak Yolbulan, Atilla Ta-
mer Alptekin, "B" grubunu temsi-
len Kâmil Güleç, Çağrı Güleç ve
"D" grubunu temsilen Murat Yol-
bulan yönetim kurulu üyeliklerine
seçildi. Toplantıda ayrıca bağım-
sız üyeliklere ise Şamil Ayrım,
Ömer Faruk Öz, Mehmet Erdoğan
ve Bülent Gedikli getirildi.

Olağanüstü kongre yapıldı

Kardemir hedef büyüttü;
2,5 milyon ton üretim
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HABER

Daha önce birçok ilde tarım arazi-
lerinin toplulaştırılması ve tarıma ka-
zandırılması yönünde yapılan uygula-
malar doğrultusunda, Bolu Dörtdivan
ilçesi Çetikören, Ortaköy ve Sorkun
köylerinde, Gerede Balcılar, Muratfa-
kılar, Sipahiler ve Tatlar köyleri de
kapsama alındı.

Özellikle çeltik ekilen Tosya’nın en
büyük sorunu olarak görülen ve Kas-
tamonu genelinde de tarımla uğraşan
ilçelerde sıkça dile getirilen arazi top-
lulaştırılmasına yönelik beklentiler sü-
rüyor. Aynı sorun Taşköprü’de ve di-
ğer ilçelerde de arazi toplulaştırması-
na yönelik çalışmaların yapılması ge-
reğini ortaya koyuyor. Üretime direkt
etki edecek olan toplulaştırma, tarıma
elverişli arazilerin miras, satış gibi ne-
denlerle bölünmesinden kaynaklı
amaç ve kapsam dışı kullanılmasının
önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle
toprağın ıslahı, üretimde verimliliğin
artırılması ve toprak kayıplarının önü-
ne geçilmesini hedefleyen uygulama,
kanuni düzenlemelerle yapılıyor. 
Tosya’da 3’te bir performans

Tosya, 8 bin 500 dönüm ekim ya-
pabildiği arazilerinden bu yıl 5 bin ton
mahsul alabildi. Şu an Devrez Ça-
yı’nda yapılan DSİ ıslah çalışmaları
bittiğinde üretime bir nebze yansıya-
cağı söyleniyor ama asıl çözüm arazi-
lerin toplulaştırma sorunu nedeniyle
atıl durumdan kurtarılması olarak be-
lirtiliyor. Bunun içinde yeterli kanuni
dayanaklara ve yasal düzenlemelerle
Arazi Toplulaştırma Kanununa ihtiyaç
bulunuyor. 
TZOB Başkanı Bayraktar’dan

çarpıcı tespit

Türkiye’de tarım arazileri miras
hukukundan hükümleri nedeniyle çok
fazla parçalandığının altını çizen Bay-
raktar, “İşletme başına tarım arazisi
miktarı 59 dekara kadar indi. Çıkması

için sürekli girişimlerde bulunduğu-
muz “Toprak Koruma ve Arazi Kulla-
nımı Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkındaki” kanun, arazilerin parça-

lanmasını önleyecektir. Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yürüttü-
ğü arazi toplulaştırma çalışmaları da
bir an önce tamamlanmalıdır” dedi.

Kastamonu’ya 
sıra ne zaman gelecek?

Geçtiğimiz ay Gıda Tarım
ve Hayvancılık

Bakanlığınca yayınlanan
genelge ile duyurulan bazı

yerlerde arazi
toplulaştırması yapılması
kararı Bolu’da Dörtdivan,

Mengen, Gerede ilçelerinde
uygulanacak.

Kastamonu’nun pek çok
ilçesinde de tarımsal

üretimin önünde en önemli
engel olarak duran arazi

toplulaştırmasında yer
almadı.

Ucuz et raflarda yerini aldı
Et ve Süt Kurumu tarafından ihalesi

gerçekleştirilen vatandaşa ucuz et satışına
yönelik çalışmanın sonucu olarak, iki mar-
ket satış yapmaya hak kazandı.

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan
açıklamada, açılan ihaleye katılan 8 firma
içinde ülke genelinde mağaza sayısı, lojistik
altyapı gibi kriterlerin ön planda tutulduğu
değerlendirme sonucunda, A 101 ve BİM
mağaza zincirleri ucuz et satışı yapmaya
hak kazandı. Türkiye genelinde 5 bin 623
mağazaya sahip BİM marketleri ve 7 bin
mağazası bulunan A 101 Et ve Süt Kuru-
mu’ndan temin edeceği ucuz etin satış
hakkını elde etmiş oldu. 

Kurum tarafından yapılan açıklama
sonrası ilgili marketlerde 500 gramlık pa-
ketler halinde kıymanın kilosu 29 liradan
kuşbaşının ise 31 liradan taze olarak satışa
sunulacağı belirtildi. Bu ürünlerin şoklan-
mış veya don olarak satışı ise yapılmayaca-
ğı ifade edildi.
Ucuz ete ilk itiraz esnaftan…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfede-
rasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi

Palandöken, yaptığı
yazılı açıklamada,
Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı
tarafından vatanda-
şın eti ucuza yemesi
için ülke genelinde
faaliyet gösteren
zincir marketlerden
ikisine satış yetkisi
tanımasını küçük

esnaf adına olumsuz bir gelişme olarak de-
ğerlendirdi.

Palandöken, ucuz etin sadece iki zincir
marketin satmasının rekabete aykırı oldu-
ğunu ve küçük esnafı sıkıntıya sokacağını
belirtti. “Her geçen gün biraz daha zor du-
ruma düşen kasaplık faaliyetinde bulunan
esnaf ve sanatkarlarımız yönünden üzüntü
verici bir gelişme olmuştur. Bu uygulama,
esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı
öngören Anayasa’nın 173’üncü maddesine
aykırı olduğu gibi, piyasada satış faaliyetin-
de bulunan işletmeler arasında ayrım ya-
pılmış olması yönünden de rekabet huku-
ku kurallarına aykırı olmuştur” diyen Pa-
landöken çözümün hayvansal üretimin ar-
tırılması olduğunu ifade etti.

Kırmızı etteki sorunun üretimin artırıl-
masına dönük tedbirlerle aşılabileceğini de

vurgulayan Palandöken, “Sorunun teme-
linde üretim yetersizliğinin olduğu, bu
alanda faaliyet gösteren bütün kesimlerce
kabul edilen bir husustur. Halkımıza ucuz
et satılabilmesi, bizim de öteden beri arzu
ettiğimiz bir konudur. Ancak bunun, bir
kesimi mağdur eden bir uygulama ile ya-
pılmaması gerekir. Talebimiz ülke genelin-
de faaliyet gösteren 26 bin kasap işyerine
de bu imkânın tanınmasıdır. Bu yolda
olumlu bir sonuç elde edebilmek ve konu-
nun acilen çözümü için Rekabet Kurumu-
na gidiyoruz” ifadelerini kullandı.
Destek verin üretimi artıralım

“12 ilde kombinası bulunan Et ve Süt
Kurumu, kalan 69 ilde ve çok sayıda ilçe
merkezinde nasıl alım yapacaktır? Zincir
marketler ithal ucuz et satarsa, kasaplar

kırmızı et satamazsa, üreticimiz hayvanını
kime kestirecektir?” diye soran TZOB Ge-
nel Başkanı Şemsi Bayraktar, besiye alınan
hayvan başına  bin lira destek verilmesi
çağrısında bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, düzenlediği
basın toplantısında, Et ve Süt Kurumu’nun
(ESK) iki markette et satışını da değerlen-
dirdi. Bayraktar yaptığı değerlendirmede,
son iki-üç aydır üretici ve tüketiciyi en fazla
ilgilendiren konulardan birinin et ithalatı
kararları ile kırmızı et ve süt ürünlerindeki
fiyat artışları olduğuna dikkat çekerek,
ESK’nın yerli besi hayvanı ile besicilik yapan
üreticiyi ithalata karşı korumak için açıkla-
dığı karkasta kilogram başına 25 liralık alım
fiyatını artırması gerektiğine vurgu yaptı.

TZOB Başkanı
Bayraktar, “Bir di-
ğer konu da kasap-
ların durumudur.
Süper ve hipermar-
ketlerin hiçbir sını-
ra tabi olmadan
açılması, yüzbinler-
ce esnafımızın dük-
kân kapatmasına
yol açmıştır. Bu uy-

gulamalar sonucunda, ülkemizde faaliyet
gösteren ve sayıları 50 bine yaklaşan kasap
esnafımız nasıl ayakta kalacaktır? Zincir
marketler ithal ucuz et satarsa, kasaplar
kırmızı et satamazsa, üreticimiz hayvanını
kime kestirecektir?” diyerek kurumun kü-
çük esnafın düşeceği durumdan sorumlu
olacağını belirtti.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin
Arslan, Çin’den sarımsak ithal edilmediği-
ni belirterek, yılbaşından sonra Taşköprü
sarımsağının gerçek fiyatına ulaşacağını
söyledi.

Kamuoyunda Çin sarımsağı ithal edil-
mesinden dolayı Taşköprü sarımsağında
fiyatlarda düşüş yaşandığı yönünde yanlış
bilgilerin dolaştığını söyleyen Taşköprü
Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Türki-
ye’ye Çin’den sarımsak ithal edilmiyor.
Türkiye’nin sarımsak ithalatı yok. Dayanık-
sız olmasından dolayı erken tüketilmesi
gereken Çin beyazı diye tabir edilen Kah-
ramanmaraş ve Gaziantep bölgesinde eki-
len sarımsaklardan kaynaklı piyasada sı-
kıntılar oluştu. Ama yılbaşından sonra fi-
yatların normale dönmesini bekliyoruz”
dedi.

Bu yıl Taşköprü sarımsağında rekolte-
nin çok iyi olduğunu belirten Başkan Ars-
lan, “Ancak rekolteyle doğru orantılı bek-
lentilerimizde özellikle fiyat konusunda
bazı sıkıntılar yaşadığımızı ifade etmek is-
terim. Doğrusu çiftçilerimizin bu işle ilgili
alım satım yapan üreticilerimizin, yerel
yönetimler olarak bizlerin genel anlamda
sorumluluklarımız var. Biz Taşköprü sa-
rımsağının bir marka olduğunu özellikle
ifade ederken, bu konuda bir konsorsiyum
sağlayamadık. Özellikle çiftçilerimizin de-
ğişik bölgelerden Çin beyazı denilen sa-
rımsağı Taşköprü topraklarına ekmeleri-
nin, zaman zaman bazı firmaların başka
bölgelerdeki sarımsağı Taşköprü sarım-
sağı olarak pazarlamalarının bu sarımsa-
ğa zarar vereceği noktasında tespitlerimiz
oldu. Tabii ki bu çok cüzi miktarda insan-
lar bunu yaptı. Ama maalesef bunun çar-
panları yani söyleyenleri, konuşulanları
daha büyük ölçeklerde belki yansıdı” diye
konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kasta-
monu ve Sinop’ta sürgünden gelen
meşe ormanlarını koru ormanlarına
dönüştürüyor.

Koruya çevirme çalışmaları kapsa-
mında Kastamonu ve Sinop’ta faaliyetle-
rini sürdüren Bakanlık, Kastamonu’da 5
bin 290, Sinop’ta da 8 bin 500 dekarlık
alanda meşe ormanlarını koru orman-
larına dönüştürüyor. Yıl sonuna kadar
tamamlanacak çalışmalarla birlikte iki
ilde toplam 13 bin 790 dekar arazide
koru çalışması tamamlanmış olacak.

Çalışmalar, daha önce baltalık olarak
işletilen ve sürgünlerden gelen meşe or-
manlarında yerel ırkların korunarak to-
humdan meydana gelen koru ormanları-
na dönüştürmek üzere yapılıyor. 

Sarımsak 
yılbaşında
ederini 
bulacak

Meşelikler 
koru oluyor

Ülkemizde ilk defa 1961 yılında
uygulanan arazi toplulaştırmada

beklenen düzeye gelinemediği için
tarımdaki kan kaybı da bu soruna

bağlı olarak devam ediyor. 1961 ile
1973 yılları arasında toplulaştırma

çalışmaları ile elde edilen tarım
alanı 450 bin dekara ulaşmıştır.

Konu hakkında 1973 yılına kadar
hazırlanan tüzük doğrultusunda

devam eden toplulaştırma 1978 yı-
lında 1757 sayılı Toprak Tarım Re-

formu iptal edilmiştir. O tarihten
sonra ise 30 Kasım 1994 yılında
hazırlanan 3083 sayılı ‘Sulama

alanlarında arazi düzenlemesine
dair tarım reformu kanunu’ uya-
rınca sadece ilan edilen bölgeleri
kapsamış, diğer yerlerde uygula-

ma olanağı kalmamıştır. Tarım re-
formu hizmetlerinin altyapısını

oluşturan bu uygulamanın Kasta-
monu’da uygulanması için talep

oluşturularak, gerekli izinlerin
çıkması gerekiyor. 

Arazi 
toplulaştırması

nedir?
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MANŞET

Geçiş bölgesi iklimine
ve verimli arazilere

sahip olan
Kastamonu’nun

tarımsal faaliyetleri
üretim rakamlarına

yansımadı. Doğru
politikaların

uygulanamaması ve
kırsal göç nedeniyle iş

gücünün düşmesi
sonucu, ilin yüz

ölçümünün yüzde
30’una karşılık gelen
tarım arazilerinin 1

milyon 500 bin
dekarının ancak 420
bin dekarı işlenebilir
durumda bulunuyor.

Toplam nüfusun yüzde 8’inin ta-
rımla uğraştığı ilimiz de köylü yıllar
geçtikçe düşen üretim ve yapılan işin
karşılığını alamadığı düşüncesiyle top-
raklarını terk ediyor. 2002 – 2015 yılla-
rı arası resmi verilere bakıldığında 1
milyon 500 bin dekar alandan toplam
yıllık ortalama 600 bin ton üretim sağ-
landığı görülüyor.

İlin bir zamanlar önemli üretim ka-
lemlerinden olan keten ve kenevirin
tarımsal faaliyetlerin dışında kaldığı
gözlenirken, pirinç, sarımsak, buğday
ve arpa gibi ürünlerin de çeşitli etken-
lerle düşüşü engellenemiyor.

Mısırda artış, buğday ve 
arpada düşüş

Sadece mısırda gözle görülür ve
ciddi bir artış trendine giren Kastamo-
nu, 2002 yılı verilerinde 5 bin ton civa-
rında olan üretimini (hasıl/silajlık) 180
bin tona çıkarmış durumda. Bu yıl des-
tekleme kapsamında 17 lirası mazot, 4
lirası gübre olmak üzere 21 lira olarak
açıklanan silajlık mısırın tarladan satış
tonu 160 lira, genel satışı ise 320 lira-
dan alıcı buluyor. 2002 yılında 158 bin
ton olan buğday üretimi 97 bin tona,
66 bin 500 ton olan arpa ise 28 bin
tona gerilemiş durumda.
Kestane, fındık ve ceviz gözde

2002 – 2015 yılları arası verilere ba-
kıldığında üretim rakamları olarak kıs-
men yükseliş trendinde olan kestane,
fındık ve ceviz köylünün gözdesi duru-

munda. 2002’de 3 bin 500 ton olarak
gerçekleşen kestane üretimi 2015 yılın-
da 10 bin tona yaklaşmış. Fındık ve ce-
vizde ise 2002 ile 2015 kıyaslandığında
bin 200 tonluk bir farklılaşma göze
çarpıyor.

Taşköprü ile özdeşleşen sarımsak
ise çin beyazının da etkisi ile son yıllar-
da üreticide hayal kırıklığı yaratsa da 8
bin tonluk bir artış yaşadığı gözlemle-
niyor. 

Çiftçi ürününün para etmesini
istiyor

Çiçi Kayıt Sistemi verilerine göre
27 bin civarı çiçinin ortak sorunu,
ürettiği ürünün beklentileri düzeyinde
para etmemesi, tarım alanlarının boş ve
atıl kalması durumuyla karşı karşıya bı-
rakıyor. Kastamonu genelinde çiçilikle
uğraşan ve geçimini sadece bu alandan
sağlayanların önemli bir bölümü tarla-
ların boş kalmaması için ekildiğini öne

sürerken, sattıkları ürünle temel ihti-
yaçların karşılanması noktasında dahi
sıkıntı yaşandığını öne sürüyor. Tarım-
sal faaliyetlerin oldukça pahalı duruma
geldiğini ancak ekim ve hasat orantısız-
lığının kendilerine dönüşünün tatmin
edici olmadığından, genç nüfusun sü-
rekli merkezlere ve kırsal dışına gittiği-
ne işaret eden köylüler, çeşitli destekle-
rin de sadece ayakta durmalarına ola-
nak sağladığına vurgu yapıyorlar.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis, üretimde hedeflerin
doğru belirlenmesinin önemine dikkat
çekerek sarımsak ve siyezin ihmal edil-
memesi, korunması yönünde çalışma-
lar yapılması gereğine vurgu yaptı.
Mehmet Reis, Kastamonu’nun küresel
iklim değişikliğinden mevcut orman
varlığı sebebiyle etkilenmediğini, dola-
yısıyla kısıtlı tarım arazisi olmasına
rağmen, toprağa sevdiği tohum ekildi-
ğinde karşılığının alınabileceğini kay-
detti.
Taşköprü daha fazla sarımsak

üretebilir

" Toprak hangi ürünü veriyorsa
onda karar kılmalıyız" diyen Reis, ken-
dilerinin daha önce uyguladığı iyi ta-
rım projesinin yaygınlaşmasının üre-
timde düşüşün önüne geçebilecek ça-
releri de içerdiğine dikkat çekti.

Taşköprü’nün daha fazla sarımsak
üretimi yapabileceğine işaret eden Reis
Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Reis, çiçinin ekonomik nedenlerle
yerel tohum dışında arayışlarının önü-
ne geçilmesi ve Taşköprü’de sarımsak
ekilmesinde ısrar edilmesi gerektiğini
belirtti. Sarımsak denildiğinde Taşköp-
rü Sarımsağının koruma altına alın-
ması gerektiğini söyleyen Reis, alterna-
tif sarımsak türlerinin Taşköprü’de
ekilmesinin önlenmesi yolunda adım-
lar atılmasının da gerekli olduğuna
vurgu yaptı.

Hedef çok ürün değil 
doğru ürün 

Anadolu tarihi kadar eski sarımsak
ve siyezin üzerinde durulması gereken
ürünler olduğunu, o topraklara doğal
yollar dışında suni müdahale ve gübre-
lemeyle organiğinin bozulmadan eki-
minin sağlanmasının şart olduğunu
ifade eden Reis, bu ürünlerin gelecek

kuşaklara bırakacağımız birer miras
olduğunun altını çizdi. Sarımsak, siyez
gibi ürünlerin ekildiği alanlara başka
ürün ekilmemesinin sağlanmasını,
toprağın hangi üründe en iyi verimi
verdiğine göre ürün belirleme çalışma-
larının yapılması gerektiğine değinen
Mehmet Reis, teşviklerin de doğru ak-
tarılması ve kullandırılması ile üreti-
min çok ürün ile değil doğru ürün se-
çimiyle artırılmasının hedeflenmesi
gerektiğine işaret etti.
Ekolojik üründe ısrar edilmeli

“45 yıldır tarım ve gıdanın içinde
biri olarak sarımsakta, siyezde, keten
ve kenevirde üretimin teşvik edilmesi
yaygınlaştırılmasının gereğini her plat-
formda dile getiriyorum. Kastamonu
küresel iklim değişikliğinin yaşandığı
günümüzde, bu olumsuzluktan etki-
lenmeyen tek yerdir. Bunun üretime,
tarıma sağladığı avantajı değerlendir-
memiz lazım. Özellikle siyezde olduğu
gibi ekolojik ürün üretimine yoğunlaş-
mamız, değerli topraklarımıza o değe-

rin hakkını vererek başka ürün dene-
meleri yerine hakettiği tohumu ve ürü-
nü ekmeliyiz. Sarımsağımız da pirinci-
miz de bulgurumuz da korunmalı,
ekim sahaları planlanmalıdır” diyen
Mehmet Reis, çeşitli ilçelerde ürün
gruplarına yönelik yaptıkları çalışma-
ların meyvelerinin alınmaya başlandı-
ğına dikkat çekerek, Kastamonu’nun
sonuca gidecek çalışmalara yoğunlaş-
ması gerektiğine işaret etti.

Çiftçiyi kendi kaderine 
bırakmamak lazım

Mehmet Reis, üretimdeki düşüşe
neden olarak gösterilen göçün genç nü-
fusu azaltmasına yönelik değerlendir-
melere ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:
“Çiçimiz, köylümüz tarımda maalesef
endüstriyel, sürüm getiren ürünlere yö-
neliyor. Bu açıdan çiçinin kendi kade-
rine bırakılmaması, onu üretimden
maksimum verim elde etmesi için des-
tek olunması lazım. Bu acı bir gerçeği-
miz, nüfusumuzun önemli bir bölümü
göç ediyor. Sadece bunu yerel bir sorun
olarak görmeyip bölge olarak çareler
aramalı, üretmeliyiz. Köylünün toprak-
larını terk etmemesi için gerekli barın-
ma, sosyal hakları, sağlık eğitim gibi te-
mel ihtiyaçlarına erişimini sağlamalı,
köylüyü köyünden koparmayacak ön-
lemleri almalıyız. Her insan doğduğu
yerde kalabilmeli, kalmasının sağlan-
ması gerekli.”

Toplam nüfusun yüzde 8’inin tarımla uğraştığı ilimizde

Verimlilik azalıyor

ÖZEL
HABER

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Osman Yaman üretimde
yaşanan düşüşün temel nedeni-
nin genç nüfusun olmayışı ve
köylerin neredeyse tamamen
yaşlı nüfustan oluşması olduğu-
nu ifade etti. Tarım sektöründe
yükselişin birdenbire olmasının
beklenemeyeceğini ifade eden
Yaman, siyezi örnek gösterdi.
Uzun yıllardır yapılan çalışmalar
neticesinde siyezde elde edilen
başarının çalışmalar doğrul-
tusunda elde edilebile-
cek sonuçlara ışık
tutacağını kayde-
den İl Tarım Mü-
dürü Osman Ya-
man, Devreka-
ni’de tamamla-
nan Daday’da
son aşamaya
gelinen sulama
odaklı toplulaş-
tırma çalışma-
larının da meyve-
lerinin önümüzde-
ki dönemlerde alı-
nabileceğine işaret
etti.

Projeler üretim için hare-
kete geçiremiyor; çünkü: Yüzde
67 orman varlığı olan Kastamo-
nu’da üretime dayalı tarımda bü-
yümenin zorlu bir süreç olduğu-
nu ifade eden Yaman, var olan ta-
rım arazilerinin de coğrafi engel-
ler ve dağınık yerleşim kaynaklı
olduğuna dikkat çekti. Genç nü-
fusun olmadığı ve yaşlı nüfusun
da projelerle üretime katkısının
sağlanmasının zorluklarına deği-
nen Yaman, Kastamonu’da yapı-
lan çok önemli projelerin bile he-
def kitleyi harekete geçiremedi-
ğinden dolayı beklenen faydayı
sağlamadığını belirtti. Kalkınma

için en iyi projenin hayvancılık ol-
duğunu, 250 bin büyükbaş envan-
terine sahip ilin, küçük baş ve yün
üretimi noktasında farkındalığa
ihtiyacı bulunduğuna vurgu yapan
Osman Yaman, her tür ürünün
yetişebileceği Kastamonu’da ör-
tülü ürün yetiştiriciliği ve turfan-
da meyve sebze için de müsait
olduğunu söyledi.

Yün üretimi ve kullanımı
teşvik edilmeli

Tekstil sanayiinin el-
yafla bütünleştiğini,

yünü unuttuğunu
belirten Kastamo-
nu İl Tarım Gıda
ve Hayvancılık
Müdürü Yaman,
yün kullanımı-
nın teşvik edil-
mesi üretim
stoklarının de-
ğerlendirilmesi-

ni önerdiği değer-
lendirmesinde, bu

kapsamda çalışma-
ların yaygınlaştırılması

görüşünü paylaştı. 
Elyafın kolay ulaşılabilir ürün

olmasından kaynaklı tercih edil-
mesiyle ilgili bir çağrıda bulunan
Yaman, “Çeyizlere elyaf yorgan-
lar yerine yün yorganlar tercih
edilsin. Yün sağlık açısından da
elyaftan daha sağlıklı, daha kul-
lanışlı bir mamuldür. Bunu teks-
tilcilerimize de tercih noktasında
aktarmamız, yünün kullanım
alanlarını yaygınlaştırmamız la-
zım. Kastamonu’muz bu anlam-
da yün üretimini karşılayabilecek
üretim rakamlarına sahip du-
rumda. Kullanımı teşvik edilebi-
lirse oldukça olumlu sonuçlar
alınabilir” dedi.

Umut kaynağı siyez Toprak sevmediği ürünü vermez

İl Nüfusu: 368.093 Kişi
Toplam yüzölçümü: 
13.136.000 dekar
Toplam tarım alanı (2015):
1.545.263 dekar
ÇKS’ye kayıtlı Çiftçi Sayısı (2017):
26.000 Kişi
ÇKS’ye kayıtlı Arazi Varlığı
(2015): 1.034.506 dekar
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