
İthalatta
dampinge 
karşı önlem

Eymen Efe Gümrük Müşavirliği
Genel Müdürü Ulaş Çoban,
Malezya menşeli vulkanize edilmiş
kauçuktan iplik ve iplerin
ithalatına yönelik dampinge karşı
ek vergilerin geldiğini bildirdi. n 5

Akıllı cihazların ekranlarına uzun süre
bakılmasının göz sağlığına olumsuz
etkilerinin olduğuna dikkat çeken Mira
Optik sahibi Resul Özdemir, mavi ışık
korumalı ekran gözlüğü taleplerinin de
arttığını bildirdi. n 5

Sezonu hem kupa hem de lig şampiyonu
olarak tamamlayan Beşiktaş’ın 2. Başkanı
Adnan Dalgakıran “Daha yeni başlıyor”
yorumunu yaptı. n 7

Dijitalleşme gözlük
talebini artırdı

Dalgakıran: Daha
yeni başlıyor

Taşköprülü şehit Piyade Uzman
Çavuş Murat Nar'ın ailesine ilçe belediye
başkanı Abdullah Çatal tarafından ev
hediye edildi. n 4

Şehit ailesine
hediye ev

Azdavay Belediyesi
kontenjan üyesi olan Cevat
Taşkan, AK Parti Azdavay
ilçe Teşkilatı üyeliği ve
meclis üyeliğinden istifa
ettiğini açıkladı. Azdavay’ın
kalkınması için bundan sonra da destek
vermeye devam edeceğini kaydeden
Taşkan, siyasi hayatına İstanbul’da yön
vereceğine işaret etti. n 3

2020-2021 Hentbol Sezonu Kadınlar
Süper Liginin şampiyonluk kupasını alan
Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası-
nda finale yükseldi. Kastamonu’da hedef
bu seneyi çie kupayla tamamlamak. n 7

Şampiyon Türkiye
Kupası finalinde

İstifa etti

Yıl: 10 Sayı: 354 24 MAYIS 2021Haftalık Siyasi Aktüel Bağımsız Gazete

www.istamonu.com

Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şube
Başkanı Ahmet Sevgilioğlu sadece
üyelerine odaklı çalışmalarının
olmadığını aynı zamanda
Kastamonu’nun topyekûn ihtiyaçlarına
çözüm üretmek için faaliyet
gösterdiklerini vurguladı. 
Kentin turizm alt yapısı sağlam

Kastamonu’da sanayinin muhakkak
gelişmesi gerektiğinin altını çizerken,
kentin turizm alt yapısının sağlam
olduğuna dikkat çeken Sevgilioğlu,
yapılacak tüm iş birliklerine hazır
olduklarını kaydetti.

Sevgilioğlu, MÜSİAD’ın sağladığı
destekle üyelerinin ticarette gelişmesine
katkı sunduğunu da ifade etti. n 6

Kastamonu’da sanayinin
muhakkak gelişmesi

gerektiğinin altını
çizerken, kentin turizm

alt yapısının sağlam
olduğuna dikkat çeken

MÜSİAD Kastamonu
Şube Başkanı Ahmet

Sevgilioğlu, “Kastamonu
için şu an geç kalmış
durumdayız. Yürüme

şansımız yok, koşmak
zorundayız. El birliği ile

idari yönetimle
değişmeyen geleceğe

yönelik bir yol haritası
çizmeliyiz” dedi.

KOŞMAK
ZORUNDAYIZ

Kastamonu
İçin Yürüme

Şansımız Yok

Mimar Ahmet Sevgilioğlu tarafından 1996 yılında kurulan
Abidat firması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projeleri için
yeterlilik belgesi bulunan Türkiye’deki 620 seçkin firmanın
arasında yer alıyor. Bakanlığın yeterlilik şartını taşıyan
Kastamonu’daki üç firmadan biri olan Abidat’ın bu zamana
kadar 400 tarihi eserin restorasyon projesinde, 80 tarihi eserin
de uygulamasında imzası bulunuyor.

Geleneksel mimariye çocukluk yıllarından itibaren ilgi
duyduğunu anımsatan Abidat Restorasyon ve Mimarlık Genel
Müdürü Ahmet Sevgilioğlu, mezuniyetinin ardından da
Safranbolu’da valilik tarafından oluşturulan özel ekip içinde yer
alarak sektöre adım attığını bildirdi. n 6

Bakanlığın onayından geçti

Koru Yaylasında
turizm hedefi
Taşköprü ve Çatalzeytin ilçe sınırları arasında yer alan
Koru Yaylası’nın turizme kazandırılmasına korona
virüs salgını sonrası hız verilecek. 

Taşköprü üzerinden yaylaya erişimin
kolaylaşması için grup yollarında da
çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda
başkanlığını Murat Yılmaz’ın yaptığı Taşköprü
Çevre Köyleri Derneği koordinesinde

Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı
Abdulllah Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı
Harun Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yasin
Bulut’un içerisinde yer aldığı heyet bölgede
incelemeler gerçekleştirdi. n 2

Kastamonu son bir haftada virüs vakala-
rının en çok azaldığı il oldu. Listede en fazla
vakanın görüldüğü 16. il olan Kastamonu
geçtiğimiz hafta 2. sıradaydı. n 7

Vaka azalışında
ilk sırada

Ahmet Sevgilioğlu
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Türkoğlu Vana bünyesinde faaliyet
gösteren Şensoylar firmasının Yönetim
Kurulu Başkanı Cemal Şensoy vefatının
ikinci yılında anılıyor.

30 Mayıs 2019 tarihinde elim bir iş
kazası sonrası kaldırıldığı hastanede
yaşam mücadelesini kaybeden
Bozkurtlu iş adamı Cemal Şensoy vefat
ettiğinde 65 yaşındaydı.

İstamonu Gazetesi olarak merhum
Cemal Şensoy’u vefatının 2. yılında
rahmetle yad ediyoruz.

Rahmetle 
anıyoruz

Uygulayıcılığını Deniz Feneri
Derneğinin yaptığı İçişleri Bakanlığı’nın
“1.000 Şehidimiz için 1.000 Su Kuyusu
Projesi” kapsamında Afrika ülkesi
Kamerun’da açılan bir su kuyusuna 1994
yılında Hakkari’nin Kaval Köyü Kavaklı
bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada
şehit düşen İhsangazili Piyade Er Orhan
Cengiz Karaçam’ın adı verildi.

Şehidin adı 
Afrika’da

Millî Mücadele'de İnebolu'dan
Kastamonu'ya cephane taşırken donarak
şehit olan Şerife Bacı'nın anısına bu yıl
ikincisi düzenlenecek Şerife Bacı İstiklal
Yolu Koşusu 6 Haziran Pazar günü
gerçekleştirilecek.

İnebolu Belediyesinin öncülüğünde
İnebolu Gençlik ve Spor Kulübü ile
Balkan Ülkeleri Dostluk Derneği iş
birliğinde yapılacak 2. Şerife Bacı İstiklal
Yol Koşusu, 10 kilometre normal koşu ile
2 kilometre halk koşusu etaplarından
oluşacak.

6 Haziran’da
koşulacak

Taşköprü Belediyesi Mayıs ayı Olağan
Meclis Toplantısında alınan karar
neticesinde bu sene 19-22 Ağustos
tarihleri arasında düzenlemesi
planlanan 34. Uluslararası Kültür ve
Sarımsak Festivali ve Pompeiopolis
Antik Kenti Tanıtım Etkinliği iptal edildi.
Toplantıda ayrıca belediye kiracılarından
2 ay ücret alınmamasına karar verildi.

Bir süredir Kastamonu
Havalimanı’nda ARFF Şefi olarak da
görev yapan Mustafa Şabanoğlu,
Havalimanı Müdür Yardımcılığı
görevine getirildi. 

1977 Kastamonu Dadaylı olan
Şabanoğlu kurum içerisinde
branşında eğitmenlik yapmıştı.

Şabanoğlu müdür 
yardımcısı oldu Festival iptal

24 Mayıs 2021

istamonu.com /istamonu /istamonu

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

Biri kucağında, biri sırtında, diğeri karnında,
Dünyaya gelmek; ama bilerek, ama kazara.
Anadolu işi bu,
Yaşamak dediğin; kısmette ne yazarsa.

EN BÜYÜK 
ÜNİVERSİTE

Bir diploma tutkusu sarmış kıyı bucağı,
Sanmayın mekteplerdir ilim irfan ocağı.
Ne Oksford, ne Kembriç, ne Harvard, ne de Sorbon,
En büyük mektep bence anaların kucağı.

Koru Yaylasının turizme kazandırılması
konusunun takipçisi ve destekçisi olduklarını
bildiren Taşköprü Çevre Köyleri Derneği Başkanı
Murat Yılmaz şu bilgileri paylaştı: “Yeşilin her
tonunun bulunduğu ve yapısının tamamen
korunduğu Koru Yaylasının pandemi sonrasında
ilçe ve bölge turizmine kazandırılması hususunda
fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca dönüş yolunda
bölge yol ağlarında yapılması planlanan
çalışmalar yerinde
incelendik.  Bölgenin
turizme
kazandırılması için
2019 yılından
beri çalışmalar
sürdürüyoruz.
Yaylaya
ulaşan iki
grup
yolumuz var.
Birincisi
Hamzaoğlu,
Kayadibi ve
Sarıseki arası. 15
kilometrelik bu
güzargah 10 köyü
birbirine bağlıyor.
İkinci güzargah Hamzaoğlu,
Erik, Çiğdemli, Karşıköy ve
Kayabaşı arasında; bu yol hattının da yapılacağının
sözünü aldık.  İncesu, Aksökü, Bozarmut,

Hamzaoğlu, Akcakese, Kayadibi,
Erik, Çiğdemli, Kayabaşı güzergahları,

köy yolları yapım çalışmalarında emeği
geçen herkese teşekkür ediyoruz. Koru

Yaylasının turizme kazandırılması konusunun
hem takipçisi hem de destekçisiyiz.”   

Heyette Kaymakam Çağlar Partal, Belediye
Başkanı Abdulllah Çatal, Belediye Başkan

Yardımcısı Harun Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı
Yasin Bulut, Taşköprü Çevre Köyleri Derneği
Başkanı Murat Yılmaz, Kas-Der STK’lardan
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Çoban,
Kas-Der Kağıthane Şube Başkanı ve İstamonu
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz, Kas-Der Bahçelievler Şube Başkanı
Cem Ulaşan yer aldı.

Taşköprü’de geçtiğimiz yıl yanan
orman sahalarında mantar toplamak
yasaklandı. Taşköprü Kaymakamlığından
yapılan açıklamada, geçen yıl Eylül
ayında Derekaraağaç-Arslanlı köyleri
arasında meydana gelen orman yangını
söndürüldükten sonra bu alana tohum
ekildiği hatırlatılırken yoğun mantar
toplama faaliyetleri sebebiyle çimlenen
fidanların zarar gördüğü kaydedildi.

Yangın sahasında mantar toplamanın
yasaklandığı bildirirken, karara
uymayanlara 336 lira idari cezanın yanı
sıra 3 bin 469 lira sokağa çıkma yasağı
cezası uygulanacağı açıklandı.

Takipçisi ve
destekçisiyiz
Taşköprü ve Çatalzeytin ilçe sınırları arasında yer alan Koru Yaylası’nın turizme kazandırılması
projesi kapsamında Taşköprü Çevre Köyleri Derneği koordinesinde bölgede inceleme yapıldı.

Ezine Çayı’nın, çöplük alanı rehabilitesi
sonrası kurulacak kuş gözlem kulübesiyle cazibe
merkezi haline geleceğini söyleyen Başkan
Yunus Akgül,  “İlçemizde doğal yaşam
açısından önem taşıyan Ezine Çayı’nı, bölgede

uygulayacağımız proje ile önemli bir
destinasyon merkezi haline dönüştüreceğiz.
Üzerinde çalıştığımız proje kapsamında eskiden
çöplük olan alanı rehabilite ederek yeşil peyzaj
düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Doğal

yaşam alanını oluşturan alanın ise turizme
kazandırılması, ilçemizin bu açından daha çok
ziyaretçi alması ve bölgede daha iyi koşullarda
gözlem yapılabilmesi için yüksek bir kuş gözlem
kulübesini alana kazandıracağız” dedi.

Cazibe merkezi olacak 
Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Ezine
Çayı’nı cazibe merkezi haline getirmek için

çalışmalarının olduğunu bildirdi.

Mantar toplamak
yasaklandı
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Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma
Örgütü’nün (UN-ILO) 24 Mart 2021 tarihli
kararıyla kabul edilen raporda; Türkiye

Cumhuriyeti’nin, “Hizmet İlişkisine Son Verilmesi
Sözleşmesine” (158 no.lu ILO Sözleşmesi) riayet
etmediği ve hukuk düzenine aykırı hareket ettiği
hükmüne varılmıştır. Bu karar idari ve adli
makamları bağlayıcıdır, zira uluslararası
antlaşmalar eğer anayasanın üstünde
değerlendirilmeyecekse, en azından, kuşkusuz,
anayasal düzenin vazgeçilmez bir parçasıdır.

24 Mart 2021 Tarihli ILO Kararı Ve Türk
Devletini Bağlayıcılığı: 

Şöyle ki; hizmet akdinin işveren (devlet)
tarafından keyfi olarak sonlandırılmasını önleyen
ve hizmet akdini güvence altına alan 158 No’lu
ILO sözleşmesi, uluslararası bir metin olarak 1982
yılında kabul edilmiştir. Anayasanın 90.
maddesinin son fıkrası mucibince, “Usulüne göre
yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya
aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine
başvurulamaz” denilmektedir. Uluslararası
ilişkilerde sürekliliği sağlama amacı gözeterek
getirilen “Antlaşmaların yargı denetimi dışında
tutulmasına” ilişkin bu kuralla anayasal denetimin
dışında tutulmak istenen, “Yöntemince yürürlüğe
konulmuş olan uluslararası antlaşmalardır.”
Türkiye 158 No’lu sözleşmeyi usulüne uygun
olarak 1994 yılında onaylayarak nizaya imkan
tanımayacak biçimde kabul etmiştir. Devlet
memurları akitleri de bu kapsamdadır. 

Sözleşmeyi onaylayan her ILO üyesi devlet,
hakların etkin kullanımı için gerekli önlemleri
almakla yükümlüdür. Zira sözleşme; devletin
(kamu organlarının), sözleşmede yer alan hakları
sınırlayacak ve uygulanmasını engelleyecek
nitelikte hükümler koymaktan ve uygulamalarda
bulunmaktan titizlikle kaçınması gerektiğini
belirtmektedir.

24 Mart 2021 Tarihli ILO-Türkiye Kararına
Esas Sözleşme Maddeleri: 

-Sözleşme; tüm ekonomik faaliyet alanlarını
ve hizmet ilişkisi ile çalışan herkesi
kapsamaktadır (Kamu-Özel-STK) ve istisnalar
arasında devlet memurları yer almamaktadır
(madde 2).

- Hizmet ilişkisine son verme (hukuki, somut,
uluslararası kabul görmüş) haklı nedene
dayanmalıdır. (madde 4) Geçerli bir son verme
nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilemez
ve sendika üyeliği ve faaliyeti, ırk, renk, cinsiyet,
medeni hal, aile sorumlulukları, hamilelik, din,
siyasi görüş, etnik veya sosyal köken haklı bir
neden kabul edilemez (madde 5).

- İşveren (devlet), hakkındaki iddialara karşı
savunma fırsatı tanımadan bir işçinin hizmet
ilişkisini o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili
nedenlerle sona erdiremez (madde 7).

- Hizmet ilişkisine haksız olarak son verildiği
kanısında olan bir (memur) işçi  mahkeme,
hakem kurulu veya hakem gibi tarafsız (ve
bağımsız) bir merci önünde itirazda bulunma
hakkına (etkili bir başvuru yolu) sahiptir (madde
8).

- İşveren (devlet) haklı nedeni ispatla
yükümlüdür (ispat yükü memura bırakılamaz)
(madde 8).

- İşveren (devlet) kıdem tazminatı veya işten
ayrılma nedeniyle doğan başka hakları
karşılamak zorundadır (madde 12).

Başvurucunun İddiaları:      
Bir sendika tarafından 158 No’lu Sözleşmeye

ilişkin yapılan başvuruda konuya
ilişkin; “Darbe teşebbüsünü takiben
üyesi olan binlerce işçinin 158 No’lu
Sözleşmenin 4, 5, 7, 8 ve 12.
maddelerine aykırı olarak işten
atıldığını, politik veya dini nedenlerle
muhalif olarak algılanan bu
mağdurların tazminat ve itiraz hakkı
olmaksızın işten atıldığını, KHK’lar ile
memurların da aynı akıbeti paylaştığı”, 

Ayrıca “İşten çıkartılan (memur) ve
işçilerin kara listeye alındığını, nefret
söylemine ve “sivil ölüme” maruz
kaldığını, kişinin herhangi bir soruşturma
yürütülmeksizin ve haklarındaki iddialardan
haberdar edilmeksizin işlerinden çıkarıldığı” ileri
sürülmüştür.  

Türk Hükümetinin Savunması:      
Türk Hükümeti, ILO’ya sunduğu savunmada;

“Hükümetin olağanüstü halde KHK çıkarma
yetkisine sahip olduğunu, 667 sayılı KHK ile
FETÖ/PDY ile ilişkili, iltisaklı ve irtibatlı kabul
edilen ve milli güvenliğe karşı tehdit oluşturan
kurumların kapatıldığını, (memur ve işçilerin iş
akitlerinin sonlandırıldığını)  bu kurumların ve (iş
görenlerin) darbeyi desteklemek suretiyle kuruluş
amaçlarına ve ulusal mevzuata aykırı
davrandıklarını, (mağdurların) OHAL
Komisyonuna ve OHAL Komisyon kararlarına karşı
da AYM ve AİHM dâhil tüm yargı yollarının açık
olduğunu” ifade etmektedir.

Türk Hükümetinin Savunmasının
Geçersizlik Sebepleri:      

A) Komitenin 87 No’lu Sözleşmeye
(Sendikalara) İlişkin Değerlendirmesi bu yazının
kapsamı dışında tutulmuştur.  Ancak burada
belirtilen “Türk Hükümetinin Savunmasının
Geçersizlik Sebepleri”nin bir kısmını bütüncüllük
açısından belirtmek gerekir:

- Komite, geç kurulsa bile OHAL Komisyonu
yerel bir başvuru yolu olarak görmüştür. Ancak
Türk Hükümetinin bu yolun etkinliğini ispatlama
konusunda yetersiz kaldığı vurgulamıştır.

- Komite, bir sendikanın idari yolla
kapatılmasının, açık bir şekilde 87 No’lu
sözleşmenin 4. maddesinin ihlali olduğunun altını
çizmiştir: 

* Savunma hakları ihlal edilmiştir.
* Yargısal kapatma nedeniyle yargı yetkisi gasp

edilmiştir. 
* Sendikal haklara aşırı ve hukuksuz müdahale

edilmiştir. 
* KHK mağdurlarının etkili çözüm yolu hak

ihlali yapılmıştır. 
*  Devlet icraatını haklı gösterecek herhangi bir

açıklama getirememiştir.
* Ayrıca işçilerin 87 No’lu Sözleşmenin 2.

maddesi tarafından teminat altına alınan bir
organizasyona katılma hakkını kullandıkları için
cezalandırıldıkları vurgulamıştır.  

* Komite ayrıca başvurucu konfederasyon ve
diğer bazı sendikaların başkanlarının tutuklu
olmasına dikkat çekerek, bu kişilerin sendikal
faaliyetler nedeniyle tutuklanmasını 87 No’lu
Sözleşme kapsamındaki örgütlenme özgürlüğü
ilkesine aykırı bulmuştur. 

- ILO yargı makamlarınca (takipsizlik ve
beraat) verilen bu sendikaların malvarlıklarının
geri verilmesi ve faaliyet göstermelerine imkan
tanınması gerektiğini salık vermektedir.

- Komite tarafından tavsiye edilen diğer
hususlar ise, sendika üyelikleri nedeniyle işlerini
kaybeden işçilerin her birine ilişkin olarak, bu
kişilerin işten çıkarılmalarını haklı gösterecek yeterli

delil olup olmadığının tam, bağımsız ve
tarafsız olarak incelenmesi, eğer yeterli
delil yoksa, kişilerin eski görevlerine
iade edilmesi, bunun mümkün
olmaması halinde uygun tazminat ve
düzeltici önlemlerin alınması, bu
kişilerin haklarının iade edilmesi
gerektiği hususlarıdır.

B) Komitenin AİHM (Pişkin v.
Türkiye) kararına atfen 158 No’lu
Sözleşme Değerlendirmesi

Komite 158 No’lu Sözleşmeye
ilişkin AİHM atıflı değerlendirmesinde varılan
hükümler şunlardır: 

- 667 sayılı KHK ile şahsa özgü bir gerekçe
sunulmaksızın kamu görevlileri işten
çıkarılabilmektedir. - Kişi işten çıkarılma nedenini
bilmemektedir.

- Bu husus etkin bir yargı denetimiyle de
dengelenmemektedir. Yerel mahkeme:

* Başvurucunun itirazına ilişkin gerçek ve
ciddi bir inceleme yapmamaktadır. 

* Başvurucunun sözleşmesinin sona
erdirilmesine ilişkin gerçek nedenler
belirlenmemektedir.

* İşten çıkarmaya ilişkin inceleme yetersiz
kalmaktadır.

- İşten çıkarma “olağanüstü halin özel koşulları
tarafından gerekli kılınmamaktadır”.

*“Kanuni prosedürlere uymama” ve
“başvurucunun adil yargılanma hakkına riayet
etmeme” olağanüstü hal ilanıyla haklı kılınamaz. 

* 158 Nolu Sözleşmede öngörülen usuli
güvenceler olağanüstü hal durumunda dahi
uygulanmalıdır. 

- Olağanüstü hal durumunda dahi çalışanların
herhangi bir ön inceleme olmaksızın, haklarındaki
suçlamalardan haberdar edilmeksizin ve savunma
sunma şansı olmaksızın işten atılmaları 158 No’lu
sözleşmeye açıkça aykırılık oluşturmaktadır. 

- Komite yaptığı incelemede OHAL
Komisyonunun 2019 raporundan alıntı yaparak,
kişinin FETÖ/PDY örgütüyle ilişkisi, irtibatı veya
iltisakının kanıtı olarak yasal eylemlerin tespitinin
yeterli bulunamayacağına hükmetmiştir. 

- Ayrıca başvurucudan alınan bilginin niteliği
veya içeriğine yer verilmemesi ya da başvurucuya
beyan veya tanık beyanı dahil bilgi veya delil
sunma fırsatı verilmemesi, savunma ve adil
yargılanma haklarının ihlalidir.  

- Komitenin de vurguladığı üzere, 158 No’lu
Sözleşmenin 5. maddesi kapsamında sendika
üyeliği veya sendikal faaliyetlere katılma istihdam
sözleşmesini sonlandırma için bir neden olarak
gösterilemez. Her ne kadar hükümet işten
çıkarmaların sendikal nedenlerle değil, terör
örgütüyle ilişki nedeniyle olduğunu iddia etse de
komite hukukun üstünlüğü ilkesi gereği olgular ve
hukuki konulara ilişkin tam bir inceleme
yapılmasına ve ihlalin devamının önlenmesine
imkan tanıyan etkili bir başvuru yolunun varlığını
aramaktadır. 

- OHAL Komisyonunun etkili başvuru niteliği
taşımamaktadır. 

- İspat yükü devlette olmasına rağmen işçiye
yüklenmektedir. 

- Yine de savunma imkanları kısıtlanmaktadır. 
- 158 No’lu Sözleşme gereği haklı ve geçerli

akit fesih nedeninin varlığının işveren (devlet)
tarafından ispatlanması gerektiği
hatırlatılmaktadır. 

- Bu hususlar ışığında komite, hükümete işten
çıkartılan işçilere davalarını savunmaları için tam
ve adil fırsat verme, işten çıkarmalara ilişkin
savunmalarında bilgi ve delil sunma imkanı

tanıma ve her bir başvuruda kanuni prosedüre
uygun davranma tavsiyesinde bulunmaktadır. 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu Sonrası
Hakların İadesi:      

15 Temmuz darbe girişimi olaylarının bir
benzeri, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 1402
sayılı Sıkıyönetim Kanunu kapsamında kamuda
çalışan binlerce kişinin işine son verilmesinde
görülür.  ILO o dönemde yaşanan toplu ihraçlara
karşı 1989 yılı Genel Kurulunda konuyu
incelemeye almış ve Türk Hükümetinin kamu
çalışanlarına politik düşünceleri nedeniyle
uyguladığı ayrımcılığa son verme çağrısı yapması
istenmiştir. İltisak ve irtibat benzeri soyut
suçlamalara karşı Finlandiya, Danimarka, Norveç
ve İsveç İşçi Konfederasyonları temsilcisi N. Dahl;
“üniversite öğretim üyesi, okutman, öğretmen,
devlet memuru, kamu çalışanı işçi olmak üzere
yaklaşık 8 bin 500 kişinin 1402 sayılı kanun
kapsamında işten atıldığını, bu kişilerin istenmeyen
kişi olarak yaşamları boyunca kamu sektöründe ve
kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışamayacaklarını,
bu tasarrufların kaynağının yargı değil, idari
tasarruf olduğunu, Parlamentoya sunulan güvenlik
soruşturması yasasının kişilerin siyasal inanç ve
düşüncelerinin değerlendirildiği bir yöntemi
benimsediğini, ILO Anayasasına bağlı ve 111 sayılı
ILO Sözleşmesini onaylayan hiçbir ILO üyesi
devlette böyle bir soruşturma yönteminin kabul
edilemeyeceğini” belirtmiştir.

İşçi grubu başkanı J. Houthuys ise: “İşçi
grubunun işinden atılan ve kamu sektöründe
çalışmaları sonsuza kadar yasaklanan binlerce
çalışanın adil bir yargılama sonucu işlerine
tazminat da ödenerek iadesini talep ettiklerini,
Uzmanlar Komitesinin müteaddit taleplerine karşın
Hükümetin bu tarihe kadar hiçbir yargı kararı ibraz
etmediğini” hatırlatarak, 111 No’lu Sözleşmeyi
uygulamadığı için Hükümeti esefle kınamıştır.
1989 yılı Genel Kurulu’na kadar ILO nezdinde
yaşanan süreç ulusal yargı mekanizmalarında da
karşılık bulmuş ve bilinen Danıştay İçtihadı
Birleştirme Genel Kurulu kararıyla 1402’liklerin
hakları yargı kararıyla iade edilmiştir.      

SONUÇ
87 ve 158 No’lu sözleşmelere yönelik Türkiye

raporunun kabul edildiği kararda ILO beş yıllık
uygulama sonucu, OHAL Komisyonu ve yargının
etkili bir hukuk yolu olmadığını görerek
“Hükümet (KHK mağdurları için) tam, bağımsız
ve tarafsız bir gözden geçirmede bulunmalıdır”
hükmüne varmaktadır.  

Bu süreçte KHK mağdurlarının savunma
hakları ihlal edilmiş, yargı yetkisi idarece gasp
edilmiştir. Adil yargılanma hakkı tüm yönleriyle
ihlal edilmiştir.  Devlet icraatını haklı gösterecek
herhangi bir açıklama getirememiştir. İspat
yükümlülüğü ihlal edilmiştir. KHK’lılar yasal
faaliyetler nedeniyle cezalandırılmıştır. Haklı ve
geçerli bir sözleşme fesih nedeni ortaya
konmamıştır. Kara listeye alma, kıdem tazminatı
ödememe, sağlık, işsizlik ve emeklilik sistemleri
kapsamındaki haklarından yoksun bırakma gibi
ihlaller kabul edilemez. Örgütlenme özgürlüğü
ilkesi çiğnenmiştir.  ILO yargı makamlarınca
yeterli delil olmadığından (takipsizlik ve beraat
alan) kişilerin eski görevlerine iade edilmesini,
bunun mümkün olmaması halinde uygun
tazminat ve düzeltici önlemlerin alınmasını, bu
kişilerin (tüm) haklarının iade edilmesini
zorunlu görmektedir.   

KHK mağdurları için ışık görünmüştür. Tıpkı
1989 yılında işlerine dönen 1402’liklerde olduğu
gibi…

KHK MAĞDURLARI İÇİN IŞIK GÖRÜNDÜ!

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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GÜNCEL

İki dönemdir Azdavay Belediyesi Meclis
Üyeliği ve AK Parti Azdavay İlçe Teşkilatında
görev alan iş adamı Cevat Taşkan, belediye
meclisinden ve parti teşkilatından istifa etti.

Azdavay’ın kalkınması için bundan sonra
da destek vermeye devam edeceğini kaydeden
Taşkan, siyasi hayatına İstanbul’da yön
vereceğine işaret ederek şunları söyledi:
“Gördüğüm ve kabul edemediğim gerekçeler
sebebiyle istifa etmiş bulunuyorum.   Bu

çalışma zamanında hizmetlerimde eksiğim
olduysa, istemeyerek de olsa kırdığım
dostlarımız varsa hepsinden özür diliyorum.
Beni seven herkesten helallik istiyorum.
Gerçekleştirdiğim bütün hizmetlere sebep
olan ve katkısı bulunan dostlara canı
gönülden teşekkür ediyorum. Geçen hakkım
varsa helal ediyorum. Azdavay’ı ve
hemşerilerimi çok seviyorum. Hiç kırgınlığım
yok. Allah herkesin yolunu açık etsin.”

Cevat Taşkan istifa etti
Azdavay Belediyesi kontenjan üyesi olan

Cevat Taşkan, AK Parti Azdavay ilçe
Teşkilatı üyeliği ve meclis üyeliğinden

istifa ettiğini açıkladı. Azdavay’ın
kalkınması için bundan sonra da destek

vermeye devam edeceğini kaydeden
Taşkan, siyasi hayatına İstanbul’da yön

vereceğine işaret etti.
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Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada ağır
yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit
olan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar'ın (24)
ailesine acı haberi ulaştıran ekipte yer alan
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal,
anne Nezaket Nar'ın "Benim ev kiramı bile
oğlum ödüyordu" sözlerinden etkilendi.

Şehidin cenazesinin 10 Mayıs'ta ilçede
düzenlenen törenin ardından toprağa verilmesi
sonrası Çatal, kendi imkanları ile aileye yeni bir
daire aldı.

Belediye Başkanı Çatal, şehit annesi Nezaket
Nar’a dairenin tapusunu teslim etti.

Yaptığı açıklamada Piyade Uzman Çavuş
Murat Nar'ı şehit verdikleri için çok
üzüldüklerini söyleyen Çatal, şehit ailelerinin
her zaman başlarının tacı olduğunu aktararak
şunları söyledi: “Nezaket anneye evimizin
tapusunu teslim ettik, gülücükleriyle bizler de
mutlu olduk.  Türkiye'nin hiçbir yerinde
dilerim bu acılar yaşanmaz. Nezaket annemize
evlat yokluğu göstermeden evlatlık yapmaya

çalışacağız. Nezaket annemize ve Mustafa
babamıza evimiz hayırlı uğurlu olsun."

Şehit annesi Nezaket Nar ise Belediye
Başkanı Abdullah Çatal'a teşekkür etti.

Taşköprülü şehit Piyade Uzman
Çavuş Murat Nar'ın ailesine ilçe
belediye başkanı Abdullah Çatal
tarafından ev hediye edildi.

Şehit ailesine
hediye ev
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HABER

1961 ila 1991 arasındaki 30 yıllık
süreçte 6 dönem Kastamonu
Milletvekili olarak görev yapan
Hüseyin Sabri Keskin vefat etti.

1961 seçimlerinde ilk kez Meclis’e
giren Keskin, bir dönem Genel
Başkan Yardımcılığını da yaptığı
Adalet Partisi’nden 12, 13, 14 ve 15.
dönemlerde, kurucuları arasında
bulunduğu Milliyetçi Demokrasi
Partisi’nden (MDP) 17’nci ve
sonrasında bünyesine katıldığı
Anavatan Partisi’nden de 18.
dönemde milletvekili seçilmişti. 95
yaşında hayatını kaybeden Keskin, 17
Mayıs’ta Ümraniye Hekimbaşı
mezarlığına defnedildi.

Kimdir?

1926 yılında Daday’da doğan
Hüseyin Sabri Keskin İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
mezunudur. Daday Orman İşletmesi
Avukatlığı, serbest avukatlık, çiftçilik,
belediye meclis üyeliği, Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
denetleme kurulu üyeliği, Milliyetçi
Demokrasi Partisi Kurucu Üyeliği,
TBMM 12,13,14,15,17,18. Dönem
Kastamonu Milletvekilliği ile
12.Dönem Dönem Millet Meclisi
Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği
yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Muharrem İnce’nin genel
başkanlığını yaptığı Memleket Partisi
resmen kuruldu. 40 ilde
teşkilatlanmasını tamamlayan partinin
Kastamonu İl Başkanlığı yetki belgesini
Genel Başkan Muharrem İnce Mustafa

Başesgioğlu’na verdi.
Başesgioğlu, “Kıymetli yol

arkadaşlarımla tertemiz bir siyaset yolu
çizeceğiz. Allah memleketimize hayırlı
hizmetler etmeyi bizlere nasip etsin.
Allah yardımcımız olsun” dedi.

Başesgioğlu Memleket Partisi’nde

Keskin 
vefat etti
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T.C. Merkez
Bankası enflasyon

raporu (2021/2)

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

Merkez Bankası 2021/2
enflasyon raporu 29.04.2021
tarihinde yayınlanmış olup,

özeti aşağıda sunulmuştur. 

1-Genel Değerlendirme
Milli gelir 2020 yılı son çeyreğinde

yıllık bazda yüzde 5,9 oranında artmıştır.
Tüketici enflasyonu 2021 yılının ilk
çeyreğinde yüzde 16,2 olmuştur. 

1.1 Para Politikası Kararları
Gecelik faizler TCMB politika faizi

(%19) etrafında oluşmuştur.

1.2 Orta Vadeli Tahminler
Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde

12,2 olarak gerçekleşeceği, 2022 yıl
sonunda yüzde 7,5’e ve 2023 yıl sonunda
ise orta vadeli hedef olan yüzde 5
seviyesine gerileyerek istikrar kazanacağı
tahmin edilmektedir.

Yakın dönemdeki döviz kuru
hareketleri ve kısa vadede oldukça etkili
olan arz yönlü enflasyonist unsurlar
nedeniyle yıllık enflasyonun birkaç ay
daha yüksek seyredebileceği
değerlendirilmektedir.

1.3 Tahminler Üzerindeki Temel
Riskler

Salgının yurt içi ve yurt dışındaki
seyri ile aşılama sürecine bağlı olarak
iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde
riskler bulunmaktadır. Artan vaka
sayıları sonrasında alınan kısıtlama
kararları iktisadi faaliyeti kısa vadede
yavaşlatacaktır. Diğer yandan yurt içinde
ve dışında aşılamanın öngörülenden
daha süratli gerçekleşmesi, mal ve
hizmet ihracatı ile yurt içi hizmet
sektörlerindeki iyileşmeyi
destekleyebilecektir.

Finansal koşullardaki sıkılaşmanın
ikinci çeyrekten itibaren net kredi
kullanımını ve yurt içi talebi
yavaşlatacağı öngörülmektedir.

2-Ekonomik Görünüm 
2.1 Küresel Ekonomik Gelişmeler 
Küresel ekonomi destekleyici

politikalar ve aşılama sürecindeki
olumlu gelişmelerin etkisiyle
toparlanmaya devam etmekte, bu
iyileşme sürecinde özellikle imalât sanayi
faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme
belirleyici olmaktadır. Bununla birlikte,
ülkelerin salgından etkilenme dereceleri
ve büyüme görünümleri önemli
derecede farklılık göstermektedir.

Salgının ve alınan önlemlerin emek
yoğun hizmet sektörünü daha olumsuz
etkilemesi, istihdam piyasasındaki
toparlanmayı da geciktirmektedir.

Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli tahvil
getirilerindeki artış gelişmekte olan
ülkelere portföy girişlerini de sekteye
uğratmış, Şubat ayından itibaren portföy
hareketleri çıkış yönüne dönmüştür. 

2.2 Finansal Koşullar
Ülke risk primi (CDS) 300 baz

puanın altına gerilemiştir. 
Küresel risk iştahındaki bozulma ve

yurt içi gelişmeler sonrası gerçekleşen
portföy çıkışları tahvil getirilerinin sert
yükselmesine yol açmıştır. 

Kapanmanın İktisadi Faaliyete
Etkisi 

Kasım ayından itibaren uygulanan
tedbirlerin, Mart-Mayıs dönemi kadar
olmasa da hareketlilikte belirgin bir
azalışa neden olduğu gözlenmektedir.

3.Orta Vadeli Görünüm
Temel varsayımlar ve kısa vadeli

öngörüler çerçevesinde, politika faizinin
güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza
edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir
düzeyde oluşturulmaya devam edileceği
bir görünüm altında enflasyonun
kademeli olarak hedeflere yaklaşacağı
öngörülmektedir.

Yakın ve uzak gözlüklerin yanlış
kullanımı sonrası gözde bozulma oranının
yükseldiğine işaret eden Resul Özdemir,
camın yanı sıra tercih edilen çerçevenin de
kullanım alanına göre belirlenmesi
gerektiğini kaydederek gözlük
kullanıcılarını uyardı.

Özdemir, gözlük ve lens kullanıcıları için
şu önerilerde bulundu: 

“Optik gözlükte yüz şeklinin
uygunluğuna göre seçenek belirlenmeli,
ayrıca kullanım alanı da çok önemli. Sürekli
okuma yapan ve bilgisayar kullanan kişilere
önerimiz korumalı cam. Gözlük tercihinde
kullanıcının yaşı da oldukça önemli bir
faktör. Genç ve ergenlik çağındaki gözlük
kullanıcılarına ileride daha büyük
sorunlarla karşılaşmamaları için korumalı
cam önermiyoruz. Çocuklara, kırılma ve
esneme gibi oluşabilecek sorunlara karşı
metal yerine daha çok kemik çerçeve tavsiye
ediyoruz.”

Gözlük amacına 
uygun kullanılmalı

“Yakın ve uzak gözlükleri amacına uygun
kullanılmalı. Yakın gözlüğü ile yapılan en
büyük hata sürekli kullanarak uzak
mesafeye de bakmak. Bu yanlış kullanım
sonrası göz numaraları zamanla daha fazla
artıyor. Göz sağlığının bozulmasının yanı
sıra artan cam kalınlığı estetik bir kaygı
oluşturuyor.”

Lens kullanıcısı titiz olmalı

“Lens gözlüğün aksine herkesin
kullanabileceği bir materyal değil. Kornea
ile direkt temas ettiği için lens kullanıcısı
daha titiz olmalı. Lens yatmadan önce
muhakkak çıkarılmalı ancak çoğu kişi
bunları dikkate almıyor. Bu durum gözdeki
nem oranını azaltıyor ve kuruluğa sebep
oluyor. Akıllı ekranlara bakmanın
artmasıyla birlikte göz kuruluğuna ve

kanlanmasına lens kullanımı da eklenince
şikayetler daha çoğalıyor.”  

Herkese hitap ediyoruz

Her bütçeye uygun, marka gözlük ve lens
seçeneklerinin olduğunu söyleyen Resul

Özdemir, çalışma alanıyla ilgili ise şunları
söyledi: “Çerçeve, cam ve lenste ürün
gamımıza güveniyoruz. Her marka güneş
gözlüğü satışımız da mevcut. Satış sonrası
hizmetlerimiz kapsamında tamir işlemleri
de gerçekleştiriyoruz.”

Akıllı cihazların ekranlarına uzun
süre bakılmasının göz sağlığına
olumsuz etkilerinin olduğuna
dikkat çeken Mira Optik sahibi
Resul Özdemir, mavi ışık
korumalı ekran gözlüğü
taleplerinin de arttığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığının, İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'i Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Eymen Efe Gümrük Müşavirliği Genel
Müdürü Ulaş Çoban Malezya menşeli
vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve iplerin
ithalatına yönelik başlatılan damping
soruşturmasının tamamlandığını bildirdi.

Yerli üretimde zarara neden oldu

Çoban, söz konusu ürünün ithalatının
dampingli olduğu ve yerli üretimde zarara
neden olduğu tespit edildiğini kaydederek bu
kapsamda Rubberflex SDN BHD, Filati Lastex
SDN BHD ve Rubber read Industries (M)
SDN BHD firması için CIF bedelinin yüzde

14.8’i, Heveafil SDN BHD ve Filmax SDN BHD
firmaları için CIF bedelinin yüzde 11.6’sı, diğer

firmalar için yüzde 16,9'u oranında önlem
uygulanacağını söyledi.
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1,452 8,392 10,250
t

t 508,46t t

Eymen Efe Gümrük Müşavirliği
Genel Müdürü Ulaş Çoban, Malezya
menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan
iplik ve iplerin ithalatına yönelik
dampinge karşı ek vergilerin
geldiğini bildirdi.

İthalatta dampinge
karşı önlem

Dijitalleşme gözlük
talebini artırdı

1987 İstanbul doğumlu olan Resul
Özdemir Çatalzeytin Paşalı köyü
nüfusuna kayıtlıdır. 10 yıldır yer aldığı

optik sektörüne geçtiğimiz mart ayında
Bayrampaşa’da kurduğu Mira Optik
firması ile devam etmektedir.

Ulaş Çoban

Resul Özdemir
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Geçtiğimiz ocak ayında Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şube
Başkanlığı görevini devralan Ahmet Sevgilioğlu,
hedefleriyle ilgili gazetemiz genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz’e bilgi aktardı.

Kastamonu’nun topyekûn ihtiyaçlarına çözüm
üretmek için faaliyet gösterdiklerini vurgulayan
Sevgilioğlu, “Temel amacımız Kastamonu’nun
ihtiyaçlarını gidermek. Sadece üyelerimiz için
değil kentimizdeki ticaretin geliştirilmesi ve
istihdamın artırılması noktasındaki çalışmalara
yardımcı olma hedefi güdüyoruz. Diğer sivil
toplum kuruluşlarıyla olacak tüm iş birliklerine
açığız. Halkımızın yaşam şartlarının daha kaliteli
olması için elimizden geleni yapmak
durumundayız. Kentin sorunlarını biliyoruz;
kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve bürokratlarımızla bizzat görüşüp
hangi alana öncelik vermemiz gerektiğini istişare
ediyoruz” dedi.

Kastamonu’da sanayinin muhakkak gelişmesi
gerektiğinin altını çizerken, kentin turizm alt
yapısının sağlam olduğuna dikkat çeken
Sevgilioğlu, “Sanayi ülkemizdeki her kentte olmak
zorunda. Ancak bazı şehirler vardır turizm alt
yapısı olmadığı için sadece sanayi ile anılırlar.
Turizm dünyada en popüler olan, getirisi en fazla
olan sektör. Kastamonu’nun doğa, deniz ve tarih
olarak köklü bir turizm alt yapısı var, tek sıkıntı
canlandıramamak. Türkiye’de kültürün turizme
kazandırılması 1970’li yıllarda başlamış, şu anda

geç kalmış durumdayız. Yürüme şansımız yok,
koşmak zorundayız. El birliği ile idari yönetimle
değişmeyen geleceğe yönelik bir yol haritası
çizebilirsek dünyada turizm alanında popüler
olacağımıza inanıyorum”. 

MÜSİAD ticareti 
avantajlı hale getiriyor

Sevgilioğlu, MÜSİAD’ın sağladığı desteklerle
üyelerinin ticarette gelişmesine katkı sunduğunu
da ifade ederek şunları söyledi: “MÜSİAD
Türkiye’de 52’si şube olmak üzere 81 ilde temsilciği

olan bir kurum. Dünya genelinde de 53 ülkede
temsilciliği var. Böylesine kurumsal bir yapının
üyelerimizin iş akışlarını, ticaretini artırması ve
istihdamı sağlaması noktasında büyük avantajı var.
Özellikle uluslararası ticarette yaşanan sorunlarla
ilgili genel merkez direkt destek sağlıyor. Üst
kurullarımızdaki uzmanlar karşılık beklemeden
çözüm önerileri sunuyor. Mevzuata uygun olarak
ilgili yerlerle daha hızlı iletişim kuruluyor.  Bu
durum üyelerimizin çalışma şevkini dolayısıyla da
ihracatını artırıyor. MÜSİAD çatısı altında olmak
ticarette daha avantajlı hale getiriyor.”

Anıtsal ve geleneksel nitelikteki eserler
üzerinde çalışmalar sürdürdüğünü kaydeden
Sevgilioğlu çocuklarının da aile şirketi geleneğini
sürdürme hedefinde olduğunu belirterek şunları
söyledi: “Çocukluğum Safranbolu’da geçti.
Annemin köyündeki ahşap binalar çok hoşuma
giderdi. Atıl vaziyetteki binaları gezmek büyük
keyif verirdi. Çocukluk
yıllarımda başlayan bu
ilgi üniversitede
mimarlık alanına
yönelmeme vesile
oldu. 1997 yılında
mezun olunca
İstanbul’da çalışmaya
başladım. Beton bina, çelik
yapıların tasarımı, sanayi yapıları alanına
yönelirken Safranbolu’da kültür varlıklarının
turizme kazandırılması ve yerinde onarılması
konusunda Kastamonu Valiliğinin bünyesinde
oluşan özel bir ekibe dahil oldum.”

Seçkin firmalar arasındayız
“2006 yılında Abidat’ı kurana kadar valilik

koordinesindeki ekipte yer aldım.  Abitat’ta bu
zamana kadar 400 tarihi eserin restorasyon
projesinde, 80 tarihi eserin de uygulamasını
gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak Kastamonu ve
çevre illerinde faaliyet gösteriyoruz. Kastamonu’da
Kültür ve Turizm Bakanlığının ihalelere girme ön
yeterliliği olan 3 firmadan biriyiz. Bu sene listede

620 firma bulunuyor biz de seçkin firmalar
arasındayız.  Türkiye’nin her noktasında gelen
projelerle birlikte uygulamamız bulunuyor. Proje
bazlı çalışmalarımızda istihdam ettiğimiz kişi
sayısı 40’a ulaşıyor.  Ekibe bu sene kızım dahil
olacak, oğlumu da sektöre yönelmesi konusunda
teşvik ediyorum.”
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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 Eko Basım Yayın ve Dağ. Tic. San. AŞ. 
Halkalı Merkez M. Tuna C. Alkaya S. No: 11 Küçükçekmece/İSTANBUL

Tosya Yenidoğan Yeraltı
Depolamasında çalışmalar başladı.
Depolanacak su ile 200 dekarlık tarım
arazisinin sulanması sağlanacak.  Proje
ile ülke ekonomisine yıllık 545 bin lira
katkı sağlanması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü
Kaya Yıldız, temelden
yüksekliği 9 metre ve su
depolama kapasitesi 75
bin metreküp olan
Kastamonu Tosya
Yenidoğan Yeraltı
Depolamasının sıyırma
kazılarının tamamlanmak üzere
olduğunu ve sonrasında enjeksiyon işleri
ve takiben gövde imalatlarına
başlanılacağının altını çizerek, “Yeraltı
depolamasında iş kapsamında gövde
enjeksiyon, su alma yapısı inşaatı
dolusavak taş dolgu, drenaj kazısı ve
düzenlemesi işleri yapılacaktır. 2021
birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık
545 bin lira katkı sağlanması
hedeflenmektedir”  dedi.

Çalışmalar 
başladı

GÜBRETAŞ'ın İskenderun'daki
tesislerinde üretim 2023'te yeniden
başlayacak.
GÜBRETAŞ’ın Pınarbaşılı
Genel Müdürü İbrahim
Yumaklı, "İskenderun
tesislerimizde
Türkiye'nin ilk gübre
fabrikasını yeniden
üretim yapar hale
getirmek için başlattığımız yatırım
çalışmaları ile yeni NPK kompoze gübre
tesisini 2023 başında hizmete açmayı
hedefliyoruz." dedi.

İbrahim Yumaklı, özellikle son
yıllarda operasyonel verimliliği
güçlendirmek ve maliyet optimizasyonu
sağlamak adına tesis yatırımlarına
ağırlık verdiklerini belirterek, geçen yıl
salgının olumsuz etkilerine rağmen
Yarımca tesislerindeki Liman Dolgu
Projesi'nin birinci fazını tamamlayıp
devreye aldıklarını anımsattı.

Yumaklı, tamamlanan bu yeni dolgu
sahasında Fosforik ve Sülfürik Asit
Tankları Projesi'ni bu yılın sonuna kadar
tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.
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HABER

KOŞMAK
ZORUNDAYIZ

Kastamonu İçin Yürüme Şansımız Yok

Kastamonu 170 senedir ahşapla
ilgilenen bir kent. Temelimizde

ahşap var. İlki büyük beklentiyle yapılan
Kastamonu Ahşap Fuarı’nda bugün aynı
heyecan yok. Geleceğe yönelik adımlar
atarak önce şehrimizin, sonra
bölgemizin daha sonra da uluslararası
arenanın vazgeçilmezi olması
konusunda çalışmalar yapmalıyız.
Ahşap yan sanayinde yer alan firmaların
katılımıyla fuar daha çeşitli bir hal
alacaktır.

1973 yılında Karabük’te doğan Ahmet
Sevgilioğlu aslen Araç nüfusuna

kayıtlıdır. 1993’te Hacettepe Üniversitesi
Safranbolu Meslek Yüksek Okulu
Restorasyon programından, 1997 yılında
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun
oldu. 1998-2003 yılları arası Kastamonu
Valiliği’nde sözleşmeli Mimar olarak
çalıştı.2006 yılından itibaren serbest mimar
olarak kurucusu olduğu Abidat firmasında
ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kastamonu’da 2013 yılında kurulan
MÜSİAD İl Başkanlığı 58 kişilik ana

kademe üyesi 26 kişiden oluşan Genç
MÜSİAD kadrosuyla çalışmalarını
sürdürüyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı
Geleneksel mimariye çocukluk
yıllarından itibaren ilgi duyduğunu
anımsatan Abidat Restorasyon ve
Mimarlık Genel Müdürü Ahmet
Sevgilioğlu, mezuniyetinin ardından
da Safranbolu’da valilik tarafından
oluşturulan özel ekip içinde yer
alarak sektöre adım attığını bildirdi.

İstamonu’yu 
takip ediyorum; ulusal çapta

haberlerinizle Kastamonu’yu ve
Kastamonuluları kaynaştırma
çalışmalarınızı önemsiyoruz.

İstanbul gibi metropol bir şehirde
Kastamonu’nun adını duyuracak

çalışmalar yapılmasını
destekliyoruz. 

Üretim yeniden
başlayacak
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HESAP ADI: 

Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

www.demiryemek.com

ş Yerlerine, Fabrikalara,
Firmalara Tabldot Yemek
Hizmetini, Hijyenik,
Sağlıklı ve Kaliteli
Malzemelerden

Sunuyoruz. Üç ve Dört Çeşit
İsteğiniz Üzere Tabldot
Yemekler Sunuyoruz. İş
Yerleri Dilerlerse Aylık
Menülerini kendileri
belirleyebilir.

Yılların
deneyimi
ve ilk
günün
heyeca-

nıyla günümüz
sektörüne yön veren
rmalardan biri olan
Demir Yemek, 20
araç losu, 170
dağıtım noktası ve 25
yerinde üretim
tesisiyle
ihtiyaçlarınıza
eksiksiz cevap
verebilmek adına
kurulmuştur. 

Y

emir
içeriği,
protein ve
besin
değeri

yüksek gıda ilkesi,
tam hijyen kalitesiyle
damak tadınıza
önem, sağlığınıza
değer veriyoruz.

D

İ

alon
toplantılarınızın ve
organizasyon-
larınızın, tüm
kahvaltı ve yemek

programlarında, özellikle
“Ramazan ayı iftar”
programlarınızda bizimle
görüşebilirsiniz.

S

0212 668 00 37
0530 979 96 99

info@demiryemek.com

Cumhuriyet Mahallesi
Safahat Caddesi No: 4-6/1
Sultangazi - İstanbul

Üretim tesisimiz

alanda 
hizmet vermektedir

500 m2

Günlük ortalama 

adet yemek tabağı
hazırlanmaktadır

21000
Üretim boyunca 

personel 
görev almaktadır

90
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SPOR

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Yalıkavak
Spor Kulübü’nü, yarı finalde ise Yenimahalle
Belediyespor'u mağlup eden Kastamonu
Belediyesi GSK finalde İzmir Büyükşehir
Belediyesi GSK ile karşılaşacak.

Kastamonu Belediyespor'da antrenör
Serkan İnci, finale kaldıkları için mutlu
olduklarını söyleyerek, “Hedefimiz Türkiye
Kupası'nı Kastamonu'ya getirmek.” dedi.

Lig kupasını aldı

Kastamonu Belediyespor, Türkiye
Kupasındaki Yenimahalle Belediyespor
müsabakası sonrası 2020-2021 Hentbol Sezonu
Kadınlar Süper Ligi şampiyonluğu kupasını
düzenlenen aldı. 40 puanla sezonu zirvede
tamamlayan Kastamonu Belediyespor'lu
oyunculara kupayı, Türkiye Hentbol
Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Atak
ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip
Vidinlioğlu birlikte takdim etti.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş,
Türkiye Kupası'nı da müzesine
götürerek duble yaptı. Siyah-
beyazlıların tarihinde üçüncü
kez yaşadığı çie kupa sevinci
sonrası teknik heyet ve
futbolcular şampiyonluk hatırası

fotoğrafı çektirdi. Çie kupayla
poz veren Beşiktaş 2. Başkanı ve
Yeniden Yapılandırma
Sorumlusu Adnan Dalgakıran
da “Daha yeni başlıyor”
yorumuyla fotoğrafını sosyal
medya hesabında yayınladı.

Dalgakıran: Daha
yeni başlıyor

2020-2021
Hentbol
Sezonu

Kadınlar
Süper Ligi

şampiyonu
Kastamonu

Belediyespor,
Türkiye

Kupasında
finale

yükseldi.

Adını finale
yazdırdı

Vaka azalışında ilk sırada
Sağlık Bakanlığı 81 il için 8-14

Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen
Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.  

Verilere göre Kastamonu’da
Kovid 19 vakaları geçtiğimiz
haaya oranla yüzde 57 oranında
azalarak 340,08’den 145,86’ya
geriledi. 

Geçtiğimiz haa 100 bin kişide
en çok Kovid-19 vakası görülen 2.
il olan Kastamonu’nu verilere göre
16.sıraya yerleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

sosyal medya paylaşımında, 8-14
Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa
karşılık gelen haalık Kovid-19
vakası sayılarına yer vererek,
"Düşüş hızı azalsa da vaka
sayılarının düşüş eğilimi devam
ediyor. Son bir haada vaka sayısı
en çok azalan illerimiz Kastamonu,
Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve
Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı
hale getirmek elimizde. Başardık
yine başarabiliriz." ifadesini
kullandı.
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www.mariyapi.com.tr

Kağıthane
yaşam

alanlarını
güzelleştirmeye

devam 
ediyoruz

Talatpaşa Mh. Songül (Gülen) Sk.
No:2 Kağıthane / İstanbul

Çağrı Merkezi: 

444 9 344

Mari E5
projesi

lansman
fiyatlarıyla

satışta

Yıl: 10 24 Mayıs 2021

Mermer I Granit I Traverten
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