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Toplam 
20 marka ve 

20 yıldır 
yedek parçada

çözüm ortağı 
olmanın haklı 

gururunu 
yaşıyoruz
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İstanbul Fab: Alibeyköy Atatürk
Cad. 157/B, Eyüp, İstanbul

İstanbul Tel: 0212 627 41 63info@deryagranit.com

www.deryagranit.com

21 yıldır ülke insanı
ve ülke ekonomisi

için üretiyor
olmaktan gurur

duyuyoruz

    

ABD’de dünya çapında düzenlenen 'Yılın
Projesi' yarışmasında 'Sınır 6x6' tasarımıyla

440 katılımcı arasında ilk 5’e girmeyi
başaran Eyüp Ateş, yeni projelerine destek
beklediğini ifade ederken, “Düşünülmemiş
ve daha önce yapılamamış iyi işlerde finans

sıkıntısı olmaması gerekir” dedi.

Vergi borcu yapılandırılmasına imkan ta-
nıyan düzenlemeye başvuru tarihi 31
Ekim'den 25 Kasım'a uzatıldı. Gazetemiz
köşe yazarlarından Yeminli Mali Müşavir
Yaşar Kızılkum borç yapılandırma hak-
kında bilmeniz gerekenleri sizler için
derledi. 5

Tosyalı hemşerimiz Tur-
gut Danacı’nın Pendik’teki
Okyanus Park projesi beğeni
toplamaya devam ediyor. Kas-
tamonu milletvekili Murat De-
mir de projeyi yerinde incele-
yerek, “hayırlı olsun” dedi. 4

İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Hilal Tekstil sahi-
bi Taşköprülü işadamı Metin Demirci, Araç’ta tasfiye
girişiminde bulunan Gürmen Tekstil’e talip oldu. Şir-
ketin İstanbul’daki merkezine bir ziyaret gerçekleştiren
Demirci, işadamı Remzi Gür’den bilgi aldı ve uygun
şartlar oluştuğu takdirde 200 kişiyi istihdam edecek
bir kot fabrikası düşündüklerini söyledi. 3

Gürmen tesislerine 
talip oldu

6736 SAYILI 
VERGİ AFFI

“Eyüp Ateş, tasarladıklarının hayata geçmesi için gerekenin
başlangıç aşamasında sadece 50 MDF ve akşamları ya da hafta
sonları kullanabileceği bir CNC makinası olduğunu belirtiyor.”

Küçük yaşlardan itibaren oto-
motiv sektörü ve tasarıma ilgi
duyduğunu bildiren Abanalı
hemşerimiz Eyüp Ateş (21), “Her
geçen gün artan ilgim ve mera-
kım yeni projeleri ortaya çıkarı-
yor. Ancak bunları hayata geçire-
bilmem finans desteği bulabilme-
me bağlı. Ülkemizde faaliyet gös-
terenlerin sayısı 50’yi geçmeyen

bir sektördeyim. O yüzden anla-
şılabilmem ve anlatabilmem ol-
dukça zor. Kısa süre önce kurdu-
ğum kendi firmam Mekik Motors
ile tüm ilgisizliğe rağmen özgün
tasarımlarımı hayata geçirme
mücadelesi veriyorum. Türki-
ye’nin adını, ülkemde kalarak
uluslararası platformda duyur-
mak istiyorum” diye konuştu.

Huzuryolu’ndan
cami ve yurt 
binası için 
destek çağrısı

Devrekanili hemşerimiz Fikret Kara’nın, bir
yıl önce ortak olduğu Rouzi firması, iç giyim sek-
törünün çözüm ortağı oldu. İstanbul Güngören’de
bulunan binasında faaliyetlerini sürdüren firma,
dantel, tül ve iç çamaşırı aksesuarları ithal ede-
rek sektör işletmelerinin hizmetine sunuyor.

İç giyim sektörünün çözüm
ortağı: Rouzi Tekstil

İyi bir işte finans 
sıkıntı olmamalı

2
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İlk tasarımımı 
9 yaşında 
yaptım…

1995 yılında İstanbul’da
doğdum. Otomotiv
mesleğine duyduğum
merak, çocukluk yıl-
larımda oyuncakları
parçalamakla başladı.

Eyüp Ateş

Emniyet Mü-
dürleri Kararna-
mesi ile merkeze
alınan Kastamo-
nu İl Emniyet
Müdürü Mustafa
Yoldan’ın yerine
1. Sınıf Emniyet
Müdürü Metin
Turgay Karabulak
atandı.

Küre ilçesi Ça-
tak Köyü sakinleri-
nin uzunca bir sü-
redir kazalara da-
vetiye çıkaran 6,5
kilometrelik yol hi-
kayesi yine başka
bahara kaldı.

Emniyete birinci sınıf atama

Okyanus Park beğeni topluyor

Mustafa Yoldan - M.T. Karabulak

Köylü yolu, yol idareyi, 
idare ormanı bekliyor…

Finali Kastamonu’da yapacak

Kas-Der 
dolu 
dizgin

Carmina 
tasarımda 
iddiasını 
ortaya koydu

Cumhuriyet 
93 
yaşında…

4 3 3
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4
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ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman 
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde 
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin 

Kandıra ilçesine tayin o
dından boşalan ilçe Mü
rahman Han atandı. 

Diyanet İşleri Başk
dan yapılan yeni atama
Pınarbaşı’na 13 imam v

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te: Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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Sağır dilsiz ve âmâ;
Bu durum sakın gitmesin ağrına;
Değişmem seni
O sapasağlam özürlülerin topuna…!

İki Şair, İki Şiir
Çamur atmayın asla elleriniz kirlenir,
Gıybet etmeyin asla, dilleriniz kirlenir.
Çirkefli ayaklarla yola revan olmayın,
Otoban olsa bile yollarınız kirlenir.

Kirlenen kirlenene Sentez

Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
�1 Kasım 2016 2

Dost kazığı yiyerek girdin bunca yaşına,
Hedef oldun onların yumruğuna, taşına.
Dost sandığın onlar ki, keşke düşman olsaydı,
Gönül dostu olanlar gül atarlar başına.

GÜL YAKIM- YIKIM- YAĞMA

Fazıl Bayraktar

Şöyle bir bak, bir an;
Gözden geçir çevreyi, kendini sorgula.
Farkın var mı ey insan! Var mı söyle?
Tahrip gücü yüksek bir bombadan! Tahsin Şentürk

ABD’de dünya çapında
düzenlenen 'Yılın

Projesi' yarışmasında
'Sınır 6x6' tasarımıyla
440 katılımcı arasında

ilk 5’e girmeyi başaran
Eyüp Ateş, yeni

projelerine destek
beklediğini ifade

ederken,
“Düşünülmemiş ve daha

önce yapılamamış iyi
işlerde finans sıkıntısı

olmaması gerekir” dedi.

Küçük yaşlardan itibaren otomotiv
sektörü ve tasarıma ilgi duyduğunu bil-
diren Abanalı hemşerimiz Eyüp Ateş
(21), “Her geçen gün artan ilgim ve me-
rakım yeni projeleri ortaya çıkarıyor.
Ancak bunları hayata geçirebilmem fi-
nans desteği bulabilmeme bağlı. Ülke-
mizde faaliyet gösterenlerin sayısı 50’yi
geçmeyen bir sektördeyim. O yüzden
anlaşılabilmem ve anlatabilmem olduk-
ça zor. Kısa süre önce kurduğum kendi
firmam Mekik Motors ile tüm ilgisizliğe
rağmen özgün tasarımlarımı hayata ge-
çirme mücadelesi veriyorum. Türki-
ye’nin adını, ülkemde kalarak uluslar-
arası platformda duyurmak istiyorum”
diye konuştu.

Ateş, “'Bazen tarih yazmak için bir-
den fazla efsanenin aynı çatı altında bu-
luşması gerekir' sözünü ilke edindim.
Sağlam adımlarla kuracağım ekiple bir-
likte yerli marka otomobil yolunda başa-

rıların altına imza atmak istiyorum. Bu-
nun için sürekli çalışıyorum; kendimi
geliştirirken yanımda da bazı kişileri bü-

yük resmi görmeye hazırlıyorum.” ifade-
lerini kullandı.

Yerli otomotiv mümkün, ancak!
Ateş’in “Sınırlı sayıda tasarımcının,

mühendisin ve eğitim olarak tasarıma dair
bölümün olmadığı ülkemizde yerli otomo-
bil mümkün müdür?” sorusuna cevabı ise
şöyle: “Pazarı olmayan işe girmem, üretil-
miş bir aracı yapmam. Ultra lüks bir spor
araba tasarlarım. Tüm uluslararası plat-
formda bunun tanıtımı yaparım. Yerli ara-
ba yerel bazda kaldığı için yapılamıyor.
Ferrari ya da BMW ihtiyaçları olmamasına
rağmen önce araçları oyuncak olarak tasar-
lıyor. Ama bu araçlarla büyüyen çocuklar,
25-30 yıl sonra onu almak istiyorlar. Eğer
yerli otomotiv yapacaksak bunu dünyaya
da pazarlayabilmeliyiz.  Seri üretime geç-
mek çok farklı, prototip mantığında üre-
tim yapmak farklı. İyi bir işte finans sıkın-
tısı olmamalı.”

“Sanayicilerimizin en büyük eksiği,
var olan şeylerin üretimini yapmaları.
Yeni markalar yeni tasarımlar ortaya
koyamıyoruz. Oysa üretmemiz lazım.
Tasarım, üretim ve analiz alanında ger-
çekten iddialım. Hedefim otomotiv sek-
töründe farklı tasarımlar yapmak. Tür-
kiye’nin uluslararası alanda otomotiv
sektöründe yer almasını sağlamak, son
kullanıcıya ürün yapmak ve markalaş-
mak istiyorum. Ancak bu yolda tek başı-
ma ilerlersem beni piyasadan silmek
için her şeyi yapabilirler.”   

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

Altus beyaz eşyanızı 3 ve 4 yıl garanti ile İstanbul’un her noktasına ücretsiz teslim ediyoruz.

“Nihai hedefim yerli otomo-
bil tartışmalarındaki yanlış bakış

açısını değiştirmek. Türkiye’nin
tasarıma değer vermeden üre-

timde söz sahibi olamayacağı
aşikar. Ülkemizde yaptığım işi
yapabilen toplasan 50 kişi yok.

Benim eksik noktam sadece fi-
nansal. Türkiye’de otomotiv mü-

hendisi 300 kişi var; orada da
servis eğitimi veriyorlar. Otomo-

tiv tasarımı diye bir bölüm ise
hiçbir üniversitede yok.” 

Ne acı ki, 
ülkemizde otomotiv
tasarım bölümü yok

İyi bir işte finans 
sıkıntı olmamalı

1995 yılında İstanbul’da doğdum. Otomotiv
mesleğine duyduğum merak, çocukluk yıllarımda
oyuncakları parçalamakla başladı. Yedi-sekiz yaş-
larıma geldiğimde sokakta arkadaşlarım oyun oy-
narken ben kendimi evimize yakın mahalle ara-
sında, 20 metrekarelik torna atölyesinde buldum.
İlk işim torna atölyesinde ustalarıma kahvaltı ha-
zırlamak ve makineleri temizlemekti. İlk ve orta-
okul dönemlerimde de yaz tatilinde, hafta sonları
ya da akşamları çeşitli atölyelerde çalıştım.  Lise
yıllarına geldiğimde Bahçelievler’de teknik bir li-
sede makine bölümünü okudum. Dokuzuncu sınıf
bittiğinde mesleğimde ilerlemek adına internet
ortamında bir mühendislik sitesi kurdum ve bu
site hala etkinliğini sürdürüyor. Lise yıllarında
sosyal medyayı benim gibi otomotiv meraklılarıyla
ve bu konuda uzman olan insanlarla tanışmak,
çevre edinmek için kullandım. Vaktimi sürekli

araştırma yaparak geçirmemin yanında boş za-
manlarımda çalıştığım sanayideki ustalarımın de-
ğerli bilgilerinden yararlanmaya devam ettim.
Lise ikinci sınıfa geçtikten sonra İstanbul Teknik
Üniversitesinde uçak-uzay derslerine katılmaya
başladım. Lisedeki stajımı bir otomotiv, kalıp ve
savunma üzerine üretim yapan şirkette yaptım.
2012 yılında sekiz kişiden oluşan bir ekiple milli
bir tank projesi oluşturduk. Daha sonra yerli elek-
trikli otomobil 3Gen/Sapmaz Projesi’nde yer al-
maya başladım. 2015 Mart ayına kadar görevim
sürdü. Eğitimim İstanbul’da olduğundan yerli bir
otomotiv şirketinde otomobillerini tasarlama gör-
evine başladım. 2015 yılında savunma sanayi ala-
nında faaliyet gösteren bir şirketin düzenlemiş ol-
duğu uluslararası askeri kara araçları yarışması
için Sınır 6�6 adlı projemi hazırladım. Sınır ABD’de
düzenlenen yarışma finalinde 4. oldu.”

İlk tasarımımı 9 yaşında yaptım… Yeni tasarım 
ve markalar 
üretemiyoruz

ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

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

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te
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Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

1 Kasım 2016 3

Kastamonu Genç Girişimciler Der-
neği(KASGEG), Kastamonu Şubesi
olağanüstü genel kurulunda tek liste
ile aday gösterilen Özgür Ergülenoğlu
başkanlığa seçildi. Uğurlu Konakla-
rı’nda düzenlenen olağanüstü genel

kurulunda konuşan KASGEG Genel
Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, geçen
süreçte derneğin gerçekleştirdiği faali-
yetlerle Kastamonu'da ciddi bir karşı-
lık bulduğunu belirtti. İstanbul, Anka-
ra ve Kastamonu'daki 200'ü aşkın üye-

leriyle birlik ve beraberlik içinde Kas-
tamonu’ya hizmet için ellerinden ge-
len çabayı gösterdiklerini ve gösterme-
ye de devam edeceklerini belirten Kü-
çükşabanoğlu yeni seçilen yönetime
de başarılar diledi.

Merkezi Sultangazi’de bulunan
Huzuryolu Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği, Hadımköy’de yap-
mayı planladıkları cami ve yurt pro-
jesine destek bekliyor. Hadımköy
Ömerli Mahallesinde inşa edilecek
cami ve yurt hakkında bilgi veren
Dernek Başkanı Mehmet Bardakçı,

proje hazırlıkları tamamlanan caminin 800 kişi
kapasiteli olacağını bildirirken kuran kursu, etüt
odaları, yemekhane, mutfak, çalışma yerleri ve
dinlenme odası bulunacak yurt kompleksinin 5
kattan oluşacağını ifade etti.

Bardakçı, bu çalışma için hayırseverlerin des-
teklerini beklediklerini sözlerine ekledi.

İrtibat: 0505. 463 53 33 
(Mehmet Bardakçı – Başkan)
Yapı Adresi: Hadımköy Ömerli Mahallesi 1043 
nolu parsel
Yardımlar için hesap numaraları:
PTT BANK: 120 285 88
TÜRKİYE FİNANS: 249 8574-1 
(IBAN NO: TR70 0020 6001 6602 4985 7400 01)

Huzuryolu’ndan cami ve yurt
binası için destek çağrısı

Finali Kastamonu’da 
yapacak

KASGEG’de
bayrak 

değişimi

Necati Gürsu / 0533 733 47 25 
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Alternatif çözümlerle, Uygun Fiyatlar... Merkez: Fevzi Çakmak Mah. 
762 Sk. No 3 G.O.Paşa
Şube: B. Hayrettin Paşa Mah.
Mustafa Yeşil Cad. 1059 Sk. No 5
Küçükköy Gaziosmanpaşa İstanbul

Tel :0212 609 33 40-42  

Faks : 0212 609 33 41
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İstanbul’da
faaliyetlerini

sürdüren
Hilal Tekstil

sahibi
Taşköprülü

işadamı
Metin

Demirci
Araç’taki

fabrika ile
ilgili Gürmen

Tekstil’in
İstanbul’daki

merkezine
bir ziyaret

gerçekleş-
tirdi. 

Temelleri 27 yıl önce atılan ve yıllarca ilçe
halkına istihdam sağlayan Gürmen Tekstil,
sektördeki daralma gerekçesiyle Araç’ta bu-
lunan fabrikasını kapatma kararı aldı. Gür-
men Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Remzi

Gür istihdam ettikleri 380 kişiden 70’inin Saf-
ranbolu’da bulunan işletmelerinde, 10’unun
da Kastamonu’daki gömlek fabrikasında ça-
lışmaya devam edeceğini bildirirken, 300 ki-
şinin işten çıkarılacağını kaydetti.

Gürmen Araç’tan çekiliyor

Araç Gürmen 
tesislerine talip oldu

Kapanacak fabrikanın değerlendirilmesi
hususunda yapılacak yatırım ile ilgili ön gö-
rüşme amacıyla Gürmen Tekstil Yönetim
Kurulu Başkanı Remzi Gür’den bilgi alan ve
görüş alışverişinde bulunan Demirci, yapıla-
cak fizibilite çalışmaları neticesinde uygun
şartlar oluşturulduğu takdirde Araç’ta 200
kişiyi istihdam edecek bir kot fabrikası dü-
şünceleri bulunduğunu belirtti. 

Kastamonu Milletvekili Murat Demir
merkezi Pendik’te bulunan Hilal Tekstili zi-
yaret etti.

50 kişinin istihdam edildiği fabrikayı ge-
zen Murat Demir, firma sahibi Metin Demir-
ci ve çözüm ortağı Mehmet Akyol’dan bilgi
aldı. Hilal Tekstil’in Kastamonu’ya yapacağı
yatırımın sonuna adar yanında olduğunu be-
lirten Demir, “Biz elimizden geleni yapaca-

ğız…” dedi. Firma yetkilisi Metin Demirci
de ziyaret ile ilgili olarak, “Sayın vekilimi-
zin bizi ziyareti ve konuya ilgisi üzerine biz
de Kastamonu yatırımımız konusunda önü-
müzdeki günlerde tesisleri inceleyip gerekli
çalışmaları yaptıktan sonra yatırım konu-
sunda kararımızı vereceğiz.” dedi. 

Ziyarette Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Hü-
seyin Karadeniz de hazır bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
tüm yurtta olduğu gibi Kastamonu
ve ilçelerinde de coşkuyla kutlan-
dı. 29 Ekim 1923 yılında ilan edi-
len Cumhuriyet’in 93’üncü yılında
Kastamonu’da 7’den 70’e herkes el-
lerinde Türk Bayrakları ile bayram
coşkusuna ortak oldu.  

Cumhuriyet Meydanında ger-
çekleştirilen kutlamalar, halk oyun-
ları gösterisi, koro şarkıları ve tören
geçidinin ardından son bulurken,
günün anlam ve önemi ile ilgili ko-
nuşma yapan Kastamonu Valisi
Mesut Yıldırım, “Cumhuriyet, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere
bıraktığı en önemli mirastır. Teme-
linde ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’
felsefesi yatan Cumhuriyet idare-
sinde milli sınırlarımız içerisinde
yaşayan dini, mezhebi ve ırkı ne
olursa olsun her vatandaşımızın
kendisini Türk kabul edip, yurdu-
na adadığı aralarında hiçbir fark ve
ayrıcalığını olmadığı gerçeği vardır.
Bu milletin asil evlatları, 93 yıl

önce olduğu gibi nitekim 15 Tem-
muz gecesi dahili ve harici bed-
bahtların hain darbe girişimine kar-
şı bugün ki başkomutanımız Cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde bir-
leşmiş, iradelerine ve cumhuriyeti-
ne sahip çıkmış, dün olduğu gibi
bugünde mazlum milletlere örnek

teşkil etmiştir. Bu kutsal emaneti
daha nice 93 yıllara taşıyacak nesil-
ler yetiştirmek bir diğer deyişle
milli değerlerle yoğrulmuş kendi
hür iradesiyle yarınlarına hazırla-
nabilecek bir Türk gençliği yarat-
mak ideali her zaman hepimiz için
en önemli görevdir” dedi.

Cumhuriyet 93 yaşında

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

1995 yılından bu
yana toplam 5 ülke 24
şehir dolaşan ve sine-
mayı sevdirmeyi amaç-
layan Gezici Sinema,
organizasyonunun
22’ncisinin finali Kasta-
monu’da yapılacak.

Bu yıl 25 Kasım- 7
Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan festi-
val, Ankara’dan başlayacak, Sinop’a uğradıktan
sonra 5 Aralık’ta Kastamonu’da olacak. 7 Aralık
tarihine kadar sürecek organizasyon kapsamında
Türk ve dünya sinemalarından örneklerden olu-
şan bir seçki sinemaseverlere sunulacak. 

Son 21 yıl içinde Ankara, Artvin, Bakü
(Azerbeycan), Bursa, Çanakkale, Diyarbakır,
Drama (Yunanistan), Edremit, Eskişehir, Gazi-
antep, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayse-
ri, Malatya, Mersin, Ordu, Samsun, Saraybosna
(Bosna Hersek), Sinop, Tiflis (Gürcistan), Üsküp
(Makedonya) ve Van kentlerinin aralarında bu-
lunduğu yerlerde gösterimlerini gerçekleştirdi.
Gezici Festival 22’nci yolculuğunda son iki yıl-
dır gösterim kentleri arasına katılan Kastamo-
nu’da festivali tamamlayacak.

Cide Baltacı Derneği, 13. Olağan Kongresiyle
başkanını ve yönetimini belirledi. Tek liste ha-
linde gidilen genel kurulda mevcut başkan Meh-
met Erdoğan delegelerin güven oyunu alarak ye-
niden göreve geldi. Yirmi yıl önce kurulan ve İs-
tanbul Kağıthane’de faaliyetlerini sürdüren Cide
Baltacı Köyü ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve
Yardımlaşma Derneği, 30 Ekim tarihinde 13.Ola-
ğan Genel Kurulunu düzenledi. Daha önce cena-
ze dolayısı ile ertelen kongreye katılım oldukça
yoğun olarak gerçekleşti.

Divan Başkanlığını Zeki Şeref’in yaptığı kon-
greye Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Ali Görgü-
lüer ve Selçuk Bozkır, Kağıthane Belediyesi
Meclis Üyesi Ali Güler’in yanı sıra çok sayıda si-
vil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Yapılan
seçimde Mehmet Erdoğan yeniden başkanlığa
seçilirken, yönetimde şu isimler yer aldı: 

Asil Yönetim Kurulu: Murat Çalışkan, Resul
Gürçay, Saim Gürçay, Hasan Özdemir, Sami Baş,
Ahmet Duyar, İsmail Aydın, Osman Gür, Ümit
Özdemir, Hasan Ek, Murat Duyar, Hüseyin Uy-
gun, Selim Güzel. Denetleme Kurulu: İrfan Se-
zer, Yaşar Ebcin, Necati Yarlığan, Mehmet Gü-
zel, Murat Erdoğan ve Ahmet Özdemir.

Baltacı Derneğinde 
başkan Erdoğan
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

1 Kasım 2016 4

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) tarafından
hazırlanan Engelleri Aşalım Projesi'yle, engelli-
lere yönelik özel oluşturulacak sistemle uzak-
tan ve yüz yüze eğitim verilecek.

KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Mevlüt
Beyribey Konukevi'nde proje hakkında yaptığı

basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dai-
resi Başkanlığı ile iki hafta önce proje sözleş-
mesinin imzalandığını bildirdi.

Avrupa Birliğinin 300 bin avro hibe desteği
sağladığı projenin sıkı bir çalışma ile bir yıl

içerisinde bitirileceğini kaydeden Rektör Ay-
dın, Atatürk Üniversitesi’nin de proje ortağı ol-
duğunu ifade ederek şunları söyledi: "Engelli
bireylerin istihdam edilmesini kolaylaştırmayı
amaçlıyoruz. Engelli bireyler ve dezavantajlı
her kim varsa bunlara ulaşmayı hedefliyoruz.”

Kendisinin 1986 yılında örme
kumaş sektöründe çalışarak iş ha-
yatına girdiğini ve bir yıl önce or-
tak olduğu Rouzi firmasıyla iş ya-
şamını sürdürdüğünü belirten Fik-
ret Kara, sektörün ihtiyaç duyduğu
başta dantel, lez kumaş, kurdele ve
benzeri aksesuarları yurt dışından
tedarik ederek, Türkiye’nin önemli
markaları için üretim yapan firma-
lara sunduklarını ifade etti. Kara
şirketin faaliyetleri hakkında,

“2012 yılında kurulmuş olan şirke-
timiz bayan iç çamaşırı sektörün-
deki aksesuarların ithalatında faa-
liyet göstermektedir. Tüm dantel
ve tül çeşitleri, aksesuarları ürün
gamımızda yer almaktadır. Türki-
ye’nin alanında öncü iç giyim ve
giyim firmalarının ana tedarikçisi
olarak faaliyet göstermekteyiz. 4
kat toplam 600 metrekare bir bina-
mız bulunuyor ve burada faaliyet-
lerimizi sürdürüyoruz.” dedi. 

4 yıl önce kurulan ve bir yıldır
ortağı olduğu firmanın  kısa sürede
önemli bir ivme yakaladığını ifade
eden Fikret Kara, sektörün ülkede
genel anlamda küçük esnafa dayalı
ödeme sıkıntıları nedeniyle yaşa-
dığı sorunları da kendi kaynakla-
rıyla çözmeyi başarabilmiş, hiç
problem yaşamadan hizmet üret-
meye devam edebilir bir şirket ya-
pısını da oluşturduklarını sözleri-
ne ekledi.

Tosyalı hemşerimiz Turgut ve Ali Danacı’nın
memleketlerinde kapı imalatı ile başlayan 30 yıla ya-
kın tecrübesi, Pendik’teki Okyanus Park projesi ile in-
şaat sektöründe devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu Milletvekili Mu-
rat Demir’in de ziyaret ederek çalışmaları hakkında
bilgi aldığı Kalite Grup KG İnşaat ortaklarından Tur-
gut Danacı, Pendik’te büyük ilgi gören projelerinin
konut sektöründe örnek gösterilebilecek kalite ve do-
nanımda olduğunu belirtti.

Okyanus Park projesinin tek tipte toplam 2 blok,
108 daire ve 6 dükkandan oluştuğunu ifade eden Da-
nacı, projenin yeşil alan zenginliği ve sahip olduğu
halka açık 6 dönümlük park alanının yanı sıra sosyal
yaşam bölümleriyle de hem karlı bir yatırım hem de
çağdaş yaşam fırsatı sunduğunu söyledi.

Kastamonu Milletvekili Demir’in ziyaretinin ken-
dileri için önemli olduğunu belirten Turgut Danacı,
ziyaret için ayrıca teşekkür etti.

Murat Demir ise, KG İnşaat’ın Okyanus Park pro-
jesini oldukça başarılı bulduğunu kaydederek, İstan-
bul’daki hemşeri ziyaretlerini olabildiğince çok yap-
maya gayret edeceğini bildirdi.

Okyanus Park 
beğeni topluyor

Cideli hemşerimiz Ahmet
Sözen tarafından temelleri 30 yıl
önce atılan Carmina, yenilenen
yüzüyle mobilya sektöründe ta-
sarımdaki farkını ortaya koydu.
Modoko’daki tesisinde modern
ve retro tarzında tasarladığı
ürünleri, Modesa Mobilya Mer-
kezi’ndeki 6 katlı mağazada satı-
şa sunan firma, 2017 yılında on-
line satış ağıyla da müşterilerine
ulaşacak.

Bu yıl yeni atılımlar gerçek-
leştirdiklerini kaydeden Carmi-
na Tasarım Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Sözen (52),

“2017 yılına etkili ve yenilenen
yüzümüzle adım atmak için bu
sene öncelikli yatırımlarımızı
kurumsal kimliğimizi güçlendir-
mek adına yaptık.  Yenilenen lo-
gomuz ve internet sitemize ek
olarak sosyal medyada da yeri-
mizi aldık. Hem mobilya tasa-
rımlarımızda hem de teşhir alan-
larımızda büyük revizyonlar ger-
çekleştirdik.  Tüm bu girişimle-
rimizde iç mimarımız Yaşar
Sünnetçi’nin görüşleri bizlere
büyük destek sağladı. Müşterile-
rimizi Carmina’yı yenilenen
yüzü ve değişmeyen kalitesiyle

karşılamaktan büyük mutluluk
duyuyoruz” dedi. İş ve sanat
dünyasının tanınmış iç mimarla-
rından Yaşar Sünnetçi ise “Car-
mina zaten kalitesiyle ön plana
çıkmış bir firma. Biz bu kaliteyi
daha çok kişiye ulaştırmak için
çaba sarf ediyoruz.  6 ayı aşkın
süredir bu yapının içindeyim.
2017 tasarımlarımıza modern ve
retro tarzı ürünleri koyduk. 2017
yılının ikinci yarısına kadar da
müşterilerimizin ürünlerimizi
internetten alım kolaylığına eriş-
mesi için de alt yapımızı güçlen-
diriyoruz” diye konuştu.

Carmina tasarımda 
iddiasını ortaya koydu

KÜ, 
engelleri

aşıyor

Devrekanili hemşerimiz Fikret Kara’nın, bir yıl önce ortak olduğu Rouzi
firması, iç giyim sektörünün çözüm ortağı oldu. İstanbul Güngören’de
bulunan binasında faaliyetlerini sürdüren firma, dantel, tül ve iç çamaşırı
aksesuarları ithal ederek sektör işletmelerinin hizmetine sunuyor.

Emniyet Müdürleri Kararname-
si ile merkeze alınan Kastamonu İl
Emniyet Müdürü Mustafa Yol-
dan’ın yerine 1. Sınıf Emniyet Mü-
dürü Metin Turgay Karabulak atan-
dı. Resmi Gazetede yayımlanan ka-
rarnameye göre 61 ilin emniyet mü-
dürü değişti. Kararname ile 34 il
emniyet müdürü merkeze alınır-
ken, 24 il emniyet müdürü ile 2

daire başkanının görev yeri değişti-
rildi. İlk ataması yapılan il emniyet
müdürü sayısı ise 37 oldu. Merkeze
çekilenler arasında 8 Ocak 2012 ta-
rihinden itibaren Kastamonu Emni-
yet Müdürü olarak görev yapan
Mustafa Yoldan da yer aldı. Yol-
dan’ın yerine ise Ağrı Emniyet Mü-
dürü Metin Turgay Karabulak atan-
dı. Karabük Emniyet Müdürlüğün-

de 2007-2008 yılları arasında görev
yapan Karabulak’ın bölgeye hakim
olduğu biliniyor.

Öte yandan Emniyet Müdürlü-
ğünde devir teslim 31 Ekim tarihin-
de gerçekleştirildi. Düzenlenen top-
lantıyla görevi devralan Karabulak,
hizmetlerinden ötürü Mustafa Yol-
dan’a teşekkür ederek, yeni gör-
evinde başarılar diledi.

Akademisi’nden 1990 yılında mezun olan Metin Tur-
gay Karabulak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosun-
da göreve başladı. Değişik rütbelerdeki görevi sonrası
2013 yılında1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ede-
rek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na atandı. Özel

Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nda Polis Başmüfettişi
olarak görev yaptı.  2014 yılında Ağrı Emniyet Müdürü
olarak ataması yapıldı. Yayınlanan son Kararname ile
Kastamonu İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirilen
Metin Turgay Karabulak evli ve iki çocuk babası.

Metin Turgay 
Karabulak 

kimdir?

Emniyete birinci sınıf atama

Uzmanlar diyor
ki; 21. yüzyıl sivil
toplum kuruluş-

larının yüz yılı olacaktır
ve olmalıdır da!

Bunu bizim dilimi-
ze şöyle çevirmek ge-
rekiyor galiba: De-
mokrasi denilen katı-
lımcılık,  dünyanın her
yerinde eş zamanlı
olarak  aynı değeri
bulmuyor. Kimi top-
lumlar demokrasi de-
nen tahammülü, eleş-
tiriyi, alternatif oluş-
turmayı  yaşamlarının
vazgeçilmezi yapmış
durumdalar ama  demokrasi algısının yeterince
yeşermediği kimi (!) toplumlarda, iktidarın, ikti-
darların kötüye kullanılmasının  önünde en er-
demli güç  sivil toplum örgütleri (ben örgüt söz-
cüğünü seviyorum çünkü  burada iç içe geçen bir
örgülenme var. Terör değil.) olacaktır. Çünkü:

1-Siyasal iktidarlar zora dayalı olarak ya da
isterseniz buna devlet örgütlü gücüne dayanarak
diyelim çok yönlü bir güç elde ederler ve bunu
kötüye kullanma olasılıkları oldukça yüksektir.

2-  Sivil toplum örgütleri hiçbir zor kullana-
mazlar. Ellerindeki tek güç kendilerine temsil
yetkisi vermiş olan en alttakiler, masumlar ve en
mazlumlardır. Bu yüzden daha güçlü bir duruş-
ları olmalıdır.

3- Siyasi iktidarlar genleri gereğince giderek
faşistledirler. Bu, bilimsel bir gerçekliktir. Çünkü
edinilmiş bir gücün tahammül edemeyeceği tek
şey yerine gelebilecek öteki siyasal güçtür ve
kendini sürdürmenin yolu olarak o alternatif
gücü her tür yönetimi kullanarak yok etmek ola-
rak görür / öyle çalışır.

Bu dün, boğdurarak oluyordu, bugün kaset-
lerle oluyor. Değişen yalnızca yöntem ve araçlar
ama amaç hep aynı.

4- Sivil toplum örgütü işte tam da bu nedenle
siyasal iktidarların güç kavgası karşısında en alt-
ta olan ve kendisini temsil yetkisini vermiş olan-
ların en üst, en onurlu, en özverili, en cesur söz-
cükleri olmak durumundadırlar.

Bana şu hikayeyi anlatmayın ne olur?
“Siyasete karışmama”.
İnsan doğduğu andan başlayarak bal gibi, it

gibi, inek gibi, ayı gibi, aslan gibi siyasetin içindedir.
Akıllı ve namuslu sivil toplum örgütleri varsa

eğer güçleri, tam da siyasetin öbeğinde, göbe-
ğinde olmalılar. Tersi; tırsık, kendine yontan, ik-
bale teslim olmuş küçük insanlar kulübüdür.

Kendiniz için istediğiniz bir dünyanın ko-
şullarını bağıra çağıra söyleyemeyecek kadar
tutsaksanız bırakın kartvizitlerinizi anı olarak
biz bastıralım.

Ya da çekin gidin arkadaşlar.
Bu kadar basit.
Biz zavallı kişiliklerin egosunu okşayarak za-

vallılar olma yaşımızı geçtik. Eyvallah.
Yani çok “ terbiyeli” olmayın.
Mangal keyfidir. Yerler…

Sivil toplum üzerine

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Fikret Kara M. Ali Rouzi

İç giyim sektörünün
çözüm ortağı

Ahmet Sözen Yaşar Sünnetçi

Murat Demir ve Turgut Danacı

Kısa bir süre önce olağanüstü genel kurul
ile Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-
Der) başkanlığına seçilen Orhan Gümüş, ekibi
ile birlikte İstanbul ve Kastamonu’da yoğun bir
ziyaret temposuna girdi.

Kasım ayında düzenlemeyi planladıkları
tanıtım günleri için daha önce Kastamonu Va-
liliği ve Belediye Başkanlığı başta olmak üzere,
Kastamonu protokolüne ziyaretler gerçekleşti-
ren yönetim, meclisteki vekillere de aynı kap-
samda davetler gerçekleştirmişti. Ziyaretler
çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ile de görüşülerek açılışa davet eden heyet, zi-
yaretler serisine İstanbul’da bulunan belediye
başkanlıkları ile devam ediyor.

Kas-Der tanıtıma
hızlı başladı
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Vergi borcu yapılandırılmasına
imkan tanıyan düzenlemeye
başvuru tarihi 31 Ekim’den 25
Kasım’a uzatıldı. Gazetemiz
köşe yazarlarından Yeminli Mali
Müşavir Yaşar Kızılkum borç
yapılandırma hakkında bilmeniz
gerekenleri sizler için derledi.

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına gi-
ren;

1) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki
dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe ka-
dar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, ge-
cikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi
gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

2) 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihin-
den (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecik-
me zamları (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu
taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

3) 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı ol-
mayan vergi cezaları,

- 30 Haziran 2016 tarihinden önce verilen as-
kerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyol-
lar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile
RTÜK idari para cezaları,

-Vadesi Kanunun yayımlandığı 19/08/2016 ta-
rihinden önce olan vergi dairelerince takip edilen
vergi dışındaki diğer amme alacakları (ecrimisil,
öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi)da kanun
kapsamındadır.

2- Kanundan yararlanmak için ne zaman,
nasıl ve nereye başvurulacak?

Başvuruların en geç  25 Kasım 2016 tarihine
kadar yapılması gerekmektedir.

3- Kanun’un 2’nci maddesi kapsamında ya-
pılandırılan vergilerin ne kadarının tahsilinden
vazgeçilecek, ne kadarı ödenecek?

30.06.2016 tarihine kadar ödenmesi gerektiği
halde Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı tari-
he kadar ödenmeyen vergilerin gecikme faizi ve ge-
cikme zammının tahsilinden vazgeçilecek, gecikme
faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranları
esas alınarak güncellenen tutar ödenecek.

4- Yeni ödeme planındaki vadeler (taksitler)
nasıl belirlenecek?

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek isten-
mesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit
taksitle ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve
ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan tak-
sitlerde takip eden ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek ve katsayı uygulanacaktır.

Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından
daha az taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu
durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzel-
tilecektir.

Peşin ödemelerde katsayı uygulanmayacak ve
Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan ay-
rıca %50 indirim yapılacaktır.

5- Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde
ne olur?

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitler-
den; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin,
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halin-
de, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her
ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci mad-
desine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte öden-
mesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen tak-
sitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya ilk
ikisinin süresinde ödenmemesi, yada bir takvim yı-
lında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırı-
mına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu
Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

6- Taksitler, kredi kartı kullanılarak ödene-
bilir mi?

Borçların kredi kartı ile peşin ya da taksitle
ödenmesi mümkündür. Kredi kartı ile ödemeler
www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan internet
vergi dairesinden yapılabilecektir. Kredi kartı ile
ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borç
ödenmiş olacaktır.

7- Taksitler, vergi iade alacağından mahsup
edilebilir mi?

İlgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından
kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçlu-
ların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için baş-
vuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın
öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak
ibraz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın
borçlunun mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıy-
la bu Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemle-
ri yapılır. Mahsup talebine konu tutardan daha az
tutarda mahsubun yapılması halinde, mahsuben
ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçlu-
ya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın
bir ay içerisinde ödenmesi istenilir.

8- İhtilaf konusu vergiler ve cezaları ne ola-
cak?

İhtilaflı vergi alacakları davanın aşamasına ve
verilen kararın durumuna göre % 80’ e varan oran-

larda indirimlerle yapılandırma başvurusuna konu
edilebilecek ve sulh yolu ile vergi ihtilafları sonlan-
dırılabilecektir.

9- Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanna-
me verilebilecek mi? 

30 Haziran 2016 tarihinden önceki dönemlere
ait beyan edilmemiş vergiye tabi gelir ve kazançla-
rın (tapu harcı, kira geliri, değer artışı kazancı, vb.)
pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veril-
mesi suretiyle Kanun kapsamında beyan edilmesi
mümkündür.

10- Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya
da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergiler
ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme fa-
izleri bu kanun kapsamında nasıl ödenecektir ?

Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenme-
miş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi
ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yeri-
ne bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tama-
men ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi
ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile
aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce öden-
miş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesi-
len vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

11- 2016 yılına ilişkin tahakkuk edip öden-
memiş geçici vergiler yapılandırma kapsamına
girer mi?

2016 yılında tahakkuk eden ve bu Kanunun ya-
yımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici ver-
gilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yeri-
ne bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutar ödenmek suretiyle bu madde hükmünden ya-
rarlanılır. Bu takdirde, 2016 yılına ilişkin yıllık ge-
lir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip öde-
necek taksitlerde, vergi aslının ödenmesi şartı aran-
maz.

12- Matrah artırımı kimleri ve hangi vergi
türlerini kapsayacak?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, vermiş
oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alı-
nan matrahlarını artırabilirler.

Mükellefler, üç  tür matrah ve vergi artırımda
bulanabilirler.

- Gelir/kurumlar vergisi,
- Katma değer vergisi,
- Gelir/kurumlar (stopaj) vergisi
13- Matrah artırımda bulunanlar matrahla-

rını hangi yıl için hangi oranlarda artıracaklar?
Matrah artırımı; 2011, 2012, 2013, 2014 ve

2015 yıllarını kapsayacaktır.
Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış

olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan (2011,
2012, 2013, 2014, 2015) yılları için de artırımda bu-
lunabilirler.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri;
2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı

için %30, 2013 takvim yılı için %25, 2014 takvim
yılı için %20, 2015 takvim yılı için % 15 oranların-
dan az olmamak üzere matrahlarını artırabilirler.

Katma değer vergisi mükellefleri;
Katma değer vergisi mükelleflerinin, her bir

vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri
(ihtirazi kayıtla verilenler dahil) beyannamelerinde-
ki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık top-
lamı üzerinden 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için
%3, 2013 yılı için %2,5 ve 2014 yılı için %2,
2015 yılı için %1,5 oranlarından az olmamak üzere
artırabilirler.

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının
istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden
oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma
değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygula-
ması kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde,
ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah
artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan
matrah üzerinden % 18 oranında katma değer
vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu kanundan
yararlanılır.

Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma

esas alınan ilgili yılın vergilendirme
dönemlerinin tamamı için artırımda
bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki,
mükelleflerin artırımda bulunmak iste-
dikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi
bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan
vergilendirme dönemleri için artırımda
bulunulur.

Muhtasar beyanname mükellefleri;
Gelir (stopaj) vergisi mükellefleri;193 sayılı

Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca, hizmet erba-
bına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya
mecbur olanların, her bir vergilendirme dönemine
ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler
dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret
ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık topla-
mı üzerinden; 2011 yılı için % 6, 2012 yılı için %
5, 2013 yılı için % 4 ve 2014 yılı için % 3, 2015
yılı için % 2 oranlarından az olmamak üzere artı-
rabilirler.

14- Matrah artırımı, zarar beyan edilmiş
veya hiç beyanname verilmemiş ise nasıl işleye-
cek?

Gelir vergisi yönünden;
Artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili ola-

rak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerin-
de, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istis-
nalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç be-
yanname verilmemiş olması halinde, vergilendir-
meye esas alınacak matrah ile bu kanuna göre artır-
dıkları matrahlar, işletme hesabı esasına göre defter
tutan mükellefler için 2011 takvim yılı için 9.500 li-
radan, 2012 takvim yılı için 9.890 liradan, 2013 tak-
vim yılı için 10.490 liradan, 2014 takvim yılı için
11.160 2015 takvim yılı için 12.650 liradan, bilân-
ço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest
meslek erbabı için 2011 takvim yılı için 14.000 lira-
dan, 2012 takvim yılı için 14.820 liradan, 2013 tak-
vim yılı için 15.740 liradan, 2014 takvim yılı için
16.740 liradan, 2015 takvim yılı için 18.970 liradan
az olamaz.

Kurumlar vergisi yönünden;
Artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili ola-

rak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan
edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle
matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilme-
miş olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak
matrahlar ile birinci fıkraya göre artırdıkları matrah-
lar, 2011 takvim yılı için 28.000 liradan, 2012 tak-
vim yılı için 29.650 liradan, 2013 takvim yılı için
31.490 liradan, 2014 takvim yılı için 33.470 liradan,
2015 takvim yılı için 37.940 liradan az olamaz.

Katma değer vergisi yönünden;
Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki

döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde,
ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah
artırımında bulunulmuş olması şartıyla, artırı-
lan matrah üzerinden % 18 oranında katma değer
vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu madde-

den yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kol-
lektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tama-
mının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah
artırımında bulunmaları şarttır.

15- Matrah artırımı için ne zamana kadar
nereye başvurulacak?

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar, ilgili dönem
(2011,2012,2013,2014,2015 yılları) beyanlarının
yapıldığı vergi dairelerine başvurulması gereklidir.

16- Matrah artırımı sonucu ödenecek vergi
gider yazılabilir veya indirim konusu yapılabilir
mi?

Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler,
gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde
gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmez.
KDV yönünden İndirim, mahsup ve iade konusu
yapılmaz.

17- Matrah veya vergi artırımında bulunul-
ması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir iş-
lemlerine engel teşkil eder mi?

Bu Kanuna göre matrah veya vergi artırımında
bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten
önce başlanılmış olan (2011, 2012, 2013, 2014,
2015 yılları) vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine
engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mü-
kellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve
takdir işlemlerinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde so-
nuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam
edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi
incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talep-
leri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu
tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edil-
mesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyo-
nu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği

tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla,
inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, bu Kanun
hükümleri ile birlikte değerlendirilir. İnceleme ve
takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat,
inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.

18- Matrah artırımında bulunulan yıllar
için ileride herhangi bir inceleme olabilecek mi?

Matrah veya vergi artırımda bulunulması halin-
de ilgili yıllar veya dönemler için her hangi bir vergi
incelemesi yapılmaz. İdarenin, artırımda bulunul-
mayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi
yapma hakkı saklıdır.   Ancak; matrah veya vergi
artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun defter
ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümle-
rinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

19- Matrah artırımında bulunulan dönem-
ler için KDV (iade/terkin/devir) yönünden ince-
leme yapılabilir mi?

Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dö-
nemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin ola-
rak artırım talebinde bulunulan dönemler için, son-
raki dönemlere devreden katma değer vergisi yö-
nünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler
için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı do-
ğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile
ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. Sonraki
dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden
yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan
dönemler için tarhiyat önerilemez.

20- Matrah artırımından, sahte fatura dü-
zenleyenler veya kullananlar yararlanabilecek
mi?

213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b)
fıkrasındaki “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler
veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka
yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar
veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya
kısmen sahte olarak düzenleyenler, bu Kanun hü-
kümlerinden yararlanamazlar.

İŞLETME KAYITLARININ 
DÜZELTİLMESİ

1-Kimler yararlanacak?
İşletme kayıtlarının düzeltilmesinden, gelir ve

kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi
komandit şirketler dahil), yararlanabilirler.

2- Neleri kapsamaktadır?
Kanunun yayımlandığı tarihte, işletmelerinde

mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan em-
tia, makine, teçhizat ve demirbaşları veya kayıtla-
rında yer aldığı halde işletmede olmayan emtiaları
için yapılandırmadan yararlanabilirler.

3-Ne zamana kadar, nereye başvurulur, ver-
gisi ne zaman ödenir ?

Mükellefler, Kanunun yayımlandığı tarihi izle-
yen üçüncü ayın sonuna kadar (30.11.2016) bir en-
vanter listesi ile vergi dairelerine bildirir. Çıkan ver-
gi ise, beyanname verme süresi içinde ödenir.

İŞLETMEDE YER ALDIĞI HALDE,
KAYITLARDA YER ALMAYAN
EMTİA, MAKİNE VE TEÇHİZAT 

1-Nasıl ve ne zaman beyan edilip vergilendi-
rilecektir?

Mükellefler, kendilerince veya bağlı oldukları
meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile
bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü
ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dai-
relerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebi-
lirler.

Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhi-
zat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10
oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat,
demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu
oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi
hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfa-
tıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi için-
de ödenir.

2- Beyan edilen vergi ne zaman ödenecek?
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü

ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dai-
relerine bildirmek suretiyle vergi beyanname verme
süresi içinde ödenir. 

3-Ödenecek vergi nasıl indirim konusu yapı-
lır?

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden öde-
nen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden
indirilemez. Ancak, emtia üzerinden ödenen vergi
genel esaslara göre indirim konusu yapılır.

4-Yapılan beyan ve ödenecek vergi nasıl mu-
hasebeleştirilecek?

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
bu Kanun uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia
için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı

olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için
ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletme-
nin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sa-
yılır ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve de-
mirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık
birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esa-
sına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu
emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal
olarak kaydederler.

Bu madde kapsamında bildirilen kıymetlerin
satılması halinde satış bedeli, bunların deftere kay-
dedilen değerinden düşük olamaz.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE
İŞLETMEDE BULUNMAYAN
KASA MEVCUDU VE 
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 

1-Hangi tarih itibariyle kimleri kapsar?
Sadece bilanço esasına göre defter tutan ku-

rumlar vergisi mükelleflerini kapsar. 31/12/2015
tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında gö-
rülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa
mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dı-
şındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve ben-
zer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı
bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu
tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını kapsamak-
tadır.

2-Nasıl ve ne zaman beyanda bulunulacak?
Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçün-

cü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan et-
mek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.  Burada
dikkat edilmesi gereken husus, ilgili hesapların
31.12.2015 tarihli bakiyelerinin tamamı değil,  ger-
çekte olmayan fazlalıklar (fiktif olan rakam) beyan
edilmelidir.

3- Nasıl vergilendirilecek?
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar ver-

gisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla dü-
zenleyecekleri bilançolarında gözüken kasa fazla-
lıkları ve ortaklardan alacakları üzerinden %3 ora-
nında vergi ödeyeceklerdir.

4- Beyan edilen vergi ne zaman ödenecek?
Kurumlarca, Kanunun yayımlandığı tarihi iz-

leyen üçüncü ayın sonuna kadar beyan edilen ve
üzerinde %3 oranında hesaplanan vergi beyanna-
me verme süresi içerisinde ödenir.

5- Ödenen vergiler gider yazılabilir mi?
Bu Kanun kapsamında ödenen vergiler, gelir

veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez, beyan
edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

6- Beyan ve ödenen vergi nasıl muhasebe-
leştirilecek?

6736 sayılı Kanun’un 6/3 maddesi kapsamın-
da beyana konu edilen ve “Diğer Olağan Dışı Gi-
der ve Zararlar” hesabına kaydedilen tutarın, be-
yannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak
kurum kazancına eklenmesi gerekmekte olup, bu
Kanun kapsamında kayıtların düzeltilmesi nede-
niyle ortaya  çıkan zararın, izleyen yıllarda kurum
kazancından indirim konusu yapılması da söz ko-
nusu değildir.

7-Beyanda bulunulması ve vergisinin öden-
mesi halinde 2016 yılı için adatlandırma yap-
maya gerek var mıdır?

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunma-
yan kasa mevcudunun düzeltilmesine yönelik ola-
rak beyanda bulunulması, işletmede mevcut olma-
yıp kasa hesabında bulunan paralar dolayısıyla
adatlandırma yapılmak suretiyle hesaplanan faiz
tutarları üzerinden ilave tarhiyat yapılmasına engel
teşkil etmemektedir.

8- Matrah artırımında bulunan bir mükel-
lefin, ayrıca kayıtlarda yer aldığı halde işletme-
de bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan
alacaklar için beyanda bulunmasına gerek var
mıdır?

Matrah artışı ile kasa ve/veya  ortaklardan ala-
cakların beyanı ayrı konulardır. Matrah artışı, geç-
miş beş yıl olan 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015
yıllarını kapsamaktadır. Kasa ve/veya ortaklardan
alacakların beyanı ise 31.12.2015 tarihli bilançolar-
da gözüken rakam olup, bugüne kadar taşınmış,
düzeltilmemesi halinde ise sonraki yıllara taşınacak
bir durumdur. Dolayısı ile, dileyen bir mükellef
hem matrah artışından, hem de kasa ve ortaklardan
alacaklar için beyanda bulunabilir.

*** 6736 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme-
de Bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırıl-
ması ilişkin bir düzenleme var mıdır?

Mevcut düzenleme ile kamuoyunda daha önce
“varlık barışı” olarak adlandırılan, 5811 sayılı Bazı
Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hak-
kında Kanun benzeri yeni bir düzenleme getiril-
miştir. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, men-
kul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu
kanunda belirtilen hükümler çerçevesinde
31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye getiren ger-
çek ve tüzel kişilerin söz konusu varlıkları serbest-
çe tasarruf edebilmeleri imkanı sağlanmıştır.

Yine aynı düzenleme ile; Gelir veya kurumlar
vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bu-
lunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31/12/2016 tari-
hine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate al-
maksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu tak-
dirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve
kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dik-
kate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Hangi tarihe kadar ödenmemiş, hangi vergileri kapsamaktadır?

6736 SAYILI VERGİ AFFI

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Yeminli Mali Müşavir

1-Nasıl vergilendirilecek?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellef-

leri (adi, kollektif ve adi komandit şir-
ketler dahil), kayıtlarında yer aldığı
halde işletmelerinde mevcut olmayan
emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı
tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna ka-
dar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari
yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayri-
safi kâr oranını dikkate alarak fatura
düzenlemek ve her türlü vergisel yü-

kümlülüklerini yerine getirmek sure-
tiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettire-
bilirler. Gayrisafi kâr oranının cari yıl
kayıtlarına göre tespit edilemediği hal-
lerde, mükellefin bağlı olduğu meslek
odalarının belirleyeceği oranlar esas
alınır.

2-Muhasebeleştirme işlemi nasıl
yapılacak? 

Düzenleme; “aynı nev’iden emtia-
lara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tes-

pit edilen gayrisafi kâr oranını dikkate
alarak fatura düzenlemek ve her türlü
vergisel yükümlülüklerini yerine getir-
mek suretiyle kayıt ve beyanlarına inti-
kal ettirebilirler” şeklindedir. Buna
göre, ayrıca herhangi bir beyanname
verilmesi gerekmemekte, sadece ilgili
kanun gereği satış işlemi gibi fatura
kesilip kayıtlara alınacak, bunun sonu-
cu olarak da vergisel yükümlülükler
yerine getirilecektir.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA 
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 ka
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci ya
meyince 
Ankara G

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

1 Kasım 2016 6

Normalde ekim ayı ortalarında Karade-
niz’i terk eden palamut bu yıl aksi seyir istika-
metine dönünce, hem balıkçıların yüzü güldü
hem de bolluk yaşandı. Kastamonu sahil ilçe-
lerinde balıkçılık yapanlar bu yıl palamudun
normalin üstünde bir oranda tutulduğunu ve

bunun sebebinin de aslında ekim ayının ikin-
ci yarısı itibarı ile İstanbul Boğazı’na doğru
geçiş yapması gereken balığın Doğu Karade-
niz’e yönlenmesi olduğunu belirtiyor.

Ağırlık olarak 1,5 – 2 kilogram olan ve
mevsim sonuna doğru 3 kilograma sahip ba-

lık bile tutabileceklerine işaret eden balıkçılar
avdan ortalama 5 bin balıkla döndüklerini
söylüyorlar. Tekrar avlanmaya çıktıklarını ifa-
de eden balıkçılar, tuttukları palamutların tez-
gahta büyüklüğüne göre 7,5 – 10 lira arasında
alıcı bulduğunu belirtiyorlar.

YIL: 5 SAYI: 180 1 KASIM 2016

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Finans ve Paz. Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Kastamonu Belediyesi’nin davetiyle
ile ilimize gelen Konya Selçuk Üniver-
sitesi Mimarlık Fakültesi araştırma gö-
revlileri ve öğrencilerden oluşan heyet
kent merkezinde 7 konağın rölöve ça-
lışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar
neticesinde oluşacak olan restorasyon
projelerinin Kastamonu Belediyesi ta-
rafından Ankara Anıtlar Yüksek Kuru-
luna sunulacağı belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren
Anıtlar Yüksek Kurulu Üyesi aynı za-
manda Konya Selçuk Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Restorasyon Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Başar,
“Kastamonu’ya restorasyon projesi
için 4 hoca olmak üzere toplam 42 kişi
geldik, burada uygulama yaptırıyoruz.
Bu uygulama sonunda gerçekleştirilen
verileri ve sonuçları belediye başkanlı-
ğımıza vereceğiz. Öğrencilerimiz de

bu arada güzel bir kent görecekler, gü-
zel bir tarihi kentte da çalışmalarını
yapacaklar. Kastamonu’da tarihi ve
bazı korunmuş olan yerleri de olan bir
kent görecekler. Bundan hem öğrenci-
lerimiz uygulamalı bir çalışma yapa-
rak kazançlı çıkacaklar, hem de bele-
diye kazançlı çıkacak. Şu anda 7 kona-
ğın rölöve, resisyon, restorasyon proje-
lerini çizeceğiz. Bunların raporlarını

da vereceğiz. Kastamonu için ve öğ-
rencilerimiz için de iyi bir çalışma ola-
cak” dedi.

Öğrencilerine farklı bir kültürü gös-
termek için Kastamonu’ya geldiklerini
söyleyen Başar, “Kastamonu Safranbo-
lu’ya göre tarihi yer ve eserler bakı-
mından daha da zengin ama Safranbo-
lu biraz reklamını çok iyi yapmış. Kas-
tamonu’da olan eserler, tarihi yerler

Safranbolu’da yok. Tanıtımına da er-
ken başlamış, onun avantajını koruyor
ve ondan turizm konusunda daha çok
faydalanıyor. Kastamonu’da cami,
han, külliye, mescit gibi yerler daha
yoğun. Kastamonu’da düzgün bir
planlama yapılabilirse Safranbolu’ya
göre daha çok avantajlı durumda. Bu-
radaki eserleri orada görmek mümkün
değil” diye konuştu.

‘Kastamonu’da olan 
eserler Safranbolu’da yok’

Palamut
ezberi
bozdu

TURUTURUTURUTURU

Cide’nin Çataloluk köyü her geçen
gün artan nüfusu ve istihdam olanak-
ları ile dikkat çekiyor. Denize 3 kilo-
metre mesafedeki 250 hanenin yaşadı-
ğı Çataloluk, civardaki 15 köyün top-
lanma yeri olarak da jeopolitik bir
önem taşıyor. Bir takım ihtiyaçlarını
kendi bütçelerinden karşılayan köy sa-
kinleri ilçe merkezine 46 kilometre
uzaklıkta olmaları sebebiyle yetkililer-
den grup yollarında iyileştirme çalış-
maları, sağlık ocağı ve PTT acentesi
bekliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1996 yı-
lında inşaatına başlanan ve 2005’te
550 bin liraya mal olarak tamamlanan
4 lojmanlı binaya sahip sağlık ocağının
nüfusun azlığı gösterilerek köye hibe
edildiğini söyleyen köylüler,  en ufak
işlem için 46 kilometre yol gitmeleri

gerektiğini anımsatarak; yetkililerden
sağlık alanında yatırım yapılmasını,
grup yollarının iyileştirilmesini, PTT
acentesi kurulmasını ve emekli maaş-
larını çekebilmeleri için bankamatik
konulmasını istediklerini bildirdiler.

Öte yandan köylü, muhtar ve sivil

toplum kuruluşunun birlikte hareket
ettiği köyde belirlenen ihtiyaçları ken-
di imkanlarıyla da tamamlamaya çalış-
tıklarını ifade eden köy sakinleri şun-
ları söyledi: “İstanbul’da 1992 yılında
köyün önde gelenleri tarafından kuru-
lan Çataloluk Kültür ve Dayanışma
Derneği köyün eksiklerini tamamla-
mak için çaba gösteriyor.  İbrahim Sar-
gın başkanlığında faaliyet gösteren
dernek son olarak devlet desteği alma-
dan hayırseverlerin katkılarıyla köyü-
müze yaklaşık 400 bin lira değerinde
ilkokul yaptırdı. Köy muhtarımız Hü-
seyin Sargın da özel aracıyla sürekli
Cide ve Kastamonu’daki yetkililerle
görüşmeye gidiyor. Yapılan faaliyetler-
le köyümüzün bütçesi artıyor. Yetkili-
lerden nüfusumuzu daha çok artırabil-
mek için destek bekliyoruz.” 

Kastamonu Üniversitesi
Sivil Havacılık Yüksek-
okulu’nda eğitim için kul-
lanılmak üzere Hava Kuv-
vetleri Komutanlığı tarafından savaş
uçağı gönderildi. Kastamonu Üniversi-
tesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, öğ-

rencilerin eğitiminde kul-
lanılmak üzere yaklaşık 1
yıl önce Hava Kuvvetleri
Komutanlığından uçak ta-

lep etti. Bu talebi değerlendiren Hava
Kuvvetleri Komutanlığı, Kastamonu
Üniversitesine F-4 Savaş Uçağı gönder-

di. Bir TIR’ın üzerine konuşlandırılan
F-4 Savaş Uçağı, karayoluyla Araç ilçe-
sinden Kastamonu Üniversitesine geti-
rildi. F-4 Savaş Uçağının montajının ta-
mamlanmasının ardından görsel olarak
hizmet verecek ve öğrencilerin eğiti-
minde kullanılacak.

Sivil havacılık eğitimi için uçak geldi

Gönül ve inanç
coğrafyamız
sınır

tanımamalıdır
diyoruz. Cenabı
Allah bize böyle
emrediyor.
“Mü’minler ancak
kardeştir. Öyleyse
kardeşlerinizin
arasını düzeltin. Ve
Allah’a karşı takva
sahibi olun. Umulur
ki, böylece siz
rahmet olunursunuz. (Hucurat -10)”

Cenabı Allah bizlere kardeşliği,
kardeşler arasını düzeltmemizi
emrederken coğrafyamıza/ gönlümüze
bu hududu kim/kimler çiziyor.

Fitne fücuru kim/kimler aramıza
sokuyor. Çatışmalar ve ihtilaflar neden
hep coğrafyamızda tezgahlanabiliyor.

Vahdet ve tevhitte rahmet varken, bu
tefrikalar neden?

Tefekkür, tezekkür ve taakkulu
emreden kitabımız hayatımızın
neresinde?

Bu soruları sormanın vakti gelmiştir
demiyorum. Vakti çoktan geçmiştir.
Büyüklerimiz ve atalarımız sormalıydı
bu soruları.

Coğrafyamızı parça parça eden
örgütler kim/kimlerin kurmacası.

İnsanımız bu tuzağa neden düşüyor.
Neden siyonist haçlı zihniyetinin

maşası, piyonu ve kamikazesine
dönüşüyor. Küresel haydutların silah/
iktisat ve diğer sahalardaki baronlarının
uzantıları neden bizim coğrafyamızda
cirit atıyor.

Bu soruların cevabını merhum
ağabeyimiz Abdurrahim Karakoç’un
diliyle cevap vereyim:

“Ellerin yurdunda çiçek açarken 
Bizim İl’e kar geliyor gardaşım. 
Bu hududu kimler çizmiş gönlüme? 
Dar geliyor, dar geliyor gardaşım. 

Gazel olmuş sıra sıra söğütler 
Dağ ardında unutulmuş şehitler 
Hürriyete seymen giden yiğitler 
İki gidip bir geliyor gardaşım. 

Üç aylık bebekler tutuldu taşa 
Düşmanlar geriden eyler temaşa 
Yaratan böylesin vermesin başa 
Zor geliyor, zor geliyor gardaşım”

Evet,
Hudutlar dar geliyor. Küresel

haydutların çizdiği hudutlar dar geliyor.
Bunları parçalamak gerekir. Hudutları
belirleyen irade bizim irademiz
olmalıdır ki, hudutlar dar gelmesin.
Küresel haydutlara karşı nizam- ı âlem
anlayışı hudutları belirlemek
durumunda olmak zorundadır.

Kısaca siyonist haçlı zihniyetinin
çizdiği hudutları coğrafyamızdan
kaldırmanın yolunu bulmalıyız ki,
küresel haydutluk bitsin.

Hudutları kaldıralım ki, baronların
silahı, üretimi bizi perişan etmesin.

Mümkün mü?
Elbette mümkündür.
Bizler iman edip sabredersek

(direnirsek) Cenabı Allah bize hudutları
çizmenin yolunu gösterir. Yolumuzu
açar. Haydutların sınırları biter.

Kimse gönlümüze ve coğrafyamıza
hudut çizemez olur.

Çünkü iman direnci, direnç ise doğru
yola çıkarır ümmeti. Biliyoruz ki,
merhum Necip Fazıl’ın deyişiyle:  “Yol
O’nun, varlık onun, gerisi hep angarya”

Selam ve Sabırla…

Kastamonu’ya
restorasyon projesi için
gelen Konya Selçuk
Üniversitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet
Emin Başar, “Kastamonu
Safranbolu’ya göre tarihi
yer ve eserler
bakımından daha da
zengin ama Safranbolu
reklamını çok iyi yapmış.
Kastamonu’da olan
eserler, tarihi yerler
Safranbolu’da yok” dedi.

Cazibe merkezi Çataloluk
yatırım bekliyor

Veysi Erken

veysi.erkenl@gmail.com

OkuYORUM

Bu hududu 
kimler çizmiş gönlüme?

İnebolu bisiklete ücretsiz binecek
İnebolu’da yapımı tamamlanan bisik-

let parkuruna Sağlık Bakanlığı tarafından
300 bisiklet gönderildi.  Bisikletler ilçe
belediyesi tarafından halkın kullanımına
ücretsiz sunulacağı bildirdi. Kendini spo-

ra adamış gençlere ve çocuklara yönelik
İnebolu Belediyesinin geliştirdiği Sağlıklı
Yaşam Projesi kapsamında Sağlık Bakan-
lığından ilçeye bisiklet gönderildiğini
kaydeden İnebolu Belediye Başkanı En-

gin Uzuner, “Bisiklet yolunun sağlıklı ya-
şama katkı sunmak amacıyla belediyemi-
ze, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderi-
len toplam 300 bisiklet yapılan özel par-
kurlarda ücretsiz kullanılacak” dedi.
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Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta yer
alan Kastamonuspor 1966 kendi sahasında
konuk ettiği Menemen Belediyespor'a 1-0
mağlup oldu. Bu mağlubiyet sonrası temsil-
cimiz 8 puanda kalarak 15. sıraya geriledi.
Kastamonu spor 1966,  lig 4.’sü Menemen
Belediyespor’u Gazi Stadında konuk etti.
Temsilcimizin son vuruşlarda ve pas organi-
zasyonlarında yetersiz olduğunun gözlem-
lendiği karşılaşmada, tek golü 57. dakikada
Menemen Belediyespor adına Veli kaydetti.
Mücadele kırımızı siyahlı temsilcimizin 1-
0’lık mağlubiyeti ile sona erdi.

Karşılaşma sonrası temsilcimiz aldığı 6.
mağlubiyetle 8 puanda kalarak, taraftarlarını
yine üzdü. Maçın en ilginç detayı da karşı-
laşmanın 82. dakikasında oyundan atılan
Yaşar Çetin’in bu güne kadar oynadığı 330
maçta gördüğü tek kırmızı karttı. Karşılaş-
mada altı tanesi Menemen Belediyespor’a
olmak üzere toplam 8 sarı kart gösterilirken,
Ziya Doğan’ın yine farklı bir onbir denemesi
tepkilere neden oldu. 

Oynadığı 9 maçta 5 mağlubiyeti, 2 galibi-
yet ve 2 beraberliği bulunan temsilcimiz li-
gin 10. haftasında deplasmanda İnegölspor
ile karşılaşacak. Rakip İnegölspor  ligde 14
puanla 7. sırada yer alıyor.

Kastamonuspor 1966, mağlubiyet aldığı
1461 Trabzon maçının ardından ceza ile kar-
şı karşıya kaldı. Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu (PFDK) yaptığı açıklamada, Spor
Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kastamonuspor
kulübü taraftarlarının neden olduğu çirkin ve
kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı
sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsaba-
kada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4
bin lira para cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Kastamonuspor 
kayıplarda…

Ceza aldı

Kastamonuspor kulübü oyuncularının
antrenman ve müsabakalara giderken kullan-
dığı kiralık otobüs özel kaplama ile kaplan-
dı. Kırmızı siyah renklerle kaplanan otobüs
tamamen bir takım otobüsü havası aldı. Kira-
lık otobüsün 6 aylığına kiralandığı öğrenildi.

Takım otobüsüne
özel kaplama

Ligde tek mağlubiyetle lide-
rin 2 puan gerisinde bulunan
Kastamonu Belediyespor Kulü-
bü, averaj farkı nedeniyle Ava-
nos’la aynı puanda olmasına
rağmen haftayı üçüncülükle ka-
pattı. Atatürk Spor Salonu’nda
oynanan müsabakanın ilk yarısı
12-12 beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşma ikinci yarıya etkili
başlayan temsilcimizin 25 - 20
üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Serpil İskende-
roğlu 9, Yasemin Güler 6, Fat-
magül Sakızcan 5, Yeliz Yılmaz
3, Anastasia Sinitsyna 2, Ceren
Demirçelen 1 gol kaydetti.

Başarılı temsilcimiz bir son-
raki karşılaşmasını 5 Kasım tari-
hinde ligde 15. sırada yer alan
Genç Uşak Spor ile deplasman-
da oynayacak.

Kadınlar Hentbol Süper Lig’de Mu-
ratpaşa Belediyesi engelini aşan Kas-
tamonu Belediyesi Spor Kulübü’nün
Teknik Direktörü Hakan Günal, “Ligin
ilk yarısını çok büyük bir ihtimalle
ikinci bitireceğiz.” dedi.

Muratpaşa galibiyetten dolayı
mutlu olduğunu dile getiren Günal,
“Ligin güçlü ekibine karşı galip geldi-

ğimiz için tüm oyuncularımı kutluyo-
rum. İstediğim mücadeleyi ortaya ko-
yuyoruz. Maçı kalemizde 20 gol
yiyerek bitirmek ve son saniyeye kadar
mücadele etmek bizim için önemliydi.
Her maçta kalemizde maksimum 20
gol görmek, gol sayımızı da 28-29 gol
seviyelerine çıkarmak istiyoruz.  Lig
fikstüründe en zorlu maçlardan birini

galip gelerek geçtiğimiz için mutluyuz.
Önümüzdeki maçları da alacağımızı
düşünüyorum. Ligin ilk yarısını çok
büyük bir ihtimalle ikinci bitireceğiz
gibi görünüyor. Bütün oyuncularımı
tek tek alınlarından öpüyorum. Maçı
20 gol yiyerek bitirmek. Maç sonuna
kadar mücadele etmek kolay değil”
diye konuştu.

Türkiye Bayanlar
Hentbol Süper Lig’in
6. haftasında
Kastamonu
Belediyespor,
sahasında Muratpaşa
Belediyespor’u 25-20
yendi.

HABER

İSTAMONU

haber@istamonu.com 17-23 Temmuz 2012 3

Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince 
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25

1 Kasım 2016 7

İlk 3’te ısrarlı

Artsam 
dibe 

demir attı

Bayanlar Hentbol Liginde temsilcilerimizden
Artsam Koleji, çıktığı 6. karşılaşmadan da mağlu-
biyetle ayrıldı.

Hentbol Süper Lig temsilcimiz Artsam Koleji
Spor Kulübü, deplasmanda konuk olduğu Zağ-
nos Hentbol Kulübü'ne 42-25 mağlup olarak

mağlubiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmanın ilk
yarısı 20 – 10 sonuçlandı. 

Ligin son sırasında kalan ve önümüzdeki haf-
ta deplasmanda lig dördüncüsü Ardeşen Genç-
likspor ile 5 Kasım’da karşılaşacak olan Artsam
Koleji’nde tüm ümitler sonraki haftalara kaldı.

Stat: Gazi
Hakemler: Çağdaş Altay (xx), Mustafa Cüneyd

Çalışkan (xx), Ogün Kamacı (xx)

Kastamonuspor 1966: Bora (x)- Eray (xx) (Dk.50

Aykut xx), Yusuf (x), Fatih (xx), Faruk (xx), Alaaddin

(xx) (Dk.74 Batuhan xx), Murat (xx), Hasan (x), Cihan

(xx) (Dk.59 Haşim xx), Hüseyin (xx), Yaşar (x)

Menemen Belediyespor: Bayram (xx)- Mehmet (xx),

Veli (xxx), Efe (xx), Mustafa (xx), Mert (xx), Alberk (xx),

İbrahim (xx), Ertuğrul (xx), Abdullah (xx) (Dk.77 Murat

xx), Tayfur (xx) (Dk.90 Samet)

Goller: Dk.57 Veli (Menemen Belediyespor)

Sarı kartlar: Fatih, Yusuf (Kastamonuspor 1966),

Ertuğrul, Mert, Mustafa, Efe, Murat, Mehmet

(Menemen Belediyespor)

Kırmızı kart: Dk.82 Yaşar (Kastamonuspor 1966)

Kastamonuspor 1966 : 1

Menemen Belediyespor : 0

Devreyi ikincilikle kapatacağız

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
temsilcimiz Ferko Ilgaz Hotel Kasta-
monuspor 5. hafta mücadelesinde
Elazığ İl Özel İdare karşısında kendi
evindeki ilk galibiyetini kazandı. Ferko
Ilgaz 29 Ekim’de Hüsnü Tandoğan
Spor Salonunda Elazığ İl Özel İdare
Spor’u konuk etti. Temsilcimiz hızlı
başladığı ilk çeyrekte 4 sayılık avan-
tajla girdiği 2. çeyreği de 37-34’lük
skorla önde tamamlamayı başardı.

Karşılaşmanın 3. çeyreğinde Elazığ
takımının sert savunması etkili oldu
Ferko Ilgaz son çeyreğe 52-51 geride
başladı. Son çeyrek özellikle maçı izle-
yen taraftarın desteğiyle oyuncuları
ateşledi ve rakip takıma baskısını ar-
tırdı. Son 2 dakika maçın kader anla-
rına sahne olurken 9 sayı gerideyken
peş peşe bulduğu 3’lüklerle tekrar öne
geçen Ferko Ilgaz, bitime saniyeler
kala rakip faul atışlarını değerlendire-
meyince karşılaşmadan 72 – 71 galip
ayrıldı. Karşılaşma sonrası puanını 8’e
yükselten temsilcimiz kendi evindeki

ilk galibiyetini de aldı. Puan sıralama-
sında 10. durumda olan takımımız, sı-

rasıyla lig dördüncüsü Çankaya Üni-
versitesi ile deplasmanda, lig lideri

Mersin Üniversitesi ile de evinde mü-
cadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu se-
çimlerinde yeni başkan Hidayet Tür-
koğlu’nun listesinde İnebolulu
hemşerilerimiz Kemal Akar ile Mert
Çetinkaya yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyo-
nu’nun (TBF) Olağan Genel Kurulu An-
kara Hilton Otel’de yapıldı. Seçime tek
aday olarak giren Hidayet Türkoğlu
TBF’nin yeni başkanı olurken; 15 kişilik

yönetim kuruluna İMES Yönetim Ku-
rulu Başkanı Kemal Akar ile Mecit Çe-
tinkaya’nın oğlu Mecit Mert Çetinkaya
asil üye olarak girdi. Öte yandan
Akar’ın dördüncü kez girdiği yönetim
kurulunun genel kurul sonrası yaptığı
görev dağılımında Mecit Mert Çetinka-
ya’nın Uluslararası İlişkilerden So-
rumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak
faaliyetlerini sürdüreceği bildirildi.

Akar ve Çetinkaya TBF’de

Ferko Ilgaz’dan bayram tarifesi
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Devrekani Dernekler Federas-
yonu eski başkanlarından Şükrü
Bal’ın babası Hacı Ahmet Bal, 10
Ekim’de vefat etti.  Merhum için

Devrekani Kuz Kö-
yü’nde cenaze töre-
ni tertip edildi. Tö-
rende Devrekani Be-
lediye Başkanı
Mümtaz Aliustaoğ-
lu da Bal Ailesini
yalnız bırakmadı.
* * *

İstanbul İl Jandarma Komutanı
Çatalzeytinli hemşerimiz Hüseyin
Kurtoğlu'nun ağabeyi Hasan Kur-
toğlu (58), tedavi gördüğü hastane-
de vefat etti. Merhumun naaşı 14
Ekim’de Pendik Ali İzzet Begoviç
Camii'nde Cuma namazının ardın-
dan düzenlenen tören sonrası def-
nedildi.

* * *
Doğanyurt’lu iş adamı Forteks

Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve
Kas-Der eski yöneticilerinden Kud-
ret Kayran'ın annesi 13 Ekim’de
vefat etti. Merhumenin naaşı Sul-
tangazi Merkez Camiinde ikindi
namazına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Doğanyurt
Çakırlı Köyü, Gübe mahallesine
getirildi.  14 Ekim’de gerçekleşen

cenaze törenine Doğanyurt Beledi-
ye Başkanı Ahmet Kaya,  Kas-Der
Gaziosmanpaşa şube başkanı Ba-
hattin Üründü, yöneticiler Özcan
Kaya ve İsmail Selalmaz ile çok sa-
yıda kişi katıldı.

* * *
Gazetemiz Yazı

İşleri Müdürü Göz-
de Yüksel ve Pazar-
lama Müdürü Emel
Yüksel'in dedeleri,
Kutluca Sarmaşık
Mahallesi Köyü

Dernek Başkanı Ahmet Yüksel'in
babası Osman Yüksel (77) kalp
yetmezliği teşhisi nedeniyle vefat
etti. 

İstanbul’da Bağcılar Devlet
Hastanesinde Yoğun bakım ünite-
sinde bir süredir tedavi gören
Yüksel, 15 Ekim Cumartesi günü
öğle saatlerinde vefat etti.  Cenaze
ertesi günü Bozkurt Kutluca Köyü
Sarmaşık Mahallesi'nde öğle na-
mazına müteakip defnedildi.

* * *
Kas-Der Genel Merkez Ümra-

niye Şubesi eski başkanlarından
Araçlı hemşerimiz Şahin Mersin
vefat etti.

Uzun süredir tedavi gördüğü
hastalığa yenik düşen Mersin, 25
Ekim tarihinde Ümraniye’de kılı-
nan cenaze namazının ardından
Ihlamurkuyu’da bulunan aile kab-
ristanına defnedildi. Kastamonu
sivil toplum camiasından çok sa-
yıda kişinin yer aldığı Mersin’in
cenaze töreninde Ataşehir Kayma-
kamı Zafer Karamehmetoğlu, Üm-
raniye Belediye Başkanı Hasan
Can da hazır bulundu

Yukarıda adı geçen merhume
ve merhumlara Allah’tan rahmet,
yakınlarına ve sevenlerine başsağ-
lığı dileriz.

Yüzde 25 hissesi Çatalzeytinli
iş adamı Bayram Aydın’a ait olan
Karabük Özel Medikar Hastanesi
ile Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti
arasında sağlık protokolü imzalan-
dı. İndirimli sağlık hizmeti proto-
kolü Karabük Özel Medikar Hasta-
nesi Kurumsal Pazarlama ve İleti-

şim Koordinatörü Dr. İlker Telli ve
KGC Başkanı Erkan Yılmaz tarafın-
dan imzalandı. İmzalanan protokol
çerçevesinde Karabük Özel Medi-
kar Hastanesi’nde, KGC üyelerine
ayakta tedavi hizmetlerinde yüzde
20, yataklı tedavi hizmetlerinde ise
yüzde 15 indirim uygulanacak.

Medikar’dan indirim

Ekim ayında Kastamonu camiasının tanınmış isim-
lerini ve yakınlarını kara toprağa verdik.

Ebediyete
uğurladık

Doğanyurt Beledi-
ye Başkanı Ahmet
Kaya, geçtiğimiz yıl
yoğun kar yağışı son-
rasında elektrik konu-
sunda yaşadıkları sı-
kıntıları bu yıl yaşa-
mamak için Allah’a
dua etmekten başka
çarelerinin olmadığını
söylemiş.

Yerel basında çıkan
haberde Enerji-SA’nın
geçen yıl yaşananlar-
dan sonra ilçelerinde
herhangi bir çalışma
yapmadığını belirten

Ahmet Kaya, “Kar çok
yağmasın diye dua
edeceğiz. Ayrıca ilçe-
mizde bir arıza ekibi-
nin de bulunmasını is-
tiyoruz. Vatandaşın sı-
kıntılarının ekonomik
değil diyerek ötelen-
mesini doğru bulmu-
yoruz” demiş.

EnerjiSA yetkilileri
ise Doğanyurt’ta bazı
elektrik direklerinin
yenilendiğini, arıza
ekibi oluşturulma ko-
nusunun ise değerlen-
dirileceğini söylemiş.

Zaman zaman bü-
rokrasi ile siyasetin
aynı konuda iki değişik
açıklamayla birbirle-
riyle çeliştiklerini gö-
rürüz. İşte bunlardan
biri de yıllardır bir
kördüğüm haline gel-
miş, belli yaş üstü bü-
yüklerimizin de ömür-
lerinin vefa etmediği
Kastamonu – İnebolu
arasında yapımı de-
vam eden yol hikayesi
daha 10 yıllar alacak
gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta
Karayolları 15. Bölge
Müdürü Hüsamettin
Özendi, Vali Yıldırım’ı

bilgilendirme toplantı-
sında sorulan soruya
“10 yıldan önce bit-
mez!” dediği yol… 

Zira 10 yılda ihale
süreci tamamlanan
yolun 10 yılda bitmesi
bile zor gibi görünü-
yor. Özel bütçe ayrıl-
ması durumunda en
iyi ihtimal 10 yıl görü-
nüyor… 

Siyasilere göre 400
günde biteceği 400
gün önce de söylenen
yolla ilgili tünellerin
de bulunduğu çalış-
mada sanırım bölge
müdürünün dediği
daha makul duruyor.

KİM DOĞRUYU SÖYLÜYOR?
Geçenlerde bir dernek

toplantısına katılmıştım…
Toplantıda konu dönüp do-
laşıp temelsiz iş yapmak,
destek bulamamak ve el-
bette hezimetle sonuçlan-
ma konusuna gelince dua-
yen dedi ki; “Biz bu yola
yıllarımızı verdik ve asla
olmaz dediğimiz bir şeyin
olduğunu görmedik… Hep
bunlar zaman kaybı…”

Bir özeleştiriden çok
acziyetin ve görünmez du-
varlarla bir şeyler yapmaya
kalkışmanın önünü kes-
mek anlamına gelebilecek
bir ifade olarak anladım
daha çok bu değerlendir-

meyi… Dürüstçe yapılama-
yacağını bildiğini ifade et-
mek güzel de… Yapabile-
cek olanlara fırsat tanıma-
dan “yapılamaz” kalıbının
kırılmasına müsaade et-
memek de farklı bir durum
bence…

Zira hayal etmeden
başlamak, başlamadan ba-
şarmak, başarmadan da o
işin yapılıp yapılamayaca-
ğına karar vermek insan-
üstü bir meziyet olsa ge-
rek…

Yıllardır, siz yapamazsı-
nız duvarları ardında sus
pus duruşumuzun sebebi
de bu değil mi zaten?

DÜRÜSTLÜK MÜ ACİZLİK Mİ?

Hayır, şaka değil… Gerçekten de ka-
yık çatıya çıktı…

İnebolu Kent Müzesi yakında açıla-
cak ve Belediye Başkanı Engin Uzuner,
kayıkla kağnının destanına atıfla milli
mücadelede cephane sevkiyatında
önemli rol oynayan kayığı Kent Müze-

si’nin çatısına monte ettirdi…
Oldukça nüktedan bir yapısı olan

başkan sanırım Kent Müzesi ile ilgili
kamuoyunda dolaşan söylentilere ce-
vap vermek istemiş… Böylece olmaz
denen oldu ve kayık artık çatıdan ziya-
retçileri selamlayacak!

KAYIK ÇATIYA ÇIKTI…

ŞAKA GİBİ…

1 Kasım 2016A J A N D AMustafa Yaşar Dilsiz 9istamonumyd@gmail.com / mydilsiz@istamonu.com

Çakmakçılar Yokuşu Tarakçılar Cad. 
No:6 Mercan – Fatih /İstanbul

Tel : 0212 528 67 89
Fax : 0212 528 21 66
Gsm : 0532 672 47 29

www.cercisapka.com

Şahin Mersin
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Ankara’da geçtiğimiz günlerde gir-
diği görevde yükselme sınavını kaza-
nan Eşref Küçük, ikinci sınıf emniyet 
müdürlüğü görevini alarak Valilik o-

nayıyla Kastamonu İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığı görevine atandı.

Kastamonu’daki görevine başla-
yan, Malatya’nın Arguvan İlçesi Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
görevinden Kastamonu Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğüne Osman
Yaman atandı. 

Kastamonu’nun Daday İlçesi’nde
Müftü Burhan Bilgin’nin Kocaeli’nin

Kastamonu’ya Yeni Atamalar

24-30 Temmuz 2012 2

   

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 programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

yöresel tiyatro, Davul Zurna olacak.  Kaside- Sanat ve Halk müziğin-
den sunacağı örneklerle Orhan Canayakın sahne alacak. Gecenin
Onur Konuğu Prof. Maranki: Başta Eyüp Belediye Başkanı İsmail
Kavuncu ve İstanbul bölge milletvekillerinin de katılacağı gecenin
onur konuğu Kastamonuluların ve Türkiye’nin yakından tanıdığı isim
Prof. Dr. Ahmet Maranki olacak. Sağlıklı yaşam ve Kastamonu’da
yatırım öncelikleri üzerine konuşma yapacak olan Maranki, okuyucu-

larıyla buluşup kitaplarını da imzalayacak… Etkinlik alanın da Ağus-
tos ayı başından itibaren Maranki ürünlerine rahatça ulaşılabilecek.
Programa 4000’den fazla kişinin katılması bekleniyor.

En Lezzetli Etli Ekmek Eyüp’te:
etkinlik alanında Kastamonu standında satışa çıkarılan ve İbrahim Şa-
bano tarafından hazırlatılan Kastamonu’ya has yöresel tatlar ilgi çekiy-
or. Stand 2 ay boyunca açık kalacak

Kastamonulular 
12 Ağustos’ta

Eyüp’te

����������
�	����� ��

Bayanlar Hentbol Süper Ligi 7.
haftasında Ankara Gayespor ile Kas-
tamonu Araç Belediyespor mücadele
etti. Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salo-
nunda 17 Kasım Pazar günü oyna-
nan karşılaşmayı Ankara Gayespor,

28-25 kazandı. İlk yarı iyi bir m
dele sergiley
kapatan Kastamon
ikinci yarı aynı performansı göstere-
meyince m
Ankara Gay

Ankara Gayespor: 28
Araç Belediyespor: 25
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Araç’a bağlı Oycalı köyünde eski caminin
yetersiz kalması üzerine yeni cami yapılması
için çalışma başlatıldı.  

Oycalı köyünde bulunan eski caminin
hizmet vermede yetersiz kalmasından dolayı,
köy muhtarlığınca yeni bir cami yapımı için

Araç Kaymakamlığı ve Araç İlçe Müftülüğüne
müracaat edildi. Yeni cami yapımının uygun-
luğundan sonra kıble tespiti yapılarak, cami-
nin temeli atıldı. Yapımına başlanan Oycalı
Köyü Camii inşaatında Araç İlçe Müftüsü Sü-
leyman Demiryürek incelemelerde bulundu.

Konu ile ilgili gazetemize köylüler ta-
rafından ulaştırılan, ilçe ile köy arasında-
ki ulaşımı sağlayan 6,5 kilometrelik yol-
daki çukurlar ve bozuk durumdan kay-
naklı tehlike sürüyor. Köylülerin çok sa-
yıda dilekçe vererek bir türlü sonuçlandı-
ramadıkları yol sorununda ilginç bir ger-
çek ortaya çıktı. Yolun bir an önce yapıl-
ması için mücadele eden, özel idareye,
kaymakamlığa başvurarak konunun hız-
lanması için çaba sarf eden köylünün çi-
lesinin uzamasına sebep olan olgunun il-
gisizlik değil orman kesimleri olduğu or-
taya çıktı.

2 yıldır devam eden ve Küre Özel İda-
re Müdürlüğü tarafından da takip edildiği
yetkililerce belirtilen yolun yapımının er-
telenme nedeni, Orman İşletme tarafın-
dan gerçekleştirilen kesim işlemlerinin
sona ermemesi, yolun durumunun her

geçen gün daha da kötüleşmesinin nede-
ni olarak görünüyor.

Özel İdare: “Çalışma 
yapamıyoruz…”

Konu hakkında bilgisine başvurduğu-
muz Küre Özel İdare Müdürlüğü tarafın-
dan gönderilen yazılı açıklamada, gelen
kış mevsimi dolayısı ile yolun onarım ba-
kım tarihinin mart ve nisan aylarını bula-
cağı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere
yer verildi:  “Çatak Köy Yolunda orman

kesimi yapılmış olup, orman envanterleri
kaldırılmadığı için birliğimiz araçlarınca
bir çalışma yapılamamıştır. Ancak Baka-
cak Mevkii ile Etibakır işletmesine ait su
pompası arasında il özel idaresine ait eks-
kavatör ile yol genişletme çalışmaları ta-
mamlanmıştır. Havaların müsait olduğu
zamanda çalışma yapılan yerlere malze-
me çekilerek tesviye ve serme sıkıştırma
çalışması planlanmaktadır. Buna benzer
ilçemize bağlı muhtelif köy yol güzergah-
larında orman kesim çalışmaları devam
etmekte olduğu için mevcut yollarımızda
büyük tahribatlar meydana gelmektedir.
Bununla ilgili ilçe kaymakamımız orman
işletme müdürlüğü ile görüşme yapmış
olup, orman envanterinin kaldırılmasın-
dan itibaren tesviye ve dalların kaldırıl-
ması işi ilçe orman işletme müdürlüğü ta-
rafından gerçekleştirilecektir.”

Küre ilçesi
Çatak Köyü
sakinlerinin

uzunca bir
süredir

kazalara
davetiye çıkaran
6,5 kilometrelik
yol hikayesi yine

başka bahara
kaldı.

Teleferik
onay aldı

Kastamonu Belediyesi tarafından
yapılması planlanan teleferik projesi
için, Anıtlar Yüksek Kurulu uygulama
onayı verdi. Ankara 1 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu,
Kastamonu Belediyesi tarafından
sunulan Teleferik Projesi’nin
uygulamasına onay verildiğini
açıkladı. Daha önceki tarihlerde
projenin prensipte onayını veren kurul,
geçtiğimiz hafta Kastamonu’da yapılan
toplantıda ise projenin ayaklarının
geldiği parsellerinin imar tadilatlarını
görüşerek onay vermişti. Kurul,
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın da
katıldığı toplantıda Teleferik
Projesi’nin uygulama onayını verdiğini
açıkladı. Projenin uygulama onayının
alınmasıyla birlikte ihale çalışmaları da
hız kazandı.

Kastamonu Kalesi ile Saat Kulesi’ni
bin 40 metrelik bir hat ile birbirine
bağlayacak olan ve 6 kişilik sabit
kleminli grup gondol teleferiğinin
ihalesinin en hızlı şekilde
gerçekleştirileceğini ifade eden
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş, “Yaklaşık 9 milyon lira
değerindeki bu yatırımın ödeneği dahil
her şeyinin hazır olduğunu projenin
hızla başlanıp bitirilmesinin
hedeflendiğini vurguladı. Günlük 3 bin
kişi taşıma kapasitesi ve bin 33 metre
uzunluğa sahip teleferikle, 44 metre
yüksekten kent manzarasının
izlenebileceği yolculuk toplam 5
dakika 45 saniye sürecek. Proje ile
Kastamonu Kalesi, Saat Kulesi,
Seyrangah Tepesi, Bakırcılar Çarşısı,
2’nci etap Sokak Sağlıklaştırma alanı
ve Nasrullah Meydanı birbirine
bağlanmış olacak” dedi.

Köylü yolu, yol idareyi,
idare ormanı bekliyor

Oycalı
köyüne

yeni cami
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0212 475 95 95 
PVC pencere ve kapı sistemleri Otomatik kepenk
Çelik kapı ve apartman Demir ve ferforje
Aluminyum doğrama Aluminyum cephe giydirme www.dempapen.com

Pencerelerinizde mükemmel görünüm

5,313 km2 

yüz ölçümü olan 
İstanbul’un 

her noktasında
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