
AK Parti Şişli ilçe başkanlığına genel
merkez tarafından aday gösterilen
İnebolulu hemşerimiz Mimar Gökhan
Yüksel görevi devraldı. Yüksel’in yöneti-
minde 4’ü asıl, 1’i de yedek listeden olmak
üzere 5 Kastamonulu isim yer aldı. n 3

Yüksel, Şişli’yi
devraldı

Geçtiğimiz yıl ekim ayında gerçekleşen
109. Dönem Kaymakam adaylığı sınavını
Kastamonulu 3 isim kazandı. Mülakata
girecek isimler arasında Pınarbaşılı
hemşerimiz Eren Turcihan (28), Ağlılı
hemşerimiz Barış Çölgeçen (25),  Dadaylı
hemşerimiz Muhammet Mustafa Uygur
(32) yer alıyor. n 3

Sınav bitti
sıra mülakatta

Müstakil Sanayici ve İş adamları
Derneği (MÜSİAD) Kastamonu Şube
Başkanlığı görevine Ahmet Sevgilioğlu
getirildi. n 6

MÜSİAD’da
Sevgilioğlu 
dönemi başladı

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk
Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV) Siyaset ve
İletişim Platformu Başkanlığını yürüten oğlu Avukat
Çağrı Başesgioğlu’nun dijital platforma yayınlanan
“Tecrübe Konuşuyor” programına konuk oldu.
Türkiye’nin uluslararası platformdaki yerini

değerlendiren Başesgioğlu izlenmesi gereken
politikalar hakkında açıklamalarda

bulundu.
Dünyanın yeniden şekillendiğine

işaret eden Murat Başesgioğlu,
Avrupa Birliği ve Orta Doğu’da bu
fırsatın değerlendirilmesi

gerektiğini vurgulayarak, milli
birliğin bozulmamasının

önemine dikkat çekti.
Devlet eski Bakanı Murat

Başesgioğlu şunları söyledi: “Türkiye
hem içerde hem de dış ilişkilerde
son 10 yılda çok yoğun hareket
içerisinde oldu; 50 yıldır
yaşamadığımız uluslararası
ilişkileri bu zaman zarfında
yaşadı.  Bu durum devlet
adamlarımız için büyük
kazanç oldu. Hangi ülkenin
ne tepkiyi vereceğini lider-
lilerimiz artık biliyor.” n 4
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liderfiltre.com

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

Karlıbayır Mah. Andız Sok. No: 9 Arnavutköy/İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim26

3
0 Mart 2014’te
Türkiye mahalli
idarelerin

belirlenmesi için
sandık başına gitmeye
hazırlanıyor.
Seçimlere 20 gün kala
dönemin Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ
Devrekani ilçesine bir
ziyaret gerçekleştiri-
yor. Aynı gün ise daha
önce AK Parti’den
belediye başkanı olan,
ancak yeniden aday
gösterilmeyince
“Bağımsız adaylığını
açıklayan” Mümtaz

Aliustaoğlu da
ilçede bir

(miting)
program

yapma hazır-
lığın-
dadır.

n 2

SERT ÇIKIŞ 

B a ş y a z ı

Hüseyin 
Karadeniz

Üstün hizmet
madalyalı
mülkiyeli

emekli oldu

26 projeye 
439 milyon lira

Yurt dışı projelerine
ağırlık verecek

TMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay
Tüfekçi, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yeni ürünlerinin
yerlerini almasını beklediklerini söyledi. n 5

BÜYÜK
TECRÜBE 
OLDU

Devlet eski Bakanı
Murat Başesgioğlu,

yarım asır
değerlendirildiğinde

Türkiye’nin en etkili
diplomasiye son

10 yılda
ulaştığını

belirterek,
“Türkiye hem
içerde hem de

dış ilişkilerde
son 10 yılda çok

yoğun hareket
içerisinde oldu; 50

yıldır yaşamadığımız
uluslararası ilişkileri bu

zaman zarfında
yaşadı.  Bu durum
devlet adamlarımız
için büyük tecrübe

oldu.” dedi.

“Dosta düşmana 
karşı önceliklerimizi 
ortaya koyacağız”

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın imzasını
taşıyan 2021 Yılı
Yatırım Programında
Kastamonu’da yer alan
26 projeye 439 milyon
572 bin 282 lira ödenek
tahsis edildi. Yatırım
Programı'nda en
yüksek payı 160 milyon
717 bin 282 lira ile su-
lama projeleri aldı. n 5

2021 Yılı Yatırım Programında
Çatalzeytin’de yer alan 2 projeye 6
milyon lira tahsis edildi. Ginolu
Kalesi restorasyon projesi de
yatırım programında yer aldı. n 3

Erdoğan Ülker

Barış Çölgeçen Eren Turcihan Muhammet
Mustafa Uygur

Çatalzeytin’e 6 milyon lira

Murat Başesgioğlu

Çağrı Başesgioğlu

n 2
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Kağıthane Şube

Sultangazi Merkez Şube
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l Konsept Ürünler
l Oturma Grubu ve Kanepeler
l Ev Tekstili, Yatak ve Bazalar
l Halı, Bahçe Mobilya, Aksesuarlar
l Kampanyalı Ürünler
l Yeni Ürünler

Hayallerinizi ertelemeyin
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

LAF ÇİZGİSİNİ
GEÇİN ARTIK

Çamur ne? Toprak;
Toprak ne? Vatan.
Ulusal değerler üstüne,
Vazgeçin palavra atmaktan!

ASİLLER VE
REZİLLER

Asiller her ortamda saygı itibar görür,
Reziller ve paryalar zillete doğru yürür.
Aslan kuyruk sallamaz, köpek sallar kuyruğu,
Kurt dağın zirvesinde, çakal çöplükte ürür.

Meslekte 40 yıl geçiren Ülker,
beraber çalıştığı valilerden birçok
takdirname, başarı, üstün başarı ödülü
ile sivil toplum kuruluşlarından çok
sayıda başarı ve anı plaketi almasının
yanı sıra Körfez Krizinden sonra
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliğince takdirname ile
ödüllendirilmişti.

Gerçekleştirdiği çalışmalarla 1999
Depreminde kaymakam olarak görev
aldığı Körfez ilçesinin en çabuk
toparlanan ilçe olmasını sağlamış ve
fahri hemşeri ilan edilmişti.

2001 yılında Siyaset Dergisi
tarafından yılın Kaymakamı seçilmiş,

ödülünü T.B.M.M Başkanının elinden
alan Ülker’in “Şemdinli’den Körfez'e
kriz notları" isimli bir adet yayınlanmış
anı kitabı bulunuyor.

Kimdir?

1956 yılında Şenpazar ilçesi, Celallı
Köyünde doğdu. 1979 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesinden mezun oldu. 1980-1981
Döneminde İstatistik Enstitüsünde
Lisansüstü eğitim yaptı. Sırasıyla;
Ankara Kaymakam adaylığı,
Çanakkale, Biga ve Yenice Kaymakam
vekillikleri, Tonya, Şemdinli,
Yeşilova(Burdur) Kaymakamlıkları,

Çorum Vali Yardımcılığı, Körfez
(Kocaeli) Kaymakamlığı, Eskişehir
Vali Yardımcılığı, Şile Kaymakamlığı,
Konya Vali Yardımcılığı , Düzce Vali
Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
15.10.2014 tarihinden itibaren Sakarya
Vali Yardımcılığı görevini
sürdürüyordu. Evli ve 2 çocuk
babasıdır.

İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin çeşitli
kademelerinde görev alan
Kastamonulular İstamonu
Gazetesi’nin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini ziyaret
ettiler. Ziyarette, İBB Satın Alma
Daire Başkanı Mustafa Sökmen,
İETT Filo Yönetim Daire Başkanı
Şükrü Yılmaz, İSPER Yönetim
Kurulu Üyesi Mehmet Ali Özkan,
İBB Meclis Üyesi Av. Mithat Çelik
yer aldı.

İstamonu Gazetesi Genel

Yayın Yönetmeni Hüseyin
Karadeniz ile Yazı İşleri Müdürü
Gözde Yüksel ile bir araya gelen
heyet, İstamonu’nun
gerçekleştirdiği çalışmaları

takdirle karşıladıklarını
belirtirken gazetenin vasıtasıyla
İstanbul’da Kastamonular
arasındaki tanınırlığın arttığını
vurguladılar.

İBB'den İstamonu’ya ziyaret

30 Mart 2014’te Türkiye mahalli
idarelerin belirlenmesi için
sandık başına gitmeye

hazırlanıyor. Seçimlere 20 gün kala
dönemin Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ Devrekani ilçesine bir
ziyaret gerçekleştiriyor.  

Aynı gün ise daha önce
AK Parti’den belediye
başkanı olan, ancak yeniden
aday gösterilmeyince
“Bağımsız adaylığını
açıklayan” Mümtaz
Aliustaoğlu da ilçede bir
(miting) program yapma
hazırlığındadır.  (Önemli
bir not: Aliustaoğlu aynı
zamanda mevcut belediye başkanıdır)

Devrekani Kaymakamlığını ve AK
Parti ilçe seçim bürosunu ziyaret eden
Bakan Bozdağ’ın, ilçeden ayrılmak için
kalabalık önünden yürüdüğü esnada
Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu
yanına yaklaşarak “İlçemize hoş
geldiniz” diyerek elini sıkıyor. Bozdağ’ın,
“Bu yaptığın terbiyesizlik” demesi
üzerine Başkan Aliustoğlu da kalabalığa,
“Yuhalayın arkadaşlar” diye bağırıyor.
Sonrası ise malum…“Hakkı’nın dediği
değil. Halkın dediği olacak.”
sloganlarıyla inleyen sokaklar. 

Şunu belirtmem gerekir ki, devleti
temsil edenler, olayları kişiselleştirme
hakkına sahip değildirler /
olmamalıdırlar da. 

Biz, aslında bu tür çıkışlara alışık bir
toplum değiliz. Hantal bürokrasiyi ve
siyasetçiyi sorgulayan, yeri geldiğinde
rest çeken, millet ve memleket davasına
sahip çıkan, özeleştiri yapan, empati
kuran bununla birlikte “hesap ver”
anlayışının da bir tezahürüdür bu olay.
TBMM çatısı altında sıkışıp kalınca, oy
alınan ve adına hareket edilen milletin
günlük yaşantısı, zorlukları,
çaresizliklerinin görülemediğinin bir
kanıtıdır da aynı zamanda.  Hal böyle
olunca da nereye ulaşmış olursanız olun,
içinden çıkıp geldiğiniz insanların
uzağında kalıyorsunuz demektir. 

Türk siyaseti ve Kastamonu siyaset
tarihi açısından ilklerin olduğu (sert
çıkışlı, bağımsız bir adaylık
anlayışının bölgede ilk zaferi) bu

olay karşısında kafamda oluşan bazı
soru işaretleri de yok değil.  

Sayın Bakan Bozdağ’a
sormak isterdim:  

Aynı olay Güneydoğu’nun
bir ilçesinde vuku bulmuş
olsaydı, belediye başkanına
aynı tepkiyi verir
miydiniz?

Bir ilçenin yerel bir
idarecisi olarak belediye
başkanı öncesinde nasıl bir
çalışma yaparsa yapsın

“ilçemize hoş geldiniz” demesinden
daha doğal ne olabilir? “Bu yaptığın
terbiyesizlik” cümlesini kurmanızı
gerektirir mi? 

Ziyaret ettiğiniz ilçe partinizin en
kıdemli milletvekillerinden birinin
ilçesi; tepkiler neden oluşmuş,
anlaşmazlıklar neymiş araştırma gereği
duydunuz mu? 

Tüm bu yaşananların ve cevap
bekleyen soruların gölgesinde 2014-
2019 yerel seçimleri sonrası Mümtaz
Aliustaoğlu dönemi de son bulmuş oldu.
31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte
yeni başkanla yol yürüyor Devrekani.

2014 yılında oluşan bu olay; seçmene
daha fazla kulak verilmesi, seçmen
iradesinin “çantada keklik”
görülmemesinin kanıtlanması açısından
da çok önemlidir. Bir de ili ve ilçeyi
temsil ediyorsanız sorunlara
derinlemesine inerek çözüm arayışları
bulmak zorundasınız. Yetmez her
olaydan ders çıkarmak zorundasınız. 

Atalarımız ne güzel söylemiş,
“Görünen köy kılavuz istemez” Bugün
gördüğümüz odur ki; başarılı bir
belediye başkanı, “kendisini ve yerel
yönetim sorunlarına” odaklı yerel
siyasetçilerle birlikte, ilçenin sorunlarına
derinlemesine inen bir bakış açısıyla
Devrekani yol alıyor.

Hayırlı olsun.

SERT ÇIKIŞ 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Yaklaşık 7 yıldır Sakarya Vali Yardımcısı olarak görev
yapan Şenpazarlı tecrübeli mülki idare amiri Erdoğan
Ülker (65) yaş haddinden dolayı emekli oldu. 

Üstün hizmet 
madalyalı mülkiyeli
emekli oldu
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AK Parti Şişli 7. Olağan Genel
Kurulu Grand Cevahir Otel
Kongre Salonunda yapıldı. Tek
liste halinde gidilen genel kurulda
İnebolulu mimar Gökhan Yüksel
bayrağı Ömer Fuat Günday’dan
devraldı. 

Gökhan Yüksel’in yönetimine
Av. Ümit Yılmaz, Buse Er, Ayhan
Savaş ve Meryem Konak asıl
listeden Gökhan Usta ise yedek
listeden giren Kastamonulular
oldu.

Genel Kurula AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı Fatma Betül
Sayan, İstanbul İl Başkanı Bayram
Şenocak, Kas-Der Genel Başkanı
Remzi Şen ve genel başkan
yardımcıları da katılım sağladı. 

Kimdir?

Demokrat Parti 11. Dönem İstanbul Milletvekili
Mahmut Yüksel'in torunu olan Gökhan Yüksel aslen
İnebolulu olup, 1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve
orta tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1995’te İstanbul

Bilgi Üniversitesi İngilizce
Hazırlık Bölümünden, 1997’de
Kocaeli Üniversitesi Jeofizik
Mühendisliği Bölümünden,
2001’de ise Maltepe Üniversitesi
Mimarlık Bölümünden mezun
oldu.  Aile şirketi olarak kurulan
Yüksel Mimarlık’ta 1997 yılından
itibaren genel müdürlük görevini
sürdürmektedir. Ayrıca sağlık
personelleri ile öğrencilerin
konakladığı yurt ve lojmanlarının
da sahibidir. 2013 yılından
itibaren görev aldığı Şişli AK
Parti Teşkilatında ilçe yönetim
kurulu üyeliği, ilçe başkan
yardımcılığı görevlerinde
bulundu. 2009 Yerel Seçimlerinde
AK Parti’den Şişli Belediye Meclis
Üyesi olarak seçildi. AK Parti
Şişli 7. Olağan Genel Kurulunda

başkan olarak göreve geldi. Kastamonulular
Dayanışma Derneği Genel Merkez Başkan
Yardımcısı olan Gökhan Yüksel evli ve 2 çocuk
babasıdır.

2021 Yılı Yatırım Programında
Çatalzeytin’de yer alan 2 projeye 6 milyon
lira tahsis edildi. Ginolu Kalesi
restorasyon projesi de yatırım
programında yer aldı. Ulaştırma ve Alt
Yapı Bakanlığının Projesi olan Sahil
Tahkimatı Projesine 3 milyon lira

ayrılırken Ginolu Kalesi restorasyonu
2021 yılı yatırım programında yer aldı.
2022 yılında bitirilmesi planlanan ve
toplam değeri 10 milyon lira olan Kültür
ve Turizm Bakanlığının restorasyon
projesi için bu sene 3 milyon lira
aktarılması ön görüldü.

Azdavay Çatak Kanyonu Cam Seyir
Terasına ek olarak yapılacak kır
lokantasının sözleşmesi imzalandı.
Projenin yaz sezonunda bitirilmesi
hedefleniyor. Küre Dağları Milli Park
Müdürlüğü ile Azdavay Çatak Kanyonu
Cam Seyir Terasına ek olarak yapılacak kır
lokantasını yapacak yüklenici firma Şelale

Peyzaj ile sözleşme imzaladı. Toplamda
400 metrekare alan üzerinde kurulacak kır
lokantası 150 kişi kapasiteli olacak.

Öte yandan 1,4 milyon liraya mal
olacak iki katlı cam kır lokantasının yapım
sözleşmesi Kasım’da bitiyor ancak
yüklenici firma Ağustos’ta işlemleri
tamamlamayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında
gerçekleşen 109. Dönem Kaymakam
adaylığı sınavını Kastamonulu 3 isim
kazandı.  Yazılı sınavda başarı elde eden
400 kişinin arasından seçilecek 100
kaymakam adayı yapılacak sözlü
mülakatla belirlenecek.

Mülakata girecek isimler arasında
Pınarbaşılı hemşerimiz Eren
Turcihan(28), Ağlılı hemşerimiz Barış
Çölgeçen (25),  Dadaylı hemşerimiz
Muhammet Mustafa Uygur (32) yer
alıyor.

Barış Çölgeçen'in Kocaeli
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
bölümünde fakülte birinciliği
bulunuyor. Eren Turcihan Gazi

Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi mezunu. Gençlik ve Spor
Bakanlığı Özel Kaleminde görevli
Muhammet Mustafa Uygur ise Selçuk
Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdi.

Aktif görevini sürdüren 25 mülki
idare amiri arasında Pınarbaşı ve Ağlı
nüfusuna kayıtlı isim bulunmazken
yeni adaylarla bu açığın kapanması
bekleniyor.

Kaymakamlığa hazırlanıyorlar

11. Kalkınma Planında
Yaşanabilir Şehirler ve
Sürdürülebilir Çevre

Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sisteminin ilk,
Cumhuriyetin “On
Birinci Kalkınma
Planı” (2019-2023),
15 yıllık bir
perspektifin ilk beş
yıllık dilimi olarak
tasarlandı.

“Yaşanabilir
Şehirler ve
Sürdürülebilir
Çevre” başlığı Batı
Karadeniz’in
ekonomik ve sosyal
fayda vizyonuna tam
uymaktadır: 

Bölgede “ekonomik
kalkınma” sağlanacak.

Şehirlerde ve kırsal alanlarda
“yaşam kalitesi” iyileştirilecek.

Bölge açısından “çevre
korunacak”. 

Bu şartlarda “bölgeler arası
gelişmişlik farkları azaltılacak”.  

“Plan” harika. 
Batı Karadeniz için biçilmiş

kaftan. 
Uygulama planın tam

tersine. Yetersiz. Hatta yok
hükmünde. 

İrade bekliyor. 
Batı Karadeniz ve Orman

Kanunu
2020 yılının felaketi korana

virüs salgını. Ama 2020 yılı
sonunda TÜİK tarafından ilan
edilen en yoksul bölge (TR82
Kastamonu, Sinop, Çankırı)
maalesef Batı Karadeniz
olmuştur. 

1956 tarihli orman
Kanunu’na göre “tabii olarak
yetişen veya emekle yetiştirilen
ağaç ve ağaççık toplulukları
yerleriyle birlikte orman sayılır.” 

Doğal olarak yerleştiği alanın
orman alanı olarak
devletleştirilmesi ile toplam
alanının üçte ikisi orman
sayılan Batı Karadeniz bölgesi,
bu yasadan en fazla olumsuz
etkilenen bölge olmuştur.  Belki
de burada “Orman Kanunu” mu
var? deyişi, orman köylüsüne
uygulanan devletleştirmenin
sosyal bir yansıması.
Dünyadaki hiçbir arazi
bidayette özel mülke konu
olmadığına göre, bölge halkının
fevkalade bir dezavantaj içine
düştüğü aşikârdır. 

Ayrıca çay ve fındık gibi
endüstriyel ürünlere dayalı
üretim sistemi bölgede teşvik
edilmemiştir.

“Orman Kanuna” göre
“orman sınırlarında hiçbir
suretle daraltma yapılamaz”.
Lakin, orman emvalinden bölge
insanının öncelikli
yararlanmasının ve bunun
orman köylüsüne eşit ve dengeli
bir zenginlik kaynağı olarak
sunulmasının önü de mi
açılamaz?

Kastamonu Orman Bölge
Müdürlüğü Verileri ve
Yansıması

Kastamonu Orman Bölge
Müdürlüğü 2020 yılı verilerini
yayınladı. Bir yılda rekor
seviyede (2 milyon 834 bin
metreküp) endüstriyel odun
üretilmiş. Yakacak odunla bu
miktar 3-4 milyon metreküp
civarında. Bu bölge için katma
değersiz üretim faktörü olarak
bir milyar liranın üstünde katkı
demek. 

Bu konuda sosyal medyada
çok önemli geri dönüşler oldu: 

Kadastro çalışmalarında
birçok arazinin ormana kaldığı,

Bölgede orman kalmadığı,
güneş sızmaz, balta girmez
yerlerin, aşırı kesim nedeniyle
sürülebilecek kadar seyreldiği,

Köylünün koruduğu
ormanların talan edildiği, bu
nedenle kuraklığın başladığı,

Orman Bakanlığının eski
düzene (köylünün sahibi
olduğu döneme) göre başarısız
kaldığı, 

Damgalamaların keyfi
olduğu ve ormanı katlettiği, 

Mermer ocakları başta olmak
üzere maden ruhsatlarının
ormanı bozduğu, çevreyi ve
yeraltı sularını kirlettiği,

Halkın yüzde
90’ından fazlasının
üretimden
faydalanamadığı,
faydalanan yüzde
10’un da üretimin
az bir kısmından
faydalandığı, aslan
payını, dışardan ve
belirli insanların
aldığı, 

Orman Bölge
Müdürlüğünün
orman ürünü

üretimine ticari baktığı, oysa
iyileştirme, gençleştirme,
seyreltme ve geliştirme
sırasında ortaya çıkan emvalin
üretilmesi gerektiği,

Hastalıklı ağaçlar, kar
devriği, aşırı popülasyon ve
yaşlı ağaçlar yerine genç ve
nitelikli ağaçların
damgalanmasının ve
kesilmesinin doğru olmadığı
söyleniyor. 

Yöreden yapılan bu tespitler
söz konusu kalkınma planının
415. hedefte belirtilen
“Sürdürülebilir orman
yönetimiyle ormanların
ekonomiye katkısı
artırılacaktır.” Hedefinin
“sürdürülebilirlik” kısmı ile
uyuşmamaktadır.  Ekonomiye
katkısı yerel açıdan dengesiz ve
genelde olarak da yetersizdir. 

Tüm bunların yanında
“Orman köylüsünün
hinterlandından elde edilen
gelir nereye gidiyor?”  sorusu
önem kazanmaktadır. Zira
“orman köylülerimiz ülkemizde
en alt seviyede gelir elde eden,
en yoksul vatandaş grubunu
oluşturmaktadır”. Dünya
Bankası ve TÜİK verileri öyle
demektedir. 

Türkiye ve Finlandiya 
Türkiye 22 milyon hektar

ormana sahipken Finlandiya 23
milyon hektar orman alanına
sahip. 

Ama her iki ülkede mülkiyet,
işletme ve anlayış farklı tezahür
ediyor. Türkiye’nin
ormanlarının yüzde 99’u
devlete ait.  Finlandiya
ormanlarının sadece koruma
sahası olan kısımları ve milli
parklar devlet mülkiyetinde
(tüm ormanların yüzde 24’ü).
Gerisi orman köylüsü başta
olmak üzere özel sektörde.

Finlandiyalılar 100 yıldır her
kestiği ağaç için üç ağaç
dikerken biz ise 500 yıl önce
neredeyse tamamı orman olan
ülkenin dörtte üçünü yok
etmişiz. 

Finlandiya her yıl
ormanlarından 50 milyar
doların çok üstünde bir gelir
elde ederken biz bir milyar
dolar civarına seviniyoruz. 

Finlandiya orman köylüsü,
bu orman ürünleri yanında dağ
çileği ve mantar gibi ürünlerle
desteklenen önemli bir refah
seviyesi yakalamışken, bizim
insanımız maalesef ekonomik
olarak “en alttakiler”. 

Oysa sadece ilaç sanayi için
flora (bitki) çeşitliliğinin
getirdiği avantaj kullanılsa,
büyük gelişme olur.

433. hedefteki “Kamu
yatırımları, bölgeler arası
gelişmişlik farklarını azaltacak
ve bölgesel gelişme
potansiyelini değerlendirecek
şekilde tahsis edilmesi” hedefi
önemlidir. İcraat yok. Uygulama
yok.

Türkiye mobilya, ağaç ve
ahşap eşya sektörünün bugün
itibarıyla 10 milyar dolar
büyüklüğe ulaştığı biliniyor.
Kayseri ve Bursa Batı
Karadeniz’den besleniyor.  

Bu orman ürünlerine dayalı
sanayi neden Batı Karadeniz
merkezli yapılmıyor?

Herkesin sormaya hakkı var.
En çok ta Şerife Bacı
torunlarının… 

YAŞANABİLİR ŞEHİRLER VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN BİR ÖNERİ:

ORMAN KÖYLÜSÜNE 
DAYALI ÖZEL ORMANCILIK

AK Parti Şişli
ilçe

başkanlığına
genel merkez

tarafından
aday gösterilen

İnebolulu
hemşerimiz

Mimar Gökhan
Yüksel görevi

devraldı.
Yüksel’in

yönetiminde 4’ü
asıl, 1’i de

yedek listeden
olmak üzere 5
Kastamonulu
isim yer aldı.

Gökhan Yüksel 
Şişli’yi devraldı

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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Barış Çölgeçen Eren Turcihan Muhammet M. Uygur

Çatalzeytin’e 6 milyon lira

Sezona yetişmesi planlanıyor

Kastamonu Örme Fanilası Coğrafi
İşaret Belgesi aldı. Kastamonu Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları Birliği’nin 2019
yılında yaptığı başvuru sonucunda
Kastamonu Fanilası olarak bilinen
Kastamonu Örme Fanilası Türk Patent
Enstitüsü tarafından tescillendi.

Dokumalar Grubunda mehreç işareti
alan Kastamonu Örme Fanilası ile
birlikte, Kastamonu’ya kayıtlı coğrafi
işaret belgeli ürün sayısı 18’e yükseldi.

İnebolu Belediyesinin 2021 yılı bütçesi
21 milyon lira olarak belirlendi. Belediye
meclis kararı doğrultusunda bütçe
geçtiğimiz yıla oranla 1 milyon lira arttı. 

Kastamonu Fanilası
tescillendi

Bütçesi 21 milyon lira
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Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Türk
Sanayici ve İş adamları Vakfı (TÜSİAV) Siyaset ve
İletişim Platformu Başkanlığını yürüten oğlu
Avukat Çağrı Başesgioğlu’nun dijital platforma
yayınlanan “Tecrübe Konuşuyor” programına
konuk oldu. Türkiye’nin uluslararası platformdaki
yerini değerlendiren Başesgioğlu izlenmesi gereken
politikalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünyanın yeniden şekillendiğine işaret eden
Murat Başesgioğlu, Avrupa Birliği ve Orta Doğu’da
bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini
vurgulayarak, milli birliğin bozulmamasının
önemine dikkat çekti.

Devlet eski Bakanı Murat Başesgioğlu şunları
söyledi: “Türkiye hem içerde hem de dış ilişkilerde
son 10 yılda çok yoğun hareket içerisinde oldu; 50
yıldır yaşamadığımız uluslararası ilişkileri bu zaman
zarfında yaşadı.  Bu durum devlet adamlarımız için
büyük kazanç oldu. Hangi ülkenin ne tepkiyi
vereceğini liderlilerimiz artık biliyor. Herkesin
maskesi düştü, dış işlerinin literatürü şu anda çok
zengin. Şimdi bu zenginliği veri analizini yaparak,
adım adım tarih ve coğrafyamızın bize
şekillendirdiği dış politikamızı önümüzdeki süreçte
ortaya koyup, dosta düşmana karşı tavrımızı
belirleyerek önceliklerimizi ortaya koyacağız. Bu
konu sürekli çalışılması gereken bir ev ödevi, sürekli
bir dinamizm gerektiriyor. Orta Doğu, Doğu
Akdeniz ve Kaaslar’daki politikayı iyi çalışıp,

uygulamaya koymamız lazım.”
Uluslararası düzen istikrarını kaybetti

“Salgından önce de dünyada bazı alametler
vardı. Bir kere uluslararası düzen istikrarını
kaybetti. Tek kutupluluktan çok kutupluluğa geçen
bir uluslararası düzen var. İngiltere’nin çıkmasından
sonra Avrupa Birliği ve NATO sorgulanıyor. Körfez
Ülkeleri, Arap Ülkeleri İsrail ile iş birliği
içerisindeler. Kaasya’da, Balkanlar’da çok değişik
olaylar var. Dolasıyla tüm dünya yeniden
şekillenme gibi bir form içerisinde. Herkes yeni
konumunu ayarlamaya çalışıyor. Bu bizim içinde
bir fırsat. AB ile olan konularımızı netleştirip, bu
yolda Türkiye’nin yürümesi lazım. Orta Doğu’ya
yönelik bakış açılarımızı netleştirmemiz lazım.
Amerika’da yerel yönetim seçildi, o ilişkilerimizi
düzenlemek lazım.”

Gıda ve su güvenliği 
dünyanın gündemi olacak

“Dünya küresel iklim değişikliğiyle karşı karşıya.
Bunun belirtilerini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte
gıda ve su güvenliği konuları devletlerin karşısına
çıkacak. Uzmanlar salgın hastalıklar gibi afetlerde
önemli olanın ülkenin kendi kendine yetebilmesi
gerektiğini vurguluyor. Bunun için; yüksek
teknolojik kapasite, hızlı iletişim, iş gücünü yüksek
standartlara ulaştırabilmek, bilimsel araştırma ve
toplumsal dayanışma gerekiyor.”

Milli birliğimizdeki 
bozulma belimizi doğrultmaz

“Döviz rezervlerimizi geliştirebiliriz, faizi
düşürebiliriz, ekonomimizi artırabiliriz. Bunlara
imkanımız var. Bizim belimizi doğrultmayacak olan
milli birliğimizdeki parçalanma, bozulmadır. Şu
anda maalesef bu konuda sıkıntımız var. Yüzde 49-
51 bandına sıkışmış bir siyasal tercih meselesi bu.
Vatandaşımızın tercihi neyse başımızın üstünde
yeri var ama bu siyasal tercih günlük hayatımıza
sirayet ediyor. Atalarımız bu bağımsız devleti
kurarken çok bedel ödemişler. Biz bu bedellere
saygılı olacağız. Toplumsal dayanışma konusundaki
katılaşmamızı rehabilite edip diğer konular üzerine
yoğunlaşmamız lazım.” 
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Ayaş İlçe Milli Eğitim
Müdürü Pınarbaşılı
hemşerimiz Filiz Kılınç,
Tüm Karadeniz İlleri Kültür
Turizm Eğitim Derneği
(TÜM-KARDER)
tarafından yılın eğitimcisi
seçildi.

TÜM-KARDER’in
geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Enleri”
ödülü sahiplerini buldu.  Yönetim kurulu,
dernek üyeleri ve il temsilcileri tarafından
yapılan değerlendirmeyle 10 kategoride ödül
alacak kişiler belirlendi. Dernek tarafından
turizm, kültür, sanat ve eğitim alanındaki
çalışmaları dolayısıyla Ankara Ayaş ilçe Milli
Eğitim Müdürü Filiz Kılınç’a 2020 Yılının
Başarılı Eğitimcisi ödülü verildi.

Yılın eğitimcisi

AK Parti Kastamonu İl Teşkilatı, gençlik
kolları başkanlığı için Oğuzhan Sayıkoğlu’nu
aday gösterildi. 

İl başkanlığı tarafından gerçekleştirilen üç
adayın girdiği mülakat sonrası 2015 yılından
itibaren Musa Kalafat’ın sürdürdüğü AK Parti
Kastamonu İl Gençlik Kolları Başkanlığında
Oğuzhan Sayıkoğlu görevlendirildi.

AK Gençlik 
Sayıkoğlu’na 
emanet

Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu, yarım asır değerlendi-
rildiğinde Türkiye’nin en etkili
diplomasiye son 10 yılda ulaştığını
belirterek, “Türkiye hem içerde hem
de dış ilişkilerde son 10 yılda çok
yoğun hareket içerisinde oldu; 50
yıldır yaşamadığımız uluslararası
ilişkileri bu zaman zarfında yaşadı.
Bu durum devlet adamlarımız için
büyük tecrübe oldu.” dedi.

Türkiye’ye büyük 
tecrübe oldu

“Akıllı telefon çocuklarımızı yönetmeye
kalkarsa işimiz zor demek.

Çocuklarımızla, torunlarımızla aynı dili
konuşamıyoruz. Torunum bir oyundan

karakterden bahsediyor. Ben bilmiyorum.
Bilmediğim zaman iletişim kuramıyoruz. O
bir köşede ben bir köşedeyim. Böyle ortak

bir dil yaratamamanın da mahsuru var.
Ama teknoloji mutlaka hayatımızda var
olacak. Ticarette, ekonomide, her şeyde

var olacak. Biz de bundan geri kalmadan,
üzerimize düşeni yapmalıyız. İletişimin
hızlı olabilmesi için otoyollar, otobanlar

gibi kanallar var. Fiberoptik deniyor. Bunu
yaygınlaştırmamız lazım. Bugün daha 15

milyon hanenin bile fiberoptik ile
buluşması söz konusu değil. Başta

İstanbul olmak üzere eksiklerimiz var.”

Bilmediğim zaman
iletişim kuramıyoruz
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü projeleri
kapsamında bu yıl Gökırmak- Obrucak 89 milyon
522 bin lira, Taşköprü Hasanlı Sulamasına 29
milyon 993 bin lira, Kastamonu İçme Suyu Temini
ve İsale Hattına 15 milyon lira, Daday Bezirgan
Sulaması 13 milyon 200 bin lira, Araç Barajına 8
milyon lira, Gökırmak- Kırık Barajına 5 milyon
lira, Abdıraz Barajına bin lira ödenek ayrıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Projesi olan
Kastamonu Atıksu  Tesisine ise  45 milyon 204 bin
lirası AB Hibesi, 3 milyon 191 bin lirası Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Hibesi, 4 milyon 787 bin lirası
Mahalli İdare katkısı olmak üzere 53 milyon 182
bin lira ön görüldü. 

Sahilde Abana ve Çatalzeytin
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından

sürdürülen sahil tahkimatı projeleri kapsamında
Abana’ya 8 milyon 742 bin lira, Çatalzeytin’e 3
milyon lira olmak üzere toplamda 11 milyon 742
bin lira ayrıldı. 

Sağlık yatırımlarında yer alan Kastamonu
Merkez Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
için 2021’de 17 milyon 500 bin lira aktarılmasına
karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sürdüreceği
projeler kapsamında Ginolu Kalesi restorasyonu
için 3 milyon lira, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

yapımı için ise 1 milyon lira uygun bulundu. 
2021 Yılı Yatırım Bütçesi’nin turizm, sosyal

hizmetler ve ulaştırma alanındaki Kastamonu’daki
dağılımı ise şu şekilde oldu:

TURİZM
Bartın ve Kastamonu’da yer alan Küre Dağları

Milli Parkı için 3 milyon lira,
Çankırı, Erzurum, Isparta, Kastamonu

Kütahya Kış Turizmi Alt Yapı Uygulamaları için 24
milyon 584 bin lira.

SOSYAL HİZMETLER
Kastamonu ile birlikte Antalya, Burdur, Kocaeli

Huzurevi ve Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi Faz 1: 38 milyon 102 bin lira 

ULAŞTIRMA
8 milyon 51 bin lira: Çankırı – 

Kastamonu: (Ilgaz Tüneli ve Kırık Barajı

Relokasyon Yolu Dahil) 
40 milyon lira: Bartın Çankırı Karabük

Kastamonu Zonguldak (15. Bölge Astarlı Sathi
Kaplama Yapılması ve Agrega İhzaratı )

39 milyon lira: Bartın Çankırı Karabük
Kastamonu Zonguldak ( 15. Bölge Rutin Yol
Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi )

Kastamonu -Karabük  arası BSK asfalt, Çankırı
Kastamonu Bölünmüş Yol, Kastamonu Korgun
Bölünmüş Yol, Kastamonu- İnebolu BSK asfalt
Bin’er lira

Kurşunlu Ilgaz: 37 bin lira 
SANAYİ

Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi Dönüşümü:
bin lira  

ENERJİ
20 milyon lira Bartın Kastamonu 
19 milyon 650 bin lira Sinop Kastamonu 

Orhan Reis Sarımsak Tesisi siyah sarımsak
üretim kapasitesini yüzde yüz artıracak.

Taşköprü’de kendi adını taşıyan
sarımsak entegre tesisinin 3 yıldır faaliyet
gösterdiğini anımsatan Orhan Reis, siyah
sarımsak üretim hattının kapasitesini iki
katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Tesiste siyah ve beyaz sarımsağın
işlenerek 24 farklı çeşit ürün
üretildiğini de belirten Orhan
Reis, inovasyonla sarımsak
tüketimin arttığını vurgulayarak
şunları söyledi:  “Sarımsağın
keskin kokusu ve soyumu
sırasındaki zorluktan dolayı
Türkiye’de kişi başına sarımsak
tüketimi Avrupa ülkelerine göre çok

düşük seviyelerdeydi. Sarımsağın elde soyum
işlemini ortadan kaldırmak ve tüketimini

kolaylaştırmak için soyulmuş diş sarımsak,
sarımsağı keskin kokusundan dolayı
kullanamayan tüketiciler içinse siyah
sarımsak ürünümüzle sarımsak tüketiminin
artırılması sağlanmıştır.

Fermantasyon işlemi ile sarımsağın
karakteristik kokusunu ve

acılığını veren öncül maddeler
engellenerek ısıl işlemin

sonunda artan glikoz ve
früktoz siyah sarımsağa
şekerimsi bir tat
vermektedir. Siyah
sarımsak, kokusuz ve tatlı
olmasının yanı sıra antioksidan

içeriği ve bazı vitaminlerce zengin
olduğundan, sarımsak tüketemeyen kişiler
için iyi bir alternatif ürün niteliğindedir.
Taşköprü sarımsağından inovatif
ürünlerinde üretilebileceğini kanıtlayarak
ürünlerimizi halkımızın beğenisine
sunmaya devam ederken, toplumumuzu

sağlıklı ve doğal beslenmeye yönlendirmek,
en önemlisi de kişi başına sarımsak tüketimini
artırmak asıl hedefimizdir.” 
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1,540 t 7,402 t 8,988 t 441,46 t

Covid-19 döneminde
firmalarda 

görülen ilk beş sorun

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Faaliyet gösteren firmaların başlıca
sorunu yüzde 31 ile talep daralmasıdır.
İkinci sırayı yüzde 30 ile finansman

sorunları üçüncü sırayı maliyet artışı,
dördüncü sırada kalifiye personel ve son
olarak tahsilat sorunları başlıca sorunları
oluşturmaktadır. Bu beş temel sorun
firmaların Covid-19 döneminde bildirdikleri
sorunların yüzde 70’ini oluşturmaktadır. 

Talep Daralması: Covid-19 döneminde
yaşanan sorunlar arasında en yüksek oran
talep daralmasına aittir. İç ve dış pazarda
talepte büyük oranda azalma olduğu, virüsün
müşterilerin tüketim davranışlarını ve
harcama eğiliminde azalma ile iş hacmini
etkilediği belirtilmiştir. Talepteki daralma ve
tedarik zincirindeki aksamaların firmalar için
büyük risk barındırdığı aktarılmıştır. 

Ayrıca alınan önlemler dahilinde kapalı
olan firmaların açıldıktan sonra bile müşteri
kaybı yaşayacağı düşünülmektedir. Devlet
desteği ile yeni pazarlar bulunması, teşvik
paketleri uygulanması, uluslararası ticareti
kolaylaştırıcı önlemler alınması önerileri
sunulmuştur. 

Finansman Sorunları: Salgın sebebiyle
ekonomik faaliyetlerin minimuma inmesi ya
da durma noktasına gelmesi sebebiyle nakit
akışının sağlanamadığı, finansman kaynağına
ulaşmakta sıkıntı yaşandığı iletilmiştir. Kredi
temininde bürokratik engellerin azaltılması
istenmiştir. Ayrıca kredilerde ödeme kolaylığı
sağlamak amacıyla firmaların borçlarını
yapılandırma talebi mevcuttur. 

Maliyet Artışı: Sosyal hareketliliğin
sınırlandığı bu günlerde firmaların
cirolarındaki ciddi düşüşlere rağmen sabit
giderlerin etkisiyle maliyetlerinin arttığı
bildirilmiştir. Özellikle çalışan sağlığını
korumak amacıyla alınan önlemlerin
maliyetleri arttırıcı etki yarattığı iletilmiş,
ulusal zorunlu stok bulundurma
yükümlülüğü ve döviz kurlarındaki
dalgalanmanın firmalara olumsuz etki
yarattığı söylenmiştir. Kısa çalışma
ödeneğinin kapsamının genişletilerek
süresinin uzatılması ve vergi indirimi gibi
firmaların maliyetlerini azaltıcı öneriler
iletilmiştir. 

Kalifiye Personel: İstihdamı korumanın
her geçen gün zorlaştığı, çalışma saatlerindeki
düzenlemenin ya da evden çalışmanın
verimliliği etkilediği iletilmiş, virüs
sonrasında ciddi bir işsizlik ile karşılaşılacağı
öngörülmüştür. Devlet desteği ile hem
çalışanların hem de firmaların bu süreç
içerisindeki mağduriyetinin azaltılması ve
çalışan sağlığını korumak için genel çalışma
şartlarını iyileştirici düzenlemeler yapılması
istenmiştir. 

Tahsilat Sorunları: Salgının etkisi ile
yurtiçi ve yurtdışında teslim edilmiş ve vadesi
gelmiş ödemelerin tahsil edilemiyor olduğu,
üretilen ürünleri teslim etmekte tereddütler
yaşandığı belirtilmiştir. Farklı satış
yöntemlerinin geliştirilmesi ve tahsilatlarda
ticari alacak sigortasına yönelme önerilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021
Yılı Yatırım Programında
Kastamonu’da yer alan 26 projeye
439 milyon 572 bin 282 lira
ödenek tahsis edildi. Yatırım
Programı'nda en yüksek payı 160
milyon 717 bin 282 lira ile sulama
projeleri aldı.

26 projeye 
439 milyon lira
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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

Yurt dışı projelerine ağırlık verecek

Kapasite artıracak

2021’de yurtdışı projelerine ağırlık
vereceklerini belirten TMS Grup Yönetim
Kurulu Başkanı Kubilay Tüfekçi, Avrupa ve
Kuzey Amerika pazarında Ar-Ge’sini yaptıkları
yeni ürünlerinin yerlerini almasını
beklediklerini söyledi.

Yurt içinde kısa vadede daralmanın devam
edeceğinin ön görülmesi sebebi ile  bu sene yurt
dışı projelerine ağırlık vereceklerini kaydeden
Kubilay Tüfekçi,  “2021’de korana virüs
salgınından hızlı sıyrılabilecek pazarlar
önceliğimiz olacaktır. Uzun zamandır emek
vermekte olduğumuz bölgelerden işler yavaş
yavaş gelmeye başladı, salgının etkisini
azaltmasını umut ettiğimiz 2021 yaz aylarından
itibaren bu bölgelerden gelecek işlerin artmasını
bekliyoruz. Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yönelik
özellikle köprü projeleri için Ar-Ge’sini
yaptığımız yeni ürünlerimizin bu pazarlarda
yerlerini almasını bekliyoruz.” dedi.

Tüfekçi, Kuveyt ve Katar’da devam eden projelerini artıracaklarına da işaret ederek

şunları söyledi: “TMS Şirketler Grubunun birer
parçası olarak kurulan TMS-Q Katar ve TMS-K
ise Kuveyt’teki yerel şirketimiz. Kuruldukları
andan itibaren her iki ülkede de TMS markası
ile pazardaki önemli referans projelerden pay
almaya başlamış olan şirketlerimiz kalıp ve iskele
alanında bölgelerinde önemli birer oyuncu
durumuna geldi. GCC bölgesinde
yerelleştiğimizin bir önemli göstergesi de her iki
ülkede de müşteri portföyümüzün belki yüzde
95, devam eden şantiyelerimizin de yüzde
90’ının çok uluslu ya da yerel şirketlerden
oluşmasıdır. Projelerimizin sadece küçük bir
kısmı geleneksel müşterilerimiz olan Türk
müteahhitleridir. Özellikle salgın döneminde
yerelleşmenin ve yerel stok sahalarımızdan hızlı
hizmet verebilir olmanın önemini bir kez daha
anlamış olduk, bu bağlamda yakın bir tarihte
bölgede yeni bir cephe daha açma yolunda
ilerliyoruz. Halen Katar’da 25, Kuveyt’te ise 15
civarı devam eden projemiz bulunuyor.” 
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4 yıldır şube başkanlığı görevini yürüten Mustafa
Şensoy’un görev süresinin ocak ayında dolması
sonucu ve korana virüs süreci nedeniyle genel
kurulların mart ayına ertelenmesi nedeniyle
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın
onayı ile Ahmet Sevgilioğlu MÜSİAD Kastamonu
Şube Başkanı oldu.

Devir teslim töreninde konuşan MÜSİAD
Kastamonu önceki dönem şube başkanı Mustafa
Şensoy, yeni yönetimin yanında yer alarak
çalışmalara destek sunacağını kaydetti.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet
Sevgilioğlu ise şu ifadelere yer verdi: “MÜSİAD
Kastamonu olarak ülkemize katkı sağlama yolunda,

sorumluluk bilinciyle çıtayı yükselterek ileri
götürmek vazifemiz olacaktır. Kastamonu’da
öncelikle birlik ve beraberliğimizi daha da artırarak
azaltmadan çoğaltmanın, bölünmeden
bütünleşmenin derdinde olacağız. Üyelerimizle
ilimizin kalkınmasına destek olmak için omuz
omuza çalışacağız. Bu çalışmalarımızda kentin
dinamikleri olan bütün sivil toplum kuruluşlarıyla iş
birliği içinde hareket edeceğiz. Kadim kentimizde iş
insanlarının, üyelerimizin ve bütün girişimcilerin
sorunlarına çözüm üretmek için çalışacağız.
Şehrimizin tarihi ve kültürel değerlerinin bekası ve
salahiyeti için her zamankinden daha aktif ve daha
sistematik çalışmak için gayret sarf edeceğiz.

MÜSİAD ailesi olarak bizler genel merkezimizin
tecrübesi bizlerin gayretleri ve Genç MÜSİAD’lı
arkadaşlarımızın enerjisi ile önümüzdeki 10-15 yılı
planlayarak çalışacağız.”

MÜSİAD’da 
Sevgilioğlu 
dönemi
Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Kastamonu
Şube Başkanlığı görevine Ahmet Sevgilioğlu getirildi.

HESAP ADI: 
Kastamonu Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğü

Silindir hacmi ve
yaşı büyük bir
aracınız varsa

bu yazımız sizi
yakından
ilgilendiriyor.

Ocak ayıyla beraber
2021 takvim yılı mali
sorumluluklarımız da
başladı. Bunlardan
birisi de Ocak ve
Temmuz aylarında iki
eşit taksitle ödenen
MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Her yılın
Aralık ayında bir sonraki takvim yılında
ödenecek MTV tarifesi açıklanır. Bizler de
açıklanan tarifeye göre vergimizi öderiz.  

Peki açıklanan oranlardan daha az vergi
ödemek mümkün mü? 

Bunu anlamanın çok basit bir yolu var.
Ödeyeceğiniz vergi, aracınızın kasko
sigorta bedelinin yüzde 5’inden fazla mı?
(Tescil tarihi 01.01.2018 ve sonrası olan
araçlarda ise bu oran yüzde 10’dur) 

Fazla ise verginizi fazla ödüyorsunuz
demektir. 

Bu uygulama 2006 yılından beri var.
Geçmiş yıllar içinde fazla ödemede
bulunduysanız fazla ödediklerinizi de
geri almanız mümkün. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun
ilgili tarifesinde yer alan otomobil,
kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri
taşıtların kasko sigortası değerlerinin
belirlenmesinde; Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her
yılın Ocak ayından itibaren uygulanmak
üzere yayımlanan ve taşıtların cinsi, kodu,
modeli, markası, tipi ve yaşı itibarıyla
kasko sigortası değerlerinin yer aldığı
listeler https://www.tsb.org.tr/kasko-
deger-listesi.aspx web sayfasında
bulunmakta olup, aracınızı kasko değerini
kendiniz de öğrenebilirsiniz. Ama sadece
ocak ayı listesindeki değerler baz
alınmaktadır. İlerleyen aylarda aynı sitede
MTV için diye ayrı bir liste de
bulunmaktadır. 

Fazla ödediğinizi öğrendiniz. Şimdi
gelelim yapmanız gerekenlere;

Bir kere ‘Ben fazla vergi ödüyormuşum’
demeniz yeterli değil. Mutlaka fazla
ödediğinizi belgeleyerek, vergi dairesine
başvuru yapmanız gerekiyor. 

Sadece 2021 yılı için MTV tarifenizde
düzeltme yaptıracaksanız İnternet Vergi
Dairesi üzerinden E-Devlet şifrenizle giriş
yaparak dilekçe yükleyebilirsiniz. 

Geçmiş yıllar için düzeltme
yaptıracaksanız sigortacınızdan destek
almanız lazım. Geçmiş yıllarda da fazla
ödediyseniz, her yıl için ayrı ayrı Kasko
Sigorta Bildirim Formu’nu sigortacınıza
hazırlatıp onaylatarak, bir dilekçe ekinde
ilgili vergi dairesine ibraz ederek MTV
tarifenizi düzelttirebilirsiniz.

Gerekli belgeyi düzenlemekte ve
onaylamakta sadece Sigorta Acenteniz
yetkilidir.  

Bu %5, %10 mevzusu nasıl bir avantaj
sağlıyor bir örnekle izaha çalışalım mı?

Dr. Ahmet beyin 2011 model aracının
2021 MTV’sine bakalım önce;  

Aracın Silindir Hacmi (cm3) 3001
cm3’den fazla ve aracın yaşı da 11 (Araç
yaşı hesaplaması aracın ilk tescil tarihi ile
hesaplanır)   

2021 yılı MTV tarifesindeki vergi tutarı
8.794,00 TL 

Taşıtın Kasko Sigortasına esas değeri
170.000,00 TL,

%5 i   ise 8.500,00 TL,
2020 yılı MTV vergi tutarı olan 8.794,00

TL’den düşük olduğundan; ödenecek vergi
tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi
için belirlenen 5.790,00 TL olacaktır.
3.004,00 TL sizin için iyi bir tasarruf ise
yapmanız gerekenleri yukarıda anlatmaya
çalıştım. 

Gerisi size kalmış.
Sağlıklı kalın…

Motorlu taşıtlar
verginizi doğru
ödediniz mi?

Hamide 
Tarhan Ertaş

tarhan37@hotmail.com

2019 yılında yapılanmasını tamamlayan ve kurucu başkan Mehmet Emre Kitiroğlu’nun yaş sınırından dolayı MÜSİAD Kastamonu Şubesi asil üyeliğine
geçmesi nedeni ile de Genç MÜSİAD Kastamonu başkanlığı görevine Oğuz Küçükkapucu getirildi.

Gençlik yapılanmasında değişim

Araç nüfusuna kayıtlı olan Ahmet
Sevgilioğlu, 1973’te Karabük’te doğdu.
1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Mimarlık
Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından
itibaren serbest mimar olarak ticari
faaliyetlerini sürdürmektedir. 2009 ve
2014’de AK Parti’den Kastamonu
Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2014-2019
yılları arasında Kastamonu Belediyesi
Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Abana’ya 6 milyon lira yatırımla beton santrali
kurulacak. Bu kapsamda Abana Sanayi Bölgesinde
10 yıllığına kiralanan arsa için yüklenici firma ve
Abana Belediyesi arasında sözleşme imzalandı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Abana Belediye
Başkanı Yunus Akgül, “ İhale sözleşmesine göre,
yatırımcı firma belediyemize yıllık 506 bin, 10
yılda ise 5 milyon 60 bin lira ödeme yapacak.

Ayrıca, yaklaşık bir milyon lira mali değeri
bulunan beton belediye çalışmalarımızda
kullanılmak üzere belediyemize bedelsiz bir şekilde
verilecek. Bu tesis ilçemiz için çok güçlü bir
yatırım. Hem ilçemize hem de belediyemize
ekonomik faydalar sağlanmasının yanında mahalle
yollarımızdaki sıkıntıların giderilmesi için de
önem taşıyan bir proje. İnşallah, tesisin faaliyete

geçmesiyle birlikte alacağımız betonla yol sıkıntısı
çeken mahallelerimizin yaralarını saracağız” dedi.

Beton santrali sözleşmesi imzalandı

Tarım ve Orman
Bakanlığı'nca
uygulanan
finansmanı İFAD
(Uluslararası
Tarımsal Kalkınma
Fonu) tarafından
Kastamonu’ya
verilen araçlar
törenle teslim alındı.
Kastamonu Valisi
Avni Çakır’ın katılım
sağladığı törende
teslim alınan 6 araç
kırsal dezavantajlı
alanlar kalkınma
projesi kapsamına
kullanılacak.

90 milyon 650 bin
liralık değer
üzerinden İcra
yoluyla satışa çıkan
Özel Uğurlu
Hastanesine alıcı
çıkmadı. İkinci ihale
9 Şubat’ta
gerçekleşecek. 

6 araç 
teslim 
alındı

Talip 
çıkmadı

Sağlık Bakanlığı Kastamonu’ya 6 tane
tam donanımlı ambulans tahsis etti.  İl
protokolünün katılımıyla teslim alınan
araçlarla birlikte Kastamonu genelindeki
ambulans sayısı 65’e yükseldi. Yeni gelen
ambulanslardan 1 tanesi il merkezinde
diğer 5’i ilçelerde hizmet verecek.

6 yeni ambulans
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Kadınlar Hentbol 1.Ligi’ndeki
temsilcimiz Araç Belediyespor, Tekirdağ,
Bolu ve Antalya’yı yenerek 18 puanla 3.
sıraya yerleşti. Korana virüs sebebiyle
ara verdiği ligde peş peşe
karşılaşmalara çıkan Araç Belediyespor
Tekirdağ Spor Kulübü’nü 28-25, Bolu
Belediyesi Spor Kulübü  30-24,  Antalya
Gazi Gençlik Spor Kulübünü de 26-21’lik
skorla mağlup etti.

Rakiplerinden 2 maç eksiği bulunan
Araç, puanını 18’e yükselterek 3. sıraya
yükseldi.  Lig birincisi Ego Spor
Kulübünün 24, Tekirdağ Spor Kulübünün
ise 18 puanı bulunuyor.

Dolu dizgin

EHF Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz
Kastamonu Belediyesi GSK, B grubu
ikinci maçında Fransız ekibi Nantes
Atlantique Handball'a deplasmanda 35-
26 mağlup oldu.

Nantes kentindeki H Arena'da
oynanan mücadeleye Kastamonu
Belediyesi GSK iyi başlayamadı. İlk 7
dakikayı 5-0 geride geçen temsilcimiz,
devreyi 18-10 geride kapattı. 

İkinci yarıda da hücumda etkili
olamayan Kastamonu Belediyesi GSK,
maçtan 35-26 mağlup ayrıldı.
Temsilcimizde Kurtovic attığı 9 golle
maçın en skorer ismi oldu.

Kastamonu Belediyesi GSK,
grubundaki 3. maçında 24 Ocak Pazar
günü Rus ekibi HC Lada'yı ağırlayacak.

Fransa’da kayıp

2.Lig Beyaz Grubun lideri olan Manisa
Futbol Kulübü 20 yaşındaki Kastamonulu
futbolcu Taha Şahin’i renklerine bağladı.

İkinci devrenin hazırlıkları devam
ederken futbol kulüpleri ara transfer
dönemini değerlendiriyor.

Bu kapsamda birinci devreyi açık ara
lider tamamlayan 2. Lig Beyaz Grup
temsilcisi Manisa Futbol Kulübü 68
Aksaray Belediyespor'da forma giyen
Muhammet Taha Şahin’le 2024’e kadar
sözleşme imzaladı.

37 numaralı formayı giyen 2000 doğumlu Taha
Şahin, lisansını 2012 yılında Fenerbahçe’den
aldı. 2013 yılında Kasımpaşa’ya amatör transfer
oldu. 2019’da 3.Lig ekibi 68 Aksaray
Belediyespor ile profesyonelliğe adım attı.  20
Ocak’ta 2.Lig takımı Manisa Futbol Kulübü ile
sözleşme imzaladı. Akademi Ligi U14’te 11,
Akademi Ligi U15’te 14, Akademi Ligi U15
Türkiye Finallerinde 1, Akademi Ligi U16’da 26,
Akademi Ligi U17’de 27, Elit Akademi Ligi
U19’da 38, TFF 3.Lig’de 43, Türkiye Kupasında
3, U21 Liginde 25 kez forma giydi.

Lider
Kastamonulu
Şahin’i Aldı

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Miraç Aydın, Kastamonu’da son 90
yılın en kurak ve sıcak yılının 2020’de yaşandığını bil-
dirdi. Kuraklığın uzun süreli ve şiddetli geçeceğine
vurgu yapan Miraç Aydın, "Kastamonu'nun 12 Ocak'ta
meteorolojik verilere göre ülkemizde en yüksek hava
sıcaklığı 28,8 derece ile Kastamonu'nun Cide ilçesi ile
28,5 derece ile Abana ilçesinde yaşanırken, il merke-
zinde de hava sıcaklığı 19,2 derece gerçekleşti. 1930-
2019 sıcaklık ortalamalarıyla 2020 yılını kıyasladığı-
mızda, geçen yılın önceki 89 yılın ortalamasının üze-
rinde sıcak geçtiğini görüyoruz. 1930-2019 yıllarında
ocak ayı sıcaklığı ortalama 3,1 iken, 2020'de 5,2 olarak
gerçekleşti. Kastamonu, verilere bakıldığında uzun
süreli ve şiddetli bir kuraklık ile karşı karşıya” dedi.

90 yılın en kurak 
ve sıcak yılı
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8 milyon liralık borcun ödenip transfer
yasağının kaldırılamaması sonucu temsilcimiz
ikinci devreye kamp kadrosuyla devam edecek.

Kadroda şu isimler yer alıyor:  “Atakan
Akyol, Oğuzhan Çelik, Emre Keşkek, Faruk
Öcal, Hakkı Can Aksu, Özgür Yılmaz, Mücahid
Çirişoğlu, Hazar Daşcı, Mert Arabacı, Recep
Yılmaz, Uğur Kenet, Hakan Oklan, Ömer
Faruk Yücel, Sefa Gebeşoğlu, Metincan Cici,
Eren Moroğlu, Oğuzhan Doğan, Birkan Öksüz,
Eren Evin, Kerem İmamoğlu, Ömer Gür, Burak
Demir, M. Alptekin Çaylı, Turgay Şahan Şen”

Kamp kadrosu
24 kişi GMG Kastamouspor devre arasında kamp için Antalya’ya

gitti. 25 Ocak’a kadar ligin ikinci yarısına hazırlanacak
kırmızı siyahlıların kampında 24 futbolcu yer aldı.
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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
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KALİTE HIZ GETİRİR...

0 212 702 00 24 - 0554 267 45 79
gumruk@europagumruk.com

Cobancesme Mah. Kalender Sokak
No:7/5 Elpa Residence Bahcelievler/İST
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