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yıllık tecrübe
ve deneyim26

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanlığını 2 yılı aşkın süredir
Kastamonulu olan Ömer Abdullah
Karagözoğlu sürdürüyor. n 3

BTK’nın başında

Temelleri 1982 yılında Muharrem
Tomba tarafından atılan Mercanlar
Otomotiv 2021’in ilk yatırımını Adana’da
gerçekleştirdi. n 3

15. şubesini açtı

AK Parti 7. Olağan
Kongresi Ankara Spor
Salonu’nda gerçekleşti.
Dadaylı iş adamı Mehmet
Umur, partinin Merkez
Karar ve Yönetim
Kurulunda yedek üye
olarak yer aldı. Umur, 142 kişilik listedeki
tek Kastamonulu. n 3

MKYK’daki tek
Kastamonulu
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1968 yılında İhsangazi ilçesinde
kurulan belediye teşkilatına başkan
seçilen ve 2009 yılına kadar

aralıksız 41 yıl belediye başkanlığı
yapan Numan Omuzluoğlu’nun
yaşanmış ve gerçek hayat hikayesinden
birkaç ilginç kesit sunacağım. 

İhsangazi merkezde ve köylerde
yeterli hizmetin alınmadığından çokça

şikayet duyan Numan
Omuzluoğlu, 1995 yılında, yani

belediye başkanlığının 27’nci
yılında dönemin Devlet Bakanı

Nurhan Tekinel’i arayarak Doğru
Yol Partisinden (DYP) istifa

etmek istediğini, mensubu
olduğu partinin ilçeye
ayıracak bütçe ve kafasının
olmadığını savunur.

SON 50 YILIN 
EN BABA RESTİ

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2

Çatalzeytin Meslek
Yüksek Okulu ile öğrenci
yurt binalarına deprem
riskinden dolayı
kullanılamaz raporu
verilmesi üzerine toplam
maliyeti 16 milyon lirayı
bulan ve 16 bin
metrekarede inşa
edilmesi planlanan yeni
bina için kaynak
arayışları sürüyor.

Üç kuşak memlekete
yatırım yaptı

Farklı sektörlerde
yatırım yapacak

Ürettikleri yüksek katma değerli teknolojik
ürünlerin yüzde 95’ini ağırlıkta Amerika, Çin ve
Avrupa’ya ihraç eden DOF Robotics’in Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Pınarbaşı’na
macera parkı kategorisinde çalışmalar yapmayı
planladıklarını açıkladı.

Eğlence sektörüne yönelik ürettiği yüksek
teknoloji ürünlerin yanı sıra farklı alanlarda da
yatırımlarının olduğundan bahseden Mustafa

Mertcan, insan sağlığını merkeze alan yaklaşımla
otonom teknoloji alanında geliştirdikleri ürünlerle
salgın döneminde 2020 hedeflerini
gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mertcan, ürün yelpazesini yeni teknolojilerle
genişleten DOF Robotics’in 2021 yılı için de hedef
büyüttüğünü bildirdi. n 5

Kastamonulu iş adamı
Ahmet Rüzgar İnebolu’da
25 milyon lira yatırım
maliyetiyle beton santrali
kuruyor. İnebolu’da Tarihi
Yarımada İnşaat firması
tarafından yapımı devam
eden beton santralinin bir ay içinde
faaliyete geçmesi planlanıyor. n 5

25 Milyonluk
Liralık Yatırım

43

SGK teşviklerinde
mahsup kolaylığı

Yutak Danışmanlık Yönetici
Ortağı Uğur Kırık, iş verenlere

geçmiş dönemden
faydalanamadıkları ve cari

dönemde yararlanabilecekleri SGK
teşviklerinden istifade etmek için

ücretsiz ön tarama hizmeti veriyor.
n 2

Macerayı Pınarbaşı’na
getirecek
Üretim tesisini haziran ayında
tam kapasite Yeşilköy Atatürk
Havalimanı Serbest Bölgesine
taşımaya hazırlanan DOF
Robotics’in yatırım planları
arasında Pınarbaşı da bulunuyor. 

Süper Lig garanti Seri sona erdi7

GOP mütevelli 
heyetinde

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
mütevelli heyetinin sivil toplum kuruluşu
temsilcisi üyesi Necati Gürsu oldu. Cideli
iş adamı Gürsu Kas-Der Gaziosmanpaşa
ve İstanbul Kastamonuspor Kulübü’nün
yönetim kurulunda görev alıyor.

ÇATALZEYTİN MYO
KAYNAK BEKLİYOR

Esenler’de düzenlenen istişare
toplantısında konuşan Çatalzeytin
Belediye Başkanı Ahmet Demir,
yüksekokula yeni yerleşke
yapılmazsa ilçenin en büyük
sosyoekonomik ve gelişim
kaynaklarından birini
kaybedeceğini bildirdi. Okulun
yeniden inşa edilemediği takdirde
bölümlerin merkez yerleşkesine
taşınacağına işaret eden Kastamonu
Valisi Avni Çakır, Çatalzeytin’de
öğrencilerin konaklayacağı konut
stokunun bulunmaması sebebiyle en
az okul kadar yurt binasının da
önemli olduğunu kaydetti. n 6

Çatalzeytin MYO’da seçilen
bölümlerin isabetli olduğunu bu sebeple
de yüzde 100 doluluk oranına erişildiğini
vurgulayan Kastamonu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da
yeni yerleşkenin ilçe merkezinde yapılma
kararının isabetli olduğuna dikkat çekti.
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise
ilçenin geleceğinin okula bağlı olduğunu belirterek iş
insanlarına yardım çağrısında bulundu. 

İsabetli bir karar...
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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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   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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DENİZ ÜLKESİ
Övünüp duruyordum 'Üç yanımız deniz' diye,
Fos çıktı övüncüm, son buldu;
Balıkçı tezgahında görünce,
Tuna kefalini, Norveçli uskumruyu…

EDEP YÂ HÛ

Küfürsüz konuşmayı öğrenemedi gitti,
Küfürbazın hayatı sayıp sövmekle bitti.
Mukaddes bildiğimiz her şeylere söverek,
Kendini Azrail’in eline teslim etti.

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

Kastamonu’da 100 bindeki korana
virüs vakası yüzde 67 artarak, 197.41’den
329.19’a yükseldi.

100 bindeki vaka sayısı en yüksek 9. İl
olan Kastamonu bin 239 vaka ile 81 il
arasında 24’üncü sırada.

Verilere göre Kastamonu çok riskli
iller arasında yer alıyor.

Çok riskli

İstanbul Cd.  No.47/49 Küçükköy 
G.O.Paşa / İSTANBUL
Tel: 0212 609 30 00 GSM: 0543 497 97 24
kucukkoy@aygunlergrup.com.tr

Küçükköy Şube

Sultangazi Merkez Şube

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

HAYALLERİNİZİ
ERTELEMEYİN

SGK Prim maliyetlerini asgari düzeye indirmeyi
hedeflediklerini bildiren Kırık, geliştirilen yazılım ile
hızlı çözüm ürettiklerini kaydetti. Faaliyetleri hakkında
bilgi aktaran Bozkurtlu mali müşavir Uğur Kırık
şunları söyledi: “İstihdama dayalı devlet teşvikleri
konusunda danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmaların
işveren maliyetlerinden tasarruf elde etmesini
sağlıyoruz. Firmaların geçmiş dönemde
faydalanmadıkları ve cari dönemde yararlanabile-
cekleri teşviklerden en doğru ve verimli şekilde istifade
etmelerini amaçlayarak işveren SGK prim ödemelerini
asgari düzeye indiriyoruz. Geliştirdiğimiz yazılım ile
verimli teşvik kombinasyonunu hesaplayarak yersiz
teşvik üretmeyen yazılımımız ile iddialı olduğumuz bu
alanda SGK tarafından yürürlüğe konulan yeni
teşvikleri anlık olarak takip ediyoruz.  Geçmiş dönem
SGK teşvik taramalarının yapılması, cari ay XML
hatalarının tespit edilmesi, yersiz faydalanılan teşvik
tutarlarının tespit edilmesi, işe girişi yapılmamış
personel listelenmesi, potansiyel teşvikli personel
adaylarının listelenmesi hizmetini ücretsiz olarak
veriyoruz.” 

Teşvikli aday tespit sistemi

Personel adaylarının işe giriş yapmadan SGK
tarafından sağlanan hangi teşvik kriterine uygun
olduğunu tespit ederek verimlilik artışı sağladıklarını
vurgulayan Kırık, Teşvikli Aday Tespit Sisteminin
faydaları hakkındaki açıklamasını şöyle sıraladı:
n SGK tarafından istihdamın arttırılmasına yönelik
verilen teşviklerin tamamı gerek sigortalının gerek
işverenin belirli şartları sağlaması halinde mümkün
olabilmektedir. 
n Sadece istihdam artışı sağlamak ilgili teşvikleri
alabilmek için yeterli değildir. İşe alınacak yeni
personelin teşvikli personel olması bu anlamda büyük
önem arz etmektedir. Aksi takdirde istihdamı sağlanan

yeni personel için teşvik alınması mümkün
olmayacaktır. 
n Teşvikli Aday Sorgulama Tespit Hizmeti ile adayın
işe girişi yapılmadan önce teşvikli olup olmadığı
kontrol edilmektedir. Bu sayede aynı kriterlere sahip
birçok aday arasından teşvikleri sağlayan adayları işe
almak firmalara büyük tasarruf imkânları
doğurmaktadır.
n Günümüzde her bir sigortalı için ortalama yıllık 16
bin 99 TL teşvik tasarrufu elde etmek mümkündür. Bu
nedenle firmaların teşvik gelirlerini yönetebilmeleri
personel giderlerinin düşürülmesinde de büyük fayda
sağlayacaktır.

Sicil bazlı potansiyel 
teşvik verimlilik yönetimi

Yutak Danışmanlık Yönetici Ortağı Uğur Kırık sicil
bazlı olarak potansiyel teşvikli personellerin
işyerlerinde çalışan sayısının arttırılması halinde
oluşacak ek teşvik kazancını hesaplayarak, ihtimal

hesaplamasına ait simülasyon sunduklarını da
bildirerek şöyle devam etti: 
n SGK istihdam teşvikleri, istihdam artışıyla orantılı
olarak fayda sağlar ancak istihdam artışı tek başına
yeterli değildir. İşyerinizde çalışanların, potansiyel
teşvikli personel kapsamında işe alınmasının da
sağlanması gerekir.
n Potansiyel teşvikli personellerin SGK sicil bazında
işyerlerinin ortalama hesabına göre kaç personel artışı
ile teşvik listesine ekleneceği karmaşık bir hesaplama
gerektirmektedir. Kurguladığımız simülasyon yapısıyla
personel azalışı ve artışı halinde kaç personelin teşvik
kazancı veya teşvik kaybının olabileceğini saniyeler
içinde otomatik olarak hesaplanabilir.
n İşe alım planlamanızı, ilgili SGK sicil
numaranızdaki işyerinin ortalama hesabıyla kontrol
ederek yönetmeniz, işe alınan personel maliyetinin ek
teşvikli personel ile ne kadar azalabileceğini anlık
olarak görebilmenize ve teşvik gelirinizi arttırmanıza
olanak sağlamaktadır.

SGK teşviklerinde
mahsup kolaylığı
Yutak Danışmanlık Yönetici Ortağı Uğur Kırık, iş verenlere geçmiş dönemden faydalanamadıkları ve cari
dönemde yararlanabilecekleri SGK teşviklerinden istifade etmek için ücretsiz ön tarama hizmeti veriyor.

Uğur Kırık

1. Cebeci Yolu No:4/A  Sultangazi / İST
Tel: 0212 668 60 69
Faks: 0212 668 60 70
cebeci@aygunlergrup.com.tr

Cebeci Şube

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi Durağı No:600 Sultangazi / İSTANBUL    Tel: 0212 668 34 64 Faks: 0212 475 04 02 sultangazi@aygunlergrup.com.tr
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1968 yılında İhsangazi
ilçesinde kurulan
belediye teşkilatına

başkan seçilen ve 2009
yılına kadar aralıksız 41 yıl
belediye başkanlığı
yapan Numan
Omuzluoğlu’nun
yaşanmış ve gerçek
hayat hikayesinden
birkaç ilginç kesit
sunacağım. 

İhsangazi
merkezde ve
köylerde yeterli
hizmetin
alınmadığından çokça şikayet duyan Numan
Omuzluoğlu, 1995 yılında, yani belediye
başkanlığının 27’nci yılında dönemin Devlet
Bakanı Nurhan Tekinel’i arayarak Doğru Yol
Partisinden (DYP) istifa etmek istediğini,
mensubu olduğu partinin ilçeye ayıracak
bütçe ve kafasının olmadığını savunur.  

Bunu duyan Tekinel, “Baba, sen yerinden
kımıldama ben geliyorum” der. Apar topar
kırmızı plaka ve korumalarla İhsangazi’ye
ayak basar. 

Yanılmıyorsam o dönemde sadece

İhsangazi, Daday ve Çatalzeytin belediyeleri
DYP’de. 

Belediye Başkanı Numan Omuzluoğlu,
belediye teşkilatına apar topar gelen Devlet
Bakanı Nurhan Tekinel’e başlar ilçedeki
eksikleri saymaya: 

- Köy hizmetleri binası ve şantiyesi
istiyorum.

- Halk eğitim merkezi ve binası istiyorum.
- Yolumuz yok, suyumuz yok; bunlarla

ilgili de altyapı ve üst yapı çalışmaları için
kum, çakıl, çimento, asfalt istiyorum.

Bakan çaresiz kabul eder. 
Ancak Omuzluoğlu durmaz, “Sayın

bakanım bir şartım daha var.” der.  Tekinel
artık istenecek bir şey kalmadığı düşüncesiyle
sorar “Nedir?” diye.

Omuzluoğlu kararlılıkla talebini söyler:
“İhsangazi’ye yüksekokul istiyorum”  

Bir anda kaşlar çatılır, ortam gerilir. 
“Ne okulu ne yüksek okulu? Baba etme

eyleme” dese de Bakan Tekinel, Başkan
Omuzluoğlu ısrarlı ve kararlı olunca çaresiz
kabul eder, “Elimden geleni yapacağım”
diyerek ilçeden ayrılır. 

O tarihte Eğitim Fakültesi Ankara’da Gazi
Üniversitesine, Kastamonu’da bulunan
Meslek Yüksekokulu da Ankara

Üniversitesine bağlıdır. 
Numan başkan olayın peşini bırakmaz,

git-gel aynı yıl bakanlar kurulundan Gazi
Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu
kurulması kararına vesile olur. 9 bin
metrekarelik bir plan çizilir ve işe başlanır.
Yapılan tarihi blöfün karşılığında İhsangazi
bugünkü halini almış. 27 yıl önce çekilmiş bir
restin (blöfün) sonuçlarıyla ve alt yapısıyla
duruyorsa bir kent, üzerine ilave icraat
üretilmemişse o ilde milletvekili olmak
üzüntü verici, başların öne eğilmesi elzemdir. 

Bazı belediye başkanlarımız
milletvekillerine boyun bükmeden, genel
başkan korkusu yerine kendisini seçen halka
hesap verme ve hizmet üretme bilincini
oluşturup, blöf yapmayı becerebilseler çok şey
değişecek demek ki. 

Bugün 700’ü aşkın öğrencinin eğitim
gördüğü Kastamonu İhsangazi Meslek
Yüksek Okulu, deprem hasar raporu
verildiğinden dolayı kullanılamaz hale gelmiş
durumda. 

İhsangazi’nin acilen bir yurda ihtiyacı var.
Bu konuda tüm hemşerilerimizin elinden
geleni yapacağını umuyorum.  Partili partisiz
sorumluluk almamız gerektiğini de
düşünüyorum.

SON 50 YILIN EN BABA RESTİ

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

+90 (212) 544 5 544 www.ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43

+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.comwww+90 (212) 544 5 544 .ozdemirmodel.com
+90 (212) 684 42 43+90 (212) 684 42 43
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GÜNCEL

Kastamonulu iş adamı Mehmet Umur,
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim
Kurulunda yer aldı. AK Parti 7. Olağan
Kongresi Ankara Spor Salonu’nda
gerçekleşti.  AK Parti Genel Başkanı ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
2023'ün manifestosunu açıkladığı genel
kurulda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
(MKYK) üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu,
Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem
Kurul, Siyasi Erdem ve Etik Kurulunda asil
ve yedek olmak üzere toplamda 142 üye
belirlendi. Dadaylı iş adamı Mehmet Umur,
partinin Merkez Karar ve Yönetim
Kurulunda yedek üye olarak yer aldı. Umur,
142 kişilik listedeki tek Kastamonulu. 

Kimdir?
1965 yılında Kastamonu’da doğdu. Gıda

sektöründe faaliyet gösteren aile şirketi
UMURSAN’ın yönetim kurulu başkanıdır. İSO
Meclis üyeliği ve 8. Komite Başkanlığı, TOBB
Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, İSOV Mütevelli
Kastamonu Kalkınma Vakfı İstanbul Yönetim
Kurulu Üyeliği ve MÜSİAD Genel Merkez
Üyeliğinin bulunmaktadır. 31 Mart 2019 Yerel
Seçimlerinde AK Parti İstanbul Bakırköy İlçe
Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

MKYK’daki tek
Kastamonulu

Temelleri 1982 yılında Muharrem
Tomba tarafından atılan Mercanlar
Otomotiv 2021’in ilk yatırımını Adana’da
gerçekleştirdi. Mercedes-Benz başta
olmak üzere BMW, Land Rover,
Volkswagen, Audı, Seat, Skoda, Ford ve
Opel araçlarının yedek parçaları ile ürün
gruplarında toptan ve perakende çözümler
sunan Mercanlar Otomotiv, 15. şubesini
Adana’da açtı. Firma geçtiğimiz yıl korana
virüs salgınına rağmen yatırımlarına ara
vermeyerek Samsun ve Antalya şubelerini
hizmete sokmuştu.

15. şubesini açtı

Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu
Başkanlığını 2 yılı aşkın
süredir Kastamonulu
olan Ömer Abdullah
Karagözoğlu
sürdürüyor. 1975 yılında
İskoçya'nın en büyük
şehri Glasgow’da doğan
Ömer Abdullah
Karagözoğlu13 Ağustos 2018 tarihinde
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Başkanlığına atandı. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi-
Mühendislik Fakültesi mezunu olan
Karagözoğlu, 2002 ve 2004 yılları arasında
İSKİ’de yazılım mühendisi olarak göreve
başlamıştı. 2004’te İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı şirketlerden ve
teknoloji üreten BELBİM’de sırasıyla;
yazılım mühendisi, proje mühendisi, proje
yöneticisi, uygulama destek şefi ve bilgi
sistemleri şefi gibi görevleri yürüttü. 

2016 yılında BELBİM’den ayrılarak
BTK’da Başkan Danışmanı ve Kurul Üyesi
olarak kariyerine devam etmiştir.

BTK’nın başında

Seydiler Organize Sanayi
Bölgesinde 2018 yılının ağustos
ayında faaliyetlerine başlayan
Akpınar Ahşap’ın gerçekleştirdiği
üretimin yüzde 99’unun ihraç
edildiğini bildiren Cemal Akpınar
şunları söyledi: “Sektöre ve
sanayiciliğe yeni başlamamıza
rağmen kısa sürede önemli yol aldık.
Uluslararası standardın tescili olan
ISMP yetkisi bulunan
Kastamonu’daki ikinci firmayız.
Doğrudan ihracatımız bulunmuyor
ancak ihracatçı firmaların
tedarikçisi konumundayız. Bu
kapsamda ürünlerimizin yüzde 99’u
yurt dışına gidiyor. Kendimizi
tedarik zincirinin kuvvetli bir
halkası olarak görüyoruz.” 

Kendi enerjisini üretiyor

Tesislerindeki modernizasyonu
artırmak için girişimlerinin
olduğundan da bahseden Akpınar
şöyle devam etti: “Makine
parkurumuzu güçlendirmemizin
yanı sıra tesisteki yatırımlarımızı da
çeşitlendiriyoruz. Çatımıza güneş

enerjisi paneli kurduk, kendi
enerjimizi üretiyoruz. Hedefimiz
palet sektörünün öncüleri arasında
yer almak. Kalite dürüstlük ve
zamanında teslimattan ödün
vermiyoruz.” Cemal Akpınar,
Kastamonulu iş adamlarını
memleketlerine yatırım yapmaya
davet ederek şu ifadeleri kullandı:
“Babam Hüseyin Akpınar,

Seydiler’de faaliyet gösteren Seyyid
Zülfikar Vakfının kurucularından.
Vakfın Seydiler’de imam hatip
ortaokulu, kuran kursu gibi birçok
hayrı bulunuyor. Amacımız
Seydiler’e hizmet, istihdamı artırmak
bunun yanında da vakfı idame
ettirecek bir gelir ayırabilmek.
Hemşerilerimizin de ata topraklarına
hizmet etmesi temennimiz.”

Üç kuşak memlekete
yatırım yaptı
Seydiler’de ahşap palet
üretimi gerçekleştiren

Akpınar ailesinden
baba, oğul ve torun

mesleği bir arada
sürdürüyor.

Hammaddeye
yakınlığının yanı sıra

ata toprağı olması
sebebiyle yatırım

bölgesi olarak Seydiler’i
tercih ettiklerini

kaydeden ailenin ikinci
kuşak temsilcisi Cemal
Akpınar, Kastamonu’ya

uluslararası ölçekte
tesis kazandırmanın

mutluluğunu
yaşadıklarını ifade etti.

1964 doğumlu olan Cemal
Akpınar, Seydiler Çırdak köyü
nüfusuna kayıtlıdır. Babası
Hüseyin Akpınar ve Oğlu Yasir
Akpınar ile birlikte kurdukları
Akpınar Ahşap Seydiler Organize

Sanayi Bölgesinde 18 dönüm arazi
üzerinde 3 bin metrekaresi kapalı
alan olan tesisinde ahşap palet
üretimi gerçekleştirmektedir.
Firma bünyesinde 42 personel
istihdam edilmektedir.

Faaliyetlerine 1992 yılında başlayan Cide
Çataloluk Köyü Derneğinin (ÇADER) 15. Olağan
Genel Kurulunda mevcut başkan Recep İbrahim
Sargın yeniden göreve geldi.

Dernek merkezinde gerçekleşen genel
kurula tek liste halinde gidilirken Sargın’ın
yönetim listesinde şu isimler yer aldı: “Harun

Kasal, Selçuk Görgülü, Güngör Kaçar,
Birol Duş, Hasan Özdemir, Nuri Duş,
Ali Kasal, Süreyya Görgülü, Erdoğan
Kaplan, Alaattin Ay, Bahri Özdemir,
Burhan Duş, Faik Gürçay.”

Denetleme kurulunda ise M. Enver Ünal,
Ramazan Salman, Şenol Görgülü, Necmettin

Salman, Sedat Hız, Galip Kasal
bulundu.

Genel kurula katılanlar arasında
Güngören AK Parti İlçe Başkanı Devran

Yalçınkaya, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi
Erdoğan Öztaş, CİDEFED Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz, iş adamı Ayhan Sekmen de yer aldı.

Sargın görev başında
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Firmanın ikinci kuşak temsilcisi
Mehmet Düzenli, sektörde birçok
yeniliğin öncüsü olduklarını
vurgularken Avrupa
standartlarında raf ömrü
uzun olan üretimleriyle
dikkat çektiklerini ifade etti.

İstanbul’da başladıkları
üretimin bir bölümünü 7 yıl
önce Seydiler Organize
Sanayi Bölgesine
taşıdıklarını bildiren Mehmet Düzenli,
küresel marka olma hedefiyle
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kendi markalarının yanı sıra fason
üretim gerçekleştirdiklerini de ifade
eden Düzenli faaliyetleri hakkında şu
bilgileri paylaştı: “Şekerleme sektörüne
ilk olarak pişmaniye ile adım attık,
sonrasında çikolata grubunu dahil
ettik. Bugün 280 ürün çeşidiyle
Türkiye’de 67 vilayette Uğurlu
markasıyla varız. Kanada,
Almanya, Rusya, Belarus,
Bulgaristan, Romanya
başta olmak üzere 14
ülkeye doğrudan
ihracatımız bulunuyor. Öte
yandan Türkiye’nin önde
gelen birçok firmasının da
fason üreticisiyiz. İstanbul’da
Başakşehir Mutsan Sanayi
Sitesi’nde bin 700 metrekare alanda
lokum üretim tesisimiz faaliyet
gösteriyor. Pazarlamamız, dış
ticaretimiz İstanbul’da. Seydiler’de ise 4
bin 800 metrekare arazi üzerine kurulu
2 bin 500 metrekare kapalı alanı

bulunan tesisimizde diğer çeşitleri
üretiyoruz. İki tesisteki toplam
istihdam sayımız 80’i buluyor.” 

Avrupa standartlarında üretim
gerçekleştirdiklerini kaydeden Mehmet
Düzenli, uzun raf ömürlü ürünleriyle
dikkat çektiklerini belirterek şöyle
devam etti: “Ürünlerimiz Avrupa
ülkelerinin tamamında 18 ay raf
ömrüne sahip. Bunun için kendi özel
yöntemlerimiz var. Hizmetin birinci
ayağı imalattır, biz de imalatımızın
sonuna kadar arkasındayız. İnovasyona

ve kaliteli ürün kullanımına
önem veriyoruz. Misal;
pişmaniyeyi çikolata ile
buluşturan sektörün

öncülerindeniz. İlk
başlangıçta kimse altını

kaplayamadı, makine
kullanamıyorlardı. Biz makine ile

başladık ve o makine ile devam
ediyoruz. İlk başlamamızın dezavantajı
şimdi avantaja dönüştü.”

280 ürün çeşidiyle
14 ülkede Temelleri 1978 yılında atılan Uğurlu

Şekerleme, 280 ürün çeşidiyle 14 ülkeye ve
Türkiye’nin 67 vilayetine erişim sağlıyor. 

1963 yılında doğan Mehmet
Düzenli Devrekani nüfusuna
kayıtlıdır. 1978 yılında temelleri
atılan Uğurlu Şekerleme’nin ikinci
kuşak temsilcisi olarak ticari
faaliyetlerini kardeşi Yaşar
Düzenli ile ortak olarak
sürdürmektedir. Firmanın
İstanbul ve Seydiler’deki
tesislerinde toplamda 80 kişi
istihdam edilmektedir.

Azdavaylı iş adamı Zekeriya
Baş, kardeşleriyle birlikte
oluşturduğu Başkar markası
altında inşaat, mermer, orman
ürünleri sektöründe 6 ayrı firma ile
faaliyet gösteriyor. Hedeflerinin
farklı sektörlerde üretim
kapasitelerini artırmak olduğunu
vurgulayan Zekeriya Baş, grup
şirketlerini holding çatısı altında
birleştirmeyi planladıklarını
kaydetti.

Seydiler Organize Sanayi
bölgesinde 2011 yılında 12
bin metrekare alan
üzerinde kurulu
Başkar Entegre ile
üretime
başladıklarını
ifade eden Baş,
faaliyetleri
hakkında şunları
söyledi: “Ticari
ortaklığımızı 5
kardeş olarak
sürdürüyoruz. İlk
etapta 10 yıl önce
Seydiler Organize Sanayi
Bölgesinde Başkar Entegre’yi
kur. Yılda 10 bin metreküp tomruk
ve endüstriyel ürün işleyen Başkar
Entegre’de inşaatlık kereste,
doğramalık, fırça, kürek, kazma
sapı olmak üzere bütün sap
çeşitlerini üretiyoruz. Üretimimizin
yüzde 50’si iç piyasada toptancılara
ve yapı marketlere ulaştırılırken
diğer yarısını ihraç ediyoruz.
Tesisimizin bir bölümünde ise
mermercilik faaliyetlerimiz devam
ediyor. Blok ve işlenmiş mermer
satışını gerçekleştiriyoruz. Öte
yandan İstanbul Çamlıca’da inşaat
üzerine grup firmamız faaliyet

gösteriyor. Grubumuz içinde 6
firma bulunurken, toplamda 80
kişiyi istihdam ediyoruz.” 

Yatırımı ve istihdamı 

artıracak

Yeni yatırım planlarının
olduğundan bahseden Zekeriya
Baş, 500 personel istihdamını ön
gördüklerini belirterek şöyle
devam etti: “Gerçek vatanseverlik
üretmektir.  Al sat yaparak
ülkemize faydamız olamaz, üretip

ülkeye döviz getirmemiz
lazım. Bu düşünceyle biz

de farklı sektörlerdeki
yatırımlarımıza

devam edeceğiz.
Seydiler Organize
Sanayi Bölgesinde
2021 yılının sonuna
doğru 3 bin
metrekare alanda
entegre bir tesis

daha kuracağız.
Marmara Adasında da

bin metrekare alanda
yeni bir tesis yatırımı

planlıyoruz. Hedefimiz tüm
şirketlerimizi holding çatısı altında
birleştirip 2022 yılının sonunda 500
personel istihdam etmek.”

Farklı sektörlerde
yatırım yapacak

1977 yılında doğan Davut
Zekeriya Baş, Azdavay
nüfusuna kayıtlıdır. 2011
yılında 4 kardeşiyle birlikte
oluşturduğu Başkar markası
altında, inşaat, mermer,
orman ürünleri sektöründe
faaliyet göstermektedir. Grup
şirketlerinde toplamda 80 kişi
istihdam edilmektedir.

Zekeriya Baş
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2020'nin eğlence sektörü için güzel geçmediğini
ancak firmanın ürün yelpazesini genişleterek geliştirdiği
yeni teknolojilerle hedeflerine ulaştığını kaydeden
Mustafa Mertcan, “2020 yılı eğlence için olumsuz
diyebileceğimiz yıllardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz yıl
sektörel anlamda olumsuz geçse de biz hedeflerimizi
tamamlayarak bitirdik. Özellikle sağlık tarafında
geliştirdiğimiz ar-ge faaliyetlerimiz ile birlikte
ihracatımıza hız kesmeden devam ettik. Dolayısıyla
2021 yılındaki hedeflerimizi biraz daha büyüterek
ilerliyoruz. Her yıl yüzde 100 büyüyen bir şirketimiz var.
Bu yıl bunu biraz daha yükseğe konumlandırmış
durumdayız.” dedi.

İstihdam ve kapasite artacak
Üretim ve ar-ge çalışmalarının tamamını bu yıl

haziran ayında yeni tesislerine taşımayı planladıklarını,
böylece kapasitelerinde artış yaşanacağını vurgulayan
Mertcan, “Mevcutta üretim ve ar-ge merkezimiz bin
500 metrekare alanda kurulu, 62 personelimiz
bulunuyor. Personelimizin yarısı ar-ge merkezinde
çalışmalarını sürdürüyor. Bu alan bize yetmediği için
Yeşilköy Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinin
içerisinde 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir mekana
geçiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da açılışına katılacağı
şekilde, 2021 yılı haziranında ise tamamen taşınıp
açılışımızı yapmak istiyoruz. Yeni alanda, ilk yılımızda
100 kişilik personel sayısına ulaşacağız. Ağırlıklı olarak
yazılımcı grubumuza ilavemiz olacak. 2021 yılı özellikle
eğlence alanındaki yapmış olduğumuz faaliyetlerle,
birtakım organizasyonlarla birlikte 2020’ye göre daha
hızlı geçecek. Yeni teşviklerle birlikte, kendimize biraz
daha güç katıyor olacağız.” diye konuştu.

İhracat odaklı çalışmalar sürdürdüklerini ifade eden
Mertcan şunları söyledi: “Uluslararası arenada çok
tanınan bir markayız. Üretimimizin yüzde 95’ini ihraç
ediyoruz. Özellikle Amerika’da, Avrupa’da ve Çin’de çok
ciddi talep gören ürünler üretiyoruz. İnovasyon ağırlıklı
bir iş yapıyoruz, bizi teknolojide farklı kılan da bu. En
yüksek seviyede adrenalini, küçücük bir mekanın
içerisinde veriyoruz. Pazarımızın yüzde 45’i Amerika,
yüzde 27’si Asya ve Çin bölgesi. Bu alanda rakipsiz bir
firma olma yolunda ilerliyoruz.”

Pınarbaşı’na 
macera parkı planımız var

Eğlence sektörüne yönelik ürettiği yüksek teknoloji
ürünlerin yanı sıra farklı alanlarda da yatırımlarının
olduğundan bahseden Mustafa Mertcan Pınarbaşı’nda
macera parkı oluşturma projelerinin olduğunu
bildirerek şöyle devam etti: 

“Ar-ge merkezi olarak sürekli proje üreten bir
firmayız. Bir yandan da yazılım ağırlıklı projeler
geliştiriyoruz. Bunlar çoğunlukla hem eğlence
sektöründe değerlendirilen yazılım projeleri olmakla
beraber hem de lojistik, tarım, gıda ve direkt tüketiciye
yönelik. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı
alanda yatırımlarımız da var.  Miami’de hamam

işletmeciliği yapıyoruz. New York’ta makinelerimizin
kullandığı irili ufaklı 10 işletmemiz var; hem
ürünlerimizi sergiliyoruz hem de bilet satarak insanları
eğlendiriyoruz. Özellikle son zamanlarda Pınarbaşı’nda
muazzam çalışmalar yapıldı. Bölgeye ciddi fayda
sağlayacak projeler. Biz de elimizden geldiğince
projelerin içerisinde yer almaya çalışıyoruz.  Özellikle
eğlence endüstrisinin içerisindeki önemli paydaşlardan
bir tanesi olarak, o bölgeye yatırım yapmakla ilgili çok
ciddi düşüncelerimiz var. Valla Kanyonunda iplerle
geçebileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyoruz. Macera
parkı kategorisinde planlarımız var. Bu konuda belediye
başkanımıza söz verdik. Pınarbaşı’nda kütüphane
çalışmamız bulunuyor.  Bölge halkının ciddi manada
potansiyeli olduğunu, o potansiyelin ortaya çıkabilmesi

için de eğitime ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu
eğitime de özellikle genç, Y ve Z kuşaklarında ihtiyaç
duyuluyor.”

Simülasyon ve kaynak bağlantısı
Simülasyona yönelmesinin temelinde ailesindeki

meslek seçimlerinin etkili olduğuna dikkat çeken
Mustafa Mertcan, “Meslek lisesinde makine bölümünü
seçmemin, üniversitede tasarıma yönelmemin önemli
sebeplerinden biri ailem. Robotik alana yönelmemin
temelinde makine var. Babam Almanya’da ve
devamında Türkiye’de kaynakçılık yaptı.  Ağabeyim de
kaynak, üretim ve tasarım tarafında yer aldı. Aslında
ağırlıklı tarafımız yazılım ama işin kökeninde
kaynakçılık da var.” açıklamasında bulundu.
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Özel maliyetin
gayrimenkul 

malikine devri

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

I- GİRİŞ 
1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama

Genel Tebliği’nde; “264 Özel Maliyetler Hesabı” ile
ilgili olarak

“Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya
ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması
amacıyla yapılan giderler ile (normal bakım, onarım
ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkulün
kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal
sahibine bırakılacak olan, varlıkların bedellerini
kapsar.

İşleyişi: Yapılan harcamalar hesaba borç
kaydedilir. Bu harcamalar kira süresi içerisinde, kira
süresinin beş yıldan fazla olması durumunda da beş
yılda eşit tutarlarla, amorti edilir.”

Özel maliyet bedelinin itfası ve gayrimenkul
malikine devri

A- Kısaca amortisman uygulaması
Amortismana tabi iktisadi kıymetin işletmede

kullanılması gerekir. Bu nedenle yapılmakta olan
yatırımlar amortismana tabi iktisadi kıymetler
arasında yer almazlar.

Amortisman ayırma işlemi zorunlu değil
ihtiyaridir. Bilanço esasına göre defter tutuluyorsa
azalan bakiyeler usulü seçilebilir. Bu usulde nispet
yüzde 50’yi geçmemek üzere normal amortisman
nispetinin iki katıdır .

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek
otomobillerinin kiralanması ve çeşitli şekillerde
işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek
otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek
otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay
kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar
amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye
isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında
tamamen yok edilir.

B- Özel maliyet bedelinin itfası ve
gayrimenkul malikine devri

333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’nin eki listenin 56 Numaralı satırında, özel
maliyetlerin itfasında kira süresi belli olmayan
durumlarda 5 yıllık süre esas alınarak yüzde 20
oranının uygulanacağı belirtilmiştir.  Yukarıdaki
genel hükümlerden hareketle özel maliyetlerin
itfasında, azalan bakiyeler usulüne göre uygulama
yapılamayacağı sonucu çıkmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70.
maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tarifi
yapılarak nelerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu
maddeler halinde sayılmış olup, Kanun’un 72.
maddesinde; “Gayrimenkul sermaye iratlarında,
gayrisafi hasılatın 70. maddede yazılı mal ve hakların
kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla
veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen
tahsil edilen kira bedellerinin tutarı olduğu, ayın
olarak tahsil edilen kiraların Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrileceği,
kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya
iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde
gayrimenkule ilave edilen kıymetlerin kira
müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal
bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark
bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana
devrolunduğu takdirde, mezkûr kıymetlerin
kiralayan bakımından, bu tarihte aynen tahsil
olunmuş kabul edileceği”  hüküm altına alınmıştır.
Hükümden bedelsiz olarak devredilen iktisadi
kıymetlerin kiralayan açısından aynen tahsil edilmiş
sayılacağı anlaşılmaktadır.

Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalarının
kira süresi sonunda bedelsiz olarak kiralayana
devredilmesinin ayni kira ödemesi olarak
değerlendirilmesi gerekmekte olup kiralamaya konu
gayrimenkulün iktisadi işletmeye dâhil olmaması
halinde, devredilen iktisadi kıymetlerin Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre tespit edilecek emsal
değeri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.
maddesinin (1/5-a) bendi hükmüne istinaden %20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekecektir.
Öte yandan kiralamaya konu gayrimenkulün gerçek
kişiye değil de kurumlar vergisi mükellefi iktisadi
işletmesine dahil olması halinde vergi kesintisi
yapılmayacaktır.  Yine özel maliyet bedeli
niteliğindeki aktiflerin kiracı tarafından bedel
karşılığında mal sahibine bırakılması ticari faaliyet
kapsamında olduğu için herhangi bir vergi kesintisi
yapılmayacaktır.

Özel maliyet bedeli sayılan iktisadi kıymetlerin
bedelsiz olarak gelir/kurumlar vergisi mükellefi
kiracı tarafından kiralayana devredilmesi halinde
iktisadi kıymetin emsal bedeli üzerinden katma
değer vergisine tabi tutulacaktır.

Sonuç: İşletmenin mevcutları arasında yer alan sabit
kıymetlerden bir kısmı amortismana tabi iktisadi kıymet adını
almakta olup bunların genel çerçevesi Vergi Usul Kanunu’nun
313. maddesinde çizilmiş bulunmaktadır. Ancak kiralanan iktisadi
kıymetlerin normal bakım, onarım ve temizleme giderleri
dışındaki harcamalar kiracı açısından Vergi Usul Kanunu’nun 272.
maddesi uyarınca “özel maliyet” niteliği taşıdığından “264 Özel
Maliyetler Hesabı”nda izlenecektir. Bu değerleri Vergi Usul
Kanunu’nun 327. maddesinde uyarınca kira veya işletme hakkı
süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecektir. Kira süresi bitmeden,
kiralanan gayrimenkullerin boşaltılması halinde henüz
amortisman ayrılmamış özel maliyet bedellerinin,
gayrimenkullerin boşaltıldığı yılda kiracılar tarafından bir defada
gider yazılabilme imkanı bulunmaktadır. Kiracının gerçek usulde
gelir veya kurumlar vergisi mükellefi, kiralayanın ise gerçek kişi
olduğu durumlarda kiracının özel maliyet bedeli olarak
aktifleştirdiği kıymetleri bedelsiz olarak kiralayana bırakması
durumunda, GVK’nın 72. maddesi hükmü uyarınca kiralayan
açısından özel maliyet bedelinin emsal bedeli, gayrimenkul
sermaye iradı olacaktır. Ayrıca GVK’nın 94/5. maddesi uyarınca
gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

Kiraya konu gayrimenkulün iktisadi bir işletmenin
envanterine dâhil olması halinde ayın olarak tahsil edilen bedel
için GVK 94. madde gereğince stopaj kesme yükümlülüğü
olmayacaktır, kiralayan tarafından bedelsiz devredilen iktisadi
kıymetin emsal bedeli üzerinden ise kiracıya fatura
düzenlenecektir.

DOF Robotics Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Mertcan İstamonu
Gazetesi’ne çalışmaları hakkında
bilgi aktardı.

Hedef büyüttü

İnebolu’da Tarihi Yarımada İnşaat
firması tarafından yapımı devam eden
beton santralinin bir ay içinde faaliyete
geçmesi planlanıyor.

Musa Mahallesi Kurtköy mevkiindeki 3
bin 24 metrekare asa üzerinde faaliyet
gösterecek beton santrali için İnebolulu iş
adamı Ahmet Rüzgar’ın firmasının yaptığı
yatırım 25 milyon lirayı buluyor.

Kalkınma için çaba sarf edeceğiz
Arsa üzerine 90'lık santral kurma

işleminin devam ettiğini ve kurulacak
santralin saatte 100 metreküp beton
üreteceğini bildiren Ahmet Rüzgar, “Üretim
kapasitesini artırma potansiyelimiz
bulunuyor ancak pazar dar. Sadece
İnebolu’nun değil, Kastamonu ve bölgenin
kalkınması için çaba sarf edeceğiz.” dedi.

Ahmet Rüzgar İnebolu ve Bozkurt’ta
yaptığı yatırımlar hakkında ise şunları

söyledi: “İnebolu’da hazırlıkları devam eden
beton santralini yaklaşık bir ay içinde
hizmete açmayı planlıyoruz. Bozkurt'ta

Shell benzin istasyonumuz faaliyetlerine
devam ederken, İnebolu'da da bu alandaki
çalışmalarımız devam ediyor."

25 Milyonluk Liralık yatırım
Kastamonulu iş adamı Ahmet
Rüzgar İnebolu’da 25 milyon
lira yatırım maliyetiyle beton
santrali kuruyor.

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Mertcan Kastamonu’ya dair yaptığı
değerlendirmelerde ise şu ifadelere yer verdi: 

Toprak insanı çekiyor
“Ailemle birlikte 6 yaşına kadar

Pınarbaşı’nda yaşadık. Daha sonra İstanbul’a
göçtük.  Her yıl memlekete gidip geldiğimiz
için bağımız hiçbir zaman kopmadı. Annem
babam yılın yarı zamanını Pınarbaşı’nda
geçiriyor.  Köyde yaşamış, büyümüş, yaz
tatillerinin tamamını köyde geçirmiş biri
olarak kendimi oraya ait hissediyorum. Toprak
insanı çekiyor.  İnsanın üstünde çok büyük bir
etkisi var. Beni köyümden, memleketimden
daha fazla çekecek herhangi bir ortam
bilmişliği yok. İnsan tabii ki doğduğu yer ile
bağ kuruyor ama şunu da söyleyebilirim; bana
göre güzellik anlamında, dünya üzerinde bizim
oralardan daha güzel bir yer yok.”

Teknoloji üssü olabilmek için 
zamana ihtiyaç var

“Kastamonu’nun hak ettiği değere
ulaşabilmesi için Kastamonuluların
maksimum seviyede turizm ve yatırımları
anlamında destek sağlaması gerektiğine
inanıyorum. Teknoloji üssü olabilmek için
zamana ihtiyaç var. Bu sadece Kastamonu için
geçerli değil, İstanbul ve Ankara dahil ülkemiz
için geçerli.” 

Türkiye’nin en iyi turizm 
mekanlarından biri olabilir

“Kastamonu’muzun hakkettiği değere
ulaşması için maksimum seviyede bizim oraya
gerek turizm destekleri anlamında gerekse
diğer yatırımlar tarafında bir şeyler yapabiliyor
olmamız lazım. Bölgelerin tüm dünyada
olduğu gibi ihtisaslaşması kanaatindeyim.
Bunun en güzel örneği İtalya. Ülkenin
sanayide, ormancılıkta, turizm ya da tekstilde
öne çıkan bölgeleri var.  Kastamonu’nun
turizm faaliyetleri alanında çok özel bir yeri
var. Kültürel ve doğa anlamında belki de
Türkiye’nin en iyi turizm mekanlarından birisi
olabilecek lokasyonda. Bunlar daha çok
desteklenmeli. Ormancılık ve mermercilikteki
bilinirliğimize tarımı da eklemeliyiz.”

İstanbul’dan da Kastamonu’dan
da kopmak mümkün değil

“İşimiz gereği dünya vatandaşıyız. 75’ten
fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle
Amerika’ya çok yoğun bir ticaretimiz olduğunu
varsayarsak orası da zamanı geldiğinde yerleşik
olabileceğimiz bir yer olacaktır. İstanbul
yaşadığımız, büyüdüğümüz ikinci memleketimiz,
bırakmak zor. Kastamonu da hemşerilerimizin
emekliliğini geçirmek istediği bir yer.
Nihayetinde İstanbul’dan da Kastamonu’dan
tamamen kopmak mümkün değil.”

Mustafa Mertcan

Ahmet Rüzgar
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Deprem testi çürük çıkan Çatalzeytin
Meslek Yüksek Okuluna (MYO) yeni bina ve
yurt kazandırmak için Esenler’de kaynak arayışı
için Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye
Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu
Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi Topal,
Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir,
Çatalzeytin Belediye Başkan Vekili Tolga İnce,
Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, Bozkurt
MYO Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı
Hasan Kuz ve iş insanlarının katılımıyla istişare
toplantısı düzenlendi.

Çatalzeytin’in kurtuluşu okula bağlı
Toplantıda konuşan

Çatalzeytin Belediye Başkanı
Ahmet Demir, ilçenin en
büyük gelir kaynaklarından
birini kaybetme durumuyla
karşı karşıya kaldığını bildirdi.
Yüksekokul ve yurt binasının
yeniden inşası için iş
insanlarına çağrıda bulunan
Demir, “Çatalzeytin Meslek

Yüksekokulumuzun mevcut binası deprem
dayanıklılık testinden çürük raporu aldı.
Öğrencilerin eğitimi ve barınması için yeni
okul ve yurt binası inşa etmemiz gerekiyor.
Çatalzeytin nüfusunun yüzde 25’ini
yüksekokulumuz oluşturuyor.  İlçenin bir
fabrikası, gurbetçileri ve öğrencileri var sadece.
Zamanımız az, yeni eğitim ve öğretim
döneminde inşaata başlamamız gerekiyor.
Binaların toplam maliyeti özel teşebbüsün
girişimleriyle 20 milyon lirayı buluyor. Maalesef
devlet şu anda okula yatırım yapmıyor.
Çatalzeytin’in kurtuluşu okul ve yurdun

yapılmasına bağlı.”
İlçe merkezinde olması isabetli

Çatalzeytin MYO’da
seçilen bölümlerin isabetli
olduğunu bu sebeple de yüzde
100 doluluk oranına
erişildiğini vurgulayan Prof.
Dr. Ahmet Hamdi Topal, yeni
yerleşkenin ilçe merkezinde
olma kararının isabetli
olduğuna dikkat çekerek, “Bu
üniversite örgün ve ikinci

öğretim şeklinde eğitim veriyor. Normalde
ilçelerde ikinci öğretim olmaz. Burada var
çünkü burası öğrenci talebi konusunda tercih
edilen konumda. Gayet iyi bir şekilde tercih
yapılmış. Fizik tedavi, rehabilitasyon ve yaşlı
bakım bölümleri bulunuyor. 

Her bölümün gündüzü ve gecesi var.
Dolayısıyla öğrenci devamlılığı olan bir
program. Hal böyle iken Kastamonu içerisinde
diğer MYO’lara nazaran kontenjanları
tamamen dolan ve ilk 4’te yer alan MYO olması
münasebetiyle buranın yenilenmesi bir
zarurettir. Mevcut bina şehrin dışında. Meslek
yüksek okulları özellikle ilçeye hem kültürel
anlamda hem eğitim anlamında ve aynı
zamanda iktisadi anlamda katkı vermesi
dolayısıyla açılmış olan eğitim kurumlarıdır.
Okulun şehrin dışında olması sebebi ile üç
boyutta da istenilen hakların sağlandığı
söylenemez. Üniversitenin ilçe merkezine
taşınmasının güvenlik, eğitim, iktisadi, kültürel
ve şehirle MYO arasındaki etkileşimi sağlama
anlamında çok ciddi katkılar sağlayacağına
inanıyorum.” diye konuştu.

Yurt inşası da okul kadar önemli
Okulun yeniden inşa

edilemediği takdirde
bölümlerin merkez
yerleşkesine taşınacağına
işaret eden Kastamonu Valisi
Avni Çakır, Çatalzeytin’de
öğrencilerin konaklayacağı
konut stokunun bulunmaması
sebebiyle en az okul kadar
yurt binasının da önemli

olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Birçok
ilçede meslek yüksek okulumuz var
kapasitelerinin yüzde 50 ya da 60’ı dolu. Ancak
Çatalzeytin’de doluluk oranı yüzde 100. Yüksek
okul yaklaşık 10 fabrikanın orta ölçek ve daha
üzerindeki bir üretim tesisinin vermiş olduğu
istihdamı ve ekonomiyi ilçeye sağlıyor.
Doğrudan küçük esnafı kalkındırıyor. Yaz
aylarında nüfus hareketli olsa da öğrenciler
olmadığında ilçe yaşlılar kentine dönüşüyor.
Eğer okulumuzu, talebelerimizi Çatalzeytin’de
istiyorsak seri bir şekilde eğitim yerleşkesini ve
yurdu yapmalıyız. Çatalzeytin’de öğrencilerin
konaklayacağı kamuda veya özel sektörde bir
konut stoku yok. Bu sebeple yurt inşası da okul
kadar önemli. Bir şeyler yapmazsak okul
kapanacak, bölümler merkeze taşınacak.
Kastamonu’nun merkezi varken hiçbir çocuk
ilçelerde eğitim görmek istemez. Bu okul
gittikten sonra geri gelmesi çok zor.”

Hayırda yarışalım
Kastamonu Belediye

Başkanı Galip Vidinlioğlu ise
iş insanlarına yardım
çağrısında bulunarak şu
ifadeleri kullandı:
“Kastamonu kadim bir şehir;
sancak beyliği, maneviyatı ve
ruhu olan bir yer.  Şehirlerin
yaşaması lazım. Bedenen ölüp
gitsek de bıraktığımız güzel

hizmetler her zaman arkamızdan yad edilecek.
Onun için hayır işinde yarışmak lazım.
Birbirimize destek olmalıyız. 

Bizi bir arada tutan, güçlendiren sosyal
dayanışmamızı artırmalıyız. Çatalzeytin
ölçeğindeki bir ilçemizde hayatın devam
edebilmesi için birtakım şeylerin yapılması şart.
Eskişehir’i Eskişehir yapan bugün öğrencilerdir.
Bizim de 30 bine yakın öğrencimiz var.
Çatalzeytin’deki bölümümüz revaçta bir bölüm.
Onun için de çok talep ediliyor. 700 öğrenci
Çatalzeytin’in devridaimini sağlayabilecek
kapasitede.  Onun için bu konuda herkesi
hassas olmaya davet ediyorum.
Yapabileceklerimizin azamisini yapalım. Bu işin
altından el birliği ile kalkalım. Gelecek nesiller
bize dua etsinler.”

Batı Karadeniz Fırsat Eşitliği Derneği
(BAKFED) 1. Olağan Genel Kurulunu,
Şenpazar Kızılcasu Doğa Eğitim ve Kamp
Alanı'nda gerçekleştirildi.  Şenpazarlı olan
kurucu başkan Doç. Dr. Selahattin Ateş yeniden
göreve geldi. Dernek faaliyetleri ile Batı
Karadeniz’e ve bölgeye mensup bireylere hayatın
her alanında fırsat eşitliği sağlanmasının
amaçladığını kaydeden Selahattin Ateş,
derneğin çevreden, insan haklarına kadar geniş
kapsamlı fırsat eşitliği sağlamak amacıyla
kurulduğunu vurguladı. 

Batı Karadeniz kalkınma planının
hazırlanmasını sağlamaya yönelik girişimlerinin
olacağına da dikkat çeken Doç. Dr. Selahattin
Ateş, “Güzel ülkemizin Batı Karadeniz Bölümü;

tarihi özellikleri, kültürel dokusu, coğrafi ve
doğal yapısı itibarıyla yalnızca kendi alanında
değil Türkiye’nin de kalkınmasında etkin rol
alabilecek bir potansiyelde. BAK-FED ile bu
potansiyelin açığa çıkarılması, projeler
oluşturulması ve uygulanması yoluyla bölgesel
sinerji oluşturarak hep birlikte fırsat eşitliklerine
kapı aralamayı planlıyoruz. Batı Karadeniz
Bölgesi ile Batı Karadenizliler için bölgesel ve
bireysel alanda oluşan gelişmişlik farklarını
gidermek için farkındalık ve çözüm önerileri
oluşturmak suretiyle ulusal kalkınma ve
gelişmeye bölgesel ama dinamik bir motor gücü
sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapı bütün Batı
Karadenizlilerin kapısıdır ve Selçuklu taç kapıları
gibi yüksek ve geniştir, herkese açıktır.” dedi.

BAKFED ilk kongresini yaptı
Küre Dernekler Federasyonunun 4.

Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan
Hüseyin Kubilay Salihvatandaş güven
tazeledi. Salihvatandaş’ın 3 yıl görev
yapacak yönetim listesinde şu isimler
yer aldı: “ Engin Aytekin, Murat İster,
Murat Er, Selahattin Vural, Kemal Topuz,
Bahtiyar Al, Mustafa Tuğral, Onur Akkaş,  Salih Turan, Erhan
Çetin, Yasin Aydın, Turan Al, İsmail Vural, Mert Topuz, Nazım
Aytekin, Dursun Tulum, Celal Açıkgöz seçilirken, Denetim
kurulu üyeliklerine ise  Alaattin Çetin, Mesut Koyuncu, Nilay
Salihvatandaş, Murat Ünlü, Levent Çetin, Şaban Özdemir” 

Genel kurul sonrası değerlendirme yapan H. Kubilay
Salihvatandaş,  “Küremizin bir adım daha ileriye gidebilmesi
için çalışıyoruz. Yörelerimizin en büyük sorunu göç, hala ilçe
dışına göç vermeye devam ediyoruz. Göçü durdurmak için alt
yapıya, üretime, istihdam alanlarına hız vermemiz gerekiyor. Bu
soruna artık kalıcı çözümler bularak yöre ve bölgelerimizi
ayakta tutmalıyız” dedi.

Salihvatandaş 
yeniden seçildi
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Çatalzeytin Meslek Yüksek Okulu
ile öğrenci yurt binalarına deprem
riskinden dolayı kullanılamaz
raporu verilmesi üzerine toplam
maliyeti 16 milyon lirayı bulan ve
16 bin metrekarede inşa edilmesi
planlanan yeni bina için kaynak
arayışları sürüyor. 

ÇATALZEYTİN MYO
KAYNAK BEKLİYOR

8 Nisan’da büyük kurultaya gidecek olan
Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der)
Genel Merkezinin şubelerinde kongre
süreçlerinde sona gelindi. İstanbul’un 39
ilçesinde şubeleşme çalışmaları devam eden
Kas-Der’in gerçekleşen genel kurullarla birlikte
23 şubesinde mevcut başkanlar ile devam
edilirken, 12 şubesinde yöneticiler değişti. Bu
kapsamda Kas-Der’in İstanbul dışındaki ilk
şubesi olan Kastamonu’da başkanlığa Mehmet
Eren seçildi. Bağcılar Şube Başkanı Mahir
Karakaş en uzun görevde kalan isim olurken,
Kağıthane Şubesi başkanı olan gazetemiz genel
yayın yönetmeni Hüseyin Karadeniz görev alan
yeni başkanlar arasında bulundu. 

Yeni seçilen şube başkanları listesi
Ataşehir Ahmet Kalay 
Esenler İbrahim Çelik
Kağıthane Hüseyin Karadeniz 
Kartal Resul Uyanık   
Sultanbeyli Mehmet Aydın
Şişli Erol Şahin
Tuzla Muammer Kızıl
Üsküdar Ali Aslan
Zeytinburnu Hakan Kuzuahmet
Beylikdüzü Murat Uz
Eyüpsultan Hasan Ali Çetin
Büyükçekmece Müzeyyen Kurt

Mevcut görevine devam eden
şube başkanları listesi
Adalar İsmail Çeltikçi
Arnavutköy Emrah Gürsu
Avcılar Suat Yardımcı
Bağcılar Mahir Karakaş
Bahçelievler Yaşar Kartal
Bakırköy Mehmet Yılmaz
Başakşehir Ercan Alioğlu
Bayrampaşa Şaban Can
Beykoz Süleyman Çalık
Beyoğlu Ramazan Aksu
Çekmeköy Nuri Uçar
Esenyurt Sibel Ata
Fatih Kemal Kebapcı
Gaziosmanpaşa Bahattin Üründü
Güngören Ahmet Özsoy
Kadıköy Betül Uğur
Küçükçekmece Satı Külfetoğlu
Maltepe Süfyan Helvacıoğlu
Pendik Mercan Hüseyin Demircan
Sancaktepe Rahmi Demir
Sultangazi Sadık Arslan
Şile Nihat Şeref
Ümraniye Yunus Kökden

Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der), 19. Olağan
Genel Kurulunu 8 Nisan 2021
tarihinde saat 13.00’te
Bakırköy Leyla Gencer Kültür
Merkezinde gerçekleştirecek.
Genel Başkan Remzi Şen’in
yeniden aday olduğu kongreye
tek listeyle gidilmesi bekleniyor. Remzi Şen

İBB meclis Üyesi Mithat Çelik, Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen, İş adamları Mehmet Demirel, Birol Soytaş, Sezai Alkan, Derya Ovalıoğlu, Selim Ünlü, 
Bilal Kütük, Faruk Kütük, Yaşar Çelik, İzzet Açıkgöz, Kadir Tan, Sadettin Çay, Ömer Avcıl,Yaşar Yılmaz,İbrahim Şengül, Esenler Belediyesi Başkan Danışmanı 

Mehmet Kaya, Çatalzeytinliler Dernek Başkanı Mehmet Ünal,  Çatalzeytin Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Tolga İnce ve Abdurrahman Özcan katıldılar. 

n Kat brütü bin 390 metrekare tasarlanan
14 derslikli okulun 4 katlı olması
planlanıyor.  6 katlı olması planlanan 402
öğrenci kapasiteli yurdun ise kat brütü 1 bin
416 metrekare.
n Toplam alanı yaklaşık 6 bin metrekare
olacak okulda her katta 7 adet idari ofis,
dinlenme alanları, teknik odalar, tuvaletler,
özel kullanıma tahsis müdür odası, öğrenci
işleri, danışma, çay ocağı, kantin,
yemekhane, kütüphane, derslikler, çizim

sınıfları ve laboratuvarları bulunacak. 
n 201 erkek ve 201 kadın olmak üzere 402
öğrencilik bir kompleks olan yurtta ise
odalar yatakhane, hol, çalışma alanı,
tuvalet ve banyo olmak üzere 5 bölüm
şeklinde tasarlandı.  Kadın ve erkek olarak
ayrılan bölümlerde her biri için yemekhane,
etüt salonu, temizlik odaları, bekleme
salonları, tuvaletler, engelsiz odalar,
güvenlik alanları ile ortak kullanım alanı
bulunuyor. 
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GMG Kastamonuspor, gruptaki 5 haftalık
yenilmezlik serisine Ankara deplasmanında
son verdi. Ekibimiz ligin 30.haftasında Eti-
mesgut deplasmanında aldığı 5-0’lık skorla
kulüp tarihinin en farklı mağlubiyetini almış
oldu.

Kurulduğu 2014-2015 sezonundan bu ta-
rafa en kötü sezonunu geçiren kırmızı siyahlı
temsilcimiz bu sezon ayrıca biri Bodrum Be-
lediyespor, ikisi Pendikspor olmak üzere üç
maçtan ise 4-1’lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Seri sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’ndeki temsil-
cimiz Kastamonu Belediyespor, deplasman-
da karşılaştığı İzmir Büyükşehir Belediyes-
por’u farklı mağlup etti.

Rahat bir oyun sergileyen Kastamonu Be-
lediyespor, ilk devresi 11-21 tamamlanan
karşılaşmayı 18-44 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncuları 7’şer
golle Betül Yılmaz ve Kübra Sarıkaya olur-
ken, Elif Sıla Aydın 6, Alena Ikhneva 5, Sara
Kovarova  ve Amanda Kurtoviç 4’er, Birgül
Tuzsuz 3, Ana Koıjıc, Serpil İskenderoğlu,
Beyza İrem Türkoğlu, Ceren Coşkun 1 golle
katkı sundu. 

Ligdeki 12 rakibi arasında en çok gol atan
ve kalesinde en az gol gören takım olma un-
vanını taşıyan ekibimiz sezonun bitimine  4
hafta kala ikinci sırada bulunuyor.

Farklı kazandı

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Du-
dulluspor’da Ali Yazılı güven tazeledi.

Dudullu Spor Kulübü Derneği Olağan
kongresini önümüzdeki üç yıl görev yapacak
yönetim kurulu belirlendi. 

Divan başkanlığını Selamet Aygün, katip
üyeliklerini Yusuf Çakıroğlu ve Veysel Sa-
rar’ın yaptığı genel kurulda Araçlı olan mev-
cut başkan Ali Yazlı güven tazeledi.

Hedeflerinin ligde yükselmek olduğunu
vurgulayan Yazlı, “Bir dönem başkanlığını
yapmaktan onur duyduğum güzide kulübü-
müz Dudullu Spor’da hedefimiz futbol A takı-
mımızı profesyonel 3. lige çıkarmak, kız takı-
mımızı da Türkiye Kadınlar Futbol 1.Liginde
görmek. Ligdeki tüm gruplarımızla mücade-
lemiz devam edecek.” dedi.

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kar-
demir Karabükspor, sezonun bitimine 9 hafta
kala matematiksel olarak küme düşerek lige
veda eden ilk takım oldu. 2017-18 sezonunda
Süper Lig’de yer alan Kardemir Karabükspor,
1922 Konyaspor’a 2-0 mağlup oldu ve mate-
matiksel olarak küme düştü. Yaşadığı maddi
sorunlar nedeniyle mücadele ettiği Süper
Lig’den önce 1.Lig’e, ardından 2.Lig’e düşen
Kardemir Karabükspor, sezonun bitimine 9
hafta kala bu kez de 3. Lig’e düştü. Bu sezon
oynadığı 29 maçta tek galibiyetini Elazığspor
karşısında alan ve 2 de beraberliği bulunan
Kardemir Karabükspor, silinen 3 puanın ar-
dından 2 puanla ligin son sırsında yer alıyor-
du. Kardemir Karabükspor oynadığı 29 maçta
toplamda 10 gol atarken, kalesinde ise 85 gol
görerek ligin en fazla gol yiyen takımı oldu.

Yazlı, güven
tazeledi

Küme düştü
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Süper Lig’i 
garantiledi

Kastamonu önümüzdeki
sezon Kastamonu Belediyespor
ve Araç Belediyespor ile birlikte
Süper Lig’de iki takımla temsil
edilecek.

Kulüp Başkanı Tevfik Demir
Özdemir, Araç Belediyespor’un
hentbolun yükselen değeri
olduğunu kaydederek “Kadınlar
Süper Ligi’ne renk katacağız.
Amacımız başarılarımızı devam
ettirebilmek. Biz buna
inanıyoruz, sorumluluğumuzun
farkında ve bilincinde olacağız.
İnşallah burada kalıcı olup,
ilçemizi ve Kastamonu’yu en iyi
şekilde temsil edeceğiz.” dedi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda
çeyrek final maç programı açıklandı. Çeyrek
finalde Yalıkavakspor ile eşleşen temsilcimiz
Kastamonu Belediyespor, ilk
maçını 28 Nisan’da
Kastamonu Merkez Spor
Salonu’nda oynayacak.
Karşılaşma saat 17.00’de
başlayacak. Rövanş
karşılaşmasına ise Bodrum
ev sahipliği yapacak. 5
Mayıs’ta Bodrum Karakaya Spor Salonu’nda
oynanacak rövanş karşılaşmasının başlama
saati ise yine 17:00 olarak ilan edildi.

Kupa mesaisi başlıyor

Hentbol Kadınlar 1. Ligi 23. haftasında karşılaştığı Bolu Belediyespor’u 32-29 yenen Araç Belediyespor,
2020-2021 sezonunun bitmesine 3 hafta kala ikinci olarak Süper Lig’e çıkmayı garantiledi.
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