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Tekirdağ Saray’da Tüm Kastamonulular
Derneği kuruldu. Devrekanili hemşerimiz Adnan
Tezcan’ın kaymakam olduğu ilçede faaliyete
başlayan derneğin kurucu başkanı olarak Nevzat
Çifçi görev aldı. n 7

Saray’da Kastamonu
derneği kuruldu

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği
geleneksel iftar programı iş, siyaset ve sivil
toplum kuruluşlarında yer alan çok sayıda
Kastamonuluyu bir araya getirdi. n 2

KASİAD’ın iftarı 
Kastamonu’yu 
bir araya getirdi

Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği (KASİAD)
yönetim kurulu mart ayı
toplantısında Özel Uğurlu Royal
Hospital hakkında Dr. Atıf
Uğurlu’dan bilgi aldı.

Toplantı sonrası aldıkları karar
hakkında açıklama yapan KASİAD
Genel Başkanı Ayhan Aslan,
“KASİAD üyesi şirketlerimiz ve
yönetim kurulu içerisinde yer
alan iş adamlarımız ile sağlık
yatırımı yapmak isteyen
firmaları bir araya getirmek
istiyoruz. Sadece

Kastamonu’da değil Batı Karadeniz
bölümünde büyük hastaneler
arasına girebilecek potansiyele
sahip Özel Uğurlu Royal
Hospital’in bir an önce ülke
ekonomisine kazandırılması
gerekiyor” dedi.

Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir, tüm
Çatalzeytinlileri kucaklayan
bir yönetim anlayışına
hakim olduklarını
vurgularken “Partimizin
rozetini seçim sonrası bir
kenara bıraktık. Amacımız
Çatalzeytin’e ve
hemşerilerimize en iyi
hizmeti  sağlayabilmek”
dedi. n 7

Tosyalı hemşerimiz Faruk Lafçı, Sultanbeyli
Belediyesinde başkan yardımcısı olarak
görevlendirildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin yakın çalışma ekibini belirledi.
Bu kapsamda Tosyalı hemşerimiz mali müşavir
Faruk Lafçı, başkan yardımcılığına atandı. Lafçı
belediyede Mali Hizmetler, Yazı İşleri ve Strateji
Geliştirme Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Lafçı, Sultanbeyli’de 
başkan yardımcısı 

Rozetimiz 
Çatalzeytin

İş gücünün yüzde 45’ini savunma
sanayine aktardıklarını kaydeden Öztreyler
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dal,
üretimlerini Sakarya’da yeni tesise
taşıyacaklarını bildirdi.

Yüzde 100 yerli ve milli

Türkiye’nin ilk ve tek tank
taşıyıcısı olan semi treyleri milli
imkan ve kabiliyetlerle geliştirilip
tasarladıklarını ifade eden Cideli iş
adamı Ahmet Dal, “Yüzde yüz Türk
mühendislerin ve Öztreyler’in yaptığı tank
taşıyıcıların kalifikasyon süreci tamamlandı.
Şu anda seri imalata başladık, 72 tanesinin
imalatı bitti. IDEF 2019 Fuarında da
sergilenen ürünler arasında yer aldı “dedi.n 5

Öztretreyler Türk
Silahlı

Kuvvetlerinin
kara

savunmasındaki
ihtiyaçlarına
cevap oldu.

Türkiye’nin ilk ve
tek tank

taşıyıcısı olan
semi treyleri
üreten firma,

modüler geçici üs
bölgesi

çözümlerinde de
yer aldı. 

Özel Uğurlu Royal Hospital

KASİAD’ın
masasında

Kastamonu
Kuzeykent

Mahallesi'nde
toplam 24 bin

metrekare
alanda kurulu

olan Özel
Uğurlu Royal

Hospital bina ve
arsasının satışa

sunulmasının
ardından

KASİAD, üye iş
adamları başta

olmak üzere
sağlık alanında

yatırım yapmak
isteyen

girişimcilere
öncülük edecek.

Hastane binasının Kastamonu çevresinde bulunan il
ve ilçelerden hasta kabul edebilecek potansiyele sahip
olduğunu kaydeden Ayhan Aslan, “155 yatak
kapasitesine sahip hastane Kastamonu Belediyesi
sınırları içinde yer alıyor. Söz konusu parselde bodrum
kat, zemin kat, beş adet normal kat olmak üzere toplam
7 kattan oluşuyor. Ayrıca binada diğer katlardan

bağımsız olarak tesisat katı ve çatı arası ve teras
bulunuyor. Binanın bitişiğinde trafo merkezi
bulunmaktadır. Bu yapı ısıtma merkezi ve arıtma
bölümlerinden oluşmaktadır. Bodrum ve zemin kat
olarak toplam 2 kattan oluşuyor. Satışa sunulan arazi ve
binayı sağlık yatırımı yapmak isteyen iş adamlarımızla
değerlendirmek istiyoruz “ diye konuştu.

155 yatak kapasitesine sahip

TSK’nın kara destekçisi

Bayramın
sonu 
seçim

Kaptan
Bedri İnce

YSK’nın İBB
Başkanlığı seçi-
minin yenilen-
mesinin ardın-
dan İstanbul'da-
ki 10 milyon 560
bin 963 seçmen,
23 Haziran Pazar
günü yeniden oy
kullanacak. n 5

Türk Arma-
törler Birliğinin
olağan genel ku-
rulunda mevcut
başkan Bedri
İnce yeniden gö-
reve geldi. n 7

Taşköprü Be-
lediye Başkanı
Abdullah Çatal,
adresini köy gös-
teren vatandaş-
ların kaydının
ilçe merkezine
taşıması için
muhtarlardan
destek istedi.n 7

Köyden 
merkeze
talep

Şampiyon kupayı uzatmalarda kaptırdı n 6
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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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DÖNÜŞÜM
Rüşvet ala, rüşvet vere
Açmadığın kapı, aşamadığın engel kalmadı.
Bu kez ecel çıkmış karşına; yakana Azrail
yapışmış,
Hadi bakalım görelim; şimdi söksün rüşvetin.

REZİL

Güzellikler içinde asaletten güzeli,
Demir çarık giyerek aransa da bulunmaz.
Rezillikler içinde cehaletten rezili,
Sözlükler satır satır taransa da bulunmaz.

Ataköy’de gerçekleşen iar programında, Devlet
eski Bakanı Murat Başesgioğlu, Kastamonu
Milletvekili Metin Çelik, Ataşehir Kaymakamı İsmail
Hakkı Ertaş, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan,
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu,  Araç
Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Devrekani
Belediye Başkanı Dr. Engin Altıkulaç, Seydiler
Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, Taşköprü
Belediye Başkanı Abdullah Çatal,  AK Parti
Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP
Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu eski
Milletvekili Hasan Altan, Sancaktepe Belediye Meclis
Başkanı Av. Ercan Kader, KASİAD Kastamonu Şube
Başkanı Ahmet Katar, Kastamonu Kalkınma Vakfı
Başkanı Remzi Gür, Kas-Der Genel Başkanı Remzi
Şen, Savcı Yücel Köktürk ve Orhan Türidi, Türk
Armatörler Birliği Başkanı Bedri İnce, MODESA
Yönetim Kurulu Başkanı Aladdin Taruz, İstanbul
Pastacılar ve Şekerciler Oda Başkanı Aykut Şener,
Kaskon Genel Başkanı Selami
Çelebioğlu, Kasderfed Genel Başkanı
Fatma Kıranoğlu ve Kastamonu
Anadolu Hastanesi İcra Kurulu Başkanı
Dr. Sinan Altıkulaç’ın da aralarında
bulunduğu iş dünyasından 600’ü aşkın
seçkin davetli katıldı.

Burada konuşan KASİAD Genel
Başkanı Ayhan Aslan faaliyetlerinden
bahsederek, üniversite- sanayi iş
birliğinin önemini vurguladı. Aslan,

“Düzenlediğimiz fuar ve iş gezileri birçok
arkadaşımızın moral ve motivasyonunu artırmada
önemli unsur oldu. KASİAD merkezde yaptığımız iş
adamlarına yönelik bilgi ve birikim aktarımları onları
iş hayatında daha da cesaretlendirdi. Hedefimiz
ekonomiye yön vermek olmalıdır; enflasyonu
düşürüp tasarruf tedbirlerini artırıp ekonomi ve

eğitim politikalarını iyi yaparsak, Türkiye’nin
önü daha da açık olacaktır. İthal malların
ikamesi Türkiye’nin geleceği açısından
önemlidir. İthal malların Türkiye’de
üretimine odaklanıp Türkiye’de yaparsak
hem üretimimiz hem de ihracatımız
artacaktır. Aynı zamanda bu yapılan
teknolojik ürünler sayesinde diğer
sektörlerde başka alanlarda ürünlerde
üretilecektir.  Bu kapsamda fabrikalarımızda
ve işyerlerimizde yerinde eğitime önem

vermeliyiz.  Ezberci eğitimden kurtulup okuduğunu
anlayan yorumlayan bireyler yetiştirmeliyiz.
Müfredatımızı bugünkü teknolojik gündem ile aynı
yapmalıyız. “ifadelerine yer verdi.

KASİAD Kastamonu
Şubesi Başkanı Ahmet Katar
da iş adamları ile bağları
kuvvetlendirmek ve sorunları
gündeme getirmek adına
Kastamonu’da ekim ayında
zirve toplantısı
düzenleyeceklerini kaydederek,
“KASİAD Kastamonu
Şubesinin açılmasıyla
aramızdaki bağlar daha da

kuvvetlendi. Kastamonu’da gözü kulağı olmaya,
memleket meselelerine müdahil olmaya gayret
ediyoruz.  Kastamonu’nun kalkınması için gerekli

adımları hep birlikte atmamız gerekiyor. Bu kapsamda
KASİAD Kastamonu Şubesi olarak ikinci Kastamonu
Zirvesini ekim ayında düzenleyeceğiz” dedi.

Kendir arazisi tahsis
edeceklerini bildirerek,
yatırıma çağrıda bulunan
Kastamonu Belediye Başkanı
Galip Vidinlioğlu ise,
“Kastamonu nimetlerinden bir
tanesine sahip bile olan yerler
gelişimde sınır tanımadı, biz
göç vermemiz sebebiyle yazık
ki yerimizde saydık.
Önümüzdeki dönemde restore
edilen konaklarımızı turizme kazandırmak için
girişimlerimiz olacak. Kendir konusunda iş
adamlarımızı Kastamonu’ya davet ediyorum, onlara
yer sözü veriyorum. Belediye olarak üzerimize düşeni
yapacağız.” diye konuştu. 

AK Parti Kastamonu İl
Başkanı Doğan Ünlü
Kastamonu’da vakıf üniversitesi
kurulması gerekliliğini dile
getirdi.

MHP Kastamonu İl Başkanı
Yüksel Aydın Kastamonulu iş
adamlarına yatırım çağrısında
bulundu. 

Devlet eski Bakanı Murat
Başesgioğlu ise İstanbul’daki
Kastamonu siyasi gücünün
artırılması için girişimler
yapılması gerektiğine dikkat
çekti.

KASİAD’ın iftarı 
Kastamonu’yu buluşturdu

Kudret Kayran
Sultangazi Belediye Meclis Üyesi

11 ayın sultanı Ramazan ayını
en iç dileklerimle kutluyor;

yaklaşan bayramın ülkemize,
milletimize, İslam alemine ve

hemşerilerimize huzur
getirmesini temenni ediyorum

Kastamonu Sanayici ve İş
Adamları Derneği geleneksel
iftar programı iş, siyaset ve sivil
toplum kuruluşlarında yer alan
çok sayıda Kastamonuluyu bir
araya getirdi.

Programda Kastamonu Milletvekili Metin Çelik Kastamonu’daki
organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi aktardı.
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Güçlü bağların kurulduğu Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik eder, tüm müşteri ve
hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarız.
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RAMAZAN

İSTAMONU ÇENGEL BULMACA

Seyahat, iş ve oruç
Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iarını

nereye göre yapar?
Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iarları o

anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir.
Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de uçuş
esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre
imsak ve iar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı
uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması
durumunda, imsak ile iar arasında süre, anormal
ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu
durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya
bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir
yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin
akşam vaktinde) iar edebilir.

Mesleği gereği sürekli olarak yolcu olan kişi
namaz ve oruç ibadetlerini nasıl yerine
getirebilir?

Sürekli yolculuk hali, ibadetlerde bir ruhsat
sebebidir. Yolcuların bu ruhsatlardan
yararlanmalarında dinen bir sakınca yoktur. Genel
bir ilke olarak mazeret devam ettiği sürece
ruhsatlar da devam eder. Buna göre sürekli
yolculuk halinde olan kimseler, namazlarını
ertelemeden ve dört rekâtlı farzları kısaltarak iki
rekât olarak kılarlar. İhtiyaç duyduklarında veya
mecbur kaldıklarında, öğle ile ikindi veya akşam ile
yatsı namazlarını birleştirerek (cem ederek) de
kılabilirler. Ramazan oruçlarını ise mümkün
olduğunca tutmaya çalışırlar. Fakat yolculuk
esnasında oruç tutmakta zorlanırlarsa, uygun
zamanda kaza etmek şartıyla yolculuk süresince
oruçlarını tutmayarak erteleyebilirler. Ertelemek
zorunda kaldıkları ramazan oruçlarını imkân
buldukları ilk fırsatta kaza etmeye çalışırlar. Kaza
da edemeyecek duruma düşerler ise sözgelimi artık

oruç tutmalarına imkân vermeyen ve iyileşme
ümidi olmayan bir hastalığa yakalanmak gibi
durumlarda tutamadıkları her bir günlük oruç için
bir fidye verirler.

Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?
Ramazan ayında hasta, yolcu gibi oruç tutmama

ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir
zamanda tutabilirler. Mazereti sebebiyle oruç
tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını
karşılayabilmeleri için Ramazan ayında lokanta gibi
yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca

bulunmamaktadır. Ayrıca lokanta sahibi, oruç
tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek
zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı
için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve
gençlerin, Ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni
yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir
izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip
içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur.
Lokanta sahipleri de gerekli tedbirleri alarak böyle
algılamalara fırsat vermemeye özen göstermelidirler.

Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak
geçirmenin oruca zararı var mıdır?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç
tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden
kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok
uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla
birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak
ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı
hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın,
orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da
unutulmamalıdır.

Çalışanların iş verimini düşürmesi
endişesiyle oruç tutmamaları caiz midir?

Ramazan orucu, ergenlik çağına ulaşmış ve akıl
sağlığı yerinde her Müslümana farzdır. Mazeretsiz
olarak oruç tutmayanlar büyük günah işlemiş
olurlar. Ailesinin rızkını temin etmek için ağır
işlerde çalışmak zorunda olup da oruç tutmaları
sağlığına zarar verenlerin o günlerde oruç tutmayıp
daha sonra kaza edebilecekleri, kaza etme
imkânlarının olmaması durumunda ise her gün
için bir fidye vermeleri şeklinde görüşler vardır.
Ancak çok ağır olmayan günlük işlerde çalışmak
orucu terk için özür sayılmaz. 

Âyet-i Kerime
“Size rızık olarak verdiğimiz iyi ve temiz

şeylerden yiyin ama bunda ölçüyü
aşmayın, yoksa gazabıma uğrarsınız; kim
gazabıma uğrarsa artık uçuruma
yuvarlanmış demektir.” (Taha Sûresi, 20/81)

Hadîs-î Şerif
“İsrafa kaçmadan ve

kibre düşmeden yiyiniz,
sadaka veriniz ve giyininiz!” 

(Nesâî, Zekât 66)

Sahur yemeğinin dindeki önemi nedir?
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin

imsak vaktinden önce gece yedikleri ye-
mektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalk-
mış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. 

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde
“bereket” olduğunu ifade etmiş ve sahur
yemeğinin, Müslümanların orucu ile ehl-i
kitabın orucu arasındaki en önemli farklar-
dan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla
ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fa-
kihler, sahura kalkmanın ve sahuru gecik-
tirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü
verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile
olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura
kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve
bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek
suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip
olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle
başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutu-
lur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan
sahur, ihmal edilmemelidir.

Uzman bir doktorun oruç tutmamasını
önerdiği kimse ne yapmalıdır?

Uzman bir doktorun, oruç tutmasının
sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini
koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutma-
yabilir. Şayet hastalığı geçici ise tutmadığı
oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı ka-
lıcı ise tutamadığı oruçlar için fidye verir.

Ramazan ayını ve bayramı başka ülke-
lerde geçirenler, o ülkelerin
hesaplarının/takvimlerinin Türkiye’den
farklı olması hâlinde bayramlarını Türki-
ye’ye göre mi, bulundukları ülkeye göre mi
yapmalıdırlar?

Fakihlerin çoğunluğunca tercih edilen
görüşe göre; kamerî aylar, hilalin güneş
battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir
yerinden görülmesiyle başlar. 

Günümüzde ayın, hilal hâlinde nerede
ve ne zaman görülebileceği, hatasız olarak,
hesapla tespit edilebilmektedir. Yurdu-
muzda ve İslam ülkelerinin çoğunda tak-
vimler bu hesaplamalara göre düzenlen-
mekte; Ramazan ve bayramlar da buna
göre belirlenmektedir. Az sayıda bazı İslam
ülkeleri ise, kamerî aybaşlarının tespitinde,
ayın hilal şeklinde gökyüzünde görülebile-
cek hâlde bulunması zamanını değil, kavu-
şum anını veya hilalin kendi ülkelerinde de
görülmesini esas almaktadırlar. İslam âle-
minde zaman zaman bizden bir gün önce
veya bir gün sonra oruca başlayan ve bay-
ram yapan ülkelerin bulunması bu sebep-
ledir. Bu tür içtihat farklılığından doğan uy-
gulamalar kimsenin ibadetine zarar ver-
mez. Bu nedenle başka bir ülkede bulunan
bir Müslüman, bayramını bulunduğu ülke-
ye göre yapar. 
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İŞ ELBİSELERİNDE 
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VE ÜRETİM 
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Tel    : +90 (216) 466 74 86-87 Fax   : +90 (216) 466 74 88

n Birinci sayfadan devam

Savunma Sanayindeki çalışmaları hakkında
bilgi aktaran Cideli iş adamı Ahmet Dal, “Proje
kapsamında havan atışlarına karşı güçlendirilmiş
yapıda taşınabilir yaşam üniteleri, balistik
koruma sistemlerinden oluşan modüler üs
bölgelerinde kullanılan konteynerin üretimini
gerçekleştirdik, 14 ülkede kurulumunu
gerçekleştirdik. Onun haricinde savaş
uçaklarının, helikopterlerinin akaryakıtlarında
kullanılan 85 özel tankeri teslim ettik” diye
konuştu.

Sakarya’da yeni tesis

Faaliyetlerini Sakarya Ferizli'ye taşımayı
hedeflediklerini söyleyen Dal, “İş gücümüzün
yüzde 45’ini savunma sanayiine aktardık.
Damper alanında Öztreyler markamızın yanı sıra
fason üretime geçme projemiz de bulunuyor. Yeni
talepler ve üretim çeşitliliğimizi artırmak adına
kurduğumuz Sakarya’daki fabrikamızın inşaatı
bitti, makine aksamının tamamlanması sonrası
üretim alanımızı oraya taşıyacağız”
açıklamasında bulundu.

Dünyada daralma var; 
Türkiye’ye güven azalmadı

Türkiye ekonomik piyasalarına dair

değerlendirmede de
bulunan Ahmet Dal
şunları söyledi: “2019’da
geçtiğimiz yıllara oranla
sipariş noktasında bir
azalma söz konusu. Bunun
sebeplerinden biri de iç
piyasadaki daralma sebebiyle herkesin yurt dışı
ayağına ağırlık vermesi. Ancak bu daralma sadece

Türkiye’de değil dünyayı
kapsıyor. Dünyada artık
herkes birbirinden
haberdar. Ülkemizde son
dönemlerde oluşan
baskılar izleniyor, takip
ediliyor ama bu durum

Türkiye’ye olan güvende kesinlikle bir azalma
sağlamıyor.”

(V.U.K. Madde 328): “(Değişik birinci fıkra:
30/12/1980-2365/56 md.) Amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların
envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark
kar ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında
defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç
defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat
veya gider kaydederler. Amortisman ayrılmış
olanların değeri, ayrılmış amortismanlar düşüldükten
sonra kalan meblağdır. Devir ve trampa satış
hükmündedir.”

Örnek :1
01.01.2010 yılında aktife alına ticari aracın değeri

50.000 TL’dir. İtfa süresi 4 yıl olmakla beraber 2010 ve
2011 yıllarında amortisman ayrılmış olup 2012 ve
2013 yıllarında amortisman ayrılmamıştır. Araç 2014
yılında 20.000 TL’ye satılmıştır.

Fakat Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2008 yılında
verdiği B.07.1.GİB.0.03.29/2973-315-442 sayılı
muktezasında “…… iktisadi kıymetler için ayrılan
amortisman tutarı ancak ilgili olduğu yılda dikkate
alınması gerekmekte olup, herhangi bir yıl
amortisman ayrılmaması ya da eksik ayrılması
halinde amortisman süresinin uzatılmasına ve daha
sonradan ayrılan amortisman giderinin ilgili olduğu
yıldan başka bir yılda gider olarak dikkate alınmasına,
daha açık bir ifade ile herhangi bir yıl amortisman
ayrılmaması ya da eksik ayrılması sebebiyle
amortisman süresinin son yılında iktisadi kıymetin
itfa edilmemiş bakiye değerinin (net defter değerinin)
o yıl defaten gider olarak dikkate alınmasına imkan
bulunmamaktadır. 

Şu kadar ki, VUK’nun 328. maddesi gereği,
amortismana tabi bir iktisadi kıymetin satılması
halinde alınan bedel ile iktisadi kıymetin (amortisman
konu edilmiş olması halinde, ayrılan amortisman
tutarları düşüldükten sonra kalan net) değeri
arasındaki farkın kar ve zarar hesabına geçirileceği
tabiidir.” 

Görüldüğü gibi, Maliye İdaresi’nin anlayışına göre
mükelleflerin her bir sabit kıymet için ilgili yılında,
hiç amortisman ayırmama veya eksik amortisman
ayırma hakları vardır. Bu şekilde kullanılmayan
amortisman hakları izleyen yıllarda kullanılamamakla
beraber, amortismandaki bu eksiklik ilgili sabit
kıymetin net defter değerinin aynı miktarda yüksek
kalmasını sağladığı için, sabit kıymetin satışında
maliyet olarak dikkate alınabilmektedir.

Konu ile ilgili Danıştay’ın görüşü de yukarıda
izah edilen Maliye İdaresi görüşüne paraleldir.
Nitekim, Danıştay 3. Dairesi’nin 7.2.1984 tarih ve
E.1984/1879; K.1984/3360 sayılı kararında; 

“…… satışı yapılan minibüs için amortisman
ayrılmadığı sabit bulunduğundan alış ve satış
bedelleri arasındaki farka ayrılması gereken
amortisman miktarının eklenmesinde kanuni uyarlık
bulunmadığı,..” ifadesi yer almıştır.

SONUÇ
Ayrılmayan amortisman bedelleri daha sonraki

yıllarda gider olarak vergi matrahından
indirilemeyeceği tabiidir fakat satışında net defter
değerinde gider unsuru olarak değerlendirilmesi
mümkündür.

Yukarıdaki örnekte 2012 ve 2013 yılları için
kanunen kabul edilmeyen giderler K/2 ve birikmiş
amortismanlar hesaplarının kullanılmaması tavsiye
olunur. Aksi halde satışta problem çıkar.

Eti Bakır Küre Tesisleri, her yıl saklamak
zorunda olduğu 270 milyon dolarlık atığı
ekonomiye kazandıracak. Sıfır atık
politikasının devreye girmesi ile Küre
tesislerinden çıkan atıklar Eti Bakır Mazıdağı
Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre
Tesislerine gönderilecek.

Bu yıla kadar fabrikadan
çıkan atığı atık barajında
stokladıklarını ifade eden Eti
Bakır Küre Yeraltı Proje ve
Maden Müdürü Kazım
Küçükateş, 2019 itibarıyla sıfır
atık politikasına geçtiklerini
belirterek, “Mardin
Mazıdağı’nda 1.2 milyar dolar
yatırımla kurduğumuz Metal Geri Kazanım ve
Entegre Gübre Tesisleri ile Küre madeninde
bakır cevheri yanında elde ettiğimiz, kobalt
cevheri de ekonomiye kazandırılıyor. Daha
önce değerlendirilemeyen maden atıkları da
içinde çinko, demir, bakır gibi değerli madenler
barındırmaktadır. Bu tesis sayesinde yılda 270
milyon dolar değerinde metal ithalatının
önüne geçeceğiz. Metal geri kazanımı sırasında
ortaya çıkan sülfürik asidi, bölgeden elde
ettiğimiz fosfat ile değerlendirerek yılda 500 bin
ton DAP veya müdahili fosfatlı gübre üretimi
yapacağız” dedi.

Atık barajının ileride ağaçlandırılacağını
kaydeden Küçükateş, Küre’deki tesisin
faaliyetleri ve ilçe ekonomisine katkısı
hakkında şunları söyledi: “Özelleştirmeden

önce Eti Bakır, Küre’de maden arama ve üretme
çalışmalarını 140 metreye kadar
sürdürebiliyordu. Araştırmalarımız sonucunda
140 metrenin altında yeni rezerv bulduk.
Gerek tespit edilen yeni rezervler gerekse
teknolojik yatırımlar sayesinde bugün 960
metreden güvenli bir şekilde maden
çıkarabiliyoruz. Küre madenimizde 4x4 araç ile
dolaşılabilecek 50 kilometre galeri açıldı.
Yaklaşık 3 bin nüfuslu ilçeden 700 kişi
tesisimizde istihdam ediliyor” dedi.

Öztretreyler Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara savunmasındaki ihtiyaçlarına cevap oldu. Türkiye’nin ilk ve
tek tank taşıyıcısı olan semi treyleri üreten firma, modüler geçici üs bölgesi çözümlerinde de yer aldı. 

Öztreyler kara 
savunmasında

Küre’deki atık değerleniyor

Yüksek Seçim Kurulu; 225 sandık kurulu başkanı
ve 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin kamu görevlisi
olmadığı bu durumun tesir ettiği oyların da sonucu
etkiler nitelikte olduğu için seçimin yenilenmesine,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin
23 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verdi.  Ka-
rarın ardından, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası ip-
tal edildi, İçişleri Bakanlığı seçime kadar İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’yı İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Sandığın kaderini belirleyecekler

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Binali
Yıldırım ile CHP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı adayı
Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanlığı için seçimin en
güçlü adayları olarak ön plana çıkıyor.  İki aday ara-
sındaki yarışın kazanını belirlemek için diğer partile-
rin tutumu önem kazanıyor. 31 Mart yerel seçimle-
rinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 169 bin 765, AK
Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bi-
nali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. İki aday ara-
sındaki başta 29 bin olarak açıklanan fark, 12 bin se-
viyesine indi. Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar
103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim
Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra
Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mus-
tafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Er-
san Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı
Muammer Aydın da 30 bin 884 oyda kaldı.

Bayramın sonu seçim

istamonu11mayis_05_Layout 1  5/15/19  1:52 AM  Page 1



13 Mayıs 2019 6
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

TFF 2. Lig Play Off Çeyrek Final
Beyaz Grup rövanş maçında
Sarıyer’le 1-1 berabere kalan
Kastamonuspor 1966 1. Lige
yükselme şansını kaybetti.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta Gümüşhane’yi
mağlup etmesine rağmen sezonu ikinci bitiren
Kastamonuspor 1966’ play-off çeyrek finalinde
Sarıyer ile eşleşti. İstanbul’daki ilk karşılaşmada 1-0
yenilen temsilcimiz, rövanşı Gazi’de oynadı.

Maçın normal süresi 1-0 Kastamonuspor
1966'nın üstünlüğü ile sona ererken, Sarıyer, 107.
dakikada bulduğu golle 1-1 eşitliği yakaladı ve
adını Play Off yarı finaline yazdıran taraf oldu.

Geçtiğimiz haa sezonu lider olarak
tamamlayıp ligde şampiyonluk kupasını
kaldıran Kastamonu Belediyesi Kadın Hentbol
Takımı, Türkiye Kupası finalinde uzatmalarda
Muratpaşa’ya yenildi.  Bu mağlubiyet sonrası
tek sayı farkla Türkiye Kupası’nın sahibi
Muratpaşa Belediyespor oldu. Geçen haa
Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan
Kastamonu Belediyespor ile Muratpaşa
Belediyespor Kadınlar Türkiye Kupası finalinde
karşı karşıya geldi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'ndaki
karşılaşmada Muratpaşa Belediyespor ilk yarıyı
16-15 önde tamamladı. Mücadelenin normal
süresi 28-28 sonuçlanınca maç uzatmaya gitti.
Uzatmalar sonunda Muratpaşa Belediyespor,
Kastamonu Belediyespor'u 33-32 yenerek
Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Şampiyon kupayı uzatmalarda kaptırdı

Namağlup 
zirvede

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü, mücadele ettiği U19-B
Kategorisinde namağlup olarak zirvede.
Oynadığı 9 karşılaşmanın 8’inde galibiyet
1’inde beraberlik elde eden ekibimizin
şampiyonluk hedefinde dört mücadelesi
daha bulunuyor.

İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor
Kulübü U19 2. Liginde 9. haftayı geride
bıraktı. Son olarak Namık Sevik Standında
Esenay ile karşılaşan ekibimiz sahadan 4-
1’lik galibiyetle ayrıldı. 

Temsilcimizin gollerini Talha Aktaş,
Doğukan Karayel, Yavuz Cesur ve Talha
Bozok kaydetti.

Kırmızı siyahlılar 9. haftanın sonunda 8.
galibiyetini alarak namağlup grup
liderliğini sürdürmeye devam ederken,
gruptaki puanını 25'e yükseltti.

Umutlar tükendi 
yerimizde 
sayıyoruz

İstoç Oto Ticaret Merkezi 
Market H1 Blok No:41, Göztepe, 3. Cadde. 34560 Bağcılar/İSTANBUL 

Telefon : +90 212 806 1699
e-posta: ekercar@hotmail.com

Otomobilleriniz değerinde alınır, değerinde satılır 

17 yıllık tecrübemizle siz değerli 
dost ve müşterilerimize hizmet vermekteyiz

2. elde güvenilir adres

Murat Eker: 0532 709 80 37

Sahibinden.com: ekercar.sahibinden.com

www.ekercar.com

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde
mücadele eden Kastamonu Belediyesi
GSK’da üç sezondur görev yapan teknik
adam Hakan Günal ile yollar ayrıldı.

Üç sezonda Kastamonu Belediyesi
GSK ile 2 şampiyonluk yaşayan başarılı
teknik adam 1 kez de Süper Kupa’yı ha-
vaya kaldırma şansını yakaladı. Türkiye
Kupası’nda da 2 kez takımına final oynat-
ma başarısı elde etti.

Yönetimle düştükleri görüş ayrılığı nede-
niyle yollarını ayırmaya karar verdiklerini bildiren
Günal, Kastamonu Belediyespor’daki görevine 2016-
2017 sezonunda geldiğini hatırlatarak, "Her şeyin
başlangıcı ve bitişi vardır. ’Önemli olan o arada ne
yaptığınızdır’ dedik. Bu araya 2 lig şampiyonluğu, 1
Süper Kupa, 1 EHF yarı finali, 2 Türkiye Kupası finali

sığdırmışız. Bunların alınmasında beraber
çalıştığım tüm sporcu ve antrenör arka-
daşlarıma, başkan ve yöneticilere çok te-
şekkür ederim. Her zaman başımız dik,
alnımız ak olarak yaşamaya devam ede-
ceğiz. Her bitiş, bir başlangıçtır" dedi.

Günal açıklamasında "Kastamonu
Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Bı-

yıklı ile sezon değerlendirmesi ve gelecek
sezon yapılanması konusunda düştüğümüz

görüş ayrılıkları nedeniyle sezon sonunda
yollarımızı ayırmaya karar verdik. Her iki taraf için

de en uygun çözümün bu olduğu konusunda görüş
birliğimiz tamdır. Kulübüme ve şu ana kadar destek-
lerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyor,
Kastamonu halkına şükranlarımı sunuyorum." ifade-
lerine yer verdi.

Sezon bitti hoca gitti
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Çatalzeytin Belediye Başkanı
Ahmet Demir beraberindeki heyet
ile birlikte İstanbul’da iki gün
süren çalışma programı düzenledi.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir beraberindeki heyet ile birlikte
İstanbul’da iki gün süren çalışma programı
düzenledi.  Demir programı kapsamında ilk
olarak Çatalzeytinliler Yardımlaşma
Derneği’nin öncülüğünde düzenlenen istişare
toplantısına katıldı. Çatalzeytinli iş adamları
ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerin olduğu
toplantıda ilçedeki önümüzdeki süreçte

yapılacak faaliyetler aktarılırken, destek
istendi. İstanbul ile Çatalzeytin arasındaki
bağı kuvvetlendirme hedefinde olduklarını
bildiren Demir, toplantıları sıklaştıracaklarını
kaydetti. 

Gaziosmanpaşa’da bulunan Yukarısökü
Köyü Derneği, Sultangazi’de faaliyet gösteren
Çatalazeytinliler Yardımlaşma Derneği ve
Beyoğlu’nda yer alan Paşalı Köyü
Yardımlaşma Derneğinin üyeleriyle bir ayara
gelen Başkan Demir, burada gündeme gelen
talepleri not aldı. 

Demir’in heyetinde MHP Çatalzeytin İlçe
Başkanı Yüksel Ünlü, Çatalzeytin Belediye

Meclis Üyeleri Hüseyin Tolga İnce, Refah
Akçay, Orhan Tan, Abdurrahman Özcan ve İl
Genel Meclis Üyesi Seyhun Yılmazer yer aldı.

Heyet istişare toplantılarının yanı sıra
Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ı
kardeş belediye olan Sultangazi Belediyesi
Başkanı Abdurrahman Dursun ile
Kastamonulu başkan yardımcısı Nurcan
Öztürkmen ve belediye meclis üyesi Kudret
Kayran’ı ziyaret etti. Heyet ayrıca Hobby Life
markası ile üretim yapan Çatalzeytinli iş
adamı Mehmet Demirel’in sahibi olduğu
Demirel Plastik firmasına da ziyaret
gerçekleştirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal, birinci
adresini köy gösteren
vatandaşların kaydının ilçe
merkezine taşıması için
muhtarlardan destek istedi.

Taşköprü Belediye Başkanı
Abdullah Çatal, köy muhtarları
ile bir araya geldi. Toplantının

gündemini köyde yaşanan
sorunların tespiti
oluşturdu. Çatal,
muhtarlardan özel olarak
ise ilçe merkezinde

yaşayıp ikameti köyde olan
vatandaşların ikametlerini

ilçe merkezine almaları
hususunda destek istedi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) nisan ayı
fotoğraf oylamasında Abanalı
hemşehrimiz Semih Yüksel’in fotoğrafı
spor kategorisinde birinci seçildi.

AA’nın kurumsal internet sayfasında
yurt içi ve yurt dışında “haber, yaşam,
spor ve video” olmak üzere dört
kategoride gerçekleştirilen oylamada,
Yüksel’in çektiği Norveçli sörfçü Jono
Dunnett’in
Hacıveli
kayalıklarından
geçişini yansıtan
fotoğraf spor
dalında birinci
oldu. AA Abana
muhabiri Semih
Yüksel’in 2015
yılının ocak
ayında
‘Devrekani’de Karlar İçinde’, temmuz
ayında ‘Abana’da Gün Batımı’, 2018’de ise
‘Yeşil Yol’ isimli fotoğrafları aynı
oylamada “yaşam kategorisi”nin birincisi
olarak, yılın fotoğraflarında yer almıştı.

Dereceye girenlerin yanı sıra haber
içeriklerinde yer alan fotoğrafların da
AA aracılığıyla servis edildiğine dikkati
çeken Semih Yüksel, yaptığı çalışmalarla
Kastamonu’nun tanıtımına katkı

sunduğunu belirtti.
Kastamonu’nun farklı noktalarında

çektiği birçok fotoğraf ile görüntülü
haberlerin ulusal ve uluslararası alanda
gündeme geldiğini anlatan Yüksel, “Ayın
fotoğrafları oylamasında derece alan
çalışmalarımızın yanı sıra haber
içeriklerimizde kullandığımız fotoğraf ve
görüntüler de AA tarafından yurt içi ve

yurt dışındaki
medya
kuruluşlarına
servis ediliyor.
Ayrıca,
almanaklarda,
takvimlerde,
dijital
ortamlarda
Kastamonu’dan
fotoğrafların

olması ve tanıtıma katkı sağlaması
benim için mutluluk verici.
Kastamonu’nun her bir ilçesi eşsiz
güzelliklere sahip, her yerin kendine
özgü değerleri var. İlimizin her bir
köşesinde ayın fotoğrafı olabilecek,
yöremizin tanıtımına katkı
sağlayabilecek çalışmalar yapmak
istiyorum. Bu doğrultuda çalışmalarıma
devam edeceğim” dedi.

Rozetimiz 
Çatalzeytin

Sultangazi Belediyesi

Silivri Belediyesi

Demirel Plastik

Tekirdağ Saray’da Tüm Kas-
tamonulular Derneği kuruldu.
Devrekanili hemşerimiz Adnan
Tezcan’ın kaymakam olduğu il-
çede faaliyete başlayan derneğin
kurucu başkanı olarak Nevzat
Çifçi görev aldı. Derneğin kuruluş
belgelerini imzalayan Saray Kay-
makamı Adnan Tezcan, Kasta-
monuluların birlik içerisinde ol-
ması temennisinde bulunarak,

“Saray’da tüm ilçe halkıyla güzel
bir bütünleşme sağladık. Tekir-
dağ’da yaşayan hemşerilerimizin
ilgisi de fazlasıyla memnuniyet
verici. İlçemizde ilk kez bir Kas-
tamonu derneği kuruldu. Bu olu-
şumda imzam olduğu için mutlu-
yum.  Güzel faaliyetler ile Kasta-
monu’nun tanıtımına katkı sun-
maları için yakın takipçileri ola-
cağım” dedi. Kaynak: İSTAMONU

Saray’da Kastamonu 
derneği kuruldu

Türk Armatörler
Birliğinin olağan ge-
nel kurulunda mev-
cut başkan Bedri
İnce yeniden göreve
geldi.

Türk Armatörler
Birliğinin 41. Olağan
Genel Kurul toplan-
tısı İMEAK Deniz Ti-
caret Odası Meclis Salonunda
gerçekleşti. Tek liste halinde gi-
dilen genel kurulda mevcut baş-
kan İnebolulu hemşerimiz Bedri
İnce delegelerin güven oyunu

aldı. İnce’nin asil yö-
netim listesinde “Ci-
han Ergenç, Onur
Alkın Kalkavan, Er-
han Bayraktar, Me-
tin Düzgit, Ali İbra-
him Kontaytekin,
Tayfun Çebi,   Rasim
Akar, Murat Er,
Andnan Naiboğlu,

Kemal Akbaşoğlu, Burak Akar-
taş, Orhan Aslan”  yer alırken de-
netleme asil listesinde  “Adil
Göksu, Bekir Mete, Mustafa Yağ-
cı” bulundu.

Armatörlerin kaptanı 
Bedri İnce

Köyden merkeze talep

Kadrajıyla dünya 
Kastamonu’yu tanıyor 

Türkiye’de yazılı ve görsel
medyanın yanı sıra hem sosyal
medyada hem de uluslararası ba-
sında Kastamonu fotoğrafları hız-
la paylaşılıyor. MSN, Time ve The

Economist, The Telegraph’ın ara-
larında bulunduğu çok sayıda
medya içeriğinde Semih Yüksel’in
fotoğraflarıyla Kastamonu’nun ta-
nıtımı sağlandı.
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz
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