
Eşinin Kastamonulu olması
dolayısıyla bölgeye hakim olduğunu
kaydeden MNG Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürü ve ASÜER şirketinin
kurucusu Dr. Aydoğan Süer,
Abana’nın yanı sıra Devrekani ve
Pınarbaşı’nda yatırım girişimlerini
başlattıklarını bildirerek, “Sadece
Abana ve Pınarbaşı’nda
gerçekleştireceğimiz yatırım 100
milyonu buluyor. Kastamonu
evliyalar şehri olması dolayısıyla
benim maneviyatımla da çok
uyuşuyor. Ticarette sebep sadece para
kazanmak değil. Doğanın tabiatın
içinde, istihdama fayda sağlamak
istiyorum. Türkiye’nin önemli bir
grubunun genel müdürü vasfımın
dışında, şahsi yatırımlarımın
tamamını Kastamonu’ya yapma

kararı aldım.” dedi. Bölgenin
bakirliğinin yanı sıra turizm süresinin
sınırlı olmasının da avantaj taşıdığına
dikkat çeken Süer şunları söyledi:
“Kastamonu; doğası ve tabiatıyla
güçlüyken, kültür turizmiyle
gastronomisinde güçlü yönleri varken
bu kadar bakir kalması beni
şaşırtıyor. Kentin tanınmayacak
şekilde kalmasını istesek
beceremezdik. Şehrin sadece
Türkiye’den değil, yurtdışından bile
misafirlerin gelebileceği cazibe
merkezi olabilecek bir potansiyeli var.
Sadece biraz ustalık istiyor. Mevsim
kısa diyorlar. Mevsim zaten uzun olsa
buranın değeri 100 milyon dolar
olurdu. Burası çok bakir diyorlar. Biz
zaten doğa turizminde bakirlik
arıyoruz.” n 3
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Mülkiyeti İle Satış, Faaliyete Hazır Restoran ve Yöresel Ürün Satışı
440 Metrekare Kapalı Alan, İki Ayrı Bahçe Su Değirmeni

Çatalzeytin’de mobilya ve elektronik eşya
bayisi olarak faaliyet gösteren İnceler
Ticaret’in, geçmişi 150 yıl öncesine
dayanıyor.

Aynı sokakta bir buçuk asırdır ticaret
yaptıklarını bildiren İbrahim İnce (72), şeker
imalatı ile tanınan ailesinin geleneği olan
ticaretin kapsamını değiştirerek faaliyetlerini
oğulları Hüseyin Tolga ve Ersin İnce ile
sürdürdüklerini ifade etti. n 5

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” araştırmasının
sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Kastamonu ve Kastamonulularla bağı olan 11 firmanın
toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 2 milyar 491 milyon dolar oldu. n 5

5 kuşak, bir buçuk
asırdır ticarette

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
(KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
Kastamonu’nun Yatırım Teşvik Sisteminde
5. Bölge Teşvik alma talebinin Sanayi
Bakanı Mustafa Varank’a sunulacağını
bildirdi. n 3

Bakan Varank’a
sunulacak

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet
Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan
Ginolu Kalesi’nin tahsisinin alındığını
bildirdi. Başkan Demir, “Sekiz aydır bu
konunun üzerinde çalıştık. Tahsis başvuru-
muz onaylandı, Ginolu Kalesi Çatalzeytin
Belediyesi'ne tahsis edildi" dedi. n 2

Ginolu Kalesi 
artık belediyenin

Kastamonu Valisi Avni
Çakır’ın korona virüs testi
pozitif çıktı. Evinde
tedavisine başlanılan Vali
Çakır’ın sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. Öte yandan Vali
Yardımcısı aynı zamanda Taşköprü
Kaymakam Vekili Fahrettin
Göncü’nün de korona virüs testi
pozitif çıktı. Göncü’nün, tedavisine
Kastamonu Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde devam ediliyor.

Vali Çakır 
pozitif çıktı

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. 

Malkoçoğlu Mah. Namık Kemal Cad. No:71 Sultangazi / İstanbul Tel: 0212 667 16 44

yıllık tecrübe
ve deneyim26

100 MİLYON
LİRALIK YATIRIM

Uzman, Hızlı, Doğru
ve birebir hizmet

İthalat-İhracat ile ilgili
tüm Gümrükleme
işlemlerinde; 

T. 0212 551 0 222
F. 0212 653 6 625
C. 0549 561 1 022

Bahçelievler- İstanbul

www.ihtisasgumruk.com

İlk etapta

Abana Hacıveli’de Türkiye’nin
büyük ekoturizm otelini yapmaya

hazırlanan ASÜER Yatırım ve
Danışmanlık Anonim Şirketinin

kurucusu Dr. Aydoğan Süer
Kastamonu’da yatırımlarına ağırlık

vereceklerini işaret ederek,
şimdiden 100 milyon liralık payı

hazırladıklarını ifade etti.

Kastamonu Holding tarafından 49 yıllığına
kiralandıktan sonra Ferko İnşaat’a devredilen
llgaz Mountain Resorst Tatil Köyü için Süer
Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi
harekete geçti.  Gelir getirmesine rağmen
Ferko Holding’in farklı yönlerdeki yatırımları
sebebiyle işletmeyi devretmeyi planladığını
bildiren Kastamonu Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Sudi Topal, Süer Yatırım ve
Danışmanlık Anonim Şirketiyle prensipte
anlaşmaya varıldığını bildirerek şunları
söyledi: “llgaz Mountain Resorst Tatil Köyü
kapanırsa dağın istikbali gider, kimse de
yatırıma gelmez.  Konuyu Ferit Meriçten ve
Aydoğan Süer ile masaya yatırdık. Prensipte
anlaşma sağlandı” dedi.

Prensipte anlaşıldı

Dr. Aydoğan Süer

Sudi Topal

İhracata 2,5 milyar dolarlık katkı

GMG Kastamonuspor,
ilk deplasmanından
kalesinde 4 gol görerek 3
puanı kaybetti. 2'nci Lig
Kırmızı Grup’ta mücadele
den GMG Kastamonuspor,
ikinci karşılaşmasına
Bodrumspor
deplasmanına çıktı. n 7

3 puan 
Bodrum’da kaldı

4-1
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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-

n      
  

  
     

     
     

    
  

   
    

   
   
   

  
     

P       

Kastam   

  

   
   

   
    

   
   

  
   

   
   
   

   
   

   
  

    
   

   
  

  
    

   
       

        
        

        
     
       

       
         

        
       

           
       

         
      

     
    
       

      
         
        

        
         

 
       

       
   

   
    

    
    

    
    

    
    

    
   

   
     

     
 

   
    

    
    

    
   

   
      

        
          

         
             

 
         
       

         
        

      
        

 

   
 

     
     

       
      

     
    

        
     

      
    

    
    

     
  

    
     

      
     

    
    

      
     

      
      

      
     
      

     
    
   

     
    

     
     

       
    

    
     

      
     

    
       
 

    
      

      
     
  

    
     

       
       

      
       

     
        

    
   

   
   

   
     

   

   
   

    
      

     
    

   
  

   
 

  
     

    
    

    
    

   
    

     
     

   
     

   
   

    
      

    
   

    
 

    
   

    
   

      
   

   
   

    
    

   
      
    
   

    
  

   
    

    
   

    
    

   
     

  

 
 

   
   

             
             
                

   
     

   

     
     

     
     

     
     

     
      

      
      

    
       
    
     

     
     

      
    

      
        

        
      

       
      
      

      
     

  
      

     
      

      

    
     
     

 
        

     
     

     
     

      
     

 
       
   

      
     

       
   

      
       

       
       

     
       

       
    

       
       
    

      
   

        
  

   
 

  
 

  
   
 

   
  

  
   

   
 

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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2şiir
şair

MEZARLIKTA

Toprağı çapalar
Su serperim gömütlere
Çocukluğumu yaşarım
Ölüler ülkesinde.

ASKIDA 
BURUŞMAYANLAR

Etliye karışmazsın, sütlüye karışmazsın,
Kimseye rakip olmaz, kimseyle yarışmazsın.
Gardıroptaki ceket, pantolondan farkın yok,
Ütülü esvap gibi askıda buruşmazsın.

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İST0532 467 17 21 www.asyildizyapi.com info@asyildizyapi.com

Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

lAsma tavan sistemleri
lTadilat ve dekorasyon hizmetleri
lDış cephe ve bina restorasyonu

lProje ve uygulama ofisi

Kalenin keşfedilmemiş, eşsiz bir güzellikte
olduğunu anlatan Demir, "Kalede yaklaşık 15 yıl
önce küçük bir restorasyon çalışması yapılmış ama
daha sonra yarım kalmış. Buranın altındaki

mağaralardan kaleye çıkış
olduğunu biliyoruz. Ama buralar
kapanmış. Eğer ilerleyen
günlerde bir çalışma yapılırsa
bunlar da gün yüzüne çıkacak."
diye konuştu.

Osmanlı döneminde kalede
bezir yağı üretiminin de
yapıldığını belirten Demir, şöyle

devam etti: "Kale kısa süre önce Kültür ve Turizm
Müdürlüğünden belediyeye geçti. Herkesin
Çatalzeytin'e gelip burayı yaşamasını isterim.
Burayı günde 250-300 kişi ziyaret ediyor. Yılda bu
kaleyi en az 100 bin kişi ziyaret ediyor. Kalenin

restorasyon çalışmasını da bitirdikten sonra burası
daha müthiş bir yer haline gelecek.”

Kastamonu’nun yaşlı bir
nüfusa sahip olduğunu
vurgulayan Başhekim Ergül,
“Yoğun bakımdaki hasta
sayılarımız biraz yüksek olması
yaş ile ilgili. Kastamonu’da
nüfusumuz biraz yaşlı nüfus,
kronik rahatsızlıkları bulunan
hastalarımız biraz daha fazla
oluyor. Bunlarla birlikte
hastanemizde de çalışan
personelimizin Covid’e
yakalanma oranı da bir miktar
yüksek. Fakat biz, korona virüs
ile mücadelede bu dönemi
başarılı bir şekilde atlattığımızı
düşünüyorum. Bunların hepsi
arkadaşlarımızın yoğun
çalışmaları sayesinde oldu.
Hastanemizde Mart ayından
bu yana  47 ebe ve
hemşire, 12 hekim, 5,
yönetim katında çalışan,
3  laboratuvar
teknisyeni , 8 tıbbi
sekreter , 15 temizlik
personeli  ve 5  güvenlik
olmak üzere toplamda
95 personelimiz Covid-19
hastalığına yakalandı. Şu
anda hepsi aramızda tekrar
görevlerinin başında” dedi.

Mart ayından itibaren tüm
ülke olarak topyekûn korona
virüs ile savaş halinde olduklarını
söyleyen Başhekim Prof. Dr.
Zafer Ergül şunları söyledi:
“Kastamonu’muzda mücadele
veriyor. Normal vakaları
alamıyoruz. Çünkü sayı yeterli
değil. Personel sayısı, hemşire
sayısı ve nöbetler bu vakaları
almamızı engelliyor. Valiliğimiz
bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulu
olarak her hafta toplantılarımız
oluyor. Bu toplantıların amacı

tedbirleri biraz daha
sıklaştırmak, Covid-19 ile
mücadelemizi güçlendirmek
amacıyla oluyor. Bunda da
başarılı olduğumuzu
zannediyoruz. Çünkü rakamlarda

bunu gösteriyor. Ağustos’un
19’u itibariyle bir pik

yaşadık fakat pik artık
normale döndü ve şimdi
de inişe geçmeye
başladı. Bu bizim için
sevindirici bir haber.
Bunda hem halkımız
hem hastanemiz hem

de Valiliğimiz ve Sağlık
Müdürlüğümüz olarak

çalışmalarımızın bir sonucu
olduğunu düşünüyorum” 

Maske kullanımının önemine
değinen Başhekim Ergül,
“Halkımızın çok duyarlı
olduklarını düşünüyorum, son
zamanlarda bu duyarlılıklarının
da etkisini görmüş oluyoruz.
Maske, mesafe ve hijyen
konusuna lütfen çok dikkat
etsinler, çünkü maske ile
dolaşmak, maske ile solumak,
entübasyon cihazına bağlanıp
solumaktan çok daha kolay. Hep
beraber bu hastalığı aşacağımızı
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Tosya’da inşa edilecek olan
İlçe Jandarma Komutanlığı
hizmet binası için yer teslimi
yapıldı. Yavuz Selim Mahallesi
sınırları içinde inşa edilecek
olan jandarma hizmet binası için
Tosya Kaymakamı Deniz
Pişkin’in katılımıyla ihaleyi alan

yüklenici firmaya yer teslimi
yapıldı. Firma yetkilerinden
yapım süreci hakkında bilgi alan
Kaymakam Deniz Pişkin, işin
bitirme süresinin 550 gün
olduğunu fakat yüklenici
firmanın binayı bir yılda
bitirmeyi planladığını söyledi.

95 sağlık çalışanı 
korona virüse yakalandı

Yer teslimi yapıldı

Ginolu Kalesi 
artık belediyenin

Çatalzeytin Belediye
Başkanı Ahmet Demir,

Kültür ve Turizm
Bakanlığı'ndan Ginolu

Kalesi’nin tahsisinin
alındığını bildirdi.

Başkan Demir, “Yaklaşık
sekiz aydır bu konunun
üzerinde çalıştık. Tahsis
başvurumuz onaylandı,

Ginolu Kalesi Çatalzeytin
Belediyesi'ne tahsis

edildi. Burada güzel bir
restorasyon çalışması

düşünüyoruz" dedi.

Karadeniz kıyısındaki ilçe merkezine 5
kilometre uzaklıkta bulunan Ginolu Kalesi'nde
yerleşim, milattan önce 5'inci yüzyılda
başlıyor. Venedik ve Ceneviz kolonizasyonu
sırasında önem kazanan, "Kinolis Kalesi"
olarak da adlandırılan kalenin iki yanında
Ginolu ve Karadeniz adıyla iki küçük liman
yer alıyor. Kalenin kuzey ve doğu kısmında
Karadeniz'in maviliği, batı kısmında eşsiz
güzellikteki Ginolu koyu, güney kısmında ise
Ginolu Mahallesi bulunuyor.

Yerleşim, M.Ö. 
5. yüzyıla dayanıyor

Kastamonu Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr.
Zafer Ergül, Mart
ayından itibaren korona
virüsle mücadelede 95
hastane çalışanının
virüse yakalandığını
söyledi.
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n Manşet haberin devamı

MNG Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü ve
ASÜER şirketinin kurucusu Dr. Aydoğan Süer,
Kastamonu Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Sudi Topal ile birlikte gazetemizin Kağıthane’de
bulunan çalışma ofisini ziyaret etti.

Kastamonu’daki yatırım ortaklığı sisteminde
gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında
gazetemiz genel yayın yönetmeni Hüseyin
Karadeniz’in sorularını cevaplayan Süer şu
açıklamalarda bulundu:

“Eşimin Kastamonulu olması dolayısıyla
fazla kalamasam da kente sık sık gidip
geliyorum. Abana’da bir gece konakladım.
Doğu Karadeniz’deki yerlerden on kat daha
güzel. Sonra kıyı alanında bir iki dönüm yer
olduğunu öğrendim. İnsanlar Avrupa’ya gidip
beş katı para harcayıp üçüncü sınıf insan
muamelesi görüyor. Böylesi muazzam bir yerin

bu zamana kadar keşfedilmemesine çok
şaşırdım.  Eğer orası Trabzon veya Rize’ye ait
bir yer olsaydı çoktan parsel parsel satılmıştı.
Oranın keşfini yaparken konak satıldığını
duydum. Bende kendimize bir yerimiz olsun
diye almak istedim. Sonra gördüm ki Hacı Veli
Konağı bölgenin en büyük kültürel mirasıymış.
İnsanlarda çok ziyarete geliyor. O an anladım ki
böyle bir binayı şahsi malımız yapmak bir
haksızlık olur. O zaman dedim ki buraya
yatırım yapalım, turizme kazandıralım. O tarihi
konağı da kültürel miras olarak halka açalım,
restore edelim. Etraaki ormandaki 100 dönüm
araziyi turizm tesisi olarak yaklaşık üç yıl
Ankara’da sürecini yönettim. Rabbim de nasip
etti, bitirdik. Şimdi Abana’ya Türkiye’nin en
büyük eko turizm alanının projesini
gerçekleştiriyoruz.”

Doğa turizminde bakirlik arıyoruz

“Kastamonu bugün doğasının da tabiatının
da başarılı olur mu olmaz mı sorusunu hak
edecek bir yer değil benim için. Kastamonu’nun
zaten tabiatıyla, doğasıyla, gastronomisiyle
sadece Türkiye’den değil, yurtdışından bile
misafirlerin geleceği, cazibe merkezi olabilecek
bir potansiyeli var. Sadece biraz ustalık istiyor.
Sudi Bey de bu konuyla çok ilgileniyor,
yardımcı oluyor. Bizim için en önemli şey
emeğe verilen kıymettir. Bu memleket tarihinde
ne çektiyse kıskançlıklardan çekti. Bu
memlekete kim çivi çakıyorsa, kim istihdam
yapıyorsa herkesi desteklememiz lazım.
Mevsim kısa diyorlar. Mevsim zaten uzun olsa

buranın değeri 100 milyon dolar olurdu. Burası
çok bakir diyorlar. Biz zaten doğa turizminde
bakirlik arıyoruz.”

Doğa ile entegre 
projeler

“Türkiye’nin önemli bir grubunun genel
müdürü vasfımın dışında, şahsi yatırımlarımın
tamamını Kastamonu’ya yapma kararı aldım.
Devrekâni’de de 56 dönüm yer aldım, bir çilik
kuruyorum. Pınarbaşı’nda dinlenme tesisi
konseptinde bir otel, bir ticaret merkezi, bir
petrol istasyonunu içinde barıdıran tesis açmayı
planlıyoruz. Yatırım fonları ile görüştük,
yatırımcı arkadaşlar aldık.  Kanyonlar vadisi
Pınarbaşı’nın, Abana’nın ve şehir merkezinin de
birbirine ring olacağı bir projede çalışıyoruz.
Projelerimiz ormanın içinde ama hiçbir orman
zayiatı olmayacak. Tamamen doğaya entegre
projeler. Zaten amacımız ormanla, doğayla iç
içe olmak. Bunun için her ağaç bizim için
önemli. Buralarda toplam 500 gencin istihdam
edeceği bir proje olacak.”

Herkesin birlik olması gerek

“Bizim için alıp, geliştirip, satacak diyorlar.
Biz alıp satmıyoruz. Biz alıyoruz; para zaman ve
emek harcıyoruz. Nitekim yanımıza yatırımcı
ortaklar alarak 5 yılda yapacağımız projeyi, 2
yılda bitiriyoruz. Ama yine o toplam
sermayenin içerisinde yüzdelik dilimimiz
neyse, o borcun altına elimizi sokarak
sahipleniyoruz. Almak ve vermek başka bir şey,
yatırımın içerisinde yüzde payı olup ortak proje
yürütmek, o işin sorumluluğunu almaktır.
Sorumluluk almadığımız bir işin içine
girmeyiz. Şu an Kastamonu’ya gönül veren
dostlarımızla birlik olma zamanı. Elimizde bir
cevher var ve bu cevheri el birliğiyle ortaya
çıkarmamız gerekiyor. Kastamonu için
birbirimizle yarışır hale gelmemiz lazım. Bunu
Doğu’da başardık. Şu an orada yüz milyonlarca
dolarlık yatırımlar yapılıyor, hastaneler
yapılıyor, otogar yapılıyor. Bunu Batı
Karadeniz’de neden yapamayalım. Herkesin
kalbini temiz tutup birlik olması gerekiyor.”
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GÜNCEL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu
Üyelerin de katılımlarıyla Ticaret ve Sanayi
Odaları Konsey Toplantısı video konferans
ile yapıldı. Konsey üyesi Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu, toplantıda söz alarak pandemi
döneminde çekilen KGF destekli kredilerin
ötelenmesini talep ederek, kısa çalışma
ödeneklerinin de en az 2021 Nisan ayına
kadar uzatılmasını dile getirdi. Kastamonu
Üniversitesi ile diğer üniversitelerin
açılmamasının özellikle hizmet sektöründe
telafisi güç olumsuzluklar oluşturduğunu
ve acil önlem alınması gerektiğini ifade
eden Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu’nun
Yatırım Teşvik Sisteminde iki sınır komşu
Sinop ve Çankırı gibi il bazında 5. Bölge
Teşvik Sisteminden yararlanmak istediğini
belirtti. KATSO Başkanı Fındıkoğlu
tarafından dile getirilen ifadelerin ülkenin
ortak sorunları olduğunu ve çözüme
kavuşturmak için gereken çalışmaları
yapacaklarını söyleyen Başkan
Hisarcıklıoğlu ise, Teşvik Sistemi ile ilgili
olan talebi ise yazılı olarak istedi ve bizzat
Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile
görüşeceğini kaydetti.

Bakan Varank’a 
sunulacak

Tosya Akseki Köyü’nün su sorunu
çözülüyor. Geçen yıl yapılan sondaj
çalışmasında su bulunamadığını hatırlatan
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, KÖYDES
kapsamında sondaj çalışmalarının bu yıl da
devam ettiğinin altını çizerek, 94 metre
derinlikten saatte 11 ton kapasiteli su
kaynağına ulaştıklarını söyledi. 

Su sorunu 
çözülüyor  

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından 2020 yılının Ocak ayında
hazırlanan ‘Bilginin İyileştirilmesi
Becerileri ve Yeterlilikleri Online ve
Uzaktan Öğretmenler Eğitimi’ adlı proje
İspanya Devleti Üniversite Bakanlığı
tarafından kabul edildi. 239 bin 935 Euro
bütçesi bulunan proje, 2022 yılının Kasım
ayına kadar devam edecek.

Daday’ın projesi 
İspanya’da 
kabul edildi

Kış aylarının vazgeçilmez önemli besin
kaynaklarından olan pekmezin üretiminde
kullanılan pekmez toprağı, Hanönü’nün
Kayabaşı köyü yakınlarındaki bir mağaradan
çıkarılıyor. Köylüler, ilçeye yaklaşık 18
kilometre uzaklıkta bulunan mağara
içerisindeki pekmez toprağını kazma kürek
ile çıkarıp, ilçe pazarına getirerek satıyorlar.
Özellikle üzüm, elma ve armut pekmezi
yapımında kullanılan toprağın kilosunu 10
liradan sattığını söyleyen Musa Arslan,
"Toprak, pekmezin acısını alarak kullanım
ömrünü uzatıyor. Sattığımız toprak, üzüm,
pancar ve meyvelerden yapılan pekmezler
için olmazsa olmaz. Pekmez toprağı sattığımı
duyanlar değişik il ve ilçelerden arayarak
kendilerine toprak gönderilmesini istiyorlar.
İnternetten de satış yapıyorum” dedi.

100 MİLYON
LİRALIK YATIRIM
Abana Hacıveli’de Türkiye’nin büyük ekoturizm otelini yapmaya hazırlanan ASÜER Yatırım ve Danışmanlık
Anonim Şirketinin kurucusu Dr. Aydoğan Süer Kastamonu’da yatırımlarına ağırlık vereceklerini işaret
ederek, şimdiden 100 milyon liralık payı hazırladıklarını ifade etti.

“İnsan içinde yaşadığı değerlerin
kıymetini bilmeyebiliyor. Hep
içindeyken anlamıyoruz. Örneğin
virüste dışarda arkadaşlarımızda
bir çay içmenin ne kadar kıymetli
olduğunu anladık. Şimdiye kadar
girdiğimiz hiçbir işte başarısız
olmadık. Turizmde mevsim 3 ay
diyorlar ama Kastamonu’nun
baharları yazından daha güzel.
Bütün misafirlerimi buraya
getiriyorum, aşık oluyorlar. En
güzel Karadeniz ekmeğini burada
yedim. Dünyayı gezdim, kuyu
kebabının en iyisini burada yedim.”

Misafirlerim 
Kastamonu’ya
aşık oldu

Kastamonu Holding tarafından 49
yıllığına kiralandıktan sonra Ferko İnşaat’a
devredilen llgaz Mountain Resorst Tatil
Köyü için Süer Yatırım ve Danışmanlık
Anonim Şirketi harekete geçti. 

Gelir getirmesine rağmen Ferko
Holding’in farklı yönlerdeki yatırımları
sebebiyle işletmeyi devretmeyi planladığını
bildiren Kastamonu Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Sudi Topal, Süer Yatırım ve
Danışmanlık Anonim Şirketiyle prensipte anlaşmaya
varıldığını bildirerek şunları söyledi: “llgaz Mountain
Resorst Tatil Köyü kapanırsa dağın istikbali gider,
kimse de yatırıma gelmez.  Konuyu Ferit Meriçten ve
Aydoğan Süer ile masaya yatırdık. Prensipte
anlaşma sağlandı. Yeni yapılanma ile orası uçacak.
Kayak pistlerini de oraya katacağız.” dedi.

Pişman değilim

llgaz Mountain Resorst Tatil Köyü projesinin
yatırım ortağı Bayındır Holding’in 2001 yılında

Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonuna
devredilmesiyle birlikte yarım kaldığını,
Kastamonu Holding’in de hisselerini bu
sebeple Ferko İnşaata devrettiğini
anımsatan Sudi Topal şu açıklamaları yaptı:
“  Ilgaz Tatil köyü projesine Bayındır Holding
ile başladık. Yaklaşık 40 kilometre kayak
pisti ve 500 yataklı otel projesi planladık.
Otelleri ve kayak pistlerini aldık. O dönem
yaklaşık 50 milyon dolarlık bir projeydi.

2001 krizi patladı. Ortağımız olan Bayındır Holding’e
devletimiz el koydu. Tesisin yarım kalmasının yanı
sıra borçlar da bize kaldı. Kastamonulular olarak
oraya otel yapamadık. Konuyu Ferit Meriç’ten ile
paylaştım. Ferit Bey oraya büyük paralar harcayarak
Ilgaz Mountain Resort'u yenilerken yanına yeni bir
otel daha yaptı. Bu yaptıklarım ile ilgili hiç pişman
değilim. Çeşitli zorluklar, sıkıntılar oldu ama bu
benim için bir memleket meselesi. Ben memleket
meselesinde hiç pişman olmadım. Memleketle
ilgilenirken de yorulmuyorum.”

Prensipte anlaşıldı

ASÜER Contultancy&Investment AŞ, doğa,
tarih ve damak tadı konusunda Abana’da
Türkiye’nin en büyük ekoturizm otelini
yapacak. Tesis, 2022 yılında toplamda 270
yatak kapasitesi sunmaya hazırlanıyor. 110
bin metrekarelik alanda birbirine 3’er dönüm
mesafe ile inşa edilen bungolavlarda devre

mülk sezonluk tatil, toplantı salonları içeren
otel, çadır ve karavanda konaklama
seçenekleri sunulacak. Quiet Abana’da
ekolojik pazarın yanı sıra meyve sebze
yetiştirilecek hobi bahçeleri, at çiftlikleri,
yürüyüş ve bisiklet parkurları ile doğa
sporlarına uygun bir ortam hazırlanacak.

Mağaradan pekmez
toprağı çıkıyor
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HABER

B
u köşeyi takip
ediyor musunuz
bilmiyorum ama

her hafta bu köşeye yazı
yetiştirmek için gündelik
hayattan köşe bucak
kaçıp bir şeyler
karalamak zorunda
olduğumuza değse bari
diye düşünmüyor da
değilim…

Mesela;
Kastamonumuz için arzu ettiğimiz,
gündeme getirerek eksikliklerini
gidermek adına çoğu kez bazı
çevrelerce linç derecesinde hatırımızın
sorulduğu mevzulardan biri ya da
birkaçı çözümlenmiş olsa…

Bir konuyu gündeme getirdiğimizde
iktidar tarafının şeytan avukatlığı
payesi verirken, muhalefetin neden
daha cesur değilsiniz diye fırçaladığı
izzeti nefsimizin her mevzuda düştüğü
durum mesela…

Sahi… Merak ediyorum…
Seçilmişlerin seçildikten sonra

üzerlerine giyindikleri o kibir
kumaşından ve hiç kir tutmayan elbise
nerede satılır?

Mesela…
Bir dünya vaat ve yalvar yakar

pozisyonda reyleri alıp, seçildikten
sonra şunlar şunlar şunlar eksik diyene
neden infaz biçer bu tipler? Hesap
vermeyi göze alamayacaksa neden
böylesi bir görevi ister ya da!

Dahası…
Yıllardır memlekette onca yararlı

işler yapılıyor da biz görmüyorsak
amenna…

Hadi diyelim yapılıyor da neden
memlekete bir gıdım yansıması
olmuyor?

Memleket yoksul… Memleket
yoksun… Memleket üvey evlat!

En basitinden tamamen safiyane ve
hiçbir önyargı olmaksızın gündeme
getirilen mevzularda işin doğrusunu

anlatmak yerine,
külhanbeyliğine
soyunmanın izahı ne?

Bu köşeyi takip ediyor
ve okuyorsanız, etkileşim
adına bir ses verin
mübarek…

En azından gazetenin
facebook sayfasından
mesaj yazın, mail atın…

Yazıyoruz çiziyoruz o
kadar, sadece küfür

etmek, ayar çekmek için arıyor
herkes… Arada bir de şımaralım hani!

Latife bir yana…
Sahip çıkın kardeşim…
Gazetenize, televizyonunuza,

çoluğunuza çocuğunuza,
memleketinize sahip çıkın…

Sonra inanın son pişmanlık için bile
vaktiniz kalmayıveriyor…

Biliyorum, suya yazdığımızı da…
Bir umut işte!
Kafamda deli sorular…
Cevabı kendi içinde…

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

KAFAMDA DELİ SORULAR…

Pek maharetli eğitim

sistemimizin uzaktan eğitime

geçişle birlikte düştüğü

acziyetten mağdur

yavrularımız için başlatılan

tablet ve internet

kampanyasına yine

kadınlarımız el vermiş…

Tebrik ediyorum…

YAPMIŞ

Kısa bir zaman önce sahneden

inen bir siyasetçimiz “Dua

etsinler ortaktık… Yoksa o kirli

çamaşırların sığacağı bir

makine icat edilmedi daha!”

demiş… Ne demekse…

DEMİŞ

Değirmenci, 3 yıl önce kadına
şiddet haberleri sonrası başladığı
sporu yapmak için köyüne 25
kilometre uzakta bulunan spor
salonuna 4 kilometre yürüyerek
gidiyor.

Ailesine sarımsak tarlasında
yardım ettiğini söyleyen milli
sporcu Serap Değirmenci, “Üretim
yapıyoruz, tarla işlerinde çalışıyorum.
Burada işlerim bittikten sonra boş vaktim olursa
arta kalan zamanda antrenman yapıyorum. Köyde
araç olmadığı için spor salonuna antrenmana
giderken 4 kilometre yol yürüyorum. Ana yola
indikten sonra ya otostop çekiyorum ya da servis
gelirse ona biniyorum. Köyümden spor salonunun
uzaklığı yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.
Hiçbir antrenmanı da kaçırmamaya özen

gösteriyorum” dedi.
Mesafenin kendisi için sorun

teşkil etmediğini söyleyen Serap
Değirmenci, “Kick Boks 42
kiloda ve Wushu 45 kiloda
gençler ve yıldızlar kategorisinde

şampiyon oldum. Türkiye
şampiyonluğum var. Bulgaristan’a

Avrupa şampiyonasına gitmek için
hak kazanmıştım. Pandemiden dolayı

şampiyona iptal edildi, bu yüzden gidemedim.
Önümüzdeki yıl pandemiden dolayı iptal edilmezse
ve bu hastalık biterse dünya şampiyonasına gitmeyi
çok istiyorum. Her antrenmana geliyorum. Hiçbir
antrenmanı kaçırmamaya çalışıyorum. Yoğun bir
şekilde çalışıyoruz, yoruluyoruz ama emeklerimizin
karşılığını da şampiyon olarak alıyoruz. İnşallah
dünya şampiyonu olacağım” şeklinde konuştu. 

Daday’da iki çocuk, anneleri trafik
kazasında ölen 9 haalık yavru
köpekleri harçlıklarıyla aldıkları
sütlerle besliyor.

11 yaşındaki Yaman Yekta Memiş
ile 12 yaşındaki Görkem Semih Terzi,
mahallelerinde daha önceden
besledikleri köpeğin yavrularını oyun
oynarken buldular. Yavru köpeklere
sahip çıkan Yaman Yekta Memiş ve
Görkem Semih Terzi, EBA derslerinin ardından
yavru köpeklere bakmaya başladı. Anneleri bir aracın

çarpası sonucu ölen 9 yavru köpeği
sahiplenen iki arkadaş her gün
harçlıkları ile aldıkları sütleri biberona
koyarak besliyorlar.

Ulusal medyada geniş yankı
uyandıran haberde yavru köpekleri
büyüdüklerinde beslemek için
zorlanacaklarını söyleyen Yaman Yekta
Memiş ve Görkem Semih Terzi,  bu
konuda destek beklerken,  yavru

köpeklerin annelerine çarparak öldürenlerin
bulunarak cezalandırılmasını da istedi.

Sarımsak tarlasından
Avrupa’ya

Kastamonu’nun
merkez Oğul

köyünde ikamet
eden ve geçimlerini

çiftçilik yaparak
sağlayan 15

yaşındaki Wushu
Kung Fu’da Balkan

şampiyonu Serap
Değirmenci, dünya
şampiyonu olmak

istiyor. 

Dünyayı çocuklar yönetsin
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Aynı sokakta bir buçuk asırdır ticaret yaptıklarını
bildiren İbrahim İnce (72), şeker imalatı ile tanınan
ailesinin geleneği olan ticaretin kapsamını
değiştirerek faaliyetlerini oğulları Hüseyin Tolga ve
Ersin İnce ile sürdürdüklerini ifade etti.

1972 yılında mobilya ve elektronik eşya satışı
gerçekleştiren İnceler Ticareti marka oluşturmak
hedefiyle kurduğunu vurgulayan İnce, köklerinin
olduğunu yerde yaşamaktan mutlu olduğunu ifade
ederek, “Babam akıllıların şehri terk ettiğini söylerdi
ama ben Çatalzeytin’de kaldığıma hiç pişman
değilim.” dedi.

Şekercilikle ticari adımlar atıldı
İbrahim İnce, büyük dedesiyle birlikte şekercilik

ile başlayan ailenin ticari serüveni hakkında şunları
anlattı: “Dedemin babası 150 yıl önce şeker imalatı
yaparak ticarete adım atmış. Dedem ve babam da bu
geleneği sürdürdü. Tahta binayı babam 1954 yılında
yığma bina olarak yapınca ilçede göze çarpan bir yapı
meydana geldi. Yine şeker imal ettik, bakkallık
yaptık. Elbise, dikiş makineleri, radyo sattık. Hatta
kuyumculuk bile yaptık. O dönemde Çatalzeytin’de
ticaret gemilerle yapılıyordu. Babam Hüseyin Avni
İnce1954-1960 yılları arasında Çatalzeytin’in kurucu
belediye başkanıydı.
Ticareti ve belediye
başkanlığını bir arada
sürdürüyordu.
İhtilalde yargılanmadı
ancak siyaseti bırakıp
ticarete devam etti.
Bana da telkinleri
arasında siyasetten
uzak durmam vardı.
1972’de babamla
birlikte çalışmaya

başladım, ilk maliye kaydım o günlere dayanıyor.
İnceler Ticaret o zaman ortaya çıktı.”

“2001 yılına kadar elektronik eşya satan markanın
bayisiydim oldum. Bayi toplantılarında uzmanlar bize
hem işi hem de ekonomiyi anlatırdı. Kafamda oturan
markalaşmaktı. Eskiden parayı kazanıp büyük

şehirlerde harcamak
gurur kaynağıydı.
Vehbi Koç bir bayi
toplantısında
'Arkadaşlar, çeşme
bugün çok bol akarken
kovalarınızı doldurun.
Bilin ki bu çeşmenin
suyu her zaman bu
kadar kuvvetli
olmayacaktır. O zaman
ihtiyaçlarınızı

kovalarınızdan kullanırsınız.’ demişti. Bu söylem bana
hayatım boyunca büyük bir ders oldu. O günden
sonra daha bilinçli hareket ettim.”  

“Babam akıllıların şehri terk ettiğini söylerdi ama
ben Çatalzeytin’de kaldığıma hiç pişman değilim.
Evlatlarımınım büyük şehirlerde yaşayıp, farklı
fikirleri olmasını istedim. İzmir’de Türkiye çapında iyi
olan bir lisede okuttum onları. Oğlum Hüseyin Tolga
ve Ersin Hakan üniversite eğitimleri sonrası
Çatalzeytin’de aile geleneği olan ticareti sürdüren 5.
kuşak. Şu an elektronik eşya ve mobilya üzerine ticari
faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu arada çocuklarım
ailemizin siyasi geleneğini de sürdürüyor. İl genel
meclis üyeliği ve parti başkanlığı yapan Hüseyin
Tolga Çatalzeytin Belediye Meclis üyesi, Ersin Hakan
ise MHP İlçe yönetiminde. Belediye Başkanı Ahmet
Demir ile birlikte ilçemizin kalkınmasında aktif rol
oynuyorlar.”

YIL: 9 SAYI: 330 30 EYLÜL 2020

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Süper Veb Ofset A.Ş - 100. Yıl Mah. 34204 Bağcılar- İST
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EKONOMİ

1,145
t

7,758
t

9,096 t 473,90 t

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
“Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019”
araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya
göre Kastamonu ve Kastamonulularla bağı olan
11 firmanın toplam ihracatı bir önceki yıla göre
yüzde 17 azalarak 2 milyar 491 milyon dolar
oldu.

Çelik sektörünün ikincisi 
Cideli ailenin sahibi olduğu İçdaş’ın,

ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 27
oranında azalma yaşadı.  Çelik sektöründe ikinci
olan firma 848 milyon 528 bin dolar ihracat
gerçekleştirdi.

İlk 30’da
Çelik sektörünün 7.’si olan İnebolulu firma

Çolakoğlu Metalurji, 542 milyon 816 bin dolar
ihracata imza attı. Bir önceki yıla oranla yüzde
37,9 oranında azalma yaşayan firma genel
sıralama 30. sırada yer aldı. 

142 milyon dolarlık ihracat
Kastamonu’da faaliyet gösteren Kastamonu

Entegre, 142 milyon 80 bin dolar ihracat ile

mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe yer
alan 30 firma arasında 3. oldu. Firmanın genel
sıralamadaki yeri 109 oldu.

Yüzde 87’lik artış
Ortakları arasında İçdaş ve Çolakoğlu’nun

bulunduğu Marzinc, ihracatını bir önceki yıla
oranla yüzde 87,7 oranında artırarak 71 milyon
342 milyon dolara yükseltti. 2019’da madencilik
ürünleri sektöründe 8. sırada yer alan firma genel
sıralama ise 532’den 238’e çıktı.

Yükselişte
Çatalzeytinli ortakları olan Karabük merkezli

Boskay Metal, 91 temsilcinin bulunduğu çelik
sektöründe 41. sırada yer aldı. İhracatını yüzde
1,3 oranında artıran firma 55 milyon 746 bin
dolar ihracat ile genel sıralamada 8 basamak
atlayarak 327. sıraya yükseldi.

104 basamak atladı
Genel listede 104 basamak atlayarak 424.

sıraya yükselen Çatalzeytinli ailenin sahibi
olduğu Üntel Kabloları ihracatını yüzde 20
artırdı. 45 milyon 882 bin dolar ihracat

gerçekleştiren firma 58 firmanın yer aldığı
elektrik elektronik sektöründe 24.sırada bulundu. 

455. sırada
Cideli ailenin sahibi olduğu Dalgakıran

Kompresör 32 firmanın bulunduğu Makine ve
Aksamları sektöründe 13. sırada yer aldı.
İhracatını yüzde 3 artırarak 43 milyon 643 bin
dolara yükselten firmanın genel sıralamadaki yeri
ise 455 oldu. 

203 basamak atladı
97 firmanın yer aldığı Otomotiv Endüstrisi

sektöründe 74’te yer alan İnebolulu ailenin sahibi
olduğu Esan Akü, ihracatını yüzde 22,7 oranında
artırarak 28 milyon 578 bin dolara çıkardı.  Genel
listede 203 basamak atlayan firmanın sıralaması
ise 724 oldu.

3 firmayla 713 milyon dolar
Kökenleri Tosya’ya dayanan Tosyalı Holding

“Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı 2019” listesinde
3 firmasıyla yer aldı.  Tosçelik Profil, Tosyalı Toyo
ve Tosçelik Spiral firmalarının toplam ihracatı
713 milyon 188 bin dolar olarak gerçekleşti.

Çatalzeytin’de mobilya ve
elektronik eşya bayisi olarak
faaliyet gösteren İnceler Ticaret’in,
geçmişi 150 yıl öncesine dayanıyor.

5 kuşak, bir buçuk
asırdır ticarette

Şirketlerin aktifinde kayıtlı
bulunan gayrimenkulün

satışında Kurumlar Vergisi
ve KDV istisnası 

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Kurumlar Vergisi Kanunu
uygulaması: 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun istisnaları

düzenleyen 5’inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinde; kurumların en az
iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan
iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip
oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklarının satışından doğan
kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazların
satışından doğan kazançların %50’lik
kısmının kurumlar vergisinden müstesna
olduğu, bu istisnanın satışın yapıldığı
dönemde uygulanacağı ve satış kazancının
istisnadan yararlanan kısmının satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna
kadar pasie özel bir fon hesabında
tutulmasının ve satış bedelinin satışın
yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının
sonuna kadar tahsil edilmesinin şart
olduğu, bu sürede tahsil edilmeyen satış
bedeline isabet eden istisna nedeniyle
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin
ziyaa uğramış sayılacağı, aynı şekilde istisna
edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye
ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen
kısmına uygulanan istisna dolayısıyla
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin
de ziyaa uğramış sayılacağı, menkul kıymet
veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla
uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde
bulundurdukları değerlerin satışından elde
ettikleri kazançların istisna kapsamı dışında
olduğu hükme bağlanmıştır. 

Taşınmaz ticareti ile uğraşan
mükelleflerin sadece faaliyetlerinin
yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların
satışından elde ettikleri kazançlara istisna
uygulanabilecek olup bu mükelleflerin diğer
taşınmazlarının satış kazancının istisnaya
konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Satışa konu edilecek taşınmazların iki tam
yıl süreyle kurum aktifinde kayıtlı olması da
durumu değiştirmemektedir. 

Katma Değer Vergisi Kanunu
Uygulaması:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV)
Kanununun 17/4-r maddesinde,
kurumların aktifinde en az iki tam yıl
süreyle bulunan iştirak hisseleri ile
taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen
devir ve teslimlerin istisna olduğu, ancak
istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini
yapan kurumların bu amaçla aktiflerinde
bulundurdukları taşınmaz ve iştirak
hisselerinin teslimlerinin ise istisna
kapsamında olmadığı vurgulanmaktadır.

İhracata 2,5 milyar dolarlık katkı

Hüseyin 
Tolga İnce

Ersin 
İnceİbrahim İnce
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Merhaba değerli
dostlar. Bundan
sonra bu sayfada

birlikte olacağız. Yaradan’ın
dilediği kadar. Vira
Bismillah. 

Batı Karadeniz
perspektifinden güncel
meseleleri takip edeceğiz.
Dünya ve ülke gündemini
Batı Karadeniz ölçeğinde
değerlendirmek ve derin
vadilerin, ulu kanyonların
kokusunu yansıtmak
dileğimiz. Cennet kadar
güzel, çöl kadar yalnız
beldeleri geçmişin sessiz
kahramanları ile yeniden
buluşturmak niyetimiz.
Akıbet hayrola…

Bugün iki konuyu
değerlendirmek istiyorum:
Birincisi Batı Karadeniz ve
Kastamonu kesişmesi,
ikincisi ise cennet kadar
güzel, çöl kadar yalnızlığı
sessiz kahramanlarla
buluşturmayı…

Batı Karadeniz iklimi 
Bat Karadeniz’in iklimi de

insanı da nev-i şahsına
münhasırdır. Bu “sui genaris”
tanımına kadar gitmez ama
özgünlüğü de tartışılmaz.   Ordu ile Sivas’ın
ortak yaylalarından başlayıp Canik Dağları’nı
derin bir vadi ile aştıktan sonra Karadeniz’e
ulaşan Melet Çayı’nın Mesudiye ilçesinde 3
farklı coğrafya oluşur. Güneydoğudan gelen
İran/Turan flora bölgesi, Kuzeydoğu
hattından Avrupa/Sibirya flora bölgesi ve
Güneybatıdan gelen Akdeniz flora bölgesinin
tam kesiştiği noktada doğu Karadeniz iklimi
sona ermektedir. Melet Çayı Batı Karadeniz
ikliminin başlangıç yeridir.  Yaz ve kış
sıcaklıkları Doğu Karadeniz tipine göre biraz
daha düşüktür. Mutedil ve yaşanabilir bir
iklim söz konusudur.  Yıllık sıcaklık
ortalaması 13°C - 14°C iken,  Ocak ayı
sıcaklık ortalaması  5°C ve Temmuz ayı
sıcaklık ortalaması ise 21°C’dir.  Yıllık yağış
miktarına gelince 1000-1500 mm civarıdır.
Bölge kültürel ve sosyolojik olarak ta farklı bir
kültüre ve sosyolojiye sahiptir. Ancak,
Sepetçioğlu havası klasik Ege Efe havası ile
benzeşir. Ayrı bir ağzı vardır ama Batı
Anadolu ve Toros bölgeleri ve aradaki havza
ile kelimeleri arasında benzerlik fazladır. 

Üsküdar’a kadar mı Kastamonu?
Araştırmacı Ahmet Ergan Bey tarafından

yapılmış çeviri, Hicri 1266 Tarihli Osmanlı
Devlet Salnamesinin 70-72 Sayfaları bu
bilgileri verdiğini söylemektedir. Ancak,
Üsküdar´a kadar KASTAMONU eksik bir
tanımlamadır. Aslı İstanbul Boğazına kadar
Kastamonu olmalıdır.  Haritalara bakan
Üsküdar’ı ve Kastamonu’yu hemen birlikte
yakalar. Bu Melet Çayından İstanbul Boğazına
kadar harika bir coğrafyaya işaret eder: Batı
Karadeniz Coğrafyası… 

Eyalet-i Kastamonu 
Şimdiki vilayetlerden İstanbul Anadolu

yakasından başlayarak, Kocaeli, Yalova,
Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük,
Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun
ve hatta Ordu ve Görele’ye (Giresun) kadar
uzanmaktadır. Bundan sonra nerelisin
diyenlere Üsküdar Kastamonuluyum
diyebilirsiniz. Sami Biberoğlu’nun aşağıda
verilen yazısı 12.04.2016 tarihinde günün
yazısı olarak seçilmiştir ve bu güzel anıyı
tarihe çevirmek mümkündür. Yazar da öyle
yapmış, Giresun Görele’den İstanbul Boğazına
kadar muhteşem bir Kastamonu’nun ayağı
yere basan hikayesine ulaşmış. Hadi takip
edelim:  

Üsküdar Kastamonuluyum… 
(Kadıköy’e gidiyorduk…)
Neyse efendim, biz otobüste Mehmet Ali ile

aramızda konuşurken yanımıza yaşlı bir amca
oturdu ve o da muhabbetimize dahil oldu.
Baktım adam hoşsohbet biri merakla sordum:
“Amca memleket nere?’’ Adam cevap verdi:
“Kastamonuluyum.’’

Sanki Kastamonu’yu çok bilirmişim gibi
(Hayatımda hiç görmedim maalesef) yine
sordum: “Kastamonu’nun neresindensin’’
Yaşlı adam gayet ciddi bir şekilde cevap verdi:
“Üsküdar Kazasındanım.” Şaşırdım tabii ki.
Hani gitmedim, görmedim ama

Kastamonu’nun Üsküdar diye
bir kazası yok.

Devam ettik konuşmaya.
-Amca! Kastamonu’da

Üsküdar diye bir köy ya da
mahalle mi var yoksa?

Adam yine gayet ciddi:
-Öyle bir köy ya da mahalle

yok. Ben şimdi İstanbul’un bir
ilçesi olan Üsküdar’dan
bahsediyorum.

Ağzım bir karış açık kaldı.
“Adam tozutmuş anlaşılan” diye
düşünüyordum ki Mehmet Ali
girdi devreye:

-Hocam ‘Sen Üsküdar’ın
Kastamonu’ya bağlı bir ilçe
olduğunu’ bilmiyor muydun
yoksa?

Mehmet Ali’nin yüzüne
bakıyorum, şaka yaptığına dair
en ufak bir iz yok. O da gayet
ciddi.

Adam devreye girdi tekrar:
-Eskiden bazı nüfus

cüzdanlarında “İli:
Kastamonu- İlçesi: Üsküdar ”
yazardı.

Gayrı ihtiyari “Ohaaa”
demişim. Kastamonu nireee,
Üsküdar nire. Olacak iş mi?

Adam da Mehmet Ali de
ısrar ediyorlar. Hatta 1930

yılına kadar filan Üsküdar’ın Kastamonu’ya
bağlı olduğunu söylüyorlar.

“Yahu olamaz” diyorum ama dediğim gibi
gayet ciddiler. Hatta Mehmet Ali “Bir tarihçi
olarak senin bunu bilmen lazım” diyor. Ben
de “Her halde işlediği bir suç sebebiyle
cezalandırılmış Üsküdar. Yoksa aralarında
yüzlerce kilometre var” diyorum ama kafam da
takılıyor elbette bu “İli: Kastamonu, İlçesi:
Üsküdar” olayına.

Eve gelir gelmez başladım internetten
araştırmaya ki “Aman Allah’ım” Bu konuyu
bilmeyen sadece ben kalmışım galiba bu
memlekette.

Yok yok heyecanlanmayın. Olay aslında
doğru ama o kadar karmaşık bir olay değil.

Öncelikle hemen belirteyim: Üsküdar
1930’a kadar değil ama 1924 yılına kadar
Kastamonu’ya bağlıymış. Belki
şaşıracaksınız ama 1924’de il olmuş.
Anadolukavağı, Gebze, Kartal, Pendik, Şile,
Beykoz, Kandıra, Üsküdar iline bağlıymış.
Fakat bu vilayet olma durumu sadece iki yıl
sürmüş. 1926’da ise yepyeni bir düzenleme
daha yapılmış ve İstanbul iline bağlanmış.
Sonraları ise pek çok ilçesi bağımsız ilçeler
olmuş. Yani aslında Kastamonu’nun bir
kazası olma durumundan tam anlamıyla
1926 yılında kurtulmuş.

Şimdi gelelim Kastamonu’nun bir kazası
olması durumuna.

İşte bunu anlamak için Osmanlı

Devletindeki Devlet İdari Birimlerine bakmak
lazım.

Osmanlılarda Devlet öncelikle eyaletlere
ayrılıyor. Eyaletler sancaklara (Sonraları Liva
deniyor ki bu günkü karşılığı il-vilayet )
Sancaklar kasabalara, kasabalar ise karyelere
(Köy).

Osmanlılar Kastamonu ve havalisini
Candaroğulları’ndan aldıktan sonra burayı
merkezi Kastamonu olan bir eyalet yapıyorlar
ki daha sonraları bilindiği gibi bu eyalet bir
şehzade yönetim biridir (Biz ona kısaca
şehzade sancağı diyoruz.) Mesela Fatih
Sultan Mehmet’in oğlu Cem Sultan
Kastamonu’da sancağa çıkmış.

Şimdi...Kastamonu eyalet. Peki bu eyaletin
sancakları hangileri? (Yani illeri) Başta tabii ki
Kastamonu Merkez, Samsun, Sinop, Çankırı,
Bolu, Düzde, Adapazarı, İzmit, Bilecik,
Zonguldak, Bartın... Hepsi Kastamonu’ya
dahil. Ancak şöyle bir durum var: Bu saydığım
illerden sadece Bolu, (Viranşehir), İzmit,
Çankırı ve Sinop sancak. Yani il.

Şimdi isterseniz Kastamonu Eyaletine Bağlı
iller ve ilçelere bakalım.

Nereden bakalım: Rumi 1266 Miladi 1850
tarihli Başbakanlık Arşivindeki devlet
salnamesinin 70 ve 72. Sayfalarına bakalım.
(Osmanlıca olan bu metinde geçen bazı yer
isimlerini hemen tanıyacaksınız. Bazı yer
isimlerini ise ben de bilmiyorum.

(Resim 1) (Not: Salname yıllık demektir.)

Eyalet-i Kastamonu:
Liva-i Kastamonu Merkez
Kastamonu maa nevahi-i Azdavay, Boyalı,

Sırt Araç, Eflani i Daday, Çekelne, Zani,
Hasalay (Hoşalay), Cide, Devrekani, Küre-i
Cedid, Göl maa Daday, Küre-i Nuhas, Nahiye-i
İnebolu, Sorgun-i Kastamonu, Taşköprü maa
Kevni, Yörükhan, Araç, Nahiyei-i Gökçeağaç
maa Akyürük Merküze

Liva-i İzmid
İzmid maa nevahi-i Ayvacık ve Bağçelik ve

Yeni köy, Nahiye-i Karamürsel, Yalakabad
Nahiye-i Pazarköyü maa Görele ???

(Giresun- Görele diyor ama sanırım bir yanlış
okuma söz konusu. O kadar da değil yani)

Adapazarı maa Sapanca, Akhisar ve Geyve,
ab-ı Safi Sançayır, Taraklı Yenicesi, Dodurga,
Hendek nam-ı diğer Pazarsuyu, Şeyhler
Nahiye-i Kandıra, Kaymaz, Şile, Beykoz namı
diğer Yoros, Kartal maa Aydos, Gekbuze
(Gebze) Taşköprü, Beşdivan, Ağaçlı, Akabat

Liva-i Bolu
Bolu, Nahiye-i Dörtdivan, Çaka, Gerede,

Mudurnu Nahiye-i Kıbrıscık, Pavli, Düzce maa
Konapa, Gümüş maa Efendi, Üskübi, Akhisar-i
Bolu, Bender, Ereğli, Alaplı maa Somako,
Hisarönü nam-ı diğer Filyos, Yılanca, Devrek,
Derkâne maa Seki, Divan-ı Mengen. 

Liva-i Viranşehir
Viranşehir, Karabük, Zonguldak, Amasra,

Bartın nam-ı diğer Onikidivan, Şahabettin,
Korukavak maa Kızılbey, Yenice-i Eflani,
Aktaş, Oğlakdere, Taraklı, Borlu nam-ı diğer
Zağferenbolu, Tefen, Gölpazarı-i Borlu, Eflani,
Borlu, Ovayüzü, Keçinos, Ulus, Zernene,
Çarşamba-i Bolu, Perşembe-i namı diğer
Yedidivan, Yörkhan-ı Taraklı

Üsküdar nerede peki? Beykoz Üsküdar’a
bağlı olduğuna göre, bu salnamede ise
Beykoz’un da Kastamonu eyaletine bağlı
olduğu belirtildiğine göre demek ki bazı
Kastamonuların dediği gibi “Üsküdar’a kadar
Kastamonu” değil, Üsküdar da dahil
Kastamonu.

Peki bu konuyla ilgili olarak bahsi geçen
salname dışında bir kayıt var mı? Evet var:

Resim 2 de gördüğünüz harita var.
Ayrıca resim 3’te gördüğünüz 1900 tarihli

haritada da Kastamonu Eyaletinin sınırları
gösterilmiştir.

Resim 4’te ise Kastamonu Eyaletinin bu
günkü sınırları yer almaktadır.

Evet… Bu günlük de bu kadar.
Velhasıl kelam sizin de karşınıza

“Kastamonu ilinin Üsküdar ilçesindenim” diyen
biri çıkarsa şaşırmayın benim gibi. 

Melet Çayından İstanbul Boğazına kadar
Kastamonu, bir başka ifade ile Batı
Karadeniz…  

Sınır meselesi çözüldüğüne göre işin özüne
girelim. 

MELET ÇAYINDAN BOĞAZA KASTAMONU

Batı Karadeniz cennet kadar güzel de
yalnızlık neden çöl gibi... Sessiz
kahramanlar kim? Bu soru aklınızdan geçti

biliyorum. Bugün emekli yargıç sınıf arkadaşım
Önder Tekin Bey paylaşmış hikâyeyi. Gelin ondan
dinleyelim: 

Salona eli bağlı üç kişi getirildi, sanık sırasına
oturtuldular.

Mahkeme başkanı Saruhan Milletvekili
Mustafa Necati sanıklardan en yaşlısına, ihtiyar
köylüye sordu.

-Baba adın ne?
Dinleyicilerde bir ferahlama görüldü. Demek

bu ihtiyarın suçu ötekilerden daha hafifti. Bu
yüzden ilk yargılanıyordu. İhtiyar ayağa kalktı.

-Hüsnü
-Baba adı?
-Ramazan
-Nerelisin?
-(Kastamonu.) İnebolu’nun Çatal bucağından.
-Baba, sen askerden kaçan oğlunu evinde

saklamış, bir asker kaçağına yataklık etmişsin !
-Tövbe de Reis bey !
-Ben tövbe dedim, sen ne dersin?
İhtiyar köylü başkanın üstelemesinden

sıkılmıştı. Elini koynuna sokup yıpranmış,
buruşuk iki tomar kağıt çıkardı kürsüye doğru
salladı:

-Reis Bey, Reis Bey!.. Şu kafa kağıtlarının içini
okusan bana dediğinden utanırsın!..

-Neden?
-Bu kağıtlar Balkan Harbi’nde ve

Çanakkale’de şehit düşen oğullarımın nüfus
kağıtlarıdır. İki arslanını millet için şehit veren
baba, üçüncü oğlunu bu ölüm dirim savaşında
bir kahbe gibi gizlemez Reis Bey!

Salonda çıt yoktu. Mahkeme üyeleri
birbirlerinin yüzüne baktılar. Şaşkındılar. İhtiyar
birden yamalı mintanını yırttı. Çıplak, ak kıllı
göğsü dışarı fırladı.

-Hele gel Reis Bey, yakın gelde şu kalbura
dönmüş göğsüme bak! Bu gördüğün yaraları
Makedonya’da Bulgar çeteleri ile döğüşürken
aldım. Sekiz yıl askerliğim var benim. Kurşun
yarasına yara demem. Şehit arslanlarımın
yarasıdır bağrımı delen. Benim oğlum askerden
kaçsa bile ben saklamam. Bunu böyle bil!

Mustafa Necati Bey sıkıntısını gizleyemeyerek
sordu:

-Peki baba. Oğlunu en son ne zaman, nerede
gördün?

-En son ilk kar düştüğünde gördüm. Aha
şurada, Kastamonu askerlik şubesinin önünde.
Ankara’ya selametlerken...

-Sonra hiç haber almadın mı?

İhtiyar duraladı. Bu soruyu beklemediği
belliydi. Kuşkulu gözlerle dinleyicilerden yana
baktı. Orada birilerinden, birilerinin bir şeyler
söylemesinden korkuyordu sanki. Kararsızdı. Bir
süre sağına soluna baktı. Sonra tükenmiş bir sesle
başkana döndü:

-Diyecem diyecem, emme o itin ipini de ben
çekecem!

Başkan gün görmüş geçirmiş bir tavırla sordu:
-Anlat bakalım baba!
-Askerin bazısı Halifecilere kanmış, başıbozuk

olmuş dediler. Askerden kaçanları ortalıkta
görmüyorduk, emme kulağımıza geliyordu.
Kaçaklar yakalanırım korkusuna evine ocağına
gelmezmiş. Kimi dağa çıkıp eşkıyalık edermiş.
Kimi de bir kıyıya siner mektup yazıp evden para

istermiş. Bir ay önce bana da bir mektup geldi.
Muhtar getirdi. Hah dedim, oğlan askerden
kaçtı para ister. Benim okumam yazmam yok.
Utancımdan kimseye okutamadım. Muhtar her
önüne gelene demiş bana mektup geldiğini. Ele
güne bakamaz oldum. Dünyaya kahrettim eve
kapandım.

İhtiyar eğildi, bağlı elleriyle yün çorabının
arasından katlanmış bir kağıt çıkardı.

-Aha mektup bu!.. Alın okuyun. Nerdeyim
diyorsa gidin yakalayın. Asarken de ipini bana
çektirin!

Mahkeme başkanı Mustafa Necati kağıdı açtı,
okudu. Birden yerinden fırladı, ağlayarak
kürsüden indi. İhtiyarın önüne  geldi. Boğuk
sesiyle hıçkırdı:

-Baba bizi bağışla. Küçük oğlun da İnönü’de
şehit düşmüş. Sana gelen mektup askerlik
şubesinin şehitlik ilmühaberiymiş.

İhtiyar elini öpmek isteyen Mustafa Necati
Beyi durdurdu:

-VATAN SAĞ OLSUN!..SİZ ASLANLARIM
SAĞ OLUN!...

İhtiyar sessizce ağlamaya başladı. Çıplak ak
kıllı göğsü körük gibi inip kalkıyor, kırışık
yanaklarından süzülen gözyaşları sakallarının
içinde kayboluyordu.

Vatan hainliği suçlamasından kurtulduğuna
mı ağlıyordu, son oğlunu da yitirdiğine mi?
Kimse anlayamadı...

(Alptekin Müderrisoğlu’nun Sakarya isimli
kitabından...)

Kalın sağlıcakla…

Cennet kadar güzel, çöl kadar yalnız sessiz kahramanlar

Cennet kadar

güzel, çöl kadar

yalnız beldeleri

geçmişin sessiz

kahramanları ile

yeniden

buluşturmak

niyetimiz. Akıbet

hayrola…

“

“

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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SPOR

Mimari tasarımlara ve ihtiyaçlarınıza uygun her mekan için 
modern, esnek ve modüler çözümler sunuyoruz. 

Dekal Yapı Ofis Bölme Sistemleri olarak, 
modüler ara bölme, ofis bölme sistemleri ve bölme duvar sistemleri’nde ki

yenilikleri doğrucu çözümleri, modern detayları müşterilerimize 
hizmet olarak sunuyoruz. 

www.dekalyapi.com

Yeni Çamlıca Mahallesi,
Üsküdar Cad. No : 5, 34746
Ataşehir/İstanbul/Türkiye

Tel : (0216) 353 96 55
Tel : (0216) 383 00 15
Gsm : (0505) 143 74 88

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin
ilk haasında Görele Belediyespor
deplasmanına çıkan, Kastamonu
Belediyesi GSK, müsabakayı 29-
40’lık skorla kazandı.

İlk yarıda istediği tempoyu
oynayan Kastamonu Belediyespor
10-21 soyunma odasına önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında
da mücadeleci oyununu ve
üstünlüğü sürdüren temsilcimiz,
müsabakadan 29-40 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer

oyuncusu 7 gol ile Sara Kovarova
oldu. Serpil İskenderoğlu ve Elif
Sıla Aydın 6’şar, Beyza İrem
Türkoğlu ve Betül Yılmaz 5’er, Nina
Zulic ve Ceren Coşkun 3’er,
Ekaterina Vetkova ve Alena
Ikhneva 2’şer, Kübra Sarıkaya ise 1
gol kaydetti.

Temsilcimiz 2. Haa
karşılaşmasını 8 Ekim’de Aksaray
Belediye GSK ile gerçekleştirecek.

Deplasman mücadelesi TRT
SPOR2’den canlı yayınlanacak.

Lige farklı
başladı

Hentboldaki temsilcimiz
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü’nün ana sponsoru
Vestel oldu. Vestel’den yapılan
açıklamada, “Hentbol Kadınlar
Süper Ligi’nde ve Avrupa
kupalarında mücadele eden

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü’ne destek olarak spora
katkıda bulunmaya devam ediyoruz”
denildi. Kastamonu Belediyespor ise,
“Türkiye Vestelleniyor, birlikte çok
daha güçlüyüz” mesajıyla
sponsorluğu duyurdu.

Ana sponsoru
VESTEL

Sezon başında bu forma tasarımına
karar verdiğini belirten Aygün,
formanın kısa süre içerisinde
Kastamonu’da bir mağazada ve internet
üzerinden satışa sunulacağını
bildirerek, “Şehit Şerife Bacı,
Kastamonu ile simgeleşmiş,
sembolleşmiş bir isim. Yeni sezonda
bize daha iyi geleceğine, enerjisiyle bize
ışık tutacağına inandığımız bu
formaları yaptık. ‘Şerife Bacı ruhuyla’
sloganıyla bu formaları tasarladık.
Güzel oldu, çok da ses getirdi.” dedi.

Fatura Aygün’e kesildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK), GMG Kastamonuspor-
Karacabey Belediyespor
karşılaşmasının faturasını çıkardı.
GMG Kastamonuspor’lu Ömer Gür’ün
ayağının kırılmasına neden olan
pozisyondaki Karacabey
Belediyesporlu futbolcu İlyas Yılmazer
sadece 2 resmi müsabakadan men
cezası aldı. 

Öte yandan GMG Kastamonuspor’a
ihtar cezası, Kulüp Başkanı Enes Ege
Aygün’e ise hak mahrumiyeti ve para
cezası verildiği görüldü.

Enes Ege Aygün’e, maske takma
zorunluluğuna uymadığı için 2 bin 700
lira, rakip takım teknik sorumlusuna
yönelik sportmenliğe aykırı hareketi

nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve
8 bin lira, akredite edilmeyen alanlarda
bulunmasından dolayı 30 gün hak
mahrumiyeti ve 12 bin 500 lira para
cezası verildi.

Sözleşme uzatıldı

Sezonun ilk maçında bacağı kırılan
Ömer Gür’ün sözleşmesi uzatıldı. Bu
yıl sonu sözleşmesi sona erecek olan
Ömer Gür’ün uzun bir sakatlık süreci
yaşayacak olmasından dolayı
sözleşmesini bir yıl uzattıklarını

söyleyen Başkan Enes Ege Aygün,
hastanede futbolcuyla yeni sözleşmeyi
imza altına aldıklarını da belirtti.

Formalar satışa sunulacak
GMG

Kastamonuspor
Başkanı Enes

Ege Aygün,
üzerinde

Kurtuluş Savaşı
kahramanların-
dan Şehit Şerife

Bacı’nın
bulunduğu

formaların kısa
süre içerisinde

satışa
sunulacağını

açıkladı.

GMG Kastamonuspor, ilk deplasmanından
kalesinde 4 gol görerek 3 puanı kaybetti. 2'nci
Lig Kırmızı Grup’ta mücadele den GMG
Kastamonuspor, ikinci karşılaşmasına
Bodrumspor deplasmanına çıktı.
Karşılaşmanın 20 ve 44. dakikalarındaki
golüyle 2-0 önde olan rakip 45. Dakikadaki
penaltıyla ilk yarıyı 3-0’lık skorla kapattı.
68'nci dakikada kornerden gelen topu
Metincan ağlara gönderip takımını
umutlandırdı: 1-3.  70'inci dakikada gelişen
Bodrum atağında Harun'un ortasını ters bir
vuruşla GMG Kastamonusporlu Özgür topu
kendi ağlarımıza göndererek skoru belirledi:
4-1. Karşılaşmanın 3 puanını alan
Bodrumspor oldu. İkinci haftanın sonunda 1
puanla 15.sırada yer alan temsilcimiz gelecek
karşılaşmada kendi evinde Kırşehir
Belediyespor’u ağırlayacak.

3 puan 
Bodrum’da kaldı

4-1

Türkiye Futbol Federasyonu, 23 Eylül’de yaptığı yönetim kurulu
toplantısının ardından amatör maçların Ekim ayı sonuna kadar
ertelenmesi ve bu tarihten sonra ilgili kurulların görüşleri
doğrultusunda tekrar değerlendirme yapılmasını kararlaştırdı.

Karar Ekim sonuna ertelendi
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0507 471 51 37
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Kastamonu- Bozkurt
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