
Türkiye’nin en batı sınırında görev yapan Kastamonulu mülki idare amiri Edirne
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, en doğu sınırındaki isim ise Van
Çaldıran Kaymakamı      Yusuf Durani Dinç oldu.

Türkiye genelinde 2’si mülkiye
başmüfettişi, 4’ü vali yardımcısı, 14’ü

kaymakam, 5’i kaymakam adayı olmak üzere
Kastamonulu 25 mülki idare amiri aktif görevde
çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının oluru ile son olarak
Kastamonulu 4 mülki idare amirinin görev yeri
değişti.  Devrekanili hemşerimiz Yusuf Durani Dinç
Van Çaldıran’da, Hanönülü hemşerimiz Özgür Kaya
Sakarya Taraklı’da, İnebolulu hemşerimiz Tanju
Çanakcıoğlu Bayburt Aydıntepe’de, Taşköprülü
hemşerimiz Zeynep Acar da Çorum Ortaköy’de
kaymakam olarak görevlendirildi.  Aynı süreçte
Taşköprülü hemşerimiz Şükrü Alperen Göktaş ise
yurt dışı eğitimi sonrası Edirne’de Enez
Kaymakamlığına atandı. İstamonu gazetesi
muhabirinin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin en
doğu sınırında görev yapan Kastamonulu mülki
idare amiri Yusuf Durani Dinç, en batı sınırındaki
ismin ise Şükrü Alperen Göktaş olduğu ortaya çıktı.
Edirne’nin Enez ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçelerinin
arasındaki mesafe yaklaşık bin 848 kilometre. n 6

GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz
Aygün, Özel İdare, Belediye ve katkı vermek
isteyen bütün bileşenlerin katılımıyla
Kastamonuspor’u, Kastamonu Belediyespor’u ve
bütün amatör branşları bünyesine alacak bir
anonim şirket kurulması gerektiğini söyledi. n 7

GMG Kastamonuspor
ilk dört haada 3 puan
yüzü göremedi. Oynadığı
4 karşılaşmanın 2’si tek
gollü beraberlik olan
temsilcimiz aldığı 2
yenilgiyle sondan ikinci
sıraya yerleşti. n 7

Anonim Şirket önerisi

Sondan ikinciyiz

İleri teknoloji otomasyon sistemlerinin
üretiminin yanı sıra tasarımını da

gerçekleştirdiklerini bildiren
Sinan Çalık, kapasitelerini
maksimum seviye çıkarıp
katma değerli ürün sayılarını
yükseltme hedefinde
olduklarını söyledi.

Çalık, kilit sektörü başta olmak üzere çok
sayıda iş koluna hitap ettiklerini belirtti. n 2

Üretim hızını
artırıyor
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Mülkiyeti İle Satış, Faaliyete Hazır Restoran ve Yöresel Ürün Satışı
440 Metrekare Kapalı Alan, İki Ayrı Bahçe Su Değirmeni

Bolu’daki Reis Bakliyat Köyünde ilk
hasat yapıldı. Kadın üreticiler ile
gerçekleştirilen proje kapsamında Bolu
Çamyayla ve Demirciler köyünde yer alan
60 dönümlük arazide mayıs ayında dikilen
bombay, çivril, battal, dermason, şeker ve
barbunya fasulye çeşitleri hasadı
tamamlandı. n 4

İlk hasat yapıldı

Cideli iş adamı İbrahim Sargın tarafından
kurulan Tercih Ayakkabı Malzemeleri, geniş
ürün skalasıyla ayakkabı sektörünün
lokomotifi konumuna geldi. Güngören’de
faaliyet gösteren firma, ayakkabı üreticilerinin
yanı sıra tamirhane ve son kullanıcılar
tarafından da tercih ediliyor. n 5

Bayrampaşa’da Ahmet Hasanalioğlu ve
Emrah Yalçın ortaklığında 2012 yılında
kurulan Aksan Redüktör, yılda 6 bin adet
redüktör üretiyor. n 5

Kastamonu – İstanbul arası uçak
seferleri haada üç gün gerçekleşecek.
Türk Havayollarının açıkladığı kış tarifesi
kapsamında 25 Ekim’den 4 Ocak 2021
tarihine kadar salı, cuma, pazar günleri
çi yönlü sefer düzenlenecek. İstanbul’dan
11:40, olan hareket saati, Kastamonu’dan
ise 13:25 olarak belirlendi.

Haftada 3 sefer

Devrekani Cırık Tatlısı, Cide Ceviz
Helvası ile Kastamonu Siyez Buğdayına Türk
Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret
belgesi verildi. n 2

3 ürün daha tescillendi

Ayakkabı
sektörünün tercihi

Yılda 6 bin adet
üretiyor

İbrahim Sargın ve oğulları Kerem ile Efe Sargın

Ahmet Hasanalioğlu ve Emrah Yalçın

Gayrimenkul Danışmanı Yüksel
Korkmaz, ev satın alırken dolandırıcılığa ve
risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini
vurgulayarak, işlemlerin banka
hesaplarından açıklama yapılarak
gerçekleştirilmesi önerisinde bulundu. n 5

Gayrimenkulde
dolandırıcılığa 
dikkat edin!

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

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

Bayburt’ta İnebolu rüzgarı

Bozkurtlu girişimci Sinan Çalık
tarafından 2013 yılında kurulan
Sancak Otomasyon, Türkiye'de yüksek
teknolojiye sahip makinelerin yerli
üretilmesine katkı sağlarken, üretim
hatlarının hızını ve verimliliğini artırıyor.

Yusuf Durani Dinç

Şükrü Alperen Göktaş

Engin 
Tok

Tanju
Çanakcıoğlu

Sinan Çalık

Cengiz Aygün

Yüksel Korkmaz

Doğudan Batıya

Bu yıl temmuz ayından itibaren bakanlık görevlendirmesi ile
Antalya Gündoğmuş kaymakam vekilliğini sürdüren İnebolulu mülki
idare amiri Tanju Çanakcıoğlu, 'Türkiye'nin en az ilçesi olan ili '
unvanı taşıyan Bayburt’un Aydıntepe Kaymakamı olarak
çalışmalarına başladı. Bayburt’un diğer ilçesi Demirözü’nde ise
İnebolulu Kaymakam Engin Tok görev yapıyor. İki kaymakam aynı
zamanda Bayburt Vali Yardımcılığı görevini de sürdürüyor.
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar

     
      
    
    

    
      
     

    
      

     
    

   
    
     

      
    

      
       

    
    

    
   
     

      
   

  
  

  
 

 

    
    
       

   
     

     
      

     
     

       
     

      
     

      
      
    

      
        

     
  

   
    

     
     

     
    
        

     
      
      

      
      

  

Ankara’da ge   
iği görevde yükselme sınavını kaza-

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

     
    
     

    
      

      

    
     

   
    

     
    
   

   
   

     
    

   
     

     
     

    
    

    
    
    

      
     

  
 

   

       
            
 

    
     

   

�
�
�
�
�

�
�  

�
�  

�
�
�
�

�  
�
�

�  
�   

 
   

  
 

 
 

 
 

 
   

 

 
 

 

   
     

    
  

    
   

  
   
   

   
  

    
  

   
    

  
   

  
    

    

  
  

     
    

   

  
   

  
  

  
  

    
   

   
   

    
    

    
    

    

  

� �

� �
� �
�

�
� �

� �

� �� �� �� �

2şiir
şair

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.

İleri teknoloji otomasyon
sistemlerinin üretiminin yanı sıra
tasarımını da gerçekleştirdiklerini
bildiren Sinan Çalık, kapasitelerini
maksimum seviye çıkarıp katma değerli
ürün sayılarını yükseltme hedefinde
olduklarını söyledi.

Kilit sektörü başta olmak üzere çok
sayıda iş koluna hitap ettiklerini belirten
Çalık, faaliyetleri hakkında şu ifadeleri
kullandı: “Gelen talepler doğrultusunda robotik
sistemler, konumlandırma, vibrasyon, cnc, yazılım
gibi tüm alanlarda makine modeli üretiyoruz.
Ürün geliştirme, tasarım ve üretim çalışmalarımızı
Bayrampaşa’da 160 metrekare kapalı alana sahip
atölyemizde 6 kişilik ekibimizle gerçekleştiriyoruz.” 

Pandemi ilanıyla yeni alımların azalmasıyla
birlikte otomasyon sistemlerine ek olarak maske
üreticiliğine adım attıklarını aktaran Çalık şöyle
devam etti: “Pandemi sürecinde halihazırdaki

işlerimiz düşüşe geçti. İçinde
bulunduğumuz durumda maske
makinelerine olan ihtiyaçlara çözümler
ürettik. Pandemi süreci uzadıkça çok
kişi maske makinesi imalatına
başlayınca biz de tüm belgelerimizi
hazırlayıp imalata başladık. Gelecek
hedeflerimiz arasında hem
otomasyonda hem de yatırım yaptığımız
alanlarda daha çok büyümek,

şirketimize ve ülkemize daha fazla katkı sağlamak
var.” 

Kastamonu’dan bu yıl ocak
eylül arasında gerçekleşen
ihracat bir önceki yılın aynı
dönemini nerdeyse dörde
katladı. İlk dokuz aylık dilimde
2019’a oranla ihracatta yüzde
244’lük bir artış sağlandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerine göre
Kastamonu bu sene eylül
ayında 37 ülkeye toplamda 26
milyon 787 bin dolar ihracat
gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın
aynı ayına göre yüzde 146
artış yaşayan Kastamonu’nun
ihracatı bu senenin ilk dokuz
ayında 221 milyon 792 bin
dolara ulaştı.  Geçtiğimiz yıl
ocak- eylül arasındaki ihracat
rakamı 64 milyon 477 bin

dolarda kalmıştı.
Bu sene eylül ayında 10

milyon 93 bin dolar ile en fazla
ihracatı madencilik ürünleri
sektörü gerçekleştirdi.
Madencilik ürünleri sektörünü
5 milyon 784 bin dolarla
mücevher, 2 milyon 939 bin
dolarla kimyevi maddeler ve
mamulleri, 2 milyon 120 bin
dolarla hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü takip etti.

Geçtiğimiz ay en çok
ihracat yapılan ilk 4 ülke; 5
milyon 885 bin dolar ile Çin, 5
milyon 795 bin dolar ile
Belçika, 4 milyon 960 bin
dolar ile Bulgaristan, 3 milyon
791 bin dolar ile Kırgızistan
oldu.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine
dayanan ata tohumu Siyez
Buğdayı üretimini
standartlaştırmak ve bölgede
kadınların istihdama
katılmasını sağlamak
amacıyla üreticilere 1 milyon
lira destek sağlanacak
projenin sözleşmesi
imzalandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma
Ajansı (KUZKA) 2020 yılı
Sosyal Gelişmeyi Destekleme
Programı (SOGEP)
kapsamında, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın
sağladığı desteklerden
yararlanacak olan İhsangazi
Belediyesi tarafından
hazırlanan "Tohumdan
Geleceğe" Projesi’nin
sözleşmesi imzalandı. KUZKA
Genel Sekreteri Dr. Serkan
Genç ve İhsangazi Belediye
Başkanı Hayati Sağlık
tarafından imzalanan proje
sözleşmesi kapsamında
İhsangazi’de  Siyez Buğdayı
üretimini standartlaştırmaya,

sürdürülebildiğini güvence
altına almaya ve bölgede
dezavantajlı konumda olan
kadınların istihdamını
sağlamaya yönelik çalışmalar
yapılacak.

İhsangazi Belediyesi
tarafından hazırlanan
yaklaşık 1 milyon 150 bin  lira
bütçeli projeye, KUZKA
tarafından 1 milyon  lira
destek sağlanacak.
Hazırlanan projeden
İhsangazi’de siyez tarımıyla
uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin
yanı sıra, siyez unu üretim
tesisleri, siyez bulguru üretim
tesisleri, siyez ürünleri
paketleme tesisleri, siyez
kooperatifi işletmesi, siyez
unundan simit, poğaça gibi
unlu mamullerin üretimini
yapan tesisler yararlanacak. 

Bununla birlikte
dezavantajlı kesimlerin
istihdama katılımını
kolaylaştırarak, mesleki bilgi
ve becerinin geliştirilmesi
hedefleniyor.

KUZKA tarafından yürütülen “2020 Yılı Şehir
Tanıtımı ve Markalaşma Teknik Destek Programı”
kapsamında başvurusu kabul edilen 13 proje
desteklenmeye hak kazandı.

Stratejik planlama, ürün geliştirme, etkinlik
yönetimi, ambalaj tasarımı, parkur oluşturma,
uluslararası ağlara erişim, tasarım odaklı düşünme gibi
alanlarda teknik destek sağlanacak program ile Kastamonu ve

Çankırı’dan 4’er, Sinop’tan 3 projeye destek
verilirken, 2 proje de Kastamonu-Çankırı illerinde
ortak olarak uygulanacak.

Program mali ve teknik destek programları
uygulanmasının yanı sıra, turizm eylem
planlarının operasyonelleştirilmesi, entegre

destinasyon tanıtım çalışmaları yürütülmesi ve uluslararası
ağlara erişim gibi birçok faaliyeti içeriyor.

9 ayda dörde katladı

Siyez buğdayına destek

Kastamonu’da 3 yılda 20
kişi ağaçtan düşerek ölünce
jandarma önlem projesi
geliştirdi. Proje kapsamında
ilk etapta 385 kişiye ağaca
tırmanmalarında kullanılmak
üzere emniyet kemeri
dağıtıldı. Proje ile 2 yıl
içerisinde yüzde 25 oranında
ağaçtan düşme olaylarının
önüne geçilmesi planlanıyor.

Emniyet kemerinin,
emniyet halkasının ve
emniyet ipinin ücretsiz
dağıtıldığını bildiren
Kastamonu İl Jandarma
Komutanı Albay Mücahit
Avkıran, “2018 yılından
itibaren 2 yıl 10 aylık bir
dönem içerisinde jandarma
sorumluluk bölgesinde

toplam 300 yüksekten düşme
olayının meydana geldiğini, bu
olaylarda da 20
vatandaşımızın maalesef
hayatını kaybettiğini, 280
vatandaşımızın da
yaralandığını tespit ettik.
Hatta yaralanan
vatandaşlarımızın büyük bir
kısmının da maalesef sakat
kaldığını belirledik.
Geliştiriğimiz proje
kapsamında toplam 384
köyümüzde 385 emniyet
kemerimizi vatandaşlarımıza
ulaştırdık. Yine de bu
malzemelerden kendilerine
ulaşmayan vatandaşlarımıza
talep etmeleri durumunda
emniyet kemerleri
dağıtacağız“ dedi.

Güvenlik kemeri dağıtıldı

Üretim hızını 
artırıyor

Bozkurtlu girişimci
Sinan Çalık

tarafından 2013
yılında kurulan

Sancak Otomasyon,
Türkiye'de yüksek
teknolojiye sahip
makinelerin yerli

üretilmesine katkı
sağlarken, üretim

hatlarının hızını ve
verimliliğini artırıyor.

1986 yılında İstanbul’da doğan Sinan
Çalık, aslen Bozkurtludur. Orta okul
öğrenimi sonrası makine imalatı
sektöründe çırak olarak işe başladı. 2013
yılında, şu an Bayrampaşa Emintaş
Aktörler Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren
Sancak Otomasyon firmasını kurdu. 

13 proje onaylandı
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2018 yılında Cide Belediyesi tarafından
başvurusu yapılan ceviz helvası ile 2017 yılında
Devrekani Belediyesi tarafından başvurusu
yapılan cırık tatlısı mahreç işareti alırken, 2019
yılında Kastamonu Ziraat Odasının
başvurusunu yaptığı Kastamonu siyez buğdayı
menşe adıyla tescillendi.

Kastamonu’nun coğrafi işaret belgesi alan
ürün sayısı 16’ya yükselirken başvuruda
bekleyen ürün sayısı ise 21 oldu.

Menşe adıyla tescillenen ürünler:
Kastamonu Siyez Bulguru, Kastamonu Siyez
Buğdayı, Taşköprü Sarımsağı, Tosya Pirinci.

Mahreç işaretiyle tescillenen ürünler: Daday
Etli Ekmeği, Devrekani Hindi Banduması,
Kastamonu Çekme Helvası, Kastamonu Simidi,
Kastamonu Siyez Bulguru, Kastamonu Taş
Baskı Dokuması, Kastamonu Tiridi /
Kastamonu Simit Tiridi, Pınarbaşı Kara Çorba,
Taşköprü Kuyu Kebabı, Tosya Bıçkısı, Tosya
Kıstısı, Devrekani Cırık Tatlısı, Cide Ceviz
Helvası.

Başvuruda bekleyen ürünler: Araç Akden
Göce Çorbası, Araç Külçöreği, Araç Soğanı,

Azdavay Yöresel Giysileri, Çatalzeytin Fındık
Şekeri, Evrenye Bıçağı, Göce Çorbası, İhsangazi
Ekşili Pilavı, Kastamonu Çarşaf Bağı,
Kastamonu Eğşisi, Kastamonu Ekşili Pilavı,
Kastamonu Kestane Balı, Kastamonu Örme
Fanilası/Kastamonu Fanilası, Kastamonu
Pastırması, Kastamonu Siyez Unu, Kastamonu
Üryani Eriği, Kastamonu Yaş Tarhanası, Şehit
Şerife Bacı Mantısı, Şehit Şerife Bacı Tatlısı,
Tosya Kıl Telası, Tosya Üç Eteği.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı
Kastamonu’da, şehre içme suyu ve sulama suyu sağlayan
Karaçomak Barajında su seviyesi yüzde 20'ye indi. İlde
bulunan Kınık, Beyler, Bezirgan, Germeçtepe Barajları
ile Taşçılar Göletinde de su seviyesi büyük oranda düştü.

2 bin 596 hektarlık bir alana sulama hizmeti veren
Karaçomak Barajından ayrıca yılda 9 milyon metreküp
içme suyu sağlanıyor. Günlük 25 bin ton içme suyu
sağlanan barajdan Kastamonu Belediyesi Su Arıtma
Tesisine aylık 750 bin ton içme suyu veriliyor. Su
kaynaklarının tamamen kuruduğu Karaçomak
Barajında, kullanılan 4.5 milyon metreküp içme suyu ise
Kastamonu’ya 5 ay kadar yetebilecek konumda.

Su seviyesi yüzde 20’ye indi
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Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar
Belediye Meclis Üyesi Tosyalı hemşerimiz
Selahattin Kamişoğlu partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından bağımsız
olarak meclis üyeliğine devam edeceğini
açıklayan Selahattin Kamişoğlu, daha önce
10 yıl muhtarlık görevi sürdürdüğünü
anımsatarak iktidar parti tarafından hizmet
alamaması ve partisinden destek
görememesi sebebiyle istifa kararı aldığını
bildirdi. Kamişoğlu’nun istifasının ardından
Üsküdar Belediyesinde Cumhuriyet Halk
Partili 14 belediye meclis üyesi kaldı.

Bağımsız oldu

Geçmiş dönem Üsküdar
Belediye Meclis Üyesi olan
Cideli ihemşerimiz Murat
Yavuz (44) kalp krizi sonucu
hayatını kaybetti. Merhumun
naaşı 9 Ekim’de Çengelköy
Yıldırım Beyazıt Camiinde
kılınan cenaze namazından
sonra defnedildi.

Kalbine 
yenik düştü 

İmes Dilovası OSB
Yönetim Kurulu Başkanı
Bozkurtlu hemşerimiz İrfan
Küçükay, kanser teşhisiyle
tedavi gördüğü özel bir
hastanede vefat etti.
Merhumun cenazesi 26
Eylül’de İMES Caminde
kılınan namazın ardından
Anadolu Kavağında bulunan aile
kabristanlığında defnedildi. 

İstamonu Gazetesi olarak
merhum Murat Yavuz ve İrfan
Küçükay’a Allah’tan rahmet başta
ailesi olmak üzere tüm sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.

Görevi başında
vefat etti

Abana Belediyesi araç parkına beş araç
daha eklendi. Hafriyat işlerinde kullanılmak
üzere bir kamyon, Fen İşleri Müdürlüğü ve
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü hizmetlerinde
kullanmak üzere iki binek araç, su işlerinde
kullanılmak üzere bir panelvan ve genel
işlerde kullanmak üzere eklenen bir
kamyonet törenle hizmete alındı.

3 ürün daha
tescillendi
Devrekani Cırık Tatlısı, Cide Ceviz Helvası ile Kastamonu Siyez Buğdayına
Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verildi.

Parka 5 araç 
daha eklendi

Geçtiğimiz günlerde Mimar Sinan
Mahallesi’nde 3 sokağı kapsayan çalışmalar
için ilk kazma vurulmuş hemen ardından
tesviye işlemlerine başlanılmıştı. Gelinen
noktada hafriyatı alınan bölgelerde artık
ihtiyaca cevap veremeyen ve yer yer
tamamen bozulmuş kanalizasyon hatları
yenisiyle değiştirilirken kısa süre içerisinde
kilit parke uygulamalarına başlanacak.
Hasan Bey, Urgancı ve Müezzin sokaklarda
500 metrelik alanda yarım asırlık alt yapıyı
tamamen yenileyecek olan Su ve
Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından tüm meskenlerin kanal
bağlantıları da yapılacak.

Yarım asırlık 
alt yapı yenileniyor

Batı Karadeniz’in geri
kalma sebepleri
sistematik olarak hiç

analiz edilmemiştir. İlginç olan
bu konuda bir farkındalık dahi
oluşmamasıdır.  Kan kussa dahi
kiren (kızılcık) şerbeti içtim
diyen insanlar diyarıdır
buralar… Vakayı Hayriye,
Türksoylu olmayan devşirme
Yeniçerininin yerini Türk
soyluların almasıyla,
Osmanlının en fazla Türksoylu
bölgesi olan Batı Karadeniz’i
yüzyıl boyunca nüfus olarak
fevkalade olumsuz etkilemiştir.
Vehbi Koç’un ifadesiyle, bitmek
tükenmek bilmeyen savaşlarda yoksulluktan,
yoksunluktan, açlıktan ya da savaş
meydanlarında çarpışarak terki diyar
eylemişlerdir. Bir Kastamonu Türküsünde
dediği gibi, ölmeden mezara konulmuşlardır.
Hiç işgal yüzü görmediklerini de verdikleri
sayısız şehitlerini de bilmemiş, bilememişlerdir.
Öğrenmeye başladıklarında ise atı alan
Üsküdar’ı geçmiştir.  Savaş sırasında Türkiye’nin
en yoksulu olan Batı Karadeniz halkı ülkenin
sahibi olmuş, ama barış dönemi hiç bu
insanların olmamıştır. Bölgenin vatanseverliği
ödüllendirileceğine TÜİK tarafından ilan edilen
en yoksul bölge (TR82 Kastamonu, Sinop,
Çankırı) Batı Karadeniz olmuştur. 

Batı Karadeniz Türkiye’nin en yoksul
bölgesidir

Bölge sadece yoksul değildir. En üstten
girmiştir listeye…  En yoksuldur. Bundan 15 yıl
kadar önce, İdarecinin Sesi Dergisinde bir
makalem yayınlandı: “BATI KARADENİZ” …
Dönemine göre çok duyulmamış tespitler vardı
burada:

Dünya Bankası ve OECD verilerine göre en
fakir bölge Batı Karadeniz idi. 

Bartın, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta
olmak üzere Batı Karadeniz’de eğitim yetersizdi.

Yollar ya yoktu ya da standartları düşüktü. 

Sağlık kuruluşları yetersiz ve
etkisizdi, vb…

Bölgenin yağışlı iklimine
rağmen köy ve mahalle içme
suları yetmiyordu. 

11 Eylül 2020 tarihinde
TÜİK bir istatistik yayınladı.
TUİK verilerine göre ‘en yoksul’
bölge ‘BATI KARADENİZ’dir.
Diğer deyişle, en yoksul
Kastamonu’dur, Sinop’tur çıktı,
Çankırı’dır. Oğuz Beyi
Hüsameddin Çoban’nın
kurduğu uç beyliğinin vatanı…
Çobanoğulları yurdu. 

Artık mızrak çuvala
sığmıyor!...

Gelir dağılımını gösteren Gini katsayısına
göre, 2019’da “Kastamonu- Çankırı- Sinop”
illerinin yer aldığı KUZKA (TR 82) Bölgesi,
yüzde 15 ile en yüksek yoksulluk oranına sahip
bölge oldu.  Şenpazar Harmancık Köyünde hala
elektrik bulunmuyor. 

Tescillendi: BATI KARADENİZ
TÜRKİYENİN EN YOKSUL BÖLGESİDİR.

Türkiye’nin en yoksul bölgesi neden Batı
Karadeniz oldu?

Günde15-18 saat çalışan insanların yaşadığı
bir bölge burası. Kadınlar üretimde ve evde söz
sahibi. Çocukların ilk hatıraları keçi ve mal
güderken oluşur.  Verilen işi eksiksiz yaparlar.
Savaşta bile kaytaran ve kaçan olur diye
Kastamonulu ve Çankırılı askerlere
bağlanırmış.  O zaman başka hususlar var
demektir. (Bu konulara Hüseyin Karadeniz ile
Bayram Özel programında (İstamonu TV)
değinmiştik.) Her bir neden ayrı bir araştırma
konusu… Ama biz kısaca bakalım: Ülkenin en
zengin yer altı kaynakları ve en güzel yer üstü
güzelliklerine sahip, deniz kenarında bir
bölgenin, Dünya Bankası ve TÜİK verilerine
göre Türkiye’nin en yoksul bölgesi olması nasıl
açıklanabilir?

Batı Karadeniz Türkiye’nin açık ara en çok

şehit veren bölgesidir: 
Batı Karadeniz Bölgesi, Savaştığımız

ülkelerin bile Sevres Antlaşmasında Türk
vatanından koparmaya cesaret edemediği bir
bölgedir. Dahası Türkiye’ye sadece genişletilmiş
bir Batı Karadeniz bırakılmıştır. Bu bölge yedi
yüzyıldır seyyahlarca Türkmen yapısı nedeniyle
Türkiye’nin kaidesi olarak anılır. Batı Karadeniz
1826 yılında devşirme Yeniçeri’nin
kaldırılmasından beri   ordunun er ihtiyacını
karşılayan en büyük kaynaktır.  20. yüzyılın
başından beri de en fazla şehit veren bölgedir.
Çanakkale’de de böyledir. İstiklal Harbi’nde de
böyledir. Bu karşılıksız fedakarlık, 22 askerin
21’inin şehit olduğu “Yarımca” ve ‘Güllüce’ gibi
köy ve mahalleler bırakmıştır. 25 şehit verilen
“Güzlük” Köyünde sonbaharı getirmiştir. Erkek
nüfusun tamamen yok olduğu “Ersizlerdere” de
kış gelmiştir.  Erkek nüfusun çok azaldığı
bölgede sadece tarla-ahır işleri kadınlara
kalmamış, vatan savunması da onlara
bırakılmıştır.  Halime Çavuşlar gaziler
kervanına katılırken, Şerife Bacılar, cepheye
silah taşırken donarak şehit olmuş, 21 Şubat
günü zamanı da dondurmuştur. Tüm nüfusun
onda biri olan Batı Karadeniz şehitlerin dörtte
birinin ev sahibidir. 

Çalışma çağındaki nüfusun şehadeti
bölgenin geri kalmışlığının en başat nedeni
sayılabilir.  ‘Matthew Effect’ ya da diğer adıyla
‘Matta Etkisi’ en çok sosyolojik açıklama
kabiliyetine sahip metottur.  Bu teoriye göre,
ekonomik veya sosyal sermaye gücüne sahip
olanlar bu kaynaklar aracılığıyla daha fazla güç
veya sermaye kazanabilir. Terim sosyolog
Robert K. Merton tarafından 1968 yılında
ortaya atıldı. Bu etkinin adı İncil’deki Matthew
suresinden alınmıştır. Bu etkiye göre, bir
insanın sahip olduğu avantajlar veya
dezavantajlar ona yeni avantaj/dezavantajlar
getirir. Çanakkale ve Kurtuluş savaşında şehit
olanların bakiyeleri, doğal olarak bu sırada
askerlik yapmayan ve ekonomik-sosyal-siyasi
hayatı domine edenlerle uzun yıllar
yarışamamıştır.

Devam Edecek…

BATI KARADENİZİN GERİ KALMA SEBEBLERİ (1)

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com
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HABER

Sosyal medyada
değerli bir dost
doğduğu günün

gazetesini paylaşmış
arşivinden çıkarıp…
Benimde dikkatimi
celbetti de bir göz atayım
dedim… Bakalım ne
nasılmış filan diye…

“Araç’ta çimento ve
ağaç sanayii kurulmak
isteniyor…”

“Abana’daki sanayi projelerinin
gerçekleşmesi bekleniyor…”

“Küre gitgide Türkiye’nin en
modern ilçesi haline geliyor…”

Ama en ilginci, (sanırım benim için
öyle); “Kastamonu Basın Tarihi ile
ilgili bazı belgeler müzede imha
edilmiş!”

Tarih 21 Ocak 1974…
Kastamonu Gazetesi… Sayı 7…
Yıl kaç?
2020…
Başlıklara bakarsanız yıl kaç

sorumun maksadını da anlarsınız!
Takıldığım şu oldu en çok;

“Kastamonu Basın Tarihi ile ilgili bazı
belgeler müzede imha edilmiş!”

Ciğerim burkuldu…
Bir toplumun hafızası olan basın, o

memleketin ilerlemesinin de kilometre
taşları için bir müze niteliği ihtiva
eder… O müzeyi bir başka müze imha
etmiş!

Tıpkı, Kastamonu geleneksel
dokusu, sosyolojisi ve toplum
dinamiklerine yapıldığı gibi!

Tıpkı, 46 yıl önce bile gündemde
olan sanayileşme gündemi gibi…

İstamonu TV çatısı altında
AJANDA isimli programda 26.
Dönem Kastamonu Milletvekili Murat
Demir ile yaptığımız söyleşide öne
çıkan başlıklardan biri de SANAYİ
idi…

Ne garip…
Tespit var, teşhis var… Amma…

Sonuç…
46 yıldır mevzu hiç

değişmemiş…
Hep dile getiriyorum

dönem dönem; bizim
memleket değişimi
sevmez, kendine üç kuruş
gördü de değişti
dedirtmez… Amenna!

Ama birileri bu sanayi
lafını duyar duymaz bir
tuhaf oluyor… Nedenini

bilemiyorum elbette… Sorsam da
cevabını tuhaf olanlar bile veremiyor
da…

Memleket olmayacak duaya el açıp
amin demekten de geri durmuyor
maşallah!

46 yıl önce atılan başlıklara baktım
uzun uzun; sonra dedim ki kendime:
“İyi ki Gasdomonuluyum!”

Esen kalın!

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

İYİKİ GASDAMONULUYUM!

Bolu’daki Reis Bakliyat Köyünde ilk hasat yapıldı.
Kadın üreticiler ile gerçekleştirilen proje

kapsamında Bolu Çamyayla ve Demirciler köyünde
yer alan 60 dönümlük arazide mayıs ayında dikilen
bombay, çivril, battal, dermason, şeker ve barbunya
fasulye çeşitleri hasadı tamamlandı.

Öte yandan 430 dönümlük arazi üzerinde kurulu
Samsun Reis Bakliyat Köyünde ekilen çeltiklerin

hasadının ise bu ayın sonuna kadar tamamlanacağı
öğrenildi.

Reis Gıda’dan yapılan yazılı açıklamada tarımsal
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, sağlıklı bir
yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli
üretimin teşvik edilmesi için bu yıl mayıs ayında
hayata geçirilen Bakliyat Köyü Projesinin Bolu ve
Samsun dışında farklı illere taşınacağı da bildirildi.

Kastamonu'da Eylül ayı içerisinde korona virüs
tedbirlerine uymayan bin 127 kişiye 1 milyon 309 bin
253 lira idari para cezası uygulandı. Yapılan
denetimlerde maske takmamaktan 960 kişiye, sosyal
mesafeye uymamaktan 63 kişiye, karantina ve

izolasyon tedbirlerine uymamaktan 76 kişiye, sigara
yasağına uymamaktan 28 kişiye toplam 1 milyon 309
bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde
ayrıca 20 kişinin de izolasyon ve karantina tedbirlerine
uymadığı için karantinaya alındığı öğrenildi.

İlk hasat 
yapıldı

1 milyon 309 bin lira ceza kesildi
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Güvenli ve sektörde tecrübe sahibi emlak
ofislerinin tercih edilmesinin önem taşıdığını
kaydeden Yüksel Korkmaz şu açıklamaları yaptı:
“Gayrimenkul seçimi ve alımı zorlu bir süreç
olabiliyor. Tapudan, vergi dairesinden, belediyeden
herhangi bir sorunla karşılaşmamak için kontrollerin
yapılması gerekiyor. Gayrimenkulün tapuya tescili
sırasında beyan edilen tutarın düşük gösterilmesi
mümkün ancak bu durum eğer hisseli tapuysa diğer
hak sahiplerinin ön alım hakkını kuvvetlendiriyor.
Gösterilen bedel düşük olduğu için mağduriyetler
doğabiliyor. Öte yandan bu durumu bazı fırsatçılar
kullanabiliyor; rayiç bedeli tapuda düşük gösterme
vaadiyle elden peşinat isteyip daha sonra ortadan
kaybolabiliyorlar. Bu yüzden ödemelerin açıklama ile
birlikte banka hesaplarından yapılması önem taşıyor.
Bedelinin altında satışı gerçekleşen işlemlerde risk
olabileceğini unutmamak gerekiyor. Ucuzluğa
aldanarak güvenilir aracılar ve tecrübeli emlak
ofislerinden uzak durmak doğru bir adım değil.” 

1993 yılından beri müteahhitlik yaptığını
anımsatan Korkmaz, Fatih’te faaliyet gösteren Dev
Türk İnşaat firması bünyesinde 2013’ten itibaren
gayrimenkul ofisi bulunduğunu bildirerek şunları
söyledi “Bu zamana kadar Fatih’te 12, Sefaköy’de 3,
Gaziosmanpaşa’da 1 binayı müteahhit olarak
tamamladım. Eskisi gibi tarla satıp İstanbul’da
müteahhitlik yapma devri bitti.  Bankaya yapılacak
bina kadar teminat vermek gerek, topraktan satış
yok. Bu adımların atılması her önüne gelenin
müteahhit olmaması için güzel bir adım. Şu an inşaat
sektöründeki duraklama sebebiyle bir süre
faaliyetlerimize ara verdik. Türkiye’nin her
noktasındaki gayrimenkul işlemlerini takip ediyoruz.
Gelecekte Kastamonu’da otel ya da alışveriş merkezi
inşa ederek turizm alanında faaliyet göstermek
istiyorum.” 

Bayrampaşa’da Ahmet
Hasanalioğlu ve Emrah Yalçın
ortaklığında 2012 yılında kurulan Aksan
Redüktör, yılda 6 bin adet redüktör
üretiyor.

Denizcilik, tekstil, endüstriyel
mutfak alanları başta olmak üzere tüm
sektörlere hizmet verdiklerini bildiren
Devrekanili girişimci Ahmet
Hasanalioğlu, tesis ve üretim
kapasitelerini artırma hedefinde

olduklarını kaydederek
“Redüktör üretimimizin yanı
sıra özel projelere makine de
imal ediyoruz. Bayrampaşa’da 200
metrekare alanda 5 kişilik ekibimizle
sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi kısa
sürede 10 katına çıkarmayı
planlıyoruz.” dedi.

Aylık 500 adet redüktör üretimi
gerçekleştirdiklerini ifade eden Sinoplu
girişimci Emrah Yalçın ise şunları

söyledi: “Ağır
sanayiye hitap
ediyoruz ama
redüktör denildiği

zaman bütün sektörler içine giriyor.
Alüminyum ve döküm seçeneklerimiz
mevcut. Üretim kapasitemiz
siparişimize göre oluyor. Bu kapsamda
yılda yaklaşık 6 bin adet redüktör
üretiyoruz.  Ancak hedeflerimiz
kapasitemizi artırma yönünde.” 

Yılda 6 bin adet üretiyor
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1,175 t 7,918
t

9,303 t 482,19 t

Dolandırıcılığa
dikkat edin!

Yenileme fonu
uygulaması (1)

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

1. Yenileme fonu nedir, nasıl kullanılır?
"Yenileme fonu" iktisadi işletmelere dâhil

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (bina,
araç, makine ve tesisat vs.) satışından doğan
kârların doğduğu dönemde
vergilendirilmeyip bilançonun pasifinde
bekletilmesi ve üç yıl içinde yenileme
gerçekleşirse, yeni alınan varlıkların
amortismanına mahsup edilmesi şeklinde
uygulanan bir vergi erteleme yöntemidir.

Satıştan doğan kazanç vergilendirilmez,
buna karşılık yeni alınan varlığın
amortismanı gider yazılmayıp fondan
düşülür. Böylece ödenmesi gereken vergi
ertelenmiş olur. Enflasyonist dönemlerde
avantajı yüksektir. Bina gibi amortisman
süresi uzun varlıklarda da önemli bir avantaj
sağlar. Amaç da mükelleflerin sırf vergi yükü
ile karşılaşmamak adına makine-
teçhizatlarını yenilemeyi ötelemelerinin
önüne geçmektir.  

Fabrika binasının satışı neticesinde
ortaya çıkan kârın, yeni bir fabrika binasının
iktisabı amacıyla yenileme fonuna alınması
mümkündür.  

Üç yıl içerisinde yenileme
gerçekleşmezse fon (kullanılmamış kârlar)
üçüncü yılın vergi matrahına eklenir, yani
gelir yazılır.

Amortismana tabi iktisadi kıymet
niteliğinde olmayan arsa ve iştirak hissesi
gibi varlıklarda fondan mahsup edilecek
amortisman olmadığı için fon ayrılamaz.

2. Yenileme fonu ayrılabilmesinin
koşulları nelerdir?

a) Bilanço esasında deer tutulması
Kanunda açıkça ifade edilmiş böyle bir

koşul yok, Maliye İdaresi madde metninde
geçen "pasie üç yıl bekletilme" ifadesinden
hareketle bu imkândan sadece bilanço
usulünde deer tutan mükelleflerin
yararlanabileceği görüşünde. Madde
gerekçesinde yer alan, "Böylece bilanço
usulüne göre deer tutmakta olan
mükelleflerin, bu kârlardan istifade suretiyle
elden çıkardıkları iktisadi kıymetleri
yenileme imkânları artırılmaktadır"
açıklaması da bu görüşün dayanakları
arasında.

b) Satılan iktisadi kıymetin
yenilenmesinin zorunlu olması veya
işletmeyi idare edenlerce bu konuda karar
verilerek girişimde bulunulması

Yenilemenin zorunlu olup olmadığı
tartışmasını yaşamamak için uygulamada
fon ayıracak mükellefler, yenilemenin gerekli
olduğuna ve yenileme girişimlerinin
başlatılmasına yönelik bir yönetim kurulu
kararı alıyorlar. Böylece hem yenilemenin
zorunlu olduğu hem de girişimde
bulunulduğu tevsik edilmiş oluyor.

c) Satılan iktisadi kıymet ile yerine
alınanın aynı neviden olması

Bu koşulda maddede açıkça yazmıyor,
düzenlemenin amacından hareketle böyle
bir koşul aranıyor.

d) Yenilemenin üç yıl içerisinde
gerçekleşmesi

Kanunda geçen üç yıllık süre yenileme
işlemi için verilmiştir, yoksa fonun üç yıl
içinde kullanılması ve üç yıl içinde
amortismana mahsup edilmeyen kısmın
üçüncü yılın vergi matrahına eklenmesi söz
konusu değildir.

Yenileme üçüncü yılda yapılmışsa kanuni
şart sağlanmış demektir. Yeni varlığın
amortisman süresi örneğin on yıl ise fondaki
tutar tükeninceye kadar yeni varlığın
amortismanları fondan mahsup edilir.

Gelir İdaresi görüşüne göre, satışın
yapıldığı yıl dâhil olmak üzere üç yıl içinde
yeni bir iktisadi kıymet iktisap edilmemesi
halinde yenileme fonunda tutulan satış
kârının üçüncü yılın vergi matrahına
eklenmesi gerekmektedir. İktisap edilen
iktisadi kıymetin amortisman tutarının
öncelikle yenileme fonundan mahsup
edilmesi, yenileme fonundaki tutarın üç
yıllık süreyle sınırlı olmaksızın tamamen
kullanılması neticesinde itfa edilmemiş
olarak kalan değerlerin amortismanına genel
esaslar uyarınca devam edilmesi gerekir. 

Dolayısıyla erteleme ile sağlanan vergi
avantajı, yenilemenin gerçekleşip
gerçekleşmemesine ve amortisman süresine
bağlı olarak değişir.

YIL: 9 SAYI: 331 10 EKİM 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

Gayrimenkul Danışmanı Yüksel Korkmaz, ev satın alırken dolandırıcılığa ve risklere karşı dikkatli olunması
gerektiğini vurgulayarak, işlemlerin banka hesaplarından açıklama yapılarak gerçekleştirilmesi önerisinde bulundu.

1972 yılında Devrekani
Bozarmut köyünde doğan

Yüksel Korkmaz, 1986
yılından itibaren

İstanbul’da yaşıyor. 
1993 yılında müteahhit
olarak inşaat sektörüne

adım attı. 
2013 yılında 

DevTürk 
İnşaat firmasıyla 

emlak bürosu 
işletmeye başladı. 

Yüksel
Korkmaz

Ahmet Hasanalioğlu ve
Emrah Yalçın

Ayakkabı sektörünün tercihi
Cideli iş adamı İbrahim Sargın tarafından kurulan

Tercih Ayakkabı Malzemeleri, geniş ürün skalasıyla
ayakkabı sektörünün lokomotifi konumuna geldi.
Güngören’de faaliyet gösteren firma, ayakkabı
üreticilerinin yanı sıra tamirhane ve son kullanıcılar
tarafından da tercih ediliyor.

2005 yılından itibaren sektörde tecrübe sahibi
olduğunu bildiren Tercih Ayakkabı Malzemeleri
kurucusu İbrahim Sargın, İstanbul ağırlıkta olmak
üzere Marmara Bölgesinin tamamına malzeme
ulaştırdıklarını kaydetti.

Çok sayıda markanın tedarikçisi konumunda yer
aldıklarını ifade eden İbrahim Sargın faaliyetleri

hakkında şunları söyledi: “Ayakkabı derisi hariç
sektörün ihtiyacı olan tüm ürünler bünyemizde
bulunuyor. Toka, yapıştırıcı, bağcık, ip, boya, etiket,
vitrin malzemeleri, el aletleri gibi çok sayıda ürünün
toptan ve perakende olarak satışını gerçekleştiriyoruz.
Hizmet ağımızı İstanbul’un her noktasına hızla
ulaştırırken, Marmara Bölgesi’nin tamamına erişim
sağlayabilecek kapasitedeyiz. 50’yi aşkın üretici firmaya
malzeme sağlıyoruz. Bunun dışında ayakkabı
tamirhaneleri ve bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına
cevap veriyoruz. Bir aile şirketi olarak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz, bu kapsamda oğullarım da katkı
sağlıyor.” 

İbrahim Sargın ve oğulları Kerem ile Efe Sargın

istamonu10ekim20_05_Layout 1  10/14/20  10:58 AM  Page 1



10 Ekim 2020 6
istamonu.com /istamonu /istamonu

MANŞET

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz, Tekirdağ Saray
Kaymakamı Adnan Tezcan ile birlikte
Edirne’nin Enez ilçesi kaymakamlığına
atanan Şükrü Alperen Göktaş’a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. Makam ziyareti
sonrası ilçenin tarihi ve turistik yerleri
hakkında Kaymakam Göktaş bilgi aktardı.

Makamda gerçekleşen ziyarette
konuşan Taşköprülü mülki idare amiri
Şükrü Alperen Göktaş ziyaretten duyduğu
memnuniyeti ifade ederek “Meslek
büyüğüm Devrekanili hemşerim Saray
Kaymakamı Adnan Tezcan ile daim
yanımızda olan İstamonu Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz’in
göreve atanır atanmaz gerçekleştirdiği
ziyaretten dolayı çok memnun oldum.
Edirne halkının yanı sıra tüm Kastamonulu
hemşerilerimize kapımız açık.” dedi.

İki yıldır Saray Kaymakamı olan
Devrekanili mülki idare amiri Adnan
Tezcan da Trakya’da Kastamonu birliğini
sağlamak adına tüm çalışmalara destek
olduğunu kaydederek Göktaş’a görevinde
başarılar diledi. Tezcan, “Hem mesleki
alanda hem de memleket olarak aynı
potada eridiğimiz bir hemşerimle yakın
ilçelerde görev yapmanın bölgemiz ve
hemşerilerimiz adına fayda sağlayacağına
inanıyorum.” diye konuştu.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ise ziyaret sonrası
yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“İstamonu Gazetesi olarak yetişmiş insan
potansiyelimizin daima farkındayız. Bunu
gazetemizin düzenlediği programlarla da
göstermeye çabalıyoruz. Trakya’nın
Marmara ve Karadeniz’e kıyısı olan Saray
ilçesinin yanında Ege çıkış kapısı olan Enez
ilçe kaymakamı da artık Kastamonulu.
Trakya’nın iki ucu bürokrat hemşerilerimiz
sayesinde birleşecek. Gerek sivil toplum
kuruluşlarında görev alan gerekse
siyasette yer alan Kastamonulu
hemşerilerimizin de duyarlılık göstererek
manevi anlamda bürokratlarımızın yanında
olması temennim.”

Trakya’nın 
iki ucu 
bir araya geldi

n Manşet haberin devamı

Doğu sınır hattında 
Devrekanili mülki idare

amiri Yusuf Durani Dinç, 70
bin nüfuslu Van’ın Çaldıran
ilçesine kaymakam olarak
atandı. İran ile 71 kilometrelik
sınırı bulunan ilçenin sınır
boyunca 3 bölük merkezi, 3
bölük merkezine bağlı üçer
karakol ve üçer kule olmak
üzere toplam 27 askeri noktada
hudut güvenliği sağlanıyor.

Dinç’in Çaldıran öncesi son ataması 2019’da Çankırı
Bayramören olmuştu.

Sakin şehirde
Hanönülü mülki idare amiri Özgür Kaya,

dünyada 264 kentin içinde yer aldığı sakin şehir
unvanını taşıyan Sakarya’nın Taraklı ilçesinde

kaymakam olarak
görevlendirildi. Türkiye’de
sakin şehir unvanına sahip 18
kent arasında yer alan
Taraklı’da göreve başlayan
Özgür Kaya, 2019 yılından
itibaren Amasya Hamamözü
Kaymakamlığına vekalet
ediyordu.
Bayburt İnebolu oldu 

Bu yıl temmuz ayından
itibaren bakanlık
görevlendirmesi ile Antalya
Gündoğmuş kaymakam
vekilliğini sürdüren İnebolulu
mülki idare amiri Tanju
Çanakcıoğlu, 'Türkiye'nin en az
ilçesi olan ili ' unvanı taşıyan
Bayburt’un Aydıntepe
Kaymakamı olarak
çalışmalarına başladı.

Bayburt’un diğer ilçesi
Demirözü’nde ise İnebolulu
Kaymakam Engin Tok görev
yapıyor. İki kaymakam aynı
zamanda Bayburt Vali
Yardımcılığı görevini de
sürdürüyor.

Kesişim noktasında
'Kastamonulu İlk Kadın

Mülki İdare Amiri' olma
unvanını taşıyan Taşköprülü
hemşerimiz Zeynep Acar
Çorum Ortaköy
Kaymakamlığına vekaleten
atandı. Çorum, Amasya ve
Yozgat illerinin sınırlarının
kesiştiği sahada bulunan
Ortaköy’de çalışmalarına
başlayan Acar, üç ay önce
Ankara’nın Güdül ilçesinde
görevliydi.

Anadolu’yu 
kucaklıyorlar

Türkiye’nin çeşitli
illerinde

Kastamonulu 25
mülki idare amiri
aktif görevde yer
alıyor. Son olarak

görev yeri değişen
Kastamonulu 4

mülki idare amiri
yeni ilçelerinde
çalışmalarına

başladı.

MÜLKİYE 
BAŞMÜFETTİŞLERİ 
• Fazıl Can
• Hamdi Üncü
• Doç.Dr. Selahattin Ateş

VALİ YARDIMCILARI 
• Erdoğan Ülker Sakarya
• Yıldırım Uçar Zonguldak 
• Zafer Karamehmetoğlu Ordu 
• Fatih Cıdıroğlu Diyarbakır

KAYMAKAM ADAYLARI
• Seda Ünlü Ankara
• Emre Çömen Suruç 
• İsmail Battal Denizli
• Serkan Böyük Samsun
• Ayhan Kalaycıoğlu Düzce

KAYMAKAMLAR
• İsmail Hakkı Ertaş Ataşehir

İstanbul
• Mustafa Asım Alkan Dilovası

Kocaeli
• Ahmet Karakaya Kestel

Bursa
• Adnan Tezcan Saray

Tekirdağ
• Erol Tanrıkulu Bucak

Burdur
• Ayhan Terzi Pazar

Rize
• Ahmed Çelik Çamlıhemşin

Rize
• Yusuf Durani Dinç Çaldıran

Van
• Şükrü Alper Göktaş Enez

Edirne
• Engin Tok Demirözü

Bayburt
• Aziz Kayabaşı Pervari

Siirt
• Zeynep Acar Ortaköy

Çorum
• Özgür Kaya Taraklı

Sakarya
• Tanju Çanakcıoğlu Altıntepe

Bayburt
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SPOR

Kadınlar Hentbol Süper
Ligi’ndeki temsilcimiz Kastamonu
Belediyesi Gençlik Spor Kulübü,
konuk olduğu Sivas Belediyespor’u
22-38’lik skorla mağlup etti.

Bir yabancı oyuncusunun
Covid-19 testinin pozitif çıkması ve
bu sporcuyla temaslı olan teknik
heyetin de karantinaya alınmasının
ardından Sivas deplasmanına eksik
kadroyla giden Kastamonu
Belediyespor, ilk yarısını 13-16
önde götürdüğü karşılaşmadan 22-
38 galip ayrıldı.

Karşılaşmada en skorer oyuncu

6 golle Nina Zuliç ve Betül Yılmaz
olurken, Ceren Coşkun 5, Beyza
İrem Türkoğlu ve Elif Sıla Aydın 4,
Serpil İskenderoğlu, Ekaterina
Vetkova ve Ekaterina Lubianaia 3,
Yulia Khavronina ile Alena İkhneva
ise 2 golle galibiyete destek oldu.

Bu sonucun ardından ligde
oynadığı 3 karşılaşmadan da ezici
üstünlükle galip gelen Kastamonu
Belediyespor, zirvedeki yerini
korudu.

Belediyespor’un bir sonraki
rakibi ise Konyaaltı Belediyesi SK
olacak.

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’ndeki
temsilcisi Araç Belediyespor, ligde
oynadığı ilk karşılaşmadan galip
ayrıldı. Gaziantep Gazikent Spor
Salonu’nda Oğuzeli Halk Eğitim
Merkezi Spor Kulübü’ne konuk
olan temsilcimiz, baştan sona önde
götürdüğü karşılaşmanın ilk
yarısını 7-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakip bir ara oyunda

dengeyi sağlasa da Araç
Belediyespor, salondan 20-31 önde
ayrıldı.

Temsilcimizin en skorer
oyuncusu 8 golle Serap Yiğit
olurken, galibiyete Özgecan Uçar
7, Zeynepnur Ulukoz 5, Cansu
Erdoğdu ve Tuana Uçarlı 4, Burçak
Danacı 2 ve Buse Nur Alibaş 1
golle destek oldu.

3’te 3 yaptı

Galibiyetle başladı

GMG Kastamonuspor 1 puanla
girdiği ligin dördüncü haasında
Mamak FK ile karşılaştı.  İlk
deplasman puanını alan kırmızı
siyahlılar kente beraberlikle döndü.

Penaltıya penaltıyla cevap
Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev

sahibi ekip Mamak FK oldu. Rakip 16.

dakikada kaydettiği penaltı golü ile
maçta skor üstünlüğünü ele geçirdi.
Dakikalar 33’ü gösterdiğinde Alican’ın
düşürülmesine hakem penaltı
noktasını gösterdi. Faruk Öcal’ın ilk
vuruşunu kaleci kurtardı ancak hakem
çizgi ihlali tespit ederek atışın
tekrarlanmasını istedi. Öcal’ın 36.

Dakikadaki ikinci vuruşunda ise top
ağlarla buluştu. İlk devrenin kalan
dakikalarında başka gol olmadı ve
taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle
girdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Ligin dördüncü haasında ilk
deplasman puanını alan temsilcimiz,
fikstürde 2 puanla 19. sıraya geriledi.

Sondan ikinciyiz

GMG Kastamonuspor ilk dört haftada 3 puan yüzü göremedi. Oynadığı 4 karşılaşmanın 2’si
tek gollü beraberlik olan temsilcimiz aldığı 2 yenilgiyle sondan ikinci sıraya yerleşti.

TV366’da yayınlanan
“Kastamonu’da Spor”
programının konuğu olan Cengiz
Aygün, “İsmail Dikmenli
Tesisleri’nde kulübün bulunduğu
22 dönümlük arsa
Kastamonuspor’a geri verilsin.
Kulübü anonim şirkete çevirelim.
Kulübe devredilen arsaya da gelir
getirecek bir proje yapalım ve bir
daha hiç kimse Kastamonu’da
sporun maliyetini düşünmesin.
Bu olursa kim gelirse gelsin,
kulübü kim yönetirse yönetsin
parasal sıkıntı yaşanmaz” dedi.

Futbolcuların ellerinden gelen
mücadeleyi sahaya yansıttığını
söyleyen Aygün, ilk haalarda
alınan kötü sonuçlara rağmen
kırmızı-siyahlıların bu sezon
yine en az play-off oynayacağına
inandığını söyledi.

Transfer yasağı için devre
arasını işaret eden Aygün,
Kastamonu’nun içine düştüğü
durumu, iş adamlarının
tutumunu vatandaşların
görmesini istediği için sezon
başında transfer yasağını
kaldırmak için girişimde
bulunmadığını ifade etti.

Kastamonu Valiliği
öncülüğünde Kastamonuspor
için düzenlenen destek
kampanyasına beklenen ilgilin
olmadığını dile getiren Cengiz
Aygün, “Türkiye genelinde
yaklaşık 3 milyon Kastamonulu
var. Ama kentimizin tek
profesyonel takımı için
düzenlenen yardım
kampanyasında yalnızca 70 bin
lira toplanabildi.” ifadelerini
kullandı.

Anonim Şirket önerisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önceden ilan ettiği
Misli.com 2.Lig ilk yarı maç programını yeniden düzenleyerek
tarihlerde değişikliğe gitti.

Mamak Futbol Kulübü ile Ankara’da 1-1 berabere kalan
temsilcimiz Kastamonuspor, 17 gün içerisinde toplam 4 zorlu maç
oynayacak.
-14 Ekim Çarşamba günü Pendikspor’u konuk edecek,
-20 Ekim Salı günü Elazığspor ile deplasmanda,
-28 Ekim Çarşamba günü Bayburt Özel İdarespor’u Gazi’de,
-31 Ekim Cumartesi günü ise Serik spor ile deplasmanda
karşılaşacak.

14 güne 4 maç
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Kastamonu- Bozkurt
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