
İstamonu Gazetesi
muhabiri Türkiye’nin 81
vilayetinde görev yapan
valilerin demografik ve
mesleki kariyerine göre
araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre 9 il valisinin Trabzon
nüfusuna kayıtlı olduğu gözlenirken;
Çorum, Erzurum, Konya ve Rize
nüfuslarına kayıtlı 4’er vali bulunuyor.
Türkiye’nin 81 vilayetinde görev yapan
valilerin yüzde 11’ini Trabzonlular
oluşturuyor.  Ülkenin yüzde 31’i bahsi geçen
5 vilayete mensup kişiler tarafından
yönetiliyor. 

Öte yandan 38 il nüfusuna kayıtlı vali
bulunmazken; Antalya ve Kırşehir nüfusuna
kayıtlı 3’er, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane,
Kahramanmaraş, Kocaeli, Mardin, Samsun
ve Sivas nüfusuna kayıtlı 2’şer, Amasya,
Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu,
Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Isparta,
İzmir, Karabük, Kayseri, Malatya, Mersin,
Muş, Ordu, Sakarya, Tokat, Uşak, Yozgat
nüfusuna kayıtlı 1’er vali aktif görevini
sürdürüyor. n 2

Kozmetik ve kuaför toptancılarına
hitap eden firmanın aylık üretim
kapasitesi ise 30 bini buluyor.

Asıl mesleğinin kuaförlük
olduğunu bildiren Halit Dinçer,
sektördeki ihtiyaçları fark etmesiyle
13 yıl önce tekstil sektörüne
yöneldiğini kaydetti. 

Hedeflerinin dünya genelinde
markalaşmak olduğunu ifade eden
Dinçer, pandemi öncesi kuaför ve
berberlere yönelik tek kullanımlık
ürünlerin satışını
gerçekleştirdiklerini, online satış
mağazası kurmak için de
girişimlerinin olduğunu söyledi. n 5
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Düzce Belediye Başkanı
Dr. Faruk Özlü,
geçtiğimiz günlerde

sosyal medya hesaplarından
“Batı Karadeniz’in tek Antik
Kenti Konuralp’imizi tanıtma

konusunda bize destek
veren Karayolları Genel
Müdürü Sayın

Abdülkadir
Uraloğlu’na tüm
hemşerilerim adına

teşekkür ediyorum”
diyerek bir
paylaşımda
bulundu.

Pompeiopolis ve
Hadrianapolis’e
rağmen

B a ş y a z ı

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

Yatırımlar 350
milyon lirayı buluyor

İhracat yapmanın
sanılanın aksine kolay
olduğunu vurgulayan İhtisas
Gümrük Müşavirliği
ortaklarından Bayram Fırat Demir, “Firma
sahipleri ihracattan prosedürler sebebiyle
korkuyor. Oysa tüm süreçleri gümrük
müşavirliği firmaları yönetiyor. İhracat
yapmak düşünüldüğü kadar zor değil, vergi
numarasına sahip her firma ihracat
yapabilir” dedi. n 5

'Güçlü Tarım ve Güvenli Gıda'
konusunun, pandemi sürecinde tüm dünya
ülkelerinin gündeminde daha fazla yer
aldığını belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Reis küresel iklim
değişikliği ile birlikte kaynakların
azaldığına ve gıdanın her geçen gün
stratejik öneminin arttığını bildirdi. n 4

Vergi mükelleflerinin
hepsi ihracat
yapabilir

Bakırköy’de
Kastamonulular Dayanışma
Derneği (Kas-Der) Genel
Merkezi tarafından 23 Ekim
-2 Kasım tarihleri arasında
Kastamonu Yöresel Ürünler
Pazarı kurulacak. n 2

Hasret 
dinmiyor

Yöresel pazar
Botanik Park’ta

Tarımsal üretim 
bir ülkenin gücüdür

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

İdarede
Trabzon farkı

Yönetim yaş ortalaması 50
Valilerin yaş ortalamasının 50 olduğu

gözleniyor. Kayyum olarak 3 yıl Hakkari Belediye
Başkanlığı yaptıktan sonra, 15 yıllık görev süresini
doldurur doldurmaz Bayburt Valisi olarak atanan
39 yaşındaki Cüneyt Epcim, en genç vali unvanını

taşıyor. En yaşlı vali ise 61 yaşındaki Mersin Valisi
Ali İhsan Su olarak kayıtlara yansıyor. 25 yıllık
görev süresinin ardından ilk kez 2013 yılında
valiliğe atanan Su, sırasıyla; Düzce, Şırnak ve
Mersin ilerinde görev yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Tosya, Küre,
Azdavay, Şenpazar, İnebolu, Hanönü,
Doğanyurt ve Devrekani’de yeni
yatırımların hayata geçeceğini bildirirken,
Taşköprü, Daday, İhsangazi, Abana ve Yol
Konak'ta devam eden çalışmaların üç ay
içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini
söyledi. Kasapoğlu, Kastamonu’da bu
zamana kadar gerçekleştirilen gençlik ve
spor yatırımlarının 350 milyon lirayı
bulacağını kaydetti. n 2

Hüseyin Karadeniz
n 2

25 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor

Cideli iş adamı Halit Dinçer tarafından 2007 yılında kurulan Dinçer Penuar,
geniş ürün skalasıyla 25 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. 

Kağıthane’de eski
Belediye Başkanı Fazlı
Kılıç’ın ziyaretleri
takdir topluyor. n 3

İlk günkü
aşkla…

3-2

Avrupa’daki
rakip Macar

7
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Akkanat Holding

Yapı & Dekorasyon
AkzonobelRuh ve Sinir Hastanesi

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

lProje ve uygulama ofisi
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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
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2şiir
şair

PARA- RÜŞVET

Hediye kılığına girerim,
Bahşiş olurum bazen.
Açılır kokumu alan kapı
Her kilide uyan anahtarım ben.

YAZIK

İbadet on bölümdür, dokuzu helal rızık,
Helal nasip yemeyen kendine atar kazık.
Haramı ezberleyip helali unutmuşsa, 
Yazık ki o gafile, yazık, yazık, çok yazık.

Düzce Belediye
Başkanı Dr. Faruk
Özlü, geçtiğimiz

günlerde sosyal medya
hesaplarından “Batı
Karadeniz’in tek Antik
Kenti Konuralp’imizi
tanıtma konusunda
bize destek veren
Karayolları Genel
Müdürü Sayın
Abdülkadir
Uraloğlu’na tüm
hemşerilerim
adına teşekkür
ediyorum” diyerek
bir paylaşımda bulundu. 

Daha önce Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı olarak görev
yapmış biri Dr. Faruk Özlü;
paylaşımdan bilgisi var mı yok
mu bilinmez. Ancak
Kastamonu Taşköprü’de
bulunan Pompeiopolis,
Karabük Eskipazar’daki
Hadrianapolis, Çankırı’da
çalışmaları devam Gangra ve
Bartın’da bulunan Amastris
Paphlagonia antik kentlerinin
de Batı Karadeniz sınırlarında
olduğunu varsayarsak
paylaşımın kastını aştığı çok
açık. 

Eğer Konuralp
paylaşımından kasıt, Batı
Karadeniz’in ayakta kalmış tek

tarihi tiyatrosuna ev
sahipliği yapıyor olması
ise Taşköprü’de
gerçekleştirilen kazılarda

da tiyatronun
bulunduğunu

bilmelerini isterim. 
Üstüne üstlük

Kastamonu
Taşköprü’de Roma
döneminden kalma
Anadolu’nun en
büyük kentleri
arasında bulunan
Pompeiopolis
Antik Kenti’nin,

İzmir’de bulunan Efes Antik
Kenti ve Gaziantep Zeugma’nın
bir benzeri olarak
nitelendirildiğini de not olarak
düşülmesini arz ederim.

Buradan ısrarla Karayolları
Genel Müdürü Sayın
Abdülkadir Uraloğlu’na
tavsiyemdir; Kastamonu,
Bartın, Karabük, Çankırı ve
Zonguldak illerinin içerisinde
bulunduğu Karayolları 15.
Bölge Müdürlüğünüz ve Bölge
Müdürünüz Sayın Yüksel
Oğuzhan Bey’e talimat veriniz
de az öteye de yapsın benzer
çalışmadan, yoksa çifte
standartlı girişimle
anılacaksınız.

Selam ve dua ile…

Pompeiopolis ve
Hadrianapolis’e rağmen 

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

Burada yaptığı konuşmada Kastamonu’da
gerçekleştirilen gençlik ve spor yatırımlarının 350
milyon lirayı bulduğunu aktaran Bakan
Kasapoğlu, “Yaptığımız protokol ile tesislerimiz
hem il merkezinde hem de ilçelerde yükselecek.
Kastamonu için bu güne kadar çok ciddi
yatırımlar oldu. Eskiyen yapıları yeniledik. Kayak
tesisi yatırımlarımız devam ediyor. Taşköprü,
Daday, İhsangazi, Abana ve Yol Konak'ta
çalışmalar devam eden projelerimiz var. Bunların
yanında Tosya, Küre, Azdavay, Şenpazar, İnebolu,
Hanönü, Doğanyurt ve Devrekani ile bu bayrağı
daha yukarılara taşıyacağız. Belediye ile inşa
edeceğiz semt sahaları ile buralar gençlerimizle

dolup taşacak. Yapımız devam eden spor salonunu
3 ay içerisinde tamamlayacağımıza inanıyoruz.
Tüm bu yatırımlarla, sporda öncü şehir
Kastamonu iddiasını güçlendireceğiz.” dedi.

İmzalanan yeni yatırımlardan bazıları şöyle:
-Abana’da mevcut çim sahanın sentetik çimle

yeniden düzenlenmesi ve kapalı halı saha yapımı,
Tosya’da yarı olimpik yüzme havuzu, İnebolu’da
yüzme havuzu, Şenpazar, Azdavay ve Küre’de
kapalı spor salonu, Hanönü’nde nizami sentetik
çim yüzeyli futbol sahası 500 seyircili portatif
tribün ve ikili soyunma odası, Devrekani’de
mevcut ilçe stadyumu tribünleri, zemin çalışması,
soyunma odaları çevre ve yol düzenlemesi.

Sporda öncü şehir
Kastamonu iddiasını
güçlendireceğiz

Kastamonu’da
bir dizi ziyaret
gerçekleştiren

Bakan
Kasapoğlu,

Hasan Doğan
Spor

Kompleksi'nde
yatırım

protokolü imza
törenine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem
Kasapoğlu Kastamonu
Valiliği, Belediyesi ve
Rektörlüğü ziyaretlerinin
yanı sıra Merkez Spor
Kompleksi inşaatını yerinde
inceledi. Boks Federasyonu
Sporcu Kamp Eğitim
Merkezi’ni ziyaret ederek,
gençlerle sohbet etkinliğinde
buluştu.

Bakırköy’de Kastamonulular
Dayanışma Derneği (Kas-Der) Genel
Merkezi tarafından 23 Ekim -2 Kasım
tarihleri arasında Kastamonu Yöresel
Ürünler Pazarı kurulacak.

Bakırköy Botanik Bahçe Etkinlik
alanında kurulacak yaklaşık 50 stantta
Kastamonu yöresel gıda ve ürünlerinin
satışları gerçekleştirilecek.

Yöresel ürünler pazarının
kurulmasına öncülük ettiklerini
bildiren Kas-Der Genel Başkanı Remzi
Şen, “Kastamonu ürünlerine ulaşmak
isteyenler 11 gün boyunca Bakırköy
Botanik Bahçe Etkinlik Alanını ziyaret
edebilir. Bu etkinlikle Kastamonulu
esnaflarımıza katkı sağlamayı
hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğin ilki geçtiğimiz yıl aynı
yerde 27 Nisan-4 Mayıs tarihleri

arasında yapılmış ve çok sayıda
ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı.

Yöresel pazar 
Botanik Park’ta
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Gazetemizin Kağıthane’de bulunan çalışma
ofisini ziyaret ederek genel yayın yönetmenimiz
Hüseyin Karadeniz’in sorularını yanıtlayan Fazlı
Kılıç, aktif siyasete ara verdikten sonraki
çalışmalarını aktardı. Üst üste üç dönem
Kağıthane’de belediye başkanlığı yapan Fazlı Kılıç,
vicdanının rahat olduğunu vurgulayarak: “Şartlara
göre insanların öncelikleri değişiyor. Dönemin
yoğunluğuna uygun bir şekilde yaşamımızı
sürdürdük, çalışmalarımızı yaptık. Yapılması
gerekenleri hayata geçirdik. Geriye doğru
baktığımda gönlüm huzurlu. Keşke diyeceğim çok
fazla bir şey yok. İyi ki de yoğun çalıştık diye
düşünüyorum. İmkan ve yetki varken birçok
çalışmayı yapma fırsatımız oldu. Yoğun gayretten
kaynaklanan güzel şeyler ortaya çıktı. Şu an
belediyede yönetimde benimle uzun yıllar çalışan
arkadaşlar görevde. Başkan yardımcılığında devam
eden var. Müdürlüklerin aşağı yukarı çoğu aynı. Çok
şükür vicdanım rahat. Önemli olan da bu.”  dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı olarak yaklaşık 15
yıl görev yapan Fazlı Kılıç, aktif siyasi hayatı devam
etmese de AK Parti teşkilat geleneğini sürdürdüğü
kaydederek, “İçinden geldiğimiz için teşkilat hangi

görevi verirse başımızın üstünde yeri var. Şu anda
da resmi görevim olmasa da yine bir nefer gibi
çalışmalarımızı, gayretimizi sürdürüyoruz.
Memleketimizin geleceği için elimizden gelen bir
şey varsa onları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her
zaman gücümüzün yettiğince çevremize, ülkemize
faydalı olmaya gayret ediyoruz. Yaşam gayemiz
faydalı olabilmek zaten.” diye konuştu.

Kağıthane’de gelenek haline getirdiği ziyaretlerin
başkanlık görevi sonrası da devam ettiğini belirten
Kılıç, komşularım dediği ilçe sakinlerinin bu
kapsamdaki görüşlerinin olumlu yansımalarının
olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Başkanlık
dönemindeki ziyaretlerime iş icabı gözüyle
bakılıyordu. Daha önce insanlar doğal olarak partili
belediye görevlisi olarak düşünüyor ve yaklaşıyordu.
Davranışlarımızı daha kurumsal olarak algılıyorlardı.
Görevimiz olsa da olmasa da Kağıthaneliyiz. Aile
mensubiyetiyle hareket ettim hep. Saygı, sevgi ve
tanışıklık içerisindeyiz. Sorumluluk olmadan yapılan
muhabbetin de daha bir tatlı olduğunu görüyoruz,
güzel sohbetler yapma imkanı buluyoruz.
Toplumumuz çok alicenap; daha önce sık sık ziyaret
edersem çıkarım olduğu düşünülür diyenler ve
yoğunluğumu bilerek rahatsız etmeme fikrine sahip
olan dostlarımız daha sık ziyaretime geliyor. Sokakta,
camide, iş yelerinde toplumun vefasını görüyorum.
Bu da beni mutlu ediyor.”

Aslen Erzincanlı olan Fazlı Kılıç, fahri
Kastamonululuk beratını aldığını anımsatarak
pandemi sonrası Anadolu’da ziyaretler
gerçekleştirmek istediğini şu cümlelerle dile getirdi:
“Kastamonu gözümüzde tütüyor fakat bu sene
salgın sebebiyle hem gittiğimiz yerdeki insanları
tehlikeye atmayalım hem de kendimizi koruyalım
düşüncesiyle gitmedik. İnşallah salgın biter ve hem
Anadolu’da hem Kastamonu’da diğer dostlarımızı
ziyaret ederiz.”

Loç Vadisi’nde yapılmak istenen Cide
HES’le ilgili ÇED raporu konusunda İdare
Mahkemesi’nin kararına itiraz eden
şirketin temyiz talebini reddeden
Danıştay, düzeltme yolunun kapalı
olmasına da hükmederek son noktayı
koydu.

Cide Loç Vadisi’nde OR-YA Enerji
tarafından yapılması planlanan Cide HES
projesi için verilen ve olumlu görüş içeren
‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu, açılan
dava üzerine Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal
edilmişti. Bu karara itiraz ederek dosyayı temyize taşıyan şirkete

Danıştay’dan da ret cevabı gelmişti. Danıştay
kararında ‘temyiz edilen idare mahkemesi

kararının yürütülmesinin durdurulmasını
gerektirecek bir neden
bulunmadığından bu konudaki istemin
reddine oybirliğiyle karar verildi’
ifadeleri yer almıştı.

Şirketin, Kastamonu İdare
Mahkemesi tarafından verilen ‘yürütmeyi

durdurma kararını’ iptal talebini reddeden
Danıştay 6. Dairesi bu kez de kararı onayarak ve

kararında ‘düzeltme yolunun kapalı’ olduğunu belirterek
hukuki yolun kapandığını ifade etti.
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GÜNCEL

İlk günkü
aşkla...

Üç dönem 
üst üste

Kağıthane’de
belediye

başkanlığı
yaptıktan sonra

geçtiğimiz yıl
siyasete ara

veren Fazlı Kılıç,
devam eden
ziyaretleriyle

sahadan
kopmazken tüm

sivil toplum
kuruluşu ve

vatandaşların
takdirini
topluyor.

Tekke ve zaviyeler
kapatılırken, yerine okul ve
meslek kursları

yapıl(a)mamaştır: 
Batı Karadeniz’i

gezen birçok seyyah,
bölgedeki
örgütlenme
modelinin Divan
biçiminde olduğunu
söyler. Divanlar Batı
Karadeniz
Bölümü’nde, bu
sahaya has
topografik
faktörlerin bir
sonucu olarak
dağınık küçük
köylerin bir merkez
etrafında
toplulaştırılması
amacıyla
oluşturulmuş bir idari sistemdir. 15.
ve 16. yüzyıla ait olan tahrir
defterlerine göre özellikle Batı
Karadeniz’de Bolu, Bartın,
Kastamonu, Çankırı ve Zonguldak
çevresinde yoğunlaşan divanlar,
Beylikler Dönemi’nde
(Çobanoğulları (1277-1309),
Candaroğulları (1383-1462),
İsfendiyaroğulları (1292-1383/1462)
devrinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı
egemenliğine girdikten sonra da
kullanılmaya devam edilmiştir. Bu
modelin önemli bir unsuru olan
tekke ve zaviyeler sadece bir dini
teşkilat değildir. Aynı zamanda birer
okul ve ahi teşkilatıdır. Tekke ve
zaviyeler kapatılınca, bölgenin ahi
teşkilatı ve okulları da kapatılmış
oldu. Bunların yerine modern
Cumhuriyet okulları yapılamamış,
meslek kursları açılamamış ve esnaf
teşkilatları da büyük ölçüde ya hiç
oluşturulamamış ya da işlevsel
olamamıştır. Oysaki taşrada ilk lise
ve meslek lisesi yapılan yer Batı
Karadeniz sınırlarını içeren
Kastamonu Eyaletinde kurulmuştu.
Öte yandan Of yöresinin tekke ve
zaviyelerine muafiyet verilmesi, bu
yörenin sadece dini hayatın
yönlendirilmesinde değil, bunun
yanında bürokrasi, siyaset ve ticarette
fazlasıyla öne çıkmasında büyük pay
sahibidir. Sadece bir ilçeden onlarca
vali ve yüzün üzerinde mülki idare
amiri vardır.   Doğu Karadeniz’in
politik dominantlığı, Batı
Karadeniz’in tek bir bakanının dahi
kabinede yer almaması ayrı bir
yazıda incelenmesi gereken bir
husustur.  

Bölgenin yoksullaşmasında
Orman Kanunu’nun rolü: 

1956 tarihli Orman Kanunu’na
göre “tabii olarak yetişen veya emekle
yetiştirilen ağaç ve ağaççık
toplulukları yerleriyle birlikte orman
sayılır.” Bu kanuna göre orman
sınırlarında hiçbir suretle daraltma
yapılamaz.  Doğal olarak yerleştiği
alanın orman alanı olarak
devletleştirilmesi ile toplam alanının
üçte ikisi orman olan Batı Karadeniz
bölgesi, bundan en fazla olumsuz
etkilenen bölge olmuştur. Ayrıca,
orman envalinden bölge insanının
öncelikli yararlanmasının ve bunun
orman köylüsüne eşit ve dengeli bir
zenginlik kaynağı olarak
sunulmasının önü de henüz
açılmamıştır.  Karadeniz’in
tamamına yakını orman, neden Rize,
Ordu, Giresun bundan olumsuz
etkilenmedi, denebilir. Çünkü, Çay
imtiyazı Rize’ye, fındık teşviki de
Ordu ve Giresun  illerine
verildiğinden, Karadeniz’in doğusu
bu olumsuzluğu, avantaja çevirmiştir.  

Bölgenin dinamiklerine uygun
Batı Karadeniz Kalkınma Planı
yapılmamıştır: 

İttihad ve Terakki Fırkasından
Adalet ve Kalkınma Partisine kadar
yoksulluğun ilacı “kalkınma”
görülmüş ve parti adlarında
kalkınma yer almıştır. 1929 yılında
gerçekleşen ve bütün dünyayı
etkileyen kriz planlı kalkınmaya
zorlamış ve 1933 ilk sanayi planı
hazırlanmıştır. Bu tarihten sonra orta
vadeli hazırlanan her kalkınma
planında “ulusal kaynakların en
yüksek ekonomik ve sosyal faydayı
sağlayacak şekilde geliştirilmesi”
yanında “bölgeler arası
dengesizliklerin asgari düzeye
indirilmesi”, Kalkınma Planlarımızın

temel amaçlarından biri olmuştur.
Ancak Dünya Bankası ve TÜİK
verilerine göre Türkiye’nin en yoksul

bölgesi Batı
Karadeniz’dir.
Ülkenin önemli
kaynaklarına
sahipken 90 yıllık
kalkınma
siyasalarına rağmen
bölgelerarası
dengesizlikten bir
türlü
kurtulamamıştır.
Zira, bölgenin
dinamiklerine
uygun Batı
Karadeniz Kalkınma
Planı yapılmamıştır.
Türkiye’de bölgeler
arası ekonomik ve
sosyal farklılıkları

gidermek için bölgesel kalkınma
çalışmaları başlatılmıştır. Bu amaçla
ilk bölgesel kalkınma çalışmaları
1950’li yılların sonlarına doğru
başlamış, 16 bölge belirlenmiştir.
Daha sonra birkaç büyük proje
üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Kuşkusuz, Gaziantep, Adıyaman,
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt,
Şırnak, Batman ve Kilis illerinin
tamamını veya belli bir bölümünü
içeren Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) Türkiye’nin en büyük bölgesel
kalkınma projesidir. Fırat-Dicle
Havzası’nda 22 baraj, 19
hidroelektrik santrali ve 1,8 milyon
hektarlık sulama sistemlerinin
yapımı öngörülmüştür. 

Doğu Karadeniz Projesi
(DOKAP), daha önceden kazandığı
çay ve fındık gibi tarıma dayalı sanayi
ürünlerinin üzerine yeni kazanımlar
eklemektedir.  DOKAP’ta yer alan
iller; Artvin, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun,
Tokat ve Trabzon’dur. Deniz ürünleri
avcılığı ile yapılan üretimde ilk sırayı
da  yüzde 40,7’lik oran ile DOKAP
bölgesi almıştır.

Doğu Anadolu Projesi (DAP),
kapsamında; Ağrı, Ardahan, Bingöl,
Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş,
Tunceli, Van ve Sivas illeri
bulunmaktadır. Bölgeler arası
gelişmişlik farklarının azaltılması
kapsamında ekonomiyi
canlandırmak temel hedefler
arasındadır. Bölgenin coğrafi
yapısına bağlı olarak çalışmaların
daha çok tarım ve hayvancılık
üzerinde yoğunlaşmasına neden
olmuştur. Büyükbaş hayvancılıkta
Türkiye’de birinci sırada yer alan
DAP bölgesinde, Erzurum ve Kars,
en fazla sütün toplandığı iller
arasındadır.

Yeşilırmak Havzası Gelişim
Projesi’dir (YHGP), dört ili
kapsamaktadır; Yeşilırmak
Havzası’nda yer alan Amasya,
Çorum, Samsun ve Tokat. Yeşilırmak
Havzası’nda Coğrafi Bilgi
Sistemlerinden (CBS) yararlanılarak
çalışmalar yapılmaktadır.  Ayrıca
bölge 5084 sayılı Teşvik Yasası
kapsamındadır. 

Konya Ovası Projesi (KOP)
Aksaray, Karaman, Konya, Niğde,
Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve
Yozgat illerini kapsamaktadır.  KOP;
1 milyon 100 bin hektar tarım
arazisinin sulanacağı 14 adet sulama,
3 adet içme suyu ve 1 adet enerji
projesi olmak üzere toplam 18 adet
projeden oluşmaktadır.  

Bu 5 proje yanında Zonguldak,
Bartın, Karabük Projesi (ZBK)
olarak adlandırılan ve  kömüre ve
çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı
azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak
için hazırlanan bir projeden söz
edilmektedir. 

UNESCO “Dünya Miras Kenti”
kapsamında yer alan Safranbolu ve
Amasra, turizm açısından marka
olma potansiyeline sahiptir. Bu proje
Gideros, Hamsilos, Valla Kanyonu,
Dağlı Kuylucu ve Kastamonu gibi
doğal ve tarihi güzelliklerle bütüncül
olarak değerlendirilmelidir. 

Bir başka ifadeyle Batı Karadeniz
Fuarı (BAKAF) için belirlenen
hinterlanttan başlanarak Düzce,
Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın,
Kastamonu, Sinop ve Çankırı illerini
içine alan bölgesel Batı Karadeniz
Kalkınma Planı (BAKKA) bir an
önce yapılmalıdır. 

Devam edecek…

BATI KARADENİZİN 
GERİ KALMA SEBEBLERİ (2)

Doç. Dr. 
Selahattin Ateş

haber@istamonu.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin
yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde
bulunan Fazlı Kılıç şu açıklamaları yaptı:
“İstanbul sürekli hizmet isteyen bir il.
Büyükşehir Belediyesini AK Partinin
kazanmasını istiyorduk çünkü önemli
projeler vardı. Şimdi bunlar hayata
geçemiyor. Hayata geçemeyen çalışmalar
nedeniyle bir üzüntümüz mevcut.”

İstanbul sürekli
hizmet ister

Danıştay son noktayı koydu

Taşköprü ve Hanönü’de yıllar
sonra ekimi yapılan kenevirin hasadı
yapıldı. Taşköprü’ye bağlı Yazıhamit
köyünde yaklaşık 20 dekar alanda,
Hanönü’nde ise 12,5 dekar alanda
ekilen kenevir, düzenlenen törenin
ardından hasat edildi. Bu yıl tohumluk
olarak ekimi yapılan kenevirin, yerli
tohumun devamı açısından büyük
önem taşıdığı kaydedildi.

Kastamonu Orman Müdürlüğü
Biyolojik Mücadele
Laboratuvarı'nda üretilen ve
"terminatör böcek" olarak bilinen
"Thanasimus formicarius" böceği,
kentin ormanlarını koruyacak.

Üretilen 34 bin 285 böcek,
Bölge Müdürlüğüne bağlı Azdavay,
Kastamonu, Küre ve Karadere
Orman İşletme Müdürlükleri
sınırları içerisinde kabuk böceği
zararı olan bölmelere bırakıldı.

Böceklerin verdiği zararın,
dünyada tüm bilim insanları
tarafından "Dumansız Yangın"
olarak tabir edildiği belirtilen
açıklamada, Ormanlarımızda
yangın felaketinden en az beş kat
daha fazla ormanlara zarar veren,
ormanların zayıf düşmesine ve
kurumasına neden olan tüm kabuk
böceklerine karşı Bölge

Müdürlüğümüz Laboratuvarında
üretilen 'Terminatör böcek'
Thanasimus formicarius iş
başında." ifadelerine yer verildi.

Terminatör dumansız
yangını önleyecek

Kenevir 
hasat edildi

Fazlı Kılıç ve Hüseyin Karadeniz
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HABER

“Omzunu bir
dostunda unutan
adam…” gibiyim bu
aralar… Ahmet Edip
Başaran dizelerinde
dolanıyorum birkaç
gündür… Yaş kemale
ermeye ramak kala
yılda 3 mevsim bir
sonbahar kalıyor diye
herhalde, hep eksik
bir yarımız, hep
tetikte uykularımız:
Yarına dair…

Bir önceki yazımda değindiğim hiç şaşırtmayan ve
sorunları onlarca yıldır değişkenlik bile göstermeyen
bir memleketin evladı olarak, ister istemez azıcık da
olsa karamsarlığın burçlarında hayli zaman yitiriyor
insan… Hiç mi değişmez kader? İnsan bile, taş bile,
devir bile değişirken… Neden direnir bir memleket?

Sanırım uzun zaman daha memleketin adını bile
anmam daha… 

Dönüp baktığında içini acıtıyorsa değişime
direnmenin getirdiği sonuçları yaşayan memleket,
elinden dilinden de gelmiyorsa bir şey… Sanırım
susmak en güzeli… Sabırla sınamak kendini en efdali.

Kağıt üstünde herkes memlekete sevdalı, klavye
başında, mikrofon önünde, sosyal medyada… Ama
memleket orda işte!

Pılımı pırtımı toplayıp geleli onlarca yıl oldu
olmasına da, dönüp baktığımda ya da yolum
düştüğünde eskaza memlekete, dikine dikine uzamış
beton tabutlar dışında göz yanıltan bir şey de yok
olması ne garip değil mi diye soruyor insan kendine…

Hiç dikkat ettiniz mi bilmem ama ben biraz da
mesleki refleksim gereği insanların yüz ifadelerine çok
dikkat ederim. Bir insanın yüzü memleketinin
haritasıdır… Bizim çocukların yüzüne baktığınızda
anlarsınız aslında… Hiç yanıltmayan bir ayraçtır bu
ifade. 

‘Omzunu bir dostunda unutan adam’ gibiyim
demiştim ya…

Omzum memlekette…
Çarkı felek başında bir tur daha çeviriyorum

kaideyi…
Eldeki harfler düşlerdekileri anlatmaya yetmiyor!
Yara derin, yara kıyısız, yara taze…
Memlekette kaldı bir omzum, diğer omzum

başıma payanda…
Çarkı felekte kaide durdu: Yine İFLAS!
Vesselam…

İZİNSİZ GÖSTERİ – Ahmet Edip Başaran 2016 /
PROFİL YAYINLARI

M. Yaşar Dilsiz

haber@istamonu.com

A J A N D A

ÇARKI FELEK

Dünya Gıda Günü dolayısıyla değerlendirme
yapan Mehmet Reis şunları söyledi:

“İnsanlığın beslenmesinde, kırsal kalkınmada,
gıda ve sanayi sektörüne hammadde sağlamada ve
ihracatta tarımın rolü büyüktür. Tarım, canlıların
beslenmesi için vazgeçilmez olmasının yanında
toplam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı ve
toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir
sektördür. COVID-19 salgını değişmemiz
gerektiğini; tarım, tohum, toprak, su kaynaklarının
ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi.
Tüm dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor.
Kesintisiz gıda arzının her zamankinden daha
önemli olduğu anlaşıldı.”

Talep yüzde 60 artacak

“Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, biyolojik
çeşitlilik kaybı, açlık ve yoksulluk, olağanüstü sağlık
problemleri gibi pek çok küresel sorunlarla karşı
karşıyayız. 2050 yılında dünya nüfusunun 10
milyara yaklaşacağı tarımsal ürünlere olan talebin
yüzde 60 oranında artacağı öngörülüyor. Artan gıda
talebini karşılayabilmek, herkesin yeterli ve besleyici
gıdaya erişimini sağlayabilmek için üretimin
arttırılması, gıda kaybı ve israfının önlenmesi
gerekir. Ekosistem korunmadan, gıda kaybı ve israf
önlenmeden gıda güvencesinin ve güvenliği
sağlanamaz.” 

Gelecek haritası oluşturmalıyız

“Birleşmiş Milletler Dünya Beslenme ve Gıda
Güvenliğinin durum raporuna göre son üç yılda
küresel düzeyde açlık çekenlerin sayısı yükseldi.
Güvenli gıdaya erişim ve açlığı sonlandırma
girişimlerine rağmen yaklaşık 821 milyon insan
günümüzde açlık çekiyor. İnsanların sağlıklı
beslenmesi, ayrıca güvenilir gıdalara fiziksel ve
ekonomik bakımdan sürekli erişebilmesi gıda
güvencesini sağlamak adına önem arz etmektedir.
Yıllardır kaynakların sınırsız olduğu düşüncesiyle
hareket edilerek ekilebilir arazilerin azaldığı, temiz
su ihtiyacının arttığı dünyamızda, onlarca yıldır

süregelen alışkanlıkları geride bırakarak yeni bir
gelecek haritası oluşturmalıyız. Üzerinde
yaşadığımız gezegenin ve canlıların sağlığını
koruyabilmek için kaynakların aşırı kullanımına son
verilmesi gerekir. Dünya çapında biyoçeşitlilik
kaybını durdurmak için sürdürülebilir geleceğe
yönelik sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemini
oluşturmalıyız. Doğanın bize sunduklarına saygı
göstermezsek, kıymetini bilmezsek yaşam şansını
kaybederiz. Sağlıklı yaşam sağlıklı bir dünya ile
mümkün. Doğayı korumak yaşamı korumak
anlamına geldiğini kabullenmeliyiz.”

Gıdayı ve tarımsal ürünleri korumak için birçok
projede yer aldıklarını anımsatan Mehmet Reis şöyle
devam etti: “40 yıldır gıda sektöründe yer alan Reis
ailesi olarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin
sağlanması, yerli üretime teşvik edilerek ata mirası
tohumlarımızla geleneksel sofra kültürümüzün

korunması ve gelecek nesillere taşınması adına
girişimde bulunarak 'Reis Bakliyat Köyü' projesini
gerçekleştirdik. Çocuklarımıza yerli tohumlardan
doğal şartlarda üretilen proteince zengin olan bitkisel
ürünleri sevdirmeyi, sağlıklı beslenmeyi ve
geleneksel sofra kültürümüzün korunmasını
amaçlıyoruz. Tarladan sofraya gelinceye kadar
oluşan gıda kaybı ve israfını önlemek için 2019
yılında 'İsraf Etmeyelim, Yaşamı Eşitleyelim'
projesini başlattık. İsraf edilen gıdanın bir başkasını
doyuracağı düşüncesini unutmayarak bilinçli bir
toplum oluşturmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı
ile Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 2020
yılında başlattığı 'Gıdanı Koru Seferberliği'
projesinde de yer aldık.  Bu proje ile gıda israfına ve
kaybına yönelik iş birliği ve koordinasyon
geliştirilmesi, çözümler konusunda farkındalık
yaratılması ve strateji belirlenmesi hedefleniyor.”

Tarımsal üretim 
bir ülkenin gücüdür
'Güçlü Tarım ve Güvenli Gıda' konusunun, pandemi sürecinde tüm dünya ülkelerinin gündeminde daha fazla
yer aldığını belirten Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis küresel iklim değişikliği ile birlikte
kaynakların azaldığına ve gıdanın her geçen gün stratejik öneminin arttığını bildirdi.
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Marka değerini yükseltecek yenilikçi çalışmalar
sürdürdüklerini vurgulayan Dinçer Penuar Yönetim
Kurulu Başkanı Halit Dinçer faaliyetleri hakkında
şunları anlattı: 

“1985 yılında İstanbul’a geldiğimde kuaförlük
yapmaya başladım. Sektörün tekstil ihtiyacını
giderebilecek firmaların olmadığını fark ettim ve
2007 yılında bu alana yöneldim. Penuar ve kuaför
tekstilinde seri ve özel imalatlar gerçekleştiriyoruz.
Ürünlere özel baskı uygulayabiliyoruz.  Bünyemizde
Dinçer Penuar ve Onluk Penuar olarak iki
marka altında satış işlemleri
gerçekleştiriyoruz. Ana markamız Dinçer
Penuar ile tamamen orijinal renk ve
desenler üzerinden imalat yapıyoruz; her
ürün, renk ve desen koduna sahip. Onluk
Penuar ise karma renk ve desenlerden
oluşuyor. Renk ve desenlerin devamını
temin edebilme garantisi bulunmuyor. İki
markamızda da üretilen ürünler ayrı ayrı
jelatinli olup, üzerinde ürün ismini belirten
barkod mevcut. Öte yandan Önlük adında alt
firmamız var. Alt segment ürünleri bu marka ile
üretiyoruz. 27 personelimiz bulunuyor. Merkezimiz
bin 150 metrekare. Bu sene pandemi öncesi tek
kullanımlık malzemeler üzerine 450 metrekare alan
üzerinde faaliyet gösteren şubemizi açtık.
Ürünlerimizde yeniliğin peşindeyiz. Penuar, personel
yeleği, iş gömleği, önlük gibi ürünlerimizin her

birinin kendi içinde 100’ü aşkın çeşidi
bulunuyor. Kıl, leke ve boya tutmayan, su

geçirmeyen özel kumaş seçeneklerimiz var.
Gelen siparişe göre değişse de ayda ortalama

30 bin adet üretim gerçekleştiriyoruz.”
Kurumsal alt yapıyı güçlendirme çalışmalarının

devam ettiğini bildiren Dinçer Penuar Yönetim
Kurulu Başkanı Halit Dinçer şöyle devam etti: 

“Sektörün öncüleri arasındayız. Ülkemizdeki
tüketicilerin yüzde 80’i bizi tercih ediyor. 25 ülkeye
ihracatımız bulunuyor. Avrupa’da tanınan markalar
arasına girmeye başladık. Dünya markası olabilmek
için ciddi çalışmalarımız var. İnsana yatırım

yapıyoruz. Ekibimizi ona göre dizayn ediyoruz. İkinci
aşamada stok takip sistemi ile müşterilerimizin
internet üzerinden bütün modelleri ve stokları
görebileceği bir sistem hazırlıyoruz. Bu sistemde
online satış da olacak, perakende olarak ürünlerimiz
temin edilebilecek. Çok satış yapacağım diye sahaya
çıktığınızda ve talebi karşılayamadığınızda mahcup
olursunuz. Sektörün en kaliteli firmasıyız. Yaptığı işin
arkasında duran, her şeyi iş ve ticaret ahlakına uyacak
şekilde yapan, kaliteden ve dürüstlükten taviz
vermeyen bir yapıdayız. Teknik konular her zaman
düzeltilir ama iş ahlakını ve ticaret ahlakı olmazsa
olmazımız.”
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3. Yenilemenin üç yıl içinde
gerçekleşmemesinin yaptırımı var mıdır?

Yenilemenin üç yıl içinde
gerçekleşmemesi halinde fonun üçüncü yılın
sonunda gelir yazılması ile yetinilir, herhangi
bir yaptırım uygulanmaz. Fonun gelir
yazılmasına rağmen zarar mahsubu veya
istisna uygulamaları gibi nedenlerle üçüncü
yıla ilişkin ödenecek vergi çıkıp
çıkmamasının bir önemi yoktur. Kanun
koyucu bu erteleme nedeniyle herhangi bir
faiz uygulanmasını da öngörmemiştir.

4. Serbest meslek erbabı yenileme fonu
ayırabilir mi?

Maliye Bakanlığı yenileme fonu
uygulamasından sadece bilanço usulüne göre
defter tutanların yararlanacağı, dolayasıyla
serbest meslek erbabı ve işletme hesabı
esasına göre defter tutan mükelleflerin
yenileme fonu uygulamasından
yararlanamayacağı görüşündedir. 

5. Yenileme fonunun yenilenen varlığın
değerinden yüksek olması halinde fazlalık
ne zaman gelir yazılır?

Yenileme fonundaki tutar, yeni alınan
varlığın amortismanına mahsup yoluyla
kullanılacağı için, fon tutarının yeni alınan
varlığın değerinden yüksek olması, fonun
ayrılacak amortismandan fazla olması
anlamına gelir. Peki bu fazlalık ne zaman
gelir yazılmalıdır?

Gelir İdaresinin özelge bazında
verdiği görüş, kullanılmayacağı anlaşılan bu
fonun (fazlalığın) üçüncü yılın sonunda gelir
yazılması yönündedir. Bu görüşe
katılıyorum.

6. Alım yapıldıktan sonra satılan
varlığın satış kazancı için fon ayrılabilir
mi?

Hayır, ayrılamaz. Çünkü yenileme fonu
ayrılabilmesi için önce satışın gerçekleşmesi,
sonra yenilemenin (alımın) yapılması
gerekir. Satıştan önce alım yapılmışsa
yenilemeden bahsedilemez ve yenileme fonu
ayrılamaz. Ancak bazı durumlarda satış
kararı alınmış olmasına rağmen satış
gerçekleşmeden alım yapılmak zorunda
kalınabilir. Her olayı özel durumu içinde
değerlendirmek gerekir. Ancak bu konuda
Maliye İdaresi çok katıdır.

Örneğin Gelir İdaresi, mükellefin
üretimde kullanmakta olduğu makineleri
satarak aynı yıl içinde yerine yine aynı veya
daha üst vasıflara sahip yeni makineler
iktisap etmek istediği, ancak faaliyetinden
kaynaklanan zaruret gereği önce yeni
makinelerin iktisap edileceği montajının
yapılıp üretime hazır hale getirildikten
sonra eski makinelerin sökülerek satışının
yapılması halinde, anılan zaruret veya
yenileme arzusu ile sürece başlanıldığı ancak
teknik nedenlerle satışın önce yapılması
gereğinin ispatlanması durumunda yenileme
fonu ayrılabileceği yönündeki vergi dairesi
başkanlığı görüşünü, yenileme fonu
uygulamasından faydalanılamayacağı
yönünde değiştirmiştir. Bu görüşün
gerekçesinin iyi ifade edilemediğini
düşünüyorum. Bir görüşe göre; 

Gelir İdaresi bu yazıda, yenileme fonu
uygulanabilmesi için alımın aynı yılda değil
bir sonraki yılda yapılması gerektiğini şart
koşmaktadır. Ben görüşü böyle
okumuyorum, ancak görüş gerçekten bunu
söylüyorsa (yani Gelir İdaresi bu görüşte ise)
ortada gerçekten önemli bir sorun var
demektir. Çünkü bu görüş açıkça kanun
hükmüne aykırıdır.  

Gelir İdaresi başka bir özelgede, yenileme
fonunun, işletmede inşa/imal edilecek veya
satın alınacak aynı nitelikte ve aynı hizmete
tahsis edilecek yeni bir iktisadi kıymetin
amortismanında kullanılması için, öncelikle
iktisadi kıymetin satılmış olması, sonra bu
iktisadi kıymetin üretimi için işletmeyi idare
edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse
geçilmiş olması gerektiğini belirtmiştir. 

7. Taşınmaz satışından doğan kazanca
istisna uygulandıktan sonra kalan yüzde
25’lik (50’lik) kısım için yenileme fonu
ayrılabilir mi?

Evet, ayrılabilir. Nitekim bir özelgede,
fabrika binasının satışından elde edilecek
kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 5-1/e maddesi çerçevesinde
istisnaya konu edilmesi ve istisna dışında
kalan yüzde 25’lik (özelge tarihinden sonra
yapılan değişiklikle istisna oranı yüzde 50’ye
düşürüldüğü için 50’lik) kısmının ise yeni bir
fabrika binasının iktisap edilmesi amacıyla
yenileme fonuna aktarılmasının mümkün
bulunduğu açıklanmıştır. 

8. Finansal kiralama kapsamında
iktisap yenileme sayılır mı?

Evet, sayılır. Nitekim bir özelgede, satılan
uçaklara ilişkin oluşturulan yenileme
fonunun 10-12 yıl süreli finansal kiralama
sözleşmeleri ile temin edilen ve “haklar”
hesabında takip edilen uçaklar için
kullanılabileceği, fonun haklara ilişkin
amortisman tutarlarına mahsubu için
kiralama konusu iktisadi kıymetlerin
mülkiyetinin şirkete intikal etmesinin
beklenmeyeceği ifade edilmiştir.
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Cideli iş adamı Halit Dinçer tarafından 2007 yılında kurulan Dinçer Penuar, geniş ürün skalasıyla 25 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyor. Kozmetik ve kuaför toptancılarına hitap eden firmanın aylık üretim kapasitesi ise 30 bini buluyor.

Vergi mükelleflerinin 
hepsi ihracat yapabilir

İhracat yapmanın sanılanın aksine kolay
olduğunu vurgulayan İhtisas Gümrük Müşavirliği
ortaklarından Bayram Fırat Demir, “Firma sahipleri
ihracattan prosedürler sebebiyle korkuyor. Oysa tüm
süreçleri gümrük müşavirliği firmaları yönetiyor.
İhracat yapmak düşünüldüğü kadar zor değil, vergi
numarasına sahip her firma ihracat yapabilir.” dedi.

İhtisas Gümrük Müşavirliği’nin İstanbul ile
Marmara Bölgesindeki gümrüklerdeki ofislerinin
yanı sıra İzmir, Ankara ve Mersin’de şubelerinin
bulunduğunu bildiren Bayram Fırat Demir,
teknolojinin gelişmesiyle birlikte Türkiye’nin her
noktasında anlık işlemleri sürdürebildiklerini
kaydetti.

Sektörde 19 yıldır faaliyet gösteren firmanın
bünyesinde 85 personelin istihdam edildiğini belirten
Demir çalışmaları hakkında şunları söyledi:
“Mevzuat kapsamında dış ticarette ithalat yapan
firmaların gümrükteki işlemlerini sürdürürken,
ihracat gerçekleştiren firmalara müşavirlik hizmeti
veriyoruz. Bunun haricinde uluslararası nakliye,
danışmanlık, sigorta işlerini de yapıyoruz. İthalatta ve
ihracatta dünyanın hemen hemen her ülkesine işlem
yapabiliyoruz. Otomotiv, mobilya, tekstil, kimya
başta olmak üzere yaklaşık 20 sektörde çalışmamız
bulunuyor.”

Türkiye’nin dış ticaretteki konumunu
değerlendiren İhtisas Gümrük Müşavirliği
ortaklarından Bayram Fırat Demir işlemleri
sürdürürken güvenilir ve tecrübe sahibi firmaların
tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri
kullandı: “Türkiye ihracat için elinden ne geliyorsa
yapıyor; sanayicisini korumak adına ithalata sürekli

ek vergiler getirerek kısıtlamaya gidiyor.  Mevzuatı
gerçekten uygulayanlar için hükümet iyi çalışıyor. Bu
mevzuatları gümrük müşavirliği firmalarının iyi bilip
anlatabilmesi gerekiyor. Gelişmeler doğrultusunda
Kastamonulu iş insanlarımızın da iç piyasa ile sabit
kalmamaları ihracat kapasitelerini artırmaları gerekir.
Bu kapsamda gümrük müşavirliği anlamında butik
hizmet veren, istikrarlı, mevzuat ve bilgi becerisi
yüksek olan firmalarla çalışmalarını tavsiye ederim.”

Kastamonu'da 10 bin dekar alanda siyez ile 10
bin dekar alanda organik yulaf üretiminin
yapılması planlanıyor.

Kastamonu'da üretim yapan özel bir firmanın
Devrekani'de gerçekleştireceği organik yulaf ve
siyez buğdayı üretim projesi kapsamında
Devrekani Ziraat Odası bünyesinde sözleşme
imzaladığı 90 çiçiye tohum dağıtımının ilk
aşamasını gerçekleştirdi. İl genelinde 10 bin dekar
organik yulaf, 10 bin dekar da organik siyez
buğdayı üretmeyi amaçlayan firma, Devrekani

Ziraat Odası'na bağlı 90 üretici ile sözleşme
imzalayarak, 3 bin 500 dönüm alanda siyez ve
yulaf ekimini gerçekleştirecek. Proje kapsamında
ilk etap siyez buğdayı tohum dağıtımı Devrekani
Ziraat Odası'nı kontrolünde üreticilere sağlandı.

10 bin dekara yayılacak

1975 yılında İstanbul’da doğan Bayram
Fırat Demir aslen Taşköprülüdür. Eskişehir
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme
Mezunudur. Sektöründe 28 yıldır tecrübe
sahibi olan Demir, 2001 yılında İrfan Er
Erdem ile birlikte İhtisas Gümrük
Müşavirliği firmasını kurdu. 

Abana’da Sahil Tahkimatı Projesi"nde
Harmason mevkiinde birinci mendireğin
ilk blokları denize indirildi. Aynı bölgede
iki mendireğin daha alt yapısının hazır-
landığını bildiren Abana Belediye Başka-
nı Yunus Akgül, bu sene en az üç mendi-
reğin yapım çalışmasının bitmesinin he-
deflendiğini kaydetti. Akgül, proje çerçe-
vesinde 50 metre genişliğinde, 50 metre
aralıklarla toplam 20 adet mendireğin
denizle buluşacağını anımsattı.

İlk bloklar denize indi
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MANŞET

Yerli imkanlarla kurulan Kastamonu
Şeker Fabrikası'nda pancarın şekere
dönüşüm serüveni 57 yıldır aralıksız devam
ediyor. Türk şeker sanayinin 17. fabrikası
olan Kastamonu Şeker Fabrikası'nın temeli
8 Temmuz 1957'de atıldı. Pancar tesellüm
merkezleri, bölge şefliği binaları, ambarlar,
sosyal tesisler ve idare binaları 1959'da
tamamlanmasına rağmen 27 Mayıs darbesi
nedeniyle açılışı geciken fabrika, ilk
kampanya dönemine 14 Ekim 1963'de
"merhaba" dedi. Kurulduğu ilk yıl 384
köyde 9 bin 646 çiftçi ile 48 bin 861 dekarlık
alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman
içerisinde üretim kapasitesini artırdı.

Rekor üretim 2000/2001 
döneminde gerçekleşti

Kastamonu Şeker Fabrikası, 57 yıllık
geçmişinde en çok üretimi 2000/2001
üretim döneminde gerçekleştirdi. Fabrika,
bu dönemde 482 bin 500 ton pancarı
işleyerek 65 bin 925 ton şeker elde etti. 

En verimli yıl 2017

Fabrika, dekar başına en yüksek verimi
ise 2017'de elde etti. 2017 yılında dekar
başına yaklaşık 5 buçuk ton pancar elde
edildi. Böylece 2017 yılı, fabrika tarihinde
en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.

Kaybın en az olduğu dönem
2003/2004

Yüzde 8,91 toprak, yüzde 0,29 küspe ve
yüzde sıfır çamur kaybının gerçekleştiği
2003/2004 üretim dönemi kaybın en az
olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini
aldı. Bu dönemde fabrika, 243 bin ton
pancarı işleyerek 33 bin 280 ton şeker elde
etti.

Hedef 60 bin tona yaklaştı

16 Eylül'de yeni üretim dönemine start
veren fabrika, 2020/2021 üretim
döneminde 423 bin bin ton pancarı
işleyerek, 56 bin ton şeker, 18 bin ton
melas ve 105 bin ton küspe elde edecek.

57 yıldır 
aralıksız 
üretiyor

Rapora göre 9 il valisinin Trabzon nüfusuna
kayıtlı olduğu gözlenirken; Çorum, Erzurum,
Konya ve Rize nüfuslarına kayıtlı 4’er vali
bulunuyor. Türkiye’nin 81 vilayetinde görev
yapan valilerin yüzde 11’ini Trabzonlular
oluşturuyor.  Ülkenin yüzde 31’i bahsi geçen 5
vilayete mensup kişiler
tarafından yönetiliyor. 

Öte yandan 38
il nüfusuna
kayıtlı vali
bulunmazken;
Antalya ve
Kırşehir
nüfusuna
kayıtlı 3’er,
Eskişehir,
Giresun,
Gümüşhane,
Kahramanmaraş,
Kocaeli, Mardin, Samsun ve Sivas nüfusuna
kayıtlı 2’şer, Amasya, Ardahan, Batman, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep,
Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük, Kayseri, Malatya,
Mersin, Muş, Ordu, Sakarya, Tokat, Uşak,
Yozgat nüfusuna kayıtlı 1’er vali aktif görevini
sürdürüyor.

Yönetim yaş ortalaması 50

Valilerin yaş ortalamasının 50 olduğu
gözleniyor. Kayyum olarak 3 yıl Hakkari
Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, 15 yıllık
görev süresini doldurur doldurmaz Bayburt
Valisi olarak atanan 39 yaşındaki Cüneyt
Epcim, en genç vali unvanını taşıyor.

En yaşlı vali ise 61 yaşındaki Mersin Valisi
Ali İhsan Su olarak kayıtlara yansıyor. 25 yıllık
görev süresinin ardından ilk kez 2013 yılında

valiliğe atanan Su, sırasıyla; Düzce, Şırnak ve
Mersin ilerinde görev yaptı.

• Yaşları 39-45 arası olan 15,
• 46-50 arası olan 28,
• 51-55 arası olan 29,
• 56-61 arası olan 9 vali bulunuyor.

3 yılı dolduran yok

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şanlıurfa Valisi
Abdullah Erin, Mersin Valisi Ali İhsan Su
dışında kalan 78 valinin görev yaptığı illerde 3
yılı doldurmadığı gözleniyor. 2018’den itibaren
34, 2019’dan itibaren 2, 2020’nin başından

itibaren ise 42 vali görevini sürdürüyor.  
Yarısının ilk görev yeri 

Öte yandan 43 bürokratın ilk kez valilik
makamına oturduğu saptandı. Mülki idare
amirlerinin 38’i ikinci, 11 üçüncü, 6’sı
dördüncü, 1’i beşinci görev yerinde
çalışmalarını sürdürüyor.

Mesleki açıdan vali olarak en fazla vilayette
tecrübe edinen mülki idare amiri ise Aydın
Valisi Hüseyin Aksoy. Trabzonlu olan 57
yaşındaki Aksoy, 16 yıllık kaymakamlığın
ardından ilk kez 2001 yılında Muğla Valisi
olarak göreve başladı, sırasıyla; Mersin,
Samsun, Diyarbakır, Kocaeli’nde görev yaptı.
Bu yıl haziran ayında ise altıncı kez vali olarak
Mersin’e atandı.

Valilik makamına çıkmak için en fazla
bekleyen mülki idare amiri de Karaman Valisi
Mehmet Alpaslan Işık oldu. Alparslan, 31 yıllık
mesleki kariyerinin ardından ilk kez bu sene
valilik makamına oturdu.

81’de 2

Türkiye genelinde Nevşehir ve Uşak olmak
üzere iki vilayeti, memleketleri komşu olan
kadın valiler yönetiyor. Gaziantepli Mülkiyeli
İnci Sezer Becel bu sene Nevşehir’e atanırken,
eğitim camiasından gelen Kahramanmaraşlı
yönetici Funda Kocabıyık 2018’den beri Uşak
Valisi olarak görev yapıyor. İkisinin de vali
olarak görevdeki ilk dönemi.

İstamonu Gazetesi muhabiri
Türkiye’nin 81 vilayetinde görev
yapan valilerin demografik ve
mesleki kariyerine göre araştırma
raporu hazırladı. 

Halihazırda 3 ilde görev yapan mülki
idare amirinin valilik makamına oturduğu
ilk il Kastamonu.  Mevcut Kastamonu Valisi
Avni Çakır meslekteki 30. yılının ardından
valilik makamına bu sene ilk kez çıktı. 29
yıllık görev süresinin ardından 2017-2020
yılları arasında valiliği ilk kez

Kastamonu’da tadan Yaşar Karadeniz ikinci
görev yeri Samsun’da çalışmalarını
sürdürülüyor. 2014-2016 yılları arasında
27 yıllık görev süresi sonrası Kastamonu
Valiliği yapan Şehmus Günaydın ise
2018’den beri üçüncü görev yeri olan
Kayseri’de valilik makamında oturuyor.

Yükselme makamı Kastamonu

Bunların dışında mevcut görevde olan
12 valinin ise yolunun Kastamonu ile
kesiştiği biliniyor. Samsun Valisi Dr. Zülkif
Dağlı ve Zonguldak Valisi Mustafa
Tutulmaz Kastamonu Vali Yardımcılığı,
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve  Kilis
Valisi Recep Soytürk Taşköprü
Kaymakamlığı, Malatya Valisi Aydın Baruş
ve Sivas Valisi Salih Ayhan Azdavay

Kaymakamlığı, Amasya Valisi Mustafa
Masatlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin Küre
Kaymakamlığı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık
Araç Kaymakamlığı, Çanakkale Valisi
İlhami Aktaş Devrekani Kaymakamlığı,
Kırşehir Valisi İbrahim Akın  ve Erzincan
Valisi Mehmet Makas Kastamonu
Kaymakam Adaylığı görevlerini
sürdürmüştü.

Valiliğin yolu Kastamonu’dan geçti

İdarede Trabzon farkı

Avni Çakır Yaşar Karadeniz Şehmus Günaydın

İnci Sezer Becel Funda Kocabıyık

istamonu20ekim20_06_Layout 1  10/23/20  5:01 AM  Page 1



20 Ekim 2020 7
istamonu.com /istamonu /istamonu

SPOR

GMG Kastamonuspor Onursal
Başkanı Cengiz Aygün, Hasan
Doğan Spor Tesisleri’nde
gerçekleştirilen altyapı seçmelerini
takip etti. Alt yapı için 165 oyuncu
belirlediklerini, hedeflerinin daha
yüksek olduğunu ifade eden Cengiz

Aygün, “Kastamonu’nun geleceğini
hazırlıyoruz, artık genç
futbolcularımıza yeni bir soluk ile
eskisinden çok daha fazla önem
veriyoruz. Şimdilik 165 genç
çocuğumuz var hedefimiz çok daha
fazla.” dedi.

Hentbol Kadınlar Süper
Ligi’nde mücadele eden
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve
Spor Kulübü, ligin 4’üncü
haasında Konyaaltı Belediyespor
Kulübü’nü konuk etti. İlk yarısı 21-
3 temsilcimizin üstünlüğüyle
tamamlanan karşılamada,
temsilcimiz maçı da 38-8
kazanmayı bildi. Belediyespor bu

galibiyetle 4’üncü haada 4’üncü
galibiyetini aldı. Süper Lig
şampiyonluğuna emin adımlarla
ilerleyen temsilcimizde, oynanan
karşılaşmada Yardımcı Antrenör
Serkan İnci ve Kaleci Antrenörü
Erdal Kaynak ve sporcu Sara
Kovarova izolasyon sürecinde
olduğu için müsabakada yer
alamadı.

Altyapıda yeni dönem

Korana virüs test sonuçları
pozitif çıkan Teknik Direktör
Ekrem Al ve stoper Özgür Yılmaz
Pendik ve Elazığ mücadelelerinde
sahadaki yerlerinde yoktu. Sağlık

durumlarının iyi olduğu öğrenilen
Al ve Yılmaz’ın tedavileri devam
ediyor. İkilinin bir aksilik çıkmazsa
Bayburt maçında görev
alabilecekleri belirtildi.

Testleri pozitif çıktı

GMG Kastamonuspor, Ulusal
Lisans alan 17 2. Lig takımından
biri oldu. TFF Kulüp Lisans
Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi kapsamında son
değerlendirmelerde bulunarak; en
üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig
ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin
yapmış olduğu başvuruları, Sportif,
Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali
Kriterlere göre inceledi.

Beyaz ve Kırmızı Grupta
toplam 39 kulübün bulunduğu
Türkiye 2. Ligde 17 ekip ulusal

ligin sahibi oldu.  GMG
Kastamonuspor’un yanı sıra
Türkiye 2. Lig’de ulusal lisans alan
takımlar şöyle: Aet Afyonspor,
Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt
Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş.,
Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor,
Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor,
İnegölspor, Kahramanmaraşspor
A.Ş., Kırşehir Belediyespor,
Pendikspor, Sakaryaspor A.Ş., Sivas
Belediye Spor, Tarsus İdman
Yurdu, Uşak Spor A.Ş. ve
Zonguldak Kömürspor A.Ş.

Ulusal lisans aldı

Namağlup devam

Elazığ deplasmanında ikinci
dakikada Metincan Cici’nin golüyle 1-0
öne geçen takımımız ilk yarıyı bu
skorla kapadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise
Elazığspor ataklarını sıklaştırdı.
Kastamonuspor bu baskıya karşılık
veremeyince 56’da Ömer Faruk, 65’de
Yusuf, 77’de eski Kastamonusporlu
Cengizhan Akgün’ün attığı gollerle
skor 3-1’e geldi. Dakikalar 81’i
gösterdiğinde Oğuzhan Doğan, skoru
3-2’ye getirse de bu gol puanla

dönmemize yeterli olmadı.
Ligin 5. haasında Pendikspor’a 4-1

yenilen ekibimiz, grubunda henüz
galibiyet alamayan üç takımdan biri
konumunda. Oynadığı 6 maçta 2

beraberlik 4 mağlubiyet alan
temsilcimiz bu zamana kadar rakip
ağlara 6 gol gönderirken kendi
kalesinde 14 gol gördü. Fikstürde 2
puanla sondan ikinci oldu.

Hasret dinmiyor

GMG Kastamonuspor A
Takımında 23 oyuncu
tescillendi.

2020-2021 Sezonu Süper
Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2.
Lig ve Misli.com 3. Lig'de
mücadele eden kulüplerin
Birinci Transfer Tescil Dönemi
sonrası Resmi A Takım
Oyuncu Listeleri TFF internet
sitesinde yayınlandı.

GMG Kastamonuspor A
Takımı; Mert Arabacı, Birkan
Öksüz, Hakan Olkan, Ömer
Gür, Harun Aydın, Oğuzhan
Doğan, Alican Karadağ,
Metincan Cici, Atakan Akyol,
Eren Evin, Ömer Faruk Yücel,
Sümer Odabaş, Hazar Daşcı,
Uğur Kenet, Recep Yılmaz,

Özgür Yılmaz, Faruk Öcal,
Hakkı Can Aksu, Sefa Mücahid
Çirişoğlu, Sefa Gebeşoğlu,
Emre Keşkek, Eren Moroğlu ve
Kerem İmamoğlu’ndan oluştu. 

Yaşı da 23

Takımın yaş ortalaması ise
23 olarak kayıtlara yansıdı. A
Takımının en genç oyuncusu
17 yaşındaki Kerem İmamoğlu
en yaşlısı ise 34 yaşındaki
Özgür Yılmaz oldu.

GMG Kastamonuspor A
Takımında;
• 17-20 yaş arasında 12,
• 24-28 yaş arasında 8,
• 30-34 yaş arasında 3 futbolcu
yer alıyor.

A Takımı 23 kişilik

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF)
Kadınlar Avrupa Liginde mücadele edecek
Kastamonu Belediyespor’un rakibi Macar ekibi
DVSC Schaeffler oldu. Ekibimiz lige 3. turdan

katılacak.
Avrupa Ligi 3. turda ilk maçlar 14-15

Kasım’da rövanşlar ise 21-22 Kasım
tarihlerinde oynanacak.

Avrupa’daki rakip Macar

GMG Kastamonuspor, 3 puan
hasretini Elazığ’da da
dindiremedi. Kırmızı-
siyahlılar,6. hafta maçında
Elazığspor’a konuk oldu.
Doğukent Stadı’nda oynanan
karşılaşma 3-2 ev sahibi
ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
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Kastamonu- Bozkurt
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