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Türkiye İhracatçılar Meclisinin
(TİM), açıkladığı İlk 1000 İhracatçı
Firma arasında sahipleri Kastamonu-
lu olan 11 şirket bulundu. TİM veri-
lerine göre 2016 yılında en fazla ihra-
cat yapan firmamız 595 milyon dolar
ile İÇDAŞ olurken, onu sırasıyla 461
milyon dolar ile Çolakoğlu Dış Tic.

A.Ş, 144 milyon dolar ile ise Tosçelik
Profil ve Sac Endüstriyel A.Ş. takip
etti.

Listede Teksan Jeneratör-Elektrik
Sanayi ve Ticaret. A.Ş.’nin 40 milyon
dolar, Boskay Metal Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti’nin 33 milyon dolar, Marzinc
Dış Ticaret A.Ş’nin 32 milyon dolar,

Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin
28 milyon dolar, Dalgakıran Kom-
presör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin
24 milyon dolar, Gürmen Giyim Sa-
nayi ve Ticaret. A.Ş ile Untel Kablo-
ları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 19 mil-
yon dolar ihracat gerçekleştirdiği
gözlendi. n 3

Ülkemiz
ihracatının
şampiyon

firmalarının yer
aldığı 50 ilin

arasında sahipleri
Kastamonulu
olan 11 firma
dikkat çekti.

İlimiz ihracatta
öne çıkan

firmaların olduğu
şehirlerin arasına

girmemesine
rağmen 37 ili
geride bıraktı.

Kastamonu
firmalarının

toplam ihracat
rakamı ise 1,4

milyar doları aştı.

Ülke İhracatına 
yön veriyoruz

İç mimar kardeşler Emre Üstün ve Merve Üstün
tarafından 2015 yılında kurulan Evre Mimarlık, kısa
sürede yurt dışı projelerine adım attı. n 2

Tasarımda hızlı 
evre kat ediyor

Tatlıcıya kızdı 
kendisi usta oldu

Panfez’in temellerinin 1996 yılında atıldığını hatır-
latan firma sahibi İsmail Sarıkaya, “Havalandırma ve
iklimlendirme sektöründe geniş bir alana hitap ediyo-
ruz. İstanbul’daki AVM’lerin yüzde 80’ine üretim ger-
çekleştiriyoruz ve Kağıthane’deki yeni tesisimizde ma-
kine parkurunu genişletmeyi hedefliyoruz” dedi. n 3

Tercüme hizmeti veren bir şirketin yanı sıra iki tane
anaokulu sahibi olan Ağlılı iş adamı Metin Baş,  kendi
tatlı markasını oluşturarak üretimin başına geçti. n 3

İstanbul 
AVM’lerinin tercihi

Ilgaz bir
zamanlar
denizdi

n 4

Devrekani ve Hanönü
bir üst ligde

Kastamonu 2. Amatör kümede tamamlanan
maçlar sonucunda ligde ilk iki sırayı alan Devreka-
ni Belediyespor ve Hanönü Belediyespor Kulüpleri
1. Amatör kümeye yükseldi. n 4

Kastamonu Üni-
versitesi Tıp Fakülte-
si ile Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
arasında yapılacak
protokolle, Kasta-
monu Devlet Hasta-
nesi, eğitim ve araş-
tırma hastanesi hali-
ne gelecek. n 5

Eğitim ve 
Araştırma şansı

OGM bünyesinde
yürütülen çalışma-
larda Kastamonu’da
200 dekar araziye
gelir getirici tür olan
ceviz ve badem fi-
danları dikildi. En az
170 bin liralık eko-
nomik katkı sağla-
ması bekleniyor.n 2

170 bin lira 
ek gelir
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

TATİL İÇİNDE TATİL

Plan program tatil arası
Es geçtik işi, üretmeyi; astık okulu.
Ülkem tatilya, tatilistan
Türkiye’m tatil şampiyonu.Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

NASİHAT

Cehalet yasak bölge, yaklaşma, orda kal,
İlim, mü’minin malı, nerede görürsen al!
Beşikten mezara dek öğrenmeye engel yok,
Âlim Fizan’da olsa varıp kapısını çal!Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

müdürlüğü göre

KastamEyüp’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 dern
Kastamonulula
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

ar 

0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir

şair

Hedeflerinin tam donanımlı inşaat şir-
keti haline dönüşerek yurt içi ve yurt dışın-
da markalaşmak olduğunu söyleyen mimar
Emre Üstün (34), “  Özellikle yurt dışı pro-
jelerini çok önemsiyoruz.  Devletimizin de
bu konuda teşvikleri bulunuyor. Hem yurt
dışında yaşayan Türklere hitap etmek hem
de oradaki sektör oyuncularına Türklerin
de tasarımda iddialı olduğunu ispat etmek
istiyoruz. Bu kapsamda Dubai’de güçlü bir
inşaat firmasıyla ortak bir ofis açmak için
görüşmelerimiz devam ediyor.” dedi.

Çalışma alanlarından bahseden Üstün,
“ İlk önce çeşitli unlu mamul ürünlerinin
satış mağazaları ve kafeler iç dekorasyonu
ile başladığımız çalışmalarımız bizi farklı
bir alana da yönlendirdi. Avusturya ve Al-
manya’da cami projemizi tamamladık.
Amerika’da ve Afrika’da çalışmalarımız
oldu. Ağırlıkta kafe, restoran, pastane proje-
lerinde yer alıyoruz ancak ofis, ev, cami de-
korasyonları da yapıyoruz. Onun dışında
yurt dışı fuarlarına ziyaretçi olarak katılıyo-
ruz. 2018 yılında ITB Berlin Fuarında fir-
ma olarak yer alacağız” diye konuştu.

Çalışmalarındaki en büyük sorunun je-
narasyon farkından kaynaklandığını kayde-
den Emre Üstün, “Genciz, dünyayı takip
ediyoruz. Avrupa’da veya dünya üzerinde

ne tasarım yapılıyorsa bunu yapabilecek
kapasitedeyiz. Bunları yapabilmemiz için
de bu öngörüye sahip müşterilere ihtiyacı-
mız var. Önyargıları kıramıyoruz. Ancak
biz de diretiyoruz. Müşteri ilk başta karşı
çıkıyor. Ama sonra bakıyor ki işleri yoluna
girmiş, onun da hoşuna gidiyor.”  şeklinde
konuştu.

Genç mimarlara önerilerde bulunan
Üstün, iş hayatında paradan önce gelişime
öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayarak
şunları söyledi: “  Bu işin okulu ile sektörde
yer almak başka şeyler. İlk başta çok maaş
beklentisi olmamalı. Yani bir sene boyunca
istikrarlı olarak kendilerini geliştirebilecek-

leri bir firmada çalışabilirlerse istedikleri
maaşa ulaşabilirler. Kendilerini geliştirebil-
mek için yılda bir iş değiştirebilirler. Ama
yeni mezun arkadaşlar çok yüksek maaş
kazanayım az iş yapayım mantığındalar.
Ben kendi ofisimi açmadan önce 5 yıl baş-
ka firmalarda iş tecrübesi edindim ve bu-
nunda oldukça faydasını gördüm.” 

Mimar Emre Üstün İstamonu Gazetesi
ile ilgili ise şunları söyledi: “İstamonu gaze-
tesi sayesinde yeni hemşerilerimi tanıdığı-
mı söyleyebilirim. Bizde İstamonu aracılı-
ğıyla tasarım konusunda destek isteyen
hemşerilerimize yardımcı olabiliriz. En
azından tanışmış oluruz.”

Tasarımda hızlı
evre kat ediyor

İç mimar kardeşler Emre Üstün ve Merve Üstün tarafından 2015 yılında
kurulan Evre Mimarlık, kısa sürede yurt dışı projelerine adım attı.

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bün-
yesinde yürütülen çalışmalarda Kasta-
monu’da 200 dekar araziye gelir getirici
tür olan ceviz ve badem fidanları dikildi.
Çalışmalar “5 bin Köye 5 bin Orman Ey-
lem Planı” kapsamında Tosya’ya bağlı
Suluca ve Araç’a bağlı Saltuklu köylerin-

de 100 dekar sahada yapıldı.  En az 170
bin liralık ekonomik katkı sunması bek-
lenen plan kapsamında 70’er dekara ce-
viz, 30’ar dekara da badem fidanı dikildi.
Kastamonu’da gelir getirici tür ağaçlan-
dırma çalışması yapılacak köy sayısının
yılsonuna kadar 6 olması hedefleniyor.

170 bin lira ek gelir
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HABER

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM),
açıkladığı İlk 1000 İhracatçı Firma arasın-
da sahipleri Kastamonulu olan 11 şirket
bulundu. TİM verilerine göre 2016 yılında
en fazla ihracat yapan firmamız 595 mil-
yon dolar ile İÇDAŞ olurken, onu sırasıyla
461 milyon dolar ile Çolakoğlu Dış Tic.
A.Ş, 144 milyon dolar ile ise Tosçelik Profil
ve Sac Endüstriyel A.Ş. takip etti.

Listede Teksan Jeneratör-Elektrik Sana-
yi ve Ticaret. A.Ş.’nin 40 milyon dolar, Bos-
kay Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin 33
milyon dolar, Marzinc Dış Ticaret A.Ş’nin
32 milyon dolar, Tosyalı Demir Çelik Sana-
yi A.Ş.’nin 28 milyon dolar, Dalgakıran
Kompresör Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin
24 milyon dolar, Gürmen Giyim Sanayi ve
Ticaret. A.Ş ile Untel Kabloları Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin 19 milyon dolar ihracat
gerçekleştirdiği gözlendi.

Öte yandan Kastamonu’da faaliyet gös-
teren Kastamonu Entegre 87 milyon dolar-
lık ihracatı ile İlk 1000 İhracatçı Firma ara-
sında 149. sırada yer aldı.

50 il listede

İhracat yapan 1000 şirketin ülkemizdeki
50 şehirde konuşlandığı gözlendi. Sahipleri
Kastamonulu olan 11 firma listeye girmesi-
ne rağmen Kastamonu’dan tek bir kurum
TİM’in hazırladığı raporda yer almadı.  İs-
tanbul’dan 434, İzmir’den 81,Gaziantep’ten
73, Kocaeli’nden 63, Bursa’dan 61,  Anka-
ra’dan 42, Denizli’den 27, Manisa’dan 22,
Adana’dan 21,  Mersin’den 15, Tekirdağ’dan

14, Hatay ve Kayseri’den 13, Eskişehir ve
Kahramanmaraş’tan 9, Aydın, Mardin ve
Trabzon’dan 8,Sakarya’dan 7,   Muğla ve Ba-
lıkesir’den 6, Antalya’dan 5, Karaman ve Kü-
tahya’dan 4, Giresun, Karabük, Konya, Sam-
sun, Siirt, Şırnak, Ordu ve Yalova’dan 3, Adı-
yaman, Kırklareli, Sivas, Uşak ve Zongul-
dak’tan 2, Aksaray, Bartın, Bilecik, Bolu,
Çankırı, Çorlu, Çorum, Elazığ, Isparta,  Kır-
şehir, Malatya, Osmaniye ve Rize’den 1 fir-
ma TİM’in listesinde yer aldı.

Tercüme hizmeti veren bir şirketin
yanı sıra iki tane anaokulu sahibi olan Ağ-
lılı iş adamı Metin Baş,   kendi tatlı marka-
sını oluşturarak üretimin başına geçti. Süt
Limanı markasıyla dondurmaları ve sütlü
tatlıları günlük üreten firma, bayilikler ve-
rerek markalaşmayı hedefliyor. 

Yaklaşık bir buçuk yıl önce gittiği bir
tatlıcıda esnafa kızınca kendi markasını
oluşturmaya karar verdiğini anlatan Me-
tin Baş (41) , “Ticari faaliyetlerimi 2001
yılından itibaren sürdürüyorum. Perpa’da
tercüme hizmeti veren bir şirketim var. İş-
letmecisinin eşimin olduğu iki tane de
anaokulumuz bulunuyor. Daha önce süt
kaynatmayı dahi bilmiyordum.  Gittiğim
bir tatlıcıda esnafa kızdım. Sonrasında tat-
lı öyle yapılmaz böyle yapılır diye çalışma-
lara başladım. Aylarca mutfakta çalıştım.
Arnavut bir arkadaşımdan özel tarif de al-
dım. Şu anda sütlü tatlılarda gerçekten
önde gelen markalardan daha kaliteli ma-
muller yapıyoruz. Bu konuda iddialıyız.
Hobi olarak başladığımız tatlıcımızı önü-

müzdeki günlerde franchise vererek geniş
kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz.” dedi.

Su ve plastik yok

Ürünlerin servisinin ve saklanmasının
da özenle yapıldığının altını çizen Baş,  “
Dondurmalarımızda ve sütlü tatlılarımız-
da asla su kullanmıyoruz, ayrıca günlük
olarak üretim gerçekleştiriyoruz. Hijyene

ve sağlığa çok önem veriyoruz, hiçbir ürü-
nümüzü plastiğe sokmuyoruz. Paket serv-
islerimizi bile camla yapıyoruz.” diye ko-
nuştu. 

Eyüp’te hizmet vermeye başlayan fir-
manın geçtiğimiz nisan ayında Kağıtha-
ne’ye taşındığını söyleyen Baş, gösterilen
ilgiden memnun olduğunu ifade ederek
şunları söyledi: “ Pastalarımız,  şerbetli ve

sütlü tatlılarımızın yanı sıra iskender,
hamburger, pizza gibi yiyeceklerin de ser-
visini gerçekleştiriyoruz. Sabah kahvaltı-
mız da bulunuyor. Şerbetli tatlılarımız ha-
ricindeki diğer ürünlerimizin hepsi kendi
üretimimiz. Toplamda 180 metrekare
olan kafemizin 110 metrekaresini kullanı-
yoruz. Eğer gelen müşterilerimizden talep
olursa üst katımızı da açacağız. Şu anda 50
kişiyi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Güzel
tepkiler alıyoruz. Bölgede metro inşaat ça-
lışmaları sebebiyle ulaşımda zorluk olma-
sına rağmen özellikle haa sonları yoğun
oluyoruz. Hemşerilerimizi de Süt Limanı-
nın lezzetlerini tatmaya bekliyoruz.” 

Yılda 250 ton hammadde işleyen
menfez aksamları ve havalandırma
sistemleri üreticisi Panfez, geniş
ürün skalasıyla konuttan sana-
yiye kadar çok sayıda alana
hitap ediyor. İstanbul’daki
AVM’lerin yüzde 80’ine
üretim yapan firma Kağıt-
hane’deki yeni tesisinde ma-
kine parkurunu genişletme-
yi hedefliyor.

Panfez’in temellerinin
1996 yılında atıldığını hatırla-
tan firma sahibi İsmail Sarıkaya,
perakende ve toptan satışlarının yanı
sıra özel üretimlerinin de olduğunu bil-
direrek,  “ Havalandırma ve iklimlen-
dirme sektöründe geniş bir alana hitap
ediyoruz. Klimacılara, inşaat sektörüne
ek ekipman ve ürün tamamlayıcı olarak
menfez imalatı yapıyoruz. Dairelerde

havalandırma ürünleri temin ediyoruz.
Talebe göre imalatlar yapıyoruz. Bunla-
rın satışını da perakende ve toptan ola-
rak yapabiliyoruz.” dedi.

Üretim kapasitesi ve çalışma alanla-
rından da bahseden Azdavaylı iş adamı

İsmail Sarıkaya(44)  , “Faaliyet alanı-
mız panjur ve menfez üzerine.

Panfez de bunun kısaltması. Kâ-
ğıthane’de yaklaşık bin metreka-
re alana sahip üretim tesisimize
yeni taşındık, 18 kişiyi istihdam
ediyoruz. Yılda 250 tona kadar
hammadde işliyoruz. Fason ola-

rak da dışarıdan gelen ürünlerin
boyamasını yapıyoruz. Ancak

ağırlıklı olarak kendi imalatımız
olan ürünlerin boyamasını gerçekleş-

tiriyoruz. İhracatımız mevcut ancak iç
piyasada daha aktifiz. Kurumsal çok sa-
yıda firmanın yanı sıra İstanbul’daki
AVM’lerin yüzde 80’inde bizim ürünle-
rimiz kullanılıyor.” diye konuştu.

Sektörün sorunlarına da değinen
Sarıkaya şunları söyledi: “ Maalesef

atölye ortamında çalışacak ve yetiştiri-
lecek eleman bulmak oldukça zor olu-
yor. Kısa süre sonra bu daha büyük so-
runlara yol açacak. O yüzden bizim
gibi imalata dayalı firmalar daha çok
makine parkurunu güçlendirmeye yö-
nelik hamleler gerçekleştirmeli. Biz de
önümüzdeki süreçte bu konuya ağırlık
vereceğiz.”

Tatlıcıya kızdı kendisi usta oldu

Ülkemiz ihracatının
şampiyon

firmalarının yer
aldığı 50 ilin

arasında sahipleri
Kastamonulu olan

11 firma dikkat
çekti. İlimiz

ihracatta öne çıkan
firmaların olduğu
şehirlerin arasına

girmemesine
rağmen 37 ili
geride bıraktı.

Kastamonu
firmalarının toplam
ihracat rakamı ise
1,4 milyar doları

aştı.

Ülke ihracatına
yön veriyoruz

2016 Genel 
Firma sahibinin ili

17 595.477.580,58

21 461.777.946,93

90 144.966.678,76 TOSYA

406 40.642.737,95 ABANA

504 33.144.761,01

512 32.748.379,81

607 28.144.920,82 TOSYA

712 24.679.454,57

923 19.639.894,40 ABANA

932 19.462.779,98

149 87.306.170,48

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Emeklilikle ilgili 
soru ve yanıtlar (19)

Yeminli Mali Müşavir

5400 günle Bağ-Kur statüsünden
emekli olabilirsiniz

12 Kasım 1953 Bulgaristan
doğumluyum. 1996 yılında Türkiye’ye
göç ettim. SSK başlangıç tarihim 7
Ekim 2002 olup, toplam 4394 prim
günüm mevcut (3061 gün 4/a aktif
çalışma, 1333 gün 4/b isteğe bağlı). Şu
an halen SSK’lı olarak çalışmaktayım.
Bu durumda ne zaman emekli
olabilirim? Ayşe GÜLERÇİN

Son 2520 günlük prim ödemenizin
en az 1261 günü 4/a (SSK)
kapsamında olmak koşuluyla, 7000
prim gününü tamamladığınızda ya da
4500 prim günüyle 25 yıllık
sigortalılık süresini dolduracağınız 7
Ekim 2027 tarihinde 4/a statüsünden
emekli olmaya hak kazanırsınız. Diğer
bir seçenek olarak son 2520 günlük
prim ödemeniz en az 1261 günü 4/b(
Bağ-Kur) kapsamında olmak
koşuluyla, 5400 prim gününü
tamamladığınızda 4/b statüsünden
emekli olmaya hak kazanırsınız. Buna
göre,4/b statüsünden daha erken
emekli olmanız mümkün.

Sakatlık vergi indirimi hakkı
alırsanız erken emekli olabilirsiniz

1974 doğumluyum. 2012 sonunda
iş kazası geçirdim, 2013 başında işten
ayrıldım. Sürekli iş göremezlik maaşı
alıyorum. 4000 gün ödenmiş SSK
primim mevcut. 1991 SSK girişliyim.
Ayrıca 10 yıl yurtdışı işiçiliğim
mevcut. Şu anda çalışmıyorum, sağlık
sorunum var. Nasıl erken emekli
olabilirim? Ali SAVAŞ 

En az yüzde 40 oranında çalışma
gücü kaybınız olduğuna dair rapor ve
buna bağlı olarak vergi indirimi hakkı
alırsanız, engellilere sağlanan özel
emeklilik koşullarından yararlanarak
yaş şartı aranmaksızın istediğiniz
zaman emekli olabilirsiniz. 

Rapor ve vergi indirim hakkı
alamazsanız, sigorta başlangınız 23
Mayıs 1991’den önce ise 5525 prim
günüyle 52, sonra ise 5600 prim
günüyle 53 yaşınızı doldurduğunuzda
emekli olabilirsiniz.

İstanbul AVM’lerinin tercihi
Kastamonu 2. Amatör kümede ta-

mamlanan maçlar sonucunda ligde ilk iki
sırayı alan Devrekani Belediyespor ve Ha-
nönü Belediyespor Kulüpleri 1. Amatör
kümeye yükseldi. Kastamonu 2. Amatör
kümeyi 1’inci sırada tamamlayan Devre-
kani Belediyespor ile lig 2’ncisi Hanönü
Belediyespor, yeni sezonda 1. Amatör
küme liginde mücadele edecek.

Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesis-
leri’nde oynanan Devrekani Belediyespor
– Küre Bakırspor karşılaşmasının ardın-
dan kupa töreni düzenlendi. Törene Kas-
tamonu Amatör Spor Kulüpleri Federas-
yonu (ASKF) Başkanı Adem Keloğlu, Fut-
bol İl Temsilcisi Başkanı Serdar Badioğlu,
Devrekani Belediyespor Kulübü Başkanı
Ceyhan Kavlakoğlu, Hanönü Belediyespor
Kulübü  Başkanı Mehmet Arslan katıldı.

Devrekani ve 
Hanönü bir üst ligde
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HABER TURU

Zor topraklarda
yaşıyoruz.
Petrol ve su

ikilisinin dünyayı
bir savaşın eşiğine
getirdiği bu
coğrafyada huzur,
neredeyse bir
dükkân adı
durumuna geldi.
Hani vardır ya huzur
market, huzur
kıraathanesi, huzur
kasabı gibi. Ama
hiçbirinde istediğin
huzuru bulamazsın. Ya çok
gürültülüdür ya da çok kazık… 

Dışarının hesapları ve baskısı
sonucu ülke bir cennet olacakken bir
cinnet alanı durumuna dönüştü.
Kimsenin yüzü gülmüyor. Kimse
yarın diye bir zamanı düşünemiyor.

Biraz abarttım galiba. Yarını boş
verin akşama nasıl ulaşacağını
düşünemiyor. Hele de büyük
kentlerde akşamı da boş ver otobüse,
minibüse binip binemeyeceğini bile
bilemiyor.

İyi de bunun nedenini yalnızca 'dış'
ile açıklamak doğru mu? Evet, dış var,
var olmasına ama bunu sıkça
kullanmak işin kolayından başka bir
şey değildir. Biz ona alıştık. Başı
sıkışan “dış mihraklar” der geçer ve
sütten çıkmış ak kaşığa döner.

Amaaaaa!
Ekonomik tercihlerin olumlu bir

sonuç vermediği ortada. Üç kuruş
para cinayet nedeni haline geldi.
Açlık kudurtuyor insanları. Hele bir
de arı sütü eksik sofralar ekranlarda
gözünün içine dayatılınca bir iyice
çıldırıyor garibim.

İnsanların mutlu olmalarının en
önemli sorunu işsizlik. Üretmeyen,
üretemeyen insan mutlu olamaz. Bir
işe yaramıyor olma duygusu çökertir
insanı. Ve bugün işsizlik kabul
edilebilir düzeyin fersah fersah
üzerindedir. Bakmayın edilgen
kurumların yaldızlı kamuoyu
açıklamalarına. Sokağa bakın.
Komşunuzun yüzüne bakın. En
yakınınızdaki üniversite mezununun
soluk alışına bakın. Neler neler
göreceksiniz. 

Toplumun ruh halini belirleyen üst
perdeden söylemler birleştirici
olmaktan çoktan uzaklaşmış, açıkça
ayrıştırıcı hale gelmiştir. Bir devlette
“onlar” olmaz. “Biz” olur. Biz
olabildik mi?

Eğitim, kültür, sağlık, bilim
ideolojik tercihlerin kurbanı olmuş;
toplumun bilgi alma kaynaklarının
şirazesi kaymış. Sözde bilim
insanlarından kimileri, neredeyse
dünya dönmüyor deme
goygoyculuğuna soyunmuş. Ama
uçaklara binip binip geziyorlar bu
dönen dünyanın üzerinde. 

Sokak güvenliği diye bir şey
kalmamış. Takır takır vuruluyor
insanlar. Kıtır kıtır kesiliyor kadınlar.
Harıl harıl taciz ediliyor çocuklar.
Sonrası kolay. “hakkınızı helal ediyor
musunuz?”  “Evet”. Üç kere. Sonra
bekle yenileri gelsin.

Eskiden hastane önünde incir ağacı
vardı. Şimdi battaniyelere sarılmış
yüzlerce insan.

Nerede görülmüş kapalı spor
salonlarının hapishaneye çevrildiği?

Bizde.
Mehmet Akif “Bu ne şiddet, ne

celâl” derken dış düşmanları işaret
ediyordu. Şimdi ise biz bize sonu
gelmez şiddet ve celâl içerisindeyiz.

Şimdi ben de diyorum ki; bu ne
cinnet, ne şiddet. 

Bunun bir sorumlusu olmalı değil
mi? Durup dururken çıldırmaz bir
toplum.
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Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Ilgaz bir zamanlar denizdi
Denize 90 kilometre uzaklıkta bulunan Kastamonu’daki  Ilgaz Dağında, Jeoloji Mühendisi
Metehan Keleş tarafından yapılan incelemelerde 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu.

Rakımı 2 bin 500 olan Hacet Tepesinde bu-
lunan fosil, bu zamana kadar Kastamonu’nun en
yüksek rakımına sahip alanında yer alan deniz
fosili olma özelliği ile dikkat çekiyor.  

Daha önce Kastamonu’da 60 milyon yıldan
daha eski fosillerin bulunduğunu kaydeden Me-
tehan Keleş, “ Ilgaz Dağının en yüksek noktası
Büyük Hacet Tepesi. Bu tepe yaklaşık 2 bin 500
metre yüksekliğinde ve kireçtaşlarından oluşu-
yor.  Yaşı yapılan araştırmalarda 55 ile 60 milyon
yıl öncesine kadar dayanan deniz fosilleri bölge-
nin o dönemde sular altında olduğunun göster-
gesi. Kastamonu’da yapılan araştırmalarda yaşı
daha eski olan fosillere rastlandı. Ancak Ilgaz’da-
ki fosiller bu zamana kadar en yüksek rakımda
bulunma özelliğini taşıyor.” dedi.

Kurtuluş Savaşında gösterdiği mücadele ile
İstiklal Madalyalı ilk ve tek ilçe olan İnebolu’da,  9
Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü’nün 96. yıl
dönümü törenle kutlandı. Törene; Kastamonu Va-
lisi Yaşar Karadeniz, İnebolu Kaymakamı Abdul-
lah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı En-
gin Uzuner, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü
Abdullah Savaş, kamu kurum ve kuruluş müdür-
leri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri ile vatandaşlar katıldı.  Temsili gösteri ile Kur-
tuluş Savaşı’nda silah ve cephanenin deniz yolu
ile İnebolu Limanına getirilişi ve yöre halkının
omuzlarında kağnı arabasına yüklenerek cepheye
sevki canlandırıldı.

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Eğitim ve Araştırma şansı

Kahramanlığın 
96’ncı yılı

Kuş varlığı ortaya çıkarılacak
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi ile Or-

man ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğünce
Kastamonu genelinde yaşayan 200 civarındaki kuş
türünün fotoğrafları ve bu türlere ait bilgilerin bulu-
nacağı kitap hazırlanacak. Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Mü-

dürü Yalçın Uyanık, Kastamonu Üniversitesi ile ya-
pılan protokol kapsamında yaban hayatı üzerine çe-
şitli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Çalışmala-
rının bir ayağını kuş türlerine ait kitap basımının
oluşturduğunu belirten Uyanık, eserin kente değer
katacağını vurguladı.

Toplumsal cinnet ve
şiddet

Kastamonu
Üniversitesi Tıp

Fakültesi ile
Türkiye Kamu

Hastaneleri
Kurumu arasında

yapılacak
protokolle,

Kastamonu Devlet
Hastanesi, eğitim

ve araştırma
hastanesi haline

gelecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu Baş-
kanı Dr. Hasan Aydınlık, Kasta-
monu Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Seyit Aydın’ı ziyaretinde yap-
tığı açıklamada, “Kastamonu
Üniversitesi ile imzalanacak
‘sağlıkta afiliasyon’ protokolü-
nün ön görüşmelerini yaptık.
Yayın aşamasında olan bir yönetmeliği-
miz var. Yönetmeliğimiz yayınlandığında
protokolü imzalamak için tekrar Kasta-
monu’ya geleceğiz.” dedi.

İmzalanacak protokolle birlikte Kas-
tamonu Devlet Hastanesinin eğitim ve
araştırma hastanesi haline getirileceğine
işaret eden Aydınlık, içerik hakkında bil-

gi vererek şunları söyledi:  “Has-
tane binasını Sağlık Bakanlığı
yaptı. Eğitim kısmını üniversite
üstlenecek. Sağlık hizmetleri su-
numunu da birlikte yapacağız.
Üniversitenin kadrosundaki do-
çent ve profesörlerle birlikte bi-
zim uzmanlarımız sağlık hizme-
ti verecek. Türkiye genelinde bu

şekilde protokol imzalanarak hizmet ve-
ren 19 hastane bulunuyor. Akademisyen-
lerin katılmasıyla bu hastanelerde verim
daha da artıyor. Birçok insan protokol
imzalanırsa tedavisini Kastamonu Devlet
Hastanesinde yaptırabilecek. Hastane
doktoruyla, hocasıyla daha kaliteli hale
gelecek.”

İlk Gps'li Karaca doğaya salındı
Kastamonu Üniversitesi (KÜ)

Orman Fakültesi ile Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Sinop 10. Bölge
Müdürlüğü arasındaki işbirliği
protokolü kapsamında Küresel
Konumlama Sistemi (GPS) ile tas-
malanan karaca doğaya salındı.

Yaralı olan karacanın tedavi
edildikten sonra Ilgaz Dağı Milli
Parkı  Yaban Hayatı Geliştirme
Sahasında doğaya salındığını bil-
diren Kastamonu Orman ve Su
İşleri İl Şube Müdürü Yalçın Uya-

nık, “2,5 yaşındaki erkek karacayı
kurumumuz ve Kastamonu Üni-
versitesi Orman Fakültesi arasın-
daki işbirliği protokolü kapsamın-
da akademisyenlerimize teslim et-

tik. Kendileri de karacanın bilim-
sel takibi için gerekli cihazı hay-
vana yerleştirdi.” diye konuştu.

KÜ Orman Fakültesi Araştır-
ma Görevlisi Özkan Evcin ise,
GPS tasması takılarak doğaya sal-
dıkları hayvanın,  Türkiye'nin ilk
GPS'li tasma takılı karacası oldu-
ğunu vurguladı.

Evcin, tasmadan alacakları ve-
rilerle karacaların yaşam alanları-
nın ve biyolojisinin belirleneceği-
ni aktardı.
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16. 6736 SK ile idari para cezası borcunu
yapılandıran ancak ödeme yükümlülüğünü
yerine getirmeyen 7020 SK kapsamında

yapılandırma talebinde bulunabilir mi? 
Daha önce yapılandırma talebinde bulunup

yapılandırması devam eden kişi 7020 sayılı Kanun
kapsamından yapılandırma talebinde bulunamaz.
Herhangi bir yapılandırma anlaşması bozulan şahıs 7020
sayılı Kanuna başvurabilir. 

17. Yapılandırma kapsamında olmayan borç
türleri nelerdir? 

a) 5510 sayılı Kanunun geçici 72’nci maddesinin
birinci fıkrası kapsamında ödeme süresi (2017 yılı Ekim,
Kasım ve Aralık aylarına) ertelenen prim tutarları, 

b)13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı
tarihi olan 27/05/2017 tarihi itibarıyla taksit
ödemeleri devam eden alacaklar, 

e) 5510 sayılı Kanunun Geçici 17 (17/4/2008) ve
Geçici 63 (4/4/2015) üncü maddeleri gereğince 5510
sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında durdurulan sigortalılığının ihya
edilmesi halinde ortaya çıkan alacaklar, 

f) Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler,
optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara
kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, 

g) Kira alacakları, 
Bu Kanun kapsamında yeniden

yapılandırılmayacaktır. 
18. Yapılandırma kapsamına giren borç asılları

ödenmiş, ancak ferilerinin ödenmemiş olması
halinde; borç ferilerinin tahsilinden vazgeçilmekte
midir? 

- İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların
tamamının, 

- Aslı ödenmiş fer’i alacak niteliğindeki alacakların
kalan %60’ının, 

- İlk taksit ödeme süresi olan 31/8/2017 tarihine
kadar (bu tarih dahil) tebliğ edilmiş idari para cezası
alacak asıllarının kalan %50’si ile tamamına uygulanan
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının
tamamının, 

Tahsilinden vazgeçilmektedir 
19. Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin

ödemenin seçilmesi halinde ödemenin en geç hangi
tarihe kadar yapılması gerekmektedir? 

Yapılandırma kapsamındaki borçlar için peşin
ödemenin seçilmesi halinde ödemenin 31/8/2017
tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

20. Yapılandırma kapsamına giren borçlar için
seçilebilecek taksit sayıları nelerdir? 

Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri
işverenlerince 6,9,12 ve en fazla 18 eşit taksite kadar, il
özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu
tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü,
Türkiye Futbol Federasyonu ve Özerk Spor

Federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’ de sportif
faaliyette bulunan spor kulüpleri bakımdan ise yirmi
dört, otuz, otuz altı taksite kadar, diğer kamu idarelerince
en fazla 18 eşit taksitte ödeme imkânı bulunmaktadır.
Belediye ve bağlı müstakil kuruluşlara 144 aylık eşit
taksitte ödeme imkânı tanınmaktadır. 

21. Borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan
edilmesine rağmen, borcun tamamının tercih edilen
taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmesi
mümkün müdür? 

Evet. Başvuru sırasında, hesaplanan borcun taksitler
halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun
tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre
içinde ödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme
farkı ilgili taksit sayısına ilişkin katsayıya göre yeniden
hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili
katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı
üzerinden tahsil edilecektir. 

22. Peşin ödeme yolunu seçenler yönünden
borçların yapılandırma kapsamında ödenme hakkı
hangi durumda sona erer? 

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular,
Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç
31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödememeleri
veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle
ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine
en geç 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)
yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden
yararlanma hakkını kaybedeceklerdir. 

Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme
başvurusunda bulunan borçluların Kanuna göre
ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları
halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar
kadar yararlandırılacaklardır. 

Kanunun yürürlük tarihi olan 27/05/2017
tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme
yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme
tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması
halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir. 

23. Taksitle ödeme yolunu seçenler yönünden
yapılandırmadan yararlanma hakkı hangi durumda
sona erer? 

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını
taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların; 

- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak
ödememesi, 

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle
birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini
ödememesi, 

- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle
birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen
veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlu işverene ait
yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna
kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödememesi, 

- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere
taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta
primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla
ödenmemesi, 

Halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma

hakkı kaybedilecektir. 
24. Taksitle ödeme yolunu seçen işverenin

yapılandırma kapsamındaki taksitleri ödemesine
karşın cari ay prim borçlarını ödememesi halinde
yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilir mi? 

Kanunun 3’üncü maddesinin sekizinci fıkrası
uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek
amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit
ödeme süresinin başladığı (Ağustos) ayında ödenmesi
gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde
ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya
işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali
olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında
ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler
için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilmiş olacaktır. 

25. Çok zor durum halinin varlığı halinde cari ay
primlerinin ödenmemesi yapılandırmanın
bozulmasına neden olur mu? 

Cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları
nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan
taksitlerini Kanun hükümlerine göre ödemeye devam
edebileceklerdir. 

26. Taksit tutarlarının eksik ödenmesi halinde
yapılandırma iptal edilecek midir? 

Taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya
(bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için,
yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş
sayılmayacaktır. Taksit tutarının %10’unu aşmamak
kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar,
yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği
takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte (%4) tahsil edilecektir. Bu
tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar
ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma
hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak
ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil
edilecektir. 

27. Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle
ertelenmiş olan borçlar yapılandırma kapsamında
mıdır? 

Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan
borçluların, yapılandırma kapsamına giren ve ödeme
süresi 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesi ve yönetim
kurulu kararları gereği 31/3/2017 ve öncesi dönemlere
ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde,
erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır.
Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin
başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal
ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin
başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplama yapılacaktır. 

28. 7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırma
başvurusunda bulunulduğunda, işverenlerin SGK’ya
olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve
alacaklarına 6183 Sayılı Kanun’un 79’uncu maddesine
göre konulmuş hacizler kaldırılır mı? 

Borçlular tarafından yapılandırma başvurusunda
bulunulması halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve
alacaklar üzerine konulan hacizler; 

-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde,

borcun tamamının ödenmesinin, 
-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise,

ilk taksitin ödenmesinin ardından kaldırılacaktır. 
29. 7020 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma

başvurusunda bulunulduğunda taşınır ve taşınmaz
mallar üzerindeki hacizler kaldırılır mı? 

Kanunun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha
önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik
edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her
birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da
ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam
edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki
toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından
yazılı talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış
teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade
edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki
hacizler; 

- Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme
yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun
tamamının ödenmesinin ardından tümüyle, 

- Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih
edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze
konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir
borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi
kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar
(kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı)
hacizler baki kalmak kaydıyla, 

Kaldırılacaktır. 
30. 7020 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma

başvurusunda bulunulması, haciz ve satış işlemlerini
durdurur mu? 

Yapılandırma talebinde bulunan borçluların,
yapılandırma kapsamına giren borçları
yapılandırıldığında bu borçlar için haciz ve satış işlemleri
durdurulacaktır. 

31. Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten
men edilerek otoparka çekilmiş araçlar üzerindeki
yakalamalar hangi hallerde kaldırılır? 

Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men
edilerek otoparka çekilmiş araçlar üzerindeki
yakalamaların kaldırılması için yapılandırma
başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin
ödenmiş olunması şarttır 

32. 6183 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesine
istinaden tecil ve taksitlendirilmesi devam edenler
yapılandırma başvurusunda bulunabilirler mi? 

Talepte bulunmaları halinde, Kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle 6183 sayılı Kanunun 48’inci
maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmesi devam
edenler (bozma koşuluna girmemiş olan) bu kapsamda
bozma işlemi yapılmadan durdurma işlemi yapılarak,
kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden
yapılandırmaya göre hesaplanarak yapılandırılabilirler. 

33. Borçlular, 7020 Sayılı Kanun Kapsamına giren
borçlarından dolayı haciz konulmuş mallarının
satışını isteyebilir mi? 

Borçlunun talebi halinde, kapsama giren alacaklarla
ilgili tatbik edilen hacizlere konu mallar muvafakatname
alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı
tahsil dairesince satılabilecektir.
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