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+90 216 307 6196

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 27’inci haada
GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği
Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kastamonuspor’un Ankara Demirspor
karşısında gollerini iptal eden, penaltısını da
vermeyen hakem Hasan Kaçar ise taraar ve
yönetimin tepkisini toplandı. n 7

Kas-Der genel merkez öncülüğünde,
Türkiye genelinde Kastamonu sivil toplum
kuruluşlarının iş birliğinde Kastamonuspor’a
destek gecesi düzenlenecek. n 7

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis
Yorgun  proje ile kadın üreticilerin
desteklenmesinin amaçlandığını kaydederek,
“Bakliyat Köyü projemiz kapsamında, Bolu
Çamyayla köyündeki kadın üreticilerin oluşturduğu
kooperatifle bakliyat üretimi için kadın kooperatifi
adına Sema Kavas ile imzaları attık” dedi. n 5

Reis Kadınlar Günü’nde
Bolu’nun Çamyayla

köyü kadın üreticileriyle
“Bakliyat Köyü”

projesini imzaladı.

Reis’ten kadın 
üreticiye destek
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www.miskoshelva.com

Krokan

Meşhur Çekme Helvası

Kağıt Helva

Mütevelli Heyeti ve Yönetim
Kurulu Başkanlığını İnebolulu
iş adamı Mecit Çetinkaya’nın
yaptığı İslam Bilim Tarihi
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve
İnebolu Belediyesi iş birliğinde

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” dolayısıyla
konferans düzenledi. n 2

Fuat Sezgin paneli
düzenlendi

Teksan Kocaeli fabrikasında
üretilen makine, 275-550 kVA
güç aralığında Türkiye’nin ilk
yerli jeneratörü olma özelliğini
taşıyor. Teksan Jeneratör
Pazarlamadan Sorumlu

Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer,
Teksan ve Ford Otosan mühendislerinin
birlikte çalışarak ürettiği jeneratörün tüm
yazılım ve parçaları Türkiye'de geliştirilip
üretildiğini belirtti. n 5

Yerli enerjiyi üst
segmente taşıdı

Kastamonu'da çocukların istediği
oyuncağı alıp oynadıktan sonra geri
getirebileceği oyuncak kütüphanesi
yapılacak. Kente yapılması planlanan iki
çocuk bakımevi ve oyuncak kütüphanesi
projeleri için Kastamonu Entegre ile
Kastamonu Belediyesi arasında protokol
imzalandı. n 5

Miniklerin 
eğitimine destek

RTÜK Başkan Danışmanı, KASGEG
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer
Küçükşabanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri
İstamonu’nun Kağıthane’de bulunan çalışma
ofisini ziyaret etti. n 3

KASGEG’den ziyaret

16 yıldır cephede
Faaliyetlerine 2004 yılında
başlayan Kare Cephe, ürün
gamında yer alan alüminyum
kompozit cephe, cam cephe
ve sistemleriyle yapılara
değer katıyor.
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Hakem 1 puana razı etti

5 bin kişilik destek gecesi

Bozkurtlu iş adamı Niyazi Kütük ve kardeşi
Mesut Kütük tarafından kurulan firma, kamu
binalarının yanı sıra özel firmalara da çözüm
ortağı oluyor. Alüminyum alanında üretim,
projelendirme ve montaj hizmeti veren markanın
hizmet ağı İstanbul’un yanı sıra Trakya ve Batı
Karadeniz Bölümüne kadar ulaşıyor.

İnşaat sektöründe 16 yıldır faaliyet
gösterdiklerini bildiren Kare Cephe
yöneticilerinden Niyazi Kütük, “Yaptığımız her iş
bir sonraki işin referansı oluyor. Her müşterimize
ortak gözüyle bakıyoruz. Biz ortağımıza hizmetin
en iyisini sunup, karşılıklı orta noktada buluşabi-
liyoruz, bu durum ticari devamlılığın yanı sıra
dostluğu da beraberinde getiriyor” dedi. n 4

Niyazi Kütük

Gençliğin 
başkanı atandı 6

Sivas heyeti
Üntel Kablo’da 5

Mehmetçiğe
manevi destek 3
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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

y           
       

        
       

       
        

       

        
       

     
      
        

        
      

ar 
 

� � � �

   
    

 
   

   
    
    
    
    

 

  

      
     
      

   
       

      
    
   

      
    

   
    

    
    

   Bozkurt Ekeş Cide Belediye
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2şiir
şair

MEZARLIKTA

Toprağı çapalar
Su serperim gömütlere
Çocukluğumu yaşarım
Ölüler ülkesinde.

ASKIDA BURUŞMAYANLAR

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

Fatih’te bir bankada çalışan Doğanyurtlu bir
çocuk annesi Pınar Umay Baykan (32) evli olduğu
adam tarafından öldürüldü. Baykan’ın Fatih
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından
yeni Hasdal Mezarlığı’nda defnedildi. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ne iki gün kala
karısını bıçaklayarak öldüren koca Erhan
Baykan, gözaltında suçunu itiraf etti.

Olay Fatih Yavuz Sultan Selim
Mahallesi Aşık Paşa Sokak’ta
bulunan 4 katlı binanın üçüncü
katında yaşayan bankacı ve bir çocuk
annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan’a
ulaşamayan iş arkadaşlarının durumu
polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Adrese
giden polis ekipleri genç kadının 3 yerinden
bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Adreste olay yeri incelemesi yapılırken, genç
kadının 2 yaşındaki kızının olay esnasında bir
akrabasında olduğu öğrenildi. Erhan Baykan’ın
ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını ekonomik
sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını
söylediği öğrenildi. Erhan Baykan sorgusunda
olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını,
ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf
etti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pınar için adalet

Pınar Umay’ın vefatı sonrası ailesi adalet
mücadelesinin peşini bırakmayacaklarını ifade
ederek şu açıklamayı yaptı: “'3. Sayfa' olarak

adlandırılan bölümlerinde yer alan veya
haber sitelerinin manşetlerinde birkaç

saat yayınlanan bir durum olmaktan
çok daha öte; tüm çıplaklığıyla
gözlerimizin önünde duran devasa ve
çok ciddi bir toplumsal sorun haline
gelmiştir. Hemen ve derhal, devletin

tüm imkanlarıyla ve büyük bir
ciddiyetle müdahale etmesi gereken

kanayan bir yaradır. Kadın cinayetlerine
son vermek adına devletimizin, sivil toplum
kuruluşlarımızın ve duyarlı insanlarımızın acılı
bir aileden çok daha fazlasını yapabileceğine
inancımız tamdır. Saf ve iyi niyetli şekilde;
hayatının baharında ve anneliği henüz tecrübe
etmiş, kızına doyamadan aramızdan koparılan
biricik kızımız Pınar’ımız için adalet istiyoruz.
Bundan önce katledilen kadınların sesi olduk, her
seferinde bu son olsun dedik. Şimdi ise kendi
kızımız için bir kere daha haykırıyoruz; Bu son
olsun, kadın cinayetleri son bulsun.”

Program kapsamında "Bilimsel Mirasımız,
Gelecek Tahayyülümüz ve İslam Medeniyetinin
Dünya Medeniyetine Katkıları" konulu
konferansa konuşmacı olarak katılan İBTAV

Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal
Erdoğan, Kristof Kolomb'dan önce
Müslümanların Amerika'yı
keşfettiğini dile getirerek, Fuat
Sezgin'in, o devirde o hesaplamaları
yapabilecek, haritaları çizebilecek

matematik bilgisinin sadece Müslümanlarda
olduğunu göstererek delillendirdiğini anlattı.

İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı
Mecit Çetinkaya da Millî Mücadele
döneminde İnebolu’nun taşıdığı
önemden bahsederken, İslam dini
tarihine değer gösterilmesi gerektiği
vurgusunu yaptı.

Programda İBTAV Mütevelli Heyeti üyeleri
Sümeyye Baybara, Ayşegül Kutluca, Mihriban
Ataş tarafından sunumlar yapıldı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere
ödüllerini veren Erdoğan, ilk ona giren
öğrencilerin, vakıf tarafından İstanbul'a

götürülerek müze ve kütüphanelerin
gezdirileceğini bildirdi. Daha sonra 2019 Prof.
Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinatörü ve Kırıkkale
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan
"Bilimsel Mirasımız Gelecek Tahayyülümüz"
konulu sunum yaptı.

Programa, İnebolu Kaymakamı Abdullah

Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı
Mustafa Huner Özay, Abana Belediye Başkanı
Yunus Akgün, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol
Yaşar, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı
Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı
Mecit Çetinkaya, vatandaşlar ve öğrenciler
katıldı.

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

Fuat Sezgin paneli
düzenlendi

Bakanlıktan kredi desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Taşköprü Organize Sanayi

Bölgesinin tamamlanabilmesi için 10 milyon 500 bin lira kredi
desteğinde bulunacak.

2021’de tamamlanacak
Türkiye Diyanet Vakfı Tosya Şubesi’nin yapacağı Kız Kur’an

Kursu için çalışmalara başlandı. 2021’in Haziran ayına tamamlan-
ması planlanan 100 yataklı kurs toplam 5 milyon liraya mal olacak.  

Örnek M. Selimiye C. No: 2 Ataşehir / İSTANBUL0216 317 54 71www.asyildiz.com erol@asyildizyapi.com 0216 317 80 71

Akkanat Holding Akzonobel İntercity İspanyol fark İstinye Park Kandilli ProjeRuh ve sinir hastalıklısı

Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığını İnebolulu iş adamı Mecit Çetinkaya’nın yaptığı İslam Bilim Tarihi
Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve İnebolu Belediyesi iş birliğinde “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” dolayısıyla konferans düzenledi.

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir
'Çatalzeytin’e Hizmet' projesi kapsamında
İstanbul’da beş gün süreyle bir dizi ziyaret
gerçekleştirdi. Ziyaret turuna Zeytinburnu
Kaymakamı Mehmet Makas ile başlayan Başkan
Ahmet Demir, Kastamonulu iş adamları
Mehmet Demirel, Ender Yılmaz, Şenol Telli,
Muzaffer Ölçer, Can Gür, Aydın Mıstaçoğlu,
Nihat Sezer, Erol Soytaş ve Birol Soytaş ile bir
araya geldi. Demir, Kas-Der Sultangazi Şubesi
tarafından düzenlenen sivil toplum kuruluş-
larıyla yapılan istişare toplantısına da katıldı. 

İstanbul’da 
forma terletti

Bir Pınar daha kurudu
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GÜNCEL

Heyet, İstamonu genel yayın yönetmeni
Hüseyin Karadeniz ve yazı işleri müdürü Gözde
Yüksel ile yaptığı görüşmede program ve
projelerinden bahsetti. Gazetemiz Genel Yayın
Yönetmeni Hüseyin Karadeniz, KASGEG’in
çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek,
“Kastamonu’nun vizyonunun genişlemesinde en
güçlü desteği sunan sivil toplum kuruluşları
arasında yer alan KASGEG’i tebrik ve takdir
ediyorum.” dedi.

Ziyaret sonunda Piri Reis tablosu ile yazarı
kendisi olan Türkiye- ABD İlişkilerinde Turgut
Özal’lı Yıllar kitabını hediye eden Zafer
Küçükşabanoğlu ise "İstamonu her yıl artan, bir
ivme ile birlikte İstanbul'daki Kastamonuluların
birbirleri arasında oluşan güçlü bağ, tanıma
tanıtma çabasını takdirle karşılıyoruz." diye
konuştu.

RTÜK Başkan Danışmanı, Kastamonu Genç Girişimciler Derneği (KASGEG) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer
Küçükşabanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri İstamonu’nun Kağıthane’de bulunan çalışma ofisini ziyaret etti

12 Mart 2020…
İstiklal Marşı’nın TBMM’de

kabulünün bir asra bir yıl kalasını
kutluyoruz… 

Türkiye’nin dört
bir yanında binlerce
okulda ve salonda
binlerce etkinlikle bu
anlamlı günü
kutluyoruz.

Garp Cephesi
Kumandanı İsmet
(İnönü) Paşa’nın
milli heyecanı
koruyacak, milli
azim ve imanı
besleyecek, zinde tutacak bir marşın
yazılmasını, Maarif Vekili Dr. Rıza
(Nur) Bey’e ordu adına teklifi ile
İstiklal Marşı yolculuğunun ilk adımı
atıldı.

Ardından Maarif Vekaletinde bu
teklif değerlendirildi ve bir yarışma
tertibine karar verildi. İsmet Bey’in
teklifi o kadar önemsendi ki
yarışmanın ödülü de dudak
uçuklatacak kadar büyük oldu, tam
500 lira. O dönemde bu parayla
İstanbul’un en lüks semtlerinde
rahatlıkla büyükçe bir konak almanız
mümkündü. Varın bugünkü alım
gücünü siz hesap edin.

İstiklal Marşı Yarışması ilanı
Anadolu’nun dört bir tarafındaki
gazetelerde yayınlanarak duyuruldu.
Yarışma ilanı gazetelerin
sütunlarından şairlere göz kırparken
Mehmet Akif de Kastamonu’da Millî
Mücadele için propaganda çalışmaları
yapıyordu. Akif’in şiirlerini
yayınlayan Açıksöz Gazetesi de
peyderpey bu ilanları yayınlayan
gazetelerden birisiydi.

Maddiyata, dünyalığa ezelden
beridir küs olan ve aralarındaki
husumet sebebiyle dünyalık makam,
mevki ve refahla aynı ortamda
bulunmayan Akif, 500 liralık ödülün
ördüğü koca duvarın ardındaki İstiklal
Marşı’na ve ardına ilave edilen “….
Yarışması” olgusuna soğuk kaldı!

Nihayetinde yarışmaya tam 724 şiir
katıldı. Ama komisyonun ruhuna
dokunan, gönlünü çelen, duygularını
şaha kaldıran bir tane bile eser
seçilemedi! 

Anlaşıldı ki bir milletin şiirini o
milletin Şair-i Muazzama’sından
başkası kaleme alamaz!

Akif ile İstiklal Marşı arasındaki
ödül ve yarışma duvarı kaldırılarak
marşı yazmaya razı edilmesi, bir
milletin topyekün ve ortak ruhunu
kaleme döken bedie-i nefisenin
(Açıksöz Gazetesinin 21 Şubat 1921
tarihli nüshasındaki ifadedir.)
doğuşuna vesile oldu!

Akif, üstünde paltosu, cebinde
palto alacak parası yokken, İstiklal
Marşı için ödül almadı! Ve Akif,
İstiklal Marşı YARIŞMASINA
KATILMADI! O İstiklal Marşı’nı yazdı
ve Meclise teslim etti.

Mehmet Akif’in uykusunu bölen
ilhamın Tacettin Dergahı’nın
duvarında kömür karasıyla destana
döndüğü İstiklal Marşı, ilk olarak
Ankara’da Hakimiyet-i Milliye ve
Sebilürreşad’ın sayfalarını
onurlandırdı. Ankara dışında ilk kez
ise 21 Şubat 1921 tarihinde
Kastamonu Açıksöz Gazetesinin ilk
sayfasından buluştu Anadolu halkıyla.
Ve 12 Mart 1921 günü TBMM’de
resmen Milli Marşımız oldu.

İstiklal Marşı’nın resmen Milli
Marş oluşunun bir asra bir yıl kalasını
kutladığımız şu günde, Kastamonu
Nasrullah Camii’ndeki vaaz
kürsüsünden okunmasını arzu ederdi
gönül. Akif’in Kastamonu’da ikamet
ettiği konaklardan birisinde ya da
günümüze ulaşamayan Olukbaşı
mevkiindeki konağın yeniden inşa
edilmiş benzerinde oluşturulan
Mehmet Akif Anı Müzesi’nde Açıksöz
Gazetesi’nin 21 Şubat 1921 tarihli
nüshasının tıpkı basımının dağıtıldığı
bir etkinlikte bulunmak arzu ederdi.

Umutları yüzüncü yıla taşıyarak
İstiklal Marşı’nın kabulünün doksan
dokuzuncu yıldönümü kutlu, Şair-i
Muazzama’nın ruhu şad olsun!

Mehmet Akif ve 
İstiklal Marşı

Evrenye’de Demirezen yeniden
İnebolu Evrenye Köyü Turizm ve

Kalkındırma Derneği genel kurulunda
mevcut başkan Engin Demirezen yeniden
seçildi. İnebolu Evrenye Köyü
Turizm ve Kalkındırma Derneği
olağan genel kurulu
Üsküdar’daki dernek
merkezinde gerçekleşti.

İMES Yönetim Kurulu
Başkanı Kemal Akar’ın divan
başkanlığında gerçekleşen genel kurula tek
liste halinde gidilirken, delegeler mevcut
başkan Engin Demirezen’e güven oyu verdi.

Engin Demirezen başkanlığında
2023’e kadar görev alacak yönetimde
Atalay Süslü, Fatih Gürsoy, Fatih
Karadayı, İbrahim Öztopal, Mustafa
Şekerci, Bilal Kürüm, Kaan Özçelik,

Emir Alp Arslan yer aldı.

Kas-Der Esenler Şubesi ve Bozkurt Yaşarlı
Köyü Derneği Suriye’nin İdlib kentinde rejim
unsurlarının hava saldırısı sonucu 36
askerimizin şehit olması sonrasında mevlid
programı düzenledi.

Kas-Der Esenler şube Başkanı Orhan
Küllüoğlu, dernek merkezinde düzenlenen
program sonrası, “Tüm şehitlerimize Allahtan
rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı
diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet
olsun.” dedi.

Kağıthane’de faaliyet gösteren Bozkurt
Yaşarlı Köyü Derneği Başkanı Niyazi Kütük ise
“Talatpaşa Bilal-i Habeşi Camiinde vatanımız
ve bayrağımız için canlarını veren aziz
şehitlerimiz ruhlarına 8 Kur’an-ı Kerim hatmi,
466 Yasini Şerif,  6 fetih suresi, 1 Tabareke
suresi ve 20bin Kelime-i tevhid hediye ettik.
Allah devletimizi, milletimizi ve şanlı
ordumuzu korusun.” diye konuştu.

Mehmetçiğe manevi destek 

KASGEG’den ziyaret

Erdal Arslan

erdal.arslan37@gmail.com

Çeyrek asra özel
program

Bozkurtlular Dayanışma Derneği
kuruluşunun 25. yılını özel bir program-
la kutlamaya hazırlanıyor. Bayrampaşa
Titanic Otel’de 29 Mart’ta düzenlenecek
programda Bozkurt iş, siyaset ve cemi-
yet dünyasından davetliler katılacak.
Bozkurtlular Dayanışma Derneği Baş-
kanı Ali Peker konuyla ilgili yaptığı bilgi-
lendirmede, “1995’ten bu yana süren
birlik, dayanışma ve hizmet dönemimizi
taçlandıracağımız 25. Yıl gecemizde da-
vetlilerimizi özel sürprizler bekliyor.
Tüm hemşerilerimizi aramızda gör-
mekten memnuniyet duyarız” dedi.

Mevlit okutuldu
Kastamonu Kadın Derneği, Bayram-

paşa’da bir otelde mevlit programı dü-
zenledi. Kadınların davetli olduğu prog-
ram sonrası konuşan Kastamonu Kadın
Derneği Başkanı Emine Çelik, toplum-
sal eşitliğin sağlanması gerektiğine dik-
kat çekerek, “8 Mart’ta kadınlara karşı
her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırıl-
ması ve kadına yönelik şiddete son ve-
rilmesinin dillendirilmesi gerekir. He-
nüz İdlib şehitlerimizin acısı tazeyken
maalesef Doğanyurtlu hemşerimiz Pı-
nar Umay’ın evli olduğu adam tarafın-
dan evinde katledildiğini öğrendik. Bu-
nun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Prog-
ramı tüm şehitlerimiz ve katledilen ka-
dınlarımızın ruhlarına hediye olması di-
leğiyle düzenledik” dedi.

Kas-Der Genel Merkez Kadın Kolları ve
Bağcılar Şubesi iş birliğinde Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla anma programı düzenledi. 

Yöresel ikramların yapıldığı programda,
Doç. Dr Necla Tuzcu '21. yüzyılda kadın olmak’,
Sevim Özsoy ‘Siyezle Yolculuk', Gülsen Kırbaş,
‘Bir Kenti Sevmek' , Dr. Kadiriye Ünal 'Kadın ve
Estetik' konularındaki sunumlarıyla kadınlara
girişimcilik, özgüven ve güzellik konularında
bilgi aktardılar. Kas-Der Genel Merkez Başkan
Yardımcısı Avukat Nüket Aydın ise kadın
hakları konusunda paylaşımda bulundu.

Etkinlikte konuşan Kas-Der Genel Merkez
Kadın Kolları Başkanı Hamide Tarhan Ertaş,
“Kadınlarımız hayatın her alanında özgürleşip

var oldukça hiç kuşkusuz dünya
daha özgür, daha güzel daha
yaşanır olacak. Bu kapsamda
vatanımızın bütünlüğü için
mücadele eden tüm
şehitlerimizi rahmet ve
minnetle anarken, emek
mücadelesi veren tüm

kadınlarımızın gününü kutluyorum.” dedi.
Kas-Der Bağcılar Şube Başkanı Şehri Acar

da ilçede Kastamonulu kadınların bir araya
gelmesi için yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Yoğun katılımla geçen program düzenlenen
etkinliklere katkı sunan kadınlara plaket
verilmesiyle son buldu.

Anlamlı kutlama
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Bozkurtlu iş adamı Niyazi Kütük ve kardeşi
Mesut Kütük tarafından kurulan firma, kamu
binalarının yanı sıra özel firmalara da çözüm
ortağı oluyor. Alüminyum alanında üretim,
projelendirme ve montaj hizmeti veren
markanın hizmet ağı İstanbul’un yanı sıra
Trakya ve Batı Karadeniz Bölümüne kadar
ulaşıyor.

İnşaat sektöründe 16 yıldır faaliyet
gösterdiklerini bildiren Kare Cephe
yöneticilerinden Niyazi Kütük, “Yaptığımız her
iş bir sonraki işin referansı oluyor. Her
müşterimize ortak gözüyle bakıyoruz. Biz
ortağımıza hizmetin en iyisini sunup, karşılıklı
orta noktada buluşabiliyoruz, bu durum ticari
devamlılığın yanı sıra dostluğu da beraberinde
getiriyor.” dedi.

Edirne’den Kastamonu’ya kadar
hizmet ağı

İstanbul merkezli firmanın ticari ağının
Trakya’dan ve Batı Karadeniz’e kadar uzandığını
kaydeden Niyazi Kütük, “Alüminyum dış cephe
sistemleri, doğrama sistemleri, korkuluk
sistemleri, dekoratif cephe sistemleri, ofis
bölme sistemleri, otomatik sistemler başlıca
çalışmalarının arasında yer alan firmamız,

projeye özel çözümler de sunuyor. Birçok kamu
binasının yanı sıra kurumsal kimliğini elde
etmiş firmalarında proje ortakları arasında yer
alıyoruz.  Okmeydanı SSK Hastanesi, PTT’nin
Karabük Zonguldak, Filyos, İstanbul Merter ve
Silivri Şubeleri, Sinpaş 

Deposite AVM, Star City AVM, Sinpaş Flat
Ofisin aralarında bulunduğu çok sayıda
kurumun cam ve alüminyum dekorasyon işleri
firmamız tarafından gerçekleştirildi. İmren
İnşaat, Kütük Mermer, Raürk, gibi sahipleri
Kastamonulu olan firmalar da müşteri
portföyümüzde yer alıyor. Ticari ağımız
Edirne’den Kastamonu’ya kadar uzanıyor.” diye
konuştu.

Uzun vadeli avantaj

Alüminyum ürünlerin kullanım ömrünün
uzun olması dolayısıyla mali avantaj sağladığını
da vurgulayan Kütük şunları söyledi:
“Alüminyum, doğal ve her zaman dünyada
varlığını koruyacak olan bir malzeme. Maliyet
açısından kısa vadede yüksek bir oran
gözükebilir ancak yeni teknoloji ile uygulama
sonrası uzun ömürlü olması da avantaj. Cam ve
alüminyum konuttan, iş merkezlerine kadar her
alanda hem uygulaması hem kullanımı
konusunda çok amaçlı ve avantajı sebebiyle
tercih ediliyor. Bizim de ürün kullanımımız bu
iki ürün üzerinde ağırlık kazanıyor.” 

Faaliyetlerine 2004 yılında
başlayan Kare Cephe, ürün
gamında yer alan
alüminyum kompozit cephe,
cam cephe ve sistemleriyle
yapılara değer katıyor.

16 yıldır cepheye 
değer katıyor

Kağıthane’de merkezi bulunan Kare
Cephe’nin temelleri 2004 yılında atıldı.
Firmanın Bozkurtlu yöneticilerinden
Niyazi Kütük, finans ve pazarlama
bölümüyle ilgilenirken kardeşi Mesut
Kütük proje saha ayağını takip ediyor.

Niyazi Kütük

Mesut Kütük
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Forex ve 
Forex piyasası

Yaşar 

Kızılkum

info@yasarkizilkum.com.tr

Forex kısaltması bir ulusal para ile
bir başka ulusal paranın
değiştirilme işlemi için kullanılıyor.

Bu işlemlerin yapıldığı yere forex
piyasası, bu işlemi yapan kuruluşlara da
forex kuruluşu adı veriliyor. Forex
işleminin ayırt edici özelliklerinden
birisi düşük miktarlı sermaye ile yüksek
miktarlı işlem yapabilmeye olanak
sağlayan ve adına kaldıraç kullanımı
denilen sistemin varlığıdır. Önceleri
döviz piyasasında başlamış olan forex
işlemleri bugün dövizin yanı sıra altın,
gümüş, petrol pamuk gibi emtialar, hisse
senetleri, uluslararası endeksler üzerinde
yapılıyor.

VİOP
VİOP, Borsa İstanbul Vadeli işlem ve

Opsiyon Piyasası'nın kısaltmasıdır. Bu
piyasada, vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri alınıp satılır.

VİOP'ta işlemler belirli vadeler ile
yapılırken, Forex piyasasında anlık alım-
satım işlemleri gerçekleştirilmektedir.
VİOP’ta aynı zamanda gelecekte
oluşabilecek belirsizliklerden korunmak
amacıyla bugünden sözleşme
yapılabilirken, Forex piyasasında
geleceğe yönelik planlama tahmini
sunulmaz. Forex piyasasında herhangi
bir fiziki teslimat bulunmamaktadır.
VİOP ile yapılan işlemlerde teslimatlı
uzlaşma ile fiziki teslimat imkânı vardır.

Future işlemleri
Future sözleşmesini yapan taraf

gelecekte ortaya çıkabilecek
belirsizliklere, dalgalanmalara karşı
kendisini koruma altına almış olur.

Teksan ve Ford Otosan mühendislerinin
birlikte çalışarak ürettiği jeneratörün tüm

yazılım ve parçaları Türkiye'de geliştirilip
üretildiğini bildiren Teksan Jeneratör
Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Ata Tuncer, “Ford Otosan ve Teksan
mühendislerinin çalışmaları sayesinde son
derece başarılı bir performans gösteren yerli
motorlu Ford Ecotorq Serisi Jeneratörleri
Kocaeli fabrikamızda ürettik. Müşterilerimize
daha yüksek güç aralığında ilk yerli jeneratörü
sunmanın gururunu yaşıyoruz. Teksan Ford
Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisinin Türkiye
pazarının yanı sıra yurtdışında da ilgi

görmesini bekliyoruz.” dedi. 
Yeni yerli jeneratör ile dış ticaret açığının

azalmasına da katkı sağlayacaklarını kaydeden
Tuncer, “2019 yılını 100 milyon avro ciro ile
kapattık. Ford ECotorq Motorlu Jeneratör Serisi
ile 10 milyon avro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.
Seride ilk etapta 3 farklı motor seçeneği ve 18
jeneratör modeli yer alırken ilerleyen dönemde
yeni modeller de eklenecek. Bir diğer hedefimiz
de ilerleyen dönemde 275 kVA-550 kVA
üzerindeki yüksek güç aralıklarında da yerli
çözümler sunabilmek." diye konuştu.

Kastamonu'da çocukların
istediği oyuncağı alıp oynadıktan
sonra geri getirebileceği oyuncak
kütüphanesi yapılacak.

Kente yapılması planlanan iki
çocuk bakımevi ve oyuncak
kütüphanesi projeleri için
Kastamonu Entegre ile Kastamonu
Belediyesi arasında protokol

imzalandı. Kastamonu Belediye
Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu
ile Kastamonu Entegre Kastamonu
ve Samsun Fabrikalar
Koordinatörü Enüs Koç tarafından
imzalanan protokol kapsamında
çocuk kütüphanesi ve çocuk
bakımevi için firma tarafından 3
milyon lira bağış gerçekleştirilecek.

'Gurbetten Sılaya Haydi Yatırıma'
sloganıyla iş insanlarını ziyaret eden Sivas
protokolü Üntel Kablo’nun Dilovası’ndaki
üretim tesislerini ziyaret etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye
Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi Rektörü Mehmet Kul,
ticaret odası ve organize sanayi bölgesi
müdürlerinden oluşan heyet Üntel Kablo
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ünlü,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhat
Günan ve İş Geliştirme Direktörü Onur
Serhat Günan ile görüşme sağladı.

Ziyarette Sivas bölgesindeki çalışmaların,
istihdam ve ekonomik gelişmelerin gündeme
geldi.

Miniklerin 
eğitimine destek

Sivas heyeti Üntel Kablo’da

Yerli enerjiyi üst
segmente taşıdı
Teksan, yerli motor ile ürettiği
jeneratörleri daha üst segmentlere
taşıma hedefi ile sürdürdüğü
çalışmalar kapsamında Ford
Ecotorq Motorlu Jeneratör Serisini
pazara sundu. Teksan Kocaeli
fabrikasında üretilen makine,
275-550 kVA güç aralığında
Türkiye’nin ilk yerli jeneratörü
olma özelliğini taşıyor.

Ar-Ge ve inovasyon şirketi
Canovate Group 'Yeni Nesil
Teknolojiler ve Müşteri Deneyimleri
Zirvesi' düzenlendi.
Telekomünikasyon, savuma ve IT
sektörlerinden yoğun katılımın olduğu
organizasyonda, Edge Computing- 4M
(Mikro,Mini,Maksi,Mobil) Veri Merkezi
Uygulamaları, Yapay Zeka'ya Başlangıç
Kılavuzu, Canovate Fiber Optik
Teknolojisi Çözümleri, 5G İletişim
Güvenliği ve Yeni Nesil Teknolojiler,
Canovate IOT platformu ürünleri ve
Güvenlik Çözümleri, Canovate Isıtma
ve Soğutma Sistemi Çözümleri
hakkında bilgi verildi.

Teknoloji ve 
deneyimler zirvede
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Akşam ezanı Sökü köyünün
minaresinden tüm ovaya
yayılırken hayvanların

hepsini toplamış
halde köyün
yoluna
koyulmuştu. Bu
sefer kendisini
düşünmeye
başladı.
Çocukluğundan
beri köyünden
ayrılmayı
düşünmemişti.
Çocukları
büyümüştü.
Büyükşehirden
ev dahi almıştı
çocuklarına.
Köyde de keyfi yerindeydi.
Büyükşehirde ne varsa köydeki
evinde hepsi vardı. Ondan daha öte
huzuru vardı. İnsanın belli yaştan
sonra arayacağı en büyük şeylerden
biri de huzurdu. Huzurunuz yoksa
malı mülkü ne yapacaktınız. Bu
nedenle köyde olmaktan büyük keyif
duyuyordu. “Asıl mutluluk burada”
dedi. İnsan kendini ait hissettiği
yerde mutlu olabilirdi. Kağan’ı mutlu
eden şey buraya ait olmasıydı. Köyün
ortasındaki meşe ağacı kadar aitti
buraya. 

İkindiden sonra köyün girişinde
bırakılan yolcu nereye gitmişti? Bu
sorunun cevabını bulmak için
hayvanları damdaki yerlerine
yerleştirmesi gerekiyordu. Tüm
hayvanları yerine yerleştirdikten
sonra eşinden müsaade alarak köyün
içine doğru yürümeye başladı.
Köydeki sönük evlerin pencerelerine
bakıyordu. Hangisinin ışığı yanıyorsa
ona gidecekti. Olur ya bir yabancı
gelmiş ve bu evlere zarar veriyor
olabilirdi. Zaman zaman hırsızların
dadandığını ve evlerde hırsızlık
yapıldığını duymuştu. Köyde
güvende yaşamak için her şeyi
bilmek gerekiyordu. Köydeki evlerin
yarısı sönüktü zaten. Evlerde
yaşayanlar birer birer terk etmişti.
Geri dönenleri de olmamıştı. 

Bir tanesi hariç tüm evleri kontrol
etmişti. Kaşıkçı Ahmet’in evi köyün
en üst tarafındaydı. Zaten o eve de
kimse gelmezdi. Birkaç yıl önce
Ahmet Bey ölmüştü. O öldükten
sonra kimse de gelmemişti. Kaşıkçı
Ahmet’in oğlu Kemal, geçen sene evi
satmak için gelmiş, ancak alıcı
bulamayınca çok durmamış
İstanbul’a geri dönmüştü. Orhun
dersen, onun hiç gelme ihtimali
yoktu. Yıllardır gelmeyen Orhun
köye mi gelecekti? Lüzum görmedi
Kaşıkçı Ahmet’in evine kadar
çıkmayı. Gerisin geriye dönerek
evinin yolunu tuttu. 

Devam edecek…

Pencere (8)

Erdoğan Ergin

erdogan_ergin@hotmail.com

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis
Yorgun  proje ile kadın üreticilerin
desteklenmesinin amaçlandığını kaydederek,
“Tarımda yükü omuzlayan kadın
üreticilerimizle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler
neticesinde, üreticilerimize bilgi ve sermaye
transferi sağlayarak ürettiği ürünlerin değer
bulması konusunda destek olmak için
sözleşmeli tarımın ilk tohumlarını atmaya
başladık. Bunun yanında kooperatifin el
emeğiyle yapmış olduğu bazı gıda ürünlerini de
alarak ticari anlamda destek olmayı amaçladık.
Bakliyat Köyü projemiz kapsamında, Bolu
Çamyayla köyündeki kadın üreticilerin
oluşturduğu kooperatifle bakliyat üretimi için
kadın kooperatifi adına Sema Kavas ile imzaları
attık. “ dedi. 

Projenin sürekliliği konusunda görüşlerini
bildiren Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Reis ise “Yaptığımız bu güzel
birlikteliğin coğrafyasını genişletmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gezegenimiz
küresel iklim krizi tehdidiyle karşı karşıya,
besin değerlerinde düşüş yaşanacak gelecek
yıllarda. İşte bu sebeple tarımı daha çok
önemsemeliyiz. Yaşamın güvencesi, gıda

ihtiyacının temel kaynağı olan topraklarımızın
ve suyumuzun kıymetini bilmeli ve
korumalıyız. Bizim ülke olarak gelecek
nesillerin sağlıklı beslenebilmesi için kendi
atalık tohumlarımızla üretimimizi arttırmamız
gerekiyor. Sürdürülebilir tarım için emeğini
ortaya koyan tüm üreticilerimize destek
olmaktan dolayı çok mutluyuz”
değerlendirmesinde bulundu.

Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları
Başkanlığını sürdüren Onur Mehmet Kaya’nın
ayrılması sonrası boş kalan göreve Kubilay
Teker (24) atandı.

Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları
yönetim kurulu üyeleri Ümit Yılmaz, Semih
Aydar, Murat Salman ve Kubilay Teker’in
adaylığını açıklaması sonrası, ana kademe
atama gerçekleştirdi.

Kas-Der Genel Merkez yönetim kurulu
toplantısında alınan karar doğrultusunda
gençlik kolları başkanlığına Kubilay Teker
atandı.

Kas-Der Genel Başkanı Remzi Şen konuyla
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Aday

olan kardeşlerimizin hepsi donanımlı, hepsi bir
cevher.  Her birini öz güvenli yaklaşımları için
tebrik ediyorum.  Tüm adayların seçilen
arkadaşlarının yanında yer alacak olmasını
önemli buluyoruz. Önceki dönem gençlik
kolları başkanı Onur Mehmet Kaya ve
yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Kubilay
Teker başkanlığındaki yönetimin de
camiamızdaki gençlik yapılanması için önemli
girişimler sürdüreceğine güveniyoruz. Öte
yandan gençlik kollarından sorumlu genel
başkan yardımcımız Gökhan Yüksel’i de
gençlik yapılanmasına sunduğu katkılar ve
adayların değerlendirme sürecini başarılı bir
şekilde yönettiği için tebrik ederim.” 

İnebolulu iş adamı Ahmet Rüzgar ve
oğlu Selim Rüzgar'a ait Artok Petrol,
Bozkurt’ta yenilenen akaryakıt istasyonunu
törenle hizmete açtı. 

İçerisinde market ve kafenin de
bulunduğu akaryakıt istasyonunun açılışına
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık,
Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül,
İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner
Özay ve çok sayıda davetli katıldı.

Sahildeki Shell marka tek istasyonu
hizmete açtıklarını bildiren Ahmet Rüzgar,
ikinci istasyonu da İnebolu’ya kurmayı
hedeflediklerini bildirdi.

Yeni akaryakıt istasyonu açıldı

Reis Kadınlar Günü’nde Bolu’nun
Çamyayla köyü kadın üreticileriyle
“Bakliyat Köyü” projesini imzaladı.

Reis’ten kadın 
üreticiye destek

Gençliğin başkanı atandı

Kubilay Teker

İnebolu Belediye Başkanı Mustafa
Huner Özay, depreme dayanıksız olan
mevcut Endüstri Meslek Lisesi binasının
yıkılacağını yerine iş adamı Mecit
Çetinkaya tarafından yeni bir bina
yapılacağını bildirdi.

Yenisi yapılacak

Bozkurt Merkez Mahallesi'nde
yapılacak olan 35 yatak kapasiteli
Bozkurt Devlet Hastanesi yapım ihalesi,
Sağlık Bakanlığınca 36 firmanın
katılımıyla gerçekleşti. Hastane 4 bin 948
metrekare arsa içerisine yapılacak.

İhaleye çıktı
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Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz
Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir
Belediyespor’u 37-25 mağlup etti. Temsilcimiz bu
skorla ligde 15’de 15 yaptı ve namağlup liderliğini
sürdürdü.

Atatürk Spor Salonu’nda koronavirüs tedbirleri
kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmayı baştan
sona üstün götüren temsilcimiz, ilk devreyi de 21-12
önde kapattı.

Kastamonu Belediyespor’da en skorer isimler 7’şer
golle Yasemin Güler ile Aslı İskit oldu. Elif Sıla Aydın

5, Betül Yılmaz 4, Ceren Coşkun, Beyza İrem
Türkoğlu ve Yana Uskova 3’er, Yeliz Özel ve Olga
Vashchuk 2’şer, Birgül Tuzsuz ise 1 sayı kaydetti.
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 27’inci haftada GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Başkent ekibinin 5.

dakikada golüne karşılık, 28.
dakikada Kastamonuspor
oyuncusu Doğanay Kılıç’tan
geldi. İlk yarının sonucu
maçın skorunu belirledi.
Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle
sona erdi.

Kastamonuspor’un
Ankara Demirspor karşısında
gollerini iptal eden, penaltısını
da vermeyen hakem Hasan
Kaçar ise taraar ve yönetimin
tepkisini toplandı.
Faruk Öcal: Kupayı getireceğiz

Kastamonuspor futbolcusu Faruk Öcal,
Ankara Demirspor maçı sonrası sosyal
medya hesabından hakem hatalarını
eleştirerek, “Bazen iyi oynamak, çok istemek
mücadele etmek yetmiyor birisi çıkıyor
sahadaki bütün emeğini, mücadeleni,
hayallerini bir anda silip atıyor. Haalardır
hakem hatalarından çok canımız yandı.
Koskoca bir şehrin hayalleri böylesine heba
edilemez üç tane golümüzü vermeyen
hakem iki tane de net penaltıyı görmezden
geldi.  Anakara Demirspor maçında
kenetlenmiş bir şehir vardı bundan sonra

daha da sıkı sarılıp o kupayı
buraya getireceğiz. Bu şehir
sahipsiz değildir." dedi.

Cengiz Aygün: 
Gereken yapılacak 

GMG Kastamonuspor
Onursal Başkanı Cengiz
Aygün ise Ankara Demirspor
karşılaşmasında hatalı verilen
kararları Türkiye Futbol
Federasyonu gündemine

taşıyacaklarını belirterek “Gereken
yapılacaktır” mesajını paylaştı.

Aygün,  Hasan Kaçar’ın TFF 1. Lig’de
Osmanlıspor ve Giresunspor mücadelesinde
dördüncü hakem olarak görevlendirilmesi
sonrası yaşanan güven kaybını ise
“Hakemlik etiğine aykırı sosyal medya
hesabından bile rahatça Bandırmaspor
hayranı olduğunu haykıran bir hakemi
ödüllendirerek TFF 1.Lige verdiğinize göre
biz Kastamonu halkının sizlerin gözünde
zerre değeri yok demektir. Üzgünüz
başkanım hem de çok. Bizi hayal kırıklığına
uğrattı TFF ve maalesef çok sevip
inandığımız sizler.  Ama Kastamonu inanın
sahipsiz değil.” şeklindeki eleştiriyle TFF
Başkanı Nihat Özdemir’e iletti.

Meclis gündemine taşıdı

Kastamonu
Milletvekili Hasan
Baltacı, 2.Lig Kırmızı
Grup’ta şampiyonluk
mücadelesi veren Gün
Medya Grup
Kastamonuspor’un
puan kaybedip
şampiyonluk yolunda

avantaj yitirmesine yol açan hatalı hakem
kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) gündeme getirdi. 

Ankara Demirspor’la oynadığı maçı
izleyen ve hakem Hasan Kaçar’ın verdiği
hatalı kararlara şahit olan Milletvekili Hasan
Baltacı, kurallar çerçevesinde
değerlendirildiğinde çalınan düdüklerin
birkaç basit hata denilerek geçiştirilemeyecek
kadar belirleyici olduğunu vurguladı.

Bu hataların puan kayıplarına ve Gün
Medya Grup Kastamonuspor’un
şampiyonluk yolunda avantaj kaybetmesine
yol açtığını belirten Milletvekili Hasan
Baltacı, TFF’ye lobisi güçlü olanın değil,
sahada güçlü olanın kazandığı adil bir
mücadele ortamını acilen tesis etmesi
çağrısında bulundu. 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta
maçında GMG Kastamonuspor, dep-
lasmanda Sivas Belediyespor’u 3-
0’la geçti.  Temsilcimiz 13’üncü daki-
kada Özgür İleri’nin attığı golle ilk
yarıyı 1-0 üstünlükle kapattı. Ekibi-
miz 83’üncü dakikada İlyas Çakmak
ve 90+4’de Faruk Öcal’ın penaltı gol-
leriyle skoru 3-0 yaparak sahadan 3
puanla ayrıldı. 

GMG Kastamonuspor, bu sonuç-
la ligdeki 16’ncı galibiyetini alarak
puanını 53’e çıkardı. 

Lider durumdaki 60 puanlı Ban-
dırmaspor ile arasındaki puan farkı 7
olurken, 57 puanlı ikinci sıradaki An-
kara Demirspor ile fark 4’te kaldı.

Rakip Etimesgut
GMG Kastamonuspor 29. hafta

maçında evinde 28 puanla 15. sırada
bulunan Ankara ekibi Etimesgut’u
ağırlayacak.  Lider Bandırmaspor,
Kahramanmaraşspor Ankara De-
mirspor ise Elazığspor deplasmanın-
da puan arayacak. 

3 gol
3 puan

Kas-Der genel merkez öncülüğünde, Türkiye
genelinde Kastamonu sivil toplum kuruluşlarının iş
birliğinde Kastamonuspor’a destek gecesi
düzenlenecek.

Avrasya Gösteri Merkezi'nde nisan ayında
düzenlenmesi planlanan program kapsamında SMS
kampanyası, forma ve promosyon satışları ile
Kastamonuspor’a şampiyonluk yolunda destek
verilecek.

Program hakkında bilgi aktaran Kas-Der Genel
Başkan Yardımcısı Kubilay Salihvatandaş, “
Kastamonuspor’a şampiyonluk yolunda destek
amacıyla düzenlenecek program Kastamonu Valiliği
himayelerinde Kas-Der organizasyonunda Kastamonu
Belediyesi, Kastamonu Kalkınma Vakfı, Kastamonu

Holding, Kastamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği,
Kastamonu Dernekler Federasyonu, Kastamonu
Dernekler Konfederasyonu, federasyonlar, ilçe  ve köy
derneklerinin destekleriyle gerçekleşecek topyekûn bir
birlik hareketidir. Nisan ayı içerisinde Avrasya Kültür
Merkezinde düzenlenecek program kapsamında
gmgkastamonuspor.com internet sitesi açıldı. Destek
SMS kampanyası ile başlayacak, 5 bin kişilik salonda
forma ve kulübün resmi ürünlerinin satışı online
olarak da gerçekleştirilecek. Tüm sivil toplum
kuruluşlarımızın her zaman olduğu gibi kampanya
kapsamında Kastamonuspor’a ilgi ve desteklerini
göstereceklerine inancımız tamdır. Program vesilesiyle
eşsiz bir Kastamonuspor dayanışması göreceğimizi
ümit ediyoruz.” dedi.

GMG Kastamonuspor Kulübü resmi internet
sitesi yayına girdi. 7 Mart saat 19:37’de erişime
açılan dijital platformda   kulübün tarihçesi,
puan tablosu, alt yapı ve teknik ekibe kadar çok
sayıda bilgi bulunuyor. www.gmgkastamonus-
por alan adıyla açılan sitede güncelleme işlem-
leri devam ederken, 12 Nisan’da yapılacak des-
tek gecesine kadar Kastamonuspor orijinal
ürünlerinin de satışa sunulacağı bölümün de
aktifleşmesi hedefleniyor.

Kurumsal site yayında

5 bin kişilik destek gecesi

Hakem 1 puana razı etti

15’te 15 yaptı
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Toplam 20 marka ve 

21 yıldır yedek parçada

çözüm ortağı olmanın

haklı gururunu yaşıyoruz

Mercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek ParçaMercan Otomotiv Yedek Parça

Tel-Fax : 0212 446 99 68-69
Gsm : 0549 237 19 66
Gsm : 0532 423 68 56

www.mercanotoyedekparca.com

Mahmutbey Mah. İnönü C. No: 15 
Ateştuğla-Bağcılar / İST

www.demiryemek.com

ş Yerlerine, Fabrikalara,
Firmalara Tabldot Yemek
Hizmetini, Hijyenik,
Sağlıklı ve Kaliteli
Malzemelerden

Sunuyoruz. Üç ve Dört Çeşit
İsteğiniz Üzere Tabldot
Yemekler Sunuyoruz. İş
Yerleri Dilerlerse Aylık
Menülerini kendileri
belirleyebilir.

Yılların
deneyimi
ve ilk
günün
heyeca-

nıyla günümüz
sektörüne yön veren
rmalardan biri olan
Demir Yemek, 20
araç losu, 170
dağıtım noktası ve 25
yerinde üretim
tesisiyle
ihtiyaçlarınıza
eksiksiz cevap
verebilmek adına
kurulmuştur. 

Y

emir
içeriği,
protein ve
besin
değeri

yüksek gıda ilkesi,
tam hijyen kalitesiyle
damak tadınıza
önem, sağlığınıza
değer veriyoruz.

D

İ

alon
toplantılarınızın ve
organizasyon-
larınızın, tüm
kahvaltı ve yemek

programlarında, özellikle
“Ramazan ayı iftar”
programlarınızda bizimle
görüşebilirsiniz.

S

0212 668 00 37
0530 979 96 99

info@demiryemek.com

Cumhuriyet Mahallesi
Safahat Caddesi No: 4-6/1
Sultangazi - İstanbul

Üretim tesisimiz

alanda 
hizmet vermektedir

500 m2

Günlük ortalama 

adet yemek tabağı
hazırlanmaktadır

21000
Üretim boyunca 

personel 
görev almaktadır

90
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