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Geçtiğimiz hafta bahsetmeye
çalıştığım üzere; Öyle laf olsun
torba dolsun diye değil de

gerçekten yaptığımız işin kamu
yararına önemli bir hizmet unsuru
olduğu bilincinden hareketle başladık
2012 yılında İstamonu’yla… 

Önemli kaynak aktarımı ve ekip
çalışması isteyen bir işe başlıyorsunuz,
elde yok avuçta yok, kaynak yok, ekip

yok. Tek amacınız var; tutunmak. 
Önce kendiniz tutunacaksınız

ki tutasınız. Kendinizi doğru
ifade edesiniz ki kabul
göresiniz. 

İlk gazetenizi çıkarıyorsunuz,
bir yıllık abonelik

istiyorsunuz. “İyi de bir yıl
sürecek mi?” diye başlayan
soru işaretleriyle sürüp
giden 1-2-3 yıl… 

İSTAMONU 
10. YIL ve ADÂB-I
MUÂŞERET (2)

B a ş y a z ı

Hüseyin Karadeniz n 2
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20 milyon metrekare kağıt işleme kapasitesine sahip olan
Tanıtım Etiket AŞ’nin global marka olma hedefiyle
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Şansal, tesislerinde
üretimin 24 saat esasına göre devam ettiğini bildirdi. Temelleri
300 metrekare alanda atılan firmanın yönetimini devraldıktan
sonra kurumsallaşma yönündeki adımları hızlandırdığını
vurgulayan Taner Şansal, 4 bin 500 metrekare alanda kurulu
tesislerinde 138 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. n 4

Kastamonu 61 milyon
119 bin dolar ile tarihinin
en yüksek ihracat rakamına
bu sene nisan ayında ulaştı.
Yılın ilk 3 ayında
gerçekleştirdiği ihracatın
tamamını neredeyse nisan
ayında gerçekleştiren
Kastamonu, Türkiye’de 26,
Karadeniz’de ise ikinci
sırada yer aldı. Sadece İsveç’e yapılan ihracat 29
milyon 295 bin doları buldu. n 4

Kastamonu siyez
buğdayının tohumu,
Tarım ve Orman
Bakanlığınca Mergüze
ve Ata isimleriyle
tescillendi. n 9

BABA mesleği olan mobilya
imalatına, kendi tescili markası
Nuka Sandalye ile 2015 yılında
adım atan Cideli iş adamı Nuri
Bat, altmışı aşkın modeliyle yurt
içi ve yurt dışına hizmet veriyor.
Toplu üretim ve teslimat yapan
firma, dış pazar payını artırma
hedefiyle çalışmalarını
sürdürüyor. 

Nuri Bat, “Toplu üretim ve
teslimat yapan firmanın özel
tasarım ürünleriyle kısa sürede
sektörde önemli yer edindi.
Hedeflerinin dış pazar payını
artırmak” değerlendirmesinde
bulundu. n 2

Dış pazar 
ağını artıracak

Cideli iş adamı
Taner Şansal
babasından

devraldığı ambalaj
ve etiket tesisini,
hızla büyüterek

üretiminin yüzde
35’ini ihraç eder

konuma geldi.

DÜNYAYI
ETİKETLEMEYE
ODAKLANDI

İhracatta yeni rekor
Çatalzeytin Belediyesi

tarafından 2018 yılında
coğrafi işaretli ürün
başvurusu yapılan
Çatalzeytin Fındık
Şekerine Türk Patent
Enstitüsü tarafından
çikolata, şekerleme ve
türevi ürünler
kategorisinde mehreç
işareti verildi. Böylece Kastamonu’nun coğrafi
işaretli ürün sayısı 21’e yükseldi. n 4

Fındık Şekeri tescillendi

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

Kastamonu
Siyezi: 
Mergüze 
ve Ata 

İnebolu eski
Gümrük
Müdürü Vekili
Dr. Gökhan
Aktaş, İstanbul
Havalimanına
Gümrük
Müdürü olarak
atandı. n 4

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-2021
sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor
oldu.  Geçtiğimiz sezon namağlup tamamladığı
15 maça rağmen korana virüs salgını sebebiyle
kupanın
verilmediği
ligde
temsilcimiz 3.
kez
şampiyonluk
elde etti. n 11

Yine Şampiyon

Lige 
hezimetle
tutunduk 

İstanbul’un
Yeni 
Gümrük 
Müdürü

Kastamonu
Sanayici ve İş
Adamları Vakfı
İstanbul ve
Kastamonu’da
bin 295 aileye
ramazan ayı
kapsamında
gıda yardımında
bulundu. n 9

Ramazan’da
bin 295 
kişiye erişildi

10 yıldır katkı sunuyor
Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş,

“İstamonu Gazetesi, tüm Türkiye'de Kastamonu'muzun
her yönüyle tanıtımında ve hak ettiği konuma ulaşmasında
10 yıldır çok önemli katkılar sunmuştur” dedi. n 9

n 11
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Geçtiğimiz hafta bahsetmeye
çalıştığım üzere;  Öyle laf olsun
torba dolsun diye değil de

gerçekten yaptığımız işin kamu yararına
önemli bir hizmet unsuru olduğu
bilincinden hareketle başladık 2012
yılında İstamonu’yla… 

Önemli kaynak aktarımı ve ekip
çalışması isteyen bir işe
başlıyorsunuz, elde yok avuçta yok,
kaynak yok, ekip yok. Tek
amacınız var; tutunmak. 

Önce kendiniz tutunacaksınız
ki tutasınız. Kendinizi doğru ifade
edesiniz ki kabul göresiniz. 

İlk gazetenizi çıkarıyorsunuz, bir yıllık
abonelik istiyorsunuz. “İyi de bir yıl sürecek
mi?” diye başlayan soru işaretleriyle sürüp
giden 1-2-3 yıl…  

İçimizde yanan kor ateş, öyle sade ve günlük
değil ki. Bir yanımızı bırakmışız memlekette. 

Memleketten ayrılırken ağlamaya, dönerken
sevinmeye vaktimiz olmayacak kadar yarım
olduğumuzun bilincinde başladık, tam olmak
aşkıyla tutunduk. Biliyorduk, ağacın köklerine
yol gösteren Allah, bizimde yolumuzu
gösterirdi elbet. Sabredecektik öyle de oldu.  Bu
şuurla 9 yılı geride bıraktık. Ne kadar şükretsek
ve teşekkür etsek azdır. 

Diyor ya merhum Oğuz Atay:
Ne imla, ne satır arası, ne paragraf, boşluk

yok Olric. Dopdoluyum.
Dopdolu olunca, içinde birikmişlik olunca

bir de adanmışlık ruhuna bürününce insan ne
imla ne de paragraf hak getire. 

Çok iyi biliyorduk ki tam olmamız şarttı. 
Yarım kalmışlığın hıncını kendi insanınıza

tutunarak ve onların tutunduğuna şahitlik
ederek sahici yapmamız gereken bir işe
başladığımızın bilincinde attığımız adımların,
bugün iz bırakmış olmasından son derece
memnunuz. 

Bizim derdimiz her gün yok olmaya yüz
tutan değerlerinize, kalabalıklar arasında bir

türlü fark edilmeyen insanınızın fark
edilmesine, birbirinden haberdar
olmalarını sağlayarak bağ oluşturmakken
İstanbul ile Kastamonu arasında

perçinlemiş bir köprü olmuştuk bile. 
Bu bilinçle geride bıraktığımız 9

yılda yaptığımız bazı çalışmalar ve 

İstamonu markaları şöyle:
- 2012 Yerküreden Yöreye TV

[64 kez]
- 2012 İstamonu Gazetesi[352 kez]
- 2013 Ahşabın Gölgesinde
Yeşeren Umutlar Sempozyumu
- 2014 İstamonu Buluşmaları

[7 kez]
- 2014 Kastamonu’dan Türkiye’ye Altın
Adamlar
- 2015 Gönül Mayası Adamlar [12 kez]
- 2015 Bir’e Çeyrek Kala [4 kez]
- 2015 Sanayici Gözüyle Kastamonu Zirvesi
- 2015 Çatalzeytin Değerler Şurası 
- 2016 Kastamonu Dostluk Günleri
- 2016 İstamonu Fuarcılık 
- 2016 Kastamonu Fuar Kastexpo [1]
- 2017 Kastamonu Fuar Kastexpo [2]
- 2017 Bürokrasi ve Farkındalık Zirvesi 
- 2018 Batı Karadeniz Turizm Fuarı [Bakaf]
- 2019 Öncü Değerler [9 kez]
- 2019 Bilginler Yarışıyor [21 kez]
- 2020 İş Dünyası Ticaret Rehberi 
- 2020 İstamonu World 
- 2020 İstamonu TV
- 2020 Gönül Coğrafyası [32 kez] 
- 2021 Gökırmak’tan Kızılırmak’a
- 2021 Memleket Sohbetleri

Gururla ve teşekkürle…
Yerküreden Yöreye sığacak o kadar çok

projemiz var ki; nasip olduğu sürece göreceğiz.
Öncelikle kıymetli ekibime, okurlarımıza,
birbirinden kıymetli cemiyet, bürokrasi, siyaset,
sanayi ve iş dünyasından hemşehrilerimize
teşekkürü bir borç biliyoruz.

Sağlıcakla ve her daim İstamonu’yla kalın.

İSTAMONU 10. YIL VE ADÂB-I MUÂŞERET (2)

Hüseyin
Karadeniz

KÖŞE BUCAK

h.karadeniz@istamonu.com

11 Mayıs 2021
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Tahsin ŞentürkFazıl Bayraktar
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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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SİMİTNAĞME
Duydum ki saraylı olmuşsun,
Semtime uğramazsın artık.
Oysa ben simit simit bakıyorum;
Burnumda tütüyorsun susam susam,
Ben hâlâ sana talime diyorum.

OKUNMAZ YAZI

Altı bin yıldan beri yazıp çizilmiş yazı,
Mühür, tablet, mermere, taşa kazılmış yazı.
Hiyeroglif de olsa her yazı okunur da,
Okunmayan tek yazı, alna yazılmış yazı.

Mübarek Ramazan
Bayramınızı tebrik eder,
sağlık, mutluluk, bereket
ve güzellikler getirmesini

Cenab-ı Hak’tan niyaz
ederim.

Kudret
Kayran

Sultangazi Belediyesi
Meclis Üyesi

Toplu üretim ve teslimat yapan
firmanın özel tasarım ürünleriyle kısa
sürede sektörde önemli yer edindiğini
vurgulayan Nuri Bat hedeflerinin dış
pazar payını artırmak olduğunu bildirerek
faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi: 

“Ürün çeşitliliği sebebiyle oldukça
geniş bir çalışma alanına sahibiz.
Kendimize ait sandalyede 60, koltukta 5
modelimiz bulunuyor. Model
çalışmalarımız sürdürülebilir şekilde
devam ediyor. Her ürünün meal ve ahşap seçeneği
mevcut. Kaliteli ürün yapıyor, hızlı hizmet
veriyoruz.  Toptan satış gerçekleştiriyoruz. Alıcıya
hem sandalye hem de koltuk seçeneğine aynı
yerden ulaşması da avantajlı geliyor. Öte yandan
proje bazlı üretim de gerçekleştiriyoruz. Bu
kapsamda standardın dışına çıkarak özel ölçülü

sandalye, masa, köşe koltukları
üretiyoruz. Türkiye’nin her bölgesine
erişim ağımız mevcut olmakla birlikte
yurt dışında çok sayıda hizmet verdiğimiz
kafe restoran ve otel var. Yakın gelecekte
yurt dışı pazar ağımızı artırma hedefimiz
bulunuyor.  Katıldığımız fuarlarla da bu
amacımızı destekleyen çalışmalar
sürdürüyoruz.” 

Nuka Sandalye işleteme sahibi Nuri
Bat sektörün ham maddeye erişim

noktasında yaşadığı sorunlara da değinerek şu
bilgileri paylaştı: “Mobilya sektörü hareketli ama
hammadde konusunda çok sıkıntı yaşıyoruz.
Hammaddeye hem erişim zor hem de fiyatlar artan
ivmede sürekli değişkenlik gösteriyor. Tüm bu
maliyet artışlarını maalesef satışını
gerçekleştirdiğimiz ürünlere yansıtamıyoruz.” 

Dış pazar
ağını artıracak

Aslen Cideli olan Nuri Bat, 1984
yılında doğdu. Mobilya

sektöründe orta okul yıllarında
babasının yanında çırak olarak

adım attı.  2015 yılında kurulan
Nuka Sandalye Bayrampaşa’da

2 bin 500 metrekare alanda
faaliyet gösteriyor. Firmada 28

kişi istihdam ediliyor.

Baba mesleği olan
mobilya imalatına,

kendi tescili markası
Nuka Sandalye ile
2015 yılında adım

atan Cideli iş adamı
Nuri Bat, altmışı

aşkın modeliyle yurt
içi ve yurt dışına

hizmet veriyor.

Nuri 
Bat
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Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve
huzurlu bir bayram geçirmenizi diler,

Orhan
Narin

Fatih İlçe
Başkanı

Umut
Özkan

Esenler İlçe
Başkanı

Mustafa
Candaroğlu

Arnavutköy
İlçe Başkanı

Fatih
Aydemir

Gaziosmanpaşa
İlçe Başkanı

Gökhan
Yüksel

Şişli İlçe
Başkanı

RAMAZAN BAYRAMINIZI 
TEBRİK EDERİZ
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Döviz Cephesi
Kötü

Yaşar 

Kızılkum

yasarkizilkum@ymmiletisim.com

1- Döviz ihtiyacı artmaktadır.
2021 Şubat ayında, yıllık cari açık 37

milyar 786 milyon dolar oldu. 
- Üretim yüzde 40 oranında hammadde

ve aramalı olarak ithal girdiye bağımlıdır.
İthalat düşerse, üretim de düşer. 

- İhracat malı üretiminde de yine yüzde
70 oranında ithal girdi kullanılıyor. Bu
nedenle dış ticaret açığı kaderimiz oldu.

- Pandemi nedeni ile turizm
gelirlerimiz düştü. 

2- Cari açık iki yolla kapatılır. 
Birisi uzun dönem Türkiye’de kalacak

doğrudan yabancı yatırım sermayesi
girişidir. Diğeri dış borçlanmadır. 

En iyi yol, doğrudan yabancı yatırım
sermayesidir. Türkiye’de doğrudan yabancı
yatırım sermayesi artık gelmiyor. 

Türkiye’ye giren yabancı yatırım
sermayesi toplamı 4 milyar 367 bin
dolardır. Bunun 4 milyar 251 milyon doları
yabancıların Türkiye’den doğrudan veya
vatandaşlık almak için gayrimenkul
alımlarından geldi. Doğrudan yabancı
yatırım sermayesi girişi ise yok
seviyesinde, yalnızca 116 milyon dolar
oldu. 

3- Dış borç stoku 450 milyar dolardır. 
Dış borçları ödemekte zorlanıyoruz,

çünkü;
Türkiye’nin dış borç ödeme kapasitesi

düşüktür. 
Dış borçlarda iflas risk primi (CDS)

425 baz puandır ve bu oran çok yüksektir.
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu
oran ortalama olarak 100 baz puandır. Bu
nedenle Türkiye yeni borçlanmayı en az
yüzde 7 faiz oranı ile yapıyor. 

4- En büyük sorun Merkez
Bankası’nın döviz rezervinin eksiye
geçmiş olmasıdır. 

16 Nisan 2021 itibariyle Merkez
Bankası döviz rezervleri;

- Toplam rezerv, 89,6 milyar dolar. 
- Krediler; (eksi) 23,3 milyar dolar.
- Döviz forward ve füturları; (Eksi) 54,5

milyar dolar. 
- Şarta bağlı yükümlülükler; (eksi) 45,1

milyar dolar. 
- Merkez Bankası net rezerv; (eksi) 33

milyar dolardır. 
- Merkez Bankası verilerine göre;

Merkez Bankası’nın şubattan şubata son
bir yılda döviz rezervleri 27,4 milyar dolar
azaldı. 

Merkez Bankası rezervleri dış borçlar
için bir teminattır. TL için güven
unsurudur. 

Endişemi ancak; ‘Bindik bir alamete
gidiyoruz kıyamete’ atasözü, ile ifade
edebilirim. 

- İnsan hakları, siyasi özgürlükler,
hukukun üstünlüğüne dönmeden,
ekonomik sorunların çözülemeyeceğini;

- Planlama ve politika olmadan
günübirlik politikalarla koca Türkiye’nin
yönetilemeyeceğini; hatırlatırım.
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EKONOMİ

1,441 8,234 10,026 484,93t
t t t

YIL: 10 SAYI: 352 11 MAYIS 2021

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

0537 653 39 98

Reklam Müdürü
Emel YÜKSEL

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

BASKI: Dünya Eko Basım Yayın ve Dağ. Tic. San. AŞ. 
Halkalı Merkez M. Tuna C. Alkaya S. No: 11 Küçükçekmece/İSTANBUL

Temelleri 300 metrekare alanda atılan firmanın
yönetimini devraldıktan sonra kurumsallaşma
yönündeki adımları hızlandırdığını vurgulayan Taner
Şansal, 4 bin 500 metrekare alanda kurulu
tesislerinde 138 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

15 milyon metrekare� kağıt işliyor
Yüksek, orta ve düşük tirajlı işler için farklı

çözümler ürettiklerini vurgulayan Şansal faaliyetleriyle
ilgili şunları söyledi: “Yılda 15 milyon metrekare kağıt
işleyerek rulo etiket üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun
yanında barkod printer makinaları ve ribon satışı
gerçekleştiriyoruz. Bobinden bobine UV flexo, UV
letterpress, UV serigraf, sıcak yaldız, soğuk yaldız,
kabartma ve ofset tabaka baskı tekniklerini ayrı ayrı ve
kombine halinde bir arada kullanan ve yüksek baskı
kalitesinde üretim yapan sektörde lider firmalar
arasında yer alıyoruz. Ayrıca film, klişe, serigrafi
ipeklerin üretimini kendi tesisimizde yaparak
müşterilerimize hızlı çözümler sunuyoruz.”

Üretim tesisini 15 kat büyüttü

Doğru yatırımlar ve stratejilerle büyüme adımlarını
gerçekleştirdiklerini işaret eden Taner Şansal şöyle
devam etti: “Babam Mehmet Sabri Şansal’dan
devraldığım Tanıtım Etiket’i daha ileri taşımak için yola
çıktığımızda 300 metre karede 3 makine ve 8 kişi ile

üretim yapan bir işletmemeydi.  Şimdi 4 bin 500
metrekarede 21 makine ve 138 kişi ile yıllık 20 milyon
metrekare kağıt etiket üretim kapasitesine sahip 24 saat
kesintisiz çalışan büyük bir tesis haline geldik.
Üretimimizin yüzde 35’ini 9 ülkeye ihraç ediyoruz.
Firmamızın tanınırlığını Türkiye’de olduğu gibi
globalde de ön plana çıkarma hedefiyle ilerliyoruz.” 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre
geçtiğimiz yıl nisan ayında 11 bin 597 bin dolar
ihracat gerçekleştiren Kastamonu, bu sene 61 milyon
119 bin dolar rakamına ulaştı. Tarihinde en çok
ihracatı bu sene nisan ayında gerçekleştiren kentten
ilk dört ayda yapılan dış satım geçtiğimiz yıla oranla
yüzde 110 artarak 122 milyon 177 bin dolara yükseldi.
Kastamonu’dan nisan ayında 12 sektör 31 ülkeye
ihracat gerçekleştirdi. 30 milyon 781bin dolar ile
madencilik ürünleri sektörü başı çekerken, onu; 22

milyon 720 bin dolar ile demir ve demir dışı metaller,
4 milyon 965 bin dolar ile mücevher, 1 milyon 171 bin
dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü takip etti.

Nisan ayında ihracatta kümelenme yine Avrupa
ülkelerinde oldu. En fazla ihracat 29 milyon 945 bin
dolar ile İsveç’e yapıldı. Finlandiya’ya 17 milyon 758
bin dolar, Belçika’ya 4 milyon 965 bin dolar, Birleşik
Krallık’a 3 milyon 67 bin dolar, Kırgızistan’a 2 milyon
22 bin dolar, İspanya’ya 1 milyon 547 bin dolar dış
satım gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun dünyaca ünlü Taşköprü
sarımsağının verimi, mart ve nisan aylarında
yağan kar yağışının ardından arttı. Verimle
birlikte rekolte beklentisi de artan sarımsağın bu
yıl ucuzlaması bekleniyor.     

Geçtiğimiz yılın kurak
geçmesi ve yağışların geç
gelmesinden dolayı
sarımsak üreticileri
tarlalarını ocak ayına
kadar süremedi. Ocak
ayında yağan kar
yağışıyla birlikte toprağın
nemlenmesinin ardından
Taşköprü sarımsağı, kuraklık

endişesi sebebiyle toprakla erken buluştu.
Özellikle mart ve nisan aylarında yağan kar
yağışı, toprak altındaki sarımsakları çimlendirdi.
Kar yağışıyla birlikte toprağın nemlenmesi

sonucu sarımsakta verim arttı. Temmuz
ayında hasadı yapılan Taşköprü

sarımsağı şimdiden hem
yeşillendi hem de boylandı.

Geçtiğimiz yıldan daha
fazla rekolte beklentisi
artan Taşköprü
sarımsağında, verim

artışı sebebiyle fiyatında
da ucuzlaması olması

bekleniyor.

Beklenti rekolte artışı

İnebolu eski Gümrük Müdürü Vekili Dr.
Gökhan Aktaş, İstanbul Havalimanına
Gümrük Müdürü olarak atandı. İnebolu
Gümrük Müdürlüğünde 4,5 yıl görev yapan
Gümrük Müdürü V. Dr. Gökhan Aktaş,
Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı görevde yükselme
sınavını birincilikle kazanarak İstanbul
Havalimanına Gümrük Müdürü olarak atandı.
Aktaş, İstanbul Havalimanında Yolcu Salonu
Gümrük Müdürlüğü görevini sürdürecek.

İstanbul’un Yeni
Gümrük Müdürü

Çatalzeytin Fındık Şekeri Türk Patent
Enstitüsü tarafından tescillendi. Böylece
Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürün sayısı 21’e
yükseldi. Çatalzeytin Belediyesi tarafından

2018 yılında coğrafi işaretli
ürün başvurusu yapılan

Çatalzeytin Fındık
Şekerine Türk Patent
Enstitüsü tarafından
çikolata, şekerleme ve

türevi ürünler
kategorisinde mehreç

işareti verildi. 1918 yılından
beri Çatalzeytin’de üretilen ve

üretimi ustalık becerisi gerektiren Çatalzeytin
Fındık Şekerinin bundan sonra ambalajı
üzerinde Çatalzeytin Fındık Şekeri ibaresi ve
mahreç işareti amblemi bulunacak.

Çatalzeytin Fındık
Şekeri Tescillendi

İhracatta yeni rekor

Cideli iş adamı Taner
Şansal babasından

devraldığı ambalaj ve
etiket tesisini, hızla

büyüterek üretiminin
yüzde 35’ini ihraç eder

konuma geldi. 20
milyon metrekare kağıt

işleme kapasitesine
sahip olan Tanıtım

Etiket AŞ’nin global
marka olma hedefiyle

çalışmalarını
sürdürdüğünü ifade

eden Şansal,
tesislerinde üretimin 24

saat esasına göre
devam ettiğini bildirdi.

Dünyayı 
etiketlemeye
odaklandı

“Kurumsallaşma bir kültürdür. Bu
kültür Türkiye’miz de henüz tam oturmuş
olmamakla birlikte hatırı sayılır bir
noktaya gelmiştir.  Hızla gelişerek
büyüyen bizim gibi firmaların belirli bir
noktada kurumsallaşması zaruri ihtiyaç
haline gelmektedir. Büyüdükçe
üzerinizdeki iş yüklerini gerekli

donanıma sahip ekip arkadaşlarını
şirketiniz bünyesine katarak uygun
biçimde dağıtmak karşılaştığınız sorunlar
karşısında farklı bakış açılarına sahip
olmanızı, bu sorunları daha kolay
bertaraf etmenizi sağlayacağı gibi
karşılaşılacak yeni iş fırsatlarını da
görebilme şansınızı artıracaktır.”

1981 yılında İstanbul’da doğan Taner Şansal Cide
Doğanköy nüfusuna kayıtlıdır. 1980 yılında babası
Mehmet Sabri Şansal tarafında temelleri atılan Tanıtım
Etiket A.Ş. firmasının yönetimini 2002 yılında
devralmıştır. Avcılar’da 4 bin 500 metrekarelik tesisinde
faaliyet gösteren firmada 138 kişi istihdam edilmektedir.
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Tüm dünya ile birlikte
ülkemizi de etkileyen
korana virüsü salgını

sebebiyle, bu bayramı da
her birimiz evimizde

geçirmek durumundayız.
Rabbimden hepimizi bir
sonraki Ramazan ayına

sağlıkla, esenlikle, huzurla
kavuşturmasını diliyorum.

Ramazan Bayramı'nızı
tebrik ediyorum.

Ali Yazlı
AK Parti 

İstanbul Yönetim
Kurulu Üyesi

Pınarbaşı Demirtaş Köyü Ahmetağası
Mahallesi'nde; 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 ev ve 1
arabanın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın
sonrası afet yardım kampanyası başlatıldı. 

Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ve
Pınarbaşı Dernekler Federasyonunun koordinesinde
düzenlenen kampanya ile evi ve eşyaları
kullanılmayacak durumda olan ailelere yardım
edilmesi planlanıyor.

TR2300 0100 1436 5266 0219 5008 IBAN
numaralı Ziraat Bankası/ Kastamonu Şubesi hesabına
nakdi yardımlar bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pınarbaşı Belediye
Başkanı Şenol Yaşar hayırseverleri yardım
kampanyasına davet ederek şunları söyledi: “İlçemize

bağlı Demirtaş Köyü Ahmetağası Mahallesinde çıkan
yangında yaşanan can kayıplarının yanı sıra mal
kaybı da söz konusu. Böyle olayların yaşanmaması en
büyük dileğimiz ancak her an herkesin başına
gelebiliyor. Bu yangın sebebiyle evlerinden
eşyalarından olan ailelerimiz için yardım kampanyası
düzenlenmiştir. Gün bir ve beraber olma günü. Gün
yaraları sarma, paylaşma günü. Paylaşma ve
dayanışma ayı olan Ramazan ayında biliyorum ki bu
ailelerimizin en azından maddi yaralarını sarmak için
hep birlikte mücadele edeceğiz. Unutmayın sen ben
değil biz varsak Pınarbaşı var Pınarbaşı varsa
hepimizle var.”

Cideli iş adamı Altan Aygün’e ait olan
mobilya deposunda çıkan yangın 3 milyon
liralık zarara yol açtı. Sultangazi’de Bellona
bayisi Aygünler Mobilya'ya ait 3 katlı depo
elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle
tamamen kullanılmaz duruma geldi.

Can kaybının olmamasının tek sevindirici
durum olduğunu söyleyen Altan Aygün,

“Sevkiyata hazır ürünlerin yer aldığı
depomuzda çıkan yangın sonucu yaklaşık 3
milyon lira zarara uğradık. Sevincimi can
kaybının olmaması. Bu süreçte müşterilerimizi
istemeden uğrattığımız zaman kaybı için
üzgünüz. En kısa sürede talep edilen ürünlerin
tedariki için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”
dedi.

Zarar 3 milyon lira

Yardım 
kampanyası
başlatıldı
Pınarbaşı Demirtaş köyü
Ahmetağası Mahallesinde çıkan
yangın sonrası afet yardım
kampanyası başlatıldı. Ziraat
Bankası Pınarbaşı hesabına fitre,
sadaka veya zekat olarak
yardımlar yapılabiliyor.
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Birlik, beraberlik ve
toplumsal

yardımlaşmanın en üst
seviyede yaşandığı,
duygu ve sevinçlerin

paylaşıldığı Ramazan
Bayramınızı kutlar;
sağlıklı ve mutlu bir
bayram geçirmenizi

dilerim.

Cengiz
Aygün

Gün Medya Grup

ve Kastamonuspor

Onursal Başkanı

Tüm ulusumuzun
Ramazan Bayramı'nı

kutlar; ülkemize,
camiamıza ve tüm İslam
alemine huzur, sağlık ve

mutluluk getirmesini
dileriz.

Enes Ege
Aygün

GMG Kastamonuspor
Kulüp Başkanı 

Yurtta ve yurt dışında
bulunan tüm

vatandaşlarımızın,
hemşerilerimizin, tüm

İslam aleminin Ramazan
Bayramı’nı kutlar;

bayramın tüm insanlığa,
sağlık, bolluk, bereket,

barış ve huzur
getirmesini dilerim.

Remzi
Şen

KASDER 

Genel Başkanı

Mübarek Ramazan
Bayramımızı en kalbi

duygularım ile kutluyor,
başta aziz milletimiz

olmak üzere İslam alemi
ve tüm insanlık için

sağlık, barış, huzur ve
refaha vesile olmasını

temenni ediyorum.  

Murat
Demir
26. Dönem 
Kastamonu
Milletvekili
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Hayırlara vesile olmasını
dilediğim 

Mübarek Ramazan
Bayramınızı

yürekten kutlar, nice
bayramlara huzur

ikliminde ulaşmanızı
temenni ederim.

Mübarek Ramazan
Bayramınızı en kalbi

duygularla kutlar, sağlık,
huzur, mutluluk ve bol

kazançlı nice bayramlar
dilerim.

Abdullah
Özdemir
İBB-Bağcılar

Belediye Meclis
Üyesi

Sevdiklerimizden ayrı
geçireceğimiz son bayram
olması dileğiyle Ramazan

Bayramınızı kutluyor;
bayramın milletimize ve

tüm İslam alemine hayırlar
getirmesini diliyorum.

Esat 
Kalay
Üsküdar

Belediyesi Başkan 
Danışmanı

Ülkemizi ve dünyayı sarsan
salgın dolayısıyla

yaşadığımız zor günleri hep
birlikte atlamak dileğiyle;

Salgınla mücadelede görevli
fedakâr sağlık

çalışanlarımızın,
hemşehrilerimizin ve tüm
İslam âleminin Ramazan

Bayramı’nı en kalbi
duygularımla kutluyorum.

Faruk
Lafçı

Sultanbeyli
Belediye Başkan

Yardımcısı
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

www.kiraliktekneler.com
Cihannuma Mahallesi, Gökman Apt. No:67 Barbaros Bulvarı 

Beşiktaş/İSTANBUL   Tel: +90 444 9 409   info@kiraliktekneler.com

Başta milletimiz ve
hemşehrilerimiz olmak üzere

tüm denizcilik camiasının
Ramazan Bayramı’nı kutlar;
bayramın hepimiz için sağlık,

sıhhat, huzur ve mutluluk
getirmesini temenni ederim.

Birol Soytaş
SMF Filtre

ŞÜKRÜOĞLU FİLTRE OTOMOTİV DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
+90 0212 595 2737
+90 0212 476 8967

info@sukruoglufiltre.com.tr
www.sukruoglufiltre.com.tr

Pirinççi Mah. Pirinççi Köy Yolu
Sokağı No: 51/1 Eyüp/İstanbul

Mübarek 
Ramazan 
Bayramının tüm
müşterilerimize,
milletimize, dost ve
hemşehrilerimize hayırlar
getirmesi temennisiyle;
nice sağlıklı ve mutlu
bayramlar dilerim.

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden

Tamer Köseoğlu
Kiralık Tekneler- Denden
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Gönül Sofrası 650 haneye ulaştı

Cide Dernekler Federasyonu
(CİDEFED) Gönül Sofrası projesi
kapsamında 650 haneye gıda yardımında
bulundu. CİDEFED bu sene Gönül Sofrası
projesinin ikincisini gerçekleştirdi. Proje
kapsamında Cide’de 73 köy ve 16 mahalle
muhtarı aracılığı ile 650 haneye Ramazan
gıda yardımında bulunuldu.

CİDEFED Genel Başkanı Mehmet
Yılmaz yardımların dağıtımının iki günde
gerçekleştirildiğini kaydederek, “Ramazan
kumanyası gıda yardımı çalışmalarımızı
titizlikle tamamladık.  Ulaşımdan
koordinasyona kadar destek sağlayan
herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

Ramazan
paylaşınca
güzel
Ramazan ayında Kastamonu
sivil toplum kuruluşları,
ihtiyaç sahiplerine gıda
yardım paketleri ile ulaştı.

350 aile ile maneviyatı paylaştı

Daday Derneği Ramazan ayı
kapsamında gerçekleştirdiği gıda
yardımında 350 aileye ulaştı. Daday Dernek
Başkanı Mustafa Pehlivan
“Hayırseverlerimizin desteği ile bu
ramazan ayında da İstanbul, Kastamonu ve
Daday’da bulunan 350 aileye, erzak paketi
ve alışveriş kartlarını ulaştırdık. Bu manevi
hizmetin yapılmasında desteklerini
esirgemeyen esnaflarımıza, tüm hayır
severlerimize ve emeği geçenlere
teşekkür ediyoruz.” dedi.

300 gıda kolisi dağıttı

Daday Karaağaç Köyü Derneği,
ramazan ayı kapsamında 300 kişiye gıda
yardımında bulundu.

Dağıtımların İstanbul ve Daday’da
gerçekleştirildiğini bildiren dernek başkanı
Mithat Çetin, “Hemşerilerimizin değerli
katkıları sonucu Daday’da 14 köy
muhtarlığına bağlı 100 vatandaşımıza,
İstanbul’da ise 200 vatandaşımıza eriştik.
Paylaşma ayı ramazanda hayra ortak olan
herkese teşekkür ediyoruz.”

Ramazan’da 
bin 295 kişiye erişildi

Kastamonu Sanayici ve İş Adamları
Vakfı İstanbul ve Kastamonu’da bin 295
aileye ramazan ayı kapsamında gıda
yardımında bulundu. KASİAD Genel
Sekreteri Cemal Şenol, “İstanbul’da sivil
toplum kuruluşu temsilcilerimizin aracılığı
ile Kastamonu’da ise şubemizin
çalışmalarıyla toplamda bin 295 aileye gıda
yardımında bulunduk. Pandemi koşullarını
gözeterek erzak yardımının sadece 100
tanesini koli olarak teslim ettik, diğerlerini
ise market alışveriş kartı olarak ulaştırdık.
Tüm hayırseverlerimize bu kapsamda
teşekkür ediyoruz” dedi.

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım ve Tabii Bitki
Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanlığı,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Ankara
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,
İhsangazi Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile
İhsangazi Belediyesi tarafından siyez buğdayının
tohumunun tescillenmesi amacıyla 2016 yılında
çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında 2016 yılında siyez buğdayı
hasat döneminde İhsangazi'den 40, Seydiler'den
5, Kastamonu merkezden 4 ve Devrekani'den de
1 çiçi olmak üzere toplam 50 çiçinin
tarlasından siyez buğdayı başakları alındı.

Toplanan siyez buğdayı başaklarından elde
edilen tohumlar, 2016 yılından bu yana her yıl
hem İhsangazi ilçesinde hem de Ankara Tarla
Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü deneme parsellerine ekildi.

Tamamlanan çalışma kapmasında siyez
tohumları, Tarım ve Orman Bakanlığınca
"Mergüze" ve "Ata" isimleriyle tescillendi.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık,
Sağlık, "Siyezin Türkiye'de tescilli bir tohum
çeşidi bulunmamaktaydı. 5-6 yıllık süre zarfında

yapılan deneme üretimlerinde en iyi iki çeşit
seçilerek Bakanlığımızın ilgili birimince
tescillendi. Bunlardan bir tanesinin adı
Mergüze, bir tanesinin adı ise Ata siyezi oldu.
Mergüze, ilçemizin bundan önceki ismidir.
Burada bir ahde vefa örneği de sergilendi." diye
konuştu.

Tescilli tohumların Kastamonu ve
İhsangazi'ye ciddi kazanımlar getireceğinin
altını çizen Sağlık, şunları kaydetti: “Verimliliğin
ve kalitenin artırılması, üretimde kararlılığın
sağlanması, kaliteli ürün yetiştirilmesi
sağlanacak. Tohumun tescillenmesiyle siyezin
Tarım ve Orman Bakanlığınca kayıt altına
alınması, tanınmasına vesile olacak. Sertifikalı
tohum olarak ülkemizde ve yurt dışında satışı,
aynı zamanda da bu tohumdan elde edilen
ürünlerin satışı yapılabilecek. Bakanlığın verdiği
sertifikalı tohum desteklerinde de
yararlanılabilecek. Tohum çeşitlerinin
Türkiye'nin değişik yerlerinde satışının yapıldığı
Tarım Kredi Kooperatifi gibi birliklerde de artık
Kastamonu'dan Mergüze ve Ata siyezi ismiyle
tohum çeşitlerimiz raflarda yerini almış olacak."

Kastamonu Siyezi:
Mergüze ve Ata
Kastamonu siyez buğdayının tohumu, Tarım ve Orman Bakanlığınca Mergüze ve Ata isimleriyle tescillendi.

Mehmet Faik Ateş
Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı

Kastamonu, köklü
tarihi, zengin kültürü ve
coğrafi güzellikleri ile
ülkemizin en önemli ve
kadim şehirlerinden
birisidir. 

Tarihte; Batı
Karadeniz’den dünyanın
en önemli şehirlerinden
İstanbul 'un Anadolu

yakasına kadar uzanan coğrafi alana
hükmetmiş; beylikler kurmuş bir şehir
olduğu gibi, kendisi hiç işgale uğramasa da
Türkiye Cumhuriyeti'mizin kuruluşunun
temeli olan Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş
Savaşlarında, nüfusuna oranla en fazla şehit
vermiş bir şehir olmasına rağmen, maalesef
ülke kaynaklarının kullanımında, ülke
siyasetinde hak ettiği konumu alamamış ve
sürekli göç veren bir şehir olmuştur. 

20. yüzyıl ve sonrasında medya,
demokrasilerde, ülke siyasetini belirlemede
ve yönetimde 4. güç olarak önemli bir yere
sahiptir. 

İstamonu Gazetesi de bu önemli medya
gücünü kullanarak, öncelikle Kastamonulu
hemşerilerimizin en çok göç ettiği megakent
İstanbul’da ve tüm Türkiye'de
Kastamonu'muzun her yönüyle tanıtımına
ve hak ettiği konuma ulaşmasına ve ayrıca
ülkemizin çeşitli yerlerine dağılan siyasette,

ekonomide, bürokraside yer alan
hemşerilerimizin birbirlerini tanımasına ve
iletişim kurmasına vesile olması sebebiyle
10 yıldır çok önemli katkılar sunmuştur. 

İstamonu Gazetesi'ne Kastamonu'muza
ve hemşerilerimize artan coşku ve gayretleri
ile hizmet yolunda daha nice yıllar
diliyorum.  Tüm hemşerilerimize selam ve
muhabbetlerimle ...

İbrahim Yumaklı
Gübretaş Genel Müdürü

Millî Mücadele
yıllarında Kastamonu
basını, istiklal
mücadelesinin
kazanılmasına önemli
katkılar sunarak, halkı
doğru bilgilendirerek,
başarılı çalışmalarla
büyük bir direnişin sesi
ve sembolü olmuştur.

Bu izleri kuruluş kodlarına işleyen
İstamonu yaygın haber ağıyla Kastamonu
basınının en önemli bilgi kaynağı olma
vazifesini devam ettirmektedir. Yurt içinde
ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla
Kastamonu’nun sesini dünyaya duyurma
görevini en iyi şekilde yerine getirmenin
haklı gurunu yaşamaktadır.

Bu vesileyle ilkeli, tarafsız ve sorumlu
habercilik anlayışı içinde çalışmalarını
sürdüren İstamonu Gazetesinin
kuruluşunun 10. yılında vazife başında

bulunan tüm kurum mensuplarına
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Hüseyin Tunç
Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı

Kastamonu ile
İstanbul arasında köprü
oluşturan bir gazete...
İstamonu bizi bizim
insanımızla buluşturuyor
ve İstanbul'da Kastamonu
sıcaklığını yaşatıyor.
Kültürümüzü ve
dostluğumuzu canlı
tutma yolunda önemli bir

hizmet yapıyor. Nice 10 yıllar diliyorum.

Engin Öztürk
Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Kastamonuluları
buluşturan, tanıştıran,
köprü kuran, yalnız
bırakmayan, memleket
sevdalısı, hemşehri canlısı
ve Kastamonuluların sesi
olan İstamonu
Gazetesinin 10. yılını
tebrik ediyorum.
İstamonu'nun

kuruluşunda emeği geçen başta Hüseyin
Karadeniz olmak üzere tüm ekibi kutlar, bu
gönül yolunda başarılar dilerim.

En yüksek vaka 
görülen 6’ncı il
Kovid 19 vakaları geçtiğimiz haftaya oranla yüzde 16 azalan Kastamonu,
buna rağmen ülke genelinde en yüksek vakanın görüldüğü 6. il konumunda.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 24-30 Nisan'ı
kapsayan verilere göre, her 100 bin kişideki
Kovid-19 vaka sayısı tüm illerde azaldı. 

Bu kapsamda Kastamonu’da her 100 binde
görülen vaka sayısı yüzde 16 azalarak

522,88’den 437,59’a geriledi. 

Haalık olan verilere göre; İstanbul
(532,02), Kırklareli (498,7), Tekirdağ (489,89),
Çanakkale (439,11), Kocaeli’nden (437,65)
sonra Kastamonu (437,59) 100 bin kişide en
çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer
aldı.

Geçtiğimiz günlerde eşinin korona virüs
testinin pozitif çıkması nedeniyle
karantinaya alınan Kastamonu Belediye
Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu
kendisiyle birlikte büyük kızının da testinin
pozitif çıktığını duyurdu. Başkan Vidinlioğlu,
şubat ayında kovid 19 aşısı yaptırmıştı.
Sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda, kendi testinin pozitif çıktığını
duyuran Vidinlioğlu, “Değerli kardeşlerim,
geçtiğimiz günlerde kıymetli eşimin korona
virüs test sonucunun pozitif olduğunu
sizlerle paylaşmıştım. Yapılan testlerde
benim ve sevgili kızım Nehir'in test
sonucunun da pozitif olduğunu öğrenmiş
olduk. Şu an için hepimiz iyiyiz. Sizlerden
dileğim dualarınızı eksik etmeyin. Sağlıkla
kalın” dedi. Vidinlioğlu, ayrıca sağlık
durumuna ilişkin iyi dileklerde bulunan
herkese de teşekkür etti.

Ailece pozitif 
oldular
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Mehmet Aslan / Kardeşler Kepçe

Ağır sanayinin yükünü çeken tüm çalışanlarımız,
müşterilerimiz ve hemşehrilerimizin Ramazan Bayramını
tebrik eder; bayramın başta ülkemiz olmak üzere tüm
dünyaya sağlık ve huzur getirmesini dilerim.
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HABER
Abdullah Özdemir
Kare Mimarlık Genel Müdürü / AK
Parti Bağcılar- İBB Meclis Üyesi 

Memlekette
doğmuş, 10 yaşına
kadar orada
büyümüş,
sonrasında
İstanbul’da hayatını
devam ettiren bir
Kastamonulu
olarak;
Kastamonuluların
sesini 10. yılını
doldurarak en gür
şekilde dile getiren,

Kastamonuluların hissiyatını,
Kastamonuluların beklentisin en güzel
şekilde ifade eden İstamonu Gazetesine
ve şahsında Hüseyin Bey’e verdiği büyük
emek için çok teşekkür etmek istiyorum.
Bundan sonraki süreçte de başarılarının
katlanarak devam edeceğine
inanıyorum. Her Kastamonulu olarak
bizler de elimizden geldiğince
İstamonu’ya destek olmak adına var
gücümüzle gayret edeceğiz. Allah
başarılarınızı daim kılsın.

Ömer Avcıl
Avcıl Grup Genel Müdürü

İstamonu bana
göre sadece
İstanbul’dan
Kastamonu’ya
köprü değildir;
İstamonu haberdar
edendir.
İstamonu’yu
Kastamonuluların
birleştirici,
bütünleştirici
tutkalı olarak
görüyorum. Dijital

hafızamız İstamonu’ya nice başarılı 10
yıllar diliyor; Canlı hafızamız Hüseyin
Karadeniz’i bu çileli yolculuğunda,
gönülden çabası ile yakaladığı başarılar
için tebrik ve teşekkür ediyorum.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 22. ve son haasın-
da deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenen
Kastamonu Belediyespor şampiyon oldu.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk yarı-
yı 15-11, maçı da 34-25 kazanan temsilcimiz sezonu
mutlu sonla tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezon ba-
şında aldığı kararla 2020-2021 sezonunda ligde play-
off sistemi uygulanmadı ve sezonu ilk sırada tamam-
layan Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

İkili averajda üstün durumda olan kırmızı-beyaz-
lılar 20 galibiyet, 2 mağlubiyetle 40 puan topladı.

Şampiyonluğa ulaşan Kastamonu Belediyespor,
gelecek sezon Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF)
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Ligin en çok gol atan takımı

Kastamonu Belediyesi GSK, 2020-2021 sezonun-
da 818 gol ile ligin en çok gol atan takımı, 504 gol ile
ise ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2020-
2021 sezonu şampiyonu
Kastamonu Belediyespor oldu.
Geçtiğimiz sezon namağlup
tamamladığı 15 maça rağmen
korana virüs salgını sebebiyle
kupanın verilmediği ligde temsilcimiz
3. kez şampiyonluk elde etti.

Yine Şampiyon

Hentbol Kadınlar Süper Lig
takımlarından Kastamonu Belediyespor,
Danimarkalı baş antrenör Helle
Thomsen ile yollarını ayırmasından
sonra lige ağırlığını verdi. Thomsen ile
Avrupa’da istediği ivmeyi yakalamayan
temsilcimiz, yardımcı antrenör Serkan
İnci'nin göreve gelmesiyle lige odaklandı.
Sezonun başında aldığı yenilgi ve maç
eksikliği ile liderliği Yalıkavakspor’a
kaptıran ekibimizin, ligin bitiminde 3

hafta kala şampiyonluk umutları yeniden
yeşerdi. Namağlup Yalıkavakspor ilk
yenilgisini Konyaaltı karşısında aldı.
Yalıkavak ligdeki ikinci yenilgisini ise
Kastamonu’da gördü. Temsilcimiz bu
maç sonucu hem birinci devrenin
rövanşını kazandı hem de ligin bitimine 1
hafta kala ikili averaj üstünlüğü ile
liderlik koltuğuna oturdu. Üsküdar
maçındaki puan ise son hafta kupa
sevincini getirdi.

İnci’yle oyun başladı

Lige hezimetle tutunduk
GMG Kastamonuspor üç hafta art arda

aldığı yenilgiye rağmen Elazığspor’un küme
düşmesinin kesinleşmesi sonucu lige tutundu.

Misli.com 2. Lig Kırımızı Grup’ta GMG
Kastamonuspor ligin 36. haftasında Vanspor’a
2-1, 37. haftasında Pazarspor’a 3-1 mağlup
olurken, 38. ve son haftada Sakaryaspor’a
kendi evinde 4-0 yenildi. Ligin bitmesine bir
hafta kala ligde kalma şansını Elazığspor’un

küme düşmesiyle yakalayan ekibimiz, 2021-
2022 sezonunda 2.Lig’de kalmaya hak kazandı. 

2020-2021 sezonunda oynadığı 38 maçın
8’ini galip,18’ini mağlup tamamlayan GMG
Kastamonuspor 12 de beraberlik elde etti.
Temsilcimiz kalesinde gördüğü 58 gole
karşılık rakip ağlara 31 gol gönderdi.

GMG Kastamonuspor sezonu 36 puanla 17.
sırada tamamladı.

Temsilcimiz lig lideri olarak 3. kez kupayı evinde götürdü. Ligdeki ilk
şampiyonluğunu 2016-2017 sezonunda elde eden Kastamonu Belediyesi GSK,
2018-2019 sezonunu ve 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun şampiyon ilan etmediği 2019-2020 sezonunu ise
Kastamonu Belediyesi, 15 maçlık galibiyetle lider olarak bitirmişti.

Kupa 
3’üncü kez

Kastamonu’da 
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